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Iš OKUPUOTOS LIETUVOJ vickįs ir klausinėjo vaikuu
(Eltos pranešimai)'*
torių, Atsirado šioj nroky^
kalėtas mūkimų lietiivių;
¥
Gudų laikraščio konfiskavimas jiems liepė 'mokintis
poter
Vilnius^ 9-IV Išėjęs Nr, 16 lenkišką!, kitaip tekstų molį|į
Įkūdų laMcmščiO■ “Motas Mielati pabauda už lietuviškus potįįį

’ .=• t-

OPERACIJA LIETUVOJE +(ž 40,363 JH. 46 cent,
■
.
skaičiuje nariams už 13-,186 lt.
. Statybos koperatyvas. gųJ 87ct. Behdraį pelno gauta 10,-

r<t

»•*

ryšyje su .Gubernijos dvaro 282 lit $6 cent, padaryta išlai*
REIKALAUJA ALGŲ;
KAJP GEGUŽĖS LMOJI
parceliacija,
organizuojama <lų 5,552 lit. 32 cent, taigi gry
PRAĖJO.
LIEPĖ B#
gatavam
.
PAKĖLIMO..
*
(Šiauliuose statybos koperaty no pelno - 4,62$ .liL 94 eent./
k
.r
LATOENoSr Mass, —Vi
vas palengvinimui gavusiems kuris visuotinam susirinkime
riuš.
MAkSKVA.
Rusijo
,,js vai- «■,
.-i
T
Jpaskutemai
to
laikraščio
nuine19-1-24
m.
šiaip
paskirstytas
sklypus įsikurti savo pasto’gę.
same mieste sustreikavo kar- -džia savo
valsfvbinę pils-į . . ■_. ..
T
fovui Berllne nmkų pagrobė
Ne tik Urbonų mokyklai
1 -- ‘
. *■
Iriai 14 ir 15 buvę sukonfiskuo25
nuoš.
įatsargos
kapitalų,
!
0
Tuo taijai ruošiami jo į statai,
penteriai. - Reikalauja.po$1.10 Krgstinskiui -Aiene-bfttirgata#twaį_ta.
iškėlėųęiitas.
riaušes,
t.
]
te Zarečaus mokykiaf tento^
r X'T' 1 ».*••< "J
*
’ * V-*» ...
* -j ♦» < e
I
'kuriuos užbaigus bus kviečia np&.į apyvartos kapitalų, 8 valandoj, Dabar jiems moka
Miltcmnikai
uzeme
dirbtuvę.
,
T
,
..
.
J
,
viun išvažiuo
Rusija susi
■. v- - r
..... * klau^omybe. ir priklaijsemy* kentėti ne tik nuo; lėnkų poliol
mas jo *steigiamasai susirinki * nuoš, dividendui pajamų, 10 ma-po $1.00 valandoj..
kivirčijo. su
dėti ja dėlto, Milicijos viršininko pagelbmim h - ,,
nuoš. už įpirkimų nariams, .300
7kas įkrito 1 svaigalų kubiląrir'
jos, bet ir . nuo kunigo. Šato
mus.
• •
valdžia darė
kad
Vokieti
jįjį
litų, dovanoms Valdybair Bevi
prigėrė.
/
'
|? .
Skleidžia gandus.
_ tas kunigas esąs pabėgęs Į
BUSTOJOTRAMVAJAI.
Sp
kratų
Rr
omerernes
He

zijos Komisijai ir krautuvės
(Šita žinia atėjo is Ryg^s) I £<Lietuvos •Įgytai51 Įjraneša^ Kauno, buvęs Vilniuje, bet ir
Australijos mieste Melburn le^acijos
Kamajų Vartotojų -Bendrove
roj.
Jei
Voldevedėjui,' 100 litų knygyno padi sustreikavo ri'ąmvajų darbinin
HINDENBURG^ Silezija, —[kad. antrų savaitę Vilniaus lie* ten neišbuvęs,. Tai dėl. to ga
“Vienybė“ (Rokiškio ap.) Katijos valdžia
žgana nepadadinimui. Narių ‘tarpe nesusi- kai. Tų padarė-dėlto, kadis
mus taip spaudžia.
■ majuose V. B-ve. įsikūrė 1919
rys, tai dipl^natiniai ryšiai Gegužinės riaušėse trys zmo- tuvių visuomenė terorizuojama
pratinnj nesimato, taigi jeigu darbo pavarytas vienas darbi
bus' pertraukįiį?
, * nes ■užmušti ir 20 sužeistų.
gandais apie ištrėmimų visos
m>, bet dėl vidujinio nesusiir toliau bus palaikoma tokia ninkas.
žmoneliai susipranta.
VARŠAVA. —- Gegužės Pir-L^s* lietuvių visuomenes veitvarkymio jai ne kaip.sekėsi, y|
Vokietijos
y
džra
kratą
da

vienybė, tai koperaytvas Pa
i
__________
Beliūnai, 9-1V. Dieviniškio \
pač daUg nukertėjo dėl ostmar
rė dėlto, kąd Jusi jos atstovai, jnoje suareštuota 200 žmonių. h€ėjų. Kas tuos, gandus leidžia
nemunėly galės augti ir plėto
NUMUŠĖ ALGAS.
MADRID, Ispanija.
G e- hr kam Jie reikal ingi
sunku vaisė., Ašmenos apskn Sukių kritimo. 1923 m. pra
gelbėjo Ydkijįijos komunis
tis, ir aprūpinti savo narius
TH'OMPRONVILLĘh Ct. —
gūžės Pirmoji praėjo- taip ra- suJ?inat3 {<m jie-ir tllr pagrin- džius stovi prie upės ii miško j
)
džioje narių tarpe buvo kilęs
visomis reikalingomis prekė Bigelou’-Hartford Carpet Co. tams rinlriųpl s.
miai, kaip nedėldienis^
|(Įx)i ' Yra jog; nemažai šovinis- ir turi apie 25 ūkininkus.- Yra/
noras visai jų likviduoti, bet
mis be tarpininkų. Be to, čia numažino algas. Kaikuriems
dauguma nutarė papildyti pa
^-LONDON. — Gegužinės dekurie nori lenkų ir lietuvių žmonių gerokai apgudejusių^.
yra susitvėrusi Žemės Ūkio darbininkams numažino ant JO
monštiacijos buvo ramios i1’ santykius privesti prie galuti- kad jų maži vaikai jau nemoka'
jus iki 10 litų ir varyti darbų
KASJLĄIMĖJO.
Draugija, kol kas savo darbais nuoš., o kitiems ant 20 nuoš.
lietuviškai.
Kai lenljų polieb
tčarkios.
įtempimo.
toliau,„perinkus Valdybų. Nau
dar nepasireiškusi, ir tveriasi Ten dirbti 4,000 darbininkų.
BERLIN. -M&epilnos žinios
ja įgriso žmonėms, tai dabai.,
jai išrinktoji Valdyba priėmė
koperatyvinė pieninė.
visi noriai mokinasi Jiehtviškft|
.
---------- - —
•
apie rinkimus Vokietijoj rodo, KAPITALISTAS IR PROLE- Žvėriški kankinimai. .
B-vės reikalus 17-III-23.. sun
STREIKAS AR NETVARKA. kad socijalištanlaimejo 99 dele
TARAS.
I Paskutinis ‘‘Molas Bielaru- ir daug l<as žada vaizduoti j lieM'
kiam stovy; balansas rodė 890
gatus
komunįstai
59,
demo

BUENOS AYREŠi -- Ar
Aluntos vartotojų bendrovė,
litų nuostolio. Bet visgi nenu
KATERLOoTia. - Gideon «”&• T« P™‘«&r“pie baisius tuvių mokyklas Vilniun. Yra A
kratai
24,
.*
katalikai
62,
Bava

daug gabesnių vaikų. t dalini- j
gentinos
Tespublikos
darbinin

simini ii’ energingai pradėjo su pagalbai susipratusiij. dran-.
Bill Nash per 16 metu, dirbo sll"ut™
rijos Liatidteš Partija .15? Vo vietos dirbtuvėj irkūiiėo kros- |p?!?'W T<m- atspausdtotas. ihas taip pat pradedi snšipiijfc,
darbų. Daugiausiai pasidarba- gijos narių; -pradėjo Jau šiek kai sustreikavo te prasideda kietijos
A
“ Lįand|S išarti
ja 45;
ti tik dar mažokai moka Re&if
riaušės.
,
Streiku*:>ja.prieš
įstatiek
atsigauti
nuo
karo
žaizdų.
vo Valdybos piimiininkaš J.
nj.
mieTį ^t?.. atMvo
J^kinuj laiškas, kimo
;vdškte<ražių dainelių
.
ir .iždininkas X.JŽiur- .Mat šiaip taip išsivadavo iš
>•
s
kelis, užpirkdaini B-vei prekes vieno^asmens ranlcų, kuris bu išdirbusiems dimbininkams 30 monarkistai 32.
*
valandas rentė anglis krosnių.
paklausimo, padary“Gudų tautos teisėms
ir tvarkydami jos reikalus. l)o vo apsiėmęs padaryti namo re metų. Tam įstatymui pritaria
Per tij. laiki) šimtus tonu su- N Varšuvos Seime teisingumo
lyga.“
. \
darbo vaisiai greitai pasireiš montą it nei pats dirbo-iiai da tik valdininkai, o- kiti darbi UŽ KĄ BALSAVO BERLt- vertė angliai krosnį.'
.' k ™lau* ręikahj.nun^enamH.
Minsko gudų komunistų IaL
kė: B-vėje prekės ir apyvarta vė b-vei. Dabar atvaduota na- ninkai griežtai nusistatę.
Dabar štai netikėtai jis gan- Ska;ta,1‘
lirtr»uka«
NĮEČIAL
kraštis “Savetskaja Belarus,“
Iš pradžios prezidentas 01pradėjo augti ir ji vėl. atgavo iną nariai rūpinasi apdengti;
-------. ■ . - na žinią, kad jo pusbrolis mir- kla-vU 1 ■1OS1* '
kovo 25 d. numery ragina už
Vokietijos sostinės. piliečiai
narių pasitikėjimų ir prielan padidino pajus po vienuolikę vear stovėjo už įstatymo vyki
damas paliko jam $330,000; Iš
šienv gyvenančius, gudus suda
.Varėnos miestelį dalija
kumų. Per 9 ir pusę mėn. par litų ir nupirko gimtų stogui. ni mą. Bet pamatęs tokį visuo rinkimuose į Reichstagų balsa
■pradžios jis tam netikėjo, bet į
ryti “gudų tautos teisėms gin-į
Merkys.
duota. pilkių už 76,998 lit. 75 Tapo nusamdytas vedėjas Ba tinų 'pasipriešinimų atsistojo vo. .šitaip: už socijaldemokrakai
pinigai
ištikro
jo
vardu
ti lygą” visuose įžymesniam^
cent. ii- gauta 25,362 lit. 41 et. reika, ir palikta ta pati pagel- nuošaliai. Matyt, kad įstatv tus 253,000, už monarkistus
I
VarenU,
9-1V.
Dabar
sulyg
Vakarų Europos ir Amerikos
235,000, už komunistus 271,000, banke buvo depozituoti, tai pa
y
aplamo pelno; ■ išląjdų padary bininkė Kazelytė. Šiuo laiku mas turės būt atšauktas.
Į
gamtos,
padalijimo
padalyta
ir
tikėjo. ' Tečiail jis pasiryžo lik
miestuose, tarp kurių minimas
už katalikus 34,000.
ta 14,504 lit. 83 cent., taigi gry b-vė jau persikraustė į savoj
administracija.
Didesnė
V
arė-.
tis prie savo senojo darbo. Sa
i r, Kaunas,- ir žada tai lygai vK
KIEK UŽDIRBA.
no pelno gauta 8,857 lit. 58 et. nuosavų namą, atgabeno daug
Inos
dalis
dešiniame
Merkio
NeV YORK. — Mechanics
ko, kad jei nustotų dirbti, tai
sokėriopą pagalbų. Tai gal bus?
Iš pelno paskirta 50Q litų do prekių, ir yra vilties geresnei
UŽ ŽARDINĖ POLIUISTUI. tas atsilieptų ant jo sveikatos. f krante su bažnyčia valdoma pirmas komunistų kfeipimaste ų
and Metais National Bank apvanų Valdybai, 200 tarnauto ateičiai!
Lietuvos, kita vadinamoji Mi- ne į savo partijas su raginimu į
PARYŽIUS. — Amerikietė Be to bijo netekti savo draugųLabai geistina, kad nuosa rokavo, kiek SuV. Valstijų
jams ir 18 nuoš. dividendo* pa
Di benk l ra< larb iauti -bendruose reidarbininkų, su kuriais taip ar traukas, valdoma lenkų.
jams. Likusis pelnas paliktas vas namas būtų nufotografuo žmonės uždirba per dienų. Sa- Clair Livingston norėjo-ineiti į
delė Varėnos parapijos dalis li jaluose.
timai susidraugavo.
•
‘<1
B-vės kapitaluose. Daugelis na tas, nes tai puikus rūmas, ir ko, kad Amerikos žmonių už vieną kotelį,, kur gyveno jos
■
r i
ko ho bažnyčios ir su krikštais,
rių pageidavo gauti kų nors .už imtų gražus reginys dęl paro- darbis per dienų yra $200,000,- pažįstami. Šveicorius ją su
(“Lietuva“)
,
J
ŠAUKIA KONFERENCIJĄ jungtuvėins ir kitais- bažnyti ,
dos
Gente.
000.
Iš
tos
sumos
žmonės
su1
laikė
ir
prie
to
pasitaikė
poliįpirkimų, bet pradžioje metų,
—.—
1
* • /
LONDON. — Italijos pre niais reikalais tikras vargas.’ .
(“Talka“}
taupo $30,000,000?
cistas. Susiginčijus amerikie
nesitikint turėti pelno, narių įVarėnos
stoty
(6
varstai
nuo
tė- skėlė policistui žandan. Už mjeras Mussolini sumanė šauk
Alaus L i etų voje be K taip, kr;
pirkimo apskaitymas nebuvo
ti tarptautinę emigracijos kon miestelio) yra mažytė bažnytė
tai buvo patraukta teisman ir
Įx>r 1923 m. pagaminta 1,015;
užvestas, taigi ir premijos ne
lė, perdirbta iš rusų kayidomeferenciją.
•'
turėjo užsimokėti .1,000 fran
395 kibirai; vidut. kas menes)
galėjo būt duodamos. Kai ku
nės įgulos cerkvelės.
Seniau’
‘
1
"
--I
kų.
•’
po 84,616 kib.; arbatos tais pu’
rie nariai siūlė paskirti pajams
JAUNOS PRASIKALTĖLĖS. čia atvažiuodavo kitų parapijų
metais suvartota 84,397,00(
po 150 nuo., bet išaiškinus, kad
CHICAGO. — Dvi margai klebonai karts nuo karto paklgr.
to daryti neleidžia įstatai iv
KVIEČIA Į RUSIJĄ.
tęs, viena 10, kita 11 ni. amJnuddų atlaikyti, bet dabar ir
priešinga koperacljos idėjai,
vopjmąjt° nebėra.
NEW YOpK. — Velionies žiaus suareštuotos už
nutarta iš pelno nupirkti ja
to skyriaus priguli žandarmai
svetimuose namuose.
Berlyne prof. • Markose išra^^
vams valomų mašinų ir leisti
..i.......................... :t Mat, kaip kitur taip ir Čia
ir civiliai pilečiai, Tai žandar Lenino našlė pakvietė garsų Ado
prietaisų, kurios pagalboj:
KRAUJO PRALIEJIMAS
esant keletui lenkų valdininkų
nierikos švietėjų Jobu Dewey
nariams naudotis jomis dova
mai užsimanė vieni būti valdy
LENKV KONSULATE.
norėta, kad, pamaldos būtų galima sunaudoti saulės spin-Jl
profesoriauti Rusijos universi
nai. Reikia tikėtis, kad ir
boje.
Ginčams kilus buvo iš
vien tik lenkiškai. Apylinkės <lulių energiją. Ditbar steigiu* J
tetuose. Apie tai pranešė ad
šiais metais Valdyba pasidar
šauta daug šūvių. Bėt niekas
Gerbiamoji visuomenė, kaipo gyventojai visilietuviai ir at- ma’b’emlrovė “ Heliodynamo,** J
vokatas Recht, kurs veda Ru
XE\V YORK. — Namuose,
buos su tokiu pat atsidėjimu,
nebuvo užmuštas. Civiliai na
kaip pereitais metais, nariai ir- kur gyvena Lenkijos konsulas riai skyriaus atsikreipė i cent sijos reikalus Amerike. ’ Jis tik MontėHo’s taipo ir aplinkinių ko- važiuojantieji kunigai taip pat ekspluatuoti šiam išradbnML- j
ką atvyko iš Rusijos. ' Sako, lionijų, .pranešu, kad aš atidarau Į iš tos pat lietuvių visuomenės B-vėje dalyvaus anglų kapitą* f
Vieno
g;i jų palaikys — ypač, kad ištiko baisi tragedija.
rų, kad rinkimus panaikintų.
' .
j
kad Leninieuė atsidavus švie-. agentūrą pardavimui ir pirkimui kilę su tuo sutikti nelabai no- las.
krautuvės butas praplatintas lenkų laikraščio ' redaktorius ». v
■—,___
■• ———
•
\
tinto dirvai. Toliau sake, kad namų ir farmų, taip pat ir auto- ri. Dėl to buvo kilę net riaušešiolikos metų -mergai
KRAUJAS BAŽNYČIOJ."
ir manoma lailcvti
visu* reika- nušovė
:
A
%*
•
*
visoje Europoje jnondrchistai mobiliųirvisokių RealEstatebiz-lšių.
lingu prekių ir tuomet Kama tę ir po to pats nusišovė, Jis
LIOLIŲBAŽNYČIA,
FITCHBURG, Mass. — GreVieną sekmadienį porai vab
neteko vilties atsteigti Jlusijoj nių. Visi norintieji pirkti arba
jų B-ve atsistos į pirmų eilę Ro- į jų buvo įsimylėjęs.
ko-pravosltyvų bažnyčioj išti
kas turite pardWit mrid»u kreip- [ dinmlayžnionų bažnytėlėj spir
carizmų. -Si*,
_■£=•
kišiko' apskr. Imperatyvų.
Liolių parapijos bažnyčia
ko kruvina tragedija. Ginčas
tis visuomet pas mane, o. patarna-Į giant lenkiškai užtraukė lietu- ra seniausia iš medinių buiOĘFį
PABĖGO DU LENKAI.
kilo dėlto, kad kunigas jauna
vmiaš visada bus tamistom prie- vaites» mergaitės te beminkai
Panemunėlio V. B. “Tiltas”
čiu apylinkėj ir visai
'
vedžių porų atidėjęs ėmė krikš IŠGĄSTIS SUSIRINKIME
PEETESKEELL, N. Y. lankus ir mandagus. Užtikrinu,į lietuviškai.
Valdininkai
su
(Rokiškio ap.) Panemunėlis —
parapijiečiu. Grindys jus
kad kožna(s) būsit užganėdinti. I policijos pagalba pakele diIš Statė Military Reservatioit tyti vaikų, nors jaunavedžiai
mažas bažnytkaimis. Be Var
įrę, lubos ir pilioriai apšepk
pirma kūmų pribuvo. Riaiišė
HANSON, Mass. — Kongrepabėgo du lenku kaliniu, Jan
Taip-pat bus greitu laiku atidary-1 džiausiu > triukšmų.
Lietuviai
totojų B-vės, įsikūrusios čia
varpinyčia Ir koplyčia
se krito Koutes, 45 m. amžiaus. gacinėj bažnyčioj buvo PilgriKuroivski ir Antoni Kaski.
tas ofisas ir V7oręestėr‘yi Mass. [ nenifšileido. t Vienok kunigai
1919 m., daugiau krautuvių nė
apleistos. _ šventorius te
mų Sąjungos seimas. Dalyva
Vieta bus vėliau pagarsinta^ Da- nenorėdami 1)511 tame riaušių
ra. Vartotojų B-vei sekasi ne
PALEIDO BULIUS.
primėtyti aknienų/ Tiesa*
vo 175 delegatai. Netikėtai po
SUSIŠAUDĖ VALDYBĄ
bar su visokiais reikalais ypatiškai [sūkury retai kada beatvažiuoti
blogai; turi 159 narius ir yra
vienos pusės jau aptverta
rrENERIFASt Afrika. — Už sėdžio" metu asla, eme-slinkti že
RENKANT.
arba per laiškus, muldidk kreiptis nori,
.
jų palaikoma. Valdyba gan
ru> bet ię jis baigia
sidegus Imlių kovų cirkui ištrū myn. Delegatai neteka galvų ir
/
‘ . |
Ir religijų panaudoja.
darbšti,, ypač nemažai darbuo -KRAKOVAŠ,' Lenkija. — ko septyni buliai'. Jie, buvo išgąstyje bėgu į visas , puses, šiuo antrašu:
Per. atvirąją pusę, uvys
jasi jos pirmininkas, vietos var- ’ šio miesto: * Raudonojo Kry laukiniai.
Žmonės buvo bai* Kaikurie net apalpo. Bet asla MIKOLAS M. KAMANDULIS
Breslave, 9-IV. Vasario 14 gyvuliai įeina ir šoki
goųirikas B. Levandavičhm, žiaus skyriaus valdybų ren- šiame išgąstyje. Milicininkai paslinko koletų colių žemyn irf ,30 Faion Street, Mont«llo,
■įRorių ir kapm-k
192+ m, atvožiavo ITrbanij šveittorių
kapus.
Per 1923 m, parduota prekių kant kilo didžiausi ginčai. Prie pagalios juosius; nukovė. ■
, \
(2-roi lubosj
mokyklon kunigas Juozas Sąsustojo, ,
.
(“LhtarA“)
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PRANEŠIMAS
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*

TitaaibB. K. S. nartam* ii
knopt| valdyboms ipąndoi
x piginimo rajau* rtifcab.

t

>*

Prašvita, auksoiakelius ieylždepgijii pančiakraiš’|eko pątiKfc, kud W<>W bar
varsomis nušvito visas rytų šd-*čię saktyse spindi brilijantai,... f
*
|MV|UrH
xUU>‘ Broliui ir &?sera;—
W W-pat^AUjgštosifl#- Fredos, buteliai ant aukštų, stačių, plo*
tam taju i indąmąuja ir lipikui'
Mi**i**ė L
b*
pirštas kubelių, skryŽemiuus talpindami LK sei žinių — ką Teatro Valdyba y.
ir mt piŠMiiHHmi iau#U toW»* fcančbb žaliojo kainoj lig pathų
mo išneštą nuturimą kas-ltak
ant vieno Sšono
perkreip
viržūnės, lig pat’ aukštumos bėlalte nw£w»aWft
akiaTUM»V»»Ainnom |^eW
ra nuveikusi apsaugojime SuiUrtM^J
4ta<
<fc4*r
Jam.
spaudos platinimo vajaus, L.
dangaus skliautų: gauruoti, ta, apkrauta kokio tąi^užmari
Hivieipjhno
pinigų
fciOjJOO.OO.
kuproti, gužuoti, sparnuoti, nio paukščio uodegos plunksnaBrtdmhed every TOTSDAY, TWR$DAY‘and 8ATDRDAY D. IC ■& centro valdybą prašo Į
Ir imwM
kMrkmt
risij U
K. S. narių gerui ir (kurie tavu juukolinti A. h. P.
ieme* muito totalia* Mele tiek karbuoti, skyernuotb visokiau- jfiiis ir dideliaiisia šilkine dirb
• — by~
•
atidžiai tą nutarimą perskai* {Bendrovei, * Taigi tuo reikalu
nUHviečIit. Mąnuu jvg gerb. Re- sįais būdais iškarpyti, sukrai- tine sauliagražos gelia, o iŠ ant
fyt, o.ypač L. Į>. K. B, kuopų k, ĮJr & K- A. mirtum* tepk#
datoliA
nuteikti *nVo pyti, grumuluptį, sukibę ir su ros puse# įur skrybėlaitės augjFOSJLEįK'S USfflHMUIF ». 0. iSSatHKa0K WIMOM
;
ltol11toJiun»
Mnellll
nplp nelem
' '■1 ”
/
w
’
1 1 ' vul<lyH.writuw< M reikia Eta Uteiįti Mknntat infonnucijus.
sigrupavę padangių debesėliai ščiau pakeltas fajas, matosi
tojo
Liet,
tomėa
Banko
stovj.
m »6coe(I-c1hb matter kept 12,1915 at th«offke at
Mto*
tinai su tnomi nutarimu tvirtai [ -v '
, ■
'
ti, gtumuluuti, sukibę ir susi* dailus gelsvi plaukai ątydžiai
Jono žllhuis terpto toPb
^Uaiptandį for malIlDg
rat«fc?i>o^af« prorMeO for
Utochu PM smtažtati įr visomis išgatemm |
-B-vė ui įgautą pa- t j* Kun.
totnktiM xvka. t
sušukuoti, sugįrbanwti ir po
sgopgv^ padangių
Ae ox Cfct, & 1017,
Oft. toly 1% lūutw
jarin jo prisitaikant dirbt,...
ĮUmroMjft fcuu-mut nMojinik
žęrijd užtekančio# 'Saulutes jais net ausis pakavota
vie
■
SUBSCRIBTION RITES;
:
'■
' * ■
dirbt.. m dar kartą pakarto-Į
tai pn^itede gyvas rei-< i •
spinduliais užlieti; • juose tarsi pti žodžiu padaryta tai, kas
- »
t
L. Ž. Banko klausime nera
janie4 nuolatos, neūtlaidžiai tapetas 3BPti didesnį užtikrmi*
maudt< plaukte plaukė, tarsi Lietuvoje paprastai vadinama
♦ «■«•»-+«• t/f. «• •»'• L *,#■».<■«
^4^1
šiau
į
laikraščius,
pemtbisinum
nenuilstamai dirbt
skrido, grimzdo. Jię aukščiam utėlių garadžtami, Ploščių su ’
&nd suburbs
**«<-,*»• y,-• •• #....<*>• •.*«-<■*:
Butę
reikėję
užvesti
kivirčin#
siuose puife^hj skliautuose Raudonmargio šilko pamušalu
r Jeį visi L. U K. S; ir kudpų
pas^oHtaos sumos s
countries jearly
r »- ą’#
valdytam pavieniai ntaiuiatsokoniybe mensu vąldžįų k| igu# suvytę
tarsi pijolRų spalvų Jūroje gųi užsimetusi ant vienos rankos o
{
dirbsime^ tai nei^epasijųsimeĮ^j0* lodei C. "Valdyba įgaljoatsisako nūa.pžtviętintę Banko įšo, nyko, žeminus kaip ugpy antroje rankoje turi puikini iš
•&* Mrim ge£b».
viena. 0 antra, \ kad nęt_kan- kaip mes vėl- tinkamose vėžėse
žarijos žėrėjo,
kaip siuvinėta gan didoka ridikiulį.
Matę, ntmAhJyvavimpirkit^, degančios
.
,
ir
stipriai
aut
kojų
atsistosime
p*
.^^1?
kuriam
buvo
pa

didutai į konmnmtų partijos
sutratate. B# ir dabar
W«8‘ Liemuo lygus, Raibas, ūgis vi5
te
fbftĮjsafųm^
narius ir tie žymioje didžiu
nei riebi nei liesa,, ant
bu ir jaunuolių lietuvaičių rąu-■_
tie,
moje neišdrįsta kryžiaus ženk rėsj te “Darbininką” išpilta- ** ^Wtavimui nuožmų
idMins, kaip Ijeraeli^ dobife- veidonei šio nei to, bet akys —lių akelė# mėlynavo, o ten dar kaip žvakes, kaip žarijos, kaip
i
•
• lų išmesti iš savo namų. To
skaičius,
žymiai pakils ir patsį^^^ MŽtitatamą — a» kiečiuj sę ^OVo šmoteliais nori*
žeminus, prie pat žemės kur iš vliyčias... smeigti gulį ir mo
Vokietijos rinkimai į Reiclis- kiose aplinkybėse tvrrtaiįgali
narių ūpas ta pakilus, pU Jtianal seemtey.^ eBimtatate Lietuvos laukus užgrobti.’* nž. ąugštojo' kalnelio, iš už kaitagą parodo, kad didžiausiais ma tikėt, kad Rusijoje tikėji
energijos,
drąsos
T
pasišventLp^
pa^darbąvHs,
Bendrove
jtamsžaiiai juoduojančia - Pane
pi’alaimėtpjais yra sormlUtaL mas daljar pergyvena apsivaly
Antroji, galimas daiktas kad
mq
,
[užstate
savo
nuosavybių
vertesG
mes sulig įstatymų sutiksi
munio pušyno, skaisčioji dienos 5 jos tarnaitė, kaip tįk visai prie- ,
Pereitame Reichstage socijafis- mo laikus, kaip auksas ugnyje
S->J
Dar kartą atkartojame kadp^kaipo padi^mui mo u£ B nuoš. ^Ihddeudos ųie-.
akis,
p|saulią
gaivintoja,
gyvy. tai turėjo 180 atstovų, o dabar degdamas apsivalo nuo viso
/Šingai.
Baltai apsirėdžiusi,Yisu taaidij, apšileidiniij, su.
.«žtaf, J^nemdįa, faiįs mie Ž&mės įgųko prigįm bes gmfitojč palaikytoja ir pjategavo 99. Demokratę partija kios rūdos liekanų ir paskui
»
drapanėliai nekokie bet švarūs,
lėti. Dabar ukisĮnkai m&brM
silpnojimų prašalimmuĮ,'* arga-j^o^im^’
i
t ’
tampa
čvstu
ir
skaisčta.Taip
ir
tĮntoja,
sau^motinėle
savo:
ra*
titrejo 40, o dabar gavo tik 24.
1
■nuoš. ir 40 nuoš. metam#. tų kaip verpetų apvalę kraštų dailiai pašiūtiy išskalbti ir^šly■j
Katalikai turėjo 72, o dabar te- rusų1 tauta bolševikijos laikus nizacijos sustiprinimui te tįn-| Nors dabar S. L,'M K. A. jąu
gyti,
be
jokių
begedikai
dide

Ar Amerikiečiams J išlysdama parodė, ten Si jau
pergyvenus, tikėjime sustiprės kamam išauginimuį, centro [turi užtikrinįmą iki $?. lukštam Kand
;
gavo 62,
liu iškirpimų,1 be jokiu blizgu
Dauginusiai žydams.
tarsi gryniausi aukso,' rubipų. čių ir nereikalingų uodegų, gūį
• Laimėtojais buvoHcraštutinės ir atsinaujins. Tuomet bus ne valdyta^ pasiryžitsi yra prieš čių, vienok^egaupant iŠ B-ves
hy Itokį. daiką, nors jisai butų [nuošimčių ir M kitūs metus■ —
Matikį nukritus, nebuvo ką šmotai, gabalai' tirpte tirpda• ■ partijos bolševikai ir momu’kis- cariškoji pravoslavija, betlikžiuj.drmkal.u. vienplaukė, geL
ir
sunkiųs
hntausias,
nesi[paskolos
suma
ka.s
kart
duRįą
Banku užsiimti.
Laukiau, rni liepsnojo, ■_ degė, kad irAe tonkaše, kasos supintos lietu-. •
1
tai. Bolševikai teturėjo 11 ats roji Kristaus Bažnyčios dalis.
Mes lietusiai čia galėtume traukt iš seimo nustatyto ple- [te todel-p. Milius, šulyg; C. VaL iValdžia buvo priversta steigti ^vo bet saulutės į juos atsiimi-.
tovę, o dabar, gavo 59.
viškai ir nudryktosios per pe
fepotekps (I. y. Žemes) Btui- Šančiais spinduliais švietė, pa1
Svarbiausiu rinkimuose da< iš rusų imt sau pavyzdį. Mes no, o visų L. D. Į<. S. kuopųįdybos^instrukcijų, pradėjo ięščius, tarsi du aukso hizu visu
valdybų ir visų L. D. K. Šį Įįa- j keti įmonių, taktą paskolą ko ką. (lindėjau, su mažais per- šaulį dabino,/linksmino,? rami
tyku xbuvo Daį’esor pienas. ir-gi bolševizmui plečiantis tta
liemeniu net žemiau.^ strėmA
j
rių prašo bendrai . su' centro[>& W& Wta iškolęktaoti ir keitimais, paėmė tuos pačiti#> no, prie gyvęniino šaukė, ska
retume
prieš
jį
stiprint
savo
ti

rkur
galai
užmegsti
plačiu
bal\
J
. Kaip komunistai, taip ir mo]
narkistai stovėjo už nemokėji- kėjimą, stengiantis geriau su valdybei dirbt te eent^o,nuroc|y-[ reikalą užbaigtį aut .visados, 'Žemės Bapkny -p, Blyko surU- tino, stūmės ^Vienas didelis tu šilkų kaspinu. Rankose lai\
. ,
tfolop^pavyko
.{i.Įstatas.“-*Banką steigia, spindulių stulpas pro debesė
A į. mą kontribuciję alijantams ir prast mūsų šv. tikėjięno diesas inų prisitaikyt.
ko žalią rūtų šakelę o prie luū/
M
Mūsų
draugai
ir
Jmndradar-[ta
titea
^tenpaniją,
^uriap-fcaip
>
pirma
valdžia,
Kiti
liu*
prasimušęs
įtaiga
pasiekė
ir
sulig
tų
tiesų
ir
mūsų
tikėji

Davvės’o pieno atmetimą. Tas
tinęs prisegta raudona, ką 'tik
|
biai, L. D. K. S. Ceųtro Va|dy-{sįemuši išparduoti jį-Ves ta' Iptivačiū gali prfeįdėtt
. -. įr užliejo įpūsų įlotųvos laiki* klausimas suskaldė Vokietijos mo reikalavimų elgtis visose
pražystanti, rožė. Jos .akių ne[
sh
kto’ČKo,
e
Wift- ■ ęa^sitvglįsiLi £ Bau. mm .sostišj
liaudį ir iš to pasinaudojo-ki-aš- mūstj gyvenimo dienose ir viso ■‘Vaw<*L.
. ”'S /
V
aukštais balnyčių•■bokštais, #u kad daugiausiai turėjo nu‘ tutinęs partijos. Mat vidurine- kiose aplinkybėse. Tik tokiu
•jos mūrais,, su napiai# name-, ; kreiptąjį Keistučio gatvę, maiW
jjgs^rųiniosios partijos stovėjo būdu bolševizmo ir jna'terializ-* ■ už rašais ». v^..
lilds skęsdįįeįais medžių žaliuDivres'o pieno priėmimų, mo pasekėjai sumažės ir išnyks ■ ■■■■-:./
uakonlrakt?.: Apie tai,
; tomai iš- tos pusės ateinant ko
andžio 28' d. nuo p/ Miliaus
r^"
'
niynų jūrose, palietė, wsi jau*, dar lūkuriavo.
^nes nematė galimybės išsisukti iš mūsų tarpo. ‘
'
(
“Religija
labai
svarbūs
muolis mūdtakos lūpas pabučia
■’Jp.-iŠ kontribucijos mokėjimo aliSubirbė *“Fordukas’x ir iš
klausimas1’ sako raudonieji
vo lygų plataus Nemuno mėly
jantams.*’•“Rodos,
Bodos, kad su Bendrove prie steigiamojo rtyputekos
Bypat’ekos
1. į. D,
Įl, K
ę> S.
S, dąro
daro aavo
savo
v ,
nų vandens paviršių, atsirėmė Keistučio gatvės pasuko Lais
bolševikai. Ir įneš sakome, kad uj-voią tą menesį po Velykų, ku- Į klausimas jau išsiris. Jau jilįBanko.
Priėmė.
.
Aną
dien
“
‘
Jau
ji
[Banko.
Priėmė.
.
Aną
dien
;■
Ateinančių . nedėlių įvyks.
vės atejon. Nušvito mūsų pajie taip sakydami neklysta, riąme pripuola sv Jurgio Globos i padare kontraktą tsu Pitte- | kalbėjau šu Minįsteriu* Petru- kaip auksas j^dųtMuosę nįaJ‘ Franeijoj rinkimai į pąrlanien, su .
^Tordūkyje”'.
f
innj langų stikluos^ atgaivino helių veidai.
tik gaila, kad mes į tą teip Diena, trečią nedėldięnį po Veiy-|burgh
f
Veiy-[hurgh
firma
sąvokiu.
Sake
Vely

’
o
išparduoti
sąVohiu.
Šake
kad
gal
prieš
Vely' tų. Franci joj, kaipir Vokietigedėjo apart šoferio du vaiki
įmestu ; • •*'■ ' joj. yraAštrių Dawes’d pieno svarbų klausimą perniažaiKdo- kų. Vajus tęsis ištisą mėnesį.
turtą AAVOnę,
Akrone.
Tad
.pinigUaifkaSj ar
ar tuoj
po Velykų'
kvies
“ ‘
_/ “ ‘
\
tiSTią
xąd .ptaigiJojiLaš,
tuoj po
veiynų avies
nu. Vienas karininko-leitenani
mės tekreipiame. Sergėlb'mės
Pasąrga. Tos
i’^au
fsteigamąj| sttsteiųkHią
Sugaudė bažnyčių varpai, to rūbuose, o antras civilis.
Tos įmopoė\
įmopos\
au Rusime
S>au^taie atgaL
atgaL”
” ,, [steigtanąjj
sttstaįųkitaątt įį ku^
kurį
{ . priešininkų.
Pastarieji nori
kad bolševikai muiuknepadary
dėl kokią uote vietinių Wūęių noH to nariams bus aišku, kaS M“ fr i?hne-. »ar bus W maldininkai pradėjo skubintis
'atmesti Dawek’o pienų ir
.Abu jausli ii matomai kad ne
.
v
, Iš to nariams
1, .
.
T<
.
, ,. tų gėdos. -J ie tą klausimą stu■
smaugti Vokietijų, TieVmau-*
gąli
(Lasyti vtesiau
viršiau minftų
minėtų tos
toK nelaimingos
nelaimiugos paskolos kimiHfflsmi# kokiais
■ąli vajaus daryti
kląu- •?«»
klausinių
kotai; į bažnyčių. Kiemsargiai valyt, ■ iš liurbiu būrio. ■<
^lijuoja; bet • studijuoja tanu
I
gėjai yra militaristai • ir jų
laiku, ji lt vajiįgall liuktlti į šaujgįjuu centro Valdyba veikite ir(PibiS^is
ir kiek
..mumsJs- 'šluot gatves, virėjos ruoštis a» i'
kad gudriau galėtų religijos
■ tkad jau matosi prospektai gra- Įįu°k®ta skola. Dabay dtas lai- pie pusryčius, pirkliai apie i PrieK paneliu privažiavus auj>< rankosę yra dabartinė valdžia.
griovimo darbą varyt.
J
Rinkimai pereit^ne<lėlių Vo'
prlkas ir Lietuvos valdžiai pa- prekybų... Karveliai palėpėse toinobife sustojo, karininkas
2.
i
Jie yra prisiruošę prie grio
myluotis, mikitai iššokęs puikiajai pane0-
(reikšti, kaip jį su.muųiis-pasi- 'eįiiė burkuodami
j
kietijoj parode, kad vokiečių
kuopos yra raginamos užprašyti
vimo religijos, o mes pFie savo
jelgė ir kad jį u'ž savo pasielgi- žvirbliai čirkšdami už pateles lei ranką prie kepurės dangte M ;
i '' liaudis stovi už Da\ves’o pienų.
I
šv., tikėjimo apgynimo ar pri' /
Įmą yra atsakondnga. godžiu peštis, varnos krankdamos ir lio' pridėdamas ir batu kulni
^Rinkimai ateinančių nedalių
šimčius.
siruošėme ?
ĮL. Ž. Banko klausimas turės ^kvarksėdamas iš miesto sodo mis sukirsdamas linktelėdamas
parodys už kų stovi Franci jos
i.
r
TaTtiek apie tai
tarpa įbuti išrištas.
lėkė į sodžių, špokai-varnėnai ‘saliutavo. Panelė pradMugusi
'
• liaudis — ar už vokiečių smauužtraukę sodnuose savo gražias padavė jam išdidžiai savo bal
.girną m> už davimą jiems galiL ' f-‘Garsas1’)
[ Asmeniškai, aš savo nuostošvilpavimo daineles, Nemuno ta, (žiedais apmaustytą, rauką,
: unybės atsigriebti pagal ameriI
----- —
Įlių nesigailiu.
Mano tikslas
saloje ir Linksmakalnio daubo kuris Ja ’pabučiavo ir paėmęs
Chieagds socijalistų “Nau
! kiečio Da>ves’o išdirbtą pieną.
buvo prigelbeti Lietuvos nępyL
.
X
se sučiulbti lakstm^alos, sudūz po pažasčių prigelbėjo įlipti 'į .
jienos“ prisispyrusios “Drau
J
K
.
«
[kląusomybei ir Lietuvos Žmo
gė', suzvimbė soduose Bitelės... automobilį ir pats šalę Jos atsi
gą“ mokina. O mokina .krik
nėms. Tvėrimas Banko buvo
pabudo ir sujudo1 visa gyvija... sėdo, ir jau norėjo važiuoti,
ščioniškumo.
man proga važinėti po Anierį
bet antras draugas sako: Pa-'
“Draugas,“ matyt statosi
kos lietuviškaa Wpii^s jį
Aut kampo^ Laisvės atejoąj
lauk, Jonuk, taip nedailu vie
krikščioniškumą mylįs ir su
[ ginti visur žmones, kad reika- ir Maironio gatvės stovi dvi
ną panelę paimti o kitą" palik
prantąs gerinus už “ Naujie
tb
______
paneles maiomųi pasirengusios
5
— '
Brooklyno “Laisvė“ rašo. nų ’ ’ p. Redaktorius. -Dėlto pra
geguz^ėn. jr xųe?ūwmteuja.., ti ant gatvėn kampo ir dar net
j
kad Maskvos “Pravda” už dėjo jiems įrodinėti kad .jie per
dairosi*-.Įę#; taOaųkia.,. Vienų, nei neutsiprašius.
r
kovo^S d. pranešanti būk po daug Į krikščioniškumo griovi
Tuos žodžius tardamas iššo
apsivilkusi nuo galvos iki kojų
į
Lenino mirties buvęs paskelb- mą. įsivėlę ir patį mylimiausią
panČekty.puĮkte|imuose šUkuo’- ko iš automobilio,, priėjo' prie
ę tas naujų narių pnėiiiimas į savo sooijalizmo arkliuką gali
;iei krūtinė ’ atlupai iškirpta stovinčios uurnudusios paneles
f komunistų partiją. Pasirodę, •palikti šunims šėko*pjauti*arba
■daug muš jįer porų pirštų aug- ir tarė: Atsiprašau panele kad
| kad iš 223,822 kandidatų įj bo įševikams ' uol legas (* pueuoįščiauJūlūtthpSj sijonėlis vos tik nors nepažįstamas, bet drįstu
- klausimų kaip jie žiūri į religi- ti. * ’ Dėlto ir pataria vietoj kri
/ ją, atsakę, kad nors jie pa- kščioniškumo mokinus tuos,
■’ tys jau nebetiki į jokį “bau- kurie jį moka ir sulig jo tai
į
bą,” bet savo namuose kryžių syklių gyvena, verčiau patys
i vistiek tebelaiką.
Priežastis pasimokytų. Jei jau per aukš
į
tame, kad jų pačios, motinos ta butų- krikščioniškumo, tai
5 (fnOBim&tttOr tai Ctegažfc
>ėr |
w bei tėvai karštai Jebetikį ir to- bent gero lietuviško žmoniško
f
del taip greitai negalima atsi- manadgumo.
kratyti...
*
v./‘lyovą’su religiniais prietur
anh (turbūt įsitikinimus)' reL
telikt- pitedamg įsigyti gražių gegužės męp. kiekvienai ?
V Sni^vesti atsargiai, bet neatlaL,
knygutę.
JLVVEMILlMMass. — Prie
; dŽiai ir sistemačiai,” sako
^p^Travdu’* ir užbaigia šįtaiį: Corliff kelio sudegė furmą ir
NEMKifA MHtttS. ,v
108 KAINA TIKTAI &
t «‘Priimant naujus nartas, re- t2 karvių, Pavyko išgelbėti
VASfflNŪroif- — teotaiob'1*“ ,5įJ® "•“f!.? J;,vTiaP,*
ligijos klausimą partija^ tui’l du. arkliu ir vienų karvę. Tos
g ttoMvliiin ■ imi
T
’ [meisterių piymmmk«r <taM-11
sistatyt aiškiai ir greičiausiu firmas savininkas yra lenkas. vyras Įlr. A, S; Nicliols iš
Jis su pačia, -palikęs Šešetą Cleveland, OJiio, skaitė refera
ku jį atatinkamai išrišti. ”
€ .
Iiuuv&hL Ji* nutylėjo. JMta|i
Reiškiat patys raudoninusi vaiku namie, išėjo, pas kaimy- tų Aiuefican Academy of ScienJ. Vmtaok**, pirm., Įvistiek klibinsime totas.
J
T>ro»dW*y,
South Borton, Mws.
f bolševikui pripažįsta religijos ny. Turbūt vaikai Jbesibovy- ces salėj- Netikėtai jis Wskaiį; klausimi svarbos didumų. Tai darni
degtukais padegė.
tydamus apulpo ir mirė.
t. M.< Vhraitis. rašt
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prašyt

Ijt jųtmią

tiinu kunigą. Žiųomą buvo pil labai kaijp eina. Nauji
jfs veikia ii* kaip aplinkybėse Jns, ant Aivbehiįlė* jrfaaks-’'
na’ bažnyčia.
•.
vusiam nelengvtudarbę g*
Kačerginę,«»* Susėdo ir nuva- oiTeųtuojosi ištraukęs keturias te aaMktoa, a^aMlitjiuĮ,
*
A
bedarbitj. nėra,
...
ll
t
xaisxx
bonkas vyno, du buteliu kle j»fc«riwtei( «ž ptetea įri- . . ■ fiirtiAii—nr IttVrAt
Įk>omte ligomis, o labiausiai vasaBaisrM.
•<
*
Viena* ii
boniško ir perų bonkų likerio. Isikyitettui Tž<W kad idbsMU^
B
Per - šv. 'yįykas' atsisveikinau rokuetu, kurJr tąip visokios epk
‘
3
d
gegužio
šv,
Jurgio
parapk
Kąra orkestru ^ė$$ kad »ęt ; Čia ne vieno mokslus einan< ~ ■
.
4
. J depiijas ponavojąs. O ką gi beA t$ti dukraii vimaa. ii
,u M,
* >»«•«
ta, v^-feSta feimy- joj prasidėjo bmrasr.. karte tęsis
garlaivis čio ar baigusio jiranuolia
į STOEOt TEAT
Įfamfort ŠOMiBelvisą savitę. ’
'
* '
yeikšjldik
Ajttstojtu. vakarų
“•
Vytis” ant Nemuną y&bj 'sprendžiama likimas ir užmesi
Binkį}..L ji mjra... jbb bw'
nos gyvena viename name* kur-gi
• ATnĖBoJoTMass
mteHteIy> U|(>ux City/lowa. čia
^gūšinėn važiuoja ^ama karjiera. Jeįgu jie gerw
/ Dalbai.
< M..
sąbų '
ten beguli -gauti tyrą orę.
kaimiečių ,būxZs —s pilnas,
fr
gali gėrti ir gerai pakelti, tai kąjp vaikintu pątika nuo keįų lietuvių yra ante SOO šeimynų. Tu
K. D. Darbai pas mus dirbtuvėse1 ne- degė S.tar Tlieatre,
įpiųąs garlaivis* : čia pieš nido'. būs dWamati^ Jeigu gerai įri ąražlų bažnytėlę ir po bažnyčia
'už. $25,000,
iki, sjaivofcs aubmu ■
jute: jaws fc
dideiid&ir kaušęs kirtis, apgauna ir turi
svetainę, kąri gali. talpinti upie
vyne niąttdyijTO} bi$ų, liežu-*
i
apašus^ valdimpMūs, pirklius, švelnias i|rąsosi pasakyt ko m>; velįala j^$snw*.> pliku $ata* trte mmtua sėdynių ar daugiau.
DĘTRQIT, MICH.
Grindys
Sudčtos
lygios
kąip
dėl
šo

ri,
ktid
neįžeisdoas,
KuJriai
darb^li»kWf tarnaulėtiūpse... aiik^iiotuėse salio*
L. D.J£. S. 72 kuopa veikia, kai- .
'toįfts¥maWwte
akelę primėr^Jamast, r tai raiš
ir tiaug
sako., .bei kimo. Bažnyčioj gali susėst 000
kylame susirinkime 27 d. balan
čiųjypus; .
7
kia kandidatas į šmugeluinkųs kol
dar vestuvių.nebuvo,.". įmanių, viską# nauja, gražiojevieČia storkaklis buržujus nau ar net į finąnsistus;
Jei dar : Antroji panele matyt siaučia toje. Žemes bažnyčia turi viso pu- džio. Buvo nutarta suruošti prąjai iĄeptas kapitalistas sp sa- vaikino ir stuomuo ir liemuo- r blioko, kur gali išsitekti klebo kalbas ig užkvies^ kalbėtoją ®r.
antrame /jaimuno būryje ir
gudriems lapes akinis. Čia yra palei... mainos ir dukre kaip atrado,.,, bene tik kad jinai nija ir didelė mokslainė ir da yte- K. Pakštą. Apsiėmė stirongt Vai- \
Antras būva nutartą da't
pageltęs vaidininkas su snverž- lės pageidavimo. -. tas vyras Šiandien jrra žaidimnose kara Jos liktų, ^cihė.grižr, lygi žp|iu- dyba.
tų pjįvu ir cigaratių dantyse. lips soGijalių kopėčių laipatis į liene. Apie ją sukasi vigas jau M gražiai žaliuoja. Tra keletas nupirkt L. D. ‘K. S. penkis Šerus
Čia advokatas plačiakaktis, Ūla pat viršūnes šuoliais kaip kar nimo hūrjrs* 4<ai^ blči^spięčiute :Įr medžių. Tai vis lietuvių nuo ir Icalbyt narius pirkt Šerų, kaip
raštininkas bekraujis, čia re veliu ir niekas jo nevalios su apie ayiĮf ir jinai dabbr išradi savybe. Čia neseniai klebonauja tik seimo bus galutinai nutarta or
daktorius surūgęs susikūpri laikyt.. , Tie žmonės nustato stintą sykiij gražesnę ir dailes gerk. Imu,JČesna, Amerikoje gi ganizuoti JL D. K. S. Bus išrink
ta komisija serų pardavinet. Mons
nęs, čia kunigas linksinaiis^fe- valdžios aparatą, finansų su
ne pe^u kad ryte buvo kąip męs ir augęs, bet myli lietuvišką
do kapelionas moksleivių būre: naudojimo ir išnaudojimo tvar įneš mateifle. Nora jau ir pava- kalbą, neapsakomai malonus dėl tellos gegužinės knygutės baigia
mos pardavinė'b^
lyje saviškių apsuptas, Čįa ką.., . šmugelio tvarką.^. Ban kai-ysy,bet jos drabužėliai tębe-, Savo tautos Žmonių, turi didelę
giųmazijos mokytojas su savo dyk .. skersai jų reikalų atsi ra, švarasi ir. tvarkoje,, jinai is~ viltį kad atgys lietuvių dvasiška
Koncertas.
’. šeimyna, čia seimo atstovas stot... būsi sumindžiotas, Aiu- sijudinusi nito saulės daugiap jėga, kuri nupuolusi praeitais meBalandžio 23 d. šv. Jurgio para
smarkuolis politikierius, čiMų tremtus... iŠ eilės išmuštas.,. apdegė ir pražydo kaip ta ro^ taisj mics nettlrejo gero ganytojo.
pijos svetainėj įvyko labai gražus
nėra
ponių panelių < •. tiek ir tiek.,. būsi žmogus.. t ImnksĮmngas,.* nors akyse kaip baltos lelijos Čia matyt seniau būta geros šir
koncertas,
Pp.
čižauskai
iŠ
Clevetėvams malonu
dies lietuvių, kurie įstengė nupirk
kaip danguje aniuolų... ne... įtariamas... ir... saugokis!.. nekaltybe spindi, šviečia.
land ir p-A Alena Feleskaitė iš
kaip /rodyti sava
. n..gal... kaip ežere žuvelių,
Neduok Dieve jei kvotimus . Pakrūmėje sustoję, du yaiki- ti tiek daug Žemes ir mūro su gra
Washingfon
’
o
išpildė
gražų
kon

draugams paveiks
visos linksmutės tik čiauška, išlaikei o paskui nesiskubini nu ir viena seną, matyt pasitu žiu bokštu bažnyčią pastatyti.
certą*
Prie
to
da
sudainavo
porą
lus savų sūnų ir du
šneka...
;
katrą, nors iš tų, taukų bosų rinti, inoteriškė, tyliai tarp sa Šiąiidton lietuvhd Sioux . City
dainelių
vietinis
Jonas
J.
Valiu*
kteru, kada tiė bu
Bet štai ir Kačerginė, kelio dukrelių, arčiau prie „širdies vęs Šnekučiavosi ir tiek iš jų džiaugtis privalo ir drauge su my
kas.
-Žmonių
buvo
pilna
svetainė.
vo kūdikiai
nės galas, pradžia linksmybių, glausti, tai pritilsi antrą pra kalbos tenugirdau: ^...Sūneli, limu klebonu darbuotis ne tik kle
( Atlaidai.
gęgulž'inės vieta.
garų, tuomet jau užklups visos Juozuk..., jau aš sutinku su ta boniją bet ir mbkyklą pastatyti,
•Išjipus iš garlaivio visi sku mainos, tetos ir “ panelė s2’ ką vo prašymu... kąd Mariutė ir nes teko matyt gražių vaikelių au
Balandžio 27 d. prasidėjo 40 va
ga.
Taį
ateitis
parapijos.
Vieni
peržengė
per
trečių
kryželį
sa

binasi už kits kito kad tik grei
vargdieniu tėvų, dukrelė ir jo
landų atlaidai. Daug'buvo svegprisi
kad čia geri lietuviai, nėra
A
vo
jaunų
dienelių
"kelionėje.
čiau į krūmus, į pušyną.^. Ža
kios daliem ir kraičio neturi.. •
Jos tavų prūdės kviest į visS^
užteks mūsų turtelio, gali sw ja ištvirkėlių, bet man čia būnant,
lios'pušys kaip žvakės savo
Visi Kūdikiai
plakuotomis viršūnėmis padan kias vakarienes, pietus, arba duot ant užsakų, aš matau kad atrodo,-' mąž.ąi sekmadieniais lan
£ kUBIKIV^S
tarpsta ir auga stipry
gių siekia. Saulės spinduliai tas, žvejoųes, medžiokles, gry jinai gera mergaite ir bus tau kosi ant mišių.' Gal atgis su lai
i i
ku.
.bėn. sveikatom jei gau
žaliose pusių šakose sušvėĮnėję bavimus, uogavimus, ;kopinė- gera, dąrbšti, linksma, ir išti
r
>
Jonas
Karalius.
A
na tinkaipą maistą,
meiliai šviečia, samanomis iš jimus, jodinėjimus ir dievai kima žmona...
kuris padarys stiprius
klotas kaip kaurais ir bruknių žino į ką... kad tik prie kokios
Vaikinas pąbučiąvo motinai
ĮĮ&KUDIKIŲSVEIKATOS.
PHILADELPHIA,
PA.
kaulus ir sveikus kū
ir mėlynių uogynais išmargin ištikusios, surukusios Iinksina- ranką. Motina ant jo galvos
t
nus jiems.
ta visa šilo platuma kaip tik kuodės šinugelninko dukrelės padarė kryžiaus ženklą...
'Mtm abrlidit ate tilte
Nevienam biis nuostabu išgir
•mhOarriteuteni.
Tuom tarpu orkestras už dus iš tokio didelio miesto kaip iš
plačiai akis siekia, įvairūs gry priliptum ir amžinai ant savęs
teM |4mUm lUtetMM.
jų
kaip
kokį
kryžių
užsikartų-:
griežė paskutinį maršą. Visi PhiladeĮphijos, kuri jau gali o gal
bai savo galvutės iš samany. teiMBi ir toteMM !*»•
mei.
ližumingas būsi jei7'va: sukibo į-potą® ir ^uuMme lipk
M HHĮŠtf
nų iškišdųmi dairosi ir stebisi
ri neužilgo liks apgyventa juodijV
• M
kurta kipšai čia tiėk'tų miesro liosi visų tą'skaistyklų pereiti garlaivio važiuot Wmo/" -C" jų žmonių. Tad 'iš- eilės trečias di
■IJtea p* <l£yte srrto
turite keblumų
*
Ant garlaivio mačiau kmrth džiausias, miestas. Tiek privažia
nenuoramų" į šilą atgrūdjo. ir pasirinkti bent tokių, kurį
«Wte tekiai tetiiui
nint savo kūdikį
<r
JuŠm*, IMT OI
i
Paukšteliai ir tie nutilo bedai atrodo nors ant snukučio nei šnekučiuojant motiną, Juozuką vo iš tolimų šalių Amerikos juodų
neeksperimentuok
te *Wc*». k«rj tei <u-}
šio
nei
ta
aukso
kiaulaitė,
bet
ir Mariutę ir tąip jie draugė jų žmonių, kad jau baltiems ar
su įvairiais irtais-'
navę, pusįslėpę medžiij ir., krū
(te nciferiBte klko- .
Utelt tiltai.Jt .Wml
gink
perkūnėli
priliptume!
prie
taįs, bet duok jam.
parvažiavo’ iki pat Kauno.
mų šakų tankumynuose klau
anksčiau ar vėliau nebus vietos.
Bbrdeū,s Eagle Pie
kokios
raganos,
titomet'
sudiev
. Antroji panelė, šmugelninkų ( Jau nekurtose vietose baltas žmo
sosi ir stebisi kas čia tolinus
ną, yienatinį pavėli.
«=^=
laisvė, laimė, razuniėlis... iš tarpe, pirmosios klesos kajutė
bus...
STEAIPSNTS 6d
gus darbininkas gali stovėti čielą
dėją
motinos pieno.
to*
Džiaugiasi visi gamtos prie tižai kaip kapitalistinis gyve-. je, girdėt buvo kaip girtuok dieną prie dirbtuvės, o darbdavys
Yru Pasaldintas Kondensuotus
Pienas t
;
globstyje, lengvai alsuoja nu niinas, kaip prųskydusio molio liavo ir... nelabąi gražiai kal 'nenori nei matyti, nors jam ir
Šviežią^, gryiiąs, su 'visa sinetoua,—
vargusios) krūtinės į savę. giliai blynas... ir žmonijai dingsi bėjo,.. Bet ten visi žmones reiktų darbininkų. ‘ Jeigu pasiro
tai yra pienas gaunamas iš karvių dėl
amžinai.
buvo, arba jos plauko, arba do juodųjų žtnonių tai darbdavys padarymo Ėagle Erąnd Pieno; Karvys
traukdamas gaivinantį kvapų
yra egzaminuojamos, o pieninės inspek
įkaitusio pušynų oro.K Jaunuo
Bet štai kur kita grupė, M kandidatai į... jįj plailko... jų šaukia į vidų ir suranda darbo. tuojamos reguliariškai vasclMiią.
liai bėgioja, šokinėja, žaidžia, varguolių grupė. Čia; negeria klesos... mamų dukrelių žen Delko taip? Dėlto kad- juodieji Kondensaunės pastatytos netoli pieni
nių, taip, kad gauna švieži?} pieną tilt
norite dykai pamokipo kiūmus, po pievaites skrai ir nevalgo, nęs neturi už kų, bet tus.. .
žmonės už tiek dirba, kiek darb ką sumestą.
iiimų jūsų kalboj kaip
Iš kie'kvieno keno šviežio pieno daBevažiuojant^ namo' yienąs
do ir kaip paukšteliai meiliai, užtad kiek čia linksmybės, Įtiek'
daves duoda. Tikras faktas. Vie . statom į kondensaunę yra paimama
penėti jūsų kūdikį
maloniai tarp savęs čiulba, čia gyvumo, kiek? čia judėji kitas iš senių giliai atsiduso, nojdidžiulėj 'cukraus išdii’bystėj pavyzdis ir tu<U ištiriamas ekspertą,
BordeTfn Eagio Picru
kad suradus mažiausi nukrypimą nuo
vienam
kitam
per
skruostus
čiauška, šneka.
mo, žaidimų, šokių, dainavi
ir padaryti jį stipriu
jau juodieji žmonės užima veik vi- : tobulumo saiko.'
Čia nėra skirtumo, čia visi mo; juokąvinie,šposų, štukų..» nuriedėjo gaili ašara... Ko sus darbus. Darbininkų ten ra- . Perėjęs inspekciją, pienas dabar yra
sveiku, išpildykite
supilamas j šildymo šulinius, kur jis
ekanlį
.kuponą ir pri*
dėl
?..
Jie
prisiminė
gegužines
lygūs, čia visi savu .. bet.;... ar Čia tai Lietuvos inteligentijos
dart 'daug maž' pora tūkstančių. sumaišomas su grynu cukrumi, pride
damu
įlel
išlaikymo.
Visą
mišinį
tada
siuskit mums.
visuomet? — Ne,
kamienas. Čia sendoliai žilgąl- kuomet gegužinių pėdsakai bū Baltieji Užsilikę dirbą po 45-ir 50 lieja į teorinius puodus, ir nuo čia iki
Kaip tik pradeda praalkti, vėliai mokslo vyrat tarpe jau davo krauju aplieti... kuomet, čentų į valandą,-‘o juodieji dirba supiliino į kenus, pienas neprieina prie
oro, ir todėl negauna bakterijų nei ektuoj pradeda grupuotis kas nosios moksleivijos tarsi kara gegužines reikėdavo slėpti nuo 11Ž 35c. į Valandą. Matot koks skir siiluotčs. šituo budu auklėjimo ir stip
savybės, esančios piene, nedings
sau.
liai savo kariuomenėje kara žiaurių žandarų akies... bet tumas. Baltieji gaudąmi po 35e. rinimo
KUPONAS
ta ir šviežias pienas yra sumaišomas
Pažymėjai katrą Literatūrą Norit
Bankierių, pirklių, Šmugel liauja. Čia pralotas Dambraus jau tie laikai tebūnie istorijos į Valandą neghji pragyventi su šei su grynu cukrumi.
.
e
_
t Kenelį i kurtuos Eilgie Pienas yra
Penėjimo
Valgiai
Kūdikių
ninkų pačios, dukrelės, tetos kas, čia kan. kun- Tumas, čia lapuose... mes apie juos jeigu myna.
Juodieji tai. taip daro. į supilamas, padirbami Bordeno kondenInstrukcijos
Vaikams
Knyga
atsiveža gegužinen bonkų krep Mz Biržiška, čia Dovydaitis, galime, užmirškime... Ijfet... Kiek narnas turi kambarių, tai tiek f suunės ir ištiriami teorinėse apystovoVardas
se dėt mažiiąusiU netobulumų. Tobuli
šius , įvairiausių vynų, į degti čia Čapinskas moksleivių entu jeigu galiami-•
(Litliųąnian
šeimynų gyvena, kožnam kamba kernu jifiskui yra , sterilizuojami prie
Adresas
700 laipsniu F., taip, kad gaunama ab
F. Virakas. ry šeimyna, o jeigu didesnis kam soliutiškai
nių, įtikierių ir įvairiausių kep ziazmui. pakilus ant rankų ne
be bakterijų indas.
Pienų įpilus, keliai užlipinami tani
tų, Virtų, .spirgintų,^ šutytų šiojami ir aukštyn, valio šū
barys, tąi ir dvi šeimynos gyvena. tikru liudu, kuris nereikalauja lelijų.
fe
mėsų; paukštienų, veršienų, kaujant, kilnojami... Čia tik
Pabūkim, kad $36.00 randos į- mė‘ Atmink, kad penint .EaglS Brand’ Pie
nų kūdikiams absoliutiškai reikalinga
• crroja*
jautienų ir net keptų žuvelių ir rieji Lietuvos valdžios įstaigų
nesi, o su šeima tai sunku pragy viskų turėti griežtoje švaroje, Taigi
BUIVDINO.
BORDEN
karvelių ir saviškius susisodi teisingieji tarnautojai, čia jau
ir atidarius kenų, reikia jį uždengti
NKV&TO9&
venti. O juodieji tai taip daro. puodeliu
COMPANY
ir laikyti švarioje, vėsioje vie
nusios po daila eglaite ar palei nieji ir senesnieji karininkai,
Paima iiateą Įtiek tai raudos nebū- toje, ir apsaugoti, jį nuo dulkių, musių
ir tani panašiai.
kokį upelį geria ir valgo kad Čia įvairių įstaigų ytddjninkės
tų, kilę daug kambarių, kožnam
Kad išlaidus tikrų mietą, reikalingu
net galvos kvaišta ir pilvui ir tarnautojqs paneles, Čįa.korūpestingai
pienų * saikuoti.
Eagle
kambary gyvena šeimyna, mokant
Ilrąnd
rieiių
5
visados
pilk
iš
kepo
r
braška. Kiek pagaišayę visai operatotiaij čia krautuvininkai,
;|B0i0& į mėnešį jąjįdos, penkios še- šaukštų, iki briaunų, bet kad pienas
Y
užmiršta kad čia gegužine o ųe čia tarnai ir tarnaitės, čia fab
Tik ką išėjo Iš spaudos naujas di- Jios šėitttynos tai jiem visai pigiai nebėgtų įš Šaukšto. Suprasi, kad įki
šant šaukštų, į kenų negausi užganėdi
džiuusls
sapnininkas kukio dar iki šiol
“Metropolio trijų kunigaik rikų meistrai ’ir dm’biniiil<ąi;
nančio nusaikavimo, nes dalis pieno
remia
atsieiną.
Ir
užtai
juodieji
nebuvo. .
daugybe paveikslu. Doru,
bus prilipus prie šaukto sienelių, pa
ščių? kambarys, arba “mirų- čia visa margoji miestelėnų mi tais apdarais, jū kaina tik $1.73,
Žmones pigiai pragyvendami, dir mokinimui sako, kati reikia imti tiek
■
’ .
x
maras)u
nia... čia visa sostinės liau Palangos Trejos pevyjierias, geriau bą ir ut iaažę flftokesUĮ. Tokiu bū ir tiek šaukštų prie tįek ir tiek uncijų
sios taip Vadinamos trejaukos ąoe^ūž
yąiųleiiB. Naį o jei bus prilipę pieno, tat
Gerai įkaitus, pradedama dis.. . bent visi tie kurie- turejo pūkelį.
dų via daugiau privažiuoja juodų iiegūlM tikrai nųšaikūoti
.
(
painoMinimų.
.
ieškoti ir traukt į savo būrį in- progos ir galimybės B miesto
žolės nuo priepuolio arba.nervų
Soc- jų. žttioūitt 1 TMladeipMę ii* jie Ad•
to „
5*
tekmingus ir biznyje reikalin dulkių ištrilktio. čia vis links
Geritiusįos žoWs-nuo nedirbimo arba Mdoš gąųųa darbo, nes tokį dar; Hažnfmišla kudU'itU ria perpenlmk
gus žmonės, kaip tui* įvairių minasi, krykštauja, šūkauja, uškie|ėjlmv^idurių GOč.
bimnlcę darbdavys ląbiau myli, negu nedaimniml, bbt jei vaikutis ver
N.ENUSIOĄSKIT- \
. t Pi
kategorijų valdininkus, kad juokiasi... visi laimingi... lak Klift strėpij- ir pepijj skuudčJimo, ge kuris ūM
nmkespį atiteka kią atėmus hbnkutę. arba prieš paduJIS
TIK
IEŠKO
BAMBINO
U
sutaisyta krimto, kuri tikrai tu*
vinių, sekančiu: sykiu, tat reikia Mus
reikalui prisiėjus turėt su jųis mingi šiandien...
šiandien rinusia
Jte
žino
kur
motinų
Įtiko
jte
ri gelbėti
C§u, už pukril*
dark|.-. G bąllas 'nenoredąteąs’ dien didinti mišinio stiprumų, iki kudilįs jo nori. Kūdikiui Baiųbino relikte tuk
: škis bus pątenkntaš.
pažintį... ir padaryt.,. “gešof- gamtos. priegloįĮšt^įe Visi jauGronmtaum popietes rašyti į Bietuvą dirbti pųsdyidftk arba vis^neg4ų-;
įsčmiinas iš ščpos skanios vaisių koŠČs, <
tą...”
>
. _ čiitsi lygiais Dievo sutvėrimais, SU gmžioiąis dalnelčiųis; timliias Toc. damaa darbių terės apleisti Ja
čia daromos pažintys it duk lygiais įmonėmis
broliais ir Tas tai yru vtepintšiis lietuviškas mimstę ir ieškoti^ kur bus\ galima • ? Jei KiųUkls neraudai miega, vemta
l«f, e, V, Pat,
, į
dųftniU,’urbti turi liuosiis viduyėlius, tas
isjiprtėlis vfeokiu lintuvilku žoUi ir Šak
yru
nepnvojingas--pasekmingas
—
-salduui
i į
relių su atatinkamais yūldinhb sesčlėtms.
nių; Atsiųsk 10e., o gausi kpygutę, vi* gauti goresnį uždarbį. ’ Tokiu bū rodo, kad jam perdaug maisto duodn.
Vidurių
ptiiudsuotoją&
*
..
/
f
mm arba per daiuak arba kiut jo hiate*
kųisr kandidatais į kapitalistų ; Ir mūsų ‘ §įr£t aut gatvės šokiu Žolių suvagi} arba katalogų.
du, lil^ «r anksčiau ar vėliau jūa- tas stipresni, negu jis guli suvirškinti.
Kūdikiai tnJgito ji. 1
Jte ftti prtife di*. •
dukrelių vųikinus, Čiatėmyju- kumpo pastebėtos paneles ir-gi
t
Jei
vaikus
mindomus,
tai
reiklu
pailgin

Jti
jūsų
kūdikis
neramus*
turi niitradkt^ 1 f
. Alą jų. apgyventas Philadelphios
ti
peašjfiuo
tarpų
iki
keturių
valandą*
negali
ramiai
miegoti,
Ubai,
verkiu ursi A ;
ma ktek kurs iš jų gult pakelt ^ia yra, bet kaip jos perainuir*
449 HUDSON AVENTOE, ’. inkstas. Bet tikimės įal valdžia. Uel kūdikių, kurie laminu iš-belikęs,
kąnkinamnas,
tat
išvalykite
jo
sistemą su ’ \
«v
ralklų
per
pu* simmžinti duodamų klevidurių paliuosuotoju, tokių kaip Bambin* |
*fti Z
ką
atkreipi
dom«?i
į
tokį
.Bitrtkimib.
’
k^ikt
1
išgert ir ąuwfcytiMyw aut
g buvo šilkuose
Soohter, ». V.
"
ims su noru ir daug geriau jaust* nuo jo J j
»
„
y
*.\
ys. Jei tas ne.
kiele jis tinka būt diplomatinė- išsirėdžiusi, upava, išlenda gir.valandas nemalonus simptomai turis pnv ž
pb kjjlliiil Šeimynas vienamei» gv:lindi tuoj Rauktu daktaro.,\ 0 ♦
..t ‘sS^iRci^cm'
ibauui>>« v? f
Ii Afe mCHTSB A. CO« 1M414 fe4*
je tarnyboje. Ant kiek jis tin- rūtelė iČ, eglynuičio, galva su- *»—«»».»* ooįi'eį »»
iiiima
mJ gali
—i: užsikrėsti viso- Klittiflįk čitimg wtntipxĮu‘»<« iwx snralh:
name,
iš L
kur)

ka^tu vdžįūdU į
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WORCESTER, MAML
KVyftą N. A. Apskričio metinis
susivažiavimas.
#

tabą centrui. Aptarta metiniu išvažiavmio 4 d. liepos reikalai. Tto
išvažiavimas bus Palangos parke,
Lauvėnee. Iš ten ir gaspadorius
tai gegužinei išrinktas,'tai p. I. B*
Kaleva, pagel. — K. Banevičius.
O, 'Sideravičiutč darė 'pranešimą
apie rengiamąjį Poptilarify Contest, kas lietuviams bus naujanybe.
i‘
Rinkta sekantiems metams naiv
ja valdam. Pirm- liko tas.'pats
V. T/ Savickas, pageli). V. Medonis, U’ašt. A. Služaite, ižd. liko tas

vetinėsžhhos

'

J A
’
kuopos nariai: panele Ona Daili^ilieniutė su .pa^elba vietinės kąn-

♦

f

CknMĮ

LANDŽIUS

ipos rast. Juozo Vinritliąh Fric sp

L r

JAUNIMUI SVARBU.

Te), go. Boston 4000

Baląndžia29ir dd. čiouasi at’
sibuvo Lictuvią pmbmhiką Ko
operatyvas SąjunĄM IX Seimasgeimas pradėta* vai. ryte su šv.
mišiomis, kūrina atlaike organi
zacijos dvasios vadai didžiai gerb*
kun. F. Kemėšis. Pamokslą sei
mui pritaikytą pasakė So. Bostono
iietąvią .kiebottfiH gerk' kun.- k.

rengimo šios Šaunios vakarienės
! LIETUVIS GYDYTOJAS IR
JfioftiM susivažiavimas įvyko
Gegužes 11* motiną pagerbi
daigiausiai triūsa, padėjo vietinės
CHIRURGAS
4 cl„ š. m. Vyčių'uame,
mo dienoje* bus L. Vyčią 17
kuopos iždiiunkė-.poma Barbora
50« 1. Broadw*y, So, Borton.
|rrcM'Strey. "Buvo nesitikėtai
(Kampa# G St ir Broa<lway)
kuopos, metinės šv; mišios. Per
Žilienė ir narė Ona Danielienė ir
įmingąs ir pakilaus ūpo-.. Beįe
VALANDOS:
»-tl,
1-4
tas mišias pirmu syk bus iškel
nenarč Dd. sesuo ponia. Ona Da*
yJ
ini buvo 45 ir būrelis svečiu.
ta naujoji erąota, kurią įrengė
niūšienė, kurioms /priklauso Ji*
Magiausiai buvo suvažiavę maltaminėta kuopa. Visi nariai budžiausią padėka už surengimą šips
Kibk Iš Cąmbridgcūaus buvo
tinat privalo Susirinkti pobnžtaip šaunios vakarienė#. Wke
|| 3, su 12 delegatą, Kitos konytinėn salen nevėliau kaip
vakarienės viršminftom gaspridiSirijos prisiuntė; Woreėster — 8,
GYDYTOJAS
8:15 iš ryto,- Ten prisirengus Urbonavičius. Po mišią ir pa nėm prigelbsjo kp. narės panelį t
vidurių
irau
^Boston '—8, Nashua
6, tiatr“do flfl.eo’'
bus maršuojama bažnyčion in mokslo, ttioj prasidėjo bažnytinėj
vai. 0 iki lt ryte, t Iki 3 po lw.
i "su gąsit'f
Ona Dailidieniutėr-Ona M,' ŠimlmO.
hise «— 5, Normcod -—.3, Monte- pats J, Vjneiūnas, ižd. glob.
corpote,
Pageidautina, kad salėj sesijos. Delegatą atsilankė
, TlktOvak. .
Tųmųstyk tik75c..
L#-s. ■
"■
laitė,- AnicIČ Bironaitė ir taip-gi
Rugcniutč ir K Daukštaitė. Dva
!
881
Broadway,
8o, Boston.
virš
trisdešimts
nuo
įvairią
kolio25c. mnBau įtėfiii dolcrlt rtfslnariab, kurie tik gali prijutą
Fv
'į
,
jaunos ir gabios mergaitės panesios vadas kun. P. Juras.
■
eislnclėjlmas
vnnrtens
šildytoTeb
So.
Boston
2831. ■ r
Tarpe
Šv. Komuniją per ‘ tas’ mišias. piją ir poros upskričią,
g \ Susivažiavimą atidarė malda
'
jo
jūsų
name.
Z\lokėlst
kas
mė

*
■tVaųjasai L. D. K? S. pirminin
lėfr -OnąMigauškiUte’ *ii< Bleha
nuo ir nluidosltės, Mėgink,
Taipgi pageidautina, kad savo delegatą būVo it keletas švočąp
p'ttetua klebomią gerb, kini. J, J.
DiiikifitskiuM
Prie
sustatym
sta

kainuoja mažiau kaip iįil.OO,
kas A. VaisTatiskas užkvietė visns
f Jakaitis. Trumpai ir maloniai
motinėlią pagerbimui visi hu dvasiškiu ir svietiškią* kaip tais
lą daugiausiai pasidarbavo Vladas
dalyvauti minėtos sąjungos gogu■ -.'ĄtĄnyof Thtt* Offlc**
TeL So. Botfton 270
tu pasipuošę su gėlėmis. To kun. dr/ L Česaitk, kun. P. Gar
. lM TrMMtt sL,MMHt 3* W*Ū54,r Bh(mi
| palikindamas susivažiavusius,
JlžHusver a„
’ ■
Jakas,. Mateužas Narbutas ir kp.
žinej, gegužio 30 d, Mbntelloj. Pa
«C»*l^*SUB4iUj«
se mišiose dalyvaus Afolęslei- mus ir Laivrenee’o kunigai: kle
g Vedėju išrinkta V. T,. Savickas,
HM*A«rrSURūbary »
maršalka V: Gedrimas; Žmonių
kvietimai entuziastingai priimtas
f Uimrj St. fBrcakĮ{M Viltoj*
vią kuopa ir Aląri.jos Vai iml ią bonas kun. F, Virąmuskas ir vika
į rašt (h Hiderąvieiutė, markintų ir
Slt Ctiaabi* K«*4, ltok(M*i C*r., D ^cluitor
Galimo iusikalbčti ir UęiiirįM
ant vakarienės atsilankė pusėti
•'ir visi nutarė dalyvauti.
> ($7 WkAIttt«a St., ciūltotoii S<„ P*rck<i(«r
ras kun. P. Juras ir kiti dvasiškiai
Draugija.
. „ 34 Fr»«»*rtSt., D*rA*4*r
į' įnešimą komisijom Ą. Slažaitė, Z..
ormomAtmos:
Rytai# iki 9 vai.
tM2t*tęb» SUiCollinCar**^ Bratklto*
nai skaitlingas būrelis; yietiiiią, iš
Susirinkimą uždarė V. T. Savic
3H BrM4w*y, 3*»Tk K»t<a
Raiši. kurie atstovavo lėtines ktio^as.
8t rokait e,
A. Ivaška; tvarkdariu
,
Po pietų nuo 1—8
<73C«Blt* St..Jta*to* Ptoto
<
kas su malda. ,
South Bostono ir Brightono. Lai
Vakarais nuoC—9
3*itWa«hi*<t*a St., Ntwt»
Tarp
svietiškią
buvo
ponia
Šieną
J. Bačys. Ženklelius prisegė
M31taiaSt.,W.Iib.R
j
PDelegatai patyrė iš VTorcesferieke vakarienes biiyo gražią prakal
686 E. Broadway, So. Boston
31 CaitralS*.. I»»t B*Ū*ar
Narmkaitė-Raimu^Idenč
iš
ChieąLAIMĖJO
DAUG
NARIŲ.
įlŠ BraMaran CtaktaE. Baltrušaitė ir O. Rugeidute. Iš
bsią ir m.užikos*gabalėlių, kuriuo*
čių didelio svetingumo.
BOSTON CONSOUDATED GAS CO. M
p grrj-‘>i‘r. >41'i f-.
Gegužio 4 dieną Moterų Są gos, M. Karbšuškas Iš So. Bosto
pradžią, svarstyta nebaigti rcikaišpildė dar jauni pianistai: panelė
So. Bostoniečiai išpildė vakaro
jungos 13 kp. apvgikš&ojo sk- no ir kiti.
|t, Ui. Išrinkta k* kiekvienos kuopos
10 METV 80UTH BOSTOS'B I
Saliomija Muzrimiutė ir Konstahprogramą,
t, organizatorius, kurią priederme
vo metinę šventę! Iš ryto la
Atstovai visi buvo rfrnti vyrai tas Žilis! žodžiu sakant, vakarioPasibaigus sesijai, po pertrau
bai pavyzdingoj tvarkoj atėjo ir moterys, pilni.energijos ir. pasiĮ*'*'’hus kupdaugiaiisiai pritraukti
kos, pobažnytinėj salėj įvyko va
nė buvoF nųšisekitsi yisąisl aĮžvilAKIU SPECIALISTAS
I
B 4PrxeJiilopą čia augusio jaunimo.
išlęlausyti šv. mišią- ir priėmė šveiitiino*, tofci£i'lMiriems pąpi.or*' Jkaras. L. Vyčių 17 kuopos vai
fgmis.
tj.
■,
W. Broadway, So. Boston I
šv. komuniją. Vakare įvyko ganižacijos reikalai.
B Iš kuopą atstovų raportii pasiroTodėl ir
dilos, suvaidino 4 veiksmų pjesą
Pa
Ieškau
apysenės,
moteries
daboti
Trečiadienį, balandžio 30 d., pa
laukiamas koncertais kurį išpil svarstė rimtai organizacijos rei
£ ęlė, kad didžiuma kuopų turi savo ,
dviejų ir pusės metų mergaitę. Gnll at
“Pražydo Nuvyttįsios Gėlės.” Vai
sišaukti ir iš kito miesto. Galės gy
sibaigus
seimui
buvo
gražus
kon

r—■
dė ponia Elena Rakauskienė kalus, žodžiu sakant, seimas bu
■ atletą skyrius, ypatingai jis žyventi inafio. namuose.
dinimas, galima sakyti išėjo gana
Tel. So. Bofiton 0823
pritariant pianu p, M, Kar- vo riiniaą-Įl^sVatbfafe nutarimais certas,, kurįdšpildė vietinis para
Povilas Meškinis,
K- mus tVorecsterio kuopoj.
Ir tai
gerai. Publika prunkštavo iš juo-'
2Q1
\V
'rhiv<l
St,
So.
Boston,
Mass,
LIETUVIS DANTISTAS
K su sportu esą geriausia pritraukti
bauskuL Gėrėjos visi jos pui gausingas, tiktaį. kimios reikėtų pijos bažnytinis! keras po vadovys
(1?)
l<o, ypatingai pasirodžius Jokūbui
K;čU augusius. Abelnai imant visokiu balseliu ir gražiomis daine neatidėliojant"* /vykcĘnti gyveni- te gerb. vargonininko Vacloyo Se
PUvickitii ar jo meilužei Ievutei.
lėmis. Kurie girdėjo, ilgai at man, kad iki dešimto seimo mū reikos, sri pageĮba So. Bostono Var
KSO1 kuopose judėjimas atgija
Ieškau Veronikos Apšegaitčs, kurt
.(KASPARAVIČIUS)
Žymiu vakaro papuošalu buvo tai
gonininko
gerb.
M.
Karbauską
i*
gyveno
pas mane daugiau kaip per pen
425 Broadway, South Boston
simins.
Nenuobodu
klausytis,
7 NOshua’os kuopa išnaujo porsiorsą
organizacija
atsiektu
užsibriežkis metus, Southboro, Mass. Paskiau
gerb. sesutės M, ir O. Giybaitčs-ir
Ofiso valandos:
solistų, kurie dalyvavo prie išpil sia
\fganizavusi, gi monteliečiai per
nors ir visą laiką dainuotą ir tojo tikslo.
girdėjau, kart ji buvo Kuboje Ir gri
*“
nuo O iki 12:00 ryte ir nuo 1:36
Stasys Paura. O. Grybaitei akomdymo š|o koncerto. Dalyvavo šie: žo I Ameriką j. Key West. Kas žino
iki 5 ir nuo G :00 iki 8 vai. vakare.
dainuotą. Ranką plojimui be
M, M. Kamandulį padudoami Įnete ar ji pati lai atsišaukia pas .TOHN
paniuojant jiedu dainavo. WorOfisas uždarytas snbatos vakarais
Šeiminės pramogos.
. (13)
buvo galo. Tarpe dainą buvo
' Šimą bei reikalavimų, kad sekan
Vincas Jankauskas-Jenkins, pane- T. BURNETT, Sotitllbdi'b,
ir nędėldfeninis.
cesteriečiams jie taip patiko, kad
...
*»
'
’
Vietinė L. D, K. S. 8-ta kifopa lės M. ir O. Gribaitės, S. Motiejų'-;
paskaita, kurią parašė ir skai
4Tm_„
„„
_
tis Vyčią kongresas būtų Montenet po tris-keturis kartus išsaukė
’
r
■* * NAšI«AITIS pasilikęs be tėvų .TonosI
fT
.----------lloj, pareiškė, kad jų pirma kuo
tė A. Kneižienė. Stebėtis rei buvo surengusi seimo vakarais vi 'naitė -ir St. Paura iš Brightono, Kasabuckis i§ Niciunų, TimillSklų vai.,
atgal, ir tai dar rodos nebuvo pa
kia jos gabumit ■ Tema buvo: są'eilę pramogą.- “Balandžio 28 d. o visu svarbiausią dalį programo Trakų apskr. 18 nietų amžiaus, ieškau
pa, tą kongresą, savo kolionijoj suTel. Broekton 5112—W.
sitenkinę. Ypatingai visiems pa
• ’
* •* 14* ' *1
r
- savo tėvų, kutie gyvena Amerika, Ado
“Kodėl -moterys- negauna ly pirmadienio vakare buvo prrešsei- išpildė visiems gerai žinoma lakš- mas ir Elena Kasabuckiai. Tėveliai
iks su 200 narių “strong.” No.rtiko jų komiškas duetas “PrirodiDANTISTAS
patys' OT kas žino.apie Juos meldžiu atgias algas su vyrais.”
Dau minės prakalboj. .Kalbėjo centro tingala ponia Elena. Narinkaitė- slšaukti Šiuo adresu: J. Draugelis, 342a
’oodiečiams organizatyvėj srity
no Seni Žmonės.” Vakarą vedė
giau tokią paskaitą1. Buvo sve pirm. Dr. IC Palestas, Washing-. Rakauškienė iš Chicagos. Jai pa !W!;' Main St.,. Glntrdvllfe, Pa„ arba
pasižadėjęs smarkiai pasidarbuoti
p-lė E. Baltrušaitė. Susirinkusie
šiuomdresu: Kun. Simas Draugelis,
kuą. P. Ofiimiis, Iš valdybos račias, didžiai gerbiamas kun. tono 'Universitetp teisią skyriaus sirodžius, ant estrados delną ploji Pakuoni, per Prienus. LITKUANIĄ.
(GUMAUSKASI*
ji skirstėsi linksmame ūpe. Pub
•.
.
(17)
Garmus ir kalbėjo įspūdingai studentas P. Daugžvardis ir nese mui nebuvd galo! nes buvo atšauki
fldnhj pasirodė, jog apskritis fiM Main St„ Montello, Masi(
likos buvo apie 200. Dalyvavo ir
apie 'moterų nuveiktus darbus. nai grįžęs iš Liettivoš, “Darbinin ta iš kelią* sykių* pakartoti. Tik
iiansiškai gana gerai stovi, tik dėl
;...
(Kampas Broad Street)
.
gerb. kun. J. J, Jakaitis įr Dr. T\.
pjtibegSHs
15
Iįtušijos
Vasilas
Aaatzky
Tarp kitko išsireiškė, kad vy ko” prietelis ir rašėjas, kuris ne gaila kad žmonių buvo nepetdauląugelio vietinio darbo organizapo adresu Gabrovo,. 10-th Street llaPakštas. Po vaidinimui*bostonįeŽ2
rai valdo'pasaulį o vyrąs val mažai yra prišidėjęs savo plunks giausiai prisirinkę! Kurie neatė detzky "jtfb,L .2,- Btilgarla, paieško' žinių
yvč sritis buvus apleista.
čiai tapo pakviesti Vyčių ’naman,
DAILUS PAVEIKSLAI KURIUOS
arpą adresų Vincento Mučlnio, Jkttris
do'moterys.
Taš ūmai buvo na, tai yra Pranas Virakas. Žo jo, tai ilgai^gailėsis, neš kitą tokį 1907-8 mėnii^ išvažiavo iŠ Vilniaus į
1 PADARO FOTOGRAFAS
- '■Padaryta, keletą įnešimų hū- kur buvo paruošta gardi vakari^
■* negreitai
....x•_fjbšttifiukš^
k.•.. .
Sti vieny jus ĮYi’stljak.
džiu
sakant,
kklbStojai
kiškiai
ir
Jcohfeėrtą
pripažinta
rsįnką
plojiniu
kitikalbėtbti^iam .kongresui ir keletą pas- nė.
‘DOlyvis.
■ « * r ,v
■
„ ■
• •
X*‘ r»f» ■£/mTa«v X. ‘T\
Ff
* * _
T_____ *f____ _'*^
__.X
J3^*w
nuosekliai* 4X/I.rtts+
išdėstė^'svarbą
L. D. K.
po tikra teisybė. Kun. K! Ur ■*>«
sirengimui prie šio koncerto dau
BROADWAY,
Ieškau Teofilės 'Katiničios, po vyrų
bonavičius kaip ir visados pui S. ir reikalingumą prigulėti prie giausiai pasidarbavo vietinis para
IW5 karų gyveno
?< Sonfh Boston, Mass*
■
kiai užinteresavo susirinkusius jos. Todėl patartina kiekvienam pijos vargonininkės gerb. Vaclo
Rygoj.
Meldžiu jos pačios atsiSftlikit
Padarom didelius' paveikslus. Už*
savo malonią ir Įspūdingą kal lietuviui katalikui prigulėti prie vas Sereika! Taip-gi garbė pfilaikom v.lsoiįfoš .rušlęs rėmus. •
fcąš žinot apie jų pranešktt. Kas
Tėlepbonas
464—J,
ba.
*
’ L. D. K. S. Žmonių buvo atšilau-- klauso veikėjai panelei Onai Moh- pirmas praneš gaus tinkamų dbvamj.
K .A : Sbtafli
| Boston
....
•
’i’7
; Vakarą vedė pintu O.. Navic- kęs gana skaitlingas „būrelis. TaipJ kevičiutei už ^padarymą 'seimui TąipgfrIr dftug|itu -pažįstamą gyvenu*
I
LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖJE
&įĮ !Ū^J' meldžiu, atsiliept,, nek
kienė, kuri gabiai ir maloniai gi prisirašo du nauji1 nariai, ' ^enkleUą.ir kitiemsv&iėmšj.'feil^e
yi^l^, šĮisIra^Inef! Tupiu nvay. iV.JONO EV. BL. PAŠELPINA8
į 268 West Broadway,
South Boston, Mass.
kvietė kad rašytus prie Moterą
Bal. 29 d. seimo 'pirmą dieną, tik prisidėjo prie surengimo sėimi- bjų ĮtC^ąlų.' Laiškus meldžiu siųst šiuo
DRAUGYSTES VALDYBOS
t'
įhtrftgū j . - '
Sąjungos.
Prisirašė 7 narės. antradienio vakate/ buvo sureūg- nią pramogą 'taipgi ir šeinio.- •
‘.Mūsą krautuvė, turėjusi gerą pasisekimą nuo pat savo įMATAS SEIKIS,
• '
Vakaras baigės su. Tautos ta šauni vakarienė“ gražiai išpuoš-j • ••*■* *'
ę* sisteigimd'191() m., jautėsi perankštai dabartinėje vietoje.
•
- — - ■ -.■ . .
. —f
Broadivay,
So. -'Boston, AMšs.
' Višiir dalyvavęs.
Himnu po vadovyste gerb. M. toj salėj, kuria išpuošė vietinės ! •
PiąiflNINKAS — M. zoba,
, Kraustomos į dvigubai didesnę vietą po num. 326—328 W.
I
Karbausko. t
... 53a E. SeVeirth Stv, Š. Boston, MoM
Btoadway. Tos priežasties deliai senąjį staką parduodame
Tel. So. Boston 1516^-JL
Viską girdėjęs.
VICĘ-PIRM.
Kazys Arabrozas,
gymiai papigintomis kainomis. Visus lietuvius kviečiame
, .492 E._7-th gt, So, Boston, Mare.
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GAVO KALĖJIMO.
1 7!
BUCĘRN# IR GROSERNB
naujau,
rt
sios’ mados įtaisymais. Puikus jiiurė
E.
Cambridge’io
teisėjas
n Is-namas lietuvių ir lenkų apgyventoj
•Wliiting. nuteisė 'VVilliam J.
Vietoj b* iietoii lietuvių, bažnyčios. Ad
resas:
1608 Mt. Ephrahn Avė.,' (JamCorcoraną kalėjiman. Nuteis
<fen, N. J.
■
(8)
tasis tame mieste lęrtivo proku
roru. Jis turės kalėti nuo 7 iki
10 metu. Jis yra apkaltintas
i3 Seim’yhų namų su mėsos ir grocegąsdinime turtininko Kenneth
rių.krautuve geriausioj biznio vietoj;
dėl priežasties ligos savininkas yra pri
Ferrill iš'Ne wton su tikslu iš
verstas parduoti už $16,500 ant lengvų
iJįlv'nj. '
gauti iš jo pinigą. Jo talkinin
ir^vd 3 ^ėltSylių, 17 kambarių na
kas Warren Kane turės kalėti
mas >su‘ visais lUihprovvmentaiSk pato
giausioj vietą! So. Bostone; savininkas
pustveČią metą, o talkininkė
(MOTINU PAGERBIMO DIENOJE)
gyvena- per toli todėl parduoda už ST,onn
Teresė Duggan turės būti pen
Ą. IVAS
kis metus ir vieną dieną mote
Btoadvay, , So. Boston, Mass.
tą pataisos namuose SherborAnt Penktos Gatves^
South. Boston, Mass.
ne.
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PIRK PIGIAI

A

# ■

1924

Bažnytinėje Salėje
•

i.1.1!

Rengia S. L. R. K. A. 127 kp.

KIEK ATSEIS. *
Sekančiam metui Bostono
majoras numato miesto išlaidą
$38,726,261. Knygyną užlaiky
mui skiriama $49,000.

Subątoj e

egužio 10 d., 1924
MALTA HALL
ROSPECT STREET,
CAMBRIDGE, MASS.
?
Prasidės 7:30 vai. vakare.

r Gerbiamoji kaip Cambridge’io taip ir apielinkės' jaunuo
li it kurie jau apsivedę mylite linksmai pasišokti^ tie atsiVMite ant viršinmėtos kuopos šokią, kąri rengia dėl tamis,!piltais šokius ir tikimės kad būsite tikrai patenkinti,, nes

. į >n«nti geriausi muzikantai, kurie grieš visokius lietuviškus

/-■•;.į«»kus šokius.' Orkestrą viena iš geriausią, nes Longi'
Kur’l‘p neatsilankys, tie gailėsis ilgai, nes įžanga,
yv*

ęi: vaikinams ir vyrams 50c., merginoms ir moterims
’l
j

-

K

PRANEŠIMAS.
Iškilminga vakariene rengia
ma pagerbimui naujai įšventin
to, gerbiamo kunigo Prano
Strakaąsko. Tikietus jau gali
ma gauti. Kaina $2.00. Vaka
riene įvyks 25 d, gegužio, va
kare, Parapijinėj Salėj, ant
Septintos gatvės, So. Bostone.
Tikietą tebus galima* gauti
iki gegužės 18 d. Todėl neap
sigaukite. Įsigykite iš anksto!
Tikietą. galMna
ga
gauti “Darbininke, ”!Bendrovėje įr pas reng&iuH.
Renffimo Komisija.

•

...

■

.V

*

"

''i.li'.

!

■ ........

I

Į

Į I

||l'

I I

'

.

•

i

IĮ

,1.

I

PASKOLOS
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Vakaro prograirfą išpildys L. Vyčią 26 kuopos artistai iš
Worcester, iiass.
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RAŠTINiNKAS ~ j. Gllneckls,
•
S ThomaS Bark So. Boston, Mas%
,"•? N. RAŠTININKAS
Matąs fielklt
466 Ę. -7-th St.‘, So. Boston, Mas* ,
KASIEItlUS'— A. Nąudžlunas,
k
885 E. Broaibvay, S. Boston, Mom,
MARŠALKA
J .ZalklB,
7 Wlnfleld St, So. Boston, Manu
. Draugija laiko susirinkimus, kai tie*
Šių. nCdėldienj kiekvieno mėnesio, 2-ri
vfti.'im pfetų'',&€-Petro parapijos salSj,
492 E. Severith.-St, So. Boston, Masi,

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS
VALDYBOS ADRESAI
Boston, Man.
pirmininkas — Antanas Pūstelis,
- .146 Botten JSt, So, Boston, Masok
Tlee-Pirm.
Martinas Knlstautes,
4O62'Wa«hlngton 8t, ItoslindaJ*.
ProtokohjRaSh.
Antanas Macejunas,
> 4ėO E. Seyentn St, South Boston.
Fln. RaStlnlnkas ■— Juosias VtakėvI8ittb
006 Ė. Brožųlvvay, South Boston.
Kaalėrlus — Andriejus. Zalteekaa,
„ ■ 807 Ė, Nlnth St, So. Boston, Mass,
Mirtalka —- Aleksandra Jalmokas,
115 Granite St., So. Boston, Mus*
Draugystė R L, K* Keistučio laitai
mėnesinius susirinkimus kas pirmų nedffldlėnl klektleha mėnesio po No. OM
VTashlnrton St, Boston, MaM.t. !H9t
miknėbi po pietų. Ateidami atmteaklt
ra savim gaują narių prie musų dra*
rijo* prir«MjtF. *

y

niją ir jos gabius aktorius, tai dabar turėsime į>Togos patys jn
gabiu vaidinimti pasigerėti. Be veikalo HBaloii kritęs taisąs

' SKMAM PINIGUS

1

Pirtatntnkmi — X Jaro#*,
s
■HO B. 6-th St, SoBoatorų Mu»
Vice-pirm. - J. Grnblnskaa
15T M St, South Boaton, Mat*.
Prot Raih,~ A Jnaušonla,
im
So. BoatomMaaa.
Ftoanaų KOL
K. KUtkiu,
a v 428 R 8-th St, So. Boaton, KaM
lldlninkaa — Ik BvagMdra,
111 'SwOi» SoBoaton, M«M
TnrWliryi~ĖLau^
805 B fc-th St, So. Boaton, Mm*
Drauztjoereikalai* krelįkltea tImkIo* I

.Skolinant pinigus, ant pirmo!
Nesikelsi,,? jie vakarą papuos ir kitokiais indoiiuais pąmargiir antro morgiėią ir statymui
ūiais, kokią mes bostdniėčial nesame-matę. Vakarą rengia So.
Bostono jaunimas — Lietuvos Vyehj 11 kuopa.; ICur jaitniinas, naują'muną ir pataisymui seną
prieinąmemis Sąlygomis. Viten gyvumas ir linksmumas, o jei dvieją 4idžiulią liolioniją jau*
sgis reikalais kreipkitės pas X
ninias susijungęs rengia pramogą, tai ji turi būti neatprasta.
K KNEIŽĮ, 308 E. 9-tlr.St,
Toks bus šis vakaras . 'Todėl pasakyk savo draugams ir drau So. Boston arba W AVashinggėms ir susitarę atmatuokite į šį vakarą* u esame tikri, kad pa* ton Št, OMBėutkBldg., Booms
sigerėsite. PrtužKta. 7 tai. vakarė.
8n~4U, Bosimi, Mm Tek 3HHĮ «CQW^M0l KrHf^gO
r’
Ksiefia .vilus SBNGfiJAI. S. BostohlflGB art* Main 2483,
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A. ĮVAS,
110 Treemont Street, Room 508,
TRIJŲ VBKŠiiąrij&KSMĄ KOMEDIJĄ.
.
kSiulsJ
IV.KAZIMI1EOR.
K. DM0S
u
Tel. Main 6467,Boston.
SOUTH BOSTOK, MA88.
‘—-r
VALDYBOS AMTRAiAL
Alės daug esame giretėję apie garsiąją AVorcester’io kolio-

BALON KRITĘS SAUSAS NESIKELSI
'

-—f '

Perkame 'ir parduodame
mortgadžiUs, taipgi duodame
ir surandame paskolas ant na-

Jie perstatys* labai iiūloiuą ir juokingą veikalą

, .
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OpmnmA
'■'T“**

ANTANAS AŠMENSKAS,

•
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ą proga pasinaudoti. Pasakykite apie tat visiems savo g
Mmynams,. pažįstamiems ir draugams.
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