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PRISIPAŽINO PRALAIy
MĖJŲB.

. PARYŽIUS?— PereiŲj

no-

dėlių. Francijoj įvyko rinkimai
į parlamentų. Dabartines val
džios šalininkai pralaimėjo.
Prie pralaimėjimo prisipažino
pats Francijos premjeras Poincarė. Jis sako, kad pralaimė
jo dėlto, ’ kad pakėlė mokes
čius.
Monarkistai teipgi pralaimė
jo. Laimėtojais yra kairiosios
partijos.

darbo žinios.

NORI REFERENDUMO.

Belgija. —1923 metais, 132,513 darbininkai dalyvavo 164
streikuose ir 4 dirbtuvių strei
kuose Belgijoje.' Iš šio skait
lį aus, 104,980 darbininkų savu
noru streikavo; 6,240 buvo be
darbo iš priežasčių, ant kurių
jie neturėjo jokios kontrolės;
ir 21,298 buvo be darbo iš prie
žasties dirbtuvių. uždarymo.
164 streikai pakenkė 1,026 išdirbystėms, o 4 dirbtuvių už
darymai pakenkė 355.

; ~ BERLINL/^ Vokietijos soci-

jaldemokratų partija pasiūlė
valdžiai daryti referendumų
Daives’o pieno priėmimo klau
sime.. Piliečiai nubalsuotų ar
suninka, kad reikia mokėti alijantams kontribucijų pagal
Dawes’o pieno nustatytų.

Jonava. ’ Važiuojant siau
ruoju gelžkelių 4 kilometrai
atstu nuo Jonavos yra medinis
MISIONIERIŲ ,A PARODA. tiltas tarp aukštų kalnų, kurt
kiekvienų ‘valandų bevažiuo
Tie Vatikano
...
jant gali ištikti’ katastrofa, S.
rengiama niisij nieriška paro
m. kovo 6 d. 9 vai. važiuojant
da., Jų rengia įvairios misio
jš Ukmergės Jonavon, vos pi’inieriškos organį mcijos; Paro
važ'iavus tilto vidurį ūmai trau
dų bus atidaryt * antrų Kalėdų
kinys sustojo ir pasigirdo
dienų, gruodžio 26 <
smarkus bildesys, tartum til
~
tas būtų pradėjęs griūti.
PER GI
Tiltas jau gerokai apsenęs ir
IMV&LlJ Mass. — Harry pastatė vokiečiai.
, Keliauninkai išsigandę nebe
Bropliy, 30 m. amžiaus per cigaretų gal netiks gyvasties. žinojo,, kur dėtis, visi bėgo iš
Kol kas ligoninėj guli su per vagonų, vieni šaukė vagonas su
skelta galva. *js buvo nuėjęs malkomis užsidegęs, bet vei
pasižiūrėti kųmftiavosį
Tuo kiai paaiškėjo, jog antras nuo
tarpu užsim^^rūltyti. Pats garvežio vagonas su malkomis
neturėdamas/ <Jįę šliaužti pSę nukrito į plentų.
Paskiau paaiškėjo mikritilapinėmis žžętĮ
Bet pasprūdo, /Brito žemėn ir mo priežastis: vagonas užkliu
vo' uz statinės,, kuri, sugriūpersiskėlė galvai Iš to perėje
dama po vagonu, nustūmė jį
noras rūkyti, j
■
nuo bėgių ir( vagonas apvirtęs,
nugriuvo nuo 5 meto, aukštu
NUSKENDĘ' VONIOJ.
mos, ratai, ‘atsikabinę nuo kiįiįyągpmjy pasįlįl|o aut•
Te!"ButijratM'krifę su vagonu,
Chitts, 45 m. -amžiaus, prigėrė t
prikrautu malkomis^ tai paš
besimaudydanias vonioj. Mau
tui kfintantr vagonai' būtų -nu
domės kambarys prisipildė nuo
puolę visi keleivių vagonai ;ir
gažinio pečio nuodingais, gavargiai būtų kas gyvas išlikęs.
zais, žmogus apsvaigo ir nu. ■ t(-------- —
grimzdo, vonioj.
I
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TEIS Už HEREZIJĄ.

,GALIOM, "Otoo. — Episko
pai ų vyskupas Brown pa trau
kiamas tos Bažnyčios teisman
už herezijų. Teismas bus Švč.
Trejybės katedroj Clevelandė,
Ohio, gegužio 27 d. Teisėjais
bus devyni vyskupai.

■

Bet, ačiū Dievui, dar turi darosi “Tiestai,” fcalp buvo 8
ma ir tokių, kurie rūpinasi mūsų reikalais: š. m. kovo 1*6 die minėta “Darbininke,” kad pe~,u
nų aplankė mus L. Darbo Fe reitais metais Kaimelio dvaro- įs
deracijos frakcijoj Seimo atsto savininkas per savo š^kštmmft S
vas V. Ž. Atstovas papasako- tai yTa tikėdamasis,, kad 4iu? ■ i
jo.inums apie SeimoMartois ir -keli ordinarininkai nųd^bają
suteikė reikalingų žinių žemei visus laukus, ėmė ir supūdė
gaut ir kitais darbininkų klau nuplautų lauke 72 margus avi A
simais kalbėjo.
žų.
*■

Kaip koksai .maišas nusmu
ko nupi aidų, ir praregėjome,
kad tik L. D. Federacijai rūpi
darbininkų teisingi reikalavi
mai ir už juos visomis galimo
mis priemonėmis kovoja.

Šiandien jis pamate savo’to ■ 1
šykštumo vaisius, nėsr vietoj
«.
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pardavus vienų kitų pūdų jų,,
pačiam reikia, pirkti, todėl m®- ■
no mūsų ponelis šiomis dieno
mis vykti pas geradarį (girdė /
Todėl ir mes tuoj nutarėme ti, kad į Plokščių dvarų) .avi
susiorgaiuztioti L. D. Fed. sky žėlių šiek tiek nupirkti, kad riuj ir užmegsti ryšius su cent nors dalį savo žiemių apsėtų.
ru.
Bet mes, draugai, neduoki-' :
me daryti šaliai nuostolių/ ,
Vaidybon išrinkti šie drau
Reikalaukime valdžios, kuomet
gai: A. Janckauskas—(pirm,).
P. Pronckus — (vice-pirm.), K. dabar eina spartus dvarų par
Ožulas — (sekret.), J. Rėpšus celiavimas, kad Kaimelio dva- •
rų išparceliuotų, kas rluo.s nau
— (iždiniu.), ir K. Bietautienė
dos mums darbininkams ir
— (vakl. narys).
valstybei.
,,
Kovo *18 dienų atvaži avęs
Kretingo sąpskn £ Tvarkym
as irgi su mumis draugiškai,
ŽASLIŲ vaisė. Ųutfytouk^
pakalbėjo;? pranešdamas, kad folv. saviniiikas Ig. Bujanaus£ J5
žiato-mettito tikrai dvarfcHmrf
parceliuojamas ir mums kaipo lių valsčių, to pastebėtą, \
:o dvaro darbininkams biis •mtonw ponas ten sii valsčiatifeJj
/
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Kinija. — Keletas šilko dirb
tuvių Shangajuje nesenai užsi
MIRĖ KENNAN.
darė, ir iš tos priežasties ma
Garsusis Amerikos turistas žiausiai 5,000 moterų neteko
ir rašytojas George Kennan, darbo.
sulaukęs 80 metų amžiaus, pa
Vokietija .—FrankfSfto mies
SUDEGĖ DU VAIKU.
baigė savo dienas. Jis keliate valdžia ihia žingsnius, kad
vo po visų Rusijų ir Sibiru. Bu
sumažinus savo valdininkus ir
NORVVALK, Oliio. — Sude
vo išmokęs rusų kalbų. Caro1
darbiniiflfcus,. kuriiį turi 4,700, gė Paul C. MundyMamai ir kar
valdžia buvo leidus jairuaplanbent 15 nųosjinčiiį. Tie, kurie tu sudegė; du vaiku, o vienas
kyti politinius kalinius;
Tų
yra viršJseŠias dešimt^pęnltių. toba^ apde^.
kalinhygyvenimų puiitiai’-apra-;
įlietų amžiaus, gaus pensijų.
• še,laikraštyje Centurv Magazi
Laivų- statymo.'darbininkų
KELETAS ŽMONIŲ ŽUVO
ne ir tada caro valdžia pervėstreikas, kuris nesenai. buvo
duodama pirmon eilėn...
valdininkais girtuoklfaįija, ■> a
lai pamatė, kokių klaidų pada
FRANKL.IN,
Ra.
^ease
3rem^rliavene, . Geestemunde,
Ačiui Dievui nebe ilgai kasi grįžęs iš ten savo darijininkųa
rė įsileizdama Keimanų.
Lobe, Hamburge ir kituose Magazine dirbtuvėse1 ištiko
me jau Kųhanovų ir kiti] “jun visokiais bjauriais rusiškato,
svarbiuose laivų statymo liues sprogimas. Keletas darbinin
kerių’’ vergijų.
lenkiškais žodžiais koliojfw /
KATALIKYBĖ RUSIJOJ
uose, buvo iš priežasties dar- ku sužeista ir keletas užmušgrųsindamas darbininkus, kad' ■
STOČIŲ BUFETŲ KAINOS.
nilinkų
nesutikimo
priimti
val

ta.
Arkivyskupas Cieplak, kurį
Už NUG4ZDINIM4
KIDULIAI '(Šakių apskr.). valsčiaus pagalba išmėtysiąs .į
džios
nutarimų*
kad
būtų
įbolševikai buvo pasmerkę miLyduvėnai. Man dažnai ten ?rieš kąru Kidulių dvare buvo visus iš savo dvarot ypač,Liet.
MOTERIES.
riop, paskiaus tų pasmerkimų ' steigta devynių valandų darbo KAIP FARMERĮ APVOGĖ
ka važiuoti' gelžkelių tarnybos alaus d-vė ir po karui dar vej- Darbo Federacijos narius. KąL
pakeitė kalėjimu ir ant galo vi 1 vieton astuonių.
NEW YORK.—Henry Friend- reikalais. Kartą išalkęs nuėjau
ič, bet dabar panaikino. Tai negirtas,. tai dar pusėtinu įį
MINNEAPOLIS, Minu. —
sai iš kalėjimo paliuosavo, štai
licli
nuteistas
nuo
10
iki
20
me-'
žmogus, . bet labai retai
Pranešimai iš 103 viešų dar darrv Koenan su keletą -padė
kvdavė.nų • bufetan ir išgėriau yra sveikas darbas.
kų pasakojo apie Rusijų:
būna blaivus.
Kuomet BujS> '
bo ofisų Saksonijoj rodo, kad jėjų pavogė iš turtingo farme- tų kalėjiman už įsilaužimą. 2 arbatos • stiklus ir suvalgiau
■Vokiečiams karo • ifietu užė
“Mano patyrimai ir kentėji bedarbių skaitlius žymiai ma
Tada moteris taip įsigando. vadinamo pyrago porą plonų
nauskas grįžta iš valsčiaus vai
rio $15,000. Buvo taip: minė
kad netrukus po to mirė. Jisa’ gabalėlių. Ir kaip gi nustebau. mus Lietuvą, Kidulių dvare dybos, tai po kelių dienų p- >
mai yra menkas daiktas paly-' žėja. ■ Faktinai, trūksta dar
tas vyras padarė pažintį su farginus su Bažnyčios nukentčji- žininkų. dailydžių ir angliaka
nebuvęs profesionali* vagis, <ad už tai pareikalavo iš ma minėto alaus d-vė įsteigė pieni valsčiaus viršaitis šaukia mi
meriū ir ėmė pirštis jo dukterį.
nę, kurioje dirbdavo sūrius ir nimo folvarko darbininkus to
bet likęs be pinigų norėjęs pa nęs 2,20c.
mais Rusijoje. Komunistų pik sių.
Aš paklausiau, po
Farmeris sutiko ir laikė kaipo
tybė atkreipta prieš visus reli
Lenkija.— Nedarbas, kuris savo šeimynos narį. Kartų pa siplėšti dėl ' prasimaitinimo. kiek kas kainuoja, man atkir sviestų. Vokiečiams išėjus vis sako: “jums p. Bująnaūidto
ginius. žmones. Kaip katali jau palietė 100,000 žmonių žy griebus šėpos raktus, ^pavogė D^tbąr nuteistasis gailsi, kad to: neklausk, bet džiaugkis, tas apmirė. Šiandien stovi be foto, nuo š. m. balandžio m
taip tragingai jo darbelis pasi tad nepaėmiau 3 lit. kaip nuo jokios naudos toki mūrai, ku- 23 ti. vietos nėra.” Dari
kai, taip pravoslavai persekio miai padiėjo pradžioje 1923
$15,000 ir pabėgo.
Dabar tas
riuose. ga įtaisyti ir labai pa kai rodo poperį sakyda
baigė.
jami. Bet užvis daugiau* ka nietų.
tarnautojo. Pasirodo, arbatos
“žentas” sugautas ir paleistas
vyzdingų pieninę, ar kų kitą. “pone, štai raštas iš Liet. Į
talikai, kurių bolševikai kaž
Rusija. — Geležies ir plie D.0 $5,000 kaucija.
stiklų paskaitė 75c.,
o mažą
Tie murai tuomet duotų nau bo Fed. vyr. sekių kad; m
kodėl bijo.
VYČIAI SVEČIUOSE PAS pyrago riekutę 35c.
no gaminimas rodė žymų didė
dos ne tik valstybei, bet pa teisės vietų atsakyti.’
“Visos Rusi jojęs bažnyčios jimų 1923 metais.
MASONUS.
Nežinau, ‘Įdek kitose stoty
KIEK BERAŠČIŲ,'
tiems ūkininkams, ir darbinin
ir cerkvės, taip pat jų savas ' Sakoma, kad daug?, angliakateisvbė*
'
«
se už tai ima ir abejoju, kad
Ko
kams, kurie turėtų nuolatinį
tys suvalstybinta, t. v. sukon- sių didesniuose miestuose ap
MTNNEAPOLIS, Minn. — - GREENAVICH, Ct.
.kokios nepakeliamos - išlaidos
* ji
.
fiskuotos. Jas valdo lokaliai leidžia kasyklas ir ima darkys Minnesotos universitete Home lumbo Vyčiai Orinoco kuopos verstų bufetų savininkus tokias darbų:
Jeigu Kidulių dvaro nuomi
AUKŠTO,n PANWOT®7
sovietai, kurie bažnyčias ir ūkėse, tuomi sulaikydami ang Education konferencijoje pa buvo svečiuose masonų klube. aukštas kuinas imti.
Vyčiai
iš
savo
,
kvarterų
skai

ninkai nemano ar nesugeba, kų Kauno priemiestis, ateity sųsU yj
reikšta, kad Suv. Valstijose
cerkves išnuoinuoja kongrega-' lių prędūkcijų.
(“Lietuva”)?
čiuje
500
numhršavo
į
masonų
įsteigti, tad privalėtų kitiems jungs su Kaunu, ir pramonės^
Iš priežasties di beraščių esu 5,000,000.
rijoms kontraktais. Tečiats Jškotija.
klubų. Laike pasisveikinimų
užleisti tokių vietų, arba turė lizdu taps, kadangi vietos gy
kongregacijos turi turėti nema desnio veikimo* laivų statymo
ŠARKĖS
DVARAS
(Skuo

vyčių lyderis pareiškė, kad
tų į toki (dalykų įsikišti val ventojų darbininkų rankų
NESUTIKO. .
žiau 50 žmonių.
išdirbystėje ir kituose iužiniedo
valse.),
Seniau
dvaras
pri

jam sniagu dalyvauti pas idė
džios organai, toįrieįns rūpi, vienai dirbtuvei ititcks. Be
“Kunigai ar šventikai turi rystės darbuose, nedarbo pa
klausė
generolui
Korielkovui
AUASHINGTON. —
Prez. jos priešininkus, kurie nei- še
kad nebūtų be naūdoštoki įtai miams darbininkams pradi
būt kongregacijų renkami dėtis Glasgovve gerėja.
rusui.
Dabarties
mūsų
Val

šėlio
neparodo
tikybinės
Coolidge bandė kongresų įpra
nosymai.
'
.
Bažnyčiai laisvės Rusijoje nė
dalinti žemė ir jau kai ( kt|^
džia, dalį žemės išnuomojo vie
šyti atidėti vykinimų japonų apykantos:
trobesius statosi^ Šiemet leį
ra.
tos prdinaminkams. Kitų dalį
NUMAŽINO ALGAS.
imigrantų neįleidimo įstatymų.
Kiti
kalbėtojai
iš
abiejų
pu

TIES KLAIPĖDA BANGINIS žada baigti dalinti. Ant
“Parapijų mokyklos panai
Senato
ir atstovų buto lyderiai sių reiškė pasidMiaugimų, kad valdo Dievas žino’ kokios “ vieWQRCESTl<m, Mass. —
kintos,
Uždrausta katekizmo
Klaipėdos žvejai sutiko jū no palivarko žemė, kurių
Girdėti,
buvo pritarę. į, Bet buto atstu- Kolumbo Vyčiai ir Masonai ros” p. Kuhanovas..
mokinti vaikus ligi 18. metų Wliittall Mills pranešė savo
Liniukų draugija iŠ vali
vai atmetė tų pienų ir įstaty- tiek pakilo tolerancijoj ir viens kad šiais, metais dvaras bus rose banginį, kurs matyt, buamžiaus.
Už mano, protestų darbininkams, kurių turi 1,500,
A?įs sutrenktas sprogstamos mi nuomuoja, taip pat jau Ui
Uias bus vykinamas nuo liepos kito pagerbime, kad sutinka parceliuojamas. Dvare ir apy
prieš pastarąjį parėdymą aš kad numuša algas ant* 10
linkėje darbininkų, bežemių ir nos, nes plaukęs labai iš lėto. minis sklypais dalinsiu, A
1 d. š. m.
bendrauti.
Panašių
bendravi

buvau areštuotas.
nuoš. Tų pasielgimų aiškina
mažažemių daug esama, kurie Antradienį, balandžio 3 d,, uos* ras kapitalas* amefikiečbi
- ;x--. - --- - mų
jau
buvo
.Ntov
Yorko
vals

“Mano arkivyskupijoj 150 tuo, kad tos kompanijos karnori iš to dvaro Žemės gauti. to valdyba žada pasiųsti spe- tuviai steigs dirbtuves,
ŽMOGŽUDYSTĖS PADVIGU tijoj'
.
kunigų'areštuota. Iš jų 5 su- petų kaina numušama. Tito <įeja> iki pastarųjų laikų eialinį 'laivų banginiui ieškoti, ninkai jose ras darbo ir u
BĖJO.
. šaudyta, gi kitų didžiuma ran
bio^ pragyvenimui.
Ate
mažai kas jais interesavosi.
SUSKALDO'GALVĄ.
W Y0Rk7— Dr. BofL
dasi kalėjimuose. Šiandien tęn
Nors, tiesa, socialdemokratai LIETUVOS BANKO AUKSO Panemunės dirbtuvės
PASIRAŠĖ 48 VALANDŲ
laisvi kunigai turi aptarnauji
kauks, rėkaus, to darbi
man aprokavo, kad per pasta- . KEIVAllK, N. .T. — .Eiv nesykį su savo “trigrašiu’’
FONDAS DIDĖJA.
EILIŲ.
net po penkias parapijas.
tuosius 24 metus žmogžudystės George A. Neilson buvo užpul lindo prie mūsų, ypač kada koh
Šiomis dienomis L. Bankas darban Šauks. Tai »
“Bolševikų valdžia uždare1 ,, PROVIDENCE, R. L — Val- Suv. Valstijose padvigubėjo. tas žmogžudžio.
Piktadejas Ine rinkimai būna, bet tiems pirko didelę partijų aukso su-, Dabar panemunėj yra
visas teologines mokyklas.
stijinė legislatūra perleido to Sake, kad nei vienoj tautoj ne plaktultu suskaldė jo v galvą? laikams praėjus nei vienas nemoję .31 milijonų litų. Tuo ve, du malūnai, karšiny
“ Nežiūrint tų persehiojimų( ptttbernatorius
v
pasirašė buvo tiek Žmogžudysčių, kiek Daktaras gydę prieš tris mene 'besilanko'. Iš tomišku mums. būdu padidėjus aukso fondui* žų įmonė* selcerto
x
« religinę padėtis Rusijoje stip bilių, įvedantį 48 valandų dar yra Amerike. ‘Tarp .baltųjų sius nervais sergantį Jobu Voi- kad poneliams sucialdemokra diife to emisija pinigų* kurių .3
ri. ‘■"Ir atrodo, kad Žmonių ti bo savaitę. Tas bilius bus pa žmonių Žmogžudysčių 1922. m* mer. Poltoijajo
‘
‘ spe~ tams
1
* patys
*' ’ir mūsų
' vargai mūsų krašto smarkiai besiple/A/1^1^^ ahujmę
Policija Jo ieško
to
mes
kėjimas pagaliaus išgelbės pa- vestas Augiausiaj&m Teis ant 100,000 gyveįįojų buvo janm, kad tat I«me bus jo dar- svetimi; tik jiems halsai reikn- eiųs ekonominis gyvenimas dar laiko.
i
I
čių Rusiją.”
mui patvirtinti arba atmesti,
5.6, o tarp negrų ŠjfL
lingi buvo.
'
labai tehereiktlauja.
has.
tingi
1
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ims Pavejantis sopranas klausytojams labai patiko. P-ni čižtuskieno aplenkė gėlių pintinę. Šia*

*į
41

ki Bematnvieiuitei ir jos pggeb me koncerte dalyvavo pdū At Fe*
J>
binmkei p.leip.;SąunQridtei mlin- leskmtū iš IVashmgton, D. C. Ji
Monfcffltefoi pirmutiniair*^
Gegužio 7 d.-buvo vargonų ir kiu joms tolimesnio pasišventimo puikiai padainavo porų solių.ir paL
‘
; šoko klasiškų $okj Ji ir-gi laijkišchoro kOBecrtM.
Grojjuo Anlaų prakilniam darbut
ICedelioj ' hnvp atvažiavęs
;
luižnyčio#
vhfgott&b ' Per Verbos nedelių vUtiniąi lie-. jo bukietų gėlių Vietinis srilisTveriant L, ttS. buvo užsi^DarbinHi^an*’
Montello,
murilęš
C. C*s- tuviąi bolšųvĮkai susibarė 'ir ant tas p, J. Valukas gražiai padahiahriežta “LteifcimnkoP sk»itj>
Mass. M. Kamandulis ir pr«me, galo susipešė dėl vienos pampijon* vo povų solių,
L. Vyčių 79 kp.
yf
tojų skaičių davmyii 1^1 10,- ter. Parode vargonų galybt ir įos, nes HĮo dideli kivireiai dėl
5
W0RK®R)
>, kad Mo^ellMši Hnarkjgi
choras, padainavo kelias liaudiaią^ į
muzikos gražumu, deimančiukui
AteMbbshed every TUĖSDAY, TOTR8DAY and SATGRpAY ruošiasi prie 30 geguži pikni 000. Jau netoli td buvo ir pri
pasidalinimo. Mat jie parūpijon- daineles. Adv. Uviltas kalbėjo aeita.. . bet susidėjus įvairių ap Giedojo choras-ir. solo p, L Fenu
#”■*•* *
J *
' -z
V
ko. Gegužine turėsianti būt
kas labai myli ir viską stengiąsT pio pilietybę.
Publikos būvo
linkybių ir painiavų krūvai. vičaitė, kuri yra žvaigždė choro.
(
by—
..
tokia kokios dar niekuomet nė-, ‘mtabirinlw’’ škėitytojij Bkafel *«*• ■’**» kopniikM.ini, bet joms suteikt! kad tik jos prie jų daug.
'
•
•;
MttKE MfflffH’S LITHIIAMAM B, C, A8800UTI0M pr UBOB ra buvę,. Wai viena, k antra tai
čins sttmaMjts it tas Utsilfepin
žmonelėms #ttW- kibtų, bet ant galo pasimatė kad « < v Vyčių diena.
kad
jau
Montelliečiai
pradėję
Baland. 24 d, L, VyČitf 79 kuo
,
U iMtond-cHM Brtt* 8«pt'12, »lį at tbepbtt Ottlca at
ĮUM,
i brganiaaeijoa finansinį stovį; ** irinaikos <WJė nesuprantama ♦ darbas buvo nepasekmingas. Dar
under the Act of Jfarch S, 1870.”.
.
‘ - - * , ' vykdyt IX seimo nutarimų, jau
to- sttgipaigmo neužteko, Per iv, pa ^kilmingai paminėjo savo
;
Ū«lto Hskrianaa D.
K.
«■»*»« įM»
J"
•W*piMiėfr for smuipg «t .fflMreUd niU of
it atįstfoii.
jų
paskirti
žmonės
vaiksMoja*
uary$ tęgūl stogiusi bent pa jdžiaugtm. Gk l^mičlm hup * ,tH* Velykas Bąlšerikų “Laisvėj“ ant* •šventę. Surengė pudtų L naujus
Act of Oct.8, joi7,a«tliorlscaon JulylŽ, 1918.’’
x
l
Į
per
butu«
prt^Juedlūd
giefim
kerėtas jaekujd* ir tain panašūs, pirmo puslapio mačiau buVo jų pa narius priėmė,' Narių priėmimas
> į
SUBSCRIFTION
vienų naujų, skaitytojų gaut
Ui
•
’
.
.
■
»
•• •
knygas jr utralkiedami etDar%
didesnį ptrilda publikai parige- veikslai nupiešti kaip jie susipy buvo gražus. Visi buvo susodinti
k
.................................
“ Darbininkui ” 1 Tuomet mūsų
a •
a a , < » . , • '# , • į.,
* a • , , a-a a- • , ą- • r0- a
^4^^^ - bininkų,
pykotas Kamanduąnrsėėnos Vytės prisegė po .tau*
%
negu attiktą irtūrikM. ^ho< ko Jei gražiosios lyties,
tikslas bus oįddkta ir idealiai
/:
•
•-«
.
•
.
.
.
•
•
>-»
*
a'a
»*•
«»■
*^5^0.
lis mano aplankyt tuo tikslu ir
patiditagi,
L
Jknrton and suburbs .
šių iAtvo mažai.
■tos spalvos ženklų -ir jo raudonų ' p
ir finansiniai htisima siipHm,
kitas
apylinkės
kolionijas.
Pra

*.
•
■
,
a(f*
.
—
a
a
a
a
,
•
a
-a
1
aaa®*aaaraa.
a
Mat
toji
pąrapijonka
turi
nepa

Seiliaus būdavo gegužio 1 dl
n>a»fi<n countries yeariy
gėlę, išreikšdamos jautrius žof
..... ■. .
r ■■ >
šomo visų lietuvių katŠlikij ta
kiek pridarydavo lermp su perkū- prastai gražų balsų. Gi jiems ji džius, .Dvasios vadas gerb, kun.
f
“DkcMninkų*1" perskaitę duo > fūškoittlš fflaWbbtrtfa, dąhloinis jpądldAaytisJieijper įdėlis, sykius. č’įžauskus paStūiū jaiisiniliga pra- .. _
me darbe jam prigelbėti.
principais. Reikta visuomene- ,
kitę ir savo draugams skaityt,‘V atsisakom nuo sviesto ir bulvių, 0; Jie pamanė, kad jau dabar toji kalbėlę kaip, jatinimas turi elgtis
i
",
į
įje auklėt ne godumo, ne J^eršA
kad ir boB^ęikimia ar kOcijaKs**įA šiemet ;kažin kur .dingo'tieji raųA panelė bus jųjų rangose, Nieko prigulėdaams prie Vyčių organi- • (
Į
M C a gegužinę Mmv,
to jausmus; bet meilės,, teisin
fitmš vistiek. \t§
tiims
tš to nuostolių
nuostoliu“,donieji’ paukštai, kad nei negir- mcląųįęs vienas progresistas nusi- zaerjos. Pirąiiirinkaš J. Gustaitis1
tello, Mass, 30 gegužio, gauna
*
*A
"
' '
-,
- Nuolatos visokį komunistui gumo, koopėravimo, pašiauiiębus, o naudos gali būt, dėlto ■.*..... Z.,.. ’ • . ■. i - ’
piikb Jiedu Jr. pasiėmęs piršlį- ir naĮius priesaikinęs pakvietė visus •
ma
Centre
žinių,
kad
ruošiasi
ir soei jalistai tvirtindavo, ^ad, kavinio jausmus, Savo pareign
kad tuomet gali kilti daųgiaul 1923 m., ant Baltimores gatvjų kvortų munšaineą nuėjo pas lies- prie stalo, kur buvo imgamŽita
visos Naujosios Anglįjos L. D.
kaip tik komunizmas bus įves teisingo pildymo, supratimas
įvairių jūsų tarpo diskusijų, 0 ‘užmušta 140 žmonių suželta 3,- yį. Inėjęs- stubų pirmučiausiai' skanus užkandis. Buvo ir pfog-'
7
tas kurioje šalyje tai pranyk- tuomet tiktai tesusįlauksiriie ■K. S. kp., teip pat prisižadė dalykų diskusiiojant jisai vi
prisėdoprie uošvės ir pradėjo mal ramėlis.
Kadangi šioje puotoje
680.
Šiemet
45
užmuštą,
u
ąužei^
jo atvažiuoti it prie programa
teisingbs
siį karai, skriaudos, šniuge- kitokios, — doros,
suomet gurinus paaiškėja ir is fa lld9.
■
■ dauti kad pavelytų šu jos dukre dalyvavo solista^Cižatiskas ir p-16’ pildymo prisidėti visi žymesni
liai ir 1.1., o būsiu pavyzdinga darbščios visuomenės, 0 kokia:
to yra nauda visiems. -Jei ko
junas Ėruskutis. le išeidiiiėM o paskui sakė “viš- A. Feleskiufė, tai suprantama,
chorai — tik kas žin kodėl dar
5 •
tvarka, teisingumas, gerbti- yra visuomenė, tokie bus ir jūs
ki klausimai pasirodytų neaiš
kaų bus gerai, ženysiuos.” Tuo- buvo lengva. Porų gražių solo pa*,
nieko geto negirdėjome nuo
valdžia, jos aukštieji valdinin
■. vis.
kūs; ar ne teip sųpraiitami —
jaūs pastate Snapso butelį ir išč- dainavo p. J. čižausčas ir tp-lė A
Bostono choro ar jis dar neišBet ar taip yra t — ne.
kais visas valdžios aparatas. .
tuomet • rašykite į Centrų už—
■
"TlTięs balta žiedų, pradėjo eiti pas Feleskiutė. P-ni M. ‘Čižauskianė
dtįsfa bijodainas kad kiti nesu-,
&ąlaftdži(j 13 dienų 8 standų'
•Antras- dalykas taip pat
Įdausimus,
oCentras
per
4
*Dar*
tėvų, bet dukrelė tuos Instrumen pasakė vyčiams linliėjimus. Kun.
Rupijoje inilitarizmas dabar
*
kirstų, ar laukdamas paskuti
svarbus, tai tinkamas sutvar
biuinkų” tuos klausimus aiš vakare tapė kiričmatografu- pc'r- tus pamačiusi, tarė: “Man nerei J. Olšauskui pianu lyd.žiant sudai
dąr didesnis nei kaip buvo' prie
nių
dienų
nori
padaryti
murpkymas kontrolės aparato. Len
statytas labai jdomus krikščionių kią nei jokių 'bolševikų, nes aš
kiau it plačiau nušvies.
,caro> Šmugelninkai komisarai
navo Vyčių ir Lietuvos himnus.
T'izą ir Visiems parodyt, kad jie i
veikalas
^ftbiola.
”
;
kų priežodis sako: “Ne tas
' 4*. ji;
katalikė.*-’
Ten ištiktųjų buvo Programui užsibaigus tęsėsi įvah
nuolatos šaudomi, teisiami,
tie’bile kas^kad jie prie senųŽmoitin buvo gan daūg prisirin- tokių juokų, Uos už pusvalandelės
kaltas kas Vagia, bet tas kas
gaudomi o kasdien jų skaičius
rus žaidimai, kur jaunimas gražiai
graižių dalykėlių gali dar pa
r]
nesaugiai
padeda.
’
'
Gera
kon

kūšių
beveik
vist
atsilankiusieji
eina ne mažyn, bet daugyn.
piririam kavalieriui išėjus, atženge- pasilinksmino, šios puotos suren
trolė ir teisingiausiems valdi- dainuoti ir kų, nors visiškai
yra
pavapijonys.
Patartina
kiantras. Bet tas buvo labąi men gime daug pasidarbavo vytės: D.
. Kriminalistų skaičius ir-gi panaujo, ir negirdėto.
Pilnųjų
N^jbsi^s ;toms lietuvių' kolonijoms pamaty kas, pėcsitrankęs ir labai' mažiu
idiikams priduoda energijos,
Šėlusių greitumu auga. , Štai
Gustaitė, 0. Šeiriutč, Bukaiitaite
paakstina
budriau
eiti
savo
Anglijos
Ap
’
skrifiio
Kuopom^'
ti
tų
dramiį.
’
ljaugjžmūnių
džiau

p. pavyzdys.
Maskvos gubėrriikus. .Jisai Įnėjęsistubų daug kal ir O.. Šsniufė ir vyčiai: J. Gustai
Visiems
L.
Į).
K.
S.
nariams
ir.
'priederme
o
be
sąžinės
suk

Gerbiamos
kttopoš,
malonV
gė
gėsi
pamatę-.tokį-įspūdingą
'veika-;
£ ,< įos teismo / prokuratorius Še-'
bėti negalėję, nes desperacija i? tis, Jj {Taškius, Barkauskas ir kiti.
čiams tai tik ir yra vienintėBs"'
kudpųvaldyhoms.
* kit prisiusi į šį- $uvažia^Tin^ lų ypatingai pamatęs jį tikrai nervų krutėjimai jį pįktu .padarė.'
Garbė kad taip gražiai čia augęs
- verdinajy, inešė meuiorijalų pikodaųgtiausia dblėgąių, nes šis* ^žmogus prisimeni joge! “ir aš ešti •
apinasris
suvaldymui
jų
krintipč“ ’’ Trečių apsaugos komisarijatui,
Bet paskiau išsiėmė revolverį ir jaunimas sugebi prirengti. Šios Į
Primename kad sulig IX sei- sm’ažiayimas. rbus svarbesnis- ■katalikąš.”'
parapija tarė : “ Širdele, būk mano, nes’jei vakarienės .įspūdžiai pavyzdingi. J
nalizmo.
,
•
nurodydamas ant nepaprasto
aid nutarimo būtinai kuopos tū
< Augimo .TcrmiinidiiV pi;a®ėiiįfi- : Kontrolė .visur reikalinga, ri nutarti k paskirtimarius kti- negu 5kttirSi^ažiayiinai. Šis ^u- iškilmingai apvaikščiojo ®v. ‘Vely--' nebūsi dėl manęs, tat aš'savo mi- Jaunimo buvo skaitlingai. ( VisL^'
Naudinga ir‘ daug kuomi prisi • t*'
' X..
C4 •* ..»
.1 .v* i
v
».
1
'
r vt- i važiavimasparodys mumsatei- kų šventę. rClioras įniktai sugie*
zerjių gyvastį atsiimsiu.’’ Toji, patenkniti.
Dauginus toldų^lm
'nnj Sovietų Respublikos žemene
eitų
&avo
ir
apylinkes
koito
- į|
į§ praeities; dfojo pb‘ Vį^ldtystew riaiyb j^rgoiii■ ■
dėt
gali
.prie
k-riminalizmo
su^
k.'
k.jnergina nuramino jį sakydama: kari].
se.‘ '.Skaitlinės ŠeVerdiųo pa
'
ir
nijose pardavinėdami geras kanuveiktų
darbu, nes mūsų ka- muko Kazimiero -Brazio. Gražiau- būk sveikas^ viskas išeis gerai. Bet
laikymo
sumažininio,
bet
gė

duodamos ištiesiT pasibaišėtiDiedas.
* y
tftliMSte J{nygaf ir užrašinėyra. Užduotis blaivybę5
rių geriausias būdas galutino
Sį įspūdį* darė ‘ maži- vaikučiai ir jeigu nori būti parapijonų žentas,
.. ; ,nos ir •neginčijamai įrodo, ko
tij laikraštį, Darbininką. A- p^j-nį
ijĮad yfees knOptiS'
kių palaimų suteikia žmonijai tikslo atsiekimni, ■ tai kaip jau pte tai kas kuops_ tam darbai stengkitės ?šriftkt fcodaūgiatl, mtfrgajtėš. yjų biivo apie du šita- tai-tūri parduosi savo . ožiukus ar
AMSTERDAM, H. Y.
augščiaus esu minėjęs, yra tai
tu. Visi jie laivo aprėdyti balto-, ba . jų rdgus nukapoti. ’ ’
komunistij. viešpatųvitnas BuPas vieną sirijonų afvažįavoįšvoadegife Be
nūs drapanomis.1 snfagti juta ihja-; Tųs atsakymas buvo meilus.
geras krikščioniškas auklėji paskirta kuopą rastomkai pri-'
■ suose. Ant kiekvieno 1000 gy
vato tuojaus pranešti . L ®. K. bus teipo^ Svajstoilla. ir
mas, auklėjimai? nepaviršuti
tyti tuos nekaltus .vaikelius'taip, ‘f Nukapūsim, -nukaposim. ’ ’ Toji gerka iš Utica su sūnumi trejų me
Ventojų Europinės Rosijos, iš
* ..
tų paviešėti. Tas uždaręs krautu
nis bet rimtas, nuodugnūs. To- 8. centro raštininkui kad gali-;žiavimo reij^lai. Išgirsit
ma būtų skelbti P’aibimnr
vasarQSl< išvažiavimas ka<j
yrit gražiai aprėdytus. ‘ Smagų .yra mergina primėtė, prasišalinti bol vę susisodino visą savo šeimyną į
puola po, 7 kriminalistus, ’bet
>» prisiminti kad ir mės buVoinc to
kį išauklėjimų duoti gali tiktai
ševikų nuo nepaprastų piršlybų.
pačioje Maskvos gubernijoje
ke.
.
f
automobilį ir aštuoniese važiavo
jau rengiamas mat 15 d. š. m. kiais ir-mes klausėme savųjų tėmokykla paremta Kristatis,
Katinėlis.
ant. kiekvieno 1000 gyventojų,
Tą nutarimų reikih tuojaus,
galan miesto pas giminę ant vaka
mokslo pamatais, katalikiška
birželio Worcester, Mass. Mui-y vėlių ir buvomč verti baltųjų dra- praeitais metais įvyko,"po 20
pradėt pildyt,, nes tai yra vie- toniO parke. Tad mes suvažia pantp^ Garbė katalikams tėvams
rienės ir reikėjo pervažiuoti per ge
mokykla, Katalikų Bažnyčia.
X
DĖTROIT,
MICĖ.
. kriminalių prasižengimų, o sos. nas iš svarbesnių nutarimų
ležinkelį. Tuomet ėjo ekspresas
i.
v
Įf. Virakūs
vę atliksim du darbu.' Delega- kad taip gražiai stengiatės pagra
tineje ta skaitlinė - siekia 55
kur^ veik kas metų yra nuta tai-tės malonėsit pribūti ant žinti savo šv. Rymo Katalikų baž
ir trenkė į automobilį ir visus už
L*
Gižąuskų koncertas.
sunkių
prasikaltimų
ant
1000
riama bet su jo pildymu visuo laiko, tai yra vieta ir laikas 18 nyčių. Tų vaikelių dalyvavimas
mušė.
Jį
Baland. $ll d.;šy. Jurgio Pili'
■'gyventojų.
1
1
met būdavo
apsileidžiama.
Amsterdamietis
d. gegužio 1 valandų, tuojau po, priguli nuo p-lės A. BeuĮatavieiu- svct. atsibuvo -muzikų čižauskų
Paskutiniuose (1923) metupBent Šįmet 10 metų gyvuodami sumos parapijos svetainėj 432
tės, lies vien tik per jos didelį pa-- (iš' ClevOlandoJ. koncertas, kuris
sę Maskvoje įvyko 14,000 didet
būtinai tų nutarimų turime pil
1
Windsor St, Cambriclge, Mass. sidarhavimų ir tų vaikučių išlavi paliko gorūs įspūdžius . Kaip p.
ALBANY, N. Y.
p*^lių kriminalių prasižengimm
dyt.
Baland. 29,1924, šv?Jurgio baž
nimų kas metas tie vaikai daly J. Čižausko skambantis baritono
•Apskričio pirmininkas
L V Aukščiausioji prolkuratura gaBrooklyno “ Laisvė" No. 108
M. Kamandulis. vauja per procesijų. Ačiū paiįe- balsas' -taip ir ponios M. Čižauskie- nyčioje prie didžios iškilmės - 40
<• ? ‘vo - -^K«nn
105,000 -------pranešimų ppie į- rašo: “Jeigu ne priešinga ko
>x.
•
_____
____
_
_______ ______ —
T-*—
Kas bus daroma su apsileiduvykusius kriminalius darbus, munistų agitacija, tai kunigų
siomis L. D. K. S. kuopų
Y
iš ko pyiskartvta 40,000 įsilau Vailokaičio ir Krupavičiaus
X
t
vaidybomis.
jį iii
žimų ir žmogžudiškų užpuoli- (■) valdžia būtų išveržus! iš A41
,v
mų.
*
merikos lietuvių darbininkų, « Kurios kuopos per tris mėne
«u]
Maskvos gubernijos auk dar kokį ketvertų milijonų do sius nepradės vykdyti IX L. D.
v
A
Fw
X "
ščiausias (eismas 1923 m. iš- lerių. Nes jeigu ne komunis K. S. seimo bent svarbiausių
a» .t
(
r
t'
sprendė 5,1)00 kriminalių bylų tai, tai didele didžiuma šios nutarimų tai bus “Darbinin
‘a liaudies teismai išnagrinėjo šalies lietuvių rankpelnių būtų ke*’ paskelbta surašąs tų kuo
\
120,000 kriminalių bylų.
susiregistravę Lietuvos. Atsto pų ir valdybų narių pavardės
k
Ir dabar vėl Rosijos koniu- vybėje Amerikoje ir būtų su kad visi organizacijas napai
V
f
nistų laikraščiai nuolatos pra mokėję p o $10."
* žinotų kur koki apsileidėliai
«
neša žinias apie šmugelystes,
Kunigo’ Vailokaičio ir kuli. gyvena.
9<BH
prisisavinimų valstybės nuosa Krupavičiaus vaidinos pasauly
Dėlto kad į tų nė mums ne
>
vybės ir kitus kriminalius at je nebuvo, nėra ir nebus. Lie- kuopų valdyboms nemalonų sti*
liktus darbus gana augštas vie tuvoje yra Lietuvos valdžia ir rasų nepakliūti kuopų raštinin
■■<
tas užimančių komisarų.
kaipo tokia savo piliečiainsįtu- kai turi, tuojaus L- D. & ceiit-;
v
Tas parodo,* kad suktybės, rėjo ir turi teisę uždėti’tam tik rui, pranešti apie visus nutari
z
rį
hdugelninkai, vagys, kirinina- rus mokesnius. Taip' ir daro. mus kasi ink šeinio nutarimų
rį
\*V
lisfai, iiulitaristai ir visoki pa- Kas nuo teisėtai uždėtų mokės- pildymo pradėjimo ir kaip jie
e.'
f ^azitai lygiai tarpsta visose nių mokėjimo išsisukinėjo, ir ėinasi.
O kuopų pirmininkai
v
r visuomenės susitvarkymo' iš- kitus agituoja prie nėmokeji- privalo prižiūrėti ar tas .daly
M
A
• *
«
..•r^
J *
.-■ A’
f’:įhdSJdase. Amerikos ųiilįjonU- mo, kaip kūd čia komunistai kas raštininko nepamų’štanįa.
turi žibalo šmugtdnihkus ir prisipažįsta, tai tokio ^eru sa Organizacijoje reikia kaįl iįiA
g L Krancija turėjo Panamų vo šalies piliečiu niekas neva gytų gyvumas, tvarka ir susi*
>
4
>
■C’'
dbbar daug ko panašaus tu- dina, bet turi tam tikrus pava klausimas,
<1
" jįtirįr-LJ-lj
. Vokietijoje irgi. Lenkijo- dinimus ir‘sulietam tikrų pa
M
!# •
tas pat. • Lietuvoje, nešvein- ragrafų atatinkamo ^statyiių* čių “Sandara,” idibėralų “Tėyynė,
”
“
Ymnyte
’
.Į,', m? f-.-.. » J m,v r ■.....
.M.,.,,, ' L
A - tieji sacharinų Šmugeliam, Ru- baudžia.
,
,v«
1
'l 'sijos gerybes į vakarų Eurbpų
Rašydama, būk dėl komu džiu visų prieškatalikiškojl
<
. Į^si toki ir gana, *,
nistų priešvalstybinės * agitaci spauda. fDelto jie^ns vimeinslyį
k
r‘u.’'
BeLkodėl jm toki t Kaip- atu jos Lietuvos valstybe nustojo gini **LMū$os Yaistybūs
' ♦’
•
'X*
' ' ''
•
S
/ ui,.
}RWsyt kad bent ateities yfeuo-l apie keturis milijonus dolerių vikų* vardus priklųttso Ir ko*
s,,.
ilgyn
„u ■ ,iiylj»įH.l^
a ql!M! jiĮ'.ym^l|i
i,
'
būtų goresnė, teisingos-' “Tjaisve” laimi meluoja ir pa mtttiistid iųhėtį W HaiA^ni
U
ištariu L Mnarikonų kalbėtojai.
(lomoiPt-/■ '
Ija rflpfeHiti palnMM
pildo savo riišies ekepropriaei- ir diu’bų Lietuvos neneiki
ir sociimo niauru ir l&i* iymiut amarihmui.
įtoH išeit los noru kalį) tik jjj. Juk tame dalyke bendrų neprivhlo vieni sutt priMisųvinA
suTftttnpkite j IMvi
įM S|^h<otJrt!ifUp| pręnMft .ii
Nanjotiot Anglijo* koloaijų.
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Prakaibea nuo 3 valandos po pietų,
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“kul. atlaidai užsibaigė. Daugybė
imoąią pasinaudojo iŠ Dievo ma
lonią, kurie dabar j«ąčiapi fcamiais,
sąžil^s pareiškimais.
Tarpe gerą žmonių ir dar katali
ką, randasijabai keistą ir juokin
gą minčių ypatų, kųrieirisT kaip

* •

VEt'B '

t

I|Į HHIfB .

dfcnojį JojnįnMųjų įvMįųjrt^ra^ banSfą. Lankėsi ne tik vakutais,
mą, mmidediiiKį iš kalbų^ deMe£ bet ir, rytais gausiai U’jau tų
’‘h
macijų, dainų ir'parinktoa muzi•• miiionkrią pamokslą brangumas,.
kos.
grąžupiųs ir šventumas L žmones
Kurie kunigai, klįerijmi bri.
negalėjo-atsigerėti,
kaukia kad
Viename “iBarbininko” nu
Č4ai naujo torif0 primieyoj <4?-. dsfr' nptk adtncaf
miaijos,. Li0iuVcrje*n»įsisteigusi Benmeryje tilpo žinia iš Lietuvos
vaus>.Ww pMM te ųė»‘fibfa|: o jei
w„. nu tld nitft kitą ,mfctą tU(Ą dęovė^WB^” . Jos iiMas;
sutvarityto».
^ilfes^<b<ne’rte pariįa|kti rei- yra sukelti ^kapitalą tokį kad apie tai kart Lietuvoje išlei
_ i įkinkyti Nemano ir Neriesvan džiami metaliniai pinigai. Kad
mas.
draugo^ gerai’ kitt.
‘
.
***
*- a *
denis elektra! gaminimui -Lie 1-2-5-10-25 centai bus*, mišinio
visiems linohra ton M 'Kemėšis'
Misiją
jgtate Daug tuvoje.
iš vario ir aliuminijaus, 1-2-5-10
.
.
Iteiųef baigęs ' mokslus CMtllolld
žmonių ZJo. itežintiea *fr jhnątop
Žinoma yra 'kad ’Nemunas litų .bus išmdata ir 25-50 JM
University, Washington, D/Cr-gaį
kbnumįįoa, Keli užšalę vyrai, jau turi didel
aukso*
sakys celebrantui pamokslą.
leidžia savo motcres ir vaikus baž. ninkus to perkasus nelabai ii- H Iš to bus dvejopa nauda,
Pastaroji žinutė, naujo
><1
*
’ jnyėfon ant mišiii- Patya žada va- lgį įanalį, galima būtų gaut di- Vienai tai metaliniai pinigaį yMok sūnau® pradžiugino ne tįk ge
žinoti į kitą miestą atsiversti prie delį iandte puolimą, kurį tin- ra gražesni, antra ne taip ^reilius jo fėyeįius Detroite, lygiai
katalikų religijos. Nes Laųreii- khniai sutvarkius ir į tam tik- tai plyšta, sveikatos atžvilgių
džiugina likusius draugus AmfcteriM juos vist pažįstą ir prašysią lai ras mašinas įkinkius, galimu ne taip pavojingi — prie jų ne
damė, nes senai ten buvo* lankia*
kyti vienybę ir neiti prie-katali butų padaryt tiek elektros kad taip ligą mikrobai kimba kaip
ipas -naujas Bažnyčios ir Tautoskų o dar geriau kovoti prieš ka užtektų vis<LiętuvaL ^erie^ prie popierinių, bet svarbiųdarbuotojas.
, ' .
talikus.
Nežiūrint bimtų ir ne upėje vandenį ir-gi galinta tam svarbiausia yra tas, kad jau
Sėkmingos darbuotės ateityj
susipratimo
bažnyčia misijų tikslui sunaudot dėlto kad Ne jie bus “Lįtftuvos Valstybes
ICristaus vihytier^
*
laikė buvo pitpOne. Nustebino vi< ryje srovė gana didelė, tiktai nuosavybė*’ o dabartiniai po
:
Grinorius.
ąua priėšus.kftr čia ją, tiek čia reikėtų šalę upes iškasti pieriniai yra nuosavybė “Emi
/
daugf’
'
‘
bent kiek ilgesnį kanalą ir paš sijos Banko akcininkų,” toio

ĮW«*W

Lietuvos mm

•

•

■ •rPIUCll
Wwm

*

sye^

I

*

Kų tik &$jo iš Lietam
Valstybės, Žernaičiib Gedimi^V^tąiuta ir ^^
| vos fienovės piliiį ženklų.
•
'
Tie nepaprastai grąžus ženklai yr* atvirlaiškių
finnoįe, kurią eina 40 į vienų aųsiuvinį. Kiekvi>

Mtkoina Uė viškąs tvarkoje jąją
galvoje-, Nora patys nepriklauso
jiei prie jokios parūpijos ir dar tu
ri paprotį kolioti savo žmones ir
nas minėtas ženklas, reiškia kokį ndM atskirų mi»pvetimtaučiuk kad neitą į jtj baž
pilį, apskritį Lietuvių Valstybę ir kaip to
nyčią. Keli metai atgal svetim
riuosmūsų tautosdidvyrius. Štai iii istoriSku žentaučiai tokiems t^jąve į akis ųžklųreikšmA:
nevietoje užsikabinėjimus, bet tą
1 lirturM teki.—Vyta.
21. S^klrsfik^TŽn*.
matyt jau pamiršo, Laike minė
a. teudčjfl temk-!,—Malka
22. Bategata.
/
tą atlaidą išeinant iš bažnyčios
28.7130^
>1
atrižymčji»i mastininkč draugys
2<rKalfarUa.
A Vytauto ženkl.—SkydM.
čių ir parapijos poni Ber iškelto
25.
Darritaiktas.
B.Vilniuk
jo iki sočiai kitą lietuvę moterį,
& Kaimo.
20. Pftnia.
kuri yra ištekėjusi už svetimtau
7. G&rdiiiM.
27. Suvaikai.'
čio. ;Sakė : “ Tu šiokia, tu tokia ir
t
28. Biržai.
8. liautai. .
9. Marijąmpolč.
29. BaninbL*
anokia, ko tu eini į mūsąlfažny;
10. Geranainya,
80. Muva. ,
Šią?’” ' Ir vos tik spėta per kitus
11.
81. Veliuona.
“peštynes sulaikyti, nors užpultoji
PHILADEEBHIA, FA;
drvidendai eina tiems kas į to
to
įtaisyti
kanalu
plaukiančio
. ~ 82. Hetaartat
Misionieriai sveiki apleido Lai>V-,
yra daug geresnė katalikė ir remia
18.
kiekiniai.
>
rt. KteiUlatal.
banko
akeijas
sudėjo
savo
ka

.*
renJe’ą. TėvasD r. Česaifis geg. vandenspuolimą,
,
Tataigymas. ■
Savo tautos bažnyčią. Štai tau '
pitalą. Nors Lietuvos valdžia
©a. majunogaj*.
1*W* djfclMjflBMa'
4. išvažiavo į Nashua laikyti misi : Tam viskam atsiekti ir yra
silpnapročių pasielgimas!..
15. Kenmv&
8& lyta.
“Darbininke” No. 50-me koreš- ją. Tėvas Andziulis geg. ^nuva susitvėrusi Bendrovė “Galy daug prisidėjusi yra prie Emi
Atlaiduose dalyvavo didžiai gerIC.RodftnS.’
36. Bastai.
sijos Banko įsteigimo ir kaipo
pondeiictjoj iš Philadelphia, Pa„ žiavo We$tfįeldan vesti šv. misi be.”,
. : '
i
biami^kun. klebonai: (kun. K.
17.
Rietavas.
37.
Valkininkai.
kad bažnyčioje šv. jas. Dievo, jiems padėk niisionie- l Kol kas dar jų yra tiktai pie vienas iš žymiausių akcininkų,
Skiypko iŠ Binghąmtoių N. Y., yra pasakyta,
*
v
18. Uytm. ’
88. Daugai.
turi turbūt daugiausia akciją
Jurgio nuo 4-to gegužio prasidės riaufi.
nai
išdirbti
ir
kiek
aš
Lietuvo

A
>,
kun, K. Yasys iš tVestfield, Mass.,
39. Bluiigr.
19.
Babtai.
ir dėlto daugiausia balsų Ban
misijos ir jas teiks tėvai marijo
čia buvo kun. O ’Reįllio Aitgus- je* girdėjau uą tų pienų. įšdirbi2Q. Aftnsna.
kun. D. Pankus j§. Bridgeport, CtM
40. BMdteL
nai. Tai čia pasidarė ve ta mažą tinijono iškilmingai švenčiama^ 5Q mą Bendrovės steigėjai nori ko reikalus sprendžiant, bet tu S’■
Nelabai senai gavome naujų’ tų albumėlių siun
kun. K. Bička iš Schenetady, N.
:
klaidą, ne su noru rašančio, gi mi metti sukdktuyią nuo šventinimo į gaut ar jau gavo gana ‘ didelį ri daug įtekmės ir kiti Lietu
Y. Svetimtaučiai: Very Rev. AVm
vos kapitalistai, kurie sudaro
sijas teikia gerb. kun. V. Kulikaus kunigus jubiliejus. Kadangi šis skaičių tos bendrovės Šerą.
tinį ir gavę pigiau parduosime pigiau. Dabartine
F, O’ęoiiuorį D J., klebonas St.
ir
Banko
valdybą
ir
Tarybą
ir
kas vieną viends — gerb. kun. An vienuolis jau virš 30 metą vienoj » Teisybė, jų darbas jau prajų kaina bus 65c. už vieną. Agentams duodame.
Patrieko bažnyčios Albany, N. Y.,
dziulio ai kito kokjo su jūom ne parapijoj gerai darbuojasi, tai vi dėtas, tai yra pienai tam dar užtai apart dividendą dar ima
Rev. P. F. Mac.Brady, C. B. Callan
50%. -LDS. nariams 50e; Pinigus siųskite :—'
dąlį pelno tantjemų pavidale
bėr.
sos taūtoš ir įvairią tikėjimą žmo bui išdirbti,, .o lietuviai sako,
ir Rev. J. RpylOj visi iš Albany,
Ji nės“1 dalyvavo jubiliejaus iškilmė kad sunkiausia, yra pradžia... kaipo atlyginimą... už., sata
N. Y. Gražiais pamokslais atsi
eWARBININKĄS^
%
4
bet daugiau nėra nieko daryta, darbą.
se
kurios
tęsėsi
per
4
dienas.
Pra‘
žymėjo kun. Vasys ir kun. Skrip366
Broati/iuay,
Boston
27,
•X
Įsitaisius metalinius pinigus
PHILADELPHIA, PA.
sidėjo su vyskupiškomis mišiomis o dėlto, nedaryta kad tam tiks
ko. Mišparus atlaike kun. Pan
tą iškaščią nereikės, dėlto kad.
'ir procesija. Užsibaigė viso mies lui, nėra pinįgų;
kus ir kup. MacBrady.
. Nuo laiko, kaip keletas metą at
A Nors tenai1 susispietę ir gana jau kaip viršuj ginėjau meta
■"l"" ■■
Darbai Čionai eina gerai Visi gal čia — Philadelphijoj, l^a. pa-> to paroda ii1’įvairią dovaną suliniai' pinigai bus ne Emilijos
praktiški
iL^energingi
žmonės,
’ teikimais. • Tą 4- dieną bėgyje1 bu
lietuviai dirba ii* atvykę^ darbus
iki
simirč labai gerbiamas per visus,- vo įvairią pamaldų ir puotą. Lie bet bė pinigų -nieko -nebus., r Banko bet Lietuvos Valstybės
gauna.
;
amžiną atilsį! ukrainiečių unijetą tuviai ir dalyvavo parodoj ir d(P darbui tolyn varyt negalės, juk nuosavybė.
Albanietis.
. . 7' -F. Virąkas.
vyskupas, Soteras Ortyiiskisj, tai vlmdjo. seneliui išgaįymo' ženklą, iš tuščio nei pats gudrusis Sa
> LINIJA
jie — • ukrainiečiai Suvienytose Kančios lošėją darboj labai.brau-1 liamonas niekonepripiltų.* NevYor
9
CLEVELAND, OHIO. ,
*
<1
••
'
»
TIESI i|
Valstijose dar ild šiol įr.ųCtur^jo gtukryzią.
Tinkaįnaidšnaiiclojus tuos jįj
.•
.
KELIONE
IL
#
r' ...... ♦ • . ‘
vyskupo savo apeigos — Rytą —
projektus’,' dėito*’ka'd’ tų visą,
Mūsą kolonijoj veikimus įvai
Vyčiai turėjo susirinkimą geg. darbą, prie' dabartinių aplin
greko-katalikų.
JBet dabar pas
z
ARDA, LIEPOJĄ
. Kam rūpi nuolatos sekti mūs
rus. Teatrai, baliai, Kas šventa
kiausiu laiku, kaip man .pranešė (>. • Delegatai jš apskričio susiva- kybių kitaip kai tik projektais
j/
’
Z
VAŽIUOKIT
VISI PARANKIU
dienis esti parengti vakarai šv, čionykščios, unijĮtu.katedros -kle žiavimoJšdavė raportą. Visa kuoTęvynės gynimo reikalas, tąs
TIESIU
KELIU
. pavadint nėra galima.
Būtą
Jurgio svetainėj.
s.
tegul
užsisako
1924
metams,
Lietuviai
važiuoja
1 Plliavą
šoko
zovada
rengtis
prie
vyeią;
bonas, labai gerb. kun. lcanauniiP
Lietuvai daug naudos, bet kad
Aplenkia
Lenkų
Juostų
(Karldorlųl
Per šv. Velykas bažnytinis cho
karią lavinimo ląikrastį “KA
kas M. Kinašas, tai šventas tėvas’ N. ik. apskr; metiirės gegužines, juos tinkamai- išvystyt ir už
VISA TREČIA KLESA PADALINTA J
ras puikiai giedojo, naujas mišias.
kambarius ant 2-Jų, 4-rlų ir 8-nlų lovų.
— popiežius paskyrė jiems net du . kuri pirmų kartą turės gegužinės baigt, tai teikia milžiniško' ka- RĮ.”
s.
a
POioiiiA.......... .............. Gegužio M.
Į trumpą laiką choras padarė di
“
Karys
”
rašo
įvairiais
Lie

vyskupu. Tai ir lietuviai katali karalienę ir karajią. .Kastantas pitalo ir mano nuomone to ka
S. S. LITUANIA........ f......Riržeko iŠ
delę pažangą muzikos srity veda
kai mano dalyvauti jąją pasitiki Banevičius jau ima pienus buda- pitalo reikėtų ieškot ne pas lie tuvos kariuomenės reikalais ir
Trečios Klesos kainos t:
mas J. Čižausko.
duoda
daug
žinią
iš
visos
Lie

HAMBUBG
’A $103.50—PILIAVA $100.50—
voti
karališką
sostą,
Įnirs
liepos
4
me, priėmime ir taip toliau. Ir ta
tuvius darbiūihkus Amerikoje,,
LIEPO.TU
IR MEMELI $107.00.
Teko girdėti napją solisčią baž
Delel laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų *
me dalyke jau nuo lietuvių Krik dienos karališka šeimyna apsigy bet pas kapitalistus, pas kapi tuvos ir iš užsiėmė'.
nyčioje P. Bukauskienės ir p-lės
. “Karys” spausdina bendrai
ščionių Sąryšio 4-to gegužio buvo vens. Visos merginos pasiėmė talistus lietuvius o per juos ir
Sereuiutės. Tai mokinės p. Činuvykę delegatai pasikalbėti su daug gegužinės tikietij ir iki 30 d. su jais pas kapitalistus ameri lavinančių raštą, kurie svarbu
žauskienės.
ukrainais; delegatais buvo gerb. geg. stengsis kiekviena kodau- kiečius. Tik tokiu būdu gali-- skaityti visiems šviesesniems
Gegužės 4 buvo suloštas teatras
*
kun. J. lyoncevičia, gerb. Užumec- giausiai parduoti. Kuri mergina ; ina prieiti prįė to naudingo da žmonėms.
“Liurdo Stebuklas.”
Vyčhj 25
“Karyj” esti daug praneši
kis, gerb. St. Bairūnas ir dar hie daugiausiai tą loto tikietų išpar lyko įgyvendinimo’.
kp. atlošė neblogai. Žm’onią atsi
mų iš- kariuomenes Švietimo
duosianti iki 30 d. ant ryto ji bus
DAUGIAUSIA ŽINIŲ APIE LIETUVĄ TURĖSI
nas asmuo ...
Kokia nauda gali būt šerilankė mažai. Nežinia kame prie
Komisijų darbų.
Iksas. apšaukta
JEISKAITYSI
"V* kuopos kandidatė į aps- ninkams “ Galybės” iš pirkimo
žastis. Qal orui atšilus žinduolius
“Karyj ’ ’ randasi paveikslų,
/
kričio išvąžiąvimo karalienę. Ka- jos šėrųf J tą klausimą gali
sunku įtraukti svetainėn.
reginių, apysaką, eilių, juoralią pati karalienė sau pasirinks.
mas yra taktai vienas atsaky
LAtVRENCE,
MASS.
P. Mikailičicnč kalbėjo apie
-Už tai kiekviena kuopa turi steng mas: — Tokia kaip ir iš visų kij ir 1.1.
jaunimą.
“Karys” rūpinasi jaunuo
Misijos, misijos, ir po misiją. tis kad jos narė taptij karaliene. . kitą bendrovių kurių serus aM W
W
/
Gegužės 14 bažnytinis choras Buvo labai garsinama' ir ruošiama
menės kūno lavinimų, paduo
Reporteris.
. merikieeiai turi nusipirkę.
turės labai gražų programą. Dai
da daug sporto žinių iš. Lietu
Įdėmiausią dienraštį, leidžiamą kataliką Lietuvoje.
si prie misiją Tėvij Marijoną dūo-~
FiVirakas.
nos, dialogai ir^ balius. Visi Clevos ir užsienio' ir todėl jis būti
damų. Kunigai labai garsino bū
T
Užsakyk sau ir užsakyk savo giniinėms ir pa-*
velando Iietuvia| užkviečiami ant simas misijas.
nai reikalingas kiekvienam
Atspausdino net.
žįstamiems. Kvieslį su aukso mintims siunčiame do
gražaus vakaro^ Kuomet bažny ‘misijų programą ir Įdėjo, parapijosportininkui.
Sporto Skyrių
vanai kiekvienam kas paprašo.
tinis choras rengia programą, gali nams į Velykų vokelius. Žmonės
“Karyj” veda sportininkaima tikėtis, kad bus įvairus ir uži ir kunigai sykiu garsino misijas ir
specialistai.
Lietuvoje kainuoja 5 dolerius, o Amerikoje 10 dol.
mantis.
“Karys” savo skaitytojams
laukė ją.
,
v
Viską matęs.
atsako į klausimus.
Kataliką Bažnyčios priešai agi
Adresas:
Kaunas,
Ožeškienės
Nr.
3,
“
Rytui.
”
*
“Karys’” savo metiniams
tavo kad niekas į tas misijas nei Tik ką išęjo Iš spaudos naujas, di-‘
NIAGARA UNnmaaitY, N. y.
/
■
prenumeratoriams duoda do
tą. Nes per. tankiai jos Lawren- _<3žiųusią’Sai>nĮųinkas koMudar iki šiol
pebttvo,> ySu. daųgjtfe paveiksiu, Drū
vanai priedą graži}, spalvuotą
/
i
tž*
7* ■ ;<
■' .-aV-* X:•> ■ &>s ».i'»•"*
ce esančios, ir f. t. Sahdariėčiai tais aptftirais. Jo kalba tik $1,75.
Bus naujas Bažnyčiai sūnus.
MBMHMMMĮĮM
■KMHKKMMN
siėninį
KARIŲ
KALENDO

iš principo neseką jokios religijos.' Palangos Trejos Devynerios, ;xerlau- ’
.kčMt’lięi M kuoinet j*tx busi pn■■MMHHSHHMMI■■MM
RIŲ 1924 metams.
Kalendo
Gegužes 8 d. 8 vai. ^O iiiin. 1924, Socialistai esą priešingi visokiai stos taip vaūinainoš tręjankos 60c. už 'veraŪs atsigulti. Po lunkUm dieno*
II
.1
ą^rbtri, litro rangom, kojoei ir pečium •
pakeli.
•
*
rius dailininko Jomanto darbo,
iuteik. pulcngvinim 1
Šv. Petro ir Povilo katedroj, Dėt- religijai. Nėzaliežninkai gi savo
1 H
Žniogu^^urU dirba su jaįito- nmskUžolės nuo priepuolio arba nervų Sūc.
papuoštas D. L. K. Vytauto
lais, Jiegali būti sergančiu. Pamfeiikft :
Tojt, ’Mich. Jo Malonybe Vyskupas Mickevičiaus religiją turi, kašer'rŪ»*žiirtBįt* iŠKttriiitiskauCUinaa rrtct|s;:,
Geriausios žolės nuo ncdij^liųp arba
portretu, kitais paveikslais ir
*' Hhgnggttft ISautdaitįū pečių Ir•Jf. J. Gallagver suteiks kunigys ną. Na&aliežniflkų vadai, kurie užkietėjimo vidurių (JOc.
,«ąnariti.. • l^ain-Eapolbria palaiko
gražią, pasiskaitymą apie dvasinį žmogaus gyvenimą, <
šttrąšyfi jame žymesnieji lietu
«veūtu» itribta*. Retoje paltyje!
* :
tės sakramentą diakonui Mykolui yra bedieviai, turėję savas iškil Nuo strėnų ir pečių skaudėjimo, ge-'
25c. ir f
-bon&t aptickoae.t
pie Bv. Frtoišką ii Mtąs jo ordėno šventuosius, aį
vių ginklo nugalėjimai nuo pat
~
AcoL
sutrtisyta arbata, kuri tikrai tu
7. Dannumtui. Diakono Dauman mes —‘ šventinimus. Vieną dienų riatisia
104-114
St, Brooldyn. N.Y.4
Lietuvoje-esančius vienuolius, apie misijas ir misįjoi
ri gelbėti —- GGę. už pūkelį.
senovės Jigi šių
U|įiįawMW*hwi|Mą0i‘ - "-"'------to biografiją Itukraštin paduosiu šventino vaikinus į klierikus, kitą
rius ir dauįįžinių apie platų veikimą sy. ‘Pi?anoiŠkatįs®
v7. •„-'..■• -i
-■•'■'V - ,
Gnuiiatcnns popieros iasytl į Lietuva
6iKaryjD
bendradarbiaują
kitą kark- ičonais 4crcipsini/dw- dieną juos aukštino į sub-diako- su gražiomis (iųine|ėujls į tuzinus 70c.
. ordeno Lietuvėje
taip vadinamus tretiiiiiikue, i?
daug įvairių rašytojų,''moksli
m’s i patį laukiamąją iškilmių nus, diakonus ir taip toliau. Rei Tas tai yra vienintelis lietuviškas
kitokią pasiskaitymą, parašytą prastiems žmonėms- įi
ninką, poetų, sportininkų ir. t.
sairiėĮls visokių lietuviškų žolių ir 8akproLktų.
kia atminti kad lietuviai nezaliež- ,nių.
Atsiųsk 100., o gilusi kuygute, viprantama toks, vįsįems tiems a& patariu uWaakįtti
Pirmas šv. mišias kun. M. F. ;įlinkai jokio vyskupo neturi. O šokią žolių sutašą aFba kattūogij.
‘ SūvūrttaiM ižplaakimal ■
“Karį”-' redaguoja majoras
ir kitiems patapti issiraąyii mėnesinį, paveiksluotą
' M.ŽUKAITIS,
T>am.iautas iškilmingai atmiašus kur kas matė kad be vyskupo Ims
■ x iii-Sv v
E'RUSECKAŠ,
mauMai vienuolių futogrwjomis) ir pigą
~
licdčlioj, gegužės 15 d. (gal 25? šventintą klierikus, ‘dmkontls?
■W UUDSON AVENUE,
. “Kąrio” kaina Amerikoj
Re d.) 10:30 v. r. šv. Jurgio liet? Mat kokia tikyba, tokie ir ŠventiNEWTWK’4.-®REM11N4
i
Kochester, N. Y.
metams 2 dol. 50c. pusei metų
laivai*,
7
parapijos bažnyčioj Dctroit. Mieli/ niroiu. Stebėtina kaip žemai žmo
' Si
ldJOn.
'
.
■
CX)LUltB
ųB
*-^TtIT
TGERT
;
Primicijos jau iškalno pramato-1 gus gali nupulti!
Sako .viskas
Jį lęidžik vienuoliai ‘‘Mažesnieji Broliai” (Fr
Adresas: Kaunas, Nepriklau ,9
ili» i ’kilmingoš Primicijąuto kle tąs pats. Nieko nėra. O stato suir ttehoir |Mu* karibarlų lai- E,
nai). Rėdagtfojal Tėvas Jeronimas. Bendradi
somybes
“ĮTarie*1* Re- I
bonas gerb. kuu. J. č’ižauskas rū vo religiją už tikrą ir muilina nedaug kunigą ir šiaip gerą įmonių. Kainuoja m
iaraml U j
ir. ». ir k. J> AJ3KEIČIO laivai*.
pestingai projekttmja bažnytine sUsipratusiūs žnioHciiUs.
Ir 4 levu
__ ___ _
lit, pusei metų 2 lit. 60a
\ 11
d
y*
*■< w
11
nu .n rn'O i nku—
čių reikalai*
vitto* ► ’
VALDYfcOSiDEKSAI.
*
jninBtOk dienos tvarką, Seni tęvi*:
Kaip labai katalikui garsino mi
, >■
gento
FAKOM
ABAIB
ITALUS.
sijas
ir
ritošfJi
prie
ją
taip
laimi
MonatteĮįfiw&uhb>
Ibi dėl savo ntlhaft* kunigo nesi
Adresas: Li«MK<Nah<a
PlUMIN’iNKAfi —
J
103 WbSQmK
w*
Jau išėjo iŠ spaudo. “ftV. ANTANAS PAbUVIKHM
181 1o*1m 1’1.
gaili jo puotai turtu, tauitausfo- nuvykusius jįs ir būvu. Onw pa.
NEW ORtEANS. La. — Už
RAITININKAS — 3.
ji kun. Daumantu wMute BronC sitaik? gral
LaikHM mlotfUN,
/
Išleido
X.
žmogžudystę tapo pakarti tati
jni Jetttaoa 8U
*

*
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LAIMĖJO ŠVEDAI.
Į,
.'I I't ( ' L
k Bostone įvyko nedalioj įvai
rių tautų koncertas. Dalyvavo
Jvedal, škotai, žydai, vokie
čiai, italai, danai, holandai,
y'Iatviai; 0 kur dingo Boston’o
Įf lietuvių muzikai ir chorai, ar
kiauroje žemėje pragarmėjo?
Juk jų čia yra rodos keletas.
Koncertas įvyko
puikioj
pympliony salėj. Žmonių bu
vo grųstė prigrūsta. Chorai
t
lenktyniavo ir t dovanos buvo
■ Šitokios $250, $100 ir $50. Pir
mutinę dovaną laimėjo švedai!
antra balandai, trečių vokiečiai. Dainavo tik vyru chorai.
• Merginos ant estrados įvairiu
tautų rūbuose buvo tik papuo
šalu.
Ten .buvęs.

P, S, Vaikutis virš 4 -metų
bus dygus bilietas kaip»ir su
augusiems ir vieta bus teip-gi
paskirta lygi.
Rengimo Komisija.

kad S. L.
iskrities supaklausė. Nora maži, bet vis- Važiavimas bus
nfcfs IS die11
tiek reikia turėt valią v— nusi- ną, 1924 m., lie(
jšv. Jurgio
*
statymų, it Mtmri didelis.
parapijos salėją ftrvood; Mass.
besijos prasid^i j vai. po pieiNauja uniforma.
tų. Šitas . silvhžiavimas yra
“Pavasariodr-jos “Dailės
priešseimini^ tad-gi visos kuo
Meno” sekcija nustatėmtrtarė
pos malonėkite prisiųsti rimtus
įvest orkestrininkams nauja
ir gabuHT atstvous ir įteįkit
uniformą; Iki šiol nustatė tik
naudingų įnešimų, kurie galevienų kepurę, o toliau ir visus
tų būti naudingi mums patiems
apdarus; ' Kepurės bus: baltais
ir hrnsų organizacijai, nes da
viršais (vasariškos), aplinkui
bar yra proga visus pageidavi
šviesiai mėlyna plačia juosta, o
mus išreikšti Šiam metiniam ir
ant, tos priešaky šiildnė balta
priešseiinimam foįvažiavimni,
juostelė. Kepurė kainuos .8 lt,
o paskui galėsim savo’ pagelda^
Atėjus rudeniui ta kepurės
vtmu8*' įteikti geimui, Wgi
uniforma bus keičiama, nes šit
gerb. kuopos, kurios prigulit
baltomis kepurėmis žiemų šal
prie apskrities ur neprigiiKL
ta.
• w»
prisiųskit norų po vienų atšto>
Skaityklą veikia.
va, o kurios negalit prisiųsti
Jau Telšiuose nuo š. m. vasa atstovų, tai galit prisiųsti įne
rio mėnesio pradėjo veikti * Pa šimus raštu apskrities pirmi
vasario ,r skaitykla. Ji randa ninkui šiuo^adTestt: J. Versiaesi parąpijos namuose.
Skai kas, 564 Pleasant St, Nonvood,
tykla susideda iš 2 kambarių, Mass: *
* ’
.
•
kurie gan puikiai pavasarinin•
J. M. Vieraitis, rašt.
ldų išpuošti. Prie tos dar vei
J, JGFąndąckRS,. pirm.,
kia Telšių apskr. pavasarinin
kų biuras. Skaityklon išrašy
ti visi iš Lietuvos krikščioniš
ki laikraščiai, bet iš užsienių
dar iki šiol nėra, o gal toles
ALBUMAS
didelio for
niame laike atsiras; tai bus
mato Įmyga. Turi 495 pusi.,
puikus pavyzdi s.
288 pusk su paveikslais Lietu
Kova.
Dabar t .y. 1924-IV-7 d. pra vos veikėjų,* grupių, ‘partijų
dėjo žiema su pavasariu kovot. grupių, namų ir t. t. Likusi
‘Žienja gal būtų pavaasrį dar to dalis albumo1 yra užimta bijoliau nuvariusi, bet jos nelaimei grafijomis Lietuvos veikėjų.
atėjo pavasariui į pagelbų sau
Kiekvienas lietuvis privalo
lutė ir žiema gavo atsitraukt. nusipirkti Lietuvos Albumų,
Sniegas sutirpo. Bet ežeras
kurį gana daug .nupiginome.
Mastis labai mėgsta žiemos le
Duodame, progų kiekvienam lie
dą ir nenori nuo jo atsikratyt,
tuviui jĮ įsigyti. Seniau tasai
bet ir jam, nors po Velykų, rei
albumas parsidiiodavo po'5
kės su žiema skirtis. Pavasa
dol., dabar gi pd virina tiktai
ris laimės visai.
j' .
į U
r KalifijoiraiL $3.5Gį kas. yra; nepaprastas
“bargain.,> *v,f
-2
Kurie, norite tų knygų jsigy

PASLAPTYBĖS UŽPAKALY
MAGIKO,
Mr. Thurston, kuris data
rodo savd štukas Sehvyn Teat
re Bostono, veda labai nepap
rastą gyvenimą. Ryte jis visuomet mokinasi, paskui mau
dosi ir skaito savo laiškus.
Kiekvienų dienų lankosi pie
tums į kĮiubits, ligonines ir vai
kų namuos. Kiekvienų valan
dą jis praleidžia su visuomene.
Jo moteris daug- pasakoja
savo lankytojams apie Tlntrstono gyvenimų.
Kokiu būdu
jo štufcos yra padaromos ir
kaip jie pakenčia ar priešingai
katkurias jų štokas.

~ EKTRA SUSIRINKIMAS.
V

Lietuvių Labdarystės Drau
gijos ekstra susirinkimas bus
pėtnyčioj, (iegužės-May 16 d..
PETROŠIUNAI Kauno ap.)
1924 m,, Lietuvių Svetainėje, “Stiklo’ ’fahr. darbininkai su
kampas E ir Silver Sts., 8 vai. prato, kad tik L. D. F. Vyr.
Vakare.
Ant šio. susirinkimo Sekretoriato pagalba galės
bus balsuojama ar perleist sve tinkamai apsiginti savo kas
tainę į draugijų rankas.
dieninius ir būtinus reikalavi
Vladas Klemka,
mus. Todėl pereitų metų gale
L. L. Draugijos Sekret. susiorganizavo L. D. Fed. sky
rius ir veikia neblogai. Nese
nai įvykusiame visuotiname
. MIRĖ REDAKTORIUS.
skyriaus narių susirinkime iš
Pereitų pėtnyeių mirė Bos rinkta Švietimo Ko-ja (“Dar
ton Post redaktorius Edwin bininkui”.ir k. raštams platin
Atidus (Jrozier.
Buvo gimęs ti) ir perrinkti kai kurie valdy
• 1859.'
bos nariai.
Taipgi susirinkimas nutarė
kreiptis į fabriko direktorių,
UŽ ANGLIŲ KONTROLĘ.
kad jisai nešalintų nuo1 vietų
_ Bostono majoras Curley sto senų darbininkų, ypačiai fede
vi už’ tai, kad Wasliingtono racijos narių.
' valdžia kontroliuotų anglių
Dabartinės valdybos sudėtis
pardavimų, kad apsaugojus vi tokia: pirmininkas Petryla J.,
suomenę nuo peraugėtų kainų. vice-pirm. — Jankauskas J.,
"Apie tai jis rašė senatdritU Sekretorius — Žvfngda Pr.. ir
David I. AValsli.
iždininkas — Vailokas J.
(Kauno “Darbininkas”)
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NEPAPRASTAS '
. NOFIOINIM1S

“DARBININKO” ARENTAI

- VIENINTELIS PA8ĄVLY TEATRAS TOS RŪŠIES I
tSlOdti NESUPRANTAMAS I
■
r

GAMTOS

DD. J.C.UNDIIDS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR
CHIRURGASr

>

506 1. Broadvmy, 8d; Borton.

»T1BŪKX,AX!

(Kampas G St ir Broadway)
VALANDOS : U—11, 2-4 W
i

4

i.iilriĮ. llm

--

»■'

DR. PUSKUNIGIS

K

GYDYTOJAS
VIDU.RIŲ LIGŲ

l-

lOD-Naujų—lOO
27-žmoneš-27

20.000,006 žmonių
.tai* .IĮ JtATk

ABf
DVASIOS

virt. 0 liti u ryto. 1 iki lipo plot.
TiklOvftk.

881 Broadway,

So. Boston,

. Tel,’ So. Boston 2831.

'

SĖRIDOJE PO riosi. ■;lw iH įi.0O.
A'tffATiSi

PO Tūriam
iPIET?

’

"

NfkL* n..?

Šokikiši>55

M
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Galimą ««aifcaZb€t< irjieitifįikąi
REIKALINGA
Reikalinga moteris prie dabo
jimo vaikų ir namų darbo. 35 do
leriai įniėnesįM rųmgų^iriyūigĮs,:
Atrišaukite greitai r, 45 Bhęrelder 8X12, 10X1"), 13X19 .sĮmusdluaniOH
Str. Dorchestor, Mėsą.- J. Kud- mašinos, 19 Ir 30 coV Popteifos kertilrevieius.
15. lųosmos Mašinos, 18, .24 ir 30 coj,

onšo valandos: Rytais 11d 9 vai,
. Popletgnuol—3
'
4
, Vakarais-ntioS—9

Korti) pjaunami peiliai, viela siuvamos
mašinos, 125 stalčiai įvairių raidžlųj 18
sotų medinių raidinių 4 akmeniniai sta
lai Ir obelimi viskas prie1 spaustuvės.
Savininkai yra miręs, aš nupirkau ne
kaipo brangiai ir parduosiu nebrangiai. Par
duosiu vlskę iš syk arba dalimis.

DD. H. S. STONE

PARSIDUODA .
SPADSTDVĖ

FRANE0II4S

Gerbiamoji visuomenė,
Montello ’s talpa ir aplinkinių kolionijų, pranešu, kad aš atidarau
agentūrą pardavimui ir pirkimui
namų, ir farmų, taip pat ir auto"
mobilių ir visokių Rėal Estaie‘biz
nių. Visi norintieji pirkti arba
kas turite parduoti, meldžiu kreip
tis visuomet pas mahe, o patarna
vimas visada bus tamistom prie
lankus ir mandagus. Užtikrinu,
kad kožna(s) būsit .užganėdinti,
Taip-pat bus greitli laiku atidaly

S. L. ZAPĖNAS,
164 Lawrence St,
Lawrence, Mass,
L
,
C

SKOLINAM PINIGUS

536 lt Broadway, 80. Boston

16METU SOUTH BOSTONE

J

- AKIU SPECIALISTAS

S99a W. Broadway, So. Boston
VAĮ^NpOS; Nuu 9 r, lkl 7yv vata

:

MbMM

Tol. So. Boston 0823
LIETUVISDANTISTAS

•>

DR. M. V. CASPER
'

i

.(KASPARAVIČIUS)'

425 Broadway, South JBoaton
;
Ofiso i7ilawlos: .,

Skolinam pinigus ant pirmo
nuo 9 iki 12:00 ryto Ir nuo 1:30
Hri
5 Ir nuo 6 ;00 iki 8 vai. vakare,
ir antro morgičių ir statymui
• Ofisas uždarytas suimtos vakarais
ir nedėldienials. » ,
nstujų namų ir pataisymui senų
priemamomis sąlygomis. Vk
saiš reikųlais kreipkitės pas A.
9MHaHĮK9SBSS!SaS9a
F. KNEIŽĮ, 308 E. 9-th St..1
Tel. Brockton 5112—W.
tas ofisas ir IVorcester’y, Mass.
^o-rBo^ton
arba
294
AVųshingDANTISTAS
Vieta-bus -vėliau pagaffsinta/’DeA
ton
St.,
Old,
South
Bldg.,
Roonis
bar su visokiais reikalaisypatiškai
.
. .
Tel,
•arba per laiškus, meldžiu kreiptis:;81OĖ>I2J
Slt-^12, Boštoh,
Boston, Mhšš.
Mhss. Tel
Š. Boston 1696 arba Main 2,483.
(GUMAUSKAS)
Šiuo antrašu:
,.
‘I
■ -...7 »
f - ;
705 Main St., Montello; Mass.
•'.....
7
MIKOLAI M- KĄMĄOŲLIS
(KampasBroad Street),
20 Faxon fetreet, Montello, Mass.

DR. A. J. GORMAN

»

*

' ’

!'4

nTAKDNEVIčIDS

(Žiros lubos):

!

*

LIETUVIS GRABORIŲŠ
Sutelkta gri’&tšf
’

ti kreipkitės tuojaus pas

^darbininkas?
Sekanti “Darbininko” agen
tai turi teisę priimti* “Darbi 366 B’way, So. J-toštyn, Mass.
ninkui” prenumeratas,, garsi
~čFepai nuo plaučių
nimus
ir jie taip pat turi par
!
uždegimo.
davimui “Darbininko” pavie
NEW YOBlį — Sveikatos
nius numerius:
departmento
Ųąkteriologijos
MfjįBRACINSKAS,
187 Ames Street,
Montello. Mass. skyriaus viršininkas Dr, Lloyd
‘‘AMERIKOS LIETUVIS”
•
15 Millbury Street, IVorcester, Mass. B; Felton skelbia išradęs eieP. BALTUTIS
,
901 W. 33 Street,
Cfaicago, Illlnols pus nuo plaučių uždegimo. Čio
H. FLAKOWICZ,
pai. jau esu išbandyti ir davę
87 Grand St,
Brooklyn, N. Y.
geras pasekmes. Buvę įskie
J. GAILIUNAS
The Lithuanian Store,
Athol, Mass.
pyta 30 žmonių ir 29 iš jų pa
T. P. KRIZANAUSKAS,
*
1Q2 E. Center St.,
Shenandoah, Pa. gijo.

Trfl. So. Boston 4000

ODI lirVIT WTRAS PARK SQ.
M r* I . Mf T m VAKARAIS s sfli SER. Ir SUB.
VUU II * Ii '
phgvn UA’.irif
, FRED E. \VRIGHT, Manager

z .* •

1

4

GAVO RAKTĄ.

P R AKI 1AS

ninku prisirašė ir lankė susir in
kimus, bet atsiradus gimnazi
Siuomi prnjjŽ
joj. kairiųjų ir jie jiems prikal
bėjo, kad atsisakytų,* o tie ir R; K.. A. Bbsto^

PARSIDUODA.
3 Šeimyną, 14 kambariu namas, visi IinprovemŲatsfl,' patogiaustej vietoj No.
Bostone, arti (ViJumbja^ Įtoad, idęl greb
to pardavimą prekė §8,35<K A." IV4&
361 U’. BroikTviay,
t

•i < .

,

Tel. Ifoi Boston 0404-J;

jmissims

nailmg, todėl verta ^ns dljaviptls.
adresas•

F O T O -G R A I? A S-

258 Brdadvyū.?, South Boston

458 WE8T BR0ADWAY,
South Boston, Mass.

• ’
-Tel. J,. -B., 0381
- , •
TELŠIAI (Mokytojų Semi
JRes. :820 Ė j 6-th St./ & BOstou
Darom 4^11 Ma paveikslus. VeseUlasPereitą nedėlių per iškilmes narija). Ar gali žmogus to at
trankiam vakarais.. traukom vk
kokios rūšies rėmus.
ant Boston Common majoras siekt, ko jam Dievas nėra suT“
Curley inteikė p-1 ei Anna Jar- teikęs ? Visas noras nueina vė
Vis nusėto, raktą. . Ji yr^r suma jais, o šis kaip tos dovanos ne
iV. JONU ĖV>BIr.BASELPim
DRAUGYSi®^VALDYBOS
turi, taip neturi ir negali tu-;
nytoja Motinos’ Dienos.
rėt.
’ ADRESAI. .•
Mokytojų seminarijoje mo\
' ——*-----^VAKARIENĖ PAGERBIMUI kytojai nori mokiniams įteikt
PIRMININKAS — M, Zoba,
539 E. Seventh St., S. Boston, MaM.
jkunigo F. V. Strakausko,. die tokio mokslo, kurio visai yra
. .
TėL So. Boston 1516—Ji
Dabar musų įstaiga iąndast
•
i VICE-PIRM. —' Kazys Ambroeas,
negalima (išmokt gali, bet ne
492 E. 7-th St,, So. Boston, Ma».
noje jo primicijų, kurios bus 11
tame dalykas). Kaip štai mo
prot. raštininkas — j. GUnecMą
Vųl. ryte, gegužės 25 d., 1924.
P. LUKŠIS
5 Thombs Park, So. Boston, Mas*kinys neturi, klausos, o jį vis- 190 Van Buren
St,
Newark,
N.
J.
"N.
RAŠTININKAS — Matas. žeiMu
Durvsbus
atdaros nuo 5:00
wKL. KIŪRĄS,
480 E. 7-th St., So. Boston, Man
tiek verčia griežt ant smuiko.
vai. vakare. Vakarienė prasi
235 E. Main St,
Ainsterdam, N. Y.
KAPERIUS — A. Naudžiūnas,
Ar jis gali ką sugriešt. Jei kas
A. J. NORKŪNAS
885 E. Broadvvay, S. Boston, Ma*fe
dės 6:00 vai. vakare parapijos
LoweU,. Mass.
Paieškau šeiminių ‘Naujokų: Vinco, g Lietuvių Rakandų Krautuvė, pasekmingai tarnaudama lie- g MARŠALKA — J .Zalkis,
yra be klausos, ar gali giedot
A. PATEMBERGAS,
7 Winfleld St, So. Boston, Mass.
Svetainėje, 492 E. Seventli- St.,
Izidoriaus, Jurgio ir-Jono-, paeinančių
chore, aišku, kad ne — tai tas 877 Cambrldge St, Cambridge, Mass. iš SuvaUnj gilb., Liliu kaimo, Zapiškio g tuvių visuomenei išaugo taip, jog prisiėjo plėsti biznį., Dą- | Draugiją laiko susirinkimus kas ta*
So. Boston, Mass. Įžanga yJ. B. ŠALIUNAS,
člą nedSldlenį kiekvieno mėnesio, 2-rą ;
parapijos. Pirma gyvepo Petroit, Mieli.
pats ir čia.
84 4Bank St,
Waterbury, Conn. Paieško Viktorija Stankunlutė po vyru 15 bar turime dvigubai‘didesnę vietų, - negu pirmiau. Stabas | tai.' po pifetijįšVi Petro parapijos salgj,
patai $2.00.
REV. S. STRUCKUS,
482 E. Seventh St., So. Boston, Mass,
Veltas laiko leidimas ir
VALAITIENE. 391 —’ 4-tli St., .Tersey
8 Chestnut St
Plymouth, Pa. City, N. J.
Ši vakarienė bus nepaprasta
tėipgi padvigubintus;' Pasirinkimas kuodidžiausias. Mū- g
.
L
tiek...
Ar per tas valandas
URBŠAS ir SEKYS,
fp įspūdinga, nes dar tokios
D. L. K. KEISTUČIO DR-JO3
(U Oak St.,
Lawrence, Mass,
sij krautuvė yra Vienatinė lietuvių rakandų krautuvė, bet g
jis negalėtų kuo nors kitu už
Paieškau
apysenės
moteries
daboti
J.
P.
VASILIAUSKAS,
So. Boston’e nebuvo ir gal neVALDYBOS ADRESAI
820 Bank St.,
Waterbury, Conn. dviejų ir pusės-anetų mergaitę. Gali at*.
siimti’
•
ji yra viena didžiausiųSo.iBostone. Pirkite pas saviškius, g
sišaukjti H’ iš kito miesto. Galės gy
K. A. VENCIUS,
. greit kitos tokios susilauksim.
Boston,MaM.
J ei žmogus neturi klausos, 70 Lawrence St,
Lawrence, Mass. venti mano ^namuose. •
gausite
gerų
pątarnhvimįt
kainos,
žemesnės,
negu
pas
kia
Tad nepraleiskit geros progos
1
POVILAS 'MEŠKINIS,
tai sunku-tokiais dalykais užNedėldieniais galite “Darbi- 291 W. Third St, So. Boston, Mass.’,
ir kviečiam visus parapijomis
tris. Reikalui esant, kreipiatės pas muą pirmiausia; Vis-W Pirmininkas — -Antanas Pastolis,
J
(13)
siimt ir veltui laikas gaišt.
146 Bowen St., So. Boston, MaM
ninkų” gauti ir pas sekamus:
atsilankyti. Bus daug ankštų
kas namams išfornįšiuoti ir p^pticMi,
‘
< Vlce-Piriri. — Martinas Knlstauta*,
K. ABIŠALA,
Kilnus yra Mokytojų Semi
4062 Wash|ngton St, Roslindala.
svečių iš visos apielinkės. Tad
258 Cardonl Avė.,
Detrolt, Mich.
Pabėgėlis iš Rusijos Vasilas Anatzky
narijos tikslas, bet kad jie dau
ANTANAS A^MENSKAS, Vedėjas. | Protokolų Rašt —• Antante Macejunaa, L
JONAS
ČERVOKAS,
po
adresu
Gabrovo,
10-th
Street
Ba. imies visi turėsim gerų progų
450E.Seventh.St, South Bcuton,
Norwood, Mass. detzlcy No. 2, Bulgaria, paieško žinių
giau vis .(Urbdami krypsta į 3 Heaten Avė.,
FIn.R»StlnInka8 — Juozas Vlnkevlčltaį
KUN.
J.
JAKAITIS,
arba
adresų
Vincento
Mučlnlo,
kuria
kartu pasilinksminti.
Teipgi
' 806 E.Brokdway, South BostotU
kairiųjų pusę. Mokytojų Lie 1 Providence St,
IVorcester, Mass. 1007-8 metais išvažiavo iŠ Vilkinus į
i
Kasteriąs
«— Andriejus Zalieckas,
bus ir programas susidedantis
TV?:
J. KANTAUTAS,
Suvienytas Valstijas. '
tuvoj maža, o dabar jų padau i7 Fourth St.,
807
E.
Ninth St, So. Boston, Mass.
Ansonia, Conn.
iš dainų ir prakalbų. Įžangos
Msrialkn
—
Aleksandra Jalmokas,
Z. MAKSVITIS,
gės, bet kokie jie bus, ko iš jų z ;
:' NAŠLAITIS pasilikęs be tSvŲ Jonas
-115
Granite
St, So. Boston, MaM.' 57 — 16-th St,
v Brooklyn, N. Y. Ktlsabuekis Iš Nietuhij, TiijilliŠklU vai.,.
bilietai bus galima gauti tik iki
(
Draugystė
D.
L. K. Keistučio laiko
•tauta sulauks.
Ot! nelaiminP. STATKUS,
.Trakų apskr*. 18 nt^tų ąmilaus, ieškau
mėnesinius
susirinkimus
kas pirm* ne*
gegužes 18 d. Po tos dienos
Street, . Phfladelphia. Pa. savo tėvų, kurie gyvena Amerike, Ad<ą
g.a sėkla. Daugumas vien kai 53 No. 18v.
d&dl&I
kiekvieno
mėnesio
po No. 6M
tamulionis,
l
mps ir Eleną- Kasabuckiki.
TSvelial
niekas negalės gauti. Prie duWihington
St,
Boston,
Mass^
S^t
84 Temple St.
Nashua. N. B. patys- ar kas Žino apte juos meldžiu ąt4—riosios pakraipos ir tiek...
. "
J . .i
;
N...
L
................................... u:,... ■ •
valand#po
ptetą.
Ateidami
atalvaaklt
. rųirgi nebus parduodama. Tai
slšaukti Šiub adreSū: J. Draugelis, 342a’
Nėra gerų mokytojų ir kažin
su aavtm naują nartą prie awą dram
’VV. Main št.,?Glrardyiile. Ra., '‘ arba
jau yra trumpas laikas, tai parijos prfrOytr.
Šiuo adresui, Kiin. sitaka, Draugelis,
kada bus? Kaip kad be klau
, ........... v. ..
--- - --dėakuonis.
per
^rienąš^
ąistengkit įsigyti bilietus, nes
sos mokinys negali būry dai
didinusiu jotųp-u^Jjpnu lųįvu:
bilietų aprųbežiuotas skaičius.
l
iV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS
nuot ar griežt, tai taip ir iš
‘ ieškau Veronikos ApSegaites, kuri
į* .Tų galima gauti pas šias ypaSOUTH BOSTON/MASS.
■ J
“M. S.” neišeis tikrų krikščio
gyveno pažintine daugiau kaip per pen
-».
A
S
•ą
ĮtVATtvtrtžAto
AW|n>il4T
tast A, Kibttriutę, A. Bendoraikis nietiik, Southboto, Mitas. Paskiau
N
v*w/* įi mo An
AitojuMk
V
niškų pažiūrų mokytojų.
sia
girdėjau,
kad
JI
buvo
Kuboje
iv
gri

» • •
- $ ir V- T. Savickų, “Darbiniužo į Aindriką į Key West. Kak žiną1
CtENARD LINIJOS.
Kuopelė nyksta.
te ur n pati lai ątsliakkta pae J0HN
ko** ofise ir pas kitus komisiPirmininko — J. Jarota,
_
rri‘ ;*į V
T. BŲRNETT, Southboto, MHSS. (13)
x 440 M ath Btu 80. Boaton,Mm
\~NAUJA~KNYGA~~ s
■ * jos narius. Teipgi aplinkinių
Tki šiol gan gerai gyvavusi
Tai bus linksmiausia lietimų ękškuršija, nes tuo laivu J Vlce-plrm.
X Grabinsko,
' 'ifeMkau Teofilčs Ksttatčlos, po vyrų i; ‘važiuoja ir Lietuvos Vyčių Ekskursantai* Lietuvos aplankolionijų lietuviai kurie norit “Jaunųjų Ateitininkų” vaiki
loję telpa dingiu kaip 1
w 157 M fit, South Bo«ton, MaM
nežinau pavardė Prie* karą gyveno
Prot‘ Rąit ** A. JanuJonia,
!1QO tampų pmkiičių
dalyvauti minėtoj vakarienėj nų kuopa pradėjo Visai nykt.
1426 CotambtaRd., So. BoitM, Km.
Rygoj.
Meldžiu Jok pačios atsisaukt K ky ti. Rėngkis ir Tamsta važiuoti tuo laivu.
e»!
Fiaanąą
K. KilHa,
.
V
Reikalingus
kelionei
dokumentus
mes
parūpiname,
k
tai ir-gi galit užsisakyt bilietus Prieš Naujus Metus buvo 2S
arba kas žinot apis j< pranešklt. Kur
_ w 4M B. 8-th St, 80. BMMt
pirmas praneš gMtK tlnkamą dovanų j! Platesnes-informacijas laiškas ar ypatiškai sitteikiamr1. Ž iMlnlnku —L. BvagMya,
I
DARBININKAS
> per laiškų prisiųsdami $2.00. nariai, o dabar»jau sumažėjo
Taipgi ir daugiau >olt*tamų gyvenu
■ . UI Boirao.to*
iki 18 — tai* negeras dalykas,
^Vietos bus užtikrintos,
.
| itattdtta—p. Laum,
sią Rygoj meldžiu
nsa norč- V Kreipkis į
_ UMĮM-sa St, »o. naatae, to*
r:‘ Biridtų norintieji užsisakyti Mat visi nariai buvo, kaip ge
činu su visais suMMRHk, Turiu svar
Dranidoa rataalala kr«ipMto via*** t
bią reikalų L*ItW<wdilu siųst Šitie
kreipkitės šiuotn antrašu: V. riau pasakius, maži, tai . kur
pemto ražttataką.
utitralu:
\
»'
”
r
‘
MurtrinktaMi tafta
T. Savickas, 427 B. 'Sėvonth vėjas juos neša ten ir lekia.
MATA»
t
i ‘414 IMAmr, SO. 1O8TOK, MAM
St, So* Boston, Mass.
Pirma paraginti gerųjų ateiti3M W. BroMirt®
k «Mm.
*
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So. Boston, Mass. |

326-328 W. Broadway
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