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les. Kardinolas laimina krvžirnis ženklu, gi žmonės vieni
klaupia, kiti žegnojasi, kiti
krikštauja, šaukia: Valio Chicagos Kardinolui.
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SEIMAS.

lės apskr.
5. Naujienos dv. centras,
Marijampolės apskr. Liudvina
vo valse, Plotas 41) ha. 2762 kv.
įntr. 5 trobesiai. Įkainuotas
buvo 41,281 lt., parduotas už
50,000 litų. Nupirko Germaiza
iš Naujienos dv. Liudvinavo
valse.

mažne būrio skaitlingi, pasi
Kaip ir visuomet.
Buvo
krutamieji paveikslai.
Nuo puošę bcmii pripildo orą muzi
svarstomas, “Prekybos ir pra
Leavitt st. ligi Asliland avė. kos garsais. ^Visi stovi ir lau
mones įstaigų sąskaitybos kny
užėmė važiuoti apie tris valan kia.
f
gų įstatymas.’’ Žy<lų frakci
dos bertainius vieton dešimties
Galop 3 vai. trys ar motų šū jos'atstovas Ruginskas pasiūlė
minutų. Paskui, jau greičiau viai praneša/* kad jau Kardi
v •
vesti knygas ne valstybine kal
. Kardinolas stovi platfomro- važiuota.
nolas atvyko/ Pasirodo viršu ba, t. y, ne lietuvių kalba. Žy
Chicagoš
spauda
pripažįsta,
Lietuvių kalba dar ir dahįty '■
j ekelioliką minutų. Atvyks
je raudonas; aeroplanas ir dų atstovo pasiūlymą palaikė
• Jo Eminencija išėjo ant plat ta miesto majoras su palydo kad Kardinolą pasitiko ir pa skrenda į tą "pusę iš kur atvy valstiečiai liaudininkai su so
6. Bečių dv. centras Uk darkoma, Jcas kaip nori, ttįųp.
sveikino
vienas
milionas
žmo

Pavyzdys: geležipltello
formos. Buvo raudonuose rū vais. Mina majoras ant vagokęs garbingasis, visų, laukia cialdemokratais. Tik krikščio mergės apskr., Veprių valse.. rašo.
nių.
v
buose.
no platformos, klaupiasi, bumas svečias.^ O iš ten atlekia nys atstovai atmefė žydų ir so 82lia.l5,000 kv. mtr. 4 trobesiai. Isodo kiuo afiša Velykų antrą
Tris valandas užėmė Jo Emi kaskart skaitMngesni raiteliai cialistų siūlymą. Knygos turi Įkainuota buvo 44,000 litų. Nu dieną taip buvo
parašyta?
Aplinkui žmonių — minių vilioja Kardinolo žiiedų.
Pasnencijai pravažiuoti per tas mi ir būriai mbtorciklinių polic- būti vedamos lietuvių kalba, o pirko Steponas Nasvvtis iš Jo “Griekus, svarbiausioj rolei h*
minios. Ties ta vieta taisomas kui jį seka kiti.
t. t. artistė N-ūtė.’’ Vaitoja*
per bulvarą geležinkelio iškėli
Tuo būdu majoras miesto nias, kol pasiekė Šventojo Var monų, nešdahd įsakymus ats ne žydų ar rusų, kaip, matyt, navos miesto už 44,1000 litų.
mas. Konkretinės sienos jau vardu sveikina grįžusį namo do Katedrą.
kiroms dalinį. Pakilo vėlia norėtų žydai ir sėbrai valstie
7. Krokelaukio d v. centras. nii archaizmai ir lietiivinatm
Pačiame parade dalyvavo a- vos, ir žmonigalinga upe pra čiai liaudininkai su socialdemo Alytaus apsk..
sustatytos.
Visur sukasti že Kardinolų.
Krokelaukio nevykusiai svetimieji vardai,.
mės pylymai.
Kiek palaukus netoli plat pie 70,060 žmonių, atstovau dėjo plaukti.?
kratais.
‘ ,
valse. 81 ha. 7457 kv. mtr. 7 tro
Taigi, ant tų konkretinių ini mos privažiuoja puošnus jančių didžiules 'katalikiškas
Savivaldybių rinkiniai ati besiai. įkainuota buvo 90,396
Atvyksta Anglų karaliaus
Priešakyje^. — kariuomenė.
šienų, ant pylymų, ant aplin atidarytas automobilius. Kar organizacijas.
dėti
trims
mėnesiams.
Krik

litus.
Juozas Pangonis, Z u li
tarybos narys.
Žengia pėstininkai, linguoja
Katedroje įvyko trumpos pa
kinių iškabu, namų stogų ir dinolas jin sėda ir palengva
ščionių atstovai taikė tokį rin ras Juozas ir Dzietaveckas,
raitelių pulkus, dunda sunkia
Gegužės 10 d. Lietuvon at* .
visur žmones tik "knibžda, (Ii važiuoja. Kas pora minutų au maldos. Jo Eminencija trum
savo galybe Artilerija. Miesto kimų laiką, kada žmonės esti Krokelaukio vaisė, gyventojai vyksta Sir AVillougliby Diokinilgai bulvaro rytų šonan minių- tomobilius tečiaus sustabdo pai prakalbėjo į aukštesniųjų
policijos raiteliai, gaisrininku kiek apvalę laukus. Taigi so nupirko už 132,000 litų.
son, anglų karai irius asmeninis
minios eilėmis sustojusios.
mas.
Kardinolas laimina mi katalikiškų mokyklų susirin
cialistų laikraščiai be reikalo
8. Čedasų dv. centras, Ro
būriai,
—
visi
kariškoje
drainKaip tik ant vagono platfor nias. Vieną-kitą žodį prataria kusį jaunimą.
pasiskubino šmeižti kunigus, kiškio apskrities, Juodupės tarybos narys, su savo žilionn*
mėje
sudaro
galybės
įspūdį.
Nedėlios rytas išaušo apsi
mos pasirodo Kardinolas, tos į sustojusius parapijų būrius.
Jis vyksta į Pabaltės valstybes
krikšiconis ir visa, kas ne so- valse.
Plotas — 82 ha. 4690
Civiliai
žmonės,
sustatyti
ei

žmonių minios nusiima skrybė- Tuo tarpu iš priešakio imami niaukęs. Bet apie 1 vai. sau
eialistiška.
Mat, socialistai kv. mtr., 15 trobesių. Įkainuo- tarptautinio draugavimo per
lėmis
po
16,
Imtiais
po
500
su

lė’jau pasirodė ir apšvietė visą
bažnyčias organizacijos reika
šmeižtais nori rinkinius laimė
ilgą kelią, kuriuom turėjo pra daro galingą;įspūdį, jeigu ne li.
lais. Ponas IVilIoughby yar* •
tiek
savo
tvak'kiunu,
tai
nesuvažiuoti Bažnyčios kunigaikš
žymus liberalų partijos naiys
ska i tom u ska|tlingumu.
tis. Nuo 55 gatvės ir Leavitt
ir Anglijos D-jos Tautų Sąjun
DVARU CENTRAI PARDUO
Bet artinasi jau. Minia žmo
kampo iki vidurmiesčio ir kuo
gai remti pirmininkas. Jis y- {
TI IŠ varžytinių.
MŪSŲ MIŠKAI.
nių
pasidaro
įlar
tirštesnė.
Vė^
ne antra tiek į šiaurę visi gat
ra buvęs Britų delegacijos ,
1.
Petraičių/
dv.
centras.
liavų
miškąs-r
dar
tankesnis.
vių Pakraščiai A it gėlėnlis, bu
*lT(žiixA)yn^Ml^gyy^nL—įs 8iaul/ų' ąpsk'rf tZagai-es’ VaTsr
vo apstoti1 mimų te* tūkstančių
voje kai kuriose vietosi* nyks įlinkas. Jis yra buvęs. Bfftų
tangų
ir
šaligatvių
kaskart
Plotas 80 ha., ,10 trobesių. Į- tant mišksu. Apskaitoma, kad delegacijos Tautų Sąjungos
vaikuv su įvairiomis
vėliavomis,7
I
fc
EKSPLIOZIJA
TEATRE.
ATMETĖ EX-KAREĮVIŲ
vėliavėlėmis, iškilmių ženklais. dažninus ir garsiau girdėtis kainuota buvo|60,800 lt. Par ketvirta dalis viso Lietuvos Plenumo narys ir pasižymėjo
BILIŲ.
duota už'68,010 litų. Nupirko
Gatvės vidurys tuščias; viso pasveikinimų ploijmai.
ploto turėtų būti apaugusi miš .Anglijoj, kaipo vienas iš karš
MANCHESTER, N. H. —
Kazimieras
Drigotas
savo
bro

kis judėjimas sustabdytas. Tik
Lietuviams visi ploja.
ku. nes to reikalauja šalies ge čiausių pasaulio taikos šalinin
\VASII1NGTON. — Atstovų Star teatre, kur rodoma jodo
liui
Vncui.
kuris
gyvena
Ame

retkarčiais pralekia raitelis ar
rovė. Nors per karą daug miš kų.
Butas ir. senatas buvo perleidęs mieji paveikslai, buvo ištikęsd
Pagalinus, Lietuvių minia. rikoj.
ba prašvilpia automobilis su
kų sunaikino, bet ir dabar,
Operatorius ir jo
ex-kareivių bilių. Pagal tų bi sprogimas.
Priešakyje kariškais rūbais
2. Kalneberžes d v. centras,
parado štabo nariais.
lių ex-kareiviai būtų gavę tam padėjėjas skaudžiai apdegė.
mūsų maršalas, p. J. Mickeliū- Kėdainių apskr., Surviliškiu kai]) žinome, plaukia jis į už Viena avis visą būrį gadina.
Visi laukia. O minios renka
tikrų atlyginimą už kareiviavi Žmonėse kilo išgąstis, bet tar
nas su palydovais. Skaitlingas valse. Plotas 70 ha. 5196 kt sienį.
si. Plaukia ir plaukia būriai
Kazlų Rūda — stotis (Auta*
Prieš karą žmonės nedejavo.
mų. Prezidentas turėjo pasi nautojai visus nuramino, o be
benas, p. L. Krekščiūno veda mtr.,' 9 trobesiais. Įkainuota
iš visų Chicagoš kraštų šimti
navo vai., M ari ampulės apsk.)*
rašyti, kad bilius taptų įstaty to orkestrą užgrojo linksmų
mas, pasipuošęs tautinėmis buvo 97,650 litų. Parduota už Lalėjo g.ati ir kūrui ir troboms
niai būriai su vėliavomis, bė
Pereitais metais gegužės .1 d.
mu. Tai prezidentas bilių ve maršų.
perpetimis. Graži šilkinė vėlia 98,000 lt. Nupirko Kazys Bin pasitaisyti ir pastatyti. Nors
rais. ir stoja į sau paskirtas
ir dabar gali gauti, bet toli vietos pradžios mokiniai .paso
tavo, tai yra nepasirašė. Jei
va su parašu: “Lithuanian kis.
vietas.
reikia važiuoti ir brangiai už dino mokyklos kieme “Lais
kongresas tą bilių išnaujo savo
Catholic Federation.” Ir to
Prieš 25 metus Amerikos far3. Mikalinės d v. centras.
Tarp daugelio įvairiausių vė
mokėti. Šiais metais troboms vės Medį” ir dar 7 medukus?
halsais priims, tai jis taps įmeriųmoterys per metus su- liavų metasi į akis švelnios linus 32 eilės vyrų parinktų, Marijampolės apskr., Šunskų
pasistatyti mažai kas begalina. — viso 8 medžius (5. ąžuolus
statymu ir be prezidento para
kaip
ąžuolai.
Visi
tamsiai
ap

mušdavo per metus virš vieno Romos Vyskupo spalvos—bal
valse. Plotas 44 ha. 3540 kt.
Iškirsti miškai turi būti prižiū ir 3 uosius). Visus beveik me
šo. J ei to nebus, tai bilius bus
sirėdę,
atrodo
ir
eina
stan

bilijono svarų sviesto. Dabar tai geltona ir džiugina lietu
mtr. 4 trogesiai. Įkainuota
rimi ir vėl gerai auginami. Nu delius mokiniai buvo aptverę
visiškai atmestas.
jos tesumuša visai mažų to viui širdį pamačius bestovint džiau ir tvarkingiau už kitus. 68,020 litų, parduota už 85,400
tvorelėmis.
Prezidentas savo nepasirašyVirš minios 3 vėliavos: Ameri litų. Nupirko Petras Josiukas kirsto miško vietoji4, rodos, tu
skaičiaus dalele.
skaitlingus būrius po žydria
mą išaiškino ilgame laiške. Sa
Išsprogus medeliams juos
kos, Lietuvos ir S v. Tėvo su :š Trobiškių kaimo. Kvietiškio rėtų neganyti nei patys sargai
mūsų tautine vėliava.
savo
uyvulių
nei
kitiems
neleis

ko, kad tauta neprivalo ex-kasus apskabė pil. R-sko ožkos,
gražių herbu viduryje.
valsč.. Marijampolės apskr.
Prie 12 g-vės neapsakomoj
Philadelphijoj
yra
simfonijos
ti;
bet
mišką
sargai
dažtiai
ga

reiviams mokėti.
Sako, kad
išskiriant “Laisvės Medį,” ku
Parodoje maršuojančiųjų tar
• v
4. Poželvos dv. Marijampo
tolumoj ištisai Michigan avė.
1S
no
ir
dar
gerą
žolę
išpiamia.
O
orkestrą
susidedanti
vien
kiekvienas vyras reikale turi
rį labai akylai saugojo moki
* * išsitiesė tūkstančiai pasirengu pe tai buvo vienintelė Šv. Tė lės apskr., Liudvinavo vaKč.
vasaros
naktimis,
dažnai
atžū

moterų.
Orkestrą
susideda
1S
tarnauti tautai iš patriotizmo.
niai su mokytoju. Mat ožkos :
vo vėliava. Ir dėl lietuvių Plotas 30 ha., 1700 kv. mtr. 3
sių
maršuoti.
Kaip
akys
sie

lose
arklius
sodiečiai
gana.
Gy

'■
Atlyginimo priėmimas reikštų 55 ypatų.
jr per tvorą įšoka, ar pasilvtvarkingumo ir dėl tos vėliavos trobesiai. Įkainuota buvo 37,kia. matai tolumoje skęstantį
patriotizmo atmetimas. Patrio
visur lietuvius pasitinka gar 069 litų, parduota už 80,040 li vuliai išlaužo atžalas ir neduo- pėja ir pasiekia medukų, pū
vėliavų mišką ir žmonių jūrą.
da augti naujai sudygusiam kinių prašomas mokytojus ke
tizmo už pinigus negalima
sūs plojimai.
DŽIAUGIASI DOVANA.
tų.
Nupirko Siaurusevičius
Galo nematyti. Visokių tautų,
Reikia daugiau sąži- lis kart kreipės ir j Tėvų Komi
pirkti. Sako, kad tą bilių pri
Už lietuviųftnatytis dar vie Ignasas iš Pažvelsių kaimo, miškui,
visokių
organizacijų,
visokių
“Tautos Vairas’’ num. 7 i ri
ėmus mokesčiai netik būtų ne
teto narius ir į Kelio meisteri; .
nas būrys ir paskui nepermato Liudvinavo valsč., Marijampo- ningumo miškų priežiūroje.
spalvų,
visokių
žmonių.
O
pa

dėjo
žinomo
poeto
Maironio
ei

sumažinti, o reikėtų pakelti.
kad jie reaguotų į tai, bet ir
ma eilė automobilių.
šaliais tūkstantinės minios užė
Lietuvos
gyventojų
galuti

les
ant
galviu
“
Dainų
Šventei.
“
Pakėlimas atseitų po $35 ant
tai nieko nelaimėjo. Visų va
Atvirame automobiliūje, rau nodą apsirėdimą, ir vėliavų
mė
šaligatvius,
taip
kad
pirš

niais
surašymo
daviniais
yra
žmogaus, arba po $135 ant šei Pažymėta, kad tai pirmosios
sarą ir rudenį ožkos bėgiojo
donais rūbais su kardinolo gražumą, ypač už tai, kad su
to
į
jų
tarpą
neįkištum.
Iš
laneilės, parašytos aukso plunks
mynos.
skrybėle ant galvos sėdi Jo savimi, nešė Popiežiaus vėlia <lu milijonai 28 tūkst, 672 žmo palaidos ir ne tik apskabj|lejo j
na, atsiųsta Clevelando lietu
Eminencija. Iš minios- krūti vą, lietuviai užsitarnavo ne nes, Iš ju vvm v ra 967 tūkst. viršūnes, bet kitų medelių ųp- <
viu kataliku.
PASIDAVĖ.
PREZIDENTAS CIRKE.
nės
pasigirsta sveikinantis tik minios plojimų, bet ir Vy 551, o moterų 1 mil. 61 tūkst. graužė ir kamienus, kad vargti ?
šauksmai, garsus delnų ploji riausio maršalo pagyrimo. Lie 421.
šiemet jie ar atsigaus.
CHTCAGO. — Jack Bany,
TCASHTNGTON. — Cirko
(Kalino “Vienyb?")
Kai saulutė pasirodė, ožkos
mai. Iš visų pusių sveikina jį tuvių būrį keletą kartų fotogra
manadžierius atsilankė pas SUAREŠTUOS TRIS POLI- sėdėjęs kalėjime už apiplėšimą
skaitlingų vėliavų plevėsoji- favo judamųjų paveikslų ėmė
vėl pradėjo sukinėtis apie me
OISTUS.
Vatikano atstovai Lietuvai
pašto, buvo pabėgęs. Detek
prez. Coolidgo pakviesti i cirko
mas.; kaikurje iš langų beria jai. Menkiausiai pasirodė pa
delius ir vis žiūri —aiMlame*’konkordatui sudaryti.
tyvų vejamas pasidavė. Jam
atidarymą.
Prezidentas suti
LAAVRENCE, Mass. — Iš
gėles. O jis,į abi pusi kryžiaus rodoje neskaitlingas būrelis
išsprogo:
dar liko sėdėti keturis metus.
ko ir atsilankė.
duota varrantai areštuoti tris i
ženklu laimina tą minią.
meksiko.nų. kurių tarpe buvo
Popiežiaus delegatas Lietu
Visa tai vaikams labai blogtv
policistus. .Jie intarti munšai
Tr bene gražiausioji- valanda matytis net vienas vyras su voj, Mgr. Zecchini pranešė Lie įspūdžio daro — mbltykteji
PAKORĖ SENĮ.
nes šmugelyje. .
DIDELIS GAISRAS.
toje iškilmėje bliyuu kuomet Jo vaiku ant rankos, ir.. lenkai. tuvos Vyriausybei, kad jis esąs mokoma vienaip, o už dilių •*
. SAN ^ITENT1N, Cal. •
’
-t*
Eminencija, užėjęs ant savo Buvo sakyta, kad nenešti bal [galiotas būti Vatikano atsto Įvyksta kitaip.
Mareno Casorez, 691 motų am
KINGIIAM, Ind. — Sudegė
katedros laiptų, saulės spindu tų, mitinginių plakatų. Bet vu žadamose derybose tarp
Pil, R. yra gelžkolietisjrgf
žiaus žmogus, tapo pakartas.
MOTINA IR VAIKAI
didžiulis kooperatvvės kompa
liuose savo raudonuose kardi- lenkai atsinešė ir dar skylėtą! Lietuvos vyriausybės ir Vati vena tam pačiam name, kur
Jis buvo apkaltintas užmušime
SUDEGĖ.
nijos malūnas. Nuostolių pa
nojiškuose rūbuose, tūkstan Jų minioje nebuvo vičnodumo, kano ■ konkordatui sudaryti. ra ir mokykla.
‘
‘
žmogaus Fornesaro.
darė už‘ $500,000.
BISMARCK, N. D. — Mo
čiams te tūkstančiams palin nei toli gražu tokios tvarkos, Derybų pradžia šiuo laiku,
Gal todėl kąxlieviiw (nto'
teris Davenport sų savo ketu*
kusių .galvų suteikė palaimint kaip lietuvių tarpe. Jau juo- kaip tenka patirti dar nėra gvv niainsf Red.) nėra tipų fr
UŽSIMUŠĖ.
Ifolandijoj valdininkams ta- mą dar sykį... u
riais vaikais sudegė ant savo'
clukų būrys, kariškose Unifor tutinai nustatyta..
niaus Medį” sodinti ir jį
DAYTON, O. — Orlaivis kri farmos, namams netikėtai* už- po numažintos algos. Karalie(Lietuvių būrys buvo iš 500 mose atrodė daug gražiau, už
ti ČiA niekas pešteaošia^M
to iš padangių, Vienas lakū- pidegtts. Tėvas išliko su vienu nė IVilhelmtea panoro, lendi r žmoniij. Tiekr kiek buvo pasa lenkų t. v. *‘Kariškąją SąjunKYBARTAI. M Didžiojo pernai buvo?
■ .
>
jos alga būtų sumažinta,
kyta, . Už tvurkingiunib vie
pas užsimužfl, kitas snžoistaii. apdegusiu vaiku.
karo' ^nuvesiu Kybartų mie«t

Pereitą subatą apie 1:30 vai.
po pietų speciali utraukiniu iš
14-os vagonų dviejų lokomotivų traukiamu parvažiavo visų
laukiamas Jo Eminencija Kar
dinolas Mundelein, Chicagoš
Arkivyskupas. .

Prezidentas priešingas
ex-kareivių atlyginimui

1

t

tas veik atstatytas. Vist no* į
jai atstatyti namai paėmę pa* į
vyzd i n. kaimynų vokiečių įminu ■
stilių
gotikos. Tik kur-iie- i
kur dar teberiogso didžiųjų R&?
mų griuvėsiai.
Taip pačiam,
miesto centre didžiulio trijų
aukštų namo tik sienos Sali*
mis stovi, vidurys — visikai
išgriautas.
Tas dar primena
Didįjį karą.

MEMfift

sigavo
Lietuvoje nerado toftoki liktų Amerikoje ūmžtabl
giaiįt mažiausiais valdininke- y jis krūtinę atštitęs, fraku
IKIlS#
ko tikėjosi. Norėjo pirkt že o kiti visi važiuotų į Lietuvą, J
lUfe ir paprastais darbo žmo skvernus uMpHklflin aluietęs
mės, o žemės po karui buvo la
nėmis,' ęįa- pirkliai, bankinip-; nik tat to vigo nemato, nežino
bes
tdkiasT
kad
Imtuvoje
butui
Vanelė
AMo&u
Skeberdliubui pigios, jiems nepardavė,
kai, aniiigelninkaį įvorių tan damas ne ką daryti iMpift ui*
nedarydavo dokumentų, neiš galinių be. skriaudom ir išnaudo- to užbaigusi dienos dm*bą viė- ių ji! taijĮtautudnij sukčiai, die* garėtą ir vėl deda dežėlėn,.. ir
duodavo įvairių popierių rei jimo anierikiečiums gyvent [ Inoje iš Lietuvos Valstybinių į. W siurbėlės, Čia visbkiaūsios apatinę! lūpą tik kraulio ir
*
kalingų prie padarym opjrkimo
Lietuvos veikėjams raildUptūigij Kaune uždara savo ra^o- pfflii&jĮ paneles, tarnaites ir K liruruto... nėlftmuigau .vaikįakto ir t t.’ Kiti, ėmėsi pra gėrę, perdaug stiboIšėvikėjędūiO stalių raktelį. įsidėjo į vairių tainsūs lindynių drenos hukas.
kybok Čia netikslūs, o gal net užmiršt amerikiečių adresu tąidkrepželįt užsidėjo skrybėlaitę, ir nakties ‘^plastakes^ ir
■“ Nelaimingas l. > gaila*..
(THE W0RK»R)
neteisingi mokesčiai juos su konms Visus pašiepimus ir tani [apsisiautė apsiautalą ir para- puokui,” viskas čia susilieja aš jum norėjau duoti visą Šir
ėdė. Argi gali būt neteisinges- panašiai, bet pąsiMengt uiiU’ Ikiiisi sudie, fonis draugėms bendrai į vieną žmonių spiečių, dį o jis nuluputojo ten kur rie
every TūElSDAYj TIOJBSDAY and
nis už biznio vedimą mokestis rikiečius suprast, paduot bro-fkurios taip greit nespėjo upsL į vieną įfyviįt judančią, siū būs blynai... gailėsis, bot bus
F?
■
■
. •
:—-by—
•
■y sULINV JOSEPĘ’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OFIAB0R kaip kad yra Lietuvoje. Kur lis broliui ranką ir bendradar-Į dirbti, išėjo per duris į Laisvės buojančią, plaukiančią žmonių jau per vėlu.
tūloje raštinėje sugalvoja kad biaut savo ir Tėvynės Lietuvos [Alėją.
upę., . kuri tuomi tik nuo van
įį
as aecond-clflifs inattęr Sept. 12,1015 at tbe poat offlce at
— O aš tau dar kartą sakau,
F >
undėr the Act of Jluręh 3, 1870.”
ant biznierių reikia uždėt tiek lųbul,.Tuomet amerikiečiai j Buvo tai pavasario laiku dens upes skiriasi, kad visi tie kad tu ant jo spiauk ir tiek,
’
*5fcceptance for malllug at speelal rate of poštage providėd for la Bactton 1108.
ir tiek mokesnių už metus tuos'kas kart didesniame skaitliujeĮ kuomet Laisvės alėjos liepos žmonės gyvi, visi jaučia, visi
Act of Oct. 8,1017, authorlzed on July 12,1918."
bet Štai jau ir bažnyčia, eikiva
ir tuos kurie jau praėjo... Biz-1;pradės grįžt į Lietuvą ir tenai |šviežiai susprogusios, kuomet kenčia, myli, svajoja, kovoja,
SUBSCRIPTION KATES; ant Gegužines pamaldų.
I jų šviesŽalių lapu šydu apdeng- mąsto, ko nors trokšta, prie ko
nierius turi žinot iš kalno kiekypasiliks amžinai.
Įėjo į bažnyčią, ant altoriaus
f
F. Virakas. ta visas Laisves alėjos vidurys, nors siekia...
jis turi mokėt mokesniu kad jis
žvakės ir elektra dega, žmonių
galėtų tiksliai vest prekybą. >- ------------------------------- -------------- I kuomet šviesi Lietuvos saulutė
Panelė Aldona irgi įsimaišo prisėdę pilni suolai užgiedojo
conu*• •«••«••••••••••
nustatyt kainas, prisitaikyt
w■
H Ali lt H9YPA
savo skaisčius spindulius gau- į jų vidurį ir slinko įgulos litanijų prie Panelės Švenčiau
prie rinkos aplinkybių. Lietu
įlnUJn iMi lUril
I šiai skaidriu pavasario ojm< bažnyčios link.
sios, tolinus skaitymai, mal
vos žydai Įvairiomis suktybė
-------pošką gaivindama apšviesdama
Iš karto ėjo vienu, bet susi dos ir giesmes.. .■
M
Rud. Schutz. Misijonoriaus Į ir šildydama siunčia, kuoniett
mis, kyšiais ir kitomis kombi
Užbaigus maldas Aldona at
lyginus su Tarptautinio Banko,
nacijomis ar nuo tų mokesnių Romanas.
Vertė J. Gaidelio- tarsi visą Lietuvos šalelę sau- durimis pamatė ant suolelio sėr sisuka Į Oną, žiūri kad ta ap
visai išsisuka ar juos žymiai nis. Kaunas 1923 m.
... >_•*
_
-------------- lutė motinėlė.buriuoti? bučiuo dinčią savo draugę panelę Oną siašarojusi, ir žliumbia kaip
si knygutė vaizduoja misi jo- r ja, glarnonete glamonėja, my- Švilkupę. Prie jos priėjusi ta mažas vaikas, net pasiukčioLietuvoje
pradedama su- šenės išlekia v-ienas-kitas dole- sumažina, bet amerikonas no
rėdamas būt teisingai biznie noriaus, tikro misijonoriaus,lieti, myli,
prast padarytąją dideliausiąĮ ris.
dama.
rė:
■
rium turi splaut ant visko ir gyvenimą. • Knygutė tikrai įdoMedžių šakose ir ant namų b — Ko čia murksai kaip ku  Kiek nusiraminus išėjo iš
klaidų nuskriaudžiant ameri
Priėjus kad dar rastų tą visą krūmą išsipardavęs va mi ir duoda nemaž geografinių ktogų žvirblių ir špokų-vamekiečius lietuviu-.
te polo paleidusi, eiva pramik- bažnyčios ir sako: žinai ką Al
“načalninką” bedirbant, tai žiuot atgal į Ameriką., kur jis
žinių, galia, kad neiilustrųota, nų būriai čirškia, švilpauja, Iinti per dieną sustingusias nu dona, ■ jau dešimts metų kaq:
Laika;- nuo laiko Liedavos dar gal taip apmaudas neimtų, žino kad jeigu jį ir išnaudos,
kas dar labiau padidintų jos g-mdn, biteles, karkvabaliai, sėdėtas kojas...
nebuvau buvusi bažnyčioje ii
,lajkrašėių skiltyse te i pa .vienas bot lyg, ant patyčių dažniausia ir npkraus mokesniais, tai bet
vertę. Knygutės turinys, maž- n ruselės, uodai ir kitokį vabzkad ne tu būtumei pavadinus:
— Kad tave kur vanagai su
kitas straipsnis apie tai, kad randama sėdint kojas viena jis bent iškabto už pusę metų daug, toks. Svarbiausias šio ūži ai ūžia, zirzia, zvimbia, bimir įvedusi, gal ir savo ainžyj<
lestų kaip manę išgązdinai, net
negerai
padarytų . amerikie ant kitos užsikėlus, arbatų ge žinos kiek ir kada jam reikės
romano veikėjas, Karolis, sek- bia...
Kuomet lengvas pavadaugiau būč bažnyčioje nebu
čiams nedavus iškart -mpirki- riant, su panelėmis flirtuojant, mokėt. Grįžo ir tie atgal Į A- mingai baigęs mokslus parvy- kario šiltas vėjelis vos-vos levu širdis krūptelėjo... o čia be
Buvau sulaisvamanė
svajodama buvau atsidūrusi vusi.. .
‘ net dvarų žemė.-, kad negmai papirosus rūkant ir ‘laikraš merika ir iš tu mažai katras
L
ko namo pas tėvus —.grafus, plodamas ar dūsaudamas retjusi... buvau apsileidusi... su
bene tik, kad įiepam-eliiočiau.;.
padaryta jų kontroliavimą pa čius skaitant.. . Čia jau pama :e”riš i Lietuva o jei kuris ir didžiai turtingus.
Parvažia- karčiais kada nekada pūstelėbedievėjusi.. . • bet... nebuvai
devintame danguje...
vedant i milicijos rankas ir t. čius tokį laiko eikvojimų ir Į <rriš. tai ne teip greitai.
vęs atostogoms jis vis lankydft- Į ja, — kas-gi tuomet benusėdės
ištvirkusi... nebuvau tik dėl
— O, o!., kur įvažiavai...
t. Dabar vėl “Lietuvos” 93 žmonių imi laikų, nei reikalų
vesis
pas
Jeronimiečių
vienuokambaryje?.
.
Visi
kas
gyvas
to... kad nebuvo tinkamų ap
Dar lieka tie ką griebėsi šio
ar rto apie Grigų Joną svajo
Ko, rimtas straipsnis Įdėtas iš neat-įžvelgimą. no vieno ame
kios ar kitokios pramonės ša- lyno viršininką tėvą Ambrozi- išsipylė Į gatvę, visi kas darbus jai?.. bet kelkis, eikiva, eida linkybių. *
priežasties lietuvių kvotos Įva rikiečio kantrybė sprogsta ir
jų. Paskutinį kartą.saldžiame I užbaigė, Laisves alėjoje kruta,
Buvau pasiryžusi žūt bū
<os. Yra tokių ką pasistatė
mos pasišnekučiuosiva...
žiavimo Į Ameriką sumažini jis pa<ako atvirai tų ką jis ma
vaikiną gaut ir apsivesti..
malūnus, lentpiūves, vilnų ar pasikalbėjime Karolis pasisa-Įhėga. skubinasi, tai Į vieną tai
Sukilo ir nuėjo.
mo. Kur daug maž išdėstoma, no... ir už tai ne vienas kaip
kokia kaina tai kainuotų., . ne
linų apdirbimo mašinas.
Ir kė. jau 4 metus turįs troškimą j Ritą galą žingsniuoja ir gal
kad yisi amerikięči ųlietuvių girdėt Amerikoje kalbant, tu
—
Teisybę
sakant
tai
ištikl\*
prieš nieką neapsistot.. . (iy
tuos suėdė markės kritimas ir stoti pas jerominiečius ir eiti jau šiandien kelintą kartą iš
grįžusių i Lietuvą užsi vyliumi- rėjęs dumi ant greitųjų atgal į
rųjų
įspėjai
kad
svajojau
apie
veninius toks tuščias... tok
nelaiku apkraunami, netiksliai misijonoriauti. Tėvas Ambro- vieno galo Laisvės alėjos Į lū
..kilę daugiausia iš priežasties Ameriką.. . Tas kas savo gy
Grigų Jony. Koks jis gražus, niekam vertas. Sakiau
ži jus nustebęs to padoraus jau-Į tą liepų pavėsiais eina...
arh
paskirstomi mokesniu i, tų dau
“prakeikto smarkūs” kritinio, venime pavyzdingos tvarkos įnikaičio noru ir iškarto manęs, Į čia margių margiausiu žmo- koks malonus, mandagus, ge gaubiu vyrą arba pasidarysi
guma ir-gi grįžtų į Ameriką bet
, ir kad reikėję dėt \ isas paštam slaigose nėra matęs, tas gal ir
ras kaip angelas tik... tik..
sau galą... ir būčiau taip pi
neguli dėlto, kad nėra kam per kad tas geismas, tai esąs tik nių minia. Čia iir augščiausj
' -gas, kad kslaugiausiai lietu pakenčia dabartinę Lietuvos į—
Taigi
tik.
..
kad
ne
apie
dariusi... bet dabar ne, daba
leist dirbtuvių, niekas neper sangviniko užsidegimas, todėl šalies valdininkai pradedant
viu grižtu i Lietuva dėlto, kad staigu tvarka, tai vra su žmotav.ę
sukasi
bet
apie
Čemerių
taip nebus. Dar turiu susitai
ka. dėlto, kad sunku su pini liepęs niekam dar nesipasakot pačiu Valstybės prezidentu su
Amerikoje vistiek jie greit iš- įlomis, su interesantais apsiėji
storulę
Barbę
ir
jau
šiandien
pilis tris tūkstančius litų, ryte
gais. o antra, sako kad jei tu ir yris mėgint save. Paskiaus jo šeimyna, p. p. ministeriais,
vtautės ir Lietuvai milžinai mą. bet amerikiečiui visuomet
mūsų
direktorius
sakė,
kad
pa

atsisakysiu iš tarnystės mhiii
negali išsiversti, tai irpšneką tėvas Ambrozijos supratęs, kad Seimo nariais, Įvairiausių de?r visur per'10-20 mėtų įpratu
davę
Vytauto
bažnyčioje
ant
terijeje o pristosiu prie našia
geresnio padarysiu o už dyką tai ištikrųjų pasaukimas. Pai partmentų direktoriais, ' sveti
Gerai kad nors kartų prade siam
prie pavyzdingiausios
užsakų... Spiauk ant jo ir čių globojimo draugijos, pašv<
savo kapitajUs sudėjus vargt, kiaus- Karolis pasisakęs moti mų šalių diplomatais o baidama suprast tą, kas jau seniai tvarkos kokia yra Amerikos Įtiek...
nai.
Ši padori moteriškė pa
siu savo jaunystę, savo inok
buvo aišku kaip diena, ir kų a- staigose — tas Lietuvoje apsi tai yra kvailili darbas.
—
Gal
daT
jūsų
direktorius
Ten daug prisikentelaiminus, pasisakė kuo galė niauti.
lą, savo energiją, savo’ visi
Geriausiai išėjo tie ameriko
merikiečiai lietuviai ir Lietu leidimas, betvarkė ir išnaudo
sianti, padėsianti. Tėvas, su jęs, sužeistas į galvų aplanke ir prasimano... gal neteisy gabumus ir savo visą širdų
voje ir Amerikoje nuolatos kar jimas stačiai yra peilis po kak nai kurie vertėsi žydišku biz
žinojęs sūnaus pasiryžimų, iš savo tėvelius, paskiaus vėl su bė. ..
meilę tų mažuolėlių priežiūn
niu: skolino savo kaimynajns
todavo.. . ir kaldavo.
lu.
— Kokia čia neteisybė. Aš ir auklėjimui, teip man Die5
karto priešinęsis; tačiau supra grįžo i Afriką, kur, po gausin
•' Tiesa, jie Lietuvoje gal ne
Juk reta.- amerikietis lietu pinigus už didelius nuošimčius. tęs, kad tokia Dievo valia, lio go misijų darbo, ir mirė.
pati vakar buvau Metropolyje' padėk ir Panele Avenčialisi;
taip triškiai ir netaip griežtoje vis apsiėjo Lietuvoje be arešto, Tie gerai gyvuoja ir tie iš Lie vėsi trukdęs sūnui sekti Jėzaus
Knygutė patartina visiems: ant šokių, tai net pilvas ko ne O tau sesele ačiū ką mane m
■formoje išsireikšdavo dėl tam be milicijos ar valsčių adminis- tuvos į Ameriką negrįš — bet
seniems, jauniems, dideliems, plyšo besijuokiant kaip jis tų tiesos kelio nuslydusią ir sub
balsų.
.
tikrų aplinkybių: nenorėdavo tratyvių pabaudų. O reikia kiek tas jų darbas Lietuvai yYpač buvo smarkiai supykęs mažiems, vyrams ir moterims. I i urbę šokdydavo. Išeis polkų, (lievėjusią Į biįžnyjčią atvedei
su valdžios organais turėt dau suprast kad didžiuma tų ame ra naudingas spręsti sunku.
dėdė Vulfingas, kurs bendrai Šičia ras ir negrų kalbos keletu tai viens sau trepsi o kits sap, nuo saužudvstės kimią jau ti
Grįžimas amerikiečiu i Lie- Karolio nekentęs dėl jo maldin posakių.
giau nesusipratimų, nes jiems rikiečių buvo Amerikoje labai
išeis vairų, tai nepasuka kaip įėjau suplenavusi išgelbėjai,
jų*ir teip užtekdavo iki akių gerbtini žmonės, ne vien savo tuvą reikalingas, pageidauja gumo. Vulfingas buvęs užsiTodėl susidomaukim. Komu kokių kaladę, o jau kaip išėjo
Aldona labai nustebo tok:
•skylei. Amerikoje- jie tuos da kolonijose bet ir plačioje Ame mas ir yra galimas, tik Lietu puolęs net tėvų Ambrozijų.
nas, rodos, gautinas Šv. Kazi suktini, tai ir visus kone par- pasielgimu Onos, ir ji taip p;
lykus plačiau ir atviriau gvil rikos iivtiivių ir amerikonų vi vos atatinkamos Įstaigos turi
Vėliaus Įstojęs Karolis jero- miero Draugijos knygyne Kau griovė salėje ant grindų., . vi- valandėlę pagalvojusi tarė:
dendavo savo tarpe, o net ir suomenėje. Buvo geri biznie išdirbi pienus tokius, kad ame
sos panelės tik prunkščia hur— Jei jau Dievas nusidėj
niemiečių viėnuolvnan,
buvo ne.
spaudoje
nuolatos
keldavo, riai, verti nuo keliolikos šimtų rikiečiai jei jau ne palengvin paskirtas i Afriką misijonoMaksim Prokop. nas saujomis užsiimdamos, o H ui Ž^mogui su savio maloi
.jdors ir šiek tiek sušvelnintoje, iki kelias dešimt tūkstančių ar tomis sąlygomis tai bent be jo
bet nekartą gana griežtoje ir ba net ir šimto kito tūkstančių kių nereikalingų gaišinimų ir
Ą.' kategoringoje formoje. Gaila dolerių.
Kurie Amerikoje no varžymų galėtų pirkt Lietuvo
'( * kad liietuv.oje tie. i ką tas bū- kaitą turėdavo reikalus ne tik je žemės. Kad už prekybą ir
į '^davo taikoma, iš to sau juokus su paprastais valdininkėliais pramonę būtų nustatya mokes
L -krėsdavo ir amerikiečius vien bet ir su augščiausių Amerikos niu! iš kalno o ne biznio me
s ' tik išnaudot ir pašiept tesuge- valdiškų sferų žmonėmis, kur tams praėjus. Kad Įsteigti tam
į
būdavo.
juos gerbdavo, su jais džentel tikrą valdišką vietą kur ameriį
‘ ' Štai kur pavyzdžiai: Parva- meniškai apsieidavo, o niekur■ kiečiai galėtų gaut greitą, man
L
žiuoja lietuvis amerikietis pri- to pažeminimo, to išnaudoji dagų patarnavimą
Įvairiais
L
pratęs per 10-20 metų prie ame- mo, teis skriaudos ne tiek pini juos liečiančiais klausimais,
F ■ įikoniškos pilnos laisvės, prie ginės kiek moralės nebuvo pri tas galima būtų atsiekt atnau
į
Jndtiuos, prie patogumų, prie tyrę. didžiuma iš jų to negale- jinant a. a. Martaus vestąjį biu
Mb
L ygreito, sumanaus ir už pinigus' darni perkęst, apsisukę Lietu rą, tik reiktų energiugesni
į’
mandagaus ir teisingo patarna- avoje.. mėnesi kitą pas saviškius žmogų paskirt jo vedimui. Gė
■f
b. *
A
Vimo. O Lietuvoje jau iš pir- paviešėję grįžo apsiašarodami rių geriausia vieną kurį nors iš
niQ dienu susiduria dažnai su atgal i Ameriką amžinai Lietu- Kaune ilgesni laiką gvvenanžemiausios rūšies žmonėmis, vai žadami, ir jie ir jų sutau- čių amerikiečių kurs turi ge
!■
JCitipkuriais anuomet buvusiais i pytas ilgų metų triūso kapi- resnį vardą platesnėje ameri
b. Jmffieijantų eilėse kurio tims/talas, daugiau Lietuvos nema- kiečių visuomenėje, o tokių
|». ' .“amerikonus” ir pabaudomis į tys.
man rodos Kaune yra ne vie
‘ilpkrauja. ir į šaltąją sukemša
l’okia yra moralė pusė kuri nas.
*11’ visokiausiomis priekabėmis■v. daugiausia veikė Į tuos kurie
Jei šitas būtų Įvykinta, tuo
AS jų dolerius lupa...
Arneri- daugiau ar mažiau buvo idea met amerikiečiai vėl pradėtų į
JMetis mano sau: ką aš čia su listais, kurie svajodavo savo Lietuvą važiuot ir jau. važiuot
kvailais vaikėzais tąsysiuosi. senatvę praleisti Lietuvoje ir ne “apsižiūrėjimui” kaip iki
Išėmęs dešimkę vieną kitą iš- savo kaulus užkąst Lietuvos šiol darydavo, bet važiuotų
hieta ir mano kad tuomi “ atsi kapinynuose... jie ten daugiau ‘ ‘ apsigyvenimui. ’ ’ Parvažiuokratys. ” *Ne khrtą tas ir pa sia su tuomi tikslu ir važiavo. dami kiekvienas parsivežtų sa
w>
gelbsti, bet ne visuomet. ..
Bet buvo ir antra rūšis ame- vo praktiškumą, savo energi
Ttieis kur į raštinę kokio pap- rikoųn, tai materialistai, biz ją, savo kapitalus. O to visko
tseiausio popiet-galio gaut, tai nieriai, ieškotojai progų, kad pas amerikiečius yra tiek daug
jjlper eiles įvairių sargų, kur- pritaikius savo gabumus, ener- kad Izietuvos valdininkai ne
}jurUį tarnų, tarnaičių ‘prieis gijų, prityrimų ir kapitalų Į tik kad nežino, nesupranta, bet
Įvairios žaismes, visokie pasiliiiksm'iiiimaij g^dūš.ulkandMui ir girtasis Mehvių ir amer&oną kalbėtojai.
.$ęWmo kmįsija rūpinasift&kyieiB tofo&ėnoir Bostono majam ir
amerikonus.
*llci jų šviesybes “staršavo pi- tokį darbų iš ko turėt gražaus net iiei nesapnuoju.
i
Jjrarią iųlodšavo pomočnika/’ pelno. Tiems meilės tėvynės
Tad, IktūviM, SūvaJHttOkite į I»ieWu larbininkiį tyungo g rengiamų pramogų ii visų Mujosįos Anglijos kolonijų.
Nevažiuotų į JLietuvą tiktai
! tat praeina pusė dienos, o ne jausmai buvo dažniausiai ant- tie ką jau visai yra -ištautėję, ‘Rengkitešį M pikniką $ W&to,
'
-.-••••
\
*
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i
•
>
*
•
kartą net ir dvi dieni ir įš ki- raeiliu įlalyku,< Toki w-gi ap- kurie visai nustoyeftęf prasi'
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Vartai biis atidaryti 10 vai. ryte, Prakalbas nuo 3 valandas po pietų
_______
Šokiai nuo 3 Vai. Vakarė.

*

į*. ••

XI it

W l į^.įjį
* •

•fHita į pagalbą (r jį tarsi palĮmfe Tariiį verste, verčią tų
, malonę priimti, told^mę #Įwjuje tai Dievą maloimi pritefeft*
tie4ler$ galima.

Vaikhta Smę dali’vųmąYik vięnos.,A. Bąltrušąite netilę gali lošti die kė neperdaugiausiai. Nors gerb.
mūsų vytės-wei‘gmDB, kurtą daly vobaimingose rolėse, bet ir links- klebonas kun. V. Vilkutaitis ir ga-i$
TM
na
grožiai
ragino
žmones
bažnyčia-1
vavo net 21 mėrgimb .bet visos ą> mai-meflingosc. Ir dabar ji turi
.*v»
Tą pačią dieną iš ryto 9 vai. P, tistes buvo prfetaMOHUsios kuopin- “Kęstutyje” Ąlčloiios rolę, kuris jė, kad atsilankytų į šį vakarą ko- Į lw bostono j mrtrfĄL
PER LIVEBPOOL
1
Blaivininkų 7 kp. viai nariai daly dausiai-—savo užduotis atliko pa- bus statytas rudenyje.
skaitlingiausiai, bet atėjo netiek, Į
l
vaus pci’ šv. mišiag ir eis vM in girthjai’
kiek reikėjo ateiti šio gražaus vei-j ; Ant Naują, Dideliu
•
. ’ ’
Antra vieta ar tik neteks pJei
į. 1 Aliejų Varomi} iilv^t
į
corpore prie Švtkomunijos.
•Sekančios vaidilosvaidino: Bdt- U, Dainidaitei, kuri vaidino Rėžęs kalo pamatyti,
:gCYTHTA -... .. .............. Gegužio d
Uadete, piemenaitė
A. Baltru- rolę. Tikrai pasakius, kad pJė U,
Matęs. įBAMĄBlA ........... birželio
•fc
saite, JLtiiza; jos motina —- Petr. Damidaite labai buvo savo - rolei
Į Greitas patarnavimas I Lietuvi. |
BIOUK CITY, I0WA.
Urbšaitė, Eleonora, dvarininke —* kompetentiška, kaip kalboje ,taip Į
ir i visas Baltijos valstijai!, Pulį klos vietos, geras valgis.
!
nudavimuose j ji ne vienam ištrau- Į
/
‘
L
-■■
■
Pr.
Sakalauskaite,
Rože/
jos
akla
*
.
Taipgi ii New Yorko, ypatlilod j
LAWRENCE, MASS.
I prižiūrėta kelionė j Lietuvą 1r vi- :
Gegužio 4 d. įvyko pmpp. svet podukra —■ U. Damidaite, Cecilija, kė gailesties ašarą, savo graudin-l
y
1
l bus Baltijos valstijas kas. utor- J
vakarėlis surengtas gerb. moksl. jos duktė — O. Urbšaitė, Laurin- gaiš žodžiais ir jausmais, o ypatin-l ’
’ 1
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Čia datbai Bęsmtgtai eina, nors
Prisipažįstu, kad ir aš baž
bevlarbtiį nematyt daug, bęt yra.
nyčioje jau kelįntį metai kaip
įremi buvusi ir ka<j dabar tavą dirbančių UŽ mažus algas, taip
kad su šeimyną iunkiį verstis.
tik dėlto į bažnyčią įsivedžiau,
Kųikurie tegauna kokius 18 dole
kad norėjau vienų vaikinų parių savaitėj.
Įimdyt, kurs kasdien į Geguži * Lietuviai katalikai kruta, juda,
nės pamaldas eina ir kurį mū
surengia koncertus, vakarus, Šo
sų raštinėje už ta‘i ne tik ką
kius, prakalbas įf 1.t.
daugelis panelių, bet net ir
J. Zabulionio. Žmonių susjrinko da, tarnaitė — V.' Kučinskaite, gai trečiame akte, kada už scenos!.
Nesenai katalikų viena organi
pilna svetainę. Buvo vaidlnaiita Antonija, tarnaitė — p-lė Žukaus
pats p. direktorius dažnai pa
zacija turėjo Šokius, Girdėjau/
du veikalu: pirmas, “Kas Bailys,” kaite, Gertrūda, dvaro prižiūrėto
liepia.
kad turi nuostolį, neš pašonėj ir
antras, “Želigauskio Mirtis.” Val jo žmona — A. Simonaitė, Ag
Aš tų vaikinų myliu, jis ma kiti buvo šokiai. '
dyk.s gerai atliko roles. Žmonėms nieška — p-lė Alaburdaitė, Ona
inę myli, bet jo sena motina
Dabar daug cabridgiškių vei
labai patiko. Ant galo buvo šo — p-lė Urbšaitė, Terese — J.
mūsų apsivedimui priešinasi kėjų į didį darbu pateko, nes L.
kis.
Beržinskaitė, jos dukterys. Frandėlto kad aš esu “ laisvamanė” D. K. S. seimas išrinko į centro
Gegužio 18 d. įvyks vakarėlis cijos moterys: Jjme Mase — R. Sio jis labai motinų myli ir jos valdybą. Tai ne juokais imasi tų.
rengiamas gerb. varg. E. Šlapelio. monaite, Mmc Dozons — V. Simo
klauso... geras vaikinas, do- užduotį pildyt. Lai jiems Dievas
Marijos Vaikeliai vaidins “Snie naitė, Mele Verze — Ag. Janu
“Sas, gražus, turtingas, moky padeda.
go Karalaitė.”
taitė, Elzbieta, Gertrūdos pažįs
Piki. Blaivininkų 7 kp. laikyta
tas. ..
Gerb. Štapelis suorganizavęs tama — J. Kučinskaitė, Lydija,
me
susirinkime
geg.
11d.
apsvars

Jei tu nuo šios dienos -eisi
Marijos Vaikelių Draugiją turėjo eigonaitė — O. Tulauskaitė, Ma
tę
bėgančius
dalykus
organizaci

svetimus vaikus, našlaičius
jau kelis susirinkimus, pradės rijona, Bernadetės sesuo — J. Sa
jos,
išrinko
atstovus
į
N.
A.
apsk.
auginti, auklėti, jiems savo
dabar veikti. Vaikų išprądžitj kalauskaitė. Kaimo mergaitės;
Pilu. Blaivininkų suvažiavimą, ku
šii’dį ir meile arikoti, kodel-gi
prisirašė apie 50.
Jozefina —• O. Kuzmauskiutė, Bro
ris įvyks 18 d. geg. Cambridgeiuj.
a§ negaliu savo “laišvamanyGerb. Šlapelio atgaivino taipogi nė — M. Tulauskaitė, Amilija —Į suvažiavimą išrinkti: gerb. kleb.
bės” paaukoti ir tapti gera
Vyčių kuopa, nemažai narių pri ■V. Sadauskaitė, Alena — U. Aukun
Pr.
Juška'itis,
Ant.
Zaveekas,
žmona savo širdžliai brangiau
sirašė.
gustaitė;
Ona Dailidėniutč, Ben. Jakutis ir
siam žmogui, kodėl aš negaliu
Spaudos savaitė jau pasibaigė.
Pirmiausiai programos vedėjas,
Ona Bubliatiskaitė. Taipgi išrinko
jjadaryt laimingais jį, jo mo
Žmonės pradeda daugiau skaityti
inž. Alf. Stankus, savo įžanginėj
komisiją renginiui vakarienės dėl
tinų ir save,.. bet aš savo pa
gerų knygų ir laikraščių.
pagerbimo atstovų. Į komisiją pa
kalboj gražiai paaiškino veikalo
siryžimą užbaigčiau liiskį kito
Gerb. kleb. jau renka aukas
teko šios ypatos: 0. Dailidėniutč,
turinį ir jo svarbą ir iio tam jis
kiais žodžiais, būtent: “Prižaaiit pastatymo klebonijos. Neuž
r du tave Jurgi mylėt ir neap 1*. Kavolienė, AL Gedžicnė, I. Pa- ilgo matysime puikią mūrinę kle. pristatė kalbėtoją—gerb. Oną Mi-
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i

c

1

V:

į ninku ant trijų marią milžiną, i
| SU persėdimu Southamptonš
I

MAŪRETANIA, AQIHTA»IA,
BERENGARIA.

LC

Talp-gl reguliariai išplaukimai
tiesiai į Hamburgą apt naują alie
jumi kūrinančią laivą. - 8 klest Į
i Plllavą $106.50), (Į Hamburgą
$109.50. Karės taksą $5.60.
<
ž CUNARD
___ ____
piniginiai orderiai MP
5; mokami Lietuvoj greitai, ultlkužtik*
»: rintei,
Tintai, gerai.
kreipkitės pri»
prie
x Dėl Informaciją krelpkitfti
• vietinio
agento -arba J
(-------------------8 CUNARD LINE,
J 120 Statė St.,
Boston, Mass.

’<u

\

\

ė,

teinbergienū ir M. Sundnkicnė.
kalieįenę-Žvingiliutę, kuri savo iš
boniją.
Cambridgiočiai blaivininkai sma
kalbinga ir turininga kalba labai
Reporteris.
giai rengiasi pasitikt gerb. sve
gražiai nušvietė mūsų organizaci
... - ■ - x
čius, nes turi viltį kad nemažai atjos bei kp. stovį,, darbuotę ir kiek Šv./Pranciškatis parapijoj misi?
MAYNARD, MASS.
vy k.s.
ji yra pasidarbavusi savo aTutai bwo’gM6ti3"“Lgeiū Choras”|>ZSv« Marijonu Mdmlio, Ce-|
Ona darbuojasi vienoje Lie
Kalbėtoja ragino giedant: “O aanetissimn, O ofisą-T"'*“ užsil,»'«5- Reikia
A. L. R. K. Moterų Sąjungos 45 ir Bažnyčiai.
tuvos vaikų prieglaudoje ir vnyrins kartu išėjo senelę už pa kp. iš Hudson gegužio 3 d. čia bu jaunimą, kad prisirašytij prie Vy
ma, Daleis Virgo Maria.” Si gios- k
»« misiios bnv0 P™*“**:
kra laiminga o visi vaikučiai ją.
žasties prilaikydama kad li vo surengus labai puikų vakarėlį. čių organizacijos; ragino ir tėvus,
mė, tai tikrai sujudino žmonų šitKpažinc’iiJ padėjo klausyti
vadina savo motina, savo an
pant bažnyčios laiptais nesuk- Buvo suvaidinta keletas veikalė. kad jie savo sūnus ir dukteris pa
gelu sargu. Yra pavyzdžiu
dis. U. Damidaito labai puikmi wleta ® apielink5s
itiubtų — teip spėjau kad tai lių. Ypač labai puikiai išėjo “CS- ragintų, kad ir jų vaikai priklausavo rolę atliko.
Pet. Urbšaitė Pievui kad Pa8ta™sias velykines
kantrybes, darbštumo ir mei
GERA ŽINIA STO
buvo jos anyta ir matėsi kad gonės Atsilankymas.” Artistės at. sytų prie vietinės Vyčių kp. Vi
lės.
ROMS MOTERIMS
litai atvaizdavo moting, kaip dton“,atemi ^‘ai priėmė V.
toje šeimynoje yra laimė, mei liko gana gerai savo, užduotį. Či si nariai: gali pasįdidžiuoti turė
Nemo kildinantis gorse* '
Apie Aldonos likimų tikrai
kaiiboje, taip nudavimuose — sa-Į J1'21-1
tas No. 333 yra labai pi
lė, ir dievobaimingumas.dami 25 kp. tokią narę, kaip gerb.
gonę
vaidino
Emilija
Janulienč,
o
gus,
drūčiai padarytas ir
nežinau, bet mačiau Laisvės
vo užduotį atliko labai gerai. O. L. Vyčių 78 gps. susirinkime
tiktai $3.00. Adresuokite; .
F. Virakas. Stefanija Juškaitė mergaitės rolę. I O. Mikalčięnę.
alėja einant, antro meto pava
jNcmo Hyglcntc-F«hion. laimute f
Taipgi geęąi išėjo Dvi KūmtbJ. Toijans sekė. yeikalo perstaty- Urbšaitė ir-gi savo rolę atlošė ko- daug buvo kalbama apie jaunimo
120 Ė. 16th St, Net? York (Dept- SJ ?
saryje, ir stunlianbpirni savtjs coocxxxxzos<^oo
puikiausiai;
ji
išrodė
tikrai
turgegužinę,
kuri
įvyks
4-tą
dieną
liejfc
T.
Ąsa.
■ Mel.gcls.> arl)ll
vežimėlį kuriame matėsi gra bczxzx5ocooooooo lės,” Atlošą ©oinicdo'KudelienS lį,,
tuolčs duktė. Pr. Sakalauskaite Ipos “Palangoje.” Taip-gi išrinko į
ir Ona Stanienė. Taipgi mažos .<Liurdo stebuklas.” Šis veikažus, sveikas, linksmas, raudo
įnergaitės gražiai sulošė. Labai L dMg
įspMžio susjrin. savo poniškoje rolėje labai atsižy- korespondentę L. Veneienę. Su-I )EATOIJOS EB KUOPOS
nas kūdikis o jos šalviuais ėjo
puikiai atliko visos savo tol^- iUBiŲjų tarpCj ltes jame dalyvav0 mėjo su žiaurumais ir neapykan- prantama, ji gali daugiausia rašyt Į
išvaizdos jau-1
aukštas dailios
<
TEMYKITta ant savo tarnautojų — jai to- Vyčių organe, nes yra protokolų I
Lošė
Vanda
Januliutė,
Julė
Staįžvmiausios
L
Vy{in
25
kp
.
lo5s
.
nas vyras, ar tai buvo Jurgi*
——_
&
niutė. Ona Katutė, Ona Tatoranift- L
Toki nbMu nl!bus pro 5ali kios rolės ir tinka; ji dabar turi Į rast., greičiausia sužino apie jau-1
ar kitas koks nežinau, bet pri
“Kęstutyje” Marės rolę. A. Si- nimo veikimą.
,
I
Tik ką išėjo tS spaudos naujas <li- te, Vriė Sabeikiutė ir Mariutė Ja- 1tkartoti 1Mknril}
važiavus prie įgulos bažnyčios, džiausto sapnininkas kokio dar ilsi šiol
savo rolę atlošė pa-- iii' ,
pasakė
I
; monaitė. ir-gi
,
v. Gegužio
11 d. įvyko N. P.n iner- t
Aldona vežimėlį su vaiku tani nebuvo. Su daugybe paveikslu. Drū keliutė. Gražu- monologą
®
/
1
,
Siame
veikale
ar
tik
neužims
pirkuri tikrai buvo panaši ...
. .
. ... .
tais npdnruis. Jo kaina tik $1.75.
dvi mažos mergaitės
kokių penkių
|
., musų
_ kp.
, talentuota
, , . . lose. v_ girtinai,
° .
’. ,
. I gaicių dr-jos vakarėlis kuių privyrui palikusi įėjo į bažnyčių
n
. Imą
vietą
Palangos Trejos Devynerius, geriau
tnjų dukterų motina, dievobaiv_ gerb.
. kun.
.
TLi1 ir
. -r,
sios taip vadinamos trejankos 60c. už nietu amžiaus Oua Beloskiutė ir I.
M. Juras. Su
o'po Gegužinių pamaldų iš baž- pakeli.
. ja — p-le A.
Baltrusaitc, ,kuri vai- minga moteriškė, kad* net savo ruošė
.
v
.
... rolę.
.
TIstikrųjų
v..,
,
. Koše veikalą “Sv. Agniete.” Daižolės nuo priepuolio arba nervų 85c. Vrronika Staniutė ir daug®” kitų .į-| dino Bernadetes
mcilinga kalba atvertė savo ponią nu n. . el...jlu tarpais
. užteko
v. ,
,x .
Geriausios žolės nuo nedirbiino arba vairių paniarguumų.
Pabaigoje .. ...
....
....
Daina‘
... hi stebino publiką savo aktmimu ir pne Dievo, kuri taip ant Jo rūstaužkietėjimo vidurių 60ę,
i i•
i i:
n jos
• ,kiekvienas
.
- r
Nuo strėnų ir pečių skaudėjimo, ge buvo šokiai. Viskas gražiai išėjo. |
.
vo sesutes TLenzberkiutes,
Zalabiu,
laiškia
kalba;
žodis
vo. R. Simonaitė, nors tilt pirmą L.
. kitos,
. .,
.bet, reikia
... pazymet
v ..
riausia sutaisyta arbata, kuri tikrai tu Tik keistai atrodė, kad ant motorui
........ •
• Dievo tr
tęs ir
ri gelbėti — 60c. už pakelį.
reiske_ prisirisimą
prie
Mo- syk dalyvavo scenoje, bet savo da- Garmus.
Su i pagelba
, ,p-le Rakauskaite
i •<.-prie Dirniavakaro buvo vyras vakaro vedė-1..
~
x
.
,
,
,
.
..........
kad
mergaičių
Gromatonis popieros rašyti į Lietuvą
tmos, o ypač pirmo akto pabaigo- h labai rūpestingai atliko tikrai ii vonės
,
.
pribus
_
x
apielinkią
, ..
su gražiomis dainelėmis; tuzinas 75c.
1
i
»
c dr.j0S nare turi malonų lietuviai
balselį,
*,as‘
.
je, kada jai apsireiškė “Dievo buvo
klebonai.
gubernatoriaus žmona. V. kunigai
, '
,-t: m
Nepaprasti pasisekimai gaunami po
Gerai butu, kad ir Maynardą ,r
,
Tas tąi yra vienintelis lietuviškas
.
Dainavo “Tykiai Nemuuchs Tevieną dieną naudojant Viręs, seniau ži sandėlis visokiu lietuviškų žolių ir šak
Motina urve, o prie to dar pri- Simonaitė irgi tik pirmu
kart da- . Motinų
,, L, pagerbimo vakars.
....
..
..
nomų kaipo Gyvačių, aliejų.
. . ka.
Solistams akompanavo.p-le
nių. Atsiųsk lbc., o gausi knygutę, vi nioterėlės paimtu pavyzdi iš Hud- sidejo
liūdnai grojanti smuiką ir lyvavo scenoje, ,bet savo užduot)
J
• smuiką
-i Jor
sokių
žolių
surašą
arba,
katalogą.
sun
’
o
moterų
ir
sutvertų
Moterų
,
.
.
.
Kurtumas ir galvoje užimąs ilgiau
J
7
„
Adele
Piniute
pianu
ir
veriAVos IR ĮVAIRŪS'
,
r
,
tolumoje
liūdnai
skambanti
varpų
Geg.
11,
Vyčiai
surengė
vakarą
negali buti toleruojamas, kuomet yra
atvaizdavo
kuopuikiausiai.
Ag.
.
Sąjungos
kuopa
Mavnarde.
Tuo,
.
.
.
,
.
w
.,
.
.
M. ZUKAITIS,
_ v . . .
,
. , apvaikščiodami
nas Česnauskas.motinų pagerbimo
ŽENKLAI.
išrasta garsaus daktaro gyduolė, šian
, ,
.
balsai ir tam tikri žiburiai mi Jąnusaitė
n-gi
savo
rolę
atvaizda

dien jau galima beveik kiekvienų kur
nu pakeltų savo varda,
|M .
.
...
- j449 11UDSON AVENUE,
Visi dainavo
vyčiai ryte
9 vai.
da Ilgų metų praktikos artistMką
‘
. sviete visą olą, kurioje pasirodė vo pagirtinai. J. Sakalauskaitė, šventę.
čių pagydyti vienos dieuos laikotarjiy
Ant galo
visas
choras
P
akelei
vis.ta.
_
.
naudojant seniau žinomų Rattle Smiliu
Rochester, N. Y.
Į Dievo •,Motum, (kurią vaizdavo kuri ir-gi buvo- dievobaiminga; ji Įlyvavo
šv. mišiosep-lč
ir inOna
corpore
ė- mūsų darbą liudija ttikstinhil
akoiąpanuojant
BaubiOil pasisekimo visoje šalyje.
Mr. D. Dey iš Nebraska, 67 metų ra
jo prie kuri
Dievoužima
Stalo. varg.
Klebonas
pa draugijų Infonuacijų dalei rWy*-p-lė J. Sakalauskaitė); ji buvo ap tagino savo drauges, kad joslniutė,
Dailiutčs
CLEVELAND, OHIO.
šo: “Aš naudojau gydymų tiktai dvi
sirengus baltais rūbais ligi žemės melstųsi prie Visagalio — ji labai sakė
progai
pritaikintą pa
savaiti ir labai gerai girdžiu. Staigus #c5č5ač5aoč5oooč5oo
j
Vi \
‘
vietų tai
kada
būna užimta.
palengvinimas ir užimąs gaivoje pra
mokslą.
Vakare
irgi
klebonas
Kalba,
teatras,
deklamacijos
ir
Į
h*
mėlynu
kaspinu
susijuosusį,
tuJf.
iVor&ūnM,
puolė. Mano katamą kurį turėjau per
•buvo tinkama savo rolei. G. Tu- Vakaro vedėja buvo O. D. Sidaug kalbėjo apie reikšmę šios 16 Pleasant StA Lawrence, Mass.
‘
monologas.
I rėdama rankoje rožančių, o tas į- lauskaitė, tai buvto tikrai čigonai-1 deravičiutė,
kelis metus mane pamažu apleidžia.”
kuri tankiai mergai
Mr. Ben. Jackson iš Indiana .rašo:
spūdis labai .žmones sugriaudino, tė,
kuopuikiausiai,
tik
žmonių
atsilanšventes,
ypač
“Pradėjęs naudoti Viręs į 10 dienų gir
______________
kuri su savo šokiais
taip pra- tCmH pVigeĮbsti. pabriežė svarbą ge
Gegužės
4
d.
šv.
Jurgio
parap.J
'
džiu laikrodžio mušimų. Pirmiau nie
ro
vaikelių
auklėjimo.
juokina audijenei^ą, kad net mie
ko negirdėjau.
svet. L. Vyčių 25. kp. statė sceno-l » Į*«* »*<»»*,*«>«»'» M*
Vietinis.
Angeline Joliuson iš Mississippi buvo
la buvo klausytis — savo rolę at
je gražų veikalą: “Akloji Merge-I '
labai kurčia per 18 metų. Ji sako:
’*Virex sustabdė ūžimų mano galvoje.
liko puikiai.
.
.
_
lė” arba “Liurdo Stebuklas,”
Aš dabar girdžiu traukinio švilpimų
.
....
,.
CAMBRIDGE, MASS.
316 mylios tolumo.”
Kaip paprastai; taip ir sj sylųr
Dirmavonė.
drama keturiuose veiksmuose. Vei
Itoy Fisher, iš Io\va, sako: “Aš bu
buvo tarpe aktų, gražių dcklemakalas buvo atvaidntas kuogeriauvau kurčias per 11 metų, dabar iš tolo
S S. Republic
ant stalo gulinčio laikrodėlio takšėji
cijų. Tarpe iiirmo akto deklemaGegužės 17, 10 ;30 vai. ryte a’tsiai. Visi vaidilos savo roles atli- j
NEW YORK
S. S. Pres. Roosevelt
mų girdžiu.”
vo p-lė M. Kuzmauskaitė, kuri ga- laibus Cambridge lietuvių bažny-»
Mr. XV. A. Luiup'kin iš Okialioniu ra
S. S. Geė. Washington
ko kompetentiškai;
šiame
H
AMBUR
G
šo : “As buvau kurčias per 88 metus iv
i ’ S. S. Pres. Harding
na jausmingai padcklcmavo. Jar-pioje Dirmavonė. Apie pusantro
l
panaudojau vos kelias dienas ir dabar
S. S.America
pe antro akto dcklcmavo p-lė Iz.Išimto ypatų priims Sutvirtinimo
gerai girdžiu.”
i
S. S. Leviathan
v Trindamas su
Mr. A. Chttimmn iš Micliigau sako:
■. M
t
Zabriutė, kuri irgi jausmingai
ir Sakramentą. Dirmavos Jo Malo“Siaurus galvoje užimąs visai prany
W
Ištrlnsi Pleiskanas Lauk.
gybė ir kokybė.
Bono koncerTarpe

ANT Šių laivų trecia klcsa patriotiskai
ko ir girdžiu labai gerai."
padeklcmavo.
Įnybė Vyskupas J. G. Andersonas,
IHAMBURGAMERICANLINEI
|l i N teiti, niežti visi <lieti:Į — Jus n»t
R nėra tarpdenys. Ruimingi, tai kiekvieną dienų.
A stebitCs ii kur tų pkukaHŲ thk
.
K L’UTĮ VAIKAI GIRDI.
trečio akto buvo monologas: “Po-L Pi’ieš Dirmavonę rekolekcijas
I TRUMPIAUSIAS KELIAS l I
U imasi! .Tuo daugiau jus kasote; Jure
Suv.
Valstijų
Linijos
jums
oru išvėdinti kambariai dėl 2, nas Skurdys,” kurį atliko Įžymus Į duoda pats Jdebonas. Dirmavonės
A daugiau pleiskanų išpuola Iš jūsų g*V
I
VISAS DALIS
1
Mrs. Ola Valentine iš Arkansus sako:
W vos. suteršia jūsų drabužius, d.tro
'
I
LIETUVOS
I
“Mano mažytis yra H metų ir buvo
4 arba 6 žmonų su vandeniu monologistas
duos certifikatų,
suUrbšaitis.
kuriuo Jis | B* dienoje pamokslu sakys kun. P.
|i malonumo k Įckvienam arti jųį rtrea- .
—
Pr.
V ėiam, ir vis ueapgakotuai nltšUl
kurčius, bet panaudojus gyduolių pasi
ir kitais patogumais, švarios, galite sugryžti saugiau j šių
I Išpluiiliht kiekvieną savaitę sv I
liko sveikus.”
|
J&ffles
juokų publikai,
tiek
tAIVAKORTŽS
I
Mf. Jlnthcr Vąllvys sako: “Mano I musą laivais įle luxe
šalį daug
bėgyjepridarė
Šešių mėnesių.
Siismagios
lovos.
Dideli
liaudies
| Ir. 13 visą dalią
I
jaunas sūnūs buvo kurčias ir painiutloka<l nekurie iš juoko net turėjo ir
“Alhort Bulin”
I
kambariai ir pakaktinai de Žiuok apie šių privilegijų. Pajfs Virex tik tris dienas paliko visai
Putai rytos iš 76 Ir 102 rūktų oktava ir
H tai prašalins. Rvfftet yra. tonika
I
“Peutschland”
I LIETUVOS per BREMENAI
tyrk Amerikos
laivus piriŠ gaivos odai (r plaukams.
yit
apsiverkti.
Pr.
Urbšaitis,
tai
ysveikus.”
trigubos.
Visos
pirmos
klesęs
plieni

nių vietos. Geras valgis, dau- niiausia.
H pleiskanų naikintojas *U ^uikio^ik
.Mes esftmo Įsitikinę, knd Virex tikrai I
niais
reeds.
bailaus
užbaigimo
arba
“llosolūte”
I
A
pabvkmemis.
|
ra pavyzdingas vaikas, kurį visuo gražini išmurglutos,
Naujais, patogiais laivais
. jums girdėjimų sugrąžins. Kad paro
®
Tr tame nffla jokios pašUptlM i
“Kelance”
I MUNCHEN-STUTTGAIlT-CpLUMBUS
džius Ir pagarsinus Šių musų stebėtinų I
met pamatysi lietuvių tarpe, kaip
Ruffk* yra sudarytas gabių ir
1
ir parauktais vienos klesos laivais.
Noapslgnukit, žiūrėkite, kad ant kon ■J
K rusių komikų, kurte išdirbo tot»W i
gyduolę, mes prllsųslme jutus bolikų
II specialiai paskiru šunalkitttmnt
'
ant scenos, taip ir kituose katali certinos bųių pažymėta
.$2,00 Vertės, už $1.00 išmėginimui per j Kurie vežu I, II Ir II f klesa 1 Gerai pataisytas 3 klesos keliavimas su |
A kūnų perų — ir Rviffįttt ■ atlieka mvu j
10 dietių. Jeigu nepugelbes, tai mes no I pasužieriijH Ir popullnriAki lai- I atskirais ąldaromOis kambariais dėl 2
H darbų.
-’
kiškuose veikimuose. P. Urbšai
“l’EARL QUEEN"
1 viri “MoiUit CIh.v,’” (UcveiuiKl." I
riai Jums pinigus sugrąžinsime.
45
BR0ADWAY,
NEW
YORK
d
PamSginkit
bonkąl
ItHnklt
&amu$
i
Ir
4
keliauninką.
' Nesiųsk pinigų, prlsfųsk vien jūsų ■ '‘Hansu,” ‘Thurinklu” ir ‘‘\Vvst- i
tis irgi yra įžymus lošėjas, kuris
Taipgi parduodamos lengvais mene- 1
isolm tylu
'
1
pliitliu
”
su
ęttbln
ir
III
klesu.
Ge1
apie
per
sakaitę
hikjfc
6
kuomi!
arba pas jūsų vietinį agentą
vardų j Dale Lubotu taries 1808 GiiteIšplauki3 Krs Savaitę.
i
jau ne sykį atsižymėjo clevelan- sinltite Išmokėjimais.
fotiyks, tgoniet “
naujai ?i:idAuihii
.... . Jaa
’ .......
wuy Stntlon, Kulisas City, Mo. i? gy ■ ras mandagus patarnavimas, I Lietuvos vaidilos autorizuota linija.
karto Ir.......
pl«t#kWW
I
HUe
l. karta
____nno
.. ..............
..........
1100 8o. Dearborn Str.,
Chicago, III.
KATALOGAS
ATSIUNČIAMAS
liuoto tuoJmiH bus jums ptjshistos, Nau I pulkus ktunburlul, puikios lipys- i
diečiii tarpe—jis “Kęstutyje” tu
daugiau nlckuomd nekapjansĮ
nekankinsi _ Tfc
TBe
• 1 Laivakorčių ir kitą paaiškinimą kiną**
Dl’KAI.
dok jus pagal nurodymų. Jeigu bėgy? I tavus, •
63c. ui bonk^. Oaiiuu gauti aptletaMC,
Managing Operatore for
I
JULIUS
ROTTENBEUG
Į
ri Vytauto rolę.
JuTO dienų Jums girdėjimas įiępasltiiikita vietos agento arba pas
F, AD» ItIČttTBR jfc ca
leist iki mirties, teip man Die
ve padek... ”
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jjytll, tai. pvisiitok mums gyduoles at
gal, o mes pinigus siigrųžlnsline. šis
pasiūlymas pilnai gvtir/intuoJmįms. tai
gi nelauk liugi, rūšy k šiandien. (Adv.}

■ 260 llunovec St.« Boston, Miish. I
lino. IIII. I
nh. liU

NORTH GERMAN LLOYD
102 Washlngton fit,
Boston, Maim*.
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4639 South Ašhland Avenue
Ohicsųro, JQ1
1

8

!’

164414 Ša,- <Wi 3..,

•

a

«

DARBIMIKKIB
i

VISI TĖMYKITE.

A-

PRANEŠIMAS.
Draugystė šv. Kazįmero ĮL
K. So. Boston, Mass. laikytam
savo susiiTnlpme gegužio.
d.,
1924 m. tarp kitko nutarė daly
vauti visa draugija su savo uni
forma pagerbimui ktm. F. Strakausko primiciji) dienoj, kurios
įvyks hedėlioj, gegužio 25,1924
m. 11. vai. rvte. Kiekvienas
narys privalo pribūti pobažnytinėn svetainėn 10 valandų, ry
te, Iš ten bus maršuojama l
bažnyčių.
A. Janušonis.
.

LUjIJ

Vtėuft iš didžiausių geležiniu daiktu kratiiuyė'So. Bos

--

tone, kurioj galima gauti visokiuįrankių: oblių,
kaltų, peilių ir visokių kitokių įrankių, kuriė tik yra žiųo- ;

W» j*
1 ii
‘ . OĖtt)
z * /TOA
’žj remtu m
w
K AVlLIGHTi liftnffgor
L.

f

:

.

,

i

T«I, So, Boaton 40ŪG

DR. 1 G. LANDŽIUS

.

Lietuvis gydytojas
CHIRURGAS

- VIENINTELIS PASAULY
TOŠ RUMES!
. v • ŽMOGUI NESUPW*TOU^l

■ Ateinančią nedėlią gegužio
18 d. 2 vai. po pietų parapijos
gui reikalingi.
i
. !
nalėj'ant 7-tos gatvės įvyks šv.
Specialistai visokiu įvairausios rūšies pentų, vanišių/'
Jnoo Ev. dr-jos mėnesinis su
aliejų ir sieko.
sirinkimas. Nariai privalo at
Pmiunčiam geriausius patyfttsius piunioriuš, karpen- '
silankyti ir naujų narių atsi
tolius, kurie aptaiso ir apipeniįna stubas,
vesti. Kartu visiems praneša
Užlaikom langams ir durims siętukiiy tvoroms ir vištlmo, jog‘per tą susi rinkimų naunyčioms aptverti visokių dratų.
. ji nariai bus priimami už pusę
Visokių galvanizuotų ir kaparinių boilerių.
įstojimo. Tas nupiginimas gal
Vandenio, geso ir Štymo paipų.
bus paskutinis.. Visi vyrai ir
t
Gesinių pečių, grėblių, šakių ir lopetų. ■(
'
moterys pasinaudokite. Jau aBRIGHTON, MASS.
- Vislias parsiduoda prieinamiaiisiomis kainomis.
pie 60 naujų narių prisirašė per
Švento Vincento Draugystės
Ordelius priimame, telefonais ir laiškais.;
* ’
šį vajų. Norimo dar. daugiau Šventos mišios atsibus gegužės
Reikale kreipkitės šiuo anjraŠUĮ
-.
"laimėti gerų vyrų ir gerą mo- 18, 1924, Nekalto Prasidėjimo
Šve. P, M. bažnyčioj, CambridSOUTH BOSTON HARDWARB CQMFANY,
Valdyba. ge, Mass. 9 vai. ryte.
Pagei-: 379 West Broadway, South Boston Mass.- Telephone 0122
dalijama yra kad visi draugys
JONAS KLIMAS ir PETRAS BOLYS/ Saviniukai.
STOJO Į VASARINĮ BIZNĮ. tės nariai-ės susirinktų Į poba&
nytinę svetainę 8-tų valandų
■ vi
Žinomoji
Brightoniete M. ryte ir tenai pasipuošę su'.drati-Klovienė ir Cambridge’ietis B. gystės ženkleliais nueisime sy-'
..... _• ■_
_,
, ’
A’incirmas So. Bostone atidarė, klu visi-ant av^ ’miš.Ri^- Daugu- =
Pųieškau sttvo dftlč&AndrieJnus Vin'
TėL Main Ž48S
vasarinį biznį po num. 33 Ma- finas narių bodavoja, jog negra kevlčlaus paeina iš Lauklnikėlių Imi• rnie Rd. prie H St netoli nuo žu mums marŠuoti į bažnyčių mo,, Netlzinges pftrupljoff, pli^niaus gy-,
veno New Haven, Conn. dabar nežinau
I., St. maudynių, pardavinės ant šv. mišių be vėliavos. Bet kur. Teipogt paieškoti savo krikšto tė
MIkol Iv Faustiųos KazTnnskų, pa
ADVOKATAS
per šiltųjį sezonų šaltakošę, juk mums tik reikia panorėti o -vų
eina iš Sapleglšktų kaimo, Nedzingė.«
811-812 Old . Bottth Buildlng
minkštus gėrimus, saldainius. vėliavų tuojaus ir turėsim. Jei parapijos, Alytaus apskričio. Pirmiau
gyveno PlilllipsdaIe-Providen<?e, It. I.;i
294 AVashington $treet .
i(i!ot dog.M Ateinančių nedė- gu mes nesigailėjom daugelio dabar nežinau kur. Todėl visų gimiJ.
Boston, Mass.
nin ir pažįstamų prašau rašyti man ant |
lių.jau bus atidaryta.
dolerių dėl tautinės vėliavos, Šio adreso: JOSEPH VINKEVIČ1US. 1 Valandom: k A. &L iki 5:30 P. M.
Reporteris. kaip tik panorėjom teip ir įsi 906 E. Broacltvay, So. Boston, Mass.
RAST BOSTON OFFICE
--------------- :-------------------------------S---- I
gijom, tai yra labai aišku kad
Eąst Boston 1490

B06 E..Broadway, So. Boiton.

' GAMTGS STEBUKLJki!
Trečia nepgprsgta s&yaitt.^NapapraitįĄ pasbeHmas.

-3

(Kampan G St. Ir Broadway)
VALANDOS;
7-9

0
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GYDYTOJAS
VIDURIŲ LIGŲ-,

,_^EGRgATMAGlCW4^
_____

WITHANIWWWAN>WrtRMlUJAM>

» »lOO-Haujų--100
AR
27—žmonės— 27

881 Broadway,

’

?

. . ; >

J/MACDONEIL, M. G.
. 0ūlima ĮUįikalbStt ir ĮieiutMikM
oiiso
* Rytais Iki 9 vai.

' ... .

JI .

valaįumš

Po pietų nuo 1—3
Vakarais nuoS—9

586 E, Broadway, 8o. Bostoh’

Pelnyčio,] gegužio 23 d. šv.
Kryžiaus katedroje AVasbington gatvė, t) vai. ryto bus šven
tinimai i kunigv>te. Iš lietuvių kunigystės sakramentų pri
ims dijakonas F. W. Rtrakauskas, So. Bostonietis. Visi žmo
nės gali dalyvauti.
Rep.
PRAKALBOS.
Lietuvos Dukterų moterų
dr ja po globa Motinos Švč.
ateinančia ne<lėlių gegužio 18
iš lyto turės mišias, o vakaro
'pobažnytinėj salėj prakalbas,
’^kųr naujos narės bus įriiina-

. mos už pusę j stojimo.
Telephone South Boston 3520
'Namų Telefonas
Asptnwall 0870

ADVOKATAS

A. 0. ŠALNA (SKALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS
“DARBININKO” NAME
(antros lubos)
Baigės du Universitetu*

Gomeli University su A. B.
G. Washington.Univ. su LL.B.
886 W. Broadway- So. Boston.
[k

PARSIDUODA
SPAUSTUVĖ

daugelis sutiktų paaukoti do
lerį dėl religinės vėliavos.
Draugijos šv. Vincento taipi
pat tų pačių dienų 3-čių vai. po
8X12. 10X15. 13X19 spausdlnnmos
pietų bus metinės prakalbos. mašinos,
19 ir 30 col. Popieros kertflYra pakviestas labai geras kal mosnios mašinos, 18, 24 ir 30 col.
Kortų pjaunami peiliai, viela siuvamos
bėtojas. plačios visuomenės di mašinos. 125 stalčiai įvairių raidžių, 18
medinių raidžių, 4 akmeniniai sta
džiai gerbiamas kunigas Gar setų
lai Ir abelnai viskas prie spaustuvės.
inus, dabartiniu laiku apsigy Savininkas yra miręs, aš nupirkau ne
brangiai ir parduosiu nebrangiai, I‘nrvenęs Nonrood, Mass. Pra duosiu viski) iš syk arba dalimis.
kalbas pagražins arba taip sa
S- L. ZAPĖNAS,
kant koncertų išpildys panelės
164 Lawrence St.,.
Grybaitės iš So. Boston, Mass.,
Lawrence, Mass.
V.
Sereika Cambridge’ians
vargonininkas ir vietiniai: pa
nelė Raudoliunintė ir p. St.
Paura. Taipgi yrą pakviestos
panelės Bingeliutės: smuiką ir
liętuvjš graborius
.piano, žodžiu sakant, progra
Suteikia gerląusj* paskutinį patar
mas bus gražus tų dienų bus
navimą, todėl verta paą. jį kreiptis.
Ofiso adresas:
</
priimami nauji nariai už pusę
258 Broaclway, South Boston
Įstojimo. Tai-gi yra kviečiami
Tel. S. B. 0381
moterys ir vyrai ne tik- vieti
Res.: 820 E. 6-th St.,’ S. Boston
niai, bet ir iš apielinkės prisi
dėti prie mūsų draugijos.
Valdyba.
A

P. J. KUNEVIČIUS

lt) Wx»Ti£Boe STiucrr,

• • »

-

-

GEORGE R. SHIELDS

,

'
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M METŲ SOUTH BOSTONE
Jį

J

.

.M

DIDŽIAUSI ŠOKIAI

PARSIDUODA

REALTY

COMPANY

DOMININKAS J. OLSEIKA, Savininkas.

409 W. Broadway, Room 3, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0243

518 MAIN STREET, HARTFORD, CONN.
II Gerbiami Tautiečiai, jei norite pirkti gerų namų ar gerų
1 farmų, meldžiam ateiti į musų ofisų po numeriu 518 Main

!§}t., o mos jums turime tokį namų, kokio jūs reikalaujate.
O jei ir tam laiko neturėtumėm, tai mes juras greitai sura-

Sime tik mums pasakyk kokio reikalauji.

Taip-gi gerbia-

s mieji jei norite geras farmas, mes turim visokių farmų.:

gyvulių farmii ir tabako farmų Conneeticut valstijoj apie
|| Hartford. Daugiausia augina tabakų farmeriai, didžiuma

yra lietuviai ir turtingi ūkininkai. Pirk farmų Conn. vals/

tijoj — lietuvių kolonijoj kur derlinga žemė tai ir tu liksi
turtingu.

Iš tolinus klauskit per laiškų, o mes jums duosi-

me atsakymų ir platesnes informacijas. Klauskit:

DR. M. V. CASPER
425 Broadway, South Boston
Ofiso valandos:

Teiephonėf’ llfegent 1938—Ti.

ANTANAS F. KNEIŽYS

8 ji yra viena didžiausių So. Bostone.

kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lų Ir užsiima. Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas
manę; A.. F. Knelžlo adresas yra
toks: 308 E. Nlnth Street, Tek So.
Boston 1696.

į gausite, gerų patarnavimų, kainos žemesnės, negu pas ki-

\

nuo 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakaro.
Ofisus uždarytas sukatos vakarais
Ir nedėldienlais.
*
e

5 su krautuve yra vienatinė lietuvių rakandų krautuvė, bet
Pirkite pas saviškius,

i

<

3 tus.

Reikalui esant, kreipkitės pas mus pirmiausia. Vis-

5 kas namams išfomišiuoti ir papuošti.

|

Tel. Broėkton 5112—W.

I

DANTISTAS

ANTANAS ASMENSKAS, Vedėjas.

DR. t. J. GŪRMAIF
’ (GUMAU^KAS)

STOGDENGIAI - ROOFERS

705 Main St., Montello/Magi, ja
||

(Kampas Broad Street)

Per 30 metų užganėdinant kiekvieną,
kostumerj. Mes gvarantuojam (guarantee> savo darbų visados. Kreipki
tės j
K

Tel. So. Boston 0464J.

LITHUANĮĄN AGENCY
361 Broadway,Tel.S. Boston 0605

JURGIS STUKAS
7 F D T,O G Įl A Ė Ą S

’

;

453'WEST BROAD^AY,
Monih Boston, Mass.
Darom dailius paveikslus. Vešėlllas
traukiam vakarais. Užalikom vi’ sokios rūšies rėmus. •
. • . .

.1 ET U VI S

OPTOMETRISTAS
L Išegzaminuoju akis, priskirtu akiBalus, kreivas akis atitiesinų ir
į’ amblijonlškose (aklose) akyse sugrąžinu šviesų tinkamu laiku.

j’
U
s
”

UTOUSKAS
ADVOKATAS

| J. L. Pasakantis, O. D. į į
| 447 Broadway, So. Boston. m

414 Broadway, So. Boatoa.
Tel S R 0441

Antros lubos—Viriui L, P. B-eft
GYVENIMO VIETA, r ’
275lowellave., KwroNvmas, MMR
^Tel. W. Ne^vton 1463—W.
i

|.251 Broadway, So. Boston || iv. JONO EV. BL. FAAELPIN38

CYPRUS HALL,

DRAUGYSTES VALDYBOS
ADRESAI.

Gerbiamieji vietiniai ir apie- g

("Keleivio” name)
&
3Ofiso Valandos: nuo,9 iki 12, nuo3
Jįl :30 iki 6 ir nup 6:30 iki 9 vakare; n
40 Prospect St., Cambridge. 3 Seredomis. nuo .9 iki 12 vai. dienų 5
I PIRMININKAS — M. Zoba,
g Suimtomis nuo 9 iki G vok. Nedš
linkės lietuviai kviečiami skait Suomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį’ 5 | 539 E. Seventh St., S. Boston, Mum
Į
TeL So. Boston 1516—J
|
VICE-PIRM.
—
Kazys Ambrozas.
lingai atsilankyti, o visi būsite
Pabėgėlis iš Rusijos Vasilas Anatzky |
492
E.
7-th
St,
So. Boston, Mus
po adresu Gabrovo, 10-th Street Ra- PROT. RAŠTININKAS
— J. GliD^ku.
detzky No. 2, Bųlgaria, paieško žinių |
pilnai patenkinti.
5 Thomas Park, So. Besten, MeMf
arba adresų Vincento Mufinio, kuris F'N. RAŠTININKAS — Matas Seiki*
1907-8 metais išvažiavo iš Vilniaus j. |
460 E. 7-th St, So. Boston, Mase
Suvienytas Valstijas.
KASIERIŪS — A. Naudžiūnas,
II
885 E. Broadway, S. Boston, Mes*
k MARŠALKA — J .Zaikls,
H
7 Winfleld St, So. Boston, Mss*
u Draugija laiko susirinkimus kits tre
[|čią nedSldienį kiekvieno m®pwl.o, 2-ra
11 vai. po pietų Sv.
ttūll
► 492 E. Seventh St., So. Boston. liūs
Parduodame naujus BUICK
automobilius su šešiais breikais
N. Y. ir N. J, APSKRIČIO
ji j
(motorais)puikiausios, tvirčiauVALVE-IN-HEAD
sios mašinos ant kelio. Galima
VALDYBOS ADRESAI.
.
su
Buiek
leugval
pradėti
važiuog ■ ti ir lengvai sustabdyt. NemoPIRMININKAS — M. Stapinskas,
• 131 Inslee Pl„ EUzabeth, N, J,
kautis važiuoti gali lengvai išRAŠTININKAS
— J. Sereika,
» ,* mokti
ir su musų pagelba gali211
Jeffersou
SU Nevvark, N. J.
ma greitai gauti leidimų (IiKASIERIUS — V. Daubaras.
g *, cense)
važiuoti automobiliu,
300 S. First SU Brooklyn, N. V
g t Prekė naujiem Buickam nuo
> $1,070 iki $3,600. Vartotos ir
g > perdirbtos mašinos nuo $100 iki
> $1.200.
N > Parduodame ant lengvų išmox
3 šeimynų kampinis mimas su va, kėjimų |r labai greitai išmokina| > me važiuoti.
S nlom, skalbynCm. telktais, gusais, pe*
j? | čitUs. šiitu ir šaltu vandeniu ir plūgais.
$ t
Telpgi parduodame batarejas, RADIO ir visokių automobiliams reikS Į turi būti grėltųl parduotas. Labai gra[ menų, taijerų, tūbų ir t, t pigiau :negu kur kitur mieste galima pirkti iryj | ži Vieta al’tt. "bfeach’Ių” City Point’ė.
■ "• k
X Rondos neša $1,080. JOSEPH B- GAL
g > taisome mašinas nebrangiai ir atsakančiai.
.
S | LIŪS, 5 Dorset Street, Durchaster,
.Ekspertai mekanikni padaro Ištlrimij (tęst) ant mašinų Ir butarejų$IMass.
jMtiss.
. (8-1047)
3 į* visiems
dykai Lietuvių gtiradžluj Ir automobilių krautuvui.
Į

i NEPRALEISK PRUGUSI

S
M O TO R,

SALES.COMPANY
h

BUICK SALES AND SERVTCE

g MAT. ŠVILPA & J. NIXON, REAL ESTATE AGENTS,
»
S

Iki 7. v, velt

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

bar turime dvigubai didesnę vietų, negu pirmiau. Stakas
| teipgi padvigubintas.' Pasirinkimas kuod lūžiausias. Mū-

Gyvenimo vieta
37 Grorham Avenue, Brookline

A

VALANDOSĮSuo

$ Lietuvių Rakandų Krautuvė pasekmingai tarnaudama lie
pi tuvių visuomenei išaugo taip, jog prisiėjo plėsti biznį. Da-

JBoaToit

,

3B9a W. Broadway, So. Boston

326-328 W. Broadway So. Boston, Mass.žH

PARSIDUODA labai gi'roje lietu kokių dar nėra buvę iki šiol
viam-; ir svetimtaučiais apgyventoje
Cambridge’iuj.
vietoje. Biznis labai išdirbtas ir pel
ningas. Kurie norėtų pigiai nupirkti
lai atsišaukia i ‘•Darbininko” adminis Rengia LIET. VYČIŲ 18 Kp. 5 TEL. So. Boston 0506—W.
tracijų. Priežastis pardavimo, savinin
| LIETU VYS DANTISTAS g
kas turi išvažiuoti j Angliją.
(17J

Parduodam, sumninom namus, ukes, biznius ir visokių privatišką nuo
savybę. taipgi skolinain pinigus, perkam ir parduodam MOROICIUS, apdramlžiam (inšiurinam) visokį turtų nuo ugnies ir nuo visokių nelaimių-.
Mes visiems suteikiam greitų ir teisingų patarnavimų. Taigi visais viršminėtais reikalais kreipkitės pas

OLSEN’Š

# •

AKIŲ SPECIALISTAS

*

GERIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA

f L

DR, H. S, STONE

■ g

Dabar musų ištaiga randasi

d

GEGUŽIO-MAY 17,1924 I A. L. KAPOČIUS II

,4

Tel, So, Boston 270

•

50c. iki $1.50
,,

So, Boston.

Tek So; Boston 2831.

VAKARAIS 50C. iki $2.00
DVASIOS
BOc. iki $1.00
GRĮŽTA ? SEREfiajfe FD RIET

SUBATOJE PO PIET

*

vai, o Iki 11 ryte. 1 Iki 3 po plet.
TiklSvftk.,'

■*

ŠVENTINIMAI.

ir

į,

•

«

ririT
liTi/Kr teatras park sq.
V r I Ulf < IH VAKApAl^ S :15 SER, ir SUB. 2:15

LIETUVIO GELEŽINĖ KRAUTUVĖ

518 Main St., Harford, Conn. Tel. 2-6518.
•

J 541—545 East Broadway,
!

*

South Boston, Mass.

Toleplione So. Boston 0876 ir 1370,

iO+++000+eoeM»OM«0<*M» W»»OOOOOOOOWOO w.

Ofiso Tel.; South Boston' 8972—R.
Resld. Tel.: So. Boston 1912—W.

S. BARUSEVIČIUS

»V. KAZIMIERO B. K. DB-JOį
SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Lietuviškas Graborius, balsamuotojas, Real Estate ir Publlc Notaras.

343 W. Broadway,
South Boston, Mass.

Residencija: 237 D St, So. Boston.
Pirmininku — j, Jarola,
440 B. 6-th St, So. Boston,
Flce-pirm.
J. GrnMnsfcū,
157 M St, Soutil Boston, Mum .
Prot RaSL —■ A, Janušonis,
1426 Columbla Rd,, So. Boston,
Finansų Ra«U — E. KUkU,
428 E. 8-th St., So. Boston, Mo
ridlnlnkas 4* L. Bvajpjdys,
111 Be^en St, šo. Boaton, Maa»
Tvarkdtrys ~ P. LauČka,
895 N. 5-th St., So. Boston, Mat?
Draugijos reikalais kreipkitia visados
protokolų raitininką.
Draugija nuo uslr^Mmtia ĮniktJ-rų ned@Idien| kiekvieno.mSneslo l-m»
vai. po plotų parapijos- salėje, 492 k
Seventb St., So. Boston, Mum
DORČHESTER’Y. — Parsiduoda du
po 3 šeimynas namai su vigais {taisy
mais G metų senumo. Taipgi yra vie
tos dėl garadžiauš. Kaina $12.500 už
vienų. $3,000 piešti. A. .T. NAMAKSY, 395 .Btoadway, So. Boston. Mass.
Tel. S. B. 2310.
(17)

DR. H. M. LANDAU
Gydytojas ir Chirurgas

i

i

J 220 Hanover Street, Boston, Mass. ,
Telefonas Riclimond 0380
, i
i Specialistas vyrų ir moterų slaptų ' (
1'
ir chroniškų ligų.
■*
vapandob: nuo 9 ryte Iki Š vakare. '[(
i
Nedėldienlais iki 5 vak, i ij

'Patarimai D f/ k a i
Tel. University 1957—R, namų.
Telef. University 1957—W ofiso

ADOMAS OWIRKA
LIBTUVYS GRABORIUS
Pagrabus atlieku gerai *c pigiai.
£a|ua vienoda visur. Užlaikau au
tomobilius. vieta atdara dienų
Ir naktį.
883 CKMRRIDGE STREET
S. Cambridge, Manu. .

PARSIDUODA
3 šeimynų. 14 kambarių namas, visi iniprovementai, patogiausioj vietoj So.
BosVme, arti Colmnbia Road, dėl grei
to. pardavimo preki $3,350. A. IVAB
361
RroarUray, So. BeatoM, Mass.

PETRINOS 11

i
r>
, ' p
i Sukerpu PETRIKAS ant mleroa i
I NAŠLAITIS naBllikęB bū tirų Jonas
į dėl kotų, siutų, Grėslų ir velsčlų. J
i Duodu pnalšklnlmua taip vartoti Į
[Kasabuckis is Niclunų, Tlmillškių vai.,
t petrinas. SUštatau petrinų taip į
Trakų apskr. 48 mėtų amžiaus. Ieškau
REIKALINGA
į taip drapana, turi butL Taipgi Į
savu tėvų, kurie gyvena Ąmevlite, ArtoReikulingit moteris prie dabo
imuB ir Elena, K^’tthuękiak Tėveliai » ■
1*- « r sukerpu audeklų vakarais ir sib į
, I patys nr kas žino apie juos meldžiu, it- JW0t vaikų ir namų dai bo. 35 do» < i bątomis.
•
t
a įsišaukti šiuo adresu:,T.Draugelis, 342a lenai į menes;,, ritmas ir valgis.
F. STANGELAITI,
’
su? | i 12 Lark St., So. Boston, Mmi, ;
Į t
Vf* Nlntįi Street)
t
■ I rakuonts, pat Urlenur
Mėsa, J,

n

įL®W~lWRSUAi|

i
|
?

Birželio 4 dieną
. v '

didžiausiu jurų milžinu laivu
.. ’ < u.;-. •. . .> / .. .< į, „C?
K ;;

BERĘNCARI A

*

|
|

