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Komunistu proklamacijos,
t

PASIRAŠĖ sutartį.
KAUNAS. — Eltos praneši
mu Klaipėdos sutartis tarp
Lietuvos ir alijantų valstybių
tapo pasirašyta. Gegužio 7 d.
Paryžiuje tapo pasirašyta ali
jantų valstybių vardu, o gegu
žio 17 d. ta sutartis pasirašyta
.Lietuvos vardu. Nuo Lietuvos
pasirašė premieras Galvanaus
kas. Šita sutartimi Klaipėdos
kraštas pervestas Lietuvos su
verenitetu^

PATVIRTINO.

WASHINGT()N.—Suv.
stijų senatas patvirtino extradicijos sutartį su Lietuva pa
daryta Kaune bal. 9 d. š. in. Pa
gal šitų sutartį Amerika išduos
Lietuvos piliečius kriminalis
(Šitų žinių padavė Christian tus Lietuvos valdžiai, o Lietu
Science Monitor. Tas laikraš va išduos Amerikai jos pilie
tis Kauna lietuviškai rašo čius kriminalistus.
Kaunas, o no Kovno).

PALEIDO KALINIUS.

REIKALAUS CARO SKOLŲ.
PARYŽIUS. — P. Painleve
Prancūzų Republikonų Socia
listų Partijos vadas sako, kad
jis nesutinka tuojau pripažinti
Sovietų Rusijų. Reikėtų, gir
di, pirma sušaukti tarptautinę
talkininkų konferencijų, ku
rioj francūzai galėtų pamaty
ti, kaip padalys su Rusijos pri
pažinimu.

NEPAISĄ PREZIDENTO.
AYASrfuTON. — Prezi
dentas .Coolidge buvo vetavęs
kongreso perleistam ex-karei vių bonušų pilių. Po to atsto
vų butas išimjo perleido tų bilių. Vėiia<tų pat padarė se

natas. Tokiu būdu prieš pre
zidento sutikimų kilius tapo įstatymu.
|.

BAlBllfe DAIKTAS.

Painleve prisimena, kad so
TransiĮyaįjoj prasidėjo žy
Airijos valdžia paleido iš ka vietai turėtų išmokėti franeūUNIONTOIVN, Pa. — Ketu lėjimo 70 kalinių, kurie buvo į- zam carines ir kerenskines sko dų pogTOtnal Tas įvyko keleri banditai, pasirėdę valdinin
toj imęstelijl. .Dvylika žydų
kalinti už politinius prasikalti las.
kų drabužiais, darė kratų čigo mus.. Jie buvo respublikonai
Prancūzų radikalų socialistų nugalabyt&l'ir daug sužeista.
nų kempėj. Pavogė visokių ir stovėjo už visiškų Airijos vadas Ilerriot pirm rinkimų at Szatmar’e žįįdas studentas bu
brangnienų ir pinigais $12,000. nepr i gulmybę.
virai stojo už Sovietų pripaži vo pakaita,? o jo motina prieš
nimų.
Dabar gi, klausinėja jo' pakorimų} buvo apipilta ži
Amerikos konsulatuose. Ang
mas kaip jis žiūri į Sovietų pri- balu ir užtiesta. Prieš pakori
NELAIMĖ.
lijoj užsirašė 50,000 žmonių,
pažinimų, atsakė: mes stengsi mų studentą^ inatė.- savo <IeM’ORCESTER, Mass.—Char- mės elgtis teisingai. Bet sta gančių ničtmų. ,Ą
norinčių atvykti Amerikon.
les Bachus (gal lietuvis), 19 m. čiai į klausine., neatsakė, kaip
‘ fe?/L
'
■
APSRAfeMOASRIEž.*
* Anglo-rusų derybos buvo t amžiaus* dmvo.tyuŽeiitas-, kuo- Itkaditlnrės Prane ūži ja pripiu
pertrauktos. Dabar vėl atnau j met jo draivinamas automobi- žinti Sovietų Rusijų.
DVYNIUS.
I liūs atsimušė į medį.
jintos.
Radikalai socialistai laike
SAN FRANCISCO, Cal. —
rinkimų vajaus žadėjo numuš
ti franeūzam mokesčius. Ke Llovds’o Agentūra už mažų
lios savaitės atgal Poincares mokestį pritina apdraudų prieš
valdžia pakėlė mokesčius 20 dvynius. Llovds yra Anglijos
'l
t
nuoš. Klausinėjamas, ar radi apdraudos kompanija, kuri ap
SUSIRINKIMAS PRAMO kalai socialistai stengsis panai draudžia nuo ugnies žemės dre
SUGRĮŽO DARBAN.
NĖS KLAUSIMU.
kinti tuos naujus mokesčius, bėjimų, nuo audrų ir dabar
AIELBURNAS. — Strytkanuo dvvniu. Nėščios motervs
Ilerriot nedavė atsakymo.
PITTSBURG, Pa. — Antras
rių darbininkai, kurie buvo su
Išeina, kad socialistai va gali apsidrausti prieš tris ar
metinis katalikų suvažiavimas
streikavę. sugrįžo darban.
žiuos veik tomis pat vėžėmis, keturis mėnesius prieš gimdy
pramoniniais klausimais įvyks*1
kuriomis važiavo atviras impe mų.
gegužio 27 ir 28 d. d.
Bus
PABAIGS ELEKTROS
rialistas Poincare.
svarstoma algų, kooperacijos,
DIRBTUVĘ.
NUŽUDĖ 300 SUKILĖLIŲ.
colleetive bargaining, vaikų,
REIKALAUJA REZIG
TOKTO. — Už 100 mailių moterų darbų klausimai. Įvai
Moroke Ispanijos kariuome
NUOTI.
nuo Japonijos sostinės ant Shi- rių unijų vadai kalbės tais
nė susikovusi su vietos sukilė
nand upės baigiama statyti klausimais.
BERLIN. — Vokietijos na liais nukovė jų 300.
elektros gaminimo dirbtuvė.
cionalistų partija reikalauja,
Ta įmonė atseis $23,000.000.
PRIEŠ AUGŠTAS RANDAS. kad pivmieras Marx rezignuo
NUSTEBINO VISUS.
CHATTANOOGA, Temi. — tų. Nacionalistai jo nekenčiu
Amerikos lakūnai atlėkę ,TaValstijos Darbo Federacijos dėlto, kad jis stovi už alijanDARBAI SUMAŽĖJO.
suvažiavimas išreiškė pageida tams kontribucijos mokėjimų ponijon visus nustebino. Oras
buvo miglotas ir spėta buvo,
KASHINGTON. — Darbo vimų, kad valstija išleistų į- Davės’o pienų.
kad negalės lėkti, bet Ameri
Departmentas skelbia, kad per statymų tvarkantį randas. Vi
kos lakūnai pergalėjo kliūtis.
NETIKĖTAI MIRĖ.
balandžio mėnesi darbai. Suv. soje valstijoje rendos iškeltos
Pirmu sykiu orlaiviais perlėkė
Valstijose sumažėjo ant 2.į iki padangių.
UHTCAGO, Ilk — Krank P>. Paeiti ko vandenynų.
■ nuo?. Tuo pat tarpu algos su
NESIKIRPDYS PLAUKŲ. Caldvvell, 57 m. amžiaus, Oak
mažėjo ant 2.5 nuoš.
Savings Bank prezidentas, be
ŠALNOS.
Moterų eidamas į bankų krito negyvas,
BRAZTL, Imt.
PANAIKINO PROHIBICIJĄ. phtukų kirpėjos pakėlė savo
UHTCAGO, TU. — Pavasari
stabo ištiktas. Krito galva že
nės šalnos apsilankė Minneso
patarnavimo nuo 50c. iki 75c. myn ir pers i skėlė galvų.
AVASHJNGTON, D. C. —
kil
tos, Michigano ir Ulinois vals
Komercijos Departmentas ga Tai merginos ir moterys,
savo ARKLYS UŽMUŠĖ VAIKĄ tijose.
Michigano valstijoj
vo oficijalę žinių, kad Turkijos rios kirpdydavo plaukus
kaikurioše dalyse snigo.
jei kirpivaldžia panaikino proliibicijų. nesikirpdvs plauku,
CHICAGO, UI. — Augusi
mo kainos nebus pamažintos.
Dundserz, 15 m. vaikas ElmNAUJI MINISTERIAĮ.
DIDELIS GAISRAS.
woode,
varė
tėvo
arklį.
Arklys
Bulgarijoj sudarytas naujas
NE JO NAMAS SUDEGĖ.
vaikui
spyrė
ir
ant
vietos
už

'ministerių kabinetas su Nieola
KEARNEY, N. J. — Labai
NEW
YORK.
—
Buvo
žinia
mušė.
P. Pačič priešakyje, Pačič seapdegė Federal Ship _ Yards,
paskelbta,
kad
Midletone,
N.
J.
laivų statymo dirbtuvės.-Nuos
niau buvo premieru, bet ba sudegė
Nathan
Straus
’
o
na

'
Prezidentas
Coolidge
susirgo
landžiu mėnesyje jis buvo retolių pasidarė keli milijonai
mai,
kurie
verti
lmvo
$1,000,slogomis ir gydosi chlorino gu zignavęs.
dolerių.- ('ia dirbo iki 5,000
000.
Tai
Nathan
Straus
pa

zu.
darbininkų.
reiškė, kad tie namai ne jo, o
Anglijos biznierius EmhuriPerev
S.
Straus
’
o,
kurs
nėra
Amorikos
ambasadorius
Gy

ko, kilęs iš Graikijos, dabar ve
UŽ LA FOLLETTE’Ą.
jam nei g.uninč. Nathan Straus rus B. AYoods Japonijoj rezig dęs reikalus Rumunijoj, gavo
NEVY YORkTL TVarren S. yra pasižymėjęs labdaringais
navo.
žinių kad uždirbo $4,400,000.
Stono, prezidentas Brotherhood darbais ir sako, kad negyven
Iš džiaugsmo nabagas numirė.
of Locomotive Engineers, re tų milijoniniuose namuose, nes
Francijos socijalistai reika
mia La Follettc’o kandidatūra perdaug jaučius atsakomybės lauja prezidento Millorando
Francūzų ir turkų valdžios
j Suv. Valstijų incidentus.
dėl hiednųjų.
rezignacijos.
eini pykti* riti Sirijos, -.

APVOGĖ ČIGONUS.

Darbas ir kooperacija

V

4.

*

j kuri atvyko ir vienas
policijos valdininkas N, kuri^
••
jati gerokai buvo įkaušę*
pradėjo negražiai elgtis
Šios norėdamos
merginomis.
' ir •’
jo atsikratyti, ištepė jam vei-1
dų suodimis. Dėl to pasiimk*
niinimas buvo uždarytas,^

Abeliai. — Naktį iš balan
džio 9 į 10 d, pilnas miesčiu
kas buvo primėtytas ir visi
kampai nuklijuoti komunistų
proklamacijų. Klijuojant dar
bo metu, matyt, turėjo galvoj
klebonų, nes daugiausia apie*
klebonijų buvo rasta Šių k vai
KAUNO KRONIKA.
4
kius turinio lapelių.
Policija
KUO PASIRODĖ
kaltininkų ieško.
Abeliečhu
PRANCŪZAI.
600 metų Vilniaus sukak&K’
šiuo kvailu komunistų darbu
vių markutes.
Vartydamas^
PA R YŽII ■S.—Futbolo rung, • tik piktinas.
man padovanotų vien ĮietUVll- i
tynėše per tarptautines oliin- '
kų markučių visų serijų gražų
piškas sporto varžytines ameri
Mokyklos nepriežiūra.
albumėlį matau. Vasario 16diekiečiai nugalėjo franenzus.
Inu mūsų nepriklausomybei pa*
Tuomet francūzų publika pra
Lioliai. Liolių pradeda
minėti markutes, de jure, Stei
dėjo staugti ir švilpti prieš a- mokykla yra nepakenčia
giamojo Seimo ir kitokias. La
merikonus, kolioti ir keikti A- padėty. Balkiai ir lubos
bai pasigedau markučių Vil
mei'ika ir amerikonus publiko senai •via c.ilūžę,
fc ’ laikės tik
niaus 600 metų sukakaUtčins
je. įvyko visa eilė muštynių
paminėti.
Kodėl panašiu bū
tarp francūziškos ir ameriko
du nesumanyta ir nopagei'btft'
niškos publikos. Vienas am<»toji viena brangiausiųjų —-ne
rikonas studentas buvo taip
moku pasakyti.
primuštas, kad pusgyvis nuga
bentas į ligoninėj kitas ameri
konas’ studentas irgi smarkiai
Dainos Dienos nors paskir- ,
sumuštas ir sulamdytas.
tos rugpjūčio m. 23 ir 24 (L,
Francūzai kaltina, kad ame
čia u jau dabar sparčiai * eina
Plėšikai
rikonai futbolininkai peižiau:
prirengiamieji darbai. ® pro-.,
Tirkšliai
(Mažeiikų
apskr.).
riai grūmėsi su franeuzais.
vineijos suvažiavo 52 chorvcš’t
Skodiškių kaime Tirkšlių vai. tižiai į kursus. Dainos Dim^
baiaridžioTi d. 7 vai. vakare pi L iškilniose
;
,
SUSIARTINO.
X
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ATĖNAI — Italijon ir Grai kurie seimininkų ir jo bernų nu tavoj esu apie 400. •_
kijos santikiai visai draugiški rišo, o moterims liepė žiūrėti į dalyvaus arti 3.000 daitiĮiiinkųJ
pasidarė, Italijos atstovas in- krosnį. Plėšikai atėmė iš pil. Dainininkai iškilmių dienų ateikė savo kredencialus Grai T. Končiaus 209 litu, 20 rubT. pi e 5 v. v, susirinks Rotušės
kijos' valdžiai,- pareikšdamas, auksinių ir 20 rub. sidabrinių, aikštėje apskričiai* šit savo vekad Italija geidžia draugingai 2 auksinius Žiedus ir 2 kišeni 1 i a v 0111 is i r iš č i a žygius į Ža-"
Apsidirbę pa liajį kalnų, į Parodos aikštę^
I
gyventi su savo kaimyne'Grai nius laikrodžius.
bėgo,, išmušdami visus lankų kur susigrupavo parodys stprO'
kija.
stiklus, Jie buvo su kaukėmis balsus. Antrą dienų eisenos;
ir todėl jii pažinti negalėjo nebus, bet visi tiesiog eina į paVĖŽYS LIMPA.
Tai jau antras atsitikimas š- skirtą vielą.
H
v
ROCHESTER, Minu. — Vie metą su plėšikais Tirkšlių valsnas iš garsiausių Amerikos ė i ujo. PlėŠlkų ieškoma.
Dėl skiriamų žemės sklypų^
daktarų - chirurgų,
t-harles
namams statyti, šiais metais
Alavo, tvirtina, kad vėžio liga,
Sporto kursai.
•Kiiuno apskr. Žemės Tvarku
šiaip ar taip, yra limpama. Da
bar jis ieško tos ligos bakteri
Mariampolė, Išaušus pnva Komisija 7 forte ir kt. nema
jų. Žinant jos bakterijas, pas sariui Mariampolės mokslei žam skaičiui piliečiu vta P8H
kui būsiu galima geriau nuo viai net atostogų išsižada, kad >kyrusi žemės sklypus naitttįmsj
vėžio ligos apsisaugoti bei išsi turėtų progos susipažinti su pa<ist;ityli. tik šio nutarimo0
dar nėra patvirtinusi Žemės
gydyti.
kimo kultūra.
Tam tikslui
ArrinaiM
ateitininkų iniciatyva suorga Reformos \5ddyba.
tis gegužės m. 1 d. — Medžhjd
NORĖJO PAPJAUTI
nizuoti balndžio men. 13—17 dŽYDUS.
sporto kursai, kuriuos vcd<7 so< 1 i n i mo šventei, daug kaš na
prof. Eretas ir Kar. Dineika. rė tų gautam A1 mes sklype
BUDAPEŠTAS. — Vietos uTie kursai įvyko Valstybinėje sodinti A'ilniaus Aledį, tačiaui
niversitete medicinos skyriuje
gimnazijoje.
Buvo vedama nesant galutinai patvirtinta^
prof. Bugarszkv aiškino apie
visa praktiškai, gryname on>. nutarimui, tenka nuo to stlsi-1
kūno sudėjimų (anatomijų).
Kursų dalyviai gavo progos su laikvti.
Klesoje buvo keturi žydai stli
sipažinti su lengvųjų atletika.
liputai. Tai nežydai sušuko,
Neatsargumas, š. ni.-MbH
Įvairiais gimnastikos pratimai?
kad reikia papjautų tuos ketu
ir sporto žaidimais. Dirbta džio m. 24 d. 9 v. ryk
ris žydus studentus praktikai.
sunkiai ir intensyviai, bet ūpo įlies g-voj prie pat stoties
Sako, kad girdi skriodimui
ir noro netrūko. Galop, kur tė telefonų stulpus.
gaunama tik nežydų lavonai,
sams pasibaigus, kad visi da nų stulpų paliuosavns vielas RM
nes biednuosius numirusius žy
levini jaustųsi, kaip ir vienos vienos pusės, kitoj pusėj pąsrA
dus patys žydai laidoja. Todėl
darė didelis violų įtompiųm ifj
šeimos nariai Valst. gimnazi
reikia dabar žydų lavonus tu
jis visu savo sunkumu virtoįiM
joje iškelta vakariene. Vaka7
rėti. . Klesoje kilo triukšmas.
VitsRamag
rivnėje dalyvavo AL R. J. ginui, ilgai šaligatvio.
Buvo užpuolimas ant žydų, bot
su visais izoliatoriais ižMūmK
direktorius p. Daniliauskas.
šio su nedideliais sužeidimais
Jųvenato dir. prof. Totoraitis dalį tvoros. Tuo mčtu ėjo
lotas piliečių, kiti pabėgo, <į
pabėgo.
ir kit.' Buvo daug gražrių, Į
>atilė,tas pramogas skatinančių, vienas išsigandęs noheaūškttM
BERLYNAS. — Komunistai
prakalbų, padėkos ir pagei pabėgti ir stulpas su visfuma
buvo surengę demonstracija
Jauta, kad ir kitų miestų atri vielomis prašvilpė pro jo
vų ir truputį užgavo’ rankoj
prieš Davės o planų, pagal ku
minkai ruoštų panašius kurrį Vokiečių valdžia nori apmo
-•us, per kuriuos sąmoningai Tai dar laimė, kad tiek
kėti talkininkam karo skolas.
ko. Mačiusieji praeiviai
hutų siekiama grožio ir jėgos.
Policija demonstrantus iš
darbininkų neatsargumu
piktinosi. Tokiuose atsmB
blaškė, kelis pašovė ir daug
Ištepe suodimis.
areštavo.
muose reikėtų darbo vietoj
Komunistų Partijos centro
Užb&lių k„ Mar. aps, pas ū- liuoti šaligatvį arba.
kininl^.uį^feų
Paltanavič ių bū- praeivius, jog būtų aU?
organas “Rote Faline“ užda
rytas keturiom savaitėm.
pasilinJfšminimM
1
■i* *
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Nmžbulgfas dar teliera mūsų
ko Moterų Sąjungos Conn. apskri
svarbiausias dariąją iĮiobšlričio Hilaivažiavimas tai ant vakarioAdų pagelbtū MoJęKHviat Mlies matės skaitlingas būrelis dele- .
Federacijos Kongresas'
dauj'a, vargsta ir dejuoja. Su
ĮM4' M F. Jokubąite vaka- gačių, kurios prisidūjo prie papuo- ■
j
nebetoli.
jais kartu dejuoja ir mūsų tau
tą
pftkrietfl muzikam šinio vftkftrinttėi savu dąiyyarinuu
gtgųžįį
4
J.
įyyb
są

f ūs
viri
Šių metų mūsų JCongresąs ta,, laukdamauemdaųkdamą.
.Laike vakarienės pasakyta gražių
jungos
kttbpąą
^klriiW
aplink
svętaiiię
ėjo
prie
etalo
sau
dorų
ir
mokytų
yyrų-vanebetoli; bukas dar nenustaty
prakalbėlių. Kalbėjo kun, V, K
_
v praeiti yekųrienį- Mattįą.'atkak
dų.
.
'
’
Abidvi
AbuįjW<
tas, bet tiek jau žinome. visi,
Karkatlsltas, P-lė M. Blažauskaitė,
Sokubaitf yra
$ą
aū*
vietinis Melionas kun. V.-PJ.
hrp-lgO.r■
;•
■
kadmis tūri į vykti; TUgp.-attgM Žailekienė Ir V. FlijoMienč..
Pasidarbuokime visomis jč- “
gurios..
‘
Tokiu
būdu
norėjau
pg^rkaitsMsSudainuota
Lietu8
pabaigoje,
arba rūgs,-sept. gomis Kultūros Vajau
tlrif
k< g<ii Ukida
l«« vok hįnuias ir pradėta vakariene, P-lė M.' Biažauskaitė padainavo
pradžioje. Kongresas bus DėtKaip i Štai kaip.
,įėjus į mtiiuf tuoj
būtį u& Pradfjw valgyti tai ištikro reikia kelias daineles, už kurias publikų
roit. Mieli.
'
'
huritffc žiūrint į Htalūs jjražląį pa- pąsakyfi, kad valgiai buvo gar suteikė daug aplodismentų, Tcipgi “
Draugijose paprašykite, I<a$
Visi Kederacijos ir Tautos
puoštūu gėlėmis ir vęjiftypBpą ir dūs. Bet man labiaiįsUi patiko vargonininkas I’hilip Lauttenbacli
Fondo skyriai, visos priklau ■aukotų. Patys aukokite. Nuo
ivgiriais g|rdžląb vąū dešroj kurios buvo namie darytos. prijuokino publiką su savo daino*
sančios į Lietuvių Katalikų A- kitų parinkite. Tenahns nei'
giais, kurių kvapi* pridavė man Gaspadinės tikrai užsipelno pagy mis.
inerikoje organizuotą mūsų1 vieno lietuvio kataliko, kuris
ir kiekvienam atriiankiusfajn ape- rimo, Kadangi minėtą dieną įvyAbclnai imant vakarienes įspū
vienybę privalo jau rengtis, O būtų Kultūros Vajui neauko- Ta*1* r '.“-'r-ir -vn džiai labai geri, nes sąjįmgietės
rengimosi prie to Kongreso tu jęs. Tenebris net vieims drau- į
visus mandagiai ir svetingai pri- ...
gijos, kuri bent $10.00 nepriri būti toks:

' ęwnr. ' -'.
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Hj^luhed every TUESDAY, TIIŪESDAY and SĄTUKDAY
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■
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mscKv mthuanian r. o. Msoouaugr

or iabor

*s fBcoHd-closM matter Sept. 12,1915 at thepogt offlce at Baticsa,
'
under tlie Act of March 3,1879.”
^MMBpfance for maitinu at epeclal rate: of postage provlded for In 0«ctlen 110B.
Act ot Oct 8,1017, auftorM on Joty 12,1018.’*
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Nuolatos socmbstų “Nnujie1108,” komunistų “Laisvė,” li
beralų “Tėvynė” ir kiti jų
plauko laikraščiai visokiausias
nesąmones verčia ant “klerika
lui’’ ir Lietuvos valdžia esan
ti netikusi kad klerikalų ran
[i
kose esanti ir Liet. Seimas esąs
netikęs kad jame klerikalų di
džiuma, ir Lietuvos bankai ir
bankininkai esą netikę kad kle
rikalų įtekmėje esą.. . Ir tarps
tautine Lietuvos padėtis nege. ra kad klerikalai... ir Ameri. koje visuomenis gyvenimas ne
teip einąs kaip jiems norėtųsi,
.
kad klerikalai... trumpai ta.riąiit, visur ir viskam kaltas.
E
tas nelemtas ,jų įsivaizduojat
mas,“klerikalas,” “klerikalizb masA’
1
»

Kad nuo savęs darbininkų akis
ir tikrą savęs įvertinimą kur
kitur nukreipti, yra sugalvotas
ir nuolat atkartojamas klerika
lizino baubas.

K. Markso mokslą
sekdami
i
■
.
jie turėtų sakyk kad kiekvie
nas buržujus yra proletarijato
priešas.
Ar tas buržujus kle
rikalas, ar socialistas, libera
las ar bolševikas. Klesų kovo
je gali būti tik dvi pusi: saviš
kis ir priešas. Kapitalistas
buržujus
priešas proletara>
(larbiuinkas saviškis. Čia ski
ria žmones klesa, turtingumas,
socialė padėtis, o ne religija...
Juokinga vra matant kuomet
pi tvotas ar barzdotas turtuolis
advokatas, bankierius, pramo
nininkas, pasilipęs proletarijat ' “ Biiikštuoliiii ir katinas atro- Jtui rėždamas prakalbą šaukia:
t
do velniu, tai nėra didelio dy- “mes darbininkai, mes išnau
P vo fead prieš įsivaizduojamą dojami, skriaudžiami... siur
S - klerikalizmą baugštiems sočia bėlės, kraujo gėrikai, klerika
,
lisįams, koniunistams ir Ube- lai mus paminės.. . mes Tęvo
ratams kinkos dreba ir kad jų K. Markso mokslą įgyvendinsil. šm^geny^ ką galvoję negalvoję ;me pasaulyje... ir bus... vi
į
vis apie klerikalizmą “ rekolek- siems gerai... kaip... Rosi-

«1

mjąs laikydami” kantriu po
pierių braižydami įsivaizduo■ jamūs nebūtniekius rašinėja,
J
bet dalykas yra tame, kad meL. lagystŪ nors ir kvailiausia bet
:
nuolatos atkartojama kartais
I silpnesnio proto žmogui padat 1'0 tokią įtekmę, kad jis pradeį
da manyt: o gal ir ištikrųjų
i
teip gali būt kaip melagiai mė
li- luoja; juk koksai gi jiems bfiI
tų. reikalas nuolatos meluot.
L
* Čia kaip tik ir yra jų mela-

ęi

H

L Reikia nominuoti sky
riams kandidatus į būsiančių
metų Centro Valdybą. Valdy
boje turi būti išrinkti 9 asme
nys, bet nominuoti galima ir
daugiau. Nominacijas su sky
riaus pirmininko ir sekreto
riaus parašais reikia priduoti
Federacijos sek re toriui ne vė
liaus, kaip menesį prieš Kon
gresą.
2. Draugijos, kurios dar
neužsimokėjo savo mokesčių į
Federacija, malonėkite užsi
mokėti.
Organizacijų mokes
tis yra toks mažas, kad jį gali
ma užmiršti tarp daugelio dar
bų. Reikia sumokėti 6c. į me
tus nuo kiekvieno draugijon
priklausančio nario. Bet su
mokėti reikia. Neužsiiiiokėjusieji nariai ar draugijos negali
reikalauti, kad jiems būtų
duodamos balso teisės.
3. Skyriai ir veikėjai kolo
nijose tepasirūpina pritraukti
prie mūsų vienybės dar nepri
klausančias draugijas.
Išaiš
kinkite draugijoms, kad sto
dami i Federacija, jie stoja į
Amerikos lietuvių vienybę, prigelbsti tuorn lietuviams kata
likams stiprėti ir nuveikti tuos
visus darbus,' kurie prieš akis
stoja mūsų tautai. Išaiškinki
te ji-ems. kad jokių pareigų ki
toniškų draugijoms neuždedama Federacijoje, kaip tas mo
kestis 6c. į metus nuo nario. Jo
kių assesmontų. ar . kišimos į
vidnjmi draugijos gyvenimą
nėra ir būti negali. Atsimesti
nuo Federacijos gali kiekvieno!e valandoje. O stojus į bend ra darba duodama teisė savo
balsais, lygiai su kitais, pakreipti lietuvių visuomenį darhą į tą ar kitą pusę, duodama,
garbingą progą mūsų tautos
šviesią ateitį statyti.
4. Kad Kongrese mes galė
tume pasidžiaugti šių metų
darbais, ir kitiems metams ge
rų norų ir energijos sparnus
salėtume isigvti,
reikia šių
melų- apsiimtus darbus garbin
gai ir pasekmingai užbaigti.

O ta suplyšusiais rūbais ap
sikarščiusi, išbadėjusi, persi
dirbusi proletarijato- darbinin
kų minia tokiam šnipui ar ju
desiui išdavikui, dar ir delnai:katutes paploja.. . Argi reiki,;
didesnės ironijos.. . didesnio
proletarijato kvailumo ir dides
nio buržuazinio cinizmo, kad
teip Į akis meluojant išdrįsti
varguolius mulkint ir kvailini.
Ta gali darvt ir daro tiktai tol
gystės ir klerikalizmo baubų ki žmonos pas kuriuos žmoniš
I
Šaltinis.
Todėl meluoja,, kad kumo jausmo nė sąžiniškumo
į
tas jiems yra reikalinga, o yra visai nebeliko. O veik tokiais
I reikalinga kad užslėpti savo yra kone visi socialistų, bolše
|
netikusius darbus visuomenės vikų ir liberalų vadai ir čia AF
Opiniją nukreipiant į ką kitą, merikoje ir Lietuvoje ir Kosiklesų priklauso lietuviai kleriį
Štai kur faktai. Visi socia- joje.
| listai ir komunistai jeigu jie išĮlosi joje Trockis ir kiti aukš kalofobai visiems yra aišku. O
I tikrųjų o ne dėl žmonių mulki- tieji komisarai prisipirkę tur kad ujimas klerikalizmo dėl mi
Į- rimo tokiais vra turi tikėti į už dideliausias pinigų sumas į- nios akių muilinimo, ir nuo sa
į K. Markso’ socialistinę siste- vairių pramonės dirbtuvių šė vęs kiton pusėn pavojaus nu
f .mų kurios pamatan yra padė- mi akcijų — tai kas gi jie- yra kreipimo jiems būtinai yra
reikalinga tai tų kiekvienas
t tas-materialistinis istorijos su- ar no kapitalistai buržujai.
Lietuvoje socialdemokratai, sveiko proto darbininkas aiš
. pratimas, palei kurio nurodyI.
šioje kapitalistinėje gady- socialistai liaudininkai: • advo kių aiškiausiai gali suprast, tik
| nėjo viskas pasaulyje priklau- katai, daktarai,‘biznieriai, pra reikia bent kiek į tai atydos at
| SO nuo išdirbystės priemonių monininkai, bankininkai kas- kreipus pagalvoti.
Jau praėjo tie laikai, kuomet
L tėknikinio išsivystymo. IrJ<ad gi yra ar ne kapitalistai buržu
darbo žmones galima buvo vi
_
•
K kapitalistinėje sistemoje vra jui. .
1 kovojančios tiktai dvi klases:
Amerikoje ir-gi kaip kurių sokiais prasimanytais baubais
f buržuazįniai kapitalistai ir laikraščių redakcijose sėdi pi- ir nebūtniekiais gązdįti. Da
B jiems priešingieji proletarija- niguoti advokatai kapitalistai bar kiekvienas katalikas dar-,
bininkas žino, kad pasaulį per
į tas darbininkai. Tose dviejo- buržujai.
Tai kaip jau augščiau minė tvarkyti gerojon pusėn galima
I’
grupėse sutelpa viskas, o kas
B randasi vienoje grupėje tai ne- jau visiems tokiems ponpalai vien tik remiantis V. Kristaus
teisingumu, mėlio,
k gali būti antroje — nebent bū- kiams ir yra reikalingas kleri mokslu:
B tų šnipas arba klesinių reikalų kalizmo .baubasj kad mažai iš darbštumu ir visų gerų žmoni
vystytais smegenimis socialis- jos narių bendradarbiavimu. O
g išdavikas.
K
Mūsų socijalistai, bolševikai tėlianis ir bedievukams už aklų tuo keliu einant nėra reikalo
K b? liberalai žymioje didžiumoje užldšus, kad jie negalėtų ir ne- naudotis: nū apgavytemis, nė
K ypač jų vadai yra tikroje to žo- dasiprotėtų apie jų pačių klesų melagystėmis, nė kraujo pra
RuMio prasmėje buržujai kapita- kovos lauke padėtį ir kad ne liejimu, nė žmogžudystėmis,
užtenka vien teisingumo,. mei
bet jiems gyvenant iš galit sprifcto į panosę.
■UBulpjmo darbininkiško prakaiKlesų kovos lauke gali būt ir les ir^sav^s pasųmkavįma savo
M it kraujo, darbininltus mut- yra kaip jau aukščiau minėjau skelbiamųjų! idėjai. Keikia di
Įtinant negražu, pavojinga ir tiktai dvi klesos: proletarija- džiausios darbininkų vienybes.
negalima prie
prie to
to prisipažinti^
prisipažinti^ tas
tas ir
ir buržuazija.
buržuazija. Prie katros
Virakas,
v
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siųshj taip svarbiam'reikalui.
Tenebus nei vieno veikėjo Anierikos lietuvių tarpe, kuris vra vertas veikėjo vardo, kad
neparinktų tarp savo apylinkės
žmonių mūsų apšvietos reika
lams.
Tad berirengiant į Kongresą
reikia padaryti štai ką:
L Skyriams nominuoti kan
didatus į ateinančių metų Cen
tro Valdyba ir siusti nominuotųjų vardus.
2. Draugijoms, pr i klausam
čiems ir norinčioms priklausy
ti reikia užsimokėti po 6c. nuo
kiekvieno nario už šiuos metus,
jeigu dar neužsimokėjo.
3. Skyriams ir veikėjams
reikia pasirūpinti gauti naujų
draugijų į Federaciją.
4. Skyriams, draugijoms ir
veikėjams bei kiekvienam lie
tuviui katalikui Amerikoje rei
kia neužmiršti moksleivių —
Kultūros Vajaus. Reikia pa
tiems duoti ir nuo kitų papra
šius aukas atsiųsti tokiu adre
su :
Rev. R. Buiiigas, Federacijos
sekr., 23Š4 So. Oakley Aveiiue,

J
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1) . kulias liepas išaugo a pa pa?
Samanėlėm apaugo tir lim bam
tir lir litą tita tita tir lim bam.
*

Senas parąpijonas,

*

DETROIT, MĮOH.
Bengiasi prie Federacijos
kongreso.

Gražus mūsų kelelis o pupa
Apsėdi ritas medeliais tir Tini bam...
tir Kr litą litų tita tir lim bam.

•2)

Federacijos 4 skyriaus pastangoniisAupo suorganizuotas komite
tas iš Fed. 4 skyr. ir centralinių
organizacijų kuopų atstovų, ku
rie deda visas galimas pastangas,
kad ateinančiam Federacijos kon
gresui, kuris įvyks Detroite, pri
rengus kogražiausių tvarkų, ypač
turtingus kongreso programus.
Nėra abejonės kad jie tą padarys,
nes Detroito katalikai pasiryžę
darbuotis kad prisirengus prie
kongreso kogeiiausiai. Vėliaus
visų kongreso rengimo darbuotę
skelbsime laikraščiuose, kad visuomenė gulėtų spręsti kongrcso
pasisekimų. Klebonas sutartinai
darbuojasi, tai užtikrinta geri re
zultatai.

*

Graži mūsų ulyčia o pa pa.

3)

Kad netoli bažnyčia tir lim baru...
tir lir litą tita tita tir lim bam.
Skersai lanką uįxlis o pa pa —

4)

Gražus mūsų sodelis tir lim bum. ..
tir lįr litą tita tita tir lim bam.
f

3)

Mūsų sode viso yra o papa:
Vinagradų uogos byra tir lim bam...
tir lir litą tita tita tir lim bam. .

0)

Mūsų sopias dar nodvkas o pa pa —
Sėdi sode daržinykas tir liiTi bitui...
lir lir litą tita tit-a tir ’lim bam.

7)

Daržinykas nebejaunas o pa pa,
Žila barzda, pravaslaunas tir lim bam...
tir lir litą titartita tir lim bam.

Išvažiavo Lietuvon.

Juozas Venckus ir Vilktas Stulgailis prigulėję prie katalikiškų.
(Ir-j ii ir kuopų buvo gerais dar
Atvažiuoja Rygos kupriai o pa pu,
buotojais. Laimingos kelionės!
(Mes parduosimo su jais drąsiai
r-lė M. Mikelioniutė gyvendą?tir lir litą tita tita tir lim bam.
ina Detroite darbavosi prie jauni
mo — L. Vyčių 79 kuopos,’ gegu
O jūs, kupeiai plačiakakčiai, o pa pu
žio 8 d. išvažiavo į Clevcland, O.
Mes deresme ligi nakčiai tir lim bam...
I’-lei M. Mikelioniutei draugės bu
tir lir litą tita tita tir lim bam.
vo surengusios “party.” Jauni
mas susirinkęs linksmai laikų pra
Neuupirkgte šito sodo o pa pa •
leido ir d ra u g pasilinksmino.
Kur sesutę savo desit tir lim bam,..
L. D. K. S. 72 kuopa veikia. Jos
tir lir litą litą tita tir lim bam.
nariai kas kart auga. Čia daug'
darbuojasi pirm. Pr. Gustaitis,
Sėdės jūsų sesutytė o pa pa
rašt V.- Markuzas ir kiti. Links
Užu pečiaus sąsparytes tir lim bum...
ma matyti, kad darbininkai deda
tir lir litu litą tita tir lim bam.
visas pastangas, kad savo organiNugirdo ir užrašė Ign. Leščius, zcija sustiprinus.
L. Vyčių 79 kuopa parode savo
'Skiemonių: parapijoj.
gražų pasidarbavimų su vakarais,
Dainos tarmės ir stiliaus 'nebeičiau.
bot sulaukus šiltesnių dienų susi-

8)

‘

Stambiosios korektūros klai
dos IX seimo protokole tūpu
siame praeitame “Darbinin
ko” No.
1., 2 kuopos ši Montello,
Mass. praleista vieno delegato
vardas būtent: Mykolo Abiačinsko.
2., Centro raštininko rapor
to ištraukoje yra parodyta kad
pinigų nuo praeito seimo, na
rių mokesties įplaukė $4,26.37,
o turi būt 4276.37.
3., Naujai išrinktoji centro
valdyba turi užimti vietas nuo
15 d. birželio 1924 m. o turi
būt: nuo 15 d. gegužio m. 1924.
Sekretorius F* Virakas.

ūme.
I’o vakarienei buvo žaislų ir šo
kių. Laikas praleistas smagiai.
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dari stiprus pvaįcĮiumJių * litelis,
kum pkBįvyžęą parodyti sportiškue gabumus bt įtįtus ratelius su
pliekti,
,
• Faridau^aus veWM žadama
. iŠlęUri laikraštukus, “Detroito
nio8,*f kuris bus pašvęstas vietos
lietuvių reikalams, o ypač biznicriams yra tvartu turėti tok jlaik. raituką kuria prap.ešmės įvairius
atsitikiMS iV Via prie vienybės.

į

t
t

YfcM mis. - Dirbti lauke aut tyro otų malonėkit augrįžū įr gyvuoti mū
kilęs aut 10 pidą. Potyjius daug ■W: gražų#
PANAIKINO RŪKYMU„ > koinenduojama įsltaiaytl maudynė ta
vmetm Ausis Ir nosį irtW
uūęstolių padarė. Tas atsilieps n parties buvo surengta uamųosę Bi ra sveįka ir malonu.
su draugystėj-p#vardu šv. Vin
išvalyti su vata*. SelUą gleive gtt
ant kompanijų ir darbininkų. Be zauską, Liutką, Sidabrų, Rugie ■Įėję pas kūdiki jaip plonu, kad
s*
cento.
SYBACUSE, N. T,—, šia slas pu trynimas-galt įdrėitatl.lr vtta
to kompanija žmonoms niekus pa nių, Bašinskų^ Pauliukonių. PauValdyta.
ti kelią USiMtimUL Todėl patartis
miesto* universiteto valdyba už* kad
motina neprileistą buruelai, id
kalba. Pirma sake, kad darbus liukonią surengta vrhist party da
... 1;l,
, t--,... dfaųdė. studentams rūkyti mo purvinti Ir tada nereikės plauti, 1
CAMBBIDGII, MAgS.
negali leisti, kad kainos didtfc vė pebtm apie $50.00. Pageidauja*
šeštam mėnesiui kūdikio gerkle talloa
kyklos
nanniogiy
arba
arti
na

valyti su minkštu. audeklu nemyąta
Netiesa, neteisybę, neturtas,
Dabar kainas numušė, o dirba tik ma kad visi parapijonai kurte tik'
Viri* padėka.
o kada dantys pasirodo, tai gaili
nelaimes ir visos negerybės ga mų.
vartoti švelnų Šepetuku. Naip tik U
ritmą dieną savaite^ Moka ant gali $ eilėą rengtų fokiaa pramo^
**F
dikis nŽHUgit tiek, kpd gali mokint
užsikrėtusių netono po mašina 58c., po.pikiais gąs, nes ne tik duoda pelno, pa
reikia Jį pratinti dantis vulytf,
Liet. Darb. Kopp. Są-goš 8-ta lų gale kM
80c. Pirma po mašiną mokėjo rapijai, bet ir smagiai laiką gali kuopa laikytame savo mėnesinia dorybe, Tiesa, teisybe, meilei
Mdudymai.
76c.,, po pikiais $1,08. Darbinin mą praleisti Ypatingai kreipiu me susirinkime gegužio 13 d. š. m. darbas neša visuomet džiaugs
8ada Prausimas. — Prausimas su 1
du
patarnauja gana gerai tada, k»
mų,
turtų,
ir
turto
teisingą
pa<EBowsĮtfiaug>
MONTHM.O, MA88. 5/ kus i šsavo uždarbio negali pra^ dvmės i jaunimą. Dukterys pasi niįtare išreikšti viešą padėką vi
šilt, yptlngi vasarą, t kiekvieną
gyventi.’ Krautuvėse taip yrą tarusios su tėveliais rcngkite whist siems tiems kurie tik prisidėjo skirstymą ir naudojimų.
ną vandens reliką dėti du šaukšteliu#, t
sodos. Vandens, temperatūra turi butfft
parties, būkit patrijotčs, stengkį- prie surengimo L, D. K. S.'IN sei
brangu, kaip kad buvo.
ta, prie kurios kūdikis jau prlpratąk,^!
Neprotingas gaidys deiman
trumpai čion paduodu katalikų
I* MOTINŲ!R «JŲ •
Užtenka laikyti jį dvi iki keturių mi*rf
Mainieris. tes dirbti tautai ir bažnyčiai. Neg mu ir visą pramogą, kaip tai: vie
tais lesinamas padvės. O nenutų. Odoje tada neturėtų būti jokia- *
nuveiktą labdaringą darbą. Moiijei nedirbsimi gerų ir naudingą tos klebonui gerb. kun. F. J, Juštrynimosl.
Įvudikį reikia nusausinti*'į.
teisingi.žmonės, deimantais ap
tejlas katalikai turėdami gerą gassu švelniais abrusais.
Lvri
darbų,,
priešingai
dirbsim.
Virškaičiui už suteikimą sales, pane sikrovę nuvaro į kapus ne tik
ROCHESTER, N. Y.
padorių gerb. kun. IJeb. Joną
skrudu iirausimast — Skrudoa irgi
minėtas pramogas rengia įr drau lei Onai Dailidieniutei ir J VinciūAm teik* grUMtau
atskirų žmonių tūkstančius,
naudingos del karščių. Į vandenį r»I*'w
Švagždį daug darbų nuveikia.
Mūsij jauni žmones nesnaudžia, gijos sąlese. Kaip tai šv. Onos
kla jdėti viehą puodelį skrudų Ir da- *
Čion paduodu vieną faktą. Gyve vieni perka automobilius, kiti bai dy-ja,į N^rtjosi Vaikeliai, Moterų nui už išpuošimą salės, p-Iei Onai bet ir ištisas tautas/ Federaci
vhUmm* ir
ryti taip pat kaip su sodos prausimu,-#
kUIMy.<
Monkevičiutei už padarymą ženk jos šelpiamieji jaunuoliai yra
no Montelloj keliolika metų Jokū
i
Muštardos prausimas. ~~ Muštardos
tus žiedus, o nekurie tai jau net į- Sąjunga, Marijos Vaido ir Lietu lelių del seimo, poniom, kp. ižd.
Kum* w*»Wau« (r
žmonės, kurių dorumų pažįsta
bas Barkauskas, visiems žinomas
prausimai naudingi nerviškume ir nekijlaua
ym
tyro*
sitaisė ir revolverius. Pastarieji vaitės. Patartina ir kitoms drau Barborai Žilienei,. Onai Danielie
miegojime. Prirengiant maudynę, dėk
•rūbo* Mainui fr u«ui
visa tauta. Už: juos užtaria
bedievis. Nebuvo jam nei Dievo,
pilną šaukštą muštardos { šeštus galio
guodžiasi jog sunku jiems gyven gijoms rengti.
Ir au* jtoZitMt, bu ui
nei ir Onai Daniušienei už suren jau nebe žmonės, bet jų pačių
nus šilto vandens. Kūdikį laikyk van- ■
nei tikėjimo, save skaitė apsišvie
yra dalyku, kurj mm ta-,
denį dvi ar tris ininutas, o išėmus ge
ti, negauną pačios I
gimą
taip
šaunios
vakarienės
lai

c
V'J
. Food sale arba valgią išparda
riau HtaMriftala Blk*
darbai. Jie visi yra jau pasi
tusiu žmogum, nors nemokėjo nei
rai nutrink odą ir tuoj guldyk. Tuotarpiais atvirti.(r.Mrral
bodu
kūdikis gaus ramaus ir atgaivi
ke
seimo.
Taip-gi
ir
panelėm
O.
Bet
geras
žmogau,
artinai
kaip
vinėjimai
taip
pat
sumanyta
p.
M.
žymėję
ir
kovose
už
nepriklau

skaityti, nei rašyti.' Nebuvo dii
a
nau čio miego.
degnio jam priešo kai Dievas ir reikia patį surasti? Ji tau. į šlubą Čižauskienčs. Paskutinė food sale Dailidieniutei, O. M. Šimbelaitei, somybę ir visuomenės dirvoje.
Didžiausia problema kiekvienos mo
tinos
yra tada, kada jos krūtų pienas
E;
Lenkauskiutei,
O.
Migauskiutei
neateis,
bet
tu
pats
turi
pasieškodavė
pelno
arti
šimto
dolerių.
Bažnyčia. Tad anas pamatė kad
išsenka,. ir jai rupi kokį maistą reikės
Kultūros
Vajus
neturi
kito
už patarnavimą laike vakarienės
kudildiil duoti Idant jis sveikas butų
mažyčiai vaikučiai jausdami savo ti. 'Prisilaikymas yrą labai reika
STRAIPSNIS. 08.
Parapijos vakariene.
tikslo, kaip duoti Tautai dorų
ir augtų stiprus ir vikrus. Borden’s
ir
Vladui
Jakui
ir
Mateušui
Norsirdysp Dievo malonę ėmė eit baž- lingas. Tai yra — nereikia ant
Engle
Pienas išrišo tą problemą tūks
Maudymas.
Šiais metais parapijos metine
vadų.
tantinis ir tukstantims motinų bėgy
' jiyčion, tai tėvas būdamas laisvas kampo ilgai stovėti, pamatęs ei vakariene įvyks 19 d. birželio butui. Teipgi ųž surengimą ir iš
Kiidfkl rellka kasdien praus|i£. laiką imskutiniij šešiosdešimts metų. Dau
pildymą
šeiminio
koncerto
kaip
Dorybės
mylėtojai,
remkite
nant
merginą
visados
turi
pakelt
nu
reguliuojant pagal laiką penėjimo ir ginu valkų tapo išauklėta su Bagi*
pamėtė vaikucms ir moterį. Pa
pruvėdfnhuo.
Geriausia yrą rytas, bet. Brnnd negu su visais kitais prepara
Kaip
visuomet
taip
ir
šiais
metais
tai vietiniam parapijos chorui, Kultūros Vajų.
likęs skurdžiam gyvenime ir. sko kepurę, nes tai yra mandagus pri
gulima ir vakare.
Nereikia kūdikio tais sykiu sudėtais, žindyk, suprantamaudyti po penėjimui, arba neužilgo mn, pntl kūdikį jei gali, bet nebandtlose, kurių paliko gana gerai, pa- silaikymas; pamatę lenkę nesek vakariene rūpinasi Šv. Onos ir Ma gerb. vargonininkui V. Sereikai ir
Mūsų
Tautos
apšvietai, prieš išvedimą laukan. Iki bambu ne nėk visokių maistu apie kuriuos mažai
bego. Moteris iš vargo apsirgo ir toli, nes skaitei o gal girdėjai Lie rijos Vaikelių dr-jos.‘ Valgiai vi taipgi So. Bostono gerb. vargoni vargstančių moksleivių pagel- užgis, reikia trinti tik su kempine. Po žilini. Engle Pienas yra sveikas ir gry
to vartoti vonele.- Per pirmą mėiiesj
reikėjo duoti į ligoninę.
Tenai tuvos istoriją; neveik ilgai vaka suomet būna suaukoti, tai-gi tiki ninkui M. Karbauskui ir solistam, bai, mūsų pačių ir mūsų vai vandens temperatūra lai būna apie 95 nas, belo lengvai suvirškomas.
—1(M) laipsnių Fahrenlieito, laipsniš Skaityk šituos straipsnius atydžiai Imtr’
buvo kelias savaites, 6 vaikučiai ruoti, ypatingai sulaukus vasaros masi kad ir šįmet ypatingai mūši] panelėm M. ir O. Gribaitėm, S. kų geresniai ateičiai.—
savaitę ir pasidėk ateičiai.
kai mažinant iki bus 90 gale meti;. IleV.
Jankauskui
reikėjo prižiūrėt, kad'nesušalt ir gamtos grože linksminkis sykiu su biznieriai bučeriai neatsisakys ei Motiejūnaitei,
Kultūros Vajui — aukas rei
neišmirti) badu.
Klausimas kas paukščiais; jei nori susipažinti su ti į pagėlbą surengime šios meti (Jenkišns), S. Paurlii iš Brightoanais pradėjo rūpintis? Ar atėjo merginoms, turi būt drąsus ir nės parapijos vakarienės. Visos no ir didelį ačiū poniai Elenai Ra- kia siųsti tokiu adresu:
Katalikų Federacija, Kun. Br.
ano draugai? Ar atėjo darbinin mandagus ir snapso mažiau Var gaspadinės mūsų parapijos yra kauskienei-Narinkaitei iš Chicakų prieteliai ir jų užtarėjai soci- toti, įsitaisyti edinderį ir nieko paprašornoš iškepti keiką, nes gps, teip-gi Petrui Skaudai už pa Bumšas, sekr., 2201 W. 22-nd St.,
jalistai? Ne, neatėjo nei vienas esnaudęs žengk kur tavo akį ve daug reikia ir kelios to viso ne tarnavimą su automobiliu laike Chicago, III.
.9
**
ORDEN’Sį Eagfe
seimo ir viserns tiems kurie dau
-a
pažiūrėt kaip tie mažyčiai gyvena ria. Nereikalauk kad štabo pir gali padaryti.
Pienas neturi
Dejuoja Amerikos lietuviai,
giausiai išpardavė vakarienės ir
ir ką valgo. Aniem tas negalvoj. mininkas atsakytų jūsų klausimą,
nieko kito savy kaip
Tikėtus vakarienei pasirūpinki- koncerto tikietą ir kitiems visiems kad jaunimas tautą pamiršo.
Katalikų Federacijos 9 skyrius, jisai mąsto apie save o tamista
tik gryną karvių pie
nm nusipirkti iškalno, kad būtii kurie tik prisidėjo prie, surengimo
Ne visas Amerikoje jauni
ną ir gryną cukrų,
kurio yra pirmininku gerb. kleb- mąstyk apie kitokius prakilnius
galima žinoti kaip didelę vakarie- seimo ir šeiminių pramogą. Taip mas tautą pamiršo, bet dauge
nis maistas jūsų ka
kun. Jonas Švagždys pasitaręs su darbus. Neveik daužyti langų, nes
,nę rengti Sakau didelę dėlto, kad gi ir gerb. svečiams už atsilanky lis. Kodėl? Paklauskite, pa
stas kūdikiams per 63
■ savo parapijonais ir ėmėsi už dav- tai nemandagus pasielgimas ir pa
visų parapijonų priedermė eiti į mą.
metus ir yra vienati
sakys: “Lietuviai nieko neturi,
bo, šelpti tuos vaikučius ir moterį. vojingas apsireiškimas. Daužant
’ ’ ■ • . J.H - ' ! {
nis maistas savo kū
parąp. metinę vakarienę be jokio
nemokyti.” Prie to pasakymo
, fl I?iirm..įJ. (V. Smūgis,
Išrinkta tam darbui komisija ir langą, pamąstyk ką darai. Atei
dikiui
duoti kada mo
atsisakymo.
Ypatingai tai šiais
Rast. Z. E. Sįtrokaitė.. mes visi pridėti turime visiems
surasta būdas kaip apmokėt jos ni vakarais, prašai kad pavelytų
tinos pienas jo neuž
metais kada parapija turi daug iš
mums žinomą tiesą, kad ir tas
ganėdina.
bilos ir aprūpint vaikučiai. Inė- tau susišildyti, stisišildęs nežinai
laidą statyme mokyklos ir vienuo
jaunimas,
kuris;paliko
mūsą
PHILADELPHIA, PA.
19 įjęomisiją šios ypatos: pirmi- ką veiki, nueitumei sekmadieniais
; lėms \namą. ■-Rengiama vakarie ■ • •• » -n' r.r»i;-TTCT>.$f
tautą, taip' pat nieko neturi ir
% ninku kun. kleb. Jonas Svagždys, į bažnyčią, gal būtumei daug
ati Eagle Pieną,
Vakare, 7-tą valandą- 26-to ge- yra nemokyti. Tūkstančiai išnė ne tik bus graži ir skani, bet
pagelbininkais Antanas Tautkus, linksmesnis, gal būtum ir pačią
prisiūsk mums šitą paskelbimą ir mes
taip pat didelis ir. įvairus progra gūžio šv. KArimiego mokyklos sve tautėjo tik dėlto, kad Lietuviij
r
pasiusime
jums penėjimo instrukcijas,
Mikolas Abračinslcas, J. Trainavi- sau tinkamesnę suradęs, nereikė
tainėj bus nepaprastas, dar Čia, Tauta jiems pasirodė nekultū
mas linksmins svečius.
Kūdikių Knygą ir kitokias brangias in
čius, J. Daugėlavičius, p-lė Ona tų kfrirčiai kelt del vienos gražio
regis,, niekad nebuvęs dalykas; ringa.
formacijas, dykai.
Tūkstančiai ištautėjo
Ir-gi turi atsiminti,
Kašėtaitė, J. Česnulevičius ir kiti sios lyties.
Cedar Chest.
būtent: gerb. J. Vaičkus, tėvas lie dėlto, kad jie patys nepažino
ir pasiskyrė sau darbus: vieni ėjo kad su šautuvu merginą nepriver
šv. Kazimiero parapija rengiasi tuvių dramos pU savo draugais,
garbingos mūsą žilos praeities.
per stubas pardavinėdami tikietus si kad tave mylėtų, o tik juoku leisti &nt'išlaimejimo Vilties Skry
THE
BORDEN
draugėmis 1 oš-vaidins tris, veika Kad ištautėjimą panaikinti,
BORDEN
BUILDING
delei koncerto, kuris buvo rengia pridarysi, o paskui liksi despera nią.' Bet pirma negu ji bus gali
lus, kaip ve: pirmą: “Pietro Caru- jaunimui neleisti pražilti tuš
COMPANY
NEVVYORK.
mas labdaringam tikslui, kiti rin cijoj. Su šautuvu reikia protingai ma palodyti, reikia pilną pripil
so” (dramą); antrą: “Neprausto čiame ignoracijos pasipūtime
2
ko aukas, treti prižiūrėjo vaiku apseiti, nes tai pavojingas daik dyti. Cedar chest aukoja p. W.
ji Žmona” (komedija) ir trečią: ir gatvės kultūroje, reikia jau
čius.
Tikrai pasakant, tai dau tas. Antras patarimas. Jeigu ma čiviūskas, lietuvis biznierius, ku
“Susimildamas” (komediją). Ži nuomenei vadą, mokytų, jauni
giausia pasidarbavo Antanas Taut nai tuoj merginą visai- pamylėti, ris užlaiko rakandų krautuvę. Da
nia : artjstai-vaidintojai ne byl-ko- mą ir Tėvynę mylinčią.
kus, kuris yra Montelloj katalikų į tai pirmučiausiai patirk ar ji tave bar tik artistėms reikia’pasirūpin
kie, tai.-.. tai ir kaina tikietą į tą
tarpe žymus veikėjas. Turėdamas myli. Bet nepirk deimanto žiedą, ti idant savo rankų artistiškais iš
asg- tt
a tt o «g? a si x
Kultūros Vajus neturi kito
teatrą ne vaikiška... —-Tikietą
savo 8 vaikučius, dar priėmė ir nes merginą išgąsdinsi. Jei turi dirbiniais prikrautumėte tą skry
<31S mažas vaikas išdykavo, todėl jo
tikslo, kaip duoti Amerikos
yra trys rūšys; doleriniai, 75 cen
U motina pareiškė, kad jis negaus nę
anuos 6 tūlam laikui. Čion mato nusipirkęs, tai patsai ir sunaudo- nia. . Todelei visos lietuvaitės yra
jaunimui ir visos mūsų tautos
.
trupučio.
tų ir pigiausi 50 centiniai. Ir ją
kožnas tokio žmogaus gerą širdį. kie. Kas eina piršliuos ir veda kviečiamos į talką, kas ką m'oka,
mokytojų,
vadą.
galima yra išanksto nusipirkti jaunimui
Tame visame pasidarbavime tai piršlius ir atsineša Snapso bonką. sumano ir gali padaryti lai paau
Įreg. S. V. Pat. Biure.
Baltie Real Estate Company, 300 Jaunimo-mylėtojai, Tautos atei
tokios pasekmės buvo. Viso su tegul toksai nesidžiaugia, nes tu koja. Į tą teip vadinamą vilties
Matai
ką
jis daro!
timi susirūpinę patriotai, įlin
"VVharton St. (Phila., Pa.) o vaidiPalauk,
kuomet
jį sugaus motina!
rinkta aukomis. Aukavo Akstinas rės prasišalinti be rezultatų.
Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji
skrynią, kraųjama merginos krai- nimo vakare, bus parduodami prie kite Kultūras Vajų.
mu Bambino po ranka, kuomct jie to rei$5.00, klebonas $3.00. Su aukomis
Merginų korespondentė- tis,o?-kas tam ki’aįčjuivyi’a reika1
įėjimo.
* "kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto,
Mūsą
Tautos
apšvietai,
,
.. IĮ! I
ir tikietais pasidaro viso $325,45.
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduriailinga visi 'žinom. Aukaujant ką
K. vargstančių moksleivių pagel__vimą
—duokite jiems Bambino be jokio
v
. Bilos apmokėtos visos. Šios bilos.:
WORCESTER, MASS. .
atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks
nors, re$da liždė.tL savo tvardą,
bai, mūsą pačių ir mūsų vai
Kaina 35c.
taip’greitai, kaip greitai jų sistemą perims sitas ne
Gaigalui už maistą $32.15, PetreiaptiakaM
kad ne tik knygose aukotojos
BRIGHTON, MASS.
ką geresniai ateičiai. —
pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas.
‘ kiui $7.43, Dr. Lupiniui $25.00,
Kadangi mūsą miesto korespon
KUDIKIAI MĖGSTA JĮ! JIE NET PRAŠO DAUGIAUS! .
vardas liktų, bet kad ir tas ar to
Kultūros Vajui — aukas rei
F. AP. RICHTER & CO., 104*114 So. 4th Sų BROpkLYN, N. ¥. į
Karpavičiui $83.00,
Insurance dentai stengiasi paduoti žinias i ji laimėja tą skrynią, žinotij kelio
Švento Vincento Draugystės
kia
siųsti
tokiu
adresu:
$3.50, už avalines $5.00, už plaka spaudą teisingas, tai ir priekkri- darbais džiaugiasi; O kita tai prakalbos ii’ koncertas kuris buvo
5P5
Kataliką Federacija, Kun. Br.
tus ii* tikietus $4.25, Pranaičiui už tikas ar užsipuolimus atsilaiko. toji skrynia ^statės krautuvės lan surengtas gegužės 18, 1924, gerai
Bumšas, sekr., 2201 W. 22-nd St.,
Todėl ir aš prisilaikant tiesos
drabužius $5.00, Boston Sales Co.
ge kaip ir. ant parodos stt visais nusisekė. Draugija laimėjo nau Chicago, III.
. $20.40, prie namų rakandai $1.75, pareikšiu šį bei tą iš mūsų para gražiausiais rankų išdirbiniais^ ją narią 10. Žmonių į svetainę
&
leidimas koncertui $2.00, vežioji pijos veikimo paskutiniais laikais. "Lietuves, pasirodykit ką galite.
buvo prisirinkę skaitlingai.- Gra
%
mas $5.00, orkestrą koncertui $2., Kaip jau visiems yra žinoma šv.
žią prakalbą pasakė gerb. kun. P.
Maironio parkas.
namų prižiūrėjimas $15.00, Coope- Kazimiero parapija šiais metais
Juškąitis, Cambridge’iaus lietu- .
užbaigė statyti parapijinę mokyk
Praeitą vasarą kada tik nuva vių klebonas. Koncertą pildė pa
rative Bank $20.00.
& yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS!
Tai visos apmokėta užvilktos bi lą. Dabar lieka tik namas įtaisy žiuodavom į Maironių parką, vis nelės Gribaitės iš So. Boston,
MIRŠTANČIAM RAMYBEI
lus ir dabar visų pasidaro $231.4^ ti del seserų. Tam tiksliu reikią gražiau ir gražiau pankas atrody Mass., V. Sereiką, Cambridge’iaus
Tai musų, lietuvių -katalikų nesugriaunama tvir
Klebonas perdavė tai moterėlei gana daug pinigų. Parapijonai davo. Deiko? Delta kad darbš lietuvių tttt'ganųdiikas ir naujas
tove. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organiTik ką išėjo Iš spaudos naujas di
. Barkauskienei likusius $94.00.
moka tik po $10.00 del mokyklos, tūs M ir P. dalininkai Nuolatos “Darbininko’t Hdministrątorius,
džiausia sapnininkas kokia Čar iki Šiol
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
'' Aiškus daiktas, kad ne tik tą mėnesinė parapijos mokestis $5.00. jį dailina. Šįmet vos tilt atšilo, panelės ŠlKSaitŪ .ie Šiinbelaitū iš nebuvo. Su daugybe paveikslu. Drū & rašyk, nes ji:
’
/
tais apdarais. Jo kaina tik $1.75.
moterį sušelpė ir dar sušelps, bet Bet kad visi savo pareigą atliko, žemė pradžiūva ir vėl darbas pra Cambridge’iaūs iv vietiniai mūsų Palangos Trejos Devynerlos, geriau
> 1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00,
. Federacijos skyrius dar turi kitus ' tai toli gražu. O didele skola ir sidėjo Mūsų visų poras yra, i- Įiotųvių kooperatyviškos krautu sios taip vadinamos trejankos 60c. uS & $250.00, $500.00. §750.00, $1000.00. $2.000,00. $3.000.00.
pakeli.
2. Moka pašalpą nariams ligoniams kas savaite po:
gi mūsą parapijai nepageidauja daąt Maironio pųpkaš būtų, gražus vės vedėjas St. Paura, teip-gi Žoles nuo priepuolio arba nervų 8oc. &
kelius.
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00.
Geriausios
žolės
nuo
nedirblmo
arba
Taip, Montello katalikai šelpia, ma. Todclyra rūpestis kaip nors ir patogus, kur galėtume praleis kuygvedė panelė Raudeliūniutč. užkietėjimo vidurių 60c.
3, Šelpia suvargusiais purius ir našlaičius.
%
davė ir duoda ir turi.
Kas ne- /vairinis būdais sukelti daugiau ti Kuosas valandas vąs&ros laiku. Vfehs dainininkes ir dainininkai Nuo strėnų ir pečių skaudėjimo, ge
4 Nariai gauna S. Jj. R. K. A. organą, savaitinį laik- ■
riausia sutaisyta, arbata, kuri tikrai tu
raštį
”Garsą”.
Bekgi
negalima,
tikėtis
kad
Jonas,
duodaj tas ir neturi.
parapijos kapitalo. Tani tikslui
buvo labai turtingi dainomis, labai ri gelbėti ’—60c. už pakelį.
5. Skleidžia apšvietą, leidžia gerus raštus ir dalinu na* i
M. K—nę, yra rengiama įvairiausios pramo Pranas, Barborą Marė, ar Agota patenkino atsilankiusius. Visoms Grumtoms popleros rašyti 1 Lietuvą
rtams veltui.
gos, kaip tai forai, piknikai, kon gali viską padaryti, kalnus nukas ūainu&ūmš ir daįnininkams taria sn gražiomis dainelėmis; tuzinus 75c. o o
6. Platina tikėjimą,„dorą, rūpinasi tautos reikalais, re
Tas tat yra vienintelis lietuviškas 5“ mia Lietuvos rcšpublikąr
certai,
lošimai,
ivliist
parties
ti,
duobes
užlyginti
In
jau
visi
me
padėkos
žodį
vardan
šv.
Vin

va.
sandėlis visokių lietuviškų žolių ir šak
7. Iiengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų
food sales ir tam panašūs.
Šios dŽiaųgkimės. No, Maironio par cento draugijos. 'Mtji inūsų.dr-ja nių; Atsiųsk 10c., a gausi knygute, vi y
metų
amžiaus.
' Šiemet pas mus negerai dedasi. dvi paskutinės pramogos yra įmik ką norime įtaisyti gražiai, tai vist skaitlinga yra nariais ir gražiai sokių želių surašą arba katalogą,
Įstojimas
į S. L. R, K. A, pigus, mėnosijul uiųkcstia loiigviu Kuo
n*
. Antru sykiu užėjo palvinis, Pir jauybū pus mus, o ganu daug pel į darbą; Moterys kurios gali iš gyvuoja, Patartina yra. ne tik
M.ZVKAITIS,
pos yra vkoso čūdosufaci lietum RnllonijoNc Amerikoje, todoL noria- -j
tieji informacijų, kreipkiFs prie kuopų Sekretorių arba tl»*l** <
M
mu sykiu buvo kovo 28 d. Tada no padaroma. Ola reikia atiduo eitį iš namų, nors vieną pusdienį Brtghtono, bot ir iš apielinkūB ge
449 HUDSON AVENUE, ‘ « a tra Baltinų:
- ’
1
potvinis sulaikė darbus. . Dabar ti kreditas p. M. čižauskionei, jos j savaitę atvažiuokit pagelbėt tiem riems katalikams vyrams ir indte.»
S.
n.
R.
X
AMERIKOJE
*
—
*■*.
Rooheiter, N. Y.
gegužio 11 d. buvo didelis Įlotus. rūpesčiu įvesta i madą Svhist kurio nuolatos dirba. Vyrai suba- rims prie mūsų .draugystės prisi- OOOOOQOOOOCXX> *.* 222 So. 9th. stro
Binoklyn,
>.
•
>
k
a
a
<
k
«
*
<_»
Trtlko tvenkinys* Vimdo buvo iŠ* parties rengti namuose, ir tai U- tomis pu pietų kurie negali
dėti, o ypač kurte eaato apleidę QQOCCXXX3OQCX3C
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Telšiai. Telšių moksleivių
šaulių būrys š. m. balandžio 2
S
d .šaukė visuotinų susirinkimą
4
Gaisrų 1923 m. Lietuvoje bu ir nutarė, kad šauliai turį būti
vo 939. Nudegė fabrikų bei nai negeri degtinės, t y., kad
dirbtuvių 18, mfwo trobesių 39, šaulys turi būt blaivus ir visėd
■■įįį|jĮ|Į|įgjį|^^
medžio 552, smidclių, kiečių, budėt “ stovėt .sargyboj. Po
daržinių — 1,206, Išviso 1,815. to praslinkus keliom dienom t,
Sudegė daugiau kaip 2,600 gy y, balandžio 9 d. vėl buvo susL
vuliu ir paiiščių, daug.gyūdij. rinkimas kuriame nutarė per
ir kito turto; žmonių aukų 14. Velykų atostogas rinkt Vil
Nuostolių padaryta už 7}Š32r niaus atvadavimui aukas. Au
Ois litų,
kų rinkimo svarbĮąusias tiks
las yra tas, kad skleist liau
džiai tėvynės meilės ugnį it
PADĖKA.
Nuo ledų ir audrų 1923 m, taip ją sukurt, kad niekad ne
Lietuvoje nukentėjo 8,132 li užgestų. Tam darbui atlikt . Turiu širdingai padėkoti
Idai. Rugių sugadinta 2,160.7 turi kiekvienas šaulys, . savo šioms ypatoms kurios aukavo
bu, kviečių 392,8 ha, miežių 7,- kaime, pasakyt prakalbą, kad dėl Lietuvos našlaičių: 1) Jieva
736,2 ha, avižų 13,558 ha, žir išgainiot nesusipratjisiems juo Gribaitienė $1.00, 2) Ona. Stanių 6,413,3 ha, ir kit.—viso 32,- das mintis. Yra daug nesusi niuliutė $1.00, 3) Aleksandra
817,1 ha. Centneriais nuosto pratusių ir nežinančių, kas tai Kasinskaitė $LOO, 4) Elzbieta
liai taip atrodo: rugių — 22,- yra tėvynė ir kitų dalykų, tai Tąrutaitę $1.00, 5) L. Navic
106,7 eenf. (didžiausi Kretin šaulio pareiga tas išaiškint. kaitė $1.00.
Jeigu atsirastų daugiau au
gos apskr.), kviečių 3,312,3 Pramatdma kad viskas seksis
kotojų dėl šių našlaičių todėl
eentn., miežiu 65,314,1 centn. gerai.
(didžiausi B. Pasvalio apskr.
Kalifijoras. kreipkitės pas L. Navickaitę,
366 Broadwav, So. Boston,
40,5 tūkst. r) avižų 116,217,9
Mass., nes ji užsima su tuoni
eentr. (B. Pasvalio apskr. 64,Bankininkų
Sąjungos
prezi

.134 cntr.j, žirnių 49,170,7 (B.
dalvku.
*•
dentas Deppe sako, kad Ame
L. N.
Pasv. apskr. 37,323 e.).
rikos bankuose depozitais esą
(“Talka”).
$36,000,000,000.

TeI. So.J3oBton 4000 ■

DU. J. C. LANDŽIUSI

H

t

ŠOKIAI.

Garsus svetys Kaune.
Balandžiu 24 d. grįždamas iš Lat
vijos užsuko į Kauną garsus
Vokietijos pedagogas profeso
rius Juozas HolTmann’as su saco draugu Kritscli. Savo tėvy
nėj, Vokietijjo, jis pasižymėjo
įtaipo garsus jaunuomenės ju
dėjimo organizatorius. Ligi jo
Vokietijoj jaunimas buvo auk
lėjamas kitu senesnių žmonių
-- pedagogų.
Prof. .Juozas
JTaffmann’as tą auklėjimą pa
kreipė nauja vaga — jaunimas
. turi auklėtis patsai, jis pats
savo auklėjimo turi nk t y vi ai
dalyvauti.
.Jaunimo auklėjimą per jaunimą jis statė ant
religijos ir abstinencijos pa
grindų. Jisai yra geras prof.
J. Ereto draugas ir prof. Kei-puLpažįstauias.
Atvažiavęs i Kauna idomavosi jaunimo judėjimu. Suži
nojęs, kad šiuo metu eina Atei
tininkų skautų kursai, aplan
ko juos, pasako prakalbą, pa
prašė, kad ateitininkai skautai
ja mpadainuotų ir pašoktų suk
tinį, ką šie ir išpildė. Tas jam
padarę gero įspūdžio.
Pasiteiravęs daugiau apie
jaunuomenes organizacijas ir
jų v eikimą, penktadienio va
karą išvažiavo i Karaliaučių,
kur jo laukia su paskaita.
J

,

*

*
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Lietuvos Moterų Sąjungos
tautiniam laivynui remti val
dyba š. m. balandžio 29 d. šau
kia visuotini narių ir šiaip pri
jaučiančių susirinkimą, kurs įvyks Karininku Klubo salėj 5
vai. vak. Susirinkimo tikslas
galutinai apsvarstyti rengia
mas sodno atidarymo dieną iš
kilmės. Sąjungos naudai ir
savos vėliavos įsigijimą ir jo
sios su atatinkamu ceremonia
lu pakėlimas.

Jau pradėta tvarkyti Karo
Muziejaus sodnelis. Visur ge
ometriškai sodinama rožių me
deliai. Vasarą atrodys tikras
rožių gčlvnas.
(“Lietuva”)
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Dabar musų įstaiga randasi
1326-328 W. Broadway So. Boston, Mass.
■ oA

BAISUS SMŪGIS
• / LENKAMS,

X-

» Lietuvių Rakandų Krautuvė pasekmingai tarnaudama lie- g

kas namams išfornišiuoti ir papuošti.
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DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS
VIDURIŲ LIG V
vaL 9 iki 11 ryte. 1 Iki 8 nė plet.
7 iki 9 vak. •

881 Broadįvay,

So.Boston.

Tel. So. Boston 2831,
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|
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Tel, Sb. Bbatoiii W

J.MACDONELL, M.B.
Galima MsitialtiSH ir Uetuviilcai
arrao. yAtAirooą: Rytiia liti 9 tai

ANTANAS AŠMENSKAS, Vedėjas, i

Po pietų hno l—^B
’ VakarHlK.nU08—&

536 B, Broadwayj’ So. Boaton
■s-

16 METU SOUTH BOSTONE

‘

D R. H. S, STŪ N EI

ŠI PLUNKSNA DĖL TAMISTOS!

AKIU SPECIALISTAS

PADARYTA DĖL TARNAVIMO—Ilgo ir sunkaus
tarnavimo.
SUTALPINA savyje ’ daug r&Salo., '
NEBEGA—Siunčiame per paštą. Ir,expresu į visas ’
šalis pritrauktas rašalo. Nėra kitoi plunksnos jai,'
lygios.
■. RAŠYS taip greit, kad su jokia kjta plunksna
negalės lygintis—be kratymo pirm prudėslant.
Jų kaina su gerumų yra visiškai žema. $2.50,
, $3.00, $3.50, $4.00, $5.00, $5.50, $0.00 Ir augščiaus.
Pirk dabar! Mums ir mes už kiekvieną plunksną*
garantuojame.

399aW. Broadway, So. Boston|YALANDOS: Nuo 9 r, iki 7 v^vak.

Tel» So. Boston 0823 ,
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

*

425 Broadway, South Boston
Gfiso valandos :

t

“KARYS”

fsKAITTMElIAi

(Kampus G 8t. ir Broadwajr) ■
fr-įftg
••••

*

'

■^n

Mirė Ilarry Dutton, 68 m.
amžiaus, žymus Bostono biz
nierius. Velionis buvo Houghton & Dutton Co. prezidentas.
.Jis pirmutinis įvedė madą sam
dyti merginas kaipo pardavė
jas ir pristatyti nupirktus daik
tus.

A

505 E. Broadway, So. Boaton.1

“ I

*-

p; tuvių visuomenei išaugo taip, jog prisiėjo, plėsti biznį. DaNaujosios Anglijos lenkui su
dideliu alastr laukiė gegužio 20 ž bar turime dvigubai didesnę vietą, negu pirmiau. Stakas
f teipgi padvigubintas. Pasiiinki'mas kuodidžiausias. Mūd. Tų vakąrą Boston Opera
House turėjo įvykti ^Halkos”
sų krautuvė yra vienatinė lietuvių rakandų krautuvė, bet
vaidihinią.% Viskas įttvo ga g ji yra viena didžiausių So. Bostone. Pirkite pas saviškius,
tava ir štai nelaime — susirgo
vienas artistas. Viskas nuėjo Įgausite gerą patarnavimą, kainos žemesnės, negu pas kitųs. Reikalui esant, kreipkitės pas mus pirmiausia., Visvelniop. “Keleivio” burdin-

gierius “Kuryer Codzienny”
net apalpo ir suriko: “Przykry
žawod spotkal Polonię. Jak
piorun z jasnego nieba, tak
uderzyla w nas ve wtorek
wieczorem tviadomosc o odwolaniu przedstatvienia “ Ilaiki.”

■

' 14
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Rengia Šv. Petro parapijos
Holandijoj nedarbas padidė
choras ketvergė, gegužio 29 d.,
jo.
1924, Parapijos, salėj, 492 East
Žmonės supranta savo klai Seventli St., So. Boston, Mass.
Kviečiame visą jaunimą ant
das, bet sykį paklydę, sunkiai
atsitiesia. Sykį panirusi koja, šių šokių, nes bus vieni iš ge
atsiliepia ir ant senatvės. Tokį riausių. Grieš viena iš geriau
pasikalbėjimą
teko išgirsti sių orchestra. Taip-gi jau galKam rūpi nuolatos sekti mūs
bus paskutiniai šokiai, nes at
tarp dviejų katalikų:
— Kode! Tamsta priklausai sidaro vasaros sezonas tai pra Tėvynes gynimo reikalas, tas
prie bedieviškos draugijos? dėsime važinėti ant tyro oro. tegul užsisako 1924 metams
Juk esi katalikas ir jautiesi to Tikimės kad visi atėjusieji bus kariu lavinimo laikraštį “KA
pilnai patenkinti ir pilnai pri RI.”
je kompanijoje nejaukiai?
“Kurys” rašo įvairiais Lie
■— Kodėl man to nepasakei sišoks.
Kviečia visus Rengėjai. tuvos kariupnienės reikalais ir
iries 10 metų? Atvykau Ame
duoda daugi žinių iš visos Lie
rikon nieko nežinodamas. Ša
tuvos ir iš užsienio.
tė prisirašyk prie draugijos,—
MOTERŲ VAKARIENĖ.
“Karys” spausdina bendrai
prisirašiau.
Mokėjau mokes
Moterų Sąjungos 13 kp. ren lavinančių raštų, kurie svarbu
čius ir senatvei artyn einant,
reikės pašalpos. Dabar pervė- gia vakarienę nedėlioj birželio skaityti visiems šviesesniems
.
lu, nors ir negera.
' ' 1 d. 1924 parapijos ' salėj ant žmonėms.
“Karyj” eęti daug praneši
Toji vaka
. Daug žmonių paklydo, nes Septintos gatvės.
nebuvo jiems kas pasakytų rienė bus pagerbimui naujų na mų iš kariuomenės Švietimo
prieš 10 metų, kaip reikia gy rių, Vakarienėn kviečiami vi Komisijų- darbų.
“Karyj” randasi paveikslų,
si — vyrai, moterys ir vaikai.
venini atvarkvti.
t
►
Kultūros 'Vajus neturi kito Tikietai jau parsiduoda ir par reginių, apysakų, eilių, juo
tikslo, kaip duoti Tautai tokių sidavė nės iki gegužio 28 d. kų ir 1.1.
“Karys” rūpinasi jaunuo
žmonių, kurie žmones mokytų. šviečiamos atsilankyti sąjunmenės kūno lavinimu, paduo
Apšvietos brangintojai, remki- g’ietės iš apylinkių.
Viena Rengėjų. da daug sporto žinių iš Lietu
te Kultūros Vajų.
vos ir užsienio ir todėl jis būti
Mūsų Tautos apšvietai, vargs,
nai reikalingas kiekvienam
PRANEŠIMAS.
tančių moksleivių pagelbai.
Sporto skyrių
Draugystė šv. Kazimero R; sportininkui.
mūsų pačių ir mūsų vaikų ge<. So. Boston, Mass. laikytam “Karyj” veda sportininkairesniai ateičiai. —
specialistai.
Kultūros Vajui — aukas rei savo susirinkime gegužio 11 d.,
“Karys” savo skaitytojams
1924 m. tarp kitko nutarė daly
kia siųsti tokiu adresu:
Katalikų Federacija, Kun. Br. vauti visa draugija su savo uni atsako į klausimus.
“Karys” savo metiniams
Bumšas, sekr., 2201 W. 22-nd St.. forma pagerbimui kun. F. Strakausko primicijų dienoj, kurios prenumeratoriams duoda do
Chicago, III,
įvyks nedėlioj, gegužio 25,1924 vanai priedą gražų, spalvuotą
sieninį KARIŲ KALENDO
Jei nėra Dievo ir bausmės, m. 11 vai. ryte. Kiekvienas
RIŲ 1924 metams.
Kalendo
tai nėra ko bijoti. Jei nėra am narys privalo pribūti pobažnyrius dailininko Jomanto darbo,
žino gyveninio, tai dabartinis tinėn svetainėn 10 valandą ry
papuoštas D. L. K. Vytauto
gyvenimas mūsų vienintelis te. Iš ten bus maršuojama į
portretu, kitais paveikslais ir
džiaugsmas. Jei nėra baus bažnyčią,
surašyti jame žymesnieji lietu
A. Janušonis.
mės ir kito gyvenimo, tai šis
vių ginklo nugalėjimai nuo pat
gyvenimas turi būti laimingas.
senovės ligi šių dienų.
O laimingas jis tik tada, kada $3,000,000 UŽ GAZO ŠVIESĄ.
‘ ‘ Karyj ’ ’
bendradarbiauja
aš gausiu to, ko noriu. O tu
Bostono Taryba patvirtino daug Įvairių rašytojų, moksli
man nekliudyk. Jei kliudai,
padaryta sutarti su Consoli- ninkų, poetų, sportininkų ir t.
neduodi to, ko aš noriu, tai aš
dated Gas Co. duoti gazo švie t.
tave mušiu ir užmušiu. Jei
są per 10 metų už $3,000.000.
“Karį” redaguoja majoras
Dievo bėra, jei nėra bausmės,
Lempų degs 10,000.
P.RUSECKAS.
jei nėra amžinos gyvybės, tai
“Kario” kaina Amerikoj
nebėra ko bijoti, nebėra nei
metams 2 dol. 50c. pusei meti]
dorybės, nei .tiesos, nei teisy
1d. 50 c.
bės.
Adresas:Kaunas, NepriklauBedievybė yra pamatas vi
soms nedorybėms ir neteisy
bėms. Kultūros Vajus; neturi
Dominikas Stauskas persi
kito tiksl,o kaip tik duoti tau
skyrė su šiuo pasauliu pagedė
tai tikinčiu vadu, tikėjimo, do
lyje gegužio 19 d. Mirė darbe.
ros ir talijos gyvybės apgynė••S
Iš ryto išėjo sveikas ir mirtį
.91
sutiko netikėtai.
Pašarvotas
Dol Dievo meilės prašome vi
po num. 12 Lark St., ties W.
| ~ NAUJA~KNYGA
sų remti Kultūros Vajų.
9-th St., So. Boston, Mass. Tu
.Mūsų
Tautos
apšvietai.
gijoje telpi daugiau kaip
rėjo apie 70 m. amžiaus. Ki
J1QO trumpų pasakaičių
vargstančių moksleivių pagel
lęs iš. Šiaulėnų par., Radviliš
i $150 pusk U5 centai *
bai, mūsų pačių ir mūsų vaikų
kio valsčiaus. Amerike išbuvo
Įt
geresniai ateičiai. — apie 35 m. Buvo nevedęs. Lai
g!
366 BroaJtv.ay, Boitoit
Mtns^
Kultūros Vajui — aukas rei dojimas bus ketverge ii ryto.
kia siųsti tokiu adresu:
Katalikų Federacija, Kun. Br. Prašomi kas gali ateiti atiduo
ti paskutinį patarnavimų.

Janapolis. 1924 mt. 13M. ba
landžio mėn. apie 15 valanda
Maušo Fričolio gyvenančio Janapoly nuskendo Virvytes upė
je giminaitė (’ipė Fruniaitė 16
metų amžiaus. Kadangi minė
toji Fnmaitė buvo nepilno pro
to ir apie savaitę atgal mėgino
nusiskandinti, antra po nusken
dimo rasta ant upes kranto jos
kurpes, pančekos ir skepeta,
tai i’ što vedama kad ji tyčia
nusiskandino. Pastaruoju lai• ką ię.škou tas .jos la vonas, bot
nerandamas.
Rumšas, sekr., 2261 W. 22-nd SL,

I

LIETUVIS GYDYTOJAS IR
C&IRURGAS

’■

nuo 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:30
Ikf 5 ir nuo 6:00’iki 8 vai.'va karė.
Ofisas uždarytas nuimtos vakarais
ir nedėldienials.

“DARBIXTNKAS”
366 W. !Bboadwat, Boston 27, Mass.

i

...... FSrr« >

Tel, Brockton 5112—W,

DANTISTAS

DR. t. J. GDRMAN
- i

(GURAUSKAS)

‘

705 Main St., MonteDo, Mass.
i
i

(Kampas Broad Street)

REIKALINGAS
ZAKRISTIJONAS

PARSIDUODA

kuris salėtų darbą 'atlikti. Tegul kręi- .
pins: KUN. I. KELMELIS, *07 ActamsĖtčEBNfi IR GROSERNE.su visais
St., Netvark, N, J.
‘
(24) rakandais reikalingais dėl bučerip jio
1.39 n->w york Avė. h- .iefferREIKALftGAS VYRAS numeriu
son St., Nėvrai N. .T., netoli nuo lie
su gera išvaizda pardavinėti žipotius tuviškos bažnyčios, tik vienas blokas.
pirkėjams. Pilną arija liuosą'laiką. Aplink lietuviai gyveną. Storas ir 3
Kreipkite — STRATHMORE CLOTH- kambariai, vendu nebrangi, lysą galima
ING co., 065 IVashington St.,* Boston, gaut ant kglių'meąiį. Prte?as(is parduMass.
’ (22) vimo';—savininkas vąifhtaja į Lietuvą
dėl nesveikatos. JlI.IIS PRAKAPAS.
. - * rt
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" Tėl. įo.1B^on,64«^J. j

jURUfjųym.
j 1<YO: T'-Q G R H A Sį J

453 WEST BR0ADWAY,
South Boston, Masą. .
Dorom dailius paveikslus. Veseillas
• traukiam vakarais.»'UžaHkti* Y1-;
sakios rūšies rėmus.

• *

■•V. KAZIMIERO R. K. DR-JOS
SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBOS ANTRASAI.
MĖSOS IR GBOCEPJŲ krau
tuvė gnt’ puikaus kampo So. Bos

PIRK UŽ PUSĘ PREKĖS

1

GK

Permainyk Jusi} •
“be guzo”
į “su gazu”

Pamąstyk tik 75c.,
25c. mažiau negu doleris atsi-f
eis judėjimas vandens Šildyto-'
’ jo jūsų name. Mokėist kas mė
nuo ir naudositės. Mėginki
kainuoja mažiau kaip 51-00.
At Any

Thtie Officet

149 TrcMMit St.. Butm &«•<*., BMtm
212Uurrcr St., KmRm
5 C*mWU»« St.. *4jtw
.
11 ltadrarySt, S»xHrr
■ 7 Haroto St. IrMkKM Vujua
539 ColmWaRMi.U*>UK’«C»f.,>vdMl«r
6S7 Wa&>tt*a St. CaAaaa S«., VatcbMtr
34 Fraafart St.. Barcfcatttr
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BOSTON COHSOUDATED GAS C6.

PARSIDUODA FORNIČIAI
trijij kambarių, mažai tevąrtoti. Ke
liamės į kitų miestą, todėl būtinai noi‘ime parduoti ir parduosime pigiai.
Adresas: ST. DAVKkA, 7 Pacific St„
So. Boston, Mass.
(24)

fone, daromas labai geras biznis,
dėl priežasties ligos savininkas ati
duoda už $3,000.
IR VĖL 6 šeimynų, 28 kambariii
namas su visais improvement ais
piazais ir tt., vieta dėl 6 automo
bilių garadžiaus, puikioj apielin
kej Dorchestery, prekė tik • $14.000.
(24)
A. IVAS
361 Broadway, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA FORNIČIAI

IV. JONO EV. BL. PAŽELPINfcS
už pigią kainą. Kreipkitės sekan DRAUGYSTĖS VALDYBOS
ADRESAI.
čiu adresu: 61 Story Street, South
Boston, Mass.
5-KIŲ KAMBARIU ant 2-rų lubų

f-----------

PAIEŠKOJIMAI
. Ieškau savo vyro paeinančio iš
Panevėžio apskričio, Plukių so
džiaus. Dabar jau yra žinoma, de
šimti metai gyvena Chicagos mies
te. Labai prašau tų, kurie žino ar
ba gali sužinoti jo adresų ir pri
siųsti man į Lietuvą ant to adreso:
Elena Steponavičienė, Panevėžio
apskričio, PI Tikiu sodžiaus. LTTTIUANIA.

iš Rasijos Vasilas Anar/ky
PIRK FARMį IR NAMUS toFahSfftlis
adresu Gabrav*. 10-th Street Tto-

Dabar geriausia proga pirkti farmą
ir pieno biznj, kuri randasi tik pusę
niallės nuo didelio miesto ir 2—3 Šeimy
nų namu, su elektros šviesa. 22 ake
liu žemės, visa aptverta, 16 karvių, 1
bulius. 1 arklys, X00 vištų, 2 kiaulės Ir
t. t. -Didelis sodas su 40 vaisinių me
džių, 1 trokas tr 1 tymas pienui išve
žioti Ir vist 'kiti reikalingi prie farmos
padargai. Pieno parduoda kasdieną po
15 teisų. Riznls tSldrbta per 20 metų.
Apart to yra didelė barn’fi dėl karvių
Ir šienui sudėti, 3 vištlninkai Ir garądžius naujai pastatytas. Kaina priei
nama, , čeki
Dėlei platesnių hrformacl.bj
*1®*^ A,-K KNElžL 308 E.
arba tn-Aiy Oijl Šdutk Bldr,
Boatoa.
2 ;
"

Pirmininkas — J. Jarofia,
. 44Q JSJ. 6-thSt^ So. Bo«toa, MaM>
FIce-pITm. — J. Grublnskas,
157 M St, South Boston, Kum.
Prot. Rašt. — A Janušonis,
1420 Columbta Rd., So. Boston, Mass.
finansų Rašt — K. Kttkif,
42$ E. t-th St, So. Boston, HlM,
ždinlnkas — L. švagždys,
111 Bowea St., So. Boston, Ma*
tvarkdarys — P. Laučka,
895 E. 5-tb St, So. Baltos, Mas*
Draugijos reikalais kreipkitės visados i
protokslų raštininką.
Draugija savo susirinkimus laiba
2-rą nedžldienl kiekvieno m^neslo l-mą
vai. po pietų parapijos salšje, 492 K
Seveath St,. So. Boston, Masu.

f

:
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PIRMININKAS — M. Zoba,
589 B. Seventh St., S. B09ton, MA|*«
Tel. So. B««tea l51^<;
VICE-PIRM. — Kazys Ambtoras,
492 B. 7-th. St., So. Bestdą, Mau«
PROT. RAŠTININKAS — J. Rliaečkto,
f Thoiaae Kark. Se. leston, Mase
^N. RJJTININKAS — Mitas tfHa
460 Ė. 7-th St., Se. BOStOM, Utoaą
KASTETtlUS — A NaadžtoMS,
$85 E. Broadway, S. Boston, MaaA
MARŠALKA — J .Zaikls,
7 Wtofteld St., So. Boston, MasA
Draugija laiką susirinkimu* kas tre
čią nedčidtenj kiekvieno m&eaio, 2-xą
tol. po pietą iv. Petro parapijos aini],
(92 E. Seventh St., So. Boston, Ma*a.

D. L K, KEISTUČIO DR-foS
VALDYBOS ADRESAI
Boston, Mass.

detzky N®. 2. BmI taria. paieško žinia Fnnlalnkus — Antanas Pastolis,
146 Bovrąa St, So. Boston, Muą
arba adresą. Vincento Mnčlnia. knrfs
1^07‘t metais iSvnfclave IS Vilniaus f Vtce-PIrm.
Martinas Kntstautas,
4062 VFashlngton St, RosUnftaM
Stovleiytas Valstijas.
Protokolų RaSt — Antanas MacejiuU*. •
450 Ę. Seventh St, South
Pateškiu! savo rlėHčs Andriejaus Vin- Hn. Raštininkas — Juokis Viuktivičlūi,
kevlčiaas paeina iš Laukinlk?iiŲ kal
006 E. Broadvray, south Boston.
Kuierins —> Andriejus Zalieckai,
ino, Nedzingės parapijos, plrmiaue
807 B. Nlnth
So. Boston, Maw
vena New Haven, Conn. dabar nežinau
kur. Teipoci paieškau savo krikšto tft- Maršalka ■— Aleksandra Jalmokas,
115 Granito St., So. Boston, Mana.
vų Mikai Ir’Faustinoj Kazlauskų, pa
Draugysto D. L. K. KatotuČIo laika
einą 15 SupiesiŠkių kaimo, NedziuK^s
parapijos. Alytaus apskričio. Pirmiau ruineėinius susirinkimus kas idtmt »♦*
gyveno PhniIpsdHte-Provtaenee. R. L. dfeldlanl kiekvieno mftnftolo no N6, OWL
kur. T<ri*l
’dlbur
.Todėl vteų
visų itmlįlml-

0M i; Brea<wąy»

JHAtoia, Mat*.
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