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KRIMINALAS TARP
susekti savininkas ir tuoj liep
MILIJONIERIŲ. ta areštuoti. Abu prisipažino.
? F
T F
Abiem gresia mirties bąusmė.
1
♦
PAŠOVĖ
PR1MIERĄ.
TROCKIS PRISIPAŽINO.
Yra stebimasi kodėl jiedu
KĄ “DRAUĮGAI” PADARĖ.
PIKNIKAS PAVYKO.
(Tlh’AGO, TU. — Nasrai
. LONDON. — Santikiai tarp
juoda rankiškai elgesį ties abu
VTENNA — A Lštrijos preBūsijos ir Rumunijos aršejn. buvo pražuvęs RoBcrt Franks,
Pereitą pėtnyČią, gegužio 30
pinigą užtektinai turėjo. Abu
MAHKVA-— Komunistu par
Igna
r
Šnipei
tapo
mieras
Dr.
NEW YORK. — ĮUripps G. -<d. Montelloje įvyko N. A, Lr D. Ginčai eina <1(4 Besarabijos, milijonieriaus 13 motą amžiaus
tijos suvažiavime vakar karo
buvo universitete gabūs stu
pašautas
ir
sunki
d
sužeistas.
kurią valdo' dabar Rumunija. simus. Fž jį pareikalauta di
ministeris Trockis savo kalboj Moshier, sūnus milijonieriaus K. S. apskričio surengtas pik- ,
dentai.
J aunas vyrukas į; jį šovė jam
Sakoma, kad Rusijos radistai delis špirkiuias. Kadangi tai
pareiškė, kad visos kalbės, iš Hopkrinton, Mass. 23 m. am nikus. Apskritys kasmet tą
lipant iŠ traukinio. Kulka pakursto Rumuniją prieš Rusiją nebuvo padaryta, tai vaikas
būk jis pritariąs atskiru gru žiaus, važiavo automobilinmi į dieną rengia piknikus, šiemet
teko
į
plaučius,
^ipel
yra
kuMIRTIES
BAUSMĖ
ir žada pripažinti Besarabiją. buvo nužudytas ir jo lavonas
tasai tradieijinis piknikas bu- i,
pių susidarymui partijos vi Ne\v Yorką biznio1 reikalais.
nigas-prąlotas
b*
Į^Įkd
pasižy

Galvažudžiai nebuvo
vo vienas geriausią. Diena
Caristai prašo, kad rumunui rastas.
duj esančios neteisingos ir kad TVestfield’o jam apsistojus prie
mėjo
valdyme
ir
įsutvarkyme
MACON,
G
a.
—
Vietos
kri

ėitų iki K ievų ir ton pagelbėtą Inoj surasti. • .
jis sutinkąs su centro komiteto jo dailaus automobiliauš pri buvo nors vėsoka, bet saulėta.
minalia
teismas
pasmerkė
mir

šalies.
Susmukus
>b
karo
Aus

įsteigti Rusijos antiholšovistiŽmonių privažiavo labai daugv
Dabar prie kaltės prisipaži
trijos senajai vaidilai socijalis- nuomone,- kad toksai grupių ėjo /du puikiai pasirėdžiusių
ties
bausmei
dn
vyriškiu,
Wattę valdžią.
no du vaikinai Nathan Leopald
judėjimas kenkiąs partijos vie sportu ir gėrėjos dailiu auto Turbūt daugiausia buvo atva
tai
buvo
atsistoję^
priešakyje,
(le.Jolinsoną ir Jarrett Benl’oržiavę iŠ Našliuos, N. II. Iš ten
nybei.
mobili unii. Jied nužvedė kal
Sakoma, kad karas tarp ir Rirhard Loeb. Abu yra uni
dą, už išniekinimą senos, 82 liet dalykus tik pAblogino. Ta
atvažiavo puikini parėdytas' '
bą. Pasirodė, kad jiedu pa
Rumunijos ir Rusijos jvyksiąs versiteto studentai ir jų tėvai
‘•Partija, Trockis sakė, op
metu moteriškes. Abudu bus da pralotas Seipft ėmėsi už
trokr.s ir keletas automobilių.
Jiedu pagavo
žįsta keletą jo draugų, su ku
netolimoj ateityje. Teeinu pe milijonieriau
pakarti birželio-27 dieną.
valdžios vairo ir į Ulbėjo ša- iumuose savo siekimuose visa
Buvo ir Nashuiečių klebonas •
riais jis buvo universitete. Ne
reitą. soredą Buchnrvsto valdiš Jaeoh Kranks ant gatvės grįž
r
V
~
dos
teisinga.
š>ią
valandą
aš
1į.
kun. Daniūnas.
pažįstamieji teip Mo'shier’ui
kame arsenale buvo baisi oks- tant jam iš mokyklos. Įsisodi
suprantu
savo
priedermę
kai

šovikas suimtas į Jis besąs
APIPLĖŠĖ BANKĄ.
patiko, kad sutiko juos priim
Buvo svečią veik iš visą, ap- .
■pliozija. ‘ Žuvo 40 kareivių ir no i automobilių ir nulėke. Tė
soči jai istas. Atsilakė pasaky po suhaustns ir pataisytas par
ti j savo automobilių. Važiavo linkinių kolonijų. Buvo iš Pro-, .
karinės medžiagos sunaikinta vams atsiuntė reikalavimą už
FARMINGTON, Tll. — Mo ti kodėl šovė. V| ia Austrija tijos narys, ir esu pasiruošęs,
smagiai pakeliais sustodami. vidence, R. L ir nt»t iš New
UŽ apie $2,500,000. Tas galės mokėti už vaiką $10,000.
teriškė su kūdikiu ant rankų, sujudus dėl šitos piktadarybes. kaip kiekvienas kitas narys,
Mosliier vaišino savo naujus Yorko, nors nowyorkieciai,, tei
sutrukdyti karą tūlam laikui.
"T
Detektyvai pagavo juosius įėjus į vietos banką grūmodar
prisipažinti padaręs klaidų. Te
draugus.
Kai pasiekė Alba- sybė, ne specijaliai į pikniką
PAGRUMOJGįABIEM
pagal pamestus akinius.
Tai nm revolveriu privertė banko
einu niekas neturi teisės aiš
nv, tai “draugai” kvietė nak važiavo.
PARTIJOM.
buvo labai painus darbas. Bet tarrfantojus paduoti jai riŠulį
kinti taip, būk tos klaidos buvo
RUOŠIASI SUMUŠTI
AVASHTNGTO|. — Senato taikomos prieš partijos vienybę voti. pas jų pažįstamus, bet. tas
Automobilių buvo labai daug, •
DARBININKŲ VALDŽIĄ tyrinėjimai buvo' daromi pas popierinių pinigų — viso 1,500
nesu tikęs ir nakvojo hotelyje.
visus akinių pardavėjus ir akių dolerių; ir įsisėdus į belaukian rius LaFolleRe respublikonu ir ir discipliną.’.’
ir iki tūkstančio1 nedaug tetrū- ■
Ant rytojaus visi trys pasileido
Pagalios pavyko tį automobilių nuvažiavo.
ko.
demokratų partijoms pasiuntė
• LONDONAS.
— Konservą- 1 daktarus.
‘
i Nmv Yorką. Ties Fishkill ne
Tvarka buvo gera. Tvarką
toriai uoliai stiprina savo eiles,;
— notas, praneą<lanU
kad ski
NUŽUDĖ 22 VAIKU.
K
pažįstami draugai liepė pa
riant
Irąndidątfps
.įprezidentus
saugojo pikniko komisijų ir du
pasiryžę sumušti darbininkų
lengvinu sustoti, nes reikėję ciliętuviaj policistai.
Iš Rygos pranešama/ kad.
™idziąrkai parlamente ve] Ims t
.
Sa; garėtą Užsidegtu * Bef jam pa(Programą , išpildė-^vietį^a^
%avn '"į
žmonių valios ir kad nepasiten vada s, pripūŽiAtas' kaltu Wžu* sprandą; / Rišimi ątkiM yevol- choras, p. Banio vedamas tr**
darbiėcią mniisteriams algas.
Našliuos lietuvių choras, p.
kinantieji žmonės ras būdą pa dymo 22 vaikų? kurie buvo' jo
Bet ar jiems tatai pasiseks—
Verį' ir liepė sustoti. Sustojus.
Stanšausko vedamas. Kalbėjo /
vesti šalį į kitas.rankas. Tš to globoje, Tsokur buvo vaiki!
didelis klausimas. Praeitą sąMvedė iš aiftoiųobRlails,- nuveBrocktono majoras ir kum ‘
Tuč|;
daroma išvada, kad La Folle- prieglaudos vedėjas.
vaitę tuo pačiu klausimu dardė į krūmuą> pririš# prie tvo
Garmus. Programo vedėju bu- >
tte pagatavas stoti priešakiu vaikus jam buvo pavedę sodie
bieČius parėmė liberalai, vei
ros. 'Tasaiband& savo draugus
vo p. Jonas Glineckis.
naujos partijos ir būti kandi čiai dėl negalėjimo' jų išmai
kiausiai parems juos ir šį karSugėdinti, Sakydamas, kąd už.
tinti.
datu į prezidentus. .
Laiminga nelaimė.
-tą, balsuodami prieš konserva
prietolystę šitaipos atsimokėti
torius. Liberalai savo para
yį’a begalinis nežmoniškumas.
V ienas automobil ius su CamPRIPAŽINO HEREZIJĄ,
ŽEMĖB
DREBĖJIMAS
mos teikei įkišiu! darbiečiams
Tiedu pripažino, kad jis juo bridge ’iečiais, važiavusia pikAZIJOJ.
CLEVELANdT Oliio.—Epis-.
visai ne dėl to, kad jiems pri
du gerai.pamylėjęs, .bet girdi nikan patilto netoli Montello
juodu esą policijos- gaudomi,, galima šaltyti laimingą nelai
tartų, bot dėlto, kad iš sumu
kopalų vyskupų suvažiavimas
MASKVA. — Pranešama, turi slapstytis ir dėlto jiems mę. Automobiliauš mašinerišimo valdžios jie. sau mažiausia
pripažino vieną savo konfratra
*
*
ką telaimėtų.' Jie jaučias nu
vyskupą Broivn kaltu herezi- kad praeitą trečiadienį Tašken reikią autombbiįiauą. Pririšę, joj kas ten staiga pagedo, kad
žudę savo prestižą, savo pepnjoj. Vyskupas Brovn yra-pa te i^’kęs smarkus žemes dre dar prigrūdo bumą akmenų,, šoferis neteko kontrolės. Au
lariimą žmonėse, ir jeigu neuž- •
rašęs knygą. “ Communism and bėjimas. Smulkesnių žinių kol' kad negalėtų šaukti. . Tą pa tomobilius atsimušė į strytkžk
darę, piktadariai pabėgo. Bet rio bėgius ir virto; Apvirto te- i
ilgo turėtų įvykti nauji rinki
Christian.” Kol kas rastas kas nėra.
Moshier per penkias mjnutas kiniais augštyn.
mai, jie. savo reikalų nepatai
kaltu vyskupas bus paliktas
AutomobL
atsiliuosavo.
sę gali dai* dauginu pralaimė
ramybėje.
.Jam duota proga
liuje buvo aŠtuoni žmonės. Po
Rumunijos fašistai veikia
ti, negu kad dabar turi.
apsisvarstyti iki spalio 14 d. š. energingai ir smerkia valdžia
bisltį visi nukentėjo, bet dau

PARISTAI KURSTO PRIE
KARO.
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Tuo tarpu ministeris pirmi
ninkas MaeDonald pareiškė,
kad jis statysiąs klausimą dėl
pasitikėjimo ar nepasitikėjimo
. jo ministerijai. Jei jis negauF tii pasitikėjimo, jis. arba rezig
nuotų, arba patartų karaliui
paleisti parlamentą.
Nauji gi rinkimai gali duot
tokių rezultatų, kokią konser; yatoriai visai, nelaukia, o libe
ralai labiausiai bijo;

m. .Toi iki to laiko neatšauks, u žsiisiartinimus su. Jugo-Slavitai bus suspenduotas.
ja* Lenkija ir Francija.

. . ........................

re žuvo daug
t

•.

merginų

ANTANAS SMETONA,
Pirmutinis Lietuvos mpublikos prezidentas,

dabar Lietuvos universiteto humanitarinio skyriaus profesorius

DAUG BĖDŲ.

giausia tai. J. Smilgis ir p-lė O.
Dailedinaitė. Teeinu po dak
taro apžiūrėjimo visi nukentė
jusieji dalyvavo piknike ir nu-.
4 gegužės Rygoje įvyko dide
kentėjnsios merginos, išski
lės katalikų iškilmės. Tą die
riant p-Ię Dailedinaitę, dalyva
na iškilmingai perimta katali
vo pikniko šokiuose.
ką katedrai šv. Jokūbo bažny
čia. Toji bažnyčia katalikų 1 Vienas dalykas neatliktas.
pastatyta, bet, 16 šimtmetyje
Prieš pikniką L. D. K. S.
Latvijoje įvedus protestantiz
kuopoms buvo pasiųstos*auto-,
mą,
ji
iš
katalikų
tapo
paverž

AMŽINAI UŽMIGO.
mobilias knygutės ir reikalau
BAISI NELAIME
ta.
Dabar, Latvių vyriausy ta, kad būt grąžintos laiku/
LOS ANGELES, Gal. ~ ProROCKFORD, UI. — .Nnna bei padarius su šv. Sostu kon Kaikurios kuopos gražiai pasi
to ligomis sergančiu mėrginų Harden, moteris 40 m. amžiaus, kordatą, toji bažnyčia vėl liko darbavo. Kitos pasivėlino. Iš
prieglaudoj naktį ištiko gais mirė nuo miegamosios ligos. katalikams grąžinta.
Waterbury, Loveli ir Forest
Toje iškilmėj^ dalyvavo ke City tik subatoj tai yra amt ry
ras. Liepsnose žuvo arti 25 Yra sakoma, kad sergančią
mergini}. Apdegusiu mergini! miego liga Suv. Valstijose esą letas vyskupą, tarp tų šv. Tė tojaus po pikniko knygutės te
liko apie 50..
vo pasiuntinis Zecchini ir Vil atėjo. Ritos dar ikšiol negrą
apie 50 asmenų.
,
niaus vyskupas Matulaitis, žy žino. Todėl tas dąlykas turėjo
mesnieji Latvių ir užsienių būt atidėtas.
SUDEGĖ KETURI NEGRAI
NUSKENDO ASTUONI.
valstybių atstovai. Nedalyva
NEW YORK — Negru apNew Haven, Ct. — PliUip B.
vę tik protestantiškųjų valsty
GRANDFORKS, B. C.—
gyventdj vietoj buvo gaisras.
bių atstovai. Atstovu nuo Že Svrnin, kurs antomobiliumi su*.
Valčiai ant ežero apsivožus
Sudegė keturi negrai ir sužeis
maičių vyskupijos dalyvavo važinėjo ir. užmušė merginą.,'
prigėFė astuoni žmonės. Du iš
ta apie pora tuziną.
pripažintas kriminaUškai atsakun. Pr. Bučys.
buvusią valtyje buvo išgelbėti.
komingu.
V
.•
Tą pačią dieną įvyko ii* kW
SUŽEIDĖ KELETĄ
Ranceno į vyskupus konsekra
‘ Senasis John D. Rockefeller
Cliicago, IU; — Brioklayerių j
ŽMONIŲ.
cija. Dabar Latviai turės vie
unija padarė su darbdaviaia ^
aukojo $500,000 Harvardo uni
ną arelvyskupą ir vieną vvskusutapti pagal taių nsio WU-|
Ant Dunojaus upes ant italų versitetui. Iš tų pinigų bus
pą-pagelbininką.
ko. 1& jie gaus po
f
torpedinio Uiw ištiko sprogį, pastatyta nauja ėh^mijos ląbo<mas.' Keletas žmonių. jfflMatik
do-i.
■_
■!
v
i
t
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Gavome iš Kauno kablegramą, pranešančią, kad Lietuvos

Tarptautinio Banko akcininką susirinkime, įvykusiame geg 27
Francija turi daug bedą, bet d. š. m. garbingas Lietuvos pilietis A. Smetona tapo išrinktas
dvi bedosdnhiansią juos gąsdi to banko direktorių skaičiau. Clerb. Smetona’dar prieš karą
ną. Tai franko ir gimimų' dirbo Vilniuje valdiškame banke. Todėl bankiniai dalykai jam
skaičiaus kritimas. Franci joj nėra svetimi.
. yra Nneionalis gimimų daugi
Lietuvos Tarptautinis Bankas yra suorganizuotas Lietuvią
nimo susi vieni junas. Dabar ta Prekybos B-vės kapitalu. To banko didžiumą Šerų ir kapitalo
sai susivienijimas išleido 100,- turi Lietuvią Prekybos B-ve, Bu’čo atsiradę nesąžiningu žmo
000 plakatų ir išplatino po vinių kurie skelbė būk tas bankas esąs uždarytus. Tam tikros pa
,są Franci ją. Ant plakatų sa
kraipos Amerikos lietuvių lairašeiai tuos.melus skleidė. Da
koma, ; kad 1922 m. gimimą
bar šmeižikai ir melagiai atsistoja prie gėdos stulpo. Gerk.
Franci joj buvo 760,000, tuo
Smetonos inėjimas į banko -direktorių skaičių užtikrina jo ge
tarpn Vokietijoj 1,600,000, Ja
ponijoj 1,900,000.
Laikraštis rą stovį.
Be gerb. Smetonos. į direktorius išrinktas Jonas Romanas
“La Malin” prie tos progos
pasakė: Franci.jos .padėtis gi- ir Žukas.
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE
miimi žvilgsniu d'aro»i’baises
ni ir hidf
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Vm safcoma, kad koks ten
‘■Darbiuini^MŠ 2G halanJpras{!ok6,i“elef.rafo “f“
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lOllhf [Al Mtriais
įgexljod‘ BąliimorieM.h
ORIO II MICHIGAN Kl
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Ne tik visokį prakilnūs vaiku
čių žaidimai bet ir Lietuvos ve- ■ •;
APSKRIČIO REIMLE
Chicago, III. iiūvos maršas žavėjo mūsų akis.
f
jJĮf vistnki Orsdrilnū^ v/tlferi.

Gegužio II d. pas šv. Jfurgto Vincenta pradėjo aprodineti ’
bažnyčią prieš sumų čia parda vienuolyno virtis klesąs, Icurick
hc pilna mokinių. Į Mckvicną
vinėjo popieriaus, Lietuvos ir
įėjus, visi mokiniai mandagiu
Amerikos vėliuvukes ir kardi sustojimu sveikina Iki jų pa
nolo ženklelius. Vyrai, vaikai
prašoma susėsti 'Yį-a pradžios
ir merginos darbuojasi ir jau
mokslo astuonių' metui ir mernas
kunigėlis
sukinusi
tarpo
joseph'8 mmaraur b. a
ar iabob
' gaičių akademija keturių rne- t
pusmetis ir apie tą apskričio
žmonių
su
linksmu
veidu.
Baž

jsuva^fcimą nieko negirdetį.
tų. Nors . neperdldrii klesų
Sntitfcl k
mW
ftt
e&ce «t
ifim
■T
unctertho Act ef Msrcb 3, iim”
nyčios
durys
papuoštos
iškil

teMw
Iš; 51 kuopos buvo pasiųstas
kambariai, bet pilni mokiniu.
■gC- i4$$tatięe for msUlog at epeclal rate of poaUgė prorlded for la Mction 1108. ras,.™® parodas, kad tauKg
Act of Och 8, ItaT, aatbori««i oa juij 12,191&n
mių
vėliavomis.
Visi
linksmai
no miesto elektrifikacijos pro- L
Coolid^’o
Mykolas Ruseekas, kuris tame
Seserų yra 200.,. naujukių 30/A
jektas, sudarytas “Galybės” !
P
•
8
kalbina
imti
dalyvumą
pasiti

suvažiavime. apsįūm& net du
kandidačių 40, viso
270.
kime
kardinolo.
Ūpas
pakilus^
bendroves
—
per
brangiai
atsif
Gal
kiekvienas
yra
girdėjęs,
Taigi mažojo koplytėlėj(tnega
darbus, tai yra finansų ir pro
u, ...... ū,«, r
#t .
»*»• »
nes
jų
klebonas
pakeltas
į
pra

eiti!
Kauno
gyventojams,
kad
kad
yra
spinduliai
peršviečian.ą •••»,^$.60
.... 4
li jokiu būdu sutilpt. Vincen
tokolų raštininkų pareigas, bet
n Jofltonandsuburbs t
L
lotus.
Garbe
šv,
Jurgio
para

būtų geriau, jeigu tąjį darbą tys žmogaus kūną. Tie spin- sugrįžęs niekad ant kuopos su
. ^orsiftncomitriSB jresrijl »•«**•« ••»•*-»■»♦*■•>••■•»«•* * r#
ta apvedė lauko aplink visą
pijiečiams.
Aš
būdamas
kely

varytą arba patsai miestas, ar-Į dūliai, vadinasi X-spinduliail sirinkimo neatsilankė ir pra
vienuolyną. žemės yra 10 akje
nežinojau
kad
Cliicugiečiai
ba Lietuvos vyriausybė: tada [Tų spindulių daktarai pasi- nešt nieko nepranešė. Nors
rų. Gražiai aptvertu, Nekukauniečių kišeniuose atliktų gauna ištirti žmogaus viduri- kuopai išlaidų padarė už 20 do rengiasi prie tokių garbingų iš rios sesutės užsidėję baltus '
yrą, tįek reikalinga kiek kiaudaug pinigų.
Patsai inžin. nįų ligų R- po nelaimės patirti lerių, bet naudos nepadarė, tilt kilmių, nes neteko Mihvaukee nuomotus išėję dilba durže;
liai ganykla, ir tiek jie ją te
pagaut lietuviškų laikraščių. vienos kasa žemes j karulius,
myli, bent jų didžiuma. Išim-1 Pauliukonis savo brošiūroje sa- ar kaulai neįlaužti. Dabar di- nekurieins sakė, kad visi nuta*
ko, kad “Galybei” 1 kilovatas džiosios tautos sujudo ieškoti rimų surašai yra likę, pas Day- Tuom tarpu buvau pasiryžęs kitos vežu ir pilu j žemesnes
čių labai mažai terasime, gal
elektros į valandą kainuosiąs 1 mirties spindulių. Norima su- tono lietuvių kleboną kun. atlankyt šv. Jurgio bažnyčių ir 'vietas, lygina žemę. Kaip kur
bent vieną Kapsuką, kurs, Vil
kitus pažįstamus, tai negalėjau topelių auga, bet jie neleidžia
Meilė tėvynėj meilė žmoni- nių bolševikams’ užėmus,' ma centas, gi “Galybė” įmsianti sekti tokius spindulius, kuriais Slavyną, kuris apsiėmęs viską
6 centus, ir kad “Galybė” gry- |bįt garima, viską naikinti ir iš-- pranešti per organą “Darbi dalyvaut toj gražioj iškilmėj. gėlėms augti. Nuo vakarų šojos, meilė Lietuvos; šiais lai
tydamas boįševikų žiaurumus
kais lietuviškų laikraščių skil ir skriaudas neiškentė ir kaip no pelno turėsianti 100 nuošim- deginti. Jie būt naudojami ninkų.” Taigi mes prašome Pasiryžau surasti “Draugo” no statomu naujoji koplyčia ir .
Niekam nežinom svetainė, kuri rasis apačioj
karo metu. * Yra sakoma, kač kad bile kas iš apskričio valdy redakcijų.
tyse tik mirga.. . ir be abejo kuriais atvejais užtarė už lietu čių»
gegužio 13 d. išėjau ant mišių
Mos malėme reikalinga per-1 senovėj Archimedas buvo susekoplyčios ir daugiau rorkulingų
bos praneškite apie visus nuta
kad tos meilės daugiau ar ma- vius. Jo užtarymu buvo nenuį
§v.
Jurgio
bažnyčių,
o
iš
čia
spėti darbininkus, kad jie ne- [kęs tuos spindulius. Sakoma, rimus. Mes iŠ M. Ruseeko. ne
kambarių. Užtai da tas trobo^Žiau pas visus lietuvius yra.
galabytas Vilniaus Vyskupas
siduotų dar sykį suvilioti Į kad kuomet jo gimtiną miestą galime nieko reikalauti; nes jis, leidausi į platybes miesto ieš sis bus didumo’ kaip dabar vie
Jeigu meilė pas visus yra tai Matulevičius, buvo suteikta paskambiais pažadais.
[romėnai buvo apsiautę, tai jis yra suspenduotas, kadangi se koti “Draugo” redakcijos. nuolynas yra. Kainuos $100,kyla klausimas kodėl £ tie lai šelpa katalikų vaikelių bendra, Vienoj restauracijoj išsigėręs
000. Tai išviso mūsų sesutės
Dabar mes esame gavę iš r3e ^ll Šposų tam tikimais niai jau neužsimokėjęs mėnesi
kraščiai teip tarp savęs rieja bučiains, ir dar keletas faktų
šiltos
kavos
iš
netyčių
daejau
inžin. Pauliukonies atsakymą į [spinduliais sudeginęs romėnų nių duoklių. Podraug prašome
turės skolos $180,000.00. Jos
si, kodėl jie vieną visuomenės už kuriuos Kapsuką smerkė suV.
Sakevičiaus
krautuve
ir
pa

viršuj paminėtą editorijalą. In- p^ yną.
išduoti atskaitą iŠ viso apskri
turi viltį savo pasidarbavimu
dalį prieš kitą nustatydami ko- žv ė rėjas Alesa—7j. Angarietis.
klausiau
ar
toli
“
Draugo
’
’
re

čio f mausimo turto, kaip tai: įir gerų katalikų aukomis atly
.
• - , Voja ? Ai’-gi ne visų bendras Bet tokia Kapsuko lietuviams žinieris Pauliukonis nesistendakcija.
š»tui
pora
kampų
ir
gis skolas,
iš priešakio vie
gia atsakyti nei į vieną mūsų
I jDarbininke tilpusį ras- eigų ir išeigų, nes tokis veiki-,
tikslas tėvynės meilė,‘tėvynai- pagelba yra iŠiimtis ir jinai pa
redakcija
ir
maloniai
susipaži

nuolyno stovi paminklas a. a.
argumentą iš esmės; vietoje top$ aIJ^‘ Amerikos lietuvių paki- mas pasirodo visai be vertės
. nįų, viengenčių gerovė ? Ku liudija tiktai tą taisyklę, kad
nom,
nes
jo
broliai
BaHinmrčj.
jisai kas žiu kodėl matė roika-Paus "“P® išnykimą ir neveiklu- jeigu yra bijoma viešai praneš
kuri. Slaniukyno, da apdeng
riems galams reikalingi tie vi- baisiausiose tautos nelaimių
Prašo
jiems
parvežti
malonius
iąs, mat, laukia pašventinimo.
lo nukreipti savo rūstybę’ir teatsiliepė įvairūs laikraščiai, ti apie visų mūs pačių veikimų..
sj nesusipratimai ? Kur ir kiv dienose ir jos vaikai išsigimė
pasveikinimus
ir
tt.
Atėjus
:Į
Apie vienuolynų pradedu būda
viškai išbarti, — dargi su gera “Tautininkų” laikraščiai tą Jei mes ta-ij) *r an^ toliaus veik
nie jų visų šaknis?.. Tie ir. liai pajunta, širdyje tautos bal
“
Draugo
”
raštinę,
radau
gerk,
vot gražius mumis. Vis kas
pamokos doza — du mums ar- padare taradaikiniu būdu. Gir- sime, tai mūsų apskritis nie
tiems panašūs klausiniai kiek są ir į jį savotiškai reaguoda
kun.
Bumšų.
Pasisveikinus,
timus ir brangius asmenis: H}
^-ame kalti ii• klau
kados negalės egzistuoti.- 'Mū
kartų eina brungvn vieta. Ka
mi arba ją gelbėja arba jos
vienam lyste-lenda.
tuojaus
merginos
raštininkes
talikai gali pasididžiuot savo
“Naujienos’ sų reikalavimas yra jeigu su
kraują lakdami. galutinai su kun. F. Kemešį ir p. Viraką.[simas išrištas.
“
Draugų
”
ir
“
Laivų
”
dovanų
Tie visi nesusipratimai ir
lokiu lietuviška įstaiga ir da
* Darbinin- važiavimo nutarimai lieka užtvėrėja — kaip kad atsitiko su Tik apie tuodu asmeniu p. Pau- neki itikuodamos
davė,
kuomi
gražų
prielanku

nemalonumai kyla ir yra tiktai
I
kad reiks, paaukuoti.
liukonis ir kalba savo atsaky- ke” nurodytų, priežasčių kodėl migdonii, tai verčiau’ apskritį
Z. Angariečiu kurį Lietuvoje
mų
padare.
Tuojaus
“
Laivų
”
dėlto deda visas pastangas kad
me/
Lsocijalistinėjc srovėje veikimas likviduoti. Arija išduokit vi
šimtai žmonių keikia už patir
Av. Kryžiaus liet, bažnyčioj'
. vienodi ir kad jie myli Lietu
są atskaitų ir perduokit visų išsirašiau ant viso meto. Alai
;
■
.
..
s.
.
sumenkėjo,
pridėjo
savo
dvi
tas iš jo priežasties skriauda?
Mes turėtume teisės giąžmti priežastis, būtent: koniunis- darbų, veiklesniems nariams, pasirodo ponas P. J. Vitkus. radome JO valandų atlaidus.
vą, lietuvių visuomenę ne toir žvėriškumus.
su pagarba tokį rąstą jo auto-Laj, kurie sukėlę, tarpusavę Taipgi prašome Oiiio ir Michi- Patyręs jog esmi iškilo miesto, Bažnyčia Rymiško styliaus,
' kią kokia jinai yra, bet tokią
Jeigu visų lietuvių tikslu bū riui, bet, manydami, kad ta- h-ovą pažangiųjų darbininkų gan apskričio kuopų kad šiuo- prašo į vidų ir aprėdo visas gražiai budavotu ir didele,
kokia jie norėtų ją padaryti la
kaip kokia katedra — net pen
me visų tų ginčų ir nesusipra tų tėvynės meilė, tai jie visi sai raštas turi šiokios tokios vi- Lįiąse p. Lietuvos valdžia su sa- mi Visi 'užsiintefesuotūmūt ir “Draugo” spaustuves maši
Iš ko man buvo smagu ki altoriai. Labai pasigerėjom
mylėtų tėvynę tokią kokia ji suonieiiinės svarbos, ii daibi- L>0 f.pattjos cenzūra,
timų šaknis ir šaltinis.
tas viskas tūli būti sutvarky nas.
-ir.
'
nai yra — katalikišką Lietuvą ninkams gali būtų įdomus—
ta- geriausioj foitaioj. ‘Jeigi ne- pasigerėti mūsų katalikiško jos gražumu.
Katalikai myli Lietuvą tokią
dienraščio puikia įstaiga. 'M a - Toliaus jau mano vadas pa-,
ir jai padėtų stiprėt, šviestis ir. mes jį indūšinie į vieną iš arti-1 ‘4 Taut mink ų’ ’
laikrašč iai, darorh sau naudos, tai nedary
kokia ji yra: katalikišką Lietu
tobulėt.
Tuomet nebūtų tiek miausių “Darbininko” nume matyt, stojo konkųrencijon kime ir iškašeių. Mes matome šinos įtaisyta moderniškai elek ilso — skubinosi namo, tai aš
vą, katalikišką visuomenę ir
<~ 1Malianojaus “Saulei” taradai- “Darbininke” ką veikia lutų tra sukamos ii* gatavai nulanks aplankiau Aušros Vartų bažny
>
įvairių šlykštynių, šmeižtų, be rių, tečiau — ne jį vieną, 0
' dėlto deda visas pastangas ad
reikalingų erzinimų laikraš drauge su atsakymais be reika kavime. Skirtumas t ik temose. kolionijų apskričiai.
O mes tę laikraštį išmeta. Labai daug čių. Ji randasi ant viršaus
ėutig’ išgalių paremti kiekvieną
lo užgautų asmenų: kun. F. “Tautininkų laikraščiai amži miegame patys ir savo nutari kainavo viskas sutaisyk Mes mokyklos, kurių puoiša penki
čiuose, prakalbose...
veikimą kurs Lietuvos valsty
Kemėšio ir Fr. Virako.
Mokėjome katalikai su pasididžia v i rnu gražūs altoriai ir gana erdvi.
nai taradaikuoja apie klerika- mus užmigdome.
O kol dalies lietuvių bus tiks
bes, Lietuvos valdžios, Lietu
dienraštį ‘ ‘ Draugų ’ ’ tu ri m Žmonių gali tilpt daug.
1 us. Jei kas skirtų dovana, už duokles apskričio lėšoms o da
vių tautos reikalus stiprina, lu Lietuvos jiubedievinimas,
bar nieko negirdėti apie nieką. pirkt arba metams išsirašvt.
Lietuvos socializacija, ar nu14 d. gegužio pasakiau su
gerina...
Tylime
visi,
rodos
.viskas
būtų
sk andinimas komunizme tol
Pas seseris Aušros Vartų - diev Mest Side’s lietuviams ir
- Laisvamaniai tautininkai regeriausioj
tvarkoj,
lyg
kokią
k
1
\
t
t
?
ir
bet
kuris
nors
‘
‘
tautininkų
”
tos visos rietenos yra neisvengišvažiavau į Ballimore, Md..
parapijoj.
beg. lo d. įvyko
L. K. K.
įiiia tiktai tą, kas Lietuvoje
baimę
kęsdami,
nė
vienas
ne

Piln. Blaivininkų Apskr. šuva- pikraselų.
tinos ir būtinos.
Čia parvažiavęs radau šiltesnį
laisvamanybę palaiko ir plati
Čia jų tarpe yra iš Daltimonorimo būti pirmutinis. Prie
orų, nes jau medžiui Visi buvo
, ,
,,
Tėvynės meilė, tėvynės rei žiavimas N. P. parapijos s ve- T1
na; laisvamaniškais pamatais
Brooklvno “Laisvė
1 -i
Ar„.., 1 ..
Laisve ” papra- ko gi prieisime su tokiu veiki rės sesuo’ Joana. Nusidžiaugė su lapais, kaip vasarų. Nors ir
sutvertas mokyklas, draugijas, kalai,' Lietuvos valdžios rėmi taineje, Cambridge, Mass., k u-1 «._ kkl
•• , r.■ . ;■
Prašo, par čia tankiai lyja ir oras vėsesnis
mu ? s Apskričio veikimas turė mane pamačiusi.
nanienutare
šių
metų
gegužinę
.
.
y
mas,
tie
visi
gražūs
obalsiai
ylaisvamanių veikimą prieš ka
4. -t- -d t
rr.. Ple klerikalus ir klerikalizmu, tų būt laikrašty skelbiamas vežti jos tėveliams pasveikini kaip kitais metais, bet’vis šil
turėti
Bostono
apielinkej.
KoL
. , . ,
talikus finansuoja, užsipuldi- ra vartojami vien tik akių mui
• ••
n™ Trumpiu tariant yra taip: pir kuotankiausiai, tokiu būdu mus. Pašaukė ir kitas baltimo- čiau kaip Mihvaukee ar Cliica.... ,. ,v.
.
,7
neja ant J2ietuvos nelaisvama- linimui, kad uždengus savo mi siion pateko sekanti: Ona
ta -r 1- • i/t.,.
|miltinis ir didžiausias klenka- greičiau būtų pastebėti visi rietes kurios pažįsta mane ir goj.
.
_
nių veikėjų ir valdininkų, tikruosius tikslus prie kurių Daihdeniute,* Ona Adomaite,L
Jadvvga Šimkienė. Antanas as,.l,uv® Moza; J'« ^t“tc trūkumai ir gerinus būtų gali nuo jų daug pasveikinimų tė
Mano Važinėjimo tikslas bu
trumpiau išsireiškiant, jie re taip begėdiškomis ir nesąžinišTareikaa, Benediktas Jakutis, 1;ertl,1ii'kmw! Sen,aJanl I*1“1!'' ma prieiti prie tvarkos ir ge veliams ir giminėms. Pataisė
mia viską kas lietuviška, bet komis priemonėmis ir būdais Vincas Matulaitis.
ir pietus. Nors norėjau išnikai- vo ne įspūdžius rinkli, tad
“uu Mo® pumutnus suorga- resnio veikimo.
T
lietuviška laisvamaniška, o kas einama.
Tai-gi Sukruskite visos šio binčt, bet malonumą turėjau daug jų čia ir neprirašiau.
\ .ė- „t -ta....
:v mzavo išnaudojamus darbminApart atstovų dalvvavo is
.
.
.
....
Lietuvos Pilietis.
lietuviška ne laisvamaniška,
Popiet, sesuo skiria
Vienas dalykas, kas ir prie -»
...• ,
. 1
T T
bus ir pirmutinis darbininkų apskričio kuopos ir turime aps priimt.
dvasiškiu gerl>. kun. J. J. Ja- . ...
,v. .
,
>
arba lietuviška prieš laisvama dabartinių tikslų siekimo gali Uitis
ir kun. Pranas Juškaitis.hugejime tHkeJė^troEta,. kuris kritį atgaivinti arba likviduo moksleivį A. Janušaičiuką kad
niška, tai kad tas būtų ir rei mas, ir mano nuomone labai
•Suvažiavimas buvo gražus. Ilgesį įsnaudojanių zydij įsve- ti, bet ilsi viešai turime žino aplankytume šv. Kazimiero Se
kalingiausia ir gėrių goriausia, reikalingas, tai žymus sušvel rimtas, kuri vedė M. Raman- U“““
vergijos. Sn, kukp ti kas bus nuveikta su apskri serų vienuolynų ir kur didesjie vistiek prieš tą visą kovotų ninimas tų visų vieni ant kitų
čiu. Tik prašau dėl mūsų visų niasias lietuvių bažnyčias, kas
dutis,
pagamino
seninu
mesi,
./
.
visomis keturiomis.
man didelio džiaugsmo sutei
užsipuldinėjimų.
Kultūringo mus ete
• imi“als lakais, o bolsevistmeje
51 kp. rast. Ad. Padegimas*
kė. Manau, nors baltimorie. Socialistai kovoja prieš vis se šalyse, kultūringi žmonės
r 1 -4*
v- Rusijoje to pirmutinio darbi1021 E. 72-nd Street,
Gerb. kun. Jakaitis pranešei . ,
. .v r ,
.
čiams pasakysiu apie vienuoly
ką kas Lietuvoje ne socialistiš- sugeba savo įsitikinimus ir ..
. . v. ' , -ryi • •’ ninku ir isiiaudojamųju tautų
Palei praėjusio L. D. K. S.
CHeveland, Oiiio’.
atstovams kad šių metų Blaivi.
d
y’ų
nų
kur
jie
vis
gausiai
aukavo.
ninku
Seime
dalyvaus
Spring-1
rastų
skaitymas
nuomones
palaikydami
su
savo
ką? jiem pirmoje eilėje rūpi tik
seimo nutarimo visoms kuopų
Už
pusės
valandos
kelio
iv
vie

< socialistiniai dalykai o Lietu oponentais ir priešais būt man field’o vyskupas, taip-gi visi <lra«<-kiamas. ,
.
valdyboms yra privaloma priWbonsocket, R. I. — Važia nuolynas. Sučirškus varpeliui,
dagiais
ir
gentlemenais
o
pas
vos ii' visus lietuviškus reika
šilaikvt naujos tvarkos pinigų
IVorcester'io kps. blaivininkai
Tl . .
.
vusieji antomobilimni lenkai sesuo atidaro duris, vadina į
lus jie rėmia tiktai tuos, kurie taus lietuvius iki šiol to kaip ir delegatai priims V. Jenų Į sa- ,.
4
R“1"
ir vokiu siuntime į centrų.
sutiko
nelaimę.
Dti
lenku
galą
vidų.
.Mes
pctsislatę
savo
įtik
ii*
stoka.
vo Širdis fojė dienoje.
ultl knU>-Uetuyijj karasl Liejų supratimu j gali prisidėt
Visi rekitu turi būt išrašomi
gavo, o trys labai sužeisti. Po- :einam ir prašom seserį Vincen
prie socializmo išplatinimo ir . Man rodos, kad visiems stenApskriėio išvažiavimas tnrč- l,va ^M0\S«uHo phes ten.
licistai sako, kad sužeistieji tų pamatyt, ką sesuo ir išpil centro iždininko A.Įex Botumm'istiprihi’mo Lietuvoje ir lietu- giantis, prie to galima būtų jo bilti W.orces'teryje, bet aps- į<as’, .J61?? » ,uzP?lh!besą pasmirdę munšaine.
do.
štai ir Vincentu ateina, bergo vardu ir prisiunčiami
viuose, o kas su tuo nesiriša ar- prieiti, o tas visiems būtų nau kritys nenorėdamas apsunkinti
««
kuri pažįsto-mane, nes ją Die Centro sekretu riti i arba admi
ha
1 ■’ yta
r“"prie
:' štai,
v'' su luotai' visu
’ E dinga, nes
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būtų ižyme lietuvių
Pijus X, didelis rėmėjas ka vas skyrė, kaipo pirmutinę ati nistracijai “Darbininkas5* 366
jiekov
Įrovoja visais jiems prieina- .pakįbjno kultflnngtune. Jule ji rengiasi prie seimo, nutarė b“‘
Pa«u*»tV Vilniui
A”. Broudivay, s So. Boston,
H?1™11', ^ar šnekama apie talikiškosios spaudos, būda daryt Baltimorėj lietuvių para
mais būdais, o daugiausia už faktinai yra atžagareiviu ne turėti kur nors kitur.
mas Venecijos patriarku, pra pijos mokyklą 1921 metais. Ku Mass.
sipuolimais ir dalbai pamatuo tas, kas tiki į Dievą, bet tas,
Suvažiavime dalvvavo L. D.
K»U
rusai m.
garsėjo visam pasaulyj. Jam' ri savo neapsakoma motinos iš
Tas buvo tilpę šeinio proto
tais U* nepamatuotais kad ir kas nesinaudoja kultūriiigo pa K. a Centro Pirm. Artm, “' .taį‘ “ Unklja
buvo
pranešta,
kad
katalikiš

minčių
Ir
meile
mokėjo
pagerb

kolo įlipusiame “Darbininko,**'
šlykščiais šmeižtais ir faktų iš saulio priimtomis taisyklėmis Vaisiauskas, kuris pasveikino but’ ‘“"'“U
kas laikraštis “Defesa” turi ti Baltimoriečių įpročius ir vai bot pakartojame ir vėl delta
kraipymais. ‘
įvairiose gyvenimo-aplinkybėse Piln. Bluiv. varde U D. K. g. I'^iieluva stengtus Vilnnj
sustoti, nes pritrūko lėšų. Ve kelius kaipo iškrikusius avinė kad kaip kurios kuopos dar vis
organimidjos.
ntgttutlKomunistai stačiai .visam jas ignoruodamas, arba auk
necijos palriarkas pasuke:
lius pradėjo po motiniška glo viską siunčia posenovel.
Atstovai visi neapsakomai
Garsus darbininkų prietolis,
“Aš aukoju viskį, kad palai bų rinkti. Biilti’moriečiai ir
kas ne komunistiška priešingi, ščiau už viską’ statydamas sa
S- jų visas darbas* nukreiptas vo ožį.
Už L, D. K. tŠ. Centro Sekre
dėkingi Cambridge’io Piln. Vokietijos vyskupas Kettler, kyti ‘Defesą.’ Jei reikės, aš
šiandien atsiminę apvėrtina jos
£- prieš Lietuvos valdžių, prieš
F. Virakas. Bįaiv. kuopai už surengimą suko:
uastatySiu savo vyskupiškąjį darbus ir moku pagerbti sesers torių
F. VirakaS.
skanios vakarienes, taipogi už
“Katalikas, kurs,. g&lėda- žiedą bei kryžių, ir savo kardiP tiiutą, p dąiighj daugiausia
Vincentos neapsakomai sunkų
. '
Imas, neremia katalikiškosios noliškuosius rūbus, nes noriu,
jų prielankumą.
tikėjimą, šmeižtuose jie . Linzo' vyskupas parake:
, ., pradžios darbą. Ji ne vien
‘ ‘ Darbi ninku * ’ administrato*
Juzefina A. Kriviute,
'spaudos, neturi, teises vadintis rkftd tas
* ‘Mitelįpriedermė yrarblo^us
Visus kitus šlykštumais viršija,
būtinai ir to> pąrižymėjo kaipo mokytoja, tins
Jiems lietuviškumas ir Lietuva laikraščiuspakeisti gerais?*
Suvažiavimo Rašt. geru Bažnyčiosivaiku.”
liau
fiau gyvuotą.
gyvuotų.”
’*
:
/ bet ir surengtuose vakareHiiosė
H
Alės Clevelandiečiai L. D. K.
Pnwti totu, Sis anekdotas & 5jkuopos noriai šiuomi reL
Aukso samius - tik kanu u .
ŽInom
bet
kalaujame iš virš minėto aps
Tęm
ws
pata
itavomo
broL
s
j,
rogr<!sas
<te
{icb
nepažen
.
akričio viešai pranešti org&ne
KT . ;'
(TH» .W0SKBE)
mrnHvfn. in'žm VI Pnniiii
kad- but galima batllb tele- visus nutarimus sesijų, kurios
■^tbltaed every THESDAY, THŪE8DAY and SATŪIiDAY je, ” prasyti,
msp. VI, Pauliufn pash!stii vis.gl teolini. įvyko pabaigoje 1923 metų,
£“■ šas-ssdį; ==-si“ i)aytoi|, Oiiio. JtmBtąejo
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Knygyno.
pagerėjus ten gyvenime sąlygenia. Narių į M Kazimiero dr.taip kaip gyvulys, kaip žvė
*
•Balandžio 27-tą dieną S yaL ry .čia vietos katalikų <lri
Ji.
ją prisirašė 23. Įsteigtas spaudos
ris. A
•
te tylvo iškilmuigos mišito' Lieta* šv. Jurgio parapijos įsteigt
tis kad dėl gerovės LDKS. ši ko toyrius. Pirm. kun. J. AIisius, vicioBKo.njuKois.
žpiouiją iitia neatmenamų:
Ačiū Dievui ne vist pasauly*
misija čUllg ir labai daug pasidar ce-pirm. Kazys Grigas, rast. A. vos Vyčių 2£>-.to8 kuopos, , Skait gymis prie šv, Jurgiu’'
įalkų be paliovos siekia prie ko je pasekė materializmų, m vi
Dftrhtninlrn UrakAllMM.
lingas blįįrs noių
fil!8hfak§& Jame randasi dangyl
buos. '
Čiapas, - ižd. J. Kasiulis.
tai idealingesnib, ,ko tai pl’st- ii subedievėjo, ne visi ištvirko..
prieš mlšito parapijas svatainūjį -kfcgU katalBiSIio turinio
Miestelis mažas. Darbai angliakilnesnio, geresnio...
.
. Kors ir ne taip
bet yi^gi I Wg. M d. M Aūtanorpar. syet.
Narystes,
kur valdyto suteiks po gėlę.’. Ant moksliškų.
kasyklosc čia Itfbąi silpnai einą.
yra
dar
pugęriiiai
didele
žinoįvyko
LDJCS.
49
kuopus
Tuomi tikslu prakilnesnieji,
Darbuotojas K Abišala paritai Oras geras. Kalnuota Šalis. Kal tų pačių migių iškilnūngai apvaik- nustatyta mokestis $’1.00 ’
piįos
dalis
kun
tebetiki
į
V*
laiką
surengtos
prakalbos.
Žmo

gabesnieji žmonių protai sugal
Vesąvb krautuvę plačiai žino* nuose ir pakrantėse niūkso grinte- šėloje šv. Jurgio Dr-ja gavo patro arba po 2S centus į tris m
Kristaus
Įnokslįir
stengiasi
jo
nių
mažai
tėatsilaRk&
Wpettr
vojo įvairiausius būdusj įvai
UŽ šią mokestį.narys turi t
no šventų. mokslų .gyvenime įgyvendinti. tinkamai prisiruošti. Kalbėjo adv. ifliems katalikų veikėjams gerb. L. lės kbmpąiirjųT'n jose gyvena Eu
riausias teorijas,idėjas... TuoLietuvos Vyčių 2B-tos kuopus tis knygų skaitymui
Ir M. širvaičiams, kurie visada rė- ropos ižeiviab ieškotojai duonos
•Irmes
matomi,
kad
kuomet
K
Česntflikf
adv.
B.
Mastauskas,
mi tikslu vienoki valstybinį ir
' «
Sne visus prakilnė8iiiw darbus, y- kąsnio, svetimoje salelėje. Aplan buvo mėnesinis .susirinkimus 13 d. M
visuomenių tautų surėdymai materialistai paskubomis tuo* ir kum kleb< EL £ Vaičiūnas^ Jie
pač p-ni M. Širvaitiene su savo kiau jų kapines ir daug-daug per gegužio Lietuvių Svetainėj. Ap
Daug pinigų išleista; dar
Šia
žmoniją
prie
naujo
fcraujp
pasižadėjo
jr
kitą
kartą
.kalbėti,
buvo pakeičiami kitokiais su
tarta
daug
svarbių
reikalų.
Iš
gražiu balsu tankiai detroitiečius skaičiau liųtuviškų pavaldžių Lie
ginu darbo įdėta steigiant šj
rėdymais, sutvarkymais. Griū praliejimo, prie naujų karų, ,prię skaitlingesnės publikos. Besvarbesnių
buvo
šio
nutarimai
:
palinksmindavo, todel-gi Detroito tuvos sūnų ir dukterų, kurie užmi
gyną, tai kiekvieno pareiga
va pasaulio valstybių valdovų prie .naujų klesų kovų, prie re abejo kuopa pasinaudos jų tuo
vajaus
klausimas,
atskaitos
iš
bu

lietuviams bus gera proga ir ant go Viešpatyje ir -kūnai ilsisi sveti
ginti jį remiant, stojant J
voliucijų ir t. panaSiai, tai ti gražiu pasižadėjimu.
sostai, klanai kraujo liejasi re
vusių
vakarų
4-tą.
ir
7-tą
gegužio,
no nariu. Negana to, ki
ateities, nes- Širvaiičai atidarė moje šalyje. O kaip daug' šioje
Per šias prakalbas kuopa laimevoliucijų, karų ir perversmų kinčioji krikščioniškoji visuo
kurie
pavyko
gerai.
Plačiai
ap

nariu, dar reikia ir knygi
30 utiakHett taHa« veikėju. *•««*»
Šalyje ilsisi kapinėse Lietuvos iš
laikais...
Vieni kitus pakei mene ieško būdų ir priemonių
kalbėta
base-ball
ratelio
veikimas.
.<
_
._
'
-mnrlrio
SiGTlnnlrAG galės fmVftYrtTi
mados. Atsilankęs
tinkamų eivijos ir lankia ateinančio iš nu
skaitymui, tai tik tuomet
čia, vieni kitus sutrempia, vie kaip pasaulyje įvykinti kogrei- Sugrįžo į organizaciją AI. KrenPasirodė kad ratelis gerai tvarko būsime naudingi knygynui ir
dalykų
gauti.
Lietuviams
reikė

mirusių prisikėlimo į Kas jų ka
ni kitus pavergia... Bet prie čiausiai ir kotikriausią visuoti čius ir Ant. Bislis, pirmiau daug
si ir žengia aukštyn. Gegužio 11 'gynas mums, Kitaip ir būti
tų remti tokius asmenis, kurie vi pus aplankys?
to idealia visuomenės surėdy ną ramybę, laimę, meilę ir organizacijai pasidarbavę. Kiti
d. turėjo susirėmimą su stipriu a- Ii, Kiekvieno turi -būt
sada remia mūsų reikalus. Taip
Gerb. klebonui už prielankumą
šie veiklūs darbuotojai įstojo į
mo, prie to svajojamo ideali gerbūvį.
gi pas Širvaičius galima gauti ir nariams už įsirašymą tariu di- merikonų kompanijos rateliu po Remsiu knygyną it- imsiu
kuopą:
Dom.
Milašauskas,
K.
Mi

zuojamo ekonominio gerbūvio
Šventasis Tėvas paskyrė vi
“Darbininką” ir “Draugą.” No džius padėkos ir pagarbos Žo- vardu “ Favorite Knit;” išlaimėjo dvasiai peną iŠ ja<
politinio ir nioralio tobulumo, suotiną vyskupų suvažiavimų lašius, J. Krcnčius, Ona Statkie
vyriai padarydami 11 mum prieš
rintieji kreipkitės šiuo antrašu: džius.
ne,
V.
Dabužinskienė,
J.
Budrikas.
Prašymas ir patarimas,
pasitenkinimo, užsiganėdinimo, kuriame apart daugelio svar
9. Buvo plačiai apkalbėta pikni
9258
Cardoni
Avc.
Prakalbų vedėju buvo kp. pirKUN. P. RAŠČIUKAS,
žmonija kaip neprieina taip ne biausių dalykų bus svarstoma
ko rengimas ir šeimyniško išvažia
Y'ieiią kartą geibų kuff. 5
Diedas
I
alininkas
V.
Brazauskas.
Prakal

'i
7
129 So. Jardiii St.,
prieina. Kaip žmonių minias kaip sujungti į vienybę visas
taitis kall)ėdanuis BUsirin.Idmė i^^_
vimo.
bų
surengimu
daugiausia
rūpino

Shėnandoah, Pa.
Vargai spaude taip ir tebespau- krikščioniškas tautas, kaip su
Narys. žymėjo, prilygino
si
p-le
Anibrozaitė
ir
V.
BrazausPBOVIDENCE, B. I.
džia o šviesesnės ateities vilties vienyti atskilusias, atsiskyru
vištos — draugijas prie kiaužh^^^M
k
žvaigždutes — nors ir blykste sias bažnyčias: stačiatikių, an- ‘Įkas.
Kaip kurie pyko už tai,i»
Gegužio 11 d Šv. Kazimiero baž
CAMBBIDGE, MASS.
lia trumpam laikui ir tai neaiš glikonų ir visokias kitokias, I Galima tikėtis, kad sekančiame
Bet matome., kad kun. Vili
nytinis choras surengė labai pui
kiai lik per tamsius rūkus, lik ka dbiitų vienas ganytojas, vie ('D pasipils įvairių liaują suma
kų koncertą. Žmonių buvo gana
Čią VyčiĮ 18 kuopą veikta, bot tis tai sakė iš patyrimo, o ne
.per ūkanas, per dūmus ir vėl na avinyčia, kaip kad yra vie nymų ir prie naujų pajėgų bus gadaug, bet man rodosi kad Provibeveik nieko laikrašty nėra pažy juoko. Tik Žiiii’ėkinie. Toje
dingsta tamsiuose juoduose pa nas Dievas, viena teisybė ir lini° -J1108 ikfinyti gyyeiriman.
dencc yra labai daug lietuvių ku
mėta. Turui pažymėti, kad mū toje,.kur dabar yni šv. Jurgio
saulinių .audrų ir vargų debe vienas krikštas.
šis-tas.
rie nebuvo ant to koncerto. Na
są kuopa nuo Naujų Motų įsigi
siuose.
Jeigu pavyktų to visų kriMūsų organizacijos, o ypač ir kur jie buvo? Turbūt kur visi
jo naują narių arti 30. /Per M.
Kad ir paskučiausiais poka*- kščioniij susivienijimo atsiekti, kuopos, dideliu prieteliu yra gerb, ant kito “good-time” buvo nuėję
Zujaus prakalbas ir per tiį vajaus
riniais laikais. Kiek tai gyvy tai būtų iš pasaulio daug be- kun. kleb. H. J. Vaičiūnas. Jotas
Koncertą išpildė ir mažas ir di
laiką prisirašė 18 narių, kiti jart
Gėrėtis Pain-ExpeUerio Trynima
A
bai ]»o lytaus dauginasi, stumdo*.;
bių krito bolševizmo aukomis reikalingų ginčų prašalinta, su- prieteliškmnas daug reiškia šiai delis choras. Mažieji labai gražiai
Nelauk ligi to, kuomet jou busi pri
buvo
pirmiau
prisirašę.
verstas atsigulti. Po sunkiant dlenot
mi šalin svetimtaučius. Tas gersi
Kosijoje, Įdek ten kraujo ir sidarytų bendras, vienas, stip- Į kuopai
darbui, savo rankom, kojom ir pečiam
sudainavo,
žodžius visus buvo
suteik, paleiigviuumi 1
Gegužio
3
d.
š.
m.
per
susirin

kad lietuviai imasi pramones^bsib*
ašarų pralieta...
Sutriuškin rus, visų krikščionių frontas I Nors dar varginamasi, dar nėra galima suprasti. Man. buvo matyt
Žmogus, kuris dirba su siwo musku
lais, negali būti sergančiu. Pamfginkit
kimą
buvo
išrinkta
12
delegatų,
tu carizmas.., ir po tiek ir to prieš bedievybę, prieš niateria- užbaigta dalykai su randa už bu- labai didelis skirtumas tarp vaiku
tio lenktyniuoti su kitais. ■ •
Pin-EspeUėrtti išsitrinti skaudumas vietas.
Kvengkite skaudami) pečių ir diegian
kurie įiupyškčjo į IVorccstur’į liet
Mano prašymo ir patarimo
kių didelių aukų... ką mes te lizmų, prieš ištvirkimų, prieš tą kuriame yra kuopos užeiga, ir Čių kalbos dabar ir kaip jie kal
čių stpinrių. Pain• Ėxpelleria palaiko
sveikus žmones geroje padėtyje!
su
trvjata
makabilių
ant
apskri

tikslas, negu aukščiau rašiau.T
3Cc. ir 70e. už bonkt aptiekoae.
nai matome... kruvinus dikta kerštą, žmonių sužvėrėjimą ir užeigos manageris, Aleks. Zakaras bėjo du metu atgal. Tai ačiū gerb.
"
F. AD. RICHTER <fc CO.
čio
suvažiavimo.
Iš
viso
buvo
1(>
torius... įmliturizmą... milita Iveabejo pasekmingiau galima su žmona, kuriuodu yra gerai pa kun. Čaplikui už jo darbštumą,
kame dalykas.
Seniau gyvenę#
104-114 So. 4th St.a Brooklyn, N. Y.
f
ypatų,
bet
4
buvo
nvatstovai
tik
netoli senos lietuvių bažnyčios
rizuotą pramonę... darbinin būtų kovot su viso pikto sklei- sięlarbajrę užeigoj, atsisako iš vie- nes jis mokino vaikučius iš visų
kaipo svečiai. Iš mūsų kuopos du
kus... visą šalį... Vietoje ra dėjais ir platintojais.
B. Š., kuris titre jo ten inažąspaUSs
tos, vienok kuopa dar nepaleidžia savo jėgų. Didysis choras taip-gi OOCOOOpOCXDOOC>
nariai
tapo
išrinkti
į
apskričio
val

2XZX20000ČXXXX20
tu
vėlę ir knygų krautuvę,. nėSt* J
Kiek iš laikraščių matosi tai Užeigos iš rankų, nenori,, kad ji gerai išpildė savo dalį programo,
mybės,
doros,
gerbūvio...
dybą: A. Služiutū užėmė raštiuin- niai persikėlė į naują vietą, | d
matome žiaurius kruvinus dik ir nekatalikai krikščionys tuoKitos kuopos šiame apš bet nors merginų buvd daug, vai
kes vietą o J. Vinciūnas iždininko
tatorius, matome subedievėji ilti dalyku rimtai susirūpinę ir p^ty. kurios turėjo, krautuves, nei kinų suvisai mažai. Duetą sudai
barliilį katalikų ir lietuvių.ėeutl
vietą
jau
antras
metas.
(netoli šv. Jurgio baž^^lOt)*S
mą, ištvirkimą, sužvėrėjimą... jie ruošiasi ir ieško būdų kaip kelintos dalies tiek laiko neišlaikė navo panelės A. Sinkevičiūtė ir E.
Gegužio
11
d.
pagerbimo
moti

P-iias Š. senoje vietoje įatdavi^O
kerštų auklėjimą, kerštą vyk galima būtų prie bažnyčių su- sąvo krautuvių Įdek eiceriečiai PzČkevičiutS. Nors dar abi labai
i
nų
dienoje
visi,
vyčiai
ryte
9
vai.
domą, kerštą į žmonių prigim sivienijimo iš jų pusės esančias Į savo 3»u ^ikė,
jo laikniščius, tą pat daro ir
jaunos, bet labai gerai sudainavo.
,
Tik ką Išėjo iš spaudos naujas rll- dalyvavo šv. mišiose. Gegužiu 17
tį inkalaina, įauginama, mato kliūtis sumažint ir prašalint.... Į Ctieerimčiai išjudino. L. D. K. S. Jeigu mokysis, bus labai geros (žlausls sapnininkas kokio dar iki šiol
joje vietoje. Pastebėta^
|d. turėjo šokius, kurie gerui piivy-' p. š. didesnė dalis laflcraŠčių yitfJĮ
tebuvo.
Su
daugybe
paveiksiu.
Drū

me žmogų virtusį žvėrim.
O Geri norai yra, o Dievui pade- Chieagos' apskritį, tai dabar tiki- dainininkės. .
tais apdarais. Jo kaina tik $1.75.
Palangos Trejos Devynerius, geriau ko.
laisvamanių, soeijalistų, komamtoM
kur ten yra gerbūvis, kur ra dant gal ir visi nesusipratimai Į ,nasb bad apskritis pajudins ldsios
taip vadinamos trejankos 60c. už
Taip-gi dainavo solo Juozas Gemybe“4 apie kurią pasaulio idea tižsibaigt tuomi, kad liks vie-|tas kuopas Į darbą. Gal kitos
Gegužio 17 d. buvo sumigti šo tų turinio, negu katalikų. ■ w«
pakelj.
eevieius. Jis turi augštą, tyrą bal žolės nuo priepuolio arba nervų 8ūc.
listai svajojo, vardan kurių nas gaily tojas ir viena a viny-1 buopos šiame apskrityj įsijudins į
Geriausio!? žolės nuo’ uedirbiino arba kiai kurie gerai nusisekė. Buvo neturėtų būti. Tamsta turvž^otj:
są ir labai jis publiką užganėdinp.
užkietėjimo vidurių COc.
toji revoliucija buvo pravesta, čia — viena Kristaus Dažny- prikimą, kad pralenkus cieeriedaug jaunimo. Mat pardavė su kad sėdi katalikų apgyventoje vie-nj
Nuo strėnų ir pečių skaudėjimo, ge
Panelė V. Pečiuliutė taipgi su
vardan kurių tas kraujas ir £.ja
jeius? Comc on!
riausia sutaisyta arbata, kuri tikrai tu virs $50.00 vertes tikietų iškabto toje, tai jiems ir reikalinga katą*
dainavo kelias daineles. Jos bal ri gelbėti — 60c. už pakeli.
ašaros pralieta... Nieko to nė
Daugiausia pasidarbavo surengi ūkiška literatūra. Gal tawsti|®8k
I
Darbininkas.
sas taip-gi yra gana geras ir bus
G
romą
toms
popieros
rašyti
į
Lietuvą
Jei stiprės Bažnyčia, stiprės
ra, o dėlto nėra, kad tas vis
me tų šokių Julius Remeika ir ji: kyši, kjid lai yra biznis. Taip, TiK
su gražiomis dainelėmis; tujinas 75c.
dar geresnis jeigu lavinsis.
kas buvo daroma ne teisvbės, tikėjimas, tvirtės žmonių do
sai daugiausia pardavė tikietų.. turi atminti, kad sklcisdarnas latoJ
Tas tai yra vienintelis lietuviškus
P-nas R. Juška, vargonininkas,
DETROIT,
MICH.
ne teisi ilgumo, ne doros, ne ra, meilė, keršto' dvasia pasau
sandėlis visokių lietuviškų žolių ir šak Taip-gi O, Dailidėniutė ir J. Blaus- valminių ir*bolševilaį literatūrą&&* ,
dainavo duetą su panele A. šuns- nių. Atsiųsk 10c., o gausi knygutę, vi
meiles deliai bet, kad parodyt lyje pranyks, žmonės vėl grįš
kas. (btspaduriai šokių buvo J. vo bizniui kenki.
Iš darbo srities.
kiute. Jųjų balsai labai gerai sokių žolių surašą arba katalogą.
. kumšties ir smurto pajėgą, prie Dievo ir bus Dievo vaikais
Žinių rinkėjas^ /
Aluza, J. Kalinauskas. Viši gerai
M. ZUKAITIS,
skambėjo
ir
publika
dovanojo
su
—
o
ne
aukščiau
išsivysčiusiais
I
Jau
nuo
pavasario
automobilių
žmogaus žvėries žvėriškumą...
savo įlarb ąatliko.
kačiukėmis.
449
HUDSON
AVENUE,
Kad ] m ruošt i r "‘"iiigyvendint žvėrinis kaip kad materialistai dirbtuvės slabnai eina, kaip kiNekoresp.
V
R.
Juška
dainavo
taip-gi
ir
kelis
ANSONIA, CONN,
Rochester, N. Y.
t
materialistines idejds...
į kalbėt ir įrodyt nori ir stengia- tais metais labai retai kur darbisolus.
Po
jo
dainavimo
jam
buvo
Fordo dirbtuvė
si.
įlinkus priima.
QOOOCXXXXXXXX}
Tas pats yra Rusijoje, tas
AI ūsų koloniją aplankę Tėvai ’
. CLEVELAND, OHIO.
. . ,
,
, .
geriausia dirba. Paprastam dar- suteikta gėlių bukietas nuo choro
pat Vokietijoje, tas pat Austri
Marijonai su misijomis: kuiL 1?4
liktai tuomet pasaulvje ga-L. ......
_
.
. .
A ,,,
biumkui dirbtuvėse sunku darbas už jo darbštumą.
Misijos.
joje, tas pat Francijoje ir t. t. les būt gerbūvis, laime, dėlto
Andziulis ir kun. Dr. j. četoitiiM
....
x . ,
.
Iš \Voreesterio taipgi dainavo
i,,,
• i• ♦ i gauti, kokiems amatnmkams tengNORTH
Visur visi valdovai, visi kad tuomet prasidės teisvbes, .
’ ■
, ,
(legužio 20 d. š. iii. šv. -J urgio Misijos prasidėjo 12 ir baigės 1S
...
.
...
,
viaus.
Darba galima gauti prie J. Ginkim solo ir trio: J. Žemai
GERMAN
valstybiniai augštai stovinti teisingiuno ir meiles o ne kers° . ,x , T
, ,
par. bažnyčioje prasidėjo dvi. sa- gegužio. Per visą laiką žmonių
. . .v
...
,
•
namu, statvmo ir kitokių darbų tis, J. Žvdiškis ir J. Giiikus. Jie
LLOYD
v. yra i ar tai komisarai ar tai to ir išnaudojimo laikai.
1, .
x . . , , . x.
vadinės misijos.
Pirma suvaitė lankėsi labai skaitlingai, čia
Savaitiniai išplaukimai
|lauke, ypač amatnmkų labai stin- tai yra tikri lietuviški dainininkai
valdininkai, nuolatos dirba,
-1~
Mes broliai darbininkai ka-|ga: plumbcrių, karpenterių ir t-, ir publikai labili gėrėjos.
skiriama delei moterų-mergulių — labai lietuvių skaitlinga kolonija
politikuoja, sau ir žmonijai
LIETUVĄ
Iš viso, buvo turbūt dar geriau
antra savaitė dėlei vyrų-bermdių. ir pirmesniais laikais buvo bepa^ ;
tulikai dirbkime kiekvienas sa- p. Norintieji iš kitur atvažiuoti
—
-per
—
smegenis suka, ir vis būk tai vo srityje visa tą, ko nuo mū-1 turėtų pasiteirauti pas lietuvius, sias koncertas iš visli kiniuos diir
Misijas veda vienuoliai: kun. brinkanti parapija, bet latljūS
NEW YORK’A-BREAIKNA
dėl. žmonijos labo, kad žmokun. J. Jankausku už kleboną,
turėjom. Tik kitą kart gal susi
Patogiais laivais
Andziulis ir kini. l)r. Česaitis.
sų pasaukimas, mūsų šeimai:
g
ličius būtuu
gyvent pasaulyje
COLUMBUS
—
STUTTGERT
pras lietuviai ir daugiau atsilan
Pirmą pamokslą sakė kun. An rapijos reįkalai greit susitvarkė ir
ne, sociale, visuomenine ir kleMUNGHEN
ramu, gera, lengva... O galų
dziulis, Įrodinėdamas priežastį šių visi lietuviai sugrįžo prie
sinč. padėtis reikalauja. Jei
Gcg. 18 d. L. 1). K. S. 72 klio kys duoti tam mažam bet darbš ir vienos tiesos kambarių lai
gale priveda prie to, kad vėl
vais. Daug pataisyta 3 klesos
laikų blogumo ir ką reiškia pa jos kurie buvo atsiskyrę, l<ą pr>
ki ek v ienas žmogus savo teisių pa laikė mėnesinį susirinkimą, ku- čiam chorui daugiau paramos.
laivais.
Parankus,
’
uždaromi
2
pasaulis kraujuose paplūsta...
- Šamas. ir 4 lovų kambariai. Laivakor
siuntinybė (misijos) bei kaip jo pažįsta patys tautininkai it komu* '
neapleisdamas teip kaip reik ris buvo skaitlingas ir rimtas nučių reikalais klausk vietos amis turėtų naudotis.
Antrą pa ništai. Vieni rašo per savo.orga-f '
Kodėl taip yra? — Todėl kad pildytų savo pareigas, ptieder- tarimais
gento arba
NOR.TH GERMAN LLOYD
mokslą sakė kun. C'esaitis, įrodinė uą kad saudariečiai dedasi pri®..
tos visus politikos yra tiktai mes. tuomet trumpu laiku paKomisijos gražiai išdavė raporELLŠWQRTH, PA.
192 VVashington Stree,
parapijos ir jos naudai dirba'. Pas
Boston, Mase.
damas Dievo esybę.
žmonių- akių muilinimas, kadĮ šaulyje įsigyventų tvarka, ger- tus. Paaiškėjo, kad su išlaimejiAbudu misijoitieriu turi aiškią tarieji rašo kad čia užviešpatavę
jos visos yra naudojamos ir ve būvis, meilė, ramybe ir laimė, mo knygelėmis kurias centras buParapiją susideda iš įvairių tau
klerikalizmas ir prie darbininkų
turiningą iškalbą;
damos vien tam, kad vieni ki ‘Kaip tik žmogus pasaulyje vo prisiuntęs išparduotos visos už tų. Lietuvių apie 70 šeimynų. Jie
nebegalima prieiti (Reiškia
tus apsukt, išnaudot, savo ge bus žiimguiu tokiu kokiu būt $50.00 dėka V. Marlcuzio, l’r. Gus- ir vadovauja. Bažnyčia mūro, čia T
galima sumulltinti). čia J
ležine kumštimi sugniaužt... ir reikalauja V. Kristaus moks- taičio Ir visiems nariams už paši pat ir kapinės. Yra L. B. K. S. A.
čiai buvo prisiimtą kokius ten
i šsilpuošnių primygtinai visus las, tuoj pranyks žvėriškumo I dafbavimą.
kuopa ir Moterų Sąjungos kuopa.
lektorius “darbininkų” reik?
gyvybes syvus iščiulpus- juos pėdsakai žmonių tarpe, prū-Į !»• Zabalavieius iš Fed. 4 skyr. Klebonauja čia jau 11 metų gerb.
aukų rinkti, bet nuo tokių
sutrypi savo kojomis. Kol pa- nyks skriauda ir kerštas o bus pranešė apię Fed. kongreso dar- ir visų mylimas kurt. J. Misius.
tOrių reikia apsisaugoti. .
t
* saldis tokia dora, tokiomis ramybė ir laimė.
buotę ir ldtus nutarimus.
Savo maloniu būda visus patenki
tiesi,
A. a. Pijus Bieliauskas 8
priemonė nūs vadovausis, nie
F. Vitakas.
Kas-link surengimo prakalbų na ir mišrioje parapijoje palaiko
staiga
mirtį. Atsitiko' šitaip.
ko geresnio . žmonija nesusi —-------- ----- ;— ----------- ------- —----- Dr. K. Pakštui negautas iš jo at- santaiką. Nors labiau norėtų dar
gūžio 13 d. velionis ūtfijo į
lauks.
Žmonijai reikia grįžt
Šv. Tėvas Leonas XIII 1883 sakymas, palikta darbuotis, kad buotis grynai lietuviškoje parapi
V
ažiuokit visi pabokiij ik čią ir tik jaut inejus į bnžn
. atgal prie tiesos, prie teisingu m. Vienos vyskupams taip ia- surengus prakalbas. Plačiai ap- joje. Nukentėjęs delei lietuvys
Tiesia KMMŪ ;
tuoj klaupkoj ėmė silpti. Ir
mu, prie V. Kristaus pasaulin' še:
_ Lietuviai.vailuojj i PlUavą
kalbėta centro atsišaukimas, kat. tės ir atsidūręs Amerikoje, pats
Kpiettkiii Lenku Juostą (Kurldorlųi. i<\
Daktaras pripažino jog
atneštos teisybės, meilės ir
“Tarp geriausiai parinktų toliaus su savo tautiečiais darbuo- stebisi, jog turi darbuotis malšy*
VISA TIIISČIA KLESA PADALINTA l
vn širdies liga priežastųni mfr
kambarius ant žjų, 4-rių It 8»uių lovų.
mielasirdystūs.
Reikia kad ginklų tikėjimui ginti, mūsų kuopusia rytų agitaciją narių pri- toje parapijoje.
.Birželio 11 Velionis prigulėjo prie L. D.
• žmonės vėl būtų žmonėmis — nttomone, tinkamiausia irige^ rašymui, rinkimui “Darbininkui”
Gegužes 18 d. teko lietuviams
................... *.».Liepos B kp. ir prie 2-jii pašripinių
Dievo vaikais, — o ne žmonū- riaušių šiais laikais yra pasta- prenumeratų ir t. t. Tam darbui pasakyti pamokslą ir turėti pra
Trefilo? klegės .Minos i: ........
HAMBURGĄ
Moaaū— gijų. Pragyveno 43 metus,
niis-žvorimis kaip kad materia tyti priešais laikraščius — lai- išrinkta veikli komisiją; V. Mar- kalbas.
žmones labai meilūs ir
LlW0JD IR W&18W7.00.
,tus Amerikoj. Paliko d
listai išmokino ir inkalhejo. klasčius ii? tokiu būdu SUardy-Įkuziis, Ig. ZabalavĮčhis, J. IJsaris, Žingeidūs Uriuvos padėtimi. DaiiDėieHMbUttaeiptotfeiW įmuktu
■ nuliūdime motelįir du sūnuj
Kol žmogus tikės kad jisai yra ti tikybos priešininkų fllanuih“ J. Privys ir Ito Gustaitis, Yra vii- gūnia pasirengus grįžti Lietuvon,
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įtotų ir Vytautą 10 metų
^paliko tėvą, brolį ir se- yoje žinotų kokiais keliais dukTe-rckirniRs.

i Miestukas ChetaL esąs ne
toli Bostono, apvaikščiojo SOG
metų sukaktuves nuo įsisteįgL

MiSxww TaflcB ku». Iv

Įpėlbmis paėjo iŠ Suvalkų .e su laisvamamais yieųamfe veŽi»rlTH)6nayiitiijs, Kunigai šie daly
nuoĮvavo; kitu. Kučas, kuri. Švagždi^
t paMpijūs, Kregž- kėlyje važhloja, ,
ten. * ’
imžnytinio choj’o. tai tikrai m.oftM kuiik Garmus, kuru Urbonavieitis
|ogos reilda pasakyti,- kad laite apsiverktų. Ant galo dni-ljr dar vienas, kurio pavardės ne

h “ Byoeig” aprašydamas noro tluetų S. Purintu ir A, l-h'žki žinau.
■
gomnvsky
“
Saulutė
tekėjo.P
Su-»|
Gegužio
18
lutvo
teatras
Susiitusko mirtį “ Vienybės”
giminiškai iškreipia daly .lautavo silpnai, neatitaike įstoji- Į vienijimo 228 kuopos. Lošė veiko hūK užsimušęs bažtiy- mų. Gragorzeivskis šaukė be žo-|kaIeT| “ Ir aš nepaisau.” Gražini
‘
Wr<H virtęs ant kT&upkos, tižių ištarmės ir lenkiškai pbzodad pa tyko.
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Dabar musų Įstaigą randasi
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;326--328 W. Broadway
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So. Boston, Mass.
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Bemtą suimtą .mirė

Tek So. Bonton 4000

Ona j

Baldinnrtė, 29 m.
veno su tėvafe ant T4os gt, Btįįj

v’o gavusi aklosios žarnos už
degimą. Buyoamgūbmitftįfe“
ty Uogintai ant
betS

. CHIRURGAS
#
.
506 E. Broadway, So. Borton.
(Kampus G St' ir br0a’<lway)
VALANDOS ;

F'

DR. PUnUNlGlŠ

Bgs gerklę ir miręs, Dągydytojas
. i- T L
‘n
I &as xin kits su mūsų L. D. 8,
Ras stebėtina kad p. Grzogor- .
,
_ >r .
.
,
VIDURINIŲ LIGŲ
| Idėttivių Rakandų Krautuvė pasekmingai tarnaudama tie* j|
Sniai lietuviai- gerui mato
,.
.
. I kuopa? Rodos .eia ir seimas buvo
pag.elba.nesuspėjo. Bus palai
VU), 9 Iki lt ryte. 1 Iki D jai plet.
. • ■ ,x
. _ ,
Hntnku“ melus ir teisybės zeivslcis apsikaruuavo save kompo- į
visuomenei išaugo taip, jog prisiejd plėsti biznį. Da- [| dota utarninke, Jjjyželm S d; Ve-Į'
, ,
| ant vietos, bet nepasirūpino nei I tuvių
7 Iki 0 vnk.
taipgi padvigubintas. Pasirinkimas kuodidžiausiaš, Mfi- ;|
. x T. t
, ,, _!x
rus. Bažnyčiųj' buvusieji Altorium, programe net 5 pasisavi-| x£
Rmiė
čia
giimiri
ir
augusi.
Į
381 Broadway, So. Boston.
. i
ri | atstovo pasiųst, Bet. ką kalbėt abar turime dvigubai didesnę rietą, negu .pirmiam Stnkas
,
t _ ,
, .
I^Į gerklės jis neprasikir. fięs lenkų liaudies daineles, Žo- .
Tel, So. Boston 2831.
ii
*
*
t
.. .
x
Jpio semia, kad net susmmknnu ne
rv
džius pritaikinti dainai tai .tiioini l;
.
....
t • . . .*
. I laiko. Knarkia sau nariai ir kar-'
F*
'T
,, . .
,
, „
sų krautuve yra vienatinė lietųviii rakandų krautuvė,, bet ,:|
Vietinis, nepavirsta kompozicija vertc\j0L
.
T
tu valdyba. O jeigu kaspabudmmiosavylie, Tanaus vyrų choras L
•
jt yra riėna didžiausių Bm Bostone. Pirkite pas saviškius, ;|
Sfcfc So. Boston 270
< t, v. ,* tų. tai reiktų visa gerkle rėktu BuJaniavm “Ant manų krašto.” < „
.
.
T r
.
NEWARK, N. J.
gausite gerą patarnavimą, kainos žemesnės, negu pas M- į|
,. .
,
.
tų laikas pabusti is letargo miego
Geriausias laikus pirkt fnr- j
Dainos kompozitorin mteipgi pa-L
,
. T‘ __
. „
. ■„ x.t ir pakrapstyt akis ir pažiūrėt ką | tus; Reikalui esant, kreipldtės pas nms pirmiausia. Vis- į mą šiemet. Pirkime ir parda-Į
. įlalĮvna
_ . L
...
xr r
23 J; š. ni. Proėtors Roof su-asęs A. (irzegorzeivskis. O tik-L .
rrv
,
kitos kolonijos veikia. Nedarykit
virne stribų iv tarnų arba sų.į onsd vAtiKW)8-r Rytais Iki -0 vnl.
. , , ...
buvo parengtas Itout estas reny bėję parašyta Kaernaimkod
S kas namams išfomišmoti ir papuošti.
g
’. I
,
T
v
sau gėdos nei musų kolonijai, .
Popietųnuo 1—Š
B&|ų šdldų. Kontesto dalyva- Tokia sposų nedaro pačioms zmo-l rt
n •
. . _ _ m
. |
.
ANTANAS AšMENSKAS, Vedėjas. | mainvme siuitos su fanu a mes
■ "‘
■« Vakarais ffltofl—0
(leg, 21 d, pasimirė J. Tamulevitamistai patarnausime. Kreipa 588 E. Broadroay, So. Boston
aB&Ū’š 200 njergričią nuo 5 iki HCH
I ♦
« •«
T
... čūis,palikdamasuuliūdime.4dukkilūs prie mūs ypntiškai arba I
^SSS5SStS«m.%%W«'MtSSS«SSS«^'StStSn^VMSS^%SSSę«^SS^S5^!»VMW
Amsterdamo Urše sakos galiu, ,
v
,
¥
amžJaus. Toje grupėje
T
, ' .
. .
..
.
treles ir savo žmona. Dvi dtiKroper
laiškus,
•
į
B/ldaJyvumą ir p-lė Alena B. ti duoti $TOO,jeign p. GrzegorzeiVs- L.
.. .
. *.v.
.
.t ■
.
.. .
... lies priklauso prie T yem 20 kuopos
AGENCV I. P. VAITKUS, - [ _M
S°UTH bostonh
“Vaišingas’ ’ ūkininkas. Juo. — ."
-d —
MfiBniūtė, kuri turi 15 metų. <Ti- kis v ra kompozitorras tu-dnių n1 .
. . ’
.
Itr prie parapijos choro, o kitas
EŠlfopidf savo kūdikystės lankė jeigu Jis pnparodvs kad yra nors U, ,
daičiai (Pabiržės par.)-. Vie
...
201 Mm street,
Į?
.. . .
- hm—n parapijos korė. Pavvzdin,rJ_
.
nas ūkininkas daro alų. ir par
KMių’ŠokTų mokyklą. Šį motą muzikos teoriją baigęs.
Worcester, Mass.ji . AKro spErjtArjSTAg
,
.... r,|gos mergaites. Tėvai ir geri kaPUIKI VAKARIENĖ.
Nors programai buvo išdalyti I ....
.
m
. .v.
davinėja. Visokie girtiioldiai, •
Nriv 'Turke į aukščiausią
Tel. Pąrk 7786.
389a W. Broadvray, So. Boston .
T1.T .
. (tulikai. A. a, Tamulevičius isdirPereitą nededą Moterų Są- .
Estomo laipsnio kursą ir šį mo- pLiblikai, vistiek kiekvieną numeri L
,
,. _ w. _ ;
, .
važiuodami iš Biržų 'arba Pas
________ __ __________ įgVALĄNDGg; Nuą Ozr,Iki7 v, yak.
■
T- |b<) vienoj dirbtuvėj Yoshuua oj 15
pl&da užbaigt i. - Viršminetamc perstatė samlariecių tėvas p. Kut
. valio, turgaus. pas “vaišingą junjos 13 kp. buvo surengtis
. ..
,
v
melų. Kai numirė, tai kompani......
...
jį” ūkininką sustoja “sušilti/’ gražią vakarienę savo' naujų
iRtŽMŪO buvo tik aiikštesnlos kle- bilius tr ilgas prakalbas su asaro-l .
• ’ Tel. So. Kosto* 0823'
x
. ja vėliavą nuleido iki pusei stiebo,
pagerbimui.
Nesenai
Bųpubltka, Programų buvo įvai- mis išverkė. Ka ten kalbėjo, kai-1 .
Kažin, ar taip daryti leidžia narių
LIETUVIS DANTISTAS
.
x
[Amorike išgyveno virs 20 metu,
pasibaigusiame Moterų Sąjun
^klasiŠkii šokių. Bot kada p-le.j ,Ims galų
nesurišo, tik nuolat mi |„ T .T
,
v. v
; istatvmai ?
<
Mėsos, ir Grocerių Krautuvė
. , .
...
.
.. I Palaidotas 23 d. gegužio sv. Kazigos vajuje kuopa laimėjo 29 na itnr labai geru knjujto^bĮssulo (plaukln
B. ’Bradūniutė pasirodė ant nė]o baznvtmj chorą ir parapiją, f .
,
I miero Kapinėse.
res. Žmonių vakarienėj buvo tiplo $800 į savaite; dėl greito pardavi
(KASPARAVIČIUS)
Aors prie koncerto buvo reng
atgailos su asvo šokiu Death of
mo prekė lik $2.800; ateik ir persitik . 425 Broadway, South Boston
Ėriškių apylinkėj yra gra
dau, daugiau nelabai daug ip- rink.' A. 1VAS. 301 W, Bron<lway, So.
fiūttėrily ir su savo artistiška tasi per pusę metų, bet iš didelio! Pas mus dabar darbai sinnažčvalandos:
žaus
jaunimo:
blokinių
ir
šiaip
Boston. Alass,
(g. 29, b. 3-5)
nuo
JD
Lili
12109
ryte ir nuo 1:3()
dehesio
mažas
lietus.
Buvo
likė-|.i<»,
kasžin
tik
ar
ilgai
teip
bus.
būt
galėję
tilpti.
Vakarą
pa

iVuizda, tai publikoje matėsi toks
Iki fi Ir hito 0;00 iki S viii, v/iktire.
baigusių mokyklas žmonių. Bet
įvairino dainininkės p. K. RaI Jau tik po tris dienas dirbs savaiOfisas uždarytus suimtos vakarais
i&šHziaugimas, kad nustojus šok- tasį ko goriau išgirsti.
nėra draugijėles, kurioj jauni
Ir nedPldletUate. ,
kauskienė
ir
p.
Bušmamenė
sa

Žmonių
nedaug
tebuvo.
Į
toj.
PMelillVO gsilo rankų plojimui,
y™^111 ■|I
mas galėtų kiek prasilavinti. vo dainomis, o jaunų Stravins
,
«
Nasb.ua’os Roplys
i **
nriuviui esant tarpe s.vetimtau- I Tai tau ir smarkybė kliubiečių.
Manyta Įkurti šaulių kuopele, kų vedama orkestrą gražia mu
Uršė.
iū.iŠ
džiaugsmo graudu darėsi
JM; i ■ f: _
bet iki šiol dar nėra įkurtos. zika.
Tel. Brockton 6112—
Programą atidarė p.
kad lietuvaitė tarpe angšRūpesniu
mokytojo
A.
J.
buvo
• ‘
1' i u
PHILADELPHIA, PA.
Jankienė ir vedėju būti pavedė
DANTISTAS
Ut anierilpmų pirmą vietą užima.
LAWRENCE, MASS.
surengtas šeimyninis vakarėlis.
buvo ržiMTASPEft rrAtiš
p. A. Kneižiui.
l^ĮLgi didelį Įspūdi padarė Į pubNelaimės.
Nemažai žmonių pasipiktino!
'■ -L 'hikPtTs
_____
įį^'-kftda buvo apie 200 morgai; I Lietu.vių Rymo Katalikų Šv. Į
kad “artistai“ gerokai “Įsi
(Gumauskas)
fcant steičiaus apsirėdžiusius ro- [Kazimiero Dr-ja 3 d. gegužio tu-1 Pora savaičių atgal vienoj šeiBUVO IŠLEISTUVĖSE.
smaginę“ šūkaudami skirstės
T4KTVVT0
DAKTARO
705
Mąin
‘ Siį *Montello, Mass.
viena didelė rožė buvo pa- rojo savo mėncsiiiį susirinkimą, | mynoj laikiusio j šunį namuose iš
(lerb.
kųn.,Urbopąyirius
pe

])rieš dieną namo. Sako, kad
* (Kam^as Brbad rireet)
IjTytair iš tos rožės išėjo lietuvai- [kur be kitų svarbesnių savo nuta- tiko beda. Šuo Įpykęs ėmė drasvakarėly pefnyti 40 litų buvę reitą nedėlią“ buvo Provideil381 WEST BR0ADWAY .
Alena .B. Bradiįniutoe ir
i Šo-Įrimų sumanė suinažint įstojimą J Ryti šeimininkę, kuri neįstengė at. 1 I“
jiems paskirti. Čia labai rei ce’it kun. Čapliko išleistuvėse.
BiAmėrioau Beautv Koše. Tie- ant \ieno dolerio nedarant skirtu-Į laikyti šuns atakų ir likos taip suSOUTH
BOSTOfr,
mass
.Į
• .Tel. So. Boston 0164-.L
kalingi pinigai knygynui, nes Kun. Čaplikas išvažiavo vaka
1
linksma yra matyti kad mo kaip senas jis būtų nuo 18 iki draskyta, kad teko vežti Į ligon■ | stmas i s beveik ištuštėjęs. 1917 ri jų Lietuvon.
Uųg didesnės būna už ją o nei vie- Į-lū motų priimant už vieną doleri. lutiĮ. Toks buvo šunies Įpykimas,
-1920 motais buvo nemažai j
■L-natūraiiška savo išvaizda Kadangi čia jau nuo pereito rude- kati nebuvo galinta numalšinti.
IŠVAŽIUOJA.
Mokytojatns beveik
knygų,
• ' • •. . ‘ VI v
Įįibkįąis publikos noužžavč.ja nio siaučia didele bedarbe, tad iri Buvo pašauktas poliemonas. Tas
453 WEST fĖĘ0ADWAV,
Viešnia p. Elena Bukauskie
kasmet mainantis, nebuvo ge.
,, South Boston. Masi.
Ūp p-Ič E. B- Bradfiniutė.
žmonių yra suvargusių ir negau- pamatęs, tuojaus nušovė šunį i?ros tvarkos ir nežinia kur be nė apie mėnesi viešėjusi pas se 0 šeimynų po 3 ir 4 kambarius, pato-, DaiVnltthilIlhsj)avėJHu8ŪVešėti Ift t
Garbė, Netvarko lietuviams tu-f darni progos prisirašyt prie drau- nukirtos jo galvą tuojaus vožė i
trauk km ^akkrnlsu Užsukom vi
veik visos žuvo.
Man rodos, serį išvažiavo namo Clticagon glaustoj vietoj So, Rostove, .šviesus ir, sokios rūšies Fem»s. „ .
.: .
iiįijMVO tarpe tokią artistę.
Bet gijos stovi nuošaliai. Tad šv. Ka- ligonbuti dėl ištyrimo ar nėra padideli kambariai.‘tefpogPįresa^ k Tol-;
kati, toliau vakarų pelnas busi.birželio 2 d.
lėtai. Yra vieta dėl pastatymo garu-’
lįetuviai turėtų nepamiršti jos zimiero Draugija ir sumanė duot. Į siutęs. Ištyrė,- kad šuo sveikas,
I
----------------džiauk
įtek G kai-if.’ Kiftįein' būtų rei-i
> k i r ra mas knygynui.
kalingas tolis namas, kreipkitės pas sa p. Lf K; KEISTUČIO DR^OS
i-josįos toki dideli pasišventimą progą visiems lietuviams katali-1 Bet moteriškė visa kraujuose.
—____ -___
BUS IŠKILMĖS.
vininku po so. 24 Moreer St., So. Bos- t' VALDYBOS ADRESAI į
Kitas baisus atsitikimas. Tšva
r reikale paremti ją.
Linkuva (Šiaulių apskr.). Y-1 Lieptus 6 d. Bostone įvyks tou, Milss.
((I. 24-7-9, J. 3-57) ■i
Bdsįon; Mass. •
'4-M
* •
z
I
šv. Kazimiero draugija milžiniš žiatus pasivažinėti su automobiJ. š.
į
.
Toj!
kata

ra du traktieriai, kurie turgaus Pilku suvažiavimas.
/
kai auga kaip ant narių skaitliuos liiim, staiga susimušė su kitu auĮ.'.fv
■------------------------.
- , ,
i dienomis (pirmadieni ir penk- likiška organizacija turi 100,fcrrmfntntajB — AntandafPaitėift, ,V ..
,. ....
“ .. . .
t ei p i’- iinansiškai. ji yra jaunu-Domobiliu,, kuris ant tiek buvot
- .-AMŠTERDAM, N. Y.
4 ’ 446 Bowen St., Sol Bostott, afflnM
, ...........................
tadieni) pilni draugu
(gir- 000 nariu. Čionai bus didžiauVlce-PIrni. — Martinas Knlstautas, \
, sias paiodavimas, kur daly
t ė. vos keli metai kaip jinai susi- skaudus, kad is važiavusių mote-L .
...
...
iiioklm).
() geria, tai gena!
J
4062 AVashlugton St., Rosllnflale*.
Lieturiškai-lenkiškas koncertas. tvėrė o jau narių turi virš pusant- Iriškė sv vvru
■
likos nuvežti i Ii- r,
c.
■
Protokolų
Itašt, — Antanas Macejunaš, •
vaus
apie
30,000
žmonių
ir
31
Labui.w<>j vietoj anų L Stv Sp. Bos■
, ... _
.
'
l av., viena diena buvo įsgei’ta
450
E.
Seventh St, Sonth Basto*
ro šimto,. I'inansiliis stovis ir-gi no- gonlmti.
Moteriške tuojaus ant .
, d ,• • •
tmVėl dėt iiiesosi .nuvrfcjų
Ir Tint 'RaStlninKas
•’ gegužio 18 d. 1924 m. A. L.
JOajĖe^SlM.
,
virnaine traktieriųie ŠUO pus- karinis benas.
l'tetiH'ią apgyvonioj vietoj. Dehpilnesf906
E.
Broadvray,
South
Boston.
blogas. Iliaukoj tii'-i pasidėjus $1,- vis;uh>s akis užmerkė, o vvrns dari,
...
. v. ... . ,
.
nio sužinojimo kreipkitės Į
KthlboL sandariečiu laisvamaniu
v x , . . ,’.x
.
hulebn.. Kiek čia išleista velKaslerhw — Amjriejus ZftUeckas,
.">00. Prie to. turi nupirkus apie I gvvas,
g
sulauz.vta koja ir kitos ku-1 .
v
. ,
, .
■
MAN '& SULLIVAN.
807 E. NInth St, So. Boston, Mas*. ’
NUSILAUŽĖ SPRANDĄ.
H>,džs Surengė koncertą savoje sa' m .
,_x.tuL sunkiai uždirbtu centų! Pa.
. . , i kelis Lietuvos paskolos bonus, ji- Į no dabs užgautos, Turi gulėti h' Kampas Ė ir Eigfifli Streėts, Maržajka — Aleksandra Jalmokas,
, ..
...
t .. . . . .
Jobu B. Croivlev,- ex-karoi.
.
.
pasikinkę eks-vargoinninką
115 Granito St., So, Boston, kfaM.
, x .
.. •. . ...
x .. galvokite, Linkuvieciai, kiek
I imi šelpia ne tik savo narius, bot gonbutvj.
Neduok Dieve tokiu r._
Draugystė
D. L, K. Keistučio lalk0
South
Boston,
Mass.
A<GrzĮ^orzc\vsky..
, .+..
,
,, ...
.. .
jus prageriate per metus, jei vis. 22 m. amžiaus pereitų pel
maneslnlns
susirinkimus
kas pirm*1 n0Panko moteris nur.
..
...
...
••" ■ m* • kpenas su i lenkiška
i*vi
i
i be*
I n* xa \ o t \ i ię* Sergančius savu atsitikimu'
dėldlenĮ
kiekvieno
mėnesio
po Nq. 694
nyčių
Cambridge
’
iuje
pasirodė
uodega
.
*
, x . .
per viena diena tiek. Alkolis
\Va*hlngton 8t., Boston, Mm,
.. i narius uoliai prižiūri ir pašalpos • lama vyra hgoiibutvj ir pora ma- ; , , • ?
.
jokio nusist a t ymo, ve|o papueiovalanda po pietų. Ateidami atslveint
J
žudo Lietuva. Kas nivli tevv- didvyris. Jis iš degančio tvar
hnoka $(>.00 kiekviena savaitę per zu vaikomi. \ įsi saukė, kirke.
J
J . .
nu Mvim naujų narių p?<e musų dratb
to
išgelbėjo
20
arklių.
Už
tai
iBtg'S flig čigonas ‘ ‘ kokios vmros
. . '.
.
‘K p tię, turi mesti tą blogų įproti —
(dj<«£ privalytil
., ,
(> mėnesius, ko nei jokia kita Lawtokios galiu bū 1 i. ’’ Atstogavo medali u ždidvvriškuma.
girtuokli avimą.
3 Šeimynų. 15 kambarių namas, vl<i
| ronce draiigvstė nedoro, (tvdvto•
• ■
ŠV. Kazimiero pa r. vnrgo-l
Pereitą utarninką jis apžiūrė iniproveineiitai. geriausioj Vietoj Ciry
L’olirte. įlel greito panhiVtoi» prėkū nu BV. KAZIMIERO R. K. DR-JO0
..
|
jas
dvkai.
Jeigu
nario
moteris
feMinko vil tos susibičiuliavo su|’'
Slapukai. Ženi. Kalvarija jęs arklius, atsigulė i vežimų ir žeminta iki §I1.GOO,
numiršta, draugyste išmoka na
SOUTH BOSTON, MASS.
G šeimynų po 6 kambarius kiekvie
Kgdnrtečiais-kliubiččiais. na ir su(Telšių apskr.). Turim vieną užmigo. Kaip ten krito žemėn, nai. visi improvemental. puiki vieta.
VALDYBOS ANTRAŠAI.
riui $.'>() pomirtinės, jeigu patsai
Ihireliesiery, arti Columbla Road. dėl
Eibrojo tverti chorą. Lapės pėišnešamąją Valstybinės degti- nusilaužė sprandų ir mirė.
greito pardavimo prekė .$19,000; $6,000
narys numiršta tada draugystė iš
Pva d ėjo vilioti iš bažnytinio
KAILMĖLAVA. Po ilgo iri nes krautuvę ir alinę; bet ne
rasit ir lengvos išlygos. A. IVAS, 301 Pirmininkas — J, Jarola,
moko $150.00.
IV. Rfoathvuy, Soutli Boston, Mass.
iftūfra-Marius prisidėt i jų veikimui.
440 E. B-th Si, So, Boston, KtvĮo
gilaus miego atbudo dalinai ir mažai turim ir slaptos girtybės žiauriai 20,000 Itr. pieno Į die
Draugijos
narys.
Vlco>>lrm.
— J.. Gn6ln«ku,
’*V
BSSt apsiriko, nes tikporą aklų
Karmėlavos jaunimas.
Č'ur 6 Įstaigų, kuriose be jokios bai- ną. Šiam tikslui jau susidarė
157. M St., Sontli BGŠton, Manu
Pr«t. Rast
A. Janušonis,
kiteliu tegavo. Bažnytinis choras
halandžio š. m. buvo padarytas mes .garbina di<‘VuitĮ. Bachusą. akcinė bendrovė.
< 1426 Calumbla KU, So. Boston, Mfttt.
NASHŪA, N. H.
ibKP&tatė griežtai prieš jų veikiriaattSŲ RuStf — K. Kiškis,
steigiamasis susirinkimas ir i—--------------1$ Šeimynų namas po <5-6-7 kam
42$ E. rth St, So. Boston, HaM.
Klaipėda. Nepersenai.buvo
■£4’
'
j 31 ūsų kolinnijoj. ir yra g ra žiu steigta jaunimo ‘‘Pavasario’’
Vokiečiai uždraudė įvežti iš barius ir 4 krautuvės, naujus mūrinis IžJlalakas « L. švugžiys,
nanuis su visais naujausiais Įtaisymais
F Kilojus i surengtąjį koncertą, Įžineliti. tik mažai kas i “Darbi- kuopa. Susirinkimas buvo gy- atvykęs Klaipėdon vienas ang111 Bowen St, Sa. Boston, Ma»i.
Lietuvos ir Klaipėdos galvijų, ir giežioj vietoj, Dorchester’y. Rondų Tvnrkdarys
— F. LavČka.
■atrodė estradoje choras snside- ninka” parašo.
v.as i>rĮdomus. .Jaunimo susi-pas. norįs statyti Klaipėdoj Prūsų žemės ūkio it, miškų mi- j metus $13.300. Kaina .$90.000. įneš
895 E, 5-th S t, So. Boston, Mass.
ti $12,000..
reikalais kreipkitOs visados i
specialiai nisteris visai uždraudė įvežti :l JiONIlVRY (prie sodo), 40 šeimynų Draugijos
gh iŠ Senbernių ir bobelių su merBalandžio 27. d. buvo lęoi;o kon- rinkime buvo gana daug. Įsi-1 degtukų fabriką,
protokolŲ raštininką.
po 4-5-6 kambarius ir 2 krautuvės, mū
■Sfcitėmis, iš viso apie 2h ypatus pertas, kurs gražiai pavyko, dar ir rašė 52 nariai. Laikui bėgant, eksportui Į Angliją.. Šiomis
Prūsus iš Lietuvos ir Klaipė rinis namas su visais Įtaisymais. Ran Draugija save susirinkimus laiko
2-rą ae^ėldleal kiekvieno menesio l-m«
ftitl’IUlluV “ Girioj” — dainavimas SVt.i’.in buvo'iš kitų kolioniją, iš
aš manau, supras savo klaidą dienomis gubernatorių aplankė dos krašto visų lūšių, galvijų. dų Į metus $15.492, Kaina .$133.000. vai. po pietų parapijos sulfije, 4k2 M.
IneSti $15,000 Ir galima mainyti ant
^Vayniuoso ubagų. Vėliaus dai-| Lavcreuce’io ir p. J. Spranaitis iš ir atsilikęs jaunimas ir noriai prancūzų inžinierius Pierre K.
Seventh St,, So. Boston, Mass.
Tas draudimas buvęs ir seniau, mažesnių namų,
I>OR(»HEHTEB
’
RV.
3
šeimynų
15
Bito Vyrų choras. ■ Šio sudainavo Jlontello, kuris pinniaus buvo Pa- prisidės prie Karmėlavos kuo-Įtlenry ir jo atstovas Latvijai bet būdavę išimtinai duodami
kambarių 8 metų senumo namas iv yra IV. JONO EV. BL. PAšELPINiB
H>logab išimant monotonišką re- terson’e, N. J., puikiai padainavo. pos arba steigs savo atskiras inžinierius Joseplis Greisbard, Įvežimui atskiri’ leidimai, Da gera vieni dėl 2 karų'garadžiaus. Kai
DRAUGYSTĖS VALDYBOS
$11.500. įnešti $3.500.
Į kurie apžiūrėjo uostą ir mano bar ir atskirų leidimų daugiau nuKas
Gegužio 5 iki 11 d. buvo misi kuopeles.
norite sužinoti plaėlau, kreipki
ADRESAI.
Kūliątls posirodo koks tai nopa- jos, kuinas davė misijonicrius kvtfu
Visiems Įsirašiusiems - na-1 statyti čia sandėlius bei keletą nebeduos. Net nuo baland. 25 tės pas
A. P. DAVULIS,
WUrtfts tipas, tai buvęs šio vakaro Česaitis. Per visus vakarus ir ry riams ir valdybai aš palinkėsiu] laivų po Lietuvos vėliava. .
d. atšaukiami (anuliuojami)
PIRMININKAS — M, Zoba,
jalgŽdū kaip kliubiočiai vadino,' tus žmonės rinkosi Į bažnyčią ga kuo geriausios kloties ir pasi-.| Taip pat šiomis dienomis ap- visi išduotieji leidimai. Taigi 366 Broadway? South Boston
630 E. Serenth St, S. Ronton, Mm*
Tel. S. B. 2027.
Tel, So. Boaton 1516—-J.
įrauktas iš Sehonbctady, N. Y. na skaitlingai ir klausės gražių pa sekimo mūsų aukštam obalsiui silankė šveicarietis inžinierius nuo baland. 26 d. prusai neįsi
VICE-PIRM.
Kazys Aa»fcro*i8,
iFrietz Bieder iš Berno, norįs leis nė vieno mūsų galvijo,
*E Kupezinsky. Nors šis mokslų. Poi*ą pamokslų sake kun. “Dievui ii* Tėvynei.“
402 E. 7-m St. 8o, iMton^ MMS,
PROT. lŪSEttOKAŠ —. J,
feait nekaip atrodė, bet balsą bo- Juras.
Paskutinę dieną žmonių
------- —steigti fabriką kazemiui diihti.
B ThomM tark Su. BobIod, StaM
H'JN. KARININKAS — Mat«a *»ikl»
^uri gan tvirtą ir lenkiškoje po- buvo pilna bažnyčia, mat buvo jau
“Nuliūdę” nakoniečiai(Troš-l Tuo tikslu jis jau daro’ sutar150
akrų
deriin|t>M
žemės
puikioj
«Atėjo į Kaunu vagonas kar pieiinkčj netoli nuo Bostono; 25 kar
4«i B.
St, Sk BmUo, UMKrae surėkė duetą su S. Purinto,
užbaigimas misijų ir prasidėjimas kūnų pra.),.netekę geradario—Įtis su vietos didesnių ūkių sa- pių žuvų veisti. Tos karpęs vės, 3 arkliui, kiaulių, vištų, ančių ir KASiERius—.a. Nauaimm
*S5 N. BrtMuhTiyr, S. Boston, Mm*.
žąsų; didelis sodas* vila padurgal ir
sekanti dainavo solo, V. Ban- 40 valandų atlaidą. Užbaigimui bravaro, kurs “sušalusius” su- vininkais pieninei statyti. Jo gautos iš Jngoąląvijos.
MABjAIčKA
« J .WWs,
mašinos
dėl
dirbimo
žemės,
su
T
kam*
feftkaitė: “Kur bnlaižė” ir “Mo7
IVlnflcId
St. So. Boston, Mtfc
šildydavęs
ir
moterėlėms
ant
[steiganioji
įmone
galės
apdirbbnriij
namui
dėt
priežasties
mirties
flob
40 vai. buvo puiki .proco,sija, ku
Karpęs kelionėj išbuvę apie
DrauiiJaįniko
iiislriuBmia*dta» it*
myuoj
turi
hutt
parduota
ii
mėnesi
” užpil-Įti į tlienąapie 100,0001itrų p.ie- .8 naras- ir viso' sgyvos.
miela. ” Jau trečias metru rioj dalyvavo apie 2 šimtai vaiku žolelių “ makeeliorijo's
’
’
Šit ,n®ieidleh|; |rteWeaa
ktekvtenn
W
nors už
■ nusę.MekėB; $5,000 teikti K šit
ueMti,
p*#! dainą ImmIhmš.. O kad čių. Teipgi Imra* mišparų* 4 bal- davf*’ ’
[*•. Pulteli* vtikU, •urnai mlsl:
(Mvim uYmjl«r’)
4
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OHELl.M.Ū.
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A. r

DR, M. V. CASPER

<

ANT BENDOS DAKTARU!
OFISAS SU KAMBARIAIS Ir-

DR. A. J. GORMAN

JURGIS STUKAS

PAPRSIDUODA NAMAS

GEBA PROGA
PASINAUDOTI

PIGIAI PARSIDUODA

A

Iš LIETUVOS

ANT GREITO PARDAVIMO

GRAŽI FARMA

Baite*, _, „

