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GELEŽINKELIO.
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•MHKOTTER, Mass. — Už
nmilios nuįŲriion Station išti
ko nelaime Cnt geležinkelio. Lė
kė greitasi^raukinis ir netikė
tai didžmi|u gaTvežis nušokb

MASKVA. — Rusijos pavolgėj ir Ukrainoj pavasaris pra
sidėjo labai sausas.
Tik ret
karčiais po truputį fepalija.
Priviso žiogų ir pelių, krrrir la
bai naikina pasėlius. Tod.4 vra baimė, kad ten gali atsikar
toti anų metų badavimas.

KO NEĮLEIS RUSIJON,

-t

LIETUVOS PREKYBA
PASIDVIGUBINO.

BOIKOTUOS SUVAŽIA
VIMĄ.

AVASHINGTON. — Komer
cijos departmentan konsulas iš
Kauno atsiuntė pranešimą apie
Lietuvos prekybą.
Parodo,
kad Lietuvos prekyba pereitais
metais buvo dvigubai didesnė,
negu nepereitais. Tačiau per
nai į gabenimų buvo daugiau,
negu išgabenimų, o užpernai
buvo adventai, 1923 m. taip
vadinamas adverse trade balanee buvo $983.0^0, o 1922 m.

WASHINGT()N.—Federated Farmer-Lahor partija savo
konvenciją laikys St. Paul
mieste su tikslu nuskirti kandi
datą į prezidentus Suv. Valatijų. Tą organizaciją yra pasi
gavę komuinstai ir Amerikos
Darbo Federacija jos konvenci
ja boikotuos.

Tokioj nežinpmas japonas
prie Aineril<os ambasados pa
pildė hara-kiri, tai yra nusižu
dė persiskrosdamas pilvą,
Jaunasis J oi m I). Rockefeller francūzų-amertkonų komi
sijai dovanojo $1,09(1,000 patai
symui Reimso katedros ir pa
taisymui Versaliub fontanuu ir
r.
sodno.

nuo bėgių lt nusirito nuo 20
pėdų augšpiri pylimo. Žuvo
mašinistas,i jo pagelbininkas
ir pečkurisJ Pasažieriai buvo
labai sutrenkti.
Spėjamai kad nelabi žmonėm
Alijantų valstybės nutarė
užritino ant; kelio akmenį ir
tebelaikyti Vokietijoj kontro
KARO VETERANAS
dėlto ištiko |ielaimė.
lės komisiją.
■4y-----------IŠVAIKĖ KU-KLUXUS

r? V

favorable balance buvo $200,BINGHAMTON, N. Y. —
780.
Iš Amerikos Lietnv.a gabena Kai apie tuzinas Ku-Klux-klasi batų ir pusbačių, tabokos, ži niečių, pasirėdę savo baidyk1 lininis rūbais, atėjo į rot ūžės
balo ir mašinų.
Iš Lietuvos į Ameriką atga aikštę padėti vainiką prie žu
benta prekių 1923 m. už $227,- vusių kareivių paminklo, vie
nas karo veteranas Foster
360, o 1922 m. už $149,980.
Black paėmęs vėzdą išvaikė
ku-kluxus^ ir jų vainiką nutren
IŠĖJO AIKŠTĖN.
kė šalin. Po to jis visą laiką
AVASIUNlirON. — Valstv- stovėjo sargyboj ir va įnikus
'•prie paminklo leido dėti tik.
veteranams i f šiaip civiliams
cUT
pasakė, kad buvusi s valstybes
piliečiams.
gynėjas Dauglierty. gaudavęs
$1,000 mėnesyje už smaugimą
TRIJULĖ SĄJUNGA.
geležinkelių darbininkų 1922
metais. Tie darbininkai buvo
LONDONAS. — Telegrama
išėję streikam Tą kyšį davė
iš TIelsinkų paduouda laikraš
Santa Fe geležinkelių kompa
čio “Sevodnia“ pranešimą,
nija.
kad Turkija, Rumunija ir Len
kija padariusios trijulę sąjuugą, kuria einant visos trys val
NEBUVO UŽTARTI.
stybės bendrai pastatytų l,DETROIT. Mieli. — Organi 250.000 kariuomenės priešui at
zuoti elektros darbininkai slap mušti, jeigu kuri nors jų trijii
to kompanijų komiteto buvo būtų užpulta.
Tasai priešas, kurio gintis
apšmeižti laikraščiuose skelbi
mų pavidale.
Darbininkai tos trys valstybės padarė są
kreipėsi i teismą, bet teismas jungą, be abejo yra įžiūrima
Rusija.
atsisakė darbininkus užstoti.

New York—Lena Heli varta,
23 m. amžiaus rengėsi prie šliūho ir šli ūkiniai drabužiai jau
buvo gatavi. Bet bedžiaujant
drabužius, trūko virvė, nuota
ka krito pro langą ir užsimušė.

debsIas serga.

•4___
CTITCAG& III.

Amerikos
socialistų wlas Bugenius V.
Debs*as, kws. išėjęs iš Atlan
tos kalėjnrtjir. gerai nesijautė,
dabar rimtą! susirgo.' Jis atga
bentas iš Tcįrre Haute į Elmbursto sana|nąją, netoli Cjiiea-

BFJUJNA& — Maskva iš
siuntinėjo visiems savo konsu
lams įsakymą nebeduoti dau
giau vizų įvažiavimui į Rusiją
piliečiams tų valstybių, kurios
iki šiol nėra pripažinusius so
PRIPAŽINO RUSIJĄ.
vietų valdžios.
?JASKVA. — (Linijos vai
Sąraše valstybių, kurių pi
liečiams uždaroma durys Rusi dzin pripažino Rusiją be sąly
jon, pirmoj eilėj stovi Jungti gų. Padarė sutartį dėl valdy
mo geležinkelių Tolimuose Ry
nės Valstijos.
tuose. Užinogsti normaliai di
plomatiniai rvšiai.
DANIJA PLANUOJA AT
MARK PASILIEKA
PRIEKY.
SKIRT BAŽNYČIA NUO
VALSTYBĖS.
DERLI NAS. -- Trijų vidu
rio partijų susitarimu su linu-'
KOPENHAGA. Danij;
dies partija, naujosios Vokie
Naujoji Danijos darbi i
čių valdžios prieky pasilieka
valdžia planuoja atskirti
tie patys asmenys: kancleriu—
nvčin nuo Valstybės. Ten
Marx’as, užsienio reikalų minyčia yra liuteroniška.
riisteris — Stressemann’as.
Pačiame kabineto narių sąs
4
tatu 'betgi ųmnrifofflų kaLkurin
DlbELISGĄISRĄS.
permainų.'
V-

IŠ LIETUVOS’
VARTOTOJŲ BENDROVĖS
G®
- Šėtos Vart. B-vū “Šaltini«jJ|
Kėdainių apskrit.
jau atgaivino savo
šiandien stovi stipresriųjją,W
vių skaičiuje. Per 1922 metiW
kaip kitos b-vės, tai
buvo susilpnėjusi dėl OStBO^S
kili kritimo ir bereikalingo |»|
botiimo prekių iš Kyhartųt]fcai
sudarydavo didžiausias išlfill

d a s. Pereitais metais, pirfcdjša
mi prekes Kėdainiuose ŠąfnSS
gos sandėliuose, žymiai patalu
sė b-vės reikalus ir palaikė
perai inį solidarumą.
B*y8|
valdyba veikli.
Tarnautoj

atatinkami ir supranta ben(ji|S
koperacijos darbą. B-ve yįį
skait linga nariais: 1924 ngk.ffid

šio 1 d. turėjo 539 narius, M
davė prekių per 1923 matiuŽM
55J56 lt. Sutaupų padarė
516 1 i t ų.
K operacijos pn
ganda ir kultūros šviėtinld

- Y 1Japonijoj vedamas kursty gos.
>•
kolai taip pąt yranepain™
mas prieš Ameriką. Jokobatt.žsipWnųnWiloją
♦
lx|f
moj buvo išmėtyti plakatai be
suGr:
•■< į
parašo.
Policija ieško kalti
ni ri kd?
E iria T
i boi koc
* uršfvnla
. *
4
4 ’ * T“ •
'
t
ninkai Dubline, Airijos sosti I/Energie vakar sudegė ketu
tuoti Amerikos prekes.
patarimai,, kris tik galima,
nėj baigė, streiką ir sugrįžo riasdešimt trobų, tarp jų baž
BUCIIAREŠTAS, Rumunija. kiną m i gyveniniam “ ’ '
't ?l
nyčia ir vienuolynhs,
Athol, Mass. — Henry Bak- darban.
— Amerikos niinistoris BuęliaJeigu b-vės krautuve. penįa
ing Co. ir rakandų krautuvė
restė įteikė Rumunijos valdžiai keltų tinkamesnen prekyb4|3
sudegė. Nuostolių už apie $25,antrą aštri] protestą prieš kon vieton, suvaidintų ne mažą 76^3
000.
'
•
.
fiskavimą Standard Oil kom lę ii1 turėtų pasisekimą,. ,
I
panijos invest menių • Rumuni
Toji organizacija tikėjosi
Vidiškių Vart. B-vė
jojgauti senatorių’ La Follette’ą
lis,” Ukmergės apsk. pradfjdJ
Mat einant nauju Rumunijos
kandidatu. Bet šis nesutiko ir
kasvklu
įstatvmu. užsieniu veikti 1923 įn. gegužės inėn,| ;
jis, jei nesusitars nei su repubtrumpu laiku prisirašė 1.IS
kompanijos 60 nuoš. savo akci
likonų, nei su demokratų par
riai ir pajinis kapitalas paH$3
LENKIJOJ NEDARBAS.
Lenkų respublikos kalėji jų turi užl(‘isti Rumunijos in
tija, stos su nauja partija.
kė 1,380 lt. Nariai beveik vis®
teresams tekia kaina, kokią
muose
šiandie
yra
daugiau
VARŠAVA. — Jvedant Len
ūkininkai ir didžiuma jau bu^
nuskins vyriau.-ybėl
kaip
trys
tūkstančiai
politiniai
Suv. Valstijų lakūnai Įė kijoj naujus pinigus pramonė
Standard Oil kompanijos in- vę prieš karą gyvavusios b-yėft
jau ir prekyba pergyvena dideli kalinių: darbininkų, areštuotų
kiantieji aplink pasauli,
vestmentai Rumunijoj siekia nariais; todėl jie jau susipras
perlėkė per Japoniją.
tę ir žino kaip žmones išnaudd-,
krizį. Daugelis dirbtuvių tu dėl
dalyvavimo
streikuose: apie 20 milijonų dolerių.
ja privačiai kraut iivininkaj,.
ri užsidaryti, nes savininkai
Vokietijos angliakasiai Rūro neturi iš ko darbininkams už Ukrainos valstiečių ir baltgu
kurių Vidiškiuose yra gausi
APIPLĖŠĖ BANKA.
džių, kaltinamų dėl to, kad .jie 1
distrikto,
sustreikavusieji
dėl
daug.
Nariai b-vės krautuvu
mokėti. Vęnoj dirbtuvėj ties
STAIGIOS PERMAINOS.
DUONKEPIAI LAIMĖJO.
stengės
dėl
savo
tautos
'nepri

.darbo dienos pailginimo, keti Lodz dirbo 5,000 darbininku.
KANTAS G IT Y, Kas.—Trys palaiko: prekes perka daugiau*
v klausomybės; inteligentų, nu
plėšikai padarė “holdup” Ar šiai b-v ė jo ir jau antri meta®
CUTCAGO, III. — Duonkepių
Oro biuro pranešimu Lean- na grįžti darban nuo birželio 2 Atėjus algų dienai, pasirodė,
sikaltusių dėl to. kad jie skleigentina Stato bankui, pašluo kaip gabena .iŠ Ukmergės jJrpunija skelbia, kad šiemet duon dero, Wyo., prisnigo šeši coliai d.
kad nėra iš ko užmokėti, Tas
dė mokslą ir šviesą plačiose
dam i 20.900 dolerių.
kepiai Įvairiuose miestuose ge sniego, tuo tarpu Bed Bluft’t,
kės be jokio atlygininiū^ kR|
darbininkams pasakyta, Sujužmonių
masėse.
Ispanijos valdžia pripažino, dę darbininkai apstojo ofisa.
rai pasivarė.
Algos pakeltos (’al„ buvo 1(10 laipsnių karš
tik tinkamai sustiprįųiįs sav?
c.
MONTREAL, CANADA.
kad Moroke trys Ispanijos or Kiti inėjo ofisan ir ėmė grukrautuvę. Per 8 mėm 1923šM^
nuo $2 iki $5 savaitėje. .
Kaliniai kalėjimo sargų i r
čio pavėsy.
laiviai žuvo liepsnose.
b-ve pardavė prekių už litų 22^
moti ten esančiam direktoriui. va I d i ni nkų kol i oja m i, užgaulioIJ)S.
92
kp.
mėnesinis
susirin

860.
Sutaupų per mięeją laito
.
.............
T""
PAKĖLĖ ALGAS.
Tas aiškino dalykų stovį, bet jami. mušami diržais ir paga
DAUG PINIGŲ NAMAMS.
kimas
įvyks
birželio
S (L tuujans
Filipinų salų gen.-gubernato- darbininkai neklausė ir gal ji liais; maitina .juos veik išimti po pamaldi) pobažnvtinėj salėj buvo litų 1,302.
MOLTNE, III. — Buvo su
kainų botulrai uždedamas m&
LONDON. — Anglijos darbi rius AVood nutarė rezignuoti ir būt pasmaugę, jei atpyškėjusi. nai grieščiais iš prismirdusių
streikavo plumberiai. Kai nk
720
l
’
artlienais St. Malonėkite vi daug 15 nnoš.
1924 m. kov
policija nebūtų išvaikiusi dar indų. Toj pačioj kameroj kar
ninkų valdžia daro pastangas grįžti į‘Suv. Valstijas.1
gos jiems buvo pakeltos dole
si.
nariai
atsilankyti
.ir
noujii
na

24 d. įvyko visuotinas h-vėsna
bininkus. Panašiai dedasi ir tu sodinami ir kriminalistai,
papildyti namų stoką.
Tam
rių atsiveskite prirašyti prie 1 J)S. rių susirinkimas ir pastebėtą^
riu dienoj, tai sugrįžo darban.
kurio vagia jų rūbus. Kame
reikalui skiriama $5,816,800,Anglija netrukus turės 600 su kitomis dirbtuvėmis.
92 kp. Taipogi malonėkite visi už kad žmonės jam suprato beni
Dabar jie gaus dienoj po $9.00.
ros baisiai nešvarios, šaltos ir
000. Per 1925 metus pienuoja karinių orlaivių. Jie bus nau
simokėti užvilktas mėnesines mo rą visuomeninį darbą ir ja"
drėgnos; kaliniams neduoda
ma pastatyti 90,000 namų. Vi dojami apsigynimo tikslams.
PRIEŠ
LENKUS.
VAIKAS NUSILAUŽĖ
iip pro pirštus žiūri į.h-vėšri
ma nė muilo, nė baltinių, nė kestis.
sas namų statymo programas
J. Pundžitis, rast. kalus, kaip būd’avo susiriųl
SPRANDĄ.
PARYŽIUS. — Kairiojo blo knygų. Jiems neleidžiama ne
tęsis 15 metų.
MUŠTYNĖS PARLAMENTE. ko organas įdėjo protestą prieš tik matytis, bet nė sųsi-žinoti
urnose 3-4 motus atgal Patie
MOLINE, TU. — Rodney
su giminėmis.. . Žodžiu sa
Pijus X, didelis rėmėjas ka t i dienot varkes klausimai a
Ainsivortb’o, turtingo piliočįo,
RYMAS, Italija. — Italijos Lenkų politinius žygius, ProGenevoj buvo teismas, kur
vienų motų vaikas iškritęs iš 80,000 belgų deportuotų karo parlamente1 vakar kilo mušty testą pasirašę šie vadai: Pain- kant, kalinių gyvenimas toks, talikiškosiom spaudos,, būda svarstomi nuodugniai ir y*
imami be jokių trmkŠfnn, ’
vežimuko nusilaužė sprandą ir metu reikalavo atlyginimo iš nės fašistų atstovi] su kainai- leve, Ilerriot, Blurii, Paul kad daugely kalėjimų areštuo mas Venecijos patriarku, pra
tieji nusitaria geriau mirti, nė garsėjo visam pasaulyj. Jam silaikant taisyklių ‘ir lati
greit mirė.
Posėdis buvo nutrauk Boncour, M-me Severine, RoVokietijos. Teisinas pripaži siais.
main-Rolland ir kiti. Protes kad ilgiau bokęsti tuos nežmo buvo pranešta; kad katalikiš bendro Koporacijos darbo'
no, kad atlyginimo negalima tas.
niškus* kankihinius iš savo bu kas laikraštis “Dofosa” turi dai. Pelnas paskirstytas j
te sakoma:
SUDEGĖ BAŽNYČIA.
gauti.
Spauda Lenkijoj gniaužia- delių rankų. Daktarų tyrinėji sustoti, nes. pritrūko lesų. Ve-, laikant b-vės įstatų 67
KARO TEISMAS.
rinktas atstovas įgaliollni
•E. BENNINGTON, N. Y. -Ima, kiekvienas pažangesnis mas nesenai nnsižudžiusios ka nerijos pntrinrkas pasakė:
Nuo ndžinomos priežasties už
AVASTIINGTON, D. C. — laikraštis tenai uždaromas; lėjimo (Ilgos Bosarabovos —
“Aš aukoju viską, kad paUL važiaviman Kauno, Nuh
Franci joj užėmė vietas nauji
Jei refkęs, as nešti pajų L. K, B. Sąjo
sidegė katalikų bažnyčia ir vi ministerjai. Dabar kova eina Amerikos ambasados Saulin jaunimo klubai nuolatos kre tyrinėjimas buvo padarytas jos kyti
Jeigu tik Ims vedama4
siškai sudegė.
su prez. Millerandu. Jei pre goj, Čilėj, nulitarinį attaehe čiami ir likviduojami; darbi giminėms reikalaujant — pa užstatysiu savo vyskupiškąjį
žiedą
bei
kryžitt
ir
savo
kai
’
Sgeruli teisingai fr^vedėją
zidentas atsilaikys, tai tada majorą MeCanunoną laukia ninkų sąjungų hutai uždaromi. rodė, kad nelaimingoji prieš
Anglijos angliakasių unija jis gali priversti daryti naujus karo teismas, Susekta, kad jis Visur žiaurios represijos, vi nusižudymą buvo baisai su» noliškuūsius rūbus> nes noriu, neatsiras piktų notų*
krautuvė gyvuos gerai.
padaii’ naują sutartį su darbda- rinkimus. Jei neatsilaikys, tai išeikvojęs 27 tuksiančius vai- sur policijos viešpatavimas vi- mušta ir be Iri da biauriąi išnie kad tas lĄraštfe būtinai ir
>\
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į kų fotografijos.
’
IG. Fotografijos iš Amerikos
pramonės, politinio gyvenimo,
detkoit, mioh.
N. J.
kultūros, ir tt
Visiems, kurie maloniai pa
LDKSk
kuopa .darbuojas
Atskaita.
Įteikklinga fotografijų,
Sudeikiai (Daugailių valse.)
gelbės man Mame> AfsBųčiant
Gegužes 18 <j, pa pamaldų laiky
Šiomis, dienomis įvyko Suprašomų
fotografijų,'
busiu
S
b
>
LDKS'.
14-tos
kuopos
mokslciNeužilgo išeis iš spaudės rita*
‘ “! yjg vajaus, čia pažymėsiu iš kitų mu susirinkimo jau daugiau pa
’ldos Tėvų Komite
atingiausrai ir patvariai ’d$dn- deildo mokyklos
no-knyga apie Ameriką ir Ato posėdis, kuriame npsviu sty. holionjfa kiek katrie pasidarbavo. sirodė svarbių naujaųybių. Pats
. '
(THĘ W0BKEB)
menkos 'lietuvius.
Knygos gas. ■
susirinkimas buvo skaitliugumil
pBtatft gan svarbūs Svre- ęwos ,-r ypatts;
tikslas
yra
nupiešti
dabartinių
every TTOSDAt, TOTBBDA^
tai paprastas,»bet rezultatais .tai
Hmo reikalai.
. Įuatroit, Jlioh, —
Amerkios Jungtinių Valstybių
buvo dauginus negu paprastas.
y—-fcy-—r
Kensington,
W.
8.
Pirmiausia
svarstyta
vaikų,
Į
A.
MeMoliutę
.
......
.$10,00
Raportai 'koki tik buvo, tai vm ‘
T JOSEPH'S LITHUANIAN B, O. ASSOCIATION O? LABOS kultūrų, kuri daro įtakos į vi
nelankančių
mokyklos,
bet
ga-l
London,
ENGLAND.
Eližabetii,
N.
J.
—
džiuginantys. LDKS. centro kny ę 4».
as second-cJags ruatter Sepb 1Ą1915 «t the post off lee nt
MaM- sus ineivius ir aprašyti Ameri
I
M.
Stapinskas
.......
.$7.00
linčių
lankyti
registracija.
Da-I
mylef the Aet of March 3.1879.”
Redakcijos pneMa>».Prieš
kos lietuvius ir jų didelį pasi
gelių išparduota 50. Pasidarbavo '
nce for maitinę at special rate of postaga provfded for In B^ctloo lioa
tatit
registracijų
buvo
žymima,
Pliiladelphia,
Pa.
—
darbavimą lAėtuv^s1 ląbuų i- apie porų metų Lietuvos Ats
Act of Oct 8,1017, authortod on Juiy lŽ, 191 A”
gerb. finansų raštininkas Vytautas
A.
Ungiiriutė
..............
$3.00
dėl
kurių
priežasčių
nelanko.
dant,
'Vieni
kitus
geriau
paži

tovybe rengėsi išleisti panašų
Markuzas ir kiti dar po biskį Pil
SUBSCRIPTION RATES:
New Britain, Conn. —
nus, prasidėtų dar santarvin- veikalų. Rinko tam žinias ir
elėj o. Bet-gi gerbiamas V/Mar*
Paaiškėjo, kad šiais metais
........ $5.00
B: Mičiūnicnc
gesnė darbuote tarp abiejų tau berods visos kolonijos tuonii Sudeikių mokyklų lanke 7? I
kuzas daugiausia veikė. Kiti as
on.and suburba
•$5.511
Brooklyn,
N.
Y.
mokiniai,
o
nelankė
94.
Ne-1
buvo užsiinteresavusios ir siun
menys ir neprigulintys prie L. D,
ilga countries yearly......................................................... .. • • * * •$5A© tos dalių.
*
Į
J.-Karalius
..
Paliekonių su išeiviais arti tė reikalaujamas informacijaš lankymo priežastys, šios: di
K. 8. 72-ros kuopos išpardavė po
t.
jpaterson,
N.
J.
—
Tečiau tas džiausia priežastis tai — nepa
namas
V?..
V '-'.-T.-.t—=
kelias knygeles, kaip toj gerb, S.
■feyra vienas svarbiausiųu [ir fotografijas.
V. Gudas ... •It ........ $7.80
mūsų tautos reikalų, vienas tų (darbas vėliau buvo užmestas, togus mokslo .pradžiai laikas, I
1
Gylys suvirš tris knygeles, J. Petto, kad socialistai sako krik
būdų, kuris galėtų žymiai pa- fTodel bereikėtų pasinaudoti tų- mat, tuo metu hiednuomenės Clevelaud, Ohio —
ruuskas apie tris ir Rubikas apie
ščionims — imkite jūs patįs tų
I
J.
V.
Sadauskas
.............
t
$8.O0
didinti pavojais apsuptos ir syk surengta medžiaga autoriui vaikai kas gano, kas lauko
tris. Kas yra labai džiaugsmin
ministerijų kad toki gudrūs ir
|Ncw
Havcu,
(Jonu.
—
taip susiaurintose sienose imt viršuje minėto jo ruošiamo vei- darbus dirba. Antra priežas
ga.. Po to pranešė gerb. finansų
praverkite - žemės , reformą.
|
J.
Liiiltisa
Aę valstybes galybe- Kad Eu-Į kale apie Ameriką ir Ameri- tis — tai vietos mokykloje sto
raštininkas narių mėnesinių duok
I Cicero, 111. —
Ką-gi darysi, krikščionys ir
Skaitant
prieškalalikiškus
ropos lietuviai galėtų geriau įkos lietuvius,
ka. Paskutinė priežastis — tai
lių užsimokėjimų su pažymėjimu
paėmė... ir jau daug daug dva
‘ į
....$5.00
M.
Karkus
..........
laikraščius ir .knygas kiokviesuprasti Amerikos lietuvius, jie ----------- - ----------------- - ------ —------- neturtas, negalėjimas įsigyti
didžiumos užsimokėjimų. Bet gi
Į Kosima, N. H. —
✓
nam^ man rodos, malasi į akis rų išdalino ir dalina... o Kru turi geriau pažinti p«iel>ologiją
jo pastaboj iš neužsimokėjusių dao
knygų ir kitų reikalingų daly
pavičius iiiinisteriauja kurs
....$1.00
Į
J.
Nadzeika
...
faktas, kad visur ir visos nosąir apy stovas tos salius, kurioje Į
1
■' ” ** w 1 •” **1
rodosi minėjo apie 20 narių. Tai
kų: mat. šiame rajone daugiau
nors ir yra kunigas, bet Visiš
pS.
S.
Pittsburgli,
Pa.
•niones, netvarka, nepasi-tekiniai
išvažiavę lietuviai gyvena irt
\
siai mažažemiai, o ženp neko-l
liūdna pastaba, bet kiti girdis, jog
kai ne klerikališkų, bet demo
1
i
J. Janulis .. i..
to<Itd minėtoje knygoje daug vGerb. Šaulių, Atstove, ma
suverčiama' ant ” klerikalų,”
jau rengiasi ir jeigu tų padorytų,
kratiškų pažiūrų žmogus.
ISo Boston, Mass. —
ru kalbama netik apie Ameri- lonėkie nuims darbininkams,
kad visas katalikiškas m-gamnes jau šiandien vis daugiau lau
Karėjo
krikščionys
demokra

Toliau
buvo
praneštas
pasj
„
Meškauskas
......
.$10.00
kos
lietuvius,
bet
i
rapie
Ame[atsakyti
į
šiuos
klausimus:
zacijos pravartiži m gama “klokiama susipratimo o ne priverstiRūtinis p. Inspektoriaus raštas I pju pojSj pa>__
tai
kitų
žmogų
ne
kun.
Krupa

rikų apskritai.
1) Kiek, Tamsta, surinkai
rikaįėmis, kad visą katalikišką
numo kas malonu būtų .matyti.
vičių
statyt į ministerius, bet
V. J. Mikailoms............... $5.00
Kalbamoji knyga bus skait- išviso aukų Šiauliams ir kiek jų apie mokslo metų pabaigų ir
VeRrimą vadinama “ kięrikuliš
Iš b’iderocijos atstovai raportus
K 1 šie-ĮForcst
Kad
y!
City, Pa. —
kiu;.’* Vienp žodžiu visur ir socijalistai užsispyrė, statykite lingai iliustruota paveikslais iš I gavai is katalikų, lankydama- ateinančių pradžių.
išdavė labai rimtus ir svarbius tai
kun. Krupavičių ir gana. Neno Amėrikos buities ir iš ameri- sls P° visas parapijas ?
met baigiamas darbas gegužės
P. Kalesinskas...........7T.$1.00
■viskas suverčiama kaip ant
gerb. Ig. Zabalavičius ir Jonas
-) Tamsta rodei krutamuo- mėn., tai Tėvų Komitetas Ia- įphiladelphia; Pa. —
Samsono pečiui ant “klerikaliz rėdami daryt valdžioje krizi kiečių lietuvių gyveninio, idant
f
Jankūnas. ' Taip-gi Ig. Zabalovikrikščiones
sutiko.
bai patenkintas ir džiaugsmin
........
$8.40
J.
Poškienė
....
v
w
Lietuvos
visuomenė
galėtu
sius
paveikslus
apie
Klaipėdą
mo.- ”
čitis prašė nariij kultūras vajaus
.
Kaip, tamstos manote, kodėl vąizdingiau suprasti kas per i1' laike jų rinkai aukas, Klau- ga itų žinių sutiko, bet dvi VVorccstcr, Mass. —
Turbūt iš tikrųjų tas”klerireikale kiek galint jam Jiagclbet. |
socialistai teip varėsi kad kun. šąlis yra toji garsioji Amerika, šiame, ar tas aukas, kaip ir mokslo metų pradžios jis labai
........
$2.00
P.
išrinkąs
........
■kalizmas” yra toksai milžinas,
iš lietos veikėjų pažymėtini Vyt.
Krupavičius būtų ministeriu kokį didelį kultūrinį ir ekono7 piti paveikslų rodytojai, sau apgailestavo, kad ir ateinan So. Easton, Pa. —
kad tą viską paneša, ir turbūt
Morkuzas, Ig. Zabalavičius, K.
— Jie norėjo jį iš krikščionių mini progresą padarė Ameri- pasiėmei ar jas pasiuntei Šau čiais įlietais daugumai šio ra
.. .$2.40
M.Songailu
...
visi bedievukai į jo galybę yra
Petrukas, Edvardas Arčmonas,
demokratų partijos veikimo iš kus lietuviai ir kaip svarbi yra PB Centrai ir kiek surinkai ro jono vaikų bus mokykla nepri Brooklyn, N. Y. —
gerai Įsitikinę, kad ant jo tų
Antanas Bagdonas, Jonas Jankū
einama, kaip ir pernai, o ypač
stumti, kad jis turėdamas jų rolė Lietuvos Valstybės aL pydamas paveikslus?
...$8.50
V.
Daubaras
...
visą krauju.
nas, St. Stepulionis, M, Šimonis,
biednuomenei. Nutarta prašy lludson, Mass. —
daug darbo ministerijoje ma gaivinime. Sąryšy su žinomi.
*>)
Keno
lėšomis
buvo
pirktą
juokai juokais,
klerikaližK. Daunoras, panelė B. Daiunaližiau galėti] dalyvaut partijos maloniai prašau turinčių įdo- krutamųjų paveikslų mašina? ti per p. Inspektorį Švietimo
.......... 50e.
. M. Pauplys ...
mas-’- klerikalizmu, negudrus
taitė, Al. Bunzaitū, K. žižis, K.
veikime,
jie norėjo kad prieš’ji mesnių fotografijų iš Ameri- Kodėl ji parduota Lukšiui ir Ministerijos, kad biednuoinc- Lciviston, Me. —
beėfevukai bedievukais, o teiKernagis ir kiti. Tai jau norint
nei padarytų išimtį.
nustatyt visus tuos, kurie bus kos lietuvių gyveninio, atsiųs- kam teko gauti pinigai ?.
. .$1.00
B. Ivaškiutū ..
su šiomis pajėgomis daug kas 'ga
sybė teisybe kaip buvę taip ir
neužganėdinti žemės reformos ti man jas įdėti Į minėtą knyTarp kitų dalykų buvo ap-ĮVietiniai new.arkicčiai
4)
Kodėl,
Tamsta,
bijai
palima pradėt veikti. Svarstyta bu
. liks.
' ’' ‘
įstatymu, jie-norėjo ji diskre- ga. Reikalingosiom fotpgraįi- į skelbti apyskaitą, aukų, su- tarta, kad ateinančiais moks
J. Jucius .........
vo už svarbiausiu reikajų tai su
^įmikalizmas yra - įtoks^i r ^uot visuomenės akyse dėl io
P. Elseika
' Xbus.grą^i4o&Šaidiam^Amerilrns lie- lo metais reikia įkurti naują
migti, prakalbas gerb. KNPakštūV
.
^luomenės veikimas...kar. yWI£
kaip žinoma toje ministCr klišių darymas jų nesugadins.[tuvių lail<rasčiuose?^
pradž. įnokyklųDeksnio dvare.
P. Šraibakauskas .
jei tik jis apsiims užvažiuoti čia
' 'v
’ tnldo kunigui, kw viskas cinu rijoje turbūt buvo daugiausia Klišės yra daromos Londone, o [ ’^) ^es aukotojai šauliams .Deksnio dvaras seniau būdavo
R. Steponavičiūtė .
važiuodamas kitur. Komisijai pa
per kunigais ir kunigams. Ga sociaįistų valdininkų kurie ei
Sudeikių
mokyklos
rajone,
bet
A.
Laukžcmienė...
knyga spauzdinasi Kaune ir Ii- Per prakalbas ir paskiaus lailikta tuo rūpintis ir jos daugiaus limas daiktas kad ir lietuvių dami partijos nustatyta pakrai
tai
pertoli
rr
labai
blogi
keliai,
V.
AutuBs
.........
....
gi rudenio gal bus užbaigta.
P<e krunamųjų pa veikslų reikada išrinkta tam darbui. Baigiant,
>
tarpė kokia grupelė randasi ir pa lengvai galėtų praližuot ir
vandenys,
Todėl
tenka,
pasi

J.
Juknius
.............
Ypatihgai pageidaujama yra [Jaujame iš p. A. Žimudzinavisulig seimo nutarimo, išrinkta ko
klerikalizmo idėjos žmonių,
riausias pastangas ministe- sekančių fotografijų:
J. Sereika .............
čiaus-Zemaičio, smulkios, ir likti nesimokius, o apie dvarui
misija spaudos platinimui; Ig. Za' nors apie tai niekur neteko ma r'bo
Bet galų gale viskas sup . Butkus.............
1. Iš'mūsų išeivybes Ameri- P^nos apyskaitos Amerikos yra dar trys dideli sodžiai, ku- j
balavičius, J. Šciris, IC. Kcrugis,
i
tyttikrų daviniui ir Įrodymų, /l
, U' uiėjo ir dabar vien tik savoVi Aimonas ........
kon istorijos, lietuviu nuo len- paaviu
laikraščiuose,
ko riuose vra 63 nuoš. nelankančiu!
V. Markuzas, P. Gustaitis ir Jonas
bet visa katalikiškoji lietuvių užklausimais >oeialistai pasiJ. Graiėaliauskas .
kų skirimasis ir tt.
Tamsta iki šiol nesi padaręs. mokyklos ir namie nesimokiUsaris. Šis reikalas begalo svarVisuomenė visiškai nėra kiuri- gmiedlna.
Deksnv patogiausia
Raiškia Krupavi
Ign. Jurgaitis ...
2. Įvairių Amerikos lietuvių‘Į Tamstos apyskaita, tegul pa- nančių.
j bus. Ši komisijų turėtą tuo labai
kaMška, yra tiktai katalikiška. (čius netoks baisus kaip ji kle
J.
Žemaitis
........................
$2.00
j
kurti
mokyklų;
dvaras
paim

draugijų, susivienijimų, seimų, sal*ąa abejones ir įtarimus ir į‘ susidomėti ir smarkiai darbuotis,
‘Jeigu lietuvių visuomenei simi- rikalizmo bijotojai Įsivaizduo
tas
žemės
reformai
ir
jau
šį
pa

Viso
aukų
surinkta
$136.50.
parodų, manifestacijų, geguži-pl^r,na aukotojus, jog mūsų
nes dina čia darbininkiškuo dar
dedant savo didžiumoje vien iš ja.
vasarį
bus
išparceliuotas.
•
Sa

Visienir
pasidarbavusiems
ir
au

nių ir tt. fotografijos.
laukos pasiekė tikslo.
mažai išjudinta. Taipgi nutarta
katalikų, daugiausia seimo ats
Su p. Tumėnu i r-gi tas pats. . 3. Žymesnių amerikiečių lįeLaukiame aukotojai San vininkas, nuo centro atsisakė. kautojams tariame širdingu ačiū dar už $25.00 Šerų LDKS; paimti
tovų, valdžios atstovų ir kito- Teisingumo niinisteris gauna tūrių veikėjų fotografijos.
Pj.aius’„.'S
^lllūidzinavij Taip reikalui esant Tėvų Ko varde L. D. Iv. 14-tos kuopos.
iš kuopos kasos ir taipgi šeriiiinkų
kįų veikėju yra katalikai, ta: apie tiek algos mėnesiui, kiek
Komisija: J. Sereika, J. šikšnis,
4. Fotografijos iš Lietuvių piaus-Žemaičio,. atsakymo į mitetas savo posėdy nutarė
paieškoti.
čia nėra klerikalizmas bet tik g-, ras advokatas uždirba savai
kreiptis
su
pareiškimu
į
Švieti

V.
Antulis.
Dienos aukų rinkimo ir Įeitos paduotus klausimus,
Vienas iš LDKŠ. 72 kp. narių.
visarnuturalis dalyku stovis, ir tei'? ir <įeito nū vienas socialis
mo
Komisijų,,
kad
ji
darytų
žy

šitos rūšies, rodančios kaip'
Darbininkas,
Dešimkė teko J. J. Šileliui, 25
UŽ tai katalikus pravardžiuot tų nemui eit Į Teisingumo lui
gių į žemės reformos valdybų,
Ridge St., DuBois, Pa.
1 <
garbingai Amerikos lietuviai
WESTVILLE, ILL.
‘‘Merkiniais” yra nesąmone ir ni torius.
Kad niinisteris be-'
kad Deksnio dvaro rūmai, sod
P. S. Katrie dar knygutes ne
rūpinasi
Lietuvos
šelpimu.
kvailystė.
nas ir atatinkama žemės nor
m’nisteriaudamas gulėtų ir ad
' * Katriutės Gintarai. ’ ’
sugrąžinote o esate tikietų parda
5.
Amerikiečių
lietuvių
žy

Bet duokime sau, tegul jau vokatam — tuomet būtų kas
ma atitektų būsimajai pra vę kiek,‘pinigus meldžiam pri
prileistume ir tą, kad visi ka- kita. Tuomet visi socialistų giai prie Amerikos Valdžios
Ncdėlioj, Birželio (June) 8 d.
dėl Lietuvos pripažinimo ir 1.1.1 A. L. R. K. Moterų Sąjungos džios mokyklai,, kuri pernai siųsti viršminčtu antrašu. SunatiiįpMkai yra klerikalai, visa Lie- advokatai tenai skverbtūsi; P.
6. Lietuvių prie įvairių dar-[narės, ruoškimės prie 10- metų metais buvo numatvta i kurti. dosiin tam tikslui kuriam yra ski vietinis V yčių choras po vadovys
tuva klerikališka, tai ir tuomet Tumėną novoms mmoroms ir
te Juo/.; Kudirkos smarkiai ruo
bet kadangi savininkas nesuti
bų fotografijos —‘fabrikuose,
jubiliejinio seimo,
riami.
einant demokratijos dėsliais privertė būt ministeriu. Dabar
ko duoti buto, tai mokykla li
Komisija. šiasi prie operetės “Katriutėj Gin
angk'knsvklose, fanuose ir tt.J
.niekas neturėtų teisės užmeti- kuomet ii. Tumėnas nori advo
tarai,” kuris bus atvaidinta 7 vai.
ko neįkurta. Komitetas reiškė
idant europiečiai turėtų vaizdą! Ilugpiūčio 18-19410 d. š. m. įnet kam nors UŽ- klerikalizmą katus suiuobilizuot kad grei
vakare Sv. Petro ir Povilo svetai
didžios vilties, kad Švietimo
L i n z o vyskupas pasakė;
dėlto, kad būtų klerikalų ab- čiau išspręsti užsigulėjusias kaip Amerikos lietuviai dilba, pyks Mptėrų {Sąjungos 10-sis Komisija sutiks paremti Sudei
nėj.
linksminasi
ir
tt.*
‘
jubiliejinis
seimas
Chicago,
111.
“
Musų
priederme
yra
blogus
solhite didžiuma. O demokra teismuose bylas, tai socialistai
Mezzo.
kių Tėvų Komiteto sunianvma
„ T. , ,V1
,
M
v.
Į’ Dienos jau paskirtos.
Dalaikraščius
pakeisti
gerais.
”
tijos dėsniais vadovaujantis sukūlė šauksmą: “karaul, kle/. Lietuviškų bažnyčių, sve- .
.. . 7•
%
. ir pasinaudos momentu mo
'•
bar
reikia
kuopoms
ir
apskri

kiekviena mažuma yra didžiu rikalas u/.puolū. ’’ O rodos ka< tainių, mokvklų,
ife kurti.
zvinesniųL.
v . v..
. . . . kyklai
NASHUA, N. H.
•>
,
..
. ‘
u
. .*• ciams ruoštis saukti susirinRimos perbalsuojaina.
Kadangi
mokykla
turi
gružu
e ia visai natūralūs dalvkas.
’I
koinercijos ir pramones įstaigų
. . ,. , .
< .•
*
.
•
f - mus, rinkti atstoves, gaminti
Neseniai iias mus užsibaigė mi
Yra sakoma kad ir pats bai Juk karės ir epidemijos lai- ir tt.. kad parodyti kaip plakiemelį, tai Tėvų Komitetas
•
*
•
sijos tėvo česaičio. Jo pamokslai
siausias velnias nesąs toks bai kais mobilizuojami gydytojai, ciai įssikerojes vra Amerikos k . ,
. pripažino reikalinga įsigyti
u •
*
. . Moterų Sąjungos gerovei. .
taip paliko kad kasdien vis dau
sus kaip jis yra piešiamas. Ar feldčeriai , slaugės. Potv.inių lietuvių socialis ir ekonominis
gimnastikos ir sporto reika
.
ginu prisirinkdavo pasiklausyti.
tas teisybė ar ne — aš nežinau, laikais mobilizuojami inžinie gyvenimas.
Kiekvieną metą mūsų sąjun- lams įmonių..
siuskite
i
Per šias misijas mačiau ir tokių,
. v
ga stiprėja ir žengia pirmyn
bet kad Lietuvoje taip vadina riui, technikai, sapierai. O da ’o m
(“Lietuva”)
8. lypmga anienkiee.o beilžsibriežto tu:slo. Tas j.
“
DARBININKO
”
kuriems negalima buvo priminti
mieji “klerikalų vadai” Kru bar užsivilkus įvairioms teismo
tuvio
tampa,
pmuos
mem,
idarb
SPAUSTUVĘ
bažnyčios ir vardti.
pavičius, Tumėnas ir t. t. Lię- byloms, kad .teismo veikimą
Garsus darbininkų prietelis,
gontkartes typrn, lietuvi, «PKurioje greitai, gerai ir
Kaikurie žmonės seniai jau bu
’tuVOS bedieviams nėra teip bai- Įirivesti į normales vėžes, koVokietijos vyskupas . Kettleiy
pigiai
atspausdiiiama
:
vo atsitraukę niio tikėjimo, ir neKadangi augant mūsų orga- sako:
SŪS, tai yra labai lengva įto- del-gi negalima suinobilizuo: gyvenos gavės n •
9
Lietuvių tasebolinmkų.1
.
lr
.
KNYGOS
sirflpino nei apie sovo, nei apie
dyt.
“Katalikas, kurs, galeda ]
advokatus, kad jie tą darbą lutboluunkų n-krtų sportam-reMa apsvMt
KONSTITUCIJOS
vaikus, jei kas primindavo apie tL‘
mas^ neremia katalikiškosios
PLAKATAI.
Reikėjo įgyvendinti Žemės atliktų... jie to nenpri ir kra
ĮiikįilingUuiiĮ, taif pakitėtTIKIETAI
.
:
t y ti, išgvildenti, taigi dėlto y- spaudos, neturi teises vadintis
Beformos įstatymą. Buvo So- tosi dėlto, kad jiems iš to ne
•
LAIŠKAM ir
kudYic^ir.engbK<lar mirįfdalistų Žemės ūkio ministeriu,* permatoma didelio pelno ir čia t žinoma, koks negudrus cici- va šaukiami seimai kiekvienų geru Bažnyčios vaiku,’’
•KONVERTASt
tfsiversiu, kaip
>šte dalyką šiaip, krapštė kaltinamas Teisingumo Minis- liĮcėlis gal .ir patikės, kad di* metą kad visus reikalus sufVar^
ANTGALVIAI,
irkįtij kad padare.
* •
si daug motorų šioje išeivi josi
IŠKVIETIMAI
džiausiąs žmonijos priešas yra kilis kuogeriausįai
; _,
i;’ vis ant vietos ir ant vie- terio klerikalizmas.
>
J
BAR CHBKIAI iv tt. '.
Bet tas misijtmieds jiems pasa
šiemet daug pasidarbąvom šalyje.
Iš tų kelių pavyzdžių jau įsivaizduojamas neesamas lie.’s Krikščionys demokrakė kuomet reikia atsiversti, h* jot
Štengkimės padaryti šį sėt-Į
Su visais spaudos darbais
niulėjo užpuldinėt kam to bus -aišku kad klerikalizmo tuviškas kįerikalizmas, bet, laike Moteųų Sąjmi^os/vajausj
visuomet Icroipldtes. pos
kataliku nori mirti, kodėl katuli-,
ės Reformos. įstatymo ne baubas tyčia yra dirbtinai da tikrenybėje jo nebuvo, nėra, prirašėm porą šimtų naujų .im- mą vienų iš paseknungiauslų,
mus u gausite gerinusį pakiškai negyveni? Misijoiiietiš vastengia greičiau gyvenime romas ir būbnijamas, kad juo- dr vai’gti begu bus — nds lietu- Irių; Tas. parodo kad visos! są- siųsdamos delegates ir gamim
taHiavimų.
yogiiio katalikų dtaugijas, kad vi*
“DARBININKAS”
▼vih-h * buvo' ir įvairių už- ini nukreipt plačiosios visuome vių visuomenėje jo buvIniui ne-Įjungletes suprato svarbų to va damos naudingus įnešimus mū- į
ai nariai Mtų prio sv, komunijos.
r.
sų organizacijos labui*.
Į
t... «**•*•
868 Weit Broad.way
I HH'tinejjmų,
ant kiek jie buvo nės akis nuo tikro dalykų s to- ru prielankių sąlygų nū aplin- Jaus. Bet kartu reikia paste»o. Borton* Mm
Nors čia dar nei sykį tų atbuvo,,
onw
Jokūbaiti
...
‘
’boti kad reikėjo didinę skaitMa jokubut*,
E g
t
teisingi spręst ne mario daly^ vio, arba nuo savu suktų ir ne-, kybių.
8*J- Centro pirm.'jį
ir į /vampt l*lk< nembHjati kad
, F. Vir&klJI. Iinę narių prirašyti, nes rundakas, l»G galų gale priėjo prie visiškai teisėtų ^arbelupH
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i
r. r

E

I

LKOKAUZmS AR
į’
BAUBAS
„

. a. - *

PAKLAUSIMAI

į?

i

4

;

l

t-

|

«Z

— v •

MOTERIMS

»

C

>

fe*

.

,

,

‘v

VISUS
SPAUDOS DARBUS

Q

T
*

t

t

K

«.

X

v

.

/ z"

/ • • •'
II >. M B.I R. -T. I !£A |t, „
Mtaiaatatatafe
ffe
y
..........
rSuskas, Žydo JofielioX $t- žteterihste molę^toįšs p. Ė- Stepe- So. Omaha, aht 40 vai. atlį
kewhavbk, cosh.
galima bus visomsdraugijoms su federacijos jioiigregas Detroite a- ■gauteuvo 4 poras Soldini, kurie dakevlčiiis,
kevičius, Viršaičio*
Viršaičio —
— A. ‘ Ži|as, Ite, vakaro ve^ju Jhokri< J. Z&- Bubtikoa buvo nemaža^ ii ko į
sitarti... Bet misijonieris paaiš- pie pabaigą'-rugpiūčio. Žinoma, Iyvavo tautiškai pasirėdę'. Visur
.• Katalikai pusėtinai gyvuoja. Felčeriams — K. Mockevičius, jlionis. Gerb. klebono nebuvo pnt ton »Węstir kad ir pelno deį
' įtino kaip yra gražu irpavyzcUnga Detroitiečiai visas spėkas deda, buvo veltui, išlaidu pasidarė $6,Parapijos reikalai gerai stovi. Laiškanešio
A, Skarnulis, jie Šio vakaro, nes buvo ?žvaBlavjs i rupijos nemažai lik& ’ $: v
visai draugijai priimti šv. komu kad tik gerai sutikti delegates fr 500.00.
Gerb. klebonas V. Karkauskas su
nijų. Draugiją veik visi nariai e- delegatus.
K. Požėlos rietynes.
komitetu iš vieno dirba kiek gali
. jo: šv. Okos,, Moterį} Sąjungos, * Čia bent trumpai pažymėsiu kas
Gegužio 16 ir 17 dd. čia atvyko dėl parapijos naudos- Tankiai ro
Marijos Vaikelių, Panelės Švč. jau yra pradėta veikti. Į darbų
domi krutami paveikslai ir rongiaAušros Vartų, klišių tarnautoji}, stojo visos trys lietuvių porapijos; is Ghiėągos du milžinai: K. Požėla
jni net keturis piknikai. Rudenį
L. Vyčiu ir choras šv. Kazimiero šv. Jurgio, šv. Antano h* šv-Pet (Pojello) te J. Banecvičia (lietu
VERGE, L TE BOS 10-TA,| 111 I IM UI IV
rengiami ferąi. . Neužilgo bus apt
par. ' Labiausiai man patiko mū- ro, Iš viišminetų parapijų suda viai)! Jie davė žinoti, kad juos
naujas laivas su 32,500 tonu i
> Į >1J |~Į I j'
— greitas ir patogus t t : :, ▼.▼.••T’*
sutiktą stipriausi ristikai. : Jie taisyta iš lauko bažnyčia. Nese
. są-iU Vyriu ir choro nariai, kurie ryta bendra komisija. '
niai lankėsi gerb. kun. Garmus,
NORTB MO LLOYD ilgo gyvavimo pat^l^al, U^tikl‘1.»
Gegužio 18 d. jau buvo laikytas nebijosią, Ritosi gegužio 16 d.
buvo pasipuošę kvictkoinis per su
tfuinl vist gėriitūsi patogumui teis šioje kelionęje. Pagarsėjęs Ltoyd
žmonių
nelabai
daug
susirinko
dėl
mų apie. 60 narių ir visi nariai ėjo antras susirinkimas. Pirmininku Baneevičiuš parito grekų. ' Požė
patogumais, ir mandagiais patarnavimais. SpeeljaliSkL priešpiečiai,
negražaus oro. Sušukavo virš 80
/saurgiminingl
susiėjimai, gerai prižiūrimi pasilinksminimai ant oro,
la
ritosi
su
lenku
Stefauskiu.
Nei
išrinktos
M.
J,
Šimonis,
rast.
S.
J.
prie šv, komunijos. Tai tas. kata
suėjimu
kambariai,
2 ir 4 lovų prlviltlški kambariai.
dol. dėl biednų moksleivių. Taiplikiško jaunimo visi} narių sykiu Stcpulionis. Prpgramam. formą vienas kito iicparito. .
LABAI MAŽA Gabiu į
Trečia klega
I pat atsilankė gerb! pralotas AI, priėitiimas šv. komunijos ne tik tė sudaryti: K. Abyšala ir P. Molis.
S S I'
KAINA::::
Bremenai
$140.00
į
Bremen’ų: $103.50
kšauskąs dėl Saulės draugijos. Pa*
vus, bet irmisijonierį, o gal ir mū Į presos komisiją: Pr. Gustaitis,
»
SUv. Vąlst Revemie Taksos prlrokuojama.
sake labai įspūdingų pamokslų, o
sų kleboiūį nustebino, kurs šį pa M. Šimonis, P. Molis ir S. StepuPrabuvus šešios mėnesius nėra skaitomi prie paskirtos kvotos. Ne-1
vakare bažnytinėj svetainėj sake'
praleisk
Šios progos. Padaryk reikalavimų tuojaus per
lionis.
Sudarymui
vieno
bendro
vasarį turėjo tiek nemalonumii
PHILADELPHIA, PA.
prakalbų apie Lietuvos padėjimų.
nuo savo jaunimo, kurį jis taip visą trijų parapijų choro komisi
....................
Suaukuota $58.00. Bėda, kad damylėdavo ir gėrėdavosi jų geru- ja: M, Andriliutė, O. Šlumpaite,
(Korespondencija feljetono
L . , .
» ,, _.
, , .
bar ir laibai pablogėjo, darbai pas
. mu. Taip patiko visiems tas jau- K. Abyšala ir S. Stepulionis. No
formoj)
Imus pradėjo mažėti,.nekurios dirbJ
">..j.uino katalikiškumas, kad narių rima sudalyti vienų bendrą chorą
------ tuvės atleidinėja darbininkus, ale
San
Francilco, Gal, Philadėlphia, Pa. Boston, Mass.
New York, N. Y. Chicago, Iii.
I
........................
skaitlius vis tebedidėja, ir jou gal ir yra pageidaujama kad tų ben
32
Broadway
100
N.
La
Saite
St.
118
Bassome
St.
15th & LocttSt Sts. 192 Washingtnn gt#
Aną kart (gaila —datą pamir- lietuviai nepaiso, perka gražiau. pusė Nasliua’os jaunimo prisirašė drą chorų prirengtų ir visą muzi
šau) užklydau pas kaziiniericeius, įsius stubas ir gražiai gyvena. Tik-—tai prie choro, tai prie Vyčių. Da kali programą tvarkytų gerb. mu
į South pusę, į svetainę švento Ka- f tai prastai, kad* tų italų perdaug
bai' choras jau turi apie 70 narių. zikas iuu. J. Čižauskas. Suben
zimicro parapijos mokyklos, į su- į čia’ yra. Per anuos ir darbų sunKaip tik prasidės išvažiavimai, toi drinus visus tris chorus, pasidary
Vienas iš
rengtų pramogą platinimui katali-įku kitiems gauti,; nęs pigiau anie Dabar
gražiausią
■ ir likusieji nepasiliks vieni namie tu apie 150 dainininką.
kiškos spaudos. Prieinu prie par-Įdirba.; Bei* taisiįilžis gyvenimas nupigįtad
importuotu
( ir mūsų varg. Stanšauskis tikisi' Yra jau užprašyti ii’ jau pasiža
iki
davėjų tikietų, ir gavęs, ji, žengiu Ikitiems žmonėms.
Kalendorius
iki Šimtui padidinti šv. Kaz. par. dėję gerb. muzikai p, p. čižauskai
Laikrodis
i svetainę. Ir... ir o nuostabus| Išvažiavimų rengia kožnąnedėl- $6.33
chorų. Jau buvo liet surengęs ir p. p. Greičiai iš kdcvelaud, Ohio.
Parodo 12
dalykas! — Tikictus, žiūriu, pri- dieni. Dabar rengia didžiausį iš
mėn. per
Suprantama
kad
tos
dvi
lakštutės
koncertų, kurs labai visiems pati
metus, t
iminėjo motore, kokią aš maniau Įvažiavimų Šv. Kazimiero Draugidienas sa
ko, tai-gi ir likusieji vis daside- palinksmįS svečius ir visus atsilan
vaitėje, 31
pas lietuvius negalima yra rasti, ja 8 d. birželio. Bus.Lietuvių Par
kiusius.
da prie choro.
dienų mė
neš ji buvo vienkart, vienoj ypa-Įkc ant Birutes kalno.
nesy,
perPirmos pamaldos ir pirmas va
Simai’ , Pas mus dabar eina lenktynės
toj graži, kaip seravimas, rimta,
New Hovenietis,
nymų mė
karas bus šv. Jurgio parap., Kast
kaip išminčius ir veidas jos spin-1
----------------tarp katalikiškos jaunuomenės ir
nesių; va
Side. prakalbos su muzikale pro
landų, minekatalikiškos. Kitur gal jau per
dėjo dievotumu, kaip, kad pas
NEWARK,
N.
J.
nutų ir se
grama. Antrą ir trečių dieną pa- Šventą Prancišką Asižietį, apie I LDlyM. 14-tos kuopos mėnesinis
kundų.
sisvėrė, bet pas mus tik dabar
maldos bus laikomos šv. Antano
Laikų teisingai laiko ir gražiai at
kurį, net grovas Tolstojus, tas I susirinkimas įvyks birželio 13 d.
pradėjo dalintis. Vienoje pusėje
rodo.
Viršeliai aptraukti osido me
bažnyčioje pas kun. I. Boreišį. Se
talu. Tai yra' laikrodėllc su kuriuo
stojo dabartinis vargonininkas,
mūsą godyups kojidžiausias iš- g. m. šv. Jurgio dr-jos svetainėj 8 visi
gėrisi ir tu džiaugsies su juom.
sijos bus laikomos lietuvių B. K. minčius pasakė, kad. jis yra ko-|val. vak. Daug ir svarbią dalykų
. klebonas ir kataliką vaikų tėvai.
Nes jis vertas daugiau .
bendrovės svetainėje.
Vakarai
NESIUSK 1’INIGU. Tik parašyk
Kitoje pusėje stojo senobinio j i ko
švenčiausias iš žmonių; Ėlise Re- būtinai reikia aptarti. Visi nariai
mums sa-vo vardų ir adresų. Mes pa-*
taip-gi bus toje pačioje svetainėje.
munistai su kliuhistais. Komunismokėsime persiuntimų. Jus pamo
Nuo gegužio 4 iki 10 d. čia bu eitis — kad kotobuliausias. Ūžė- atsilaukykit. Taigi brangūs bro- kėsite tik $6.35 laiškanešiui kaip
tai vaikų neturi, jei jie ncpavilios
vo muzikaliai programai po du męs sėdynę, ir biskį .palaukęs, Įiaj j r seserys, kviečiami esate ant gausite, laikrodėlį. Pinigus grųžinsikat .tėvą vaikų, tai liks vieni seklausiu šalę manęs sėdinčio ,asr Į susiriukimo ateiti. Jeigu dar lie me jei nebusi užganėdintas.
kart į dieną. Buvo net 13 audito
SVEIKAS KŪDIKIS KIEKVIENĄ.
NOVELTY CO., Dept 43-1
' niai su keliolika vaikiną, neklau
mens, kas tai do pcl* motore, ir priguli, tai prisirašyk. , Kaikurie KA2IAR
851 —- 44-th St., Brooklyn, N, Y.
rijų užimtą, daugiausia mokslaiMOTINĄ PADARO EAIMINGĄ
sančią savo [tėvų. Merginos veik
kodėl
ji
vos
tik
tikietus
pmiųiĮr
lyra
užyilk^
mėnesines.
Malonėkinėse. Programas išpildė visi įžy
"Visos geresnių tėvų .jau prisirašė
mūs artistai. Gaila kad mes iie- nėja, kadangi jai geriau pritiktą te būtinai atsilygįntį. ; .
’ tai prie L. Vyčiu, tai prie choro.
ką-nors svarbesnio veikti.—,Syaįr■
■
'
į
7.
’ I tuviai taip apsileidę nors ir buvo. &ųvasarų visi pamatys kurion pu
bosnio!,.. nustebo jis, i^arbuotej,
'
• i .
Į mo kviesti su dainomis, o balso'ne kiekvienas likimas
svarbiu,!
♦
'
,
,
.
YOĄ-MnY.
sėn pasvirs jaunimas.
girdėjome, tik p-Iė Gustaitė stforKitų Sykį aprašysiu kų veikia
tęsė.jis toliau kalbėdamas.:’— Marį, šio miesto ir >jo;gpielinkiij gėlė
tai tamsta, tas kunigas, tai dide- j žies liejyklų savininkai per visą
kat. jaunimas ir kų veikia bolše
W.« MOTINl/Ite JŲ "•W
lis mūsą spaudos —literatūros I- gegužį nesusitaikindami su unija
vikų vedamas jaunimas.
JĮKUDIKIŲ SVEIKATOS.

YPATIŠKAI VEDAMA EXKER$IJA I LIETUVĄ
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Teminantis.

platintojas,* jo vardas yra Petras p0 yjsas dirbtuves išlipino praneKašeiukas; ta stirna be ragų... Šimus, kad su pirma diena birže-

•w

PHILADELPHIA, PA.

u.
mo

Kų sakė eiles, tai gerbiama Ona ho molderiams ir komekeriams nuUngtiraite, kuri, man regis, tiž vi-1 hQria algas 50c. į dieną. Bet dar

Linksmas susiėjimas!

aus kodaugiaū- prigelbsti gerbia- bininkai nutarė nepriimti.
mam kunigui Raščiukui platinime į h° 1 d. išėjo į streikų.
knygą; o ši motete, apie kurių I
'

Atminkit Philadelphijos lietu
viai, jog įvyks toks linksmas su
siėjimas randasi su,įvairiais žoislais, programų, kurie visus links
mins. LDKS. 13 kp. surengė links-1.
mą išvažiavimų-pikniką birželio 8
d. pas p. J. Alekną, ant ūkės. Tai
Kaina. 35c.
aptielcoae
patogiausia vieta dėl visokią žai
. ....... tr
dimą. Kaip visados kas metas L.
Kūdikiai mėgsta ji!
Jie net prašo daugiaus!
D. K. S. 13 kp. rengia išvažiavi
Bet kuomet jie yra labai jauni ir dar ne
mus, nepraleis veltui nei šį metą.
gali kalbėti, tuomet jų akys kalba už
juoą—tik pastebokit kaip jie užsideda
Kaipo darbininkiška organizacija,'
džiaugsmu, kuomet motina paima bonką
BAMBIKO
tai dėl darbininku surengia koĮreg. S; V. Pat. Biure.
linksuiiausią susiėjimą, kuris vi
Pastebėkit jų pastangas nuryti gitą ska
niausi vidurių paliuosuotoją, kokis tik
sus patenkins o labiausiai kvėpuo
kuomet nors buvo padarytas. Ir jis yra
lengviausis, vienok veikia pasekmingiausiai! Motinos—jus nežinote to smagumo
dami tyrų orą, gaivinsime savo
jausti . malonumą, pasitikėjimą ir užsiganvdinimą, jei jus nenaudojate Bambino,
spėkas. O be to koks spėką iš
kuomet kūdikis pasidaro- neramiu, suer
zintu, piktu—tai <yra tikri žeklai vidurių
bandymas, kiek juoką, kiek liuksužkietėjimo. Miegok šiąnakt ramiai, nes su
auštanėiu rytu kūdikis vėla bus linksmas
piybią. Nevienas pontoną pereitą
kai visuomet. Baubino atliks savo darbą
ir atliks gerai!
F. AD. RICHTER & CO.
k metą pikniką. Kiek juokų turė
104-114 So. 4th St.
Brooklyn, N. Y.
jom, katrie norėjo dovanas laimu
ti, turėjo pasirodyti savo gabu
mais. Atminkite, jog šį metų iš-Į22222SS2222221
važiavimas bus linksmiausia! Bus'

■oUsoiu ir mUms* ju.^
agtUiUg./
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44Q HVDSON AVENCJE,.

M jau ymienWtyffi4y zĮppnįiį
Mate

Į LIETUVA
Jeigu jūsų mylimieji negali atvykti į Amerlkų, delko nevažiuoji į
senų tėvyne juos pamatyti?
.
Valdžios ceriinkatas Jums bus išduotas užtikrinant sugrįžimų begj jo šeštą menesių be klupu to per imigracijos nustatymų.
Nėra geresnio nei pigesuio budo keliaut į Lietuvą, kaip ant

biją frUauia* nt-

ta!«* Hmia> lUu&s*

tamsta interesuojies, tai mūsą kaSIOUX CITY, IOWA.
zimivriečią išdidybė
ji ne tik
kad yra viefmč labai uoli veikėja,,
2- d -y_ Ceeilijos
bet yra žinoma ir visoj Amerikoj, I
pQ vajOT7stc
gabaus.
todėl kad ji vra Susivienijimo Lie..
nd *
d
muziko varg. p. E. šlapelio perstatuviu* R*wio Kataliku
L• sesią
vv. aktą
,, dramų
, _ “
(<1T
„
e
- Labdarybės
*
te scenoje
MaKomisijos nare m rašėja - rasi-1..^. -Vargontoinko
visS
uūja Į daugeli Įaikraščiu po įvaj-1
o u2<luotis atlibo kuopuikiau.
riais slapyvardžiais; ;o; ;ka;d čia .
...
.
. ..
,
... .
šia, nes visi buvo gerai išlavinti
dabar vos tik tikictus priiminėja,
..
.T *i
+
1
. d ’ p. E. šlapelio.
(Lošė sekantys:
tai ta daro, kaipo dievota, iš nuT n. : i—
\
vargonininko rolėj — J. Grigalrusižemininio. — Bet kaip vardas pa.
, ,
. c<4
,
,
nas, jo duktė — A. Strazdaite,
varde jos! Praradęs kantrybę tav. _
*/-<*•- a i
d
. \ įrpšienes
A. Gečiene, Adomunau jam į ausi. — Gerbiama JULE .
...
T TT >
tu- x
\
. Iko mokinio — L. Urbonas, PliusPOsKIENE. Meilingai atsakė jis. .. ..
<• .. O1
v.
°
d
kmskio — V. Biržietis, Skaistučio
Andriejietis. — A. Juodelis, Piršlio — K. Ba-

daug dovaną (praizą) už pasižy
mėjimus. Geresnės ir patogesnes
yietos kaip pas p. Alekną ant ū!<ės negalima surasti, dėlto visi
Ynarš į tą smaginusį pasilinksmini-.
.
.
...
.
. .
Tlk kų išėjo ts spaudos naujus dirnų, kur visi darbininkai susieina, džluusis sapnininkas kokio dar iki šiol
NncknėiiioriM
linkiniiiiny vlnni
I I tnĮs
n^mvo.
Su , daugybe
paveikslu.
Drusnukutmojas, linksminas,
a įcm kiiųirtnral9
j0 kal13n
tlk
’tus kas ką myli: šokiais, dainomis,
Pnlnngos Trejos Devyimrlos, geriau, . , _.
. , _ .
. sios taip vadinamos trejankos. COc. už
lenktynėmis, rišt ynomis, kur vie- pakeų.
tos dėl visą it^jektinai.
Į žolės nuo priepuolio arba nervų 8ūc. b
“Pdirblmo arba &
Važiuodami i: Philadelphijos,
,
.
1 d
užkietėjimo vidurių 60e.
imkit Murkei Streųt Fgrry boat, o Į Nuo strėnų ir pečių skaudėjimo, geUnmrL
Moin-k Imvn’ ni’bn rluusl« sutaisyta
arbata,
kuri tikrai tuLainiK ’no-iuikil
ik nu k n imoihs lomi aiba f.
— 00c<už
pakelį.
Maple ShMfc kW lšlipkit ant
QnMmWml pcll,1Pros r„55.tl, I(lrt4n
v
Lippineott.Avc,, Maplo Shade, N. su gražiomis dainelėmis.; tuzinas tūc.
tT. Paėję po dešinei, tuojaus rasi- Tas tol yra vienintelis lietuviškas
u... ,..11-!:.
:l. :i.
i ai i
sandėlis vls'oklų lietuviškų žolių ir šukts milzuuską pikųikiį
p. .J. Alely- n|)]t Atsiųsk 10c., o gausi knygutę, vi
lios Ūkę.
šokių Žolių surašą arba katalogų.
V*
M. ZUKAITIS,
Kvieslys K. D,

kūdikis neauga kaip turėtą, jei akys j
ei nerodo patini
nepazangiuoją moksle, •

ItaM *tyriij*'aU*'liitaa

atilau* yra. dalyta* gyna
•varta* Maurui it tartai
Ir bk* Jau&uaa, tad tai
yra dalyku. Inu] M tn-1
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STRAIPSNIS 70.
Vikietėįimas.
Iš visų mažiukų kūdikystės negallavimų mažai yra tiek duodančių ir lai-1'
kais taip sunkiai pataisomų kai vidu
rių užkietėjimas. Igrodyti visus prie
žastis ir paaiškinimus to negaliavimo
užimtų perdaug vietos. Lai užtenka pa
sakymo, kad veik visuose atvejuose
tiesioginė priežastis gali buti bude,
kuriuo kūdikio maistas yra paruo
šiamas. Tinkamas nustatymas mais
to. kad jis sutiktų su kūdikio norais ir
reikalavimais, dažniausiai užkietėjimų
prašalina. Gyduolių labai negudru yra
naudoti, jei daktaras to nepataria.
Kad atitaisius šitokius dalykus, mes
rekomenduojame, kati iki penktam, me
nesiui vartoti oatmeal vandenį priren
giant maistų. Po penktam mėnesiui
pridėk oatmeal košelę prie pieno ir
vaisių sunkos, ypatingai apelsinų sun
kos. Laike antrų metų kepta obuolienė
arba perkošta sunka slyvų gali buti
duodama.
Svarbiausia už viski], vienok, yra
anksti pramoklnti kūdikį prie reguliariškų judėjimų vidurių. Geriausias lai
kas tai tuoj po pusryčių, ir kūdikiui
augant reikia neleisti nei jokiam žai
dimui ar darbui trukdyti šitam daly
kui. Jauninusį kūdikį galimu pripra
tinti prie skylutės ir pasodinant tam
tikromis valandomis kas dienų, galima
tų paprotį jam įkalti, kas yru svarbu
sveikatai.
Liuosuotojai- nereikia dažnai vartoti.
.Tie nusilpninu vidurių muskulus ir iš
plečia pilvų. Ideališkas gydymas susi
deda iš pralavinimo vldtirių regulinriškni be pagalbos atlikti savo funkcijas.

ADA greičiausia jam stinga sėtam? Kaisto#
kuris privestų jį į tokių sveikatos padėtį, kad
nugalėtų ligas,

T

ES rėkomenduojdme Bdfdėii’s Eagle Pfeng
tokiems yaikams. Moksliški bandymai nese* t
. nei daryti tarpe mokirtią įrodė, kad vaikai penėti
Eaglę Pienu du eykįu greičiau augę negu kiti,
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Į§

EI norit* Iteėti «? 3M valkas n5t» nedapenSH^ HiK
jis turi įverti, kokio aūglžio, kok| malitą Jam dubti,
'
kitokių brangių informacijų, priiitukiii muma Bokalai kūj(H , \
V j]
pridėjf »»yq yard| ir Mrfiu, - v

*
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Tavo kūdikio pirmieji metai yi'a
svarbiausi. Jo pradžia gyvenimui pri
klauso nuo maisto, kurį gauna per bi
e tus dvylika mėnesių. Maistas, kml iš
augintų stiprius kaulus ir vikrius ko
jas, turi buti sveikas, maistingas ir
lito pačiu sykiu lengvai suvirSkonius.
Jei negali žindyti savo kūdikio, pirmo
ji jūsų mintis turėtų būti Borden's
Ėngle Pienas, Per ’dauglifu kaip 60 me
A tų motinos ant jo atsidėjo. Gydytojai
stiprini rekomenduoju Engia Brand dėl
to, ki«T jis saugus, Šviežus, lengvai pndtttomus ir lengvai Btivlrškomas,

S. S. LEVIATHAN.
S. & Geo. WASHINGTON
S. S. PRES. HARDING
S. S. AMBRICA
S. S. PRES. ROOSEVELT
S. S. REPĮJBLIC
Enk užtikrintas Ir keliauk ant. Amerikos Laivų,—po Amerikos vėlia
va. Trecia kUnsa ant Amerikos laivų užtikrinti žvaritmų, valgį Ir pato
gumų. Ueim koueertul kiekvienų dienų duodu pallnksmlnlnity.
Matykite jūsų vietinį agentą arba rašykit:
tfNITED .STATĖS LINKS
45- Bvoadvvay
New York Oity
Jhstatė^treet .
Boston, Mass.
»t'» '•t-' .’ t-MtMv^iiigJGperrttorH tol* ’
št'ŲNTTKdj' STATĖS SĖIPPINGy BOARĖ-. $
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KūTONAĘ

FOymSkit katra norit
rengimo .
Instrukcijos

: Adresu!

Skatink šiluti Atratysiltiis atiriiftd kas
sKrttttC ir tiusltitk juos etcKiuU

1 *e.
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Valfiri
Vrikaan

KWkliĮ
Knygl
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i'.err1 aiįu i; ,',' bii,l
b

t vfei buvo Iabalužgpnedinti, nes vit
iki sotiM U2 tai „vi
si yra labai . dėkingi gerb. yąrg, E.
‘ fĮapelĮimt
‘

. Federacijos Sekretoriatas,
kuomet nebeliko; ;kas gyvu žo
džiu ragintų žmones aukoti
«40 akerlų žeinėk šit umtfu sodnu. 9
kambarių, namas, aplink medžiais
taip svarbiam reikalui, kaip
apaugęs,' hanjĮ vlStlhyčiių prie ežero,
Kultūros Vajus, .išsiuntinėjo
iliiug medžfti, netoli kaimynu, apgyven
tu. Kabia
Teip-gl parsiduoda
16,000 laiškų visiems tiems, ku
r■ ■ ■
rlir l'i
I ■ ■
i"
V-l-r ar
..'hv ■« Z* ■fcp visi formos trankiai Jei norima, ’retpi4$
isię.’. gl turime fornuj ir dauglmis visokios
rių adresus tūTejo. Gal Tams
.
.-M
'Krc?inkiWs: (UJORGE
ta gausi toki laišku" dfe bus
Dabar mūšį
” 1 miSies.
EMER&ON, Teisingas PardavJjns, Ii
Klngsfon, N. H.
spaudoje paskelbtas.
Jeigu
Tamsta tokio laiško negausi,
tai deltoj kad Hekrėtoriatas r '■
‘
'1 ■
'■ sf
Tamstos -adresO'nehirėjm mų- į •;
■
•
■ v
-1»
5-ki kambariai su visais įtai
sij. Tautos reikalai, mūsų ap
[ Lietuviui Rakandų Kftmtnvų ĘasektfliDjgiu fąrttaudatna
įį sais
paged naujausios mados.
švietus reikalai, mūsų jaunimo i tuvių visriom^ttel itagotaip, jog prisiėjo plėsti biz^ Dai
Renda $45.00 į menesį. KifMpvargai nesumažės. Jie sumaės
i bar turime dvigubai didesnę vjtetą, negu pitųiiaUr Stabas
katėsi “Darbininko” ofisą, 366
tik tuomet, kada Tamsta pats
Broadway, So. Boston, Mass.
atsiųsi, nors ir neprašomas : teipgi padvigubintas, Fasirįikima^“kuodidžinusias, Mū*
; sų krautuvė yra vienatine lietuvių rakandų krautuve, bet įi
Kultūros Vajui savo aukų.
Gavusieji ir negavusieji laiš : ji yra viena didžiausių So- Bolone. Pirkite pias savišldus,
kūs, visi gyvieji žmonės,- i’ęmž gausite gerų patamaviiuę, kapos žemesnes, negu pas ki? ?
kitę Kultūros Vajų,
Geriausias laikas pirkt Tar
g tus. Reikalui esant, breipkltęs pas mus pirmiausia. Vis- »
kia siųsti tokiu adresu:
kas namams išfomišiuoti ir papuoM
; | nui šiemet. Pirkime ir parda
Mūsų Tautos apšvietei vargs
tančių moksleivių pagalbai, |
ANTANAS AŠMENSKAS, Vedėjas. | vime stulm ir furmų arba sumainyme atribos su farraa mos
mūsų pačių ir mūsų Vaikų getamistai patarnausime. Kreip
resniai ateičiai. —
kitės prie infjs ypatiškai arba
Kultūros Vajui — aukas rei
\
■ L...
' ’
kinis., O muzika, bendrai i- per laiškus.
kia siųsti tokiu adresu:
mąųį \y?sūr?yra labai graži jr
Katalikų Federacija, Kun. Br.
AGENCY J. P. VAITKUS,
įvMri
Įpip,
'kącUknrįai
iš
daBumšas, Sekr., 2201 W. 22-nd St.,
201 Millbury Street,
Jįų dtiok pirmenybę slinku hftChicago, III.
Worcester, Mass,
PIRMOJI LIETUVIŠKOJI tų teisingai kįiręstU
Tel Park 7786.
Laimė — tai gyvenimo tiks
LIETUVIŲ OPERA.
į Kostiumai * lųivo " pritaikyt i
las. Laimė — tai muilo burbu
origipalūs ir . labai estetiški,
las. Ar laimė—gyvenimo tiks
30 d. gegužio, 1924 m. South merginos daugiausia tfetuvišlas, ar muilo burbulas, visvien
jos visi trokšta, siekia ir už jų Bostonu-Broadway teatre būva- kuose tautiškuose rūbuose, ū- Mėsos ir Grocerių. Krautuvė
kovoja. Vieni tos laimės ieš statyta pirmu kartu pirmoji kininkai haltnose sodiečių dra ant labai gero kampo; biznio įplaukia
lietuvių opera “Eglė, Žalčių bužiuose, karalius ir karalienė apie $$OO į savaitę; <lel greito pardavi
ko pinigus kraudami, kiti
mo prekP tik $2,800; ateik h* persi tik
puikiuose auksu žėrinčiuose rū rink. A. IVAS, 361 IV. Bromhvny. So.
Karalienė?
’
Publikos
buvo
mokslo siekdami, kiti muu.šaiBoston,.Mass.
(g. 21), h. 3-5)
nėje, kiti pasišventime visuo veik pilnas teatras. Aktorių, buose ir karūnose, Gulhė-diodainininkų ir muzikantų buvo vaitis ir-gi tinkamai buvo ap
menei*.
Kokie žmonės, tokia ir jii daugiau šimto. Muzika gry sirėdęs. Gal būt Įdek užmest
nai lietuviškų motyn]. Opera galima kunigo rūbams.
Man
Pas vyskupą.
I iš Stonio dėl tikieto eiti ant teat- ‘‘laimė.” Kristus senai pasa parašyta lietuvių kompozito
rodos, kad Vydūno veikalų
-rr i
lr0 su tūla mergina, per ilgą laika kė: “Dangaus karalystė yra riaus Miko'Petrausko; mintis
perstatyme Lietuvoje vartoja. 20 gegužio J. M. Vyskupas E. I
L. ,
. .
’ jumyae.” Duokite žmonių tik
_. .
,
.v ,
I nosugrazindamas tuos pinigus,
imta
iš
lietuviu
pasakos
apie
pii rūbai gerinus atatiktų ir
Hcelan, buvo pas save pasisaukęs 1
°
, ,
„
.
'
ini, bus ir tikra žmonėms lai
.
n, ,
, ? mane, kad bus dovanota. Pastalietuvaitę ištekėjusuy už žalčių lietuvių dvasiai ir paties veika BUVO UŽIMTAS PER ILGUS
parap. komitetą su klebonu, ku-l
. vJ ,
, ,
,
,
mė.
r. . , n .
v. .
._ _
T, . I rasis žinodamas kad skolininkas
nuos labai gražiai priėmė. Ilgai I.
v.
, »
METUS
Kultūros Vajns kitokio tiks karaliaus. , Dainavimai dau lo pagražinimui. Šokikių kojų
t - . «$. .
. . w
Ibus 22 gegužio ant baliaus, ategiausia
pinasi
apdirbti
dzūkikilnojimas
gąt
ar
.nėra
MetųvĮšlo neturi/ kaip suteikti mūsų
ir gražiai su visais šnekučiavo. I.
........
...
S&gdamasKalbėtiJ.M.VyakupaJ^ ?nto‘? • 7‘T’*' ,a“s
LIETUVIO DAKTARO
kas dalykas/bet gerai atliktas
tautai tikrų žmonių. ‘Laimei jos motyvai.
, , , .
«
... | prie duvit ir laukia kaip kate zmr* I
*
pasake, kad labai esąs nzgahedin-1; _
‘
, . _ _ .
ieškantieji privalo remti Kul : Veikalas labai puikus ir ori bendro gero įspūdžio nė ,kiok
381 WĖ5T BftOADVVAY
, ,. , ,
-r x
.1 kcs. Tik Uz pušvalandeles patetasiš gerb. kleb. kun. J. česnos iri ..
tūros Vajų.
,z
,
*
ginalus ii- muzikalės puses, dar negadina.
,-v,. ,.L
.. _. . , x .
.. . | mno ateina su mergina. Gi ponas
iš višų veikėjų, kad taip grazun.1^
, x .
v
.
Mūsų Tautos apšvietai vargs- tokio dalyko iki šiol lietuviai
SOUTH BOSTON, MASS
F* Virakas.
* • •' v
- ie • -v — 4, >
■ 1 S. jj kapt it pagavo už kaklo it t’ančių1 'moksleivių pagelbaį
Visi darbuojatės išviete su - savoj
. •
_ a5,
nettiĮ’ejpine.’
m
•
r -nr
f smaugia: Atiduosi my money?
niūštj pačių n4 ’friūšų vaikį ge. klebonu. Tą užbaigęs J. M. pa-|
•°
'
<
R-E—N—D—A M-VA—Ž—A.
> Suvaidinta iT sudainuota ga
■ •. ;/• .
.»,,v. i- ■•. _ i Atiduosit!, atiduosiu, tik palik
resni'ai ateičiai. — '
VėlyjD statyti kleboniją ir pats J. I
na g'eraii? Geriausiai atliko innr
• i
k
• .1 man mano merginą.
?AMĖRICAN & LITHUANIAid
Kultūros IVajui
—
aukas
reiM. paaukavo $160.00 ant naujos t
,
A
•
strumentalę muzikos dalį ne
•*, ; ...
. _ ,
,
n l Vargingas gyvenimas be savos
|
RESTAURANT
|
klebonijos. Tada klebonas su ko-1
*. *
kia siųsti tokiu adresu:
lietuviai,
bet
Bostono
simfoni

G šeimynų, po 3 ir -i knmburlus, puto
Jmitetu padėkavojo J. M. už gra-paeWS‘
Kataliku Federacija, Kun. Br.
glaustoj vietoj So. Hodone. šviesus ii
jos orkestro, muzikantai po va
Rochesterio sportas.
dideli kambariai, teipogi gestis ir toi
Burnšas, Sekr., 2201 W. 22-nd St.,
žią auką ir apleido J. M. reziden- j
dovyste . Naujosios Anglijos
lėtai. Yru vieta de) pastatymo garuCU^I
X Jau bus kelios savaites kai ši vaiChicago, III.
dėl G karų. Kuriem butų rel
y?
g'
Bostono Konservatorijos pro
;ykla ųerėjo į patyrnshj tame biz- W džiaus
.
LAWRENCE, MASS.
kalingas
toks namas, kreipkitės pas sa
d nyje
lyje lietuvių
lietuviu rankas. Mes turime ¥ vininkų po
ore8P« |
23 d. šv. Pranciškaus baž
St.. So. Bos
fesoriaus Mąson. Ta dalis bu $ 18
m. patyrimų valgių
gnminnime. t ton, Mass. no. 24 Mercer
. ..........................
.....................
•
(G.
24-7-'.),
.T. 3-57)
Šių metų Kultūros Vajus pe vo atlikta gerai. Dainininkai X Musų yra clitlžhuisis pasiryžimas
nyčioje įvyko “Returdešinite?’
....... c,_
..
£ duoti
gerų valgį,rskaniai
ir švariai d!
CLEVELAND, OHIO.
Žmonių lankėsi pusėtinai. Ypatin- rėjo neapsakomai vsunkų krizį. ir solistai ir-gi stengėsi atlikti § pagaminti! ir už prieinam:} kai n:). &
Pasninkų dienomis pritaikomi tam v
. Šiuomi pranešu LDKS. 51 kuo-Į gal nedėlios vakare buvo pilna Atvyko kun. Koncevičius, pra savo roles tinkamai, bet opera a
v................... tikri valgiai.
\
, i
dėjo ii* pametė. Pradėjo kun. tai ne paprastas dalykėlis ir $244 W. Broadway, So. Bostonv
pos nariams kad kuopos mėnesi-1 bažnyčia,
Visi
tie
kurie
nori atlankyti
Antra musų valgykla yra
'$
uis susirinkimas atsibus 12 dieną! Pamokslus pasakė rytais kun. Daknis ir buvo “prietelių” pri dėlto daugelis iš jų tam daly X
v* Po num. 1380 Dorchester Avė.d savo tėvynę Lietuvų šių vasa
birželio Lietuvių Svetainėj. Visi Į Juškaitis, kun. Daniūnas; vaka- verstas pamesti. Iš užjūrio at kui vis-gi buvo iš techniško at X A. Savki'it'nah ir A. SufANAVTi'irs o
rų, geriausia važiuoti su eks
Savininkai.
. nariai kurie užsimokėję ar’neužsd-|rais:.kun. Urbonavičius, kun. Kn- vyko kun. Garmus ir nukeliavo žvilgio persilpni, bet bendras X
lmrsija vedama North Germar
klebonautų. Dr. K. Pakštas te įspūdis buvo pusėtinai geras.
mokeję mėnesines, visi be skirtu-pas, kun. .T. švagždys.
Llovd ant naujo'laivo “Golnm
mo būtinai atsilankykit ir atsineš-1 Nedėlioję įvyko procesija kurio- galėjo vienų mėnesį padirbėti
Gerai sudainavo savo roles
bus?’ kuris išplauks iš Noiv
kit savo mokesčių knygutes. Ka-I jc dalyvovo Alt. Dr-jos nariai, se- ir atsirado žmonių, kurie jam
kompozitorius ir veikalo' auto
Yorko birželio* 10. Dėl jūsų
Septy
dąngi buvusio raštininko yra danę Įkė kun. Virmauskis, kun. Švagž- kišo pinkles po kojų.
rius M. Petrauskas — jis lošė
geroves perskaito atidžiai atsa
klaidų padaryta su narių mokes-jdys, kun. Juras, N. P. mergaičių nios auklės — vaikas aklas, sa
Žalčių Karaliaus rolę, p. Ba
kymas apeinantis.
(Adv.)
eiais, užtad reikia jas būtinai iŠ-1 dr-ja po vad. O. D. Sidėravičiutūs. ko rusų priežodis. Yra žmonių
čiulis ūkininko rolėje buvo ge
taisyti o be mokesčių knygučių Į Ant galo mažutės mergaitės bars- pas mumis, bet maža tokių, ku ras, ponia Neviackienė ūkinin
sunku tas bus padaryti. Teip-gi|tė gėles. Sekė gerb. kun. Kučas rie supranta. Ir kultūros dar kės rolėje teip pat buvo labai
ir komisija kuri paskirta dėl su- su monstrancija —• švenčiousiu bai, kad pasisektų, reikia žmo gera.
Gulhė-dievaitis rolėje
9 šeimjTių namas su krautuve valgo
tvarkymo finansų knygų turės I Sakramentu, šv. Cecilijos choras nių tikrų žmonių, su ištverme,
mų daiktų su visu bizniu geroj vietoj;
Kriaučiūnas buvo geras, bet
rendos heša $1776 į metus, dėl greito
ateiti ant. susirinkimo kokią valau- Į giedojo mišparus ir “Garbė Žio su pasišventimu, su drųsa ir su galima buvo iš jo tikėtis kad
pardavimo prekė $8500; $4000 įnešti.
pratimu.
A. IVAS. 3G1 West Broachvay, South
dą anksčiau. Visiems nariams, vė” laike procesijos.
sulos dar gerinus. Eglės rolė
Boston, Mass.
Kultūros
Vajus
neturi
kito
kurie gavote pereitą mėnesį prane-1 Tą pačią dieną įvyko LDKS. 70
je Putvinskaitė lošė gerai,
Šimą ateiti užsimokėti, galite darlkp. susirinkimas Ona Baubinienė tikslo, kaip duoti mūsų tautai
Višniauskaitė ir Vartkaitė lo
dabar užsimokėti, nes “Darbinin-1 išdavė raportą iš LDKS. seimo, tikrų žmonių, visuomenei drą
šė neblogai. Monikaitė VaideVisi veikėjai,"? ku
~ kas*’ tolinus visiems neužsimokė- kuris buvo malonioi priimtas. Nu- sių vadų.
Permainyk Jūsų
liutės rolėj išėjo puikiai. Vai
1S šeimynų namas po 4-5-G-7 kam
riems
senai
širdis
skauda,
rem

•‘6e gazo”
Jusiems bus sulaikytas.
,
tarė automobilius ruošti prie 30 d.
barius
ir 4 krautuvės, naujas murini'
dila Navadauskas lošė gerai,
į “su gasun
namas
šit
visais naujausiais įtaisymais
site
Kultūros
Vajų.
Rašt. Ad. Padegimas. Į gegužinės Montello.
it gražioj vietoj, Dorchester’y. Ilendų
bet galėjo būt kaip kuriose* vie
Pamąstyk
tik
75c..
i metus $13,500. Kaina $90,000. ĮnešA. L. R. K. Fed. skyriaus susi Mūsų Tautos apšvietei vargs tose rimtesnis. Šokikės Ragu
25c. mažiau negu doleris atsi
ti $12.000. .
eis indėj imas vandens šildytorinkime vad. K. A. Vencius. Apart tančių moksleiviu pagelhai, čiui šokį puikiai atliko, šoko:
RGCHESTER, N. Y.
ROKBURY (prie sodo), 40 šeimynų
' jo jūsų name. Mokėlst kas mė
po 4-5-6 kambarius ir 2 krautuvės, mū
nuo ir naudositės. Mėgink,
kitų nutarimų nutarė platinti mūsų pačių ir mūsų vaikų ge- Roliutė, Kontrimiutū, Koriniurinis namas su visais įtaisymais. Ilenkainuoja mažiau kaip $1.00..
. Gegužio Į1 d. šv. Jurgio drau-18paw]a bažnyčios karidoriuje. Ko- resni'ai ateičiai. —
dų į motus $15.492, Kaina $133.000.
tė ir Senukovičiutė.
A t Any of ThtieOffictt
įnešti $15,000 ir galima mainyti ant
gija vaidino gražų veikalą. Buvo Lisi1on pateko: St. Bugttaitis, O.
Kultūros Vajui — aukas rei
141 TrMį»«t St., B«(t«* 34 W«»t St, B«*tM
niažesniu namu.
202 HuoTcr St., Bortu
Galima sakyt, kad prie tokių
manyta tą. veikalą vaidinti (km- D Sidaravičiutė, Zofija Rimaitė. kia siųsti tokiu adresu:
DORCHĖHTER’RY, 3 Šeimynų .15
5 CamkrirtfoSt.. Borto*
11 Rasbary St., Roabarr
kambarių
R metų senumo namas ir yra
,ųordia svetainėje, bet nelaimė — I
T. Asą.
Katalikų Federacija, Kun. Br. pajėgų dtokios buvo sutelktos
1 HarvarJ St. Brookline Viliai*
gera
vieta
dėl 2 karų garatižlaus. Kai
539 Cofambfa RaaJ, Upkata'a Cor., Darcbaster
negalima buvo gauti, per tai vis-1 ________________________•
057 Wa>kiaitaa St., Čalma* S<., Dorckeittr
nu $11,500. įnešti $3,500.
Bumšas, Sekr;, 2201 W. 22-nd St., dalykų geriau siidainuot ir sn34 Fraapart St., Dorebeatar
Kits norite sužinoti plačiau, kreipki
1342 Baaesa Št.. Coaliit* Caraer, BraakBaa *
kaš buvo atlikta pobažnytinėje Į Popiežius PIUSIX, sako:
Chicago, III.
lošt nebuvo galimybes — reikia
tės pas
314 BtaaKray, Soalh Beatai
073 Caatra'St., Jamalca Piai*
svetainėje. Viskas puikiai atlik-1 “Mūsų laikais reikalingesni
A. P. DAVULIS,
žinot kad visi ne profes’ijotin
314Vaikinei*! St., NewtM
M3 Mali St., Valtham
366 Broadway, South Boston
ta.
Turime viltį įsigyti savąją,
tiesos apgynėjai su plunksM Ctitral B*., Eait Beata*
Šv. Tėvas Leonas XHI 1883 iai, bet mėgėjai. Kuomet tas
309 Broa4wa,» Ckeliei
Tel. S. B. 2027.
nestai vienintelis svarbiausias da-Į na> neffu tiesos skelbėjai sa m. Vienos vyskupams taip ra dalykus bus sulošta Lietuvos
BOSTON CONSOL1DATED GAS CO.
<
valstybiniame teatre specialis
lias vykdinti tą naują propoži- kykfoje. Dėlto privalo klittdy- šė:
.
ciją be katros mūsų kolonijos dar- Į ti blogąją spaudą ir platinti ge“Tarp geriausiai parinktų tų profesionalų, tai tik tuomet
bnotojai bei jaunimas, net didžiu- raj^ kiekvienas krikščionis, ginklų tikėjimui gihti, mūsų jo pasirodys visos gražiosios y150 nkrij derlingos žemės iiulkto.1 apiėlinkej
netoli nuo Bostono ; 25 kormn parapijom) pageidauja. To va\I kuriam brangus yra jo paties
nuomone, tinkamiausia ir ge patybės pilnojo savo grožėje ir
včs, 2 nrklhtl, klaulhj. vistų, nnčlij Ir
; clklelta sodas, vils padargai Ir
karo pagražinimui buvo mūsų so- ir kitų išganymas, Ypatingai riausia šiais laikais yra pasta didybėje.
4 kambariai su Šiluma fron Žsjsų
masinas tlel dirbimo Jloinęs, su 7 knim
liitė p-16 Amilia Saunoraits. Jos tą priedermė yra. uždėta ant tų, tyti priešais laikraščius — Jaida 33 į mėnesį. Kreipkitės į barių niurni: dol priežasties mirties SolScena turbūt bus
kontr-alto malonus balsas daug jįrieuis ym pavesta ginti
tuvi hutl parduota Sį bičnos
kęaMus ir tokįų bW Imapdy* kur į^
j^rMnymia “WWxiko” ofb% 366 W. mynoj
nork
PW nveidfo: $.1000 reiktu
nežH. A. IVAS, 861
Broadvtay,
link amino ‘mfttfų kolonijos žmrtner jimą, sąkyklojo.”
ti ti^boa jurMiniidių. plėmis? * iu o^ginalimui daineWJ» ir lo,- Mtoa<w&y, Mo. Woiton, Miš*.
.

Pastaruoju Taiku ji lanko vietinę
muzikos konservatoriją “Eastman
School of Music, Universitjr of
Rįoebester?' Geros ateities jai velinam,
?
18 gog. p. E. šlapelis, su Mari., joa Vaikelių
ja perstatė sccno22 gegužio turėjome balių. Pa
’ je labai gražų ir rimtų veikalą,; ke- sekmės geros, tik nedaug.šokikų
f tūrių yciksmų operetę
Sniego pas mus. Mūsų “Rochester’is
Mat jaunimas
, Karalaitė?’ Ant 1-mo birželio ųiūžai Šoka?*
rengė vakarą, su gražia programa tiktai nebenori nždykg veikti, vien
. .mokai, J. ^abuliortm, ant 8-to birž. tik merginos darbščios. Jos visko
« vG rengia gerk, varg. E. Šlapelis, lavinas ir visut prjbūųa, o vaiki
aų M. V. dp-jos mažuoju choru gra nairodos numirę $ pas mus mą-f
žią, programą, -kuri bus gan įvairi- žai yra merginų, per tai vaiki-,
,
. * **** <■ ■
’ *
ir įdomi, nes .susidės iŠ daugelio į- nams tankiai būna stoka jųjų.
vairių šmotelių, k. t. lošimėlių, dai Mūsų vaikinai mandagūs, geros
nelių, smuikos šmotelių, piano Širdies ir pažiūrėti nieko sau; daug
akambinimo, ir kitokių dalykėlių, iŠ jiy norėtų apsivestų bet nieko
kad bus ko pasiklausyti ir pasige liesa
nes žino kad sunku -sau
rėti. Vietos- lidtųviams netik gar- pačią surasti; pageidaujama, jei
bė turėti tokį gabų ir darbštų var- kas iš merginų mano vykti kiton
goninką, bet ir laime, kuris dar- kolonijon, meldžiame prisiminti
Užtikrinam
bttojaši dėl parapijos labo ne tik mūsų pakvietimą.
■dienomis bet ir vakarais, nes Ve- visakuom.
Merginos atvažiavę
Jykoso kaip pradėjo,, tai be per- pas mus galit, išsirinkti vaikiną ko/ traukos kas nedėldienis vis ką puikiaus, kaip tai sekančius moks
-nors -nepaprasto surengia, kada lo vytųsi fotografą,-dizainerį, as
ir mokat J.- Zabulionis priduria, tronomą arba,net ir muzikos pro
•'bet dauginusia darbuojasi p. E. fesorių. Pastarasis mokyčiausias.
^lapelis, taipgi ir ant ateities jau Pirmutinis turi gražų makabilių
‘turi planus išdirbęs, kada ir ko ■ ir gerai moka rūgščius kopūstus
kioj nedėlioj kas bus veikiama. išrauginti; dizaineris turi 18 tūks
Kaip Lietuvoje geras ūkininkas iš tančių dolerių. Vienai merginai
.anksto turi suplanavęs, kur j ko yra gera proga. Ir-gi jisai turi
kį šmotelį kokią sėklą sėti, tai taip. gražų “botuką.” Per vasarą links
. daro ir mūsų gerb. varg. Už tokį mai galėtų su mergina pasivažinė
darbavimosi kaip klebonas taip ir ti. Profesorius būtij tinkamiau
v visi parapijonys yra labai dėkin sias visoms, o .ypatingai tai mergigi p. E. Šlapeliu!. Birž. 15 bus I nai katra mano lavinti savo balsą
parap. piknikas par. darže Birž. | arba katra turi ju pusėtinai išla16, tuojatts po pikniko, pradės kas-1 vintą.
ti fundamentą dėl naujos ‘mūro I
Sugavo.
klebonijos.
I Albinas pasiskolinęs du doleriu
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PARSIDUODA
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326-328 W. Broadway

So. Boston, Mass. B

ANT RENDUS
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PIRK ŠIEMET
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DR. J, C. LANDŽIUS]
LIETUVIS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS

508 E, Broadway, Bo. Bostou.
(Kampas Ą St. Ir Broateay)
VALANDOS; 9-11, 2—4,

1

T

DR. PUSKUNIGIS
gydytojas
VIDURIKIV LIGŲ
Vai. 9 'iki it i\Yte. i 1W 8 PO P>*t«
7 Iki O vak.
.381 Broachvay, So. Boston*
Tel. So. Boston 2831.

Tel. So. Boston m

J. MACDONELL, M. D.
Galima ausikalb^ti <r ItefviifiŠfaįf
oyiėo valandos : Rytais lkl O vąL
Po pietų nuo 1—8
Vakarais nuo6—9
586 E. Broadway, So. Boston

DR. H, S. STONEl
I

AKIŲ SPECIALISTAS

809a Wr Broadway, So. Eoštonl
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PAPKIDBM NAMAS

LIETUVIŠKA VALGYKLAI

ATIDA KELIAUJANTIEMS

PIGIAI PARSIDUODA

&s

ANT GREITO PARDAVIMO

GRAŽI FIRMA

ANT RENDOS
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Tel. S,o. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)
425 Broadvray, South Boston
Ofiso valandos:
nuo 9 Iki 12;00 ryte ir nuo 1:80
iki' 5 ir nuo 6:00 Iki 8 vai. vakaro.
Ofisas uždarytas aubatos vakarais
ir nedėldienlais.
a*

Tel. Brockton 5112—W»

t-,

t

i

777

* WeI, So. Boston «»

DANTISTAS

1

DR. A. J. GOHMAN
(GUMAUSKAŠ)
705 Main St., Montello, Mass,
(Kampas Broad Street)

• Tel. So. Boston 0464-J;

JURGIS STUMS
F'OT O G R A F, A:,g ."

,

453 WEST BR0ABWAY,
South'Boston, Mass, * •’
Darom dailius paveikslus. VeselHats
traukiam vakarais.,' Užalikom vi
sokios rūšies rėmusi
O. L. K. KEISTUČIO DR-JOS
VALDYBOS ADRESAI
Boston, Mass.
(
Pirmininkas — Antanas Pa stelis,
146 Bowen St., So. Boston, Mali,
/lęe-PIrm. — Martinas Knlstautas,
4062 Washington St, RosllndalS.
Protokolų Rašt. — Antanas Macejunas,
450 E. Seventh St, South Boston*
’in. Raštininkas — Juozas Vinkevlčlus,
906 E. Broad-way, South Boston,
<aslerlns — Andriejus Zalieckas,
. '
307 E. Nlnth St, So. Boston, Mask ‘
laršalka —Aleksandra Jalmokas, >
115 Granite St., So. Boston, MfUNk
Draugyste D. L. K. Keistučio laika
ačneslnius susirinkimus kas pirma
Ičldleni kiekvieno menesio po No* 094
Vashlngton St., Boston, Mass., 8-či< '
alandų po pietų. Ateidami atstvesHt
a savim naujų nartų (g*<e sausų dra*<
Įjos prirašyti.

&V. KAZIMIERO K. K. DR-JO®
SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBOS ANTRAŠAI.
‘ Urmininkas — J, Jaroša,
.
440 E. 64h St, so. Boston, HaM
Gce-plrm. — J, Grublnskas,
157 M St, South Boston, Maus,
(,’rot. Rašt. — A. Janušonis,
1426 Columbia Rd., So. Boston, MaM.
’inansų Rašt — K. Kiškis,
428 E. 8-th St., So. Boston, Hmc.
ždlnlnkas — L. Švagždys,
111 Bowen St, So. Boston, MaM.
Tvarkdarys — P. Laučka,
895 E. 5-th St, So. Boston, Mtum.
Draugijos reikalais kreipkite® visados |
nrotokolų raštininkų.
Draugija savo susirinkimus laika
i-ry nedčldlenl kiekvieno ntčneeilo l-»t
vai po pietų parapijos salčje, 492 A,
Seventh St, So. Boston, Mass.

iV. JONO EV. BL. PASELPIN1B
DRAUGYSTES VALDYBOS
ADRESAI.
PIRMININKAS — M. Zoba,
539 B. Seveath St, S. Boaton,
Tel. So. Bostott 1516-<i
VICE-PTRM. — Kazys Ambras,
492.EL 7-th SU 80. Boston,
VIlOT. ItA$TINlNKAS J, GHneckU,
b Thomte Park. So. Boston, Mm
W. RAŠTININKAS — Matau feeikU
460 Ei. 7-th Std So. Boeton, MMir KLASTERIUS — ATNaudltam
885 E. Broadwny, S. Booton, MuM,
MARŠALKA — J .Zuiki*,
T WInfleW SU So. Boeton, Mm.
Draugija laiko mitiMhkhmit kaa tr*
ČIą nMčidlenj kiekvienoiHėt
. ..
mk no pietų lt**dt|*
M M irnttth su Jhk BMb®, Npfc"

