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Darbihinkų • sunki padėtis.

bendrai pakilę 30.3 nuoŠ., »
jų javų produktams — 55
Keižioniai, Keižionių dvarą nuoš., gyvuliams ir paūkščlamą’-l
RUSIJA ŽADA RUMUNIJAI nuomuoja du nuomininkai jau ■— 4,9 nuoš,, žuvinis, mėsai ii??',
susisiekei LS ORLAIketuri metai. Šių 1924 metų jos produktams
30,7 nnoŲ1 *
VIAIŠ E ROPOJ.
BESARABIJĄ.
'
SūtAIK® DAEBUS,
AMERIKOS KARO LAIVAI
SOCIJALISTAI MU2PDAbalandžio 23 d, kontraktas jau pieno' produktams—29,1 nuoš.,
4. .
. .
AVLONOJ.
pasibaigė.
Nuomininkai žeRISTŲPĖDOMIS.
Dubugue, Ia.' — Geležinkelių
Berlin.—Dab gyEuropoj veiBUcharėstas, Rumunija. — ,mės visos patįs nedirbo' bet bu bakalėjos prekėms—31,5 nuoš,, ♦
Brindisi, Italija. — Jungti kia 11 oroeką ąesų. Jie junšapos tapo uždarytos trims sa
kuiliams, odai ir jos dirbiniams *
Paryžius. — Naujosios Fran
Rusų sovietų valdžia pranešė vo išdavę ant pusės. Darbinin
vaitėm. 600 darbininkų liko nių Valstijų karo laivas Edsall gia įvairiusEd ųposmiestus ir
— 30,3 nuoš., manufaktūrai —* |
cuos valdžios premieras ^ocijaRumunijos opozicijos parti- kai, kurie buvo prie savininko,
be darbo. Kodėl tas buvo dar plauika į Ayloną, Albaniją, teipgiEui’opį i Ū-Azįja ir Afri61,3 nuoš,, statybos medžiagai'*^
listas Herriot pareiškė kokio
joms, kad ji pripažinsianti per keturis metus turėjo ba
bo pertraukimas padarytas, kame yra antras Amerikos ka kadauti, nes nuomininkai, jų or- — 26,9 nuo., ir kurui 28,5 nUcX *
nusistatymo jis laikysis. Pasi
Rumunijai
Besarabiją
tuojau,
Orlaj^;|w indą kasdien, o
kompanija nepaaiškino.
ro laivas Bulmer. Jie turės
. Pragyvenimo
minimumas <'
rodo, kad nors į Vokietijos
kai tik opozicijos partijos pa- dinarninkais nelaikė, o pašali
saugoti amerikiečius laike ne kaikur dukart | dienoj. Dabar
palyginus
su
prieškariniu
pa-- : j
Rulirą Francijos imperialisti
imsiančios valdžią į savo ran nio uždarbio galima sakyti nė
galima Lųridon ^pusryčius val kas ir paliausiančios dabartinę ra^ Dabar darbininkai' sužino brango 35,0 nuoš.
. ■ •
'
Proto ligų specialistai nesu ramumų Albanijoj. ■
nė valdžia įsibriovė, bet dabar
gyti, o vakąri mę turėti Mas Rumunijos politiką persekioti ję, kad nuomininkų kontrak
(“Lietuvos Ūkininkas”) .-f
socialistinė valdžia pareiškė, taria Lpeb’o ir Leopold’o be
tas pasibaigė, kreipėsi prie
kvoj.
Perniek mjęs Maskvoj
AIRIV ATSTOVAS.
kad ten liksis. Apskritai Vo protystės klausime. Jų gynė
komunistus.
Ukmergės žemės tvarkytojaus
sekančią dien^ gali ’ atsidurti
kietijos link dabartinė valdžia jai nori tuodu Chicagos žmog
Skandinavijos šalių Vyskuprašydami,
kad parceliuotų
Kol Rumunijoj viešpatau
Dublinas, Airija. — Užsienio Teherane.
žudžiu
pripažinti
bepročiais
ir
laikysis senosios valdžios tak
pai Kopenhagoje, Danijos sos*
sianti reakcinė Bratiano val dvarą, arba išųuomuotų po
reikalų
ministeris
Fitzgerald
Oro
susisiek
mas
Europoj
f
taip išgelbėti juos nuo kartu
tikos.
sklypą žemės kol nebus išpar tinėje, turėjo pirmąją konfe
džia,
sovietų
valdžia
jokiu
bū

Laisvos
Airių
Valstybės
miniskur kas išvysty as labiau, negu
vių.
renciją, kokių nebūta nuo vi -d
du nesutiksianti atiduoti Ru celiuotas, Tvarkytojas davė
teriu įgaliotiniu Jungtinėms Amerike.
Tai di<įžiįi ■ *, <
neigiamą atsakymą. Darbinin durinių amžių.
KVIEČIASI RUSŲ EMI
*
Valstijoms paskyrė prof. TimoMokestis už mykimą oru vi munijai Besarabiją.
kai nepatenkinti tvarkytojaus svarbus Skandinavijos katuli’** ‘M 1i
Garsusis Italijos rašytojas thy Smiddą.
GRANTUS.
dutiniška.
Kefonė Geneva- Agrarų ir transilvaniečių par atsakymu išrinko iš savo tarpo
kų gyvenime įvykis, kuomet t'* M
Papini, autorius “Kristaus
Munięh-Viena-I udapeštas kai- tijos, sudarančios apie 50 nuoš. vieną žmogų ir pasiuntė į Kau
Genevaj Šveicarija.
Urapenki Vyskupai suvažiavo pa* ' l j
Gyvenimo/’ ketinęs atvykti AŽUVO DEBESIAMS
nuoja
$50..
Ke
fone
iš
Londo

$50.,
Rumunijos
gyventojų,
nutarė
ną
ieškoti
teisybės.
Kaune
ra

guajos atstovas Tautų Lygos merikon šią vasarą, sumanė to
sitarti apie Bažnyčios reikalus rJ Į
no į Maskvą ątĮeina $190.
PRAKIURUS.
do'teisybę
—
gavo
raštą
par

priimti
bolševikų
pasiūlymą.
taryboj Alberto Guani pareiškė nedaryti.
ir bendrąją katalikų padėtį/U
:j
vesti
tvarkytojui
kad
duotų
že.
Pereitais
metąįs
Vokietijos,
Kai
tik
jos
pabusiančios
val

tarybai, kad Pietų Amerika
//'■‘A,_____________ ___
Suvažiavime dalyvavo Dani* ; sį
Johnson Cįty, Tenn. — Eli- Francijos, Anglijos ir Hdlandihiės
darbininkams.
Tvarkyto

džią į savo rankas, komunistų
mielai priimsianti Rusijos emi
jo’s. Vyskupas Brems, Norvegil
St. Paul, Mirni. — Farmer- zabetliono apielinkę atlankė,
jas
pereiškė
darbininkams
kad
jos
orlaiviai
tranėpo'rtavo
52,persekiojimas būsiąs sustabdy
grantus, kurie tik norėtų ten Labor Progreaiviškoji partija, baisi lietaus audra, dėl kurios,
jos Vyskupas Smit, švėdįjb$ * ;r .įj
073 pasažierius|ir 1,383 tonas tas ir pradėtos derybos su Ru- begalįs duotų o jeigu h’ duos
keliauti.
*
Vyskupą® Muller,
kurią kaįpo komunistų valdo Įdek žinia, yra dvylika, o gal
prekių.
, ,.į
; ... SĮja,
_
..v'
.
Y tai po vieną ar pusantro hekta Vyskupas Buck ir Apąštalh
J Lygos taryba paprašė visų
ma ; pasmerkė La Follette.’as,. būt ir daugiau, žmonių^ žuvę.,
ro. ’ Taip ątsaįięS.darbininkam
Valdžių suteikti armėnų pabė- prųdėję'šavo "Konvenciją? ‘Kad Stėfty Cfė'ek dūly;’ tarp'JlUntero
j SusiJjfeghnįis tį: dyięjų pąiy Kepė, nuomininkam atvykti 26 Prefektas iš Iceland Vysįūį^^
gelimąs identifikuojamus ęėr- nuduoti nekomųplstus, tai vis- ir C'ardeno, išilgai Wantauga vis plečiasij »Orb nuspėjimas rijų taikoma svarbiausiu poli balandžio. . ‘Kažin ari Vėl‘ nuo-’ iiMęuįenberg. ’’
pašalino pavojų sutikti nelai
tifįkątus, panašiai koki buvo : vien < užgyrė Ląj Ėollette ’ą kanSvarbiausios ‘ ’siiVažiavimo\
upės krantu piląs lietus už
tiniu įvykiu Rumunijoj nuo ka7 miilihkai vieni haudosis Žeme.
mes ore.
vartojami Rusų pabėgėliams
j
tvindė atkalniij daubas ir van
■didatu į preridentus.
ro metų. Trumpu laiku naujo ' Visi dafbininkai Keiižoifių tikslas būyo sdvo Šalyse p$k4|Ū •n
Štai
kurios,
oro
linijos
veikia
Graikijoj.
ti
gyvesnį
’
a'paštaiavimo
'Veįld*f
dvaro'
yra
susispietę
po
.
vėlia?;
duo besiversdamas žemyn vis
je partija, žada pradėti energin
Europoj:
:va Darbo Federacijos, gauna iuą.
1 ' 3*
SUĖMĖ DU ŽMUGELNINKU ką pūkeliui naikino. ' Sugriaugą kampaniją visoj Rumunijoj,
London-Beriin-Karaliaučiuspatarimųr jų
: Švedijos, Norvegijos ir Da
kad privertus karalių paleisti
: ta namų, išvartyta' telegrafoPer pastaruosius tris mene
Maskva,
kasdien.
.
<.
lais. Tikiuosi; kad jie globia
New York.
Suimta du ir telefono stulpai, išplauta
Bratiano valdžią ir paskelbti mi Darbo1 Feedracijos išeis'iš nijos Vyskupai pernai buto
sius-Maskvoj sušaudyta keletą
London-Rotterdam-Bremenstambiu šniugelninku. Jiedu vietoms gelžkeliai, taip kad su
dukart suvažiavę. PirmąvhWr
naujus rinkimus.
desėtkų asmenų įtartų šnipinė
tos
sunkios
padėties.
Hamburg
Oopąnhagen,.
‘
kas-,
slapta įgabendinėjo kokainą, kaikuriaįs miesteliais visoks
:ą Gutenbergie, antrąjį kftriĄ;
jime.
(
Jeigu karalius atsisakys pa
dien. .
opiumą ir kitokius narkotikus. susisiekime^ nutraukta.
pelsingforse, kuomet buvo kon
London - Paryžius - Bazelis- leisti dabartinę valdžią, trum
Suėmė už apie $2^000,000.
Koperacijos Rūmų
sekruojamas Suomijos Vysku
KAIP PASISTATYDINS
pu laiku gali įvykti revoliucija,
Ciurichas, kasdien,
. atidaiymas.
Rasta 500 svarų opiumo, 800
pas.. .
., . . ,
Santo Domingo. — Pasirašy
BAŽNYČIĄ.
Paryžius
Praga -- Viena - kurios tikslas būtų nugriauti
uncijų kokaino,, 1,000 svarų
i
Laike suvažiavimo^ čionai įta
vakar
sutartim,
Jungtinių
Bucharestas-Varšąv'a,.
tris
kar

monarchiją
ir
paskelbti
res

Gegužės 16 d. Lietuvos Ko- vvko išorinės katalikų manifes
Anglijoj, Darbam ?e, katali morfino, 1,500 uncijų heroino
Valstijų
kariuomenė
tuojau
tu

tus
savaitėje;
.t
publiką.
peratyvų Banko salėse Kaune
tacijos. Nežiūrint to, protestan
kai angliakasiai sumanė pasi ir keletą šimtų svarų kitokių rės pasitraukti-iš. Santo Do
London * Bruseįs - Koelnas.
įvyko iškilmingas naujai pa
narkotikų.
Jie
atgabenti
lai

Karalius nori pastatyti val
tai ramiai užsilaikė. .
statydinti bažnyčią. Bet jie
mingo respublikos.
7
statytų Koperacijos Rū»pati:
Geneva
*.
Ciurichas
Munivu
Presiclent
Roosevelt.
džios
priešaky
generolą
AverŠiandien Skandinavijos pro
buvo biedni. Tai sumanė ko“darymas. Iškilmėse dalyvavo
chas - Budapeštas du kartu
testantai
reiškia daug nusimi
escu,
kurs
yra
karaliaus
šali

lektūoti po peną tai bažnyčiai
daug koperatininkų iš visų Lie
amalga
M
etų
siuvėjų
dienoj.
PALIUOSAVO.
ninkas, bet naujoji partija tue tuvos vietų ir Kauno valdžios, nimo. Didžiuma pasiilgę ‘Ka
„pastatydinti. Per keturis meSTREIKAS,
Berlin - Dancig - Karaliau
Ebensburg,
Pa.
—
Vienuoli

nesitenkina. Dr. Lupo ir dau visuomenės narių, tarp kitų fi talikų Bažnyčios ir tikrojo tikė
k tus rinko ir surinko $10,000.
čius - Klaipėdą - Ryga - Rave
ka Ku-Klux-kIanįečių ir du
gelis kitų naujosios partijos nansų, pr. ir pram. ministeris jimo.
Duluth, Minn. — Norėdami
»
lis - Helsingfors, o iš ten į Pet
*
Lilly
miestelio
gyventoju,
ku

lyderių yra griežti respublikos p. Petrulis, buvęs žemės ūkio
Japonai, kurie buvo Amerikaip nors sulaužyti Amalgamėrogradą
arba
į
Stockliolmą,
šalininkai.
ministeris p. Aleksa, Lietuvos NUKANKINO UŽ
ke ir buvo sugrįžę atgal, da rie buvo laikomi per dešimt sa tų-siuvėjų streiką, kurs čia tę
kasdien.
vaičių
kalėjime
,
ir
kaltinami
Banko valdytojas p. Jurgutis.
LIETUVYBĘ
bar skubiai keliauja Amerikon.
siasi jau ketvirtas mėnuo, sam
Dancig-Varšava-tLvovas,
kas

dėl
žmogžudybės
sąryšy
su
įi
Pasakytose
kalbose
buvo
pa

dytojai ėmė griebtis žiauriau
Vieną dieną ant trijų laivų ap
1
dien ir Varšava-Krakavas du
Gudenionyse,
Voložinos
aps^
vykusiomis
balandžio
5
dieną
Turkijoj svetimšalių perse brėžiama didele koperacijos
sių priemonių. Vakar Patrick
leido Japoniją 850 japoniečių.
kruvinomis muštynėmis tarp Člothing Manuf. kompanijos kartu savaitėje.
kiojimas pasiekė aukščiausio reikšmė Lietuvai ir dideli nuo lenkų policininkas suareštavo
Švedija-Maskva-Tiflisas.
Ku-Klux-klaniečių gaujos ir bosai, surinkę apie porą šimtų
laipsnio. Nei europiečio gyvy pelnai koperacijos idėją beple- Bojarčuką, įsakė 25 vyrams
KIEK PAKILO.
Tuluza - Barceloną - Casa- bė nei jo turtas nėra apsaugo čiant Lietuvoj, kurių nusipel pasirašyt protokolą ir liepė,
miestelėnų, tapo' teismo paleis streiklaužių, užsiundė juos ant
bianca, kasdien.
kad kiekvienas iš jų sudrožtų r
Per pereitus-1923 irt Suv. ti be bausmės.
mi. Visi pirkliai neturkai iš nė Koperacijų Bankas.
piketuojančių ties dirbtuve
Hamburg'-IIanoYer,
BremenValstijose gyventojų ' skaičius
surištajam. Vyrams atsisakius
Aštuoniolika kitų lilaniečių
guiti; prekyba merdėja. Susi
(Kauno “Darbininkas”)
streikininkų. Kilusiose mušty
Hanover
ir
Municli-Frankfort,
mušti nieko nekaltą Bojarčuką}
padidėjo ant 1,943,000. Apro ir trylika Lilly miestelio gy
siekimo keliams gresia nuolati
nėse tečiau streiklaužiai buvo
kasdien.
pats milicininkas vedės jį į kai*
buojama, kad sausio 1,1924 A- ventojų turės dar stoti teisman.
nis pavojus nuo begalės plėši
nuveikti ir išgainioti, nežiū
.
Per pirmąjį 1924 metų ber- mą‘ už 3-4 kiloiiietrų ir baisiai
merikos. gyventojų skaičius bus Jie visi dalyvavę tose pat kau
kų.
Uostai
ištuštėjo.
Sodžiai
rint, kad, kaip paprastai, po
ATPIGS SILKĖS.
112,825,000.
Pereitais metais tynėse ir kaltinami dėl žmog
sunaikinti plėšikai r nepakelia tainį Lietuvoje įregistruota 4,- jį mušė, net šautuvą sulaužy &
licija palaikė streiklaužių piiVokiečių jūrose pasirodė la mų mokesnių, Europietis vis 645 susirgimai limpamomis li damas.' Bojarčukas po dviejų
mirtingumas buvo labai žemas. žudystės.
sę.
bai daug silkių. Žvejai nebe ką išparduoda ir bėga iš Turki gomis, iŠ jų miėglige —14, kru dienų pasimirė.
\
Įvykusiose bal. 5 dieną Lilly
Šitas samdytojų’ bandymas spėja'gaudyt.
vinąja
—
^1,
tikraisiais
raupais
, ŽMOGAUS ŪGIS PADIDI miestely Ku - Klux - ldamecių
jos. Atstovybių namai apsto
pageiba
muštynių
ir
kraujo
lie^
355,
Pir pereitų metų gyventojų
NAMAS. . K kautynėse su miestelėnais trys
ti ištisų minių, laukiančių už- — 37, dėmėtąja šiltinė
v
____
UETUVOS
SEIMO
DELEjimo
nuveikti
streikininkus
pa

vidurių
—
180,
grįžtamąja
~*
surašinėjimą Lietuvoj įsiregisžmonės buvo užmušti ir keletas
vizavimo ir leidimo1 grįžti tėvy
Tokio, Japonija. —- Dr. Sai
GAGITAANGLIJDN.
staruosius
tilt
dar
labiau
para

sužeistų.
nėn/ Garlaiviai perpildyti grįž 1, skarlatina — 67,’difterija— travę, kaipo Lietuvos, piliečiai ,
ke, Japonų maisto instituto di
Lietuvos
Seimo
Delegacijos
gino laikytis vienybės iki sam
tančiais iš Turkijos europie* 59, epideminiu smagėnų užde 26 atskiros tautybės, kurių tik .
rektorius esąs atradęs tam tik
nariai,
kurie
birželio
m.
pabai

dytojai
bus
priversti
nusileis

gimu t— 3, gimdymų šiltine -— 7 turį daugiau 100 žmonių, $
APGAVO LIETUVĮ.
čiai&
rus žuvies miltelius, kuriais
goj
rengiasi
padaryti
revizitą
33, influehca —1,126, kokliu
ti.
totoriai ir čigonai •*— po kopadidinama žmogaus'ūgis.
Bettendorf, Ia. — Du nepa
Anglijos parlamentui, bus p. p.
šu
163, vėjo raupaįs —* 9, lėtą šimtų, o likusios
po ke-į
žįstamu prisiplakė prie Alęko
T- Naruševičius, Susisiekimo
Naujas Universiteto rekto drugių—15, kiaulyte —54, ro lėtą dešimčių ir net vienet^ A
Illinois Centrai geležinkelių
Frankfort, Ky. — Suimta ke - Starkaus, lietuvio/ ir prikalbi
814, trąko1- pav., praneūzų Lietuvos pOiė*^
Ministeris nesenai įstojęs Sei rius. Vakar 4 vai. vak. buvo že — 73, džiova
linija
įtaisė
ant
savo
traukinių
turi vaikinukai, kurie kaltina no išsiimti pinigus iš banko ir
man ir p. Bistras, &vietimo Mi susirinkusi Universiteto Tary ma — 454, sifiliu — 319, gono
įregistruotą 20, iŠ jų
rūkomąjį kambarį moterims.
mi nužudyme 18 metų amžiaus vyktiLietuvon, 6 jiedu parū
nisteris.
ba akinantiems mokslo me rėja — 276, minkštuoju šan- torų,
Vaikino, turtingo farmprio sū- pinsiu pigiausių kelionę. Kai
-11 i
■. 11 ■
tams Universiteto Senato prei- keriu — 40, niežais 400, ty
Tarp svetimšalių įregfefrtg
Starkus išsiėmė i§ banko visus
Vokietijos prezidentas atšau
aidijumui rinkti. Rektoriumi mais—15 ,, ir pasiutimu ■*** 5, ta 34 šalių y^diniiri, O
Šnsiklllns Norvegijos laivui $3,100, tainepažįstamieji išeivi? kė įsakymą^ kad vokiečiai ke rinįe K iįtiko^e^pliorija ir?se- išrmktM ordinarinis profesodesnė puse
Voki.
su kitu laivu Nomgijos pa-liojo už mfosao atėmė pinigus liaujantieji užsfonfo užstoto^
lūšnai; Nuostolių
$500,* rius Pranas BuČys iš Teologi
PMyginus su priaškąrinčmm Latvijos ir Amerikos piRi
ni
I '
dj jos—FilaBofijo* fakulteto.
Įrantoje Rrigėti 90 žmonių,
ir pabėgo.
tų 500 markių.
000.
kainomis dabartinis kainos
(“LiėtūvAnĮ
t
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6. Taip* dažnos po visus
Lietuvos užkampius naktinės,
nekultūringos,
tvirkinančios,
su svaigalam pramogos — argi
ne galingas įrankis jaunimų
Ji
t- ti tvirkinti?!
• •*
;
*
t
“
Tautos
Vairo
”
Nr.
6
p.
A.
neretai
raudoni,
o
kiti
visai
pa

ūkininkų Bijjungos CentraH- Uita koi»erac ijų laukininkų tarNet mūsų su kilniais obalNcz.
savo
straipsny
“
demoradūkę,
kaip
ziiiones
sako
;
te
' -A ’. ;
- r
siaįs urganhacŲų pramogos —
nlo Liaudies Banko antrus vi
lizaeijoB.simptemąi
Lietuvoje
0
C’fintraliniš Banlms stengėaf ;
suotinus metinis įgaĮiothnų.,miiltie ir pargrįžę savo varo -** ki dažnai ue kiek kultūringesnės
**•'
»
tarp
kitko
rašo;
visi
žinome^
(f
už užgimusias kaimų vakatušvažiavimas įvyko š. ųi. gegužėj įeiti j finansinius ryšiUiĮšu už
tus stengia^»tvirkintu ,
PhWi«d every TUESDAY, THŪRSDM and BATORDAY niem 1 d. banko bute, Laisves
kad
Lietuvos
kalinus
iki
šiol
sienių bankais. Dabartiniu me
kas.
•
'
• ■
*& Mūsų/ųpkytpj^ojį
Alėja Nr. 31 b, ’ Suvažiavime tu gyvi ryšiai palaikomi su buvo mūsų tautos dorovės- šal
7.. Alkolizmas. Uįrm kuro
bekalbant a|ūe nėtikėlitlj, Įtiek
JOSEPH’S LITHUA1TIAN R 0. AS80CIATI0N
LABOS dalyvavo 36 ūkinĮnkijJiūUęUes CekoslovaJdjosi Švedijos, -Ė&* tinis ir sargas. Dabar kaime
temime rimtų katalikų, pil guro ‘tiktai vyrai; dabar geria
Mįįili ud aš**ėfebnd-cta«« maitai 8ėpt 12,
<t thė pout offięe at BctHfe,
bankų įgaliotinei, Tarybos ir mijlm ir kitais Bankais. Bmg* viešpatauja jisai kitokia dva*.
dančių tikybos.-pareigas,; duo visi be išimties, dėl vaklininunder the Ąct of March 8.1870."
Valdybas nariai.’ SuvftžUvinių dainas nurodė būtinas sąlygas, šia. Vieton sveiko jaunuolio,
nBhMPtnnrn for amilUur n t apačiai rate of poeingeprovlded for In S«ctl»Q110S
dančių Itilnmš' doros pitĮ’yzdį? kų apsileidimo, pro pirštus.žiū*
,
ACt of 06t t,lW,authoH«ea ott^uIyi^ įm**
triiinpa prakalba atidarė Ta kurios reikalingos sėkmingam dažnai sutinki sunkiai žings
Juk jie daro. galingos ‘įtakos, rėjhiio — svaigalų liga kas kar
■<V
rybos . pirmininkas Dr. EI. darbui; energija, pasišventi- niuojantį, susikuprinusį (pri
SĮJB^lBTIONMTES;
dėsiu, pasigėrusį ), pągeltvęidi liaudies jaunime. Iš tokių mū tas lubinu šaknijasi, plečiasi,/ ■
Draugelis.
•.
Anas teinidatyVa.
8. Visur pilna “Jaunimo
jaunikaity Nuo perdažau pra sų mokyklų — visai neaukte
■ įlftiąrty .........
iv**’*»•*’»»•«$4-5(1
Valdybos pranešimų darė:
Metinę apyskaitų padarius, mogų, temiegotų nakčių jis jaučių būdo — (priaugęs jauni sąjungos ” bei ‘‘Aušriu inkų ”
pirmininkas p, Mikšys ir ban
Boiton and suburbs ..........
re vizijos komisijos pranešimas taip atrodo. Seksualią (lytiš mas negali būti prakilniu.
organizacijų: Kuopų-kuopelių;
ko
direktorius
D.
Truųakas.;
countties yearty ...o..*..........;......
patvirtintas.
vedamos jos socialistų ir jųtio*
kų) jausmų palaidumas ne viePirmininkas padare bendra
4. Aitri' nuolatinė prieštiGrynas pelnas paskirstytas ;ną privedė prie paleistuvavimo kybino agitacija ir skelbimas ros dosnių laikosi skvo vieša
pranešimų, nurodydamas, kad
me gyvenime bei pramogose.
1922 m. banko ūgėjimui ir taip, kad nebūtų išimamas iŠ''slenksčio,. Tame neseniai idea- nepriklausomos nuo Dievo do
Jos prisideda prie Kristaus
darbui pakenkė markių valiu apyvartos, bet įsilietų į kapi lingame kaime, šiandien jau ros, ypač visokių rinkimų me
skeli)tos doros griovimo.
Se
talus ir tarnautų gulimiems, randasi kai kur pusiau viešų tu, argi mažai tvirkina jaunita.
novės gražius papročius pame
Įvedus savųjų valiutą Ban nuostoliams padengti. Atsar prostitučių (paleistuvių). Jap* mą?D
Įi
fr"
■
-ta — dažnai chuliganais virs
kas pradėjo plačiau veikti. gos kapitąlui' sudaryti paskir nimas, rodos, nebežino' nieko
t
"t
5. Nedora spauda — ta ant ta. '
Žmogus yra tok’m esybė, yra vint... Reiškia jie nelaimingi, 1923 m. balansas padidėjo de ta 10,000, specidl. tarpininka kilnesnio, malonesnio, kaip tik
toks centras, tokia jėga, apie juos visi milijonai laimingais šimteriopai, taip pat padidė vimo operacijoms Vesti—4,000, nuvykti į smuklę ir tenai ryti roji, šalia ginklo, pasaulio ga
9. Pačių mūsų jaunimo au
kurį pasaulyje viskas .sukasi. nepadarė, o dėlto nepadarė kad jo ir kapitalai. Banko tikslas sandeliams statyti 3,000, žemės nikotino dūmus, niaukti deg lybe— ar mažai ištvirkino?!
klėtoju tėvų —- kas dora, skais, Žmogus teip kaip tas savo pa negaįėjo padaryti, dėlto kad vi aiškus: teikti ūkininkams pa ūkio kultūrai, koperacljos pro tinę, koliotis, glamonėtis.,.
darytojo vortinklio viduryje si milijonierių milijonai yra di
Su šfuomi mūsų jaunimo do
skolos. Tatai laisvai galima pagandai 2,4)00, bendradar
-. ‘tupintis voras — kurį vortink- džiumoje sukrauti iš darbo
■buvo daryti prieš karą, kada biams tantjema 3,700 ir ateiti ros apibudinimu aš visai sutin
r lį nųr, tą pajudina dėlto kad žmonių skriaudos, kad visi žėninkų sušelpimo fondui — 1,- ku, kadangi jo tikrumą matau
visas šris pasaulis su savo įvai- rintieji ant jų žmonų, dukrelių buvo laisvi kapitalai ir užtek
<W. Į pajus dividendo paskir savomis akimis. Autolius vi
renybčmis kaip su vortinkliais, ir sugulovių brilijantaį, auksai tinai indėlių. Šiandien sunkiau,
ta 8 mtoš., kuris paliktas pa so to priežastį mato vien užsi
sii savo visti civilizacija yra ir įvairiausi braųg-akmeniai y- todėl, kad kiekvienas nori tik;
krėtime pasaulinio karo- sukel
į: vaisiumi žmogaus ’ proto ir ra ne kas kitas kaip tik kruvi gauti, o no įdėti. To priešas-' jų kapitalui padidinti.
ta ištvirkimo liga. Alano nuo
U^žmogaus raumenų darbo, vai nos ašaros jų nuskriaustųjų ir tią, kad mažai išleista pinigų,
1924 m. nustatytas darbų;
nes kiekvienas žmogus ir taip planas ir priimta sąmata: paja mom*, čia labai daug prisidėjo
siumi sutaupytų žmonijos var išnaudojamųjų darbininkų.
ir mūsų vidaus šešių metų ne
gų ir skurdo. Ne bereikalo šv.
Jeigu tie milijonieriai būtų per mažai turi jų, nekalbant a- mų numatomu 433,000, išlaidų.
priklausomybės gyvenimas.
Raštas žmogų stato savininku
žmonės, jei jie pažintų patįs sa pie dėjimų į Bankus. Iš kitų 364,000, gryno pelno 79,000.
V
viso pasaulio nurodydamas kad
1. Šiuo žvilgsniu labai daug
šaltiniu,
t.
v.
iš
Lietuvos
Ban4
ve, tai jie nusižudytų, bet pasi
Valdomuose organuose įvy kalti ir mūsų išeiviai į mies
Dievas viską sutvėręs pavedė
5
ko
palyginti
g^uti
maži
kredi

stengtų prisidėti prie pasaulio
a
-žmogui —- pasaulio viešpačiui.
ko
šių
atmainų:
Iš
Valdybos
v
tus. Retas jų parvvkšta tanu’
LIEPOS 5 D. MILŽINIŠKU LAIVU “LEVIATHAN,
pertvarkymo, prie skriaudų tai,^ todėl banko darbas ėjo
-U- Kas-gi tad yra tas pasaulio
išėjo
p.
D.
Trimakas,
iš
Tary

kurs išplaukia
doros laipsny, kokiame išėjo;
sumažinimo, prie meilės ir tei sunkiomis sąlygomis.
v
U , kaTalius-žmogus ? Kuomi ■ jis
v
'Iš
Nevz
Yorko
Klaipėdon
per Southampton’ą.
bos
p.
A.
Katilius
ir
St?
Rinke

prisiklausę,
prisižiūrėję
dūl

V?
singumo įgyvendinimo.
Banko direktorius p. D. Tri
■?’ ^skiriasi nuo kitų sutvėrimų?
V
vičius. Į Valdybų vienu halsu ini esčių doros purvams, nere
Si ekskursija vadovauja mtt asineu-iai p. jolm Lutlfo, U. S. linijų v
U Kuomi jisai karaliauja, valdo,
Mokyčiausi galvočiai suka makas kalbėjo apie operacijas išrinktas p. D- Trimakas, Į Ta
Lietuti)] Skyriaus vedėjo, užtikrina jums maloniu kelionę aplankyti sa
tai jų neį rągavę; draugauda
vo semi tėvynę’, gfiulmb ir vaikystės laikų vietų, kartu su savaisiais ke
i p;išnaudoja, pasaulio gerybes, Smegenis bet kam? Daugiau ir jų eigą, nurodydamas, kad
rybų — p. Rtnkevičinš ir p. Ro- mi su įvairių, pąžiurų asmeni £ lione bus nitiki;n{, gilėsite sao kalboj dalintis savo /spūdžiais.
užbri('žtam
kredito
koperacijų
gamtos jėgas ? Žmogus tą vis- sia kad užsidirbti kodaugiausiu
Keliausite garinusiu Ir greičiausiu labu ir su patogumais. Leviatližaitis. Į Revizijos Komisijų: mis, -dažnai atšalę tikėjime ir
J -ką daro protu dėlto žmogus ir pinigų, kad įgyti pasaulinę tikslui pasiekti Valdybai teko
‘flin'e yra dideli kambariai, specialiai motėmis safioturi, grąžtui Vyri/ rū
i
p. Sakalauskas, p. Soblys ir p. net visai. subedievėję;- įjupįratę
. yra žmogumi o ne gyvuliu, kad garbę, kad pasirodyti *kas tai rimtai susirūpinti priemonių.
& komasis kambarys, didėlis, švarus valgomasis i kambarys, Šauni orkestrą X
ii* viskas, kaįr puda.rys Jpsų kelionę malone.
■
.. &
Rimavičius.
Banko
vardus
pa

;
nuo
tikybos
reikalaujami}
prakViena tų? priemo
jisai yra protingas’ sutvėrimas, aš, bet kad jie bent pusę to sa^.• suradimui.
■
P-mis
Luth
’
as
apsirūpins
jusij
bagažais,
reikiamais
vašiais,
pašpotX
vo mokslo, tų savo gabumų pa-, nių, tai mtųsavų kapitalų su keistas °ūkininkų Sąjungos’> tilpį — tokiais liekasi ir pan
protingas Dievo tvarinys.
tais ir t. t. Ar, esi Amerikos pilietis, ar ne, gaušiurcertifikiitų, kuvlnoiirf $
•v
Centraiinis Bankas” išmetus’ grįžę į savo kaimus, ir Šioje
r 1
Žmogų Dievas sutvėrė IS dėtų darbui įvedimo teisjngu- radimas.
ą ■ be klinčių po šešių menesii; laiko galėsite sųgri^tjL . Rašyk p. Lujtli’ul ■ k
Nuosavi kapitalai
v
*■
ineilės, o mylėdamas davė pro-’. mo ir meilės pasaulyje, tai be- drauge su sarių atsakomybe, žodį “liaudies.” Priimti nau kripty daro įtakos ant kitų, y- <£ klausiant infornlaci jų šiandien ar užeik ofisam:
UNITED STATĖS LINKS
. X
■ tą tokį kokį tiktai meilė galėjo abejo mūsų tarpe nebūtų nė
laiduojant banko įžadams, sko ji Banko įstatai, nustatyti pa pae antros, jiems besimeilinan
45 Broadway
'
, New ,York City x
išrasti — protą kaipo atspindį blusų kovų, nė revoliucijų, ne
loms ir kitiems pasižadėjimams jai po 500 lit. už kiekvienų ir čios, lyties asmenų.
75
Statė
Street
Boston,
Mass.
žmogaus dieviškumo.
Kaip būtų nė milijonierių.' šunims
SUinnging Operntors for
‘
k
apdrausti, padidėjo iki 1.50,000, reorganizuota vidujinė tvarka.
2. Daug jaunimo sugadino ę> UNITED STATĖS
pats Dievas žmogaus tėvas yra prie kojų aukso laikrodžius ri<
SHIPPING BOARD f
Nutarta
leisti
Tarybai
ir
Re

drauge su atsakomybe—2,800,asmenys, grįžę iš Rusijos —
;
-;pet amžius tveriančia pasaulių Šančių, nebūtu nė badą kenvizijos Komisijai pirkt nekil
000.
Tai
banko
pagrindas,
ku

.'-a Jėga taip ir žmogaus protui su čiančių skurdžių darbininkų, o
nojamo turto iki 500,000 litų.
teikė dalį tos jėgos kad ir jisai jei ir būtų tai bent daug, daug riuo remiantis daromos visos
aktyvo ir pasyvo operacijos.
Plačiai kalbėta žemės ūkio
■ galėtų iš Dievo duotų gamtos mažiau negu kad dabar yra.
Ypač kreipta daug domės į in banko steigimo klausimu ir nu
’h tarti} savo proto pagelba tverti
Kiekvienas žmogus mokytas
y naujus dalykus savo būvio pa- I ar nemokytas, turtuolis ar dėliui ir einamų sąskaitų opera tarta prisidėti prie to banko
' gerinimui,
savo laimės padau- .varguolis, kapitalistas .ar pro- cijas ir rūpintasi pritraukti vi* steigimo, perkant atatinkamų
.
.ginimui.
_ .ginimui.
Llotarąs, vistiek yra lygus žmo- <aš kitas laisvas, esančias šalv akcijii skaičių.
Tą viską Dievas davė todėl,]gus ir lygias turi priedermes be apyvartos sumas. Už indė
Įgaliota Valdyba užtraukti
kad būdamas begaline meile, pažinti patsai save, o pažinęs lius ir einamas sąskaitas mo
kreditų iki trijų milijonų litų.
.žmogų begalo mylėjo.
stengtis sulig savo išgalių elg kami aukšti nuošimčiai ir su
Draudimo klausimu išrink
• Žmogus su proto pagelba tis teip kad pasaulyje Įsivieš teikiami visi kiti indėlininkams
. daug ko sutvėrė, pagamino, iš- patautų teisingumas ir meilė. patogumai jų reikalams ap ta komisija iš trijii narių, į ku
rių įeina p. Dr. Draugelis ,p.
<fado, suprato, išsimokino.
IndėliiĮ banke per
Kaip teisingumas . nugalės saugoti.
Vosylius ir p. Vaičaitis; jai pa-,
*■
• Dabar žmogus plaukioja vir
skriaudų, kaip meilė nugalės metus turėta daugiau per du
vesta paruošti draudimo įstatų
šum vandenų ir po vandeniu,
neapykantą, tuomet žmogus milijonus litų, kas rodo didė
projektas.
lekioja aukščiau debesų, susi
bus tikrai vertas savo vardo, jantį pasitikėjimą banku. Ban
šneka per tūkstančius mylių;
tuomet jisai bus žmogus pilno kas saugiai laiko didelius re
(Kaimo “Vienybė”)
elektra, radio’ ir visokiausios
je to žodžio prasmėje. Tuomet zervus įvairiems išmokėjimams
.
gamtos jėgos ir turtai jo klau
■ .
.......
■ I ..______________
.
.
.
..........................
.
ir pasaulyje bus gyvenimas jei
ir, reikalui esant, terminuotus
so ir jaui priklauso, bet... žmoMENULIO DYDIS IR
jau ne idealiai geras, tai bent
indėlius išmoka į kiekvieną pa
gus... neužganėdintas... bet
TOLUMAS.
pakenčiamai žmoniškas.
didelė žmonijos didžiuma skurreikalavimą.
1
.f 1
Alės darbininkai nuolatos de
dą kenčia, alksta...
Kodėl
Praeitų metų rudens sezonui
Mėnulis yra mažesnis ųž že
teip yra kad žmogus nepasirū juojame ir rngojame ant kapi
įvežta
250
vagonų
trąšų.
.
Įvemę 50 kartų. 3 o paviršius tė
pina, arba permaža i rūpinasi talistų, primindami jų kaltes,
tei tik *38 milijonus kvadr. ki
žus
trąšas
rinkoj
kainos
nuo
28
prasižengimus, bet taip pat pri
pažinimu patsai savęs.
. Kurs daugybė žmonijos na valome neužmiršti kad ir mes lit. maišeliui krito iki 19 lit. lometrų, tuo tarpu žemės parių'pasiekę yra įvairiose moks nevisuomet esame nekaltais Kad davus progos ir stokojan viržius turi 510 milijonų kvad.
lo šakose ir srityse labai daug, avinėliais nekartų savo skurdo tiems pinigų įtręšti laukus, kil. Svarumo menulis turi ne
daugiau 1,81, kiek sveria mū
bet įsigilinę į tuos mokslus už priežastį galėtume atrast ir sa duota išmokėjimui, iki bus nu
sų
žemės skritulys. Ir visa ant
miršo kad žmogui reikia labai vo klaidose ir netikusiuose dar valytas derlius. Pavasario se
buose, dėlto pradėkime visu-- zonui įvežta tiek, pat superfos mėnulio kur kas mažiau svertai
■»*»*- mažai,
Taip antai vienas geležies ki
Teip pavieniui žmogeliui, pirmiausia patįs nuo savęs. fato, 5001 tonų kali, 300 tonų
logramas, numestas į mėnulį,
teip ištisoms tautoms ir valsty Pažinkime save, ištirkime sa-’ tomamilčių ir kitų trąšų., Ka
>■■11 l l
i ».|Į
.i u
t —M
f—į ll UJl. M
J t U. U
turėtų tenai svarumo nedau
—Z
bėms kad būt laimingomis, rei vo darbus, troškimus, palinki dangi pavasarį daug- mažiau
giau per 74 gramus.
kia meilės ir teisybės.
l
mus, ypročius, o kų radę gero reikalinga trąšų, matoma žy
PRADŽIA l-w VALANDA PO PIETŲ
Kur yra meilė ir teisybė, te slengkimės kad tas geras būtų
Mėnulis atstu nuo mūsų tilt
„. ,1
,.H„u,
ii
■ ■ww.li. Į.i,
r ijinr
mi žemės ūkio kultūros pažan
.
s
>
UŽ 384,000 kilom.; sulyginus su
nai yra viskas, tenai yra lai kolahiiati išauklėta, išskleista ir
ga ir rudens sezonui, numatoma
mėj ten laimingi pavieniai žmo ištobulinta, o jei kų atrasime
mūsų tolumu lino šaulės ar GERBIAMIEJI:—
;
A
'
r
nijos nariai, ten laimingos šei- negero, negeistino, peiktino, įvežti per 10,000 tonų įvaikių žvaigždžių, tai yra irias niekas,
Kiekvieną metą L. D. K S. Conn. Apsfeitys sųrengią puikiausią išvažiavimą ir šį meta
tai vos vienas žingsnis visatos
mynos, ten laimingi visi. Ar pasiryžkime visais būdais ko trąšų.
atfcUanl$ ant $ito išvaMiavĮmm Yra užkviesti chorai: iš ^aterburio, Martierdvėje.
Telegtena,
mušta
iš
jie mokyti, ar nemokyti, ar voti tol kol to blogo nė pėdsakų
fo^i
Haveno,
Bridgepoitp, Ąnsonia ir Kew Britain ir veik visi jau prižadėjo daliau*
praeitais metais įsteigta 78
turtuoliai ar ne teip tūrtingi.
mumyse.neliks..
smulkaus kredito bankai, iš žemes, pasiektų menulį per ti programe. Programas bus gan puikus,' nes dėl geriausiu chorą yra'skirtos tam tiaros didelės
pusantros sekundos, ‘ kulipka dovanos.
* Be teisybės, be meilės ir mi
*
•' *
Hhr
leistą instrukcijos, kaip liau
Tuomet
mes
būsime'žmonėm
lijonų milijonai niekam laimės
•— per 8 dienūs, greitasis trau
Fi
.mis ir tokiais žmoneis, kurie iš dies bankus vesti, ir suorgnid- kinys — per •8-. inenesiuis ir 22
Su užkaudMaig, Skaniais gęnmais ir patarnavimu būsite užgaliėdinti, Tad vM kas'
neduoda.
To mes turime pa
x*tiktųjų pidsideda prie žmonijos zuoti dvisavaitiniai liaudies Mierti. Mėnuliu tolumas nuo žė- gvras
ura į išvažiavimą!
*
v
vyzdžius kasdieniniame gyve•\
atnaujinimo, prie tikro Žmoni bankų vedėjams kursai.
širdingai
kviečia
KOMISUA,
mūs tai vos 1.388 dalele žemės
hime kur laikraščiai atneša ži
jos progreso, kurie taiso kelius
RJaipedūs kr. įsteigtas Lau tohnuo nuo saulės ir tik viena
f*
nias kad toks ir toks niilijonieateiviai teisingumo ir meiles kininkų Susivienijimo Rankas, šimtmilijonine dalelė tolumo
rius Ūusižūcm, toks ir toks iš
gadyniui.
į Wat«rbury Ctnfcr, tridlfa į Bank
TaitaoJdt tiadal Bank 8k iki BocI*
kurio
Ralfai* nuo žemes ttg| artimiausiųjų If EI linniQi
e.
AUUV tikslas —
—* jungti
,|»
proto išėjom toks ir toks kitus
Į
VinUcM^^ttV draugystes^ r' skleiuti kre- žvaigždžių!
nužudė kad jų turtus pasisav

MUSŲ JAUNIMO POROS
KLAUSIMU
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tu, prakilnu — nebebranginama, kaip seniau; pataikaujant
vaikams ir laiko dvasiai, pasi
teisinamu, kad dabar virto jau
tokią gadynė, kitaip ešų nebegalilpii, iš čia šeimynų palaidu
mas, /
,
štai mano nuomone, svar
besnioji mūsų nepriklausomo
gyveninio veiksnių, kurie mū
sų kilnų jaunimų kas kart la
biau tvirkina ir prie išsigimi
mo stumia; jų neprašalinus,
aišku, negal būti pasveikimo.
Visų jaunimo prietelių parei
ga yra prašalinti jaunimų tvir
kinančius veiksnius.
(Kauno ^Vienybė0)
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besnes žinias Siunčiant, geraiį fllftAfi .ftti
būtų muodžius Redakeijąi>
*««

S*'’:'. V:>
•*’

rfi0l>A rll^ĮlSl

iiomą,; patildmii -žntogų^ kuris. Įljįt',
reikalui ištikus galėtų patvir-f
į;»
u A gmįrtWh* A
tinti korespoiidencijoj aprašyš|
pjKullJvu - ARĖKI& V

tų dalybų,
:
'į:
«7, Kas nori daugiau £aW : _
neti, privalo dažniau laukytis Į :

;

i •

>

yjwn-vAfiXnii
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;
ri-t-Įmttiin
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u
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5.

visolduošę vjesuom sušu’in^i1
jrvJfcjAAAki JI
mose,
|
< pėrklaipto.
suvažiavimuose ir L t^ su-Jj
.
, ., į ,
.
"TM
sieiti su įvairiais veikėjais, iš- ji
iŠ
''Wvtl S, &
tfepos 5-tą ||
gauti draugijų, kopenatyvii ||
laivas tarpe lietuvių Žinomas kaipo labai patogus, ką pa-^
=fj

apyskaitas, nuturimus ir t. t ||| tyirtinąjdaugybč laiškų gautų nuo rapsų keleivių. T
.
ia-ri-uriosXit3StXj
UžSISAKmrE SAU
IŠKALTO.
’šumofl veik^valdtaMb

I

t. blogus darnus, prašnenki-jl|
mus su įstatymų nustatyta ji
tvarka, visų pirma reikia pa- J
Statvti sau Mausimas, ar gale- j|
tunf aprašomąjį faktų-įrodyti 1
, .
■
\L. . , A fc,r *;_ t |
teisme su ĮĮBtamkąiH. Sfa®, 1
pav., žinoti valdimnko blogų j

PRANEŠIMAS

.įl

Kad iieHone butą Visiems gera Ir patogi,.
•
J
atida, Daug įtetuvių <lar^pppiankū;sayo seną tėvynę, bųodamieij

W nesuks sugrįžti atgalj Ameriką,
>
'DĄ^AB JUST PROGA. Pagal naują įstatymą,, kiekvienas gąH/vy^
apsilankyti vieniems metams ar ilginus, į-eiJimj
sugrįžimui i Suv, Vąlst bus Išduotas keleiviams Amerikos Valdžiotfi

L. D. K‘ S. Naujosios Angli
toltwmhJ [lttofmcl)11 lr .toW[Ori31l WpWt5M. Wl
agentą arba į
'
1
jos Apskričio metinis suvažia
vimas įvyks liepos 20 d., 1924
Vienas iš vaizdelių Amerikos Falangoj, Lawrence, Mass
m. 1 vai. po pietų Liet. R. K;
------- -.p,
, ur,..,
...
- įrodymų, ar dokumentą, kurie I
Šv. Jurgio parapijos pobažnyfakto teisingumų patvirtintų, j
tinėj salėj, Jamse St., Nonvood,
9. Apie kų rašyti? Čia jaut
Mass.
'daug priklauso nuo korespon-j
Gerbiamosios L. D. K. S.
denio sugebėjimo pastebėti gykuopos malonėkite pasirūpinti
venime tai, kas turi visuomeir prisiųsti atstovus į šį suva
Gyveno kada tai turtinga
Atėjo baisį žiema; viena diežiavimų. Kadangi šis suvažia
‘ ‘ Lietuvoj i Ūkininkas ” pa- nines reikšmes, kclS būtų vi-'
mergaitė
Morta.
Užgirdo
ųpie'na
buvo
šaltesnė
už
kitųNe

siems įdomu.
vimas bus metinis ir sykiu poduoda korespondentams pata- '
v»
jos
kraitį
pirklys
laikantis
sa•laimingasis
senis,
su
savo
ištii‘Aišku, visa čia surašyta
seiminis, todėl yra labai daug
rimų
žiupsnelį
kaip
rašyt
kove turtingu. Bet ištiktųjų taip ’kimuoju asilu ėjo keliu, karts
negali apimti viso gyveninio. I'
svarbių reikalų kuliuos turė
.respoudencijas, būtent: t .
Čia .paduotas tik bendras pla-1
sim imt šio suvažiavimo aptar nebuvo įr tik geromis vestuvė- nuo karto drebėdami nuo šal
“Lųiliraštis — tai gyvenimo
nas. Jei kiekvienas korespon
ti ir vykinti gyvenimam
Lai inis manė pataisyti savo reika- čio.
atspindys, jo veidrodis. Jame
Basižiūrėjo turtingoji Morta
nelieka nei vienos kuopos kuri lūs. Mokėjo jis mergaitei pa
turi rasti vietos visi žymieji jo dentas taikysis nors Šito plano, r
tikti,
ir
toji
ištekėjo
už
jo.
Kad
'pro langų ir klaiisia tarnaitę: apsireiškimai, atsiliepti.visi jo tai ir laikraščiui bus nąudos ir
neprisiųstų kodaugjausiai ats
išgavus
iš
jos
pinigus,
jis
pra

— Nejaugi, - geroji, jam me balsai, kurie liečia :žiiionių so korespondento darbas bei išiai- r
tovų į šį taip svarbų suvažiavi
mų. Taip-gi tegul būna para dėjo besąžipiškai meluoti jai. rą kur prisiglausti tokių baisių ciali,. dorinį ir t. t. gyvenimų. ; dos neis niekais.” .
ginimu ir toms kuopoms kurios Jis sakė’kad pataisymui jo pre žiemų'?
Toki patarimai pilnai atatinJuo laikraštyje pilniau . atsi
— Jis gyvena labai prastam spindi gyyeniipąfcį, juo jis tam ka ir ‘•Darbininko” korespon
dar iki šiol neprigulėjo prie, kybos reikalų, jam reikalinga
šio apskričio ir tos kurios dėl didele suma pinigų. Mortą ati namely, kalbėjo tarnaite, snie pa įdomesnis, juo daugiau dencijų rašytojams.
tūlų priežasčių yra atsisakiu davė jan^ visą savo turtų. Bet gas krenta ant senio lovos ir skaitytojų,. pritarėjų, rėmėjų
sios nuo apskričio kad nuo šio pirklio reikalū nebuvo galima tirpsta ant jo galvos. (
jisai turi-.
eras fe ^veikasĮ <.
Paieškum savo broliu Roinaldos Buš- Į
suvažiavimo visos kai viena bepataisytį. Skolų buvo per . — Vaikeli mano, jis pilnai
maistas yrąĮ yi'ę-i • • \į
‘“Mūsų laikraščiai dar nėra niau.sk<>, kuris pirmiau, gyveno Maclianoy
Cit
y,
Pa.
RaSiau
lietis
hii3kus
;
ii*
į
prigulėtų prie apskričio.
Jei daug, taij) kad nei pusės neiš užsitąrnavo tųjų bausmę!,
plačiai; išsivysto, neturi didelių
natinė
paitūkėtfeit-; £ 1
likusiuos praleido,
negavau jąkio atsakymo.. • XJru3nu jo į.
— Teisybė, poniute, bęt
visi iš vieno dirbsime tai pasek mokėjo.;
kapitalų dtirbuį tinkamai iš paties atsišaukti ar draugai, praneški
Apsaugai ytdįtę-iflįp,*|
mės bus tikrai džiuginančios. pats galų gale papuolė kalėji- bausmė didele. . Niekados jis plėsti ir dėl to negali .ląįkyti į- te apie jį. Jis; lelios iŠ Perlojos para- Į
ŠvĮeŽi^^bJ^įį.jtfeiTaip-gi ant šio suvažiavimo inan, o nelaimingųjų pačių, kū-' nemato gero maisto ; ^er suply vairiose viptose.sąyo įjoręsppn’
T. BtšNIAt’ŠKASt,
i South Boston, Mass. I
atstovai išduos raportų iš L. D. ri taip pasitikėdama atidavė’ šusius jo drirbtižiūš matosi jo dentų, tų. gyyųjų laikraščio 365 F< StJ •
kamaA
mankštyjtnąą i
visų
savo
turtų,
kų
tik
tyrėjo,
pagelttiM oda; Rinke jam šalta, iftTvų. Tenka j naudotis, šiiujl
J . >" i i ; l » ■ - i
7;.
K, S. 9-to seimo ir teip pat iš
užtektinai miego,/ fe
važiavimo komisija išdubs ra paliko neturte. Nelaimingoji bet it namįe nešilčiair;’ kiek '^eyos yalįos žmonių| pagalbu,'
Į>
- ė-’1
' švarūs phsiUnksndnf'i
portų kur kiekvienam žig^du .moteriškė persikėlė labdarin- triūso,, bado, •nemalonumų’ kenJ kurie Imiįta^į nuo’ ,Vąrto sutei. i
L’
gan
naman
su
viena
ištikima
čia netaRniiigasiš senis!
bus išgirsti. Taip-gi primena
maį taipgi reikalįngfjj
kia..žinių
sąy° krašto.
Bet'
.tarnaite
ir,
taip
skaudžiai
ap

— Bet atsimink tų, kų jis su tiems žmonėms t gana dąžnai
me visoms kuopoms o ypač
J
flTDĖL APRŪPINIMO
gauto
tuo,
kuri
pirmiau
taip
manim buvo padaręs. .•.
kuopų valdyboms kai malonė
, «* MOTINŲ IR JŲ te
trūksta, nuovokįoš ir, žinių apie,
laba
i
mylėjo,*
nusistatė
/
dau■
t f •
tumėte pasimokėti į apskritį už
— Viską žinau*.'i Bet pažiū kų ir kaip rašyti laikraščiamš.
jjįKŪDIKlŲSVEIKATOS.^
■
® ■; ./Bei1 ■'
■ ’ ■'
šiuos metus, nes nekuriu kuo ginu niekuomet nebematyti vy rėkite, pažiūrėkite tiktai po
■
■ 1
’.
; *
“Taigi, Čia ines norime pa
niute kokiais silpnais žings-. teikti nors aįj^rūiboiins' keletą
jų yra nemokėta už kelis me ro.
. ’iiiMe ilqrifa]e *iC« 'U&i»
. 3ūs^*yaikas galį šuva!
«0 .Mk» (vK^uIm rcL
Koks nurodymų mūšų korespondentų
tus. Todėl gerb. kuopų valdy-.
Bot likimas neprileido Mor niais eina jis keliu...
ledai HMaiM tUinifon
- fcyil Kišką/ ką gauną,
bos malonėkite pasistengti ir tai gyventi neturte. Atsitiko, baisus vėjas, koks šaltis — iki žiniai;
motiaou fc artUnMu
,,
kuujf.;
užsimokėti ik suvažiavimo. kad mirė jos turtingas vienin kaulų persaldo. Jis bemaž už
g’įrirenolę bus nedape-<
“1/ Siunčiamos laikraščiui
T- *■
h 11
Jei paslystų, tai nei žvnids turi būti teisingos, paTeip-gi nepamirškite ‘inteikti telis dėdė, ir paliko jai, kaipo šalo. ..
KSdlJtfg *prūj>S«ilUB Ir va* s
hetas,j neš gal yalgišj
. oėjloua yn dalyku tyros
atstovam daug gerų įnešimų. O vienintelei įpėdinei, visų savo nebeatsistotų» Žiūrėkite, kaip tiAj/ rašytojo betarpiškai ar
■nrbot fctaynij ir uotai
luįi jis valgo neduodą
purus sniegas lenda^jdįkkyles bent visai išlikimų žmonių ar
jei katros kuopos jau tikrai ne turtų.
ir «■ jaisant, kad («1
ki
**
■ «
* •z (b'abužittošo. Jis*'prieina iki
yra dalykaa. kurj BU. ta*l
tinka
mo
soĮtumo.^i.
.
«
išgali prisiųsti atstovo tai įne
hJt
Išnaujo . pradėjo
gyventi
dokumentų patikrintos.
rlaw MKaSarifiala hSto*
šimus siųskite apskričio valdy Morta pertekliuje, naujame/ 'kūno ir nešaldo jį.\ . "Štai, štąj
tarpiai. «irir»J_lr Marai
“2. Korespondencijos netu
»
parpŠtavliU
rs'
bai. Taip-gi primename gerb. puikiame name. Bet Širdis jos žiūrėkite! Jis vėl pasirodė, vėl
ri būti paseiųtsios, bet tuojau,
e ■
atstovam kad pribūtumėte lai nebuvo akmeninė, kaip pas ki vedasi vos gyvų asilų, draugų
d
a
t
ilgimi neatidędant, rašomos.
STįlAIPSNIS 73
ku, nes suvažiavimas prasidės tus turtuolius. Ji neužmiršo1 ir savo jlarbelw Širdis- varguoliui
Pridedant^
“3. Savo turiniu jos turi
užšalo
krūtinėj;
sunužusiomis
paskirtu liuku.
neturtingųjų ir visoj apylinkėj
įpratimai.
Borden’s Eagle Pienai
būti visuomeninio pobūdžio:
Pirm. M. M. Kamandulis, šelpė juos. Tiktai apie savo akimis jis žiūri į dangų, steng
įpratimai
yra
pasekmė
atkartotiną
kiekvienas faktas ar apsireiški verksnių. Kadangi kūdikis neatskiria
j sav0 Vaiko valgiu^ j
20 Faxon Street,
vyrų ji niekados nenorėja iri damasis kalbėti maldų, bet mas tik tuomet įdomus ar nau blogo nuo gero Įpratimo, motinos pri
būsite tikri, kad Juom j
Montello, Mass.
girdėti, niekados nesirūpino a- žiaurus vėjas užšaldo godžius dingas skaitytojams, kai jis lie valumas butų daboti kad tiktai geri įpročiai butų užveclanui aut minties.
datę kiekvieną, maisfeį 1
Rašt. J. V. Smilgis,
’pi’e jį, dargi nežinojo kur jis irii maldos ir nutilsta lūpos... Bet čia platesnę visuomenę ar jos Kadangi
labai sunku atmokinti kūdikį
i kaip pareis
yeįksnį reikalingą B<*1
į' namušįįkokia
127 Clierry Street,
kuomet jis jau pramoko kokio įpročio.
kas su juo.
reikalus.
f
SaryjtĮ Ii stiprįu, ka‘dĮ J
Reguliariškumas
yra
kertinis
akmuo,
Cambridge, Mass.
liūdna ugnis laukia jo ^pečiuje!
“4. Korespondencijos nepri ypatingai kalbant apie kūdikio kūno
! Praėjo daug daug metų. Kar-;
Aš pati mačiau jo pilnų purvo valo liesti žmonių asmeninio funkcijas, valgymų, miegojimų, ėjimų
nugalėti
tų prieš jos langų, tarpe pulko
lauk.
Reguliariškumas
reiškia
sistemų,
lovų; užima ji pusę išviso ker- gyvenimo., o tik jų santykius
ir jei motiua tikisi gauti šiek tiek pa
neturtingųjų darbininkų, atsi
.tės. Mačiau žabarus ir krūvų su visuomene, jų veikimų vi ilsiu ji turi sistematizuoti kūdikio prie
rado nuplyšęs, sugeltęs, pačio
supuvusių šiaudų — kitokių suomenės dirvoje. Neprivalo žiūrų.
ligočiausio
būdo
senis.
Su
juo
1
377 akrų farma, Penny ---- —
malkų pas ji nėra. Klaupęs ant taip pat nęteisingąi užgauti
buvo asilas, toks pat liesas ir
sylvanijos valstijoj su vi
kelių nori įpūsti mažutę ugnelę, žmogaus vardo nebūtais kaltiVidinių Įinokiiiimas.
I
porite jzanotį lig jūsų
ligotas, kaip ir jo šeimininkas.
sais ūkiškais triobėsiais ir
bet triūsęs netriusi; minutei nimais, įtarimais,, spėjimais.
Kūdiki galima pramokinti ištuštinti
tvaikas nėra nedapenė«
Pažino senyje Morta savo vy
padarais. Namas 10 kam
vidurius tinkamai girna ankšti. Jau
sužibus gesta ir visas senelio
tas, kiek jis turi sver
Daliai* atsiranda daugybė pri niausias kūdikis pramoks naudotis puo- |
rų. Bet nesusiminldlino jos
barių,
garadžius automov*
triūsas nueina vėl t M... Poniu
įti, kokio augŠČio> kokį
jei jis bus ant jo pasodinamas repuolamų rašytojų, kurie turė du
širdis, tokia prielanki dėl kitų
guliarišku laiku kasdieną. Reguliariš- į
© biliams; tvartas dėl 16 armaistų jam duoti, ir
te, poniute, man dargi baisu
dami ant ko' nors piktumų, ta kurnąs yra pirmos svarbos dalykas. Ge
nelaimingųjų. Veltui senis-mai
® kliu, vištinykas ir kiti triokitokių brangių infor-A
prisiminti kaip vargšas senelis
riausias laikas yra po pusryčių, ir ne- Į
ria
—
“
palauk,
aš
jį
laikraš

šėsi
tarp
neturtingųjų
atėjusių
reikia paisyti jokio darbo ar smagumo |
$ bėsiai geriausiame stovyje,
jmacijų, prisiūsįk mum
daip triūsias, o aš sėdžiu šiltam
kuris
kliudytų
šitam.
Iš
pradžių
iš
moĮ
prie
jos
slenksčio.
Nebuvo
dėl
čiuose
aprašysiu
”
—
ir
siunčia
sekantį kuponų, prix
g Apie 90 akrų dirbamos že
kambary, rami ir patenkinta.
bus reikalaujama begalinės kan- į
laikraščiui įvairių prasimany tinus
'
dėjęs
sava saidų fe
jo nei žodelio, nei pašalpos...
li mes. Upė su vandenpuotrybės, bet rezultatas gerai apmokės Į
Sujaudino 'galų gale, numų.
.:
’ pastangas. Motina turėtų įsitėmyti va
—........... *-f - .j
adresų.
' .
g Ii u ir ežerėlis. Miškas, ka■
skriaustąją
Mortą
pasakojimas
landų
kada
kūdikis
pridirba
palų.
Se

dienas iš
\
S me randasi labai didelių
“5. Rašyti reikia trumpai kančią dieną ji tą pačią valandą turi Į
Dabar
tarnaitės.
'palaikyti kūdikį ant puodo. Puodą ga- į
grasiausių
]
$ medžių namų statymui. Air aiškiai: kur, kas ir kada bu linui laikyti ant kelių taip, kad kudi-|
nupigįta
KUPONAS!
importuotų
‘
j — Eik,. kalba ji tarnaitei, vo, be joldų pamokslų, ilgų iš kiul atsisėdus jo nugara remtųsi į mo
1 pie 330 vaisingų medžių. |
Kalendorius.
Pažymėsit katra norite \
pas senį, nunešk jam duonos, vadų ir įvadų, vienoje lapo pu tinų. Jei reikalinga tai laikyti penkias I
1 Automobilių kelias eina 1
Laikrodis
ar dešimtį rninutų. Paūgėjus, kūdikį
Ponejinjo
Valgi#
Kūdikiu
1 pro duris. Vieta garsi me- ©
Parodo 12 . ir vyno, bet žiūrėk nei žodžio sėje, paliekant tarp eilučių galima pramokinti mykti, stenėti ar ki
InttrįkcijoM
Vaikams
Knygai
men.
per
tu kokiu budu duoti žinią kad laikas Į
apie susitaikinimą. .Kad jis ir platesnius tarpus;
| džiotojams ir žvejams ir |
Vardas
—2
įdėtus, 7
atėjo. Motina turi būti kantri, bet ga- |
dienas sa nesitikėtų kad aš jam kada ’• “6. Korespondentas kartu; Ją gale daug laiko bus sutaupyta. Per
S tinkama kurortui, sunito- I
Adresai
(Lithuaniaa;
vaitėje, 31 nors dovanosiu. Kai- grįši. ..
dėti svarbą šio įpratimo negalima.
i rijai ir kitokiems tikslams, i
su
korespondencija
privalo
pri

■dieną mčNors daugelį sykių normalus, sveikas j
rnesy, per- nemėgink man nieko pasako siųsti savo tikrąjį vardą, pa kūdikis nereikalauja’ gydytojo priežiū
1 Norima greitai parduoti 1
f
Simai- ti... Kad ir dekuotų, taipgi
bet tai iaiinmgas atvejis retai pa- j
i šių vietų dėlto, kad savi- |
vardę,. gyvenamųjų 'vietų, ir. ros,
ųymą mė
si taikąs. Jeigu kūdikis nesijaučia ge
nesių, va nei žodžio... Kad daugiau nei geistina, savo užsiėmimą. Svar- rai, arba neslplėtoja taip kaip reikia į
© ninkas mirė. Įnešti reikia 1
landų, mi žodžio. aš apie jį negirdėčiau
motina neturėtų vilkinti pasltarimo.su Į
| tilt $3,000. Prekė $8,500. |
liutų ir se
1
gydytoju. Iš kitos pusės, normalus ku*THB
mito tavęs!
kundų.
SUlLDIfto j
niūkūs bei mergaites iŠ sukomblmivimo
CORDJtN
te Išmokėjimas lengvomis iš- |
į namus it verkia. Senukas su žiūrą, rupesnis iy tinkamas* maistas, :
Laiką teisingai laiko ..
_„.__ aiir o
gražiai
N«w TORIUI
COMPANY
« lygomis pagal sutarties. |
Tarnaitė
išėjo.....
Šeiminin

rodo. Viršeliai aptraukti oxido me
griuvo ir pasimirė prie slenks ar tai i škrutų penėjimo ar tai 13 Bortalu. Tat yra laikrodėlis su kuriuo ke sūdo prie knygos; bet nesi
dmfs Eagle Pieno, kuomet motinos pie- \
| Norinti įsigyti pelningų ir |
%
čio savosios trobelės. Palei įni nas Išsenka, turėtų išaugti tiesiai į
visi gėrisi Ir tu džiaugsies su juom.
® gerų farmų kreipkitės tuo- |
skaito Jai.*, Taip ir stovi jai rusio kūnų stovi, palenkęs gal- sveiką, normalų vaikiuką. Milkumi ir >
Nes jis vertas daugiau .
•r
nlc^se/mūinukas,
- o ‘jame senu vų^vienas»tiktak vargingas asi- niutonai kūdikių išaugo įdrutus ber
g jaus pas:
. |
'Tik parašyk
niukas
bei
mergaites
iš
sukombiuavimo
:
mums
savo
vardą
Wdrėsą.
Mes
pa

| A. Jr VALANTIEJUS g
“l ... *.
mokėsime .persiuntiniąt Jim pamo kas*-'Veja lauk sunldus pa-- lasf draugas ištikimiausio —- geros matiuišlibs priežiūros ir druliEeal Es^ate^ Insuranoe jt 1 kėsite tik $0.’35 lalšldmešliil kaip : veikslus, bet neina jie iš gal- senelio, pusgyvis nuo. bado ir nuiielo maisto, kurį sutelkė Boi'den's
Kūgio Pienas.
- 1
gausite laikrodėlį. Pinigus gvąžiįmL
t < mmToN AVEm, 1
; vok.;. Negeru Mortai ant Šir šalčio. . .
me jei nebusi užgiinėtUnta.
r
... ... ,• ...
' '
KAMAIl N0VELTY ^2^Dent 434 dies* Whnęsf® MottaJ^ Bet
1
MASPETH, N. Y.
Jį
Iš rusų—J. čerbulenas.
"SRttllyk iitua* Ątriitiimlu* Ka» šamitę
. 851 — ,4bth
N. Y. Acol ji inųsto, tamaitjpV jau PreibiaUL IV. 24
*/• patiilU iHeiUaite
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Bostone Šiemet pavasaris bu
f' - *
vo gan vėsus* Pagalios birže

lio 16 d, užstojo tikrai vasariš
kaslaikas. Tų dieto gyvsidab
ris termometre biiyo pakilęs iki
86-to laipsnio.
.;
1F-

KAiaerArin Ihnmuįsą.
.

=?

i'iūj uį

_ .

.

J

i

jr be to keletas žmonių dar
stovi.
.
:
•
tie žiopliai eįa nuri?
tarėpikiaL
: —Tai ne žiopliai,; — t are

DH. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS AR
CHIRURGAS

drangas. ~r- Sis štai yrą dakta
ras, kurs tave nori apžiūrėti,
advokatas, kurs nori tavo ne
laimės kaltininkų surasti ir fil
mų gamintojas, kurs nori, kad
s mvirtimą sutiktum ant dro
bės rodyti.
7
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SIOUX CITY, 10WA.
K

Koncertas.

23) Dailia, “Darnys,” išpildė
choras.
24) Daina, solo, “Mūs namai,”
muzika S. Šimkaus, išpildė O. Žibaitė.
25) Eilės, “Pievos” rakė O.
Našlėnaitė. ■
26) Daina, solo, “Plauk daine
le, plauk,” išpildė Sinkevičiūtė
(du kartu).
27) Daina, “Jūs sesutės dainas
auskit” — choras-.
28) Daina, solo, “Karvelėli mėlynasai,” muzika K. J. Brazio, iš
pildė S'. Mockevičiūtė.
29) Lietuva tėvynė mūsų” —
choras.
Fotografija rodo Marijos Vaike
lių Draugiją, klęb. kun. J. Česną,
varg. E. Šlapelį ir moksl. J. Zabulioni.
Kolonijos Reporteris

dinimą, kiaušinio nulnpimą ir
svarbiausio mįslio atspėjimą bus
dovanos. Jas aukoja Murauske
nė, p-lė E. Žitkiutė, P. Štaupienė
ir kitos. Dalyvių mokestis kiek
vienam prieinama, tik vienas do
leris y patai. Trokai sustos ant 67tos gatvės prie šv. Jurgio bažny
čios ir iš ten po ankstyvi} šv. mi
šių visi susėdę važiuosim į laukus.
Viena iš komisijos.

381 Broadway,

PARDAVIMUI SODAS obuolių, grūšių, slyvų, aviečių,
grasęs, vyšnių ir kitokių. Na
mas 8 kambarių, elektra, go
žas, maudynės, šiltas vanduo.
Prie namo visokių gelių, že
mės visas akeris. Vištinykas..
Kbmųnikacija į So. Bostoną lOį
centų ar gatvekarių. ar brauki-;
nid.‘ Atsišaukite: 3 R0WE St.,
Dorchester, Mass.
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SUSIRINKIMAS
Birželio-June 24,1924
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BA.JMZBIIVO
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So. Boston.

Tel. So. ,Ro9ton 2831.
ALlli ■' •' |IJ

Jiuj! ll

LXLiiL

Tel. 8o. Boston 270

*
X
- *
UtTnBMt St., BnUi U*WMt$t.. BotUa
262 HuiW Sl.^EoiKet
Boito*
. . 11St., Rojįnr,
__ • THirnrdSt., Brooklia, Vilt«r»
SJJC*I«afcURo«(l, Upl.a't C«r..Doftli»itaf
<17 W«iU«ttM $t,, C»dMtą Są.,
34 Fnef»rt St., Dorciiūt«r
1342 B«tcoa St., C»oIid-» Csrner, Bfo«klin«
3M &m4wv, Įfotrtįt Borton
473 Čjitrr St,, J.m.Ic. p{*In
301 WiiniiiiiUn St„ Il<wtoa
M3M.inSt., W»1lh*m
31 Centrai Sq., Kart Borton
___ _____
309 Broadway, Čhelten

/ .

t

J. MACUUNELL, M. U.
Galinta susiJcalbSti ir Įie'tunlikai
owso vatavilos: Rytais Ik! 9 vai.

Derchuttr

f

Po pietų nuo 1—8
Vakarais nuoG—9

536 E. Broądwhy, £o. Boston
t

16 METŲ SOUTH BOSTONE

I

D R.AKIŲ
H, SPECIALISTAS
S. $ T 0 N EII

" LIETUVIS ADVOKATAS

THOMAS J. GABEĮUS

399a W- Broadway, So. Boston I
VALANDOS: Nuo 0 r. IKI 7 v. VOk, |

Imrtu su Įžymiu

Advokatu H, P. ROCHE
perkelia savo ofisą Į naują vietą

Room 311 Nationai Bahk Bldv.
Main St. ir kamp. W. Main St.
NEW BRITAIN, CONN.
Lietuviai kreipkitės prie savo tau. tiečio kur galėsite atlikti savo rei
kalus savo kalboje.

Augštai gerbiamas Pralotus
Marijos Vaikelių Draugija po
Kun, K. Olšauskas viešėdamas
vadovyste varg. gerb. E. šlapelio
Bostone1 pasižadėjo sakyti pra
dąye puikų koncertą parapijos
kalbą liepos 4 cUV.yčių geguži
svetainėje birželio 8-tą d. Tai bu*
nėj,
palangoje,Latvrence,,
vo vienas i špuikiausių vakarėlių
Mass.
. : .
ką .vaikai da turėjo.
Jie parodė
BRIDGEPORT, CONN.
kaip jie yra lavinami ir jų gabuAUKOJO.$500,000.
m&L Visiems patiko programas,
Brįdgeport’o LDKS. 39 kp. ren
Harvardo, universitetui .jau
kuris buvo sekantis:
giasi prie išvažiavimo į Mąterbunasis Jolin D. Rockefeller au“Lais? »1)-Piano, solo, maršas
ry, Conn. birželio 22 š. m. visu
kuojo. $500,000. Už tuos pini AMERIOAN, & L1THUANIAN
^jį j/ietuva,” leid. V. P., išpildė
smarkumu ir visas choras šv. Jur
gus bus statomas Dailės Muzie >jt*
varg. E. Šlapelis.
gio su gražiu programų po vado
jus , buvusiojo'ęĮiarles W.
2) Dialogas, “Mokytojas ir Movyste, geri)., vargonininko Jono
Eljot’ovardu., t
, ,
k&ys/1 Š. Morkevičiutė ir A. Pet
M<# turjme 18 m. patyrimą valgių
Steponavičiaus. Jei tik bus graži
gaminime? Musų y-ra didžitfusis pastronis.,
'
diena, tai trobai iš Bridgeporto
ryžimas iiiioti-gerą- valgi? Skoniai ir
ŽIOPLIAI NEŽIOPLIAL
i ; 3) Daina, “Atvažiavo Meška su
švariai pagamintą ir už prieinamą
išvažiuds tuoj po sumos 12 v.,15 m.
kainą.
Pasninkų dienomis pritaikoAlaus Dviem Bačkom” — choras,
nit tam tlkri valgiai.
Visi Bridgeportiečiai ant žūt-būt
žmogus, eidamas, gatye užsto
j 4) Eilė, lyra, sakė V. Skaruunepasiduokit kitom: kolonijom.
jo ant banano's lupsnies, pasly 244 W. Brbadway, SO. Boston
liutė.
Antra' OTŲSŲ vaTgykla yra. .
15 d. birželio buvo susirinkimas do ir juokingai dribo žemėn. Po nųm. 1380 Dorchester Ąve.
*5) Piano solo, music by Leo Bi39 kp. LDKS. Nutarė visu smar Atsistojęs pamate, kad jo '■ A'. ŠlviČIVfcAS IB A. SlMANAYIČlVS
bo, Išpildė S. Mockevičiūtė.
..
- . Savininkai. .
kumai darbuotis dėl labo LDKS. draugas paduoda,jam skrybėlę
MONTELLO, MASS.
•'©) Eilės,.“Basa Boba,” sakė O.
’TT
po bažnyčios pašventinimo, kuris
Strazdaitė.
Kad būtų kam rašinėti tai būtų atsibus 29 birželio. Dabar LDKS.
BE OOKTON’O-MONTELLO LIETUVIŲ TAUTIŠKO
7) Smuiką, solo, vraltz “Frano- kožnam laikrašty pilna žinių-žine39 kp. nariai kiekvienas darbuo
NAMO DRAUGOVĖS
Leof Clover,” išpildė J. Balčiūnai lių. Kurie pirmiau rašinėjo, tai
jasi dėl bažnyčios. Darbininkų
te. *
dabar
jau
apstojo,
turbūt
gal
kur
kuopa Įtaisė naujoj bažnyčioj lan
•v
8) Daina, “Aš įšokau Į kamarą išvažinėjo arba gal aptingo paimt
gą su paveikslu šv. Juozapo ir
Smetonos laižyti” — choras.
plunksną, o iš tokios kolonijos kai šiaip stambiai aukavo. Tam1 vis k
. 9) Piano solo, ‘ ‘ Sweet Gene- Montello tai reikėti! turėti ne tik
kam kaip bus bažnyčia pašventin
vieve” vriature, music by J. i vienas
VICUdd J&.V1UJSjJUlt'U.VU.Uaji,
UVb iClACkorespondentas, bet
reikė- ta, tai kiekvienas Darbininkų kp.
- ĮVYKS UTARNINKO VAKARE 7-tff vai.
Tuokei’, išpildė A. Apoeiaukiutė. |
įul.pį l<elį jr visiems būtų ką
narys
stos
Į
didi
darbą
organizuo

įo) Eilės, “Pavasaris,” rakė K. 1
rašyt. Pirmiausia tai tas: Mon dami naujus narius, užrašinės
Lukša.
tello’s katalikai teip stovi tvirtai, “Darbininką,” rinks darbus dėlei
Įlj Daina, duetas, “Eisiu šie
kad jokis bedievis negali nei jokiu spaudos. Visi nariai užgyrė L. D.
LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO SVETAINĖJE
nelio grėbti,” muzika S. Šimkaus, būdu jų sugriauti.
K. S. centro valdybą ir rems pa
Kampas Vine ir No. Malu Sts.,
Montello, Mass.
išpildė A. Urbonaitė.
Čionai vienas žmogelis mirė ne gal savo išgalių.
12) Daina, “Lėk sakalėli per tikėta mirtimi. Nors gyvendamas
Šis susirinkimas yra šaukiamas apsvarstyt įdėjimą Į ByAutomobilių nelaimės.
ežerelį” — choras.
niekam blogo nepadarė, tik visa
Laws (teises) sekantį skyriij:
Nuo 1 d. sausio š. m. raportuo
18) Daina, solo, “Putinėli ža- dos darė sau per girtybę ir užbai
XIII SKYRIUS.
lias/1 muzika S. Šimkaus, išpildė gė gyvenmą per girtybę. Tai Juo ta susrkūlimų šį mėnesį 76, šiais
Kiekvienas šios draugijos narys, neužsimokėjęs
metais 639. 8 asmenys užmušta
O. Dūdaitė.
metinių duoklių bėgyje 6 mėnesių po mėtinio susirin
zapas Kvaraciejus.
Bažnyčios
šiais
metais
6,
sužeista
asmenų
šį
kimo,
nustoja būt Šios draugijos nariu. Finansų Sekre
14) Piano solo, “Minuet- in G.,” anam nereikėjo.
torius pasiųs jam laišką, pranešdamas apie nustojimą
mėnesį 24, šiais metais 207, auto
music by Bethoven, išpildė J. Tei Katalikai pradėjo nerimaut, sanario teisių. : Nustojęs narystės gali isnaujo įstoti suresevičiute.
^ko, gazas pabrangs.
Mat bedie mobilių drąiverių suareštuota šį
lyg didžiumos narių nubalsavimo, bet turi užsimokėti
15) Daina, duetas, “Ledo Kal viai pradėjo per paipas traukt. Ži mėnesį 45, šiais metais 308.
visas užvilktas duokles.
Bas-Bleu.
nas Riogso,” muzika J. Naujalio, noma, kokiam bolševikui reikės
Be to da bus taisoma ir konstitucija. Nariai privalo atsi
v
išpildė A. Petronis ir K. Lukša.
lankyt į šį susirinkimų.
sutraukt Į gerklę kokią 800 pėdij
DIDŽIAUSIAS ATŽAGAREI16) Daina, “Pavasarėlio Dienos
Valdyba.
o 100 pėdij 23c. Mat per 18 metų
VIŠKŲMAS.
Atėjo,” muzika J Naujalio, išpilPASARGA: Nei vienas narys, neužsimokėjęs užvilktų
gažu užsiųuodijo apie 5. Dabar
'dė Šešios mergaitės.
vėl viena paėmė paipą į gerklę,
duoklių, negalės dalyvauti šiame susirinkime.
“Keleivis” sakosi esąs pro17) Daina, solo, “Puikios Ro
bet mažai patraukė. Tai dar li gresyvis laikraštis, bet Maikio
žės Žydi,” muzika J. Naujalio, iško gyva.
pasikalbėjimuose
pravedama
pildė S. Ūselis.
Bolševikų Dėdė. mintis tėvų neklausyti, juos
18) Eilės, “Kopūstas,” išpildė
pašiepti, iš jų tyčiotis yra ti
ŠįlS mažas vaikas išdykavo, todėl jo
'K Pctronaitė.
'motina pareiškė, kad jis negaus nė
CLEVELAND, OHIO.
piškiausias pasėkimas Chamo
trupučio.
19) Piano solo, “Flag Day
kurs iš savo tėvo silpnybės ty
March,” music by Fearis, išpildė
Visos ir visi rengiatės prie išva
čiojosi. Teip elgiantis ir tie,
Ireg. S. V. Pat Biure;
žiavimo sąjungieeh} rengiamo bir
A. Urbonaitė.
ką i‘Keleivį” rašo ir tie, ką jį.
Matai ką jis daro!
20) Eilės, “Vakaras,” sakė S. želio 29 d. š. m. pas Česlovą, vi
. Palauk, kuomet ji sugaus motinai
skaito yra chamizmo idėjos,
(Motinos, nebausk! te, savo vaikų-neturčjiPctronaitė.
siems gerai žinomą lietuvį ūkiniu
vergai arba chamai, tikrinusi
mu Bambino po ranką, kuomet jie to rei
21) Daina, trio, “Jau pasaulio ką.
kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto,
atžagareiviai, nieko .bendro su
turi vidurių diegimą,, išpūtimą, viduria*
negaivina saule savo spinduliais,”
Clevelandieeiai jau žino gerai,
. ..
virinį—duokite jiems Bambino be jokio
žmonijos progresu, neturį...
I Dc-ta-sse.’ riidšhojimo. Tie nemalonus -simptomai pranyks
išpildė Apačiankiutė, Balčiūnaite kad kada ką nors sąjungietės ren
aptirto**
taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims sitas ne*
tr Mockevičiūtė.
gia, tat visuomet būną pavyzdingi
Bemokslis skaito save moky
J pavojingas,, pasekmingas vidurių palinodsuetojas.
KŪDIKIAI MŪGSTA JĮ! JIE NET PRAg OPAUGIAUSI
22) Eilės, “Vaikai ir Ežys,” sa- rengimai.
»
tu, kai gali atkartoti tą, ką
t
F.
ĄD RICHTE^ * CO» 104^114 3^ fe
kl J. Pumputis.
Už greičiau«| bėgimą, bulvių iq- išskaitė
i:

yal. 0 Iki. 11 ryte. 1 Iki 8 po plet,
71kl9vąk;_

Matyk Visą Gįtsfti Virtuvę
JHtę JCiU-tant & ^iiį Ofisą

'

Buvo keletas iškelta klausk
mų-j kuriuos kun. pralotas ga
na pimfai ir pilnai užganėdi
nančiai atsdkė. į “

GYDYTOJAS
VIDURINIŲ. LIGŲ

Boston Consolldated Gas Co.

t;-

Marijos Vaikelių Draugija, Sioux City, Iowa.

|

DR. PUSKUNIGIS

• i

-»

“ŽODIS VISUOMENEI"

-'''

(Kampus G St ir Broadway)
VALANDOS ? 0—11, fc-A

Jei,duodate mums įtaisyti į
jūsų virtuvę iCąbinet Gas’o
Povių fr. Vandens Šildymui)
padarant jūsii. visą gas’o vir• tuvę. .
J f _

'

-

Bostono Džiovas Sąjunga
• Žmogus: ąūga, M jo protas
rengia lietuviams prakalbą
neišeina iš vystyklų.
ketverge birželio 19 d. 8 vai.
r
vak. ant tyro oro, prie -Bigelow
NAUJA KNYGA
School ties Silver ir B gatvė
mis, Kalbės Dr. Jakimavičius.
Tam reikalui bus* panaudota
Pdrašė
Little Church on Wheels.
JONAS VINICKAS
• *. j
Kama ; : ; ; : „ 20 centų
PRALOTO K.; OLŠAUSKO
Agentams geras nuošimtis.
Nurodoma kaip turi būti su
PRAKALBOS.
tvarkyta pramonė ir laikas pa
skirta
kada pradėsime vykdin16 d. birželio įvyko Lietuvių
ti. Tad visi darbininkai įsigy
Šv. Petro bažnytinėje salėje
kite tą knygą neatidėliojant
prakalbos.
Galima gauti šiose įstaigose *.
“DARBININKAS*’
Kun. prak K. Olšauskas pla
čiai išaiškino dalykus apie 3G6 Brondway, So. Boston, /Mass.
LITHUANTAN SALES CORP.,
“Saulės” mokyklos veikimą ir
70 Laivrence St, Lawrence, Mass.
reikalus Lietuvoje. Apie ben
J. VINICKAS
20
HiihUng
St., Ė. Cambridge. Mass.
drą Lietuvos poli finą' padėtį.
Žmonių buvę nedidelis būrelis
\
........- - ---- 7-.----;----bet ‘(Saules”\Mkhlams sume
tė rodos daugiati 100 dolerių..

I

506 E. Broadway, So. Borton. |

kūojamauž
tamstų seną angliais
kuriananiąpečių.

_j|J -

.

Tel. So. Bo«ton400(J

g£Z?/.lV PADARYSIT SU GAZU

DIDELIS SAPNININKAS
TIK UŽ 51.75
Tik ką išėję iš spaudos naujas di
džiausia sapnininkas kokio dar Iki šiol
nebuvo. Su daugybe paveikslu. Drū
tais apdarais. -Jo kaina tik $1.75,
i Palangos Trejos Devynerios, geriausloš taip vadinamos trejankos 60c. už
pakeikę ; u
■
žolės-nuo priepuolio arba nervų 85c.
Geriausios žolės nilo nedirbimo arba
užkietėjimo vidurių 60c.
Nuo strėnų ir pečių skaudėjimo, ge
riausia sutaisyta, arbata,’ kari tikrai tu
ri gelbėti — 60ė. už pakeli.
Gromatoins popieros rašyti i Lietuva
su gražiomis dainelėmis; tuzinas 75c.
Tas tai yra ’ vienintelis lietuviškas
sandėlis visokiu LletuvlSkų žolių ir šak
nių.' Atsiųsk l-e., o gausi knygutę, vi
sokių. Žolių sur;^ą arba katalogą.

, .
M. ZU’tAITIS,
449 HUDSOM AVENUE,
■ Rochestcr, H. Y.
4

.

.

.

,

AlfT REOOS

Tel. Be, Bustai? (898>'
LIETUVIS DANTISTAS

#1
DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUI

425 Broadvay, Rkmth Boston
Ofiso valandos:
nuo 9 iki 12:00 ryte ir uuę 1 ’.30
iki 5 ir nuo 6:00 Iki 8 vai. va&ą/e.
Ofisas uždarytas subatos vakarais
ir nedūtdlenlals.

S—

Tel. Broekton 5112^-W.

DANTISTAS

DU. A. J. GOUMAN
’4 ’ “

(GUMAUSKAS)

705 Main St., Montello, Mum.,
(Kampas Broad Street)

...
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D. L. K. KEISTUČIO DR-JOŠ
VALDYBOS ADRESAI ‘
FRONTINIS, GERAS SU KETU
RIAIS LANGAIS, GERAI IŠFORNIBoston, Mass,

ŠIŪGTAS KAMBARYS. Gali vienas
•
.
*
ar du asmeniu gyventi. 59 GATĖS
STREKT, Biraaas augštls, So. Boston, Pirmininkas — Antanas PanteUs,
146 Bowen gt, Sp. Boston, Mate,
Mass.
(19)
vice-pirm. — Martinas Knjsfoųtas,
4062 Washington ■ St,, RoMpfa
protokolu Rast. — Antanas MįedmuA
450 E. Seyentb St., mm HiStott
1
’tn. Raštininkas — Juozą? VlukęTuSąe,
■906 E. Broadway, Soutb Bestas,
Geriausias laikas pirkt far- vaslerlus — Andriejus ZAUeflfcM
807 E- Nluth »t., So. Bo;
‘
mą.Memet. Pirkime ir parda /arielka —• Aleksandra J?
115 Granite St, So.
vime stubą ir farmų arba suDraugystė P. L. K, ~
mainymo! štubos su farma mes snėBesinlus auslri
kiekvieno
tamistai patarnausime. Kreip
 laUsnl
" “ ton SU
sį sVfljjhtagt
'fllondf i
kitės prie mūs ypatSkai ar
■vitivun
■v flftVUO
per laiškus.
(jog prir
t

PIRK ŠIEMET

AGENCY J. P. VAITKUS,
201 Millbury Street,
Woreester, Mass.
Tel. Park 7786.

ANT RENOOS
Dideli bimio vieta prie W. Broadway.
SuKitoti pas A. F. KNBIŽYS, 308 H.
9-tk St, So. Bostoa, Mase.

GRAŽI FARMA

B. K.

DR-JOM
SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBOS ANTRA1AL
*
•’
Pirmininkas — J. Jaroša.
Mc Ė. 6-th St, So.Bostan, Mkm
Vlce-plrm. — J. Grublnskaa,
157 M St, Soųth Borton, Mat*,
Prot RaKt — A jfntffonta
1426 Columbla Rd., Sa Borton, MkK
Finansų Rafit — K. KŪMA
428 E. 8-th St, So. Bort»
Kždinlnkas —- L. Svaaidys,
111 Boweų St, So. Borto* Man*
Tvarkdarys — P. LauCka,
805 E. 5-th St, Sp. BdtKb
Draugijos reikalais krripMtėa y&mSuI
protokolų raštininką.
Draugija savo sualrln
2-rų nedėldionj kiekvieno D
vai. po pietų parapijos u
Seventh St, So. Bostotų Mtum,

ISOT aloni ierllMCoS Žemės puikioj apl«l!nl4| mitri! nuo Bosteno; 25 kar
vės, 2 arkliai, Jdauliij, viltų, ančių ir
žąsų;, didalfs sodas,* vila padargai' ii
mašinas dėl dirbimo ž'imM, su .7 kam
barių namu; <el priažasMes mirties šei
mynoj turi būti narduata ai mėnesį
nore už frtsę yiOri WB00 ralkin ju«Xti. A. IVAS, 361 W, Breadvray, So. IV; JONG ĖV BL. FAšiia“ V
BjHktaa. Mase.
T

’ARSIUUOUA

DRAUGYSTĖS VALDYBOS
ADRESAI*

PIRMININKAS
1L
6S9E. Sercnth 8t.» 8
•inlng Itoom setas^ Iš iriių krėslų Ir
.
Tri.Se. Bortrii
viena stalo. Daiktai puanaujl, pnrsiaunin m&rioUt M. EOrtMTENfc. 67 vice-PIRM. — Kam Am
402 E. 7-th St, Ik. B
<
fplrmSB *ut«w) S#. Boston,
•‘ROT. RAŠTININKAI
J. GI
XftM.
- %
* CThntt
*^N. IAB
460B. T-th
KASIERIUS
A*.
885 E, Broadvrty, S. Boriott,,M*l«,
9 šeimynų nnnąis su krautuve valgo maršalka — ar x«iwa
11Vinfield St, M Boston, M**
mų daiktų nu visu bizniu geroj vietoj ;
Draugija laiko Busirinkinrui
rendos neša. ?1778 į metus, dek greito
pardavimo prekė $8300$4000 Įnešti. člą nedčldienį kiekvieno
A. IVAS, S61 Vest Broadvviiy, SoUth tai. po pietų iv. Pntroj
Maaa,
* . M K Bevnnth St, So.

PIGIAI PARSIDUODA

