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Suomių choras Lietuvoje.
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MAUKS KONFERBNCUĄ.

Vokietijos visuo
menė labai akylai sekė Franeijos premiero žygius'- Londone.
Visuomenė daug vilties ant to
deda. Daugelis vokiečių tiki,
'kad nuo dabar prasidės nauja
gadynė Europoj,
Tečiau Vokietijos premieras Marx susilaiko nuo džiaugsmo.

šiolei yra “kultūringai** V«d£/
nias ir toliaus taip bus, beab^>5
jo, turėsim nustoti ir tos pačioj *-J

Donglas Fairbanks ir Mary
ANGLIJA DlfeBS RUSIJAI
Gegužės 23-24 ir 25 dienas
n? c
Pickford,
garsūs
Amerikos
jur »
PIlrfGūS.
Kaune viešėjo garsus Suomių karvutės.
r-rrr.
, A
r
■
London. — Francijos pre
>/
donivijų paveikslų ‘aktoriai, da choras “Suoinen Laidu” — t.
Pereitą nedalia birželio 22 d.
Bet tikimės, kad mūsų dvA.
i-' ■ mjeras Herriot lankėsi Angli
London,
Rusijos Sovietų bar lankosi Vokietijos sostinėj,
y.
0
Suomijos
Daina.
”
Choras
tapo pabaigtas LDKS. N. A.
ro nuomininkai nėra, joki savi/'
J 4
joj ir matėsi su Anglijos prevaldžia užsakė^ į^glijoj atmuš Berline.
davė du koncertu, vieną senų įlinkai, viešpačiai kas ką’jieirę ’j
automobi liaus dalykas.
Tas
mieru McDonaldu. SųtaTė, kad
ti
metalinių
pę
igų.
Sutarė
iš
suomių katalikiškų bažnytinių sako, kad esą išnuomavę-aafr/J
padaryta Montelloj Federacijos
apie vidurį liepos mėnesio Lon
viso atmušti Aį $00,000 pinigė
apskričio piknike. Maža mer
7,000 vokiečių tremtinių leis giesmių, o antrą, suomių liau keletos metų tą dvarą,
done šaukti alijantų konferen*
lių.
Tai
bus
pi
mūriniai
Sovie

gaitė giliukingą numerį ištrau
. Giją ir galutinai susitarti dėl
ta grįžti namo. Jie buvo ištrem dies dainų. Antrame koncer Beabejo netrukus privalę# _
tų
metaliniai
p
taigai,
.
Rusija
kė 23,158. Tą numerį turįs te
ti iš francūzų okupuotų vokie te, suomių choras padainavo ir atkreipti domės suinteresuoti
priėmimo Dawes’o pieno repa
}
sutiko
visą
W
pristayti
ir
sikreipia adresu:
čių Žemių.
Prancūzų valdžia tris lietuvių dainas, lietuvių
rracijų gavimui iš Vokietijos.
valdžios asmenys į tą visą
atsilyginti
darbą
pri

PAŠPOSAVO.
M. Kamandulis,
buvo įkalinus 580 vokiečių. Tai kalba, būtent: “Miškas Ūžid,” nišką nuomininkų darbą.
*
statant.
’J
“
Ant
kano
karklai
”
ir
Lietu

20
Faxon
Street,
didesnė
jų
pusė
dar
tebesėdi
BUDAS PERSIŲST PAVEIK
Berlinas. — Petrogrado uni
Pinigėliai būi rublinės, dvivos Ilynmą. Jie taip gražiai
Montello, Mass.
francūzų kalėjimuose.
SLUS TELEGRAFU.
versiteto studentai pririšo iš
rublinės ir penkrublinės. Kito
dainavo ir taip gražiai lietuvių
Suėmė žydą vagilių.* •7 ‘
kimštą Lenino pavidalą prie
kių
mažai
tebtlp.
Paveikslus
h
Paryžius. —^Eduardas Belin,
žodžius ištarė, kad visa publi
•v
UŽTROŠKO SMILTYSE.
arklio uodegos garsiajam Pet
Anglija šiomis dienomis 1S
pinigams nupilė vienas ang
Gegužės mėn. 2 F d. kriinina- J
k
kurs išrado būdą persiųsti paka buvo sužavėta ir sveikino
ro Didžiojo paminkle, ir padė
mokėjo
Amerikai
$69,000,000
\
veikslus ir fotografijas telegraLuzerne, Pa. — Čia atsitiko las, nors su rusų komisijos nu
j uos gri aus m inga is “ vai i o 1 ” lė policija suėmė atvykusį
jo parašą: “Dviejų vyriausių
nuošimčių už paskolą karo me
/
Suomiai nuo seniai mums yra Vilniaus .Kaunan vagį priėmė* fo vielomis, dabar paskelbė
nelaimė. Antanas Antanaitis rodymais.
Rusijos budeliu atminčiai.”
Užsakymas šįų pinigų rodo, tu užtrauktą.
esąs išradęs būdą persiųsti pa
prijaučianti tauta. Toki įvy ją Motką Rabinavirių. Jis ke- ,
savo darže kasė duobę ir įkri
Susirinkę ryto metu būriai
kad Rusijos Sovietų valdžia at
kiai, kaip jų choro atsilanky turius kartus iš Kauno jau bu-* į
veikslus bevieliniu telegrafu.
to. Smiltys tuotarpu pradėjo
f
žmonių stebėjos, — viepi juo
metė
savo svajones apseiti be
Šį kartą ..
Frank G. Carpentėr, garsus mas pas mus, mūsų dainų dai vo išsiuntinėjamas.
;
Prieš porą metų tasai pats išbyrėti į duobę ir apsėmė visą.
J
pinigų, o eina jįi'ie kapitalisti
kės, kiti piktinos.
Komunis
Amerikos keliauninku sir rašy navimas, dar labiau sustiprins vagis buvo apsirūpisęs įvai- {
•
radėjas Belin išrado būdą perPer porą valandų kaimynai
tai tuojau pašalino Lenino pa
tojas, mirė Šanchajuje, Gilini- abiejų tautų draugingus santy riais visai naujais raktais, ku-’
’
siųsti bevieliniu telegrafu rangelbėjo kasdami žemę, bet kuo nės finansų sistemos.
vidalą, o čeką areštavo dvide
joj.
kius. Reikia pastebėti, kad rių tačiau pavartoti praktikoj / ■ kos raštą. ‘
'
met ištraukė, tai daktaras ra
F
šimt septynis studentus.
Jie
pačių suomių liaudies dainos jau nepavyko.
do, kad Antanaitis negyvas.
Anglijos katsjikų jaunų vy
būsią pašaukti tieson, kaltina
/ . :
TAI BENT TĖVAS.
Ą. a. Antanaitis, buvo padorus rų suvažiavime Ruvo' pasiūlyta
. y
Ohio valstijos Augščiausiojo taip pat begalo gražios.
mi
einant
įstatymu
reikalau

!.X/
__ _
Užsienių
karininkų
įspū^įai
žmogus, prigulėjo prie Šv. Ma tverti atskira katalikų darbi- 1Teismo’teisėjas; R. N. Wanama/ Berlinas. — Drezdeno? krimi- jančiu mirties bausmės.
h.
♦
rijos parapijos ir draugijų, bu ninku partiją* pasiūlymas ai- ;kei ligoninėj papildė patžudysSuveiniškis; Mes suveinišLietuvoje.
. nalis teismas pasmerkė šešiems
vo-veiklus ir ant tautinės dir- mestas.. Orgaiįzacijos . prezi
kiai
keli
metai
atgal
įsisteigė

tę,
.Jis
buvo.
58
m.
amžiaus.
į
mėnesiams kalėjimo merginą.
Maskvą. — Komisarų tary vos, smarkiai rėme T.rFondo ir dentas pas^krf^Oę/katalikų
Keitėjo <ervų suirimą, .
me bendrovę-koperatyvą. xKoViešėję Kaune Latvijošy-^
1
susilaukusią kūdikio. Ji skum ba įsteigė prie- užsienio, reikalų
(ijošlf*
Sūčmijbr karilM’'
pijratyvas
pritdžių'^mnkūdikio, tėvą kurs yru dar komisariato tam tikrą komisi vo geras patrijotas. Paliko
tiškaprograma..
.
kiai gyvavo. Vietos žydai ty prieš išvykdami iš'Kaupo "Mį
r tik trylikos metų amžiaus vai ją, kurios uždavinys bus su motorę ir būrelį yaildiČių: *
ORAS LIETUVOJE.
čiojosi iš jo? ir kas įstabiau, loniai pasidalino stt
kas. Teismas ‘ ‘ tėvą* ’ išteisino. rinkti ir peržiūrėti skundus ir
jiems
tame pagelbėjo kaikurie bendradarbiu' įgautais
Ispanijos valdžia ketino at
Ta mergina, 24 metų amžiaus, reikalavimus tų Rusijos pilie
v*
t
Po šaltos, gilios ir ilgos žie ir Imperatyvo nariai* Viso na laikinojoj sostinėj įs)
Camden, N. J. — Gatvių tai siųsti savo’ laivyno ekspertus į
tarnavo- pas to vaiko, tėvą.
čių, kuine medžiaginiai ar
sytojai šiame mieste susiorga Amerik ąiŠtirti 'Amerikos, laivų mos vėlai atėjo pavasaris šal rių buvo’apie 30 ir didesnė pu neliesdami kaipo kariškiai gė$
kaip kitaip nukentėjo dėl sve
tas ir lietingas. Vasarojo sė sė iš jų eidavo, pas žydus pirk kili politinių klausimų.
pramonę.
PREKYBOS KONFERENCI timų valstybių įsimaišymo i nizavo ir Įsteigė uniją.
f.)'.',
•• 1 ' * ''1 X
’
ja sutrukdyta, dar dabar (4 ti. Tokiu būdu mūsų silpnas
1 ;
— '
JA BRIUSELY.
“
Pirmiausia
—
sakė
poiia?
Rusiją 1918 ir 1921 metų laiko
birželio d.) nevisur atsisėje, Imperatyvas kas kart silpnyn
karininkai F- turime pafeįkštij,, ,
Portland, Ore. — Valgyklų
Dr. T. B. Wilson netyčia ta daug kur sėja ir bulves sodina.
Briuselis, Belgija. — Birželio tarpiu.
ėjo. Vargais negalais jis teiškad Kaune mes buvome
Komisija iškvotus ir sutvar darbininkai atnaujino kontrak- po savo sūnaus, 17 m. amžiaus, Vidury gegužės atšilo, taigi
23t-26 čia įvyks dešimta tarp
tvėrė 4 metus, o .šių metų ko
,ti ir priimti nepaprastu šu^in-* ’
tus su darbdaviais. 147 val nušautas. Tėvas ir sūnus ren
Tautos Šventė (15 geg. d.) bu vo mėnesy pasimirė. Žinoma,'
tautinė parlamentinė prekybos, kius visus tokius ieškinius pri
gyklų darbininkai priguli prie gėsi medžioklėn.
/
Sūnus valė vo giedra ir šilta. - Gi 16 geg. tas viskas tik rodo žmonių ne gumu ir vaišingumu.
konferencija. Delegatų suva- statys atatinkamoms užsienio
unijos.
šautuvą, manydamas kad ne- d. net karšta, šiluma 24 R. susipratimą. Kodėl mūsų mies- abejojimo-, hš mūsų apmjpįeB /
. žiluos iš trisdešimt kraštų, tarp valdžioms, reikalaudama atly
veikiai negalės išdiĮti. Beiįdrjai
užprovytas.
laipsnius siekė. Vakarop dan :ely žydai gali išlaikyti net 9
jų iš apie pustuzinio Pietų ir ginimo. Tie ieškiniai siekią
't.
visos keturios praleistos Kaune,
Colnmbus, Ind.— Šio miesto
bilijonus dolerių.
gus apsiniaukė, vienur kitur krautuves ir 2 traktierių, o
Centrai inės Amerikos.
dienos suteikė mums kpnge-*
plumberiai .susiorganizavo ir
žaibai bli'kstelėj, perkūnas pa mes negalėjom išsilaikyti nei
Konferencijos
svarstymų
riausio įspūdžio.
.
budęs sukruto, griausmingai Vieno koperatyvo. Dėka mūsų
prpgraman įeina muito daly
Montreal, Canada. — Uosto įsteigė uniją.
Jūsų tautos šventė parodė
šaudė, jei į medį pataikė, žievę nesusipratimui, žydai kuo pui
kai, susisiekimo, patentų, oro darbininkams tapo pakeltos al
mums, kad tiek lietuviai, tW
Kadangi naujasis ateivybės
transportaėijos,
tarptautinės gos ant 10 nuoš. Ten dirba .3,Lietuvos Respublikos Finan nuplėšė, jei į triobą trenkė —t kiausia gyvena, turi arklių,
suvaržymo Įstatymas ineina sų Al misterio nusistatymu»ir uždegė. Vanduo it iš kybiro varvių, laiko tarnų ir tarnai kitataučiai susispietė tą dieną
' sutartys dėl maisto dalykų pro- 900 darbininkų.
galion liepos 1 d. tai laivų kom Užsienių Reikalų Ministerio liejosi, kloniai, upeliai, patvi čių, o vis tai iš mūsų sunkiai bendriems jausmams išreikšti,
. dukcijos ir maino, etc.
panijos jau pradėjo prie to pri sutikimu, nuo šių metų liepos no, tartum pavasary vanduo uždirbti} centų.
Anglija ir Francija siunčia
Kažin, ka parodė, kad Lietuvoje valsty- • /
KARO LAIKO KALINYS
sitaikyti. Po mažiai] laivų te- men. 1 d. Lietuvos Laisvės Pa tiltelius nešė. Daug, daug nuo da, mtįsų žmones susipras ir bingumas sustiprėjęs. Jūsiykaskaitmeningas delegacijas, Su
PALIUOSUOTAS.
vienytos Valstijos tečiau neleis per jūres.-1 North German skolos prinokusių kuponų ap stolių, banga padarė, nuo kal iausis žydams tarnavę?
riuomenė minėdama savo aU*.
kaktuves, pasirodė parade ^
. bus atstovaujamos.
Leavenworth, Kas. — Linn Lloyd sulaikys nuo kursavimo mokėjimas ir bendrai visi rei nelių užsėlius' ir bulves nuplo
bai gražiai. Mums nesenai iŠ*
Atidaromajam sesijai pirmi A. E. Gale, socijalistų žurnalis laivus Seydlitz ir Derfflinger. kalai dėl minėtos paskolos pa vė. Ūkininkai aimanuoja ir le
Kiduliai (Šakių apskr.). Ti si vadavusių tautų ir susiorga
ninkaus Belgijos karalius Al tas, kurs karo metu buvo pa Kitos kompanijos panašiai su- vedama Lietuvos Respublikos mia blogus metus, tačiau piekėjomės, kad šiais metais mū nizavusių kariuomenių atsto
bertas, kalbą laikys užsienio smerktas septyneriems metams mažis savo pasažierinius laivy Atstovybei Suvienytose Auieri- j vos ir dobilai visur gražiai al
sų “pavvzdingiausieji” dvaro vams malonu tai pabrėžti.. MA - .
kos Valstybėse.
’
/rodo.
reikalų ministeris Hymans.
sunkiųjų darbų, kalėjo Fort nus.
nuomininkai, netik, kuriem tėme taip pat, kaip giliai lto- ■ •
B. Dzūkas
Leavenvorthe. Dabar iš kalėji
Tad, visų suinteresuotų as
prie arklių stovi ordinarnin- tuvių tauta iinoka gerbti Žuvtt- ;
Micliigan valstijos senato
mo paleistas, nors bausmės pil
kam, kaip pernai leido laikyti sius už Lietuvos jieprikMuso- *
rius Gouzens pastatė savo kan menų prašoma, visais tais re-i
nos dar neatbuvęs.
Nori įsigyti laivą jūrų
kalais kreiptis Lietuvos Res
2 karves, bet šiemet ir mums mvbę karius.
Jis yra jaunas. Būdamas didatūrą ant perrinkimo į se
mokyklai.
1
publikos
Atstovybėn,
(2622
—
Lietuvių Prekybos B-vė nuo šio
kitiems ordinarninkas (kume
kalėjime įsigijo kalinių simpa natą.
Lankydami kariuomenės da
16-th Street, N. M7., AVashingčiams) leis laikyti po 2 karves,
> ’ paskelbimo iki riigpj. 16 d. š. m..
Jūrininkų sąjunga yra pa
tijos ir kalėjimo vyresnybes
nes pašaro šiemet, taip kiek lis kareivinėse gėrėjomės pa/ duos dovanas visiems savo koštuBerlin. — Kur kas daugiau ton, D. C.).
ruošusi projektą, kuriuo įsteig
pagarbos. Jo žinioj buvo ka
vyzdinga tvarka ir drkutma.
menams. .Dovanos didumas bus
Darbo pagreitinimui prašo tai Kaune jūrų mokyklai turė vieną metą užtektinai esti, o
i ‘ -lėjimo knygynas, taipjau jis vokiečių nori atvykti į Suv.
Dideliu susidomėjimu apžiūrė
pagal kostomerio padarytą biznį.
tų būt įsigytas. 2000—3000 to ypačiai kaip šiemet, tai daug jome ir gerb. gen. Nagevičiau#
buvo įsteigęs ir patsai vedė mo Valstijas, negu kvota paskyrė. ma:
Darantis už mažai biznio negali ti
1) Laiškuose dėl L. L. Pa nų būrinis laivas, kad tuo bū kūgiuose ir supuvo. Bet, kur.
kyklą kaliniams.
rūpestinga ranku tvarkomu -M
kėtis didelės dovanos. Už mažą
Senatorius La. Follette’as ig skolos jokių kitokių reikalų'ne du mokyklos auklėtiniai galė Netik mums neturėjusiems
Caro. Muziejų, kurio ekSĮX>na*_
biznį, maža dovana. JCaš. bus dbnoruoja
Farmer-Labor-Prog- liesti, ir . '
tų išvykti į jūrą, įgusti ir pa antros karvės neleido laikyti, tai davę mums Jūsų Imriųnm®* *
BENDRAI VEIKIA,
’ vanojanm? Dovanų daiktai: kny
ressive partijos konvenciją. Jis
2) Malonėti įdėti savo adresu semti juo plaukiodami taip rei bet ir kurtoms buvo leista lai
nės netolimos praeities žygi^
gelės, knygos, lietuviškos atviru,
Greenwich, Ct. — Katalikų apie ją nenori šnekėti.
užadresuotą voką (konvettą). kalingų praktinių žinių. Pro kyti pereitais metais,, šiemet
vaizdą.
tės, lietuviškos veliavukės ir vėlia organizacijos Kolumbo Vyčių
Atskaitos dėl prisiųstų per jektu numatoma sutvarkyti da turėjo būtinai išleist Žydeliui
vos, burkštininiai daiktai, lietuviš skyrius ir Masonų skyrius tu
Bendrai įgauti įspūdžiai v^ė*į
AVashingtone valdžios darbi Atstovybę aukų bonais ir ku lykai taip, jogriaiyas savo iš ųŽ pusę kainos.
ki kaklaryšiai, juostelės ir krepše rėjo bendrą pokilį, kur drau ninkų yra 65,000, tarp jų yra ponais įvairiems .Lietuvos rei laikymo išlaidas turėtų apmo
Malonė dar didele, kad leido Čia mus padaryti išvadą,
liai.
gingai laiką praleido. Paskui 27,000 moterų.
kalams, bus Atstovybes -kas kėti pats, t. y. transportuoda nors po vieną laikyti, nes buvo lietuvių tautiniai jausmai ir
Kas iki rugpj. 15. d. š. m. padek tos organizacijos bendrai turė
mėnuo ; skelbiamos Amerikos mas prekes ir kitokiu būdu. pareiškęs, kad nei vienos ga šiprathnai gana stiprūs,.
rys biznio už daugiausia, tas gaus jo masmitingą ir aiškino?, kad
to Ž
Ryme šv. Jono Laterano Ba lietuvių spaudoje.
į
Kaip teko patirti, projektas ne liu neleisti laikyti, nes Kidu ; Metuyą laukia
šilkinę lietuvišką vėliavą,
ateitis,**
taip
pabaigi
|
miestas'turėtų numažinti tak zilikoj . įšventinta į‘kunigus
senai patiektas Susisiekimo Mi lių dvaras yrą “kultūringas”
LIETUVIŲ PREKYBOS B-Vfi sas ant Masonų ŽinyČios ir Ko septyni amerikiečiai, kurie mo
'
Lietuvos RespubUkci>5 nisterijai svarstyti.
ūkrs. Pažiūrėsim kas bus iš to mieji svečiai.
366 Itoiidvįay, £0. Boston, Masę. lumbo Vyčių namo.
kinosi Ryme. (Kauno “Darbininkas”)
“kultūringo” ūkio jei kai iki
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žiūnėkinų kaip “laisvieji** žiu
ri j kunigu žudynį. **
“Nauijenos” paraše, kad
Jobu King nušovė kunigą, tei
kiantį jo tėvui paskutinius sa
kramentus, nežinia dėl kurios
priežasties. *♦ Nbujtotf* vien
mintis “Keleivis** pripažįsta,
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KmiKundrasto ir ta. ML
liauskas ves tvarku
.

M

Brangus Amerikos Lietuviai,
Šaulių Rėmėjai:

Kun, Raksuttis(Wilkes Barre)
....
.....
_
atlaikys šv, Minias ir kun, A.
>:> *
kad John King nužudė kunigą ' Jinįvykdgegužes*2a< Su-- pietų (Vilkaviškio, Muriamp.,
J. ginkevičus (Ptymoutfc)
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’ , (THE VCBKOliš neapykantos kunigjĮins ir tL Važiavimą atidarė S-gps pirmi &&Įų) Lietuva. įdetuvos vi*
ĮĄ
gesnį laiką, grįžtu Tėvynėn. . pamokslą sakys,
kykai. Bet žeminus > posakė ninkas Tabelis, dalyvaujant 33 dttiyrs (^įae Telšių* Tauragės
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ished every
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namais;
Mariampolėj
SS Hėeond-chtei'j nintler Sept. 12,1015 ui tfie post ufflte ttt Kuston, Mass.
imti šluotą ir iššventiitti (ku
Jūsų atskirai neturiu galimy pijos Svetainėj, Pitteton,
*'■
itiuler the Act of Mareli 3,
ąpie $ margai ženfes prie sto-;
vylius
ir
Lapenas.
Priėmus
nigą) laukaiti. Jei jaunasis
bes šiąme mano atsisveikinimo Atidarė Saf era Moralių 7:00
dienotvarkę,
pirmutiniu jos ,tičsy o Kedainiup^ę iįbiuodiuot&
fot natilhlg (lt. speelal rate of postage provhfed for f ir SectfoH 110’!
King būtų taip padaręs, tai
raštely pasakyti savo prielan vaL vak.
.
;
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Act ot Oct. Sį 10t7, anthorizoi! on Juty 12, 1018?’
žemes sklypas ilgiems metams.
punktu
einantj
priimta
10
jį būtų galima pasveikinti.
kumo ir. padėkos žodžio už Sannaujų narių į Š-gą/ Patvirti- S-gos žmonės dalyvauja eleva
Iššaukus valdybų pasirodė,
~ \
SUBSCRIPTION KATES:
"
Dabar gi jis padarė neapgal
lių rėmimą,
Jūs tūkstančiai.
kad visi nariai buvo atsiląpkęl
torių Kaune ir Šiauliuose sta
?•«£ Yearly ..
o
votą žygį ir veikiausia turės ąus valdybos patiektą regla
Jūsą■’vardai bus pa^5^*" Boaton
Wrtadriv» aųd
dvi
Protokolas pereito susirinki
suburbs ....
mentą ir išrinkus balsų skaity tymo komisijoj.
Pirmas bus .žymėti Šaulių Uentrą Valdybos
už
tai
užmokėti
savo
galva.
”
J *"
» c
Fmeign cmrntrie^ yearly
mo priimta^ vienbalsiai.
•
tojus bei rezoliucijų kom-ją 4200 t. talpumo, antrus 3000 L
'fspatutinamoje gautų aukų apy
šitas “Keleivio” pasaky (Fledžinskas, Aleksa ir Gude Siaulii^elęvatorius jau baigia
Pirmiausia
buvo priimta
skaitoje, Man tuotarpti prisi
mas aiškiau nušviečia soeija- lis) S-gos pirm, Tūbelis darė mas, o Kauno bus baigtas po
ima pasitenkinti paminėjimu Plvinouth komitetai į Lietuvislistų ir apskritai, visų laisva pranešimų valdybos vardu.
2 mėnesių.
Elevatorius statę
bent J ūsų ‘organizacijų ir tij as kos Dienos Komitetų. Iš kliu.
manių dorą ir žmoniškumą, ne
Sąjunga, susikūrė 1923 m. valdžia savo lėšomis (3 mil. li
menų vardų, be kurių pritari A. J. Sinkevičiaus pasirodė,
»
gu špaltos teoretinių išvedžio birželio 22 (L iš 6 narių. Val tų)., bet kas juos ’ekspluatuos
mo ir pagelbos mano, kaipo kad buvo išrinkta Jonas Petrujimų. Pas socijalistus kunigo dyba išrinkta iš 12 narių ir jos —- dar nežinia. Ekspluataeijai
Šaulių.'Atstovo misijos negali- kėnis, Karalius Ulevisz, Juo
t
Lietuva nuo pat savo nepri- rGalvanausko kabineto. Naujai nužudymas yra neapgalvotas tarpe sudarytas 4 asm. prezi reikalinga apie 2 inil litų.
ma- būtų skaityti nusisekusia. zas Staniulis, Antanas Siniona•x
E
gulmybės įsistergimo buvo val- įeina V. Čarneckis, pulk. T. žygis ir neapgalvotu yra todėl, diumas, *kuris Fledžinskui išė; pamatinio kap. S-ga turi 1,Taigi pirmiausią turiu pažy virius, Andrius Kelioms ir Juo
*
doma koalicines valdžios, tai y- Daukantas ir B. Sližys yra kad už tai reikės savo' galva
■ Z. ir
.
*1
.
.1
1 -1
Z
jus buvo » a mmq. Prantap(liu*i{Kpiteltf 13 tūkst mėti Gerb. dabartinį -Lietuvos zas Motiejus. Ant priėmimo ■
»
tv *** ta valdžios tokios kur ministeužmokėti.
darbštūs ir sugyvenami žmo
irias vedė reikalus, o bendras lt., iš kurių sumokėta vos 1000 Konsulą New Turke anuomet komitetų buvo rinkimas iš ko•riai įeidavo iš kelių partijų pa nės — teip atrodo, kad meis
del
kutio8 feuvo' -Gulų gale, dar nereiškia kac valdybos narių sus-mas atstojo lt. Apyvartos padaryta .dau FinansųOnisterijos Įgaliotai
lei tam tikro partijų lyderių su terių kabinetas tarp savęs su ‘ ‘ Naujienos ’ ’ dorai pritaria Tarybą, Narių S-ga turi jau
giau kaip už 22 mil. litų. Ba D-rą J. Bielskį ir buvusį Lietu- paliktos dėl Plymoutb. Išrink- ;
sidėvėjimo.
' - \.
(
tikdamas galės Lietuvos rei kuomet doros klausiau} gvil 31, jų tarpe yra rajoninės s-gos
nž kasos globėją Antanas
lansas sausio 1 d. 2,491,910.24 vos Atstovą V. ČarneckĮ, kuL* 3? . Ar tatPbuvo gerai ar ne vi- kalus tinkamoje tvarkoje ir
1
(
“
Gamintojas,
”
Tauragės
s-ga
rie kaipo mūsų Valdžios žino- Simonavičius, Atletikos komitedendamos nenor suprast kri
lt.
r
sM gerai, spręsti yra ne mano garbėje palaikyti.
ir
pan.)
ir
pavieniai
Imperaty

kščionių mokslo įtakos žmonių
Pelno gauta 28,727.36 lt. Pa nės savo autoritetu ir pagęlba pan Andrius Zelionis, Valgių
F. SĘ dąlykasA Bet Lietuvoje ypač
Žinomų, atakos iš socialistų doros palaikyme ir stiprinime. vai. 'Organizacijos darbas ne
jams paskirta premijų 7,183.15. teikė didžiausios mano darbui | Ko b utetan Karolius Ulevisz,
jaunųjų katalikų veikėjų tarpe pusės padidės, gal būt kad net Dora del doros arb'a meiles visas atliktas.
paspirties.
Į Muzikos Koniitetan Jonas Petlt. —• Į nuoš. nuo Įpirkimo. Pre
buvo smarkiai spiriamasi, kad ir paaštrės, bet jau tas buvo iš
Tx. lv. .
.
.
[rikonis, Apgarsinimų KomiteDievo yra ideale dora, bet ne
Javu valomųjų punktų į- mijos nutarta priskirti prie pa
Didziai dėkingas esu visoms ,
7
cu , T.
to būtų pakeista, kad Minis- seniai permatoma, ir jeigu vie kiekvienam tas atsiekiama.
,
.
v» i i
•
tRn J uozas Stadulis.
stęigta 95; iš jų vos vienas jųbuvusioms Paskolos stotiins, I
‘tūrįų Kabinetas būtų sudary- ni katalikai sutiko sudaryt ka
'Tuos kurie blogo vengdami ge trečdalis gerai veikia. Instruk
Iškilęs incidentas Rev-jos kurios didžiausioj daly man
|V
Juozas Moliejus išrinktas už
to iš vienų katalikų.
binetą iš savo žmonių, tai ir rai daro nors ir dėlto kad po
Es
kom-joj. Jos pirmininku buvo rengė pi-akalbas, A.' L. R. K. pirmutinį viee-pirmininką.
tuoti
įšauktas
monteris.
49
vie
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Jie aiškydavo teip: ar mes tas atakas permatydarni matė,
mirties išvengt pragaro o gau: tose Įsteigta bandymo lanke Mikšys, kuriam padėjus savo
Federacijai, o ypač Chicagos
Pranešta kad p. Kazimieras v
įsileidžiame
į
ministerių
tarpą
fu
kad jos yra apgalimos. į
dangų, Bažnyčia ir žmonija ir liai. 35-se vietose padarytos parašą po Komiteto KoperaeiSkyriui už taip dideli pasidar- Vaičiūnas ir p. Vincas Salaką
socialistus ir liberalus ar ne,
Ateitis parodys ar tas žygis gi įlomis skaito.
jai
remti
atsįšaukimu,
kom-jos
paskaitos, o taip pat skaityta
buvimą Šaulių labui ir surinki- nedalyvaus Lietuviškos Dienos
f iš *
yr- vistiek visą atsakomybę už val yra teisingas ir praktiškas, o
F. Virakas. jos savivaldybių ir Žemės Ūk. nariai atsisakė su juo bendra mą jiems didelės sumos pini- I reikaluose. Jų vietas užėmė p.
sį;
džias dąrbus šalis suverčia ant dabar mes galime vien tik pa
M-jos suruoštuose žemes ūkio darbiauti. Tuomet* vieton Mik gų, Amerikos Liet. Piliečių Jonas Viipša ir Motiejus Braumūšy Tai kam dar ta laisva- linkėti,. kad Lietuvos reikalai
šio Įėjo eil kandidatas.
kursuose.
Sąjungai už gausią auką, lietu- Ra
majfiškai socialistiška kalade progresuotų gerojon pusėn,
1923
m.
pirmoj
partijoj
par

Apyskaita
ir
pelno
paskirs

viu laikraščių Redakcijoms,
Sekė
skaitymas
muzikos
yrįt reikalinga — galima apsikad valdžios aparatas nusikra
vežta iš Švedijos 61 arklys^ tymo projektas patvirtinta. kurios Šauliams pritaria ir h\Bids.”. Priimta ĘgH Kogt- ;
'eit jr be jos, dar mažiaus bus tytų, kogreiči ausiai rusų biuro
Priimta 1924 m. sąmata 421 lt. juos remia, visiems Šaulių Re- hn„. anj ūis Ramhlers.12 pieces
Visokios mokyklos jau užsi 106 galvijai, 15 kiaulių ir 14
trukdymų tais atvejais, kuomet kratizmo ir kyšių ėmimo rau
vaikų giedojimu, Niedarė. Vaikai paleisti, liuosi. avių. Antroj partijoj, pavasa sumoje (vald. buvo numatyta mėjų Būriams Amerikoje, Lie(. bU
lęįkės smarkiau ir staigiau go.
Kad valdžios Įstaigose
ry,
pergabenta
.229
arkliai,
69
521
tūkst.
lt.)
Vyčių^praugijai, Abiem Susiv. h{atį geresnės -orkestrus dar neA'
Kuo jie užsilips vasaros metu,
veikti.
atatinkamų pagerintų sistemų
galvijai, 13 kiaulių, 32 avys, '• Valdybon, vietoj išėjusių Lietuvių Amerikoje, Kun. J-j tuirejo- ant Lietuviškos Dienos/
Jei tėvai savo vaikams neva
Žmonių užėmimui visų vietų, Įvedimu būtų pagreitintas dar
— iš visa daugiau kaip už pu Fledžinsko, Masiulio, Kriau Židanavičiui ir visai Amsterda- įr
§įxl luetų bus pasekimnirtokių žmonių, kurie yra ūž- bų atlikimas, kad Lietuvos dovaus, jei tėvai su savo vai
st' mil. švedų kronų.
Arkliu
čiūno ir Bubino, išrenkami mo, N. Y. lietuvių kolonijai, giausĮa Lietuviška Diena. Kaip _
baigę. aukštuosius mokslus Eu valdžios aparatas nuo pat vir kais neužsiims, tai vaikams, ne
daugiausia išsirašė
Šiaulių
Kriaučiūnas, Masiulis, Giir kuri sulig savo skaičiaus, be- inattyj- ^^in. Kundraskas ir
ropos universitetuose • turime šūnių iki pat apačių būtų pa bus vargo susirasti sau draugų
apsk. — 51, Vilkaviškio 40,
j. Miliauskas iš Duryea "
žauskas ir Janulaitis. Į Rev- abejo, man esant Amerikoje
■užtektinai, jie labai gerai pa našus Į Europos ir Amerikos Į- ir užsiėmimui Kas 'išeis iš tų
Biržų-Pasv. — 31, Panevėžio
ti tvarką vesti ant parko
jos kom-ją- — Gudelis, Kalpo- užėmė pirmą vietą Lietuvos
keisti} senus laisvamanius ir staigas p ne Į atsilikę lės rusų gatvinių draugavimų, tas ne
30; galvijų Kauno apskr. — kasHr Lapenas, kandidatais Šauliij rėmime.
Ir visi, visi, Wetuvi§feps Dienos. Tai vissocialistus rusų biurokratizmo biurokratijos tinginiavimo ir džiugins tėvų.
46, Kėdainių 20, Šiaulių — 14.
kurie aukavote mano atstovau- h<as p0 reįitaiu eįs aitris metais.,
Narsutis ir Bukinas,
Kad vaikai neitų savais ke
- raugo prirūgusius — netikusias betvarkės urvus. Kad visi ži
Galvijų mažiau išrašoma, nes
Duotas įgaliojimas valdybai jamai Šaulių sąjungai jos svarJ 1<iti “bids” kurie likosi prirusų mokyklos aukas.
notu ir galėtu gėrėtis, kad Lie- liais, tai tėvai turi kuodau- jie, sulyginamai su arkliais,
užtraukti kredito ilki 10 mil. li- bie-nis uždaviniams įvykdyti ar kmti btlV0 del šaltakošės arba :
Šalis geriau tuomet pasitikę-1Ituvos demokratiškoji valdžia giausia su jais užsiimti.
brangūs. Pirmoji partija del tij ir visur veikt S-gos vardu. tai savo brangų laiką ar tai|jce Cream SJone & Caffrey
Vienas geriausių užsiėmimų
tų valdžia, valdžios aparatas vra gIHonių jr žmonėms.. Kad
Kad
pervežimo išlaidų neapskaičia- Tvirtinamas Įstojimas nariu Į sunkiai uždirbtąjnnigą,- P1'^ Cream Maid Iee Cream Co. iš
geriau ir teisingiau veiktų. Iš ikiekviemis valdininkas
valdininkas žinotu
žinotu su vaikais yra geros vaikams
vimo davė S-gai apie 22 tūkst. L. K. B. S-gą. Leista perimti imkit mano didžiausios pade-1 scranton. Jie dovanojo didelį
to būtų Lietuvai sveika ir nau-! ir jaustų, kad no visuomenė jo knygelės. Jei vaikai jau paaiP
sidabrim puoduką dėl Ienktygę, tai tegu jie balsiai prie pro lt. nuostolių. Valdžia spaudžia iš Ž. Ū. Draugijos “Lietuvos kos ir pagarbos pareiškimą,
dingą.
bet jis yra visuomenės tarnas.
atskaitomybėje, o pirkėjai ne Dirvą” nuo 1925 m. pradžios ir
Dėkoju Jums visų Lietuvos nilL /askui buvo priimta'
gos paskaito, o jei dar maži
.Jaunesnieji inteligentai vi
Kaip tas Įvyks tuomet ir o.p
atsiskaito, neprisiunčia vekse1- padaryti ją savo organu.
Saulių vardu. Jūs davėt jiems L <bid” dėl sodės Juozo Mačiu,
sur su tais savo sumanymais. poziėijos nors ir sustiprėju^os ar nepratę lietuviškai skaityti,
L**
lių.
Ilgiausios diskusijos ^iškilo galimybės už Lietuvos laisvę tos ig pįttston ir Snm’ling To*. nuolatos išlysdavo ir su seniais jokios atakos nebus paojingos tai tėvai vaikams teskaito-. .
F *■
Kėdainių paukštyne yra 104 dėl S-gos organizacijos, kaip kovoti ir laimėti praeity. Jūsų baeeo L^. del dainių A Abu-/
Labai tinka vaikams Šios,
. diskusuodami karščiuodavosi ir baisios.
paukščiai, 4 inkubatoriai po dėl rajoninių s-gų, dėl bendra parama galingi, Šauliai neabe-Įdu dovanojo po sidabrinį puo-.
knygelės:
'ir neužsileisdavo.
F. Virakas.
Kaina 700 kiaušinių perinti.. Ūkinin darbiavimo su .liaudies ban joja, kad netolimoje ateity ir|tĮuk.j t|el lenktynių ir kitų rei- ;
Seniai iš seninus susipažinę,
Pasakėčios, 32 pusi................... 10c. kai nedaug perka kiaušinių; ŠĮ kais ir su kitomis koper'acijos priešų pavergtiems lietuviams h<a| J
dar iš Rusijos priespaudos’ lai
Vaikų Knygelė, 78 pusi........... 30c. sezoną nupirkta apie 1000, nors rūšimis ir pan.
Pažymėtina, mūsij gražioje Tėvynėje pra- '‘Atletikos komitetas pranešė,.
kų bendradarbiavę arba kaitų
Mano Dovanėlė, 18 pusi........... 10c. iš Vokietijos vežami kiaušiniai jog tik vienas p. Fledžinskas švis nepriklausomybės diegos. kftd jall visbas rengiama pjjeė
mokslus su socialistais ir lais
Cit, Paklausykit, 190 pusi......... 50c. daug brangesni. Vištyno pauk griežtai stovėjo už rajoninių
Pasilikit visi sveiki ir priim- Į pabaigimo,
vamaniais ėję, Įrodinėdavo,
kit
mano nuoširdžius linkėji-Į žinia buvo priimta kad kun.
s-gų nereikalingumą ir atskilų
Chicagos “Naujienos” atsi Vaikų pasiskaitymai, 48 psl... 10c. ščiai įvairiausių veislių.
kad ir tie laisvamaniai ir socia
Buvo pagamintas projektas koperatvvų priklausymų tie mus kuogeriausios kloties.
ĮRakstutis išAVilkes Barre aplistai esą netoki baisūs • ir su liepė Į mano “Darbininke” til Kiškiai, 16 pusi.............. "..........10c.
Antanas Žemaitis,
Įsiėmė atlaikyti šv. mišias ant
laiku didžiuma iš jų gali’likti pusi straipsnį doros klausimu. Ir aš mažas buvau, 60 pusi.. .10e. ir stengtasi įkurti žemės ūkio siog Sąjungai. Valdybos nuo
Buvęs Liet. Šaulių Atstovas I parko jr kaj kun. a. J. Sinkerūmus; bet tai maža palanku mone reikalinga tai palikti lai-1
‘ ‘ N aujienos ’ ’
prirodinėja, Mūsų Jaunuomenės Idealai
Lietuvai naudingais žmonėmis
68
pusi.
....................................
25c.
Įy
Amerikoje.
vičius iš Plymoutb pasakys pa- .
kui, organizacijos darbas te
mo rado valdžioje.
ir dėlto neverta esą jų ignoruo kad mano išvedžiojimai apie
mokslą.
Iš viso susikūrė 181 ž. ūk. vyksta ir jis savaime išsilies į New Yorkas
ti ir tuomt pat daryt dar dides dorą negeri, kad tikybos moks Ar Daug žemės Žmogui Rei
Birželio
16
d.
1924
m.
Į
Vysįapas lloban atsisakė
kia, 48 pusi...................
10c. draugijų su 12 tūkst narių tinkamiausias' formas.
nes opozicijos iš saviškių lietu lu paremta dora netvirta, o jų,
;10c. (dabart. laiku) pieninių 37.
Priimta rezoliucija, kuria
vių tnrpo, sako gana mes turl- t. y. “laisvoji” dora turinti Ąžuolas, 42 pusi. ................
r*
~~
dalyvauti del silpnos sveika-.
žvaigždė, 18 pusi. .................... lOe.
Progresuoti
reiškia
daryti
L
os'
Užpirkta
9|
tūkst.
tonų
trą

pavedama
Valdybai
sudaryti
iš
tvirtesni
pagrindą.
‘
■* '
me priešų svetimtaučių...
geriau,
negu
seniau
daryta.
|
Parkas bus parėdytas Ame* f
Laimė
Poema,
166
pusi.
......
50c.
šų, bet toli gražu dar nevisi už jos narių ir ekspertų kom-ją
Imkime konkrečius faktus,
Toji kova katalikų inteligen
tų tarpę gana rimta ir atkakli kurie kasdieną gyvenime Į akis Apsakymėliai, 76 pusi.......... ..25e.. jas atsiskaitė. Čia turėta ir paruošti šiuo klausimu projek
v
. |rikouiškom ir Lietuviškom ve-"
Kataržnikas,
30
pusi
..................
10c.
Nors
didžuvė
turi
didelį
lie||iavom.
tą
sekančiam
suvažiavimui.
nuostolių
del
kai
kurių
žmogių
metasi.
ICur
visokį
divorsai,
buvo ir matomai jaunųjų lai
’
Zuvį,
bet
jos
skonio
jausmasl
plakimas vyrų del oficierių
Nutarta pirkti Žemes Banko
dogo noro, Baisogalos kun.
mėta dėlto, kad sudėtis naujo persiskyrimai, nešvarūs su su Auksinio Obuolio Istorija,
£|4 pusi............. ..
.50c. Prancuzevičius, sulinkęs 33 akcijų.
visai menkas.
.
[ Deputy Stięriffš del laikymo
ministerių kabineto Lietuvoje gulovėmis sugyvenimai, ‘ gim
Pavesta valdybai rūpintis
dymų kontroliaviai, saužudys- Kaukazo Legendos, 80 pusi.. .10e. ūksi. litų, dingo. Vienas Kė
yra katalikiška.
,
_
.
tvarkos ant Parko išrinkti pi rdainių agronomas taip pat iš bendaradarbių taup. kasos įJ&
nori
įsigyti
draugų,
grem
inįnkas Saveras Moriiza, pii> •
Ministerių, pirmininkas yra tčs yra toleruojamos, kur jos
Tas visas knygeles galima
Iš steigimu, kuri veiksianti nuo Imkis prie tų, kurie yrą beLpas yį^pirniininka^ Juozas
prisiekusis advokatas A. Tumė dauginusia- įvyksta. Pas tuos gauti “Darbininke.” Jos vi 16 tūkst. lt. neatsiskaito.
draugui.
ĮMoIiejus, raštininkas Antanas
nas labai rimtas, labai teisingas kurie prisilaiko “Naujienų” sos atseitų $3,30. Užsisakan šių sumų tikimasi grąžinti tik S-gos įsikūrimo pradžios.
Karštai kalbėta eksporto
.
, <t , fealna, fįnansiškas raštininkus
> ir gudrus kaipo advokatas o skelbiamos doras, bedievybės... tieji jas visas sykiu -gaus UŽ ?5—*16 tūkst. litų.
valstiečių Seimo^frakcijos ir [Antanas Skvotskis, kasierius
Statymui Kariuomenės In kontrolės ir pašarų (ypač iš
Šiaip kaipo ’ žmogus labai malo Visai nesenai Massaclmsetts $2.80<
spaudų) išvežimo' klausimais. C K, vardu sveikino suya^a-huos$as. Ybnekas, Pranas Subu
nus ir draugiškas. . Politiniuo valstijoj bedievis nužudė kata
Nupirkite visas arba kaiku- tendantūrai vyko pusėtinai, iš
se ir partijos reikaluose yra likų kunigą, Tą. piktadarybę rias tų knygelių vaikams vašu* viso pristatyta apie už 663 Išvežimas be kontrolės teršia vimą p. Tbmnu, KoperacijosliįnTjskas, Vincas Gavėnas^ Juo*
įukst. litų. Į užsienį, del ne Lietuvės gaminių vardą; iš ldvatdiLp. Ralys.
Jonuk Jk Lietuy; karštas ir kietas.
Jis mažai papilde prie'traglngų aplinky ros laikui.
Kilo daug opių klausimų, rankas, Vincas Žilinskas, Petpasiruošimo ekspertui, išvežta tos pusės, bijoma, kad valdžios
Buvo aiškiai pažymėta,
y šneka, bet dau gdaro. Galima bių.
“
DARBININKAS
”
'
Gi
Sabaliauskas ir Jonas Žiupastatyti kontrolieriai nesuge kuriuos gal ir nesuspėta viena
i1 ‘tikėt, kad jam pirmininkau- kad žudė nekęsdamas kunigų*
ik keletas vagonų.
366 W. B \way, S, Boston, Maps.
Originalių seklų išparduota bės laiku perleisti per lūtbelių diena pakuikamai aptarti. Uz*l rjSt
| jant ii- risa’s Ministerių Kabi- Ar neaišlai prie ko vęda “lais
greitai gendančių gaminius. tat buvo pageidauta sekančiai^
daugiau kaip 900 centnerių.
| notas nedaug kalbės, bet daug voji” dora. Žinoma “Naujie
Antanas šalna*
Pašarų išvežimas šankia gyvu*
Žemės
ūkio
'kultūros
kėlimu
Jei
nori
pasisekimo,
tai
prinos
”
pasipurty
s
ir
pasakys,
f dirbs,
ims. ’
| ’ Iš titvp būdos džiaugiasi
<<
' V* T • savo i'klaidas
lt • T
• * * . .•
, pažink
“—
... ...ir jųne- abiausla sūsįrūplnus šiaurės •lių ūkiui. Šiais klausimais nu£
Kiti įninisteriai didžiumoje jog. jų dora nepritaria žmonių,
(^Talka*1)
žygių*
(Šiaulių, B.-P
* tie patįs likę ką buvo prie p. kadirkunigų, žudytu Talpa- kartok daugiau.
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Dar prieito pabriežnuim šiuos
ktousintuB* kįdekMėtūyibi ittre-

t

■Ję

y

Plentųnyktoiaa.
Šiais metais plentams taisyti
(remontuoti) buvo atleista apie 3 milijonai kredito, kurio
dalį išaikvojo peniai metų bū
tinoms virš ųumatytų darbų iš
laidoms padengti, tiko tik 1?800,000 litą.
Apžiūrėjus da
bartinę plentų padėtį; paaiškė
jo, jog- didesnę plentų, dalis, o
ypač Suvalkijos krašto visi
plentai be išimties reikalingi

tų keliauti per Baltijos Ameri
kos Ltoįjąf 4
’
1) Neperbaukiaina kelione

nuo perto iki purto. ,
2) Visados vandeniu tuorn
pačiu laivu.
.
3) Nereikia trankytis gele
žinkeliais po .ąvetimag
.
4) Bietuviškai galima spįikalbeti su laivo prižiūrėtoju.
5) Geras valgis ir mandagus
patarnavimasr
S) Patogu ir svaru.
7) Mandagi priežiūra*
8) Judami paveikslai.
9) Kasdiepą koncertai išpil
domi laivo .orkestrus.
10) Tiktąi Lietuvos vizą ar
ba paso reikąlinga.

i

9

*"

CAMBRIDGE, MASS. '
*

r

r,,..*...,*—»

Šio miesto lietuviai katalikai
kas kart vis einą prie didesnio susipratinid-šdylldariškumo.
Kito
kį gaivalai eioil, beveik, jokios
lės nelošia. Jų Čioij labai mažai
ir tėra. DaugriMper misijas jau

• t

[tankiai anuos nugali. €1
.įžanga,
.i ■

■

riais apsiėmė pirm. t A. Vencius
ir B JesWevieius.

Tu Negąll IJv*

■v- .

»

a

•»>

į KmiHdmSIu

. faąĮfcyinu^ngg
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Jaunimo darbuotė.

grįžo prie Bažnyčios. Likusioji
Birželio 8 <L Lietuvos Vyčių 25
nėVu laikosi" užsispyrę, ‘bet yra kuopa buvor rengusi savybes išvatUOį»U» K .Mtįj
Viltis, kad ir jie sugrįš prie kąką- ;.davimą, , bęt delei lytaus sustab
viltis,
jnidonų lt
tulikų.
. '
dė
atidėjo vėlesniam laikui.
ikAtiraiiJ
Klebonaujant' gerb. kun. Fr.
Lįet, Vyčių 25 kuopa savo reng
I
Juškaičiui parapija žymiai pakilo, tame išvažiavime buvo pakvietu
rl INHAB0
I
kilo. . \
Parapijos-skola jau daugiau kaip si kaimynus, Detroito, vyčius su
1 F.AD.aiami
būtino ir skubaus remonto. į
ant puses sumažintav Seninus pa tikslu dalyvauti išvažiavinų. Bu
Plentų žievė taip susineštojusi, ;
vapijonai saite, kad niekad skolų vo atvykę iš Detroito Pr. Stan
jog vietoj 15 šaut, liko1 tik apie ~
negales išmokėti, bet dabar ma kaus automobiliniu šie jaunimo
ū santm. storumo, kurią važiuo
to jogei ta negalimybė pavirs ga darbuotojai; Pr. Stankus, M. Ado
jant,. o ypač palijus, ratai
limybe ir už kelių metų pavapijo- maitis, J. Bartkus ir K. Mikštėnas.
NORTH
plaute perplauna.
Pavasarį .
Gaila, kad blogas, oras buvo iš
D
B
M
U
E
C
11M
M
C
lna^ i«gb'S kad skolos neva.
' .V :*
GERMAN ‘
i lt A
LvI M Au
I Kadangi lietuvių skaičius žy tikęs, tai gerb. svečiai neturėjo
kai kuriose vietose plentai bu
LLO YD
vo apklojami eglių šakomis, —
la. D. K. S. Naujosios Anglį- miai sumažėjo, tai ir skolos mokė progos susitikti su vietos jauni
V!
~ <
Savaitlblal
Išplaukimai]
tas taip-gi padėjo plentus nuo j
jos Apskričio metinis suvažia- ti sunkiau. Bet gerb. klebonas sū mu.
L I 8 H VJM
nykimo apsaugoti. Plentam^n
vilnas pvyks liepos 20 d., 1924 parapijiečių pagelba kas-met reuSusirinkimas.
— per—
I
pakenčiamai pataisyti, kokioj
m. 1 vai. po pietų Liet. R. K. gįa ailp lauko bazarus — “Field
NEW Y0RK’4-BREMKN4 ]
•‘—f >
>Šv. Jurgio parapijos pobažny- Days>>, šios pramogos atneša dipadėty jie dabar yra, reikalinBirželio 9 d. L. Vyčių 25 kp.
Patogiais laivais
j
■V
.ta?,
Jamse St„ Norwood, k Ię
Daudl}
ga apie 10 milijonų litų, o miCOLBMBUS
—
STUITGERT
turėjo savo mėnesinį susirinkimą.
nimum minimoruni būtiniems
asg.
. ,
Į Day — kermošius atsibus liepos Susirinkime paaiškėjo daug darbų Ir vienos MUNOHEN
klesos kambariu lai* J
'darbams apie 2J milijono litų
vals. Daug pataikyta 8 klesot
1 Gerbiamosios L. D. K. S. 7, 8, 9, 10, 11. ir 12 vakarais, ruošiama ateičiai.
laivais. Parankiu uždaromis
kredito. Kiek pakenčiamesnis
kuopos malonėkite pasirūpinti pradžia 7 valandą ir iki vėlumos
Darinkta komisija rengimui iš Ir 4 lovų kambariai. Lalvakor-.
Ukmergės ir Šiaulių plentas,
ir prisiųsti ntstęvus^ į šį šuva- trauksis. Kaip praeitais metais, važiavimo iš J. Sadausko ir J. člų reikalais klausk vietos ®* j
gento arba
/
amn. Kadangi ?IS suvapa- tai u.
tikimaal. ei
Ue. Bleizgio. Seniau buvę kom. .nariai; NORTH GERMAN LLOYD
tik atskirose vietose teks re Vienas iŠ vaizdelių Amerikos Palangoj, Lawrence, Mass.
192 Washington Strse,
vimas bus metinis ir sykiu po- . . .
-v J" •
montas padalyti.
A. Mačiuta, J. Rukštalis ir Pr.
Bostotn, Maso.
šeiminis,
tbdel
yra
labai
daug
tnvlal
r
™
s
,™
d
W
"
NAUJOS TIESOS
Jei nebus kiek rimčiau atsi
Urbšaitis.
svarbiu reikalų, karinos tarė- P08 "“dal- O .Je> dar mumsir ki.
ATEIVIAMS.
žvelgiama į dabartinę plentų
Svaidininkų ratelio vedėjas Jur
siin ant šio suvažiavimo' aptar- tataaoiai padės, tai beabejb kad
padėtį ir nebus jie taisomi,
z
gis Venslovas pranešė, kad rate
ti ir vykinti gyvenimam
Lai keletą tūkstantėlių padarysime,
.
i
kaip ligi šioliai, po 1-2 metų jie
Kaci geresnės būt pasekmės visi lis gan stiprus, rungtynes laimi
Norintiems atvykti į šią šalį nelieka nei vienos kuopos kuri
LDKS. New Yorko ir NeW
LIETUVIS ADV0KMM^<
nustos savo tikro vario.
Teatro komisija? pranešė, kad
Būdeles,
Jersey apskričio suvažiayima’s sutvarkymas naujo vizo labai neprisiųstų kodaugiaUsiai ats- iš kalno jau rengiasi.
turi paėmę keletą žymių veikalų,
Tiltai ore kabą.
įvyks nedėlioj, birželio 29-tą aiškus, ir gavimas labai leng tovi) į šį taip svarbų suvažiavi- kurias gerb. klebonas gavo iŠ K.
vas tiems kuriems teisės leidžia mą. Taip-gi tegul būna para- of G. gėri parapijonai: J. Mockt- kurie bus vaidinami rudeny ir
kartu su įžymiu
Dar blogesnė yra tiltų padė d., 1924 ni., 1-iną vųl. po pietį
įvažiuoti į šią • šalį. Kuriems • ginimu ir toms kuopoms kurios vieiiis, M. Glebus, V. Cetkauskas, žiemą. Tarp kitų veikalų moki
Advokatu
H. P. ItĄOltJI f
tis. Prienij tiltas potvynio nu gerb. kun. Remeikos svetainė
dar
iki
šiol
neprįgulėją
,
prie
|
p
Kavolis,
A.
Zaveekas
ir
dar
su
namos
vienas
iš
žymiausių
veika

perkelia savo ofisą | naują vietą
I
kampas So. 4-th ir Roėbling teisės neleidžia tiems labatisunneštas, tačiau dar neatstatytas. je,
,
Room 311 National Bank.BkS*t I
šio
apskrieto
iy
tpę
kurios
dėl
keliais
paėjėjais
perdirbo,
palų
“
Keistutis.
”
šiame
veikale
■ ku. Baltijos Amerikos Linija
Tokiam pat mediniam tiltui at Sts., Brooklyn, N. Y.
Main St„ ir kamp. W, Mato
|
žymesnes roles turi atsižymėję
turi daug; agentą paaiškinimui tūlų priežasčių yra, atsmakiu-J^į >
statyti reikalinga apie 360,000
NEW BRITAINt CON3L ų l
Gerbiamieji vienminčiai, ma naujų teisių>ir jie su pilnu no-, sios nuo apskričio kad ųuo šio Į
vaidylos-artistai. “Keistutis” bus
Lietuviai
kreipkitės ptig savo towf. |
litų. Dabar nesenai sugriuvęs lonėkite prisiųsti. delegatų kosuvažiavimo visos kai viena
Field Day gaspadoriais yra ištiečio
kur
galėsite atuki'^av^
į
vaidinamas
spalių
26
d:
š,
m.
ru
užklaususiems
atsako. prigulėtį prie apskričio.
Jei
r-rjnktU
’
Ą.
lptęmbčrąas^
V.
četlaikinas medinis Pilviškiųt til daiigiausia.
kalus-savo
kalboje.
'
/,
/
I
Kadangi šis su
1
Ii .
. 4
I
Kreipkitės pas savo vietinius visi išvienti dirbsime tai pasek-1 ’kauskas/' JI Mockevičius ir J. Dė
Gavo kvietimą.
t
tas. Š. m. geguėžs mėn. 21 d. važiavimas įvyksta jau po sei
agentus arba tiesiai į Baltijos mės bus tikrai? ŠžiugihanČįos. I gutis.
Tąvorą* apsiėmė lietuviai
vienoj vietoj įlinko Slabados mo, tai jame dalyvaus žymus
L. Vyčių 25 kuopa gavo kvieti
Amerikos Liniją.
Klausimai
Taip-gi ant sĮo ^suvažiavimo [krautuvininkai iš wholesales sutiltas1. Silpnai laikosi Aleksoto, centro valdybos narys, kuris
bus atsakomi gerayr teisingai. at^ovįi^dtiįs raportą mL. D:Ipirkti,kėpigiaūs^i. Visas ir visų mą iš Detroito L. Vyčių 79 kp. da
dar silpniau Eigulių (per Ne .suteiks daugjzaniik iš .buvusio
lyvauti jų rengiamam išvažiavime |
377 akrų farma, Pem$į l
Daugelis zm&niij negales pa 'K.^.'9-tp^ eįmo ir teip- pat iš-1 trošlamas, kad Dievas duotų gerą
rį) tiltai. Vietoj dabartinio IX seimo ir paaiškins apie toli
liepos 4 d. Š. m. Apat kuopos na i, sylvanijos valstijoj su
siimti savo giminių į šią šalį, yaSiayįmo (l^omisjja išduos r:ą- gražų orą toje savaitėje
medinio Aleksoto tilto projek mesnį veikimą.
rių kviečia ir svaidininkus į rung | sais ūkiškais triobčsiais ir.l
'
.
tai proga yla patiems nuva portą- kur kiekvienam žigeidu
tuojama statyti-geležies betono
bus išgirsti. Taip-gi primena- r
Jel<^ Day ^ar
veb tynes. Kiek yra žinoma, tai kele I padarais.. Nanitts iOĮkam^ I
tiltas. Plentų gi tiltai beveik Tai-gi gerb. kuopos malonėki žiuoti juos,aplankyti į Europą,
me vikiuskuoponis o ypae kimas jienžsibąigia. Liepos 27, tas ketina važiuoti, kaip vaikinų | barių, g’aradžius aųtomo-1
visi supuvę. Utenos tiltas įlin te išrinkti koveikliausius dele i Dabartės pagal naujų emigra
| biliams; tvartas dėl 16 aar-1
kubpu.' valdyboms kai malonė- (Parapijos bus didžiausias IŠVA- taip ir mergaičių.
kęs vos laikosi, ties Taškūniš- gatus ir įteikite jiems naudin cijos teisių kiekviena(s) gali
| kliu, vištinykas ir kiti trio- s
tmiiėte pasimoketi’i apskritį už įžIAVIMAS “PALANGON” MetSunkiau bus su svaidininkais —
„ kiais ant Ukmergės plento, giausius sumanymus. Kad mes važiuoti aplankyti savo seną
| bčsiai geriausiame stovyje.'|
šiuos metuš1, nes nekuriu; kuo-1 huen, Mass. Piknikas ir-gi pelno
galėtumėm
savo
L.
D.
K.
S.
nesutars
visi.
..
Nėra
abejones,
,
tėvynę
ir
duodama
leidimas
per Šventąją ties Degučiais —
| Apie 90 akrų dirbamos že~ |
teip sustįpryti kad jau ateity metams ir daugiau prabūti ne- jų yra nemokėta už kelis me-1 nemažai suteiks. O ant rudens y- kad clevelandiecnj svaidiiiinkų r| mes. Upė su vandenpuo* |
tai didesnieji tiltai ir kiti ma
tus. Todėl gerb. kuopų valdy-1 ra leidžiamas naujas automobipavojus nebegręstų, o ramiai rokuojama prie kvotos (ųuota).
ratelis tinkamai “sveikintų” Det | liu ir ežerėlis.' Miškas, ka- j
žesnieji du trečdaliu tiltų rei
galėtumėm apsvietą skleisti Norintieji gauti tokį leidimą bos malonėkite pasistengti ir nTls.
roito Vyčią sv. ratelį, bet ar su 1 me randasi labai didėlių. |
kalingi skubaus remonto.
užsimokėti . ik suvažiavimo.
Tai tiek šiuom kartu.
tarpe
darbininkiškos visuome turi pirma išvažiuoti iš Suvie
Tiltams remontuoti atleista
Teip-gi nepamirškite inteikti
t
Bitinėlis tars važiuoti, tai kitas klausimas. i medžių namų statymui. A- |
nės, nurodant kelią per laik
Pastaruosius du Rietus Clevelando | pie 330 yąisingų
nytų Valstijų reikia gauti pa atstovam daug gerų įnešimų. O Į
puse milijono litų, bet kredito
’
1
raštį “Darbininkų’’ prie švie velijimą iš imigracijos autori
Vyčių ratelis gerai “čiupinėjo” 1 Automobilių. kelias. ėtotįl
jei katros kuopos jau tikrai ne- Į
.
----------------neužteks. Jei tiltai bus tiek
sesnės ir laimingesnės ateities. teto AVasliingtone užsimokant išgali prisiųsti atstovo tai jne-Į •
Detroito Vyčių ratelį, gal dabar | pro duris. Vieta garsi me* j
lAVBENCB, MASS. .
pat taisomi, kaip plentai, grei
Kad ant šio suvažiavimo nesi- $3.00, galėsite -grįžti be jokios simus siųskite apskričio valdy| džiotojams ir žvejams > 1
tas pats būtų elevelandieČiams.
____
tai teks nelaimingais keltais
| tinkama kurortui’, sanito* j
:rastų nei vienos kuopos aps vizos. Kreipkitės pas savo vie bai. Taip-gi primename gerb.
Moksleivį pagerbė. ,
per upes keltis.
Jaunimas myli sportą.
| rijai ir kitokiems tikslamįi
•-------krity kuri neprisiųstų savo de tinius agentus arba į New Yor atstovam kad pribūtumėte lai-1
Tiesa, Plentui ir Vandens Ke
1
Norima’ greitai parduoti ]
Šiuomi laiku mūsų kolionijoje
legatą arba naudingų sumany ko ir CĮiicagos ofisus kurie ku, nes suvažiavimas prasidėsi Neclelioj, 15 d. birželio “Palanlių Valdyba deda visas pastan
goj,” koplyčios skiepe susirinko jaunimas pamylėjęs sportą. Kiek 1 šią vietą dėlto, kad 3&YL 1
mų.
Malonėkite nesivėluoti, pasirūpins gauti visus leidi paskirtu laiku.
gas plentams ir tiltams taisyti,
1 ninkasmirė. Įnešti reikia j
Pirm. M. M. Kamandulis, | “mažas būrys jaunimo ir keletą vieną nedėldienį miesto sodnuose
nes turėsime apsvarstyti dau mus. Tiesi kelionė iš New
f tik $3,000. Prekė $8,5O0.*|
priruošiamieji darbai jau eina,
’ suaugusių pokilyje, kurį surengė ima dalyvumą svaidinimo bolės
gelį dalykų.
20
Fason
Street,
.
Yorko
iki
Danzigo,.
Libavo,
I® Išmokėjimas lengvomis’iš-1
o pagrindinis darbas jau šio
gerb.
kun.
F.
A.
.Virmauskis
su
sa

rungtynėse
lietuvių
sv.
rateliai
:
L.
Montello,
Mass.
Klaipėdos (Memel). Tas su
mis dienomis būsiąs pradėtas,
lygomis pagal sutarties.. i
M. Stapinskas, pirm.
vo
sesute
Julijona
Paplauskiene
Vyčių
25
kp.
(šk.
“
B
”
)
‘
ir
šv.
teiks lietuviams pasažieriams
Rast. J. V. Smilgis,
bet kadangi labai maža kredito
Norinti Įsigyti pelningą ir j
J. Sereika, rast.
Į Valerijonui Paplauskiui, Julijonos Jurgio par. kliubo (sk. “D”).
labai
gerą
kelionę
į
ten
ir
at

gerą farmą kreipkitės tuo’ i
127
Cherry
Street,
atleista, V-ba nedaug ką galės
sūnui,
kuris
užbaigė
VAIanora
Kaip
pirmi,
taip
antri
tankiai
bū

jaus pas:
!
P. S. Tą pačią dieną 7 vai gal. Bus pilnai patenkinti.
Cambridge, Mass.,
padaryti.
kolegiją .
na pergalėtojais.
vak. po apskričio suvažiavimui JL
1------------------------------- - -----(“Lietuva”) •*Jaunimas susidėjo iš dabartinių
Prieš trejątą metų lietuviai ne
įvyks prakalbos.
Kalbės žy
ir būsiančių studentų, taipogi bu turėjo nei jokio sporto' ratelio,
mūs kalbėtojai.
■P
REIKALINGAS PUSININKAS su
vo atvažiavę gentys iš Monfello: šiandieną lietuvių rateliai “kito*
poru tuksiančių Uolėtų ($2,000) luu'itware biznį. Biraus ruudust lietuviais
Povilas Virmauskis su' savo žmo ba” svetimtaučiams į “kudlas” fi‘
apgyvento.) kolonijoje J. H. SNAPA. J. VALANT1BJ •-V
na ir: mergaite. Toast mastelis
KAUSKAS, hurihvare, 851 Cambridge
<
■
SI., Cambridge, Mass.
(28)
buvo Kazimieras Uinpa, medicinos
Real Estate & Insum
4 LEXINGTON AVENWkursų studentas. Įžanginę prayra GYVAM DŽIAŪGSMAS! SERGANČIAM VILTIS!
kalbėlę pasakė Valerijono dėdė,
MASPETH, N. Y. A J
MIRŠTANČIAM RAMYBE!
SPEGIALC GENERALE VlDŪR-V.'ČSAmNG EKSKURSIJA J
kun. Virmauskis, antrą turinin
Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir
gą prakalbą pasakė jaunimo myli
siuskite į
tove.'Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organiŠiumni reiškiame nuoširdžius
mas kini. F. M. Juras* — .
“DARBININKO”
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisipadėkos žodžius Marijos Vai
SPAUSTUVĘ
Linkėjimų apturėjo tnūsū Vale
. rašyk, nes ji:..
kelių
Sodalicijai, Montello,
^Kurioje greitai, gerai ir
PER KLAIPĖDĄ. ^ • .
. ‘N|
rijonas apsčiai. Visi tikisi kad
• 1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00,
Ingiai
atspausdinama:
Mąss. už jų malonų atminimą,
$250.00, $5QQ.OO, $75Q.Q0, S1QQO.QQ, $2,000.00, $3,000.00.
taps lietuvių tarpe didis veikėjas,
Iš New Yojfc’o laivu S. S. TCufcu Liepos 6-tį
.
KNYGOS
2. Moka pašalpą nariams ligoniams kas savaitę po:
teikiamą kiekvienais ‘ metais
nes vakaeiįų laikė tankiai prisidė
KONSTITUCIJOS \
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00.
Laivas tarpe lietuvių žinomas kaipod^bai patogus, ką }i^
vainikų dienoje, gegužio 30 d.,
PLAKATAI
jo jaunimo veikime.
3. Šelpia suvargusius nariits ir našlaičius.
tvirtina daugybe laiškų gautų.nuo mifeų'ktMrių*
• Mg
TIKIETAI
1924, mūsų brangiam mirusiam
. , 4 . Nariai gauna S, L. R. K. A. organą, savaitinį laik
Birželio 16 d. įvyko L, Vyčių suLAIŠKAM ir
raštį ’*Garsą’\
v .
.
U
BŽ&ISAKYKJTE sau vietą JŠKALKO*
vyrui ti tėvui, puošiant jo ka
sirinkimas vad, I. Kaleyai, P-IS
*»
KONVENTAM
5.
Skleidžia
apsvietą,
leidžia
gerus
raštus
ir
dalina
na

Baltijos Amerikos Linija duodu spedališką pųloMuvą valkam O
pą gyvomis gėlėmis.
ANTGALVIAI,
Jultnevičiutė pranešė kad ^kąua-' moterims ir telp-gl visi keleiviui prižiūrimi gerai, t Linija daro
riams veltui;
?
.. . .
UČKVIETIMAI
Teatlygina Jums, Marijos
kad kelionė butų višiėms geru ir patogi.
>
\
'.JĮ
6. ^ Platina tikėjimą, dorą, rūpinusi tautos -reikalais, re- '
lienčs’ ’ sostas jau rengiamas, draBAR CHEKIAi ir tt.
mia Lietuvos respubliką.
. *
Vaikelių SodalieĮjos nariams,
ATIDA.
Daug
lietuvių
dar
nenphmkė
senų
tikuti
bt)oą«ilį|H
bužius rūpinas gauti kopiuldau.Su visais spaudos darbais
'7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų
/
Visagalis Tevąs savo gausio
sius. .išrinko p-lę Sideravičiutę ‘kad negalės sugrįžti ntgal į Ameriką.
visuomet kreipkitės pas
metų amžiaus.
'
; ų .mus o gausite goriausi Pa“
. DABAR JUSV PROGA. Wgal mtujiĮ
mis malonėmis už J ūsų palan
kad užkviestų Fed. skyrių “Ka
Įstojimai? į S. L. R. K> A. pigus, įnFncSinft aupIcesUs lengva. Kuotl Buvusenun tėtyaėu apsilankyti vieniems metams ar ilglAus. L&$m^Į
Rimavimą.
‘
■ • pos yra visose didesnT'ao lietuvių kolionijoso Ajnėilkoje, todėl, uosiukią ir gerą širdį.
ralienės” dienoj, 4 liepos, kurią
sugrįžimui į Suv. Valst, bus išduotai keleiviams Amerikos VaMĮB^Į
tlejHnfotmaęijij, kreipkitės prlo kuopą Soteetorią arbaGan*
“DARBININKAS”
Mrs. M. Juškiene,
DeLvisu tolimesnių informaeljii ir laivakorčių klvipk\*HM j
rengia Vyčių apskritys.
p
Raiitiu4.s
\ ‘
‘ ageiMurbaį
’j;
»•
S.
L.
R.
K.
AMERIKOJE
.
*
—
Rolph V, Juška.
A. L. R. K. FtiL skyriaus susi
*
So. BoBton, Maas.
BALTIC AMERI0A. LINE, 9 Broadw&y,New York, BlJH
. V
Providence, R. I.
222 So. 9th str.,
Brooldyn, N.
rinkime nutai’e išvažiavimą tuoj
Birž, 20 d„ 1924.
(
S po Vyčių, liepos 6 d. Gaspado-

THOMAS J. OABHJMa

| PARSIDUODA FARMČJ

’Susįvienijimas Lietuvių
» R. K. Amerikoje ‘

VISUS
SPAUDOS DARBUS

BALTIJOS AMERIKOS LIBIJA į
.1

Tiesiai į LIETUVĄ

- 4

y

'

•

k

*•

1

s

fl
.1

L*

N. Ai apskričio su■P** itas biui mūfių šių metų
Mtvimo karalienė. KandidaĮflįjtf&lieiieg iš ktd kurių kuo*

ras pagerbiami mūsų klebetu) lrait uolaus veikijo. Girdėjau, kad yDarbu vfeąi yiljmiMJ^a.imė ei , faięškau savo brolių JONO ir.
X Dekano jo vardo dienoj. V*-, ra, paakirtag į Albany, N. Y. Lin- ti. Kelios automobiliu dirbtuvės 'ANTANO LIMONTŲ iš Lukiškių
T«L So,
<000
karas labai nusisekė, žmonių tiek kim geros laimės.
sustojo visai. For^o dirbtuvės akalicos, Kauno rėd. Mano antra
prisirinko, kad .pritrūko krčalų.
šas: SffiERIA, BlagoveshtelLendfį SVARBUS SUSIRINKIMAS,
Birželio18 d, Moterų Sąjungos dirba
S ir kąidtis 4 dienas.
Apie 8 vai, klebonas inSjd | svetai
LIETUVIS GYDYTOJA8 IR
Sadovaja str? No. 4, Oarimira Ui45 kp. surengė išleistuvių vakarie Darbą sunku ginti..$■
CHIRURGAS
i^gi be
1-os
kuopos
pusmeti*
nę. Jį pasitiko moksleivis A, Ju- nę g&rb. kun,'FvKemėšini, kur ęįbapovitcli. Kadangi turiu Bunkiai
darbis. Vėliau bisk| pagerės, bet
sas ir gražiai orkestrą grajino
(Katilu G St. ir Bro«dw*y)
fe-m bMgugame«•
lyvąvu gražus būrelis.* - Buvo- gra
ne ilgam. Nedarbas neissigema.
.maršą.' Svetainė puikiai išpuošta
VALANDOS.? 0—11, 3-4, 7—8
•
~
■ r
žių kalbų ir linkėjimų.
f , • 1 pijos svetuine-jant Ydos gatves, &B—BĮBB
gėlėmis. Klebono krėslas buvo
džiame
padėjime*
tai
maldauju
ne

8.8.
>“
4G2 į o, Boston, Mas&
i
vainikais išpintas. Po maršo su-. Birželio 19 d. surengę LDKS.
atsakyti patalpinti Šį paskelbimą,
Gerhiamiejl-mosiosnialonėldt
kp. . prakalbas, kuri kalbėjo . ————
dainuota Ilgiausių metų. Paskui
nes broliai gal man suteiktų pa skaitlingai susirinki Gorimi
f .
vakaro vedėjas V. Jušas labai gra gerb. kun. F. Kemėšis. Buvo ir
galbą. Pinigų už skelbimų nesiun*
GYDYTOJAS
žiaivisuomenės vardu sveikino niuzikalis programas. Gerb. kun. NUVARGĘ, NERVtOTI ŽMO- £itt, nes jų nebeturiu ir įeigu. atsi daug Svarbių reikalų. Taipo VIŲ VONIŲ MGV
gi išgirsite įapprius visti komi-1
NES RANDANAFJ4 8MAgerb. kleboną ii* linkėjo Ilgiausių F. Kemėšis atsisveikino su visais.
šauktų mano broliai,, tai meldžiu “Sijū yengiinosįpTie didelio dar^ Į val. 9 Iki 11 ryte. 1 1H 8 po plet.
t Iki 9 vąk.
•
GUMį.NU«ATONŽ.
metų ir pasakė kad už vienų metų
jų .užmokėti “Darbininkui už ap
389
Broadway,
So. Boston.
Jaunąjį Fordą juodrankiai ap
:į)O. Visi turim atlikt savtf prięJis Atlieka Dari), Ir Atiteka Jį skelbimą,
labai didelę atmainą rado pas mus
1
.
/
Tel.. So. Boston 2831/
vogė ant $100,000. Išnešė parėdadermę — atsivost ir prirašyt
ir tai dėka gerbiamo klebono ir vi
Greitai.
lų, aukso, deimantų ir šiaip viso*
Į
Reikšdama t<Darbininkuit’ gL nors po vienų naujų ndiiį.
sų gerų katalikų katrie tik kuom kių karielių. Siūlo $5,000 tam,
- *
- * •
r
Kviečia Valdyba. I
Kraujas privalo turėti GeRies. Ir liausią pagarbą pasilieku vargšė
prisidėjo prie to šv. darbo. Sake kas suras plėšikus.
«
Tel. So. Boston 870
Narai Fosforo, Niiga-Tone sutelkia
*
Kazimira Urbonavičiene,
Gelži Kraujui ir Fosforą Nervams. Jis
parapijos mokslainės mokinio dai
moksliSImš Kraujo ir Nervą BudaKALČIAUSIA DIENA.
Statistika rodo, kad Detroitas yra
nelė. ir pasveikinimas gerb. klebo
votojas. Tol yra Btebetiua, kaip grei
tai Nuga-Tone sugražina gyvumą, jleBėretiiiį nedelią Bostone bu- Į Galima tusikansti irf įįeĮįf^Uiįa^ ‘
New Yorko gubernatorius
no. Pasakė panelė A. Dčdiniukč jau turi 1,250,000 gyventoj,' Šis gą
ir energiją nupuoiusleiiis nervams
vo karščiausia šios vasaros die
OR0O vjyuMDOB: Rytais iii 9 vąV
ir inteikė puikią pintinę vaisių ir miestas auga visomis pusėmis, Ir kūno audiniams, ,'JEaIšo raudonąjį Al, Smith pasakė,, kad sutiks
kraują,
Ir
duoda
stebėtiną
patvarumą
Po pietų nuo IMI
puikią rožę doleriais apkaišytą. daug šalygatvių susiaurina, nes nervams. Suteikia gnlvbiontj miegą, ge būti kandidatu tik į prezideli- na. Penktų valandų po pietų Į
■ Vakarais nuoO-H)
apetitą,, tinkamą žĮehčipJimą, regu tus p jie į vice-prezi dentus nuo1 termometras rodė 90 laipsnių. I 58į B, Broadway, So. Boston
Paskui sekė pasveikinimai nuo negal prasigiTisti gatvekariai su rą
liuoja viduriu veikme, padidina entu
f pajūri & visų apylinkių buvo Į
draugysčių: šv. Rožančiaus R. automobiliais. Tankiai matyti lai ziazmą Ir ambiciją. Jei jįjs nesljau- Deničkratų partijos.
eiat kaip reikiant, tąi pats dėt savo la
suplaukę arti puses milijono Į
Čiupliertė, šv. Agotos M. Ašmūtie- kraščiuose pažymint iš neknriii bo turit Išbandyti jį>; Jums nieko ne
žmonių.
Į
io metų south bostone
LIETUVIŠKŲ ŽOLIŲ
nė, M. Sąjungos O. Slažaite, kovo miestų nelaimes su automobiliais. kainuos, Jei nepagėlbetą. Jis yra ma
lonus Imti ir Jqs pradėsit jaustis ge
, VĄISTINYČIA.
P. A. Abramaitukė, Panų Drau Čia Detroite laiminga ta diena kad riau tuojau*. Jei jusą gydytojas du r .
Žas
mus' galite
'visokiu Žolių, VAISTAS DŽIOVININKAMS Į
nėra
užrašę*
jo
.
dėt
jusiĮ,
tat
eikit
pas
gystės vakaro vedėjas V. dusas, nepasitaiką užmušti junQgai.is. Bet aptiekorly ir nuslpirklt bonkutę NugaDy; Saleli praneša m Krin*o,t
akiu specialias' "1
šaknių ir žiedų nuo visokių ligų. Mes
SLRKA. F. Kamsickas ir inteikė sunku, rasti tokią' dieną. Čia už Tone. Neimk įkalto. Imk jo per kele Užlaikome visokias žoles kokios tik iint ; kad jis radęs senovės arabų me-1 399a W. Broadway, So. Boston I
tą dieną ir jeigu
po to nęšijausit svieto rąmūmi Ir gerfuuMos trejarikos
e
nuo visų dovanas aukso laikrodė muša po kelis ant dienos.
geriau ir neatrodysį): geriau, nuneši 60c..-su prisiuntimū, Atsiųsk 10c. o dieinoš brošiūras. iŠ kuriu aiš-1 VALAifcJOs • Nno a r. jki 7 v, vari |
atlikusią tlalį pakiuko pas aptiekorių
visokių žalių ir knygų katalogų.. Idai mstytį kad araW vW Wgg*!CTWRWHg
lį ir retežėlį, puikią plunksną. Po
Daug privažiavo Čigonų’ į Det ir jis atgrąžins jums jūsų pinigus. Iš gausi
Reikalaujame agentų ir duodame gerą,
to klebonas kalbėjo ir tada sekė roitą. Šeimininkėms reikėtų apsi dirbėjai Nuga-Tone Įsako visiems np- pelnų ant musų vištikių valstžoHų Ir: nelaiko tuberkuliozą neišgydo- ■
Tel. So. Botoji 0823
tiekoriams garantuoti jį Ir sugrąžinti
,
programas. Buvo'duetas p. M. Ri- saugotų nes jie lankosi ir į stri jimij pinigus, jei neužganedintrts. Reko . iknygų., .
■ma liga, ir gydė labai paprastu i ; LIETUVIS DANTISTAS
M. ZUKAITIS,
menduojamas, garantuojamas ir par
no ir p. A. Abramaitukes, kurį la bas. '
duodamas per visus apttekorius.
449 Hudson Avė.
Roehester, N. Y. ir vieninteliu būdu: ligonis Į
bai gražiai atliko ir dvi sesutės L.
kiekvienų dieną per tam tikrą į
*»—■■ I» .. T
«
.į >• , - y . ■
(KASPARAVIČIUS)
*•5. ■
ir A. Abramaitukėsir solo p. A.
laiką rytais, dar nieko neval
425
Broadway,
South Boston
te j
Petkevičius. .Žodžiu sakant viskas
Ofiso
valandos
*
gus
turėjęs
išgerti
puodą
šiltų
kK
nuo 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:30
labįi gerai nusisekė.
Tai garbė
iki 5 Ir nuo 6:00 iki 8 vai, vakare.
tirpinti} ožio tankų.
Ofisas
uždarytas stibatos vakarais
vargonininkui A. Mondeikai.
j
Ir nedėklienlals.
; •
i
r
Ten buvęs.
AMERICAN & LITHUANLAN Į “

j DRi Ji C. LANDŽIUS
K

Ę^U

ižrinktos. ‘Worcester’io
i ražo:44Vytė kuri daugiauKrda.vČ loto tikietų yta Ona

E

t

■mkiutė?’ Jiu^tai bus kąnE& iš Worce8terio kuopos,
■hmd, Mosi*: t
fcuopu
Hhfr už delegatę į karalienes
mumiją Sthšaitę. ’* Cambridgc

4

Z

t
f

H
•fe-

Kr ffSluomi- pranešame kad
kuopoj vyte Oha DaiįėdenaiftfArdavė daugiausia kontestui
Sp. Bostonas parašo ilgą
pį išdėstydamas kad užimti 6
čhdras atvažiouja su prog|W i? uė'fik turėsią kandidatę
firdmraifęnę. Lawrenee’o kuo-

i kandidatė yra panelė Ona
•
d
isberkaitė. Iki šiol kandidatės
; ..„ tnktos veik iš visų kuopų, Pa.^įytaTMek tiek darbo. Bet pats

i

i
į

DR. PUSKUNIGIS

.TJ

1

*

n,-,,—..ui. h

J. MACDūNELl, M. U.

i
Į

■

F

Tikrasis darbas tebėra už akių, tai
i yra brinkti i štų visų kuopi} kan^Mhlčių karalienę. Reiškia dabar
darbas nebe kuopoj, bet
Wpe visų kuopų. Kuri kuopa iš* l^dįtOfif daugiausiai tikietų, tos
. Stopos išrinktoji kandidate liks
>
i karaliene. Yra ko galvą sukti ir
■

r

I
D R> Hi S. S T 0 N EI

--š

“i
7
i
i

-• “G

•.?
I

4

'Antras galvosūkis: kas mūsų
būsimus išvažiavimo karalius karitaavos. Yra pasižadėję atvažiuo
ti aukštai gerb. pralotas Olšaus
kas,; gerbiami kunigai: Urbonavičras, Juškaitis, Strakauskas. KasI

gi karūnavos? Dvasiškiai bijo
kad dienos apkarūnavoti karaliai
, m^manytn gavę šliūbą. Gal reiL kėą ięškoti svietiškio solemnizan■- to?
į
Reikalas pabpiežti kad visos

DR. M. V. CASPER

*

*

.4
X’

k

Waushakum Park, Framingham, Mass.

t

RESTAURANT

BROOKLYN, N. Y.
■» .

•

-

-

•■

Vestuvės ir šermenys.

1 Abejones, kas bus karalienė, išsi||. riš
pranyks birželio 30 d. vakare. Tą vakarą. 8 vai. turi būti
---------------—
telegrama
puo--kiekvienos
kuopos
? ^■rahešta^’kiek knygučių kontesto
{I
tikifetu/’kuopa pardavė. Beliks
^y^įuenos parūpinti karalienei ir

llljf
Tel. Brockton 5112—W.,

LIETUVIŠKA VALGYKLA

Petnyčioje, Liepos-July 4 dieną 1924

Alus turime 18 m. patyrimų valgių
gaminime. Musų yra didžiausia pusiryžlmas duoti gerų valgį, skaniai ir
švariai pagamintų ii- už prieinama
kainų. Pasninkų dienomis pritaikomi tam tikri valgiai.

•DANTISTAS
ĮĮ
|
|
| -

DR. A. J. GORMAN

Pora metų atgal seno broOkly(GUMAUSKAS)
Prie vandenio, yna gražus parkas, didele salė, grieš geist:orchestra,* bus valgių ir gėrimų; vakare
nieeio J. Jonaičio apsirgo moteris
I
« •'.ja O.OįS -Ą’i * S"- <3*’įS.-T i
-I
įrodomu0fcrataml 'pavėiksiai^ir1 atire Wiks,** 5
■-'*■** ®’x *3®; F'
- * •- į • »><■' * " - • : -«*•»-«
Į
705 Main St, Montello, Masi,
kokia tai nepagydoma liga. Buvo bus rodomi krutami paveikslai ir
244
W.
Broadway,
So.
Boston
t
(Kąmpąs Droad Stregij
DorWšte£*Street.
atidavęs ją, ligohbutin. Bet ligon- l^SPECIAL M^RAIiilis ia ^e?Bost#b
f
Antra
musų,
valgykla
yj-a
ĮI
fe
‘ 7'''
į 1 ■:
13
jų,.,.. ,
butyj ilgavnelaikė ir sugrąžint) at -1'' ' ' * ”r
Po nunv.. 1380 Dorchėįjter Avė. :
■ ■
PASARGA^ BoįMo^įaa
Va^įM- Fr»Mng^i-Wor(^iiter
-•• .A. SAvioicšas i»"A'. ŠwfAwijr&Ufl I J5
gal namo. Žmogelis turėdamas tik
Tel. So. Boston lA^JSavininkai.
11
ir HolUs Stilš
imti
va^|» M tos Viet^Į;
vieną sūnų kuriai jis buvo posū
g-lfff
‘r lų
J^raliuf drabužiu^.
Visų kitų
J
nis ir pats iš darbo gyvendamas
£
kj
ūt
Paieškau savo brolio Romaldos Buš3
f
,
kandidatės bus karaliehės
.»
•jų njausko, kuris ]' rudau gyveno MaclmF O T O Q R,A' $ Aš* ‘
negalėjo tinkamai prižiūrėt, tad . y »
palydovės (Ladies of the eourt‘)‘.
noy City, Pa, K - 'tlau kelis‘laiškus ir
453
WST BBČADWOf
nutarė ženyt sūnų, kuris parves
negavau
jokio
n*ikymo.
Prašau
jo
I
B liepbš 4 d., 1924, 3 vai. po pietų
Šout^i Boston,. lįhss*
paties atsišaukti ar draugai pruneškl-1
marčią ir kuri prižiūrės motiną, d
Darom dailius paveikslus.' VeseJUas
ViŽJ matysime kas tą karališką pote apie jį. Jis kih.'s iš Perlojos para
pats galės sau dirbt ramiai. Taip
trauki ųm vakarais, UJąUkom,
pijos.
T.
BUŠNIAUSKAS,
■
i felą
- karūnavos. Kodėl iie mums ir padarė. Nedėlioj, birž. 15 d.
sokios rūšies rėmus. 1 * * i 11
.,
į 5A t
865 F St.,
South Boston, Mass. |
J- 4
gėrai Žinomiis redaktorius?
--.-T.*,
L *
buvo sūnaus vestuvės su p-le Gyhm
. . Kr vienas susirūpinimas vyčius
Br M T*r- *
D. Iu K. KEISTUČIO DR-JOS
liute pas kun. Pauliuką. Parva
paliete tai apgarsinimų ineident VALDYBOS ADRESAI ’
t
* \
žiavus namo, tą bati vakarą numi
ta®. Apgarsinimo komisija taupy-.
Boston, Męsn,
4
Geriausias laikas pirkt farrė motina. Ji palaidota birž. 19 d.
P;
’dama laiką ir iškašeius atspausdi
iš tos pačios bažnyčios.
mą šiemet. Pirkime ir pardar■ų •
no apgarsinimus Larcrenee o ne
K. D.
. vinie stubų ir farmu arba su- Prrmlnlnkaa — Antanas Pastolis,
146 Bowen St, So. Boston, MašL
;ų mūsų visų uDarbininko” spaus
*
1
;mainyme stubos su farma mes vice-pirm. — Martinas Kantautas, ’
į
>
I
tuvėj. Tas įvyko ne iš blogų no4062 Washlngton S t, RęėlJiKlal«.;
P
tomistai patarnausime. Kreip Protokolų
t;
RaŠt — Antanas Macejnnaa,
DETROIT,
MICH.
į Tų* bet dėl neapgalvojimo. Kas
kimės prie mūs ypatiškai arba
450 E. Sėventh St, South Boston,
FIn. Raštininkas — Juozai VlnkevIČlui,
f tų klaidų nepadaro?
Žinutės iš mūs padangės
'į
f
“-fe ■
per laiškūs.
■ 906 E. Broadvay, Smitb Boston,
J
_
;
<.
Jei liepos 4 d. lytų, išvažiaviKasierhis
— Andriejus Žajieeįiąa
;
AGENCY J. P. VAITKUS,
307 B. Nmth St, So^Boston, Mast
W
A
1 • mas įvyktij liepos 6 d. — nedėlioj.
A. L. R. K. Federacijos kongre
Uaršalka — Aleksandra. JįHnįgkas, .
201 Millbury Street,
sas įvyks rugsėjo 2-3-4 dd. Visi}
.115 Granite St, So. B&pi, MįM.
Worcester, Mass.
Draugyste
D. į*. K- KęįAųlČfe mikti
■v*
trijų L. R. K. parapijų bendrą ko
fe
mėnesinius smįNnklRMĮS
nfe
Tel. Park 7786.
uadienį Hekwnb mėnesio mį
misija darbuojasi sutartinai.
VVashlngtou St, Boston,
SIOUX CITY, IOWA.
Birželio 8 d. š. m. vyskupas įvalandą po pfetį. AteiMjnt3®yw®t
su savim nauju narių prie musą driitk
šventino M. F. Daumantą. Tą die
Sutuoktuvės.
Ujos priraSytl.
ną buvo įšventinti į kunigus 4 jau
ANT COLUMBIA ROAD puikus 6
šeimynų nutrinis namas po 6 kamba
i
Birželio ‘8 d. laike sumos 10:30 ni vyrai. Daug buvo lietuvm nu
rius kiekvienai; visi naujausios jmdy- SV. KAZIMIERO R, K. DR-JOS
Vai. ryte kun. Jurgis Česna surišo važiavę į ŠŠ. Petro ir Povilo ka
p
nės iiriprovementai, marmuro (marble)
SOUTH BOSTON, MASS.
akmens prieangiai (entrances) Ir skaamžinu moterystės ryšiu Antaną tedrą.
<lal.. koklių <tile) maudynes, sienos ir
VALDYBOS AORAite
grindys aržuoio medžio viduryje; guro
Slėnį su Petronėle Petraite. PaBirželio
8
d.
š.
m.
šv.
Jurgio
lie

“ • V.
šiluma ir elektros, rendos $4560 į me
vyzdingas buvo šliūbas. Žmonių tuvių bažnyčioj priėjo didelis
tus ; prekė tik $28,000 Ir lengyos Išly
Pirmininkas — J. Jaroša,
gos.
susirinko pilna bažnyčia. Choras skaitlius mažų vaikučių, prie pir-.
440 E. O-th St., So. Ęįtoton, Ka*
MĄTYK ŠITA naujos 3 šeimynų Vlce-plrm. —■ J. GrubinsKdĘ'
gražiai pagiedojo “Veni Creator” mos šv. Komunijos. Tą pačią die
157 M St, Sotijįh Boston, Mana.
COLONIAL STYLE, po 5 kambarius ir
K ir lotyniškas mišias. Klebonas pa- ną atvyko J. M. vietinis vyskupas,
reception hnll kiekvienai, visi nauji, im- Prot Rašt — A. Janušonis,
1426 Columbia Bei, So. Boston, Mrrpi.
provemental. skyrium šildomi pečiai
‘
elektrtkos, plazai iš priekio ir užpaka Finansų RnSL — K. Kiškį?,
I sake jaunavedžiams pritaikintą kurs suteikė patvirtinimo-dirma428 E. 84h St, So. ŽJoston, Haflt
lio,-patogioj vietoj arti Columbia lld.:
pamokslą.
vones
sakramentą,
žodžiu
sakant,
!'
Iždininkas
L. švagtdys,
rendos $1620 į metus; preke $12.S00.
*
ginkime jaunavedžiams kuoge- viskas buvo labai gražu. Tą visa
111 Bowen St, So. Boston, Mt*
i
3 šeimynų, 14 kambarių namas, visi Tvarkdarys — P. Laučka,.
riausiii pasekmiij naujam moterys prirengė kun. J. Čižauskas ir seImprovemental, naujai maliavotas ir
395 E. 5-th St., So. Boston, Mg*
H
geriausioj tvarkoj iš lauko ir vidaus, Draugijos reikalais krelpklt&i visadoa-1
tė gyvenime.
sutės-vienuolės pranciškietės.
■' ' ''
- ~ '""............................................................................. ........................
- ............ ..........
'
"> ■— ' '■ tirti krautuvių, karų, mokyklų, Smith protokolų raštininkų.
EB*>»
.
F Kolonijos Reporteris.
Boston’o. ir marių; preke $9,000,
Birželio 15 d? š. m. šv. Jurgio
Draugija savo susirlnklipus IaĮJM
Šis piknikas bus vienas iš puikiausių todėl kad D. L. K. Keistučio Draugija savo nuta
2-rg.
nedėldlenį kiekvieno- mėne$lti\ųąfe|
A. IVAS,
parap. bažnyčioj laikė pirmas mi
vai. po pietų parapijos salėje, iš®' K
rimą,
išpildys.
Ne
pro
salį
bus
pasakyt
kad
minėta
draugija
gražiai
gyvuoja.
Jon
priklau

361 IVest BroadU’ay, So. Boston. Mašs. Seventh St, So. Boston, Mass,
4
šias kun. M. F. Daumantas. Baž
GRAND RAPIDS, MICH.
so kaip vietiniai, Bostono, taip ir apielinkės lietuviai dideliam skaitlįju. Taip-gi jos turtas gan
nyčia buvo pilna žmonių. Čia kun.
žymus ir be to turi dar puikų parką, kuris išrodb kaip tikras gojalis. Vidury parko randasi
Jaū labai seniai kas buvo girdė M. F. Daumantas buvo gerai žino didžiausia lanka, aplinkui puikiausiais medžiais, kvjetkais ir vandeniu apsupta.
ti iŠ mūstj kolonijos. Gal atrodo, mas, jį visi mylėjo. Pamokslą sa
Visai naujas gramofonas ir
Tai'-gi nepraleiskit progos gerbiamieji, bet atvažiuokite. į mūsų rengiamąjį pikniku
kad vjsi miega.
Bet teip nėra, kė tas auksaburnis čia mums labai
linksmai laiką praleisti. Taip-gi per pikniką (liepos 4-tą) ir ant pusmetinio susirinkimo' (lie pečius. Parsįduos pigiai todėl,
kaip gal kas mano. Grand Ra- žinomas ir mylimas gerb. kun. F.
kad mes turime du. Kreipkitės PIRMININKAS — M. gobtų
pids katalikai daug hirba, mažai Kemėšis. Visi} akyse blizgėjo su pos 6-tą) bus nauji nariai priimami tik už PUSĘ) ĮSTOJIMO.
539 E. Sevėhth St, S. Boąton, Mala,
pas C. Kavolis, 457 E. Tlnrd
Tel. So. Bo^ttin 1516—J*
ŽAISLAI,
tai
vienas
iš
svarbiausių
laike
"pikniko
užsiėmimų,
todėl
mes
pašamdėme
ge

Šneka. Mūsų veikėjai labai užim sijudinimo rasos. Visi meš jį iatSt., So. Boston, Mass.
(28) VICET’IRM. —• Kasys AmbroMB,
ti visokiais darbais, kad viskas su menam, nepamiršom jo gražių rą orkestrą, kuri nesenai atvyko iš' Lietuvos. Grieš visokius šokius ir bus galima smagiai pa
492 E, 7-tn St, So. Boflton, Maat
PROT.
RAŠTININKAS
J. CtttaefiKį
šokti.
Bus
tabokos
į
pypkes
kimšimas
ir
pypkių
gavimas,
praisų
gavimas,
juoduko
mušimas
rašyti, tai ištikro reikėtų vienam minčių, jo nuo širdies patarimų,
5 Thosnaa Bark, 8<x. Boatoru MnM
V7N. RAŠTININKAS —
W
pašvęsti visas laikas tik ant vienų jo rūpestingumo apie savuosius, ir t. t. Užprašom visus vardan draugijos
- 480 E. 7-th St, So. RMstort. Mfefe,
A. JALMOKAS, A. PASTELIS, A. GROBIS
$nlų rašymo. Bet jau aš neminė sugraudino ir tą jauną primisijanNAMAS VIENOS ŠEIMYNOS su KASIERIUS «- A. N*udMun*B»
- *
■
•
885 E. Bro*dway, S. Boatou. MŪrt,
septyniais kambariais, visos įtalsbs,
k*
Trokai
išeis
nuo
Lietuvių
Salės,
E
Street,
So.
Boston,
10:30
vai,
ryte.
Troko
tikintų
ga

siu
kas
buvo
už
kelių
mėnesių
ar

tą.
s*1
12,000 pėdų Žemes, elektros šviesa, įdė MARŠALKA. — J JZąlkli,
*
7 Winfleld St, So. Boston, MM*.
L* ba a avaičių.
to medžio grindis, paranki vieta 15 vi
Kūn. M. Daumantas lankėsi pas limą gauti pas pikniko rengėjus.
Draugija laiko BUBlrlnklmui! kaM ttrt’
sų pusių dėl pastatymo antro namo.
3L5 d. birželio labai puikų kon- visus, ypač L. Vyčių 79 kuopoje.
KELRODIS. Vaduokit eleveiteriu iki Forest Hill, ten paimkit Grove St. karą ir va- Prekė 56,000. Kreipkitės &S Ruskin Šią nėd6Wieūį kiętartena
»t*
po pietų
parapijom MNfe
Road, Mfttarpan. Maš% Telepliom ttl.
........
__ Ir.
.... Petro
..... .........
|Girtą buvo surengęs vietinis clio- Džiaugeis ta kolonija susilaukus žiuokit iki,Grove St, Ten bus žmogus kuris puTddys parką.
Myd» Park 0821—M.
(20į 402 fe Sevosth SL, Bo. Boston, Ut«
>
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