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Dovana kariuomenei.

Jaunasbiznierius bet

- mų. Prieš išėjimų iš ka
• [ji susipyko su kalėjimo

u*, kuomet ji pasiliuoišavus
■ į Teisingumo m-jų padųį
skundų ant Viršininko, perėi

nesniręs.

Šiomis dienomis Karo'Moks-Hita‘a ministerijos inštins
; Ne# York, -4 įary S; Almsk Mokesčių Departamento DV lo Skyrins ■ per BespnHikos vogė nuo stalo piniginę SU
“ [buvo įrašius į sįvo testamentų, I rektorius D-ras Karvelis šiomis Prezidentą gavo kariuomenei 8a’?- -T* tuojau buvo siilailcy‘
[kmi ji ^l^^a^&ta vhame[^etiomis kartu su Fmūnsų Dę» grūžta Amerikos lietuviu dova- 'a *r nugabenta kalėjimam
PRALAIMĖJO.
[karste šū jos šunim.
Tai už-[partamento Direktorium p. hų, būtent 426 parinktų, gra/
,
7T~~
”
■
žiai
aptai&ytij
knygių
Knygos
.
Prienai.
Gegužės
21
d.
7
vali
■
[protestavus organizacijoms datĮDulsldu nusipirko
Holandijos audėjai buvo išė
-1»
*
:' "
:
“ [ lyvavusioms lĮMotuveše tas [no’ Noreikiškių* dvarų, bendro bus išdalintos toms dalims, ku-pes Pranais plaukė iš Alytau^ %
ję streikam Streikavo per ašrios labiau jų reikalauja. Kad Per Nemunų valČia du žydeliai
LENKAS PRIEŠ SAVO
tuonis mėnesius 25,000 audėjų.
taip ir daugiau mūs gerbiamų- pirkliai. Keltuvo per Nemunų 4
SUNŲ.
- Darbininkai sugrįžo darban
jų tautiečių Amerikoj tof taip
sudavė vienam žydelį
Washington.--Federalė pre- Į *
1f
streikų pralaimėję. Streikas
gražaus pavyzdžio pasektų ir, |Per t
neissilaikęe
■
UŽSIDAR^DVIEM
Salėm, MassLukasz Osso- kybos komisija skelbia, kad per
P* atsiųsdami knygų, "prisidėtų palties iškrito į vandenį. įr pri-i
prasidėjo lapkričio mėnesį pe
linski, lenkas, išėjęs iš proto pastaruosius penkis metus šio
jo
reitų metų. Streikas buvo vi
•- SAVĄOsM'
tuo būdu prie kariuomenės J
Žydelis turėjęs 900 doleje
šalyje
taksos
pakilo
ant
127
[
nuo munšaines peiLiu perdūrė
siškoj socijalistų vadovybėj.
* Franciu,£l&-Nuo birže
švietimo.
rankau savo 18 metu sūnui. Te- nuoš. Iš viso valdža mokesčiii
<
•
t I
_______»
Prieš streikų buvo' įsikišus val
I
surinko
1922
m.
$7,750,000,000'
vas norėjo išsiimti pinigų munlio 29 Intemąti į|al Paper Co.
Prigėrė.
džios komisija ir buvo pasiūlyViekšniuose (Mažeikių aps*).
Aprobuota, kad $32,000,000,- užsidarys vien; ii'" savaitei, o
šainei, o sūnus bandė atkalbė
Kuršėnai. Gegužės mėn. 27 sekmadienį gegužės mėn.15-d, ;
. tos pagerintos išlygos. Bet sqBirželio 2 d. 8 vai. vakaro
ti. Tada lenkas smeigė peiliu 000 yra investyta į bonus, ku Franklin Neecįle Co. užsidarys
d. važiuojant plentu iš Kuršėnų J 20 metų nuo spaudos atgavimo '
cijalistai išlygas atmetė ir iškė
Nery prie Verš vos vasarnamio
savo sūnui. Senio pati jau me rie nėra taksuojami. Iš minė dviem savaitėm^,
stoties į miestelį iš revolverio J sukaktuvėms panlinėti, vietinis
lė streikų.
besimaudydamas prigėrė žydri
tos netaksuojamos sumos val
tai, kai nuo jo pabėgo.
šūvių nukautas Kuršėnų. V-jų h Vinco* Kudirkos” draugijos >•'h»
1
I '
I
dvasinės mokyklos mokinys.
do turtuoliai $4,500,000,000, o
STATYDYS ŽINYčIĄ.
bendrovės vedėjas B. Navic-1
surengė'paskaitų *Pa- ■ I
DĖKOJO UŽ PAGĖLBĄ.
■ ?*t
$12,00,0,000,000 valdo korpo
kas. Nužudymo priežastis ne- skaita laikė vidur, mokjrkioa ’
_____
LENKAS PASIKORĖ.
Springfield; jį ass. — Kerti
Apgavikai.
racijos.
>v
žinoma. Iš velionės paimta dvi- mokyt. J. Aukštikalnis. MMVokietijos prezidentas Ebert
. ..
,
nis akmuo tapo padėtas Maso
Kaune vėl pasirodė apgavibuvo pasikvietęs būrelį amerid/Mass.
Miehal
nų Zinyčiai. Ji atseis -$1,000,- [kų, kurie įkiša'paprastus laik- ratis, kuriuo jis važiavo, o pi- ka buvo labai patenkintų
NENORI UNIJŲ.
■ komi, kurie darEuojasi tarp S'obodluk-.į”1™8’ virtuvėj panigai ir laikrodėlis palikta. Uta Kudirkos Draugija žada
' _____
000.
Ceremoni, ose dalyvavo rodžius bei. žiedus- žmonėms
badaujančiij vokiečiu .ir teikia slko.rS;
vadias
. Dės Moines, Iowar— Šio 2,500 žmonių.’ | *
vieton auksinių. Šiomis dieno- Dviratis tuoj surasta.* Suim- daugiau panašių paskaitųžmo-'
jiems paramą-. 'Dalyvavo tose [sak®> ka<^ Jau P^itąlą
ta vienas įtariamas asmuo. Nu- nėms surengti.
'
Jj
miesto rakandų krautuvių sa
''*
?
misšitoldeapgavikaiįldšo vie.vaišėse pats prezidentas, jo “at«9
virv? aPhnk kažudymas įvyko cĮienos metu a_______ _
vininkai sutiko mokėti tokias | DEMOKRĄ^KONVENs it
■
nam provincijos piliečiui du
' žmona, keletas ministerią ir Rgyve«® vienas su tuo algas, kokių dųrbinikai parei. ;
Nemunaitis (Alytaus ap&ą-jf
k
[žiedu* kurie pasirodė esu pa- pie 3 vai. po pietą, netoliese
visuomenės veikėją.' Prezidęn-1
J,s tar5J° aePagyd«esant žmonėms.
'
. Iš 21 j 29 d. .gegužės m. čia I
alavo, bet
su išlyga,
ad atsįžadėta
-tolios
Darbininkai|
'
’ Krim“al5.P°licija
v
i
m
,
•
■»
*
•
•
nrv
«
■
4
•
•
T
r
: tąs vaišių metu reiškė dėkingut:
'
[jį^įĮeriČiuš nukovė' žinomi
lE
AisteW"“73
t 'i
mokės tokias algas, jei'umjaptovtoeija; to? ta’tomimio4t<
■
.
pušiai Vokieti]os badaujančius .
' Kerštas ir atgaila. - Šiomis]
:m
•
‘
' k
vaikus.
1 Salėm, Mass. — Lenkė Lak- kirs nakrikdvta. "
,
» ' ’ tds%andidata& į Suv.'Valstijų Į ;
, .
„ ,.
v
bus .pakukdyta. .
r :.
Kabinetu birze- dienomis štai kas atsitiko Fa* [
6 1 S m e
1 **
(j
*
Ajllveril50S . PrisidWhl |rowicz pranešė policijai, kad
Airijoj Londonderry mieste bis.' Teip-gį bfts nustatyta par-1 -°
- Prieffle'
§
m.uvos nemunės miškely. Panemunės
ŠiomiŠ dienomis* Vyriausia- *
pVie. vokiečių šelpimo darbo pa- jos sūnus Piotr, 16 m. amžiaus,
vandens kelių ir uostų rinklia- miškely buvo surengta geguži- jame' Tribunole buvo ūdįiMri” J
gyventojų yra 40,000, o i šjtjĮbjos
programas.
,
.-pagjerk08
. sižymėjo gen. Henry T. Allen, pasivoge $43 ir pabėgo.
Pirmiausia
delegatai
'»»**!* ®“ ’™k'
nė, kurion buvo prisirinkę apy- jaiiia pil. 'Jasano bylų, kurtė1
milijonininkas Irving T. Bush.
,______
sustreikavo 10,000 darbininkų.
linkės jaunuolių. Tarp šių jau- kaltinamas įžeidime 17*mrbiet'“f' ii
bė Wilsono atmintį. Ginčai ei- llava
Prezidentas Ebert su dėkinguNUSKENDO LENKAS,
Veik visi samdininkai išėjo
na dėl prolribįcįjos, Kn Kilta
Sar*alai lr motoriniai lai- nuolių teatsirado vienas pil. K., ginos. Tribunolas jį nubįud^’ \ 5
mu minėjo ir gen. Dawes’ų.
.
-------—
streikam
Klano, užsieninės poUtikos ir J“., Pe^unaimeji krovimai, 20 metų amžiaus^ su savo sena 3 metams kalėjimo.
Amerike išviso' sukelta vo-[ Chicopee, Mass. — Edmund
';‘iv " ‘
z
farmerią
reikalą.
kurie
pasilieka
uostuos
ir
lmpažįstama. Gegužinėj pil. K.
----------------J
. kiečių sušelpimui $3,000,000 ir Zaleski, lenkas, besimaudyda- * KETINA REZIGNUOTI.
.
______
vuos.
ilgiau
nustatyto
laiko,
pa- maisto ir drabužių surinkta ir Įmas upėj prigėrė.
susipažino su kita panele; su
šiomis dienomis Kaulio pir-’ '1
NUŽUDĖ
CMOTERL
krantės
plotai
uosto
teritorijoj
Madrid..— Plačiai kalbama
ja praleido ir gegužinę. Toks klys Kacas (gyv. Prezidento' J
nugabenta 58,000 tonų.
Groveton, N. H. - Upįį rase
mechaniniai įtaisymai
jo pasielgimas labai papiktino g. 4) gavo grųsinantį laiškų Iš • - J
apie rezignacijų diktatoriaus
PAMETĖ PINIGUS.
i:
Mlsktf medžiagai plukdyti senųjų pažįstamų. Pastaroji neva komunistinės orgaiiizaci1
PRIEŠ VAIKŲ DARBĄ.
I New Britain, Ct. — Lenkė Primo de Rivera. Šnekama a- tas nuogas moteries kūnas. Pa-------[Zofia Skapska pametė $400 ir pie kandidatus į jo vietų. Mi sirodė, kad tai buvus Cathertae įstatytos sios trys zonos: I - neiškentė, nubėgus į namus pa- jos, kuri vadinasi ‘‘Savitarpfe > • 1
MontreaL—jOrganizuoti dar-tbankinę knygutę.
Sakė; kad nimas dėl tos vietos dabartinis[Mason, 24 m. amžiaus, gavusi!
n-ovmed Nemuno upynas tarp Alytaus siėmė peilį, pavijo juos beei- pagelbos Įdubas Lietuvos kų- f"3
f, gavusi i.
z• w
• •
7un-i
.
,
1
bininkai išnešė protėstų prieš [krautuvėj krepšelį užmirkšus, o vidurinių reikalų ministeris [divorsų nuo savo vyro.i
Poli- ir ^vauilC)
vi
ZOTL^ lema ir nančius į namus ir peiliu įdūrė munistų organizacijos? ’ Laiš'
'
cija, ištyrusi lavoną, sako, kad Nen^ ir UI - Nemuno upy- įkaklų savo konkurentei.Tuom ke reikalaujama iki gegužės 12
samdymų vaikų į dirbtuves. SUgrius jau jo nžeradus.
Auido ir gen Cavalcanti.
pačiu peiliu pil. K. senų pažįs- d. pinigus paštan B. K. vardu,
j
Darbininkai pareikalavo, kad Į _
______________ ________
moteris buvO nužudyta. Trys nas zemiau barnio.
>
intarti vyrai ir viena mergina
rž mIsko plukdymą austa- tanių irgi sužeidė. Pagaliau. 149 Nr.
Kacas apie tai prų|
valdžia vykintų įstatymų.
.
KAIP IŠAUGO1 MOKESČIAI.! testamento punkte nebuvo iš- ploto 240 margų.
tapo suareštuoti.■pildytas.
‘f->'’ta toks mo^snis
: 1) is Karvelis
1 zo- matydamas,
kad iš jo priežas- nešė Kriminalei policijai, kuri
į
Į U-rąs
už dalį, 160
-i
___________
nos į KJaipčdų siehųms po 6 tės atsirado dvi aukos, pats sa- sulaikė atėjusi atsiimti pinigų
LAIKYSIS SAVO VIETOJ.
margų esųs užmokėjęs 17,000
Paryžius laikraštis
Malinirra-dar
Kt primokėjęs
™ kto-, popiermalkoms ir. ve persidūrė tuom peiliu ir nu- Į studentų Katilių. Tardyme priRymas. — Premieras Mus|
1
[dolerių
*
šo, kad alijantai, tardamiesi a-1nietIžį° dirbta, medžiagai po:4 bėgęs į miškų pasikorė.
solini senate pasakė, kad kaip
sipažino tų padaręs, bet ai|ki*
.|
Dulskiui 3,500 dolerių už
PRISIDĖS PRIE
pie priėmimą Amerikos gen.Įld- už ermd. .ir malkoms po 3
ten nebūtų apgailaujamas ats- PRIGĖRĖ TRYS MERGAI. -------------- —
|nosi, kad tų padaręs tik savo
|
vienų trečdalį trobesių.
. LAFOLLETTE’O.
Dawe»’o
pieną turėtą patį gen. r"- az erdm: 2)
iš H zonos
tovo Matteotti nužudymas, bet
TĖS.
vardu, nes neturėjęs iš ko gy-?
Teisme
. ...
i
u pienų tuieių ptciį geu. i / ?
/
■
New
York.
—
McAdoo
’
,
kurs|Dawes
’
ų
pakviesti
būti
’
patarė[smlmms
P°
3
lit.
u
žktm.,
podėlto fašistų valdžia neketina
Springfield, Mass. — Agaventi.
■ " * *
Šiomis dienomis Vyriausias 1 ’
______ ____
' 1
* Į piermalkoms-ir
piermalkoms ir dirbinių merezignuoti.
pvam upėj prigėrė trys lietu- demokratų partijos konvenci-jįu to pieno vykinime.
Ir-gi priemonė.
?
Į
—------------I džiugai po 2 lit. už ^erdm. ir Tribunolas nagrinėjo pil. Zaš----------------vaitės. Dvi seserys Elena Juš- joj nori būti nominuotu kandiNew Yorke Eąuitable Bldg. Į kuliutė, jos sesuo Viktorija ir datų į prezidentus, pareiškė,
—
’;įj
Londonan atvyko Danijos malkoms po 1| lit. už erdm.. ir činskio bylų, kuris kaltinamas
kaipo lenkų šnipas. Tardymas
Šiomis dienomis Slabadoj at|
Jiedu P) iš III zonos —- sieliams po
turi daugiau telefonu negu vi- Felicija Vismontaitė vaikščiojo kad’jei jo. kandidatūra nebus [karalius ir karaliene.
sa Graikija.
paupyje. Vismontaitė netike- priimta, tai jis atsimėsiųs nuo | bus svečiuose pas Anglijos ka- pĮ lit. ktm*, popiernialkoms ir parodė, kad Zaščinskis tarna- sitiko sekančiai: »
j
dirbinių medžiagai po 1 lit. už vo lenkų partiząmj armijoj ir. Namij savininkas Sviderskis
----------------tai paslydo ir plumtelėjo upėn. Demokratų Partijos ir prisidė-jralių.
perduodavo' Lenkijai žinių apie turintis Slabadoj,.. Jurbarko - ;|
erdm. ir alkoms po 75 cent. už
Pennsylvanijos valstijoj yra I Kitos jos draugės šoko gelbėti siųs prie La Follette’o grupės.
Lietuvos kariuomenę, šnipas g-vėj 49 Nr. namų, jau senai
J
daugiau telefonų, negu Franci-] jų ir visos trys prigėrė. VakaKarinis oro laivas su lakūnu Į er(lia*
nuteistas 15 metų sunkiųjų padavė Teisman nuomininkus*
|
joj, Belgijoj, Čekoslovakijoj, re jį lavonai tapo* išgriebti. Dvi
Suv. Valstijose yra 27,000 te Russell L. Maughan perlėkė Į Miškui, kurs bus plukdomas darbų kalėjimo.
norėdamas juos išgyveriŪintt . J
Holandijoj ir Norvegijoj pa- mergaitės buvo po. 13 metų ir legrafo stočių, 15,000,000 tele per Ameriką nuo Atlantiko iki r8 vienos zonos į kitų, nustaty------------ -—
Sviderskis negalėdamas su*'’ .5a
ėmus kartu.
I viena 11 metij amžiaus.
mokesnio norma: is I zofonų, 600 radio stočių, 3,000,- Pacifiko be sustojimo. Išlėkė
Vagystės.
[lailkti teismo, šiom is dienomis-y‘Jfl
000 radio setų, yra 9,000,000 nuo Atlantiko auštant, o pri- nos 1‘U-. # sieliams po 4 lit. už
—:—
nakčia, kuomet ‘nuomininkai.?1|
Chicagoj telefonų yra 700,BULIUS PERDŪRĖ
namų su elektros šviesa, visos buvo į San Francisco temstant. Įktm^. popiermalkoms ir dirbiIŠ pil. Žilinskaitės išvogta į- miegojo, nugriovė lubas.Du?
000, o New Yorke 1,200,000. I
FARMERĮ.
. ..... ■ , .
Įnių medžiagai po 2-75 lit. už
elektros gamyklos gali gamin
vairių daiktų 2,500 litų vertės, gyventojai sužeistį. Nuominin^
Amerikos darbininkas elek-Į6^111’’ ir malkoms po 2 lit. uz
----------------Į Shrewsbury, Mass. — Char- ti 27,000,000 arklių jėgų,
Iš pil. Pacevieiaus išvogta į* kai keletu naktų miėga’
;
Bostone yra 370,000 telefo-lles Edwin Lee. mirė ligoninėj,
tros jėgos darbe ant 50 nuoš.]617^111’* o iš H į III
sieliams
vairių daiktų 500 litų vertės,
je.
'.
■ ■
nu, arba 1 telefonas ant kas I Jį subadė įpykęs bulius,
Darbą., kurį atlieka Suv. daugiau vartoja, negu darbi* P° 2 lit. už ktm., popiermalIš pil. Fišerio kišeniaus’ beNamų savininkas patrauktą#*1;
dviejų žmonių.
Vidutiniškai Į
------------- —
bilę kurioj kitoj šalyjeJlmms ir dirbinių edžiagai po
Valstijose elektra, teatliktųĮninkąs
1
būnant miesto sodne tapo iš-teisman.
'
170,000,000 vyrų. Jei visi Suv. |
__________ _
11.25 Lit. už erdm. ir malkoms
imant Suv. Valstijose ant kas
NUŠOVĖ PAČIĄ.
vogta 400 litų su pinigine. Pi—---------- *
Prie strytkarių Amerike dir- P9 1
už .erdm.
7 žmonių yra vienas telefonas
New York. — Charles A. Valstijų (žmonės būtų sveiki vy
nigine Ir dokumentai grųžintt
Nusinuodyjo.
•
Už plukdymų miško vienos
ir vienas automobilius ir iš kas Georgiųn, 60 m. amžiaus* įsika- rai, tai kad padirbti elektros ba 300,000 darbininkų. Algo/ Septynių apsivedirtių vienas lg sau galvon, kad jo vaikai nė- atliekamų darbų, jie turėtų mis per metus jie gauna $300, !zonos sienose nustatyta tokia
Ifcoiatamu?
BiržeHc.5 «L imtam Kaw;
rinkliava:
sieliams
po
lį
lit.
už
‘
apsivedimas baigiasi divorsu. ra tikri, kad jo pati nebuvo iš- dirbti po 21 valandų dienoj. . 000,000.
|Nuov. Polio, . V-ko padėję
ktm., dirbinių medžiagai ir poŠiomis dienomis iš kalėjimol Marcinkevičius šifero ve
*
- --------------tikima. Pagalios \jam užėjo
I 16,803 farmos Ohio valstijoj siustą ir nušovė pačių,’ o sužei86 nuoš. Ioavos valstijos fer
Nebraskos valstijoj kas tre piennalkoms po 1 lit. už erdm tapo paliūosuota p-lė Peiculy-Įrastas nusinuodijęs,
ir malkoms po 75 cnt. už erdm. te, kuri sėdėjo 3 metas kalejifųri įsivedę į namus elektrų,
de sūnų ir dukterį.
meriu turi telefonus,
čia farma turi telefonų.
.
(“Jiietuvos.ŽmoB1*): .
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p, direktorius gal su pilnu įsitikinimu galėjo sakytį “Mūsų
įstaiga nori būti liaudies, o ne
kelių kapitalistų; įstaiga. ” Da“KL Žinių” 33’nūmerybuvo kęletos metų, ji virsta akcine
Turiu po akių'keletas orgu-.
,^-iies jų yra tikslas: skaldyt, arbar-gi nariams duodama “tei r
; Intencijų organus ir kuomet jų dyt, valdyt ir nmkyt kataii- iškelta Klaipėdos krašto visuo7 bendrovė. Nutolsta nuo savo sė’’ nusipirkti akcijų ir būtį
skaitlines sulygini tai pasirodo kystę, ^bet mūsų visų susipra niėttinių bendrovių išsivystymo tikrojo tikslo. Nutolsta dėlto, lajuiingaiš — tik nė dalinin
rkad L D. IC & yra ne pirmu* tusių katalikų yra, priedręmė, Mausimai ir paūmėta ypatin kad patys veikiantieji asmens
kais'tos bendroves, kurių tie
įtinę ne nurių-skaičiumi nė ka- užmiršus ir atmetus naminius gas apsireiškimąs, kad tūlos, “ maino ” savo pažiūras.
nariai įsteigė. - .
t
,
(THE
DĘ KUR)
.
tpitalu ne veiklumu; Kame gi nesusipratimus, ginčus, simpa ypatingai lietuvių . bendrovės
Ir šif iliustracija tokio paŠiandien toji įstaigų turi ’
' '
■ *
..
Įto viso priežastis!
L
tijas ir antipatijas, visiems vy pameta koperacjnius pagrin- žiūrų “mainymo.7 ’
gražiausius mWte ntimus, bentehed every TOESDAY, TTOB^DAT and- SĄTURDAY
Devyni metai tam atgal kuo- ras į vyrų petys į petį stot vie dus ir virsta grynai kapitalte- • 1920 metų pabaigoje kuinai
dreve gerai finansuota, veikiĮmet buvo pradėta organizuoti nu suglaustu bendr ufrontu ne tinemis įmonėmis.. Buvo ten tai lietuvių finansinei bendroC JOSEPH’S L1THUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOr IlDS. kiek tuomet buvo pasi- tik kų gintis bet ir užpulti vi kartotinai pasakyta, kad nu- vei viekas- jos narių, tuomet mo aparatas sutvarkytas^ yra. .
vedama prityrusių sava srity ir .
'
\
‘
‘
į
įšventimoy entuziazmo, vieny- sus tyirkinimo lizdus ir šalti slinkimas visuomeninių ben dar įsitikinęs “ kapitalistas,
energingų žmonių ir t; t Bet v
UaSSecottd-Class niutter Sept.12.101o at tjię postofflce ut Bostoit, HaM
.
daAstuino, energijos... nius kad jų paojingumų mūsų drovių ir koperacijps į kapita prieš visuotinųjį susirinkimų atsimainė ir “nusistatymas.” *
IgftiMntaaae
roattlnK et spechil imte oi |rast«ge piwt<Ie<t fur. In Seatlou 3103
dabai’ to viao tik da šventam tikėjimui, musų kata lizmo sistemų nėsųs sveikinti buvo patiekęs pasiūlymų, tų
Gal bendrovės vadai sakys:
■ Act. uf Ocl. S, 1917, auilioiizeti on JUly 12,
*
[lėlė tebkUshf.,
likiškoms organizacijoms, mū nas. Teko po to dar girdėti, bendrovę paversti į-akcinę ben “Prie pakitėjusių ųpllųkybių
z
'
L Nejaugu mes teip pasenėjo- sų dorai, sumažini, lokalizuot, bud lietuvių bendrovės šiam drovę. ' Susirinkimui įvykus,
reikia daryt pažangų,” Beikia.
SUBSCR1PTION RATEB-:
$450|me,( ištižome, išgverome at- siipUralyžuot Įr galų gale visiš krašte visai neprivalančios sta bendrovės- pirmasis direktorius
Bet pasaulio koperacinių orga
įįg’gę šalome, saimieiliais tapome?.. kai sunaikyt.
tyti klausimų: koperaeija. ar p. J. tam nariui šitaip* t. k, at
nizacijų išsivystymo' istorija ?
$5.50 Kodelgi mūsų niekas prie darTam viskam reikia vienybės, ne? Girdi jei bendrovei kapi sakė.
rodo, kad lygiai tuomet kada >
Įlištunio neišjudina, kodelgi di- reikia darbo, reikia pasiauka- talistinėje formoje geriau se
wsas======
‘L. .‘I Jūsų užmanymus mū gerai bendrovei sekasi, ji pri
dižiuma mūsų dribsome kaip viino, reikia kaip kur ir di kasi — tegu dirba taip. “By- sų visuotiniam susirinkimui valo nepaleisti iš rankų kopė
prlins-u^os kalades pel- džiausias aukos, būtent savo tik lietuvių tautiniai kapitalai mes Jums šituomi atsiliepiame, me),jos vėliavų.
Ikeje L.
Ar tai mūsų centro “aš” sudeginti ant bendra au didėja.1 ’ Kad lietuvių, tai ne kad jūs 1 ir 2 dalykas susirin
Nejaugi koperaeija tik tit* •
----------’
.
tinginystė ir apsileidimas, ar kuro paukojamt Dievą irierlei ir liktų abejonės, .bet ar ir tauti kimo neliko pabotu. Mūsų ben
gu miestelėnu luomų kuriuos Į-lai kuopų valdybų užmigimas,,
nis turtas didinasi, labai abė- drove yi-a nusistačiusi nepasi- tas į kapitalizmų? Nei taria- “
visuomenės labui.
“Matome iš laikraščių kad ū- ;
Ar mes prie to pasii-yžęf Ar jotina. Iš tautinio ir bendrai keisti į akcinę bendrovę, ka- maste “tautinis” kapitalizmas
merildečių lietuvių vienas ar Jlietuvystės atžvilgiu, palaiky- ar tai pačių narių ištižimas, o
negali koperacijų pavaduotu
kitas asmuo, vienos ar kitos ti lietuviais būtų labai svarbus gal tai visų po biskį prasikals-' mes tų atjaučiame? — Man ro iš visuomeninio atžvilgio yra dangi tatai jai ir visuomenei
Kass nors dos kad "taip, bet jei to nėra, būtinas reikalus kopbracijai rodos naūdin^auėia, Mūsų į- Plačiajai visuomenei, liaudžiai
Brovęs keletas žmonių grupelė, ir būtinas reikalas. O tokiosm apsileista?,.
kaip tik ir būtų vis-gi čia yra kaltas... teip be tai kam dar. mes ir susipratu duoti pirmenybę. Tad ir reika staiga nori būti liaudies, o ne iš “tautinio” kapitalizmo tiek '
arba net ir kelių srovių grupe- ekskursijos
'
... ■
,
.............. .. ■ n
JTLJl'fr
Irų sudarytas žymesnis lietuvių viena iš 'geriausių priemonių kaltės organizacija nebūtų ant sių katalikų ' Vardais vadina linga prie kiekvienos progos kėlių kapitalistų įstaiga...” - r _-r
tipk sukliurusi kaip dabar kad mės.
Nebūkime veidmainiais judinti Šį kiaušinių.
(Mano pabraukta D.).
i būrelis važiuoja vienu laivu į to tikslo’-atsiekimui.
nė prieš žmones, ne prieš savę,
Lietuvį — jos aplankyt, pas
Laiškas rašytas 1920 m.
Prie minėto rašinio šiandien
Nežinia kų tolimesnė ateitis p
saviškius paviešėti, ir tas da lemia. Gali būt kad po kelių!
devynis metus dirbant, nė prieš Dievų; O kol mes iš galiu patiekti vaizdžių iliustra gruodžio m. 21 d. Tuomet mi
roma kasmet...
ar keliolikos metų ir vėl eini-roiganizacija neišaųginti ne tik busime ir susiprasime — ar ne cijų, , įrodančių, kad prieš ke nima bendrovė darė operacijas
letu metų tie-patys “atsivertę viename siauručiame kanibale-dešimties tūkstančių narių bus jau pervėlu?
Nekuriu užmetama kad tai gracijos įstatymo suvaržymai
F. Virakas. kapitalistai” dar buvo įsitiki ly antrame aukšte. Taip tuo
gali būti visai kitaip perdirbti lM nepriauginta net iki penkių
siuskite į
esųs nelabai gudrus pinigų eik
kart
bendrovė,
anot
jos
direk

nę
koperacijos
idėjos
užtarėjai.
“DARBININKO’*
vojimas, bet tas yra neteisy pertaisvti... viskas gali būt... tūkstančių... O juk iš pirmųtoriaus,
dar
buvo
“
nusistačiu

O šiandien?..
SPAUSTUVĘ
O tuomet mūsų išeivijai, nau- JU metų.Jau nedaug iki penkių
bė.
Kurioje
greitai, gerai ir
Buvo laikai — vos prieš pen si nepasikeisti.” Praeina vos
jiems emigrantams atplaukiant pūkštančių tetrūko.,
i
pigiai
atspausdinama
:
Visokios
mokyklos
jdti
užsi

Mano nuomone visi tie ame-,
kis ^netus -r- kur vienam® ir ta frys'Tneta!,' ir ta pati bendrovė
būtų didelis pliusas radus sadabar su narinis ir sū
KNYGOS
rikiečiai lietuviai kurie pasitu-.
darė. Vaikai .paleisti,' liuosj. me pačiame 'kambarėly sutilpo su tuo pačių direktorium prie
KONSTITUCIJOS
viskius įsigyvenusius .o neiš- Pa«alAliais prenumeratoriais
rinčiai gyvena būtinai turi bent
Kuo jie užsiims Vasaros metu, dvi lietuvių bendrovės. Sutve šaky vėl’ yra “nusistačiusi”
PLAKATAI
tautėjusius brolius. Tiesa, da- “Darbininkas” skaitytojų tųj kelintus metus kartų nuva
TIKINTAI
.
'
Jei tėvai savo vaikams- neva rė jas iš tįkrųjų ne kokie ten Išsikeisti. Ir “ jai if visuome
bar ištautėjimo paojus yra la-pi mažiau negu pirmais ir antLAIŠKAM
ir
dovaus, jėi tėvai su savoj vai gerų planų ir pilnų terbų kapi nei” turbūt dabitr jau naudinžiuot į Lietuvų atlankyt saviš
bai didelis, bet nėra teip dide-’P^
«avo gyvavimo tū
KONVENTAM
kais neužsiima, tai vaikanis ne talistai. Sutvėrė jas tvirtas;;,giaų ..veikti akcines bendrovės
kius, tenpaviešet kad atsinauANTGALVLAI,
lis kaip kad kaip kurių laikra- reK ii' ilci dešimties tūkstan54
‘
Jinti,
Ijįdd
lietuvystėje
atsigaiU2KV1ETIMAI
bus
vargo
susirasti
sau
ditiugų
formoje/
Vadinasi,
kol
bevelk
lietuviu būrelio, pasiryžimas
TWščių pranašaujama. Reikia tik- K™ skaitytojų dar. gana daug
BAR CHEKLAI ir- tt.
ir
užsiėmimų.
Kas
išeis
!iš
tų
r* x
vintįf O ne vienas gali net raskeltp( tautinę. prekybų—pramo ; .visa bendroves . gyvastis pri
tai
palaikyft-inteligentijai
artiĮ
trūksta,
Su
visais
spaudos darbais
i
gatvinių draugavimų, ’taL ne
& jr bizniškų išskaitliavimų,
nę. Ir.tpms Įtenįlroyčms sekesį. klausė nuo įnešamo į bendro
visuomet
*.
kreipkitės pas
mesni ryšiai su Lietuvos visuoAnais metais kaip “Darbi- džiugins tėvų.
' ‘ !
mus
o
gausite
gerinusį pa
gali rasti progų savo kapitalui
.Šiinešė piliečiai po šimtinę, in- vės . kasų . pamatinio kapitalo,
mene, vieni kitus atlankanti nhiko” spaustuvė steigta, kaip
tarnavimą..
„-^tinkamam įvest inimui...
Kad vaikai neitų savais ke flaeijos.pagalba ir dėl bitų pa kol bendrovei, buvo svarbu, pa
vipsi kitus dapildant, vieni ki- [namas pirkta ir finansinis sto
ti “DARBININKAS”
< i
į * : Važiuodami seniai privalo tus studijuojant ant tiek kad vis daug geresnis buvo' negu liais^ tai tėvai- turi kuodau- dalinių priežąsčių bendrovės vienį snš® į įtraukti j. bendrus
i*
Š6G V7estBroadway
giausia su jais užsiimti.
augo metas iš mėto, įsirašiusie bendrovės interesus,. įžodžiu,
f‘L- "
vežtis ir jaunus savo vaikus, gerai supratus, tuomet visas kaip dabar yra...
So. Boston, Mass.
Kame to
Vienas geriausių užsiėniimų ji1* nariai skaitėsi tikrais bend kol pavieniai nariai bendrovei
; kad jie pamatytų tų Lietuvų, nelemtos pranašystės gali nuei-| viSo priežastis?
I
su vaikais yra geros vaidams rovės dalininkais—tik štai, po buvo daf labai reikalingi, tei
t <
kad jie jų pamylėtų. O jau ti ant šuns uodegos o lietuviai Į Nėra katalikų tarpe vienyr’
' J
’
t
’ ’ . .
knygelės.
Jei
vaikai
jau
paau

«
nikliams važiuot ir-gi pato kaip buvę teip ir likti lietu-Į bes. '
giausia yra bendros ekskursų vinis, tikrais lietuviais o ne iš-Į Nėra inteligentų ir darbinin- gę, tai tegu jie balsiai prie pro
gos paskaito, o jei dar maži
jos didesniame lietuvių būryje,, sigimėliais.
I kų tarpe bendradarbiavimo.
> ■
ar nepratę lietuviškai skaityti,
dėlto kad jie tuomet geriau su
Juk lietuviškose parapijinė-1 Nėra katalikiškos meilės ir
tai tėvai vaikąnrs teskaito.
sipažįsta ir Lietuvoje jiems
se mokyklose vaikai auklėjami I lūisiaukavimo.
•■ <■
Labai tinka vaikams šios
'V
smagiau, nesijaučia teip sveti- lietuviškai ir kuomet žiūri į bū-l O kol to viso nebus, negali
knygelės :
• mais.
nus priaugančios jaunuome- lma tikėtis pasekmingo augimo
Kaina
Lietuvoje toki atsilankantie nes, būrius moksleivių kurie I organizacijos,
Pasakėčios, 32 pusi. ........10c.
- .■>,».
ji. amerikiečiai yrti labai pagei nesigėdi lietuvių kalbos, lietuUoli būt, kad prie to prive Vaikų Knygele, 78 pusi...........30c.
daujami ir laukiami. Jų lau ria vardo, tai teip ir matai, [Jo klaidos mūsų vadų ir mūsų Mano Dovaneli, 18 pusk ....10c.
kia giminės, Taukia biznieriai, kati ta jaunuomenė prie atatin- pačių, juk kas nieko neveikia, Git, Paklausykit, 190 pusi.........50c.
Mukia ir, Lietuvos jaunuome- kainai to .dalyko pastatymo ne tik tas klaidij nedaro, kaip Vaikų pasiskaitymai, 48 psl.. .'10c.
Ą.<L-T
. nė. 'Jiems malonu susipažinti tik kų neištautės bet dar.su- žmonės sako, nors ię su tuomi Kiškiai, 16 pusi.......................... 10c.
' su- savo broliais jaunuoliais-lė- stiprys lietuvystę ir senių su- s‘utit nėra galima, nes mano Ir "aš mažas buvau, 60 pusi.. .10ė.
mįs iš laisvos Amerikos, už- amerikonėjusių tarpe.
nuomone tas kas nieko nevei- Mūsų Jaunuomenės Idealai
....
... ii.x |kia tuomi pačiu jau irgi daro
megsti su jais draugiškus pa
68 pūsi.......................
25c.
lie įaunuoliai-les mokslo tu- |v, , , ,
.•
.
žinties ir meilės ryšius. Juk
. . /
v, , ,. . .
didelę klaidų,
Ar Daug žemės žmogui Rei
n ir jo gauna užtektinai AmeT, ,
.
v. .
tiek daug yni skirtingumo au
d
, ,,
, ,
v.
I Bet ar mes imsime šiaip ar
kia, 48 pusi...............................10c.
nkos mokyklose-bet pačios ne-L .. . . , . ,
,
klėjimo būduose tarp Ameriko’s ,
.
x- • •
• . . kitaip i dalvka žiūrėti, mes tu- Ąžuolas, 42 pusi. .. .....................10c.
tuvvstes idėjos stiprinimui tu- .
. . * ■ .
ir Europos... Yra dalykų ku
.
...
rime, jeigu pastebime klaidas, žvaigždė, 18 pusi....................... 10c.
n smegenis pasukti lietuvių m- ... .
.
rių būtų pravartu lietuviams , • *
L •
•
jas atitaisvti ir ateityje m baimė Poema, 166 pusi............. 50e.
teligentija, išeivijos sroviu va,. ,1
.
..
pasimokyti iš amerikiečių, bet ,
’
v.
\ ,. ,
vengti, bet nuo organizacijos Apsakymėliai, 76 pusi.............. 25c.
dai kad nustačius atatinkama , °
. v.
.
.
yra daug tokių dalykų kurių ,
t.
, ,. .
c darbu ir nuo pačios orgamzaci- Kataržnikas, 30 pusi.................. 10c.
krvpti atatinkamų priemonių ,
“ ... .
... K .
teip pat būtų gerai kad ameri. ..
v x
Jes ne tik kų neatsalti, bet Auksinio Obuolio Istorija,
ir būdų naudojimų.
. v. , . , ...
.
.. .
; kiečiai pasimokytų iš Lietuvos
u
J J priešingai, dar labiau ir atkak84 pusi.................
50c.
Riksmu
kod
gresia
ištautėji-1
liau
griebtis
už
darbo
ir
visas
jaunuomenės. Vieni kitus daKaukazo Legendos, 30 pusi.. .10c.
mas
nieko
tam
dalykui
nepa-1
kliūtis
nugalėjus
organizacijų
pildytų... Ieškant visuomet
Tas visas knygeles galima
♦
Ei
galima rast ko naudingo, pa gelbėsime bet turime griebtis sustiprint ir išaugink
gauti 6 ‘ Darbininke. ” Jos" vi
Jei L. D. S.< būdama katali- sos atseitų $3.30. Užsisakan
mokinančio’, sektino, prakil- priemonių kad tam ištautėjiniui už akių užbėgti.
[kiška ir grynai Liesinę darbi-’ tieji jas visas sykiu gaus už
naas...
Jau pradžių tam padarė mūorganizacija galėjo kaip $2.80.
Dabar kuomet emigracija teip
Nupirkite visas arba kaiku. sumažinta, kuomet gręsia lie sų garbingi pirmtakūnai kurie rvarn užkliūti,, tai pakeitus jų
tuvius Amerikoje ištautėjimo įsteigė parapijines lietuvių mo-Į koperaeija taip tik ir tas .pa- rias tų knygelių vaikams vasa
paojus, tai juo labinus turime •kyklas, šv. Kaziimero vienuos|kryp? S^ojon pusėn ir bendrm ros laikui.
Dalyvaus Bostono', Monteįio’s, Ptovidėncė’o ir kitų aplinkinių parapijų chorai.,
“DARBININKAS”
■2 kreipti domės į toldų ekskur- lynų ir tam pasašias orgaiiiza- ūarbiavinias yra visiems gali*
9 vai. ryte.-mergaičių ir beitiaičių lenktynes. 10 vai. Nonvood’o it Montello’s jaunų
366 W. B’ivay; 8. Boston, Mass,
i " Mjų į Lietuvų rengimų ir jose ei jas. Tas jų triūsas nenuėjojlllas ir būtinai reikalingas,
vyrukų lošimas base-ball.
dalyvavįmį kodidžiausio lietu- vėjais. Turime šimtus vaikų Į Bedieviai katalikus skaldo,
KITI VAISTAI NUO
2 yak po pietų Norwood’o Eikš garsūs visoj Naujoj Anglijoj balinįnkai loš su Monta*
‘ vių skaičiaus.
Tegul* nelieka gražiai lietuviškai kalbančių, "™'■=-= ' ' ..'-y-1
DŽIOVOS.
llo’s narsiais lietuviais boMnkais. Didžiulis benas griež dienų ir vakare.
T* .
įV’M® vieno tokio lietuviško biz- rašančių ir mųstančių.. . tai jau tautiškų, jiiusmų ir susipratimo
Pliikioj parko salėj ant slidžiųjųgrindų/ griežiant orkestrui, šokįsų . kurie tęsis ligi
Prof. Riekėt pareiškė pran
nieriaus, profesionalo
kurs didelis darbas,., tik reikia tų sustiprinimo priemones,
,
<
‘
.
‘į
Priežodis sako: “Duok DM- cūzų Mokslo Akademijai .apie f12v. naktį.;
bent į kelintus metus su savo darbų dar labiau/sustiprint,*.
«
10 vai. vakare,tikrai stebinmičioš ugnys
faerverkai nušvies visų Noii\voŪd.?o paŠeimyna nenuvažiuotų kartų Mokykla,, organizacija, ekš- ve_bėdos o pinigai buš.” Taip išradimų naujo būdo gydyti tu|dangę. Laimejusiem nepaprastų gĮlinkų bus iškilmingai, mteikiamas naujas auioinębiliM
Lietuvos atlankyt ir. tautiniai kursijos į tėvynę, ekskursijos ir sii ištautėjhna paojmni. Kaip herkliliozų (džiovų). Jo gydy
|Busj begales, ir kitų įvamau^ų hjmėjlinų ir naujausios rMes įiidomių žaidimų
V-atgimti, atsinaujinti. Juk A- į Amerikų Lietuvos inteligen.- jis iškyla, tuojaus reikia jo ne- mas jau buvo? praktiškai išban
Gailūs užkandižiu, jskanūs gerymai? mandagus patarnavimas užtikrintus svečiams.
gmerlboje kas mėtas po keiioli- tų... bendras visų bendradar-nusigastiįbet dėt-visas paštam dytas ii‘ davė kuopuikiausių
Įranga tildai 2Bcentai, vaikamsdykai*
. M.
lietuvių baigia aukštuosius biavimas kultūriniame mokslo | gas suradimui ir nustatymui ■vaisių. Gydymui daugitmkm
z
JeigOepos 4 d iy% toomet visas šitas trukšmingas i^ūžlavimas. miMlamas
?'Ktookslus, tampu specialistais: ir ekonomijos darbe, kaip ly- tinkamų būdų jo ntigolėjinnii ir vartojama sunka iŠ žalios ir
rytojaus **— liepos 6
’ ’
. * ...
\
5 d.
tl.
. ,,- . \»
4 - ,
advokatais, daktarais; dantis- giai prekybos ir pramonės dar- prašalinimuL Jų turime ieŠ- džiovintos mėsos. Naujas gy
"
’lietuvius,
1
visas jų orgomčyas^.
.
Tad
nuoširdžiai
kviečiam
visusjūačios
apylinkes
■ tais, biznieriais, bankininkais, be, snį&rys i šmūsų visų vienų Į Imt, juos turime sūrasi — Jv dymai Yadinste zompterapi* v
draugijas inaiosiai dalyvauti mūsų
išvažiavime
inžinieriais it t. L Jie visi su Čielybūs kūnų, vienų tautų, ku-j juos surasime.
l
6
(“Lietuva”) •
’ F Virale*.
laiku sudalys lietuvių turtin- yi ištautejimp puojui
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pat naudoj rkibk ir iš iwutįh|-

PRAUEIINAS

I

misv spalvomis nudažytų trau
kinio vagdnų; nori jais naudoLDKS. Nfer Yorko ir New
tis, turi nusipirkti bilietų, no
Jersey apskričio Buvažjąviinas
ri pilietis naudotis kad. ir “ tau
|vykg jiedėlioj,
29-tų
tiniu kapitalizmu,” turi sumo į,1924 m.j l-mų vai. po pietų
kėti palūkanas.
Metas įik
gerb. kūn. Remeikom 0etaiiiš“tautinio kapitalizme” atsto
kąmpgų
Būębliig
vas teatjaųčia gyvuosius tau
Ifeif. Brooklyp, N. x,
tos reikalus taip, kaip* kad sa
^ėtbiainiejĮ
vo rezervais galėtų.
lonėlrite prisėsti
Įto^Visuomenes gerovei toli ne daugiausia. Kadangi šis su
visvien,- ar šimtas piliečių ben važiavimas
ssr
drai pelno ir turi po. šimtų litų md, tai jame dalyvaus žymus
arba ar dešimčiai tenka po nenfro v^jyboą nąry®, turis
tūkstantinę. Dar didesnis kon
trastas pas stambesniuosius
kapitalistus. Juo plačiau ir
juo smulkiau šalies turtas pa
sidalinęs po kraštų, juo svei
kesni bus krašto'ūkio pagrin
dai. Tiesa, stambesnioms ūkio akcijoms nėra galima apsi
eiti be pajėgij subūrimo, subendrinimo, be atsargos kapitalų
sutaupymo.. Kaip tik čia pra
sideda koperaeijos uždavinys.
Ta kryptimi ir minimos lie
tuvių bendrovės būtų turėju
sios tęsti ir plėsti savo darbų,
o ne keisti sistemos tiek giliai
iš pagrindų, kad vos nepažin
ti senosios bendrovės.
Maža
kas galės čia išsikalbėti, kad,
girdi, patys dalininkui legalia
me dalininkų susirinkime “nu
tarė” pakeisti bendrovės for
mų. Į tai reikia pasakyti, kad
dažniausia nariai tokiais atve
jais nė nežino ir negali žinoti,
kų daro. Visa čia beveik pri
klauso nuo to, kaip bendrovės
vadai dalykų išdėsto ir kų susi
rinkimui pataria. Tų patarimtt dažniausia ir paklauso. Na
rių pasitikėjimas juk pastatė
reikalų vedėjus į jų vietas. Tai
ir nebūtų priežasties jų patari
mų neklausyti.
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Bvr Jurgio'bažnyčią gražiai tępliojama.
rū^įnšsi gerk
IdeĮmnM kus. J. Dus^iu^ - Jį remm gejdeji parą^otįys ip aukas
gausiai duoda-. Dundrilos parti
ja visai baigiasi skoloje iki kairio
įklampinus.^ s Kun. S. Norbutar
išvažiavo . pailsėti prie tėvelių.
Kun, B Raščiukas pradžioje lie
suteiks dąū^MiŪi| ii MWsib pos apleidžia Shenandoah, Pa, ir
IX seimo ir paaiškins apie toli vyksta į RlizabetK N. vJ. Kun.
M Žindžius važiuoja Lietuvon ap
mesnį veikimų?
Tai-gi gerb. kuopos malonėki silankyti. Taipogi važiuoja Lie
te išrinkti koveikliaušiusdele tuvon kun. P. Saumsaitis ir kiti.
gatus ir įteikite jiems naudin- [šiemet aplankys apie 15 kunigų iš
ginusius sumanymus. Kad mes [Amerikos Lietuvą,
galėtumėm savo L. D. . K. 8. Į
Delegatas,

Adventistui -— Amerika—-WilliamMilier —1831
Sejitintadieniai Baptistait A-

inėrika*
Gęnbrale Kbnfėręnęija
4833111.
",
;
* Kiti Presbytoriaį —*BhiIadelphftt —* Geneihtū Kėitiereūcijb —*
1840 m.
’
’
’ ,
Tikri Metodistai <—4 New York
i-— Metodistų delegatai — 1843 m.
Septintos1 Dienos Adventistai —Mielligan
H G. \Vhite —
1845 m. ’

Lošėjai roles atliko gerai ir pub
likų daug prijuokinb.-'5
^Toliavm sekė eilės. G. VaįiiaųBkšitū deklemavo “Vasaros Nak
tis5 ir 0; Žilmškaite “•žvaigždutęs,” .
‘ ; -ri
*
r
= Duetas fortapiano, kurio vardo
nOmmęnų skambino v, Aūgiutė
Lukšiutė.
'
^Choras padainavo “Socas”
jkSpp. CĮurijbmoų duetas, “Ilgu,

•Viri- linksmai - Inekučiuodami išėjo daūg ant sttrikų* diM

Skirstėsi į namus.
'
Birželio.-.13 dieną Sy, Cecilijos
- “Surprise hah• tįįi**' vĮettom yargonjnMrui X

tik unijų. darbininkai
kurie prie unijų
darbdaviai su jais
Numažino algas —- nefimH
rZ. Visininni jo vardo dienoj M- pattepe dirbtipo 3-4 st&k^H
siprięSina. Žodžiu sakSSKB
1U vąksrMišs buvo trum^
gramas^ susidedantis iš prakalbč- darbdaviu stt ncoiganizuotaSS

Ilgu” komp, Petrausko sudainavo
Šį';riSesnėliutė iii K 'Kučinskaite.
;Choras: “Išėjo tėvelis,” komp,
Kelpšos, duetas “Biruta,” komp.
:Mt Petrausko, sudainavo S, Karu-.
Spiritistai — New York —- Fos Čiųtė ir E. Lukšiutč. Choras “Įvažiavo meška” komp. J. Guda
Famile
1848 m.
Christian Scientist — Boston — vičiaus, solo, “Mana bernelis,”
Mrs. Mary B. Eddy — 1879 m. ikompl Bendoraičio sudainavo gra
Christian Scientist — perorga žiai G. Sargeliute. Choras, “Tam
nizuota — Boston — Mrs. Mary sioj naktelėj,” komp. Šimkaus. So
lo, “Vargdienėli,” komp, Petraus
B. Eddy — 1892 ni.
Miškiniai
Lawrence —■ Sta ko sudainavo V,- Augint ė, kuri
teip sustipryti kad jau ateitjr
‘
f
nislovas Mickevičius — 1816 m. pirmu kariu pasirodė su savo ne
pavojus nebegręstų, o ramiai
cleveland, ohio.
Šleininiai -r- Latvreiice —- Sta paprastu švelniu balseliu. Publi
galėtumėm apšvietų skleisti
__ _
kų žavėte žavėjo, nes jos švelnus
tarpe daibininkiŠkba vlstlbme-Į -Mano koresp. buvo pažymėta sys Šleinių — 1918 m.
nes, nurodant kėlių per laik- [ dėl išvažiavimą Moterų 8ųjungos ♦ Muzikantiniai — J. B. Muzikan b^feelis labai pritiko tai “Vargdie
nėlės” dainelei, už ką. publika ne
1924 m.
raštį “Darbininkų1’ prife švįe- Į 26 kp. 29 d. birželio. Įvyko per- tas
sigailėjo aplodismentų. Vėliaus
sesnes ir laimingesnės ateities, maina. Piknikas bus 6 d. liepos.
Žodžiu vienų protestonų be ma
choras sudainavo “Oi močiute”
Kad ant šio suvažiaviirio nesi- Į
Viena iŠ jrpngėjų..:
žų atskalūnų Bnžovistų, Jankaūskomp. Šimkaus ir Lietuva Tėvynė.
.rūstų nei vienos kūdpbS aps-|
------------; kinių, Sliuptarninių, GreičiunieMūsų gerb. klebonas J. Židanavikrity kuri neprisiųstų savo dėLAWRENCE, MASS.
Į
čių, Genotistų, Demskinių ir kitų
čius pasakė trumpų prakalbęlę.
legatų arba naudingų sumaiiy-1.
_____
pernai buvo 257 sektos. Kaip vie
mij.
Malonėkite nėsivėluoti, Į Gavome iš So. Bostono nuo Me nas protestantų vyskupas išsitarė,
nes turėsime apsvarstyti dau- donio baisių žinių! Praneši kad “bloga būtų turėti 7 protestantų
gelį dalykų.
[ South Bostono delegatė į karaliereligijas bet kriminališka yra jų
M. Stapinskas, pirm.
yra Mikalauskaitė. Prašo tuoj turėti 257.
Rengia New Haven’o Lietuvių
i. Sereika, raSt
paugiau kontesto tikw Ir praTežino ponas muzikantas ką, kal
Namo Kooperatyve B-vė
P. S. Ta pačią dieną 7 vai. ne5“ kad vid atvaži,loja su kara' tinį nž “bąžnyčių^ięvaš.”
N ED g LI O J
vak. po apskričio suvažiavimai P“6 ‘
kai-ališikąjį iSvažų- į Tbiiej kfriyi vadai melu gyve

liii bei dainų.
Priauga učiųjų jChoras mergaičių
ir bcrnaiči ųsuteikč gražią, dova
nėlę peš G, Sargeliutę.
Po programų! šųdainavo visas
choras Lietuva T'evyne Mūsų ir
linksmai žaidė iki vėlybai naktį,
Pasibaidę visi skirstėsi linksmąjį
namus.
Ten buvusi.

ninku elgtis kaip tik jam
"Dauguiftas dirba po J4 (m#
riakles. Raudasi ir lietuvi^a
žioplių, kurie vadina save
komunistais o pirmi
ja.” Geda tokiems.
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LIETUVIS ADVOKATjffl

THOMAS J. CABSH

’■ Daug Šilko dirbtuvių užsidarė,
Irinos kur ir eina pa biskį, tai su
manė numažinti darbininkams al
gas. Darbininkai nepasiduoda ir

r
Advokatu H. P, ROC^OT
kartu šų įlyrita

perkelia savo ofisą į nauja

Room 311 NationaT
Main St. ir kamp. W. MainaE
NEW BRITAIN, BONSO f

’zxŪDlKlą
rįįfa:eurlgr<S:

DE^ APkUPĮISIMOTĮl
• MOTINŲ IlįJŲ •Bf
jįKŪDIKIŲ SVEIKATOS.jįjį

t

Lietuviai kreipkitės prie savo tufe
(iečio Imr gulėsiteatlikti sayp Mįg
kalus Savo kalboje.

PARSIDUODA FARM

w5S
1kUu 4kyrfitJ»M**'uA**’
nv kft* fvH«ubM ni*'

377 akrų farma,:
sylvanijos valstijoj su vO|
sais ūkiškais triobesiais ifj

NiIm (AoMink HdląHoan
■oUMMalrfcaŪBHM jutį
■V kMfclfJ

padarais. Namas 10 kamkį
barių, garadžius autom^j®
biliams; tvartas dęl 16 ažfflj

KUlkv sfrĮtotifakii irta*'
aijlmia n*

kyvoa

mriMa ialnyml * Unt*i
ir mi JaoUtB*, tad ui

4

*tTirtJ_tr. Hbni
inriri«Hllf~
p
O

£

Į

- U?““

I

medžių namų statymui.
pie 330 vaišingų medži|3B
Automobilių . keliąs
pro duris. Vieta"įam m&B
(Išlotojams ir žv^iams ^M
1
tinkama kurortui,
rijai ir kitokiems tiksTkutl
^negullnrišlpntnis. yra keiftiuis akmuo,
Ypatingai, kalbant apie kūdikio kuna
Norima greitai parduV.
funkcijas/ valgymų, miegojimų, ėjimų, į
ar
lauku ReguUuriškujaas reiSkia .sišteiiį',1
šių vietų dėlto, kad s&vii
ii* jei motinu tikisi gauti Siek tiek po į ninkąs mirė. Įnešti ręilriA .
ilsio ji turi.sistematizuoti kūdikio prie
i tik $3,000. Preke SįSOtoj
žiūrų.
_
| Išmokėjimas lengvomis
Vidurių Įinokiubnas.
Klidikį gitiinia prainokbitl' ižtuštinti 1 lygomis pagal, sutartieji
vidurius tinkamai gana anksti. Jau | Norinti įsigyti pelningų
niausias kūdikis pramoks naudotis puo
du jei. jis bus ant’ jo pasodinamas re- I gerų farma kreipkitės tuo^l
guliarišku laiku kasdieną., Reguliarlš- I jaus pas: '
-■ Jj

įpratimui yra pasekmė ufekartotlaų
veiksmų, Kadangi kudilks neatskiria
Jogo nuo gero- įpl-atimo, motinos privaflunias, butų daboti kad tiktai geri įpročiai butų’ užvedama, ant mintie,1?, ka
dangi lalJai 'štoku, atmokinti kūdikį
kuomet jis jau pramoko kokio įpročio,

kuinas yra pirmos svarbos dalykas. Ge
riausias laikas yra po pusryčių, ir nerejilįiL paisyti jokio darbo ar smagumo
kuris kliudytų Sitam. Iš pradžių iš
motinos bus reikalaujama begalinės
kantrybės, bet rezultatas gerai apinokės pastangas. Motina turėtų įsitemyti valandų kada kūdikis pridirba palų.
Sekančių dienų ji tų pačių valandų tu
ri palaikyti kūdiki ant puodo. Puodų
galima laikyti ant kelių taip, kad kū
dikiui atsisėdus jo nugara remtųsi į
motinų. .Jei reikalinga tai laikyti pen
kias ar dešimtį miliutų. Paūgėjus, kū
dikį galima pramokinti mykti, stenėti
ar kitu kokiu badu duoti žinių kad lai
kas atėjo. Motinu turi būti kantri, bet
galų gale daug laiko bus sutaupyta.
Perdėti svarbų šito įpratimo negalima.
Nors daugelį sykių normalus, Svei
kas kudiiks nereikalauti gydytojo prie
žiūros, bet tai laimingas atvejis retai
pasitaikąs. Jeigu kūdikis nesijaučia
gerai, arba nes|piėtoja taip kaip reikia
motina neturėtų vilkinti pasitarimo su
gydytoju. Iš kitos puses, normalus kužiura, rupesnis ir tinkamas maistas, ai
tai iš krūtų penėjimo ar tai iš Borden’s Eagle Pieno, kuomet motinos pie
nas išsenka, turėtų išaugti tiesiai į
sveikų, normalų vaikiukų. Miliūnai ir
inillomii kūdikių išaugo j drutus ber
niukus bei mergaites iŠ sukombinavimo geros motiniškos priežiūros ir drutinančio maisto, kurį suteikė Borden’s
Eagle Pienas.
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Skaitykit Situos straipsnius kas sakaitę
ir pasidėkit ateičiai.

.

MASFETH, N* T.
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Jeigu jusij mylimieji negali atvytto
į Amerikij, dėl ko nevažiuoti
tėvyne jų pamatyt?
1
Valdžius eertif i kutas bus išdUoi^L’
jus <lelt<>, kad galėtumėt sugrįžt Mi
gyje šešią menesių be klapato
imigracijos nustatymą.
■
Buk užtikrintas ir keliauk ant
merikos Laivų — po Amerikos
llava. Trečia kliasa ant
laivų užtikrina Svarumą, ’vrdįrf
patogumų. Bęno kojic-ertai
nų dienų duoda palinksmlnimt^J^S
Matykite jūsų vietinį agentą
rašykit:
UNITED STATES UNM.J
■ši

45 Broadway,
■ New Ta®*
75 Statė Si.- Boston,
M^nayiny Operatorė Įofi ■ T/j
United Statės Shipping

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

į

. SL’ECIALE GE^VEILVLE VIDUIl-VASAlįl^S. EKSKUliSIJA
f7

šiai į LIETUVA

k-4

PER KLAIPĖDA.

i

B New Vork’o laivu 8. S. POLONIA Liepos S-U

a

Laivas tarpo lietuvių žinomas kaipo labai patogu^ kįj^j
tvirtina daugybe laiškų gautų nutf mūšų keleivių.
-g
UŽSISAKYKITE SAU VIETĄ IŠKALNO'.

J
M

BiiIUJos Amerikos Linija dumia, speęiHliSKų. priežturij vąŪoUHF
moterims ir tbip-gi visi ?Wrivfln prižiūrimi gerai. Linija dar®
kad kėlioUŠ jfcttj visiems gerų ir pntogL
,. t ,
<TIOA. "Daug lietuvių dar neapiankG salo genų tėvynę buri
ip
kad negalės sugrįžti atgal į Amerika,
.
DABAR• mŲ PROGA, Dagai nimjų tšhttymų, kiekvienas galt 4
tl savo senon tėvynėn^prilankyti riebiems metams ftr iigiųus;
sugrįžimui | Suv. V'aist bus i^untos kMeiviamk Amerikos ftdoM
Dėl visų dhimmmių InformacMų ir laivakorčių krvipkitta | JM
agentų arti b
'

v

.

j A. J. VALANTIEJUSj
I
Real Estate & Insuranc® a 1
| 4 LEXINGTON AVENIU J

56

Aj

’

liu ir ežerėlis. MiŠk^
me randasi labai dide^

STRAIPSNIS 73

IpratiPiai.

Ft

■*

kliu, vištinykas ir
bėsiai geriausiame stovy^M
Apie' 90 akrų dirbamos ž|įB
mes. Upė su vandenpu|»

talkui irar| Nta <«•!
tjta^ngsferiitajrililkaJ

BIRŽELIO-JUNE29,1924

įvyks prakalbos.
Kalbės žy- vim,Į’ Ucpos 4 d - 1924- š’ta žinia na ir kitus tuomi maitina. Kaimite kalbėtojau
Inugąrifao Lavrane’ą Sudrebės kurie tikintieji trokšta grįžti prie
s=====s========s======s===[ir Cambridge’ius.
Gerai vyčiai! lietuvių Rymo Bažnyčios. Bet jų LIETUVIŲ DARŽE
(Morris Cove)
suvadžiotojai meta jiems po kojų
NAGŲ KRAMTYMAS.
i
I Atsirado čia kvailas Su barzde- visokius užmetimus. Sakoj Rynias.
Ne w
H a v e n, C 6 n n.
Jau pasisekė ištirti, kaa na-1 le Ihisvamanėlią hirtzikaihhs, gal jau sugriuvo. . Nebetikėkite. Ki
Pradžia 10-tą vai. ryte.
gų kramtymas yra prigimta li-|buvęs “Sandaros” redaktorius ir
tas sako- šv. Byanciškaųs parapija Meldžiam koskaitlingiąusia at
ga kurių SU^ųišgj^^iiį^djskiiltlo lietuvių vienybę, plepa,
nuo sugrįžtančių imą po $300. Te silankyti ant šio išvažiavimo,
ji nurodo.fiziškų ir protiškų[prakalbuoja jiems1 bebūtus ir ne- Vis dėlto gali būti ir yra at silpnumų. . Kramtymas. 'UUgilKūtmjis dalukus. Mėto po lietu- paklausia kiek tiems .kainavo su l<ur grieš gera orkestrą viso
:’
sitikimų, kur bendrovių vado ĮpirmučiąusiU apsireiškia
stubas plakatus: “Bažnyčios grįžimas kurie jąų geniai sugrįžo. kius šokius.
Kviečia RengėČai.
vybės;. matyt, nukrypo nuo vaikus ;4-5; metų; amžiaus arkWoš ^sutinka.” - Pr'a-' . Ne $3ęp.00 reikią (sugrįžimrtn, ’ ‘ ’
‘ bet geros valios# savęs .pergalėji 1(26) 1 ’
<
• •
pirmiau užsibrėžto tako. Pa- kenksmmgai veikia aių protr-k
, i
i : I ■
nį darbavhnųsi. •
‘
Lo faid atettų ant jo pakalbu, pamo; katalikišką, mokslo priėmimo.
jeiga tuomet nurodyti į kelių,
Iš 100 vaikų, kramtančiųjų Į Pn'W jo knygelę
Vaistas
ir O tam visam, žinoma, visų pirina
kuris visuomenei sveikesnis ir
nagus, 90 būna negabūs, plepūs Į prisirąšytų prie L B. S. A., Lith- reikia Dievo malonės. O tas gau
naudingesnis.
ir linkę prie blogo.
Šituo [uanian Department, 15 Tower St., nama tik nuo Jėzaus Kristaus?
. Šiuo atveju reikia pasakyti, kenksmingu apsireiškimu Ang- Methuen, Mass. Ir viskas bus
Ber.
kad panaudojimas koperaeijos, Iijoj labai pradėta rūpintis, [laiminga.
kaipo tilto į kapitalizmų, pla kur mokiniams prisakyta kiek-f Muzikantui už tokį grajų gal ii*
čiosios visuomenės gerovei nė Vienų dienų prieš pamokąs ro- būtų laiminga kaip sandariečiui o
AMSTERDAM, N. Y.
ra naudingas.. Tai ,til£ iškone- dyti rankas klasėsa uMetojim [katalikams pakunigauti. Bet jo
veikimas aukštosios koperaci- Nagų kramtymas . smarkiai [klausytojams tai naudingiau būtų
Veikimij pas mus nestinga, Be
baudžiama. Gydytojai reko-4 pažve|g|į į sekančių balnyčių ir įjos idėjos.
veik kiekvienas nedeldienįs yra
įfsūninti kas
Dėm-nas jun. menduoju ištepti pustą viršųužnmtas su įvairiais perstatymais
$sę|S
nes aštriais .vaistais. Kiti pa-1 ■% v?- .
x .Jk . .
+
-aust.*
tas
kavas
n*
nesataikas
įveda,
jjei
koncertais,
bet
laikraštyje
ma

STŠp'
*.
(“Lietuvos Žinios’7)
taria gydyti šitų ligų, aiškinant
- ’ * .v „ /
4 .
žai kada patemysi žinutę- apie tai.
mokiniams, kad tąs yra labai
is Sunday V^sitor)
k
JeŠtai birželio 8 d. š, m. buvo vie
Red, prierašas: ‘/Lietuvos ži pavojinga ir stengiasi juos tO- Į ūym° Katalikų Bažnyčia
Jėzus Kris- nas iš gražiausių vakarėlių. Su
nios” gerai padarė iškeldamos kiuo būdu atpratinti nuo blo-l ruz°bmoj ((vieta)
_
tus, Įsteigėjas—A. D. 33 metais. rengė šv. Kazimiero parapijos pri
šį klausimų dėlto kad kandida go įpročio.
----------------Liuteronai — Vokietija — Mar- augančiųjų choras mergaičių ir
tų. į kapitalistus dar yra ir dau
BŪTŲ NELAIMĖ.
tinas Liuteris, įstėig. 1517 m.
j
bernaičių iš apie 60 choristų po
giau. Jeigu jau iš kapitalisti
Vienas
humoristas
’
(juokdaĮ
Anabaptistai
—
Vokietija
—
EI javp kūdikis
vadovyste vietinio vargonininko
nių bendrovių bent viena virs
nakty verkia, yra
A. Z. Vismino.
Visųpirmiausiai
tų j kooperatyvų tai dar būtų rys) plaukė laivu per Atlanti-bNicholas Stork — 1521 m.
neramus ir nemiega,
gerai, bet’ kacUiš kooperatyvų kų. Kartų jam berymOjant Kalvinai — Šveicarijoj —- Jonos pasirodė ant estrados apie 40 mergali būti tai jo mai
gaieiij kurios išpildė veikalėlį
eina į kapitalistines tai visai ant turėklio priėjo jo pažįsta- Kalvinas — 1534 m.
stas, kuris kelia tas
maš, pakštelėjo per petį ir taEpiskopalai — Anglijoj — Hen- “žvaigždžių kalba” su dainomis.
prastas dalykas.
bėdas.
rė:
A
,
! rikas .VIII — 1534 m.
Ši pradžia didelį įspūdį padarė į
i
“Ar sveikas žinai, kad jelĮ Unitarijonai
Vokietijoj — žiūrėtojus.
^Tokiais atvejais tu
žemė
būtu
išlyginta,
tai
jūrė
Į
Celarius
-^1540
ui.
Lošime
roles
išpildė
šios
.mergai

rėtumėte vartei BorVARLIŲ VAISINIMAS
den’s ’Ęagle Pienų*
apsemtų visų žemę ir visur bū* Į Kongregacioualištai — Škotija, tės: Rytine Žvaigžde — S. Kisie
JAPONIJOJE.
maistu kuris išauk
tų kelios mailės gilti.11
Anglija — Robert Browne —1583 liūte, Gyvūnų Žvaigždė — V. Aulėjo daugiau drūtų ir
K
Humoristas nudavė nustebk- jin.
giutė,. Vandenymj žvaigždė — G.
sveikų vyrų bei ino*
Panašiai kaip Šiaurinėj A- šį ir tarė:
[ Baptistai— Rhode Island — Sargeliutė, Jaunikaičių — J. Ži
tery negu visi kiti
nierikoj, valgonnj varlių vei
“Na, tai jei pamatytum kų[Roger IVilliams — 1639 m.
linskaitė, Mergelių — E. Lukšiukūdikių maistai krū
simas ir Japonijoj išsivysto į
hors žemę belyginant, tai vie-r Quakers —* Anglija — George te, Vėlių (dūšių) — O. Kadziutė,
von sudėti.
pelningų ūkį. Įsteigėjas šitos t°j ii nušauk. As nemoku | Fox —1647 m.
Kūdikėlių — S. Karueiute..
t
I.
#.
žydinčios pramonės yra HaitoEagle Pienas buvo
plaukti.”
I Quakers — Amerika — IVilliąjn
Aktorkos savo roles atliko lari Tokio priemiesty/ Tasai žve ----------- - -------------------- i---------- -—[tenh — 1681 m.
I priimtas pienas per
bai gerai.
63 metus. Jis stipjys turi tris varlių famias (u■ Nuodija žmones Ktatatt.
- AugUja - John
Daug juoko pridarė sakydama
I riai: rekomenduoja’
kius) viena pusketvirto, ant
eiles O. Česneliute “Vineukas.ĮĮ
Į dytojų/ kuomet mo
ra penkių, trečia pustrylikto
Kaune, Gardino g. Nr. 7 ir 9 j Laisvamaniai Baptistai — New Ji teip jausmingai ir gražiai nusa
tinų pienas neprieihektaro didumo1. Tose trijose policija padarė kratą pas pil. |ilampshirė
Bęnj. Randoll — kė Vincuko vargus, kad publika
mas ir duodamas gyį ft »m£žL. ~:
faunose varlės padeda apie 80 Kaplanienę Šilkų ir Ziiniejaus- Į1780 m.
. nepaliovė delnų ploti ir turėjo ant
tūkstančių kiaušinių. Iš šitij tienę Marę. lįasta daug kokaiLiuosįeji Baptistai — New York ru kartu išeiti. Skambino forteJeinežinąi kaip varkiuušinių per metus išsiperi 60 ho, kuriuo minėtos pilietės!—- B’jah (iorp 18 šimetmety.
pianu solo “The Fairy Bai'ąue”
tot| Eagle Pienu,
taikstančių kiaušinių.
Iš šitų
ūprūpindavo"prostitutes, ii* jų
Mokiniai bei Krikščionys — J. Žilinskaite. Deklemavo eiles B.
prisiusk inumš iiift
kiaušinių per metus išsiperi 60
Klientus.' Be to, jos. davė po-ĮVifgihia k— Aleks. .Cambell
paskelbimų irtaespaKiškiute,
/
.■ ■ .
tūkstančių varliukių. Japonų iiciniiikams .3O Iii. ii* 2 doleriu Į1813 m.
i
Matute
ta# irnifib
• Duetas fortaipano’“Commencevarles esančios labai brangios. kyšį, kurį pastarieji priėmę pri- b Reformuoti Metliodistai
|
Siuto
instrukcijas,
Kfi
Ver meiit Grand Mereli” skambino
I
įiįię
Knygų
Ir
kito*
Gerai užaugintos varlės, par kiate savo vii’šinink. Byla per- Imdnt ^Atskala metodistų—1814
: "gražiai Š. Kisieliūtė ir A. Vainaukits brangias Inta*
duodamos net už keletu dešim duota 1 nuovados taikos teise-i m.
skiutū.
\ /
Į macijas dykai.
čių jenų (japonų pinigas). Ja jid, kad nubaustų iiž preitiavi-| Metodistų draugyste
Now
Vaikų losimas
“Prie Ama
ponų žemės Ūkio ir valstybes inų kokainu it kyšių davimų. [ York —; atskala metodistų —1820
THENMENCOMaiK
to. ” Roles atliko Šie: Ūkininkas
turtų ministerijoje būstus įLŠori*
Kąd,kuostttiltiau^ių’baii^lę to-[m,
Z, Cinikas, Stalius -i J. Užku
stei gtas atskiras, varlių depar klotos kvailų žtooiiių nuodinto- Į
Metodistai protestonai
Bal- raitis, Kalvis — Vi Aleks&ndra□k
2
tamentas.
■
viieuį Siuvėjas — V. Daučiūnas,
joms uždėtų!
[timore — atskala metodistų
(Kauno ta)arbin^llkiU,,)
-1830 m.
Malūnininko* — K. GrinČiūna*.
(“Lietuvos

Į

“ Šv. Kazimiera parapijos bg
čiojo per ilgų išikų nebuvol
tros šviesos, nors ir šėmai

Darbai visai mažėja.

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS

J

Elektra bus invęat#»

PATERSON, N. L

______

1

*

BJmWAXKmOAUmi>9Bn>»dwąY,Wt<»^X4
/

d
j!

buvo neparanku ge-, J.30; berniuką 58, mergaičių 72.
.Visi parapijonai seniai Taigi čia reikėjo sudėti į
Hp tr dabar ^visi. penkines ną darbą daug pajėgų. Taį-gi čia

VIETINĖS ŽINIOS
»

.........

»

_■

MAŪJAL. D. K. S. CINTBOĮ
VALDYBA

Tšl. to. Bouton 4060B

t

,

, .....

I

DR.
J. C. LANDŽIUSI
LIETUVIS GYDYTOJAS IR |

DVASIOS VADAS"—*

Mpr. Onos dr-ja paklojo Šim-

visą darbą atliko mūsą gerb. kle SVARBUSSUSIRINKIMAS. Estągeležinkehą k»U»trofos
Kuu. k; UrtonMliauv
^■fc^Atimiero dr-ja^turejo $a- bonai ir jo mylimas asistentas
50
W. 6-th St, So, Boston, Mnxt
ji>DKSrl-osMopoš pusmeti?
smuiKmauM.
2 d. birželio. • Be- gerb. kun. L. KayaiiatiBkaHr įriti
PIRMININKAS
į
1
nis susirinkimai atsibus petnyA/Valarnuakas,
.& m. birželio iąėn^3 dieną
gavo, dalykus, vienas Viešpats Dievas jiems gausiai at*
711 Cambridge St.,
čioj, birželiu 27 d. š/m. para?
naktį ėjo keleivių traukinys iš
kad paaukoti ant lygina už ją darbus; •
*
Cambridge, Mass.
pijos svetainėj ant 7-tęs gatvės,
Valkų | Taliną (Revel), vež VICE-PIRMININKAS ■*įvedimui šviesos 300 doReporterių
492 , o, Boston, Mašs.
damas apie 400 keleivių. Smar , Vincas ftlrka,
įneša $2,00. Vienas at49 Lincoln Street*
Gerbigmieji-mosios malonėkit
.
?
Cambridge, Masa.
kiausiame
pasiprašo <balso, pradeda
f
skaitlingai
susirinkt
Taruti
BRIGHTON, MA8&
ųuvirtą nuo kelio; kai kurie SEKRETORIUS — R. Daužvnrdls,<
sėdėdami vėlkalba ir1
1323 M M*' N. W.,
daug svarbią reikalą. *TaipoVVashliigton, D. C*
sunku sutvarkyti.
vagonai numesti per 35 metrus
gi išimto raportąš^iį koiniPranešimas.
^K|r draugai ftekalb ėdami ir iš į
nuo bggiijr.žežtąšffi vaj^Ė^;Ųž- IŽDININKAS —• A. Patembergas,
’ *877 Cambridge.St.,
sijiyrengimosį prię didelio dar^Bvtohjišėjo ir galutinai nieantp^gtfojp
vagono^
1
?
Cambridge, Mass.
LDKS. 22 kuopos susirinkimas
bo. Visiturim atlikt savo prieKONTROLfiSKOMISIJA
—
HEįftrt&rė. Viską paliko ant se- iš priežasties šventes Liepos Ket
ris visai sutrinšHątąSt. Tąmę
J.
SinilgiR,
127
ClierrySt.,
atsivest
ir
prirašyt
HEb susirinkimo.
Rimtumas virtosios neįvyks. Pasiliks ant dermę.vagone 10 kęiėiviąiniriniai už*
CambrLdge,Ma9».
enąmaūją narį ‘
nors po
P.
Kndldta,
31 prknklln St.,
M&jHikaHngas visur, ypatingai ateinančio mėinesio toj pačioj vie
^nušti, snį^iai, o’ŠJėngvai su- •;
Norwood,
Mase.
^Kviečia Valdyba.
Sutrai turėtume dalykus šaltai toj3 ir tuoj pačiu laiku kaip visa »
žeisti. ,.
' ’ '- .
M. Klovienė,14 Waverly St.'M
• Brighton; Maas.
ĮĮilihd svarstyti, o visada grei- dos. t
: Sutriuškinto vagono vienas NAMO PRIŽIŪRĖTOJAS—J. GllnecklS
v
S.
ĮjgįĮriririfflte prie dalykų.
Valdyba.
keleivis, išlikęs gyvas, pasako- . 5 Thomas Pk, So. Boston, Ma»s,
Bgb keblijoj netrūksta ir tingiDėl šilto oro, L.-‘Vyčių ren ja,, jog tai buvęs pats baisiau
P. Virakąs, 366 Broaihvny,
South Boston. Mass,
girdėti, kad vienas nagiamieji lietuviški šokiai para sias momentas* Viši keleiviai
Gudus,
366 Broadwny,
P.
SHENANDOAH, PA.
H^latusia kito: “Ar tamsta užsipijinėj salėj ant Septintos gat vagonuose rainiai miegoję, ur
South
Boston, Mass.
------- —r-.rT *
s
iirari savo mėnesines duokles į
vės
pasibaigs.
Paskutinieji
bus
mai pasigirdę baisiausi šauks ADMINISTRATORIUS — V. Sereika,
Birželio 16 d. įvyko šv. Kaz. DrAnas atsiliepė, tartum
366 Broadrcay, So. Boston, Mass*
šią
subatą.
Orui
atvėsus
vėl
mai ir vaitojimai. Keleiviai gu
jos skyriaus narių susirinkimas.
K.miegą, pilnas tinginio: “Jau
lėję ant grindą, ją pusiau ap Visi čekiai, pagal seimo nutarimo, tn»
Kalbėtą apie katalikiškos spaudos prasidės tokioj pat tvarkoj.
ri butt siunčiami kasierlaus -vardu: A.
Eg^do skaityti laikraščius, reikia
Rengėjai. mirę veidai apsilieju kraujais, Potemhėrgas.
reikalingumą
ir
naudingumą
tiky

^festi;’’-Koks tai keistas atsakai kurie Čia pat Ir mirę. Išli
biniame ir tautiniame gyvenime,*
gftKaB. Kažin ar jam kada nors
kę gyvi, bėgę iš apversto tralu
nurodinėta priemones kaip ją pla
Sffcofita valgyti arba miegoti.
kinio ir sulaužytuose vagonuo
Įj-jls ima “vakacįjų” nuo mie- tinti ir Kad katalikiškos spaudos
se ieškoję gavo pažįstamą? giplatinimas yra šventa priedermė
valgymo. Bet mes neturime
Kam rūpi nuolatos sekti mūs
Labai puikioj ■vietoj tarpe dviejų "mo niinių. Traukinio, mašįnistas
visų katalikų.
Žeminti išgirdę tokį atsakymą,
kyklų, prie lietuviškos bažnyčios, labai
už Tėvynės gynimo reikalas, tas
Tame susirinkime Marcelė Šere- geras biznis, Priežastis pardavimo sa išlikęs gyvas, pečkurys
K-turime veikti ir toliau kaip ir
’ serga, nėra kam prižiuretL muštas. Tos baisios nelaimes tegul užsisako 1924 metams
diene įsirašė amžinaja nare šv. vininkas
Kreipkitės į “Darbininko” ofisį, 366
gĮKdį veikėme.
(26) priežastis esanti’ piktadarybė, karią lavinimo laikraštį “KA«
Kaz. Dr-jos ir įmokėjo $25. Taip Broadway, So. Boston, Mass,
^BffdSjau Šv. Kazimiero draugi-j gi keletas metinių. Nariai, kurie
nes'buvę atsukti bėgiai. Po 3-4 RĮ.’*
Pa
Ieškau
švogerio
Juozo
Milušųmo,
didel įautingą 29 d. bir-1 permainėte savo antrašus, malonėkilęs fš Stebelunkių"kaimo, Leliūnų Val valapdą atvyko* pagalbą sužeis ■ “Karys” rašo įvairiais Lie
ant p. Černelio ūkės, Hole-Ikitę greit apie tai parašyti: Šv. sčiaus. 1916 m, gyveno Wqtęrbury, Ct tiesiems, taip pat Susisiekimo
tuvos, kariuomenės reikalais ir
Dabar nežinau kur. Pats ar jį‘žinantie
M-ris p. Kaak, aukštesnieji val duoda daug žinią iš*visjjs Lie
N. J. Kadangi prie tos yie-|Kazimieiro
Draugija,
Kaunas, ji teparašo adresui
KAZ.. SUPRANAVIčIUS,
.beprieina tramvajai nei “jit- Lithuania, nes dr-ja siųsdama 174 Merlan
St.,
E. Boston, Mass. dininkai ir prokuratūros atsto- tuvos ir iš užsienio.
^glftUsjr" tai dr-ja nusamdė “spe-h<nygas senais adresais, turi nuos(J-l)
Apiė šios nelaimės priežastį
“Karys”' spausdina bendrai
Lįį|.jitnęy bus,” kuris ateis prie I tolhj ir narių negali patenkinti.
vai.
.•
lavinančią raštą, kurie svarbu
salės 12 vai. Sugrįš at-Į M. Seredienei ir visiems naSusisieldmor Mimsteris tiafys’ skaityti visiems Šviesesniems
įgifel'apie 1 vąk ir jeigu bus žmonių, rfams tariu didžios padėkos ir paSOUTH BOSTON’E-U Šeimynų na Saeimoj pranešimą. '
<
žmonėms. ■.
mas-po 5 ir 6 kambarius, rendų neša
trečią kartą atvažiuos. Taip- garbos žodžius.
_ jVaso esą užmušta 12 žmonią.
“Kary}” esti daug praneši
$1,820.00 į metus, kaina $13,000, įneš
* ™Ėwe j51. ** PTe: Mm°ta. Petras Raščiukas, ti $3,500. A. LAKAČIAUSKAS, 4K.W.
Kai kurie taip sulaužyti, jog e- mą iŠ kariuomenės Švietimo
Broadway, South Boston, Mass. Tel.
Utet Fa» vieta paimta tam «go
2361AV.
.
(26-28) są negalima piižiiiti'.’ Komisijų darbą.
tmgui ir su šeimynėlėmis labai I
. , _
>
Nuostolią
esą.
padaryta
apie
t
‘A. t <.
. s -i
i . .. Sbenandoah, Pa.
.(
“Karyj” randasi paveikslą,
galimu laiką praleisti. Į
’
10 milijonų markią.
t
ilžinišką išvažiavi-].------------------ -—------------ reginių, apysaką, eilių, juo
.
i
■
•
.
,
*
i
Turiu daug visokių namų: mūrinių
ką irt. t;
iną.
ir medinių,.naujų ir senų, pigių ir bran ': > < Plėšia šelpimo tikslais. >
Reporteris.
/ “karys” rūpinami jaunuo
gių. Porchester’y .penkių išelmyhų me I
’
h
*
dinis
namas
su
dviem
Storais,
randasi
L. D. K, S. Naujosios Angli-. labai geroj biznio viętoj, pavslduodų pi . jtaskva, -7 Gąąj;jmąs žiųto- menės kūno jUvinimū/ Va'duo_
__
.jos Apskričio metinis snv.ažia- giai, rendų neša į mėnesį- $210, kaina- itii§, apsigiųkIay^e4^Į?4 ?- dą daugspčrto žinią iš LieihORCESTER, MASS*
Į viirias. įvyks -liepos 20 d.,1924 tik $18,000, Trijų Šeimynų, penkioli
kos kambarių, ’ medifils namas, su vi plė^i|’pašto traukio’' tarp Vos ir užsieniOTr todėl jiš būti
Bfenoiikmnnija.
”• XTA P°
Liet.Ei
sais vėliausios mados (taisymais* par
siduoda už, $13,000. Rendų neša į mė Taganrogo ir Rostovo du mili nai reikalingas kiekvieiiam
■ ■■
a
|Sv. Jurgio parapijos pobązny- nesį $120, So. Bostone parsiduoda ge
sportininkui.
Sporto skyrių
rus mūrinis namas su dviem.Storais ir, jonu^rublių, kad >šu$elpųs ba
randasi geroj biznio vietoj, rendų ne4- daujančių darbininkų šeimy'- ‘‘Karyj” veda sportininkai•Įlipimam ir mergaitėm Pirmoji Į ^ass>
ša į mėnesį $270, kuiną $22,000. Jei
spocialistai.
*
kurie Jnopite InšIųlMfyfcįnmnų; biznį, nas.
SfcWęmunija. Iš ryto visi vaiku-Į Gerbiamosios' L. D. K. S. gu
arba
(ai gkįlte k^elųtls pilie
j
“Karys” savo skaitytojams
Sftdir mergaitės susirinko po baž-Į kuopos malonėkite pasirūpinti manęs, taip pat kurie norit pirkt, par
duot,
arba
mainyt
namus
arba
biznius,,
kur tapo gražiai sutvarky-Įir prisiųsti atstovus. į šį suva- kreipkitės pas mahe o aš patarnausiu
atsako į klausimus.
Baisus meteoras.
idant "į bažnyčią eitu gražioje I žiavimą. Kadangi sis snvazia- visiems teisingai, nes daugumas iš
“Karys” savo metiniams
• , . ——i f
•
tamstų mane pažįstat ypatiškai nema
eilSje po du arba po dvi Toliaus vimas bus metinis ir sykiu po- žinus kaip dešimts, metų, tai kodėl neLondonas. — Pasak telegra prenumeratoriams duoda do
susipažint
ir
bizniukai?
pasitikti su kryžium ir ta- priminis, todėl yra labai daug
mos iš Vladivostoko, įmano vanai priedą gražu, spalvuotą
•
• •
A T)TTT‘
AT
FELIX
A.
EALESKAS
apskrity, netoli .Chartuno nu-J't sieninį
KABIŲ
^KALENDO

S» ei<>. Viši ant šv. mišių. Čia
J5”.“03

i

OHmtfaGAS

606 M Bro&dway, Bo. Boiton.1
(Kumpa* G St ir Bro*dwayj ■ 1
VALANDOS ;
11, 2—4, 7-3 Į

DR. PUSKUNIGIS

_

r

PARSIDUODA

1

10

ž&įhMMtrS&i Botia:
SC*Mkrli<* 3t.LB«rtn
lIR«xk«ityStjjRtthiry
?H«rrar«St; BreikKa.VilU«.
Š3*&haHaXttiFUįkuį,tę«r,tDaifAutn
•S7 Wuki>iĮ*t St.Calšąn 3<i,, Dafthutu
MFrttpčtiSt, D»reliwt«r
*73 Ca*tr*5t.r Jun»ic<FIii>
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■
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PARSIDUODA

PIRK ŠIEMET

u.

mtolai? Po judamą paveikslą Į §įmus siųskite apskričio valdy^Vlj&uČiai sutvarkyta prie baž-1 ]}aL Taip-gi primename gerb,
otos durą, kur buvo nufotogra- Į atstovam kM pribūtumėte laiHE Po paveikslą vėl suėjo polkų, nes suvažiavimas prasidės
Įferčįa, kur buvo duodama šiL Į paskirtu laiku,
Istovos .saldainių ir šaltakošės. I
Pirm. M. M. Kamandulis,
^^andžią gerb. klebonas iri
20 Faxon Street,
Mk kun, Kavaliauskas suteikę]
Montello, Mass,'
H&to po paveikslą kaipo atmin- Į
Rašt. J*. V* Smilgis,
Įįtoioiiioa Sv. Komtmlios. Iš-vivj
127 Cherry Street,
|R-irietą priėmė šv, komuniją
t
Cambridge, Mass,

Tel, So* Boston tfta

J. MACDONELL, M, D,

g
• P ' GaHma lurilialbsti ir
ofiso valamdob: Rytais Iki 9 Vai.
Po pietų nuo 1—8
Vakarais nuo6—9

536 E. Broadway, Bo. Boston

i

16 METŲ bOUTH B0STqW ■

0R. H. S. STONEl

I

FAiSUMIBBA

AKIŲ SPECIALISTAS

I

Visai naujas grąmafonas ir N Į 399a W,Broadwuy, So. Boston I
Į^AL4NDO^^ju(>9nuki7^vakj|
pečius, Parsiduos pigiai todel,.|
kad mes turime du. Kreipkitės f
pas 0, Kavolis, 437 E. Tliird
St., So. Boston, Mass.
(28) Į

Tel'. So, Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
LIETUVIŠKŲ ŽOLIŲ
VAISTINYČIA.

(KASPARAVIČIUS)

. Pas mus galite gauti visokių žolių, Į
šaknių ir žiedų nuo visokių ilgų. Sies Į
užlaikome visokias žolės kokios tik ant I
svieto randasi ir geriausios trėjankos Į
60c. su prisiuntimu. Atsiųsk 10c. o Į
gaust visokių Žolių ir knygų katalogų. Į
Reikalaujame agentų Ir duodame gerų Į
pelnų ant musų visokių vaistžollų ir I
knygų.
.
I
m: ZUKAITIS,
Į
449 Hudson Avė.
Rochester, N. Y. t

425 Broadway, South Boston
Ofiso valandos t
ntio 9 Iki 12:00 ryte ir nuo 1:30
Iki 5 Ir nuo 6 ;00 iki 8 val.wvakare.
Ofisas uždarytas snbatos vakarais
ir nedSldienials.
-,1.,!..'

u.,JSSi=SS=fa

■Tmm. „ ,i

'

--------------------------------------------------------------- .

I

_

--
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L

*»?MSąwiS^S^^SSESs^SląSSeEM^S^^55H

Tel. Brockton 5112—W. ||

DANTISTAS '

1

DR. A. J, GORMANI
(GUMAUSKAS)

'

AMERICAK £ LITHŪANIAN
BE8TAOTANTJ.

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Mes turime 18 m. patyrimų valgių
gaminime. Musų yra didžiausis pasi
ryžimas duoti gerų; valgį, skaniai, ir
svariai pagamintų ir už prieinamų
kalnų. Rasninki! #diehomls pritaiko-?
'lni tam t licri valgiai.

PRANEŠIMAS

REAL ESTATE IR I'NSURANCE

Tel. So, Bęston 2831. *

308 BfM<]w«y,ClMl,.»

1

l^^ymeti kad toji procesija dagyv(miniail(
Lai 395 Broadwąy, South Boston. kritęs, nepaprasto dydžio me
teoras. Meteorui krintant bu
•.vė/mąloniius įspūdžio, nes mergai-1 nejįe]<a neį vienos kuopos, kuri
Tel. So. Boston 2340.
vo girdėti trys sprogimai, o
visos buvo parėdytas su baltais I ueprisiųstą kodaugiausiai ats- (26-28)
kritimo jėga buvo1 taip didelė,
rorėbužėliais, o berniukai turėjo j t0V1j į gį įaįp svarbų suvažiavikad žemė drebėjo beveik per
kaspinėlius ant rankovių. I mą. Taip-gi tegul būna paradvi valandas.
Esančiam per
šv. Auką atnašavo mūsų Į ginimu ir toms kuopoms kurios I
NAMAS VIENOS ŠEIMYNOS su
tįįftk kleb. kun. J. J. Jakaitis, dar iki šiol neprigulėjo prie septyniais kambariais, visos įtaišos. 8 klm. nuo kritimo! vietos kai12,000 pėdu žemės, elektros Šviesa, kie
I^ike šv. mišių gerb. klebonas pa- pio apskričiu ir tos kurios dėl to medžio grindis, paranki vieta iš vi mėly oro spaudimu1 sugriautos
}
ibiS labai gražu ir pamokinantį t«lų priežasčių yra atsisakiu- sų pusių dėl pastatymo antro namo. kelios trobos.
Preke $6.900. Kreipkit&s 58 Ruskin
(“Lietuva!’)
Htearid* pritaikinta vaikučiams Šios ™“ apskričio kad nuo šio Road, Mattapan, Mass. Telephone
(26)
ŲUvams kurhj t» dienų vaikučiai suvažiavimo, visos kai viena Hyde Park 0821—M.
i1 , , Sc.
—_
*
’
.
*
k-. .
taprigulėtą prie apskričio.
Jei
kjįrianosi mrma kartą prie Dievo p. ..v - - j- , •
, .
,
Degtinės
ir
spirito
■ v
, .
7
. | visi įsvieno dirbsime tai pasekPabal8«V- ”»*» ■? mes bus tikrai džiuginančios.
gaminimas.
(Geriausias laikas pirkt farm® vaikučiai ir mergaitės dievobai- Į
B&gsi ir pirmą karta priėmė sa»> suvažiavimo mą šiėinet;. Pirkime ir parda
Per pirmus š. m. 4 mėnesius
- atstovai išduos
RVą'Sutvertoją ji savo sirdis — 5
ėjo
. raportą
F y iš L. D. vime stribų ir lamą arba su- Lietuvoje pagamintą 1,896,659
E1A-*
v. . 1
, .
m
,
K. S. 9-to seimo ir teip pat iš- mainyme stubos su farma mes
litrų 40. laipsnių degtinės ir 97,_
važiavimo komisija išduos raĮįPPt1^30 gerb; kun- h. ^ava;| portą i<ur kiekvienam-žigeidu tomistai patarnausime. Kreip
649 ltr. 95 laips. spirito. Per
|N|i^akas ir d. Vaitkus. Prie to da t)US išgirsti. Taip-gi primena- kitės prie mūs ypatiŠkai -arba tą pat laiką parduota 1,803,407
Ijph turiu pažymėti kad laike šv. | me visoms kuopoms o ypač per laiškus.
litr. degtinės ir 80,917 ltr. spi
po .turiningam pamokslui vi- j kuopą valdyboms kai mąlonė- AGENCY J. P. VAITKUS, rito, viso! 10,462,195 litų su
gre. vaikučiai ir mergaitės sudėjo tumėte pasimokėti į apskritį už 201 MiUbury Street,
Woroester, Mass. mai.
H^^fefTprižadus, reiškia, iškil- šiuos metus, nes nekuriu kuo(Kauno ‘ ‘ Darbininkas ’ ’)
prieš Dievą prižadėjo ne- ją yra nemokėta už kelis me- Tel. Park 7786.
t/ jokią svaiginamų gėrimų iki tus. Todel gerb. kuopų valdy♦
*1
žčtošimt pirmu metą. Po Šv. mi- Į ^os mūlonėkite pasistengti ir
YCTVIPTAQ Amerikos lietuvių
lįtapn prirašyti aiba įrašyti į užsimokėti ik suvažiayųno. Kt 11 III IR0
TAUTINES SANDAROS
ii^Herius ir-rožanSų. Po tų vi. T,TS‘ »Pamirskl‘e
U Ė T III I
NAUJOSIOS ANGLIJOS
. .. . ................ 7 v . v
atstovam daug gerų piešimą. O
1
I
IIII
U
APSKRITIES
visi ib bažnyčios po L. katros
jau tikrai ne_
^tnn huvo traukiami judami Į jgga|į prisiųsti atstovo tai įne-

So. Boston.

BOSTON C0N50L1DATED GAS CO.

I

i.

389 Broadway,

SS Cnftal S«» Eatt Beritu

ANTPARDAVIMO
•

* vaL 0 iki it ryte. Ilki 3 Dft Dlet
•
T ikt o vai.
,

Afly oFThuit Offtctt
14*TrMM«tsLBwtM 3SW«tStiiB*it<>a

i

•■KARYS"

' GYDYTOJAS
VID Ų RINIŲ J,I« Ų

ąį Penaainj/fc Jgsą
'‘be pažo*’
p“«w gęsti*
*
^^^Pamųstyk tik 75c.,
mažiau tieM Solerfr atsi
eis Judėjimus yaudena šildyto*
’ jo jūsų tiajBe, Melskit kas mAnuo ir naudosltčs. Mėgink,
kainuoja mažiau kaip $1.00.

A

PKIDUOM SAUSINI!)
KRAUTUVĖ
’

¥į

7Q5 Makt:

;

Į

MoįtęĮlo, Magą I

Čkampga'ĮBroad Streety
f

I
—

Tel. So. Boston 0464rif.

JĮIRGJG STŲKAS
4 FO TO GRAF AS

244 W, Broaįviy, So. Boston,
Antra musų v.Jgykla yra

Bo num. 1380 Dorchester Avė.
A. Savičiunas ir A. Simanavičius
Savininkai.
ų

v

*1
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■
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1 • SoįrfOofltonf Nte
Darom dailius pavėlkslus. Vėsimas
traukiam vakarais. Užallkom.fisukios rūšies ragus/
‘
■ ~ ■- ~

Parsiduoda
?

'

•

*

-r.l

• *

♦, _

D. L. K. mSOTCIO
VALDYBOS ADRESAI
ANT COLUMBIA ROAD puikus. 6
Boston, Mm .
Šeimynų mūrinis namus po 6 kamba
-

•

ė .

U‘

i

;
-*’i

rius kiekvienai; visi naujausios gady,
nes Improvementai, marmuro (marble)
1
akmens prieangiai' (entrances) ir sten -Pirmininkas — Antanas Pastelis,
146 Bowen St, So. Boston, MaNk
dai, koklių (tile) maudynės, sienos ir 1 'ce-Pirm.
— Martinas Knistantū,,
grindys aržuolo medžio viduryje; garo
4062 Washlngton St, Rosilndale.J
šiluma
ir
elektros,
rendos
$.4560
j
.me

RIŲ 1924 metams.
Kalendo tus; prekė tik $28,000 ir lengvos išly ’'rotokolų Rašt — Antanu Macejuna*,1
. 450 E. Seyeųth §t, Splith Bostone
rius dailininko Jomanto darbo* gos.
•u. Raštininkas — Juozą? YlnkėriČlua
906 E. Broadvay, South Boston.
papuoštas D. L. K. Vytauto
MATYK ŠITA naujos 3 šeimynų
įsierins — Andriejus ZUįlėckaiL
COLONIAL STYLE. po 5 kambarius Ir
portretų, kitais paveikslais ir reception hall kiekvienai, visi nauji, im
807 E. Nlntb St* So, Bustom Mau*
< ■irSalka — Aleksandra JdJmoKas,
provementai,
skyrium
šildomi
pečiai
surašyti jame žymesnieji lietu
115 Granite St* So. “
“—
elektrikos, piftzai I§ priekio ir užpaka
vių ginklo nugalėjimai nuo pat lio, patogioj vietoj arti Coiumbia Rd,;
Draugyste D. J* K.
^čnjeelnlns KngtrinlftnnTa fcfa Elįma ne>
rendos $1620 j metuš; prekė $12,800.
senovės ligi šią dieną.
Jčidlenį klekino mėnesio i»: ĘįLv ^4
3 šelmyny, 14 kambarių namas, visi ^ashington St, Boston, Mt
* ‘ Karyj ’ ’
bendradarbiauja
improvementai, naujai maliavotas ir tland4 po pietij’ AtelmOS
daug įvairią rašytoją, moksli geriausioj tvarkoj iš lauko ir vidaus, <ra aarim naujų narių prie at@Q
arti krautuvių, karų, mokyklų, South •toa prlraiyB.
ninką, poetą, sportininką ir t, Boston’o ir marių; prekė $9,000.

t.

“Karį” redaguoja majoras
P.RUSECKAS.
“Kario” kaina . Amerikoj
metams 2 dol. 50c. pusei metą
1 d. 50 o.
Adresas: Kainas, Nepriklau
somybės AįKstą ‘ ‘Kario” Re
dakcija.

A. IVAS,
361 TVest Broachvay, So. Boston, Mftss.

PAIEŠKOJIMAI

Paieškau savo brolio Romaldos Bušniausko, kuris pirmiau gyveno Machanoy City, Pa. Rašiau kelis laiškus ir
negavau jokio atsakymo.
Prašau jo
paties atsišaukti ar draugai praneški
te apie jį. JIS kilęs 15 Perlojos para-/
pijos.
REIKALINGAS PUSININKAS su 365 F St;T. BUŠNIAUSKAS,
South Boston, Mass.
pora tūkstančių dolerų ($2,000). harilware biznį. Biznis randasi lietuviais
apgyventoj kolonijoj. J. H. SNAPPaieškai! savo brolių JONO ir
KAUSKAS, lianhvare, 851 Cambridge
St., Cambridge, Mass.
(28) ANTANO LIMONTŲ iš šakiškių

akalicos, Kauno rėd, Mano antra
šasi SIBERIA, Blagoveshtcliensk
Sadovaja str. No. 4, Cazimira Urbanoviteh. Kadangi turiu sunkiai
sergantį vyrą (jau beveik metai)
ir esu labai vargingame ir skur
džiame padėjime, tai maldauju ne
atsakyti patalpinti šį paskelbimą
nes broliai gal man suteiktų pa
galbą, Pinigą už skelbimą nesiunčitij nes jų nebeturiu ir jeigu atsi
Prie vandenio, yra gražūs parkas, didele salė, gries gara orchestra, bus valgių ir gėrimą; vakare šauktų mano broliai, tai meldžiu
jų užmokėti “Darbininkui už ap
bus rodomi kratanti paveikslai ir “firė worką.”
,
skelbimą.
SPECIAL KARAI išeis ii So. Boston’o 10 vai. ryte-nuo Broadvray ir Darchester Street.
Reikšdama “Darbininkui" gi.
™ pasilieku vargše
. PASARGA: iš Bostono reikia imti karus nuo Bark Sq. FraminghanuWoroe8ter ir išlipti Framing- Itriusą pagarbą
ham ir Hollis St/; iŠ Worcester ‘io imti Boston karus, taipgi važiuoti iki tos vietos,
Kaaimira Urbbna.Wene.

—.—-- - - - - - - - - - - - -

Waushakum Park, Frammgham, Mass.

Petnyčioje, Liepos-July 4 dieną 1924

iv. KAZIMIERO E. K. DB-J01
SOUTH BOSTOH, MASS*
VALDYBOS AKTBAjUl.
■frmlniiikas — j* Jaroia,
* ,
440 E, 6-th St, So. Bcflton, EUft
vice-plrm. — J. Grubiosltiu^
157 M St, Sogh Boston, Hu«,
Crot RaSt — A. jffinušont*.
1426 Coiumbia Rd., So. Bofton, Mmi,
Flnansę Rašt — K. KiŽkįt
428 E. 8-th §t. So, Bfeton* Mam.
ždlnlntos — L* SvagMdys,
111 Bowen St, So. Boeton, Muk
rvarkdarys — P, LauČka, •
395 E. ttth St., So. Būton* Mau.
urangŲos reikalui kreipkite* visaOo*1
'H otokolų raStlninką.
Draugija gavo, suslrinktgupi laika
.* rą nedčldienį kiekvieno
-ai. po piety parapijos
Aovehth St, Šo. Boston, Mau* •
1 ' - ■'■■■' ' "I"...........
.4.W-W.-

iV. JONO £V. BL. PAAELPIim>
DBATOYS'JilS VALDYBOS
ADRESAI
•

♦

PIRMlNtKKAS ** M. Zoba.
539 & Sevvnth SU, S. BMon, M*J<
TeįSo, Boftta UMviCB-PIRM.
Rašyt AmbroHB,
492 R, 7-tb St, tos Boėto
'ttOT\ BASTININKAS — “
5 Tboma» Ptrk, So. E . .. _ __
n. raštininkas
^ttsr KS
460 E. 7-th st, so. Bįfetom M**
KASIERIUS—A.NauiManai,
885 E. Broadw*y, S. Bo«ton, ll*m.
MARŠALKA — J.ZftlklE,
s
t Winrield St* So. B«ton, Muk
Drausti*, laito mlrlnMmUi.toatW
n«dėldienl klekvlw mentalo* Arą

