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ŽUVO VIRŠ 100 ŽMONIŲ.

Cleveland, Ohio. — Sarain ir
Sandusky apygardose siautė
(jidiš tornado. Baisus vėjas
buvo ir kitur. Ikšiol suskaity
ta, kad viesuloj žuvo 104 žmo
nės. Sužeista apie 200 žmonių.
Nuostolių už apie $30,000,000.
Clevelande žmogiškų, aukų bu
vo septynios. Pittsburge žuvo
5 žmonės, Akrone vienas.
Iš viso sunaikino 125 miestų
blokus. Lorain’e griuvo di
džiulis teatras, kuomet ten ėjo
vaidinimas.

s

2,325:27Tit. Tuo būdu gegužis
1

m. 1 liko 23^046,483.55 lit/
f

Ištremia iš Vilniaus
p. p. Alseikas.

me susitiko ūkininko seserį
Onų Martinkevičaitę ir su ja ėnie kalbėtis.
Staiga mergina
išsitraukė brauningų ir šovė į
Česnavieių. Risai krito, Martinkevičaitė buvo besišaujanti
ir pati, bet nepavyko. Ji jau
daugiau kaip dešimt metų bu
vusi praradusi su tuo vaikinu
savo nekaltybę. Ligi šio laiko
ji vis tikėjosi, kad Česnavičius
jų ves, bet, kada, kieme besi
kalbant, sužinojo, jog jis kitų
mergina, žadąs vesti; ryžosi
verčiau ji nužudyti. Nužudžiusi jį nė nesislėpė; pati pasida
vė policijai ir pasisakė jį nušo’^tsi. Velionis buvo 32 metų
vyras, vienas kiek (langiau
prasimokinusių.
‘

Apsaugojo nuo cttdelio
gaisro,
. ?

Vilnius, 4-VI. Vyriausybes
Mariampolė, šio gegužes me-,
komisaras gegužės 27 d. įsake
NUSIžUD:
UDELIS.
nėšio 13 d. naktį 1:30 v., kada
d-rui D. Alseikai ir d-rei V. Alžmonės labiausiai įmigę, mies
Erkner, Prū: ija.t. -— Budelis seikienei ligi š. metų liepoš 1 d.
•
v
to ištiko gaisras:
užsidegė
KARŠTI GINČAI DEMO
testonai arba laisvamaniai is Krantz ęapilt Į • patžudystę
.....
’. išvažiuoti iš Lenkijos respubli
piliečio Frizinskio
medinis
KRATŲ KONVENCIJOJ. visų jėgų priešinasi, kad kata Tat trecias 5 ‘ okietijoj
nu- kos teritorijos. Kadangi d-ras
tvartelis, o nuo jo pradėjo deg
likas nebūtų nominuotas kan rasis patžuda \ urvo nukirtęs Alseika yra Laikinojo Vilniaus
ti to pat piliečio mediniai na
Demokratų partijos konven didatu j prezidentus.
Lietuvių Komiteto — vienintė;galvas 125 krh tinalistams.
mai. Mieste kilo triukšmas*
cijoj New Yorke eina karšti
lis šiaine krašte lietuvių atsto
šaudymas, varpų skambinimas^
ginčai ir būna daug triukšmo.
SUGRĮŽO“ DARBAN.
vybės organo’ pirmininkas, ir
DAUG ATEIVIŲ FRANriksmas.Tuoj subėgo gaisrinin
Kol kas ginčai daugiausia ki
Kanados pasijo darbininkai, be. to, Liet. San. Pag. Draugi
CIJOJ.
kai su savo Įrankiais ir staiga
lo dėl Ku Klųx Klano’ ir dėl pa
Washington. — Internatio- kurie buvo išėj^’streikan, su jos, laikančios Vilnijoj didelę
ėmė gaisrų gesinti. Vieni, greit,
statyto
kataliko kandidato tie
poliklinikų, pirmininkas ir tos
nal Labor Bureau skelbia, kad grįžo darban.. t.Štreikavo 11
sulipo ant degančio' namo sto
prezidentus.
poliklinikos vedėjas; d-rė Alateivybė Francijon didėja. Da
ŽUVO DEGANČIAME
go, ir smarkiai ėmė jį ardyti,,
dienų. Darbo* ministeris žadė seikienė yra Liet. Dr-jos nuk.
Daugelio delegatų buvo rei
bar Franeijoj ateivių esu arti jo ištirti jų algdkir: padėtį.
NAME.
kiti, stovėdami -apačioj, be po
kalauta partijos platformoj pa
dėl karo šelpti Centro Komite
1,000,000.'.
Pereitais metais
-------Err
ilsio iš švirkštynių pylė vande
smerkti Ku Kirs Klanų. At
to narys, taip pat ir Liet.
Dover-Foxcroft, Me. — Gilateivių Francijon pribuvo 262,POTVINIAI’OHINIJOJ.
ni į degantį stogų. Nepaisant
sirado griežtas tam pasiprieši
Sanit. Pag. D-jos Valdybos na
man L. Gonid puolė į savo de
000. Iš jų 112,000 buvo' italų,
karščio ir liepsnos, visi dirpo
nimas. Ėjo ilgi ir karšti gin
rys, ir, be to, jie abu aktingai
gančius namus gelbėti gėrybių.
50,000 lenkų, 36,000 ispanų,
Shanghai, Chihija. — Iš Foo
Nauja garlaivio nelaimė
sumaningai, sutartinai ir, iiių*
čai. Pagalios vis-gi Klano pa
dalyvauja kitų lietuvių draugi
Bet susijaudinimas buvo toks,
33,000 belgų ir 11,000 portuga Oliow atėjo žinių apie tai, kad
Nemune.
tyt, nesigailėjo savo sveikatos'
smerkimas atmestas.
kad viduje apalpo ir krito ne
lų. Iš ateivių 40,000 pristatyta ten kilo toks pbtvinis, kokio ją* gyvenime ir yra veiklūs viir gyvybės. Ir ne veltui. Rasi
Antras ginč.lyvac klausimas
Sekminių 1 d. 91 v. vakare,
gyvas. Lavonas pavyko išneš
prie nannj statymo, 83,000 prie niekas neatmeniu,Išsiliejo iŠ; suomenėfe darbuotojai,' tai šis
yra katalikas kandidatas į pre
•ištrėmimas yra naujas skau beplaukiančiam iš Liet. Valst.- pųv. 3 ketv. vai. gaisras ne vien
ti.’
ūkio darbų, 35,000 į kasyklas krantų upė Mini Ųi ties Yų^
zidentus. Tokiuo kandidatu vdžiausias smūgis Vilniaus lie Tam. profes. sujungęs geguži buvo lokalizuotas, bet ir deg^S
ir 51,000 į smulkesnes pramo ping yra dabarpėdiį gilu-1
ra New Yorko valstijos guber
tuvių visuomenei, jau ir be to nės garlaivy “Nemunas” atsi namas apgesintas: nudege.tik
ŽUVO BELEKIODAMI.
nes.
mo.
natorius Al. Smith. Kai jis bu
netekusiai savo inteligentinių tiko nelaimė: garlaivio mašinų tai stogo žymi dalis, o šiaip na
mas beveik liko sveikas..Akron, Ohio. — Lakūnas vo perstatytas kandidatu, tai
skyriuje įvyko kaž koks spro
, daitg ir^yyĮįCrAęfcNA.
BRANGIAI ATSIĖJO/
Tokiu būdu Mariampolė^
HoAvard R-. Calvert ir mergina kilo nežmoniškas triukšmas, Jo
gimas, iš ten pasirodė ugnis.
lei&>ą$taxfĮ
karštu darbu buvo
Ebvilda Wiekerghain buvo išld- šnLininkai tų^stųtymų triuku
jšsigamię keMdsį^ubegpį|jri|? gaisrininkų
W
r
T* .
v
■ę
Antmn
L^«A *11 ■
« A*Y1 ZXTKTC»
Brfai^o fažfc M'p&f
nc.trt^^na^
lę orlaiviu 1,000 pėdų į padan šmingiausia sveikino ir ovaci (■it
tų ?v\
mergaitė
Paul
Ragnowskio
t
f *
išgabenta 3,264',000 bušelių. Sa
' raf11’
*«'
ges. Bet orlaivis krito žemėn jos tęsėsi daugiau kai valandų. duktė pagavo dvidešimtdoleriRzeczpospolitų’ ’ iš' birželio po. ■ Į nuleistas čia pat valtis
vaitę ankščiau -Išviečių išgaben
Už Al. Smith’ų uoliai stoja nę ir išbėgo lauk bovvtis. Koks
ir abu žuvo.
4 d. nesigaili naujų dar įvaires žmonės SnS Soldi be jokios ato- rraoM varR'“ h™, patys pilieta 868,000 bušelių-. Kitų javų
galingas Nevr York’o laikraštis tai praeivis paėmė tų popieri
nių, prasimanymų dėl įvykių dairos. Valtys neišlųikė ir ė- čiai būtu apgynę.
išgabenimas teip-gi padidėjo.
Francijos ambasadorius Wa- ‘ ‘ World. ’ ’ Tėčiam konvencijos nę, o paliko knygų “Gamės for
Lenkų-Lietuvių pasieny. .Esą mė skęsti, bet išsigandę žmo
shingtone Julės Jusseraiid iš delegatai pasiskirstė Smith’o Cbildren.”
žinios iš Lietuvių pasienio nors nės tebešoko į jas. Po viso to
Policija dabar
SUNKIAI NUBAUDĖ.
Arkliavagio galas, ; r
važiavo Paryžiun vasarinių va I klausime dėlto, kad Smith yra bando pagauti tų žmogų.
neaiškios, bet, .nežiūrint Lie dvi valtys nuskendo. Skęstan
St. Paul, Minu. - Milijonie
i katalikas. Tai fanatiški prolsai4 i jų.
tuvos vyriausybės tvirtinimų iš čius pavyko išgelbėti, bet ne
rius H. H. Bigelow bandė val
Pandėlis. Ba toninės kaitųp,.
KIEK TURI ŠUNŲ.
Kauno pusės nėra nuraminimo, vjsus: yra keletą žuvusių. Sun
džiai nusukti taksų $1,480,000.
pilietis .Jurgis Vagulis nesenai
o agitacija vis didėjanti. Bir kiai sužeistas garlaivio maši pirko iš Laifiūnu dvaro 25 lia
Paryžius. — Franeijoj šunų Valdžios pagautas prisipažino.
želio 1 d. esu buvę sumobili nistas
t
žemės be- trobų. Pi rkiino
yra tiek kad ant kas 12 žmonių Tai teisėjas IV. A. Cout pritei
zuoti visi šauliai.. Šaulių kon
sė
nusuktus
taksus
užmokėti,
■ton, t. y. į Lailiūnų dvarų
atseina vienas šuo.
Dabar
centravimas aiškinamas tuo,
paskui
užsimokėti
$10,000
bau

Vagulis dažnai išvažiuodavo ir
Valstybės biudžetas
Franeijoj šunų yra 3,313,116.
kad bijoma, užpuolimų iš
darbuodavos vienus. Gegužės
balandžio m.
Iš jų 310,000 yra turtingų šei smės ir kalėjime atsėdėti du
Lenkų puses, kurie sustiprinę
13 <L 5 vai. vakarę Vagulio kai
myniniai šunyčiai, kiti tarnau metu.
savo pasienio sargybų, o iš ki
ja ūkininkams arba medžiok
1924 m. balandžio m. papras mynas Kazys Cipinskas pantų-*
tų žinių ruošiamasi pulti Len
SUĖMĖ
MERGINĄ.
RUSIJAI GRĘSIA BADAS. lei.
to vieną nepažįstamų jaunų
STAIGA SUSIRGO.
kų teritorijas. Laikraštis pa tos Valstybes pajamos siekė
Richmond, Va. — Vietos .po
18,543.290.91 lit., kurių 3,650,'- žmogų, jojantį Vagulio ■ ark*
stebi, kad šauliai vis daugiau
Maskva. — Kad apsisaugot
Pereitą savaitę gerb. kun. P.
licija suėmė Katherine La Por
MAŽAM LAIVE APLINK
213.01 lit. sudarė tiesioginiai liūs. Cipinskas apie tai prane
įgija galios Lietuvoj ir kaipo
Juškaitis Cambridge’io lietu tokios bado nelaimės kokia įte,
20
m.
amžiaus.
Ji
sakė
ePASAULĮ.
mokesniai, 7,869,992.45 lit. — šė V. žmonai ir gavęs iš jos dar
vių klebonas truputį šargalia- vyko 1921 m. Sovietų valdžios
santi vieno Brocktono, Mass. organizuota karinė kasta paė netiesioginiai mokesniai, 1,797,- vienų arklį, ėmė tą žmogų sek-’
San Pedro, Cal. — Harry turtininko duktė ir norėjusi musi valdžių b? siekių prie dik
vo. Bet galėjo eiti visas pa komisarai turėjo keletu pasita
440.50 lit — papildomieji mo ti, o besiartinant prie Buvai*
reigas. Pereitų nedėldienį, išė rimų kuriuose paaiškėjo kad Pidgeon plaukia aplink pasau pėsčia apeiti Naujųjų Angliju. tatūros. Šaulių esą priskaitodiškiu kaimo ėmė šaukti, kad
ma 50,000 žmonių. Esą prapla kesniai, 744,984.13 lit. — rink-'
jęs pirmąjį} mišių laikyti 8:30 Rusijoje penkiems milijonams lį laivelyje, kurs tėra 34J pėdų
liavos, 1,067,074,38 lit* — Vals laikytų vagį. Suvaidiškių vy
vai. ryte, tuoj po “Gloria” pa gyventoj ųgręsia bado šmėkla. ilgio. Prieš <lu metu jis išplau Stambus spirito pramoninkas tinus šaulių kadrus, i tų orga
rai norėjo pastoti vagiui kelių,
nizacijų įėjo daug visokių ne tybes Įmonių pajamos, 1,513,juto blogai. Buvo atsisėdęs pa Paskirta komisija kuri nustati kė iš šio miesto ir dabar gauta
Zisgeris. Jokūbas
Valstybės turto ir bot vagis buvo ginkluotas ir epageidaujamų elementų, o idė 621.06 la,
silsėti. Po valandėlei galėjo’ nės kainas miltams ir rūpinsis žinia, kad jis yra Afrikos pa
areštuotas.
me šaudyti. Suvaidiškio vyrai
jiniai vienetai esu nuslopinti kauitalo pajamos, 65.40 lit. —
Jam dar reikia
tęsti mišias ir be incidento pa badaujančių šelpimo organiza krantėse.
Iš žemes tvarkymo pajamos, išsivijo vagį Lenkmenišldų
plaukti 10,00 Omailių iki ap . Birželio 5 d. vakare svarbes nauju gaivalu. Kauno vyriau
baigė. Bažnyčioj buvo jo bro vimu.
kaimo link, vis šaukdami lai
nių bylų T. Tardytojas savo sybė, kuri laikė šaulius savo Į- 303,421.20 lit. (atsiteisimas su
suks visą. žemę.
lis ir tas davė žinių kun. J.
kyti vagį.
Laukmelišldeeiat
kameroje ištardęs Jokūbų Zin- rankiu, dabar turinti panau Valstybės Iždu ir 1,596,578.78
Švagždžiui Montello’s lietuvių
apsupo vagį iŠ visų irusių, o šis,
New York. — 40,000 rūbų
geri, byloje apie Dv.areliškio doti prieš juos savo vyriausy lit.) Įvairos pajamos; be to ne
PRARIJO 61 SODŽIŲ.
klebonui. Tas savo automobisiuvėjų streikuoja.
Siuvėjai
paprastųjų pajamų buvo 81,- pritrūkęs šovinių, meto arkliu^
spirito varyklų kalt. Baudž. bės jėgas.
liunri atpyškėjo į 45 minutas.
ir leidos bėgti, bet matydamas
reikalauja pilnai unijos dirbtu
Petrogradas. — Išsisiūbavęs Stat. 577 str. 2 p. kaipo’ tos va
— Naujas Lenkų fantazijos 037.87 lit., nepaskirstytų sumų
Jisai kunigų Juškaitį dar rado
vės įvedimo, minimam algos Ladogos ežeras pakrantėmis ryklos nuomininkų čia pat ka vaisius: bauginusi, savuosius — 1,141,852.19 lit. ir balandžio neišbėgs — nusišovė. Prisivi
namie. Pašauktas daktaras pa
normos, geresnių darbo sųlygų prarijo 61 sodžių su daug žmos meroje suareštavo ir pasiuntė Lietuvos šauliais, lenki} spau mėn. 1 d. buvo likę 19,364,884.- jusieji rūdo pas vagį braunin
sakė, kad būdų padarė uždegi
gų su 2 kulkomis ir medžiokliir pagaliau, įvedimo apdrau- niu.
kalėjimam
Minėtas Zingeris da staiga įžiūrėjo, kad šauliai 03 lit. Viso pajumi} turėta 39,mas. aklosios žarnos ir knogreinį šautuvą. Sugrįžę į Lailiūnų
dos nuo1 bedarbės.
yra įžymus dalyvis keleto spi yra pavojingi ne tik Lenkams, 131.065 lit.
čiausia reikių operacijų daryti.
To pat menesio išlaidos sie kaimų kaimynai apie 11 v, at
IŠREIŠKĖ GEDULĄ.
rito varymo bendrovių, Nekta bet ir... Lietuvai, kad net Lie
Nugabentas į miesto ligoninę ir
kė 16,084,581,45 lit. jų Seimui rado lauke nušautą pil* Jurgį
ro, Balbieriškio ir kit.
tuvos
vyriausybė
turinti
var

CARISTŲ
PROPAGANDA.
•tuč tuojau daryta operacija.
Rymas. — Visi Italijos dar
Vagulį, kuriam suvaryta į nutoti* prieš juos savo militarinės tenka — 86,508.87 lit., Respub
Nubudęs po operacijos jautėsi
bininkai neišskiriant nei fašis
25,376.81 garų.18 šratų. Vagis paslrudė
Ryga. — Pastaraisiais lai
Krikščionių projektas apie kariuomenės pajėgas!.. Trūks likos Prezidentui
pusėtinai, bet panedelio ryte
tų buvo sustoję dirbti 90 minukais gatvėse Maskvos ir Petra
savivaldybes atmestas.
ta tik “garbingo“ Varšuvos lit.; Ministerių Kabinetui — esąs iš Dvaroniškio k.v Kupiš
pasirodė esąs gan silpnas.
tų gedului išreikšti dėl nužudy
pilio tūkstančiais egzempliorių
pašiūlymo,' Lietuvos Vyriau 37,754.29 lit., Finansų Ministe kio valse., ūkininkas Merkis,
Sumų atlaikė Cambridge’iemo atstovo Matteotti.
Seimo savivaldybių ir admi
pasirodė monarchistjnių lape
sybei—susidėti drauge ir “bro- rijai — 1,942,658.51 lit,. Susi vos 20 metų vyrukas, tilc peraičiams kun. Švagždis, o Montenistracijos komisija savo posė 1 iškai i1 ’ nugalėti šaul ius!..
PiL Vagulis
siekimo — 5,059,460.67 lt.; Vi- E1 žiemų vedęs,
lių kuriuose išgiriama “lai-*
lliečiams patarnavo gerb. kun.
PRIGĖRĖ DU VAIKU.
s . •
dy šio mėnesio 5 d. apsvarsčim
daus Reikahj —1,177,289.98 lt, buvo 38 metų, doras ir dwW^
mingi caro laikai.” Lapeliai
F. Kemėšis.
Brunswick, Me. — Josęph si atmetė Ūkininkų sąjungos ir
Užsienių Reikalų- 536,250.91 tus vyras, nesenai grįžęs iš Apasirašyti Mikalojaus Mikola>
Peršovė vaikinų.
- Gėrb. kun. Juškaičiui opera
|Dagenais, 11 įm amžiaus, bemė krikšč.-demok. narių įst. pro
lit., švietimo — 1,455,290,11 merikos, km* buvo sutaupęs pi
javieiaus.
cija daryta dabar jau ne pirmu
tydamas akmenaičius upėn, pa jektų apie savlvald. įst. pakei
Šienai, Šakių apskr. & m. lit., Žemės Ūkio —1,670,415.95 nigų ir už jtiosjiio inažų<eniė&
sykiu. Migdinančių vaistų jau'
pildo ir įkrito upėn. Jo drau timų, Icuriuo siūloma būva pa gegužės m. 28 d. pas ūkininkų lit., Teisingumo — 501,072.52 gabalų nusipirkęs.
Vagulis
Valdžios Shipping' Board gas 8 m, amžiaus bandė jį gel- naikinti apskričių savivaldy Mot. Martinkevičių apie 20-21
keletą kartų yra gavęs. Todėl
taip pat tebuvo tik pereitų liti.
lit., Krašto Apsaugos3,520.dabar ir sunkiai atsiliepė ši o- paskolino’ privatinėms laivų heli, bet pats įkrito upėn ir bės.
vai. ūkio reikalais atjojo ja gi- 535.56 lit, Valstybės Kontro* mų vedęs*
*'
v
piranija.
kompanijoms $5,500,000.
ubu’ prigėrė,
(“Oetum Žinią*”)
minaitis j, Geshavičius. Kie- iei
69,642 Įr JUetuvgs.; liesf
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Kun. Juškaitis po opera
cijos sunkiai serga
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Laimingoji Valaniblė

riais bedieviai nori apdrabsty
ti jų nekenčiamų Kristaus Ba&
nyčių,
' •.. ; ;

. Kas nežino kaip žmonės ver na į vargšo žmogaus širdį kuo
žiasi prie laimes!’ Kiek žmo met Jis per šv. Komunijų ap
gus privargsta, kiek aukų pa sigyvena
žmogaus šn>
daro, kad tik pasiektų laimes, dyje, O lai»S|$oji valandėlė,
tai yra to, kas jam rodos su* dėl ko taip nw£ai kas tavęs ieš
teiks- jo širdžiai patoukiųimo, ko?!. . O tmj<arpu tik tojtva^
landėte * .gali imogut suteikti
kas numalšys jos troškimus!
Dauguma' žmonių nori nu tikros laimės kibirkštėlę, tik
malšinti savo širdies'tresiamus ji gali numalšinti jodlgėsio pri
1
žeiriės gerybėse, turtuose, link slėgtųjų širdį,
smybėse, . kūno smagumuose ir 1 Bveuttejį kuri.e įsigilinda^
1.1 Bet deja, labai apsirinka. vo į tos valandėlės esmę ir svar
Gal užėjusi jiems žemiškos lai bų, pžsidegįavo didžiausios,
mės valandėlė kiek, tarsi ir už meilės ugnimi.
Pirmųjų am
slopina jo širdies troškimus, žių krikščionys kasdienų pri
bet neilgam. Ji tarsi degantis imdavo dangaus penų, kurs stėšiaudelis giliame, tamsiame po bftklingai juos stiprindavo dL
žemyje
Valandėlei jį apšviečia, Ižtausiupse kentėjimuose.
$5»50
Ir mes, tikintieji, tik toji:
bet greit vėl pranyksta,, palik
damas nuo savo degimo nema kilmingoje Valandėlėje ieškoki
me laimės ir paguodos; tegu
lonu kvapų.
Argi taip nėra ištikrųjų? šio gyvenimo dykumoje mūsų
Kas-gi pasaulyje ilgai tveria? širdys jos ieško, kaip ištroš
Turi žmogus: sveikatų, gražu kęs elnis šaltinio vandens. At
mų, turtų, prietelių... Senat siminkime .ir tikėkime šiems
ve, ugnis, mirtis tų viskų pra Kristaus žodžiams: ‘ ‘ Eikite
žudo, atima. Ar galima tai pa prie manęs visi, kurie vargsta
vadinti laime, kas palieka ap te ir apsunkinti ęsate, o aš jus
verktino atsiminimo? O kaip atgaivinsiu.” Tik tas, kurs iš
liūdna, kad apakę žmonės tam tarė tuqs brangius žodžius, ap
sybėse ieško šviesos, nelaimėse sigyvenęs mumyse tegalės mus
laimes!
paguosti.
O širdie, amžinajai dangaus
Gal kajn keisti atrodys šie
žodžiai. Gal kas pasakys: Jei laimei paskirta, tu nieko dau
gu Dievas paskyrė ir sveikatų giau negeiski, kaip tik tos lai
ir turtus ir mirtį ir gyvenimų, mės valandėlės, tu nieko dau
tai kamgi į juos žiūrėti, kaip į giau nemylėki, kaip Jėzų iš
kokių tamsių bedugnę ? O, ne, .meilės pasislėpucį menkame
nereikia į juos tokiomis akimis duonos paveiksle.

Tamsta prašai nurodyti me
tus ir vardų tariumosies mote
ries popiežiaus- Bet tai turė
tų padaryti tie, kurie skleidžia
pasalių apie moterį—-popiežių*
lyaip tik Čia priešai ir -su
klumpa,
Sulig pasaka, kuria Bažny
čios priešai norėtų remtis, moteris-popiežius vardu Joanna
popiežiavusi mirus pop. Leonui
IV.
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Kaip Jie Sakė
*

“Echo” Lietuvos rusų kal
boje žydų laikraštis neseniai įdejo Arkadijaus Buchovo kaip
ir feljetonų apie tai; kaip len
kai pasaulį informuoja apie
Lietuvų. Iš jo dedame bent
trumpų ištraukų:

“Naujienos’’ persispausdino
iš “Socialdemokrato” Neatmezgamas mazgas ir asmens
tragedija, kur yra tikra teisy
be pasakyta, būtent:

‘
. pirmiausia telegramas r
Vilnius. Nuo parubežių lini
jų čia pranešama — neapmato
mos k itajiškai-sovietskai-germanskos lietuvių minios arti
nosi vakar vakare prie mūsų
rubedių. Nors pačių minių ne
simatė, bet jų vadas buvo ar
ti rubežiaus. (Judriai užgremiruotas lietuviška boba, jis at
sisėdęs ant kalnelio valgė rū
gusį pienų... Paskui Vilniaus
pusėn pažvelgė nabašninko ge
nerolo Mackenseno žvilgsniu
ir išsitiesęs užmigo.. . Pasidė
kojant energingai priimtiems

. - “Maskvoj nusižudė Lenino
draugas ir žymus komunistas
*
Lutovinovas. Paliktame raš
te nusižudėlis aiškina, kad. jis
•' ■ nusivylė gyvenimu ir nebema
to išeities iš Rusijos revoliuci. jos sunkenybių.
Komunistų
, partijos organas ‘Pravda,’ atsiliepdamas į Lutovinovo mir
tį, rašo:

■t

Aj- -

4*1.

‘Daugelis giliai užsimųstys.apie proletarų revoliucijos
,
sunkenybes. J i ne taip lengva,
(,... kaip mums visiems, rodėsi re. .yoliucijos pradžioje.
Galbūt
•“Jurgio Lutovinovo mirtis pri
spirs mus atviriau kalbėti^ aiš
kiau Suprasti visas sunkeny
bes revoliucijos eigos.’

žygiams, jis buvo pažintus ir
pasirodė, kad tai yra boba iš
artimo kaimelio, bet sųryšys
Lietuvos su Vokietija neabejo
tinas.

U

* i

’

.

“Pati ‘Pravda’ ne visuomet
yra atvira, bet prie savo drau.
go kapo ji nenorėjo meluoti.
. Taip, , jeigu.Leninas ir visa kot '• munistų partija būtų perma
niusi, kad Rusijos revoliucija,
pradedant nuo spalių mėn.
1917 in., eis perT<raujo tvanų
įr bado kančias, tikrai ji būtų
>susimųsčiusi... ”

Vilnius. Iš Lietuvos pusės
girdėtis stipri artilerijos kono
nada.
Biskį vėliaus, konona
da buvo sugauta ir patupdyta
belaisvių skyriuje.
Tolesniai tJjau eina išvvstvv v
mas lietuviškų pienų.
— “šešiasdešimts tūkstan
čių Lietuvos liaudininkų (ka
valerija) sukoncentruoti apie
Šiaulius, kur jau dvi savaitės
stovi keturios brigados ūkinin
kų-sųjungos (teip - lietuviškai
vadinama sunkioji artilerija).
Lietuviški laikraščiai. nesivar
žydami rašo: “prekybos” ir
“pramonės,” kas išvertus len
kiškai reiškia: mobilizuojamės
ir pradėsime pult.

*5

Teisybė, būtų susimųsčiusi
. ir reikėjo susimųstyti, bet ar
’ gali mųstyt revoliucijos kerštu
sufanatizuoti cici likučiai, ar
■, gali tekėt iš vakarų saulė, ar
y • gali kraugerystę
auklėjant
, y kaip dųro revoliucinis MarksizK mas tikėtis ne kraugeriu auklė• tintų, ar galima akmeni nuo
viršūnės kalno paritus pusiauKaune yiskak labai karingai
w . kelyje sulaikyti, ar galima
skriaudų atitaisyti skriauda... nusistatę ir ūpo' apimta: kariš
1
kiai pietauja karių kliube, civi
, ‘Jei to viso nėra galima, tai teipliai vaikščioja įmesto*sode grie
pat nėra galima pradėta revožiant karo orkestrai, ligoniai ir
r, lincija sulaikyt nuo to kad jitie\gydomi karo ligoninėse (lie
y nai eitų ne per kraujo klanus,
tuviškai “kato” reiškia karinį,
ne per neteisybes, ne per išnauo išverčiant lenkiškai tai reiš
dojimų, civilizacijos liekanų
kia: trokštu kariauti su len
griuvėsius... 'Revoliucija yra
kais).
pasaulio kruvina žiauriausia
Visa šalis apimta sukilimu—
kūdra ir jos vienintelis kelias
w*.
kraujo klanai, ugnis, ašaros, dalis gyventojų jau išbėgo su
savo turtu ir.gėrybėmis Į arti;
badas, kartuvės — diktatūra.
miausias vietas — Kačerginę,
žiauresnis,
nežmoniškai
i*. • Kas
Kulautuvų, Bružę ir su Kaunu
“*. .. nuožmesni
7
-is, tas esti revoliuci- susisiekia Nemunu mažais lie
jose laimėtojas.
tuviškais garlaiviais.
Dar kreipiame atydų į sekan
Karas yra baisus dalykas, re
;
\
voliucija vra šimtąt. kartu bal- ti1
L\r
Tomis dienomis Paryžiaus
sęsnė dŽ karų, dėlto kad jinai
“Matin” atstovas gyvenantis
paprastai esti žiauresnė.
t
Kaune, norėdamas į artimes
Beito
reikia
kiekvienam
nius ryšius įeiti su demokrati
žmogui teip pasaulyje darbuo
ne sostinės gyventojų dalimi,
tis, kad viskas kas kart eitų ge
kreipėsi į arklinės konkės kon
ryn, kad nebūtų pamato revo
duktorių puikioje francūzų iš
liucijos diegams augti. Revo
kalboje su šiuomi klausimu:
liucija. yra duktė neteisybės ir
— Ar jūs ruošiatės į karų?
tilęriaudos. Kurioje šalyje yra
Konduktorius tiktai patrau
Užtektinai teisingumo, doros, kė pečiais ir atsake:
ri' - tvarkos ir meiles, toj© šalyje
— Aš nesuprantu.
Hera revoliucijos paojaus.
■ Lietuviškai tas reiškiat
Teip, mes visi po ginkliį
R,MM,
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F. Virata.

žiūrėti. Bet neverta juose ma
tyti tikros laimės, arba ieško
ti juose gyvenimo tikslo, už
mirštant apie tikrųjų laimę, a
pie tų laimę, kuri pilnai žmo
gų patenkins, kuriai jis yra su
tvertas, J. y. dangaus laimę.
Bet vėl gal kas paklaus: ne
jaugi žpiogus gyvendama^ turi
vien liūdėti, tos amžinosios lai-:
mes, nejaugi nėra ’Čia ant že
mės vahindėlės, kurių galima
bū trr laimės valandėle pavadin 
ti?

Taip yra laiminga valandėlė
ir čia ant šiso ašarų pakalnės.
Bet tųjų laimės valandėlę gali
patirti tik tas, kuris tiki į tik
ros paguodos Atnešėjų, pasau
lio Išganytojų, Jėzų Kristų.
Taip, Jėzus Kristus atėjęs į
ši pasaulį, atnešė pasmerktajai
žmonijai išgelbėjimų; Jisai ati
darė nuodėmingam pasauliui
dangaus, tikros ląim'ės vartus.
Bet tai ne viskas. Jo begalinė
meilė paliko vargstančiai šioje
ašarų ir ištrėmimo Šalyje lai 
mes valandėlę, kuomet Jis pa
sikepęs duonos pavydai© atei-

#

<»

Vadui samane šaukti streikų, žinamą, unijos nariai pritarė ir pa
state šiuos reikalavimus;
j) Kad neduotų darbo į neimijos dirbtuves;
2) kad darbininkams būtu pri
pažinta scale riageg;
3> kad būtu įvesta bedarbių
fondas iš kurio nedarbo laiku būt
mokama darbininkams.
• <
8treikierių Ūpo negalima numa
nyti, nes du tik pradžia streiko.

VėLščrai.
■.... . •?

i
i*

Pas mus pasirodė plakatai apie
aukso-sidabro kasyklų Šerus. Lie
tuviai rodos jau pamokyti įvairiu
koinpanijiį ir bendrovių šėrų. Ro
dos jau maketų suprasti ir būti
atsargiems; Lietuvių būdas yra
toks, kad saviškiui netiki kadir
teisingam, <r svetimtaučiui patiki
kadir suktam. Laikas jau kitaip
1 LDKS. narys.
Todėl
Tuo tarpu sulig tikrais isto apie tų reikalų suprasti.
rijos dokumentais Leonas IV dabar apsisaugokite.
Darbininkas.
mirev17 Liepos 855 metais, ,tr
NEW PHILADELPHIA, PA. L
tais pačiais metais popiežiaus
sostų buvo užėmęs Benediktas
Darbai gerai eina,
NEW,YORK, N, Y.
III. Liudija apie tai tarp ki
ti] metaliniai pinigai iš 855 me
Pribuvusiam nėra sunku darbas
Streikas.
tų, ant kurių iš vienos pusės
gaut i. Mokesnis neblogiausiu, Leiatmuštas Benedikto UI atvaiz:
25 d. birželio 10 va.l ryte su berini mokama *$5.82 j valandas,
das, iš kitos pusės ciesoriaus streikavo Ne\v Yorko apylinkes bet kitokių darbų nėra kaip tik
Lotaro II. Ciesorius gi Lota- visi vyriškų drabužių siuvėjai ku anglių kasyklos. Šiuom tarpu su--t
rasmirė Rugsėjo 17 d., 855 me rie priklauso prie Amalgamated mažėjo anglių kasyklose sužeidi
unijos. Streikas kilo dėlto, kad mai ir užmušimai. Užtad padidetais.
Dėlto jau seniai mokslininkų kompanijos išduodavo darbus ne į jo ant kelių. Automobiliai daug
Šį menesį
yra pripažinta, kad pasaka a- unijos dirbtuves. O unijistai dar-Į sužeidžia ir užmuša.
pie moterį-popiežių yra išmis bininkai daugelis jau nedirba a- dviem vaikinam kojas sulaužė,
tas nieku neparemtas.
pie 6 menesiai, ne unijos dirbtu- Abu guli ligoninėj, abu lietuviai,
.
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Tai unijos Steito kelias eina per pat miestelį, >

ves dirbdavo geriau.
. KLAUSIMAS —Ar yra nuo
dėmė kalbant poterius nekalbė
ti dešimties Dievo įsakymų ir
kitų dalykų iŠ katekizmo ?

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
SPECIALE GENERALE VIDUR-VASARINE EKSKURSIJA

ATSAKYMAS.-dokios nuo
dėmės nėra. Bet gera ir nau
dinga yra žmogui katalikui
prisiminti kašdien' Dievo įsta
tymų ir svarbiausias mūsų ti
kėjimo tiesas.
i
(“Laivas”)

!

t

Jėzus pasislėpęs Altoriuj gy-,
— —■
- ■ U- - -1 ■
■ i
vena
MONTELLO, MASS. :
Iš meilės save duodamas už
_____ _
.1
- ■
penų....
L. D. K. Si 2 kuopos, susirinki
O žmogau nevertas, liaukis
mas Įvyks liepos 1 d. 8 vai. vak.
žeist jšnauja —
Visi nariai malonėkite pribūti.
Tųjį, Kurs ųžtate jau išliejo
•
< ■ w4yba«;
kraujų,*^
.
V*
I ; -j'-*
Pamylėki širdį Jėzaus meilėsr

-

Tiesiai į LIETUVĄ
PER KLAIPĖDĄ.

Iš New York’o laivu S. S. POLONIA Liepos 5-tų

Laivas tarpe, lietuvių žinomas kaipo labai patogus, kų patyirtina daugybe laiškų gautų nuo- mūsų keleivių.

f

.X

'

1

ii.

.vertų,
'
Linzo vyskupas pasakė: . , ,
>
Dėl tavosios laimės Viešpaties
‘ ‘Mūsų priedermė yrą blogus
sutvertų.
. ‘
laikraščius pakeisti gerais.”
Jei geidi surasti Širdį tų ge
riausių —
Eiki prie altoriaus ir priimk
Švenčiausių.

I

UŽSISAKYKITE SAU VIETĄ IŠKALNO.
Baltijos Amerikos Linija duoda speciališkij priežiūrą, viiikuins ir
jnotęrftąą
ig Jtęip-gl
prižiūrimi
gerai. Linija daro viskq
;|JklWIA«4.
J*V*3 **1
P** vįsi “keleiviai
Clęi ' IU1 i,**
’"*”1’
kad kelldnė bdtų visiems gera ir patogi.

ATIDA. Daug lietuvių dar neaplanko savo sęnsį tėvynę, bijodamies
kad negalės sugrįžti atgal j Ameriką.
« y ’IIabAR JŪSŲ PROGA.' Pagal nauji} įstatyme, kiekvienas gali vyk- :
■tisavo senon tėvynėn apsilankyti vieniems metams ar ilginus. Leidimas ;
f su^rjžimui | Suv. Valst. bus išduotas keleiviams Amerikos Valdžios.
Dėl ‘visų tolimesnių iiiiormacijų ir laivakorčių kreipkitės i jusi} ;
agentį-arba 1 • "
.

BALTIC AM'ERICA LINE, 9 Broadway, New York, N. Y.
>___ ' . t j . • Į ’ _____________
t

V

.w

t

V. S—le.
(“Laivas”)
KLAUSIMAS. — Ai’ yra bu
vusi moteris popiežiumi? Jei
gu taipj tai kuriais metais ir
kokio vardo?
ATSAKYMAS. — Jokia mo
teris nebuvo popiežium. Tie
sa, Katalikų Bažnyčios priešai
skleidžia įvairių pasakų, būk
tokia buvusi. Bet tai yra vie
nas iš tų daugelio šmeižtų, l<u-

1
*
*

Rengiamas Lietuvių Katalikų šv. Jurgio^ Parapijos -

*a

Ar ilgai mes pakosime toki
mūsų puolimų?

PARSIDUODA FARHA \
- X,

*

#

o

Kuomet toksai laikraštis pa
kliūva Paryžiaus, užrubežinių
reikalų tėmytojams, tai jie tų
viskų .skaito atydžiai, francūjį
ziškaine vertime, ir jau rašo:
«j
— “Stebuklai vokiečių tech
<i
nikos vystosi.
Išmėginimui J |
savo karinių išradimų vokie
į|
čiai apsirinko lietuvių plac-dramų. Vokiečių instruktoriai-su
pagelha naujų išradimų išiiio7 < Į
kino lietuvius perkelti, iš1 vie 11
nos vietos į kitų šimtų tūkstan 11
čių armijos taip, liad tas nepa į j
stebima ne tik kų aplinkiniams į
bet net ir patiems perkelia Į
miems.
Pasidėkojant naujai Į
išrastiem vokiečių pirotechnk į s
Ž
kų milteliams, lietuvių artile
rijos kononada, neardydama i
tylos ir tvarkos,\ girdima tik
tai Varšuvoje. Kas busi? Kas
bus? Kuomet gi Vokietija ap
mokės mums reparacijų mota- 8
mus?’..
..
®
t
A. Buchovas yra gabus rusų
kalboje Lietuvoj rašytojas ir |
jis ne kartų teip daliai lenkus
pašiepia.

1
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377 akrų ferma, Penn- j
sylvanijos valstijoj su vi- j
sais ūldškais triobėsiais ir
padarais. Namas 10 kam- į
barių, garadžius automo-1
biliams; tvartas dėl 16 ar- j
kliu, vištinykas ir kiti triobėsiai geriausiame stovyje.
Apie 90 akrų dirbamos že- !
mes. Upe su vandenpuoliu ir ežerėlis. Miškas, kame randasi labai didelių
medžių namų statymui. Apie 330 vaisingų medžių.

j
į
jI
i
|

Automobilių kelias , eina
pro duris. Vieta garsi medžiotojams ir žvejams ir
tinkama kurortui, sanitorijai ir kitokiems tikslams.
Norima greitai parduoti
šių vietų dėlto; kad savi-

j
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s
į
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Norwood, Mass.

Chapel St. arba Walnut Avė.,

Dalyvaus Bostono; Montėllo’s, Providence’o ir kitų aplinkinių parapijų chorai.
9 vai. ryte mergaičių ir bernaičių lenktynės. Į0 vai. Nonvood’o ir Montėllo’s jaunų
vyrukų lošimas base-ball.
2 vai. po pietų Nonvood’o Eikš garsūs visoj Naujoj Anglijoj bolininkai loš su Monte*
^Ilo’s narsiais lietuviais bolininkais. Didžiulis beuas grieš dienų ir vakare.
Puiluoj parko salėj ant slidžiųjiygrindų, griežiant orkestrui, šokiau kurie tęsis ligi
ninkas mirė. Įnešti redda {
12 v. -naktį.
«
tik $^,000, Prekė $8j500. į I
10 vai. vakare tikrai stebinančios iignys — faerverkal nušvies visų Nonvood’o pa
Išmokėjimas lengvomis iš-:
dangę. ' Lainiejusiem nepaprastų giliukų bus iškilmingai inteildamas naujas automobilius*
lygomis r pagal sutarties. į
Bus begalės ir ldtųzįvairausių launėjimų h* naujausios rūšies iiidomių žaidimų.
Norinti įsigyti pelningų ir į
Gardūs užkandižni, skanūs gerymai, mandagus patarnavimas užtikrintas svečmmsi
gerų farmų kreipkitSs tuo- |
Įžanga tildai 25 centai, vaikams dykai.
*■
■.
■.
jaus pas:
£
Jeigu liepos 4 d. lytų, tuomet visas šitas trukšmingas išvažiavimas nulmliainas aftt
A. J. VOAN>IĘJUS J
rytojaus — liepos 5 d.
*.
■
BeaĮ Mi > Iiiaurance
|
. Tad nuoširdžiai kviečiam visus plačius apylinkės lietuvius, visas jų org&miaoijasH“
draugijas maloniai dalyvauti mūsų išldlminguln išvažiavime
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tai baisus bildėjimas. Labiausiai^
‘ -SMlENtiSiąĮ
IuĮ|« boaąas auąišąukęs visekmadieniais. O da kai kiti žmo• Nors jų m'ąžąi įąą
rįųjdaąf, ipą .patarėjus ir nusprendė pa
neitai prisitraukia niunŠaings ?tai
smerkti korespondentą amžinai
vienok sugalvojoką* JSntiP'
birbia nežiūrint ar medis ar stul
de|to kad jis aprąžo nemalonius
mąvo pąs tūlą ūkiplnlęą greką W
pas.
žą. dąlelf 4jedfe|ąniof Žąmėą $dąi. nųotikiug, , kuriuos žmones skaity
piknikųAąko; ot dabar gdėlięi dami įtartais labai saldžią! nuąilųoj&L thl tijtteaąio nurodymo
patįs* per vasarą su moon shainu
ir kitoną draugi-j kad jie protestuoja prieš blogų
jumtikfų aprašymus. *pit Siętiftę
NA8HUA, & H.
jom galfeijn jšnuopipH.- Tięeįh
jan ir buvo
pikmkų aut kį- inteligentiją, tai prispaudė net ke
munirtų Žemėz. PfajmŪniąi ką- liąs amii^audAS, o paboję pąbat
. Piknikan gerai pasisakė.

važiavimo komisija. Gereosi kad siųstą ir jau gaudąs yra pakvita mergaičių dr-fe po vačĮ. £el» 4r- surengtan L. D. K S.
išvažiayimo tįfbąs progrėšutjja. vimas, jog priėmė. Teipgi 19 die
r DHos pirmrpeŠS vįe- ;biržeBt^W^J?<l
■
Nutarė kad kandidačių vardai ir ną birželio 72-ros kp. parengė pra- Bavą.
Jų drųbs mažos mergaites smagaus laiko turėta, 1
t norėti negalima, Žln
ūgis būt'telegrama pranešta bir kalbąs. KąWkw BKęmėš^; barstė ;g$es. priešais Švč.
želio 30 d. 8 vai. vakare. Po tam Žmonių buvo nemažai ir matyt mentą monstrancijoj, kurią nejis tokių, kurie šiuo suv«
imtasi patenkHV bet K
tikietai pardavinėjami iki pat lai- jiems šios prakalbąs patiko, nes vi kleb. kum
taikyta. Kaip visada teip
mėjnrndj tik nariskaitys prie ka si gan rimtai'Mausėri fe interesą* sųb-diakonais. ’ - ? S :'
metais' buvo sū laimėj
vosi. Muzikalūs dalys prograpio įv; Cceįlijbs0hpr^;|P'ąžfei
ralienes išrinkimo.
: Base-baU rungtynės prasidės 12 ir-gi buvo šįos: Solo sudainavo na dojo mišparus vad. & Bąubinių- praizais. Dėl praleidimo
miau laiko piknike buvo <
vai. dieną 2 vai. po pietų. Kara rys St. Stepulionis labai,maloniai. tei. .
•
lių procesiją, karūnacijos, pra Piano išpildė muzikas kun? J.
Birželio 25 d. vakare įvyko pa daug įvairių žaidimų: b
labai * komplikuotais maldos kaip fe visas seredas šįo mėtymų, Valgymų; kurią |
*
muBMtų rėmėjai tai Lietuvių KHu- įgąją tai Htogjrafas prispaudęs sa^ kalbos, dainos, laimėjimas loto, žauskas
birželio 15 d.
Kazimiero pa ;bas. žinoma,
vd- vąją. Kokia jo antspaudo tai aš šokiau iškilmingi pietūs koplyčios griausmingais tonais stebėtinai ge mėnesio prie- Saldžiausios širdies, ni, tai laimėjo dovanas* j
skiepe, Žaismės, paveiksiu ėmi rai. Jonas Valiukas labai sujau bet šiame vakare turėjome svečią tys laimėjo r IV M- Pocienė,
;
rapijos vidutinis koras ir Marijos tui neduoda, Antri bolževikųknz- nežinau.
dinančiai solo puikiausiai išėjo ir gerb. kun, Praną S'trakauską,, ku Miežienė, 3) Ėm. ButkiutČ,
.kodSgi * mas, ūžimas!
Vaikelių Draugija turėjo išvažia fweriaitaišv,Petroir^ovilopą- ;^ B»l»r
. „ fcjrU
vimą prie Tarnik Pond. Išvažia- šelpM draugija# Gąilą
kliu- jie taip pradėjo neapkęsti korės-;; Matosi kad -į Palangos iškilmes duetas Valiuko ir- Širvaitienes išę- ris ne tik pamaldas laikė, bet fe Janulioniutč, 5) P .Stanktų
fe &ovžt dpjbs ppndentųt Ir štai ką girdėjau paa ■tiek plauks jaunimo kiele politi o kiek silpniau ir S'tebukšaičiu- gražų pamokslėlį pasakė, kuris ne P. Pocius, 7) M. Pocius fe.8
* vimas labai nusisekė. Kaip girdė kiečiai ir šy«
jau tai gerai esą pelnyjo, Uždar paęiai, kad jfią pęspwvfefek viršminetą bossą esąs prirengtas kierių NeiV'Vūrkan į Demokratų tė solo du sykius akompanuojant yįeną širdį palietįj. Ne P* mergL gis GruŽinskas.
Visą laiką linksmai laikai
bį skiria pusiau: sau ir parapijai. be komtujistų. Ar-gi jūs gerbia- kaiųbfrya dėl pokerninkų, kuris konvenciją. Tik gero oro. Jei ly kun. J. Čižauskui. Po to buvo nų draugiją kartu su kun. Juru
Mąt mūsų katalikiškas jaunimas mieji pamiršote kokį Naskua’os :e^ užjmtąs tris fe keturis vaka tu — išvažiavimas bus liepos * 6 rinkta aukos. Po $1.00 aukavo : gražiai giedojo laike pamaldų vad. leistas, tik vigu bėda tarno
M. Grigaitiene, D. Zenkauskienc,- A. Baųbmiutei/
■•
1 lietus petiskadijo žąidimu&.
kad ir parengia ką nors tokio, tąi lietuviai vardą gavo nuo koinunig- rus į savaitę ne vien tik senbernių, . dieną;
■;
Š, P. Klimiene, J. Naruševičius,; Tą patį vakarą Maldos Apaštą- to atsilankė fe gerb. K. Vic
Visados pusę uždarbio atiduoda tų? Kada buvo ant komunistų bet ir jaunų vaikinų drauge su jais
’Juogalis, St Stepulionis, J. Gri Įyštes D1M& feikū. mėnesini susi kąs.
' •
*
parapijos iždan. Kadangi visi ži ablavas, tai tuomet Nashua’iečiai per ištisas naktis užsidarę lošia iš
: '
t
gas, J. Vainikas, J. Jankūnas, rinkimą. Klebonas užkvietė visus
DETROIT, MICHIGAN
no gerai ir supranta kad mūsų po visą Naująją Angliją pagarąiJ pinigų. Tai .dabar gerbiamieji
. Pasidėkojant visiems, lū
t
D.
Andriuškevičius,
K
.Jančąįtis,
J
•
•
nąritls
dalyvauti
N.
A*
Apskr.
Vy

gcrb.^kleb. kun. P. Daniūnas pui jo.
laikau įrabėgo, ApieWą^
Delko? O-gi dėlto, kad iŠ Rochesterio lietuviai ir protestuoL. D. K. S, 72-ros kuopos
čių
išvažiavime.
*
A.
Juodvalkis,
A.
Petkus,
Elžbieta
kiausiai bažnyčią atnaujino, tad ir karto virš dviejųšimtųį
tojai, ak jus visus paklausiu; prieš
visi linksmi išsiskirstė.- Nej
darbuote.
“Palangos” koplyčioje žmones
Valiukienė $5.00 ir V. Ramanaus
parama reikalinga, nes dar bisku- nutarabaniuo o į Deąr
ką-gi . ištiknjjų. mes privalome
užmiršti nepaminėjus ne lh
kas $2.00. Su smulkiom šįvalot- myli melstis. Svetimtaučiai džiau
tį skolos užtraukta. Bot toji sko Ar tai Nashua’iečiams negarbe? protestuoti ,ar prieš koresponden
kųdamorių kūoįos ^šmakšt
Birželio 17 d. laikė mūsų.kp. sa
la greitai bus atlyginta, nes turi- Ištikrųjų buvo kuomi pasidžiaugi tą, kuris kartais parašo juokų, ąr- vo mėnesinį susirinkimą dvi dieni rą aukų surinkta $30.00, V. Rama giasi kad nereikia važiuot miestan kurie linksmino tĮkrpm
*
. me, garbė Dievui, darbštų klebo ti, kad jokia kita kolonija nesu-ha tikrą nuotikį ar prieš, tokias paskiau savo paskirto laiko. Ne nauskas Liet .Boną su nuošimčiais vasaros laiku.
kom dąinoin visiems patini
$60.00ir
J
.Kasevyčius
Liet.
Boną
T.
Bičiuli.
ną, o prie to mūsų gerbi vargoni- bvtiiio; Dar sakau gerb. Nashuą vietas kuriose jaunus vaikinus iŠ blogai pasisekė, nes dar skaitlin
fe tėip^gj p. p. Tribųlai su
$50.00.
Aukas
rinko
panelės
O.
I
• ninkas Antanas Stanšauskas, ku lietuviai, ypač kliubiečiai, daugu pat jaunystės uždarę į, prirūkytą gesnio susirinkimas įvyko nei savo
kelionė, kurie visur ir visądoa
Aeiriute, Ad. Baikauskiutė ir O.
ris nė tik sums su savo išlavintais mas iš jūsų esate Amerikoje gimę kambarį ir laiko iki ryto. Nesa normaliu laiku.
ELIZABETH,
N.
J.
Skaitytas buvo
silauko nežiūrint kokios “pak
kovais puikiai apgieda bažnyčioje. ir augę, jauni būdami pažįstate A-j kau kad iškazyruoja, bet išvagia protokolas ir priimtas. Pasirodė, Šnariutė, V. Bukantaitė. Vakaro
pos” bėi partijos yrą pramoga,
LDKS. 16 kuopa buvo surengus'.
Tai yra vidutinis kovas mergaitės menkos tiesas. , Jūs galite apseit . iš jų pinigus, nusilpnina juos kad kuopos daug didelių ir svar vedėjas buvo K. Daunoras. Už
teipgi kitų inteligentų. ■ Visie®
ir berniukai pagieda, ant pirmųjų ir be komunistų. Kam jūs priduo- protiškai ir žinoma, toksai vaiki bių reikalų turima kurie tik rei baigtas buvo vakaras su Lietuvos prakalbas Kultūros Vajui. Kalbė - kurie dalydavo, Išvažiavime fe
jo Dr. K. Pakštas. Aukų surink
šv
v. mišių O vai., o didžiųjų koras I dat jiems energijos? Piknikai nas užaugęs negali būti naudingas kalauja nemažai darbo ir veikimo Himnu r.ie darbavosi prie surengimo
„ JT'
"t *1 « a1
XT _
• •
•1
1•
• 1
•
•
1 •1
72-ros
kuopos
narys.
ta
$47.00
ir
atiduota
Dr;
K.
Pakš

gieda 11 vai. — per sumą. Nega-. jums yra reikalingi, kaip ii* kitom nei Dievui nei Tėvynei.
niko fe tiems kurie darbąyoii'fe';
patiems L. D. K. S. nariams užsi
tui
na to, kad mūsų gerb^vargoninin draugijom, bet jūs, kliuįnečiai, ga
Rochesteriete. imant, o ne stengtis kad tik sulai
dėjo visas pastangas kad kai
Prakalbos pral. Olšausko “Sau
kas gražiai pagieda bažnyčioje, lite vietą rasti ir be .jų loskos. Jie
kyt susirinkimus ir tuo stabdyt
riausiai patarnauti piknike tari®*
LAWRENCE, MASS.
lės” namų didinimo reikale ir apbet su jo darbštumu vislias kįla nusisamdę, tai lai sau sveiki ir lai
būtinai reikalingus veikimus kaip
. me didžios padėkos žodį.,
švietai
aukų
surinkta
47
su
cen

LAVRUJICS, MASS.
pirmyn. Ypač jaunimas labai su kosi. Gal neklysiu pasakęs, kad
Birželio 22 d. įvyko L. Vyčių 78
pačios organizacijos teip ir visuo
Atsitiko ir nelaimė,
tais ir lietuviškas bonas su kupo
siklauso, o nuo jaunimo viskas į kliubą nei vienas boįševikąs ne
Čambridge.’ius ūžia bepardavi- menės labo tikslais. Šiame susi tps. išvažiavimas . “Palangoj.”
priklauso, tai yra jei jaunimas ge priklauso, tad ir neverta tfu jais
Diena buvo' neapsakomai graži,, nais $50.00 vertės.
Užbaigus lig vėlumai pikniką^
nėdamas vyčių karalienės kontes- rinkime darbuotojai esanti komisi
Prakalbos
inžinierių
Pauliukoro vadovo lavinamas tai yra vil draugauti.
išėjus iš ūkės ir komitetui lau
I
. tui bilietas, besamdydamas trū jose ir ąnt toliaus geriausių norų daugumas plukdės ežere, kiti žai
nio
reikale
“
Galybės
”
bendrovės
kiant gatvekario, užkeletoš minu
tis lcad ateitis bus gera. Tad gar
Nashuą’jetis.
reiškė 'darbuotis, o kitos jau atli dė, užkandžių vyčiai turėjo ska
kus, besiruošdamas į vyčių išvabe
vaisių.
bė tau jaunikai, dirbkie dėl R. Ka
Kaip daugumui žinoma,
čių pasimatė gatvekaris, kuris vi
žiayimą. (Cain^idge^us ir-gi, kai ko savo darbus, tik rezultatus pa nių.
Elizabeth.
’
o
kolonija
nors
kartą
talikų Bažnyčios ir dėl labo jaunisų smarkumu ėjo ir laukusieji gatį
So. Boston’as užsakė 6 trokus. ir skelbė. Prakalbų rengimo komisi “Palangoj” yra visokių trėbelių,
ROCHESTĘR, M. Y.!,
įsirengs
savo
svetainę
ant
2-nd
St,,
mo. Lai aukščiausis padeda jums
vekario davė ženklą kad sustotų/
šaukia: ‘‘Mūsų' bus karalienė!” ja užbaigus savo darbą su šio su- taigi vienoje N; A. apsk. rengimo
netoli
lietuvių
bažnyčios.
Pasta

veikti šioj kolonijoj ilgus, ilgus
Pasitįįrejo kad sustos! Bet ne tik
Birželio 15 d. turėjome pikniką. O So. Boston’as1 sako: “Ne!”
sirinkimd idriinaib,“ kttč ir visi ten Vyčhį komisija laikė Suširinkinių.
rajam
susirinkime
nutarta
pradėt
nesustojo afe leido gatvekarį tie
metelius.
kinosi jog šis1 "reikalas vykinama Patčmijau, buVo apskr.“pirm .Sa
Rengė šv. Jurgio draugija. ^ĮisekSoi Boston’įis -atvažiavo sū ma
būdavot
tuojaus
su
$80,000.00.1
siog nė jokio signalo nedayfeyT/-’
vickas, ’ PaViloilis, Mėdonis ir kiti
.Dar turiu pasakyti kad turime mės geros. Žmonių buvo
šina Lawrence’an dauginus tikie- labai pasekriiiiigai1. -; Antroj ko
; • Klebonas’ kun.1 žindžius'išvažia kiu būdu vieną užgavo fe parbkiš-;,
‘'darbštų* kleboną ir vargonininką daug, tik vieta yra gan neiųaloni, tų gauti. „Išsivežė daug. Ir varo , misijoj darbp. užbaigimo, praneši Iš S’outk Bostono..’ ‘ ^u^rąųtama,'
vo gydytis. ' Liekasi su mumis la kė ant žemės. Pamatęs kumfuk.
tai žmonelių kas sekmadienis pil reikėtų lietuviams kitose įdėtose rinitą darbą išrinkimui savo kara mas’ Buvo dar- svarbesnis, tai iš daugiausia gvildeno apie “karalie
bai veiklus ir sumanus daktaras be,- torius kad užgavo ir paguldė Žmąna bažnyčia. Kartais stovinėki bū reūgt išvažiavimus o ne
lienes.
Lawrehce’aš iš baimes kultūros vajaus darbuotės, gerb. nę.”
abejonės sugydys visas parapijos gų, visu smarkumu stabdė gatve
»•
*
• J
■ S
f
na, iš ko mūsų laisvamaniai stebi- Range.” Ten mažai, vietos fe tan- dreba, o kitos’kuopos tyli. Iškir narys Ignas Žabalavyčius pranešė, Tų pačių dieną vakare Šv. Pran
ligas, tai gerinamas- ar malonaus karį. Viskas likos surašyta ir taft.
.. -si? Štai sako šitie 'šventakupriai kiuasiai-susibruka net kėli pikni siu šposą. Pamatysime birželio 3.0 jog jau trumpu laiku išpardavė ciškaus bažnyčioje “Corpus Chrisbūdo žmogus kun. Simonaitis.
užgautasis ant rytojaus • ėjo pa®
vis lenda į tą bažnyčią. Oi jūs kai. Pastaruoju laiku buvo vie d. vjakare 8 vai. kuomet visų kuo čielą knygelę kurios vertė buvo ti” gražiai švente. Mišparus lai
Vietinis,
gydytoją. Daktaras patarė ieško-,
broliukai ii* sesutės, laisvamanė- noje vietoje lietuvių ir lenkų. Ne pų sueis telegramos kiek tikietu $50.00, darbuodamasis per narius, kė gerb. klebonas kun. F. A. Virtuo patim ir dėkojo nariams už jo, mauskis, sub-diakonais buvo kun.
ti atlyginimo iš kompanijos. Ir
liai ko jūs daugiau pravardžiuosi kurtuos vaikinus tokie pikniką^ katra išpardavė ir kaip didelė jų
PHJLADELPHIA,
PA;
tas keisas likos paduotas to paties
atjautimą. ‘ IŠ ko visiems susi Juras, kun Trembly, franeūzas,
te kataliku sir Bažnyčią, to dau subičiuBuoja su lenkėmis.
Ten kandidatė.
daktaro advokatui. Jis nereikala
giau Katalikų Bažnyčia platmsis. nėra tuščios vietos. "Vienam pa
Laivrence’o baseballninkai nu rinkime neapsąkomo ■ buvo džiau kuris kartų lankė Brtghtono semi
Piknikas linksniai praleista!
vo nieko nuo padavėjo arba, už
Velyt jūs rainiai sau gyvenkite, krašty šokiai, paėjus du žingsniu važiavę Cambridge’iun supliekė gsmo ir karščiausių plojimų padė nariją su kun. Juru ir kun. StraSmagiai prabėgo laikas ant ty- gautojo jokio mokesčio. Kas ii
bažnyčia jums nieko blogo nevely- — baras, o toliaus tai purvyne šv. Petro bažnyčios teamą (ai ka išreikšta (Ignui Zabalavyčiui kausku. Procesiją lydėjo Alfoi-iaus Dr-jos nariai, sekė N. P. ,ro oro susirinkusiems piknikan, to bus, tai dar nežinia.
K. D.
ja.
Jei jūsų sąžinė išmetinėja žmonės atėję turi būti ant vienos rius).,, Laukią, liepos
d. antros kilnios širdies nariui. Zabalavyjums ką nors tokio, tai. niekas ki vietos.
valandos pietų kuomet pradės va eius ir ant toliaus apsiėmė darbuo
tas, tik tas, kad ir jūs laisvamanėnoti ęambrid^e’ialietuvių teamą. tis narių prirašinėjimu ir spaudos
Bosso gudrybė. z
liai esate tos' pačios' Motinos —
Birželio 22 d.'suvažiavo Palan- platinimu. 72-ros kuopos L. D. K
Kristaus Bažnyčios vaikai.
Ant kiek teko girdėti nuo kitų .gonYyeių apskričio valdyba ii* iš- S', nariai aukojo po $2.00: Izido
rius Vairusis, Pranas Stankus,
Jonas Jankūnas, Pranas Gustai
tis, Juozas Maeionis, Petras Ba
nionis, Vytautas Markuzasj Jo
nas Usariš, Kastantas Abišala,
Juozas Lieponis, Vincas Rama
nauskas ; pp^ 50c.: St. Stepulionis.
Leonas Širvaitis'ir,Antanas Stan
i
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Ura visi į

i

kus, o 72-ra, kuopa L. D. K. S. pa
ėmė ir nenariai L. D. K. S. po 2
į dol aukojo šie: J. P. Uvikas, Det
roito lietuvis ‘ advokatas, Jonas
Pėstininkas^ Juozas Dubauskas,
Petras Viliūnas^ Ant. J. Danavy-

ant-

ii
T

9

v*

Čius, A. Šnirpūnas, Jonas Smalenskas, Marijona Reževyčiutė,
Justina Karpšlienė, Pranas Karpšlyš; po $1.50: Motiejus Budėnas;
po- 50c.: Jurgis Vaškevičius ir. Bar> borą Aukštakalnienė, už ką auko
jusiems kaip nariams L5 D. K. S.
teip ir ne nariams, 72-ra kuopa
L. D. K. S. varde Federacijos ir
visuomenės nuoširdžiausia ištaria
ačiū ir kaip , matome nenariai &Kalbės garbingas svečias’;fe Lietuvos ^ralotatf K. 0L$A&SKA& ,
pie pusę yra išpirkę, o narių yra
apie 70. Taigi toli, nevisi dar yra
Bus nepaprastas išvMUvinias kokio niekad nebuvo* lafetuos So. Bostonan,
prie šių visuomenes labo aukų piiNasiiua’ės, Carnbridge’io ir Lawrence1’u chorai,
garsieji soUstair M.
sideję, bet
m^žą dalis. Taigi
Paura ir kiti. Bus Popularity Kontestu išrinktos karalienes ir jos pasirūkto
reikale ir kiti 72-ros kuops nariai * rūnacija fe. kitos .ceremonijos. Žemės loto laimėjunūš. Labai feidomios
* ii
lai paseka tą brangiausią pavyzdį
nes, basebaU rungtynės, virvės traukimas, bėgimo lenktynės fe įvafeiausių kfeokit i
pirmesniųjų kaip narių teip ir ne
Laimėjusiems, “ karaliene’ * įteiks dovanas. Linksmus šokiai ^griežiant Grudšinsko
narių. O pamatysim kaip patys
trąi. Bus gm’sių kalbėtojų ir žynnų svečių.
stebėsimės iš savo pepaprastos vie
Vieta gražiausia: prie ežero, pušynuose. Plačios pievos žaislams, puikios- aitt
nybės galybės darbų vaisių? Teip
laiveliais plaukinėjimas fe kitoks vandens sporim
*į
gi vii'šmingto auwnkimas 72-rosi •
‘ Visas Naujosios Anglijos^jaunimas fe.jo vadaLfetelig^atai važfeoju
kuopa nutarė'kun. M Kemešiui
tamsta atsiliks!! Todėl valio visi Paląngon. /
‘ .
paukoti $1WX>. $25.00 L. D. K.
ti. Centrui bdlvr nutarimą jau isP. S. Jei tų dienų lytų, tai programas įvyks nodMioj,liepos 6 dieną.
»
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SRE—MESSraHBSe

.VAĖIUOJANTIEMB

rCTVIDTAe * AMERIKOS METtmęr
LAVnmdTAN. M.|V>niAa wm»BS SANDAROS
iACTfgfę ' MAUJ0SW^
Kurie važiuosite 4 d. , liepos NIL II ITIO
A>SKRITIBS

išleistuvės.

J?

įKe. Kemešiui liepos I d. pasalėjant^-tosgtu ĮtiŠ^
Etnves kviečiami visi kunigą
Skemėšį mylintieji ir jį gerĮKiiejL Bus? mažą įžangos
K&ti&
.
. *
KM*..

r.——--«— .

į

H RENDOS

Įį

puola;

Sfemu kainos ir rėndos per
■įmestus mestus B<jštėWir
B^inkėse vis kilo.

r•
Petnyčioje, LieposA»!y
4 diena Į9 2 4

RISTYNĖS DELEI PASAULIO ČAMPIJONATO.

Namą sa-

ham ir Hollis St.; iŠ Worce8ter’io imti Boston karus, taipgi važiuoti iki tos vietos..

' Pagalios. lęnlrą
“levas”
' . •
i ’
jt. .
• ■ ■■ •
minkai drąsiai keldavo ran
' IL'MI..SS——Ii, !lį-.»■?,■■■
'7.
te. Mriniaimia pradėjo pūl? Stanley Stasiak vėl susikibs su
Strangler Lewis. Ristynės ĮLietuvos piHeWįfeIomėją Ęetru
CAMBRIDGE, MASS.
’^ttndos apartmentiniuose; navyks
sekančiam
utaminke,
1
d.
įpose,, kur randos buvo nim
ševicienė iš Pakruojaus miestelio.
r
•"
•
■
liepos,
Bostono
Arenoj.
Stasiu

fc iki $45. Dabar tos vietos
Šiaulių apskričio praneša, bud1 jos
Pranešimas.
<4
kas dabar skaitomas lenku
vyras,. Jokūbas ’ Petruševičius iŠ
to puolė dviem ar trimis do
čampijonu, nes jis nuveikė abu
rinis mėnesyje. Bandos skuLjėpęš 4 d. Į’iąętnybš Vyčit^ N. Podbiržės valsčiaus atvyko Ameri
du Zbyszkus. Manoma, kad: jis
kon 1913 metais ir dirbo ScrantoĮai puola ypač Dorchesteryje
pagnldys įr Lewis’ą*. Apart to, Av apskričio; išva&iąyimą Ląwenne anglių kasyklose. Yra gandą,
> SomerviĮlėjv Tas dalinai at
ce, MasS. ti’okui išeis nuo lietuviu
liko deltor kad pristatau risis naujas italą galinčius
kad * Jokūbas Petruševičius žuvęs
ya^ujyte. ’ Kelione
Leone Labriola su New Yorko
kasyklose. Tad šiuo Lietuvos Res
Įng apartmentiniu namą, kur
“bulium” ir lietuvią čampijo-’ ten ii? ntgal tik $1.00.
publikos Atstovybė prašo visų,
agalima gauti randauninkų.
Trokų Komisija.
nas K Juška su italą čampijokas žino apie JokfibO-PętriiščviesenaUbiivo-taipf kad. namu
nu Angelo Taramaschi.
čiaus likimų, malonėti pranešti
Navininkai visišaki -nepaisydaRep.
CAMBRIDGE, MASS.
Atstovybei IVashingtone.
yo ar randauninkai išsikeldavo
4r nė. Dabar jau virsta kitaip.
j
fLiet. Respublikos Atstovybė
ATSIMUŠĖ
Į
NAMUS.
■
■
l>'
S, 4 V. ; ■
Pranešimas.
Šimtai apartmentiniu narni) v' =

»

•

vj

Z-

ih tuščiu ir dar jįą vis statoma.
J.-Pred Riedell, norėdamas
» z! | Yra aprokuota, kad nuo spa- išvengti automobiliumi vaiko
K tio-1,4923 iki spalio 1,1924 m.
suvažinėjimų atsimušė į na
K yrą užkontraktuota namą pa mus. Tas buvo Roslindale. ĮK statyti už 15,000,000. Apart- lauže sienų, pagadino pianų ir
mentiniu namą ~ pastatyta 10,- rakandus. Šoferis liko svei
kas.
v.Dabar artinasi laikas, kada
mBnu savininkas be kepurės
NETEKO AUSIES.
B c stovės tarpduryje savo raudauCambridgeiuje susiginčijo chi
.® .lunko , j ■
italu. Besiginčydami susipešė
ir abu atsidūrė j ligoninę. Vie
t
1' SUSIRINKIMAS.
nas besųs be ausies.

Nekalto Prasidėjimo moterų pašelpinės draugijos susirinkimas
perkeltas ant liepos 16-os d. delei
keletos svarbių priežasčių.

•i
Moterą Sąjungos 13 kuopos
NUŠOVĖ ŠUNĮ.
r mėnesinis susirinkimas atsibus
į
utarninke, liepos 1 d. poTiažnyPasiutęs šuo, kurs teroriza
^,.^tlnėj&’ svetainėje, 7:30 v. v. vo žmonės Malderte, Melrošė ir
įfepaveikslai jau gatavi rStoneliame per tris dienas,
todėl;visos narės malonėkite p^alios‘tapo hušautas.'
Jis
| šftMriinktL ! t
apriejo dau^ vaik1 ųir suaugiA

b

L
|

'5T
. (J-U-.. ' i-

■________
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Valdyba.

•
snj .
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Valdyba.

® m

e
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Šv.’ Tčyas Leonas &LLL J883

m. Vienos vyskupams taip ra- .te.
se:
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Suvažinėjo
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Pereitą* savaitę ' 'Atassachu-

|

setts valstijoj automobiliai pasiuntė pas Abraomą 12 žmonią.
Trimis žmonėmis mažiau, negu
į. ‘ užpereitą savaitę. Girtą draišį
verią suareštuota 134, 60 dau
giau, negu užpereitą savaitę.
394 laisniai atimta arba su
spenduota.
į
F

4 •

/

VISUS
SPAUDOS DARBUS
siuskite į

‘

“DARBININKO”
SPAUSTUVE

L#.

in -,

Kurioje greitai, gerai ir
pigiai atspausdinama:

KNYGOS
• 1
KONSTITUGIJOS
PLAKATAI
TIKIETAI
LAIŠKAM ir .
'
' KONVERTAM
ANTGALVIAI,
UŽKVIETIMAI
BAR CHEKIAI ir tt.

ru

p-1

’
.4

SUMtfšE POLICISTĄ.

f**

& fr IŠVENO- '
KITĘ nuovari ’lftoekaudama '
’« mfekuių ? n ;i
dėsiančių
' eig.
Bukit /
; ■įvirtu Ir ■refr ;
*' kuZ tuokei i
jpcK darbu..
k
V i&aniekuomet . ■
®«imynaiuer;
rfcįento. NAri. i .<

nM

—
i
' į

• i:

? •
' j, ■■

‘

.

Policistas Thomas Dailęy
neidama ssavo pareigas ir bū
damas civiliuose rūbuose prie
Morton St. bandė suareštuoti
du susimušusiu vyru. Tai žiū
rėtojai griebė policistų ir kol
policistai pribuvo taip jį apmu
šė, kad jis liko be žado.

t

?

>

i;

'

BrlgMn

A.

DR.
WILUAMI. BROWN
1315 ČOšd^^ijLTH ĄY^’UE,
kampas
■,

Avį?.,'Allstbii, r MaWį
golandos .
. J

į

•

;f *■ ?

v

ir pagaim^ar<$

tjrtųo 2 iki

t
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Hįlif^MUTK
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Reikalingas .geras VARGO
NINKAS. Kreipkitės šiuo ant
rašu; Rey. Georgė G. M; česna,
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LIETUVIS GYDYTOJAS IR
.CHIRURGAS
.
506 w;

(J5)

...

■

— R e ngia

I
I
I

(Kampa* G St. ir Bra*dway) ■
VALANDOS:
llr
< 7“9.|
f*r

.

TW

DR. PUSKUNIGIS

A

GYDYTOJAS /
VIDURINIŲ LIGŲ
vai. 9 Iki 11 ryte, likt 3 popiet.
TlklOvAk.
&

j,'

So. Bostom

389 "Broadivay,

y Tet So. Boston 2831,
-

Tel. So. Boston 270

J. MACDONELL, M. 0.,

t

Galima susikalbėti ir Uetuviikai
onso valandos: Rytais Iki 9 vai.
Po pietų nuo 1—3
Vakarais nuoO—9

580 E. Broadway, So, Boston
*

AMERIOAN & LITHUANIAN
RESTAURANT
16 METU SOUTH BOSTONU

LIETUVIŠKA VALGYKLA

DR, H, S. STONE

Mes turime 18 m. patyrimą valgių
gaminime, Musų yra didžiausis pasi
ryžimas duoti gerą valgi, skaniai ir
švariai pagamintą ir už prieinamą
kainą. Pasninkų dienomis pritaiko'mi tam tikri valgiai.
,,
.
—
K--

AKIU SPECIALISTAS

399a W. Broadway, So. Boston
VALANDOS :xNuo 9 r. Iki 7 v. vak.

244 W. Broachvay, So. Boston

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

Antra musų valgykla yra

Po num. 1380 Dorchester Avė.

DR. M, V. CASPER

A. Savičiunas įb A. Simanavičius
Savininkai.

(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, Sputb Boston
Ofiso valandos:

PARSIDUODA FARMA 08
AKERIŲ IR DVI MAŽESNĖS
Tik 25 niąilės nuo yldurfo Phihi<h>)phljofi. Arti stoties, gatvekarių ir atei
to kelio, mokykla prie namų. Miškas
yra, ir upelis teka pro namus. Laukui
aptverti it ganyklos. Budinkai geri,
šiltas ir šaltas vanduo, elektros šviesa.
Parsiduoda pigiai su gyvulinis ir ūkės
įrankiais. Dėl platesnių informacijų
kreipkitės pus savininkų
C. .T, MAJAUSKAS
R. D. No. 1,
Collegeville, Pa.

8NU0Š.2ND• » MORTGAGE
:
■ * i

į

Reikitiirtgi2 pinigai aut antro mortglčlaus, Mokinę 3 įųioš., tad’kas turi
te atliekamų pinigų atsišaukite pas
TITUS r. GRAVIS, 395 Broadway, So.
Boston, Mass. Tel. So. Boston 2340.
f
...
■ i J.28-1-3)
rv !~t—n—--------------------- >---------

LIETUVIŠKU ŽOLIŲ
VAISTIHYČIA.

ntio 9 iki 12:00 ryte ir nuo. 1:30
lld 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare.
Ofisas uždarytas aubatos vakarais
ir nedėldlenlais.
■

—i.!

—

'l

,Įį.

Tel. Brockton 5112—wj|

I

’i

I

DANTISTAS

DR. A. J. GORMANll
(GUMAUSKAS)

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

ssasiaaKafisi
---------

J 1■

*•«

--------------- ------------------------------- ------------ ---------------------------------------------------------------- 4
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Tel. So. Boston 0464-j.

JURGISSTUKAS
F O I O G B AM,«
®S i
BB0ADWAT, J
South Bostbn, Mass. u

Parom dailius pavelldslus. Vesftllias
traukiam vakarais. Tžallkonį vi-*
, šokios rūšies rėmus.
_

t ?Piis iinijs. ftali tų ’jauitJ visokių'žolių,
s*.
šaknių fr- žiedų nuo visokių ligų? Mes A
4
užlaikome visokias žoles kokios tik ant
svieto rdndasl ir geriausios trejankoš
60c. su prisiuntimu. Atsiųsk l()c. o ŠV. JONO EV. BE. PAŠELPINĖS
gausi visokių žolių ir knygų katalogų.
DRAUGYSTĖS- VALDYBOS
•Reikalaujame agentų ir duodame gera
ADRESAI.
4
pelną ant musų visokių vaistžolių ir
knygų.
M. ZUKAITIS,
449 Hudson Avė.
Roehester, N. Y.
PIRMININKAS — M. Zoba,
580 E. 7-th St.. So. Boston, Mass. ■
Telephone So. Boston 1516—J.
VICE-I’IRM. —• Kazys Ambromis
492 E. 7-tli St., So. Boston, Mass.
I’ROT. IiANTININKAS — .T. Glineckis,
po 2 šeimynas, visi naujau
5 Thomas I’ark, So. Boston, Mass. •
I
’
IN.
RAŠTININKAS — Matas šeilds, '
sios mados improvementai,
460 E, 7-th St., So. Boston, Mass.
steam šiluma et c., dideli lotai. KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
885-E. Broadivay, S. Boston, Mass.
Prekė $11,500. $1,500 cash ir MARŠALKA — J. Zaikls,
7 Kinfiekl St., So. Boston, Mass.
lengvos išlygos.
Draugija laiko susirinkimus kas tro
A. IVAS,
<”ii}. nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rų
vni. po pietų šv. Petro parapijos salėj,
361 W. Broadway, So. Boston 192 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
_ ...

ir?

-------------

-------- ----------- —------- ■■ .....

., ,

^,i

NAUJI NAMAI

f

L. D. K. Keistučio Draugyste

BAIGĖ MOKYKLĄ.
Šį pavasarį Boston Girls’
High School baigė šios lietu
vaitės: Zofija Armaliutė, Ona
Barišiutė, Magdė Duųbiutė, Alena Savilioniutė, Juzefą Šimkiutė, Marijona Vervečkiutė,
Alena Zenevičiutė.
Užbaigtuvių iškilmės buvo
Tremont Temple.Tea’tre .

flGlt Dougląš St., SioUx City,

.i

I

«.

Jtk' W

«*-«* »•

į?*- ■ ’d
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PIRK ŠIEMET

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS
VALDYBOS ANTRAŠAI
Geriausias laikas pirkt for

Ant savo parko

Rep.

OAKLAND GROVE

ATSHMKITE LAIŠKUS
IŠ LIETUVOS.

M. Vaitkienė, is Kretin
gos;
2) K. Adamkevičius, iš Žas
lių;
. Su visais spaudos darbais
visuomet kreipkitės pas
3) G. Klinga, iš Vabalnin
iniis o gausite geriausį pa
ku;
tarnavimų.
4) J. Sinkevičius, iš Uk
“DARBININKAS”
mergės;
366 West Broadway
5) - P. Mikavičia, iš Šakių;
So. Boston, Mass.
6) J. Liutkevich, iš Ukmer
1 P
gės;
7) J. Lekas, iš Biržų;
.-Garsus darbininkų prietelis,
8) A. Baršeiavičius, iš Auk' Vokietijos vyskupas Kettter,
štadvarės;
A&ko:
9) A. Vaitkevičienė, iš Žie
“Katalikas, kurs, galėdažmarių;
L
neremia katalikiškosios 10) K. Mickevičius, iš Ku
^ i^mudos, neturi teises vadintis
piškio;
įBažnyčios vaiku.”'
11) D. Bučis, iš Latvijos;
PINIGŲ FALŠAVIMĄ 12) O. Juknaitė, iš Batakių;
13) Ant. Neura, iš Svėdasų^
jį Wa»hington. — Gurt Jacob- ‘14) K. Juška, iš Jurbarko;
K
nuteistas 10 metų kalėjimo 15) K. Paulauskas, iš* Aly
H
taus.
ii r Už dirbimų falšyvų pinigų.

įl

Pagalios štai Yra. Pagelba. Tai
< Yrą Nuostabu, Kaip Greitai Nu
ga-Tone Veikia. Tūkstančiai
r Jaučia- Palengvinimų j. Vos Ke
letą. Dienų;
\

H

■ ■

mažiau.

■r.
i'jJ

4^

E

DĖLEI NERVŲ SUIRIMO
PRASTO MIEGO—BLOGO
ŽLEBČIOJIMO

Jei .Tusų^gydytojus dar nėra užsakęs
jo dėl Jūsų; eikit pas Jūsų aptiekorių
šiandien ir. įntslpli'kit bonkutę NugaTone. Nifga-Tone sugrąžina gyvumų,
veiklumų ir pajėgą nusidėvėjusiems
nervams ir muskulams. Budavoja rau
doną kraują, stiprins, pastovius nervus
Ir sudėtimi i "padidina jų ištverme. Suteikiil gaivinanti miegą, gestą apetitų,
puikų Žlebčlojimą, negulluųja vidurių
veikimą, sukelia entuziazmą ir ambici
jų. Jei Jus nesljauėiat kaip reikiant,
• tai pats dėl savo labo pabandyk jį. J is
Jums, rtieku nekainuos jei ir įiepagelbė■2^..
s ftų. Jis yra malonus imti ir Jus tuo
IĮ SUNKUS DARBAS
jau pradėsit jaustis nuo jo geriau. Ne
nekenkia nei vienam,
imkit fkaito. Imkit jo per keletą dieit* esančiam geroje fiziškoje .
; nų ir jei .Jus, nesiJĮUųsit geriau it* neLZ r padėtyje. (JJlaikyk savo
jf ' Itvirtiną maaahiodamąa
1 atrodys ^gėriau, nunešk likusią dali pa
U
eavo tnuskulua kiekviena
kinko pas aptikorlų ir jis sugrąžins
1 vakaru einant gulti. Ifisl- f
Jums Jūsų pinigus. Išdirbėjai NugaKlk trinkite gerai su senai
Tone jsako visiems nptiekoriams garan
MB žinomu ir patikėtinu t
tuoti ji ar sugrąžinti Jūsų pinigus jei
»
Jus būtumėt neužganėdintas. Rekomen
duojamas, garantuojamas Ir parduoda*
.
g,.
■ -i f ųyųs per

J^Tarp geriausiai pąmftų
tikėju^ girinį lįlįĄ
iuomųne, tin^^aū&|if įgeį^Oį^.^iais ta&s y$|^š|&a- •
O'pOjjais Įaįkiaščiį^iįiĮaitoįįįį.būdrįjHįiiuriy$fBi6s pri^nkę’^a^į’
r,

*<

r

V

PaleSkau savo brolio Romaldos Bužniausko, kuris pirmiau gyveno Macluinoy Clty, Pa. Rašiau kelis laiSkus ir
negavau jokio atsakymo. Prašau jo
paties atsišaukti ar draugai praneški
te apie, J h Jis kilęs iš Perlojos para
pijos.
T. BUŠNIAUSKAS,
865 M* St.,
Soutli Boston, Mass.

* A-

♦ .

. 4

f (ii

Eafeškiiu švogerlo Juozo Mllaštuno,
kilęs Iš Stebelnnklų kaimo. Leliūnų vaisėiaųs; J916 m. gyveno IVfttorbury, Ct.
Dabar nežinau kur. Pats ar jį žinantie
ji teparašo adresu:
KAZ. SUPRANAVIČIUS,
/
E. Boston, M«M
PASARGA;. Iš Bostono reikia imti karui nuo jp|krir Są..Framingham-Worcester ir įlipti Framing- 174 Mcrhui S t,, ,
(J-1)

4

iš-

>

Waushakum Park, 'Framingham, Mass.

t

=k

REIKM.INGAS
Tel. 80. Borton 4000 ■
VARGONINKAS DR, J.C.LANDŽIUSI

IKNIKAS

1

Ląvrencąn Vyčią Apskričio
Išvažiaviman, įsigykite trolco
tįįdetus išąnksto, nes vėliau
galt pritrūkti. Kainą į abu
galu $1.25r Trokai išeis 9 vab
s
iš ryto nuo lietuvią bažnyčios.
i
Tikietuš galite gauti pas BenPrie vandenio, yra grąžui paikas, didelė
gerą orchestra, bus valgią ir gčrimą; (vakare
doraiti, Medonį, Povilaitį,.Va
bus rodomi krutami paveikslai ir “fire worte.”
f
'
latką, Savicką ir kitus Vyčią
Maine Hvariavime ’iolm ^Biėvo Ragučio’1 fcliį $ operos “EGLž, ŽĄLČIŲ KARALIENĖ.” ionarius. t • ' \
kikėši 0. Saliute, Ą, KontrifaĮutė, J,. Koriniu^ .1£ BenukevĮČiutė. Hąnu ąkompąnąoa A. Bratenaite,
f
Troką KoįnMjar
4—r—----SRĖUEAL KARAI> liek ii Ėo. Rostovo
vėl ęyte nuo Broadway > Dorchenter gtreek
1

į
H

«

įfes4

lĮBo. Bostono LDKS. 1-m.oji
įmpa rengia išleistiive? gerb.

M

.

Kuris yra visiems gerai žinomas

1)

mą šiemet. Pirkime ir parda
vime stubą ir farmą arba sumainyme stubos su farma mes
tamistai patarnausime. Kreip
kitės prie mūs ypatiškai arba
per laiškus.
*

AGENOY J. P. VAITKUS,
201 Millbury Street,
Worcester, Mass.
Tel. Park 7786.

East Dedham, Mass
. Alex Mūriu,
Šis piknikas bus vienas iš puikiausių todėl kad D. L. K. Keistučio Draugija savo nuta. v
1’
V',»" •
*1 *1
rimą išpildys. Ne pro šalį bus pasakyt kad minėta draugija gražiai gyvuoja. Jon priklau
so kaip vietiniai, Bostono, taip ir apielinkės lietąyiai dideliam skaitliju. Taip-gi jos turtas gan
žymus ir be to turi dar puiku parka, kuris išrodo kaip tikras gojalis. Vidury parko randąs!
didžiausia lanka, aplinkui puikiausiais medžiais, kvietkais ir vandeniu apsupta.
Taii-gi nepraleiskit progos gerbiamieji, bet atvažiuokite į mūsų rengiamąjį pikniką,
linksmai laiką praleisti. Taip-gi per pikniką (liepos 4-tą) ir ant pusmetinio susirinkimo (lie
pos 6-tą) bus nauji nariai priimami tik už PUSĘ ĮSTOJIMO.

PARSIDUODA

ANT COLUMBIA ROAD puikus’G
Šeimynų mūrinis namas po 6 kambal’ins kiekvienai; visi naujausios gady
nės improvementai, marmuro (marble)
akmens prieangiai (ėntranceš) ir Ško
dai, koklių (tile) maudynės, sienos Ir
grindys aržuolo medžio viduryje; garo
Šiluma ir elektros, rendos $4560 j me
tus; prekė tik $28,000 lt lengvos (slyl«>s'
•.
MATYK ŠITĄ naujos 3 kelmynų
ŽAISLAI, tai vienas iš svarbiausiu laike pikniko užsiėmimu* todėl mes pasaindeme ge COLONIAL STYLE, po 5 kambarius ir
receptlon imli kiekvienai, vist nauji, tmrą orkestrą^ kuri nesenai atvyko iš1. Lietuvos. GrieM visokius šokius ir bus galima smagiai pa* Ptoveniental, skyrium Šildomi pečiai,
olektrlkoB. piazal 13 priekio ir užpaka
šokti. Bus tabokos į pypkes kimšimas ir pypkių gavimas, pjaisą gavimas, juoduko mušimas lio, 'patogioj vietoj nvtl Columbin Rd.;
rendoa $1620 į metus: rtekč $12,soo,
ir 11. UžpraŠom visus vardan draugijos

A JALMOKASy A; PASTELIŲ A, GROBIS
•*
. Trokai iŠėU nuo Lietuviu Salės, E Street,
Boston, 10:30 vai. ryte. Troko iilrietij ga,
Urnų gauti pas pikniko rengėjus. '
v
KELRODIS, Važiuokit eleveiteriu Iki Fo
va*
žiuokit iki Grovo St. Ten bu« žmogų*
•

■

■

V

■

A

3 Šeimynų, 14 kambarių namas, vist
improvementai, -naujai maUavotas Iv
-gorittttfoj tvarkoj B .lanko Ir vidinis,
arti krautuvių, kary, mokyklų, south
BoMonV ir marių; prekė. $9,000.

AatYAB,
W W Bmdyąy, ftą Boatonr Mm

Pirmininkas — J. JaroSa,
440 E. 6-th St., So. Boston, M.1M.
Vice-pirni. — J. Grubinskas,
157 M Sfreet, So. Boston, Mass.
Prot. Raštininkas —- A. Janušonis,
1426 Cotuihbia Rd., S. Boston,,Mase
Fininsų Raštininkas -— IC .Kiekis.
S Bateli Street, So. Boston, Mass.
Iždininkas — t. švagždys,
111 Botfen St.. So. Boston, Mass.
Tvarkdarys <— P. Laiička,
395 E. Fiftli St., So. Boston, Mass.
Draugijos reikalais kreipkitės- visa
dos j protokolų raštininkų.
Draugija savo susirnklinus’laiko 2-rų
nedėldienj kiekvieno mėnesio 1-inų vai.
Iki pietų parapijos salėje, 492 Seventh
St., S°* Boston, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DR-GIJOS
VALDYBOS ANTRAŠAI
r
Pirmininkas — Antanas Pastolis,
146 Bowen St., So. Boston, Mass,
Vlce-pirnų — Martinas Knlstautas,
.
4062 tVnslUngtou St., RosUndalO
Protokolų Rast. ** jUtammMmjumtš,
450 E. Soventh St, Smrth- Boston
Fin. Bartininkus —1 Juozas Vlnkevlėms
906 B Broathvay, Soutk Boston .
tMisicijiUN— Andriejus Zulleekus,
307 E..Nhith St, So. Boston/Mass.
Maršalka ■** Aleksandra Jalmokas,
115- Granito St., So. B&ton, Mass.
L K. Keistučio laiko
mėnešinius šuširlnklmus kn*ptrw< W o
Wte4 kiekvieno mėnesio po No. ®&i
IVashinfiton St» S. Boston* Mm, 8-ČIą.
valandų: po’ įdėtų. AteitW atsieki m
naujų narių
na
su savim inuūų
prh mtuaj drttttijoa grlsiraSyR.
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