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misijos narys praeitą penkta- šautuvų.

ifcart. adė. kitoj vietoj, apdaužyti.
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RUSIJA BIJO KONSERVA
TORIŲ LAIMĖJIMO.

Maskva. — Sovietų užsienio

JI
]

i •J,

i

Per rugpiūcio mėnesį Vokie- 
tija išgabeno daugiau, negu į- 
gabeno'daugiau, negu įgabeno 
ant 140,000,000 auksinių mar
kių.

v

'i ,

paėmė , neJaisvėn trisdešimt i SUVAŽINĖTO VAIKĄ. 
». * ■««. Ilk Ai ė A *

streikuojantieji. darbininkai 
kuo nors prasižengia prieš teis
mo, duotą samdytojams prieš 
streikininkus ‘ ‘injunction ’ą. ’ ’

DARBININKŲ LAIMĖ JI- 
" MAS. _

*»

KIEK AUTOMOBILIU
O

t

Fordo kompanija per rugsė
jo mėnesį pagamino 149,006 ait-

NORI PASISKOLINTI:
Franci jos valdžia nori pasi

skolinti 4 milijardus frankų.

liniai buvo paskelbę 'bado strei
ką protestui prieš žiaurų kalė
jimo vyriausybės elgimąsi, su

PADIDĮS VAIRIŲ AUGI
NIMU.PAEMt DIDŽIAUSIĄ I 

SALĖ.

Lietuvos universiteto 
ekspedicija.

LAIMĖJO STREIKU.

Tampa, Fla. Čia pasibai-

000 daugiau, negu šiais metais. 
Vaikų geroves ,biuto išlaidos 
padidytos iki $1,000,000. I

MANDŽIURIJOS ARMIJOS tašytas po to, kai politiniai ka- 
PERGALE.

Tikisi tą paskolą , sukelti na-nariai buvę tuo pat laiku, tik {didžiausių ir svarbiausių tame 
mis. lutoj vietoj, apdaužyti. {fronto mūšiū.

«

penkis čihliečių ofieiprus, 1,500 
kareivių, šešias armotės, dvy-

Užsienio nulitariniaį eksper- 
ningrade, a kiti du legacijo^tai sako, kad tai buvęs vienas

f

Rymo Katalikų ftr. j 
- Darbininkui

UTARNINKAI8, 
SUKATOMIS V-«

SfEtUlDE • .
Ulrtibfciy ir Bostono «p 

metams...., *
„ “Darbininkai*'

366 Broačkvay, So. B< 
Tel. Snnth Boston

• Senatorius La Follette, pro- 
gresistų kandidatas į preziden
tus atvyks Bostonan ir Čia kai- 
bes spalio 30 didžiausioj Bos
tono salėj Meehanics huildinge. 
Su juo atvyks1 ir jo sūnus 
Philip. Ir jis kalbės. Pradžia 
lygiai 7:45 vai. vak. Asloj vie
tos nuo 50c. iki $2.20, galerijos 
dykai. Reiškia senatorius Čia 
kalbės prieš pat rinkimus. Tas 
,bus jo? žodis era visai Naujajai 
Anglijai.

Visur, kur tik jis lankėsi; 
buvo pasitiktas didžiausiu 
triukšmu. Nors į jo prakalbas 
imama stambi įžanga, bet vi
si norintieji jo išgirsti nesutel
pa. Nesutilps ir čionai Bosto- 

- ne,

f iMONEB SUŽEISTA.
? ■' •

Leudęton, Pa. — Ties Long-

* t 1 • » t i «, MV T.VLUL UOO1CIUV ’-JV. t^^^ŪltnO 14J,906 ftU“
Jtag^a- 

kurs tęsėsjstam keturias ^'įkalbėdamas vakar visos Rusi- čio mėnesyje |ų pagamino 140,- 
yartes. _ Darbininkai laimėjo, jo$ katėto susi- 376, o liepos įaėnesyįe 140,253.

priversdami samdytojus P^dl- • ^4 _ Trrpmlhn’o Vnr hmm iPpr.žbimetii Hevvnis mėnesine

dinti mokesnį už darbą ir įves
ti geresnes darbo sąlygas ciga
rų dirbtuvėse. Streikavo viso 
12,000 cigarų’darbininkų.

*■ • F* ' *
ŽEMES DREBĖJIMAS.

rinkime Kremliuje, kur buvo 
atvykę ir užsienio valstybių 
atstovai, pareiškė, kad pasau
lio imperialistai, kurie Davęs ’o 
plano pagalba Vokietiją paver- 
•tę pasauline valstybe,, dabar į- 
vairiais būdais nori sunaikinti 
•Rusijos nepriklausomybę.

“Tečiau taip. daryti jiems 
niekados nepavyks,” pasakė 
Gičerinas. . ‘‘Prieš . tokias jų 
pastangas mes pavartosime vi
sų kovos priemonių... Palio
vę kuriam laikui savo žygius 
prieš Rusiją pasaulio imperia
listai, sudarę bendrą frontą, 
pastaruoju laiku, vėl atnaujino 
savo* ofensivą, ką parodė Gru
zijos incidentas. . ..

“Kaip dabar dalykai stovi, 
Vokietiją gaji Mb įtraukta į

sPer šių metų flevynis mėnesius 

 

(pardavė l,412p3(>. Tai ant 14,- 
498 automobiįų daugiau, negu 
‘per tą laiko rpl pernai. Per 

 

spalio mėnesį-į kaip aprobuota 
bus pagamintu 150,000 .

1

Argentinoj Rio Negro klonis 
netrukus virs gražiausiu sodnu.. 
Ten husgeriuusrasvaisnT.mTgi- 
nimas. visame pasaulyje. To 
klonio pavertimu į sodną užsi
ėmė viena geležinkelių kompa
nija.;* ’ 
į __ - V-. ■ ■

'• PREKYBA PAGERĖJO.
I ——

Wacbington. — Iš įvairių 
vietų Gęorgijos, North Caroli- 
nos ir Soūtli Carolinos valstijų 
buvo pranešta apie jaustą ten 
praeitą naktį žemes drebėjimą, 
kurs tęsęsiš nao vienos iki 
dviejų minučių. ,

PADlDtJO IŠLAIDOS.
• *

New -JToTko majoras Hylan 
pareiškė, kad, sekančiais me-

- '« i4ais miesto išlaidok sieksMOOt- .vnK-1PT™ o.HI, ,miTj T
i st oeom-

Lotus iNew YorkąPennsylva-’™ " ‘ ¥1’ J ’ J
nijos linijos greitasis trauki
nys. Astuoni pasažieriai su- 
'žeisti atgabenti į Lewistono li
goninę.

ŽEME ŽYDAMS.
Rusijos valdžia Ekaterinos- 

lavo gubernijoj paskyrę 8,- 
.000,000 ak erių žemės žydams, 
norintiems ūkininkauti.

. VAJAUS- DARBUOTOJAMS.

PERPIOVĖ GERKLĘ.

Bridgeport, Ct.— Lenkas 
• Waclaw> Zaczkowski, 42 m. am
žiaus, du sykiu bandė pabėg
ti su svetima pačia Chorminkie- 
ne. Kadangi vis to nepavyko 
padaryti, tai jis moterei per
pjovė gerklę, o po to pats sau 
tuo pačiu skustuvu gerklę per
plovė. Taip pasielgė dėlto, 
kad moteris trečiu sykiu atsi
sakė pabėgti. Ta moteris tu
rėjo tris vaikus. Ji dar gyva 
ir gal išliks/

Mūsų organizacijos vajaus 
vaisiai jau rodosi. Darbuoto
jų eilės vis didinasi ir didinasi. 
Su kitų “Darbininko” nume
riu pradėsime skelbti naujų 
narių vardus ir lenktyniuoto- 
jųeilę.

* Visi darbuotojai; malonėki
te į šį pareiškimą kreipti do
mės —- siųskite naujų narių ir 
“Darbininko” skaitytojų var
dus ir pažymėkite kas juos pri
rašė. f . m u.veiuvjuJiiiA n

Darykite šį vajų smarkiau- “niekini™ teisino; 
siu ir sistematingiausiu Ameri
koje. Visas smarkumas ir sis- 
tematingumas priklauso nuo 
darbįbuwškoš kooperacijos. .

Tad visi L. D. K. S. nariai ir 
“Darbininko”'skaitytojai ko
operuokime ir dirbkime vienam 
svarbiam tikslui — Lietuvių 
Darbininkų Kooperatyvės Są^ 
jungos auginimui—darbo zmo-, 
nių būvio gerinimui.

Mes norime taikos, mes norime 
sudaryti pagrindą pasaulio tai
kai, bet jeigu Anglijoj sugrįš 
valdžion konservatoriai, tai ga
li įvykti pasaulinis krizių.

Po trumpos čičėrino kalbos 
įvyko aštrių ginčų. Kai kurie 
delegatai tvirtino, kad akivaiz
doj pastarųjų įvykių Anglijoj, 
Rusija neturinti ratifikuoti pa
darytos su britais sutarties, bet 
didžiuma nusprendė, kad rei
kia laukti ir žiūrėti.

Tarp tų, kur stojo už sutar
tį patardami elgtis išmintingai, 
buvo Maksimas Litvinov, so
vietų legaėijų užsieny viršinin
kas, įžymus komunistų ekono
mistas Larin’as.

MEKSIKOB^IENA VALSTI
JAKELĮAMAIŠTĄ.

‘ New Orleaį. La. — Gautas 

čia iš Meksikos Ta&ražtis Et 
Universo prmįeš^ kad Sinaloa 
valstija, viėiia' stipresniųjų 
Meksikos šisutinių . valstijų, 
.per savo gubernatorių ir kon
gresą atsišakos; pripažinti iš
rinkimą Plutątoė Gailesio pre
zidentu, tilo j|ūdn ^stodania at
virau maištam*b

rios pareina, generolas Ange.1 
Flores, statęs savo' kandidatū
rą opozicijai prieš Gailės ’ą, ir 
rinkimuose Sumuštas.
i

VIS KRAUSTOSI.
V ■ ■

Francijos ir Belgijos okupa
cinės armijos be pertrūkio po 
tbiškį kraustosi iš Vokietijos 
Ruliro.

• Washington. — Aukščiausio 
Teismo padarytu sprendimu, 
darbininkai, kurie streikų me
tu areštuojami ir smerkiami dėl 

turi tei 
•sės' reikalauti prisaikintųjų 
'teismo. ‘ • •
[ Tokį sprendimą Aukščiau
sia? teismas padarė byloj, kji- 
rią buvo įnešę Sam Michelson 
ir kiti Chicago, St. Paul 
Omaha geležinkelio kompani
jos darbininkai, kurie 1922 me
tais buvo prisidėję prie geležin- 

įkelių dirbtuvių darbininkų 
nių;Wbginimui. •štreiknirbuvo* vietos teismų

BROLIAI! DARBAN! TE-(smerkiami “for contempt of 
GUL MŪSŲ PRIEŠŲ SUN-\CQUrt/’ Tasai “contempt ofl 
KIOSIOS LETENOS IR MUL- 'court - pasireiškia tuo, kad 
RINIMO ŠMĖKLOS TRAU
KIASI IŠ KELIO. MES NO
RIME BŪTI ŽMONĖMIS — 
NE GYVULIAIS.

KUbtok savo draugus ir pa- 
štamus prie L. D. K. S. Būk 
kovotoju už šviesesnį rytojų « 
žmonijos gerbūvį!

iMddame nuo Tamstos nau-

Paryžius. —- Buvo gandų, 
kad Francijos valdžia tuč tuo- 
jau pripažįs Rusiją.. Bet to ne
padaryta. Ir tai del Rusijos 
įsikišimo nepadaryta. Rusija 
davė Francijai suprasti, kad 
jei Franeija nenori senųjų sko
lų atsižadėti, tai Rusija nenori 
jos pripažinimo.

TURKAI SUĖMĖ 1,000 
■GRAIKŲ.

L London.—Telegrama iš Kon
stantinopolio praneša, kad tur
kai- areštavę apie 1,000 graikų, 
kurie būsią išvaryti iš Turki
jos teritorijos, einant sutartim 
dėl apsikeitimo gyventojais,

liELAĮME
- ' PAVEIKBLŲ TEATRE.

Atehai, Graikija. — Viename 
vietos krutamu jų paveikslų te
atre kažinkas riktelėjo, kad te
atras degąs. Žmonės išsigandę 
per kits kitą pradėjo* veržtis į 
duris ir šitokiame besigrūdime 
dvidešimt septyni asmenys bu
vo negyvai sutrypti, Daugiais 
šiai užvo vaikų. Pasirodė bet
gi, kąd jokio gaisro teatre ne
buvo, — neteisingą girdą apie 
gaisrą paleido, tur būt, kišen
vagiai, norėdami iš žmonių su
sigrūdimo pasinaudoti.

BOLŠEVIKŲ ŽIAURUMAI.

Bėdinas. — Rusijos komu
nistinę opozicijos grupė šiomis 
dienomis paskelbė pranešimą 
iapie politinius nusikaltėlius, 
tesančius tolimame Irkustko ka- 
■Jejime, rytų Sibire.. Laiškas

Manevrai.

21 rugsėjo Panevėžio rajom* 
vyko didieji kariuomenes ma

nevrai'. Dalyvavo apie 10,000 
kariuomenes. Manevrų metu 
Naujadvario rajone sudužo 
orlaivis. Sužeisti du Icarinin- 
.kai lakūnai. Laike susidūrime 
dalių pradėjo Švilpauti kulkos, 
matomai kareiviai, turėjo su sa
vim karo šovinių: — rezultate 
l karininkas ir 5 kareiviai su
žeisti. 1 kareivis raitelis mirė 
nuo žaizdos. 22 rugsėjo buvo 
kariuomenės paradas. Paradą 
priėmė kariuomenės vadas ge
nerolas Žukauskas. Parade da
lyvavo pėstininkai, artilerija 
ir kavalerija. Nežiūrint į tai, 
kad kareiviai po manevrų la
bai nuvargę, nodiftMtitmai bu
vo po kelis šimtusWometrų,— 
kareivių, išvaizda buvo puiki 
Ypač gražiai atrodė raiteliai ir 
4 pėstininkų pulkas. 22 rug
sėjo Panevėžio įgulos karinin
kai priiminėjo savo* klube sve
čius. Iškilmingoje vakarienė
je dalyvavo virs 30(1 asmenų.

, Svečių tarpe buvo ir kariuome
nės ‘ vadas. * Manevruojančios

Panevėžio 24 ir25 rugsėjo. Ka^ 
riuomenės vadas su savo štabu 
apleido Panevėžį 23 rugsėjo 3 
valandą. Tai buvo istoriškos 
dienos Panevėžio miestui'.

žąsų > 8,4 
ančių — 43,561

v
Panevėžys, 

mitetas yra suų 
mėn. surengti p, 
tet vakarienę. 
Petkevičaitū m 
vėžio gimnazįjojl 
dėl nesveikatos 
toj auti.

Rugsėjo 14 d. ' 
mo, Šimonių va 
Antanas KaupšČ 
Lapėms miške j 
Jiedu turėjo m 
vą. Per neatmi 
d a nušovė L

Teko girdėti, 
'•d, Naujamiesčio- 
‘sėjo 10 d. Mi 
tikrinama arklių 
kariuomenei.

■žemės Bankas. ;
► - »

Pinigai skolinama ,iki 5—10 
tūkstančių ‘litų. Nors Banko 
statutas numato ilgametę, iki 
10 mėtų paskolą, tąčiau dabar 
laikinai dėl kapitalo trūkumo 
pinigai skolinami nuo. 1 iki 3 
metų, bet ne ilgiau. 'Patys pi
nigai išduodami už patikimus 
vekselius arba įkeistą nejudo- 
mą turtą.

‘ Finansų Mii 
lis patvirtino 
Varžytinių:

priimti pirū 
pasiūlytos Ai 
Norton Metai 
kame.

Rugsėjo 19 d. 
terijoj turėjo 
rtaja anglų * 
nijnpitogųk

' Ministerių j 
'šiuos ateto 
matų prc 
Kontrolei Lit. 
Vidaus Beikak 
Lit. 2,522. 
♦(8,979,000 
Klaipėdos' 
rilis —- Lit. 
Lit 1,461,019

JAPONIJA NEVA RUOŠIAS 
t KARUI,
Paryžius. — Francijos karo 

ministerija turi žinių, kad Ja
ponija slapta uoliai didinanti 
stiprinanti savo laivyną ir ka
irines oro jėgas. Ji statanti nau
jų karo laivų, davus užsakymų 
'karo aeroplanams Vokietijoj, 
Italijoj ir Anglijoj. Ji parsi
gabenus geriausių tipų aeropla
nų modelius ir sūlyg jais dirb- 
dinantis namie. Visa tatai pa- . ‘ -E-r •* v* J» i**# ĮUVUAVJU,^ Ak «k^L<**VtJA

™os,nnt,s buvo priversta trauktis. Ties 
Tašibčutzu ji vėl stojo mūšiu, 
teeitai. mandžuriečiai, sukon- 

p centravę savo jėgas ties čiblie- 
T ^čių linijos centru sulaužė ją ir 

Veį privertė, priešą skubotai 
trauktis.
*. Kiok buvo nukautų ir sužeis
tų dar nežinia. Mandžuriečiai

Mukdefias, Mandžurija.—-Po
trijų dįėnj nepaliaujamų mūšių|kaliniata. Trys žymūs socialis- 
Jehol linijoj Mandžurijos Čang tai, Jabločkov, Kalužny ir 
Tso-lino armija nuveikė Čihli 
provincijos generolo Vu-Psi- 

j Fu / kariuomenę ir pastaroji

dideliam karui.
-—u----e-... . ..

LENKŲ ATSTOVYBES 
NARIAI SUMUŠTI

. Varšuva. Lenkijos cliarge 
d’affaires Maskvoj įteikė so
vietų valdžiai protestą dėl ta
riamo užpuolimo keturių lenkų 
valdininkų Rusijoj. Adam 
Tarnovski lenkų legaoijos sek 
retortas Maskvoj, ir M. More-, 
•lovsM> lenkų reparacijos ko- įiką kulkosvaidžių ir apie 2,600

dienį buvę stipriai sumušti Le-

Garboladova, biivo bąiisar ka? 
Įėjimo sargų sumušti. Komu
nistas gi Burdiukov’as,. kaipo 
protestui prieš kalėjimo režimo 
žiaurumus nusižudė. ’ -

KIEK ATSILANKĖ 
ANGLIJOJ.

Per pirmuosius šešis šių me
tų mėnesius Anglijoj lankėsi 
45,714 turistų.

: *

Tenka patirti, kad . Lietuvos 
Universiteto ekspedicija, nese
nai išvykusi į kai kurias Lietu
vos vietas daryti geografinių 
tyrimų. Papilės apylinkėse 
■dviejų metrų gilumoj rado ge
ležies rūdies sluogsnį apie 80 
cnt. storio. Geležies nuošimtis, 
tuo tarpu nežinomas. Be to ten 
pat rasta nemaža gyvulėlių 
amonitų liekanų, kurios turi 
didelės reikšmės mokslo atžvil
giu. Ekspedicija dar šiais me
tais ketina tyrinėti Lietuvos 
Latvijos pasienį, kur, jos narių 
nuomone, gali būti akrAeiiiniii 
anglių. Ekspedįeija grįžta j 
Kauną, apie spalių mėn.-

•'"v-"’....""*

Connecticut .valstijos kandi
datas į gubernatorius Charies 
G. Atorris suvažinėjo* aūtomdbi* 
Itaini mergaitę. Jai perskelta 
buvo galva ir ji tuoj mirė. 
Morris yra kandidatas nuo de
mokratų partijos.(fronto mMb|.J
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Kaunb iri 
statyba ne 
Kauno eleva 
montažo dari 
riai pradės 
tą.

f Valšt 
polio p< 
mėn. pi
40 laipsnių
litr. 95 lai 
pat laiką 
litr. 40 lai 
449 litr. 95 
medicinos 
lams iš--’ 
to. .Už 
■ritą tui 
mų.

ta, ’ .

Lietuvos gyvulių eksportas.
■tr~-~.~--r7-.~~-i *

d Per šių metų pirmą pusmetį 
palyginus su tuo pat pereitų [kinta 
nmtų laiku žymiai padięlėjp gy
vų gyvulių ir paukščių ekspor
tas į užsienį, būtent: raguočių 
išvežta 14,843 ŠL (1923 m. I 
pusnį. — 6.869), kiaulių « 31,- 
575 (12,895), arklių — 993
(42«9), Makotų 5,135 <89),

Lietuvua, 
priimta 
jų 900-9

*

Gel 
rugplŪČio J 
lit B 
keliams 
sinurieaisj 
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lėtume, kad ir jie pasinau-

1

J
z

k

k

I

fttofcįnr” JiemHm jįafatt- 
W irrteto. Jan tarime lto- 

4* g»rų ir il^ų fitynipmų ii 
Lietuvos. Juos hakomsant to- 
linus, ^tee pienuojame didinti 

| Jungtinės Valstijos oi ir ymleavtos dirvos karų pradėti. Ne-liaikrteftį, beto-gi žinome, kad 

 

Jit ir kokis medaus korys prieĮguni to, jis tooįku permato  ̂por deb&rtinį mūsų vajų prisi- 
^WOBKMB) Įkuria visos plačios panaulėejkad tol, kol janaknaa jį. ’ imtys daug naujų narių, tad

tŪESDAY, SSOBSDO and SATUKDAT taut“ ,“oraj3 “ »etya«nis|Įo ateiti.ivmk ętaMta.. N«i _
- ______ > Įtraukia ir plaukia iKrttsižvelg-|laukęs ilgai, jaunimų eavunĮdotų «varbeeai*is literatimais

ISMMmi. a MKKBMU» or LABO*»»Wo«.rt«ia.h**i»-
1 kui jas slenka. - Niekur mekoflr pne jo pats sau ramiai tūnot kas tik “Darbininką

_ti»Art<M«etem’’ r -/f“1 ---- .
g rt speciai rate of poatace provided far flectfou no* Įeioionai kampinio akmens vie-|dijos pypkelę pukši.

‘ ~ ■ -...... .. tų laiko. Gi kodaugiau gauni,! Jungtį Valstijose nera,’^ ir «Darbininko” skaity:
to brangiau atsiteisti prisema.Įnebuvtj ir nebus įstaigo® kitos,L^,-. pasiiįžkime kuogreičiau- 

.....................  .......................... sukelti vienę tūkstantį 
mate..............................»..**..*...**,*<».*****15.50įso viršuje sviruoja. Jokiaša-Įveike daugiau, negu kad pnešĮ^^ “Darbininko” skaityto

kita svečįti nežada tiek,rairių parapijines mokyklas, oi^ o kaip tik pasieksinie mi- 
ewwp=b i, . Ikiek šalis ši. Bet užtaigi jokia t vienok jos ir dabar ne tik kadlj^ skaitlinė, tuomet bus ga-
įABeI. E Q Naujienos-’ ir išveda, kad] šalis kita nereikalauja iš svečioma, bet stovi kai milžinas ti’Įifraa laikraštį leisti šešių arba 
gWBtei<C v * k0 reikalauja augštesnioji tiek, kiek M EStikrųjų, sudė-kamiai šypsos išvisų ^ūkJųL§tuoniu pUSĮapių ir dėti jau 
p* •“* įkatalikv dvasiškija* Baso: [jus dovanų ir atlygųpogretaiš4 joms rengiamų. Stovį-jos, oį agemdim straipsnius,
^vivaldvbitl rin- “Jie (kunigai) turi elgtis htiausiai matos kuri didemėJjose airių jaunimas auklėjasi* Į tiįieko nelauk Brolau’ Sesuo’ 
rienulvilg-W ^aip jiems įsako vys- Tai vienok, ūpo glėbyjeatsidū- šiandien jau WT^p?^^

rinki nn i ye-1 kilpai ir arkivyskupai. OI rus, nei nejunti kai .saikų ana-|ar amerikiečiai ■ suamerikonys||jjj|įĮ prie Lietuvių Darbininkų 
ginsi visos vėl gauna įsakymus is Ro- Į pus jūrių palieki* Alatai, kadrinius ar airiai suaii,ys .ameri- Į|Į^QQp^j.^įyygg Bųjtmgos, ku- 
hsos partijos skel-jinios* Kokių politikų nusta-r^nuogas ” bet jau pervėlu. Kl-| kiečius. Kaip galutinai b^s4rion įstojimas dabar tik 50 cen- 

 

jto Roma, tokių kunigai turi Į taip sakant kaip kiti taip irĮĮai mums galvos nesopa. Kasj^ ? mėnesinių pd 35e* Gi už 
vykinti, nors tai butų vi-Įmes šičioim esam tik-Mtolfeogtis ~Mš antra kliena 

. įsalpriešmgrfetuvių^  ̂ ištautėjimo|mes kogreičiau airių pavyzdtfgaas laikraštį “Daibinmkų,”

t a^įe, ^[reikalams*” Įpaskui kitas tautas faktt rėplio-msektuln. | švies, stiprins darbininkų eiles
* r1’SS'Į Mūs netikime,, kad “.Nau- jom tai irgi visižkai aišku. Pa-į steigkim parapijinesmokykJiir padės užauginti ir pagerinti 

<^StPiell0’,,I tai’ a”S?lSkwf|tt litei'affiia.SįposnĮa ge-Įto į. tai neatidėliojant Para-.?
. CL|pamoksrils sakyti Chicagoj Iriausiai nušviečia. . fpijinėse mokyklose ir mes už-b Laukiapie Tamstos pasidar-

Iž“ « ^vis^ sKpshn savo jauąūn,. Kol jau-barimo.
Valstiiu DaštolP - £ iT ma*i-i • ; • mu krikti. Krikti ne tik yie-įmmas paims prie musų, pavo- ^aliįaSi^i m0l'aliai taip pat* ** s-

— ■ ___piLUKbuub Liuciuj u<HUYiųĮ.|Wtfa« rvi.nnneue w,wa wojnmud» išdrįstu erzinti lailnliiia. ku-
toinkm reikalavo Į gmaiąvirnii žyclų iška-

!>•

-,fc.

hiattor S*pt> 12,101Uitth*po^tbttteaatBotiton, I ,» • 1 » x* • i»t- 4 I:*. rw> x*<** T«tiaT*
the rt i*«m *. 18TO.” Į veltui negausi. Si taisykle ir Į ir po šiai dienai ramiai Iriau-

■' I___ _  _ _ J ■ « ■ V Ui

ti Oet. t, WH, .ntborUed <m July 13,1S1S." 

SOBSCRIPTION KATES:.

Į tų laiko. Gi kodaugiau gauni,

n 
akaitotoe,' stokime gyvan dar- 

-i ... , vr i ... , F*811 •*“ prirašinėjiman naujų
•Jungtum Valatųoae nilra, ir <.Darbininko., gkaUy.

I*

D* P.

įfhith Važinėti

KitMiI? *
SPECM « MMXĘ ULEBŲ 

į EMR0UU4
I Ramria mūaų Unija po už- 
Į vatto* tavo locno atstovo
I LAIVU

“ESTONIA”
| OmmmMH* 3.1984

I 11 vai, ryto

I Nuvaitoarit itačiM į Baltijon 
I Jūrių Būrių kur peraėiit ir t be vargo vandeniu už kelio- 
■ likos valandų atvyksit į 

į Klaipėdą
KITI IŠPLAUKIMAI:'

MTUANIA.... Lapkričio 12
Kitoms žinioms ir prekėms 
kreipkitės prie musų paskirtų 

agentų
% ____ ~ _________

BALTICAMERICA LINE
9 Broadvay New York

ŠVĘSK KALĖDAS 
NAMEJE

ir keliauk per Bręinen’ų ant

S.S. C0LUMBUS
didUausi* ir yreUHausU vofoiikat 
laitas, arba kitai* laivais šios li

nijos. Išplauks.:
Sp, 18, 25. Lapkr. 4,15,27. G r. ii 
Puikios trečios klesos kajutes, 

atskiri kambariui tiktai.

AįMiffįfixfĮQ ateiviai arįžtantic* 
ji bėgy 12 min, neliepiami ja* 
kinis snyrįjlma

SpecUUiškoH kainos 
iš Bretnęn’b į Kaunu.

NORTH GERMAN LLOYD
192 WASHINGTON STHEĖT • 

BOSTON, MASS,
arba į vietinį agentų.

lt

t

»

i

*

■a k

GUNARD
----------- Į LIETUVĄ-----------  
trumpiausiu laiku, kas Samių, tre

jais ekspreso laivais 
Berennaria , AquiUni» 

Mauretaniri
(per Giietboūlgų ar SoutUamptoiių)

SOTTH1A .............. Spalio 19 
SAMARIA ............ Lapkričio »

Lietuviai važiuoju Lietuvon sve- 
čiuosua neilgesniam laikui kai me- 
toms, galės-grįžti ‘Amerikon neatsi
žvelgiant j kvotų.

IŠ LIETUVOS Į AMERIKA 
JEI manote parsitraukti gimines 1& 
Lietuvos, vietas užsakyki! dabar. 
Musų ofisas Lietuvoje sutelks jiems 
pagelbų ir duos patarimų. Visi tre
čios klesos keleiviai turi atskirus 
kambarius. Kuogerlauųias švarumas 
ir maistas. Smulk- P 
menų klauskit vie
tinio agento 
arba

t 4

PAIEŠKOJIMAI
. I’aieSkau prieinamų diirbu doros 

merginos arba našlės, be vaikų. Aš esu 
našlys. Dėl platesuio susižinojimo, 
meldžiame rašyti Sekančiu antrašu: 

J.. K. MAITIS, .
Bok 371 B,* No. 4, Brfdgeport, (Joriu.

rnu krikti. Krikti ne tik yie-fmnms paliks prie mūsų, pavo-į

' PAKLUSNUMAS.

t Tūlas klebonas mokydamas 
vaikus doros ir tikybos sakė 
jiems: •_
t Vaikai nekalbėkite be rei
kalo žodžių. Todėl svarbiame 
atšitikme pirma negu tarti žo 
dį suskaityki! iki šimto. . .
< Stovėdamas prie kūrenamos 
krosnies ir šildydamas nugarų 
klebonas ūmai pastebėjo, kat 
jojo mokiniai patylomis skai
čiuoja. Ir galop visi jie kartu 
sušuko: ' ■

■ — Devdniosdešimts devyni, 
šimtas! Kunigėli, tamstos sul
tono užpakalis dega!

samdhiin-l^"^: uį“’« (įoįa) Į‘«aai Pioee*A« mus jau stumia? gi ĮMuta* faj-
-„^<„_PazllJcl(>JvKleK ^ ^^MTaip. Netaip senokai, kurį tik|ns ant ateities pirmų morgi- 

. Tas feikalasĮbu ran&0 Smei' F”
-1-------- -rr pų Įkaune 11 Kituose Jjietuvos lcįekvieiiame i§ visos piaį5įos ga_. lengviau prisiglausti ir mums.

I A I vri ► *9 •■•••• i

*■

kongresą, Kon- lesiuose. lr . .
■perleisti biliu. oi . ___________ peš lietuvių gyvenimo veik
jį turi pasiraŠy-Į . . . ... viskų sužinojai. Ar tailaikraš-
lek čia reikia pa-t Soeįjalistų laikraščiai ta-Į tis buvo katalikų ar liberalų 
kad tokį bilių r0’ kad Austrijos kaneheriim llddžiamas, —visvien5 i’ezulta- 
vaJYti per kom (Pi’emieras) kun* Sęipel no- tai buvo tie pats, šiandien jau 

P paštininkai ta“stiklerikaliiĮti” Ąustti- reik čielų jų glėbį sužlebčiot o 
, kongresas per- p- Kanclerius eisiųs prie ir tai da toli gražu nesužinosi 
jtet prezidentas įsta-Į tiek, kiek norėtai. Supranta-1

*vq tų bllių. To- . švietimo dalykuose^ I nia dėl ko. Katalikai ignoruo-l 
pastaiigos|Frai^yos pTemieras . Her- ja liberalus, liberalai katali- 

Todel Bostod^’ eina prie kus. Chicagoš laikraščiai na
miukų susi’TsdbedieviniinoKrancijos. lai paiso kas dedas apie Bos- 

i inešta šitokia) --------—‘— J.tonų, Bostono laikraščiai ne-
Fofe įor Kauno “Lietuvos žiirinseH^®1“^ Chicago. .Tarpas jau
ige. Dabar tas fvel kuiiania šiaudai be gTū-p^ius jis kaskart platyn 
bžtius kongmseldų. Num* 224 vėl rašoma a-Ls^a* Neužilgo Juostomu į 

j. Bet čia r pie “užpelnąs ” Vileišio ir a-) ^]ticagų bus taipdoli, kaip Vil- 
a ar patogu) pie “pragaištis V ĄatneclrioĮ11^ i Bostonų, Kitaip sakant

I valdžių turėti f padarytas. Bet tuos šiau-|ne^Š®i trakus ir mes Jau būsi- 
dus be grudų bekuliaid iš-Į1^6airių, gennhnų ir kitų atei- 
krito laisvamaniškas grūdas.p^ plėškėse ir tempsim junga

► num. 43 paste-|Girdi, kada Amerikos lietu-R sav° 0 tik šaliai, kur’ 
mes nevyku- Į viai pakeik savo'nelemtų Lie-4 ve^ pasirinkom. Ir mums 
Bostono kar- tuvai nusistatymu? ' Girdi Pra<iės vietiniai reikalai rūpč- 
tymų Vaikų “tadaj kai baigsis Menka- *1 tingiau, negu Vilnius. Įdo- 

’to klausi-Ijzmo viešpatavimas Lietu- p^nn šios šakes gyvenimu 
ėmė kard, nu'lvoj.” daugiau negu Lietuvos. Nę-

Imūodeme’kad Tai tikrai ■tautinWškasF«i9mis. W esam
Išuose klausi- nusistatymas* Jei Lietuva pau lte lietuviui. : 
pinasi tikėjimo ‘ne laisvamanių rankose, *tai. Nemaloni tai pasaka. O bet- 
ngtis pagal sa- jos nei neįeik Bet juk Dr, [Š1 Ja kų nors pradėti reikia 
WĮenasVokie- BliUpas netiesioginiai davė r* kogreičiausiai Panašiai

Centro vadas suprasti, kad kol laisvama^^^^į1^’ netyčiomis vie- 
pasakė, kad iriai nepakeis savo nusistaty- 

nttose katali- mo, tol “klerikalai” viešpa- 
sako, o (taus Lietuvoj.

auose tiek Į ________ _ ■
®k, AMERIKOS KOPERATYVĮT

‘Keleivis” be KONGRESAS.
iliepdainas -___

perleisti bįlių, o i

įv

/

Tai, kų airiai jaunimu savo 
jau; atsiekė, atsięksim ir mes. 
Tik reik darbų pradėti ir to
liau jų numintu taku žengti. 
Ypač dabar orui suvesėjus mc? 
kyklų klausimam visų dūmę 
kreipkim. Kur dieninė mokyk-; 
la negalima, vakarinė jos vie
tų lai užima. JNet stebetieši rei
kia, Įtiek daug' gero kad ir va
karinė mokykla , duoda. • Nors 
ir vienų valandėlę kasdien lie
tuvių'" vaikučiai rinkdamiesi, 
pasižįsta viens kitų, Žino, kas 
yra lietuvys, o kas svetimas. 
'Žino, laikui pasitaikius, prie 
i ko kreiptieji. -Netyčiomis, kad 
ir angliškai kalbėdami, o betgi 
lietuviškai mintija. Gi lietu- 
viškosRnokyklos pareiga ir yra 
ne koki kita,- kaip tik 4a, kad 
joje lavinamas jaunimas ir. lie
tuviškai mintytų. Ilgainiui ir 
pati lietuvių sųmbne atsiranda. 
Jei nedaugiau,, tai bent nors 
tiek galima; lai šis pirmasai 
ipradžios punktas būna. -

Merkus.

Morta KUČIENR .iš Lietuvos, 
paieško savo vyrų. Jonų Kučų, kur- 
sai ankseiaus gyveno Palmerton 
mieste. Jei kas žino jo adresų, ma
loniai praašu pranešti piuo adresu.: 
Salakas, Kun. H. Prijalgauskui.

.htu metas laiko kai pęr laikraščius 
Ieškau Marijonos Gavgniiitčs, po pir
mam vyrui S. Kujokieač o po antram 
nežinau. Mirė brolis Ir paliko jai tur
tų. Meldžiu atsišaukti pačiai arba kas 
apie ja žino rašykit šiuo antrašu: 

JOHN GYLDA
538 W. Pine St., Mahanoy Cily, Pa. 

(25)-

GUNARU LINE
126 Statė St., Boston, Mass.

r

BEREIKALINGAS ĮSPS 
JDIAS,

REIKALINGAS 
VARGONININKAS

Reikalingas tuo jaus geras var
gonininkas. Išlygos gerbs. Kreip
kitės. šiuo antrašu :-Rev. George G* 
M. Česna, ĮOH-Donglas St, Sioux 
Gity, Iowa.

!
a

• I

I

našai vaizdas po rankų veliasi. 
Imltim airius. Jie ištautėjimo 
diegus da Amerikon keliau jant 
atsinešė Tai vienok, kas iš
drįstų tarti, • jog aiiuij Anierike 
nėra? Negana to. San Fran- 
Oisco airys mintija lyginai taip, 

THttdstto? itž-I r- ». kaip Bostono; Chicagos airys
* sDaustnvės i^etvirtas , Amerikos numani), kų jaučia

į’ airiai Bostono ar San Franris- 
kurie k MkO, Išsižiūri, jie'tik kų iš Ai-

L neturi mo-1” Yoi’k®’ ^la?vle kQn'frijos atvykę. Antraip vertus, 
ftbėii Vaiku ^XTS m būdo, kalbos, sųmonės tikri
4 RaSfe kW^5awa(y. aeiBėM Kas juos to 1Š- 

Pon^resttl yta-prirengta kelio-įur savo tautos 
J ,PU, ^lne~

Amerikos ho°Peiatoriai,ga]gį-um panašįaį pasielgti-ir
f jie gvildens įvairius klausimusį^g^ 
--patieks teoretinių ir prakti-*' - 

‘ • kimų nurodymų valdymui ko-
el Kelei-Jltl^tcyOg^ pramonės ir įvairios 
demagogą^, LgamyPog kooperatyviu, būdu. 

lTfj^ngl.eggai gali važiuoti ne tik 
gal sto- Ikooperaeijų atstovai, bet ir

• I pavieniai žmones, kurie tik in- 
. ,r teresuojasi gyvuoju žmonijoslįg 
lh Kauno Mausimų. > jiskariaus, jei jam trūksta nuo-

asapie Patartina interesantams hp.>| _ / ___ t „ ..........—
užsiminė pasigailėti kalėtos centelių 

ioagoj tie- nuvažiuoti į tų svarbųjį suva-l Visais kongreso reikalais ga- 
bažnyčioj šlavimų. Ypatingai reikėtų pa-Į Įima kreiptini, The Cooperative 

lų.f 1 ’ Į f tų ■ sifaiįuifeti ’ Neiv • Yorko, Newį Leagiie įf'A u“ 14:7 w

«*

I

Pamišky prie kelio grybauja 
žmogelis. Keliu eina mokytas 
senukas. Pamatęs grybaujantį 
.sodietį, senukas pasuka iš ke
lio, prieina'prie žmogelio ir pa
matęs, kad jis renka ir netiku-* 
įsius grybus, tėviškai jam aiš
kina; .......

■ —Klausyk, tamstele, krep
šy kaip matau yra ir nevalgo
mų nuodingų grybų, būk at
sargus, jų nevalgyk, nes gali 
husinuodyti!

—- Nebijok^ ponuti, neimsi- 
nuodysiu..* Eisiu, mat, aš 
grybų valgytil 'AŠ juos mieste 
.parduosiu**

t.

t T

t-

1

Žu

A. BAČIULIS,
T. O, Bos 16, So. Boston, Mass.

.Vi

w M

. * *

I • 

t
ki ,

Ojas I. L. 
vii dau-

2. žimigždutė (solo) ir

3.
&

<iy« geriau, nuneik likusiu dalį pikiu* 
kupaanptfek 
Jn«u plnlana.

5.
6.

7.

imant visus veikalas sykiu $'4.00

SiųsdanU užsakymus, siųskite ir 
pinigus išperkant pašto mouey or
derį ir adresuoki! sekančiu antra-

.75 

.50

1.25 
.50

. ................ 50
Myliu (mišriam kvartetui 
arba chorui 1 .....1 , .75

M *

r •**

ferlau ,tr i

ir Jin auin 
UvMįal Ni

fna jtnna 
■Toaa

9

>

A

>

fe

l’ik kę išėjo išspaudos aštuoui, julii- 

ji muzikos veikalai, dainavimui su 
piano akomponliuęntu.

1. Audra yrieš dieną (solo). .$1.00

4«Jla Rytas (duetas) .... 
Oi, Dailios (solo arba duet.) 
Nofcfumas 
(duetas bassui ir sopranui) 
Piemenėlis,. (duetas) ...........
O, Laisve (mišriam kvar
tetui arba chorui) .......

J&o/rti.'far’r/ct nrHh'j,

EOIJRGMERICANLKE:
• TRUMPIAUSIAS KĖLUS I> 

' VISAS DALIS ’ .

LIETUVOS
Išplaukia kiekviena savaitę sr | 
musų laivais de luxe

“Albert Balin”
* “Deutschland” 

“Bešokite” ’ .
“Relance”

Kurie veža I, Ii ir IU klet. 
pasažierius Ir popullarlškl lai-1 
tai “Movnt Clay,"r Cteveland/’ B 

■‘Hansa,” ‘ThurlDgia” ir “Wetrt- _ 
phalia” su cabin ir UI klesa.. Ge- f 
tas mandagus. patarnavimas, I 
puikus kambariai,, puikios apyg- ■ 
tavos. ’ M
»• JULIUS ROTTENBHRG

“DARBININKAS’ ’ IR
PRIETELIAI.

Naujų narių ir “Darbinin
ko” skaitytojų vajui prasidė
jus gauname labai daug džiugi
nančių balsų. Vieni darbuoja
si naujų narių ir skaitytojų 
gavimui, o kiti “Darbininko” 
stiprinime ir įvairinime. Šitai 
iš Lietuvos rašo gerti kun. Dr. 
F. Kemėšis: “Netrukus stpju j 
darbų —pradedu profesoriau
ti Dotnavoje žeriės Ūkio Aka
demijoje. Dėstysiu politinę e- 
konomijų ir ūkio kooperacijų. 
Dūtnava — rami ir'graži viete
le. Apie Dotnavų ir kitus Lie
tuvos reikalus parašysiu toli
mesniuose savo laiškuose į 
‘Darbininkų. ’ ”

Kitas “Darbininko” piete
lius ve kaip rašo; “Tamstoms 
vėl priseis mano adresų pakeis
ti.. * dabar tiesite pailsėti iki 
birželio pabaigos 1925 m.*

Kiek galūsiu stengsiuos‘Tams
toms patarnauti. Trokšto, kad, 
“Darbininkas”-turėtų pienu-

. k *■. — * b. . a *

bet ir inteligentus. M«s jį vi
si pradedame mylėti.

Stengsiues įdomesnių daly
kų parašyti.” M 
J Užmario lietu

• • M k

■

J«i nori šviesesnio rytojaus, 
tai ir kovok už jį ■»— stiprink 
L. D» K,. Š*

DALEI NERVV SUIRIMO — 
PRASTO MIEGO-BLOGO 

ELEBČIOJiMO

Bag*lio« ftai yra pagelba. Tai yra 
nuostabu, kaip* greitai Naga- 

Tone veiika. Tfikstančiai 
jaučia palengvinimų į vos 

keletųdiewų.

, Jei Jiihų.gydytojas dar »ėra užsaką, 
jo Hčl Jūaq, ellkt pas Jbsų apttefcorhj 
Šiandien ir nuaipdi-klt boukutv Nuga-' 
Tone. Naga-Tohe sugL’uŽhm gyvumu, 
veikiate** ir tiūtegg nusidevėjuBiems 
iiervuiiĮM-ir uiUiskulauni. Budėtoja rau- 
Uodą jį fcmejį, «t<pwns, ptmtovhis ner
vus ’is? Htebėtbtal padldina jŲ' ilftverme. 
SuteĮHu^alvMntrmiejrį, geru apetite, 
puiki} Ihtočftųjhmį, refruliuoju viduriu 
vetiftate,jukeliu ęntu»huiiuu ir ambl-

meratorių ne vien darbininkus,Vv

•>

r ..

J

-Į tuviams kooperatorianis. 
Visais kongreso reikalais ga-

4
,94

»

r-

rtte. Jei Jus r«wijaučiat kaip reikiant, 
tai urtš W aivo labo >rt*iulyk h. Ji« 
jUWB nteko neknteuoa jei ir nepagvlbė- 
ty. Jte yM Imti ir Jų* turo jau
įrtrttdrtlt Jaugti* fcuo jo gvuteu/ Neim
kit įkalto, tmųtt lo Per kelete dienų 
ir jte ni* ■'tmijtemt aerlau tr Mitto*

t

. - 1 ’■

'j X

Amerikan ateidaniaslietuvys 
atsineša begalinius' ramųenis; 
Amerikonvykdamas airys, ne- 
paliekfi veik negirdėto savo 
apsukrumo negeistinoms aplin
kybėms gulant. Airys jižmatė 
ant syk, jog kariauti jam jo-

19241
Naujos Kanklės. kartų g 

leidžiama knyga ■— “Trejų 
Metų Kankles,” už 192234 S 
mėtos. ■ \

“Trejų Metų Kankles” 
jį bus atspausdintos Lietuve-i 

je ir išsiuntinėtos visiems 
užsiprenumeravusiems Ka
lėdoms, 1924 m. Prenume
ratos kaina už Trejų Metų 
Kankles dn AMĮti/n vė
liau bus brangiau. . 
-AntosMai:’
MIKAS PETRAUSKAS 
Laisve* AMja, (E. Kwau.

į Mergino8—408’) |
.! RupesCialVŽrttHtigčt 

I buto Mikd, kuomet «i»tM *4liw)a . 
į kai yru plebkaiaoė •* kaip. M» M > 
į t *t4kr*tyti. Šiuu<b«n yra rWiW .
: prutu dalyku uMkytl

ku» Ir raivo* Wrwfofc fe* fcfcV |
Koje pAdet/j®. I“

*“* Wknw»tarirt»*ltt
Ikc Mvaii-c *r UtiiuiU dienų* *u>*i» 
klftu k pnvMt.to"*
pl*v;kų Po to wut4oklW

tik atUr
ir UaugiAU>*kM 
mų *u pht^nmie.
Wkta Mc. avNėM»»'M**Vi 
>riaimi«lMM ataMd B dMtanto r
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vai.” Jei negerėtos, tai kitą syta 
parašysiu jos vardą.•

*Wl 
tas v# 
ko ir 
imi mažyt

gvrb. kleb. 
pagerŪhnaa

■ Spalio 5 d, š. m. šv, Mykolo pa
rapijos svetainėje įvyko šauniau- 
šia vakarienė ir koncertas, tai bu
vo sulaukt avės mūsų

nuo rugsėjo šių metų tapo paskir
tas Amsterdaman per N. J. valsti
jos vyskupą. Gerb. kun. Dauman
tas yra teabi energingas Bįažny-

t
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jaučiančių.

Lnuibtatę riekti aukštesnio tikakUbono ir tawo-fomaBtaii ^teiftta
* idant sulauktu šviesesnį ateitiea; - 1 “ * ™

nemetė taBn pradėtų darbų ir ge-
, rų acmanymų ir pračteda resiizuto 

moną metų vyrą į Hfttarįį' •BTŪ ■uriiiltymua. Dąbar au- 
g tatataH stambias jmrw*w .kuri 

mergaitę. Gerokai apkūlę nuveda J1* svarbi ne tik mfasfaiėtama 
. į nucvadą, tuo>irtamrta«talytad bet visai lietuvių vi-■V

i- 

•uomenei, tai yra didžiai gerb. 
kun. Daumantas, kuris Amster
dame augęs, makalą ėjęs ir tik 
kada pasirinko sau kunigystės luo
mą ir, Irtojo seminariją, tai aplei
do Amsterdamą* Amsterdamiečiai 
nekantriai jo lauke, norėjo pama
tyt savo draugą, bendrą darbuo
toją už tautos laisvę.

Po įsišventinimui j kunigus 
gerb. kun. Daumantas keletą mė
nesių buvo kitose parapijose, be^

/ 100 dol. bauMtta lr < artai AattjL 
‘ mą. Bfttų gavęs dttigtau, jei būt 

buvęs blaiva*,
. . * Sulig prezidento Singerio siuva

mų mašinų p. Doughui Aleksander 
padavimo dabar esą 50 nuoš. ma
žiau mašinų išleidžiama negu 
prieš karą . Prieš karą pagamin- 
idavę 2,000,000 per metus, o dabar 
tik vieną milijoną. Pridėsite etato 
Ji, kad mažai eina Vokietijon, u 
(Rusijon vitai neina. Šlageris iš
dirba 3,000 šortų (grades) mašinų, 
(kurios yra paskirstytos į’ktetato 
Klasdj randasi ne vienodai, po 50, 
60, 90 ir po $100. Pas Singerį da- 
bar subatomis iiedi?ha^-n- Dihl’a 
Mfg. Cb. keturias dienas tedirba.

Vietinis. 

Mėltimė.
Spalio 8 d. ištiko baisi nelaimč 

prie naujai statomojo L. L. S.ben
drovės namo, aaliūnininkui Biro- 
niii ranką nulaužė, o kitą gerai 

. tarp lietuvių pasižymėjusį savų 
darbais saliūnininką Joną Dapkų 
ant vietos užmušė. Krito tik su
nerti geležiniai balkiai.

Kada aš užgirdau apie nelaimin
gojo mirtį ir kaip jis šaukėsi ku
nigą, tat mane visą šiurpuliai1 nu
kratė, pririminiau žodžtos, kuriuos; 
jis sakė, besiginčydamas su. savo 
“ kostumeriu” saliūne 2I-mą rug- 

.sėjo, nedėlioj, 3:25 po pietų. Štai 
tie žodžiai; ‘‘Veidmaini, eini baž
nyčion ir prie katalikiškų draugi-, 
jų priklausai, esi kataliku ir sa
kai, kad ant" bažnyČfes neduosi, aš 
bažnyčion poteriaUt neinu ir nei
siu, o bažnyčiai kada tik reikalas 
-bus daviau ir duosiu. ** Mat, svei
kas būdamas užsigynė su Dievu 
kalbėtis, o mirštant norėjo su ku
nigu pasikalbėt, bet nelaimė, iki 
kunigas atbėgo, jau spėkos aplei
do, liežuvio nei rankų valdyt ne
galėjo. i

Dabar ex-trustisas D. Bražins
kas, graborius ir Mikolas Daliklis, 
saliūnininkas, prisispyrę tvirtina, 
kad bažnyčia, tai biznis kaip-ir ki
tos įstaigos^

, Apgailėtini mes katalikai, trus- 
tisais būnam, o nežinom kas tai y- 
ra bažnyčia. Turbūt tie ponai 
daugiau nieko nežino apie religi
ją, kaip tik persižegnot prie lan
giuko klausyklos. Jei kas pa
klustų, dėl ko eini išpažinties 
nors kartą -| metus, tai .atsakytų— 
dėl biznio, ar gal atsakytų, kad įnešdami karstą. ’ 
kiti eina tai ir aš. Tai gėda kad 
tik past-Ių? skirtumas nuo beždžio
nės, ‘ ę-M

•Kas kaltas kad taip yra? Pa- j 
tys paklydėliai gali apįe tai paaiš
kint.; Žirni kodėl randasi atvirų 
bedievių, bet nežinau kas tuos 
žmones verčia būt ‘svymojaučia 
nendre visą gyvenimą ir tik pas
kutinėj valandoj^itatusave klai
dingą praeitį, bet dažnai būna per- 
vėlu. ' ■

novirijatas. (

>- Buvo teidaiastafa irtetontita 
cĮiena tai vienuolijai ir vienuolėms, 
nes nuo tos dienos ta vienuolija 
pradėjo pilnai gyvuoti turint tavo 
[novidjatą įsteigtą. Taipogi links
ima buvo ta diena vteiėms seserų 
remėajms ir prieteliams. Nors vi
sai matai buvo garsinta ir labai 
tint greitųjų ta iškilmė buvo su
rengta, vienok labai daug žmonių 
rbuvo suvažiavusių- Tas parodo 
k^ip nuoširdžiai mūsų lietuviai at
jaučia šitų seserų tikslą ir darbą, 
Buvo nemažai atvažiavusių žmo
nių net ir iš tolimų kolionijų.

Scrantono Vyskupas pasirodė 
tikru privaliu šitos naujos lietu- 
viškoa įstaigos, net iš dvie jų kar
tų kalbėję laike iškilmių, isgirda- 
mas prielankiausiais žodžiais, se
serų pasiaukavimą savo tautos la-

e^ųateitaukėptežydMai {m**, dtaje, tapPMimta y-|įv
pate kuri vhaa šiitai slaptai M
itaklta taildmo’pMteiidavo “Blr-JMsems svetai»ta, vatairo vedėjas, bia Tataruna,
b-.... _ e ai, v. •  . j-.a . t u*. ».* *, m, . a- . i . . ■- ■

*kun. -6. tiri* atkalbėti’maldą, >o Statei
► (vakarienės prasidėjo progmame. taM'tean 

1 L Šnlaukturių paiveikinimis. 
^Val. Jasinskiut? įteikė gerb. kleb. 
kun. A. Baltučiui didelį gėlių bu-

* .
2. Greeting Song (J. T, Paul)

ir Kur namas Mūs (M. Petraus
kas) —- mokyktoe mergaitės ii-cho- 
ra«. .

3. Pasveikinimas prof. kun. B. 
-Urbos, kurį išpildė F. Nausėdaitė, 
įteikdama, gražų gėlių 'bukietą 
gerb. prof. kun. B. Urbai.

4. -Mergaičių choras vėl sodai; 
navo “Tegyvuoja Lietuva” (Pa
čius). 

? 5/ Kalbėjo Cicero kleb. kun. H, 
‘Vaičiūnas, sveikindaams mūsų kle
boną kun, A. Baltutį, parvykusį 
aplankius pasaulį.

6. Smuikų duetas, kurį išpildė 
p-Ič J. Urbaite ir S. Šlajus.

7, Adv. P. Brudzos kalba. * 
—8r- Tąmhoūrine—IMllrHšpildė 
mokyklos mergaites. Už tai pri- 
klauso padėka Seserims kazinrierie *; 
tems, kurios taip gražiai mergaites r

tanratl,
prieglaudos tuose naaiutae, bet 
juk pačioms seserims, kol kas, 
triiksta net dėl pragyvenimo, na
gai tuos mūsų tautos vargdienius 
dabar šelpti 5!

Pm šitos progos norim išreikš- 
tti seserų ir mano sirdingiausią pa- 
jdėką nors mūsų žymiausiems rė
mėjams. -Pirmoj vietoj tai gerb.* 
«kleb, kun. K, Urbonavičiui, kun. 
P. Jnškaičiiu, kun, P. Virmauskui, 
Kun. A. Ežerskiui, ktm. A, Sinke
vičiui, kuu. J. Tiškui, kun. S. 

’Struckui, kun. J. Pauliukui, kun. 
L Kelmeliui, kum Lipskiui, kuris 
Turedaifras, galinta sakyti, mažiau
sią parapiją, nes tik tur apie ketu
riasdešimt šeimynų, sukolektavo 
keHerims apie du šimtu, dolerių. Ir 

‘ taipgi širdingiausią padėką* vi- 
Iriems kunigams Scrantono .Vysku
pijos kurie ant praėjusio susirinki
mo prisižadėjo nuoširdžiai seseria 
ir anų naują įstaigą remti,

Žinoma negalima išvokuoti dide
lį skaitlių žmonių kurie rėmė sese* 
T«7 kaip pavyzdžiui Pittstono, Pa. 
jaunimas, kuriį po vadovyste p, D. 
Lietuvninko ir p. G. Laukaičio ir 
įkvėptas mielaširdingo klebono 
pavyzdžiu, davė žemiausią sese
rims pagelbą. Lai Viešpats šimte- 
riopai atlygina visiems rėmėjams. 
Stengsimės ateity kiek galėdami 
daugiau aprašyti apie pažangą ta
me darbe.
f-

Plečkaitis, pakvietė gerb. pwf. litai *■

Už gerą gira atrimakn!

spalių 5 d. Šv. Kazimiero drau
gija laikytam savo susirinkime 
vienbalsiai nutarė atsilyginti visų 
gerbiamam ir mylimam kapelijo
nui kun, J. Koncevičiui, Mat, 
gerb* kun. J. Koncevičius, neapri- 
botam laikui buvo pakviestas į 
Philadelphią Jis pabuvęs kaipo 
'svečias apie septynis mėnesius, pa
gelbėjo gerb. klebonui J X Kau- 
lakiui darbuotis tikybos, ir abel- 
nuose parapijos reikaluose, Per 
parapijos f Prus šauktus per Mėtos 
kleboną J. J. Kaulakį, visi’htttarė 
■rengti fėrus ir galutinai likos už
baigta svarstyti ir likos išrinktas 
didžiuma Balsų už vedėją bazaro 
pirmininku kun. J. Koncevičius; 
viršiausiu vedėju ir pirmininku. 
Visi pilnai, buvo patenkinti kun.
J. Koncevičiaus darbuote, nes pa
rapija susilaukė nemažai pelno. 
Kaip gerb* kleb. J. J. Kaulakis,•
taip ir parapijonys, permatydami 
darbavimąsi gerb kum J. Konce
vičiaus, laikydami. savo mėnesinį 
susirinkimą šv. Kazimiero dr-jos, 
vienbalsiai nutarė atlyginti Na
triai suaukavo $68.00 o iš kasos pri
dėjo $32JK1 ir padare lygiai $100 
dėl gerb. kunJ, Koncevičiaus. Tai 
visi, gali suprasti kokis, tai atsine- 
Šimas į kun. J. Kdnemeių..

Gerb. kun, J. Koncevičius aplei
do Philadelphią, ir išvažiavo į 
•Wasbingtoną eiti aukštesnį moks- 
fla* ' *
J Sekančios ypatos aukavo po $5: 
t J. Poška ir J. Gricius.

■Po $200: J. Grigaitis, >T. Žėkas,
K. Dryža, S.‘Norvilas.

PŪ ŠJ.OO: .L PečkflUskas, A. Po- 
vilaųskasy Jg, Povilauskas, J. Šim
kus, A. Varjonis, K. Kuičiūnas, K, 
Senulis, J Rutkauskas, M. Kerną* 
gis, A- duodeikis, J. Alekna, S. Pli
eks, T. Staniukynas, Keruilis, Zi- 
montašL J. Gyužanskas, S. Plei- 
'uis, A. Žilinskas, J Tyla, A.Miro. 
nas, J Vaitiekaitis, J. .Tasukaitis, 
'A. .Užumeekis, K. Pauplis, J. Mi- 
kutaviče, D* Baliukevičius, J,. Na
vickas, J. Brazis, J. Pranekūuas, 
S. Žvigaitis, B- Raekis, M. Kimu-

* t

; Po-. 50e.: J.. Januškeviicus, -Me- 
' džius, Jankauskas; P. Pele- 
džius, J. Merkelis, P. Jurgaitis, 
K. Medžius, J. ^Atkočiūnas, M-. 
Šliaupas Razulevieius, K. Šliažas, 
Beržanskis, P. Karėškeviče, P. 
Kušlis, S, Olbįkąs, K. Kisielius ir 
Alelftųias 25e*

Ant galo M. Nemaviče $5.00.

• Parapijos basaras.

Šv. Kazimiere parapijos bazaras 
pilnai pasišeKė~lJarbuotėje P.oint- 
Brieziečiai subytiuo Bouth pusę. 
iŠouth pusė, pagal tokį gyventojų 
skaitlių vos pora šimtų -dolerių 
viršijo Poiftt Breeziečius. Pagal 
.skaitlių šeimynų, Poi'nt Breezas 
labai gražiai pasidarbavo. Jiems 
priklauso garbės ir padėkos Žodis? 
Sutrauka da nepadaryta, tai nėra 
■tikrų žinių kiek liko šv. Kazimiero 
‘parapijai užadi-bio, bet yra mano
ma, kad* liks viri poros tūkstan
čių. . .

Visiems, kurie darbavosi para
pijos bazare* dėl parapijos labo, 
tariam® didžios pagarbos ir padė
kos žodžius. varde šv. Kazimiero .i 
parapijos.

nei ir vehatn v 
nnltenei. Ji 
ir puikiai va

Tei? pva 
ji nariai. 
užUgobųa 
ImlUam'tatai Rrvn- jm*vgfnfi 
energijos, o k 
smūgio. J 
tis, kad U D. 
'gražiai atsiš 
■mu.

lio. "Jie lieja 
vyčių ir "kitų 
“Laisve” ir 
patys savęs 
patį vakarą 
buvo) komunfet 
tavam tastbar 
“atgiedojo” r 
lą ir išsiskirstė. 1 
.tas parėjęs na 
tams paprastą 
daugi Amerikoje; 
vilizuotos razbal 
kenčiamos, tai 
policija ir priv 
Jiuosuoti žmoną, 
nizmo praktil 
keikia tam 
ištraukė nuo jo 
privertė ponelį g 
mus. 0 gaida 
gyventi tikrai te 
langėje.

Vienam “Lala 
keikiasi ant kak 

kokias ten mok

Tas žmogeli# 
ba sūriai pamrita 
Lapijinės mokyk 
'jokių mokesčių, 
nėms “skaloms’ 
rai pamokėti—■ 
[korespondentas- 
rii.

t

Tas korespo 
katalikams 
neatsimena liepos 
d., kuriose vi 
vo išsinėręs v 
moteris greit 
Žinoma, puld 
kaktą ii* pasigeri 

Patarčiau 
merinėti savo dm 
laikykitės juos, ai 
likai nieko 
.nenorime turėti, 
jūs esate gvven 
nių suvedžioto

Katalikai bi

v* . _ x bui ir tuos, kūme darbuojasi sese-čios ir Tautos darbuotojas. Jm —T— ; -
įrų įsteigime, /Tiek tai rašysime a- 
pie iškilmes. Trumpai sakant, iš
kilmės buvo kuogražiausios ir Į- 
spūdingiausios, visi kurie buvo 
ant šių iškilmių negalėjo atsi
džiaugti jomis.

■ Daugumas seserų prietelių ir re- 
>'mėjų rugoja jog taip mažai yra 
aprašoma laikraščiuose apie Šitas 
■seseris ir šitą įstaigą. Tas yra iš 
'tos priežasties, jog. seserys ir tie 
(kurie padeda anoms tvarkyti šitą 
naują gaspadorystę ,taip yra už
imti visokiais darbais ir reikalais, 
jog neturi laiko nei-apie pažangą 
padarytą tame darbe aprašyti. 
Gal kiekvienas suprasti jog tai y- 
ra labai sunkus darbas tokią įstai
gą organizuoti. Labai daug yra 
reikalų, darbų ir rūpesčių; Ne
gana to, dat atseinų išgirsti net 
ir neprielankių šio darbo kritika; 
vimų. Na .tai paprastas dalykas. 
Žmonės blogos valios; negali su
prasti prakilnių darbų’ir tikslų ir 
'neapkenčia nų, Nu-gį ar gali bū
ti prakilnesnis ir- mūsų tautai 
naudingesnis tikslas kaip Šitų se
serų, kurios paaukavo save ir vi
są tavo gyvenimą šelpimui mūsų 
vargdienių ir apleistų lietuvių, šel
pimui ir auklėjimui našlaičių vai
kelių. Liūdna yrS" seserims ir 
■tiems kurie padeda visą savo svei
katą šitos įstaigos organizavime, 
girdėti tokius kritikavimus, bet 
ačiūr Dievui, mažai yra tokių ne- 
susipratėlįų. Tarime viltį jog ir 
anie vėliau ar anksčiau supras ši
to darbo, mūsų tautai, svarbumą

I

■ir naudingumą. Ypatingai buvo 
: ^skaudu seserims ir man išgirsti tą 
Šmeižtą, kuris buvo pasklidęs Bos- 
itouo apielinkėj. Bet jog tai buvo 

-■tas šmeižtas tik Bostono apielin- 
[kėj todėl jo neaprašinėsiu. Bet 

? [patarčiau tiems kurie norėtų tikrą 
(tiesą (tesižinoti, kad nueitų pas 
(gerb. kleb. kun. Urbanavičių ir 
(nuo jo išgirs tikrą paaiškinimą. 

Nežiūrint ant visų sunkenybių 
fir rūpesčių, kurie yra neišveugįa- 
;mi įsteigiant tokią įstaigą, mūsų 
darbas eina pirmyn kuopuikiau- 
siai, ačiū Dievui. Seserų su kan
didatėmis yra jau labai gražus bū- 
relis, iš viso yra jau trylika ir 
daug kitų kandidačių, rengiasi pa
stoti į šitą vienuolyną. Taip kad 
neužilgdzturėsime sustoti naujų 
priiminėti per nekurį laiką. " Ant' 
seserų ūkio viskas kuogražiausiai 
užderėjo. Todėl nors ir pinigų la-.
bai trūksta, nes daug reikėjo na
mo ir ūkio pagerinimui ir prie to 
didelė skola slėgė, vienok tikimės 
jog seserims bado 'neatseis kentė
ki* Našlaičių namo negalima da-• *
Bar įsteigti pakol negausime didės-* 
ties paramos nors ir labai yra rei- 
kkaling*8. Vienok turime viltį, jog 
<iitą tikslą įvykdinsim su laiku, 
ties kas-kart daugiau ir daugiau 
atsiranda įpmėjų ir šitą darbą at* ♦

visus stumte stumia prie veikimo. 
. Netekus šv. Kazimiero parapijai 

vargonininko, gerb. kun. Dauman- 
ta& visą mčaesį laito vargonais1 
pagelbėjo šv. Cecilijos ehorpi gie
doti bažnytinėse apeigose. Taip- 
‘pat jaunimui pagelbėjo surengti 
keletą naudingų vaakrSlių, pamo
kindamas dainų ir vesdamas tvar-, 
kąt

Dabar Aihsterdamiečiai sumiau
kė naujo vargonininko gerb. koto- 
poižtoriaus Niekaus. Šv. Cecili
jos choras jo priėmimui surengė 
vaakrienę su gan'turtingu progra- ' 
mu, kurį tvarkė? gerb. kmi.- Dau- .J 
mantas. Gerb. Niekus yra muzi* . 
kos tėvas, galintis įie tikv chorą 
įvesti, bet beną ir orchestrą ; jis 
Starto ja apie 10 muzikalių instru- 
anentų.

Spalio 13 d. atsibuvo laidotuvės 
IJ. Blažonio. 9 vai. ryte, Šv, Juo
zapo bažnyčioje buvo šv. mišios? 
'už velionio vėlią, po mišių velionio 
►kūnas tapo nuvežtas į šv. Petriko 
kapines ir palaidotas. J B. laido
tuvės atsibuvo iškilmingai, nes- 
velionis prigulėjo prie daugelio or- 
gnnizacijų, k. t., prie bažnytinio 
choro, Darbininkų Sąjungos, D. L. 
K?. Vytauto Kliubo ir D. L. K. Al
girdo draugijos Taigi visos šios 
draugios pirko po gyvų gelių bu* 

rkietą, pirko po gelių bukietą gimi
nės, draugai ir pažįstami. D. L» 
K. Algirdo dr-jos 6 draugai sužen- 
klais patarnavo paskutinį sykį, 

■ kapines važia- 
vo per vidurį miesto; daugybė ve
žimų palydėjo iki kaptaiųA. Vie
nas vėžintas buvo pilnasgėlių, ku* 
irias sudėjo aut velionio kapo. • 
. Pasimirė didelis darbuotojas, 
daugely organizacijų jis buvo ras* 
thnnku arba iždininku. Taipgi 
buvo geras katalikas, geras tautie, 
tas. žodžiu sakant, tikrai mylėjo 
tėvynę Lietuvą. Jis lankės visUiL 
Ant prakalbų, kuriosbuvo^rengtml; 
tikslui Lietuvos. Todėl velionį

* apgailestauja visi žmonės. !
i A. a. J- Blažonis paliko vargą 
tavo jauną žmoną, mažą dukterį 
-ir gšmitaB. . ' '
' Teesie jam. lengi-a štes šalies Že-

* luelč*
i - , —

Didesnės dirbtuvės, kurios dir
bo po dvi-tris dienas, jau pilną 
laiką pradedi dirbt ir priima dau
giau darbininkų* Lietuvių tarpe 

z ir-gi lig jau blaivori dangus, nesu-’ 
tikinių audros, kurios per porą me- 
tų smaugę gabiąją mūsų jannuo 
menę *ir visus’kitus kurie tik ke _
vojo už uavo partijos gerovę, jaūįbuvo iateii ivarin ir istoriška die- 

jna JąaatM Nnkryihieto seterinm, 
EMmnt, Be. Ta Mėsą mum

1___
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riečia! su libėraalis ir komunistai 
su radikalais turėjo mąss-mitingą, 
kuriame sutverė vieną “sojuzą^ 
■tai yra vieną bedievybės sąryšį, 
'padavė vieni kitiems rankas, pasi
bučiavo ir susirišę vienu bedievy
bės neatmezgamu mazgu, su laisva 
meile po'raudona vėliava. Teikė 
vieni kitiems gražiausius, raudo- 
niausius komplimentus, prižadėda 
mi vieni kitiems nosių nenukram- 
tyti, kad ir didžiausi nesusiprati
mai kiltii kaip iš vienos puses taip 
ir iš kitos. Bet iš visų atžvilgių 
pasirodė, kad komunistai tame su
sirinkime ėmė viršų, nes jų buvo 
daugiau už skuduriokus, Retkar* 

; Čiais net ir poniui A. Parševičius 
■gavo gana rimbu nuo raudonųjų. 
(Gana gi jau tas yra pilnai persi
sunkęs Šliupo laboratorijos skysti
mu. Už-yis geriausią įspūdį pa
darė vienas iš amžiną atilsį buvu
sios nezaliežninkų Strazdo‘parapi
jos komitetas ir garsusis nezaliež- 
nas organizatorius J. Barzdanskas? 
Pasakė prakalbą, žinoma, daugiau-. 
šiai išsiteisindamas save. Sako, 
broliai laisvamaniai, jūs risi gerai 
žinot, kad aš rinkau pinigus nuo 
^nesusipratusių žmonių, dėl nfeza- 
fliežnos Strazdo parapijos. Dabar 
žmoneliai jau pradėjo susipras!, ir 
bile dieną gali nuo manęs atskai
tos pareikalaut, O turiu teisybę 
{pasakyt, kad aš jokios atskaitos 
fdar ir nebuvau išdavęs. Bet -.kaip 
Iten sau nebūtų. Prisiekiu jums 
(visiems čia susirinkusiems, ant J. 
Šliupo kačergos, kad mano sąžine 
yra tokia “čysta” kas link tų pi- 
Įnigų, kaip kaminkręčio šluota. 
Poliaus A. ParŠevičia patarė vi
siems susėsti ir kepures užsidėti iv 
fsudainuoti laisvamanių ‘himną. 
Bet čia vėl kilo varžytinės, nes ir 

7* Meni ir kiti neturi saVo himno.
Vienas iš sandariečių patarė sugie- * 
doti sandarieėių himną kuris ne-' 
perseniai “Darbininke” buvo 
•jiems patiektas. Bet kilo daug 
Kusiskun^imų iš komunistų pusės, 
kad jie dar ant atminties mažai te- 
įišmoko. Taigi vienas radikalas

9. Adv. B.-Mastausko kalba.
Apie jo kalbą nėra reikalo rašyti,’ 
Ijis visiems žinomas, ?

10. Šv. Mykolo parapios cho
ras šauniai*sudainavo- “Kur bėga 
Šešupė,” “Kaip gi nemylėti” ir. 
“Kas Ims močiute,”

11. Parapijono F, yaškūno 
■kalba. Pastarasis nupiešė parapi
jos stovį ir įteikė gerb. prof. kun, 
(B. Urbai dovanėlę visų parapijonų 
vardu. Dovanėle—-gražus kišeni- 
įris laikrodėlis su parašu; ^Nno 
šv. -Mykolo parapijos už jo duos- 
inų pasidarbavimą per'7 mėnesiu^, 
rkuris pildo ir ved? klebono parei
gas.
' 19 PU Kaminską K cvažiai12. P, H. Kaminskas gražiai

• f padainayo.
12. P; P?, Kismos, Federacijos 

<23 skyriaus pirm, kalba.
Taipgi buvo ir daugiau dainų ir 

kalbų. Kalbėjo ir prof. kuu. B. 
Urba ir padekavojo pavapi jonams 
už suteikt? dovanėlę. Ant pat 
galo kalbėjo mūsų gerb. kleb. kun,; 
A. Baltuti^, bet kaadngt buvo vė
lūs laikas, tad negalėjo daug ką 
papasakoti iš savo kelionės' kuris 
apkeliavo veik visą pasaulį. Bet 
■vis-gi daug indomių dalykų papa
sakojo ir pasižadėjo daugiau pa- 
^kalbėti prie-progos. Taipgi paro
dė daug paveikslėlių, kuriuos yra 

i parsivežė#. •

Lietuvių Darbininkų Koopera- 
tyvčs Sąjungos 46 kuopos prakal
bos'buvo. 11 dieną spalio. Kalbė
jo garsus kalbėtojas, iš So. Bosto
no, advokatas P. Daužvardis. Pn-. 
klikos prisirinko pilna svetainė. 
Pirma prakalbų mažos mergaites 
sudainavo Lietuvos Himną. Julė 
Hlauiutė padeklemavo apie Lietu
vos šalį, Ona Šat.aitė, “Greitai 
grįžčiau į Lietuvą.” Antaninos 
Oidukiutės deklemaeijos nepa
menu. ‘ rubhka buvo užetanMin 
ta mergaičių deklamavimu — ik 
gai. plojo. Po deklemarijų kalb? 
jo, garsus knll ftojas adyukafas f*Z 
tMužvardis. Jis išaiškino syat- 
hniiisį ima klausimu — dar
bininkų vargus ir nelaimes iv pa
rodė būdus kaip išsigelbėti nuo vi- 
mu vargų ir priešų. -Daug pasakė 
Apie Lietuvą ir kitus gyvus daly
kus. Publikai, labai patiko. Lai
ke prakalbų visi ramiai klausė. 
Pu pmkllbų padeklemaYO Omita-jąrMių dovaną* ? 
Tute “Aš tmltMi atakąkma mite-
ttų daržriį.” VMoutam Steni**? ^tunikos: piaul. 
Ir Ona Beleškiutė gražiai pątahfil-|į>4ė O 
bėjo, kas publikai padarė gardaus Įb-iė* F. 
juoko. _ gtrėjp«i, kad Lįkto« **'

(Spalio 12 d 
naujos bažir 
tėvystės ryšiu >ta 
pję Elzbietą 
ku Kašėta iš! 
vtrižiriyra *ta41 
organimijų 
se dalyvavo 
AVaterbnm, M

žiis pmMhMiari 
ląmue Ai 
iiiiuėtą nu

įsako: žinot ką ‘Hovarišeiai?* mes 
•visi veržiaus sugiedekim Rusijos 
fkomuinstų himną. Ant to risi su
triko ir tapo sugiedota “Zdrastvuj 
(Bosaija, svobodua zemlia.” Da- 
(bar vėl visi minėto “sojuzo” na
riai 11 d. spalio turėjo susirinkimą 
ir .nutarė suorganizuot mokyklą. įkun. A Bahačio ir

mažėja.

r*.;
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Matytis, ’ lietimai drutnoliaifkintis vien žmogiškumu ir dar- r eitą šeštadienį susirašė į knyg-

T

BEBOS

’i*

J

TRUPUTĮ.
r a

Kneižys susirgo 
tūlam laikui 

įlįrįįą. Daktaras 
jsąvaitp nesi- 

V Jis dabar ran-, 
i<4į Antanu.
£____
^dieno’mis Bos- 

6/lankosį Angli- 
|įinin turtuoliui 
kapuotas, Tur- 
ll ir karaliaus 
.įj» ’ gražiausias 
^teršta, kad po 

inkės daržus 
augbi-amėri- 

mos—darbiniu-

"lai bųna ten
ŠVIESA

M** žumlBuk tais* suvaia- 
m* Uratu* dėl šriMoa-fllnmog 

irjiffoą •
JOHNE. LYDėN

S94 E Etrąąt Tel f. B. 4269M 
TEIŠšRTAS ELEKTRIŠINAS

Speci jai totas dėl namų suvedima
aįsMgaatesšsgsH6s,ir ■* .ra'ai" ■r'.Ti‘~

Tel rrntkyfiU 

TONUS K 
ūsus 
200* 

Ląbsi priimnss gerti, gelbėt riHkMmni ir labai
taboknrają.

86 WIND80R STREET CAMBRIDGE, MASE.
Gauk Jį Pas Savą Krautuvininku

r--"! 1 .. 1
8TOGDENGIAI 

(foOHNG) 
Smalo* Ir žvyrio, atetalo, žtelto ir 
ašptlo Staselių. Tai yra seniausi Ir 
otoakiinčiausl stortonrtel 8a. 
ton’e. Visas darbo* <varantuojamas 
Ir ypattokal peržiūrimai.

T, L. ORIOBY A BOK
216-M8 Bmn 8t., So. Boston

(Tarpe E ir F Streeto)
Tel. So. Boston 3662

auga, o Bostono padangė dun-lbininkiŠku. susipratimu.
da, arba pradės dundėti nw L. D. K.S. nėviehamnesiū- 
Uetuviškų milžinų. \ [Iija terbų aukso, bet visiems

' Įsinbja galingąjį" darbininkišką 
Prof. A. Židanavičiui pradė-p*?®^?. geležinę vienybę — 

dar geriau sektis - studija di- stlPnW organmae^ Nesėji 
deja. Kurie vaikučiai nori pa. kadv
sinmkyti muzikos ir gal jaujsribėti nezyoūčiais, bet moks- 
kur mokinasi, tai būtų nepro-rUi ir neperiaužia-
šalį juos leisti pas savo žmogų. Tadgi katalikai

kuris geriaiK išmokvs už bile 
kokį kitą mokytoją, nes turi pasirūkime, kad
daug patvrhne ir talento. I11!68 dirhame ne dėt kapitalisti- 

Prof. 1 ŽrdanaviČius mano 1S sav?
rengti naujausios mados kon-1 ?av<J geroves.
certą Bostone ir apylinkėse. stokl^

___ | nenuilstančiai — auginkime L. 
VAJAI! VAJAI!! R; knopą, visą

r> a i -i r r | rija ir platinkime jos leidžiamai REIKALAUJA 10 NUOŠ.

šokio šorio vajai. Daugelis is I 1 , . .
jų nudažyti-diiįžiausmiš paža- DsrmmnkM*
dais — kiekiniais, auksais ir Į “ ‘ _
kitokiais sutveiknais. Mat jau Į į Į p| j-y J
tokia dabar gadinę, gali neturė- Į ' ,
ti nieko, >t tari siūlyti kalnus 0WteW- B«ard’uTwtaWm?Tadidin-|
aukso, nea auksu yra daug . ------ - ti 10 nuoA al^ Savo reika-
lengvjau žmones apgautu V>-| Holandijos valdžia užsisakė[iwdme brolija grft0, kad apla

 

ši piw aukso impa. ad-g! Įgg „atijus karo orlaivius. Kel maidarbminkastarigautinia- 
mums, darbo žmonėms,. netu-ĮorjaĮvjaį hw?įi hfiti gafar; se- žiausiai 2,000 doleriii algos me- 

.J?,41"!- ca 'i11 lr . n™or.int pančiais metais. ■ [tams, idant jo Šeimyna, snside-
smlytata kas. janogtu jemmal ------------------------------------------ • _gaW

. žmogystes jausmus, renka ten- ūjs DAaGIAU MUZIKOS, bent kiek žmoniškai gyventi

Į -------- Sąlygose, kurios šiandie Ame-
į Atlantic City, N. J. -7* Čionai] rikoj.viešpatauja, 

 

įivvkusiame National Recrea-j 
Į tion kongrese priimta rezoliuci- 
Į ja, kuria agituojama už tai, j 
Į kad miestai daugiau leistų pi- 
Įnigų muzikos reikalams. Kad 
Į vasarą parkuose dažniau gaus-

- į tų muzika. Pažymėtą, • kad ke- 
bus parduota, mes tiek grij-f^tas didžilj mieshj ‘‘išalkę nin-

• žinsiiue pinigų Tad ProP°-|zil<Os 
rieija gana gera.”' Į ‘ '
į susirinkimą Požėla ate- kAtJA VALDŽIA BUKINE, 

jo ir griežtai^ atsisakė eiti | j^įnįjQS sostinė Petin visai 
jiersiiĮiiiti su Komaru. (netikėtai ir be ypatingo mūšio |*n7efcnr> 

Tada mes reikalavome iš Į pateko į sukilėlių rankas. Sos-
Poželos, kad jeigu neistper- hįnę X1žėmė Teng Yn-Sąng. SeJ 
siimti su Komaru, M^atšauk nosioa valdžios prezidentas pa-1 vilįufe pąd^ kdąnijii 

 

savo begėdiškų smmztą. Wo. |veikėjai

t 1 kkadneatsam . _ . - į tames ir darykite stipriausius

R<' dar u‘yal‘? ^1 MOTERIS NUSINUODIJO inrfsirengimmi^ MegUdte pa-Sginfi itaS^koldus

——r pridėčkus: m<mologuMj dialo-
° (la mr 11 Davenport, Iowa. — Lotus (gus, daineles ir tt. Jeigu pa- 

ai iirtive,- Į straelian, 60 m. amžiaus mo-pys negalite, taftmes pagelbesi-

Kune niate 1 ozėlą ir Ko-Į|erįs glt savo šunim nusinuodi-hne* Duokit' vkuogręičiausiai 

 

.marą, ga^ti. ^Kaimynai, pajutę ['žinią. Esame pasirengę Tams-
zėla pnes’^tm^rą ‘^  ̂[smarvę gazo, rado viduje du (toms pagribetitvisuose reiką: 
taip, kaip zVirblriapries va-L;lavomL» . luose> i-* • <
.nagą, Komaras sveria 2351 - -
svarus u Požėla 175 svarus. Į 
IriRlbia nei svajoti nesva-|' 
jo jk. ristyues laimėti. Ir r 
dėlto nesutiko' ant mūsų pa-Į Paryžius. — Francijos val- 
kvietimo i Nęwark‘. N. J. pakeiti duonos kai-

' parmesti Komarų ir pasiim-|n{J- Dabar kilo'kainuos 1 fraii- 
ti .visas to vakare įeigas. [kos tr 35c. Tas padaryta del|

Bet delko Požėla taip juo- palečių pabrangimo. 

Mina Komarą ir garsinasi,[ 
kad jis yra lietuvių eainpijo- j FAKELE MUITĄ* 
nas ir Komaras- jo bijosi?! _ . T _
Atsakymas gali būt vienas J P^^dijos semias -priėmė 
kad Požėla vra žmogus be|nau*^mmtų tvarką. Diįuitas 

" pakeltas keturis syk daugiau
*bcl-4u-lv.O« tų \ -n* v f.U,A 0X4Tlh 4T1UHV4UV

‘ TK.^^l-1-T-rirt Ttu+itviit Toli- I toms salims, Sll kuriomis Fin*- f atsišaukti arba kas turi hpie ii infor- mOOKiyno neruvių^ IRIA- .ntarfrips ImacijųprašomapraaeštiLIetiivių Biu-
rašriai Požėlos tokių smeiz-Į andl^a^eturi aitartie.. 
tų jan neprima, nors jis ir [ AlmWA, vmirtf 
gerai užmoka. Tikime, kadį ' AUDRA K BOJ.
iv kiti laikraščiai atsisakys į ;• • "
t-ilninti - I Klibos salos buvo isti-

' Dar svki pareiškiame, kad W *P«* Į2|
Požėla netari teisės vadintisk10“^ » «į“ 10? . J"" 

 

lieturin eampijonu iki ne- im®te?s, y!sisk?1 L 
persiims su Komaru. 3avarilsl!

Iršniomi vėl pasiūlome ta padaryta daug žalos, 
pafuį propoziciją, kad^Požė-Į IĖSK0 v^AHYMa 
lai atiduodame visas to va- * ■ 
karo įeigas, jeigu pergalės 
Komarą. Į

Atsakyfuo lauksiu iki spa
lio 30 d. ir noriu gauti atsa
kymą viešai per tą patį lai
kraštį ^Darbisinką.”'

Komaras yra pasirengęs 
bile kurią dieną stoti į viešas 
ristynes su K. Požėla.

Jeigu Požėla ir dabar atsi
sukęs stoti i riešas ristynes 
su Komaru, tai kuomi pasi
rašys pats sau °puikų’'’ di
plomą.

' T T

nios’yra gry- 
t jo menadžerio 
Ibegėdiškas mė-

r 
. i

orius lankėsi 
^redakcijoje lie- P, pį>. J. Kama-

Jie buvo tik 
^rištinių, kurias 

rigai ir len g- 
Be to jie tvirtai 
bile_kurisJLju 
p. Požėla.

9

/‘Darbini ūke," 
jla) su savo 

1,’iųni J. Jokii- 
įjot skelbti, 

numes, apie* 
Camaraus- 

kmiiiras pabe- 
b, ir kad jis bi- 

■rsiimti už lie-

take’* No 
namą lietu- 

£ Kamarausky 
Kola taip pakb- 
§ po 3D minutu

5go.”
Požėlai su 

iebiivo šureiig- 
rynas melas.

^No.Tt9 
^Kamarauskas

f.

1‘niiau Požėlos
1 — * * * ’X'r^vienybėj

aras pabė

E pamatę tūlą 
5ą patį laikraš- 
“■ davėme Požė- 
kvma:*■ •» 

kibimas J, Koma 
eidė ir to tau) 

iu būdu negali
nt ir pirmiau bu-

6 pačios rūšies, 
riečiaųie K- Po
ro menadžerium 
i į ‘Vienybės* 

rugsėjo 25 d. 
ir padaryti sli

di su Komaru 
. Šv. Jurgio sve- 

N. J.
duodame visus 
įgils K. Rožėtai 
s Kamara, a iš-

’ ♦» -a

gsime mes patys 
ės. Tamsta pa- 

rnienodžerių Poš- 
ir kiek tikietų

tik Boston 3520

ADVGKATAS
Vnlversitofa 

r iv A. B. 
It. M LL.B. 
”NAKB
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H e n c i J n
^Ca^hridMt 5fn> D. 'Antan&itbh
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vedlių, stenogrąfų ir sąskai
tininkų uniją 1,700 vietai ban- 
kųJariįmitoJiv ‘ :
„ T' • v 9 r . ’ . ...

Freeport,m. — Tųšesis čia 
kurį laiką ‘‘pieno karas” pasi
baigė. Pieno kompanijos buvo 
pakėlusio^ kainą* pienno nuo 7 
ant 10 oenfų kvortai, versda
mos tą pat padarytį ir farmė- 
rių laikomas pienines. Partne
riai tečiaų griežtai . atsisakė 
lupti daugiau kaip po 7 centus 
kvortai, ir tuo budu privertė 
ir kompanijas imti vėl 7 centus 
vietoj 10 centų už kvortą.

eąM»emeeeeeewMN«ų
. 1 ■

HSrtrvis f 
ittftKniras ■

Tel. S, B. 0006—R.
it

■J

*

DIDESNIS ALGOS.
Chicago. — Brotheriiood of 

Railvay and Steamsliip Clerks. 
Freiglit Handlers, Express and 
Statioii Employes įteikė Jung
tinių Valstijų Railroąd Labor

P. D AUŽVABDŽIO 
PRAKALBUMARšRUTAS V-
Spalio 25 d., Middleboro, 

Mass. .
Spalio 26 d., Norwood, Mass. 

— po pietų. v
Spalio 26‘ d., Cambridge, 

Mašs.—vakarte.
Lapkričio 2 d., Brighton,

V

' IŽegsaminuojn akis, priskirta alrt- 
, nlnn, kreiva* akto atltltolnu te J 
amblljonlžknee (aklose) akyse ev-

į grąžinu Šviesą tinkamu laiku.

1 J. L, Palakantis, O. D. 
į <47 Broądwsy, So. Boston. 
•wwiiihiwwįiw>wi

- I ■!■ 1......................  ■■ I Į ‘į į

15-KA NAUJI NAMŲ
Doroliesteryjc turtu 15 naujų po tris 

i šeimynas namų, pa šeštus kambarin* ir 
]receptlon halls, rulonini style, vist ino- 
dernlškiansl įtatoymal, garo žiluma, rir- 

!Žuoliuiai pudingai, brashiM paipoa, ma- 
holinlrtl barhroomlat h* tt, Randasi la
imi geroj vietoj ir parsiduoda pigai, 
taip kad . Išeina dar pigiau ir už «enu.-s 
namus ir lengvos Išlygos,pu mažu Įne
šimu. Delel tolesnių informacijų kreip
kitės pas TITUS p. GREVIS, 395 
Brdadvvay. Telefonas So. Boston 2340. 
Taipgi galim lipdlnidavofi tr pagal už
sakymų kokį tik norite. (18-25)

; ' *■('-■■■-------—- ------- -—..... .......

BARGENAS
BARMENAS, parsiduoda labai pigiai 

Podge Tonrlng nutomobiliu& Labai ge
rame padėjime, Kaina $225. Kreipki
tės pa No. 72 Suraner S t., Dorchester. 

• :Tel, Columbia 7467. '
------ -- 1>,

Lapkričio 2 d., Montello,

ŠTAI MŪSŲ PREKĖS
Tikrųjų lietuviškų ramuu&įų svaras 

40c., 5 s,v. $1.50; liepos žiedai su la
keliais 50c. už svaru, 5 svarai — $2*00 J 
liepos žiedai bF lapu 65c. sv.r 5 sv. — 
$3.25; puplaiškiu lapai f5e. sv., 5 sv.

$3.00; puplaiškiu Šaknys $1 sv., 5 
sv. — $3.85; stambios trejankos sv. 
$1.25, 5 sv. — $4.75; kadugio uqgij 
sv. 250., 5 sv. — 75c. Ir daugybeskito- 
kiu žolių- Atsiųsk loc. <> gausi Žolių 
katalogų,

, M. ZUKAITIS
. 449 Hudson Avė., Rocheater, N. Y.

PARSIDUODA GROSERNĖ
■ Parsiduoda grdcern pigiai Ir su ge
rom Išlygom. Biznis gerai išdirbtas. 
Priežastis pardavimo — apleidžia šį 
miešti}. Kreipkitės po No. 548 E. 8-th 
St., Šo. Boston. Tel. S. B, 3545.

J

>

GERI AUOEKLD KAV ALKAI 
TIKT Al 66" UŽ JARDĮI

KANSA8 CITY—Moterys, kurios rtu- 
vasi pačios-sau drapanas, turi .pagal
voti nple tokį pngų pasiūlymų nuo Tax- 
tile Milto Co., šio miesto. "4 Ir 5 jardai 
atkarpų parsiduoda pigiau negu whoie- 
sale kaina. By skaitytojas gali parašyti 
Į Tesfile Ainis C’o., pept. L, Kansas Ci- 
ty, lfo„ šiandien (tol platesnių žinių.

F. J. KALINAUSKAS
' ADVOKATAS i

414 Broadway, So. Bpaton;! 
(Antro* lubos) [J

Tel, «8. B.* 04414

P. J. UUMUS
LIETUVIS GRASOMUS 

Suteik!* geriausi paskutinį patar
navimą*, todėl verta pas. jį kreiptis.

< Ofiso adresas:
258 Broadway, South Boston 

Tel. S. B. 0188-V.
Gyv, 820 E. 6-th St., S. Boston

W8Smr?®

1

Tet 80. Bostoa 0464-J,

JURGIS STUMS
r O T O G R A r A 8

46S BBOADVAY.
ArtriltBoglKni, Mm*.

Darom dailius paveikslus. Vesellias 
traukiam vakarais. Ųšallkom vi* 
šokio* rullaa rtam*. '

UJM— '""'-i l^-ns
. ...t.-

DR. PUSKUNIGIS 
gydytojas 

VIDUBINIV LIG?
vai. 0 iki 11 ryte. lUdSpoptet

7 iki 9 vak.
889 Bro&dyray, So. Boeton,

Tel. So. Boaton 288L

Tel. Brockton 5112-< ||

DANTISTAS II

i

a a. j. gormani 
(GUMAUSKA8) IĮ

7®5 Miin St., Montello, M&m. I 
^mpa*xBroad-Steee^^^^B
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I RUOŠKITĖS —NESNUDU- 

PABRANGO DUONA. |RIU0KIT. ' ’
N. Anglijos Apsk. rašt.

J.V.Smilgis, 
125 Cherry St, 
Cambridge, Mass.

ANTANAS čIAPAS atvyko Amerikon 
103 m, i SViekšnlų valsčiaus, Šiaulių 
apskričio, Kauno rčdybos. Iki 1914 ma 
tu gyveno Silver ėreek, Pa. Prašome

Skaityk ir platink vienintelį 
koopęratorių-dąrbininkų laik
raštį ‘‘Darbininką.”

rui, Foreign Language Information 
Service, 119 IVest 41-st St., New York 

‘ City.

sužeista. I

UTRA! EURAI
Pirmutinis tekis atsitikimas, žmogus 

pabudavojo du namu P° dvi šeimynas, 
su visais valiausios mados įtaisymais. 
Dideli kiemai. Labai gražioje vietoje, 
netoli nito Mattapan Sąvare. įnešimo 
reikia tiktai $2,0w. Kaina $10500. Kas 
pirmutinis tam bus parduota. Kreipki- 
tčs pas VINCENT B. AMBROSE, 425 
Broadway,. Tol. So. Boston 1607. (Va
karais būnu‘iki 8 vai.)

PIGIAI PARSIŪUODA
Krautuvė ir S šeimynos su maudynė

mis ir kitomis intaisomis parankioj, vie
toj So. Bostone, , namas, kų tik pabaig-. 
tas taisyti i šlauko ir vidaus, gera pro
ga bizniui, nes Storas dabar laikomas 
tuščias dėl nauja savininko, didelčs ren- 

• dos o preke tik $11,000..
GARADŽIUS IR 2 ŠEIMYNŲ 14 

kambarhi namas su viso naujos mados 
improvmentais, skyrium šiluiAo ir* pia- 
zals geriausioj vietoj Dorčhestery, ne
toli Pleasant St. Prekė $9,000 ir $4.000 
įnešti.

A. IVAS 
3G1 Broadway, South Boston

|Mi*akąinM*tnMnM' l

į Parduodame naujus BUICK 
automobilinę su šešiais hrelkais 

, (motorais)puikiausios, tvirčiau- 
i sios mašinos ant kelio. Galima i 
' su Bulck lengvai pradčtl važiuo- 
' ti Ir lengvai sustabdyt Nemo-
* kautis važiuoti, gali lengvai iš- * 
[‘ mokti ir su nrnsu pagelba gali- 
, ma greitai gauti leidimą (U- /Z 
■ cense) važiuoti automobiliu. T V 
► Prekė naujiem Buickam nuo
• $1,070 iki $3,600. Vartotos ir j

perdirbtos malino* nuo $100 iki Ji 
•$i»2oa įTU

Parduodame ant lengvi} ifcno- Į* y 
i kčjlmų ir labai greitai Išmokina- y 
[ me važiuotu
I - - l * .

[ Telpgi parduodame batarejas, RADIO ir visokių automobiliams reik* < 
i meni}, taijerų, tūbų ir 11 pigiau negu kur kitur mieste galima pirkti Ir 
[ taisome mašinas nebrangiai ir atsakančiai.

Ekspertai įnekanlkai padaro išftrimą (tęst) ant mašinų ir bntarejų 
vtoiėnto ūykąl Lietuvi)} gar&dšiuj in automobilių krautuvėj, 

tojai, kurie įki šiol laikėsi nuo IJ M O 5F O R . B A L E S C O M P A N Y 
darbininkų organizacijų, įiežiu- 541—545 Ewt Broadway, South Boston, JMtass,
tint, kad jie labiau išnaudoja
mi nei fizinio darbo organizuo
tieji* darbininkai, dabar sukru-

TEL. So. Boston 0606—W. į

LIETU VYS DANTISTAS į. 

lutom 
251 Broadway, So. Boston |

(“Keleivio’* name) /
Onso Valandos : nuo 9’ iki 12, nuo p 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare,g 
Seredomls- nuo 9 iki 12 vai. dieną S 
Subatomis nuo 9 iki. 6 vak. Nedž S 
įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti' < jj!

Ofiso Tel.: South Boston 8872—R. 
Resld. Tet; So. Boston 1912—W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Grabortus, balzamuoto* 
jas, Real Estate ir Public Notaras.

i 84S W. Broadwąr, 
n Sotttk Boston, .
Ręsideifclja: 237 D St, Sd.JBoston.

LIETUVIS GRRBOmUS 
(UNDERTAKER) 

žinom! pasiskelbia atidaręs; nau
ja įstaigą .kurt kiekvienam malo
niai patarnaus laidotuvių reikaluo
se, nepaisant ant kokiu kapiniu, 
sulig noro laidojančiu.

Tatgi Montello’ž ir apylinkes lie
tuviai prašomi yra panašiuose rei- 
kalmtoė krėlptis pa» savo tautieti*

A. VAŲPEKUNĄ (WAITT) 
15 Na Montollo St., Tel. 1023, 

Bro%>^on, Mass .
R e z i.d e. n c i i a

25 Enterprise St., Montello, Mass. 
Telephone 6746-VF.

Tel. So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V, GASPER
(KASPARAVIČIUS)’

425 Broądw»y, South Bortas 
gfho artoMdon - 

aao 9 iki 12:0Q ryto ir nuo 1:80 
Iki 5 ir nuo 6 :00 iki 8 tat vakare. 
Ofisas uždaryto* srabatos vakarais 
lr nedčldlenials.

16 METŲ SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

W8* W. Broadway, gą.Borton

ė

Į. »

t h

sv. joto xv. bl. pjutemaū 
■ DRAUGYSMŠ VALDYBOS 

ADBESAL
PIRMININKAS — M. Zoba;

630 E. 7-th St., So. Boston, Maso. 
Telephone So. Boston 1516—J. 

yiCE-PIRMt,*^- Kazys Ambroras .
492 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠTININKAS — J.’Glineckto, 
S Thomas Purk, Boston, Maso. 

FIN. RAŠTININKAS — Matas Šelkta, 
40 Marinė Rd., So. Boston, Masė. 

KASIERIUS — A. Naudžtanasį 
- 885 E. Broadway, S. Boston, MaM. 

MARŠALKA *r- J. Žaiklš,
7 Winfleld St, So. Boston, Mase. 

. Draugija laiko susirinkimu* ką* trr> 
Či* nedčldlenį kiekvieno mčnesio, 2-rą 
vaL po pietų gT- Petro parapijos «a!8j, 

E. Seventh St‘, So. Boston, Mass.

D. L K. KEISTUČIO DB-GUOi 
VALDYBOS ANTRAiAI 

PirmininkasAntanas Bastei!*, 
146 Bowen St, So. Boston, Mani. 

Vice-pirm. .— Martinas KnistantaA - 
4062 Washlngton St, Roslindafe 

Protokolų Rašt Antanas Macejuna% 
460 E, Seventh St, South Sosto* 

Flū. paštininkas — Juosas Vlukevlčlas .
906 E.- Broadway, South Boston 

Kasierius — Andriejus Zalieckas.
8OT > Nfcith St,So. Boston, Ma* 

Maršalka **< '■ ■■
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BTJICK sales and service
So, Boaton «m Ir IttO.

mtaeslnlM 
deidienj 1
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į Graikijos valdžia kreipsis į| 
[Tautų Lygas nepaprastą silsi-Į 
rinkimų, kurs įvyks spalio 2' 
d. Bruselyje,' su skuųdiv dėl Į 
graikų persekiojimo kobstan-Į 
tiuopolyje. i«s

ORGANIZUOJASI ■ •
• ■' " t

New York. — Bankų tamaii-

T

v

TMKainSOa

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS

811-813 Old South Buildin< 
294 Washington Street .

Boston, Mass,
Valandom: 0 A M. IM 6^0 >. M, 

EA8T BOSTON OmCE
147Maverick St., Kast BottoA 

Telephone Kast Boeton 1400

87 Gorham Avenne, Irookline 
Telephone Regent 6568

ANTANAS T* KNEIŽY8 
kurt* l*nko Suttolk T*!»lų mokyk* 
lą ir užsiima RmI Estete pardart- 
nĄjlmu, bu 
nuo 8iki 5 
rus šventud 
te kaltai suka

XKim

t

i

dra Jalmokas,.
ŠU So. Boston, Mum 

K. Keistučio tolis* 
kimus kas pirmą n*» 

. tono mšnesto po No. 604 
Waahlugton St,8, Boston. M*m, 84Są 
rotondą po.pietų. Ateidami ataiveakite 
M Mrtm naujų nartą prt* musų draa- 
tfhą prtolrašrtL__________ ~

. KAKMIKO X. K DBJoi 
: - VALDYBOS AMTBAAAI 
Pirmininkas — J. Jarola,

562 E. 6-th St., So, Boaton, MUM 
Vlce-plrm. — F* Grubinatam,

167 M Streat, 8o, lBoston, Masu, 
i Pro t Raitininkas — A Janušonis.

1426ColumMaRd^ S.Bostaa. liąMi 
Finlnaų Raštininkas — K KWą

g Hatch Btraat, 80. Boaton, MnM 
llšdlninkas — L. SvagŠdya,. . . v

Iii Bow»n Ft, So. Boston, Misa 
mrkdaryr “

3M R 
Draugus* i

I Fw»Wą 
r*wU<*w

4
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