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. KeSenas dar laikas, kadu 
Anglijoj katalikų niekini
mas ir jiopiežiaus dengimas 
buvo pusėtinas biznis. I)a 
bar tas biznis ten neapsimo
ka. Pastaruoju laiku cun 
Sutheriaudo 
“apaštalas”
senovišku būdu miniai įtik 
ti. Bet jis.ne tik miniai m 
įtiko.bet ją suerzino ir k: 
lo^ridkšmas. Turėjo poiic 

jiLįsikišti. “Apaštalas' ‘‘a 
po suareštuotas. Kai ji- 
prieš, teisėjų buvo pastai v 
tas. tai pasakyta, kad ta?

PLUOŠTAS ŽINIŲ Iš 
. “ROJAUS”

valdžia, kuri

t1
(.'atholii-

the

protokate- 
Bsia.' ai-

ir kitų PR’h ’*«
7 v. ita, kad viena kaopa apie kitamaždaug taip. Pinamus®,!^ 

kiekvieno grįžtančio is šids mo
kyklos į Lietuvą pareiga yru 
stiprinti ir ] 
tuvos komunistų partiją plačio
se Lietuvos piliečių masėse.

kvtot&tet fp kvotfi»į Inftn ’ 
psshdhiti rezultatai ir išduoti 
atatinkami pažymėjimai apie 
mokyklos baigimą.

Komunistą partijos Centro 
Komitetas laikė paslaptyje, kas 
turėjo būti siunčiamas į Lietu
vą nelegaliam darbui. Mes vi
si išsivažinėjome po j vairius 
Rusijos miestus. Kas vėliau iš
važiavo, t. y. buvo . išsiųstas j 
Lietuvą, žinojo tik Centro Ko
mitetas ir važiavusieji asmens.

ksjhd jo fei-V
Ajfe ojamas iš

ir. . išduodamas
tam tiitras y Wymė jimaą — 

‘ ‘ vilko bilietas,” kad jis niekur 
negautų darbo. Dažnai nusi
kalusieji išsiunčiami į Rusijos 
pakraščius.

darbininkų garovf.

Pabuvusi Rusijoje, tame že
miškame “rojuje,”-' kur visa 

i valdžia ir visi turtai yra komu
nistų partijos rankose, pasimo
kinusi jų mokyklose, kur pa
mačiau, ko jie mokina ir kas 

k jiems rūpi, supratau ir įsitiki
nau, kad tos visos gražios kal
bos, obalsiai, programos ir raš
tai yra tik muilo burbulas, yra 
tik įrankis vaklžią užgrobti ir 
žmonėms pavergti. Ir jeigu jie 
nesidangstytų darbininkų liuo- 
suotojais iš kapitalizmo vergi
jos ir kitais gražiais vardais, 
tai niekuomet nebūtų paėmę 
Rusijoje valdžią į savo rankas 
ir nebūtų turėję įtakos kituose 
kraštuose, kurią dalinai dabar 
turi. Tik ačiū apgaudinėjimui, 
veidmainiavimui ir demagogi
jai. kurią jie vartoja varydami 
propagandą užsienyje, jie suge
ba suklaidinti tam tikrą užsie
nio darbininkų dalį, kurie neži
nodami tikro dalykų stovio tik’ 
komunistams. Bet darbininkai 
airi žinoti, kad komunistams 
visiškai nerūpi darbininkų ir 
hiednuomenės reikalai. Jiems 
rūpi tiktai, kiek galint ilgiau 
užsilaikyti valdžioje ir iščiulp
ei iš darbo žmonų paskutinius 
syvus. Visa tai aiškiai matyti 
iš visokių konferencijų, suva
žiavimų, kongresų ir posėdžių 
darbų, kuriuose svarstoma ne 
apie darbininkų būvio pageri
nimą, bet apie tai, kaip suma
žinti atlyginimą už darbą, kaip 
pailginti darbo dieną (pav. 
taip vadinama (pereouienka na 
sdielku raboty), 8 darbo vai 
įvedimą tarnatitojams ir 
Ko'vai su savo priešais jie var
toja kaip administratyves. taip 

į ir ekonomines priemones. Su 
atviresniais ir pavojingesniais 
'savo politiniais priešais jie ko-

. . - . ... ., j., partiniais reikalu. Apie kitusŠiam tikslui iiasiekit reikanfa- • > ,. . - Iparajomo narius niekas kamga išnaudoti visas prieinamas j . v.
nereikia neprivalo žinoti ir. a- priemoaes siųsti ištikimiausius l . . r _

.... pie mos klausinėti. rašte riša v o. žmones į savivaldybes, 
Seimą, profesines organizaci
jas ar viešai komunistų parti
jos vardu, jeigu bus galima, ar- 
arba po priedanga kokių nors 
darbininkų gbupių. Į savival
dybes ir į Seimą komunistu 
atstovai privalo eiti ne dirbt ir 
padėt atstatyt Lietuvos valsty
bę, bet tam, kad tas įstaigas 
išnaudoti, kaipo tribūnas ko
munizmo idėjoms skleisti. Ei
ti tam, kad iš vidaus griauti ir I 
demoralizuoti valdžios apara
tą, įnešant Įvairius projektus, 
statymus, paklausimus, neat- ■ 
sižvelgiant Į tai, ar jie duos ką' v.
šaliai, ar ne, ar priims ar ne-' ^inot!' 

j priims Seimas, svarbu tik pa- Komumsia. p 
i rodyt save darbininkų, ir maža- , t: agitacijai kiei 
žemių reikalų gynėjais, išrodi-jnį '-aidžios -rėg 
nėjant spaudoje ir kalbose, kad klausimą, -mar 
,mes komunistai norėjome tą irĮapdraudimo kia 
j tą padaryti, bet Lietuvos “buo-į dp darbo dienos Kiaušinių :r '. 
Įžės.” turėdami Seime daugu- Po-spaudą ir. >igu galiniu 
Imą, atmetė įžodžiu, aiškint’ darbininkams.

Toliau ariinion. • i-v. h; - ‘ ‘<a<i K0! "buožės” bus vaidžio-
■ to! negalės būu išrištas iin- 
; kainai žemės klausimas, nė 
i darbininku draudime klausi- 
jmas 1- v Kad visi gyviau- 
fšieji darbininktj klausimai ga
lės būti išrišti, tik nuvertus

i vedus

fibliės&ius Iš' 
džia išrenka pajėgiu 
kad tokioms gyvenimo " 
goiui esant, gyventoją? $ 
kiai su vald.^H yfu šalti 
Šingi It į.atys dar 
žiūri j •‘datoiniūkų” 
ne kaipo į savo, bet 
gud- uolių k« munistų, • kųrfe 
jų p^vlba paėmė valdžių lt 
bai viešpatauja, jų reikalų V? 
sai nubodami. Ir senai ta t 
džia būtų nuversta, kad 
svarbiausis jų ramstis G. R U 
ir kitos panašios gihklū p 
gos.

Pinigų aikvojimas.

Vadovaujantieji Lietuvos ko* 
munistų partijos asmens gauna 
ministerių algas, tuo tarpųjį 
kaip paprastieji nariai nieką, 
negauna. Gautus organizaci
jos reikalams pinigus tie ponai 
dažnai sunaudoja savo • reika
lams. Taip 1923 metais^vienas 
žydelis, Raudonojo Kryžiaus- 
atstovas išeikvojo sau ir žmo
nai brangenybėms pirkti 8,000 
dolerių, už ką buvo atšauktas 
į Rusiją ir ten nužudytas, Par
tijoje tai dažnai praktikuoja
ma. Neištikimus ir nusikaltu
sius partijos narius L. K. P. 
siunčia į Rusiją, neduodant su
prasti. kad šiunčiauiasai ka
me nors Įtariamas. Ten juos 
teisia ir vėliau sušaudo. Žino
dami tai. partijos nariai pasku
tiniu laiku atsisakinėja vykti į 
Rusiją. Už tai jie išmetami iš 
partijos, bet išvengia mirties. 
Partijos vadai aikvodami di
džiausias sumas partinių pini
gų asmeniniems reikalams,, vi
sai nesirūpina partijos reika
lais ir areštuotųjų eilinių ko
munistų partijos narių šeimy
nomis, tik kelios, iš jų gauna 

. pašalpas. * Vadai gi . įšaikvo- ■ 
tiems pinigams pateikia pa- 
dirbtus dokumentus' ir sąskai
tas. Taip elgiasi Lietuvos ko
munistų partijos diktatoriai. 
Visa tai slepiama nuo eilinių 
narifp nes jeigu darbininkai ži
notų jų visas daromas šunybes, 
lai netikėtų jiems.

ir taip apsvarsčius visą ko
munistų mokslą, jų ©balsius, 
pažadus, programą, susipaži
nus su tuo “rojumi,” kuri jie 
Įvedė Rusijoje, man viekai 
paaiškėjo komunistų fizionomi
ja. Jie yra dar bjauresni išnaii- 

! dotojai apgavikai, negu tie, ku
kiuos jie nuvertė. Tai man pra
dėjo aiškėti dar besimokant 
.Maskvoje. Pamačiau, kad esu 
apvilta. Man pasidarė aišku, 
kad visa mano kova, troški-, 
mai eina ne naudai tų darbinin
ku. iš kurių aš psu kilusi, btt 
dabartinių Rusijos, valdovų 
saujelei.

Lietuvos darbininkai, neduo
kite save suvedžioti.

Man besimokinant Maskvoje 
Rusų komunistų^partijos lietu
vių sekcijoje buvo keletas nesu
tikimų. Vienoje pusėje buvo 
Kapsukas, Angarietis, Rasikas 
jir kitoje gi Vardūnas. Pa- 
Įprūsis, Klioris, kaipo opozici
ja pirmiesiems. Šie paskuti- 
inieji iš pradžios lietuvių komu- 
Inistų konferencijoje 1922 mė
liais buvo laimėję, bet pirmieji 
jSU Rusų komunistų partijos 
[Centro Komiteto pagielba už- 

[«• [liejo ant konferencijos nutari- 
•:n- - nių veto ir L. K. P. Centro Ko 
<<v: jinitetas buvo priskirtas iš vir- 

'šaus, gi opozicijos narius išniv- 
,lū iš partijos, išskyrus tik vie
ną Kliori. (If- I 

ę.,. ■ Maskvos lietuvių komunistu 
uf...vadai tai]) buvo įbauginti šni- 

.< :pais. kad veik kiekviename aš- 
a,.. nienyje matė išdaviką. O jei- 
;• - gu kas dar išsitardavo prieš 
nu;; juos, ar nueidavo Į Lietuvos 

t atstovybę, tai tuojau apkaltin
davo, kaipo šnipą., Toks atsi
tikimas buvo su moksleiviu 
(rodos Dambrausku, tikrai ne
pamenu) ir Staubūnu. Pas 
juos buvo padarytos kratos, bet 
nitko įtariamo nerasta. Išliko 
dar gyvi. () vieną lietuvį ko
munistą (jis buvo tuomet Mas
kvos lietuvių komunistų kliubo 
pirmininku ar sekretorium) su
šaudė. kaipo Lietuvos šnipą, 
už tai kad pas jį laike kratos 

,nacio keletą lietuviškų patrioti
nių eilučių, parašytų jo ranka. 
Laike Rusų komunistų partijos 
“’-istkos“ buvo išmestas iš par-

'--j--1*'«uk-. rijos ir Rasikas. kaipo netikęs f _ ...
minėio.iv uoicyKiojc mu-išlementas, liet dėka Kapsuko įvoja areštu, kalėjimu, ištrėmi- 

Angari-ečio protekcijai vėž mm ir sušaudymu, o su menkęs-
O kas dėl eili- niais. kurie jų nekenčia ir ne- 

ipataikauja. kovoja ekonominiu 
į būdu. Tokie asmens tuojau pa
renka į tbip vadinamų “sokra- 
ščenijų” sąrašus ir pirmai pro- 

jurai pasitaikius liuosuojami iš 
tarnystės. Niekuo žmogų taip 
neįbauginsi, kaip “sokraščeni- 
ja.” t. y. paliuosaviniu iš tar
nystės. nes likęs bė darbo žmo- 
v.us prapuolęs, juo labiau jei iru 
turi šeimyną. Rasti kitą darbą 
nėra galimybės, nes bedarbė la
bai didelė. Kovoje su bedarbe 
valdžia bejėgė. Valdžios žinio
mis Rusijoje esą apie 1 milijo
nas liedarbių. bet iš tikrųjų jų 
yra daug daugiau. Apie 18-20 
proc. bedarbių gauna iš vai 
džios b’ rublius 70 kapeikų pa- 
šaijios ]>er mėnesį, kiti gi nie
ko negauna. Bedarbiai gyve
na. kaip kas išmano. Margi-, 
nos ir moters gatvėse parsiduo
da. vaikai vagiliauja, seniai 
elgetauja. Vienu žodžiu, kiek
vienas verčiasi kaip gali. Ne 
daug geresnė ir dirbančio dar-’ 
bininko padėtis. Dideliuos*' 
miestuose* darbininkai uždirba 
18 iki 35 rublių per mėnesį.
Kvalifikuotieji darbininkai už
dirba daugiausia 60-65 rublius, 
bet tokių laimingųjų nedaug y- 
ra. Gyvenimas brangus. Vie
nam žmogui yra Manku iŠ tų pi- 
bigų gyventi, o ką tekalbėti a- 
pie šeimynų, (lėtesni rfltei 
kainuoja tik T00-150 rublių, o 
kur kitos %!akio&. Ftovinrijo- 
JP aUlMIHIfUU

tas užsiinteresavinie neiiečian- 
čiais jį klausimais asmuo, pri
valo būti persergėtas, o tam pa

lši kartoju;
į tis.
| tetų

nuo jo reikia šalin- 
Su L. K. P. Centro Konii- 
••a.jonų komitetai susisie- 

taip pat lik per vieną as
mens Apie nelegak spaustu
vę privalo žinoti n» <langiau 
kaip d asmens spaustuvinin
kas. Centro' Komitete nares ir 
kurjeris, išvežiojantis literatū
rą po rajonus Tair pa 

i slaptyje n-mp, nuryti .-u, 
kinu - ' ’ iavku ’' vįp-ms.

&
'M

Mokslo užbaiga

a u
i)uvv apu. /.uionu.

•?n .-R
nemc'.-

n
•aru n

M K

PABAIDĖ SUTARTIS.
n

i n tas

•avim 
lomi.

iarhininkus
aavvksta

buvo priimtas
nių narių, tai nėr ką ir kalbėti 
Tuojau apkaltinta šnipu, išda

Italija ir Vokietija pabaigi 
daryti sutartis pixklybos reika
lai ’

■s 
m cm'.

‘‘-.buožių” valdžią 
darbininku tarybų

i SuprovokuoU 
'komunistų oartija 
.ne’ ši’: ‘ r.ri”-;'

;ii<’ s Ui-
■?na g:-.-.

\ omų ’arpu mokiniu pa'ir- 
miv.’ labai sunk', pritrūko 

i.s'" Maitinosi k:i.- iuio

t. i

.i vo trinkas dar
bukų labui tarnauti.
šiaip jau kapitlistiniuose 
ikrašėiuose būdavo -apie 

į Rusijos sovietų surėdymą į- 

į vairiu žinių. Tos žinios kau
liais ši-tą parodo apie tikrą

' 1111

kus ir dergė popiežių ( 
riušfenįš i g <iąwi i t h e 
iReii.ųjvu' aud abusing 
-Pape). Teisėjas “ap
lui” uždėjo bausmės 10 šilin-. 
giu . - - - 1
'v' i' ' I

Taigi lietuvių laisvam::-i
Įkiai ir socijalisfai gali dabar 1 .
V • • , Į '1

ipy'Į&kelbti liūdn;| naujieną, naci į . . 
•^- Anglijoj klerikalai įsigali. ._ .

jTeh' protestantiškoje <aiy:. 

klerikalai tiek Ligai e u . ;
■Už “šviesos” platinimą ir 
‘‘burtu ’ ‘naikinimą vra. La:,- “
džiauni 1'okm Klemkai'. ":;-
galėjimo da1 Limuv- 

nėra. Lauvamaniai gali sa- 
keti, kad 'progreso rata- ,>o 
sisuko atgal ir kad viduram- d”

s

P

K u

VILNIAUS KLAUSIMAS 
ATIDĖTAS

Pereitą vasarą Alijam 
vvjūaus.vbės paliūnė 'Lietuva 
susitaikyti su Lenkija, pra 
dėti diplomai irius r\ šiim 
atidaryti sieną tarp Lenkijo: 
ir Lietuvos. Vienu žodžiu 
kad-Lieuiva visiškai <isiLii 

kytų su Lenkija.
Tada Lietuvos vyriausybė 

pasidarė proga iškelti aiijau

malė.

bus. kad sukompromituotu .ją 
Lietuvos gyventojų akys-.;. Pir
moje eilėje ’-eikia stengtis pa
imti į savo rankas darbininkų 
prof. sąjungas, vadovaujamas 
socialdemokratų, ar kitų par
tijų. steigt: savo sąjungas, kur 
c:siška: ’okii; nėra, šaukti v: ■

lietuvi* tremtinis : ::- 
Rusijos. Bet du u -' D. 

durnumo turi ži- ;

Dabar

vkit< simne u 
nuneryje il-ą

Mask\ .ui v

;i darbiniu

•31 I-

•■mm r 
i n ■;.-••_

■■ir

n

ni

m.-
Li ■tri

H ne

Klimus, m-' 
mmunizan •

Mbė

n

•m

•"Ui. n .■

Drausmė ir šnipavimas.

- i'usijos komunistų partijos 
ii',..-- ■ /ausmė yfa griežta: už parti- 
u s nb. pareigų nepildymą, ar už

- kitą kuri nusikaltimą narys iš
. metamas visiškai iš partijos.

•barba jxn’ve<lamas iš nario į kan- 
"iidaius. Dažnai nusikaltęs na- 

-h'v.- susilaukia viešo pasmerki- 
susi- 

ir be pažymėjimo 
Už sunke<- 

pv. išdavi-

į-.'Taig* Lietuvos užsienio r.ci
kąhį ministv'- .- ('.'ainerkis 

U at^&kę. kad Li'-’umi to nuga- 
Ž’li daryti dėl Vilniaus klausi-

njf-neirtiTšimo Paraško, kari 
E Lietuva

Vilniaus klali- prote:
Lčsiiftui iSrišti

gį£ JBabar rdijanių
į Cnrnecki ...........

E^l^sntai sa#o. kad jie lieke- skausmų.
Sukti konferencijos ,ucs 11~“1*

OPERACIJOS BE MIEGO

iralimi Mengvįm- l 
ui rin> per- L

p rita
*' j Dorpatas, Kstonija. — šio
l ,miesto universiteto ligoninėje

•šoriu> A. \Vannacli darė 
operaciją ligoniui be jo užmig
dymo. Bet vietoj migdymo jis 

J' ligonį užhipnotizavo. Tvirti- 
rastą. nania? kad pacientas nejautė 

. Tuomi visuomenė ir 
mokslo vyrai labai susiinteye- 
savo.

(Dorpatas yra Estonijoj.

mainas darbininkų ’ valstie
čių tarpi r atsižvelgiant Į per
mainas pritaikinu agitaciją.

Niekuomet netaikia pamirk
ti. kad konspiracijos dėliai Įim
ti atsargiems, v pa r turint nū-’ 
kalą su nepažįstamais asmenic 
mis. Turi žinoti s
ką kalbėti Mitinguose reikiA- 
kalbėti tik tai. kas galėti*. su- 
interesupti mases. Bendrai R 
man t. reikia visuomet tnlkjnti*" 
prie vietos aplinkybių.

....

Įėjo Vaigvt mkdav.. .■>;
-trijų varstų nuo mokyklr,.- 
buvo įsteigta valgykla.

Tuo meti; imivcrsiteU 1
sekcijos lietuvių. laTvių. žv. Į 

xlų. lenkų, vokiečių ir rumunų.
. ių. latvių n^zydų sekci

jos buvo Petrovorečinsko 
skersg. Nr. 10. kitos gi sekcijos 
hnvo kitose mieste dalyse.

^.jkiekvitnoje sek#. tekias bb-
■ T

ktf0 ^Lietuvi

m-- visuotiname partijos 
. -'nkime

pa etiniame biliete. 
•/ mins nusikaltimus, 
rimą, partijos narys nužudoma.

Dabartinė Rusų valdžia ne- 
gaili pinigų viešiems ir slap

tiems agentams išlaikyti. Agen- 
gauna gerą atlyginimą ir 

■- puri geras gyveninio sąlygas už 
L ikiekvieną susektą politinį vei- 
- Ikują. ar visą brganizaciją.

Politiniams priešams sekti 
vartojamos Įvairios priemonės, 
pradedant nuo slaptų ir viešų 
provokatorių ir baigiant viso
kiomis “Navomis,” “rastavo- 
mis.” areštais. papirkimu. 

Siuntiniu savo žmonių i priešo 
Į organizacijas ir t. t.

Afasiniai areštai yra daromi 
naktimis, kad nematytų paša
liniai asmens. Areštai daromi, 
tik gerai susekus organizaciją. 
Su agentais elgiamasi labai at
sargiai, kad agentu* niekas ne
pažintų. Laik«dtMyzrt(Ulrt>-

VISUS 
SPAUDOS DANUS
“D A R BIJĮIJTKO” 

BPAr
Kurioje greitai, gėrei ir 
pigiai atspausdinama:

KNYGOS 
KONSTITUCIJOS 
PLAKATAI 
TIKI ETAI 
LAIŠKAM, ir 
KONVENTAM 
AVIGALVIAI, 
UŽKVIETIMAI

mus o gausit* geriavi



DETROIT, MICH.

WATERBURY, CONN.

< lau

pairaujos k-

inrnk
nuo ia

pavieni
irsi na kimo bū-

’l). !■

P. Atkočiūnas. I - f L

P. A.:

pilis mus jo

PRANEŠIMAS tlll-

a

po

P'
W,

?ikm
.25 im a

Akstinas. js.

m
malonausST CLAIR PA

Cambrid.
15

t Ii us ė-

i(Uf'

>a

pa-

‘nininkai i

l‘5O

5.00Svečias

gi--d‘ '.iiin
CLEVELAND, OHIO.■■ika. .

žmo
nėms. kurio juos uždirbo.

fe

g:

•M

•u ■'

40
.50

.20

.30

3.00
10.00

i-ibins 
pusią

•20' 3
.30 i
.15 J
.16 J

H >b ■'■■v ■ •'
P • ■'

J. To
nizuoti 
a ■.■'uiti

didelis džiaugsmas. kad 
kolonijoje yra nemažas

-. 4 arba 
v; 

dideli"

Kooperacijos
Lincoln St..

dini" 
šį su

važiavimą padarykime vienu iš

Zabulionis 
i. po;- nti-

jdmnu ir kitu miestu lie( 
žinoti, nes kiek man yra 
tai beveik kiekvienoje ko- 
daug kiek skirtinga pa

čiai ('lerelaitde,

M

ra žinoma.

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI.

ODomav/m. 
RoSuMde

H b "

J. Tallat-Kelpšos
Balnok, tarne žirgą. Gerkim broliai (mišriu kisti

United States Lines .,j 
45 Broadvvay, New York City 
7... Saite Sireei. Boston, Muša.'

Mauaging O|ierutors for 
United States Sfaipping. Boarč(

•žinimas įnirčiu paeinančiu nr.i 
ekspliodavimo. mirties sam
čius nuo guzo ir'dulkių ekspl;

iii --
U? ;■

Siuntė mane 
šių nakcialy
Jojau dieną
Vai aš pakirsčiau 
Už šilingėlį • .....
Ko liūdit sveteliai
Skyniau skynhnilį 
Saulelė raudona 
Lihgo (latviška) ..

S t. Šimkaus
Viena.-, žocm. ne šneka ' •hrtrui) ......
Darbininko daina 'miš-mm chorui) . .

—. talka.
ir ‘ ekonominėj 

t ok i a

lies luome; žigomis jauties xaU ■ 
tikruose Dieve. naintiosn, 
š\. mišiij labai didei

1.00 i 
75 i 
50 i

1- 25 i 
<50 i 
.75 j 
.50' į

Daug žinių tenka matyli iš mū- 
.«ni apkdinkės, bot kas link parapi
jos reikalų bei tvarkos, niekad ne
buvo irai ima patėmyi. Tai-gi čia 
pabrčšiu nors bent paivrautiniai, 
kas bus 
tuviams 
žinoma, 
Jonijoje
rapijrts tvarka.
prigulinti prie parapijos mokame 
į Mietą parapijos duoklę 12 dole
rių; mortitim, našiėa ir nesnangę 
Taikinai ntoka tik pa 6 <Įt>l. tūe- 
ttfOM. MeHrtėliai ir iiaip pavar- 
«. .Hgiygjįį

.s širdingai reniia, bei 
ų. kurie tik šaiposi, i 
griauna naudinguosius

t i, Lietuviu Darbininku Ko
operatyve Sąjunga ■ w'
sia ūp br žpvu ’ ' r-, ,- M-

20 dainų dvieilis ir irims lygiems balsams. Muziką 
parengė -L VaičiSuas, karo chorvedys. Labai 
gražios ir rinka vyrų chorui. Kaina. ... ...**

LDKS. 72 kuopa žengia pirmyn 
labai dideliais žingsniais, nauji 
.sumanymai gema it grybai po lie
taus — yra nutarta štai kas: 1) 
Kad Jmtų broliškos pašalpos fon
das, 2) kad būtų uždėta kuopos 
riešą užeitai ir knv'zvnas. kųria-

Česlovo Sosnauskio
Blaivininkų himnas ............ c .....................

Antano Bačiulio
Nauji, tik išleisti veikalai

Audra prieš dieną (solo)...................................................
žvaigždute f solo) ir Aušta rytas (dm as)...................
Oi, dainos fsolo arba duetui) ................................
Nokturnas (ductd^Josstii ir sopranui) , ..............
O, laisve ('mišriam kvartetui arba chorui)..............
Myliu (mišriam kvartetui arba chorui)........................
Piemenėlis (duetas) ..........................................................?.

Miko Petrausko
Lietuvių dainos. Telpa 69 dainos. Knyga 90 pusi
5 Metų Kankles. Telpa 55 dainos: chorams, due

tams ir solanis. 190 puslapių..........................
Girių Karalius, vieno veiksmo fantastiška opera.

Labai gražus veik akis. . ... ....................................
Opera, “Eglė, Žalčių Karalienė“.........................; .

Solo: balsui ir pianui: 
motinėle . . ...........................................

(dzūkiška) .....................................

žemą pasilinksmini
mą padaryta vajaus 
kurie išdėstytą L. 

imis, nauda ir reika-

knygyną, kuriame randasi ap’k 
600 volumn knygą ir pamfletų 
ir. b-e to apie dvidešiun liet. !a’ 
kraščfų. Didžiausią dalį iii? 
raiūro.- Į.iei. rieksi. )r-ja gar

kalėdines giesmeles, tarpais cho
rui pritarė su smuikomis, kas darė 

į į klausytojus. Baž- 
/’i'.'n'ai ir Betliejaus 

puikiai papiršta,

draugiojs. parap. mokykll .a 
apie dvylika šimtą \aikc’i'... i 
tuviams katalikams pasėkimi 
vadovauja gerb; km.:. -Juozas 
Valanriejus. prjgelbst i n: /■ 
kun. Jonui Bakšiui, gerb. mm: 
Mockui ir visai eilei svie-iškiv c 
buotoją. •

Neseniai Lape*; ipa^va.yias 
čiams kliubas ir našlaičiams prie
glaudos namas. Dabar pradėta 
statyti antra nauja parap. mokyk-

patį. P< r mišias buvo pilna baž
nyčia žmonių, kurie nesibijojo nė 
šab'io, nei sniego, ims juos vi&įis 
traukė prigimtis ir siela, atiduoti 
gariu; naujai užgimusiam savo 

Viešpačiui.

A Biirties,
kj, uiri»id»o Bttosa- 

per danai a^žtiteka, 
t į Aįm, ka4 vįąkas y- 

,daroma kad suiapžuHi*: jų 
Tokį pram&iiuą duo 

Kasyklų Biuro Direktorius 
M Foster Bain savo metiniame 
raporte Vidaus Sekretoriai;

P Per tryliką metų nuo , 1911 
y iki 1923, Biuro rekordai rodo 

kad 23,822 neteko gyvasties Į- 
vairiose nelaimių rūšyse min
kštų Jungt. Valstijų anglių 

•kasyklose. Gazo ir anglies dul
kių ekspliodavimas buvo prie- 

:žastimi 3,185 mirčių, arba 13 
nuošimčių viso skaičiaus. Ki- 

-ti visi ekspliodavimai paėjo 
,;nuo anglies dulkių ir dėlto ang
lies dulkės buo priežastimi di- J
dėsnio mirčių skaičiaus.

Nežiūrint kasyklų darbinin
kų. prižiūrėtojų ir Valstybė- 
inspektorių gerų norų Biuro iš
mėgintos rekomendacijos, sulai- 

jkyti tuos ekspliodavimus nebu
vo priimtos taip greitai ir taiu 
plačiai, kaip kad reikalauja
ma. jei norimahnirčių skaičius 
sumažinti. Dėlto, nors ir mn-

bū. l’tali. po nelaimės kasyk'.-.- 
kurioj-? žuvo 171 žmo<y>. 

priėmė visus išmėgintus būrius 
išvengti ir neprileisti gaz; ' • 
dulkių ekspliozijų. Yra r? ka
lingas aktyvus vajus kad ] ■•;- 
vertus visas kitas valstybes su
prasti pavojų, kuris pasidaro 
toks paprastas, kad dažnai per- 
leiMKianias. ir parodyti, kad 
j^sisaugojimo būdai yra žiuo- 

prieinami.

9°^ ^0 Av guairinMm įūve
p^pijoš tv*riį ^koį-Įfcią. tvakįų *^ne^b'

Valparaiso, Ind. Lietuvių 
Moksleivių Literatirė Draugija 
reiškia nuoširdžią “Darb.” pa
dėką už suteiktą, dešimt di
džios. vertės knygučių, dovaną 
“Darbininkas” matydamas di
delę literatūros reikšmę,,ypač 
moksleivių tarpe, prisiuntė se
kančias labai apveriinimas 
knygas: 1. Logika. 2. Mūsų 
Jaunnblnenės Idealas. 3. Ho
mero Draugija. 4. Pažanga ir 
Laimė. 5. Logikos Evoliucija. 
6. Kun. donas Balvočius-Geru- 
tis, 7. Gamta ir Žmogus. S. 
Kas šiandien kalbama apie Die
vą. sielą, religiją, bažnyčią ir 
socializmą, 9. Kunigai kovojo 
su caro valdžia. UI. Coopera- 
tion Among the Lithuanians. 

(by Rev. l)r. F. Kemėšis.

L. D.’K. S. 20 kuopos metinis 
susirinkimas’ įvyks nedėlioj, 
sausio 18 d., š. m., tuo jaus po 
pamaldų, šv. Mykolo parapijos 
svetainėj. Kviečiami visi dar
bininkai ir darbininkės atsilan
kyti ir kurie nepriklauso prisi
rašyti, nes nno šių metų turėtų 
kiekvienoje stuboje rastis lai
kraštis ‘‘ Darbininkas,'*’ nes 
“Darbininke’’ galima rasti iš 
viso pasaulio žinių ių žinelių.

A. J., pirm.

i L. D. K. S. Naujosios Angli
jos Apskričio pusmetinis suva
žiavimas Įvyks Sausio (J'anua- 
,ry) 1S d.. 1925 m., 1:50 vai. po 1 
pietų. Lietuvių 
Svetainėje. 26 

(Brigliton. .' '-.-s.

K. Daugel girdžiu apie 3o- 
peraciją. jos kilnius darbus ir 
idejalus. bet pilno supratimo a- 
pie koperaciją.neturiu. Ar ne
galėtumėt 'tamstos man paaiš
kinti ? J. B.

A.’P;.:s žodis •• koperacija’’ 
reiškia: 'oendradarbystė. san- 
darbininkystė. dirbimas kartu, 
pasigelbėjimas vieno kitam -— 
galima sakyti —.talka. Gi i- 
man socijalėj 
prasmėj koperacija yra 
organizacija, kuri visk; 
naudai visuomenes. Sak 
žmones s u s i o r ga n i z uo j a 
daro tokią 'Krautuvę, k;
ko gyvenimui reikalingiausius 
daiktus, k. t. maistą, aprėda- 
lus ir tt. Tokios krautuvės es
ti atidaromos ne dėl pelno. 3:'t 
dėl gyvenimo pagerinime.: iš m 
uždirba ne šėrininkai. betjur- 
kėjai — krautuvės pelną puri- 
dalina nariai pirkė.Įai: ji? gmi
na nuošimtį ne nuo pinigų už 
šėrus. bet nuo pinigų, kuriuos 
jie Įmokėjo krautuvėn už pir
kinius, t. y, koperacija nuošim
čius dalina ne tiems, kuri? 
daug pinigų turi (jiems duoda 
tik mažą nuošimtį), bet tiems, 
kurie jų mažai tnri. ir iš tų pa
čių koperatyvėje krautuvėje 
perka. Žodžiu sakajit, kojnua- 
cija yra darbininkų draugija, 
kuri rūpinasi, kad biednuome- 
jiės tryvvnimas būtų patrintas, 
kad pinigai neplauktų tik Į ke
lių turtuolių rankas, bet kad

i-. U. K. S. 
lite pasirūpinti 
Į.sti kodaugiau- 
inteikti jiems 

Įnešimų dėl la
šinine 

daug
pdieči ančių 
aiidčiiojinni

kuopos maio: . 
išrinkti ir pr:s’ 
šiai atstovų ir 
daug naudingų 
bo mūsų oiganizacijc
susirinkime tur 
Svarbių reikalų, 
organizaciją, be 
aptarti ir vykdinti gyvenimam

Kadangi dabar yra varomas 
L. D. K. S. nauju narių? vajus 
ir imTsU\apsl<ritys y: 
tęs .-giu už. tikslą ppfašyti 2.000 
imujų'Auuj , ©dėl lai nelieka 

 

nei vienos L. D. K. S. kuopos 
gyvuojančios Naujoj Anglijoj, 
kuri neprisiiptų nors vieno ar 
dviejų, atstovu Į ŠĮ svarini suva
žiavimą. Taip-gi reikia atsi
minti ir tai. kad mus laukia 
šiais metais ne seimelis, bot 
dešimtmetinis seimas. 0 ka
dangi mūsų apskritys jut ]«e- 
reitus T.. D. K. S. >Kvvavimo 
metus yra pasižy 
prakilniais darbais

Badio stotis. (Iruorižio mėti. 
11 <1. iš Klaipėdos j Kauną par. 
gabenta du vagonai radfo sto
tie* įrengimo: motorai ir kito? 
dalys. Be to, i*Paryžiaus at
vyko inžinieriai Hanteliu ir 
Stoffell nuito-Atdtjes įrengimo

f mėgina, eiti, tai niekur neuueisi- 
Ime ir nieko belaimėsime; geriau, 
jeigu matomo ką blogą ar nerim
tą, tai taisykitee, bet negriauki
me. 5

Detroito kbioniją pradeda tem
dyti juodukiiY Fordo diibtuvėje 
Highland Parke jie pradeda už
viešpatautieji senesniuosius dar
bininkus siunčia į Rivui- Rouge, 
kuris yra apie vienuolika mailių 
nuo Detroito.

Darbai eina povaliai, .nors dide
lių bedarbių ir nėra.

Nemokytas Narys.

šas nušus, o Kalėdą antrą dieną 
surengė koncertą, kuriame daly
vavo jaunos mergaitės. 0

Koncertas susidėjo iš daufj daly r 
kėlių, kaip tai: deklamacijų,' dia
logų, monologų, solo, duetų ir 
chorų dainelių, kurioms akompo- 
navo pianu gerb. A. Dulke, Tama- 
qua vkrg. Visas aktores iš eilės 
išvardyti būni daug rašymo, m*i 
abelnai tariam visos savo užduotis 
atliko 
riau

* isSųto labai sūteanatingai ysra žymėjo savo netvarkiugiutių." 
giaus»i tęto hėkarięmstvarkomą. Kunigas prie to vi

sai nesikiša, vien tik priii&ri, kąd 
viskas bnt-ų gerai ir teisingai ve
dama. Kunigui kas link pinigų

imo, kaip tai yni kitose pArapijo^l-. 
arba kaip ir pas mus piriniaus bu
vo. Bet, užėmus vietą klebonui 
gere. kuo. \r. Vilkutaičiiji, mūsų
parapijoj 
ka ir clai: ai pildom

.'U kunigu.
Rei

Kaip

l .ietį i

TČ Negali

tuojius ir- neg»SHnd». 
mu laiko joond P«l- 
mudojl. Jisai tute&a 
malonų ir greitu $»• 
leuninimą.

Nei viena
fcinyna negali beiti 
bonkos tių gyduolitū: 
Ntn tikraaia. Jei neta
ri INKARO vaiMMttar 
klio. , ' :
F.*D.MCHTDL»efc

Gruodžio 28 d. L. D. K. 
kuopos attiibuvo pusineiin 
rinkįmas. Aptarus paprastus rei-j vargiu 
kalus^ išrinkta ■'sekantiems 1925 j z- 
metams nanja"valdyba: J. Berąo-jia 
tas — pirm., Ji Šukailis — pirm, 
pa g.,-J. Klimas—fin. rast., B. tū
bas — prot. rasi.. J. Angys — iž-- 
J. Makauskas — ižd.^lob.

Waterbury’s. tai papras.c ua 
bininką miestas. Čia esamu vi.,-, 
iš didžiausią Amerikoj •; r: 
“lirass“ dirbtuvė 
skaitoma apie dešimts : 
5’ra graži bažnyčia, uui

neprigulit prie apskričio arba 
katros kuopos dėl kokili nors j 
priežasčių buvote atsnnetusičs : 
nuo apskričio, tai dabar malo
nėkite atgal prisidėti ir dirbti 
iš vieno, nes iš vieno dirbdami 
daug daugiau nudirbsim ir sa
vo tikslą atsieksim — prirašy
ki m 2.000 nauju narių ir pasi
rodysim. kad Naujos Anglijos 
darbininkai supranta vienybę 
ir dirba visų gerovei. Dar pri
mename gerbiamiem. atstovam, 
kad malonėtum'': nesiv.'linti, 
nes suvažiavi;'.' m’as’dūs na-Į 
skirtu laiku. ;

Pirm. M. M. Kamandulis, i 
20 Foxson Street.

Montęllo, 31 r - -
, Lašt. J. V.. Smilgis

PRANEŠIMAS L U. S.i 
CONN. APSK. KUOPOMS'

vęs istorijoje. Todėl dar kar
tui priinenainr. kad nelikti] nė 
vienos kuojMis. kuri ne]>risių?- 
tų nors 1 ar 2 atstovu.

Ko dtuttįiaii atstovi suva
žiuos. tai to goriau^- 'galėsime 
aptarti kokiu būdu įgalėsime 
atsiekti savo užsibriezląjį tiks
lą — prirašyti 2JHK) nauji] na
rni.' Katros kuopos tikrai no- 
išcralite prisiųsti atstovo, lai 
malonėkite prisitisli apskričio 
vablybai savo inešiiinis.

Dabar primename gerbia-- 
mom kuoĮMini ir jų valdybom, 
kad malonėtumėt užsimokėti į 
apskritį savo metines Juokies, 
nes kaikurio# kuopos yra no 
mokėjusios jau už kelis metus. 
Tat užsimokėk it iki šiam suva
žiavimui, kad ant suvažiavimo 
nebūtumėt priskaityton i «koli-

L. D. K. ri. Coli!:. ,\ysi< ; . 
metinis suvažiavimas ous sau 
šio 25-tą dieną, 1925 mciuose 
šv. Andriejaus parapijinėj sve 
lainėj, kampas Churcfi ir Stan 
iey Sts., New Dritain^onn

Kadangi šitas suvažiaivma. 
yra metinis, tai tegul neatsi 
lieka nė viena kuopa nesiimtu; 
delegatų į šį suvažiavimą. Yri 
daug svarbių dalyki, apsvar.- 
tyli ir suteikti dėl organizaci-1 ’ 

įjos labo. Taipogi bus renka-j!a"'' 
ma valdyba dėl ateinančių inc-f 
tų. ko daugiau delegatų, to e-. ' 
riau išrinkti tinkamiausia- y 
patas į valdybą.

Sykiu su delegatai.- nepa
ini rškite sutidkti jiems daug 
naudingi], gerti įnešimų arba 
patarimų. Visi stokit Į darbą, 
kad mes nejiasiliktum ant gu
lo.

Da įiaantrinu kartą — suva
žiavimas įvyks sausio 25-tą 
dieną.

ui u g l
Tad

Paukštelis. i

AKRON, OHIO

JniKSiiliai.

parapija - 
tyli, bei u 
metuose a 
Cybeliui,

oazn
džiaugs n 
kurios 
naktv.

• prade
eužbaigu. ilsiai
važia-'lis
išbaigta bažnyčia
e Kaiėdosv susirinK*.

aižiau;
mišmenu

-Mišios 
džiausią iškilme 
riosč asista'--. klii 
R. Ci-osse;-, subd..
eerenionijorium Aiek

liigsma.- •■•r- ■ neilgam 
s pagy'-.-nęs ■ -s 7 mėne- 

aplcido ši; koloniją, o mes 
re' nasllikom t,, vargonininko.

Mūsą .aimei nusiminimas neil
gai tąsėsi, nes lapkričio mėnesį su
laukėm vėl kitlj tatgdnihinką, bū
tent gerb. .incjT.fį Januškevičių, ku
ris greitu laiku perorganizavo di
džiųjų chorų, ir štai nepraslinko 
nė pora ihėnesių o jau Kalėdų ry
te chorą# giedojo nauja# jo išmo
kyta# miŠiaM, prie tam mokina 
dainelių, o fengia koncer
tą su vaidi 
užgavėnes.

D..■ ■’'v;.raryur’irfitaaBaR'iM-t?X.f?/-!’-'-t*-'J

AMERIKOS LAIVAI
l'uslteiuauklte 

apie patogumu* 
keliavimo ant 
J. V. A 
laivų. . 
Svarius,

' gius kambarius
6 žmonių. Puikus j vai- 

nutuilajnis patarnavlinas,j 
beini kon^prtui ir vi* 
ertuimi Ir putoguinil. ]

iminės butų ptir-I 
i: J. V. Valdžios ’ 
ybių Linijų.
m i iaivų ageu-

^^22^^*S2iS£S£££Ž^!2SSS£S^2^S^g£E^S0

MUZIKAMS
DAINININKAMS

ii naujų dainų, reikalaukite tuojausf 
turime. Agentams ir chorams nuleidžia^ 

didelius nuošimčius. Pinigus siųskite su užsaky- 
s kartu.

“Darbininkas"
66 So. ĮRMMMMK

f H I

t-



"kuri yra
Jand iečių 
■juose iša 
Dievui k:

komitetams. Maio- 
| kalno buvo nusistatę uavo 

Bet, žinoma, tas vi- 
ant blogo. Jos yra 

, gražios, nepatyrę gy' 
užtad yra valtis, kad su 
įgaus tvirtesnio būdo ir 

esnio susirinkime apsičji- 
T925 metų susirinkimas rodos 
įvykti 18 <1. sambe. Kas 

vietos parapijos, tai yra ga- 
įBžsakyt patogiausia iš visų ki- 
| apielinkinių «parapijn. kad net 
svetimtaučiai mums jos pavydi, 

ma. nors skolos turime geru- 
bet abehiai imant visa- rur- 

parapijos siekia ar tik m vi-š 
eturių šimtų tūkstančių dolerių.

T ' .  .............................................. į Įir/^'- 111,11
a. Volga Boątr Song —€hah«pin« mažai turi tekių organizatorių, 
4 Koeneman, b. Qui,8degno non savo tarpa, kaip kati p. Glugadfe- 
saecendo. Iž‘ “.Magic Hute’? — 
Moaart.“ P. Petraitis. V) &. Pre- 
bude fn GMinor — Raehmaninoff,
b. Mrche ftreiesųue — Sinding, b.
b. Mrche Grotesąue — Sinding, B. 
Platakis, VI a. Neverk Motynėie.
— Naujalis b. Lopšinė, Šėriau Žir
geli.” •». Intermezzo—Emil Soeh- 
tig, b. Polonaise. Violin Ensemble 
VIII) a. Possenti Nuni iš "‘Magie 
idute”.. Mozort. b. Odų Ąlein 
floldern Abendstern iš ‘Tannhau 
se”.. . Wagner. P. Petraitis. IV) 
Souvenir Poėtiąue.. .Zdenko Fib- 
irli. 1>. Rendino Edly Broivn. t "e- 
cile Palmer. Visos dainos, smui
kavimai, piano skambinimai klau
sytojams darė daug malonumo. Už 
ką publika trukšmingu delnų plo
jimu programo pildytojams reiškė 
nuoširdų dėkingumą. Už vis dau
giausia grožės ir nūostaininm klau
santiems patiekė P. Petraitis, dai
nuojant “Motinėlę 
■mula paties vakaro vedėjo, R. še 

,. . re'io. Nuostabu imvo luotui 
.sjdai- tik

PARSIDUODA ORAI 
IRČEVERYKŲKRAI

Lietuvių ir lenkų rtp;tyvento.pLn>oaija£. 'wfc' 
::.tx)o lietuvių ir 2,000 lenkų, o tik vie-. 'jfcĮg^ 
na drabužių jenrutuvė. Biznis Mrtlrte, ' 
uis per 15 metų. Tįis hizuis tyri. Mt. 
trreit panlunlas, nes savininkas yra pri' 
verstus srejt valiuoti į Lietuvą. Ya»

|iiizr.i< neioli nuo l.nvvreaee'o ir Lovvell, 
■ Visus iiurodyinus gausit per ‘•Darbfhin-
ko" riHlakcij:). 3iXt Brotuhvay, X<>. Bos
ton. Mass. ė-—S.—17)

Tretinįnkai nedėliojo turėjo 
susirinkimų, rišrinko ųaujų vai-' 
• tybų, ir nutarė rengti paskai
ta^. Paskaitų laikus bus pa
skelbtas vėliau.

nė. Jei mūsų išeivis Hetuvės tu
rėtų daugiau tokių pasišventusių 
ir su siela atsidavusių moterų dėl 
nešimo apšvietos moterų tarpe 
kaip Glugadienė, tai be abejonės 
miksų tautoje mažiaus Jautų viso
kių šlamštų ir tada mūsų lietuvės 
moterėlės mažiaus rūpinausi apie 
“moonsbinės* ’ virimą, bet dau
ginus apie apšvietę. Aš m^sakaii 
kad visos lietuvės verda “moon 
tshine, ” bet dauguma.

Už toki pasišventimą dėl savo 
tautiečių moterų labo p. Glugadie- 
jiė yra verta ir užsitarnavusi'nuo 
lietuvių visuomenės aukštos pa
garbos, Kadangi ir .ii turi mos 
pačius naminius reikair.s ka 
kiekviena moteris atlikti, apįi

Kazimieras l'uodž&nas, kuris 
persiskyrė sn šito p^ąauliu 1 sau
sio šiais metais, paliko didžiam 
Jiūdėsyj moterį Aleną, dvi dukre
les ir vieną sūnų, "kurie dar yra 
maži, negali savęs aprūpinti; sū
nus 9 metų. Kazimieras Puodžiū
nas mirė 46 metų amžiaus, paėjo 
iš l'žukalnių kairu o, Afytaus ops- 
kričio, Daugų valsčiaus, Amei-ikv 
Išgyveno suvirs 20 metii, prigulėjo 
prie 3 pašelpimų draugijų.

Laidotuvės atsibuvo nedčiioj. š 
sausio, 2 vai. po įlietų. Pamaldas

CENTRO VALDYBOS 
POSĖDIS.

L. D. K. S. centro valdybos 
stisirinkiinaslm ketverge, sau
sio 15, 7:30 valandų vakare, 
“Darbininko’ kambarinos^ 
Pirm, eisiant smarinkiman ma
lonėkite nariu pagalvoti apie 
kofcm nors tr<wwųes pa- 
gerioiBzns, smuus įvedimus ir 
t. t Visi prilakite; nea tarė: 
sime ktietę^ susinu reikalų ap
svarstyti. \

VEIKĖJŲ JUNGTUVĖS. , s* v

Sekmadieny, sausio 11. š. m., 
vienuoliktų valandų, prieš pat 
mišias, Cambridgiaus lietuvių 
parapijos klebonas kun. P.. 
Jankaitis .sujungė neatmezga- 
niu moterystės ryšiu dideli 
Cairt^ridgiaus ir visos Naujos 
Anglijus veikėjų p. J. Smilgį su 
tolygia veikėja pde O. Dailide- 
naite. Liūdininkais buvo V.

i KRIAUŠIUS
j Krinuvius A. SIMOKAITIS per
sikėlė į naujų vietų. A siuva vi- 
| sokins vyriškus drabužius ir gerni 
Ipai'uro. riuiau, negu kur nors k:-

Poodžiu;susirinkimu.

sunkom p<^ ;1

Reporteris.

ži- 1 tų halių xi- 
skalno galite gau-

A. SIMOKAITIS 
'344 W. Broadway, So. Boston

kėjų jungtuvių pažiūrėt! nųv 
priėjus pilnutėlė bu/.ny.N;. 
daug žmonių matėsi iš BosuMį., 
Nonvoodo ir kitur. laun:.-

a. Koziiniera«f 
šč prie L. D ■

PARAPIJOS VEIKIMAS.

AKRON, OHIO.

tumios

Knieti.
no apskričio.

inielinkiner

nuo

ANT RENDOS

PAIEŠKOJIMAI Port Huron. Michigan

Piemeneus.

NEW HAVEN CONN

ikrai inhdiizenti

M ir 
pat

si mis meni t

I

ŠV KAZIMIERO R. K. DR4M 
VALDYBOS ANTRA1AJ

responrte 
jungos k

t nu
cr.',i

Terese
Abyšala. 567 E. 2-nd Sf So Bc.~ 
ton. Mass

didžioji dainininko 
te, pr<

8 vai. vakare.

KODĖL NEAPSIMOKA
Varšava. Len

Po pamoksi-.'i g<-:b. kr 
M. Cybeli.s panrašė mote 
dūkti': sv-'iai 
ra atsilankius

53/ šturme 
St.. West Somerville Mass T= 
Somerville 5018-R

n. P. Glugadien 
uizuoti A. L.

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda bučeme ir groceruC

:ik 5 darb 
ninkai. K>ą galima būt palei-- 

|ti ŪO.OOl) geiožinkfdiiĮ daibinin- 
i kų ir sut:i.’W.-t: n • 
ibO'J/k?

. Masa.
Pr't p Jrfnn.šonia,

' 42^ ' "bimbir f>'‘. S. Boston
K-n.insu R.«š::nink.-« - K .Kiškis,

8 Ur-.yi s-;.~.- E.-.^n MM*
’ždlni.iHvas -■ i.. xv;ici<l5'?.

111 Boven ;v>. Boston. Mm
’a.rkelary.- - P. Lmička.

39č E Fifth St. So. Boston. Mmb.
LraniJjo? -elkrU-is kreipkitės viaa-

■svetainė dėl surengimo kokių va
karėliu

/dalyką turiu primint parapijos ko- 
?mitetains, būtet... ----- .....
ilię Išvalytų nuo tu nepageidauji

m bolininkų.
rkios naudos pa

sus prispia.-.y.i<
niškų vakar:: ž

£ Ii pasižiūrėję :
Taigi, čia kotu’ 
darbu.ot ir <rc:

Pėtnyeios vakare buvo susi- 
i i tikimas pmitij terų rengimo 
ir vedimo dainuotojų. Pasiro
pė. kad fėrailiLai gerai pavy
dui. pelno iiar.rytti daug. ia; 
Į veikėjuose čt/darė begalo pa
kilus ūpas.’ i'.:i e nutarė reni d:

Į Namuose, pas jaunosš 
Iri. buvo siisirinl 
'.iė.' '.r dranga

1 Tel. S. B. -1000

DAKTARAS
I. LANDŽIUS-SEYMOUR

Lietu vys Gydytojas
772 EAST BR0ADWAY

So. Boston, Mass.

SVEIKSTA. įsius, uraieuio

Parapi j onas, susi n ra tusi

PHILADELPHIA, PA.

LDKS. i
sirinkimas 

^nutarta ks 
įVisupirm
gyviausias
mas. tai a

b kimus aiškini
mą ir naudi n trumą iš aiiskričiu

jruopų, kurios 
ėti prie 1 vč 
mc jų nntr.rimti.

Teitu laiku tas ap 
dliškos Pašei uos 1

Įįė, kad l>egalo 
keti nuo kiei 
tų Į nu 

uoliai n; 
laiku sure 
siflžinišką 
pavasario, 
iš pirmo 
šekmadiėni tuo 
aukota 
gančio 

■Rapid.s 
liko ta 

r.ce-pirm. J 
LZokas. : ii 

A. Balčiu 
Venckųnai 
ladelphijos

'■ vai D. B: 
S Pirm, jai 
g bai da 

pakėlė

f

13. Luk'ševii

Ant. žiemys.

Reporteris.
VYČIAI JUDA.

ne org; A k re

Tnfisr

< prado? mua

;žpeJni

Tel. So. Boston 27C

J. MAGDONELL, M. D
Galima nuikalbčH ir Hftučičkai

ome yAi.AXD0«: Rytais Iki 9 r«l 
Po pietų nuo 1—3 
Vakarais nuo6—VVakarais nuoo—r i

635 E. Broadway, Sa Boston

Tel. So. Boston 04G4-.7, I

JURGIS STUKAŠ
453 WEST BROADWAY, 

South Boston, Mas*.
Darom dailins paveikslus. Veselllas 
trankiam vakarais. Užalikom vi
sokios rūšies rėmus.

Sveci
K. M. kolon.ijou.ii

FITCHBURG. MASS Mike R

Seimo komisija.CHARLES L CAMERON

ROCHESTER

'tebnk!
n ne s ve

k’ioponii.-.
iruti

PADĖKAVONĖ

Rasf

nėriau

D

ei R\i

PIGIAI
hanftdns -h-hioiju i

Dix’’ teatrą Detmit. Mich., kti- Gustaitį, 9555 Cardnni Avė. Dot. išrinkimo neimki t <- m sartu#
| nueniai p.rdlri.u Utt.d r roit. Mkh '"""" "'i' '"*"***rį neseniai pardviau

knmV
mpmvnmo:

ganizatorci už suorganizavimą 
naujos sesutės. M Sąjungos kuo
pos.

Aš maunu kad ir kitos lietuviu 
kolonijų moterys, paseks Akronie- 
čių moterų pavyzdį. Tiktai visa 
bėda, kad lietuves moterys labai

r»rnn«ija '.r-'-- «u.s:mlrfmr_« įniko 2-rą 
kiekvieno mėnesio 1-tną ra L

į Am-.b.- ANT W BūTON.
I Mgr and owner P O Box MB,

asfl”? 
d»ržno«» ir vandryne šiitas teat
ras yra daug praris už mano

Koslon .Iltis.- 
mierNj. MIl-rMUrsitr 
. S- r..»t >n, Musjs. 

• i •mvgljr. inllCA M.- 
mėnesiniu.- -u-i'-i’ikln»its ki>< ;>(n»r 

n«*<r*I<!i>’r.; klek-! n.'nosp.. i»-> unm 
................... t<»r S'. Rn*f<w Mftss..

■laiudą p- jMeiv Ateidami am

Al„Wi '.'.ešp /• ,<>nfgs,s ijtiysro.
■;-jn šniįvnij i kmnlMirlų 

yisrnas Įoiisi '- r pĮnrjig; .u-ų 
'Vty Pnlnnt nre ureitn per'l

imoMtl reik^ĮW>

>61 U BrO®<j**Cr. ..•©•ton, Mms

i Regent Tbąatrt, Port Huron Mich !>TA^b nt 
i^i p-iff’i kns iš Detrnilir>.'i\i noruti | t* 6 
pirkti tai gali gauti visas infor 
macijas paa mano Svogtrj. Praną

iDR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vai 9 Iki Ii ryte. 1 iki 3 po piet 

7 iki 9 rak.
389 Broadway, So. Boston.

Tai So. Boston 2831.

į Nepamirškiūe ąavo vajaus
I- darbuokimės jame visi - 

... . M. 12 U KAIT1S
I stiprinkime kopė raciją. 449 Hudson Avė., Rochester. N Y
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