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sūnūs
UŽ LA POLLETTE’Ą.
Clevelande pereitų savaitę įvyko taip vadinama “eonference for Progressive Political
Action.”
Konferencija išrin
ko La Follette’ų kandidatu į
prezidentus. Po to įvyko socijalistų partijos konferencija.
Tai socijalistai nestatė kandi
datu į prezidentus Defrsą, o užgvrė La Follette’ų.

*

Birželio 4 d. Ministeriufe Kabinetas priėmė Seimo prezidiu
mo atlyginimo- įstatymo pro
jektą, kuriuo Seimo pirminin
kui Nustatoma 3000 lit. alga,
-vicepirmininkams — po 1,500
lit. ir sekretoriams — po 1350
lit kas mėnuo. Be to, priim
tas vandens kelių ir uostų tari
fo- įstatymo projektas. Abu
projektai pasiųsti Seimui svar
styti,

VISĄ ŠEIMYNĄ NUŽUDĖ.

Farmington, Mo. — Hovardo
Pierce’o farmerio visa šeimy
na iš šešių asmenų tapo nužu
dyta.
Piktadarybę . papildė
pa*ts Pierce. Jisai pirmiausia
nušovė savo pačių, paskui ke
turias dukteris ir galop nušovė
save.

t

Pono Finansų Ministerio pa
rėdymu, panaikinta rinkliava
;už išvežimą iš Lietuvos sena
geležį. Ji leidžiama taip pat
išvežti be atskiru Finansų Ministerijos leidimų.
Be to, už papirosus muito
rinkliava dabar išskaičiuojama
už jų svorį netto, o už papirosų
dėželes atskirai, atsižvelgiant
į jų medžiagos rūšį.

TEGYVENO PENKIS
MĖNESIUS.

NUŠOVĖ DU POLICISTU.

Jersey City, N. J. — Estlier
R. Gustafson, penkiij mėnesių
Exeter, N. H. — J. Parker
marti, reikalauja divorso nuo
McDuffy, 72 m., su baime lau
savo vyro, su kuriuo*buvo su
kė Liepos Ketvirtosios.
Kas
sižiedavusi per 11 metų.
Vy
metai vaikpalaikiai tų dienų jį
ras neduodąs pinigų jos reika
erzindavo ir pykindavo. Šie
lams ir todėl ieško divorso.
met vaikpalaikiai išanksto pa
sakė, kad Liepos Ketvirtosios
ELEKTRIFIKUOJA
išvakarėse jie sudeginsiu jo na
GELEŽINKELIUS.
mą. Tai senis kreipėsi į poli
ciją, prašydamas apsaugos. Bu ’ Tokio. — Tam tikra komisi
vo pasiųsti du polieistai. Tie ja padarė pienus • elektrifikuo
du užsimanė nuo senio atimti ti 2,000 mailių Japonijos gele
revolverį. Tai senis gynėsi ir žinkelių.
vietoj nušovė abu policistu. Po.
■ '***
"^T^to'jis pasidavė J dukters prikal WtI(JiŠT®r GKVO
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KUN. FABIJONAS

KEMĖŠII

s

kurs 11 metų Amerike vaisingai išeivijos ir Li
sidarbavęs, grįžtą tėvynėn su augštu mokslo
teipgi uoliai pasidarbavus socijalės teisybes v

Už nedorus darbus.
v «•

Leipalingis, š. m. gegužės
mėn. 19 d. Lazdijij Nuo v, Taiikos Teisėjas teisė Pranų Tuma-:
jsonu v, Leipąlingipę’gy

IŠVAŽIUOJA, BET .
š/*'**

a

4

PAPIGINO BEVIELĮ
TELEGRAFĄ.
‘

London. — Marconi Co. įve
da pagerintų būdų siųsti žinias
bevieliu telegrafu. Tada ir pa
siuntimas žymiai bus papigin
tas.

Ossining, ,N. Y. — Garsusis
Sing Sing kalėjimas jau perpilnas kalinių. Tai 58 kaliniai
perkelti Į Dawnemora.

&

ŽUVO 500 VIŠČIUKŲ.

Southbridge, Mass. — šios apvlinkės vištininkams užėjusi
viesulą pridarė daug nuostolių.
Žuvo 500 viščiukų. Vieno far
merio žuvo 112 viščiukų.

Extra!
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pos 9 d. Plauks per Atlantiką-laivu Aąuitaniai i .Gerb. veike^ iitb* ’amdtu Vertėsi jau pernai
statomas karo tikslams ir noSU ŠLUOTKOČIU. jas išvažiuoja tikslu apsigyventi ir darbuotis; Lietuvoje.
gaii'a plačiai: ‘Nubaustai liko šios bombas priešininko laiElgin, III. — Du pol ieistu bu
Kun. Fabijonas atvyko Amerikon 1913 mS Reiškia išbuvo 9,250 litų ir vienu mėnesiu ka vams sprogdyti.
f
vo pasiųsti išvaryti iš namų šioje šalyje viemioliką metų. Ką jis parsiveš iš Amerikos į sa lėjimo.
f (“Lietuva”)
ŽUVO DU.
randauninkę Jane>Putnam. Ji vo tėvynę?
policistus pavaišino šluotkočiu
"PRIGĖRĖ 8 ŽMONĖS.
New Castle, Tnd. — Automo
Daugelis amerikiečių grįžta Lietuvon ir vis šį4ų vežasi.
ir pareiškė, kad ji išeis, kai jos
bilius ir motorciklftis “pasibu
Dauguma ten vežasi pinigų po pluoštų. Pinigų Lietuvon par
Pereitą nedalią
Naujojoj
duktė pagys.
sivežti neblogas daiktas. Daugelis juk tuo tikslu ir vyko A- Anglijoj prigėrė besiniaudvda- čiavo.” Dėl to žuvo du žmo
nės o trečias-'Slinkiai sužeistas.
merikon. Kun. Fabijonas Kemėšis kitu tikslu 'atvyko Ameri ini S žmonės.
SUVAŽINĖJO ŽMOGŲ.
Portland, Me. — Thomas kon ir visai kitką Lietuvon vežasi. Pinigų jis čia nepasidarė,
ŽUVO 19.
NETEKO GALVOS.
Moore suvažinėjo automobili įt nes ne to jis čion atvyko. Ir grįžta Lietuvon ne tam kad Kuo
ini gatvėje Julian Gauld’ą. sai ii’ lengvai sau gyventi.
Pereitą savaitę MassachuTaunton, Mass. — Automo
Thomas sako, kad Julian šoko
setts valstijoj žuvo 19 žmonių
Nuo pat ateivybės pradžios Amerikos lietuviai katalikai bilius susikūlė su prekiniu
visai netikėtai j frontų jo autoper automobilių kaltę. Tai sep
stigo
energingo,
gabaus
publicisto,
visuomenininko ir organi traukiniu. Vienas autoinobimobiliaus ir todėl nesąs kaltas.
tyniais žmonėmis daugiau, ne
zatoriaus. Nors šiaip jau kitokių veikėjų nestokavo, bet visuo liuje buvusių pateko po trauki
gu pereitą savaitę.
Devyni
menininko ir organizatoriaus katalikams laisvoje Amerikoje bū nio tekiniais ir jam galva nu- suaugę žuvo ir 10 vaikų. 113
tinai reikėjo ir pagalios susilaukėme tokio veikėjo asmenyje kirsta. •
šoferių pagauta už girtą važia
kun. Fabijono Kemėšio prieš pat krūtingąjį Lietuvai ir išeivijai
vimą. Iš viso laisnių suspen
JAU BADAUJA.
momentą — prieš didįjį pasaulinį karą.
Lietuviai katalikai
duota arba atimta 340.
Berlin.,—Iš Mn skvos prane
greit pajuto ranką energingo veikėjo, kun. F. Kemėšio. Yra sa
šama, kad Rusijoj dėl kaitrų
GAISRAS ANT LAIVO.
koma, kad mūšyje Napoleonas atstodavo 60,000 kareivių. Tas
gresia neužderėjimas. Vieno
♦
________
pat galima pasakyti ir apie vadą visuomeninėje dirvoje. Gerb.
je apygardoje jau badauja 8,Baltimore, Md. .— Gaisras
kun. Fabijonas Kemėšis atstojo daug daug šiaip jau veikėjų- 000,000 raudonojo rojaus pilie
sunaikino laivą vardu Tliroe
skaitytojams gausiai teiks ži kareivių visuomeniniame veikime. Jo dėka sustiprėjo senosios čių.
R i vers. Žuvo devyni žmones.
nių apie Lietuvą, jos padėtį ir organizacijos ir insikūre keletas naujų naudingų organizacijų.
Pirmiausia gerb. kun. Fabijono Kemėšio dėka sustiprėjo
DAUG DIVORSŲ.
jos reikalus.
BULIŲ KOVA BERLINE
katalikiškoji
spauda,
jam
padedant
įsisteigė
A,
L.
R.
K.
Mo

Rliode Tsland valstijoj teis
Kas tik dar nėra užsisakęs
Ispano-vokiečių
sindikatas
“Darbininko” tai tą dabar terų Sąjunga su organu “Moterų Dirva.’’ L. D. K. S. ir “Dar urnose yra paduota TOOdivorsų
rengs Berlino stadione bubu
tuoj privalo padaryti. “Darbi bininkas” yra tiesioginis jo darbo vaisius. S. L. R. K. A. su bylų.
kovų ispanų būdu.
ninko” kaina yra pigesne, ne stiprėjo ir organas “Garsas” įsteigtas jo* padedamas. Vyčiai
VĖL ATIDARĖ.
gu bile kurio kito Amerikos lai sustiprėjo ir organų “Vytį” įsisteigė jo padedami. Jo pade
PANAIKYS BARUS.
Hamburg. — Garsus zoologi
kraščio. Žiūrėkite:
dami organizavosi moksleiviai. Šv. Kazimiero vienuolynas
nis sodnas Stellingen’e,- netoli
“Darbininkas” vieną kartą
stiprėjo gerb. kun. F. Kemėšio padedamas.
London. — Anglijoj kovoje
nuo Hamburgo esančiame, ta- j
savaitėje—-metams ...... .$1.50
; su girtybe sumanyta saliūnuoTečiau bene svarbiausiu jo užpelną bus tai. Tautos Fondo
po vėl atidarytas. Jis buvo!
Bostono, jo apylinkių ir už
'se panaikinti barus, o ei įloti
įsteigimas ir jo įsistiprinimas ir apskritai jo darbai karo metu
uždarvtas dėl lesu stokos 1920 ’
sienio ėmėjams..................... $1.85
tik ant stalų.
w
■• gerti
u
dėl Lietuvos.. Jo sumanymu buvo įvykinti dalykai, kurie dau
m.
“Darbininkas” 2 kartu sa
geliui veikėjų išrodė negalimais. Jo sumanymu, karo metu vo
vaitėje — metams............. $3.00
T?S STREIKĄ.
kiečių okupuoton Lietuvon pasiųsta nuo amerikiečių atstovai PARDUODA DU MIESTU.
Bostono, jo apylinkių ir už
Anglijoj karo metu buvo pa
Northboro, Mass.-—šio miessienio ėmėjams.................... ęg
' 70 Dr. Bielskis ir Dr. kun. Baltuška.
v -.
šitiek
darbų
savo
tautiečiams
atlikęs
gerb.
kun.
Fabijonas
statyta du mieštų —' Grebia ir to lVoolen Co. numušė
darhi“Darbininkas” 3 sykius sa
.. .$4.50 Kemėšis vyksta
Lietuvon sau nesusidėjęs
Darbininvaitėje— metams................
.
.. pinigų, o tik ingijęs E.Rigg. Pastatyti tam?.kadiš- ninkams 10 nuoš.
Bostono, jo apylinkių ir užį augšto mokslo laipsnį. Vyksta, kad ten vėl dirbus savo tau- <lirbti “cordite.” Dabar tuo- kai dėlto padarė susirinkimą ir
du.miestu liepos 22 d. bus pa r- nubalsavo Streikuoti ir tęsti iki
sienių ėmėjams..................... $5.50 tiečių labui iš visos energijos su ingytu mokslu ir patyrimu.
•
algos bus mokamos po senovei.
Užsakymus siųsti adresu:
Vyksta Lietuvon mūsų veikėjas; gerb* kun. Fabijonas Ke duoti ant aukcijono.

Naujiena visiems Ameri
kos Lietuviams

f ii

/->
U

“D A RBININK A.S**

‘
\
1
1
*

lizinas.

ŽMONĖS TURTINGI,
VALDŽIA BIEDNA.
London.—Sir Murdoe.li MacDonald sugrįžo iš Portugalijos, ’ '
Jis ten buvo valdžios patarėju..
Jis sako, kad Portugalijos
žmonės, , ypač sodiečiai esądarbštūs ir puikiai gyvenų.
Tečiau valdžia esanti biedna
tuo žvilgsniu, kad jos išlaidus
didesnės, negu ineigOs. . ‘ •
'i

PASAULINIS TAIKOS
KONGRESAS.
Washington.— 23-čiasispa
saulinis taikos kongresas įvyks
spalio 2-7 d. d. š. m. Ten daly
vaus atstovai nuo Europos ir
kitų saliu valstybių atstovai. ;

t’
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Canton, Ohio. — Miestukas
Linden Tree visiškai ištuštėjo.
Ten buvo 43 namai ir visi^dabar tušti. * Vienas Cantou’o
biznierius visą tą miestuką nu
pirko ant a ūkei jono. .Dabar
naujas savininkas bando pa
traukti žmonių. Žada duoti na
mus metams visiškai dykahgyventi.
Tas miestukas buvo tvarkus
ir gražus, kol apylinkėse mainose ėjo darbai. Darbams su
stojus miestuke liko tik majo
ras, town marškai, deputy matshal ir dar viena šeimyiuų
J
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sopuliai mažėja ir išnyko/ :
Kol kas 'dar jis neatsivertė.
Laukia ar neatsinaujįsj reiima-’ ,

Išvažiuoja, atsiskiria, bet ne vi-

»** -

*

Ukmciu, kad us .-paprašęs sveU
’ Ritosi Staiga pajtd’ęs,* ‘ kad- $•

Sno Paulo mieste, Brazilijoj*
kuoplačiausia
sidistų,
kad
jo
įsteigtasai
“
Darbininkas
’
*
stip
kilo
revoliucija ir revoliuciją^
sai' Jo mintys> j° ideJ’0S, atšviežintos tėvynėje nuolatai liesis
“Darbininke.” Iš to tai mums džiaugsmas ir paakstinimas retų.
. ’
‘
_____
nierlai. apvaldė miestų.; M
De
jure
Stangus
mftšų
veikėjas
kun.
Fabijonas
Kemėšis
iškratė
valdžių
pasiuntė
karu
Rnctnil
darbuotis. Jo prieteliams ir jo gerbėjams paakstinimas su diJU, DUdlUlI, lldab. dėsniu uolumuplatinti “Darbininką,” kadjo.mintys iridejos važiuoją, atsiskiria o mūsų. De faoto jis lieka su mumis.
vą prieš sukilėlius.
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mėšis, atsiskiria nuo mūsų.
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Extra!

Amerikos lietuviai nekuomet nenustos indomavę Lietu
vos reikalais ir tenykščiais įvykiais. Kiekvienas Amerikos
lietuvių laikraštis stengiasi
teikti žinių iš Lietuvos.
Su
prantama žinios ir Lietuvos
padėties aprašymai tiek turi
svarbos kiek jie yra teisingi ir
tikri. Tik mokytas, apsišvie
tęs, veiklus asmuo gali Lietu
voje* jos reikalus sužinoti juo
sius suprasti ir aiškiai ir su
prantamai parašyti.
“Darbininkas” su džiaugs
mu pranešei Amerikos lietuvių
visuomenei, kad visiems gerai
žinomas veikėjas kun. Fabijo
nas Kemėšis, kurs liepos 9 d.
išvažiavo Lietuvon, žadėjo pa
silikti “Darbininko” bendra. darbiu.
Jis “Darbininko”

-

Wasliington. —
. CWL
idge’o sūnus Calvin, 16,111. am
žiaus, mirtinai serga. Jis be-,
žaizdamas tenisą piižeidė kojų.
Užsinuodijo kraujas ir nei
daugybe daktarų negalėjo jam
pagelbėti ir bile valandų gali
IŠTEKA UŽ RUSO.
mirti. Prezidentui dar likskįNew York. — Aline. Astoų tas vyresnis sūnus John.
turinti palikimo $5,000,000, su
sižiedavo su Rusijos princu
PAGIJO PROTESTONA&
Obolenskiu. Princas dar karo
Lepis, Ct. — ProtestoilžtS
laiku buvo vedęs dukterį caro
Aleksandro JI.
Revoliucijai John Goodman, Hartfordo auk
kilus, jiedu pabėgo Anglijon, sininkas turėjo per ilgą laiką
o pereitą gruodžio mėnesį prin reumatizmą. Jis automobiliu*
cas paėmė nuo savo pačios di- jo nuvažiavo į Kanadą. Sustos
jęs Cliarnplain mieste sužinojo,
vorsą už neištikimybę.
kad stebuklingoji vieta Šv.
Onos de Baupre randasi už 20
STATO DIDELĮ ORLAIVĮ.
mailių . Sumanė ten nuvažiuoLondon. — Anglijos oro lai li. Nuvažiavęs, bažnyčioje at-.
vynas pasididys didejįu ir nuo-* siklaupė prieš šv. Onos pa
orlaiyim ~ Tjjės IjOOO veikslą ir pasakė, kad .nėtpd
tęisė^riketi, mes.
arldių . jėgų.. W

4

KALINIAI NETELPA.

PREZIDENTO SŪNUS
MIRŠTA.
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tininko pusės yra didžiuma
kaltes. TaLgį idtų apskričio
3 IP
valdybos narių pritarimu tapo
išrinktas naujas kokiam laikui
apskričio raštininkas.’Naujam
nariui pradedant darbų ir-gi
nežinią kaip seksis viskas ir ar
T*
leis aplinkybes tinkamai dar
buotis, bet dėl mūs brangios
W0rXE]R/)
organizacijos, darbininkų ir
" Ftt»Įied evėry TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY lietuvių visuomenes geroves yra kviečiamos visos kuopos -ir
by—-----kuopų nariai daugiau darbuo
SAINT
JOSEPH
’
S
LITHUANIAN
R.
0.
ASSOCŽ^TlOir
OF
LABOM
Egi*
tis.
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“Enterecl as seeond-cluss matteir Sėpt. 12,1913 nt tlie postįofficė at Boston, Mussr.
. under the JLct of Mareli 3, 1879.”
“Acccptance for malling at spocial rate of pbstage provided for in Sectlon 1103
Act.of Oct. 8, 1917, iiuthorized on July 12, 1918.”

»/*-* *
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SUBSCRIPTION RATES:
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.$4.50
Boston. and suburbs .................................. *.... ...................................... ♦
Foreign eountries ycarly.........................................................

.$5.50
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VĮlmataf lagnilr kttrenMn ttįpuoštų tais žiburėliais ir tautišVilniarnimediiosodminio iš- komis veliavonus, kurios, vėje
liui pučiant, tolumoje plevėsakūmėM Teisiuose.
vo;
;
7
!
t
Pasiekę gimiiazijų, nesusto
• PaŽtom tautų tik tada, jei
prisižiūrėsi jos sūnų dvasini ir dami žygiavome tolyn, čia ir
jei patsai būsi tikru patriotu. gi mus suįdomino viens daly
O ta tautiška dvasia ir ta tėvy kas, būtent : jau eidami pakal
nės inoilė apsireiškia Visos tau nėli pastebėjome ties Naująja
tos iškilmėse, šventose ir pa Vaistine kylant į aukštį kokias
tai švieuiančięsias dujas. Pa
vadose.
Stai ir mes teisiSkini švenčia žiūriu mūrai raudonuoja, tar
me dvi grynai tautiški Šventi: tum liepsnose, dar valandėlė ir
30 bab — Vilniaus ugnies kū jau žalias stulpas veržiasi
renimų ir 1 _geg. -— Vilniaus aukštyn į padangę nušviesda

Praeities visi mūsų tautiški
darbai, kaip tai Lietuvos ir čia
Amerikoj organizacijų reikalai
mus labai nuvargino ir nepa
togios aplinkybes taip kad mes
jaučiamės, pavargę ir rodos
jau nėra reikalo smarkiau veik medžio sodinimu.
ti, bet giliau tėmijant, toks
Su didžiausiu įdomumu it
silpnas mūs atjautimas ir abe prisirengimu laukėme praside
jojimas mažai naudos atneš dant toms šventėms, fš anks
mūsų brangiai organizacijai ir to girdėjom kitus kalbant, jog
patiems mums darbininkams.
šįmet . būsiančios ypatingos
■ , Tolinus praeityje mūs dau tautinės iškilmes. Ir neapsigiausia buvo domė kreipiama, vylėm. Trečiadieny pavakariu
kad sutraukus kodaugiausia aikštėje ties bažnyčia ėmė. rink
narių į organizacijų ir rengime tis būrių būriai mokinių: gim
įvairių vakarų. ' Tame yra nazistų, .seminaristų, lenkų ir
daug darbo padėta, bet neat- žydų gimnazistai, žemesniosios
siekta tikslas iki aukštam mokyklos mokiniai, be to ir
laipsniui.
Dabar susipažinus atskirų organizacijų nariai.
su mūsų organizacijos idėja Ypatingai kas žingeidino žmo
būtų svarini kad mes kreiptu nes, tai sutartina šaulių orga
me daugiau domės į pačios or nizacijos rikfote. Kiekviena or
ganizacijos auginimų ir “Dar ganizacija skyrium išsirikiavus
bininko” skaitytojų daugini matšavo, stengdamos kaip ga
mų. šitas nėra sunkus darbas. lima gražinus, pasirodyt publitik nuims reikia atjausti ir ne-Į boję.
Publikos ir-gi nemažai
tingėti lankytis į susirinkimus Ląsirinko: miestelėnai, valdi-
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vaidilutėms. Teko ir man
ištolo matyti, kai tos vaidilu
tės, pasipuošusios žaliais vai
nikais ant galvos ir apsivilkusios tautiškais rūbais, kūreno
;ųgęį, kažką rymodamos, tai
liūdedamos, tik‘ protarpiais,
lirikšinesniai minčiai užėjus,
juoku prašvisdavo jų veidas.
Ne vieno Širdis, žiūrint į degančiųugnį, suminkštėdavo, ir
ne vienam ta ugnis priminda
vo laikus, kuomet lietuviai,
dar būdami stabmeldžiais, tau
tinėse apeigose buvo jau susi
pratę, ir . kuomet jų širdys de
gu tikta patriotinės meilės
liepsna.
Štai orkestras, pritariant
chorui, ėmė griežti Lietuvos
himnų, Tos giesmės balsas
plaukė per minių graudinda
mas jautrių širdį. Po to seka
iš eilės keletas prakalbų, suriš'tų mintim su ugnies kūrenimo
apeigomis ir jų reikšme. Ta
ugnis reiškia meilę, reiškia
mūsų norų ir siekimų atgauti
Vilnių,' kurs priešų rankose
liūdi. Vieno kalbėtojo žodžiais
tariant, tas laužas yra užžieb
tas šį vakarų visuose piliakal
niuose, tik tam, kad jo lieps
nos, iškilusios į aukštį, ugnimi
apšviestų dangų, — ir taip mū
sų
broliai-vilniečiai išvystų
Lietuvos padangę, reiškiančių
jiems užuojautų.

-f
palengvint sayo prislėgtas sle^
las,
.
Prasideda iskiliningos sv.
Mišios. Mokinių choras gieda
liūdnas ir graudingas giesmės.
Tos grėsmės melodija kyla
ankštyn, Visagalio jaunajai
tautai užtarimo ir globos.
Per Paldlėjhnų visos vėlia
vos žemai nusilenkia, atiduo
damos garbę Viešpačiui, Per
Mišias kun. kapelionas sako
graudų ir aiškų pamokslų.
Tarp ko kito man įsmigo šir«
din šie jo pasakytieji žodžiai:
“Ne Vilniaus pilių ir miškų
mes trokštame, bet trokštame Į
išgelbėti tas priespaudų ken
čiančias sielas, tas širdis, ku
rios liepsnoja tėvynės meile!”
Po šv. Mišių, sugriežus or
kestrui lcaž kokių liūdnų gies
mę, išėjome, aikštėn. Čia žmo
nių minių minios taip, kad vos
begalime praeiti.

mas pilnų žmonių gatvę. Taip
tos spalvos vis mainėsi ir mai
K e».
nėsi ir vis įvairiaspalviai stul
pai kilo ore, kol neperėjo visa
procesija. *
Jau ir . Gedimino kalnas,
Iš čion ėmėm žygiuoti gatve?
c
girdis dar daugiaiis ėmė plak
mis, dainuodami draug su sau*
I i'
KOVOS LAUKE.
ti krūtinėj, dar didesnis įdoliais kariškas dainas. Taip be
• r Ą*
Iš Cleveland, Ohio tilpo
muhias, u podraug ir nūliųdieidami pasiekėme vėl Gedimino
fcriaučių unija Nexv Yorke
! “Darbininke”
apgarsinimas
mas apglėbė sielų. Garsiau su
kalnų. Orkestras dar aiški aus
jau kelios dienos kaip streikuo No. 62 birželio 3 d. š. m. L. D.
grojo dūdų orkestras, skar
ir tranki aus ėmė griežti, dai
ja. Yra jau areštuotų, teistų
S. 51 kp, Kaipo vienas iš aps
džiau išsiveržė dainos balsai iš
nos garsiau suskambo ir išsi
ir kitaip nukentėjusių ir iš lie
jaunimo širdžių: gailaus įženkričio narių, iždininkas A. Ar
veržė iš jaunuolių širdžių. Štai
tuvių tarpo, bet kliaučiai lai
žuolaitis, turiu už garbę pa
mėių Gedimino kalhan.
pamatėm ir ųžuolų, dar jaunu-'
kosi stipriai ir pilnėtuoju apie
Pirmutiniu tikslu buvo iš
reikšti savo, darbuotę. Save
tį, tų senovės lietuvių mėgia
šapas. Jau ir skebšapes kaip
teisindamas išreikšiu teisybe*
vysti ugnį, tų ugnį, kurių vai
mų medelį. Įkasėm jį žemėn
■ . kurios išvesta į streikui. Dab>
dilutės
keletas
šimtmečių
atgal
Štai lapkričio 29, 1923 įvyko
Gedimino kalne, bet vieno kal I
daviai veda su unijos vadais
kūreno. Senovėj pas lietuvius
Davton, (T. suvažiavimas Ohio
bėtojo žodžiais betariant: “Ne
derybas ir tikimasi kad strei
ta ugnis reiškė gilios meilės tęir Mieli, apskričio, bet atstovų
ilgai tu čia augsi ųižuole, mes,
kas bus darbininkų laimėtas.
Vienas kalbėtojas, kurs lai
vynui. Prie degančio laužo ar
kaip pribuvo tik, vienas 51 kp.
atgavę Vilnių, keliausim draug
.
Jeigu ilginus streikas tižsiCleveland, O. kur atstovavo M.
tinosi lietuvis, norėdamas su- kė prakalbų šaulių vardu, pa su tavim ir diegsim tave į tik• ‘tęstų tai priseitų streikierius
stiprinti lr atgaivinti savo nu brėžė, jog šauliai yra visuomet rųjį Gedimino.kalnų. Čia dar
Ruseckas.
Tai kaip mažas
Šelpti dėlto, kad darbininkai,
vargusių it nuskriaustų sielų. prisirengę stoti į kovų. “Ga gerb,. Mokytojų Semin. Direk
skaičius lankėsi atstovų tai ir ir tenai rimtai svarstyti, ne- pinkai ir žydai ir t. t.
ila jau, sako, lietuviui kentė
ypač streiko metu turi visi sto
Čia
susirinkdavo
jaunimas
buvo mažai kas aptarta apie reikia sakyti, kad apsieis be
torius priminė, jog; reikalinga
,
v
.
.
,,.
.
vėt kaip vienas, kųd streikų
ti,
—
nbrs
jis
kantrus,
bėt
vis

T
.
.
.
•,
I
Didžiuliu
ratu
apsuptoj
plotlinksmintis
į
čia'jie
dainudda-,
darbininkų reikalus. Bet galų manes. Jeigu viens po kitam I
tų Gedimino kalnų aptverti, jį
lr. ... K„. .. J- * , 7 ,
laimėt. Vienos unijos laimėjigi
ir
jani
tbs
kantrybės
pritrū

,
.
..
,
.
.y
Imelėi
vaikščiojo
musų
nmkykmi tautiškas dainas šokb, IžAigale vis buvo aptarta ir geni
prižiūrėti. .Tr kuomet buvo
taip abejoti, tai ais-l.
.\.
*
n 1
... mas yra visų darbininkų lai- reikalų. Po trumpų aptarimų pradosim
ko,
ir.
jo
.širdis
užsidegė
lieps

;
, i
, v,
/,v_. lųvirsinihkai, organizacijųva- dė, džiaugdamies saVo jau įysklausta, ar visi sutinka, tada
kad ne aukštyn, bet zemyhI ‘..®. ... r* .
' - mejimu. Laike didžiųjų strei- buvo prieita rinkti apskričio ku,
z
...
J
Idai ir yyrę^pieji valdininkai. tės dienomis. ■ Ne kun kitur.—. na.?
ir minia didžiuliu balsu tam
: -.f >
» •
r
jj
’kų visokį nesusipratimai iii koDūdų orkestras, pritariant mo- vien čia žyniai, apsivilkę1 ilgais Šaipiai,sutartinu šūviu tris sy pritarė.
valdvlbi. Sėkaiiti valdyba išVisos kuopos prašomos .perpjnių chorui, sugriežė Lietu- baltais tūbais; : 'žaliu ' ąžuolo kius saliutavo. Ne vieno prie
(judėjimo ■rinkto: pirm. Pranas ’ Butkus,
Primins ir mums visiems pa-*
ii ‘dirvos turi b’ūt.'atidėtas! į i šalį
savo
valdybas
pranešti
apskri-Į
vos
himnų.
5
Po
to
pirmds
pa

vainikuaritgalVOs;
aukojo
4*^šo, ši^dįspsndrebėjo, , „išgirdus sodį^ti^ųįĮK^g^jips norus at*į.x • ■
• f nutarimų ir rokundų raštinitlštęlj kolstreikas busMp® jcaK*Rusęckas,iždininkasĄ. čio valdybą! abetaų žiųių iū| ąyęildnd’puWkį, į jų prabilda- aniMuž aultasjls iči^prie’t<£už-(
jtuoą.šūyiųs, reįškianęius .gtily- .-gnpjKf yiJnhį; primins’trios pa
Aržuolaitis. AL Ruseckas vi kuopų darbuotės kaip galinta 1Uąs, gerb. Mokytojų Sem. Di- žiebto laužo susirinkdavo Lie ]ję ir narsumų Lietuvos sūnų/ sižadėjimus,' kuriuos suteikem_
greieiau, nes mums bus pa/ah- rektorius. Os ’savo aiškia ir tuvos karžygiai, duodami (išti
Dar paantrinus himnų ir su tėvynei.
sus ; nutarimus ir kygas pasi'►
t
kiau tolinus veikti.
■
| trumpa ^prąkalba nurodė tos
r
kimų pasižadėjimų ginti InųcĮ dainavus keletu tautiškų daine ■
''Užsibaigė S. L. A. seimas,, ėmė su savim ir žadėjo pargrį
Tu, ųžuole, augk ir stiprpk!
Ohio
LDKS.
apskr.
rast.
šventės
iškilmių
svarbų
ir
jos
priešų
savo
šalelę.
Čia
atvyk

lhj,
publika
tvarkoje
ėmė
kųiiame pasirodė kati-du treč- žęs talpinti nutarimus.į orga
Leisk savo šaknis gilyn į žemę, '
M.
V.
Ardais,
tikslų.
Be
to
pabrėžė,
kad
nuo
davo ir sena, susikuprihusi skirstytis namon. Taip baigė skleisk savo šakas, kad nebijo
:daliu delegatų yra liberalai, o nų “ Darbininkų.” Bet tie nu
13.31 (lidding’s B«L, ■
’ Sios dienos cerkvės kalių primotina, apverkti ir liūdėti žu si 3() balandžio diena.
apie vienų trečdalį komunistų. tarimai nebuvo jo talpinami.
tum audrų nei šalčių, o mes,pa
Cleveland,
Ohio.
valome
vadinti
ne
kaip
kitaip,
vusio kare sūnelio. Vienu žo
Ketvirtadienio rytų, 1 geg., sišventę jaunuoliai, kada bus
Seime tendencija buvo laisva Laukta du mėnesiai. Kreipė
vien
“
Gedimino
kalnu.
”
džiu, ar nuliūdimas -‘suspaus visi susirinkom gimnazijom reikalas, eisim tau pagalbon
maniška ir gana karštai ginčy mės Si M. Rusecka
J v su laiškais,
Prakalbai pasibaigus ir su- davo lietuvio širdį, ar žybtel kur mus sutvarkė ir surikiavo. ir neduosim nuožmiai neprie
tasi, bet pasekmėmis patenkin bet ir ant laiškų mums nedavė
griežus Lietuvos himnų žygia davo jam prieš akis linksmes Iš ten išėjome gatvėn, apsukui telio rankai tavęs palytėti.
ti liko kaip vieni teip kiti, ben atsakymo. () kaip p. AI. Ruvome tolyn, pašto linkui. Or nė valandėlė, visuomet jis at-: ratų pažingsniavę nuėjome sta
drai išnešė rezoliucijų pasmer seekas sako, būk nutarimai vi
Taigi mes, jaunime, būkime
kestrą^, choras ir šauliai su- vykdavo prie to tai užžiebto čiai bažnyčion. Bažnyčia kirųš- tikri tautos sūnūs, mylėkim,
kiančių Lietuvos valdžių ir au si likę pas Daytono lietuvių
kavo iš Susivienijimo* iždo 506 klebonų V. Slavvnų, tai tas ne A. L. R. K. Mot. S-gos Mass. ir tartinu balsY dainavo lietuvių laužo. Štai kuom mums svar te prikimšta mokinių taip, jog kų mylėjo ir gerbė mūsų protė
. .dolerių Mariampolės laisvama tiesa. Aš kaipo apskričio val Maine Apskr. Suvažiavimas I tautiškas dainas. Jie visų lai- bi ir šiandien kūrenamoji tau pašaliniams žmonėms ir vietos viai, o mūsų šalelei prašvitęs
.
_____
kų dainuodami kėlė žmonių šir- tos ugnis.
niškos mokyklos palaikymui. dybei narys patariu 51 kp. val
maža beliko. Čia įvairių oTga- rytojus išblaškys nakties rū
Liepos 27,1924/2 vai. po pie-Įdyse ūpų, pasišventimų ir kar
Susivienijime matomai metas dybai nueiti pas p. M. RusecŽmonės veržėsi prie įžiebto nizacijų aukštyn iškeltos vėlia kus, ir mūsų valstybė.taps lais
te?
....
tų,
šv.
Jurgio
lietuvių
parūpi-Įžygiškumų.'
Liepsnojantis
žiį fnetus komunistai vis labyn kų. paimti nuo .jo knygas ir su
laužo, norėdami aiškiaus prisi vos, tartum prašyte prašo Auk va, galinga Lietuva!
jos
salėje,
James
g-vė,
Nor-1
bintai
nešikų
rankose
braškėTada
Spindulėlis.
įsigali, nors Ii be ra lai prieš važiavimo nutarimus.
žiūrėti ugniai ir jos kūrėjoms ščiausiojo globos, tartum nori
wood,
Mass.
įvyks
A*
L.
R.
K.
I
darni
linksmai
degė.
Jie
tarJuos ir spiriasi kiek valiodami pasirodys keno apsileidimas
dėl išdavimo atskaitos. Aš ne Moterų Sąjungos Mass. ir Mai-hum dangaus Šviesylai gamtoje ■H
■bet atsilaiko gana sunkiai.
galiu to padaryt kol nebus ne Apskričio priešseiminis su-1 švietė, prasimušdami nakties
**•
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. Su SI A. seimu kartu įvyko
L. S. S. seimas, arba konferen
cija, bet dalyvavo delegatų la
bai mažai. Matyt kad ta orga
nizacija jau smunka.

•
Katalikai pradeda rimtai
ruoštis prie Federacijos seimo,
kurs įvyks Detroite, Mich. Gy
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vesnės organizacijų kuopos jau
dabar pradeda rutfšti į seimų įApskričio iždininkas
nešimus ir pageidavimus, ren
A. M. Aržuolaitis,
ka delegatus ir 1.1. Matyt kati
seimas bus indomus ir gyvas.
522 H ar t S Leet,
’
te
Davton, Ohio.

-Lietuvių vasarinės mokyklos
visur pradėjo veikti. Jas kiek
vieni kataliko priedermė yra
Sulig išgalių paremti.
Mūsų
vaikučiai yra mūsų ateitis. Kų
jie vasaros laiku besiblaško,
tegul velik mokinasi .lietuviškM vasarinėje mokykloje, o iš
to pasidžiaugi ateityje ir jie
pūtįs ir jų tėveliai? Kas kų mo
ka
viskas yra getai, o gėda
didžiausia būtų tam lietuviui
kurs savo vaikučių neišmoky
tų savo tėvų kalbos.

F. V.
'

--- —------ '.............................................

Linžo vyskupas pasakė:
’p

knyg'os peržiūrėtos, bet gal
knygose bus išlaidų tai aš neži
nau. Per tai nesutiks mano iš
davimas rokundos. O kaip ap
sileidimas apskričio valdybos,
tai aš patarčiau kad būtų iš-'
rinkta veiklesnė valdyba.
Kai bus apskričio valdyba
nauja išrinkta, tada aš išduo
siu raportų ir atskaitų ir per
duosiu naujam iždininkui.

važiavimas,
Į prieblandoje.
Visos šio apskriičo kuoposl Ir nepasijutau, kaip sustokviečiainos rengtis prie šio su-1 jom Didžiojoj gatvėj, ties Aps.
važiavimo. Pirmiausia pada-1 Viršininko rūmais. Čia laikė
lykite gerų ir naudingų suma-1 prakalbas atskirų organizacijų

nymų mūsų organizacijos ge-Į nariai, įteikdami visos kuopos
rovei. Kuopų sumanymai bus vardu ištikimų pasižadėjimų ir.
rimtai svarstomi šiame šuva-į prielankumų lietuvių tautai,
žiavime ir perduoti seimui.Ant-1 Ypatingai tos apeigos ture- *
ra, išrinkite po keletu delega-Į jo paveiki įv svetimtaučius,
čių į šį apskričio suvažiavimų, Į Mums sustojus prie Apskr. Virkad būtų kam svarstyti naū-Įšinihlm rūmų, prisiartino prie
dingus sumanymus ir kad, bū-Į mūsų f 4 lenkų gimnazija//-šu
tų iš ko rinkti delegates į bū- Įs i dedant i iš keletas vaiiiiimkų
siantį seimų Čhicagon.
Į ir įhergaičių. Vyresnieji jų,
Vienybėje — galybe!
Tad Į jausdami save. “prąwdziweg»
visos prie darbo.
|įr\Vi palacy” nedalyvavo tose «
Padarykime šį apskričio su- Įapeigose.- Bet visgi ir 4 juos
važiavimų vienų iš didžiausių, mūsų taip jų vadinamos “po
rinu* iausių ir naudingiausių, ganckie ceiwionijiM paveikė.
Būtinai reikia, kad būtų dele-1 Girdžiu, kaip vienas stovintis
gatės nuo kiekvienos kuopos. I šaly manęs lenkelis gimnazis-,
Jeigti dėl kokių nors svarbių Į tas, pažiūrėjęs į žibintų,, kurs 4

Per nekurį praėjusį laikų iš
Ohio L. D. K. S. apskričio val
dybos nesimatė jokio veikimo',
gal neluirios kuopos manė, kad
jau apskritys yra paįręs. Kalkurioš kuops išstojo iš apskri
čio, bet Ohio valstijos kuopos
permatė reikalų palaikyti' aps
kritį. 51-ma kuopa, Cleveland,
O. gavo pranešimų nuo apskri
čio pirmininko ir nurodymų
kas-link apstaįįto. valdybos ne-

--te

priežasčių kuopa negulėtų pri- čirkšdamos degę it savo nuode- 1
siųsti delegačių, tai būtinai tu-[ gulins metė ant lenkučio apyretų prisiųsti laiškų su įneši- kakles, atsigręžęs į savo drau- ^
rnais. Bet daug itatidiiigiau gus ptabi to‘1 ‘A cb tol” Nieks
urėti delegates. Kuopos^ ku-Įį jo klaitsimų neatsakė, ties vi
rtos ligšiol prie apskričio ne- Į si išsižioję žiūrėjo 1 mūsų lfetiL

priguli, kviečiamos prisidėti, ir vių tautiečių apeigas.
atsiųsti delegates.
‘Praslinkus nekuriam laikui *
Kneižienė, [vėl žygiavome gatve^hrinazb ‘

A.
Sąjungos
f jos
lin jlu tdir tetaSSE
‘ L. R. K. Moterų
~..... ....
...................
...........................
Mass. ir Maine Apskrieto inšJpasLdtiiif,
minkė, 308 Kart Ninth Stfeet, ifivvydįi

“Mūsų priederme yra blogus
veijsįmu. PtBBfcltadjį rat- Boston. 27, Manu
laikraičiui pakristi
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'Sa
tir parapijos komitetui. Stalai bti- J. Vestuvėse dalyvavo prakil čiausiąs gavo ir-gi dovaną. Rčgo jautą i bažnyčių. Vės
|yq grą^mį įaųubšti. Pagaminu naus jaunimo būrelis.
paaugusios, merginos^ iŠ jų buvo ėjus per/hris griausmi
it
_ s
,
,„
;. IWvo
- Vfei i&eižko- ; <
j.*. ireičiatism p-iS Ųrbšąitūfji gavo ko galingi Vargonų balsai,!
VisoMus mokykloj jau užsH
• \ A
ve
AHlstilk&t BUū-[gm4j. Meb. .gražių minėjų. VM
darė*’ Vaikai ..paleietį liudeLf J
dovaną. BSgū'Vąiktoįi apie to Lydami Štai ateina, dar
LBV*
*
ku
bū^
spręsti
kAtrta.ąrbtt
kfctra
{linksmai
laikų
praleido.
Linkime
■MOOSLLO, MASS.
pačio senumo. Grėitam gavo ir Kristaus jpėdinis. Kerai
. Kuo jie užsiims vasai^ in^tm
„
J
*
Jei M savo vaikams neva! .
funu
gįi&ū UAvij užduotį
PonU [ideb.' įlfeiHtaių’ metųįir, su mupiis
gi gražią dovaričlg. Toliausbuvo sugiedojo uVinį Oreator.
J^ontello . it Broėkton galima
dova«S, jei tėvai su savo vai- H
v^“te “«!»“*«« Rufcytakfeliė (drim&tlšfam
darbtiotis. -* > \ i.
metimas bolčs. Toliausiai nume Misiąs atnašavo pileijautai
skaityt vienu miestu. Tik tame
tais heužsiiins, tat vaitaias neT'1*"’ ^®a*ajt^.aaR>saJ ątidacjrta,įiiasl Spttdė ^Įtererė^ U(opertaf \..
tė bolę A. Pahgpnis, Vyčių 25 kp. Daumante^ jam asistavo k
a imk ftoi-totfetstai. L,eWTOi
d#wų' skirtumas, kad Montelloj gyvena'
tas vargo susitett sau drauWFv?'£W’8» ***** W dmrt’
įžymus basebolininkas; jis gavo Kavuziškis, čižauskas, Vala
vieni
lietuviai,
o
firoektone
gyveWf
.Serenįutė
turi
Aūgšb|,
stiprų
Mpv^yiojįma
15
ir užsiėmimu. Jtas Keis iž
atlyginimą tiž savo atsižymėjimą. virš minėti klierikai. ‘ fcan,
gatviniij draugavimu, tas ne- R“ mofa,'°' fSttįįaĮd
tik
visos tautos na visokių tautų, ijirbtuvta tos Ant pabaigos buvo traukimas pasakė kun. Kemėšis, Pam
džiugins tėvų.
•
I Gerb. tau. VilkuUi&o vedam* vlHtą, lkbąi gęriii sudainavo dvi dalyvavo prograimiose. Parodė pačios, kaip Aioiitelloj teip ir Virves, Trauke sttvalskiniai ir ninkas labai gražiai išdėstė 1
Kad vaitai neitu savais ta5 ĮnmkyMt laukė nemažas skaičius daM P-flią Naviėkienėy nors ir kiekviena tąute kokius ji šokius Brocktone — čeverykų. Dabar vi
kauniniai — suValskiniai nutrau go priedermes aukštame pai
liais, tai tėvai turi todau-moldnk- MeMniai išmoto ketu p&mt liftų kūttrėrte daWo> tu- turi, MM vaikai po vadovyste sos sustojo. Jei katra ir dirba, tai kė kaunirdiiSj M jųjų čiampijoname. Pamokslas Žmonėms
pusę laiko. Galiina sakyt kad vi
ries
pradines
dalis
aritmetikos,
1
rį
terą
stiprų
alto
balsų,
sndainagerk*
.•&
šlapelio
tąip-gi
dalyvavo,
. ginusia su jais užsiimti.
Į
tą buvo suteikta jiems dovana,
Vienas geriausių užsiėmimų skaitymo,
, rašymo
t
t ir susipažino su vi gerai dvi dainas. Buvo atšauk- Buvo apsirėdę liėtuviškaįs drabu- sos nedirbą. Kai girdėt, tai darb
žinoma, piknikas visais atžvil
*► »4A
ta
pakartoti
ir
gavo
bukietą
gelių,
[
ziais
ir
parode
ką
gali.
Publikai
daviai
žada
apkarpyt
algas.
Ži

su
vaikais
yra
geros
vaikams
šalies
teisinis.
Kūne
Jankė
V
*
giais pavyko neblogiausiai, bet
mokyklą,
tie
džiaugiasi.
f
Ką
ge

noma
tas
riepirmiena.
Gerai,
bet
P-lė
Misiutė
gražiai
sudainavo.
Ji
labiausiai
patiko
.lietuviški
šokiai
knygeles. Jei vaikai jau paau
buvo ir trūkumas — mužikantų
ro
išmoko
tie,
kurie
lanke
sykį
į
apkarpę
algas,
turėtų
karpyt
ir
turi
malonų
soprano
balsą.
Kuzir
todėl
mūsų
yaikams
duota
buvo
gę, tai tegu jie balsiai prie pro
neatvykimas į reguliarį laiką, kur
gos paskaito, o jei dar maži|sava*^ “Kazirninkų Kūmus!” maUSkiutč nors dar jauna, bet gta-1 pirma dovana — 15 dolerių. Vie- čeverykų kainas. Pažiūrėsim kas jaunimas labai buvo nepatenkin
Reikalingas 'geras VA&wu*
ar nepratę lietuviškai skaityti,| Kiekvienas gali savo išvadą dary žiai daiilaVo Už ką ąplaike gėlių tiniai laikraščiai didelėmis raidė bus toliau. Čionai atvažiavęs iš
tas. Priežastis su muzikantais ta
tl,. •
(
bhkictą. t*-16 Radzevičiūte savo mis* rasė: “Lithuanian8 Folk kitur darbo negali gaut. Darbas buvo, kad muzikantai bevažiuoda: KINKAS. Kreipkite šittd Mttai tėvai vaikams teskaito.
Patarčiau dr-joms imtis kitų gtažiu ir maloniu soprano balsu Dancėrš Are VZinners Over b galima gaut tik laisvamaniams pas
rašų : Rev. George Gi M. 0Wa,
Labai tinka vaikams šios
ini mašinoje į pikniką skaudžiai
priemonių, kad sukėlus kbki&m parode ką ji gali. Ji gavo gelių Other Kątldiia. ’ *
Taigi garbė Iaisvmanius “kitčin batuose?’ nękiirię .tapo sužeisti ir tokiu bū 1011 Douglas St., Sioux City,
knygeles:
.(*T5X
Pasakėčios, 32 pusi.............. 10c. Inors tikslui sumas pinigų. Iš ge- bukietą. M. Ardzys, tenoras, pui- mums. Garbe it ačiū gerb. mūsų Mat anie nabagai nežiūri, kad be du taš turėjo įvykti; Nors ir vė iovva; •
30e. lnJ priemonių būtų nauda it bfttų
j.
Vaikų Knygelė, 78 pusi..........
kiai sudainaVo dvi dainas. Žmo- varg. Už pasidarbavimą. Vaikai darbė, bet iš darbininkų paskuti liaus, bet vis-Vion iniizikantai bu
1qc I pasimokinimas visuomenei.
Da iįg^ nėšigąiiėji) >m aplodismentų, [kurie dalyvavo šokiuose buvo se- nį centą ištraukia. Pridaro broMana Dovanėlė, 18 pusi. ....
vo pristatyti ir jaunimas išsišoko
Cit, Paklausykit, 190 pusi........ 50e. bar iš vienos pusės naudą — iš ki Piaiių Skambino Mųšinskiute, Sa- klintys: Ant. Gogelis, S. Mockevi- gos ir šutina* ir nešioja po stubas pakankamai — buvo tuo patenkin
dąuskiutė, KUzmaUskiute, Dum- čiutė, S. Ūselis, J. Balčiūnaitė, S. ir siūlo. Atvažiavus iš kitur lais tas.
Vaikų pasiskaitymai, 48 psl.. .10c. tos — nuostoliai...
Ad. Draugas. bliatiSkiutėj Mu.lioliSj Baltrušai-1 Gogelis, P. Urbonaitė, A.^Petro- vamaniui,. aš manau, kad darbas
KiŠ&iaį, 16 pusi. ................ .10c.
Buvęs.
Tik 25 mailGs nuo vidurio Rhrt
galima
gaut
pas
laisvamanius,
o
ftis,
A.
Ūselfiite,
J.
Pumputis,
E.
Ir aš mažas buvau, 60 pusi.. .10c.
tiš ir Gai’dinskiutė. Visi pianis
phfjos. Arti stoties, gatvekarių Ir ms
to kelio, mokykla prie namą. MilkMfc
Mūsų Jaunuomenes Idealai
tai savo užduotis atliko kopui- Nasieniutė, K. Lukšis, L. Urbo ypač pas keleivininkus.
ttbMBBmD, PA.
yra,, ir tipelis teka pro namusį Lanktį;^
,
PETROIT,
MidH.
Montelloj yra jau seniai pasta68 pusi....................................... 25c.
(
aptverti Ir ganyklos, feuutttkai gerL ?I
kiausia ii- visi gavo po bukietų gė naitė, A. LinlUvičiutė ir A. ZibiiuŠiltas
ir Šaltas vanduo, elektros Kvfeta. B
Birželio 23 d. įvyko A. L. R. K. lių. Ypač atsižymėję Gąrdįnskiu- tė.
tylas
lietuvių
namas.
Namas
yra
Ar Daug žemės žmogui Rei
11
1•
Gražiausios Primicijos Detroite Parsiduoda pigiai su gyvuliais ir uk&r Jį
puikus ir puikioj vietoj pastaty
kia, 48 pusi.............................. 10c. Fed. 6-to skyriaus susirinkimas. tė. ji yra tikra artistė, visus nu
Piknikas.
Įrankiais. Dėl platesniu lnforinąoiji| g
kreipkitGs
pas savininką
1
Pikniko
komisija
išdavė
atskaitą.
Negaliu
užtylėti
nieko
nepara

Ąžuolas, 4%. pusi.......................... 10c.
Birželio 22 d. “parapijos” darže tas. Tik dabartiniu laiku kur tik
stebino. Ji yra dar jauna, bet la
C. J. MAJAUSKAS
J
šius apie primicijas gerb. kun. M*. R. D. No. 1,
Collegeville,
Pa*
|
įvyko
pi
r
miltinis
:
šių
metų
parapi

eini,
tai
visur
užgirsi,
kad
jį
valdo
žvaigždė, 18 pusi....................... 10c. Pelno liko $44.05-.
bai ilgą ir sunkų veikalą skambi
Ant galo A. Žaliaduonis padarė no. Aplodismentams nebuvo ga- jos piknikas. Oras buvo gražus. bolševikai. Labai stebėtina. Lie Daiunanto, kurios įvyko nedalioj,
Laimė Poema, 166 pusi.............. 50c.
LIETUVIŠKŲ ŽOLIŲ
į
Ligšiolei turėjau
Žmonių susirinko labai skaitlin tuviai statė savo uždirbtais cen birželio 15-tą.
Apsakymėliai, 76 pusi.............. 25c. trumpą politišką pranešimą, pra o.
VAISTINYČIA.
*|
Kataržnikas, 30 pusi.................. 10c. nešdamas linksmą žinią, kad Lie
P-lė Alena Jasinąkiute, Glevė- gai. Pelno ^adaryta gražaus pa tais o bolševikai valdo. Tai keno progą matyti net keturiasF priirticiPus mus galite gauti visokią žolių, |
Z'.
tuvos ministerių kabinetą sudarė landc^ lietuvių geriausia .pianistę,, statymui klebonijos. Ačiū visiems nors turi būti klaida. Vis-gi kas jas, bet atvirai sakau, kad pana Šaknių ir žiedą nuo visokią ligą. Mm |
Auksinio Obuolio istorija,
šių iškilmių .laike įsišventinimo užlaikome visokias žoles koldos tik ant g
84 pusi.........................
50c. vieni katalikai. Iki šiol daug be jos brolis .VinOas, kurį drąsiai ga kuHe prie pikriiko darbavos ir au prakaitavo o kas naudojasi.
svietu randasi ir geriausios trejankoift
Agtionėlė-Leiijėlė. niekur nebuvau mačius. Nekėlioj Čėc. su prlsluntlmu. Atsiųsi? 10c. oi
Kaukazo Legendos, 30 pusi... 10c. dievių socialistų kabinete btivo ir lima- skaityti kaipo geriausį teno kavo.
gatisi visokių žolią ir knygą kUtfllOgą. J
Tas visas knygeles galima jie daug Lietuvai skriaudos prida
apie dešimtą valandą ryte, mar. Reikalaujame agentą ir duodame gerą 3
1 ' Reporteris
rą ir jų Sesttfė Matilda, sopranas
bebūnant klebonijoj, žiūriu, kad pelną ant musą visokią valstžolią ir a
gauti “Darbininke.” Jos vi rė, o savo blogus darbus ni|vei‘s- (yisi try^ Cižauskų iiųpkiiMai) nei
i <
GLfiVĘLAftD, ORIO.
i 1 įmygą.
'
J
susirinko skaitlingas būrelis imersos atseitų $3.30. Užsisakan IdaVo ant krikščionių demokratiį, dąlyyavo kunęerte iš, priežasties jų
M. ZUKAITIS;
’ •J
Rochester. K L jl
Birželio 22 dl L. Vyčių '25 kp. gaieįų ir bernaičių, visi baltai pa 449 Hudson Avė.
tieji jas visas sykiu gaus už
RežOliiiėija.
( motįnos ,iiiii‘į:ies .tik .kelios dienos j r
buvo įrėngūsi nuosavą bizniąvą sipuošę, su gėlėmis, atrodė Ug an
$2.80.
[ A. L. R. K. Federacijos 6-tds prieš kpųcertą. Iš (tpą pačios i irie* j i i AtsisveikiilimoprakalbOs.
Tėl, Brigiltoį aįįįi
Nupirkite visas arba kaikupikniką Kostelos darže.. Diena gelų būrelį platėjo pasitikti:ir įIi t f t UĮ.Vh.L t Į I M
žasties neąaliipa .buvp išpildy'; virias tų knygelių vaikams vasa skyrius išnešė Sekančią rezoliuėb- sąm pasauliui gerai žinomo u 3efc-’ I LDK$. 14-te.ą j kuppųs; 5 birželio buvo labai graži, saulė švietė visą, vesti į b^žnjįčių Jprittiicijap^ą. Var
hą:
_
pui . suskambinus^ ppas^dejg, proce
ros laikui.
*L $•
pAtapijoš dieną, - netaip, ? 'kaip- kitas
[ -Kadangi miiiišterių' kabinfetę iki
A?3MĮ|
“DARBININKAS”
; me 4urėjOcdalyvaūtiiJWnskM, t ■4svetaiuejt.bUŪesr (surengtas - -atsi- lijo, o nito’-to daigiausiai turėjo sija, ; -Sesutėms jPrąnčiškieiėft)!šf kaiiipasXong Ąve.> AUston,
nukasti ir‘riiūšų draugijos — nuo vadovaujant piriniaūsiai čjd iifese366 W. B’wayį S. Boston, Mass* šiol viešpatavo
Ofiso valandos:
> Gferb. Ji Gižauškaij,visiems Q_ | svsfitfpima$; “sul
# / adri • P . DAttžvUid
.
tai, kurie ne darbą dirbo, bet Al pąižinomas muzikaS-dainininkks [ džin.. • Jisai -advokatūros/ mokslą’ lietaus, kui-ibs kad ir buvo draugi
nito
2
iki'
4 po piet ir pagal ąUtfttjk ;
niai iššventintas kun. KarUžiškis
gas tik ėmė ir trukdė krikščionims
;______ -‘Užmigo
____ oj įfe.l
išpildė ___
Spsnauskio
L_ , baigęs, paviešėjęs porą* -savaičių jos surengusios piknikus, turėjo nešdamas kryžių, su juo ėjo kleridemokratams dirbti naudingą Lie■mė.” Šį
I _ kartą' kaip ir vife idos | Pas J-’ Mal.ak&Ūšką’ Nutley, N. J. prigrįžti ir pikniką it įduotus ant kai: AUkaitiSį Kasparavičius,. JuL. D. K. S. Naujosios Angli
ft
tūvos darbą,
t
klatisytojus patenkino.
Toj ^aj. ir paėmęs jo-dukterį užimofetį, ap- rankos pinigus dėl lietaus priežas sevičius, Čibirka ir Medinis. To
jos Apskričio metinis suvažia
k .->
Kadangi Lietuva yra katalikiš
noj gerb. Čižauskas parode ga|lybę Ij leido Netvarko1 koloniją, liepos 1, ties. Bet ačiū Dievui, birželio 22 liau ėjo būrelis nekaltų mergaičių l
vimas įvyks liepos 20 d«, 1924
377 akrų farma, Perui- j
ka
šalis
ir
valdžia
turi
būti
katam. 1 vai. po pietų Liet. R. K. |
iš. m. ■ Išvažiaitfo- į Boston, Mass. d. buvo graži — piknikas pavyko ir bernaičių. Paskui juos ėjo ku
savb artistiško baritono balsę.
į sylvaiiijos valstijoj šll vi- j
*
pasidarbuoti prie laikraščio ‘‘Dar neblogiausiai — pelno liko apie nigai: Kemėšis, AlbavičiUs ir Jo
Šv. Jurgio parapijos pobažny- Į ūkiška,
Ant
galo
pasirodė
scenoj
Cleve[ sais ūkiškais triobėsiaiu jt ]
į Mes prižadam neatkreipti domės
tinėj salėj, Jarnse Si, Norwood,
• •i • •
šimtinę.
naitis. Po jais ėjo primicijanto
lando numylėta lakštingala, artis- bininko.
J padarais* Namas 10 kam-[
į Amerikos lietuviškus laikraščiiis,
Mass.
Adv. P. ©aužvai'dis savo turi ' Žiiibma, būtų galimi daugiau sesers penkių metų mergaitė apsi
tė-mokytoja— Čižauskienė. Iš
’ barių, garadžius automo- j
Gerbiamosios L. D. K. S. kurie dabar šmeiš, meluos ii’ žemįs
tikiujų, kada. ponia Čižauskiehė ningoje kalboje nupiešė, kaip var 'pelnyti šiame piknike, b.et toje rengusi baltai su ilgu nuometu, at j. biliams; tvartas dėl 16 ar- j
kuopos malonėkite pasirūpinti Lietuvos valdžią kaip tik įmany
pasirodo scenoje, visiems būna kas gingas yra kelias į mokslą ir nu pačioje dienoje buvo surengta šv. rodė lig jaunoji, jai atsistavo dvi i kliu, vištinykas’ir kiti trio- !
ir prisiųsti atstovus į šį suva dami prirašydami visokių nebūtų
tai nepaprasto. Jos sceniška iš-| rodė, kad jisai tą -mokslą sunau Jurgio parap. vaikučių užbaigimas didesnės mergaitės. Toliau ėjo Į bėsiai geriausiame stovyje. ]
žiavimų. Kadangi šis suvažia daiktų savo šlamštuose.
vaizda, ninkamas apsirėdymas, ro dos skleisdamas apšvietą tarpe 8-tos- klases mokinimasis; tokiu primicijanto seni tėveliai, dvi se ! Apie 90 akrų dirbamos že- j
vimas bus metinis ir sykiu poSveikiname naują Lietuvos mi- dos kad peteliškė atskrydo. O a- [ darbininkiškosios visuomenės per
būdu vyčiams biskį pakenkė. Ši sutės, broliukas ir artimesni gimi ! mes. Upė su vandenpuo-. į
seiminis, todėl yra labai daug niseterių kabinetą su dideliu
pie balso gražumą ir dainų išpil laikraštį “Darbininką.” Taipogi toks dalykas reiktų išvengti, kaip nės iš kitų miestų. Ant galo ėjo ! liu ir ežerėlis. Miškas, ka- į
svarbių reikalų kuriuos- turė
džiaugsmu.
! me randasi labai didelių |
dymą negalima nei aprašyti* Cle- dėkavojo visuomenei už paramą, parap. rengiant kokius vakarus, vietinis klebonas kun. Čižauskas
sim ant šio suvažiavimo aptar
! medžių namų statymui. A-a
Pirmininkas L. Onaitis,
piknikus, taip ir dr-joms — užsi su kuli. Valaičiu įlydėjo primiciti ir vykinti gyvenimam
Lai
velando žmonės negali ja atsi ypač newarkiėčiams.
Raštininkas A. Žaliaduonis.
! pie 330 vaisingų medžių, j
Linkime naujam adv. P. Dauž- registruoti į Katalikiškų Draugijų
nelieka nei vienos kuopos kuri
džiaugti. Nors turime Clevelande
*»
*
I
į Automobilių kelias’ einh j
neprisiųstų kodaugjausiai ats
ir kitų daiiiminkių su pusėtinais vurdžiui pasisekimo jo darbuose. Sąryšį, nes vyčiai buvo užsiregis
į pro duris. Vieta garsi inė-1
tovų į šį taip svarbų suvažiavi
CLEYELANb, ORIO.
Advokatą P. Daužvardį su pa travę Sąryšyje birželio 22 d. dėl
balsais, bet toli ^gražti prilygti
džiotojams ir žvejams ir |
mą. Taip-gi tegul būna para
prie artistes Čižauskienės. šį kar- [ nele O. MalakaUskiute surišo ne: pikniko išanksto. Čia daugiau
tinkama kurortui, sanito- | A
Nepaprastas vakaras įvyko bifž.
ginimu ir toms kuopoms kurios
t
tą kaip ir visados jinai užžavėjo I atmezgamu ryšiu birželio 28 d. 5 klaidos įvyko' iš parap. pusės.
rijai ir kitokiems tikslams* I r
dar iki šiol neprigulėjo prielll d. šv. Jurgio bažnyčios svetdiSavaltifiial išplaukimai
klausytojus. - Buvo atšaukta net vai. vak. kun. Ign. Kelmelis, Šve.
Norima greitai parduoti I
pikniko įvairumai.
šio apskričio it tos kurios dfel nėj, iš kurio žmonės liko labai paJ ,
I
šią vietą dėlto, kad Savi- |
Trejybės
lietuvių
parapijos
baž

Nesigailėdama
tulų priežasčių yra atsisakiu tenkinti. Nors buvo šiltas oras, keturis kartus.
IilUTUVA
Pirmiausia bėgo mažos mergai
nyčioj, Neyark, N. J.
ninkas mirė. Įnešti reikia I
■ —i**—
sios nuo apskričio kad nuo šio bęt-gi visos sėdynės buvo užkalta saVo auksinio balso padainavo vis
NEW
lORE?Ą-BEEMBNAj
tes.
Greičiausioji
gavo
dovaną.
Vestuvių-iškilmės
atsibuvo
pas
j tilt $3,000. Preke $8,500. m
suvažiavimo visos kai viena muziką mylinčių žmonių. Cieve- kitą Raiii^ Kž ką bitvo apdovano-Į
PMtogialk laivais
J
tėvelius
Malakauskus,
Nutley,
N.
Paskiau
bėgo
vaikučiai,
išjųgrei[ Išmokėjimas lengvomis iš- SI
ta didžiatūliu fožių thikiettt.
prigulėtų prie apskričio.
Jei
COLUMBUS — STUTTGERTl
lande dar tokio puikaus vokalo
...
į,r „ ,,f„
J
lygomis pagal sutarties. w|
MUNCHEN .
Stebėtinai pakilo muzikai lietu-J
visi išvieno dirbsime tai pasek
i
J
NbriMi
įsigyti pelningą ir Bj
nėr buvę . Buvo tai muzikų Bi
ir vienas liesos kambariu lal- l
mės bus tikrai džiuginančios*
vilt taiąje per tą truntpą laiką, ger-J
vafs. Daug pataisyta 3 klesbK -j
< j gerą farmą kreipkitės tuo- B|
zauskų mokinių koncertas.
Mo
o
Taip-gi ant šio suvažiavimo
laivais. Palankus, uždaromi 2
biamiems Olšauskams apsigyventa
ir LloVą kambariai. Lalvakbr- I
į» jaus pas:
K|
S
atstovai išduos raportų iįs L. D. kiniai, kaip tai balso ir piano sa- CleVėlande. x
! I A
r V i
A
W
Ti tlre
"
Į
člų reikalais klausk vietos a- J
k.
Į
V
A
lA
K. S. 9-to seimo ir teip pat iš
genio arba zI
Daugiau trokštame tokių vaka-į
NORTH GERMAN LLOYD JN
Rėal Elstate & InSUratiOl I
važiavimo komisija išduos ra
rų.
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‘Stlšįvienijimas Lietuvių
A M K. Amerikoje 1

■i

/

bus išgirsti. Taip-gi primena
me visoms kuopoms o ypač
kuopų valdyboms kai malonė
tumėte pasimokėti į apskritį Už I
šiuos metus, nes nekuriu kuo-Į
jų yra nemokėta už kelis mo
tus. Todėl gerb. kuopų valdy
bos malonėkite pasistengti ir
užsimokėti ik suvažiavimo.
Teip-gi nepamirškite inteikti
atstovam daug gerų įnešimų. O į
jei katros kuopos jau tikrai ne
išgali prisiųsti atstovo tai įne- Į

*

bai. Taip-gi primename gerb. |
Šimus siųskite apskričio valdyatstovam kad pribūtumėte lai-1
ku, nes suvažiavimas prasidės
paskirtu laiku.
į

Pirm. M. B. Kamandulis, Į

VISUS
SPAUDOS DAUBOS

Buv^s.

&iotix CMY, IOWA.

*
1

šitam |

"DARBJlUMKD”
SUSTOT® :
Kurioje greita^ gerai irpigiai atspausdinama:
KNYGOS
'
KONSTITUCIJOS
PLAKATAI
TiKffiTAi .
LAIŠKAM ir
KONVERTAM
ANTGALIAI,
UŽKVIETIMAI
BAR CHEKIA1 ir it.
Sti vishis spaudos darkau
visuoinet kreipkitės 1/as
imis b gausite gėfiataį pa
tarnavimą.

•a

■VsfgOhidkas apleidžia.'
_-

>

I

. I-

Labai apgailestaujame kad mū
sų vargoninkas gerb. E. Šlapelis
apleidžia šią koloniją!. Daug jis Į
pasidarbavo parapijos naudai ir
todėl jis yra visų mylimas ir ger
biamas. Linkime jam kuogeriausių pasisekimų visut ir visame. Da
bar pageidaujame kito gero vargoninko, kuris galėtų gerb. Šlapelio
vietą užimti ir vesti ^chorus kaip
jigšiol buvo vedami.

Uutb. mūsų kieb. paminėjimui
~ * >-
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Geibiftinioji, kurie nmirot M'lhmtt į Lietuvą šią vasiirą tai
leiskit teip puikios pragos, bet Woj miUuokUės ja,
•
Amerikos Vuktžiu tlŽgyrS. liaują. įstatomą kmiuoml remhmtls
vienum svetiin&iUui gymmnčlalfi Amerikoje yni lėldžianin, ap
puvo Salt -- gimines Ir laike iiietų sugrįžti į Aiiitn-lką bu kliudą.
žUtojautiems | savu tėvyne Amei-ikos VakHlil išduoda tuiu tikra*
• dymtis, kmi jis m- ji gulės grįžti atgal ir nereiMdmil m paskaityti |
nustatytos kvotosHkuitlhms atvužlnojnnėią Šią Šąli.
Pilstančiam pinigus i visus Štilis atginusiai (kaip kltll. iteruptai
pusportus, padarom uffldavltus ir atmkaučiūr piiruoSbim kelionėn. ■
llimnlnkas pusitlnkmn stotyse
l'orke: suteikinm nakvynę ui ptf
muitą kalną, nes užlulkom snw VlMSlilW UBIKALAUK LAIV.
čiU KABW, Imiym&lannisį iš kur lę kur nori vaMuoti.

poM yra'via08o didosnėso Uoittvlą koHoiiijoso Ainurlko.Įo, todėl, taJrintUjji Infontnaciją, kreipkitės prie ktapą Buktetmių Mbii tipMM i CM|į<*
tro.RlMc:
'
. , *
»
« • -

*

M

-

*

Tai
IMuvių katalikų nusugriattiiania tvir
tove. Lietuvy* kataliko! Jei dar prie šios organicijos. hepriklūiisai, nieko nelaukdamas tuoj prisirašylų nes ji:
,
• 1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00,
$250.00, $500.00, $750.00, $1000.00, $2,ObO.OO, $3,000.00.
2. Moka pašalpą nhtiaftiš ligoniams kas savaitę po:
$3,50, $7.00, $10.00, $14.00, .$Ži.0().
.
.
3* Šelpia suvargusius narius ir naŠlaičlUš.
4 Nariai gauna Š, L. R. K. A. organą, savaitinį laikraštį ’'Garsą’*.
(
•
5* Skleidžia apšvietą, leidžia getus raštus it dalina na
riams veltui.
’
■ 6. platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos rrikttlaisj rehila Lietuvos respubliką.
.
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia Valkus nuo vienų
metu amžiaus.
.
.

ą^yjtiejų/rąętųdcimig^yipiotstt-^,HS >
kaktuvių, kurios išpuolė biri. 10 EB 222
**'

Boaton* Mojm.

I > • Įsliojl^na’į S* L. R. K* A. pigus, mCneuino inokt'stis hngvp. Kuo-

Klibi kunigavimo sukkktuvėsi
A L ,‘j*-^

h

m

kI

t

t

yra 'GYVAM DŽIAUGSMAI SERGANČIAM VILTIS!
MIRŠTANČIAM RAMYBE!
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OKOimi i. BAItTAglUS
NėtfYortSL
498 Vuhington
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THebbtmu: CaiMl nte
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8pq 9th «tr.,
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CHORISTAMS.

Laike offectoriunr vietijBoliste pį širvaitiene labai grad sugiedojo “Avė Maria.” Gaikad primicijanto sesute negiej, ji turi labai gražų ir maloni}
gelį. Detroito žymiausia smuitainkas p-naš Bukantas žavejan-

t

dinio šveicaiTečiąi. įgųa dar
,.
* m 8o. Boston 4000
Visi šv. Petro bažnytinio
gulus.
choto nariai malonėkite pribū
Tuo pasibaigia pirmas* havL. D. K. S, 1-MOS KUOPOS ti ant ^usirinkimos, 'seredoje,
taimas (45 inin.).
t
LIETUVIS GYDYTOJAS IR
liepos 9 .d.
Šis susirinkimas
PIKNIKAS. ,
Antras havfaimas vyko be y-s
CHIRURGAS
Utena. Utena yra vienas
bus labai svarbus, todėl neuž
gyhėssvaigiųjų patingų atmainų su keliais lie
506 E. Broadway, So. Boston.
Rengtasai liepos 6 d. išvažia mirškite ateiti*
Valdyba. žymesniųjų Aukštaitijos cent gėrimų vartojimo,, reikėtų pa tuvių prasiveržimais į šveica-'
(Kampas G St Ir Broadvrayj
vimas labai gražiai pavyko, ti
L"
VALANDOS; 9—11, 2—4, 7—9
rų. Savo vardą turinti Utena vadinti smukle.
grieže ant smuikos “The Ro(riečių vartus, su kritingais
ras buvo piknikinis,
Vieta
nuo'Utenio, kurs gyvenęs di : .Šis priklauso bemaž visi U- jiems momentais, kuriuos išSUSIRINKIMAS.
iry.” Žmonės išgirdę žavėjau^
tikrai lietuviška. Žmonių da
Kauniškes Šv, Kazimiero džiųjų Lietuvos kunigaikščių tenos miešto * vAldininkai ir į- . gelbsti vartininkas it hekas.
smuikos mcliodiją buvo prilyvavo gana gražus būrys. Vi
dujos ir abelnąi spaudos plati gadynės, buvęs Utenos provin vairūs raštininkai. Tai mat ką i Antrų liavtaimų mūsų žaidėrsti ašaroti.
Per mišias Dan
si pasielgimai ir žaidimai ėja
nimo susirinkimas, bus 10 d. cijos valdovas, šie pilį pasta* UUtenoš šviesuomenė mėgsta: j jų nuovargis pasiTeiškni* žytų šeimyna priėjo prie Šven
gydytoms.
visai kooperatyviškai. Pelnp
VIDURINIU
LIGĮT
tęs
ir
joje
gyvenęs
(žiūr.
:
‘
^Is

liepos
8
vd.
vakare,
1924
to. Kaip malonu buvo tėvemįau ir tuo pakerta jų žai dimo
kuopa pasidarė $50.00 su cen pobažnytineje svetainejė . įnt
vai, 9 iki 11 ryte, 1 iki 3 po plot..
■
torija Urba apsakymai apie
Kdi reliną švietimo ir kultū teinpų.
iH, sesutėms ir broliukui pri,
7 Iki 9 Vgfc
tais. Kuomet visi pilnai prisi
5-tos gatves, So. Boston, Mass. Lietuvos.' praeigą/ ’ - Parašė riniams reikalams, tai jie ir : Antras liavtannas ^baigtas
ti pirmą kartą Švęnčiausį iš
389
Broadway,
So. Boston.
šoko, kojtj nebegalėjo pavilkti,
* gaujai išsišvėntusio, kunigo DanSusirinkimas pusmetinis ir la Stanislovas Zanavykas. Kasz- cento gaili išmesti.
Tel.
So.
Boston
2831.
5:0 šveicarų naudai (vienas go
tuomet’ nenuilstančios Bostono
bai svarbus; yra daug įmygu tii Tėvynės Mylėtojų. Tilžėje i Taip. Buvusis apskrities*vir tas įvarytas iš 11 metrų).
; jBaftnto, Po mišių prfmicijantas vi4
lakštingalos atvėrė savo gra
ir
kitus
istorinius
veikalus),
neatsiemusių
ir
naujų
parėju

riems suteikė palaiminimą. Ši iš
Tūkstantine minia reiškė di
šininkas sužinojęs kad vakaras
žiuosius ir jautriuosius lietu
Utenio
kunigaikštija
buvusi
Tel. So. Boston 270
sių.
Tai
meldžiame
skaitlingai
kilme ii g;i i, ilgai neišdils iš Dotroiirengiamas moksleivių, nepirko delės simpatijos lietuvių pusei
viškus balselius. Jų !dainos
atsilankyti.. Skyriaus Valdybą. garsi,, pats Utęnis, kaip ir visi bilieto irmuėjo sau.’ Tą vaka- ir kiekvienas mūsų žingsnis bu
tiečin minties. ^Džiaugiasi Dau
tvėrė tam tikrų lietuviško
ano meto' lietuviai,. buvęs
mantų šeimyna susilaukusi savn džiaugsmo darželį.
- nar- rą pereitai smetais statė skau- vo gyvai sutinkamas ovacijo
Galima susikalbėti ir Uetuvitkai
sus vadas ir išmintingas valdy- taiw LaĮke rinkliavos “Švieti- mis.
dTY POINT
sūnaus ir brolio kunigu, džiaugiaDaugiau tokių kooperatyviš
oirieo valandos: Rytais iki 9 vaL
3 šeimynoj 14 kambarni na tdjas. Po Utenįo šią provinci- Jri0 naudai” vienas stambus pori DetroiticČiai ir didžiuojasi, kad
Mūsų kaimynai Latviai turė
Po pietų nuo 1—3
kų išvažiavimu; daugiau atgi
mas ru maudynėmis, skalbyne- ją valdęs Daumantas, daly va-Inas teišmetė. tik 40 et., tuo tar- jo priešų, įžymiai silpnesnį —
iŠ Detroito kolonijos išaugo Baž
Vakarais nuoB—9
mimo; daugiau darbininkiško
536 E. Broadway, So. Boston
mis, pečiais ir tt geroj vietoj, vęs Didžiojo Kunigaikščio ir‘ pu kai kiti “Inteligentų Klu Prancūziją, kuriai nedaug ma
nyčios ir tautos veikėjas. Jaunas
sujudimo.
preke $7,500, lengvos, išlygos. karaliaus Mindaugo nužudy
kunigas nors mažpi gyveno DetVieversys. 5 šęimynu su krautuve ir biz me. Pilis randasi netoliese bo” nariai aukojo po daug žiau už mus pralaimėjo.
■
roite, kadangi lanke Niagaros seEstija — tai Pabaltijos fut
daugiau.
16 MĖTŲ SOUTH BOSTONŲ
niu, Ant puikaus kampo, ge Utenos, niąž daug 4r5 km. ats
. minariją, bet laike atostogų darYra “Saulės” Progimnazi bolo garbė. Prieš Ameriką es
MOKSLAS PRASIDĖJO. riausioj vietoj. City Point, savi tu.
.
“bavosi jaunimo tarpe: Vyčiuose rr
ja, kurioj veikia penkios kla tai moraliai laimėjo, nes žaidė
Einant
Vieškeliu,
vedančiu
ninkui
reikia
pinigu,
todėl
par

ypatingai Giedrininkų 6-toj- kuoVasarine lietuvių bernai-sės ir “Mokytojų Kursai/r daug geriau, negu Amerika:
AKIŲ SPECIALISTAS
duoda
už
stebėtinai
pigią
pre

iš
Utenos
į"Malėtus,
po'
kairės
POj, įBrią savo pastangomis suor- čiams ir mergaitėms mokykla
kurie skaitosi du metiniais, nes jie parodė gražų, klasinį žaidi
899a W. Broadway, So. Boston
Į VALANDOS: Nuo 9 r, iki 7 v, vak.
♦
pamatysi du Stačiu kalnu, tai vra tik I ir II kursas.
: gani yfro 21-pirmais metais. ITž prasidėjo panedėlyje liepps 7 d. kę, tik $16,000.
mą, Pralaimėjo 0:1 iš' pendelio
IIMII
ir bus Utenio pilies griuvėsiai.
A. IVAS
jo pasidarbavimą jam vietinės idė Pirmų dienų užsiregistravo ar
(11
metrų).
Ir Progimnazija ir “Moky
jinės kuopos: Vyčiai, Moterų Są ti 300 mergaičių ir bernaičių. 361 W< B’way, South Boston. ‘ Įvairių milžinkapių, pilių
Vartininkas Lass, mums ži
Tėl. So. Boston 0823
tojų Kursai” vedami katalikiš
'griuvėsių ir kitų istorinių vie
junga ir Lietuvos Dukters sutei Skyrių yra astuoni.
LIETUVIS
DANTISTAS
koje dvasioje, ir moksleiviai nomas iš rungtynių Kaune, čia
tų nedaugiausia turime, todėl
kė po gražią dovaną. Kun. Dau.Mokytojauja p-Ičs Elena Ki
buvo sutiktas publikos <lidžiautaipgi katalikai.
2 mantas ir Daumantų šeimyna su biu-i u to, Elena Zenevičiutė, Turiu, daug visokių namų: mūrinių jas reikėti} saugoti ir brangin
Daug darbuojasi švietimo ir siomis ovacijomis ir po rungty
(KASPARAVIČIUS)
,
ir
medinių,
naujų
Ir
senų,
pigių
ir
b,ranti, ko pas mus nesimato. Pi
visais labai gražiai sugyveno ,nž Valerija Bejeckiutč, Marijona
nių
prancūzų
kareiviai
ant
425
Broadway,
South Boston
glų. Dorciiester’y penkių šeimynų me
katalikybės dirvoje neužmirš
Ofiso
valandos
:
tai gaiisiai gavo kolektos tarpo Vervečkiutė, Elena Savilioniu- dinis namas su dviem Storais, randasi lies griuvėsių paviršių žmonės
rankų jį išnešė, iš aikštės.
tamos
atminties
kunigas
VI.
nuo
9
Iki
12
:00
ryte
ir
nuo 1:80
geroj biznio vietoj, parsiduoda pi javais usėžja,' todėl, reik tikė
pirmu mišiij ir šeimynos bei pa tė ir Magdelena Duobiate. Vy labai
iki 5 ir nuo 0:00 iki 8 vai. vakare.
Mes
pernai
Kaune
su
pasige

giai, rendų neša į mėnesį* $210, kaina
Butvilą, Utenos ‘ ‘ Saulės’ ’ Pro
Ofisas uždarytas aubatos vakarais
vieniai pasveikindami davė gražio rai mokytojai — Pranas Gu tpcMS.OOO. Trijų Šeimynų, penkioli tis, per keletą metų griuvėsius
Ir nedeldlenlais.
gimnazijos direktorius ir Mo rėjimu žiūrėjom į jų žaidimą,
kos kambarių, medinis namas, su, vit
dovanėlių.
das, Antanas Kneižys, M. Kar sais- vėliausios mados itaisymals, par visai iširsiant. Reikėti} atatin
bet
šiemet
olimpiadoje
jie
žai

siduoda už $13,000. Rendų neša j mė kamoms įstaigoms susirūpinti, kytojų Kursų vedėjas ir kape
bauskas
ir
Jonas
Plevokas.
Primicij autui puota.
nesi $120, So. Bostone parsiduoda ge
lionas. Jo baisiai nekenčia ir dė neįinanoai geriau ir padarė
kad
panašios
vietos
ir
griuvė

Perdetiniu yra kun. Pr. Stra- ras mūrinis namas su dviem Storais ir
visaip jį. šmeižia Utenos laisva gero įspūdžio Europos publi
randasi’ geroj biznio vietoj, rendų ne
Tel. Brockton 5112—W.
Daumantai nors neperseniai kauskas.
ša I mėnesį $270, kalnų $22,000. Jei siai išlikti}; jidt-tai gyvas veid maniai ir šiaučiai-inteligentai. kai.
gyvena Detroite, bet pažįstamų ir
DANTISTAS
gu kurie, norite inšiurint namų, biznį, rodis ateinančioms kartoms.
Daug siurprizų suteikė šis
tr
suprantama:
kas
daugiau
arba
fornišių
tai
galite
kreiptis
prię
-*^prietclių turi labai daug. Laike
manęs, taip pat kurie norit pirkt, pais Juk tik iš griuvėsių ir. pilių ma
futbolo turmiras. Ispanija vi
DAUG ŽMONIŲ CITY
duot, arba mainyt namus arba biznius, toma mūsų piahočių gyveni dirba, tas ir mylimu nesti.
pietų mokyklos svetainė buvo pil
kreipkitės pas mane o aš patarnausiu
POINT’E.
. Yra-ir daugiau'katalikiško sai netikėtai pralaimėjo Itali
(GUMAUSKAS)
na svečiu, reiškia, kad Dauman
visiems teisingai, nes daugumas iš mas.
'
“
jai
1:00;
ta
vieną
nelemtąjį
gomane pažįstat ypatiškai nema
sios intęligentijos.
r.
705 Main St., Montello, Mass.
tai begyvendami Detroite į trum Pereitą nedėldienį City; Poin- tamstų
Panašūs griuvėsiai nevieną
žinus kaip dešimts mėtų, tai kodėl ne-’
lą
Ispanų
bekąs
,
Vallaiia
pats
Yra pavasarinipkų kuopa,
' (Kampas Broad Street)
pą laiką laimėjo didelę pažintį ir te žmonių,buvo apie.50,000.Re
gal sukelti pn^ Tėvynės mei kurios pirmininku yrą,, drauge sau įvare ir jįj yaftininkas M.
t
draugiškumą. Svetainė buvo la tai kada tiek ten susirenka. .
*
. ’*
• * '•
'' ’ •
RE^ESTATĖIRIN§URANČE J lės?t
Laniora,
geriausias
pasauly,
Utenos , Apskrities pav-asari■r
bai gražiai išpuošta, stalai užvers
’
:
Tel.
go.
B^ton
0404-J.
• Kitos kultūringos tautos turi ninku -pįrpūpinkask Kunf 5 ,VL susiėmęs galvą apsiverkė.
ti skaniais valgiais, svečių ūpas
f ’ Tėll So. BostoM 2340. ’ ‘
?
Advokatas šalna t išvažiavo t
■Vengriją Egiptui tiek pat ne
itin (sęnų panrniklų, kas. sve- Butyila..,
^uw ląbaį.palulęs. Ant visų vri įPennsylvamą savaitei vakacitnrilauh. tiesiog stebina.
Tos
i»Moksleivių tarpe yra <lv- tikėtai pralaimėjo, kaip ir Bel
’ dų’bttvo matyti maloni Šypsena. M- , Ję .vietų užimą ponia
«
o: iria g r m
■
taųjos. .panagius . paminklus kuopi: ateitininkų ip skautų gija Švedijai.'
Laike pietų išpildytas gražus nienė.
'45S WEST BB0ADWAY,
brangina. ,1” ‘
- ’į
'
draugovė,,
į
Ateitininkų
kuopa
South Bpston, Wtas$. ’ '
programas iš kalbą, dainų ir mu
Męs-gi nė griuvėsių nebeno'- yra susiskajdižįtjsi į sekcijas.
Darom dailius paveikslus. VeseMias
zikos. Kalbėjo kunigai t Čižans- SENI ŽMONĖS NUKAMUOTI
traukiam vakarais. UŽallkom vi
rim saugoti, /kurių taip-gi ma
Uteniškiai., susipraskite: ne
sokios rūšies rėmus.
• kas, Jonaitis, Kemėšis, Albavieius, RŪPESČIAIS, ATRANDA
Mes turime 18 m. patyrimų valgių' žai besą, — o ką jau kalbėti avartokite-alkoholio ir pažinki
KaruŽiškis. moksleivis Medinis ir
gaminime. Musų yra didžiausia pasi
DIDĮ PALENGVINIMĄ
pie
sveikus
paminklus,
kurių,
Lietuvių Biuras prie Forelgn Lanryžimas duoti gerų valgį, skaniai ir
te socialistų klaidas, beskaity
dvi svetimtautės Detroito žymios
NUGA-T0NE
švariai pagamintų ir už prieinamų
guage Informntion Servicv, 119 West ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINES .
rodos, visoje Lietuvoje nevie dami katalikiškus raštus ir lai 41
st Street, New Yorlc City. ieško ži
kainų. Pasninkų dienomis pritaiko
International Institute veikėjos
Jis Atlieka Darbų ir Atlieką Jį
mi tam tikri, valgiai.
nių
apie Juozų Ilusli .kuris gyveno '• DRAUGYSTĖS VALDYBOS
no nerastum. "
kraščius!
p-les Ranki n ir S'prague. Daina1439 S. 49th Street, Cicero. Iii.
ADRESAI.
Greitai
Juk, anot D-To V. Kudirkos:
244 W. Broadway, Eo. Boston
Kas galėtų suteikti kokių žinių ma
va solistė p. širvaitienė ir ValiuAntra musų valgykla yra
Utenos Juozas. lonėkite pranešti.
tūkstančiai atrandančių stebėti Po num. 1380 Dorchester Avė. “Lietuva tėvynė mūsų, tu did
iras. * Pianą skambino p-lū As nųYrapalengvinimų
vos į keletu dienų.
vyrių žeme, iš'praeities Tavo
ir A. Simanavičius
PIRMININKAS — M. Zoba,
trauskaitė. Prieš užbaigimą pro- Nuga-Tone grąžina gyvumų, veikmę ir A. Savičiunas
SaviidnkaL
Lietuvos
pilietė
Salomėja
Petru
539 E. 7-th St, So. Boston, Ma»S.
sūnūs
te
stiprybę
semia!
”
Iš
jų nudėvėtiems nervams ir
gramo kalbėjo' kun. Daumantas. pajiegų
Telephone So. Boston 1516—J.
IŠ
PASAULINĖS
OLIMPIA

muskulams. Budavoja raudonąjį krau
ševičienė iš Pakruojaus miestelio, VICE-PIRM.
praeities
mes
sau
turim
semti
-—''Kazys Ainbrožas
Programą vedė moksleivis K. C’i- jų, stiprius, pastovius nervus ir stebė
DOS.
492
E.
7-th
St., So. Boston, Mass.
Šiaulių
apskričio
praneša,
kad
jos
tinai padidina jų patvarumų. Suteikia
.
_________ i
jėgų. Tos praeities reiškėjais
PKOT. RAŠTININKAS — .T. Giineckis,
birka iš Niagara Pails, N. Y. Sve gaivinanti miegų, gerų apetitų, puikų
ir yra istorinės; vietos: milžin
Lietuvių komanda, kuri su vyras, Jokūbas Petruševičius iŠ - 5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
žlebčiojlmų. pastovų vidurių veikimų,
čių buvo iš Amsterdam. N. Y., apsčiai
RAŠTININKAS — Matas šelkis,
entuziazmo ir ambicijos.
Jei
Geriausias laikas pirkt far- kapiai, pilys, piliakalniai etc. Šveicarija privalėjo žaisti pir Podbiržčs valsčiaus atvyko Ameri FIN.460
E. 7-tli St., So. Boston, Mass.
***
’
•
IVashington, D. C., Cleveland, Jus nesijaučiat kaip reikiant, tat pats
kon 1913 metais ir dirbo Scranto- KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
dėl savo gerovės pabandykit jp Jis nie mą šiemet. Pirkime ir parda Todėl susirūpinkime.
mutinė,
atidarant
tumirą,
at

885 E. Broachvay, S. Boston, Mass.
Ohio, Ilomestead, Pa., Niagara ko Jums nekainuos, jei Jus neturėtu vime stribų ir farmų arba sune anglių kasyklose. Yrą gandų, MARŠALKA
— J. Zaikis,
vyko
Paryžiun
tik
keliomis
va

mėt
iš
jo
palengvinimo.
Jis
yra
priimKalis, N. Y. ir iš Saginav .Mieli. nus imti ir Jus tuojau pradėsit jaus
7
IVinfield
St, So. Boston, Mass.
*
-k*
mainyme stubos sū farma mes
landomis prieš rungtynes, po kad Jokūbus Petruševičius žuvęs
Draugija laiko susirinkimus kas tre
Svečiai pasilikę kelioms dienoms tis geriau. Jei Jūsų: gydytojas dar
Utenoje yra du žymesni kny 2 parų kelionės, išvargę priva kasyklose. Tad Šiuo Lietuvos Res čių nedėidienj kiekvieno mėnesio, 2-rą
neužrašė jo, tai tuojaus eikit pas tamistai patarnausime. Kreip
linksmai praleido laiką po Belle jums
po pietų šv. Petro parapijos salėj,
•Jūsų aptiekorių ir nusipirkit bonkutę kitės prie mūs ypatiskai arba gynai: p. J. Dąbkaus ir B^-vūs
publikos Atstovybė prašu visti, vai.
11)2
E.
Seventii St., So. Boston, Mass.
lėjo
stoti
nęĮygion
kovon.
.
Island viena iš gražiausiu parką Nuga-Tone. Nepriimkit įkaito. Imkit
kas
žino
apie
Jokūbo
Petruševi

Jo per keletu dienų ir jei Jus nesijau- pęr laiškus.
“Žinynas,” į kuriuos pareina
Lietuvių komanda žaidė šia
Detroite ir apvažinėjo D.etroito sit geriau,ueatrodysit geriau, tai nu
AGENGY
J.
P.
VAITKUS,
laikraščiai: “Rytas,” “Lietu sudėčia: Balčiūnas (var.), Ja čiaus likimą, malonėti pranešti ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS
likusių pakiuko dalį pas aptieko
gražesnes vietas, kurių daug ran nešk
rių ir jis sugrąžins Jums Jūsų pinigus. 201 Millbury Street,
va.” B-vės “ Žinynas ’ knygy nušauskas, Hardingsonas (be- Atstovybei Washingtone.
VALDYBOS ANTRAŠAI
Išdirbėjai Nuga-Tone .taip gerai žino
dasi.
Liet. Respublikos Atstovybė
nas, be minėtų, pareina “Vie kai), Razma, Bartuška, Juodami kų jis padarys dėl Jūsų, įsako vi
Worcester,
Mass.
Medelis. siems aptiekoriams garantuoti jj ir su
nybė,” “Tėvynės Sargas/’ zapaitis (bavbekai),
S. A. V.
Mikugrąžinti Jūsų pinigus jei būtumėt neuž Tel. Park 7786.
Pirmininkas — .T. .TaroSa,
ganėdintas. Rekomenduojamas ir par
“Darbininkas,” “Pavasaris,” čaUskas, Sabaliauskas, Getčas,
440 E. 6-th St.. So. Boston, Mass.
duodamas per visus aptiekorius.
Vice-pirm. — .T. Grubinslęas,
“
Sargyba,
”
“
Ūkininkas,
’
“
Jė

Paieškau
savo
brolių
JONO
ir
Žebrauskas,
Garbacauskas(forGarsus darbininkų prietelis,
157 M Street, So.' Boston, Mass.
ga ir Grožis,” “Spaktyva” ir vardai).
ANTANO LIMONTŲ iš Šakiškių Prot. Raštininkas A. Janušonis,
Vokietijos vyskupas Kettler,
1426 Columbla Rd., S. Boston, Mass
po 2 šeimynas, visi naujau (‘ Kultūra’’ (pastarieji du —
Pirmieji išėjo į aikštę lietu akalicos, Kauno rėd. Mano antra- Ftninsų Raštininkas — K .Kiškis,1
sako:
sios . mados improvementai, prieškatalikiški). Pas p. Dab viai. Stadione ties rezultatų šas: SIBERIA, Blagoveshtcliensk.
8 Hatch Street, So. Boston, Mass
*‘Katalikas, kurs, galėdaIždininkas — L. švagždys,
steam šiluma etc., dideli lotai. itų galima apsčiai gauti: “Ry
t
'
lenta pirmu kart Pasaulines Sadovaja str. No. 4, Cazimira Ur111 Bmven St. So. Boston, Mass.
mas, neremia katalikiškosios
Prekė $11,500. $1,500 cash ir tas,” “ Lietuva, ” “ Lietuvos Olimpiados bokšte plevėsavo banoviteh. Kadangi turiu sunkiai Tvarkdarys — P. LauČka,
spaudos, neturi teisės vadintis ?| Naujoj Kankles. Šį kartų ! j
t
395 E. Flfth St., So. Boston. Mass.
lengvos išlygos.
Žinios,
”
‘
£
Socialdemokratas,
’
’
Draugijos
reikalais kreipkitės visa
sergantį
vyrą
(jau
beveik
metai)
Lietuvos
trispalvė
vėliava.
geni Bažnyčios vaiku.”
h leidžiama knyga — “Trejų p
Į protokolų rąštinlnkų.
A. IVAS,
“Lauko Darbininkas,” “Žie- Antroje lentos pusėje buvo iš ir esu labai vargingame ir skur dosDraugija
savo sūsirnkinnis laiko 2-vų
jį Metų Kanklės,” už 1922-3-4
361 W. Broadway, So. Boston žirba,” “Tautos Vairas,” kelta Šveicarijos raudona su džiame padėjime., tai maldauju ne nedėldlenį kiekvieno
mėnesio 1-mų vaL
.!■ I.p. . ! r. .... .
—■ ■—
■' .u—
po
pietų
parapijos
salėje,
492 Seventll (įmetus.
(į
“Kultūra” (Pirmaus pareida baltu kryžiumi. Netrukus iš atsakyti patalpinti šį paskelbimą, St„ So. Boston, Milss.
NAUJA KNYGA
įį
“Trejų Metų Kanklės” !į
REIKALINGA
vo1 ir žydų leidžiamas^rusiį kal bėgo aikštėn šveicariečiai ir nes broliai gal man suteiktų pa
dviejų
energingų
lietuvių:
vienas
Nau

ba dienraštis “Echo,” dabar- atėjo teisėjas M. Šamoni (Itali galbą. Pinigų už skelbimą nesiim
Jį bus atspauzdintos Lietuvoj J j
D. L, K. KEISTUČIO DR-GUOS
joje
Anglijoj^
Įeitas
vakarinėse
valsti

Parašė
gi
—
sustojo
ėjęs}.
siu, nes jų nebeturiu ir jeigu atsi
ja).
.
jį je ir išsiuntinėtos visiems jį jose ir nesibijančių važiuoti miestas
VALDYBOS ANTRAŠAI
I,
. JONAS VINICKAS
Utenos
šviesuomenė
—
neka

Per 8 spaudimo minutes į lie šauktų mano broliai, tai meldžiu
j i užsiprenumeravusiems Ka- j i nuo miesto. Propozicija labai gera.
Kaina : : : : : 20 centų
Lengvai galima padaryti virš $5,000 j talikiška, nors netrūksta ir uo tuvių vartus šveicariečiai įva jų užmokėti “Darbininkui už ap
(f ledoms, 1924 m. Premime-(f
metus. Jei jautiesi save tinkamu, už lių katalikybės
Pirmininkas — Antanas Pastolis.
Agentams geras nuošimtis.
dhrbuotojų. ro 2‘ golus, po to lietuviai lai skelbimą.
jjrątos kaina už Trejų Metui* klausimų rašyk’tuojaus: Biznio vedė
140 Bmven St., So. Boston, AtaM.’
Nurodoma kaip turi būti suVice-pirm.
— Martinas Knlstautas,
Valdininkų
dauguma
skaito
soReikšdama
“
Darbininkui
”
gi

’
H
Kankles
du
doleriai,
o
ve-U
kosi
puikiai;
tuo
sukelia
ovaci

jas F. w. TIKNIS, 880.IV. Broadway0
; tvarkyta pramonė ir laikas pa
4062 IVaslilngtob
St., ■lioslindale
1©J
(J 8-12-10-26) cialistišlius laikraščius; katali jų žiūrėtojų tarpe. Kiekvienas liausią pagarbą pasilieku vargšė Protokolų Rašt.
skirta kada pradėsime vykdin- jį liau bus brangiau.
Antanas Mace.luuas,
i! So. Boston, Mass.
E, Seventli St., South Boston
ti. Tad visi darbininkai įsigy R Antrašas:
kų spauda jiems nepatinka. So lietuvių prisiartinimas prie
Kasimira Urbonavičiene. Fta. 450
U
Raštininkus
— Jumsaa VinkeviMs
kite tą knygą neatidėliojant. s •
i!«r
cialistų raštų ir laikraščių jie šveiėariečių vartų sutinkamas
906 E. Brotuhvuyį Soiitli Bostolt
Galima gauti šiose įstaigose:
Knsierlus
Andriejus Zulleckas,
*
i; MIKAS PETRAUSKAS i| Ieškau darbo ImčernSJe. Esu prityręs gauna pas p. Dabitų. * ‘
publikoje pndvąsiuamu šauks
307 E. Ninth &U So. Boston, Mass.
“DARBININKAS”
PaleSkati savo brolio Romaldos BtiS- Maršalka — Atefenntol jąimokas,
Yra nemažai visokių aludžių. mu.
(su chaijfjfer lalanhils). Ieškau
ŠOU Broiupvuy, So. Boston, Mass.
Laisves Alėja, 60. Kaunas, u bučeris
nluusko,
kurią pirmiau gyveno Machu*
115 Gfnnhe St, So, Boston, Mum'
pastovios vietos bučernčje. Esu paty
i! “
ii ręs
LITHUANIAN SALES CORP.,
Di-augj’stč p.
Keistučio laiko
Taip laikosi lietuviai 20 mi- noy Olty, Pm - Rašiau lęėlisr laiškus ir
Lithuania.
tame amate per keliolika metų. Rei valstybinės degtines parduotunegavau Jokio afeakymo,. PraSnu jo mčnešlniūs suslrtaklmūs kas pirmą neii kalui
70 -Lttivrerice St., Laivvence, Mass.
esant galiu vesti
S
k
.v visą krautuvėje
i
Ylų, urmu ir neurmo svaigiųjų nūČiųįu rezultatu 2:0; prie pir paties
atsišaukti ar draugai praneški dOldienį kiekvieno mėnesio po No» 694
į į P. S. Pinigus siųst pašto jį tvarką,
Kam relktMngai butą toks
° Sn,T. VINICKAS
dtrblnlnkas 'malonėkit krMptU Muo gėrimų sandėlių, restoranų. Y- mo pabaigos havtaimo dėl mū te anie 3I> Jis klięa l^Perlojoa pam- IVashington St, S. Boston, Mass., 3-ČIą
'20'Huntlng St., E. Cumbrldget Mašs.
pijo’s.
i!
valandų po mrtą* Ateitimi ■atsiveskite
nioney otder’iais
r N,, flso
& “Inteligentų KKbaš?’
iii
T.BUSNIAUSKAS,
su savim naują nsrių prlakmusų drau
-- - -. B - - -.-'u ■■
sų vyrų nuovargio ir silpno žai*

OR. J. C. LANDŽIUS
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DR, PUSKUNIGIS

J. MACD0NEL1, M.0.

DR. H. S. STONE

ANT PARDAVIMO

DR. M. V. CASPER

DR. A. J. GORMAN
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