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vaikučius išsirikiavusius taj
nančius miesto gatve dainių
dainuojant. Po užsiėmimų
dama užkąsti baltas duonos
f
, ......
pienu. Nupirkta keletą
i
ARGUMENTAS NIEKO SAU
DARBININKŲ BANKUI
IŠGELBĖJO ITALUS.
PALEID) 300 DARBININKŲ KOPĖ RACIJA LIETUVOJE. Konduktoriaus neatsargumas. dingų ta vaikams įdomių
SEKASI.
Chicago. — Gynėjas žmog
Suv. Valstijų karo laivas
lų. 'Darželio išlaikymui mi
Hartfad
į
Ct
—
Thonisonžudžių ęiarenee S, Darrow per New York. — Statė Federa- Rieljmond surado Atlantike
. Kūrenu Vart. B-ve, Ukmer Vakar, rugpiūčio m. ’3 d. 1 valdyba esanti paskyrusi
villej
Bi$elow-Hartt'ord
kom

tris,dienas kalbėjo prieš teisė tion of Jųgbor banko pi’ezįden- italus, kurie lėkė iš Islandijos
gės apskr. Bendrovė įsteigta vai. p. p. važiavau siauruoju 400 litų.
panija
pfiįeido
300
darbininkų.
ją, gindamasTjoebą ir Leopol tas . P, J. Brady paskelbė apie į Grenlandiją kartu su ameri
1922 m. jaunų susipratusių ko- traukinėliu iŠ Kauno į Šančius.
Tas
padaryta'
dėl
užsakymų
dą. Jisai saite, kad pakorimu savo vedamojo banko stovį,. kiečiais,. Italų orlaivimnkas
perutinikų Kūrenu kaime, kur Stbty laukė daug' žmonių. Štai
Dainų vakaras.'
stokos.
Likusieji
darbininkai
tų vyrukų, vienam kurių 19 Nurodo, kad banko resursai Buvo Locatelli su trinūs paly
nėra nei bažnyčios, nei kitokiu atbildėjo traukinėlis. Žmonės, . Ukmerge, Atvykę iš Kai
savaitėje. - įstaigų.
m., o antram 18 m,, Illlnoiš pasiekė $6,000,000. Ir nuolat dovais. Pereitų ketvergę, italų dirba tris1dienas
. ’ . kaip skruzdėlės, galvatrnk- no p, p. ^imkus ir Starką i
.... . ..
_ ■ _ _j _ ___
■valstijų užsitrauktų ant savęs auga. Bet įissalvG^JkadMarhU oriai vis-gerąHekė-sm ameriko ~
B-ve buvo sreigimnaTne cTėT čiais lipa į vagonėTįus, įr dar iepos mėn. 27 d. darė Kov
AWfeu8iATPIGS.
^shame amt disgrace,’ ’ gėdą ir ninkai turi būti atsargūs su nai s. Bebaigiant kelionę kaž
pelno, bei kainų sureguliavun©, visi nesuskubo susėsti, kaip ‘ to, Taujenų ir Jonavoa D
negarbę.
steigimu tokiu įstaigų. - Sako, kas mašinoj pasidarė ir reikė Vokietijos anglis jau dabar bet, dėl pasiniokinimo bendro konduktorius 20 Nr. davė žen Dienai chorų patikrinimą. Tąsi
Leopold savo kamaraitėj pa kad su mažu . kapitalu sunku jo nusileisti jūrėm Mašiną pa pigesnė penkiais nuošimčiais, koperacijos darbo praktikoje klą važiuoti. Tuo tarpu viena reikalui vakare, puikiai ilim
reiškė, . Kad jis į gyvenimą turėti geras pasekmes.
taisė* bet pasikelti iš jūrės ne negu pasaulines rinkos kaina. ir dėl skleidimo jaunuomenės moteris su vaikais ką tik nepa nuotame, miesto sode buvo ,
žiūrįs “witliout prejudice and
galėjo. Jūrės blaškomi ir ken Belgijos laikraščiai rašo, kad tarpe koperacijos įdejos. Jau teko po vagonu. Kai konduk ruoštas “Dainų Vakaras”
vitliout the falše eomfort of a
tėjo ant savo mašinos suvargę kai Daweso pienas bus įvykin treti metai kaip B-ve gyvuoją, toriaus užklausė,, kodėl jis ne koncertas kuriame dalyvavo
DARBAI SUMAŽĖJO.
religiuos prop,” be prietaro ir
italai. Jie išbuvo jūrėj 82 va tas, tai tą syk Vokietijos ang daiy-dama apyvartos per me apsižiūrėjęs duoda signalą at visi minėtai chorai, išsk
' ** - —_
r
be apsigaudinėjinio tikybiniu
Dainos prasi dSj
Albany, .N. Y/— Valstijos landų Jau buvo išnykus viltis lis bus 10 nuoš, pigesne, negu tus vos tik 5.672 litų; padaro sakė negalįs .visų keleivių lauk Kovarsko,
ti? Tuo viskas ir pasibaigė. p. Bertulio prakalba, jog
susiraminimu., •
Darbo Departmentas skelbia, surasti nelaimingus italus. Pa kitų saliui Yra spėjama, kad šiokių tokių sutaupų.’ Perei
Grįžtant atgal iš Šančių, lyg mą syltį tenka klausyti vie
kad per liepos mėnesį darbai galios nedalioj nuo laivo Bieh- vokiečių anglis užkariaus rin tais 1923 inetars būta sutaupą <
tyčia, tas pat pasikartojo. Tas skaitlingo kelių chorų dai
FONDAS Iš MILIJONO
mažėjo. Tas labiausia pažy tnond jūreivis Vtillis Pinkston kas Holandijoj, Atlantiko van litų 406, 98, Visos reikalingos
AUKUOTOJŲ.
mėta rūbų siuvimo, audinio ir tolumoj pamatė žalią vėliavų denyno uostuose ir Vidunžemi- B-ves sąskaitybai knygos yra pats konduktorius 20 Nr. dar Choras darė gerą įspūdi,
vedamos tinkamai. Sulig pa žmonėms belipant į vagonu? patikrinimo, p. Bartulio ve
švytruojant.
Suprasta, kad nes jūres uostuose.
La Follette’o kompanijos ve metalo pramonėj. Per liepos
jamomis reguliojamos ir išlai davė ženkląfe važiuoti.' Kad. iš- miesto eliorą^ gerai padama
tai ieškomųjų lakūnų esaiiia.Tr
dėjai sako steigia fondą, kuriu mėnesį sumažėjo darbai ant.4
y
dos. Kūrenu. Vart, B-vės pa vengtų galimas nelaimių su koletą atskirų dainų.
LENKAI FRANCIJON.
tikisi aukų iš milijono aukuo nuoš. o nuo bal. mėnesio suma išgelbėta. Orlaivis jų buvo jau
_________
*
vyzdys rodo, jog bendrovės ga moterimis ir mažais vaikais,
~—•'?
tiek sudaužytas, kad neužsįmotoji}. Tie pinigai bus sunau žėjo ant 14 nuoš.
kėjo gelbėti Tai Šūviu iš Bich- Vokiečių Ruhro krašte, fran- li turėti visur pasišiekuno, by nereikėtų mažai nusimanančių
Chorų patikrinimas, .
doti La Follette’o kampanijai.
cūzų
valdomame
•
yra
20,000
žmonių,
jaunuolių
skirti
kon

tik būtų vedamos tvarkingai ir
mondo anuotos padarytas or
SUSIARTINS SU .
lenkų.
'Dabar
pradėjus
franMariampole, Liepos mėn.
fe
sąžiningai.*
,
* duktoriais.
ARGENTINA. laiviui galas.- Italai rasti už
čttzams i? Buhro po trupu
d. čia buvo Dainos 'Dienai
ŽUVO ŠEŠI..
125 mailių .nuo kranto.
tį kraustytis kilo klausimas,
Washington. — Argentinos
Pradžios mokyklų mokyto rų patikrinimas. Turėjo
, Italijos premjeras Mussolini kur lenkus dėti. Tai FranciGroveton, N. H. — Ant gelž-,
Taurage. Kiekvienas gerai
tikrinama Gižų, Šunskų ir
ambasadorius Pueyrredon_am
' kelio kryžkelės traukinis suva
atsiuntė Amerikai karščiausių jos valdžia,
ytuUĮZ, „sutiko
ul,1KU juos
JUAj paimti žino, kad pagadinti bet1 kokį jai, lanką Kauno žemės ūkio riampolės Ateitininkų ch
tornobilin apvažiavo Naująją
kursus; š. m. rugpjūčio 7 d
padėkų už išgelbėjimą
žinėjo automobilių, kur buvo
Francijo"kąstais
retkūtą’ targ lengviau, ųegu jį vyksta su kai kuriais lektoriais Imt Gižų neatvyko. Pati
Angliją ir matėsi šų Naujosios
;---- r-7-r —
Šeši žmonės — visi.Vienos šei1
sutaisyti Taip ir su ’ Tauragės
mą darė * kompozitorii
bus pergabenti Franeijon.
Anglijos pramonininkais. 1 Jis
apžiūrėti Lietuvos įžymesnių
*. mynos nariai. Prie-, geležinke
NUBAUDĖ LIETUVĮ.
‘ ------ —----./'T Vartotojų B-ve; Ji veikia jau ūkių ir iš ten rugpiūčio 16 d. Šimkus ir J. Štarka, Mq
prikalbino šio krašto pramoni
lio vienas automobilius jau
nuo labai senų laikų, rodos nuo
ninkus . tartis ■ su. Afgentinos
i— į Klaipėdos kraštų. Čia eks- Seminarijos hute. Nor.
Tarnas Bušmauskas tapo* nu 7 MAŽINA^STAIGĄS.
. stovėjo, nes važiuotojai matė,
1908. m. Ir veikė savo,’laikų, kursihinkai išbus -4 dienas ir ateitininkų choro dalyvių
bankininkais apie steigimą Ar
baustas ant' $100,. Jis rastas
kad ateina traukinys. Tuoj
atvyko (jie įsirašę -.atostoį
Amerikos valdžia, pradėjo labai pasekmingai/—, pasista
gentinoj dirbtuvių. Ambasa
kaltu tame, kad Miltone važia mažinti savo įstaigas Lenkijoj. tė viduryj miesto ant savo že per tą laiką susipažins su į vai metų į vietos 'chorus),. tačię
atvažiavo AVm. Donahuė su sa
dorius nurodė,. kad ypdčbovelvo automob iliumi. giltas. Už Uždarė keletą konsulatų, ir pa mes savus, gana didelius, rū riomis žemės ūkio šakomis ir dalyvavo apie 100 žmonių, į
vo šeimyna ir manė pervažiuo
nų kompanijoms būtų išrokavipasigėrimą nubaustas ant $15. liktuose sumažino. Valdininkų mus,' turėjo įvairius prekių’ organizacijomis bei Kląipedos St*. Šimkus atsisveikinimo kai
siąs iki traukinys atbėgs. Bet
mas steigti audiminėš Argen
.
* “•
-■
Bausmes tuoj ūžsiniokėjoT
= skaičių. Tas 1 padaryta dėlto, skyrius ete.- Bet dar prieš ka pramonės įmonėmis.
tas nepavyko. Traukinys dro
boję
pažymėjo
Mariampo
tinoj.
žė tiesiog į automobiliaus vidu
ateitininką chorą vienu ge
kad iš Lenkijos ateivių bus ma rą į valdybą pakliuvo ne koBaigė Maskvos konsėrBAIGIA STATUTI.
rį. Sudaužė jį į šmotelius- Kū
niųjų visoje Lietuvoje.
žiau, Pirma galėjo atvykti 35,- petatiiimkai. Bendrovė pra
. vatoriją.
GAVO AUGŠTĄ VIETĄ. .
nai buvo baisiai sudraskyti.
Vėliau- ten pat buvo atei
Washington.—Amerikos val 000f o dabar tik 5,000 lenkų te dėjo smukti, kol galiausiai susihankrūtijo. Laimė, kad ka-. šiomis dienomis grįžo iš Ru ninku choro repertuaro Dai
Washbigton—Pulk. IVilliam džia buvo Vokietijoj užsakiusi galės atvykti.
ŽUVO 10 ŽMONIŲ.
ras -r- jis išgelbsti Valdybą sijos baigęs Maskvos konser Dienai patikrinimas. Nuta
J.DonoVan, advokatas, tapo didžiulį orlaivį. .Jis buvo sta
New Orįeans, La. — Si. •paskirtas asistentu ‘Attomėy tomas garsiojoj Zeppelimi dirb BIJOKONKURENCIJOS. nuo atsakomybės, dėl jo žūna vatoriją Antanas Norvaišas, apylinkės at-kams moksle
*•
dokumentai, apyskaitos, jisai kurs, kaip teko girdėti, dar viams rinktis į Mariampolę rp
Philipps bažnyčia-labai nuken General. Jis yra* katalikas. tuvėj Friedrickshavene. Ame London, -—Anglijos metalo
tėjo nuo tornado. Pereitų ne- Dabartinis Attorney General rikos inžinieriai orlaivį jau ap pramonininkai susirūpino kon sugriauna namus. Lieka skly buosis mūsų operoje. Tuo bū peticijų'-ldekvieną sekmadi
dėliį laike pamaldų tornado Stone yra buvęs Colunibia uni žiūrėjo ir pranešė valdžiai, kad kurencija iš vokiečių pusės/ pas žemes su griuvesnis, bet du mūsų opera turės dar vieną
trenkė į tų bažnyčių ir sugrio versiteto profesorius,. o Dono- orlaiviu jau būsią galima lėkti Kai Vokietija ineis į pasauli ir į jį kas tai bando kibti. Di dainininką (baritoną), kurį, ti Valsčiaus valdybos šun
kimės išgirsti pradėjus rudens,
rugsėjo 10 d. Tada tuo orlai nes rinkas, tai Anglijos preky džiausia painiava.
vė. 10 žmonių vietoj žuvo, O van tada buvo jo’studentas.
Turžėnai, Kauno apskr.
1919 m. susirinkę . daugelis sezonui., •
viu iš Vokietijos amerikonai su
devVni žmonės sužeisti.
m. liepos m, pradžioj mūsų ta
bai bus riestai.
senų
narių
nutaria
atgaivinti
vokiečiais
lėks
per
Atlantiką
į
»
INEIS Į NAUJUS NAMUS.
draugiją. Išrenka valdyba* iŠ Naumiestis, Saldų apsk. Selo sčiaus kasai ir raštinę tikrai
Lakehurst, N. J. .
SUGRĮŽO DARBAN.
(darė revizijų) valstybės ko
DAUGIAUSIA IŠGERIA
L. Serbentos, J. Kairia ir Z. madienį, liepos m. 20 d. čia bu
Hartford, Ct.
Catliolic
trolės atstovas X, kuris
ALAUS.
'
.
Paterson. — Iš šilko darbi- Transeript nuo vidurio rugsėjo
Buračo, kuri daro aktingus žy vo Škaplieraos atlaidai. Per
KIEK STREIKŲ.
darbavęs* keletu dienų, at
■ ninku stteikininkij jau sugrįžo
įsikraustys į savus
Bavarija, daugiausia alaus gius: per trumpą laiką ji įstei sumų vargonais grojo žymus daug savivaldybės pridirb
darban 500 unįjistii ir daug ne- namus. Naujieji namai atsėjo Washington.—Savaitėje pa- išgeria. • Per metus atseina po gė krautuvę. Tauragėje ta du muzikas p. Zigmas Skirgaila ir
unijistų. Sugrįžo, po susidėvė $150.000. Tie namai yra prie sibaigusioje rugpj. 23 d. Darbo 67 galionus ant asmens/ Antrą skyrių kaimuose. Bei iš seno giedojo jo paties pastangomis šunybių. Kaltininkai kol
Departmentas turėjo ant ran vietų užima Holandija. Ten sios valdybos ji perėmė tik 176 suruoštas nedidelis, bet gerai atsakomybėn netraukiamtKi
jimo su kompanijomis.
< Asylum Avė.
tais pasiliko tik teisybės
Minėto laikraščio redakto kų 40 streikų. Be to buvo14 ant žmogaus atseina po 54 ga litus ir didžiausią žmonių ne  organizuotas choras.
dytojai, kuriems savivald
BUVO KIIj®S GAISRAS? . rius yra monsignoras Tliomas ginčų dar iki streiko; nedaėju
pasitikėjimą. Aplinkybės bu Be to, p. Z. Skirgaila savo
lionus.
“ponai” stengiasi vis
siu. ‘
’
' '
vo labai sunkios, bet darbas stipriu baritonu pagiedojo po
L.
Duggan.
Jis'
to
laikraščio
būdais atkeršyti.
’Blaine, Ohio. — Lansing ka
. Apie Pattersono šilko darbi
vyko.
Koperatyvo
priešinin

rų
klasinių
dalykų
p.
S.
Stan

redaktorium
buvo
per
25
me

NEDAUG MIRIMŲsykloj buvo kilęs gaisras. Bet
ninkų streikų Darbo Departkai laikėsi nuošaliai.
kevičiaus smuikui pritariant
tus.
jis pavyko greitai ūžgesyti
niėntas nepaminėjo.
London. — 1923 m. Anglijoj
Bet Štai, vos tik sutvirtėjo Visa tai darė didelio ir malo
-■■■ ■ 7
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ŽUVO BEGELBĖDAMAS.

i

SUAREŠTUOTA
50POLICISTŲ,

4

Kewanee, III.
Kennedy
Cohley, 8 m. vaikas šoko upėn
gelbėti skęstančią mergaitę, su
kuria jis Žaidė. Mergaitė bu
vo išgelbėta, bet gelbėtojas žu
vo.
‘

f

■

Neapolis; -- Valdžia suaręslydino 50 policistų.- Jiė kalti
v
nami sąryšyje su riaušėmis,
kurios įvyko, ąnti-fašistinėse
prakalbose. Ten užmušta du
žmonės ir 16 sužeista.

PADEGINĖJIMAI DĖL
“PONIŲ.

GALĖS DAUG IŠGABENTI.
K

,,

’

.....

New York. L- George C. Gus- Washington, —- Indijoj, Idūp
tow, buvęs banko klerką, pri- .Agrikultūros; Departmentas
sipažino padaręs 100 padegimų skelbia, turėjo gerus užderėjidel “fonių.” Jo tėvas yra ad-mus. Vien kviečių išgabeni
vokatas.
mui turės 20,000,000 bušelių.
<

■

i

,

.

mirimų buvo mažiausia. Iš .vi įveikimas, kaip- atsirado žmo naus įspūdžio.
DARBAI PAGERĖJO.
sa mirė 444,768. Tai 42,000'ma nų^ kuriems nepatinka Valdy
Kanadoj darbai truputį pa žiau, negu užpereitais metais. bos narių veidai. Tie žmonės
Valkų darželis.
gerėjo, Didžiosios pramonės Pernai ant 1,000 žmonių miri dažnai “svetimšaliai”; “šęi- Ukmergė. Liet. Katal. Mobirželiomėnesyje turėjo 781,- mų buvo tik 11.6.
miski”l,, arba “sferiški”, ųe-‘kyt S-gos Ūkio'Skyr.‘ Vald.
988 darbininkus, o liepos mene Teeinu gimimų skaičius Su myli koperacijos. Jie drumsčiajiniciatyva nuo š. m. birželio 25
syje turėjo 785,5057 darbinin mažėjo. Pernai , gimė 758,131 piliečių sąmonę, renkasi ir\,ta-’ d., vietos naujos bažnyčios
kus.
vaikas, 'o užpernai ant 22,000 ria”, ką jie darys su Vartotojų aikštėj (šventoriuje) veikia
gimė, daugiau. .
Bendrove, leidžia nebūtų gan- “Vaikų darželis,” kurio vedė
PADIDINO LAISVĘ.
jų. Nors jiems dar nieks ne- ju yra gimnaz. mokyt į. Pra 9 rn^STiKTi
tiki, bet gėda jiems! — Jų dar-1 nas Koskis. Darželį lanko vie
Kusi joj tapo laisve padklin ’ SPROGO DVI BOMBOS.
ta. Ikšiol ten divorsų laisvė Portugalijos sostinėj, Lisa- kas nešvatiis. Jie vėl nori pa- tos lietuvių, lenkų beturčių ir
buvo didinama, o dabar duota kanoj, sprogo dvi bombos, gadinti..
.
j(šiaip
“
•
gyventojų abiejų lyčių
didžiausia laisvė vardus ir pa-. Niekas nebuvo susektas. Spe- Koperatininkai turi dėti pas- vaikučiai 5 jie mokomi giedoti,
vardes keisti kiek tik nori. Ta jama, kad jos komunistų buvo taugų, kad šį kartą koperacv
mo ir dalinai skaitymo-bei ra- riais numeriai,
teisė gali naudotis visi po 18 pamestos. Valdžia ima budriau jos priešinikams nepavykti,
•e
v»
sekti jų žygius. 1
*
•
(“Talka”)
šyrno* Dažnai galima matyti
(“Lietuvi”)
metų amžiaus*
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*‘Amerikos liet, darbininkų organizacijų viršūnėse, tiek
rįų Sekcijos biure, tielc AIDU. Centru Komitetą didžiuBKtarndarbmiųkaj. Tai yra.garai. Tar^inteligentų mų- ,
mn nėra nei vieno bąjgtaiQ
,
lffl.ykQi«.

Iffinpn himrŽMbla.

'

i

naMevta, k&d

ftaį a “Vilnį” bvbemi Bet
m vįeant šve^ariAką snm sn ufetan m ja “ad*
f be praktikos, M šit dgn ĮtaitafšnA •. s
e
♦iv 'vwt'.nftMAaYnM bttk. AKvkisstakmMiL donkitur gręem sub*rihiazėji»o pavpjM Tiunmą
Ąitais virto ne tijr inteligentai Mentvydai ir Miehelstmi,
pmptjų nįmgti <A«wd, kam dzjyvąųįą XII Federacijos Kongreso Koncertą Rugsėjo 2 d.
>isiekusių(ligi smųlkiastas buržuazijos darbi Ite^Mtą Meh/lv. Jurgio, ŠiT’Ahtaną ir $f. |v.;$etaa įr
L ^"lL
11
.1 . > <
gtakų. Raudonas proletarinis kraujus jau senai virto pas j w
f
Rūgs. Ad. Šv. Jurgio parap. svetainėj prakalbos su kon<sav&yąjąusįprakalbas ir smar-į, M
LĄjstabai^Sų rašalu.
.Z. kia^ pų-ie jų, rengiasi f
. ■"
ceriu. Kalbės visų pa^n|etį ^ihęųsij Daįnuc^J ęlįor^s'jbįšdlis‘įpručuri laikykimės proletarinio kietumo, principialumo.
Coiįąeeticut ir, lį.^
'
;tai.
.■
.'■ 1 •■ ■'-/■
, - ‘ '
“ į.
f
fBri^rijams, o ne advokatams, jūrwji vfetaF’
?’ r,
apskričiai taip-gi ruošiasi prieViįd .programai bus įspūdingi.
*
: [ , r ■ : ?
Aip rašo “Laisvėje” L. Rrūsrika.
kai ne padęją rto Aųflid gana smarkiai: turi
Kongresui“visus raštus siųskite šiuo ąnrašu: Federacijos
ąšo: meldžiame kitų laikyčių
nersp&^iųt\
per išri^>srf^blMljūs,Adii^^le&'
Kongresas, 1916—25-th St,, Detroit, Mich. Telėfdnū klauskit '
ti verta/ laW škaf&taap
Būt at- nusj ir ž&K
?• tt'
West 2125, arba Hemlock 6932—W.
ioadifeštu. Tiesk, p. Prūseika nieko nauja,čia desk^IhiA. lonįjas.( ~
-tai.
Spaudos Komisija.
b paimta “prianuo iz sovietskoj prdpisi”
tiesiog iš so*
rtuikvedžio. Tik ’ltetimūkafc-bolševikus- kaip vkw,* tarp
dinti veik
PROGRAMA B
i
]&tide|į drųsiąp.
(
Xl3&4rmwrti
dĮųsiąp»Kalbk|i
apie 1^1
s, nes buvo pn
1.
“
EL;
užtrauksiu
Mjądainą
”
.
...
L
.....,.
.V,
Greičius
•
>>
'M
ą.r t Bet Prūseikai k»B
|UnW km&fmii- darbų; tie, kmfe
B* Greičieną Soprano Colorafuro.
Detroitjęt-įaį ,stu^ tjidžiaušia (iškilmė ir jjrisii’engimii laukia
J
dėkkteūuhas
' laft ir komunizmo
Akompanuos V. Greičius.
?<iĘiid Tamstų dūrte Fedęracijos^ ^ęi^ųą. . y įskųs,- parengta tvarkiai,' tik laukiame
s izmai: komunizmas,
ią kaip pastang^s
’J-l
Uū£ų „pilnai apvainikuotas; o Ruoskaitlingia^iairKleĮegatų-čių/.
~
Q
bei svečių, ųtrtjkstant’.
“Salve deiuore casto pate” (iš op. “Faust’’) . .Gottnod
tlįį 1«uri€^<l^ata2KlW^lli:
ngyąįteąi ątrisgrtif į|rtk^l^ _
**
RugsėjO.rt Ą.,. Labor Day, (bendras prie^ šeiminis parapijų
Chas. L. Jolley.
’jSus reikale
išvažiavimas Bėile Isle Parke, nuiIriausia vieta, ant tyro oro.
MtaiiS^eriipetų komunizmo likimas po savo mirties?Juk
3.
greičiaųsiai
nutarkite
ir
pi'adč....... .Gruodis
> uai»Wtiiiės inteligentiją® ^negalima nieke plaSfu veft&į
. isvažiavimaĄbri/ypępapimrtas. .Turime žinių, kad daugelis de.“Kašlelė Sūnelį” .. <..... . /....,__ ____ . .Jonas čižauskas
i
.i^ątų, bei svečių dajyyąus.
“Toreador” (iš operos “Carmen”)
^■ChieagąsrI)jevu;Apv,eiztlos pai/ap. basebolo tymas prižadė
*ti siauro fanatizmo platinimui, bet niekam daugiau. Tie-1 v- pįfemg^
V■i
Jonas čižauskas, Baritonas,
jie gaM redaguoti “Laisvę” ir “Vilnį,” nes jų turinys kaip Į Darpųinkui ,žmęgui
jo atvažiuoti ta/peusitikrinti sporto stiprume su L. Vyčių 79 kp.
Akompanuos Kun. J. čižauskas.
Basebolo rungtynės prasidės 1130 po pietų,
Ko. 2 Duiftattatinkakomuntatinta proto išsilavinimui, bet ar galima me ’4paskęsti nedera,. ręik2
..r
r
eikia jymu.
>
----- ^x__. -i
-*-- J-----protiškai
jiO¥bti —nepakils?
ieško,Įmąut
Laike užkandžiu Jųųi tinkamas
programas,
4. ‘ ‘Patekėk, aušrine?’ ............ v.........
įturtinti, kad >__•
komunistai
niekados
* Jeigu
........- .Kačanauskas
J
”1 ryte, Šv. Jurgio
x
’ valandų
bažny“Mano rože” .................. ...............................
ip, taį jų valandos suskaitytos ir nereiks nė mumatfsmą kad rti'geresnio rytpjaąs. Ieškojri-L . ^Rugs. žA dy^tpiradiemo/lO
........Kačanauskas
-'ivi
k
me.
iškilmingos pmualdos. Dalyvaus J. M. Vyskupas Gallegl
silpna gyvybė užsibaigtų. Pakaksidtatizmo.
.Marijona Čišauskieną Coloraturo Soprano.
.
ąiąw®rdis„,j
L
daugelis-svdtimų kunigų,' Federacijos Centro Pirm, kųn.
Taigi įdomus Prūseikos pareiškimas aė tik nebus mirties
Akompanuos J, čižauskas,
1^/AIJjavičius,
fck*kxet.
kun.
B.
Bunišas
ir
kiti.
.
ipifestas.
/D- P.
* * ( Važiuojant išmesto reikia imti šiuos gatvekarius: “Weod- u, “Kesegk Sau Rožes”.. ■ .. .Paulauskas
Duetas M. ir J* Čižauskai.
vsard’’ važiuoti North iki.Qwen Avė., čia paimti “CtaSirnounr’
ivažiuoti ilri RuseMiSt. Rdipus eiti vienų bloką į North Cardoni
Meilėn Skausmai” (iš oper. Bouffe)
irAVestminster
į
šv.
Jurgio,
bažnyčių.
Po
pamaldų,
delegatai
rlįespnblikonų partijos ■ kon
’ S. Greičienė.
automobiliais
bus
nuvežti
į
sesijų
svetaine,
'
vencijoj Ku Klux?Klano klau
7. ‘ 4Before the Dawn” ....
Chadvrick
Rūgs. 3 d. Pamaldos šv. Antano bažnyčioje. ~
simas rųmiai praėjo. Respub
Cįas K Jolley.
likonų partija pro pirštus žiū " Rūgs. 4 d. Pamaldos šv. Petro bažnyčioje. Seimo sesijos
rėjo į Klanų,..* .Griežtos opozi- bus laikomos Uetuvių Svetaineją Dix ir 25rtos gat. Važiuo & ^Gi, Neverk Motušėle” .. .*....... . • i * ;.. ...Naujalis
Garbės taurė bus įteiktu tarnu čijos, prieš' Klanų pantijoj new
J iį ąjt
jant į sesijas imtigatvekaris “Baker,” važiuoti West, kuris prir
J. Čižauskas.
L. D. K. S. nariui, kuris dau buvo, tai kam čia <ta užsimim
ntasis-mūsų seimas, ku giausiai prirašys narių ir gaus
........ Verdi
ti ir ęrzyti klaniečius, * kurių
Atstovams-ėms patartina apsistoti šiuose viešbučiuose: 9. “Aria” (iš Opėr, “Traviata”} .
to balandžio 29 ir 39 dd., “D.” skaitytojų.
, ? respublikonų partijoj • yra.
Marijona čižauskienė.
Motei StaALer ir -BąMd TuUer. Abu greta Grand Ch’cus Purk.
dge, Mass., nutarė paTai matote, darbas begalo Kitaip virto Demokratų Par:
Kaina- nuoir aukščiaus,
'
■
linti žemę — rengti mtlžinišW.- “Laci thų’em la mano” (iš,op. Don Giovani)..... .Mezart.
svarbus .ir gana didelis —- rei tijos konveAcijoj. Ten dėlto
vajų, kurio branduolys yra
S. Greičienė ir Chas L. Jolley.
kalaujantis visų narių sujung buvo baisūs ginčai. Buvo įva • .• . Moksleiviai, norintieji.pas •žmonas, apsistoti, kreiukitės iš
ig toks: •
tų spėkų. Tik sujungtomis jė rytas! pasmerkti Klanų, jį įvar kalno žemiaus paduotu antrašu. Vietos bus parūpintos.
“Sph’«įe”vMepliistoplieles daina (iŠ Operos Faust).
1) Iki ateinančio deišmtmę- gomis, bendrai dirbant bus ga
Fedėracijos-Seimo Koncerto programas rugsėjo 2 dieną.
. J. Čižauskas.
saiino padauginti, organi- liniu palengvinti darbų, pasiek dinant Po didžių ginčų nutar < Detroito lietuviai jau nekantriai laukia Federacijos iškil
ta
pasmerkti,
bet
neįvardiųant.
į penkiais tūkstančiais na- ti gerus rezultatus — sustiprin
mių, ypač koncerto^ nes žino, kad programas bus įspūdingas. 12. “Duetas” (iš 0p. “Barbiere de Seviglia”) <.... .Boksini
į Dalykas netrukus paaiškėjo.
*
M ir J. čižaūskai.
ti organizacijų 'ir darbininkiš Kų Klux Klanas sn savo tam Kadangi gerb, solistai p. jj. Jonas ir Itarijon* Cštanritai pagar
I) to atsiekiami ir spaudos kų visuomenę ir užsipelnyti sa siais darbais aiškiau švystelė sėję savo žavčjančiais halsais, visad publiką patenkina.’ Gerb. 13 *‘SexteįtHš Operos “Lucia” (4-rienis balsams)
tinimui kiekviena kuopa vo kolonijai ir sau tikro darbi jo; visuomenės nusistatymas solistė p. Stase Stepanija Greičieną coloraturo soprano, dar
čižauskas, Feleskiutą Valiukas ir Čižauskas.
valo išrinkti asmenis, kurie ninkų .evangelijos skleidėjo pajustas. Gubernatoriaus lin- Detroite nebuvusi, p; plačiai girdėta, kaipo artistė-dainminkū
I pe rnamus, užlašinėtų lai- garbingų vardų ir neišdildomų Irimas Texas valstijoj parode, •nustebins publilbj’ Svetimtautis halso mokytojas p. C. L. Jo- 1L “Vilnius....?’ (b) “Sodiečio ^ocas”........J. Čižauskas
į, prirašinėtų narius, pur atminčiai dovanų,
kur linkus visuomene. Matyt lley, tenoras, stdsųęd skambančiu balsu sudainuos gražius vei
(d) Kantata “Vilnimi Seneli, kada atbusi.” Muzika J,
ių knygas ir 1.1.;
- Tadgi gerbiamieji, rengki- ir respublikonai ir demokratai kalus ir jaūgėraFi^ftioUęs lietuviškų “Meilę.”
.
GižauskoA’Tenor solo... ir sujungti chorai (Šv. Jurgio,
I) už narių ir kuopų darbuo- mės prie šio labai svarbaus dar tų dalykų tėmijo iš visų išgalių.
Sujungti chorai vadovaujant gabiam muzikui kompozito
Šy. Antaikų Šv, Petro ir Povilo). _ Solo dalį išpildys p-as
L. D. K. S. Centras įtaiso dvi bo visi fraginkime vienas kitų, Pamatę, abeji tuoj prabilo’ir riui gerb. kun. Juozui Olšauskui, griausmingai išpildys kelis
Valiukas.
.
a) garbes vėliavų, kelkime kooperatyvę idėjų, ko- pareiškė savo anti-kukluksinį veikalus, ypač .Kantatą “ Vilniaus Seneli kada atbusi?’ -Mu
Diriguos Kun. J. čižauskas,
vienos tos vėliam puses operuokime organizavimo dar- nusistatymų.
zika p. Jono Čižauško. žodžiai judrijotiški. Patys skaityto
Akompanuos A. Astauskaite.
ia iv. Juozapo paveikslas, ant tbe — nepasilikime nė vienas , La Follette’aS, progręsistų
jai
gali
spręsti.
Žemiau
telpa
programas
ir■Kaartatos
žmMiaL
-— ant tautinių spalvų •be kakta nors pasidarbavimo. partijos kandidatas į preziden
Rūgs. 3 d. Iški įminga puota Lietuvių Svetainėje. * Progra 15 * ‘ Lietuva* Tėvynė Mūsų.”
išreiškimas darbininkiško Keletas apskričių vajaus rei tus veik cielu mėnesiu ank
»
- kalu jau. labai susirūpinę ir ščiau pųsmerke Kti Klux Kla mas platus ir turtingas,.kalbės žymūs kalbėtojai: lįr, K. Pakš te
KANTATA.
Vėliava bus seimo laike iš- dirba entuziastingai. Naujo* nų, tų slapukų, baidyklių, an- tas, Adv. B/M&stauskas, Kun. B. Bumšu, L.<tamt«, Kun.
Kun. P. Garmus, sė- 1. ‘‘Vilniau Seneli kada atbusi,
mingab įteikta . tai kuopai, sios Anglijos apskritys net už- ti-katalikų, antųžydų, auti- Ig. Albavičius, mokytojas M. Bagdonas,
' ' Ml» .
‘ * »i»
.
> teV
Kada aplankysi savo anūkus,
iri gaus daugiausiai narių sibrieže gauti du tūkstančiu negrų ir anti-ateivių organiza- uatorius Oourens, kęngresmonM McLeod ir kiti. Berto, daiKada į Lietuvių rankas pakliūsi,
•^Darbininko” skaitytojų^ naujų narių. Jis jau paskelbi’ cijqp
nuos solistai-ės.
1
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niauiBiagą*

/

te

v
[iš pirmųjų veiUjų. UgštetiBu- u mokestį,
tebriltaltaa
(Tenoras tolo) |vo 7 metu* kemitette bktent 3 ne riekundž, kad dra*0jtejįri Ilk*

Kadą-gi paliksminsi savo vaikus,
. Palinksminsi savo vaikus.

*

rara

1. Antanu. Gn&duto
2. hlBM BiwJbHMihui

šo« ir iltoHafe ......
Pirmininko ketionės ižlratias # »'♦ »• *»•»..«•

3.05

Sekė delegatų iŠ buvusio ąel-^
mo raportai, kuriuos išdavė S.'1'
Cibulskus ir A. MiČiūnas. Ra-1
purtai pritinti,
į

itu* raitininku ir 4 metra ptemi- vieniai naruti kurte
- •VUitML Vikriau, Sostine, kadaičiai buvai mūsų,
[Minku, |r pirm, pareigai baigi šį
%
(Vyrų koras) [mirusį. Gal neraeime tokio pir- Uxęp»i WĮfA
Sklydo tavo garsas iki Latvių, Prūsų.
■
■
tetųvieų wMMtaU da fk
.......
......
m - Svarbiausias raportas.' buvo 1
te
Mritijapte
CK
—
[mimiiko
te
veikėjo.
Reikia
nore
vienas “Gan^a” aidai, o
Mdgopevta papr oho3. O dabar tu kenti pančiais, sukaltas, *
tai gegužinės kooūsijoa rapordk
« '* »'W •
M tas, kuriame ptotiratiė, kad
Kenti dėl Tėvynės, tarytum lyg kaltas.** (Mišrus koras) [te pasišventimo, ko nestok*ve raa” te
i Thįjji Mbatei '
Įmoksi. Zabuliotriui.
«*•*■*»
i
.
< •
pelno liko tik $54.07.
< Ne> męs, mieli broliai’, ilgiau nebelaukim,
| Gerb. mokti, rengė parapijos «WMtiir jMriHayiį.
,
t 48.25
PMnCnH via*. mSw« U.
Burimnės į kuopas te į Vilnių traukim,
naudai taukiai vakarėliu*, bauNutarimai.
Bn£wiktnę V.
56.54
Ltop.
2T
pinigifiko
torto
t
Traukini kuogreičiausiai nieko’ nelaukę, .
[rus, piknikus te it, Ne sykį pąhrara umtriktu .nmr^Hrinu Bendrovės šfcais...... moo
Užklausti
centro':
Ar praeito
(Bassas solo) I linksmino žmones. Pridavė gyvųIr nežiopsokim tenai nutraukę.
L* Luotai Bonais.. loaoo Conn. apskričio maršruto au
ima
parapijoje.
Padarė
jmrapjjąi
5. Sukilkim artojai, bąlnokim žirgus,.
saritaM boi Rtatkta no Įtek UmCHfcrai*....,. 200.00 kos yra priduota centrui, ar
Į nemažai pelno. Rata daugybę koktelį.
Ir drožkim į kavą prieš savo priešus,
1.50 net Ir kiek tų aukų surinkta!
Fbuntam* plunksna *.
Įresponjėncijų. Kada nebuvo lįem>.LLWto>*
Visas turtas ... .$558.04
Nueikim į Vilnių juos išgainiokim
2. Conn. apskritys ineši ir
Ituvio kunigą nrita kada visai neKnaMk
(Mišrus keras) Įbuvo kunigo, jis rūpinosi parapiIr Vilnių ten nuo priešų paliuosuokim.
L. Bto K. 8J^i>* Apekrida
I jos reikalais, prilaikė žmones
6. Mes eikime drąsiai-lietuviai laisvi, *
ekstra suvažiavimu įvyko I#*
[prie vienybės,
Ir vykime lenkus iš Vilniaus visi..
pas 27-ta dteu% W3| w, 6k,
I Darbavosi taipos-gi ir moksleiTiktai tą syk krūtimi skausmas nurims
Kjaupiaro jsuajtijra avetatalj*
(Tenoras
solo)
naudai
rinkdamas
aukas
ir
ki,
Taip Vilnius mūsų rankose vėl atgims.
nitu vykding vajaus laika. B*-ii
kokiais būd&te liž jo nuolaikų New Hąveu, Ctepk
V* ®y**
7. šauliai narsieji į eilse stokim.
|veikimą parapija yra 'jom labai Aptikusių
r-er-riiirfrr.
UteUU,*«»»>«•» IdMuas
linskaa
atldar#
miv«žtaW|
Su plieno kardu narsiai kovokim,
[dėkinga. Apgailestaujame kad
Yfca-pferfaiuk.
-įt-k I
UBtVOBJKUUMIB*
1:30 vai. po pięto, miktadt~
AMgteiMMfttafafo;
«
nanjumio iteitttino
*
14w
c.
Peris į petį eilėmis stokim,
mūsų veikėjas apleidžia mus, bet ■mait aĮfudemltmam dttartrtteU fWTWWwMa
|»
dal otoantoo* InMrala itotaimto* .
Mišrus .koras. Į tua pačiu būdu dŠiaugtemės kad
'ft&KinivlHhi itiiiiūioriMLfT
Su aštriu kardu lenkus kapokime
Po mtatak ūtetatotoiAaa
Į jis panorėjo-tepti kanigu, pati*
X»*» "iBSTCOĮU”'
tu žu dehų ptojitem
fff
’, i
8. Baubai nesnauskim, visi budekim,
Išręsti Utevūi te tautai. Neąbejo- ipgkiteta gtab
Kąrkąuska ariaMd
ir Iždtabtkas prausė kad
Į lėnkų žingsnius visad žiūrėkim,
| jame kad jte buą visur naudingas, iteekžri tak^ tadta> į ravaįig- goja pinigu. Bteportas■prthiP“
Smltm, Užveifeją Lietuviuko Skyi'IudH ^BaTffJos Amėrikoa
___ĘSkkn» - Vaduoki® tarjgią^dstinę,__ ?_i_.
t-s
••„.•
jfr
AW*»
Mnotete Atorlfc* lUtuvUwę, v«tow M&e lįfeė vadas
f visų pageita^rmks. W Dievas
štamu
u
auto
tol
tBgaęwA"Wsa»
vųsiu
detegfttaf.
Kw
KarKur lenkai turi brolius paminę,
Įjam visame padeda. '
kaimk&s sve9ft*e etetegątos ir
Nors kraują liesim, galvas guldysim,
Ib; wutoaW įto»* ra* lietas fe
į Prieš-išvažiavimą gerb. mokti.
r*.
[■ gfobra prŲSurSa, kad būt sutrikta, speclaie atydrt.
patari*
ctetegptiHM
g«*ai
sfBrangųjį Vilnių vistiek valdysim.
(Tenoras solo) [surengė kelis vakarėlius, nors buT
A
iAMk&nl
'•
’
i
&»feafcortfą Kalima: f
4r«. M>3fcW.
.
: I KĄ’ONArr W7M
| vo jam sunku, kadangi dirbo per Hvarstyri daJykra, kurie palte9. Nebijau aš ginklo, kad te baisiausio,
čia darbtaiakua, te Mpegi iA Nut MvaMavijBP W #
[f
p,
Kttr® Taksai Atskirai.
Į vasarą skerdyklose.
Nebijau aš lenko, kad ir pykčiausio.
... HAJtf
Atskiros kajute* dėl ntuių. ir dideliu žeiniynų hu 2-4-0-8 lovoms. VaŽiUoor tink IMA .
| Rugp. 16 d. vaidai vaidino du rasti
K ♦ . * T
«- iOMlI k*t Visu kritu vuiidealu tiesiog jtKlaipfdU, 3W UI dklriiK tfetnviams
ganą. “DarbiMiBką/* H kUB- Gašli mnig^S liepos 27 4ral«|s
kttų ialhĮ vfeų, goa vien tilt lietuvižko pjuporM Mes Lietuvos Šauliai tuoj visus šaukim
veikalu4 “Neprmugęs Didvyris”
.
M, to.
Taigi1 visi, .kurie jau tfasferagto kr nuuiot valiuoti Rugsėjo msneKarkausko minčių dateg Bate
4 ifemvM* uratoYeatf. ar parisvečlųntl yažųwwt aut laivu — "fiato• ' .
Ir ilgai nelaukę į Vilnių traukim.
(Mišrus keras) tir “Mokykloje.”
to/bla d/jRdpa^o-iriVfe/il^n nęs tkf ktilfi tik gera jtogš JuW Iriritūldingų įnešimų tapo padaryta.
Viso.
........
j..
]«■
| Rugpj, 17 d, vaidinta “Nelai.
to prteAitoWfe. įOeyfraės n| jieiavilfU.( ,j t ►;
A
>■
.
f
♦
Valdybai nŽėmua vietas, se
11. Taigi broliai visi stokim vyti priešą pragaištingą;
Xąlra*JVlėH . ,
. . . ., r GcroStoiatolValiąs r
Išmokėta laike suvažiavimo: |
I alingas Gešeftas.” Po ta meskė
kė. kuopų te įnešimų peržiurojįIr kiekvienas visus šaukim: Vyrai, į kovą garbingą.
fftow«k O1 Pafedriąaa'
* ^Šialonūg Patarliavitnas •
[du dialogu: “Senelis” te“Mamy■
i
;
.
i
7
<
Kratai
ų^eltolaį
i į. > i (
. ,
Anka
Rridgeperto
baž

‘b
' |tė, ” eilės ir šąki|. ’ -Aut vįeno- ir mas buvo pavesta komisijai ste
ty
’ O kas svarbiausia—jūsų tautfetfe-vadas p-nas Juozas Smitais nuvež 1
[kito vąkųrėlicū žmonjųi Įįsutirinkp sidedįani: iš P. |t&va$4mske ir nyčiai ........ ......| 25J3O L raėią Kfeteidą. žadėte patys te gerai supmnfet ką tus reiškia: Jo paPrastota M M Jkdtoiųko tolfo-uėfl kišos 2-OG
ąrnavlniu^, prlffarfcjlnm iii pąs|i,upln|uaas.užė$dy« Jifeis diĮug klupato
[skaitlingai te pelno nemažai pada
te apsaugos buo daug bereikalingu ISkaAčlų Ir ISnaudojlmo.—:Todel neĮŽjiŠ
ri'l
ri
ttk'
P
fe
IrztoHAmZj,
įZL
UnMdt, W laikas ^*į*Wfes«,-bTitoj*U» ūfeUakyklo vietas, 'iiuslpirklt
lyta. Girdėtis .^ad ^er^.* moks^ kurių kW4 w«d0mtetei», ’
? ląiyakojt^lr o^steŲpinldt reiK^Hnffais^ d^unientaįs //«$ stiro vietinį
AMSTĘRDAM, tf. Y.
’ pradėjo streiklaužiai eiti iš dteb-|vl
te^učto
nevitt
rwų
jRM*.
-"-4Utolll MW I '.ii . .rw—
!"Iyra rengiąnįfe įąs
♦
|teNotiją
luvės, prasidėjo- riaušės. i
jąmtaetikėto. fiaukteme.
MBPAPBABTA WAWm
Rugpj. ,17 d. gerb. kun. J. Židųpariabų,
Kad
ateity
visi
ma>! ja pasiėmė būdelių darbą: 1kas.kąĮ-į
t
;
YietųtiA
>wi*.Ainyr-yyrN^A^Ri
navičius surišo moterystes ryšiu tas ar nekaltas — gato su bųd^t
____rs^-į h h' idatai te taešitora W<ta#tyaxH Į J: i «»
BKRA
Stasį S^eberięką su Anelia St'akti^iį^tpatoŠaipa^ta.
;
.
i
’
-,
.m
1
''
La^’!1? WflW?’ Rftf! I
. . :
į galvą ir tuojaus vienas sirijonas |
1 BkBTFcto,' ra« ’ » ‘ ramu wu
niute.t Abu prigulėjo prie Fede gulėjo pamuštas policijos antį
Seke rinkimas valdybą .se
racijos skyriaus ir geri rėmėjai ■gatvės nuo policijos rankų. Gavo | Rugpjūčio 31f nedėlios vakarė,
t1 "U tefipMAiarai"
r
kat. org. Nuotaka prigulėjo’prie paskui ir policija, luti te savo buo-1 parapijos svetainėj ivyjk| vakai^ sijoms vesti išrinktai
Wtafl>MtaMh4a. .$įą
• «v«
bažnytipio choro,įtaigi visas cho žiu neteko. Neužilgo pribuvo po-įnėikurią rengia Moterų^SųgtAtra
Pas imu garait vfeokfe Ifetaviiką Wsfet toto baift te Utatoai.
ras bažnyčioj gražiai pagiedojo, o licijos viršininkas ir viskas nuri-[17 kp. sutikimųi ir pagerbimui Sevice-pirm. A. Misiūnas,
KAMn&frVAĮTIEKŪS fe
smuikininkas gerb. 'A. Židanavi- ma.
MM JAJflEBLIUNAS
senj Praiciškiečių, kurios atvyks : Rast M. Bteto^takaitė,
Sarinintol.
čius gražiai pagrajino. Puriutė
[šią savaitę, o ateinančiame mėne Maršalka Jųr. Lukšas,
rte*
Streikas gerai "sekasi, jau mažai
ir Sargeliui© solo giedojo.
sy atsidarys mokykla. Jau vis Reporteriu P. Grybas.
UlTUVĮtKV SOIIŲ
w_»
Pietūs buvo Federacijos svetai dirbtuvių dirba. Audėjų . strei kas gatava, te vaikučių jau nema
Delegatai
iššaukti
iš
Mos
■
.
■
VAMTOHf^A.
r
. įrrn
• Į.. <
nėje. Svečių buvo virš dviejų kuoja apie 9,000. Vietiniai laik žas skaičius užsiregistravo.
kp.,
Waterbury,
Cųnn.
—
Pa* KUM raMte rautt'
iollik
žalrnią fe Ifeįlų 9PU vfete Ilgą, Męs
Šimtų ypatų. Apart vietinių bu raščiai visokią propagandą varo, Darbai šioje kolonijoje po vaka1.
Petras
Tutoraitis,
užlaikome
vtoakfe* iofcį iokfos tSą ajįtfe
vo. ir iš kitų miestų, k. t. AVorces- kad streikas nelegabs ir negali lai cijų eina pilną laiką, išskyrus ke
svieto
npM
fe gorfensloe trejeto*
2. Juozas Augis,
terio, Scrantono. Visi svečiai bu mėti. Žinoma, darbdavių papirk letą dirbtuvių kurios dirba trum
60c. su prlsiantlmfc Atsėsk W> o
, . ^ •
•
i * ,<> t: i- r f
;..
■_•
3* Junaas Bernotas,
gausi vfeofcfe toliu fe Mm touiogą.
ti.
Ypatingai
didelę
propagandą
Gavome pirmų.-riuaitoį i& Liietovos visokių teatrališkų^vei
vo pilnai patenkinti. Linkėjo
Relkalątoto** agentų fe dpaianie gerą
piau. Naujiem ieškantiem darbą
4. Simonas Cibulskas,
pelną
ąat
nraaą
vfeokfe
vafetgolką
fe
varo
’
už
darbdavius
“
EvenmgĮ
jaunavedžiams ilgų ir gerų sėk
kalų. Siųskite užsakymus tuojaųs,. nes. vėliau galį pritrūkti
tai sunku gauti, nes ^kiekvienas
kDyg’1*
MrĮKIJUITfek
News.” Darbininkai turėtų boi
6-toS kp*, Hartford, Conn.:
mių gyvenime.
| atsargiai daboja savo darbą.
kadangi gavome^neperdid^iausį sksMli^. Vasara .jau baigiasi,
448 Huįteoą
’
1.
.Atetaaas
Keršis,
Vesialnikas. kotuoti tą laikraštį — jo nepirkti.
Maž-daug Žinąs.
tad laikas ruoštis prie rudeninio te žieminio veikimo.
Tegul jį darbdaviai skaito. Kas
2. Andrius Paleckis.
*
tik g^uti iŠ Lietuvos šie veikalai: su mumis, su tuo ir mes. “MorCLEVELAM®, Oaift.
28-tos kp., New Haven, Ct —
PATĘRSON, N. J.
ning.Call,” biskį daugiau užtaria |
*- 1
Panašas ir Perlamutras, 3-jų veiksmų komedija.,
už darbo žmonės,- bet daugiau Clevelando L-kų d-jųiršv. lui'I-.
Jonas
Mišeikis,
Generalįs streikas.
Botagų Kakalius, vaikams drama
,.«....«...
prielankauja darbdaviams. Beis-1 gjo parapijos knygynas laike piis2. . Juozas Lukša,
dramą
veiksmų • « •
Šilko- audėjų unija paskelbė ge- kia, darbininkai neturi sau prie- [metini susirinkimą liepos 11 te
X Pranus Loirtys,.
'
Amerika Btetyje, trijų dalių komedija .........
A Antanas Duįius,
neralį streiką viso miesto, šilko au telių ir gelbėtojų. Tokiu būdu jie Irugpj. 1-mą d. knygyno kambaryMį
^toHo^ trijų veiksmų drama .........
—
dėjams ir. 12 d. rugpj. 10 vai. iš turi patys stoti petys petin ir ran-I je.
5. Ona Duvideteieto*
-imt
4 TįeBsmųgyveiii&o vaizdelis15e.
ryto išėjo ant streiko apie 4,000 kas. suspaudę kovoti už bendrą sie Komisija šeimyniško Vakaro —
JEMOife
trivrikšme komedija ......................35c.
,
‘ Jurgis Šūkis, A. Padegimas įr J. 36-ta kp., New Britam^
audėjų. 13 d. rugpj. nuo ryto iki kį.
Jackus pranešė kad šauniai ren
jkHMlM dviveiksme komedija
j... . ,15c.
vakaro ėja didelės minios žmonių
giasi prie šeimyniško vakarėlio
pėitkiveikaTai vienoj knygoj. .60e.
apie šapas, kur tik dirbo, te šau
Pate
Bugšėjo-Sept, 1-mą dieną, pagedė
Buridano Asilas, 3 veiksmų komedija
....... .40c.
ks bendrai stoti į generąlį streiką.
SIOUX CITY, I0WA.
f
lyje, šv. Jurgio par. salėje, 7 vaIšėję vėl apie 4,000 ’ visas miestas
1. Petatoga Vieta ir II. Neturtas—Ne Yda... .40c.
ik žiota* Mgrite
Nuo
f
pat
suorganizavimo
t
šv.
[landą
vakare.
Tikietai
bus
po
50c.,
pasipylė, pilnos gatvės žmonių.
TraMmda, vim veiksmb komedija ..................... .15c.'
Kazimiero
parapijos
atsirado
ge-[vaikams
virš
6
metų
25
centai,
Prie kiekvienos dirbtuvės, kur tik
įkapių ir kiti veikalai *...... ••«•.,...•..•••. ....«35c.
Baptateb
ik
Meit
įgaliu,
raširdžių
žmonių,
kurie
darbavo-ĮTeipgi
grieš
puiki
orkestrą,
bus
dirba, stovi policija. Darbdaviai
iŪNtaMĮ» 4 veiksnai Yagių komedija . .-.a............ r J. .45 c.
Savo
jaunos
šircįies
trctekisMį,
,
si
kiek
galėjo
jos
labui,
bet
nevisokių
gėrimų
ir
skanių
valgių,
saugoja gana vienybėje savo kapi
Starta te !Mt> 5 veiksmų miestelėnų tragedija. ,..».. .45c.
D jos užburtu geidulių,
talą. Bet policija streikierių ’nė- daug jų yra kurie iki išai dienai Nėra abejones, kad viskas bus
• • to.-. *- • r. *. .1%.
to....*,.' * 10c.
Skaudžiai kerštingų apvylimui.
nugazdina, nors ir gazdina viso su tuo pačiu noru’rūpinasi jos ge-[pirmos klesos ir linksmas šeimyni..*.•*■*»........»....... •■* .10c.
1 . ** •
kiais būdais te po smarkių de* rove. Vienok turime veikėją, ku-[nis knygyną draugijos surengtas,
. ♦-«?.
...
....... * *30c»
Suprast širdies ąŠ negaliu,
monstracijų jau baigia stoti visos ris iki šiai dienai nenuilst ančiai į vakaras. Taip-gi kas norės tapti
1) Blaivininkų Pirmininkas, 2) Ant vienų pečių
Už kų mane ji taip kankina?!..
• Šilkų dirbtuvės. Unija pareiškė, darbuojasi ir nereikalaudamas nė knygyno nariaise bus proga susi3) Simas oratorius ........7
. • . to to .10c.
Ar g& už tai,, kp-d nemyliu,
kad iki toliai negalima apie taiką jokio atlyginimo, panašiai kai^ Į pažinti su visomis’taisyklėmis,
OnMMt
.... .65c.
kalbėti ir grįžti dirbti ild suksis tas juodukast Afrikoje apie kurį Knygius Pijus Janušattią pągriO > slaptai mylėt atogiiral..
Brau|ptg
.. ...20c.
nors viena audimo mašina. Ir ma skaitėme “Laive,” kuris 3 .mylias I Javo kad sumažinti vakarus per
■
Vito
nešė akmenius pastatymui balny*[vasarą, nes mažą žmonių lanka
• raa
»* * *• »»»♦**».««*«,»*. .*«*•**• ».♦. *...
žai jau jų ir tesisuka.
.... *10c*
^i siūta ufitaHtite <iaagraaw
čios, taip gerb. moks!. Jonas Ka- knygyną. Po apkalbėjimo patiko
Iterai • *-<,>» * * , • *•* ** a. •<«. to’ to «to « . • . .
15C*
Jr ateitas rwyl^ teamdo,
*' policijos žiaurumas.
bulionis veikią parapijos naudai ir [du vakaru savaitėje ir išrinko pa
Gibuking&s Vyras .................. ..... ••••..>..•«<,« ♦ 25c*
Jąų sykį paniekas jausmus,
Ant kampo Fultou i rRiver gat būtų ilgiau, veikę, bet šiemet bai- gelbininką Petrą Sėdeekę, kurie
Ilgėtų’Gudrumai
25c«
It naujo tarp nelaimių bando. * •
vių 13 dAugpj. & vai. buvo susi gęs vietinę Švč. Trejybės, Tėvų ri-gi nemažiausia pasidarbavęs
WtltaldeitiMWoMliu!!....• «..... *. •... * 30c.
rėmimas streikierių su strriklau* Pranciškonų, kolegiją, i^ng.iasi|knygyno gerovei bei ąbelnai visai
It tari įai Utene (teptus,
Pirmiausiai prisiuntusieji užsakymus gali būti tikri, jog gaus
Žtek. Vienas nugabentas į ligoiv apleisti šią koloniją ir stoti į semi- katalikiškai visuomenei Yra viiJoties slaptingai mlįyne,
Į tis susilaukti gražių vaisių. Kny*
hy kurį veikalų iŠ viršminėta surašo, gi vėliaus*—gali ir pri
būtj jr vienas areštuotas Ten dir nariją.
Befr lutitat srabp ąr ųžg*u*’
ba audėjai aut 4 staklių. Jems Kada moks! J. Zabulionis ap- gyno vakaraį utarninkaia ir kpttrukti? Tad kam tas rūpi, neatidėliokita Mt tatekytem ir piJos burtų ggl6 begalinė?
buvo kalbėta gražumu stoti kartu leido tėvynę, atvažiavo Amerikon, j vergais.
nigus siųskite šiuo adresu:
r
«u visais į kovą, bet jie įie tik kad ajriigyvęim šiame mieste. Padir- Knygius raportavo, kad daug
Vistiek! tiktai W*i lųintis*
neklausė, bet tyčiojosi iš streiko. bęs kelis metus skerdyklose, po narių atsiunčia vaikus su knygoMane varguos pasaulio saugo
Atėjus 5 vai. vakaro, susirinko a* tam. pradėjo mokintis, 1Kada jie-Įmis, knygas perlaiko viri paekte i
Ir, kaip paguoda,* taip viltis,
pie pora tūkstančių streikierių ir • tuviai sumanė atsiskirti nuo vieti-j to laiko ir neužsimoka pabaudos.
Tfc ♦
> 1 .. 11 *.i *
r
366 Wwt Broadway .
Prie manęs budi vietoj draugo!..
Souh Booton, Mara
apsupo tą dirbtuvę. Žinoma, ne-nės lenkų parapijos ir sutverti sa- | Nutarta laikytis konstitucijos
' 28-lh-23 m., & p. p.
mažai buvo ir policijos, ir kaip tikvo, gerb. Zabulionis buvo vienas už perlaikymą užsimokėti paskir
Jį ‘
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“DARBININKAS”

.,,,

WP n MM DUOT*
UltraMM

nutarė* kad ateity, Cohn. aps
krity aukos turi būt paduotos
kuopų valdyboms patvirtinti
ir jos pasiųs į ceritrų
3. Nutarta skirti'pirmų do
vanų $15.00 Bridgeport,- Conn.
chorui.
4. Nutarta visus spaudos
darbus duoti ^Darbipinkui”.
(Čia matosi darbininkiška ko
operacija. Red.).

tik suprastų pavojų neatsar Viri turttų atsargiai uždeng
gaus spiaudymo. priverstų vi ti bumas kuomet koeti, nesibusus spiaudyti į tam tinkamas čiuot Ir švariai užlaikyti savo
spiaudvklas, kokiose įdėta rankas. Tik tokiu būdu liga
šaukštas karbolinės rūgšties visiškai pranyks.
Džiova yra priežastimi apie
(carbolie acid) prie kiekvienos
150,000 mirčių Suvienytose puskvortės vandens* tai pavo
NEATMGS LAIVAKORTES
Valstijoje kasmet. Kas trečias
jKukofą.
jus žymiai būt sumažintas.
asmuo tarp, 15 ir 45 metų am
žiaus miršta nuo šios ligos- A- Šeimininkės privalo atsar- Gandas, kurs buvo paleistas,
pie milijonas Žmonių Šioje ša giai prižiūrėti pienų, nes perai būk laivų kompanijos mano
lyje kankinasi džiova. Nors gali atsirasti karvės piene. sumažintu laivakorčių kaimus
įnešimai.
dabartiniu laiku džiova neser Karves tankiai ^džiova serga. važiuo jantiems į Europą yra
, 1, Kad'apskritys kreiptus į gi, bet liga gali pasirodyti bi Todėl patartina virti pienę be pamato. Daugelis patikė
centrų, kad centras parengtų tę kada. Kuodaugiau apripa- prieš vartojant, ypatingai kuo ję tiemą gudams kad gal galės
jubiliejinį visuotinų išvažiavi Žinsi su apsireiškimais, nukrei met vaikams prisieina gerti tų pigiau kykti, Susilaikė nutf va
mų arba ekskursijų- įnešimas pimo ir prižiūrėjimo būdais, pienų. Džiova nepaveldėta. žiavusi antra ii trecia klesa.
tuo labjaus pagelbėsi sulaikyti Kartais visa šeimyna miršta Tie gandai yra nepamatuoti,
priimtas.
nuo tos ligos* bet to priežastis laivų kompanijos nemano daligos pavojų.
2. Kad apskritys paragintų
Perai įsigauna į kūnų kūdi yra neatsargumas, kadangi barimių savo kainų keisti.
centrų arba duotų, pareiškimą kystėje ir esti neveiklūs tol* kol viens nuo kito gali užsikrėsti
centrui* kad jis išleistų jubilie nepasitaiko jiems proga pradė Ypatingai atsargiai vaikai turi
jinį organų, knygos formoj, stt ti augti* > Reikia visuomet at būti prižiūrėti tose šeimynose*
paveikslais ir trumpa istorija siminti, kad Mova viduje ar kuriose džiova kadanors past- ( OHBOT SKALAI (D18KO8).
Žymesniųjų organizacijos vei namuose greičiausia' užkrečia rodė.
Kam būtų reikaBnga, kreipki
kėjų. įnešimas priimtas ir pa
ma, ir retai lauke, kur saulė, įmonės* kurie tankiai šalčiu te 366 Broadway, 8o. Boston,
geidauta, kad ir kiti, apskri mūsų geriausias vaistas, grei serga, arba kurie visuomet Mass.
• - .
- čiai prie to darbo prisidėtų.
pavargę, kurie serga nevirški
tai užmuša perus.
3. Kad apskritys neeikvo . Džiova galima užsikrėsti gy nimu, kurie .pabalę ir neuŽtektų pinigų, iš apskričio iždo už venant (1) su neatsargiais tlnai tveria, kurie nuolatai
dykų, be pritarimo kuopų' įne džiova sergančiais, (2) gyve kosti ir spiaudo, tai gal grei PitraMitoda 2 f>6 8 MelffiynaK namai, U-'
bai gero! vietoj Dorchenteryje, netoli
šimas atmestas.
ČoTnmbia lload So. Bostono, vinį Jtutnant
tamsiuose*
drėgnuose,
ne

čiausia
džiovą
serga
ir
nežinoT
są-mai. Kaina tik po $10,000. IneSt po
4. Kad apskritys rengda- švariuose ir prastai vėdintuose darni užkrečiaJkįtųs,L
$2,500, Ririni inorglčini po $6,001. Mu=~
tykit greitai TITUS R GREVIS, 308
mas gegužinę gamnię da-ngiau namuose, dirbant fabrikuose,
B’wayv S. Bonton. Tet S. B. 2340. (A-3t>
spaudoj, ne taip kaip ■ šiemet kur džiovą sergantieji neatsar
buvo garsinta. Nutarta reika giai spiaudo, “Tubercle bacii. . ’
r’T —
,* *
lauti centro garbinti pramogų llus*” ligos peras tik per padi-.
tiri valiau proto btyi angštesnė, 2-ją
dinantį stiklų tematomas. Pe
iki ji įvyksta.
Šeimyną 9 kairibtrlą pumą, geroj vjetoj
So. Bostone, art| Columpta Uo«<l. Sa
5. -Kad sekantis apskričio ras gamina ir išduoda nuodus,
vininkas važiuoja Į Wa»hlngtoną, tad
suvažiavimas būtų New Bri- kurie užmuša gyvybę aplink
Naujos’Kanklės. Šį kartų j į tori parduoti šiąsavaitą nors už $3,800
ir $1,000 įnešti.
tain’e. * Užkvietimas priimtas. save. Džiova randasi seilėse Įleidžiama knyga— “Trejų!;
A. IV A S
— žmonės spjaudo; seilės iš Metų Kanklės, ’ ’ už 1922-3-1! į 361 W. Broadway, So. Boston
39-ta*kp. įneša: \ ‘
1. Varyti visų smarkumu džiūsta, vejas papučia ir svei metus;
naujų narių vajų. įnešimas ki įkvepia. Tokiu būdu, svei
ki žmonės,užkrėsti.
priimtas. ‘
: 1 1
Jeigu tik džiova sergantieji
2. Rlatiht spaudų ir rinkti
spaudos darbus, užrašinėti uždengtų bumas kuomet kosti,
“Darbininkų.” • IneŠim'as' pri ir špiautų tik tam tikamese
imtas? '
” ■ ..
vietose,' liga beveik visiškai
; ,3'./ ’jsįurenįli rudenį koncer pranyktų.
H® ’4MWM4t^sieind i ■
tų 1Ž’* visų apskričio chbhį dėl Daugelis Žmonių, kurie neži
L. D. K^ Š.' naudos? 'fiičšhn'as no, Jkdd džiova serga, 'riiislina wKa*|
kad turi MŠaltį/’ Todėl kiek- Ir -r—
atmestamrDj*-r-r >r.;-H r
- .
n
vieiiafe;
kuriį'priverstas
špiaųi| MkAS PETRAUSKAS i J *
j. 4,.., paryti spaudos vajų nuo
ti'Arbd tūri šaltį,’ tūri taip’ at»; A 1>|W. A®.
Laisvės Alėja* 60. Kaunas, |
? . ’LitfHtani& i. • . ’ į
sargiai sįnauti h* košėti kaip
Inėšimas priimtas;1’
\_
. c p. t$ut^n ^skirti įb.OO tie* kurie džiova serga..
/
kaipo dovana dėl Bridgeport’o ' ‘VaikaiAs y^a pavojinga kuot=
bažnyčios. , r, ,
, “ ineinamuose Randasi 'džiova
Sergantis. ' Bučiavimasis -tie
■ t tai Asmeniniai įnešimai.
siog perneša{ perus. Vaikai P. & Pinigus ’siųst pašto!
’ ,1J; Nusiųsti ^Darbiifinkiif” besibovydaniL ant ‘ grindų per F1 * ’>money'orderTaiš.M |
*
i
apskričio yal&fbos aht’rašhš tankiai įkvepia dulkes ir tokiu
i
talpinimui brįapė. * ’; : ‘ ' būdu liga užsikrečia. Ir kars
> 4,
2. Vajaus vykdymas palik tais neatsargios motinos valgy
tas pirmininkui if organizūtb- dina juos' vartodamos sergan' 2 .i <I« '■ ‘Ii : -■
■< : . •«< j t
čių'tdrielkas, šaukštus.
nuų \..rr
3. įnešta išrinkti komisiją,
: Yya pavojinga kraustytis į
kuri teirautūsi įsisteigti koope
namus ir nedizinfėktuotus
ratyviškų krautuvę ir išdirbti^
kambarius. Nieks nežino ku
plėhus. Komisijon pateko.: B.
rios ligos perai ten randasi.
Tutoraitis ir R. Kavaliauskas.
Sausas . šlavimas kambarių
• ./ Į^rmininkaš praneša apie jo
Permainyk Jūsųaūkavimų $lūW dėl kuopdš, sukelia dulkes. Žmonės įkve
pia tas dulkes. Todėl šeimi
’ y&e guzo”
kuri daugiausia narių prirašysi
į v9ti gūsu* . '
ninkėms patartina pirm šlavi
^Pamąstyk
tikinę,*
Už tokių dovanų ir pasiryžimą,
mo, apiberti grindus piaulais,
25e
mažiau,
negu
doleris
atslapskritys išreiškė jam širdineis- indėjlmas Vandens šildytoarbatos lapais* arba trupinė
jo jusą name. Mokėist kas mė
gųj-iideką.
liais šlapios popįeros. Kur ga
nuo ir naudositės. Mėgink,
Šuvsžiavimaš užsibaigė 5:20;
^^^^Ajn^Iaji^kalp
?1.00.
lima, reikia vartoti “vaėuum
vai. po piefų sū malda, kurių
At Any of.TAene CV/k««
cleaner? ’ vieton šluotos. Žiemų
14t TrMiMri! St, BeitM SCVfat SL.BMta*
atkalbėjo pirm.'V. Bylinskas.
M2 iUNrrSt, Beitai
šluojant gera yra pabarstyti
SCaabcŪri St.,BMt«a
, llK«ttary St, Italmr
Pirm. V. Bylinskas,
sniego.
7BaramiSt. BtaaUiaa ViUaca
SMCaha^iaKaa4.V>lM*'iC»r.,Dw6wilar •S7WaiWMteaStr Ctima S«.KD«rAaat*r
Rast. M. Biažauskiutė Bet pavojus randasi visur.
34 rrMfirt St, Itatktitir
• »
' i L'.*-*'
lN2*Mcaa St. C IIct CarMr, BraaUaa
3M
BtMfrvTStrt B«fMt
Randasi" krautuvėse, dirbtuvė
*73 CaatraSt, Jaaaica Fiala'
3M WatŪa«t«*St., Ntvim.
se, fabrikuose, visur, kur dar
U3MaaaSt,WakkB
St Caatral St. Eūt B«it«a
bininkai spiaudo ant grindų.
^MBraa^ira*. Ckcbaa
'
’
«.. • *- BOSTON CONSOLIDATED GAS CO.
Jeigu mūsų darbininkų unijos
■ »
Kai saulė leidžias,
Kai gėlės vysta —.
Nerauda siela . , ,
Kai vėjai dūksta,
*
’ Smiltis nešioja —
Širdis nerimsta .

KLAUSYKIT.
fi
■ Tei. Unlveralty 4111 j
Tautiečiui ir Tuutlriės! Gvr-^
kitę Torah, nes nėra geresnioji
gėrimo, sveikesnio ir gardesnio 3
unt svieto. Iš žolių ir šakniui
padarytus.
Sveikos tonikaiJ į
pataiso vidurius ir prie to' lsh||j
Labai priimtus gali* sveikas* gelbsti virškinimui ir labai I bai geras,
'
taiso kraujų.
I
Visur galimu gauti.
86 WINDSOR STREET
CAMBRIDGE, MASS. i
t
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PARSIDUODA |

Du Cikliniai show case’iai. La-|
wi

........ ■>——......

i. .

i .u

i........ ..

i

.i

bai tinka saldainių krautuvė a
Parsiduoda labai pigiai. Kreip-"
kitos į “Darbininką,” 366 W»
Broadway, So. Boston, Mass.

............

PARSIDUODA
NAMAI

PARSIDUODA

PIGIAIPARSHJUODA

_

Tel. So. Boston 870

I

J j 2 šeimynų ir vieno storo namas, šalę to 2 maži storokai,
atskiram name ir 4 kambarių grintelė, prie to yra virš
B 5,500 jiedu žemės pačiam centre South Boston’o.

p
I

Metinių randų įplaukia virš Jtl,400. Didžiajam store per
virš 10 metų būva groserne ir mfesinyčia,. bot dabar tuščia,tad nupirkus galima būt tnojaus biznį pradėt. . PRBKR
ŽEMA, IŠLYGOS LENGVOS.

g
5
g
|

Galima Hutfalltti ir lietuvUkai
onso valakuos : Rytais Iki 9 vtL
Po pietą nuo 1—f
Vakarais nuotJ—9

536 E. Broadway, So. Boston į į
MrtMrtrttoirtHrtrttoMMH^
16 METU SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONEl
I

I Į
309a W, Broadway, So, Boston I VALANDOS t Nuo 9 R iki 7 y.
L
AKIU SPECIALISTAI

i
8 „ Bitinu Itariakp&rsidudda nuo originaltško-savmmktrku---^

į ris laikė nuo pat namų pastatymo. . Pastnaiidokit šia pro. i

.....................................,

-•

1924

g ga. Dėl platesnių informacijų kreipkitės į

PIRADABAR

K

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

■

. REYNOLDS | DR. M. V. CASPER
t

(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston

* 6 Beacon Street

Oįiso i-aUmdoiii
nuo 9 1H 12:00 ryte ir nuo 1:30
■ Iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare.
Ofisas uždarytas suimtos vakarais
Ir nedel(ilenial&

Boston, Mass.

Tel. Haymnrket 5840 arba vakarais' galite rasti K. škūnuskir aptiektų.

I
j

l

j—,.— a—tai

»

taMIMIBIB

■I

,M

»
Tol. Brockton 5112--W.

J

DANTISTAS
f

DR, A. J. GORMAK

JH

nJ

705 Main St., Montello, Maii.

«

Z’

£ 1

I' i* .

(Kampas Broad Stręet)

‘

Tol. So. Boston 0464-J.

JURGIS STUMS

4fc

-

FOTOGRAFAS

—

453 VEST BROADVAY,

Pila

South Boston, Mase.

Daromdallius paveikslus. Veselllag
traukiam vakarais; UžalHsom vi
sokios rūšies rėmus.

♦

t

♦

;

#

h

t.

t

GYDYTOJAS
VIDURINIŲ LIGŲ.
4

14

'

t '

A

*

»-

*

'

*

* - ,

feltol

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINfiS
DRAUGYSTĖS VALDYBOS.
ADRESAI, /
PmmNINIvAS — ir. Zobfl,

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-J05
VALDYBOS ANTRAŠAI

.

•’

.

‘ •

.

■
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........... *

.

Gros Benas nuo 8 vi. ryto' 10 vak.

I

-C

.

‘

‘

■

....

ą

Šokiai nuo 5 iki 11 Vai.

*

— Išplaukti jūron
Audra kai siaučia .. .
Kai, bangos ■ blaškos* *
Užmigt bangose,
Ir joms, bešėlstant —
Dgėtis meilės
.
'

*

ELSMOR-NASH
ORCHE!
JTRA
»
,
*
r

. ■

i

•

•.. .

l®l

Ite Ji -1 *

1

X2

X

1?*

Didelis uz Tūkstantį Fire w(irks

*

* Kai bangos blaškos
Ilgėtis meilės ~~ •
Ar tu man skyrei
Dievuli brangus t

fv .

-

šokiai prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis iki vėlumos. Vietos fMaiigct
ir apielinkės visuomene nuolankiai kviečiama atsilankyti.
Kvislia RENGĖJAI. .
N. BičiftnienA

.

■

539 E. 7-th St, So. Boston, Masą.
Telephone So, Boston 1516—J.
riCE-PIRM. —.Kazys Ambrozaa
492 E. 7-th SU So. Boston, Mas*.
PROT. RAŠTININKAS — T. Gllneckfs,
5 Thomas Park, So. Boston, Maga,
FIN; raštininkas — Blatas Šetkią,
460 E. 7-th St, So. Boston, Mass.
KASIERIUS — A. Nąudžiunas,
SS5. E. Broadway, S- Boston, Maąa.
MARŠALKA — I. Zaikls,’
7 IVinfleld St, So. Boston, Masą.
Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedčldienf kiekvieno mėnesio, 2-rą
vai. po pietų šv, Petro parapijos salėj,
492 E. Seventh St, So, Boston,, Mass,

BEISBOLO LOŠI*[AS

t

«

|

i

GK

' ____ ___________ —i-------- -

So. Boston. |

Tel. So. Boston 2831.

*

m

vai 9 Iki 11 ryte. 1 iki 3 po pięt j
7 iki 9 vak.
.1

889 Broadway,

*
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DR. PUSKUNIGIS
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(GUMAUSKAS)
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Pirmininkas — .T. .TaroDa,
,
562 E. G-th St., So. Boston, Maas.
VTce-pUm. — X Gmbinskas,
157 M- Street, So. Boston, Mass. ..
Prot. Raštininkas — Ą. .TanuSonJs, ’
1426 Columbia BU., S. Boston, Miurt
Fininšu Raštininkas — K .Kiškis,
S Hatcli Street, So. Boston, Mara.
Iždininkas -p D. švagždys,
111 Bowen SU So. Boston, JfaM,
Tvarkdarys — 1< Laučka,
i
395 E. Fifth St.,- So, Boston, Mara.
Draugijos reikalais kreipkitės Vla
dos į protokolą raštininką..
Draugija savo susimldnnis laiko 2-rą
redehftenj kiekvieno mėnesio 1-mą vau
no-pietą parapijos salėje, 492 Seventk
st;, So. Boston. Mass.
i

D. L. K. KEISTUČIO DR-GIJO8
VALDYBOS ANTRASAI
Pirmininkas
Antanas Pastelių
146 Bowen St„ So. Boston, Mato
Vlce-ph'n). — Martinas Knlstantas,
4062 AVnshlngtou St,, Rosllndale
Protokolų Rašt. — Antanas M&crinnaą
450 E. Soventh St, South Bostoa
Fln. Raštininkas —Juokas Vlnkėvlttto906 E. Bmftvay* South Boston
Kastorhis — Andriejus Zalleckas,
307 E. Nlnth St., So. Boston; Mato
Maršalka, — Aleksandra Jatmokaa
115 .Granite SU so. Boston, Mm*
Draugystė D. L. K. Keistučio laito
įnėnesihhts sustrluklmna kas pirmą iri
•hVdlenl kiekvieno mėnesio, po No. UI w
IVashington Sk. S. Boston, Mana.,
valandą po plotą. Ateidami atele»Wwj®'
»su savim nntiją
unnją narių prie rantą
matą tartk
.<torte
<Uo« prinnirti

