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LIETUVOS REIKALAI
TAUTŲ SĄJUNGOJ.

* Kaituli

PIRMOJI DAINŲ DIENA. kaip augtų ir žydėtu,” ir “
sisėjau žalią rūtą?’
Mūsų kaimynai Latviai ir • Po klaipėdiečių datai
Estai jau nuo seniau turi savo' Šaulių Sąjungos jungtinis okė*
Dainą .dienas, mes, lietuviai, ras. Diriguojant p, Sl-Šimkųl
turėjome laimes jos sulaukti, padūmavo “šėriau žirgelį”
išgirsti skaitlingo sujungto vi-. “Palaužta rūtele,” “Kam Šė
sos Lietuvos choro dainos tTk re i-žirgelį” ir “Kur bėga I
šiemet. .
,
šitae?’ Paskiau dainuoju Atei-?
Ši Pirmoji Lietuvos Dainų liniukų Sąjungos jungtinis cho- Į
Diena įvyko š. m. mgp. 23 d. ras, Diriguojantį. Kostui Gu-.
ir 25 d. Kaune, .kariuomenės re v įč tai padu i nuoja ‘ ‘ Ateiti- >
pavydų aikštėj, dalyvaujant ninkii Himną,” “Prapuoliau, ;
86 chorų su 3000 dainintaką-hi ■močiute” ir “ Darbininko” dai
iš visos Nepriklausomos Lietu
vos kampą.

ĮSILEIS IK VOKIEČIUS

•-

Sekančiose olimpiškose žais
Vašingtonas. 1924 m. rūgs, mėse 1928 metais bus priimta ir
mėn. 23 d.
Lietuvos Delega 'Vokiėttjallalyv’autn Tos žais-T
cija Tautą Sąjungai pareika mes ivvks Amsterdame. Holavo kad. dabar posėdžiaujan landijoj. Šiemet tos žaismės butis plenumas per Nuolatini ?vo Paryžiuje ir vokiečiai buvo
Tarptautinį Teisiną išaiškintą, laikomi ‘ ‘ trepnais ’ ’ ir nebuvo į- .
ar Tautą Sąjungos Tarybos leisti.. ’•
V

>
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U..lutas Tarybai suteikia tei
sės išnešti rezoliuciją dėl gin SUSTREIKAVO BARBERIAI
čo tarp dviejų Valstybių, jei Portugalijos sostinėje su
gu nė viena iš tą Valstybių nė streikavo barberini' i r veitęriai. į •’
Dainą diena atidalyta rugp.
ra prašiusi Tarybos tokios re Ištiko riaušių. 1’iena bomba
nomis, p. J, Naujai i u i (BlTguoę i
.23
d.
10
vaL
dalyvaujant
Res

zoliucijos išnešti, juoba jei vie sprogo barbernėj ir ją sugriu
jaut, “Oi žiba žiburėlis,” “Ant
publikos
Prezidentui
ir
kitiems
na iš tą dviejų valstybių prieš vę, Kita bomba pateko po lo
kalno krąkliri,” p. Jr Starkai
aukštiems
pečiams.
Po
kalbu
tą rezoliuciją piutestuoja.
— “Motus motuše?’ “Tris die
va vienos- merginos kotelyje;
Dainą
Dienos
Komiteto
pirmi

- .
Šį juridinį klausimą Lietu- bomba sprogus ■ mirtinai sužei
nas, tris naktis,” “Arielkė- 1
ninko
p.
Vileišio
ir
R.
Preziden

• vos Delegacija iškėlė atsižvel dė merginą. Veiteris ir trys
te” ir p, St. Šimkiii diriguojant f
to,
p.
Naujaliui
diriguojant
giant į Tautą Sąjungos Tary svečiai sužeisti, o kotelis paga-1
f“Važiavau dieną?’ “Ant tėve
bendrasis
jungtinis
choras
iš
bos nutarimą iš 1923 m. vasa dintaš.
lio dvaro,” “Tykiai, tykiai”
3,060
‘
kiūtinią
užtraukė
galin

rio mėn. 3 ik. pritarti taip va
'ir “Bijūnėlis žalias.” Dainų
gą
Tautos
Himną.
Arti
50?000
dina tu aiii Šaiiros pranešimui,
ŠOVĖ Į POLICISTĄ.
diena pabaigta Tautos Himnuklausytojų,
minia
Sustoja,
prieš
sulig kuriuo neitralinė zona
Po himno garsingu valio p®>
1
j
in
mą,
nutvla
.
11
tarnas/
karių
Lietuvos^ ir Lenkijos kariiiome- Pawtucket, R. I. — Girtas
'gerbti mūsų kompozitoriai
dūdą
orkestrams
pritariant,
. niu panaikinta ir į jos vietą automobilistas pašovė. policis;kiti šios dienos dirigentai, ; r
skamba’dar pirmu kart giedą!* * "Dailią dienoj bu vo 5tr‘*
pravesta demarkacijos linija. tą. /Girtas automobilistaš įva- ’
mas tokio skaitlingo choro ir svečių rašytoją ir muzikos kri-H
Toji Sauros pasiūlytoji demar žiąvo į stovinčius tris automo
SMUIKININKAS ŽIDANĄVIČIUS,
•prie tokios milžiniškos minios. tiku. Ji patraukė, ir užsieniu
kacijos linija davė inspiracijos bilius, Kai poliais tas norėjo jį
dabar apsigyvenęs So. Bostone, 769 E. Broadway, namuose, kur
Po himno p. Juozui Nauja dėmesį. Bendrai Dainų Diena ]
Ambasadorių
Konferencijos suareštuoti, tai jis šovė ir ji
Mikas Petrauskas gyveno. Židanavičius ten. duoda norintiems
liui diriguojant tas pats ben padare malonaus įspūdžio.
nutarimui Lenkijos sienai nu mirtinai sužeidė. Autoinohi-l
. smuiko ir piano lekcijas.
drasis jungtinis .choras uždai?
statyti.
listas suareštuotas ii kaucijos
nuoja “Močiute mano,” “Oi
Lietuvos iškeltą klausimą pareikalauta $71,000.
Provincijos litai palikti '
žiba žiburėlis” ir “Ant kalno
PAŠOVĖ.'
apsvarstyti Plenumas pavedė
Kaune.
karklai siūbavo.” Po to tas
nuolatinei politinei. Komisijai PAVEDĖ REIKALĄ VADUI.
“Kelio” rašo, kad atvyku- i
kuri yra žinomą kaipo šeštoji
Baltimore,. M<1; —-Geo (L pats choras, p. Stasiui Šimkui
šieji iš provincijos. į parodas 1
• komisija, šeštos Komisijos Pawtucket, ’R. I.—-Vietos auMoodvvard, proliibicijos agen diriguojant padainuoja “Ant
palikę Kaune įvairioms
■
’
*
*
r
Subkoniisija buvo nusistačiusi dėjai įgaliojo savo linijos pretas, norėjo viename name pa tėvelio dvaro,” “Per girią gi?
POTVINIS.
dieną,” Joms arti 1 milijono litą.
MIRĖ KARTU.
svarstyti Tarybos Statuto in- zidentą. MeMahonų tartis dėl Leningrade ištiko’ potvinis.
daryti kratą, bet buvo pašau rėlę?? . “Važiavau
“Tykiai., .tykiai,” ‘‘'Trijų se
. terpretavimo klausimą be Lie algų nunmsimo. Prezidentas Įąlas. atsit iko taip, kaip daug
tas,.
selių,” “Ir išaugo ąžiiolėlis” ir
Zoologijom sodnas.
tuvos Atstovo dalyvavimo. Lie pareiškė, kad stengsis streiko j i^į.^ v ra atsitikę praeityj e. . Pittsburg, Kansas* — Cla“
Bijūnėlis
žalias?
’
•
tuvos Delegacija pareikalavo išvengti
Sekančią metą rudenį Li«
j Vėjas pūtė nuo jūrės ii* sulaikė rence W. Miller išgirdusi, kad
PARVEŽĖ GORILA.
Subkomisijos papildymo Lietu
Po bendrojo jungtinio choro vos Universitetas mano prade- ’
dt
*
llPčs tekėjimą. Vanduo jos du broliu, kurie buvo dvy
vos atstovu. - Šeštoji Komisija
• PĄKARS MOTERĮ.
išsiliejo ir užliejo daug gatvių. niai, nepagydomi, pati .susir
dainuoja . Panevėžio ' miesto ti zoologijos .sodno. |kdriiBU
Liverpcol.
—
•
Iš
Afrikos
tapo
išsitarė prieš Subkomisijos pa Hamsburg, Pa. — Nigerka, Nuostoliu daug ir nemažai go ir ta pačia diena ^visi trys
jungtinis choras, p. Mikui Kar Kaune darbus. Zoologijos sodatgabenta
šešių,
pėdų
gorila.
Ji
pildymą ir tos komisijos posė Louise Thomas, nuteista pa-1
^įlV0
kai diriguojant “Vilniaus",” numano įkurti Aukšt. Freidoj,
mirė'. Ją ievas yra vienas tur
gabenama
Paryžiaus
žvėrynui.
" ,
dyje Belgų Užsienio Reikalų karti. Ji spalio 28 d. .papilde Į
“Dainos menui.” “Pavasaris”
tingiausią žmonių Kansas vals
Bevežant
rankiniu
į
Dover
ji
Ministeris, p. Hiymans’as pa žmogžudystę; Senai jau mote-1
. _ _
ir “Oželis” ir p. Vladui Pau šiemetinės žemes ūkio parodos J
'
ris buvo nuteista taip smarkiai. Į NUBAUDĖ TE\ Ą UŽ SŪNŲ. tijoj.
buvo bovijama bananomis, ku lauskui diriguojant “Žalgirio
reiškė, kad jis esąs asmeniškai
lankymas.
riu
gavo
tiek,
kiek
norėjo.
tame klausime užtateresuotas Paskutine moteris pakarta
.
mūšis.” Su šiuo choru .daino t Šiemet žemės ūkio parodą ■
PIENAI APLĖKĖ,
Į Haverliill, Mass. — Jobu
ir todėl atsisakęs dalyvauti 1885ni.
se dalyvavo mišrusis panevė
San
Diego,
Cal.
—
Pagalios
Subkomisijoj. Lenkai parei
žiečiu orkestras.
•---- :—-----. Dradfey tapo nubaustas ant $25
PRISIPAŽINO.
kalavo sau vietos Subkoimsi- DIDŽIAUSIA BAŽNYČIA, už leidimą savo sūnui, 15 m. Amerikos lakūnai lekusieji -apSaco, Me. —: Įtarpy Lewis, 8 Toliau dainavo ‘ ‘ Pavasario7 f zm.
joje, pareikšdami, kad jie skai: Chicago, UI. —< Rugsėjo 28 Į amžiaus, važiuoti autonmbiliu- link pasauli, pasiekė tą vietą iš
kur jie išlėkė. Jie išlėkė is ši iii. vaikpalaikis, policijoj prisi Jaunimo Sąjungos jungtinis visuomenė, ypač provtacija» J
to tą klausimą politiniu, lie d. atsidarys metodistų bažny- mi.
to miesto kovo 17 d. o pasiekė pažino, kad apvogęs 12 krau choras, p. Apolinarui Likeraus- Vis labiau ima domėtis parodo
čiančiu Lenkijos sienas. ;
čia, kuri bus taip augšta, kad .
_____---- :
kui diriguojant. Padainavo. mis.
tuvių. •
.
•
rugsėjo
BURTAIS IŠDALINO
Dėl susidėjusių apystovų kyšos virš augščiąusių Cliica-I
*fr1 * J T"\ 1
* *
r — iš-Į
»v gos “ sl<y-sereaperiu? ’ Bokšį
“Pavasarininkų himną? “Jau .
Lietuvos
Delegacija
nutarė
. TURTUS. ;
.
(“Karys”)
nimo giesmę” ir “Kur bėga
imti klausimą iš dienotvarkės % puoš auksinis kryžius, kurs
Šešupe?’ Po jų vėl dainuoja
ir kartu Rugsėjo 13 d. pareis- ■ naktyiektros bus nušviestas ir Falls City, Neb. — Geo. W.
Gegužiniu epidemija*
bendrasis
jungtinis
choras,
p.
kė, kad Lietuva pasilaiko tei- ^
1” -1 ~ 1 ■1 v* spindės
- •
•
tokiubūdukryžius
te-tFišIier,
.fermeris, turi flirtą už
Šeduva? Pan. apšku
.Juliui
Starkai
diriguojant.
Pa

sę tą klausimą iškelti ateityje. si padangėse. Bažnyčios var- $406,000. Turi-šešis vaikus .irvos parapija šiemet serga
dainavo
“
Už
jūrių,
už
mare

Lietuvos Pasiuntinybė gonai atsėjo $50,000. Tiek pat du vaiką vaikus. Tai. burtų Už COOLIDGE DAUGIAUgilzinių epidemija. . Nuo pat
DAROSI EŽERAS/
lių,” “Motus, motuše?’ “Pa anksto .pavasario iki šiol ka»
Amerikoje* atsėjo varpai. ' Bažnyčia yra metimu išdūlino -vaikams tas
ŠIA.
'
-------sėjau linelius,” “Oi tii ieva,
‘
r
šventadienį rengiama gegužį
556 pėdų augščio., Į pačią baž-į fermeris savo didžius turtus,
_
_.
McCland. Cal.—Kalno Shas- ievuže?’ “Triš dienas, tris
2,000 ŽYDŲ JERUZOLIMAN. nyčią telpa 1,400 žmonių. Bet
—------- —
nė, o dažnai ir- net dvi. Jas
LUerary. Digest, svarinus
Juy() ^-nnaktis
”
ir
“
Arielkele,
tu
pil

šalimais yrą kambariai biz- DAR NAUJAS BANKAS, lutoaata pyase savo.
;,tMtel,ro. .Viršitoe tavo ūžė- koji?’ kuria ir pabaigė pirmą rengta ne tik riąitesiiėš organi
Per rugpjūčio mėnesį 2,000 nianis, ofisams, gimnastikai.
.
zacijos, bet ir kiekvieno kaimo .<
tojų
pranešti uz kuri preziden-1
4
v .< ,• 11
nnn
.
f
1
.
mus
lu
alceną
ir
kyšojo
14JX)0
ją
dalį,
tos
dienos
pjpgramą.
žydą, atvykusiu iš įvairią pa skaityklos ir kitokiem^ reika- Birmingham, Ala.—Brotliėr- tini kandidatą balsuos*. Pust- -t, .. ,U1‘
IV1
.
Antroji dalis turift būti .iš jaunimas. Tos
saulio kraštą, apsigyveno Jė- lams.
liood of Loconiotive Engineers rodė, kad Cbolidge gavo 162,-1 * . ,t - duobe
j
- pra pildyta rytojaus diflĮi 16 vai., 'menkos 40-56 Žiu.
K
„
2
^vietoję
pasidarė
ir
ruzolime ir apskritai Palesti Bažnyčia atsėjo $4,000,000,- nutarė čiopai įsteigti banką su 473, La Follette 63,534, DavK
dėjo rinktis vanduo. Netrukus M visą dieną lyjąs lietus pri H Jog
noj.
apie jt
660.
$500)000 kapitalo. Tam-reika- 63,534, komunistą kandidate
pasidarys tikras ežeras..
vertė nukelti į rugp. 25 d. 15 :siliepii
■
— ------ —- .
lui jau namai nupirkti už $21A- Fostor gavo 5!79.
vai. '
.
. •
' KALĖJIMAN UŽ KYŠĮ,
rungiamos
— -.... —
■ 000. •
v
Kaune rugsėjo antrą dieną įAntrąją dalį pradėjo Klaipė viani miške ir tę/nsį ik r
PRITRENKĖ/
ATSIDARĖ VIEŠBUTIS.
■ir“
Canton, Ohio. — Edward F.
vyko galingos jradio stoties diečių jungtinis choras, p. vak nakties, taigi g’rtaukli
Nmv Yorke prie G rami CpuARTI MILIJONO,
Curtis, huvusis saugumo dL trai geležinkelių stoties atsida-j Kanados ’ miestas Montrenl
Winnotka, 111* — Perkūnija darbą pradžios pašventinimas. Antanui Vaičiūnui diriguojant, įpas, ‘muštynes iv kiti dan
. rektorius, nuteistas dviem me re naujas, viešbutis Roosevolto jau turi gyventoją ari i 1,000,- buvo pritrenkus tris vaikus. Stotį dirba Prancūzų firma ir Padainavo “Tai ženkime ar- jiniai nakčia po krūtini
tam kalėjiman už kyšio ėmi- vardu.. Tai yrą vienas didžiau- 000, Dabar tikra gyventoją Jie koletą valandą išbuvo be tikisi pabaigti iki gruodžio l <L tyn?’ “Balnok, broli,' borą pra dus dalykas;
skaitline yra $>79,027.
mą.
(“Talka”)
žirgą,” “šėriau žirgelį” “Oi
šių Amerikos viešbučių.
. (“Lietuva*s)
žado! Po to atgijo*
?
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lumbia Phonograpli kompani
[Teatras kaip tik ir turi prirųęĮaęs tokį repertuarą, kuris
joj. Artistai Dineika, Olšaus
duoda ir rimtų, įspūdingų, pgkas ir Vanagaitis tą padarė,
| mokinančių veikalų ii* juokiu*
< t > 5
kaip tik iš Lietuvos atvažiavo.
žmogaus kūnas yra paigų komedijų, Irarios publijją
Rekordas vadinsis DzimdzU
niuusis ir stehūklingjausis su Kooperatyve Amerikai Lyga. Jeigu tokie žmonės kaip se-Įprtiuokina iki soties. Užtaigi
Drimdzi. Ant kitos pusėn yra
dėjimas, su kuriamu žmogus y- paklausė Wdidątų ĮJųnįti- ųatoriūs Bf U Wlette, >vęs Vaičkaus Dramos Teatras/pjldeklemacija “footballas.”
ra susipažinęs, bet abelnai i'
“
Paridentas Rarding ir dabar- Mansiai patenkina visus. Tąd
? Rrooklyno dainininkas Kraumant kiek mažai žmogus teži uių Valstybių prezidentus, ko
(THE W0RKER)
kių nuauionų jį turi *pte var tinis prezidentas Coolidge in-[geistina ir patartina visiems
ruųas įdainavo kompozitoriaus
no apie save. J is nežino ne dėl
ėd every TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY Vanagaičio. sukomponuotas to kad informacija neprieina totojų (plrirtįi) kooperacijąs, dorsuoja kooperaciją, tai mumsilietuviams tų^koloniją, kurįpdarbininkaim šimtą kartų!se Teatras gastroliuos^ kad kPdaineĮes-Dul Dul Dūdelė ir Go
. ’ ——by~~-------- ’
ma, bet dėlto, kad pirmiau a- tai NeprigulmiHgouioK Parti
smarkiau reikia jos griebtis. |Akaitlingiausiai lankytū^ nes
JOSEPH’S MTHUANIAK R. 0. ASSOCIATION OF LABOR delis. dzūkiška daina.
pie tai nebuvo mokyklose mo- jos kandidatas R. La Follette
Darbininkas, panaši proga gal negreit pasu
Jei dar pas lietuvių rekordų
Pažangusai Amerikos judėji
as aecond-class mntter Sept. 12,1915 at the post officeat Boston, Moml
kmama
ir
dalis
šios
infakaci

L__
. .......- <
taikys, kadangi Teatras ilgesk
Uftder the Act of Mareli 3, 1879.”
• " . pardavėjus tų rekordų dar nė
jos surasta tarpe pastarųjų de mas, ir aš pats asmeniai? viJ VAIdKAUS DRAMOS
n*amlaik^ išvažiuoja Čikagon.
^Iflliatanee for mailing »t gpecfal rate of posfrtge provided for Iii Scctlon 1108 ra, tai greit jų turės.
šimts ar dvidešimts metų. Pir suornet stovėjome ir stovim ųž
Act. of
6C OcU 8, 1917, autlioriz.ed on .TnTy 12, 1918.”
Reporteris.
miau būdavo, ir šiandien yra, kooperacijos principą ir plėto ATRAS TOM GURA PA- f
tę.
Kooperacijos
principas
yra
tokių žmonių, kurie savo nuo
SŪBSCRIPTION KATES: .
MIMCIMA.
neatskiriaas
nuo
pažangumo
mones taip padidindavo ir ga
------•i J. VAIČKAUS DRAMOS TEprincipo. Pažangioji partija
aand nubTirbs.Blėdavo
įtikrmįi
Žmones,
kad
Newark’wi padarė g®r% Į
at»O GASTROLIŲ
L CįOiiXĮ>t’i?z0S ycjLvly•* • * • < • *•
• »•••••«<•♦»♦• «• • • •*■■
niekas kitas nėra taip svarbus. tada savo pjatformon kooperapradžiį.
MARBRVTAS.
Vienas žmogus nutardavo iš cijoH dėsnį ir stengsis pravesti
.
”
Sunkiais, erškėčių takais gelbėti žiimnes nuo ligų su kvė tokiuos įstatymus, kurie bus Pasitraukus iŠ y aižitausDra- Į
skynė sau kelią. Lietuvių dra pavimo lavinimais — kitas sa ginanti, renienti ir uuginanti ipos Teatro p. Bikiniui, «kai ku-Į Vaičkaus Dramos Teatras
rie manė, kad Teatras neturėsi pradeda intensyviai veikti, kas
ma Lietuvoje. Kaip visose, kydavo, kaj veikia kiekvieną* koopm'ątyves įmones.,
tokio pasisekimo, kaip kad tu-|matyti iš paskelbto maršruto..
'taip ir meno srityse Lietuvoje mėsos gabalėlį sukramtyti pen
Kiekvienas pažangietis (t. y.
įėjo pereito* pavasario sezone.! Rugsėjo mėp. 27d.Elizabeth,
stigo paruoštų darbininkų, juo kias dešimts septynis- sykius; naujos partijos narys) entuVisų cLVilizuotų tautų priimta rašyti vardą krikščionių ba kūrėjų. —Atonas-yra-savita+
kitas-lvirtimlava kad mėiios vL Raštiškai- stoja už^plėtymą ko- ■Tačiau dabar paaiškėjo, kad N. J., Liuhyins Elall, 152 Front
Dievo iš didelės raidės, gi stamMdiškųjų dievų vardus iš ma žmogaus sielos gelmių apreiš- sai nemkia valgyti, ir vėl kiTeatras dėl p, Dflrinm pasitrau-įŠtr
operacijas į visas puses, bū
jį d
tos, ir tai tik tuomet, kada neminima asmeninio vardo kokio ka, todėl be kūrėjų menui aug tas liepdavo išgerti stiklą karš tent: kooperacija produkcijoje kimu nenukentės, nes jam pa- s sj#
Mft
nors dievaičio, nes tokiam atsitikime net pagoniško dievaičio ti reikia ir palaikių sąlygų, iš to vandens kas rytmetį prieš • (išdirbime), kooperacija distri ^fantas Teatras pmkvrete y ^
Saiman b Venaugo
vardui nesigailima didelės raidės, pav. Zeus, ' Jupiter, Juno kurių nepriklausomas, laisvas pusryčius.
bucijoje ir pardavinėjime, ko JO vreton naujn pajiegų, su kuriomis pirmi bandymai tiesiog } Jir 1.1, “Sandara” išsiskiria iš civilizuotos raštijos taisyklių tautos gyvenimas yra bene
: Kvėpavimo, lavinimai yra ge operacija tarpe vartotojų (pir THTsMbiTlnn
nai no ii d iroV f oriu r, J ® . “*
fe* net krikščionių Dievo vardą rašo iš mažos raidės, gindama svarbiausia. Betgi drama Lie ras, jei juos daroma lauke; kėjų visų daiktų) ir kooperaci nustebino net patį direktorių p, 6
m. 29 d. PhiladelVaičkų. Tos naujos pajiegos Rugsėjo
_
savo nusistatymą tuomi, kad būk Lietuvių kalbos gramatika tuvoje jau tiek sustiprėja, kad valgis visuomet turi būti gerai ja bankų vedime.
yra: p. Juozai Kemėšis, p-le Įphią, Pa., Šv. Kazimiero par.
Aš visuomet buvau tos nuo
to reikalaujanti(’) ir kad jinai, nenorinti įžeisti ir kitų dievų net jai yra žinomi garsių, pa sukram tomas prieš nurijant.
salėje, 331 Earp St.
Marijona Jąkavičaitė ir kt.
pasekėjų, taigi dėl vienodumo rašo Dievo vardą iš mažos rai saulinio masto kūrėjų veikalai; Nekuria žmonės valga perdaug monės, \kad kooperacijoje glu
Spalių mėn. 4 d., Patėrson,
Vaičkaus Dramos Teatras
SnsiformaVo ir vaidilos, iš ku
di
geriausias
įrankis
kovoji

des.
mėsos ir perdaug kitų valgių.
rudens
prade-1 K. J., Šv. Kazimiero parap. sarudens sezono
sezono gastroles
g
rių pirnion vieton eina seninu
mui
prieš
monopolius
ir
kitas
Jeigu “Sandara” ištiesų nenorėtų įžeisti krikščionių Die
Vanduo yra sveikas dalykas
jo nuo Newarko, N. J., kur bu- leje, 14J Montgomery St.
sį lietuvių dramos kūrėjai —
vo išpažintojų ir stabmeldžių dievaičių garbintojų, tai rašytų A. Vanagaitis ir Vytaras Di kūnui, kaip išlauk, taip ir vi pražūtingas Įmones. Ir idant vo suvaidinta rugsėjo 21 d. šie
Spalių m, 5 d. Brooklyn, N.
•panaikinti
tuos
visus
negeisti

duj,
bet
manyti,
kad
vienas
abelnai Dievo vardą iš didės raidės; dabar gi rašydama iš ma
veikalai: “Pietro Caruso” — 4 Y-»
Pan. Apreiškimo saleneika.
nus
monopolius,
tai
žmones
tu-,
žos įžeidžia ir vienus ir kitus. Pagaliaus, kam toks vaikiškas f Tiedu artistu yra išaugę ar kuris iš viršminėtų dalykų yra
veiksmo drama, “šalaputris” >, kampas No. 5-tos ir Haveri
reikalauti,
kad
valdžia
būtų
—-1 veiksmo kom. ir “Žvakutė mayer St.
argumentas? Juk Čia nėra stabmeldąių dievaičių garbintojų. timoj lietuvio dvasiai aplinku vienintelis būdas sveikatos pa
ne
priešų
.agentas,
bet
piliečių
užgeso” — 1 veiksmą kom. I Spalių m. 7 d. Easton, Pa.,
Jei kas Sandariečių netiki Į tikrąjį Dievą, tai tas netiki nė į moj. • Jie yra- pergyvenę laikymui yra klaidinga.
draugas ir vienytojas — koope
Žmonių prisirinko pilna svetai-pv- Mykolo parap. salėje, 114
dievaičius. Tuo būdu toks pasiteisinimas tai perdaug jau kvai džiaugsmo ir liūdesio valandas
Yra faktas, kad geri valgy racijos amatorius.
ne ii’ su nekantrumu laukė pa-1 Spring ti.
las akių mulkinimas. Gi “Sandaroje” yra aiškių išsireiškimų tolydžiai dramos klestėjimo li mo papročiai daug įprigelbsti
i Iki šiol daugely vietų val žymėtas valandos, kurioje vaiSpalių m. 18 d., Detroito,
;
apie krikščionių. Dievą ir visur Jo vardas rašoma iš mažos’ rai- gai.
• . kaip sveikatai, taip linksmu džios bereikalingas įsimaišy
Minimas prasidės;
Į ^ch., Šv. Jurgio par. salėje,
Ir, štai šiandie tiedu svar mui. Apart šalčių žmonės dau
f
dės ir tuo būdu krikščionių jausmai tiksliai Įžeidžiama. Taįmas į vedimą kooperacijų buvo
lytairaė^.
^Detroit,
| gi “D-ko” tvirtinimas, kad “Sandara” tyčiomis paniekina biausi Lietuvių Valstybinio te giausiai nukenčia daugiausiai didžiausia priežastimi nukentėatro artistai yra Amerikoje ir. ntio vidurių ligų, ir paprastai
F. Dievo vardąP yra grynai bedieviškas laikraštis.
jimu kooperatyvio judėjimo. : Prasidėjus vaidinimui, pub- Mich., foj pagįpj svetainėje ,
I t
Kai dęl gramatikos, k&ius pasimokyti “Sandara” patą- iten yra pasiryžę pasidalinti su nežino kas jiemsyra. Geri val Nors, žinoma, valdžios priežiū
likoj užviešpatavo visiška tyla, “Laisvės Kovotojai” 4 veiks- -.
gymo papročiai reikalauja ži
įbroliais
amerikiečiais
lietuvių
•*
f ria “D-kui,” tai ji pati, vargšė, pusėtinai šlubuoja. “Sandanojimo netik kaip valgyti, bet ra, laikantis įstatymų rybose, nežiūrint to, kad publikoj bu- mų drama.
meno laimėjimais.
! ra” sako: “su maža raidžia.” žodis “raidė” taip nesilinksyra būtinai reikalinga, bet kuo vo nemažai vaikų — visi užirnĮ repertuarą įeina sekantie
• Nors skaudu buvo persiskir ką valgyti, kada valgyti, kiek
| niuoja. Juk nieks nesako? su budžia, su kedžia, su pludžia, su
met yra vartojama biurokra ponuoti “Pietro Caruso” dra ji veikalai: “Pietro Caruso” 1
ti. Lietuvos.dramai, kad ir lai valgyti ir ko. nevalgyti. Nevitinė ir politinė, valdžios ranka mos atvaidinimu, nes artistai v. dr., “Susimildamas,” “Žva
L’ aludžia; bet sako: su bude, su kede, su plūde, su alude,, taikinai, su Vanagaičiu ir Dinei suomet turčių šeimynos geriau
c gi ir su raide, ne su raidžia. Pagaliaus, ir kalbos taisyklin- ka, betgi šitas jų šventas pasi siai pavalgo; ir nereikia many varžymui ir griovimui princi ne vaidino, bet tiesiog gyveno kutė užgeso, ” “Vagis ” — 1 v.
| gumas pas ‘‘Sandarą” labai silpnas. Iš daugelio pavyzdžių
po “savęs gelbėjimas per savi paskirtose rolėse; iš kurių dr., “(laila ūsų” — 1 v. kom.
ryžimas yra vertas to nuostolio ti kad brangiausia valgykla
i galima privesti šitas: “Naujienos’ ’ vare klyną tarpe Sandarie- ir to vargo, kurį jiedu turės duoda geresnį valgį. Vienok, tarpinį pasigelbėjimą,” tai jau svarbiausias vaidino pats di ir “Laisvės Kovotojai’ — 4 v.
I
ir Valstiečių Liaudininkų klausymų ir Neo-Utluianijos stu- pakelti kurdami lietuvių (ka reikia atminti, kad pigus val yra nepakenčiama ir apgailėti- rektorius p. Vaičkus — Pietro dr. iš Lietuvos valdžios ir ka
: ■Caruso rolėje ir Teatro žvaigž- riuomenes kūrimosi laikų. Šis
L Sentų, ir kituose dalykuose.” Tikras lietuvis būtų pasakęs: inų Amerikoje.
gis, - gali būti ir geras, ir blo 'ria.
Vien tik Fėderalė Trade ’dutė-— Tendžiulytė — Marga- veikalas yra išleistas šiais me
į vare kylį, ar pleišką, ar kaip panašiai, bet “varė klyną”._. : . Reikią tikėtis; kad tiedu ar gas. Daug priklauso ant ko
Commission jau kelioliką kar ■ritos rolėje. Artistų gabumai, tais ir bus vaidinamas pirmu
L- Netinka, netinka.
‘
tistu eis ligšioliniu sėkmingu valgai ir kokiame stovy tas
tų yra padariusi nesanžiningų temperamentas — artistiškoji kartu Liet, scenoje.
t
Reikia stebėtis, kaip rimtesni sandarięčiai pakenčia pana- mu kilniais meno keliais ir ją valgis randasi.
ugnis, uždega publiką viena
Visų spektaklių pradžia ly- , >X
širdys ir sielos vėl suliepsnos f Reikia reguliariai valgyti. užsipuolimų ant kpoperatyvių
L Žios rūšies “pisorelį.”
*
.draugijų, ir tas yra padaroma fliėpsna, kuri žiūrėtojams at- giai & v. vak.
K
*
D. V. amerikiečiams ta kaitria ugne ■.Valgant kas valanda per dieną iš priežasties tų, kurie yra kor šviečia tikrojo meno brangeny
Visuose veikaluose dalyvau
le, Įtari taip maloniai ir gai ir naktį priduos nemalonumųbes. Gi Pietro Caruso sielos ja pats Direktorius p. Vaičkus,
vingai žėrėdavo Valstybiniam Jei nesijauti gerai, praleisk poracijų mėgėjai, o kooperaci
jos priešai; jieins rūpi savo ki- kova tarp gero ir blogo žmo visiems žinoma Lietuvos artis
Teatre.
vieną valgįy Nereikia užsiimti šeniai, o ne visuomenės gero gaus daugeliui ištraukia ašaras tė P. Tendziulytė ir keletas
Leskavos Dėdienė. smarkiais mankštinimais arba
iš akių, o kai kurios scenas paujų artistų.
vė.
..
. .
imti maudynę, tuojaus po val Kooperacija yra Sveikiau juokais jas vėl nudžiovina.
Apie kitas maršruto vietas
YOUNGSTOWN, OHIO. ‘
si
Dzmuizi-Drimdzi juokų teat- linksurintais, pabo vintais. To
gio.
I sias ir geriausias būdas ko
Juokams galo nėra.
bus pranešta Įdek vėliau.
tq artistai iš Lietuvos pirmu artistai ir teikia darbininkams;
LDKS. 66 kuopos susirinkunas
Dauguma žmonių valgo per- vojimui prieš monopolius ir Vaidinant komedijas — ‘ ‘ ŠaSvečiai artistai yra savo da bus nedelioje, rugsėjo 28 d., 3-Čią
f 'kartu Amerika su savo vaidinį” DĘTROITIĘČĮĘ' DOMEL .
visas kombinacijas, kurios yra JaputrĮ” ir “Žvakute užgesor?
1 jmais pasirodė So. BpstoiieĮ Oio - lyko pilni meistrai. Jie nėra vai. po pietų, pas gerb. dr. Kap- greit, ir dauguma užaugusių
valgo perdaug. Laike valgia pavojingos dprbo žmonėms ir — juokams galo nėra. Juot 3ai jie vaidino net per keturis artistai-mėgėjąi. Jie ne vien Ūirąuską, 32.0 AVashington Si.
nereikia skubėti, bet reikia ge •visai tautai — jos mindžioja kiasi visi: seni ii* jauni, dide- Detroito (West Sidėš) lietu
i Vakarus rugsėjo 20, 21, 23 ir 24 šauniai vaidina, bet patys ga Malonėkite visi nariai susirinkti/
Amerikos ekonominį gyvenimą ti ir inaži. Publikos įsismagi- viams pranešame, kad visi no
1 dienomis. Pradžia, vienu žo- mina sau veikalus, patys pri savo mėnesinės duokles atsiteisti rai sukramtyti maistą, ir nors
galima laike valgio vandens ir žudo piliečių.gerbūvį, tad-gi gimas juokuose, . kartais per- rintieji gauti “Parbinįnką”
r . 'džta tariant, buvo puiki visais taiko muzikų. Todėl jie savo ir dalyvauti visliose svarstiniuose,
gerti, vienok nereikia jo gerti, aš be jokirj rezervacijų, rėmių 'traukia artistams. Ir gerai, bei gerų knygų galifė kryptis
t Žvilgamais. Artistai neapvylė kurinius nuolat keičia, nuolat
kurią turime labai daug iv svari kuomet valgis randasi burnoje, ir remsiu kooperacijos augimų Juokas y i-a sveika, o lietuviai pąr mūsų Įgaliotinį — J. Ą»
į .publikos, o vietos visuomenė tobulina, kad tik kuogeriausia
bią.
juokus mėgsta* Gi Vaičkaus Blažys, 1960 25-th St,
Rūpestis ir piktis daug kenkia ir stiprėjimą.
| "suteikė gausią, jautrią artistų pritaikius daibininkains,. sten
K* Stupinkėvičia, rast. virškinimui.
„
!..
; —■■u. 1
.-_L_ .. uuesaĮĮ
g gabumus Įvertinančią publiką, giasi teikti to. kuo labiausia
Augantis”vaikas ar mergaitė reikia mažiau valgyti saldumy
Jurgis Daina.
v
f Gerbiamiems artistams velija- galima darbininkus palinkstiifi valgyti tris Sykius dienoj. nų.
.
f . me’dar geresnes jų veikimo iminti, priminti jiems linksma-,
1
Jie
turi
Įprasti
valgyti
daržo

♦
Jei nesveri užtektinai, ir ne
tarp amerikiečių pabaigos. . i sius Lietuvos gyvenimo puses,
ves, ir neturi būti leidžiaim turi jokios ligos, turi valgyti
Turbūt
nereikianei
priminti,
Jeigu tavo numylėta,
, Kad jie galės turėti ger^puvalgyti
saldumynų,
yįiač
tar

daugiau
sviesto,
cukraus,
smekad jie nedaeina iki to, kad įLaiką leidžia su kitu —
feisekimą tolimesnėje savo dar-,
pe valgių.
s tonos, šokolado, bulvių, riebu
velt-ų
ką
nors
“
riebaus.
”
širdis skausmą negirdėtą,
buotėje, tai yra aiški galimy
mynų ir pienof Miegok daug ir
•
Perviršis
svarume
užaugu

Turi kęsti tuo metu! '
siuskite į
bė. Pirmiausią jie mokėjo pa Tokiems artistams darbinin
nesirūpink.
siuose,
ypač
po
trisdešimts
“DARBININKO0
o
sistatyti, kad neužkliūti nei kų linksmintojams, kulturintoKava ir arbata, nors neku
metų,* paprastai-parodo, kad
SPAUSTUVĘ
O vaizduotė pina, audžia,
vienai srovei* So. Bostone vi-; jams, lietuvybės ir prakilnumo
Kurioje greitai, gerai ir
tokia ypata valgo perdaug, iv rtoms užaugusiems ir^nekenKošmaringuosius vaizdus,
bos esančios lietuvių sroves ma gaivintojams linkime geriau
pigiai atspausdinama:
nesimankština Užtektinai. Di kia, vienok gali būti pavojinga,
KNYGOS
Nuo kurių tau baimė žaidžia,
loniai juos ^priėmė, širdingai sios kloties po skaitlingas Ame
Ne*
delis perviršis svarume, yra pa- 'jei perdaug jų geriama.
•V;»
KONSTITUCIJOS
Nusiminusiuos Veiduos.
teikė patarnavimus, vaišino, rikos lietuvių kolonijas.
PLAKATAI
voijnga. Kiekvienas nereika reikia gerti daugiau, kaip vie
pavažinėjo.
TIKIETAI
lingas svaras kurį nešioji la no ar dviejų puodelių per die
Tu kbijai nustoti meilės,
1 LAIŠKAM ir
1
Antra artistų parisekhno
biau apsunkina širdį, kepenis, nų, ir reikia žiūrėti kad nebūtų
KONVERTAM
Jei tave mylėt jinai,
%
antgalviai,
inkstus ir ldttis vidurinius or per daug tvirta*
priežastis, tai jų taikymasis
Tapti įžeistu be gailės,
UŽKVIETIMAI
ganus. Jei sveri perdaug, ži Įvairink valgius kiek gali,
prie Amerikos lietuvių darbi
a.
BAR CHEKIAI ir tt
Ir apviltu amžinai!L
bet nereiįia per daug įvairių
ninkijos. Jie nesirodė prieš Anok
kad
valgai
perdaug,
nes
•Su visais spaudos darbais
valgis vienintelis dalykas, ku valgių valgyti vienu sykiu.
taerikos lietuvių darbininkus
visuomet kreipkitės pas
K
įmurs būtų abejones.
mus o gausite geriausį pa
ris priduoda riebumą. Valgyk Vaisiai ir daržoves turi būti
su augŠtais dailės kuriniais, su
tarnavimą
Apgaulingos tuo metu
mažiau krakmolinių valgių, •valgomi Šiltame ore. Dvi ar
'dramomis, darbininkams nesu Dzimdzi-Drimdzi juokų teat
‘‘DmmmKAr*
širdies sudrumstos svajonės.
kaip duonos, bulvių, žirnių, trys daržovės turi būti valgo
prantamomis. Jie žino, kad ro mėgėjai neprivalo’ liūsti, jei
886 W»»t Broadvay
Vžridegt baisiu kerštui..
baramų, įr tokių riebumynų mos kasdien. Sviestas ir Sme
'darbininkai po sunkių dienos jieins antru kartu neteks niatyI
lo. Bortai, Kam.
kaip svieto, Smetonos,’ riebių tona gali UŽhųti mėsos vietą ir
'darbų nori atsišviežinti, atsi ti'to teatro artistų vaidinimų.
■ -
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gaivintų pasijuokti, būti ptwi- Valjinimai užrekordaotaa L%
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šokolado. - Taip pat yra daug laagviou virškinami.
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į Visi1 mokyklon. Tvarko* prižiūrė-.*ny pnillfVAlinfin
P D iIIE J l II1 <J
sTodelkuopos,ger’b’.darij
■ 1 URvAI» I n A lt L v I m R y. tojai-bruzdelninkai, svarrij
jo šv. Karimiėro senelės,
seselės, kuriosl
kurios
j čion jau iŠ kalno-pribuvo, iš Chi- PRAITAI Rll MARŠRUTAI1” WČ3^
APSKRIDO te, gaminkite praktmgue Į
rJ
KUOPOMS.
manymus, rinkite kuodaugjj
hoagos, šv. Kazimiero vienuolyno.! rnAAAliDy lnAilvnui Aup
4
a
K jT
W zr • lUJ-vougua v xt$iuiuuvuu«
^'Uūtų h' SUH1HJ11U dėS
r Linksma naujiena Worcesterio j
[Brangūs Viemnineiui;
lietuviams; negana to, kad susi-Į
...
5 4, M** H. “I Siuoml prane5anie> j0g jjg. tij-eiv ir siųskite bei patį»l
likems moterims kad jos paėmę .garbingos vienybės. Yra žinių,
laukta! naujo. kMalikSkos mo-P°
* LoweU, MaM., Vakt tavos Vyčio Naujos Anglijos duokite šin suvažiaviinan. '
šluotų iššluotų jį iš stubos tegul kad kaikurios dr-jos Iigšiol nešę
■
, lApskričio puBHietinis suvažia- f( Taipgi bus išduotas rajįj
sau eina pas laisvaihanius ir tegul šventųjų vardus, o dabar bijo kyklo., bot 4a ir Kada mokyto- "•
M Jai Mtorinia ataitikiraM.
' gį
jvyka Spalio (Oą) Į9d. tas iš pereito liepos 4 d. pija
sau biznį daro, o mes turime remt prisidėti prie Federacijos, mano
>
savuosius katalikus; * bet ne K- vienytis su laisvamaniškomis “suGtro. prekini..
MaiB—po pieta
1924 m., l-nų vai. po pustų, sv. ko^gegužinės.
LAWRENOE, MIK '
Petraitį.
Špilio 18 d, Athol, Mkb.' -4^ f“9^08
Saipt 4 Pasitikėdami jog tamistof
Haidėmis” — kaip tai Palangos I Vo. tik mokykla tapo atidaryta,
I
. L-u, • A
*
*
Jmnes Avė., Norwood, Mass. 'dalyką imsite domėn ir toj
Juzės, kuri yra bolševikų naguo . .
Lv
v’ <
/
Ketverge ryte, rugrtjo 25 d. ai Ačiū Dievui katalikai jau per se * kurios tikslai pažaboti katali tuojaus ir pnsipldė, nes daugtė-V8*are.
pradėsite ruoštis prie šio srnr
pasirūpino savo vai- ispano u a., varaner, Mass.L
n >•
ri Antanu Vimauku, sulaukt* mato ir supranta savo užduotį, jei- kus. Juk jų įstatuose yra pažy kvų; vis kalno
. - -T« į* x - x - * x
nn
Į bus ir mdoiiius. Gerbiamas žiavimo ,liekamo,
~?• V- Statkaus^ ižduos
90 inetų amžtaui. Velionis bųvp gi jie gali patys sudėt pinigų, tai mėta, kad katalikams negali užim- kurnu, uaregiotruot! ai tie “
Su gilia pagarba.
buVHsio į,. Vy6hj
Hvm gerk kum K VirmauriĮO, patys gali juos ir valdyt, nerei ti valdyboje vietos, kad katalikai, ?o pmta ptrmutnuai.
Pirm. V* T. SavM
Lawrenoa’o lietuvių parapijos kle kia pagelbės laisvamanių. - Antras kurie nenori tapti laisvamanių
Bašt. A. šliuMutš,
_ -““.h—.
bono. Jis pas sūnų kunigą gyve dalykas -— šiame laikė visuomeniš vergais, artimiausiame savo Dr. t k r V * .
vakare
.
[aptarti
kaip
seimo
nuturimus
note klebonijoj yra pašarvota*. kų susirinkimų nei vienas katali susirinkime, darykite pastangas, I . ava atu as.
To.
T.amr.nn. Į pasetaningiau gyvenimai! įkūkas
neturi
teisės
perstatyti
laisva

Milte ii Luokft parapijos, liaukų
• Vienuolyną* baigiama*.
Įjjfcgg.__ po pietų.
’l nyli. Beikes iždirbti pienus
kad išrinktūmėt komisiją ir pamanį
ant
kokio
urėdo,
nei
duoti
ap*kriČfo. Ameriito išgyveno $5
ni»s’l organizaei.
siųstumėt į konferenciją katalikiš ' Čia jau ir,vienuolynas baigia- Spalio 19 d., South Boston,
metus. Paliko du iftnu te vieną savo balsų už jį. Turime gana ka kų dr-jų dėl išdirbinio pienų ka imas statyti, kur mūau seselta gy- »a*«. - vMe. .
jos nauję naW1J vąąjus, metinio
dukterį, visi Amerika. Palaido talikų ir gana gabių veikėjų, rem talikiškų draugijų akcijai ir lino- vens.' Namas bus labai gražus ir Spalio 25 d., Middlefco, ^aziavuno-gegTOines irdautu bus p&nedelyje, rugsėjo 29 d kime juos, jie yra mūsų puses sybes palaikymui; Tamstos turė patogus, kuriame bus ir labai gra- Hta. .
ginus Inhj reikalg aptarti,
Montviloj, kur jąg ienai ilsisi ją Žmonės. Šalin laisvamaniai, mes sit lygias teises. Susirinkimas įžį ir gana ruiminga koplyčia te I Spalio 26 d., Norwood, Mass.l
apseinam be jūsų.
žmona.
vyks pėtnyčios vakare, spalio*'!?, gražus altorius kuriame nuolatos j — po pietų,
Reporteri*. 1924, Lietuvių Svetainėje, 180-2 stovės’šv. Sakramentas.
I Spalio.
d., Cambridge,|

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE
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i

Ne\v York Avė., Newark, N. J.

'. . •
I Mass. — vakare.
------------—
Darbai.
—
------------v-*
.
---- NEWHAVEN,CONN.
L—
Lapkričio
2 d., Brightond
Abelnos žinios iš Newarko.
ManjanyH.
Šiuorni laiku darbai biskutį pa-| Mass. — po pietų,
Labai retai matyti žinių arba Nmvarkiečiai dabar daug dirba gerėjo, kur dirbo po tris dienas,! Lapkričio 2 d.,
Montellod
korespondencijų
iš
musų
koloni

ir
mažai
kalba.
Rugsėjo
27
d.
Jau senai pas mus tokia naujie
dabar dirba po keturias, bet iš ki-1 Mass. ■
— vakare,
jos
laikraščiuose,
kitij
-kolionijų
prasideda
parapijos
forai
te
trauk

1' TRUMPIAUSIAS- KELIAS I
SPECIALĘ DIDELĘ KALĖDŲ
na būva—dideles, prakalbos, teat
tur atvažiavusiems darbas gauti į Viršuje paduotų kolonijų
VISAS DALIS
ras, dainos, monologai, dialogai 'lietuviai gali pamanyti kad čia lie sis iki 6 d. spalio. Taip-gi turi labai sunku arba ir visai negalima, I veikėjai malonėkite užimti sve-1
EKSKURSIJĄ
LI ETU VO S
. te kiti margumynai. Kalbės adv. tuviai nieko neveikia arba neskai me džiaugtis ir tarti garbes žodį nes visur tie patys darbininkai lai-Į taines ir darykite stipriausius I
> Išplaukia kiekvieną savaitę BP
Rengia mūsų Linija po užI prisirengimus. Mėgikite paF. Daužvardis, o pamarginimųs to lietuviškų laikraščių. Bet taip vargonininkui A. šlapeliu! už įkosi.
musų laivais de luxe
veizda savo loono atstovo
nėra,
čia
lietuviai
gerai
gyvuoja
darbštumą,
nes
jis
dirba
ne
vien
atliks vietiniai mėgėjai, . Tas vi
“ Albert Balin”
Nelaimėr
marginimui suruošti kokius
ir
darbuojasi
dėl
labo
parapijos
ir
dėl
parapi
jos,
bet
ir
dėl
visų
drau

■*TeutseĖfaird
,,t
sas triukšmas įvyks subatoje, spa
LAIVU
pridėčkus: monologus, dialo•visada
remia
tautos
reikalus.
Mū

gijų, kurios tik jo pagelbos prašo. Netoli nuo AVorcesterio, Boyls- kuS> daineles ir tt. Jeigu palio 11 d., ant27MainSt.
“Resolute’*
^ESTONIA
”
sų
kolionijoj
randasi
katalikiškos
:
Jo
pasidarbaviniil
.
turime
didžiu

Stengkimės visi sueiti ir savo
ton, Mass., atsitiko didelė nelaimė Lyg negalite, tai mes pagelbėsi-l
“Belanee”
organizacijos
ir
draugijos.
Tik
lį
bažnytinį
šv.
Cecilijos
chorą,
Gruodžio 3,1924
' kurie veža I, II Ir III Jdeaa
draugus bei pažįstamus sukviesti;
du vyru tapo įžėlusio buliaus me<
Duokit kuogreičiausiai
jgaila
kad
ne
visi
supranta
svarbų,
pasažierlus ir populiariški lalkuris
susidedi
-iš
čia
augusio
jaunepraleiskime progos, nes tokios
f ! • vai
auka. Andrius Baranauskas ture- [ žinią. Esame pasirengę Tams •
11
vai.
ryto
. “Mount Claydlevėland,”
■nimo, ateivių tik keli * . Cicilijos io pasisamdęs darbininką, kurj toms pagelbėti visuose reika: '‘Hansa,” ‘Thuringla” ir'“West’ Naujienos labai retai pas mus į- tų gerų organizacijų.
- Nuvažiuosit stačiai į Baltijos
phalfa’-su cabin irIII klesa. Gevykstą. Visi rengkimes, kalbėki ! Kadangi dabar gyvenimo ap choras rengia koncertą lapkričio (bulius užpuolė ir pradėjo ragaishuose.
- Jūrių Portą kur persėsi! ir
ras mandagus patarnavimas,
linkybės
iš
priežasties
bedarbės
y30-tą,
o
po
Naujij
Metų
operetę
puikus kambariai, puikios apygbe vargo vandeniu už kelio
me, judinkime vienas kitą
ža
.malti, gi savimnkas užgirdęs riks- RU0§Klt|>2g_LNĖgNUDljf.
tOVOSi
.
likos dienų atvyksit-į
dinkime tikrąjį darbininkų klau ra sunkios, tai dabar , laikas yrą — “Klaipėdos Julė.” Choras mą puolė gelbėti savo darbininką, __________ .
\
■ JULIUS ROTTENBĘRG _
visiems darbininkams prisirašyti daugiausiai pastangas deda dėl bet savininkui artinantis prie ne260 Hauover St, Boston, Mai*.
. • *
simą.
Klaipėdą
[prie Darbininkų Sąjungos, ir ap- įsteigimo naujų vargonų.
laimės vietos,, bulius pamatė, kad] N, Anglijos Apsk. rast,
Kooperatoriuą. , gerinti darbininkų būvį, Kada
Žvalgas. jau artinasi kitas žmogus, tai jis
KITI IŠPLAUKIMAI: .
j y Smilgis ’
darbininkai bus organizuoti tada
LITUANIA
....Spalio 1
(bulius) taip smarkiai pirmutinį
■’ įgg Cherrv St
CLEVELĄND, qhio.
galės atsiekti savo tikslą. .
ESTOHIA........ Spalio 22
ELIZABETH, N. J.
metė su savo ragai.,■ kad tas buCambridge, ftfesš.
LITUANIA....
Lapkričio 12 ff
Parapijos reikalai eina gerai,
vo permestas pei* akmenų sieną, oi
Liberalų “gazieta” “Dirva” nes visi prapijmiai darbuojasi ge i Labai stebiuosi iš “Garse” til- apsidirbęs su pirmuoju, pradėjo! — ---------- \----------- ------ -—:—
Kitoms žinioms *ir • prekėms
kreipkitės
prie mūsų paskirtų
pastaruojūSaiku. pradėjo visiškai rai po vadovyste ^oro dvasios va pusios korespondencijos apie ben malti kaulus savo gaspadoriui. Į pąi$ym.u sesers Magdės Galinienės
agentų
iš proto kraustytis, krauna di do kun. Karkausk..
drą salės statymą. Judos pasekėĮ ir bręlio Baltraus Vaitukaičio. — Modžiausias melagystes ant vietinio ' Šiuo tarpu mūsų mieste paskly ■ jai ir laisvamaniai perskaitę tą ko Ant riksmo išbėgo moteris, bet ne- tlejus Vaitukaitis, 508 So. Bond st.,': BALTIC AMERICA LINE
galėjo nieko gelbėti, nes ir jos tas | Bttltiiu°re, Md.
klebono, parapijos komitetų, vei do liūdna žinia, nes r nleido mūsų respondenciją iš kailio neriasi ne
9 Broadway New York
kėjų ir abelnai ant visų katalikų. miestą geriausia mūsų ir visuome- 'žinodami kas daryt su tokiu “Mi- pat likimas laukėj Tai ji pašau-1"~
Priežastis yra tame, kad laisva rhės veikėja, tai yra. p-lė Marijona kuluku, ” bet ir katalikams nesma- ikė policijantą, tas įšėlusį bulių NUO PRASTO MIEGOJIMO IR
maniai pasijuto kritiškam padėji Jokubaitė, kuri pakėlė lietuvių ;gn girdėt tekis pažeminimas, kad greitai nudėjo. A. Baranauskas . JAUTIMO NUVARGUSIU
Iš RYTO,
me, jie. aiškiai pamatė, kad kata-. ivardą mūsų miesto atsižymėdama jau susispietė apie .1,000 narių, tapo nuvežtas į Clintono ligonbu- - ‘
ir mirė, nes buvo v / ‘
, ,j , r
,
. likai pradėjo sųsiprast, ir perma šioje išeivijos šalelėje kaipo vieną 'sudėjus kapitalą į krūvą, pradėjus ti, kur tuojaus
r
’
TV
štai yra gyduole-kurią vartoja tuksĮ LIETUVĄ
to jų visas šunybes, ir veja juos !iš geriausių kalbėtojų. Buvo pa- darbą ir. . .ir bėgkit visi palikę siunaltą krūtinė ir gerkle perplėš- tančiai Žmonių su dideliu pasisekimu,
ta
O darbininkai uaovšThpTsa- Nedill'Ų skirtumo kiek skirtingų gyliuo
laiku, kas Seredą, tre
iš savo tarpo. Štai rugpjūčio 25 sišventus dirbti dėl parapijos, dėl savo prakaitą, uždirbtą skatiką ta. U etai ominKas pagys, nes są- Uy jŲS esjtte vai.loJę be 3-okiy 1)asiifeki- ; trumpiausiu
jais ekspreso'laivais
kad tik koja nulaužta. • A.[mo, žios vienos gyduolės nustebins Ju- Berenparia
d. Lietuvių Salės Bendroves Di ( jaunimo, daugiausiai pasidarbavo keliems laisvamaniams. Kur logi-. koma
Aųuitania
__
x
■ * -* x
mis. Jos turi veikti ir Jums tai nieko
H;
Mauretania
.
ą..
Baranausks
tapo
palaidotas
su
I
nekainuos.
Pabandykite
jas
keletą
dierektoriai išmetė iš menedžerio vie dėl Moterų Sąjungos, nes buvo ka? Juk laisvamaniai Šiandiena
(per
Cberbburgą
ar
Southamptoną)
neis'omis ' ~~
įnu ii’, ius nusistebėsite, kaip gieitai Jus
oaznj unenus peigorais.
pradėsite jaustis geresnis ir sveikesnis.
tos Joną Stapulionį, kaipo netin į centro pirmininke per 3 metus. nėra visiški barbarai, kad nuo jų bažnvtinėmis
COLUUBIA \...Rugsėjo 13
Reporteris.
Į.Tos
budavoja raudoną kraują, stiprius . SCTTHIA.. ..Rūgs. 21, Spal. 19
kantį tam darbui ir “ bosautį” ant Laike jos pirmininkavimo teko pa- turėtume bėgti; jie yra buvę kata
‘ nuolatinius nervus ir suteiika Jums am
SAJURIA., ...Spal. .7, Lapkr. &
biciją, pep. punčli ii* energiją. Jos pra
katalikų sudėtų pinigų.' Vargšas, tėmyti kad ta organizacija gerai likai, bet*negavę progos giliau paLietuviai važiuoją Lietuvon svejauna skaudėjimą i šraumeną, galvos
J. S._ taip mylėjo tą dąrbą, kad ; gyvavo. P-le M. Jokubaitė yra studijuot Kristaus mokslo sugyvuskaudėjimą, apsivėlusį liežuvi, negerą čiuosna neilgesniam laikui kai me
burnos kvapsnį ir užkietėjimą viduriu- tams, galės grįžti Amerikon neatsi
prisiėjus apleisti savo dinstą įpuo nare LDKS., SLRKA. 116 kuopos, lėjo. Bet... yra vilties, kad kuo | NEWT0N, UPPER FALLS,
Jos
yra puikios nuo nevirškinimo po žvelgiant: į kvotą.
MASE.
lė į desperaciją ir pradėjo panau Moterų Sąjungos 33-čios kuopos. met pragaro audros nutils, jie ir
valgio ir suteikia gerą pagelbą atsiti
IŠ LIETU VOS Į AMERIKĄ
kimuose pūslės nesveikumą ir nuolati
prigulėjo prie šv. Kazimie- vėl dirbs su mumis ir gal dar bus
doti fiziką prieš katalikus direkto- •Taipgi
j
Prakalbos.
nio šlapinimosi.
JEI manote parsitraukti gimines iš
Jei jąs nesiajučiate gerai jąs 'esate Lietuvos, vietas užsakykit dabar.
rius, ,Antras laisvamanis Kaži- b’o parapijos choro ir buvo gerą geresni katalikai negu mes.patys,
sau
skolingas, kad" p'abandžius šias gy Musą. ofisas Lietu-ųoje suteiks jiems
Čionai
mieras Petraitis stojo j. SL įpą- dainininkė. Labai apgailestaujam Aš patarčiau stot drąsiai į kovą, su Nedėlioj, rugsėjo 28 d.
duoles. Jos vadinasi Nuga-Tone. Ei pagelbą ir duos patarimą. Visi tre
pas savo aptiekorią ir parsineški
čios klesos keleiviai turi atskirus
gelbą, bet pajutę pavojų greit nu kad p-lė Jokubaitė apleido mūsų, Kristaus idėjos priešais, tik ne su kalbės Dr. P. Jakimavičius, Pra lute
kambarius. Kuogeriausias švarumas
te vieną butelį. Vartokite keletą dieną
siramino. Ant antros dienos mx-' koloniją, bet turim viltį kad gal •kumšeia, bet su organizuota spė kalbos įvyks saliukėje prie Saco- ir jeigu. Jąs nebusite užganėdintas ir • ir maistas. Smulkneturėsite pasekmią, nuneškite likusias
menu klauskit vis- Į
nėti laisvamaniai nubūto pas sugrįš, nes jos tėveliai gyveną čia. ka, prisidėdami į kovotojų būrį, Loįvell Šhops. Vyrai ir moterys pakely
kur jus pirkote ir gaukite savo
tinio agento
“Dirvą,” su skundu, kuri nūo %tos . Linkini p-lei Jokubąitėi darbuo susispietusi pa globa Šv. Juozapo susirinkite. Pradžia 4 vai. po pie pinigus atgal. Išdirbėjai Nuga-Tone arba
,
nori visus vartotojus užganėdinti, To
tų
(pagal
atsuktą
vietia
valanda
NORTH-GERMAH
dienos 'gavo proto sumišimą, pra tis nenuilstančiai tarpe žmonijos L, D. K Sąjunga. Aš tikras, kad
dėl jie .garantuoja Nuga-Tone ir įsako
apttekoriams,
kad
jie
grąžintą
jusą
■atgal laikrodį), Aiškins apie svei
dėjo visokius šmeižtus ir burnoji- naujoj kolonijoj tai yra Roches- pergalė bus mūsų.
v.
■pinigus, jei jos nepagelbsti, kaip jąs
ter, N. Y. Tegul Dievas laiminą Visi mes esam šerminkai tos sa katos dalykhs. ■
miis ant.katalikų.
tikėjotės.
.126 Statė St.,
Boston, Mass.
Reporteris. Rekomenduojamos, garantuojamos ir
tavo darbus brangį mūsų veikėja. lės, jei dar tamsta, gerbiamas
Nors Čia trumpai pabrėžiu apie
pardavinėjamos pas visus aptiekorius.
TT^
,
Parapijonas “Mikulukai” nešini, tai norėda
minėtų laisvamanių nuveiktus dar
mas mus padaryt tvirtesniais, užbus tarpe Clevelando lietuvių. J.
• / NEWARK, N. J.
L sirašvk Sūrų “Lietuvių Laisvės
C9
Stapulionis iš amato buvo smukliSvetainės.
”
\
i
Šv. Kazimiero parapijos visų
Rinkas, dar nekurie- pasakoja kad Rugsėjo 1 6d. buvo susirinkimas
į
‘
Rugsėjo
7
buvo
Sales
BendrovIdr-jų bazaro komitetas savo posė
dėl užganėdinimo sąvo kostumerių. A. L. R. K. Federacijos 8-to slcvr.
1924 mutais vasario menesy Panevėžy pradėjo eiti
Mes turime naują me- Į
laikydavo mergas, t dabar varo Atstovų dalyvavo, skaitlingai/pu 'ves piknikas. Žmonių buvo daug, dyje rugsėjo 11 d. nutarė išreikš
lodą
gydymui
romatiz“real estate” biznį. Bet mątyt vo daug ‘ svarbų nutarimų. IŠ- bet pelno bus mažiau negu parapi- ti viešą padėką gerb. C. J. Miliui,
mo, Kurią mes pašiusi | laikraštis “PANEVĖŽIO BALSAS.” Eina į savaitę
ame
į namus kiekvieno
ne kaip jam sekasi, skurdžiai gy klausius ir seimo atstovo raportą jos piknikas davė. Mat Šiame pik 106 Vine St,, Philadelphia, Pa., ųž
/žio laikraščio skaityto j rių.
t;
jo, kuris tik pareika į
vena. Antras laisvamanis Kaą. susirinkimas liko patenkintas sei nike buvo ir svieto lygintojų, ku suteikimą neapmokamai bavarui
ę
‘
PAKriVĖŽfO
BALSĖ
”
smulkiausiai
rašoma
apie
laus. Jeigu. jus turit
Petraitis ne kaip seniai yrą atsį- mo darbuote ir seimo -nutarimus rie nori tik imti, o nieko neduoti. savo išdirbystės gardžią kavą
skaudėjimą jūsų mus } Panevėžio,miestų te apskrities gyvenimų.,
kuluose arba sąnariuose,
Vietinis. “Rose Coffee.” O. J. Milius pa
bąladojęs iš Penusylvanijos, Šis- stengsis vykinti. Pabaigoje šių
jeigu jąs kenčja skaus į
■ Amerikiečiai, kilę iš Panevėžio te apskrities, užsimą oro permainose, Žtai
rapijos naudai paaukavo 10 dėžių
užsiima drapanų valymu, dėl šios motų notare rengti spaudos arba
proga išbandyt naują I sakykite “PANEVĖŽIO B ALSA” ir viską žinokitė kas
kavos, apart to per visas bazaro
priežasties net prisirašė prie parą- apšvietos sąvaitę. Į tų darbą yra
W0R0E8TER, MASS.
metodą, kuri atsieina pi„
gint it kuri pagelbėjo | dedasi J ūsų tėviškėj, nereikės te laeiškų rašinėti, teipogi ■
(carnival) dienas visiems teikia Šimtams.
• pijos ir į bažnyčią‘eina, kada ue- kviečiamos visos dr-jos į Federaci
t
Jeigu
jūsų liga yra ir chro
Iškilmingas atidarymas.
savo gardžią kavą; jis įtaisė pa niška ir užsisenėjusi ir jokios gyduo į užsakykite savo gelminėms, gyvenantiems Lietuvoj. Ne- j i
- kada ir tik dėl to, kad pasityčio ją priklausančios. Jos yra prašo
jums negelbėjo, mes pa tariam iš I sigailėkite..
•
j
jus iŠ bažnytinių* apeigų, kiekvie mos gerai prisirengti, kad paskui ! Antrų dienų rugsėjo iškilmingai rapijos salėj gražius elektra ver les
bandyt Šią metodą, kurią mes paslun- |
“
ePĄNEVĖžIO
BALSO
”
prenumerata
Amerikoj,
1
ną katalikų tikėjimo dogma grieb būtų geros pasekmes ne tik Fed, tapo atidaryta šv. Kazimiero pąra- damus kavai katilus ir kiekvieną čiame DYKAI iibandymut.
DYKAI MUSU LBSOMIS.
tai pas jį yra pašiepiama. Išpą- bet ir patiems nariams, Labai i pi jos lietuvių mokykla. Tą dieną, vakarą patsai uoliai darbuojasi, Mes nepraSom nuo jusą Jokią pini į pusei metų. 1 dol. 25 centais metams 2 dolerių 50 centų. I
gų, tik prishjskit savo adresų. Mes iš Į Lietuvoj pusei metų 6 litai, metams 12 litų. įsmigus siųs- i
iinties ir-gi neiną, tą parodo pa malonu, kad visos katalikiškos 8 vai. iš ryto, risi vaikučiai ir Daugybė žmonių Miliaus “Rose siusime
jum® apmokėta paS.ta DYKAI
rapijos rekordas, išgirdęs ką tokio dr-jos yra vienijamos į vienų ka ^mergaitės susirinko į bažnyčią, Coffeen geria ir gerejasi jos gar IŠBANDYMUI musų metodą, šimtams I ti per Lietuvos Kreditok Bankų.Panevėžy.'
iJ
lltn metodą pagelbėjo, pagelbės ji Ir
sau nepatinkamo, tuojau bčgivpas talikiškų organizaciją. Tas dar Jkur buvo iškilmingos pamaldos. dumu. Kad daug tokių gerų biz jums. Nepraleiskit gero* progos pasi |
^PANEVĖŽIO BALSO” Redakcijos te AdminMm.
Italyklt Šiandien, jeigu jus
“Dirvą” su raportu. Jis landžio bas yra užgirtinas, ims kur vieny Sv. mišių auką atnašavo mūsų kle nierių, kaip C. Milius būtų, tai te naudoti.
kenčiat nuo romatlsmo.
rijos adresas: “Panevėžio Balsas,” Laisves Aikšte 1 Nr.,
ja po stubas rinkdamas drapanas bė* teu te galybė; tik gaila, kad bonas kun. J, J. Jakaitis. Po pa bazara« eitų daug geriau.
rLKABANT METOD 00.
1624 No. Aahland Avė., Chlcšge, III.
dėl išvalymo. AŠ patarčiau kata- ne visos draugijos eina prie tos maldų, graliai nuritvarky, nuėjo
Komiteto navys.
■
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VIETINĖS ŽINIOS

1

ir sąjuugiečių prietelkų. Vi
TO. University 4111
sos labai gražiai ir linksmai lai
KIllAUūTAUS BIZNIS po numeriu 32
kų praleido, apart Btinco šal
' - ..........
»
Arthar
StrMontelto,
Mass., Biznis iš*
t GILUS SUSIRINKIMAS.
Surankiojo STRIUKIS.
dymo, turėjo arbatos, namie
Pardavimo prie
W dirbtas yer 16
Purei
žastis
—
senatvė.
Kas
nupirks — nekeptų piragaičių ir ir kitokių
į
.
g sigullės, nes galima padarytį
į LDKB. 1-mos kuopos susiringrotą
Žmogus inėjęs valgyklon ir iš
J Naujos Kankles. kartą ® pragyvenimą. Mano gyvenimo vietų
gardumėlių.
Kitame
ketverge
as įvyko ketvergo vakare,
St., .T. Autamivičta.
krapšto kišenių surado tik vie
»leidžiama knyga — * ‘Trejų f l 25 Catttoii
<ii*w>iiiii,I *.ta
»■—p
itai i.il
ii
parapijinėje svetainėje, ant vėl bus panaši arba da ir ge
ną penktuką, todėl pasišaukęs pa Labai priimnus gerti, sveikas, gelbsti virškinimui ir labai | Metų Kanklės,” už 192Ž-M|
resnė
pramoga.
Stengkitės
vi

įf<4os gatves. Komisijos išdavė
tarnautoją, sako: >— Žinai, brolau,
B metus,
Jį
.taiso kraują.
Raportus iŠ buvusiojo bazaro ir sos susirinkti.
esu labai išalkęs, bet pinigų turiu
I “O^ęjų Metų KauW*n
riko, raportai priimti su
Korespondente. tik penkis centus. Patark ką man 86 WINDSOR STREET
*
CAMBRIDGE, MASS;
S bus atspausdintos Lietuve-R
“išreiškimu padėlios darbuotoGauk JĮ Pas Savą Krautuvininką
__________ ,.
- daryti?
Sje ir išsiuntinėtos visiems į I
is. Tose pramogose dauPatarnautojaf
(pažiūrėjęs)
—
Ei

J užsiprenumeravusiems Ka-! į
Jįiausiai darbavosi Joraša, šel- PASISEK* BRiaHTONE.
kite į kitą valgyklą.
S ledoms, 1924 m. Prenume-!:
kis ir paskui kiti po mažiam
Pereito ketvergo vakare
Č rūtos kaina už Trejų Metų |
: Išklausius raportų ir kitų
Dešimts kambarių mūrinis mimas
Tuojaus
reikalaujame
stičeDzimdzi Drimdzi juokų teatro
8 Kankles du doleriai, o vė-p
, Motina (dukterci). —- Kad išsi* netoli Doįvhester Hgts. Geriausioj
mažų dalykėlių iš protokolo,
- .
TO. So. Boston 270
tvarkoj—visi įtaisymai.. Galite matyti rių vyrų ir moterų reikotn dirb
artistai vaidino Brightone.
s liau bus brangiau.
įį
^dirbtum sau tvirtą valią ir būdą, visada po No. 6 Paclfic St. Tel, S, B.
prieita prie pačios katalikų aktuvėj. Kreipkitės į Boston Coat S Antrašas :
Tie, kurie atsilankė labai pa
-r
j ivisa.(ia stengkis kasdien padaryti 0G28-M.
cijos. „Siame,
,,x’
klausime visų
.M fg, Co., 24 Sudbury St., Bo?: | MIKAS PETRAUSKAS |
tenkinti buvo ir neatėjusieji
'du'daiktu kuriuos labiausiai ne
kalbėta labai atvirai ir širdinGalima aueikaibcti ir Jietuviikai
ti.ri, Mass, (netoli Jfaj markei
tikrai gailėjosi. Susirinko pu
mėgsti, bet kurie gyvenime yra
p‘*gai; išreikšta koletas nusiskun
Rytais iki 9 vai.
sėtinai žmonių, bet galėjo būt
S iinne)
. .
(27) $ Laisvės Alėja, 60. Kaunas ! j oruo YJOAVDGfi: Po
pietų nuo 1—8
reikalingi.
dimų ir duota labai geni suges|
Lithuania.
!j
Vakarute nuoO—8
daugiau. Kad žmonėms artis
1 Maryte. -- Juk, aš, mama, taip ant Vale Street, Soufli Bostone, S šei
\ iijų. Po ilgų ir visapusiškų ištai patiko, tai rodo ir tas fak
14 kambarių namas su maudy
S P, & Pinigus siųst pašto 8 586 Ef Broadway, So, Boston
ir darau. Ryte, atsikeliu, o vaka mynų,
= rikalbejimiį, esant vėlyvai va
nėmis, skttlbynčmls, pečiais, piazitis .lr
tas, kad jų paveikslus labai no
|
monėy orderiais. 8
tt, rendos neša $91 Į mėnesį; prekė
re nueinu gulti.
landai, * nutarta sušaukti kitą
$8,200; A. IVAS, 361 W. Broadvvay,
riai pirko.
- „•
.
u
Tel. So. Boston 0464-.T.,'
susirinkimą, kuriamo bus iš
Su. Boston, Mass. ■ .*
Pėtnycioj artistai išvažiavo į
r Vyras (atsikėlęsišryto).-^Ži
dirbti platesni pienai ir taip-gi
Montello.
Kreipkitės St. CIair, Pa., Pa.,
nai, Elziute, aš pereitą naktį sap
visi lai opos nariai žinos, kad
F O TO a R A-F A S
STOGDENGIAI
Kun. Miežvinskas.
(30)
navau, kad daviau tau penktuką.
jų yra šaukiamas labai gyvam
453 WEST BR0ADWAY,
(ROOFING)
Ką
tas
galėtų
reikšti?
reikalui.
PARSIDUODA
vėliavų,
knkardų,
SouthBoston,Masjr------HT VŽL pramoga.
Smiilos ir žvyrlo. metalo, šleifo n*
šat-pU, antspaudų Išdįrbystė tik už tris
Darom dailius paveikslus, Veselkas
—
Reiškia,
kad
esi
daug
f
Pati,
Nutarta rengti labai linksmų
ašpalo Slogelių. Tai yra seniausi ir
-i--------- - - - -—---- tukHtaiič4u.^ rlolernr.' rarstdu()<Ta Taliai
traukiam vakarais. Užalikom vi
atsakančlau.sl stogdengiai So. BosLietuvosD.L.K.Kėistiicio
geromis
išlygomis.
Išdirbyste
verta
geresnis
miegodamas
kaip
pabu

sokios rūšies rėmus.
labai pigiai ir geriausioj vietoj Snuth
vakarėlį ir prakalbas. Dienos
$15,000.00. Daug visokių mašinų, kaip Bostou’e, prie Thoinas ,Pm?k. Niumifi ton’e. Visas darbas gvarantuojamas
*
yra užimtos sekančios : spalio 5 Draugija rengia balių spalio 11 dęs,
tai: presai spauzdlnlinul su auksuotais turi visus Įntaisynuts, devynios šeimy ir ypatiškal peržiūrimas.
T. L. 0RMSBY & SON
ir sldabruotaį slapais, daug, mašandi- nos ir daug žemės — galima statyti gadieną,
parapijos
salėje,
East
ir19. Abu vakarai, bus labai
nlų klišių, daug įrankių dėl darymo radžlus. Labai lengvos Išlygos ir ma 216—218 Bowen St,, So. Boston
Maryte. — Aš geidaus tuom lai gUžiknčlų. draugijoms. Tinkamai Apa žas pnokėjimaa, tik $3,000. Reinių per
•įdomūs ir svarbūs‘.teatre ir dai Seventh St., So. Boston, Mass.
(Tarpe E ir F Strcets)
te i labai geras biznis o išsimokinimas metą neša $2,916.00. Turiu Ii* dauginu
Viso
Bostono
ir
apielinldų
ku
paskambinsiu
kol
tu
prašysiGYDYTOJAS
nose girdėsime naujus lošėjus
Tel. So. Boston 3662
taip-gl yra aukštos vertės. Dėl-plates namų ant .panliįvimo- visoj Bostonu aVIDURINIŲ
LIGŲ
nio
sužinojimo
kreipkitės
ypatiškal
ar

piellnkėj. Kas“ norėtumėt pirkti na
ir dainininkus,' o prakalbose žmonės žino, kad D. L* K. Keis-: tėtės mano rankos.
ba laišku sekančiu antrašu: **DARBI- mus. užeikit pus. mane. X GRINKEvai. 9 Iki 11 ryte. 1 Iki 3 po plet.
v. mūsų naujokų Adv. P. Dauž- tūrio dr-ja šauniai darbuojasi Jonas. —- Gedaus brangioji, ne NINKAS,” 366 Bromhvay, So, Boston, VTCn, 15 Gatės St., So. Boston, Mass.
7 iki 9 vak.
Mass.
*
>1
889
Broadway,
So. Boston,
skambink,
nes
Žinai,
kad
daugelis
ir
nepraleidžia
gerų
darbų
dėl
vardį ir kitus. Be to, apart
prakalbų bus ir kitų pamargi- visuomenės ir ■ ji neprisidėjus. negali suvaldyti savo kojų išgirdę
Minimo baliaus dalis pelno bus muziką.
nimų.
NE1VT0N CENTRE. — .8 kambarių
Visi te mykime ir rengiamės skiriama dėl vaikų vasarinės
Ir maudynė. Pulkus namas, randasi
mokyklos. Kaip jau . visiems Žmogiis( priėjęs prie giliai užsi- 16 kambarių,' su visais improvemen- geriausioj vietoj Nesvtone. Daug, že
Tel, Brockton 5112—W.
prie virs minėtų vakarų.
mes
su
puikiom,
gėlėm
ir
vaisingais
tais,
skyrium
šildomais
pečiais
Ir
plaDANTISTAS
Korespondentas. žinoma, mūsų draugija rengė mąsčiusio iarmerįo). — Ką tamsta zals, geriausioj vietoj arti Upliams medžiais. Labai patogi vieta,' artį mo Išegzamįnuoju .akls, priskirta aki- ®
nius, kreivas akis atitleslnu ir g
Corner, prie Columbia Roatl; daug Žem kyklų, krautuvių ir karų. Parsiduoda
pikniką, ir dalį pelno žadėjo dabar tokio mąstai?
amblijoniškose (aklose) akyse eu- ©
dėl garadžiaus arba sodopreke labai ptigal dėl greito pardavimo.
gražinu
Ayiesų tinkamu laiku.
skirti vasarinei •mokyklai, bet Farmeris.;— Bežiūrint man į tas inės
tik $11,800* Ir ’ $3,000 įnešti. A. IVAS, Kreipkitės į 366 Bromhvay, So. Bos-’
IŠVAŽIAVO.
J. L. Pašakarnis, O. D. |
361 IV. Broad.way,. So. Boston, Mass. ton, Mass.,
(GUMAUSKAS)
piknikui neįvykus, dr-ja suma
• Pereitą ketvergą klierikas nė. padaryti balių, kurio dalis biteles, užeina mintis, kaip tai pui
447 Broadway, So. Boston. | 705 Main St., Montello, Mani.
Steponas Kneižys išvažiavo į pelno Ims skiriama vasar. mo- kiai būtų surėdytas pasaulis, jei
2®$©<0©
(Kampas Broad Street) •
antis daryti! medų o bites dėtų
- •
Šv.. Jono seminariją. Dabar kvklai.
Tel. Porter 0755—M.
kiaušinius.
•<
ten bą minėto klieriko yra dar
»
...
r
,
.
£ TEL. So. Boston 050G—W.
Įžanga: vyrai su motere 50e.,
Norbutas, Pirmasis eina ant moterims maža-įžanga.
Tel. So. Boston 0823
i Lir.Tuvrs dantistas g
Mergina.
—
Pirmą
sykį
gyveni

LIETUVIS
DANTISTAS
rus, o.antrasis pirmus teologi
Baliaus Komitetas. me, mane vaikinas vakar pabučia
jos metus.
vo.'
251 Broadway, So. Boston |
(KASPARAVIČIUS)
JUOKINGI. BERNIOKAI.
Vaikinas. — Bet juk aną vaka
tylELAIPATARNAVO.
425 Broadway, South Boston
(“Keleivio” name)
5
Ofiso valandos*.
rą tu man sakei, kad tai pirmą
įtaikų teatro Dsdmdzi-tfnmOpuso Valandos: nuo 9 Iki 12, nuo B
Sandarokas
j3l<.
rėkia
—
nuo
9
Iki
12:00 ryte If nuo 1:30
v
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare; 5;
iki 5 Ir nue 6 :00 iki 8 vai. vakare.
*dzi artistams, vaidinusiems po- bliauna, kitus neišmanėliais sykį.
I Pranešu savo kostumeriams kad.perkėliau savo’ geležiniij
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną £
Ofisas uždarytas subotos vakarais
bažuytinęj salėj mielu noru pa vadina, o pats tai jau išma Mergina. — Tai buvai tu tada. i daiktų krautuvę naujon vietom Parduodu, viską ir žeSuimtomis nuo 9 iki 6 vak. Nedė t
Ir ne dėl dieniais.
įlomis nuo 9 iki 12 (pagal Sutarti.4 5
K
tarnavo būrelis mūsų tveikėjų. nėlis. J. K. kaip tik ir pataikė
©
. mom kainom, kaip tai:
Vincas Grudzinskas skelbimus savo “išmanvma” išaiškinti, Kas netiki laimei, tai turi uŽsi- I Mūs special maleva keturių spalvų; už galioną......... $2.00
■■■anuK
merkti matydamas . girtą einant
išnešiojo, laikrodininkas Dilis
16 METŲ SOUTH BOSTONE
| Varnisius (lekierius), už galioną (gorčių) ........ 1.95
mat visi ‘ ‘ vyrai ’ ’ taip daro —
Tel. S. B. 04411
prie tikietų pardavimo patar neturėdami nei mažiausios dul skersai gatve.
m liauka dėl pelenų.
.....,.......«., * .98
navo, p-Iės Kvburiūtė, bukose- kelės vyriškumo; tai bėgioja
AKIŲ SPECIALISTAS
'
.
Įvirkite ir Babinskiutė žmones nuo durų prie durų, tarytum, Prityrimo mokykla niekada'ne- | Boileris dėl drapanų virinimo ...............
899a W. Broadway, So. .Boston
| Baksiukas dėl duonos laikymo........ . ........................... .
išduoda diplomų.
salėj į sekines išvedžiojo.
ADVOKATAS
j
VALANDOS
: Nuo 9 r. iki 7 v. yįik.
padilgintas ir priekabių ieško,
| Taip-gi visokios rūšie.s dėl stogų taisymo popieros ir
Daug artistams patarnavo
414
Broadway,
So.
Boston
j
tai iš vienų tai iš kitų ir vis rė
UNIVERSITY HARDWARE
real estate agentas Feliksas Za- kia net susiriesdamas. Perei Kiekvienos moteriškės yra di |
g guntų.
(Antros lubos)
ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINE3
džiausias priešas kita moteriškė. g 1147 Cambridge Street, .
lieckis; Daug kartų pavažinė
Cambridge, Mass.
tais laikais buvo prikibęs prie Kiekvienas žmogus yra dau
DRAUGYSTĖS VALDYBOS
jo automobiliumi.
vienos vytės, tai toji atsikratė, ginus.-palinkęs kitus mokinti negu ^©^©©®©©®@®©®®©®@©®@©®©®®@®©©@@ffi©®©©©®©©©®©®®®@®©©€3©
ADRESAI,
f*—,----- -——
Tel Main ,2488
dabar lenda prie kitų. Pirmo pats mokintiės.
PIRMININKAS — M. Zoba,
Cambridge, ‘ Mass. Permai
539 E. 7-th S t., So. Boston, Mass,
ji
vytė
jam
nosį
gerai
patrynė,
i.
■-- Telephone So. Boston 1516—J«
nos pamaldose: 1-mos mišios
VICE-PIRM. — Kazys Ambrozas
tai tur būt J. K. žiūri kad kitos • Tik labai drąsus žmogus pada
9-tą vai. ryte, o 2-ros mišios Alytės jam visai' nemunuštų.
492 E. 7-th St, So. Boston, Mass.
advokatas
PROT.
RAŠTININKAS — X Gllneckfs,
ręs klaidą, prisipažįsta prie jos.
11:30 vai. ryte. Vaikų mokyk
811-812 Old South Building
5 Thomas Park, So, Boston, Moša,
Saugokim J, K., kad belaks
Parduodam, sumainėm namus, ufces, biznius ir visokių prlvatlšką nuo
FIN. RAŠTININKAS ~ Matas Šelkta,
294 Washington Street
la (Snndav School) 2 vai. po tydamas negautum fizinės des
savybę, taipgi skolinam pinigus, perkam ir parduodam MORGIOIUS, ap40 Marine Rd., .So. Boston, Mass.
Boston, Mass.
Susirinkimų, vedėjas geriausias draudžiąiu (inšiurinam) visokį turtų nuo ugnies ir nuo visokių nelaimių.
♦
pietų. Mišparai 3 vai. po pie peracijos,
KASIERIUS
— A. Naudžiunasį
*
ir kad neužpultų
Mes Visiems suteikiam greitų ir teisingų patarnavimų. Taigi visais yiršValando*: 9 A. M. iki 5:80 P. H.
885 E. Broadway, S, Boston, MaM.
skaitomas
tas,
kuris'
mažiau
kal

tų.
minėtais reikalais kreipkitės pas
MARŠALKA — X Zuikis,
Tamstos ta paprastoji laisva- ba..
EAST BOSTON OFFICE
7 IVinfleld St., So, Boston, Mass,
Klebonas Kun, Pr, Juskaitis manėlių liga-«— tada “gazieta’ ’
OLSEN’Š REALTY COMPANY
147 Maverick St, East Boston
Draugija laiko susirinkimus kas tre
DOMININKAS J. OLSEIKA, Savininkas,
čia nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rų
Telephonė East Boston 1490
netektų labai “mokinto vyro,” Silpnuolis visada pirmutinis su
vai. po pietų šv. Petro parapijos salėj,
PATAISA.
Gyvenimo vieta
409 W. Broadway, Room 3, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0243
192 Ė. Seventh St, So. Boston, Mass,
o vienam “dženitoriui” atsi
, ,__
•
sirinkime ar bažnyčioj atsigrįš at
37
Gorham
Avenue,
Brookline
rastų
nauja
vieta.
Aprašant Lietuvos artistų
D. L. K. KEISTUČIO DR-GIJOS
*• Telephonė Regent 6568
gal jei tik prie durų suurzgės.
Z;
S.
spektaklį įsibriove klaidelė,
VALDYBOS ANTRAŠAI
----- ———i
ANTANAS
F.
KNEIŽYS
Pirmininkas —> Antanas Pūstelis,
vietoje Ubagų Vakaras, turėjo
Ranka niekada nenuilsta nuo ra
146. Bo\ven St, So. Boston, MIum*
kuris
lanko
Suffolk
Teisių
mokyk

LIETUVIŠKU
ŽOLIŲ
būti “Ubagu” Vakaras, t. y.
Viee-pirm. — Martinas Knistautas,'
šymo kol širdis diktuoja.
lą ir užsiima Real Estate pardavi
VAISTINYČIA.
4062 VVashlngtoniSt., Rosllndale
nėjimu, būna mano ofise kasdienę,
žodis “Ubagų” turėjo buti syeProtokolų Rnšt. — Antanas Macejunaa,
nuo
3
iki
5
valandos
po
pietų
išsky

NORTH ABINGTON, MASS.
tįmžeukUuose, kas reiškia ne
450 E. Seventh St, South Bostoa
rus šventadienius, Lietuviai, kad
Parduodame naujus BUICK ’
. Pas’mus galite gauti visokių žolių,
FIn. Raštininkas — Juozas VlnkeVičHMrParsiduoda
2
namu
ir
garadžius
su
ir
mažai
sukalbantieji
angliškai
ga

ubagų' vakarų, bet perstatymą šaknių ir žiedu nuo visokių ligų. Mes visais įtaisymais. Viena stuba 2 šei
automobilius su. Šešiais breikals
906 E. Broadvvay, South Boston.
li kreiptis įvairiais reikalais, pas
(motorais)puikiausios, tvirčfau■užlaikėme
visokias
žoles
kokios
tik
ant
Kaslerlus — Andriejus. Zalleckas,
mynų po 5 kambarius, rendos neša $25
manę. A. F. Knefžlo adresas yra
'veikalo tuo vardu.
slos mašinos ant kelio. Galima
svieto randasi ir geriausios, trejankos
307 E. Nlnth St, So. Boston, MaM.
$28 į mėnesį; kitų stuba 5 kamblįtoks: 308 E. Nlnth Street, Tel. So.
Reporteris. 60c. sn prisiuntlmu. Atsiųsk 10c. o ir
su Buiek lengvai pradėti važiuo
Maršalka. — Aleksandru Jalmokasj rių, rendos — $20 f mėnesį; garadžlup.
Boston 1696.
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J. MAGDONELL, M. D.

PARSIDUODA

T

REIKALINGAS GERAS
VARGONINKAS

I

7

JURGIS STUKAS

LABAI PIGIAI

4-

PARSIDUODA NAMAS

*
k

DR. PUSKUNIGIS

PUIKUS NAMAS

|

ANTPARDAVIMO

DR. A. J. GORMAN

i
I University Hardware
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A. L KAPOČIUSį DR. M. V. GASPER
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J. H. Snapkauckas
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. KALINAUSKAS I DR. H, S. STONE
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GEORGE H. SHIELDS

GERIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA

>-

L

MOTERŲ TRIUKŠMAS.
Sąjungietės ketvergo vakare
turėjo savybės Bunco Palty.
Buvo prisirinkę daug narių
Telephone South Boston 8520

A. 0. ŠALNA (SHALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS
Baigęs du Universitetu

Gomeli University s« A. B.
G. Vfashington.Univ. ra LL.B.
“DARBININKO” NAME
(antro* lubos)'

SM W. Broadtfay- So. Bortra.
Rez idenc1ju
806 Harvpird St, Cambridge, Mass.
. Tel. University 1468—J.
iNMMHMBMMIMmBMIMtaMMMMMtaMI

gausi visokių žolių ir knygų katalogų.
Reikalaujame agentų Ir duodame gerą
neina ant musų visokių valstžolių ir
knygų. ’ .
M. ZUKAITIS. 1
449 TTndsan Avė.
Rochester, N. T.

I

— $8.00 į mėnesi* Viso” rendų $8L00.
Parsiduoda už $7,500. Nuosavybės
randasi pa No. 19 Nor th Avė., N. Abington, Mass. Klauskite pas B. AXAUS-.
KAS, 58 Lincoln St., Brigliton, Mass.
Tel. 2902.
*S.—S. 13,20, 27)

ti ir lengvai sustabdyt Nemo
kantis važiuoti galt lengvai iš
mokti ir su musų pagelba gali- j
ma greitai gauti leidimą (11- f\
cense) važiuoti automobiliu.
| ’

ta

P. J. AKUOČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

PIRK NAMĄ
DOKCHESTERYJE pligai parsiduo
da geras trijų šeimynų namas po 6-7-7
kambarius, visi Įtaisymai, elektros švie
sa, garo šiluma, etc. Randų $145,00
per mėnėsĮ. Kainuoja tik $11.800. Ma
tykite greitai TITUS P. GREVIS. 395
Brondvay. So. Boston, Mass. Telefo
nas So. Boston 2340.
. ; ' ė '
•

GERI AUDEKLO KAVALKAI
TIKTAI 66c. UŽ JARDĄ!
KANSAS CITY—Moterys, kurios siu
vasi pačios sau drapanos, turi pagal
voti apie toki Pigų pasiūlymų nuo Taxtjle Milte Co., Šio miesto. 4 Ir 5 jardai
atkarpų parsiduoda pigiau negu wholesale kaina. By skaitytojas gali para
šyti 1 Textile Milla Co,, Dept. L., Kau
šas Clty, Mo., šiandien -dėl platesnių
žinių.
(27)

LIETUVIS GRABORIUS

Suteikiu gerinusį paskutinį patar
navimų, todėl verta pas jį kreiptis.
Ofiso adresas:

motorcaks*

(UNDERTAKER)
Sluomt pasiskelbia atidaręs nau
jų Įstaigų ,kurl kiekvienam, malo
niai patarimus laidotuvių reikaluo
se, .nepaisant ant kokių kapinių,
sulig noro laidojančių. .
Tatai Montelio’s Ir apylinkės lie
tuviai prašomi yra panašiuose rei
kaluose kreiptis pas savo tautietį:

į

Į
Į

*

A. VAITEKUNĄ (WAITT)
15 No. Montello St., Tel. 1023,
B r oo k ton, Mass
Re z i d en c1 j a
25 Entevprlse St., Montello, Mass.
Telephone W49-tf.

* Prekė naujiem Buiekam nuo
$1,070 iki $3,000. Vartotos Ir H
Telpgi mašinos
parduodame
batarejas,
perdirbtos
nuo $100
Iki
J RADIO ir visokių automobiliams reiki
menų,
tuljerų,
tūbų
ir
11
pigiau
negu
kur kitur miesto galima pirkti ir<
$1,200.
/I
taisome
mašinas
ir atsakančiai.
į
Parduodame
antnebrangiai
lengvų išmoL
Ekspertai
padaro IŠtirlmų (tęst) ant mašinų Ir imtarejųj
kėjimų
ir labaimekanlkal
greitai išmokiname
važiuoti.
•' garadžtaj
’
visiems
dykai Lietuvių
ir automobilių krautuvėj.

j

258 Broadway, South Boston
Tel. S. B. 0183-1V.

Gyv. 820 E. 6-th St.,

Boston

K

Ofiso TO.: South Boston 3972—R.
Resid. Tel.: So. Boston 1012—W.

MOTOR SAI.ES COMPANY
j
; 541—545 East Broadway,
South Boston, Mass. j

S. BKRUSEVH

i

BUICK SALES AND SERVICE

Lietuviškas Graborlus, balsamuotojan, Real Katate ir Bubile Notaras.

’

Telephone So. Boston 9376 ta 1870.

J
.

’<

_ 848 W. Broadwav,
South Boston, Mąs».

RMkleuclja; 237 D St, So. Boston.
i

$

115 Granite St, So. Boston, Masu.
Draugystė D, L. K. Keistučio laike
mėnesinius susirinkimus kas pirmų hk?
dėldienį kiekvieno mėnesio po No. 094.
VVashington St, S. Boston, Mass., 8-ČH<
valandų po pietų. Ateidami atslveskita
su savim naujų narių prie musų draik
rijos prisirašyti.
%

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-J03
VALDYBOS ANTRASAI
Pirmininkas *** X Jaroša,
562 E. 6-th St, So. Boston, MaM.
Vice-blHU. — X Grublųskna,
157 M Street, So. Boston, Mase
Prot Raštininkas — A. .Tanušonla,
1426-Columbin Rd., S. Boston, MaM
Fininsų Raštininkas^— K .Kiškis.
S Ilateli Street, So. Boston, Mase
Iždininkus — L. švagždys,
iii Bowen St., So. Boston, M**u
Tvarkdarys — P. Lnučka,
805 E. Fifth St.t So. Boston, Mb*
Draugijos reikalais kreipkite vlaa*
įlos į protokolų raštininkų,
Draugija savo susirnkUnus talko
nedėidtenl kiekvieno mėnesio i-mt v*U
po plotų parapijos hnlšM 4^ 8*v*nth
St., Ha. Bonton, Mam.
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