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pla^atudai paskleisti tarp žmo.

UTARNINKAIS, KETVERGAIS
SUKATOMIS

olų.. Geri laikraščiai yra nau*

liataina *.« m >. <« ». * <
$450
Uirubeiy ir Bostoną aplellnkSsė
motetus .....t..........$5.50*

(Hngiauiiu daiktu ir verti dL

“ Darbininkas”
366 Broadway, So. Boston,' Mass.

džiausto užmokesnlo.”
i

Tel. South Boston 620.
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varyti. Pravesta "linija ir jau
duodama elektros" Kamendulių
vienuolynui, o taip pat stotis yra pasižadėjusi duoti energijos
galingai fhdio stočiai, kuri da*
bar statoma.
Visur mieste plečiamas elek- iros linijų tinklas ir kur tik rei
kia statomi transormatoriai.
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VILIMU*

' .* «
— Rugpiūčio 28 d. Pranins- namų pirkimo atsirado keletas
I
kui Augustui Pagaišpilių k., tūkstančių litų iš žemės mokes
Smilgių valsč., iš namų pavog nių, kuriuos apskr.. savivaldy
VILNIAUS DIENA:
RODO I
UJISAVO
r
.ISStOtfO ii PARTIJOS.
UŽ 9 PIRŠTUS GAVO
ta įvairių rūbų už 800 lt.
be buvo gyventojas neteisėtai
KETVERGE.
I »
.T
$43,000.
—- Rugsėjo 1 d. Tadui Ručili uždėjus! ir išrinkusi, bet, aukšDesMoines, Ia.*-Žymus Suv,
Meriden, Co m. — Vietos APamaldos
už
Vilnių
aštuntą
Valstijų senatorius Brookhardt
Paterson, N, J.—Henry Kie- merikos Legio to postų koman- Tomašionių k., Šimonių vaisė, tesniai įstaigai pareikalavus, IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO
laike prakalbą ir pasmerkė valandą rytą, šv. Petro bažny vit, 16 metų vaikinas, dirbtu doriai, Jobu F?gel ir L. Dėles- sudegė klojimas su javais. turėjo grąžinti. - Šitie pinigai
Uosto darbai,
(po 10 centų nuo margo) mo Klaipėdos, uosto darbams to-. respublikonų partiją, kurios jis čioje, o prakalbos pusę po sep vėj buvo netekęs devynių pirš dernier, shlaike. La Follette’o Nuostolių daugiau 5000 lt.
tynių vakarę, pobažnylinėje
Rugpiūčio 26 d. Bįlevičiu- kėtojams nebuvo išdalytų -bet liau tęsti Vyriausybė paskyrė
— hLiyėLnariu.^Tupmi_jisišstojo
tų. Teisnias pripažino, kad
Wheelerio partijos automo
svetainėje.
'
iš savo partijos. Jis dabar re
kompanija už kiekvieną pirštą bilį, kuriame buvo penki žmo te Elena iš Paėžeriii folvarko paliko valsčiaus žinioje.—Tik, dar 600,000 litų einamojon me
Lietuvi!.
Neužmiršk
Vilniaus
H
mia La EoUette’ą.
turi užmokėti po $4,777. Už vi nės, važinėją po Connectieuto Vadoklių vaisė, pagimdė kūdi deja, tij turimų pinigų vals tinei! sąmatom
| i ■. .■■■■; iI I..... ■valstiją rinkimų kampanijos kį, kurį motina būk nusmau čiaus namų, statymui neužten
sus išeina daug maž $43,000.
REIKALAUJA $10,000 UŽ
Kelių taisymas,
TRŪKSTA VISOMS.
reikalais, ir pareikalavo, kad gusi, bet gydytojui padarius ka, o Šakiuose sako, kad Griš
*
BLAIVYBĘ.
KONSULO UŽMUŠĖJAS
jie nuo savo automobilio paša padarius skrodimą, pasirodė, kabūdžio savivaldybė neturinti Kreg’ždėnų—AukŠtvilldų kė
Washington,—Visos trys po
fteisės šiam tikslui uždėti gy liu! žviruoti Pagėgių apskritis
SUŠAUDYTAS.
.
lintų Amerikos flagę. Tieji at kad kūdikis mirė pats. o
Boston
&
Maine
geležinkelio
litiškosios partijos — respubli
ventojams specialių mokestį. ir Krašto Direktorija paskyrė
sisakė tatai padaryti. Tada
klerką
Miclial
Crowley
iš
Washington.—Valstytės de
konų, demokratų ir progresispo 2,000 litų. Taip pat AnkštSuveiniškis (Rokiškio ap.). Vis dėlto valsčiaus raštinės na
? tų —skelbia, kad pritrūko pi Frank Jonės, Portsmouth’o partamentui pranešta kable- legionininkai puolė automobilį
ir patys nutradkė nuo jo flagą. Dagilėlis nusiskundžia, kad mai jau nupirkti (nors ne visai vilkių valsčiaus keliams taisynigų prezidentinių rinkimų turtingo bravaminko, reika gramu, kad Persijos sostinėje
Buvo!. taip:
teisingai aplinkiniai žmonės pinigai sumokėti) ir manoma
kampanijai. Sako, kad dabar lauja $10,00p.
Pramanytas interviu.
Teherane vakar tapo sušaudy
tuojau statyti. Tik nežinia, ar
DAUG BEDARBIU.
Prieš
1G
mętų
Mielini
Crojvley
kalbą,
jog
suveiniškėnų
jauni

agitacijai išleidžiama pinigų
tas persų kareivis. Morteza.
bus galima trūkstamus pinigus
New Yorkas. — Vietos dar
gerdavo.
Tai
jo
draugas
'mažiau, negu bile kada pir
Jis buvo karo teismo pašmerfe bo biuro pranešimu Neiv Yorko mas 'apsileidęs. Kas gi padė iš valsčiaus gyventojų išrink Kaunas. — Dėl pasirodžiusio
jęs
užauginti
Suvęiniškio
laikraščiuose interviu, su So
miau. Sako, kad tos trys par Frank Jonės pasakė, kad duo tas dėl dalyvavimo' užmušime
mieste
šiuo'
tarpu
yra
300,000
ti?
‘
'
smuklininkams-traktierčikams
vietų Rusijos atstovu Kaune p.’
tijos šiemet išleis agitacijai ne siąs $10,000, jei per 10 metų iš Jungtinių Valstijų vice-konsudarbininkų,
vytų
ir
moterų,
be
bus pilnu blaivininku. Crowley
daugiau, kaip $3,000.000.
'lo Roberto Imbrie, kai1 tasis šių darbo. 60 nuošimtis bedarbių tokius pilvus ir sprandus! Su Iš šalies tenka girdėti, kad Lorencu, kur buvę pareikšta,
pasižadėjo ir sutartis buvo pa
laukę šventadienio ar kitokios statant naujus namus, norima kad Sovietų Rusija mananti į*
metų liepos mėnesį bandė nu yra unijistai?
sirašyta. Dabar sukakus depramogėlės, daugelis iš jauni pai iuosuoti dabartinės raštinės steigti Klaipėdoų savo konsula
BAISŪS GAISRAI.
fotografuoti “stebuklų šalti
Tokio didelio skaičiaus ’ be- mo bėga būriais prie alkoholio, butas smukles reikalams. O tą, “Rosta” praneša, kad'tiek
šilučiai
metų
Crowley
išbuvęs
San Francisco, Cal. — Šioje
nį.” •
,
i
klarbių New Yorke nebuvo nuo
blaiviu
per
'visą
laiką
reL
valstijoje ištiko didžiausi miš
Persų valdžia išmokėjo Imb 1921 metų. Darbo prirodymo visai netrokšdami jokių organi smuklei Griškabūdyje esančios pats interviu faktas, tiek skel
zacijų., Negalima apsakyt, geros sąlygos, nes, leidžiant biamieji pareiškimai esą gry
ko gaisrai. Tūkstančiai ake kalauja pažadėtos dovanos per rie’o likusiai našlei $60,000 at
agentūros,
kaip
privatines-taip
teismą.
kaip smarkiai plečiasi alkolm- girtybės įstaigą, buvę pasiūly nas prasimanymas, nes Sovie
lių miško nuėjo" dūmais.'
lyginimo
taip ir miesto
lioliga suveiniškėnuose. O ko- mų mokėti, metams valsčiaus tų vyriausybė net nesanti
orgamzaciijų
į
. PABĖGO MOTINOS
ivofoję-pfiėš tai maža. Be or 'kason neHkt 7000 litų, jei ^ [svarsčiusi šio klausimo,
K*1
užsikimšusios darbo ieškančių ganizacijų jaunimas būtų lyg vivaldybė savo vardu svaigalų dėl Klaipėdos- konvencijos, tai
BAIGIA APLĖKTI.
AUTOMOBILIUJE.
žmonių.
Providence, R> I. — Kazei
apmiręs. Ką mano1 vietiniai pardavinėjimą, pavestų priva Sovietų vyriausybė laikosi
Argentinos lakūnas Zaunį,
Scarborougli tapo suareštuo
moksleiviai? Argi jie nemato, čiam pardavėjui. Bet nežinia ankščiau pareikšto nusistaty
Pirmieji žingsniai L. D, K. S. tas, nes susekta,’ kad jis iš New išlėkęs per Europą aplink pa
TA PAT PRIŽADA.
žūstančio jaunimo? (Girdėt, kodėl valsčiaus ponai šituo siū- mo, kad ji laikys sau neprivl(vajaus labai smarkūs ir pavyz- Yorko pabėgo motinos automo- saulį, jau perlėkė per Kiniją ir
Chicago. — La Follette vo kad tūli moksleiviai imasi dar limu nepasinaudojo. Jei būtų lomu kiekvieną Klaipėdos klau
pasiekė Japonijos.
'dingi. Pirmosios vajaus pra biliumi.
kiečių piliečių paramą laimėjo bo. Red.). Oi laikas, jaunime, pasinaudoję, tai dabar be jo simo sprendimą, kurs bus pa
kalbos buvo nedėlioję, Kasima,
tuo, kad jisk stoja už pertaisy stot į rimtą darbą, nes gyve kio galvosūkio turėtų 11 tūks- darytas be jos dalyvavimo. *
PRINCAS CHICAGON.
N. H. ir Lowėll, Mass. Abiejo
PAGERINO DARBUS.
.
mą Versaliu taikos sutarties. nimas tavęs nelaiikia, bėga me ‘tančių litų raštinės nupirkimui.
se vietose žmonių buvo gana Reading/Pa. — Geležinkelių
Anglijos sosto įpėdinis, Vali- Tai dabar ir respublikonų par- tai po metų, baigia Dagilėlis Raštinės ponai prašomi statyti
gražūs būreliai. Visi atydžiai šapose darbas tėjo keturias die
Amalių Telšių geležinkelis.
savo nusiskunidmą. „Troškūnai raštinę kur toliau,, kad atstu
jos
princas,
iš
Kanados
užsuks
tijos
lyderiai
ketina
vokie———
*
klausėsi P. Daužvardžio kalbos nas savaitėje. Dabar eina pil 
Chicagon. Tame mieste bus čiams pažadėti reikalavimą (Panevėžio ūp.). Lelijytė nu mas būtų 100 metrų/ nes jei ar Kaunas.—Rugsėjo 11 d, pra
ir jo nurodymų kaip išsiliųo- ną laikų. Ten dirba 4,000 dar
spalio 13 d., o 15 d. bus Dėt- perdirbti Versaliu taikos sutar- siskundžia, kad čia kiekvieną čiau tai p. Karnauskienei biz dėti žemės darbai naujai gele
suoti iš vargingojogyvenimo ir bininkų.
.
šventadienį galima pastebėti nis iš degtinės neitų. ' Žiūrėsim žinkelio linijai Amaliai-Telšiai
raitė.
tį. .
’
— eiti prie šviesesnės ateities.
netinkamą ant viškų elgimąsi. kas pasirodys svarbiau, paša- tiesti.
■
Kalbėtojo .balsas nenuėjo vėŽUVO KOMPANIJOS
Per pakilęjimą kai kurie ne- lietės degtinės pelningoji ‘kupTuo bildu Ministerių KabiIjais — per abi koloniji prisira;.
'jais
PREZIDENTAS.
'klaiipią ir šypsą iš maldingųjų. čysta” ar valsčiaus reikalai. neWy Seimo priimti naujų geše virš dvidešimties narių ir su Queb.ec’e Sir William Price,
Į
ležW&ių statybos projektai
(Red. pr. Reikia paplatinti.ta
i
sidarė dvi stiprios kuopos, ku prezidentas Price Brothers
i
me krašte daugiau katalikiškų Kauno Miesto- Elektros Stotis dar šiemet Susisiekimo Minis
rios pasiryžo dėti visų pastan- kompanijos lankė savo dirbtu
raštų, tai tolde nekultūriškį duos energijos Jonavai, Gar terijos realiai pradėti vykdy
• SU sujudinimui savo kolonijų ves.
Su dviem inžinieriais
pasielgimai išnyks). Netoli liavai, Marvai ir Prienams. ti.
ir prisidėjimui prie darbininkų vaikščiojo po kompanijos lau
Alytaus Kalesnykų miške nu
gerbūvio..Abiejų kolonijų dva kus ir tuo tarpu nuo* kalno slin
šauti du šernai, iš kurių vie Stotin jau pargabenta dvi
Nušovė ūkininką.
ts
sios vadaį: kun. Daniūnas ir ko žemių. Visus tris žemės pa
didelės
mašinos
po
7)80
jėgų
REIKALAUJA TYLĖTI.
torių, idant sugauti banditai nas sveria apie 10 pūdų.- Šer
kun. Kučas pareiškė pasižadė gavo. Inžinieriai išsisuko, o
būtų ant tų pėdų teisiami' ir nai išknisdavę žmonėms.bulves kiekviena. Viena jų jau pasta- 1 Ukmerge. Vaitkūnų kaime
jimą dirbti Darbininkų Sąjun- kompanijos prezidentas buvo
Paryžius. —Francijos val
ir gadindavę vasarojų. Kor- tytą, o antra dar tebestatoma^ Pabaisko vai. buvo toks atsiti
. gai iš visų pajėgų. Taip-gi tų gyvas palaidotas. Buvo ban džiai pradėjus anti-katalįkišką mirtim baudžiami.
sakiškio pavasarininkai suren Jos kainuoja po 2 milijonu litų kimas. Susirgus žmonai, pil.
kolonijų vargonininkai labai dyta jį atkasti, bet ištisą dieną akciją, katalikai pradėjo ruoš
kiekviena ir galės abi tiekti iki Kiškis 23 m. amž. iš. rugsėjo 5
REIKALAUJA DIDESNĖS gę vakarėlį su lošimu, kurs ne
daug širdies deda Liet. Darb. dirbus nepavyko jo rasti.
tis prie protestų. Vidurinių
abai pavykęs. Per tai publi 1200 kilovatų galingumo elek į 6 d. 2 vai. nakties atsikėlęs
ALGOS.
Koop. Są-gai, prakalbų pagra
reikalų ministeris .katalikiškas
ka nerimavusi, o kai kurie ir tros energijos. Iki šiam laikui ii atsisėdęs prie stalo, JorieŠ
žinimui Nashua’os vargoninin ŽMOGŲ SU PERSKELTA draugijas įspėjo, kad negriau
Cleveland, Oluo’. — Geležin nekultūriškai pasielgę: sudegu- stotis drauge su* Tilmanso salėj langą taisė pakinktus, kad, rei
kas A. Stanšauskas dalyvavo
GALVA.
ti viešosios ramybės.
keliečių organizacija Brother- :avę" vieną panelę. Ten buvu dinamų mašina, kuria stotis kalui esant, parvežus gydyto
'su 2 savo chorais ir padaina Hoboken, N. J. —« Užeigoj
hood of Locomotive Firemen si pataria vedėjams geriau pa- naudojosi tam tikromis sąlygo- ją. Tuo laiku už lango pasigir
vo keliolika labai gražių dainų. eadinamoj Terminai ant aslos
GRŪMOJA..
and Enginemen išsiuntinėjo va sirengt, norint su kuo viešai mis, galėjo tiekti 2,300 kilov., do šūvis. Vos suspėjęs tris syk
Beto jis pasiryžo dėti visą ga rasta negyvas. žmogus su per
karų geležinkelių administra pasirodyt. Rugpiūčio 20-21 d. ir plius dar 1,200 kilovatų, sto ištarti “mama gelbėk” Kiškis
lę sustiprinimui kuopos. Gi skelta galva. Jis besąs Michael
Varšuva. — Ginkluotų ban
cijoms pakvietimą konferenci vaune Liaudies Namuose įvy tis dabar galės tiekti viso 3,500 krito negyvai* Padarius skro
Lmvellio vargonininkas Aino- Jovce iš So. Bostono,
dų puolimai Pinsko ir Barano- jom kiir turėtų būt išspręsta
ko Lietuvos moksleivių ateiti kilovatų (34 milijono voltų) dimą, surasta prie šonkaulio
rius taipgi išpildė dalį muzikavičii rajonuose vis dažniau at darbininkų reikalavimas dides
ninkų konferencija.
Pastėbė- galingumo1 energijos. Tos elek užkliuvusi karo šautuvo kulka,
lės, programos ir pasižadėjo
sikartoja. Bandų Užpuolimams
TYRINĖS ŽIBALO
nės algos. Geležinkeliečiai rei ;as didelis gyvumas to kilnaus tros energijos pakaks ne . tik Keista, kad lange nežymu, pro
■ smarkiai dirbti LDKS. kuopai,
VERSMEI.
galą padaryti ir Užpuolikams kalauja 24 centų dienai dau
alinimo tarpe. Dieve, jiems Kaimui, bet ir jo apylinkei. kur į grįčios vidų įėjusi kulka.
arba, geriau sakant, kovoti Rymas, — Valdžia paskyrė naikinti į tuos rajonus buvo' pa
“
•
giau pasažierinrų traukinių tar uadėk “Viską atnaujinti Kris Dabar jau baigiama tiesti elek Eina tardymas.
ant organizatyvės dirvos su sa komisiją nuodugniai ištirti' ži Mi siųsta lenkų kariuomenės divi
tros tako linija ild Jonavos.
nautojams, ir 36 centų daugiau tuje!”
vo kaiminu Stanšauskm '
balo versmes.
zija, tečiau ir tai nieko nepa prekinių, Šitoks algos padidi
Jau pravesta linijos į daugelį
Pasikorė.
(Kauno “Vienybė”)
Pažiūrėsime, , pamatysime,
deda.
dvarų: Vailokaičid, Yčo, kvar Taujėnai š. m. rugp. 24 dien.
nimas kiek laiko atgal buvo pa
kurie ir kurių kolonija bus per
VEDĄ PREKYBOS
Vietos laikraščiai skelbia,
co ir kt., kur energija naudo sekmadienio rytą šalnų-UnguSavivaldybių rūpesniai.
darytas rytų ir pietų geležinke
galėtoja.
, DERYBAS.
kad Lenkų valdžia grūmojanti
jama ne. tik kanmariams ap-, rių vienkiemy parėjusi iš miš
lių linijų tarnautojams.
Visos kitos Naujos* Anglijos
Japonija pradėjo* derybas su paskelbti karą Baltgudijai, jei
; Griškabūdis, šakių apskr. šviesti, bet ir kuliamoms ir kt ko namo, Kamarauskienė rado
kuopos, kurių prakalbos jau Vokietija apie atnaujinimą pre ‘pastaroji nesuvaldys ginkluotu
Griškabūdžio valsčius nori įsi mašinoms varyti. Be to, ener pasikorusį savo vyrą Kama
STREIKAS PASIBAIGĖ
artinasi, dėkite visų pastangų kybos. Vokietija jau seniau bandų įsiveržimų į Lenkų žetaisyti valsčiaus reikalams na- gija . duodama’ • malūnams, rausku Juozą,. kuris, šiemet
1
prisirengimui ir geram pasiro Japonijai siūle tokias derybas, mę.Laivų dirbtuvių darbininkai miis, nes dabar raštinės it po- spaustuvių mašinoms, Valio- prieš užgavėnes buvo atėjęs
_ ______
.
__ .V pakaičio šaldytuvui/Plentų ir
dymui.
linijos
reikalams
namai
bet tada Japonija siūlymą at PraneŠama. taipjau, kad Len- Dubline sugrįžo darban. Jie
<
užkuriomis. Palaidotas palan
Valio ! N, A. Darbininkai!
metė. Dabar Japonija nžve kų valdžia nutarus paskirti ištisus du metu streikavo. Pra nuomuojami įr nemaža pinigų Vandens kelių Valdybos akme- gėj darželyje.
Valio! L. B. K* & Vajus! dė apie tai kfclbą.
tiems kraštams karo gtibema- dėjo dirbti spalio 6 d.
miomai išleidžiama. Pradžiainų skaldyklos ir kt marinoms
1
(“Lietuva”)
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M
dvidešimts paakių duriamos
“SUte Departtaent of Education” laimėjo Nazareto Akar
demijaJŠ Monroe County.
MUgm Fafls, N. Y.: Rūgs.
;# d- katalikiškos mokyklos mo
kinys iš Miuneapolis, Minn. lai
mėjo “Worid’s ch'ampionžhip
m short hand cųmpetition.”
ChaiMoM, 0.0., Liepos 2 d.,

Tume raitė minėjau, kad padaro visas popieras sugrįži
prašymus-peticijas gavimui lei mui atgal,’tiktai pirk laiva
dimo sugrįžti* Amerikon tegali kortę.*
išpildyti tiktai akyli notarai, Iliustracijai galiu paduoti
kad neeuvMus keleivio reikalų, vieną tokių “notarų” pildytą
kad tokiam iškeliavus neliktų blanką, grąžintą iš ’VVashinguždaryti vartai sugrįžimui A- tono rugpjūčio 25 d., kurioje
merikom fiet deja, tūli “no? įnėra paduota keleivio vardo ne
tarai” ir. sykiu laivakorčių pavardės, vietoje laivo vardo,
agentai pildo tokias aplikaci ant kurio atkeliavo pirmu kart
jas, oi dėl keleivio1 akių, “kad Amerikon, atsakyta — “Ham-

I Mūsų lietuvių laisvamanių ir penkias dovanas po $50.00 ir>
socialistų spauda rašo šmei ;i apturėjo katalikiškų mokyk(f H B WOEKBRJ
,
žiančius straipsnius apie ka ųmpkiniai..
ti.every TUESDAY^ THURSDAY and SATURDAY talikiškas mokyklas. Tankiai
1922 metate Montanos valsti
——-—-~_by----prikaišioja, būk parapijinės jos “Oratoric&l Contest” augJOMBFH’S LITHUAMIAN R. C. ASSO0IATION OF LABOM mokyklos vaikus vien tik po ŠČiausius pagyrimus gavo mo
1922 mokiniai vyskupo Eng
u Becond-claMi matter Sept. 12,1915 at the po«t offlce at Boston, HaM. terių mokina ir kad vaikams kinys šv. KaroMaus kolegijos iŠ
ianti katalikiškos mokyklos ap
*
under the Act of Marčh 8,1879.”
r (“atima prog^. įgyti sveikų ap Helena, kuris savo gabumais turėjo abi dovani duotas
'
ĮiLihct for mailing *t gpęclal ratą of postage provlded for in Sectlon 1108 švietę ir tuo apsunkina jiems pralenkė visas kolegijas ir uni “Daughters of the Confedera■
Acfc < OCt. 8, 1917, authoflzed on July 12, 191&”
tolesnį gyvenimų.”
Berods versitetus Montanos valstijoje. cy” parašyme rašinio “Arniy
katalikams tėvams rupi, kad jų
1922 metais “Music Męmory Cunningbam.”
8ŪBSCKIPTION KATES:
*4.50 •vaikai gautų tinkamų mokslų; Contest” surehgtas Clėvelando Jokūbas Claucy, New Yorko
ir jeigu parapinės įm°kyklos to orkestros, pirmą dovaną laimė miesto mokyklų prižiūrėtojas
tMęū eountrfes yt*rly.
• ««•«... «»$5*50 neatsiekia, tai niekas jųjų ne jo Lourdo Akademija ir antrą
rašo “New York Sun” Lapk.
<
*
remtų.
dovaną gavo Clevelando kata 11,1904. “Per dvidešimt ma
Laisvamanėliai rašo ir aima likiška mergaičių high schooL itų turėjau gerų supratimų apie
nuoja tuščių burbulų faktais: Jungtinių Valstiją karės miesto mokyklas.
Ypatinga
“praktika rodo, kad kunigų ir skyrius paskyrė, dovaną mo atydą atkreipiau į jų būdus jr
•
.
2201 West 22-nd Street
minyšką vedamos mokyklos vi kyklai kuri parašys gražiausi pasekmes. Iki paskutiniam lai-;
Chicago, Illiiiois.
suomet yra daug prastesnės už -rašinį temoje “The Benefits of kui kojos nebuvau peržengęs į
valdiškas mokyklas. Ameriko Enlisting in the United Statės kataliikškų mokyklų. Kuomet
Rugsėjo 29,1924 m, je parapines mokyklas išėjusie Army.” Pirmą dovaną aptu įėjau, turėjau jausmų kad ja
ji vaikai mažiau žino . ir yra rėjo Notre Dame parapinė mo me nieko nerasiu veriarpagyri. Paminėkim Spalio Devintų
menkiau išsilavinę, negu tie, kykla, Washington, D. C.
mo ir pamokos. Turiu pasakyr
kurie baigia viešąsias, mokyk—“TlieChicagO Tribune”ko- ti kad katalikiškos mokyklos
las,” taip rašė vienas laikrašvo 20,1922 rašo: “Du šimtu esti taip sistematiškai sutvar
Neišdils iŠ istorijos lapų spalio devintoji, kada veidmai- 4is.
kytos kaip ir miesto mokyklos,
į Dingas lenkas smurtu įsiveržė mūsų sostinėn Vilniun. Ketve- : Protaujantis žmogus tiki, mokinių iš penkiolikos mokyk iurinčios.i savd “Board of Dir«
lą "dalyvavo rašymo konteste,
įį vergijos ir priespaudos metai nesumažino mūšį Tautos pa- kuomet mato aiškiai išdėstytus
laikyta Cicero mokykloje pe tetors, Board of Examiners”
i Mryžimo atgauti Gedimino miestų. Spalio devintoji — gedu prirodymus.
Tad spręskite.
reitą šeštadienį.
Dalyvavo mokytojus ir perdėtinius. Kiek
lingoji lietuvių diena. Bet jos atsu^nimas ne nusiminimų, Bedieviai tvirtina:
trylika miesto mokyklų ir dvi vienos .mokyklos mokytojai ir
“Amerikoje parapines mo
f
bet galingąjį pasiryžjmą privalo mumyse ugdyti: tvirtai laiparapinės.. Parapinės laimė ir perdėtimai turi savo moky
kyklas
išėjusieji
vaikai,
ma

tojų paliudymus.”
kyties užimtose pozicijose ir tinkamai rengties prie išsiliuosajo.”
žiau
žino
ir
yra
menkiauIšsila

vimo valandos.
Neseniai laikytame “ Carne- Pirmininkas George Waslivinę'
negu
tie,
kurie
baigia,
Darykime viską,. kad mūsų žodžiai stotūsi darbu: duoki
gie Oratorical Contest” Mary- ington Universiteto rašo “The
viešąsias mokyklas.”
me vilniečiams aukų! Nuo nepriklausomos Tėvynes atskirtų,
Chicago Examiner” Bugp. 15,
Visai priešingai. . Prilyginus land-District of Columbia-Dis1909: “Nežiūrint kų galima sa
mūsų brolių vilniečių pajėgos nedidelės; Bet jie ginasi sužeis
pavyzdingą katalikiškų mo triet, kur dalyvavo atsižymė
to liūto narsumu:) niekas ten neapleidžia lietuviškų įstaigų. Už kyklą by kokiame mieste Jung jusios mokyklos, Jolin Hop- kyti apie mokyklas šios šalies,
kiekvienos pozicijos mažiausių dalelę mūsų broliai kovoja ir į tinėse Valstijose, parodys, kad ldns universitetas ir dvi katali nei vienas neužsitarfiauja to
£ kalėjimus yra brukami, ir žiauriai žudomi, kankinami. Lietuvys mokinimas svietiško mokslo kiškos mokyklos, Baltimoręs kios garbingos vietos kaip mo
tės idėja jiems taip skaidri ir šventa., kad kalėjimų biaurūs ur- turi lygią vertę, kaipir viešo Loyola universitetas ir George- kyklos vedamos įvairių vienuo
(
vai ir kankinių mirtis neišbaido jų iš tautinės kultūros pa se mokyklose.
tovniš Wąshingtono. Pirmą lių. #į galima sakyti apie vi
1
sas pradedant nuo pradines pa
vojingų tranšėjų. Garbingai ir išdidžiai miršta Vilnijos kilToliau įvairiuose kontėstuo- dovaną laimėjo Loyola, antrą
rapinės mokyklos ir baigiant
f
niausieji vaikai: už Gedimino Pilį ir už visa Tautų atnašauja se, kuriuose dalyvavo mokiniai GeorgetoAvn.
Tą patį kontestą Pennsylva- su katalikiška kolegija ar uni
jie skaidriausias savo gyvybes, ir šviesių vilčių kupini jie žen katalikiškų mokyklų ir viešų*
versitetu, kurias tvarko pasi
mokyklą, katalikiškų mokyk nijbs valstijos laimėjo šv. Juo
gia Viešpaties Karalijon pas Teisingąjį visų mūsų Tėvą.
šventę seserys ir broliukai. Ka
lą mokiniai pralenkė mokinius zapo mokykla.
Diliosios Amerikos garbingieji piliečiai! Prisiminkime
f Massachusetts valstijoje dvi talikiška sistema mokyklų yra
viešąją mokyklą.
svarbus veiklius išsivystįme ir
< kokią;Įtarią kovą pakėlė Vilniaus karžygiai kol išgelbėjo savo
“The George AVashington katalikiški mokykli, Bostono
& mokyklas, prieglaudas, gimnazijas. . Ir kokiu savęs atsižadė Essay Contest” 1922 metais, Kolegija ir Šv. Kryžiaus Kole pakėlime šalies.”
jimu ir šviesos troškimu traukia šimtai užuitų, suvargusių be kurį surengė The Daily News, gija stojo prieš Karvardų ir v Iš paduotų tikrų prirodymų
spręskite ar “Amerikoje para
turčių jaunuolių į Vilniaus ir Švenčionių gimnazijas. Vilniaus pirmutinę dovanų $1,000.00 Įritąs atsižymėjusias mokyklas.
pines mokyklas išėjusieji vai
prieglaudos šįmet nebesutalpina visų pavargėlių ir našlaičių. vertės ir antrą dovanų $500.00 Birmą dovanų gavo Bostono
kai mažiau žino ir yra menkiau
Broliai, paremkime didžias vilniečių pastangas! Lai ten iš laimėjo katalikiškų mokyklų Kolegija, kantrą šv. Kryžiaus
išsilavinę negu tie kurie baigia
vargingiausių našlaičių užauga šviesūs inteligentai, liaudies tik- • mokiniai, sykiu ir dvidešimts Kolegija.
Missouri valstijoje kontestą viešąsias mokyklas. ”
riausieji draugai ir vadai kruvinose laisves kovose. Kad tų
,
Putinėlis.
lenke, ‘nesulauktum’ nebus taip kaip nori! Išžudys! dešimtis Jbai turbūt apsistotų. Teeinu laimėjo Šv. Liudviko Universi
tetas.
ir Šimtus inteligentų ir švietėjų, o tūkstančius naujų karžygiu netrukus po to darbai pradėtų
1921 metais:
gyviau eiti.
UoIovor
mes isstatysim lietuvystės sargybom
1 Apskritai imant,, jei La' Fo New Orleane, geg. 14 d. ka
Amerikiečiai’ Minėkim prideramai spalio 9-tą; pamaldollette būtų išrinktas preziden talikiškos mokyklos laimėjo še
/ mis ir gausiomis našlaičiams aukomis bažnyčiose, prakalbomis tu, tai jo prezidentavimo pra šias dovanas Įmetiniame ‘Essay
salėse. Lai nauja tautinio atsparumo srove supurtina visos iš- džioj apsireikštų darbų suma Contest of Chapter No. * 72, JTT#---—— '
'
eivijgs sielą!
Keletas savaičių atgal, ra
žėjimas, bet vėliau imtų padė United Dougliters of the Com
Broliai, sesutės! Į pagelbą Gedimino karžygiamsšiau šiuo klausimu, kuris yra
tis atsigriebti. Svarbiausia tai federacy.”
nauja šluota apvalytų valdžios , St.'Louis, Birž. 14 d. katali visiems nepiliečiams gana svar
AmJLiet. R, K. Federacija: . *
.
namus nuo vortinklių, šiukšlių kiška (High School) apturėjo bus. Vieni laikraščiai patalpi
KUN. IG. ALBAVIČIUS, pirmininkas,
ir pelėsių, kurie apsireiškė pa- pirmų dovanų rašyme: “Mer- no,. kiti netalpino ir jų skaity
.f*'
ADVOKATAS BALYS MASTĄUSKAS, sekr.
tojai liko nešinėję apie keliavi
'vidale žibalo, veteranų biuro chant Marine. ”
“ '
Rochester, N. Y.: Rugp. 21 mą Lietuvon ir atgal.
ir kitokių skandalų.
z
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^20daįiiųdyieins.irti:ims-lygiemsbalsams.Muzik^
L
parengė A. Vaičiūnas, karo Chorvedys. • Labai
|
gražios ir tinka vyrų chorui. Kaina.......... . ...
*

į

.30-

J. T a 11 & t - K e 1 p š o s

| Balnok, tarne žirgą. Gerkim broliai (mišrią balsų
į
chorui) .......................
t

.25*

St š imkaus

' '

Ė Vienas žodis ne šneka (chorui)
i Darbininko daina (mišriam chorui) .

■ 4 4 4 4 • «

4

4 4 4 4

>

,40
.50

« •'

•1 • •’ • f 4 '♦ •»

>

|
Č e s 1 o v o S o s ti a u s k i o
: % Blaivininkų himnas ............................................... .
J5
;|
Antano Bačiulio
*
Nauji, tik išleisti veikalai
| Piemenėlis (duetas) ------ .. .____ .........
.50 '
į Audra prieš dieną (solo)___ _____ _____
1.00
? žvaigždutė (solo) ir Aušta rytas (dueas)...
' .75’
,!«. Oi, dainos (solo arba duetui) ......___
.50
| Noktiurnas (duetas bossui ir sopranui) .-.
1.25
•• •
.50 .
į c O, laisve (mišriam kvartetui arba chorui)
į Myliu (mišriam kvartetui arba chorui).... «
••
.75

4

4

t r »

*' • •■

j

< r

t

į
.Mik o 'Petrausko
s Lietuvių dainos. Telpa 69 dainos. Knyga 90 pusi,
fi 5 Metą Kanklės. Telpa 55 dainos: chorams, duetams ir solams. . 190 puslapių ................
Girių Karalius, vieno veiksmo fantastiška opera.
Labai gražus veikalas. .................. *....
....
g Opera, “Eglė, žalčių Karalienė*’.......;
....
s
■ -.
Solo : balsui ir pianui:
a žiu nakcialy (dzūkiška)
*. • *
g Jojau dieną .:........
% Ko liūdit sveteliai .....
s Siuntė mane motinėlė .
5 Vai; aš. pakirsčiau ..
s Už šilingėlį ........
S Skyniau skynimėlį .
,.
S Saulelė raudona
5 Liūgo (latviška)
4 4. 4 4£ 4» •.»*

J 4 4 4-

•

4'

4. 4 4 t 4. 4.

4 «. « 4 «. 4 «

Prie keliavimo
atsilankyti

c

A.

Kurie norite gauti naujų dainą, reikalaukite tuojaus^ ‘
nes nedaug turime. Agentams ir chorams nuleidžiame didelius nuošimčius. Pinigus siųskite su uš’sakymais kartu.
\
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formų Amerikos Lietuvių Katalikų darbininkų idėji jai L .D. K. , S. neša didelę pagelbą, nes prirengia
______
- -------, ? ,
nės organizacijos. L. D. K. S. — tai darbininkų or darbininkus prie vienų ir prie Įritą.”
ganizacija, pasiryžusi darbuoties darbininkų reika
Nariai ir jų teisės.
* • Nei mėnesio laiko neliko iki La Follette pasirodė aiškiu res
lams ir gerbūviui, kaip dvasiniam, taip ir materi► prezidentinių rinkimų. Bituos publikonų partijos konkurentu.
1) LDKS. nariais gali būti visi darbo žmonės,
rinkimus smagiai paįvairina ir Demokratą partija' tuose rin
jaliam
Ji
yra
dalis
pasaulio
krikščionių
darbininką,
Pradedant by kokį darbų reikia' įsidėmėti tam
turintieji neniažiaus kaip 16 m. amžiaus, užsiimanlabai paindoinina La Follette. kimuose toli užpakalyje palik tikrus reikalingus punktus, kad paskui nebūtų susi- einančių išvien tam, kad “viskų atnaujinti Kristutieji fiziškuoju ar protiškuoju darbu, be lyties skir
t Jei ne jis, tai rinkimai būtų it ta.
kad
ateities
sočijalę
tvarkų
nustatyti
pagal
Kris

trukdymų bei nesmagumų, kurie kenktų, visai dar- _ _
taus mokslo dėsnių. Jos didžiausis troškimas: pa tumo, by įtik jie būtą lietuviai K.-Katalikai, praktj-*
*
.valgis be druskos. Jei ir būtų
buotei. Tatgi ir mums darbininkams, žengiant į la
kuojanti s’avo tikybą ir užjaučiantieji darbo žmonių
vietoj La Follette’o koks soci- Taigi yra šansų La Folle- bai svarbų darbo laukų, ryžtantis parodyti savo jė saulio krikšcionią darbininką .vienybe. Jos obalsis:
•ftte’uilaimėti prezidentinius
. ' ■
“nauja tvarka Kristuje,” “artyn prie Dievo Kara reikalus. ■
į jalistą partijos kandidatas, tai
gas, norint siekti t ir kitus vesti prie geresnio ryto lijos ant žemes.” Yra/tai kooperatyve lietuvių dar
h jis rinkimų nebūtą paįvairinęs. rinkimus, Daleisklme, kad jis
2) Įstojimo moka tik 50 eentų, o kas mėnesis po
'Amerikos rinkimuose socijalis- laimėtų, kas tada butui Ar už jaus,' reikia įsiregistruoti pagrindinius organizacijos bininkų organizas^j sudaranti dalį ir šakų Tarp- 3ac. Taipgi reikia stengtis, jeigu galima, kad kiek*
f stotų geresni laikai
Ypatin dėsnius, būtent:
taubnio Koopėratorią Susivienijįmch . D. D. K. S. y-1 yįeIias naryS įsigytų nors po vienų Šerą ($o vertės),
jb tų kandidątas buvo it pipiras
gų permainų ar'reformų, ypač
ra įsititousi, kąd koofceracųos judėjimas, einantis
i5mokstas ir flalymis.
ę oipboje; f
t
Kas-gi ta organizacija?
greitu laiku, žinoma, negali
Rocdęlio- taisykliųr nerodymais, sėkmingiausiai vyC
‘
.
• a."
.
/
f ’ La Follette kas kita\ Jopro- ma laukti, . juk Anglijos Dar
- 3) Narys mokėdamas po 35c. į ųienešį. gauna; or*
kiną Kristaus jnmkslų socijaliai ekonominiame gyve
Štai pagrindai:
f tu ir energija sutvarkyta Wis- bo Partija yra radikalesne, o
nime; ir todėl L; D. K. S. dės visų pastangų, kad iš ganizacijos organą “Darbininką” ir naudojasi viso
u Lietuvių Darbininkų Kooperatyve Sąjunga yf consino valstija. Jis toje vals- ji paėmusi valdžią į savo ran
plėtus ir sustiprinus kooperatyvį judėjimų lietuvių mis organizacijos įstaigomis, k. a. knygynėliais, dar*
tijoje gubematoriavo, ilgūs kas nešoko tuoj daryti- pagrin ra ’ arčiausia darbo ^no^nių draugė, užtarėja ir darbininkų tarpe. ..Yra tai lietuvių darbininkų or
bo biurais, prieglaudomis, ir ti.“
į metus yra senatorium. Sekėjų dines reformas socijaliame bei globėja. Ji buvo sumanyta ir inkurta lietuvių
ganizacija.
Todėl
jai
rūpės
lietuvių
tautos
reikalai,
Tėmykite visus organizacijos principus, išaiš
| ir pritarėjų turi daug. Nuo pramoniniame gyvenime. La vių darbininkų pavasarį 1915-fų metų. Jų pagim
jos laisvė, demokratijos augimas ir gerbūvis,y- kinkite juos savo broliams lietuviams darbininkam?,
į’ kaįkurių sekėjų reikėjo net nu- Follette’ui laimėjus Amerika dė dvasinis ir materijalis lietuvių darbininkų var pae gi Lietuves darbo Žmonių reikalai. L. D, K. S.
kurie da nepriklauso prie L. D. K. S. ir kvieskite juos
Jį. sikratyti. Koūmnistai.jį nore- daug maž dėtus tas, kas Ang gas ir skurdas, su kuriuo pasiryžta eiti į kovų. Iš
tai katalikų darbininkų organizacija; todėl jai rūpės,
I: jo remti.. Bet jis kom^nistonis lijoj^ dedasi. ^MiaL galimas vienos puses baįęųs .darbin^kųuši>u^jims ir^vįsų
savo armijon; visuoinet turėkite minty, kad dabar
L' įfe^uždri^e, ’ kad jiems, prisė- daiktas, ■ kad pradžioj La Folleį ^ių. gyvenimo Ulė^imas iš lpu|ęBrk^i|aliht^gsr^Utė| ^BlĄ.tafc.^ht^4ĮijSiww4X'u’tSA'ąSda?savo]- «,Y^i--.>i v''" i-or£
aūįziSJčs*vdjjis,
per
7-,
\
‘ kinį ta*
F jo jo atsižadėti^- Jei ne,4 tai ko- tte’o prezidentavimo darba) mos, iš,antros gi puąės įsigalėjimas ir siautiįms lie
rnnexprirnsyti jienius tuKstancius naujų nar
r*
dėkime
darbą
šiandien,
nęlaukimeSw)j&u3.
lĄ, munistai būtų prilygę tam.ver- apsistotų. # Būtų laukiama ža- tuvių išeivių tarpe įvairios rūšies bedievių ir soeija- bininkų profesinė wda> nesjTdungia darbininkus
-4* .* *
*a
7^-. kas.dar^abjau
kas.darrtabjau didino vargą.irWmtę
vargų, irSuirute 4
-- tos įvajnų >profeWųU^UU V Ji<n&mĮtai^mfį81ii^e I ’
,&,5(kuy8 ^bučiuoja* j į "nuplaku- įlamų reformųril’ muitųvatmai- listij, i
Kft«|ue 3hulnGlT WdiuFgjait adie - or^juzaVljo^
' .?.,'' ' ■' • < ;X ,1
nų.*< Kolt pramone; prie > tų, Te- ;tnilbwo reatMaifeios pijteža^ystD.’K S. atoa- paftija;
' ■ P.‘DĮuinMi«/Wtiy
Įf, ębaudiniuose^' 1
įformų* prisitaikmtį,f tai Mar- dano.
dimo. . L.'D/k. S.'— tai idėjinis judėjimas, •'priStnjs tižius. tTjlmitt.irMarbiii^dų'C’uiiijo£is)'!pirijij*įWti-j:
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burg port Stemship do not recollect.” Vietoje AVestcliester
County, paduota' “Harrison
County.”
Bevarde keleive

LIETUVIŲ KOLONIJOSE
. A
t

F

'

s

*

3H0BE8EBSS

“She” yra vedusi ir jos vyro
i
ATH0L,MA8S.
parapijom} kalbėjo gerb. Petras graži tykumą ir labai .gražiai švie
vardas yra paduota teisingai.
Buzinskas, Yaitkūnas, KaceviČius siai mėlynas vanduo, o leidžiantis
Bevardes keleivės užsiėmimas . Gerbiamoji Visuomenei Pa- $5.00 ir vienų dolerį pinigais Į
Atholiečiai
laukiame
labai
dide

ir kiti. Laike programa buvo už saulutei, tai atrodė kad paauksuo
— “busmess” yra “house- dersono šilko darbininkai, ant savaitę. Ženotas, již 7 dol.
lės pramogos, kuri įvyks spalio kandžiai, kuriuos sutaisė p-niost tas vanduo. Tokio gražumo da
maisto
ii'
vienų
dolerį
pinigais
industrijines
kovos
lauko,
jau
- wife” arba “namo patį,” vie
12 d., apie aštuntą, valandą vaka Bužinskiene, jnšldenė, Alarein- nebuvau matęs. Mes lietuviai žiū
toje šeimininkes — “house- nuo 12 d. rugpiūčio. Pasiryži ir kiekvienas vaikas už vienų
wife.” Bevarde keleive kelia mas visų vienas ir tas pats, be dolerį maisto į savaite. Pir re. Pirmą syk atvažiuoja mūsų kJeur, Uriunkiene ir p-lęs Dzikc- rėdami sąkėme^J Nebereilialo pa
kolonijon gabusai kalbėtojas ir du vičiutč ir Lukoševfeiutė.
vadinta Baltijos jūra.” Būtų gra
vo su ketvertu vaikų, kurie su skirtumo tautų ir pažvalgų, tik moje savaitėje suŠelpimui užtedisai
darbo'žmonių
reikalų
ginė

.Ant galo kalbėjo kun. Čaplikas. žu visiems lietuviams pamatyti ši
rašyti sekančiai: “Going with laimėti šį Streikų, kud panaiki kom penkių tūkstančių dol.,
jas adv. P, paužvardis. Jis kal Jisai visiems nupiešė Lietuvos sto- tą gražumėlį, kaip tykūs vanduo,
nus
3-4
staklių
jungo
vergiją
ir
bet
antroje
savaites
pabaigoje
me my children’s Frank 10
bės apie darbininku reikalus, jų vį ir gyvenimą. Kalbėjo per visą tai negalima atsigerėti. Tai da iš
years, Adele 5, Kazimieras 4, išsikovot unijos pilnų pripaži jau pristigom maisto ir pinigų.
vargus ir neprietelius, taipgi iš- valandą., Žmones sėdėjo, klausėsi, buvome ant Baltara* laiyo 4 die
and Davids 5 montlis all U, S. nimo teisę, kad darbdaviai ne Juoda šmėkla grūmoja streigalėtų mus dauginus išnaudo kierihms, nors sugrįžusieji į aiškins kaip išsiliuošuoti iš- visų ne nejudėjo. Po viskam kelios nas.”
*•
A. bom.”
ti iki “gyvo kaulo smagenų, darbų ir užsidėjo mokestis po nelaimių.
(Bus daugiau),
mergaitės iš Woreesterio choro su
GERB. PRANAS PŪKAS,**
Bevardės keleivės nepasira
Be
to,
kadangi
jis
stovi
prie
ži

»•
$2 į savaite dėl streikierių sudainavo juokingą dainą iš teatro
’į
Alės
visi
vienu
balsu
į
jus
atsi

šyta ant aplikacijos, nes “no
buvęs nurys Lietuvos Atstovybės Vfaiip
šelpiino, bet palyginus reika- nių katilo, redakcijos, kur su “Dzimdzi-Drimdzi” ir visi linksington’e, žymus darbuotojas tarp PM*
šauktam
medžiagines
paramos.
taras* 'nematė parašo reikalin
GARDNER, MASS,
plaukia visi pasaulio įvykiai, tai nuii sau keliavo į namelius.
ladelphtjos (Pnj lietuvių,-lųbj,
tik
lašas
jūroj.
Reiškiam
—>— -------- ą
gumo, irgi nei “notaro” paliu Drąsus mūsų atsišaukimas į vi pilno pasitikėjimo Tamstų dlr- pakalbės ir apie kitus • svarbius
Taigi
tikrai
Proridence
’
o
lietu-,
Ir mūsų kampely.
dijimo tos aplikacijos nėra, suomenę teisingai pamatuotas,- hininkiškoniis širdimis. Aukas klausimus, kaip tai,' Lietuvą, pabes tolcis kalbėtujas, kokio mOiįą
viai
buvo
išsiilgę
savo
klebono,
bet
IVasliingtono valdininkai, ma- kad išpildžius biednesniųjų galima siųsti tik šiuo antrašu: sauliitę politiką ir 1.1.
kur tokior darbštaus Žmogaus neiš- Iš mūsų kampelio laikraščiuose koloniją da- nėra girdėjusi, Ji#
. tyt, rūpinosi tąja aplikacija, streikierių, nors menkiausius A.ssociated Šilk W0rkers, 291 Malonėkite visi atholiečiai suei
snigs ir nepamylės? Kun. Čapli žinių kaip ir nesimato, erba kad žada kalbėti apie svarbiausius gy*
nes yra užrašyta “Please fincl reikalavimu^ kad apgynus Markei St., Paterson, N. J.
ti, nepalilA? ne. vienas namie —- kas atvažiavęs į Pioyidence’ą at ir matosi/ tai labai retai, o ir tos veuirnb klausimus, būtent, rnūuiį
juos nuo bado, Pasibriežtas
name.”
patys eikite ir savo draugus bei rado beveik neišdirbtą pievą. Ji pačios žinelės nelabai įdomios. Tai ‘pačių reikalus ir visą visuomenė
mūsų tikslas bus siekiamas, iLietuvių streikierių skyriaus
pažįstamus veskitės. ' Visi džiaug sai savo neilstančiu darbu ir pasi- dabar aš noriu priminti apie vie ■nį gj’Veiiimą,
Bevarde keleivė iškeliavo dant suorganizavus visus audi komitetas:
sitės ir būsite pilnai užganėdinti. švenfirau ją išdirbo į puikinusį ną labai įdomų apsireiškimą, mū Malonėkite visi sueiti, neprlfr
Oetnvon rugpiūčio 16 d. Be mo industrijoje darbininkus,
Org. J. Griciunas,' Šias didžiąsias prakalbus ir'vi daržą, kuriame viskas žydi kuo- sų'kolonijoje. Tas apsireiŠIdmas leiskite vieiiinfėlės progos; paU
abejones, ji buvo “notaro” tik tada pasibaigs mūsų var
sus kitus pumarginimns rengia L. gražiausiia Taigi, kun. Čaplikui, da tik formuojasi, jis pasirodys ei kir drangą vesk, tegul nepulkI. V. Kulikaitis.
agento informuota, kaip pa- gai. Mes turim vilties,,. kad
• '
4inkinMvnogeriatts4ų~pasekmh^-sa-- 4iž—sąyait-čs,—būtent—spalio—LV ka -nė—vieno lietuvio negirdėją
_ - reis. iš ^iBaskingtono-leidima^ kickv"iertas.sųžniingas"žmogus i—Lietitvių~streiivieruyskyriaus- 1), K. S, kuopa, _
Nepamiršk dienos — spalio 12, yo darbuose ir lai jam Dievas duo • Collimbus Dienoje, po pietų—bus svarbių jų. prakalbų.
sugrįžimui, tai tų leidimų vy išties mums pagalbos ranka šelpimo komitetas :
- Draugai
da pajėgą ir sveikatą dirbti sll mu labai, labai didelės prakalbos. Kairas parsiųs Lietuvon. Šitaip šioje sunkioje kovoje prieš, iš
J. J. Dulkis, 1924.
*
Prietelius, mis ir ant tolinus.
, prirengta keleivė turės nemaža naudotojų klesos pasiryžimą,
N. R. Sprain,
X'
Ya-ki.
vargo* ir išlaidų iki sugrįš at iuilis engti. Streikierių šelpi
«»
wP.
S.
Viršiuinetas
atsišauki

NASHUA,
N.
K.
gal Amerikon..
.
mo komitetas susideda iš 15 ymas yra lietuvių streikierių
BALTIMORE, MD.
Pereitais metais rašiau apie patų,- iš įvairų tautų parinktų skyriaus, ir todėl mes kreipia “ Dzimdzi-Drimdzi, 30-IK, teat
Pašelpos teikimas
“mūsų ateivystę Amerikon,” žmonių.
mos Į lietuvių draugijas ir aliel- ras turėjo pas mų«. didelį pasiseki
Laiškas iš keŲonės.
kur nurodžiau taipgi mūsų streikieriam prasidėjo tik 8 <b nal į visus pagelbėti medžiagi mą, ■ nežiūrint kad didelis lietus
“notarų” pildytus affidavitus, rugsėjo. Pašelpų. ima virš niai. Širdingai meldžiame vi buvo. Salė buvo pilnutėle ir juo Rašo JONAS LIETUVNINKAS,
kuriais uždare yartus atkeliau tūkstantis darbininkų, šelpia suomenes prisiųsti mums auko kams galo nebuvo. • '‘Laisva liie- kuris išvažiavo Lietuvon vasaros
£
jančiam, už ką užuolankomis mųjų skaičius vis auga didyn. tojų, draugijų ir pavienių var tuvą” klausytojus labai sujaudi praleisti. Jis žadėjo viską teisin
gavau labai aštrių papeikimų Pašėlpa yra dalinama šiaip:, dus ir ahelną . apyskaitą, že no ir dauguma ašarėles braukė pri gai aprašyti. Seka jo laiškas^
nuo savo kolegų notarų ir agen- pavieniai gauna maisto už miau nurodytu antrašu, idant siminę Lietuvos žemelę kur užau* “Liepos 5-tą dieną, 1-mą Vai, po
- tų, dargi tūlų laikraščių. Da
pietų, laivas S. S. Leviathau aplei
mes galėtume atiduoti visuome go iškentėjo...
bar tikiuosi to paties. Tačiau
nei atskaitą per spaudą. Antra : Artistus lydėjo gausūs aplodis do New Yorko uostą ir skubiai ny
visų agentų ir “notarų” prie
šas tbkis: I. V. Kūlikams, 48 mentai. Visi žmones .labai pateli-- ko i.š akių aukšti hiųrai. Žmonių
p. A.
A, V.
Bisčft nuu
nuo rviiviriiA
Suvfonytą
Uniją rengia
rengia spociaię
spocJftfę jxute"
Kale s
p.
». j.iscu
La Valstiją
»iti»u.ia J.iinja
dermė yra tinkamiausiai aprū
Lafayette St., Paterson,- N. J. kinti. Vaišingas klebonas artis keliauninkų važiavo l,‘90Q (laivo g iloius Ekskursija į Lietuva, Pasažieriul išplauks ant didžiojo/“Leviatli-"
pinti savo keleivius, kad jie
tus priėmė nakvynėp ir visas įei- darbininkų buvo 1,200), lietuvių įį iin“ nuo Ne\v York’o Gruodžio tf d. per Soiii hijrrtplon’a. Jus pusldjkšlte .
5 •- savo tėvynę luitai sueiti sn dnmga-Js Ir giminėmis, d<4 Knlėdy Švenčių,
keliaudami ir grįždami atgal
. Centro prierašas. — Gerb. L. ,gas atidavė už jų taip gražų vai- 176 ; buvo visokių tautų, o žydų !
Pusi terauki t apie šią ekskursiją dabar. Jįjs gausite mažiausiomis
mažiausiai vargo ir išlaidų tu
daugiausia
ir
matyt
kokie
biznie

’
diuimą.
Laukiame
dar
kartą
ger

D. K. S. kuopos ir nariai, ne
lėšomis. švarliiM-pnildus kambarius, gerinusį valgį, didelius ir priimnus
publikos
kambarius ir iimndugą patarnavimą pėr visa laika.
rėtų,. nes keleiviai nežino, dau >
riai,
nes
pirma
ir
antra
ldesa
va

praleiskite šio ateišaiikinio pro biamųjų artistų. kurie. nuims tiek
gumoje, apie visokias kliūtis
ausis, kreipkite gilios domės, ■linksmumo sufeike. Jūsų “Jova žiavo ir šiaip daug aukštų žmonių
I
ir reikalavimus, apie ką turi k Trpd*mViMiMSttMlna P«Ieini^ną!
atsiminkite, kad šiame balse y- lo”, paragavo, mes didei sotūs pa .'visokio luomo. Liepos 6-tą d. bu
NeatsidSkit ant riebaluotu mosęių,
būti informuoti.
.ra ir idėjos brolių' halsas—pats likom. Gaila- kad mums kitų vei,. vo sekmdienis, tai ėjom visi kata
kuomet jums būtinai reikalingas linlmentas 1
likai aut mišių. 9-tą valandą, lie
sekretorius Ignas V. Kulikaitis kalų neatvežėt.
Chicagos agentūros darė eks•m
Pat, Ofise.
I
Creg. S. V.
yra musų organizacijos narys Linkime Jums’ didelio pasiseki tuvis kun. Jakštis atlaikė šv. mi
‘ kursijas į Lietuvą su palydo
Kodėl
ne
prisidėt
prie
tukstaučlŲ.
kurie
keliaus
Romon.
Uiž5m,.dair didis Patersone darbuotojas" mo, žadinti visus lietuvius mylėti šias, didelėje knygyno svetainėje.
Iyvaut šventėse, šventą Metų, kaip proklamuota per Jo šventenybę, Papą*.
vais, kur keleiviai buvo užsL visuometbuvopaęelbinga gyduole. Jišyra.
puikiausia ir labiausiai patikėtinas lini10
valandą
kitų
tikėjimų
buvo
pa

katalikų tarpe. Tatgr nešini savo Tėvynę. Valio lietuvių me
Dėl pilną informacijų rašyk arba kreijikis dabar
.
koki tik pinigai gali nupirkti,
mokėję visų kelionę iki Kau , menfas,
Nėra tikrasis, jei neturi INKARO vais- ',
maldos
toj
pačioj
svetainėj.
Pėr
;
minty,
kad
jų
laimėjimas
yra
nas
1
■
”■
>f
nui,' kaip tapo palikti Breme t baienklio.
VNITED STATĖS LINES
F. AD. RICHTER & CO. _ „ .
Rep. šias dvi dieni buvo smagi kelione,
kartu ir mūsų laimėjimas,
1M-U4
4th St., Brooklyn, N. Y. /
ne be tikietų.
45 Broadvray
New York CitT
šilta,- tykus vanduo, bet 3, 4 ir 5 S
stengltiiiiės, sulig išgalės, pa
.
-Matykite jtisą vietos agentą
Kauno agentai siuntinėja vi
diena jau baisi buvo audra ir ban 5
75 Statė Street,
Boston, Mass,
gelbėti. • Žinoma, neišeikime iš
PROVIDENCE, R. I.
5Į
Man agi ng Operatore for ,
sur savo “informacijas” amegos kaip Pennsylvanijoš kalnai,
streikierių (dabar broliškos pa
| UNITED STATĖS SHIPPING BOABD
'rikieČiams, kaip parsitraukti
šalpos) fondo r vinį, darykime Jau ilgas laikas prabėgo kaip daug žmonių susirgo jūrių liga ir
gimines į Ameriką, kas yra tik
su vietinės kuopos žinia. (No nebuvo matyt Jokios žinios iš. mū šaltis pakilo, reikėjožiemiškaiaptai suviliojimas žmonių, nes
rėtume žinoti kiek ĖDKSL kuo sų krašto, rodosi, kad Providen- ‘sirengti, o 6 d. buvo, jau geriau,
ee nebebūtų lietuvių. Ne, čia kas tik hiskį rūkas ant vandenio. Lie
pagal jų tas “informacijas,”
pos narių streikuoja). •
Nepaprasti pasisekimai gaunami pa
nors kita yra, turbūt visų plunks pos U-tą d. 4 valandą po’pietų at
tie gimines niekad neatkeliaūs, .viena diena naudojant Viręs, seniau ži
JOS KAINA SU PRISIUNTIMU Į NAMUS TIK 65 CENTAI
noma
kaipo
Gyvačių
aliejų.
nos pavargo ir biskį sutingo. O plaukė į Clierbourgą, Frąueijoj.
apart tuščių išlaidų ir susisie
gal.ir iš tos priežasties, kad per Taipgi šiuo laivu, pirmoj lęlesoj,
Kurtumas ir galvoje užimąs ilgiau
lojimų.
Tik ką gavome iš Lietuvos nepaprastą Įmygą, kurioje už
negali būti toleruojamas, kuomet yra MEŠKA SUDRASKĖ VAIKĄ
tris
menesius
nebuvo
mūsų
vado,
važiavo
Dr.
Vinikas.
Ant
jo
kam

išrastu garsaus daktaro "gyduole. Šian
rašyta viskas, kas dėjosi Lietuvoje karo metu. Čia kiek
Nepaisant visų “notarų” įr dien-jau
galima bdveik kiekviena kur
gerb. klebono kun. Čapliko, Kuris bario visą laiką buvo Lietuvos veChicago,
Gal.
—
Čia
buvo
na

vienas ras, įtiek Lietuva ir jos vaikai iškentėjomuo rusų,
agentų, Lietuvos Atstovybė'tu- čia Pagydyti vienos dienos laikotarpy
naudojant seniau žinomą Kartie Snake mine meška ir vaikai miestelio buvo iškeliavęs. į Lietuvą, apsilan ilįava ir buvo parašyta iškaba:
rėtų pasidarbuoti1 tikram infor- Oil pasisekime visoje šalyje.
vokiečių ir kitų. Yra tai. nepaprastos vertes veikalas.
kyti savo tėvelius, kurių jisai ne- “Diplomai of Lithuania.” Aš tu
su
ja
bovijosi
per
keletą
metų.
mavimui savo piliečių, keliau
D. Dey iš Nebraska, 67 metu ra
Kiekvienas Hetuvys turėtų ją sau atminčiai įsigyti. Klaus
šo; “Aš naudojau gydymų tiktai dvi Dabai" ji staiga pasiuto, pagro ; buvo matęs per 12 metų. Jis su rėjau Lietuvos žemlapį,. su kitu lie
jančių, šian ir ten, kuomi juos .savaiti ir. labai gerai girdžiu. Staigūs
kite pas:
1 .
grįžo'tik praeitą savaitę. Sutik-' tuviu žiūrėjom kur. katram reikės
bė
trijų
metų
vaiką
ir
tėvų
akypalengvinimas
ir
užimąs
galvoje
pra

apsergėtų nuo klaidingų žings
puolė. Mano aktam kurį turėjau per vaizdoje pasmaugė, jį. Policis- tuves jam buvo surengtos rūgs. 28 Lietuvoje apsistoti, tai priėjęs vie -3B
nių ir išnaudojimo.
kelis metus mane pamažu apleidžia.
-į!
"DARBININKAS”
Mr. Ben. Jackson iš Indiana rašo: tai turėjo Uūšauti gyvulį, nes (U Pavapijonys jo buvo taip išsi nas gražus-ponas ir žiūri pro petį :s
“
Pradėjęs
naudoti
Viręs
į
10
dienų
gir

. P. Mikolainis.
kitaip vaiko lavono1 jis nepalei ilgę, 'kad laike vakarienes svotai- į, žemlapį, paskui pradėjome su,
džiu laikrodžio, mušimų. Pirmiau- nie
366 Broadway, So. Boston. Mass.
ko negirdėjau.
jiėjė nebuVo nei vieno tuščio kam juom kalbėti, tai pasirodė^ kad jis
do.
Angeline Jolinson iš Mississippi buvo
pelio.
*
♦ yra iš Bulgarijos’ daktaras. Tat
labai kurčia per .18 metų. Ji sako:
Gerb. kun. Čaplikui inejus sve daug kalbėjom apie Lietuvą ir
rj?rv*j
LIESI ŽMONĖS TIKRAI TURĖ “Virey sustabdė ūžimų mano galvoje.
1
Aš dabar girdžiu traukinio švilpimų
tainėn. sukilo didžiausis trinks-. Vilnių. Jis sakė, kad Vilnius ir
TŲ PERSKAITYTI ŠITĄ.
SJA mylios tolumo.”
‘
i
Roy Fisher, iš Iowa, sako: “Aš bu
mas! Žmonės katutes plojo ir Gardinas, nuo senovės priklauso.
Naujas metodas dėl liesų, silpnų mo vau kurčias per 11 metų, dabar iš tolo
šaukė valio- Gerb. klebonas.nie- Loetuvai, o lenkai klaidą padarę I ■
terų ir vyrų, kurie nori įgauti jau aut stalo gulinčio laikrodėlio tuksėjimų
giau svarmuo ir pariebėti. Yra tiesiog girdžiu.”
* ko nesitikėdamas, buvo taip suju
užgrobdami Aūhiių ir ta klaida: G
pastebėtina, kaip jos veikia tokiuose
1924Aii*ehtis ; vasario mcnesy Panevėžy pradėjobedi
Mr. A. Chupman iš Michigan sako t
* atsitikimuose į trumpa laikų. TJuug ‘‘"Siaurus galvoję ūžimus visai pranyko
dintas,
kad'
bevelk
negalėjo
kal

ankščiau
ar
vėliau
turės
būt
patai-:
laikraštis “PANEVĖŽIO. BAIDAS.”' «Eiw į ^avaitų
siuskite į
.žmonių rašo išdirbėjams kasdien, kad ir girdžiu labai gerai.”
bėt.
Visiems
susėdus,
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Jie yra įgiję daugiau svarumo nuo 5
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‘
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iki 10 svarų. į 30 dienų.
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SPAUSTUVĘ
Vilnius
ir
Gardinas
yra
Lietuvos
KURTI VAIKAI GIRDI.
4 i'
“PANEVĖŽIO BALSE“ smulkiausiai rainiu apių
Tos naujos gyduolės yra moksliškai
Kurioje greitai, gerai ir
4 I
ir visos parapijos širdingais Žo mieštai, o ne lenkų..
Mis,
Ūla
Valentine
iš
Arkansas
sa

prirengtos, kurios sustiprina, labai pupigiai atspausdinama: ;
džiais išreiškė visų žmonių jaus ' “Nuo CherboTirgo iki Soufli- I4 I! Panevėžio įmestą, ir apskrities gvveuimū.
sėkmingai jėgą gyvenime. Jos yra ma ko: “Mano,mažytis yra 5 metą ir buvo
KNYGOS
kurčias,
bet
panaudoju#
gydūolią
pasi

lonios vartoti. Jos liudayoja raudonų
Amerikiečiai, kilę iš Panevėžio ir apskrities, užsi
mus, kad jisai laimingai sugrįžo amton. Anglijos, da 5- valandas 4 I
KONSTITUCIJOS
kraujų, stiprius, nuolatinius nervus, su liko sveikas,”
Mr.
Matlier
PaUeys
sako
•
“
Mano
jau

PLAKATAT
telkia jums puikų apetitą ir virškink
į mūsų koloniją, ir suteikė jam di .mūsų laivas plaukė, iki Londono,sakykite “PANEVĖŽIO BALSĄ“ ir viską žinokite
mų, jūsų lauk ėjimas yru reguliarls ir nas sūnūs buvo kurčias ir panaudojus
TlKIETAI
delį
bukietą
geliu,
kuriame
buvo
traukinių 4 valandas, iš Londono I( 1* dedasi .Jūsų tėviškoj, nereikės ir laelškų rašinėti, teipogl
jūsų mlegiįs yru atšviežimintis ir rū Viręs tik tris dienas paliko visai svei
LAIŠKAM ir '
mus. Jos suteikiu tokį njusmų, kad gy kas.”
įdėta šimtas dolerių aukso,
Po sėdom į mažesnį laivą “Baitura” I 1 užsakykite savo geiniuiųms, gyvenant irius Lietuvoj, NeKONVERTAM
Mes esame įsitikinę, kad Viręs tik
venimas vertas yra gyventi. Tai yra
tos tmūiipas kalbeles,'> t-gerb. kun. ir plaukėme per Volrietijos kana 4III ’ siganėkiti'.
neturtingų žmonių gyduolės. Jus gali rai jums girdėjimą sugražins. Kad pa
ANTGALVIAI,
‘
• .
/
rodžius
ir
pagarsinu#
šią
musų
stebėti

te gauti, jų už $l.oo visam menesiui ir
UŽKVIETIMAI
Abromaitis,
vakaro
•
vedėjas,
pra

na
gyduole,
mes
prisiusime
jums
banką
lą
Kiel
ant
Klaipėdos,
žiūrėdami
viskas ka jums reikia daryti, tik imti
“e-PANEY’MJO BALSO** prenumerata Amerikoj,
BAR CHEKIAI h ti
tiek klek nurodyta Ir Jeigu jus nebusi- $2.p() vertes, už $1.00 išmėginimui per
dėjo
programą
vesti.
Šv.
‘
Kazi

į
VeluotUos
pakraščius,
kur
maty

ti)
dieną.
Jeigu
nepugelbes,
tat
mes
no

Su visais spaudos darbais
L pusei metų LdoL
centai; metams 2 doleriųbt) centų,
te užganėdintas Ir neturėsite pasekmių,
miero bažnytinis choras, vadovau tis puikios ūkininkų trobos, su
visuomet kreipkitės pas
grąžinkite likusias apkelyje, kur pirko riai jums pinigus sugąrąžlnslme.
Nesiimk pinigą, t pEdląsk ‘vien j ūsą
■j | | Jrinvoj įusei metų G litui, metams 12 litų, Pinigus-siųs*
te’ir gąukite savo’ piuilgus. atgal., ' Tas
- raus o kausite goriausi pa
jant " vat'gė R« Juškai, sudainavo raudonais stogais, f Klaipėdą tu
parodo difįelį ųasttlkf’jiinąlkokįbšįli tbė- vardip j ‘Dale Lųboratorles ĮSUS Gatetarnavimą.
.
ti
kelius lietuviškas/daineles. Ibi to rėjome 960 mylių .plmikti, Dan* | i ti per Lietuvos Kredito Rankų Panevėžy,
. jai turi į tas gyduolt's/Nttga-Tmio, Jąs way Si&vtįori, jKatfshs City, Mo. Ir gy
duolės
tufjini#
bus
jums
paslystos.
Nau

esate sau skolingas, kad pubamlžlus
“PANEVĖŽIO BAI.SO”
k AriniinMra- 5
“DARBININKAS”
buvo daugybės kalbelių Iš susimu- žige stovėjom 12 valandų, o kaip |į
Jtis; jus nieko, riėpralniiuMto. Nusb dok Jas pagal nurodymu- jeigu bėgyje
366 Weri Btroadway
• pirkite butelį dabar. Jos vndltmsUNu- 1o dleny jums girdėjimus nepusltulsykusi ii svečiip Kalbėjo gerb. kitu. įvažiavome į Baltąsias jūres, tai II rijos adresas; “Fanevežio Balsas,” Luisvžs Aikiti 1 Mh* *
itį,
tai
prisląsk
mums
gyduoles
atgal,
8o. Boston, Mass,
gii-T<»nc.
o mes pinigus sugražinsime.. Šis pusiu*
Urbonavičius, kliu. Tuškūnaš, kun. tikrai buvo džiuginantis malonu- H Panevėžys, Litbuania.
Rekm’nmuhmjmnos, gnrantitojuimi.s įr lymas pilimi gvaruntuojaums, taigi ne
Grakauskas k kun. Bakšys. f ls mas' l jūrą pažiūrėti. Buvo labai <
lauk ilgui, raSyk Biumpem
(Adv.)
mirduodumbs pus visus uptlekorlus.
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koncertėliais ir kitam veikimėliais.
fPADIEJO.
•Man rodos, kad jau daug yra ANE1VTON CENTRE. <— 8 kambarių
2 šeimynų su krautuve namas geriau
merike gerų chortj, kurie ne tik L. VYČIŲ N. A. APSKRIČIO
Naujausia Anglijos Išdarbių sioj
————4
-vietaj. prie, Centrai Sąunre, Cum- ir maudynė. Pulkus nnmns, randasi
.- — —
Dr, M. B. KUpanui išvažiuo statistika rodo, kad jų skaičius brl<.W’hJj, prekė $16,5<KK*
KUOPOMS.
koncertėlius pastato, bet ir Kar• * t geriausioj vietoj Niutone. Daug že
su puikiom, gėlėm ir vaisingais
9 yra kaip ką naudingo navilius, “Klaipėdos Julė,” “Sep Brangūs Vienminčiai:
ja ant vaksiju. Ofisas bus už vėl padidėjo. * Iš viso bedarbių VALGOMU DAIKTŲ KRAUTUVE mės
medžiais. Labai patogi vieta, arti mo
'su 8 kambarių namu, su visais impro- kyklų, krautuvių ir karų.. Parsiduodn
nau« gali pastebėti spau- tyni žodžiai Ant Kryžiaus,” Kan r Šiuomi pranešame, jog Lie daras iki 14 spalio.
dabar yra 1,200,000.
vementais, šildomu pečiu Ir elektriką labaL pllgai dėl greito pardavimo.
ypač “Darbininke,” bet y- tata 'Broliai’ ir kitus. Vis-gi Mor tuvos Vyčių Naujos' Anglijos
nnt geriausio kampo So. Bostone, par Kreipkitės į 866 ■ Btoadvąy, So. Boa*
t
siduoda labui pigiai, tik $12,300 ir apie ton, Mase,
na kaip pamatai, kad pa- kui nereikėtų užgauti* tų, kurie Apskričio pusmetinis suvažia
$4.500 įnešti,
DIDELES IŠKILMES.
GREIT SUSITAIKYS.
ir seną ir naudingą darbų 'sunkiai gyvena ir daineles dainuo vimas įvyks Spalio (Oct.) 19 d.
AIVA S!'
auna, arba ignoruoja.,
Devinta diena spalio bus pa Bostono kailinių siuvėjai su
1924 m., 1-mų vai. po pietų, šv.
ja.
361W. Broadway, So. Boston
atsimenu Lietuvos ir Latvi- Aš sakyčiu, dainuokim, jauni Jurgio parapijos salėj, Saint minėta su didžiausiomis iškil
streikavo pereitų pelnyčių. De
iriąsias dainas ir linksmas jų me, o chorai ir jų vadai pirmyn James Avė., Norwood, Mass.
mėmis. -Ryte, 8-tą. valandų bus rybos sėkmingai eina ir laukia
jĄjaA Net ir praeitą metų su daina, o ateitis bus mūsų.
$is suvažiavimas bus svar pamaldos bažnyčioje, o vaka ma greito streikui galo.
Kambariai ant vietos, Kreip
būnant Lietuvoj teko matyti
Choristas. bus ir indomus. Gerbiamas re bus didelės prakalbos sudė
AŠ Petras Jonys iš Alytaus apskričio, kitės
112 F Street, So. Bus*
Daugų vateėiihm ir miestelio paieškai)
ų choru. Šią vasarų,jau bukun. P, V. Strakauskas išduos jimui savo tautinių minČių rei
(Oct4)
hlivo brolio Gabrio^ Juonio, Amerikoj^ |*OU| JMiaSŠ,
irengta' dainų šventė, kur dairaportų iš buvusio L. Vyčių kalaujant mūsų sostinės Vil ŽUVO NUO AUTOMOBILIŲ. apie kurį po didžiojo karo gavom žinių, |. jmmBaamseseaiaaa
nuo kitų, kad jis tarnauja Amerikos I
r tūkstančiai dainininkų, tai
seimo/ Homęstead, Pa. Reikės niaus nuo beširdžių lenkų, ku Pereita savaitę Massacta- kavluomeĮiėų, bet nuo jo paties jokios [
'Tel. So. Boeton 870
ą kartų nepriklausomoj Lienegaunam, todėl prašau ja pa- [
aptarti kaip seimo nutarimus rie smurtu 1920 m., spalio 9 d., ketts valstijoj žūvo nuo auto- Žinios
ties, ar kas apie jį žino pranešti man. I
j suūžė galingas balsas. Tai
pasvkmingiau gyveniman įkū išpiešė mūsų tautos širdį *— is* mobilių 15 žmonių, Už girtų
PAIEŠKOMA lUukim, Anupras, PJu-l
iūM maistas,, širdies pakelinyti. Reikės išdirbti pienus toriškų ir neužmirštamų mies važiavimų apkaltinta 117 auto
GoHma
<r IMtivUKuii
kas, Jonas ir Sudauškte, Tamošius, Jie I
, bet “Morkus” kažin kodėl, Spalio 11 d., Hudson, Mass. dėl sekančio mūsų, organizaci tų.
•
mobilistų. Laisnių suspenduo patįs arba apie juos žinantieji prašo-L anga vAiAMnoe:. Rytate llrf 9 vaL
ma atsiliepti šiuo antrašu: LXTlt-i
mmosxls pradėjo ignoruoti. Jis priSpalio 12 d., Worcester, jos naujų narių vaajus, metinio
Po pietų nno 1—8
Devintų dienų, ateinantį ket- ta arba atimta 510,
UANIAN C’ONSULATE, 88 Purk Ro\v. [
Vakarai* nno6—8
“Darbininke” kad dabar Mass. — po pietų.
New York Cit.V, N,. Y.
išvažiavhiio-gegužines ir dau- vergų, turėkime arčiausiai prie,
686 E. Broadvay, 8o, Bocttel
Efakko daugiau nėra kaip tik kon
Spalio 12 d., Athol, Mass.
Igaaa—ąĮ nįraiįiteį.Įiinni’i -iį;į,’,T,7'T-na
savo lietuviškos širdies: ant aš'giaus kitų reikalų aptarti.
pfelEŽ VAIKŲ DARBO
certai, prakalhėles, išvažiavimai vakare.
Todėl kuopos, gerb. darbuo- tuonių ryte sueikime bažnyčion
ĮSTATYMĄ.
Tel. So. Boiston 0464-J,
( Spalio 13 d., 'Gardner, Mass. tojai-bruzdelninkai, svarstyki ir pasiųskime savo maldas pas
ir klebonų varduves.
. Tuojaus reikalingas vyras pardavė* Į
Jos vyriškų‘ drapanų į Boston krautu-[
— po pietų.
te, gaminkite praktingus su Aukščiausių ji prašydami Jo
Morkus rūpinasi apie mokyklas,
vę. Geram vyrukui labai-gera vieta. Į
Massaehiisett^ valstijos pi Kreipkitės:
BRGMFIEWCLOTHINGL
Spalio
18
d.,
Lynu,
Mass.
—
pagelbds,
y
i
vakare
,
^eiki
me
manymus,
rinkite
kuodaugiatE«st ir apie tokias mokyklas, kur
FOTOGRAFAB
5
Bromfield
St., Boston, Mass,
' į
liečiams laike balsavimų lapkr.
vakare.
rmbažiiy
lineli
svetainei^
išsiai
rinitų
ir
sumanių
delegaUitys parapijonai mokytojaus,,
«3 WEST BROADWAT,
Spalio 19 d„ Lawrence, tų-čių ti siųskite , bei patįs va klausykime karštu prakalbų 7 d. bufc leista balsuoti pasiūly
j&bai gerai, bet aš nežinau ar mū
Sotith Boston, M&m.
mas vaikų darbo įstatymas.
Mass.— po pietų.
Darom dailina pavėikalug. vbselUaa
(kuriu
bu.*}
ir
labai
svar

žiuoki
te
šin
suvažiavimamsų kolaijoj atsirastų toks, kulis
trankiam vakarute. UMnlikom vlSpalio 19 d., South Boston,
Taipgi bus išduotas’ rapor bių) h ištarkime savo balsų Kardinolas 0’Connell išėjo Dešimts kambarių mūrinis narnas į sokloB rūšie* rėmu«.
galėtų mokytojauti, nės pradžia
prieš tų pasiūlymų. Pereitų ne- netoli Dorehester Hgts. Oerinusloj I
______ _ tas iš pereita liepos 4 d^ pikni- reikale musu sostinės.
-Vra svarbiausia, o koks ponTataš; Mass. — vakare.
'dėlių'daugelyje bažnyėjų buvo Ivąintoj^vIsrTtafšymiii, Galite matyti T
n
Spalio 25 d., Middleboro, ko-gegužinės. ■
?
. (tokia yra ir namas. ?
visada po No. 6 l’aclfic St. Tel, S, B.
■
-y... r--aiškinta apie tų pasiūlymų ir 002S-M.
Mass.
. \
Pasitikėdami jog tamistos šį
; 1 Dabar pažiūrėkim į mūsų jauniSpalio 26 d., Norwood, Mass. dalykų imsite domėn ti. tuoj ATVAŽIAVO IŠ LIETUVOS. patarta piliečiams prieš pasiū
GYDYTOJAS
4ną. Mūsų jaunimas jeigu dar — po pietų.
lymų
balsuoti.
Kardinolo
su

VIDURINIŲ
XIGŲ
pradėsite ruoštis prie šio suvae
PIRK
NAMĄ
' Šiomis dienomis ūper Lietu manymu Bostone pereitų nedėvai 9 iki 11 ryte. 1 iki 8 po pfet,
choras arba Vyčių kuopa gyvuoja,
Spalio 26 -d., Cambridge, žiavimoliekame,* A
DGRCHESTERYJE pllgai parsiduo
TlklOvak.
vių Prekybos B-vę iš Lietuvos: lių buvo motinų iš visų parapi da gerus trijų šeimynų namas po fj-7-7i 389 Broadway,
. tai dar ir jaunimas krūvoj. D pa- Mass. — vakare.
So. Boatpn.
Sii gilia pagarba,
vinį įtaisymai, elektros Avie- Į
Jonas Puinys su šeimyna j joj suvažiavimas. Buvo apie kambarius,
\ skelbk jiems mokyklų ii* Morkaus' Lapkričio 2 d., Brighton,
Tel, So. Boston 2881.
sa, garo Šiluma, etc. Randų $145.001
Pirm. V. T. Savickas,
So. Bostonų.
.
per
mėnesi,
Kairiuoju
tik
$11,800.
Jin-1
b pamatus, kiek to jaunimo lauky-, Mass, — po pietų.
600 motinų. Joms aiškinta
Rast; A. ŠliuMutėf
tykite greitai TITUS P. GREVIS, 395 Į
Antanas
Žiemis
su
sesere
sis? Mūsų ateinančiai kartai,
kodėl pasiūlymas netikęs. Nu Brofldivuy, So. Boston, Slass. Telefo-|
Lapkričio 2 d., Montello,
v
I
Kobrina į Rocirester, N. Y.
-jfiaŽuteliams reikalinga geros pra- Mass. — vakare.
rodyta, kad tuomi įstatymu nas So. Boston 2340.
Tel Brockton C112—W.
Julijona Antanaitėi Detroit, valstija perdaug kištųsi į šei
"’nėfi katalikiškos mokyklos. Ov Viršuje paduotų kolonijų
DANTISTAS
GREITAM PARDAVIMUI
Miėhz :
Ir tos kur patys'parapijonai mo- veikėjai malonėkite užimti sve
mynos gyvenimą.
DORCHESTERY.—Keturių gefmynųi
Chivome tikrai lietuviškų at- į
Rtejaus. Mūsų jaunimui 'išsigel taines ir darykite stipriausius
kampinis muro namas po penkis kam- į
barius su įtaisymais, taipgi 3 krautu-į
bėti nuo ištautėjimo, tai tik ir yra prisirengimus. Mėgikite pa- firučių (post cai’d). Apie ke
ŽUVO 7ŽMONĖS.
DAUG: MOKINIŲ.
_
(GUMAŪSKAS)
vės. Vieta lietuviais apgyventa; labai I
butą gera <lel valgomų daiktų krautų-1
paistas chorai, dainos, vyčių kuo- marginimui suruošti kokius li šimtai skirtingų -vaizdų ir
spalvų. Kam pirkti kur ko tLietwiij nedęlinę mokyklų f Jamestown, K Y. — Moteris •vės, todėl geistina kad lietuvys pirktų, j 705 Malu St., Montello, Man
pos ir sportas.
pridėčkus: monologus, dialo
Rnndų neša $3,000 f metus. Duokite į
kias netitilęaimK'ĮT »dar bran- •lanko apie 600 bernaičių ir mer Fitzoli su dviem dukterim ir pasiūlymų. Dėl platesnių informacljn i __ ___(Kampas Broad Street)
gus,
daineles
ir
tt.
Jeigu
pa

I “Morkus’ ’ bėdavoja, kad chorai
gian inpljėti, ■ kad mes parduo gaičių. juos mokina 55 moky keturiais sūnais žuvo ant gele- kreipkitės pas S. GRUBLIAUSKASJ
366 Broadsvay, So. Boston, Mass. Tel. r
tys
negalite,
tai
mes
pa^elbėsL
i neapsimoka, ir vargonininkam išdame pigiai ir Tamistos^drau- tojos. Prižiūrėtojas tos mo žinkelioy kuomet traukinys S. B. 2027.
(4)
Tel.So. Boston Q823
Duokit kuogreičiausiai
leidžiama daug pinigų. Gi man me.
gas-gė gavės tokių atvirutę tik-, kyklos- ir tvarkos užlaikytojas smoge i jų automobilių.
LIETUVIS DANTISTAS
' teko būti ir matyti parapijas su žinių. Esame pasirengę Tams rai džiaugsis.
yra gėrb. kun. P, Strakauskas.
—"Tgonininkais ir be vargoninin- toms pagelbėti visuose reika
a T. .
Parduodame tuzinais: po 10
PARSIDUODA AUTOMOBI MAŠINA PATHESCOPĖ, kfiitamųjųj
luose.
| su mokyklom ir be mokyklų.
paveikslų rodymui. Mašina mažai var-1
centų, 15e. ir 2Qc. Įdėk tuojau#
JŪDOMI. PA^EIKSIAI. ; LIUS BUICK (septynių pasa- totu (laisnių nereikia) visai nauja, į
»pija be vargonininko ir jau EŪOŠKITeS —'nesnudu- 1O., 15c. ar 20e. pašto žeidęW!^
pirmos klegos. Parsiduos labui pigiai. į
‘žierių) visai pigiai1. Dėl plates Priežastis pardavimo—savininkas ren- Į nuo 9 IkflŽtoO rytft lt nuo 1:80
to nėr. Gi jeigu vargoniniii- RfūOKIT.
liais į konvertų, o mes tuojaus
Ateinančią, nedėlię pobažny- nių informacijų kreipkitės l 60 glasi vnŽLudtt į Lietuvą.. Taigi kasiny-1 J iki 5 Ir nuo 6 :Q0 iki 8 vai. vakare.
darbštus, tai tada ir parapi
lite tokį biznį, tai dabar yra gera pro-į Ofisas uždarytas sūbalos vakarais
pasiųsime
tas
nepaprastai
gra

N. Anglijos Apsk. rast.
tinėj
salėj
bus
rodoma
judomi
ga žiemos laike apvažinėti visas koloir nedčldlenlals.
RidgewoodStreet,
Dorchester,
ja gyvuoja ir mokykla ir jauni
žias atvirutes.
paveikslai du sykiu." Po pietų Mass. Tel. Dor.‘3082-W.
J. V. Smilgis,
............ ~*—
mas nuo ištautėjimo išgelbstimas.
gavėnios laiku su Kristaus kančios ’pa-1»—
apie
4
vai.
vaikam,
o
vakarė
“
DARBININKAS
”
125CherryStM
; Imkim kalbėti apie mokyklas, apie
veikslais: JONAS URBONAS, 187 C_|si 16 METŲ SOUTH BOSTONE I
suaugusiem.
Rengia
šv.
Kazii
St, So. Boston, Mass;
(7)
Cambridge, Masė. 366 B’way, So. Boston, Mass.
-tokias, ką parapijonai inokyto- ■
•
-•
—- —J miero Akademijos Rėmėjų sky
į Saus, pamatysim ai1 daug ten tėveLIETUVIŠKŲ ŽOLIŲ
rius.
• . •
® liai leis mokytis. Štai jau ir da
1
•
SAJUNGIEČIŲ DOMEĮ.
akių specialistas
•r
VAISTINYČIA.
•- *
Groserlo ir saldumynų krautuvėj.
lį bar išgirstam nuo teveliu, kad su
6
899a W.Eroą4way, So.jppston
Priežastis išpardavimo — savininkas
Pas mus galite gauti visokių Žolių, T
Išvažiuoti į kitų miestų. Bus-par
» lietuviška kalba netoli eisi. O jei- Moterų Sąjungos Centro Val
PRISIDĖJO PRIE ARTISTŲ turi
duodama viskas pigiau negu wholesale šaknių ir žiedų nuo visokių ligų. Mes į
dyba 1924 ir 1925 metų.
I jgn jau toks tokį mokys, tai nei
J Turime Uždusinti Dienai ko
—J—
kaina. Išpardavimas prasidės ketverge, užlaikome visokias Žoles kokios tilr ant į "~
9-tų
valandų, ir pėtnyėloj. J. ANDRĮ svieto randasi ir geriausios trejankos ŠV. JONO EV. BL. PAŽELPINE8
Dvas. Vadas—Kun. M. J. Ur pertčlių su lakštukais, kuriuos So; Bostonietis Feliksas Za- LIUNAS,
«.vieno vaikučio nei mergaites ne115 3-rd St., South Boston, 60c. su prisiuntimu. Atsiųsk 10c. oi
(9) gausi visokių žolių ir knygų katalogų. Į DRAUGYSTĖS VALDYBOS *
Ematysi. Mes turim steigti geras bonas, 301 So. Statė St., Du labai žema kaina parduodame. li.eckas, prisidėjo prie Dzimdzi Mass.
Reikalaujame-agentų ir duodame gerų i
Annv.flAT
M mokyklas, kur sesutės (vienuolės) Bois, Pa..
^Malonėkite su užsakymais pa- Drimdzi juokų teatro -artistų.'
pelnų ant mUsų visokių valsfžolių iri
“
Lygų.. .
[PIRMININKAS — M. Zoba,
^ mokytojaus, tai kas kita, o tokias
Pirm. — Veronika Valan- sirūpinti iš kalno.
Jisai yra jiems šoferiu.
15-KA NAUJŲ NAMŲ.
M. ZUKAITIS,
‘
539 E. 7-th St., So.Boston, Mass.
; Dorehesteryje turiu 15 naujų po tris 449 Hudson Avė.
“DARBININKAS,”
' /
Rochester, N. Y. I
Telephone So. Boston 1516—-J,
’ ikur parapijonai mokys, tai nau tiejienė, 4 Lexington Ave„. 1
šeimynas namų, po šešlus kambarius ir
| VICE-PIRM.
Kazys AmbrozdB
dos nebus ir ištautėjimo bangos ■’Maspetlu L. I.
'
366 B’way, So. Boston, Mass.
reception halls, colonial style, visi monAPrirATTHATrrmTi
I
E. 7-th St, Sb. Boston, Masė.
derniškiausi įtaisymai, garo šiluma, arPASINAUDOKITE.
I PROT. RAŠTININKAS — J. Gllneckte,
STATYS LIGONINĘ.
įaugs ir bujos. Mūsų paprastų jau- Vice-Pirm. — Ona Dabra- -- ------ —------------—--------—
žuoliniai padlagai, brasinės palpos,
Turiu gražiai fornlšiuotų, švariai už- [
i jnmą tik geros draugijėlės, vyčių volskienė, 28 FHmore PI.,
mabollnlai batliroomiai ir tt. 'Randasi laikomų kambarį išrendavojimui. Nau-1
-rMatas Šelkte,
Bostono žydai statydins ligo- labai geroj vietoj ir parsiduoda pllgai, ja lova, Gali fsitekti ir vedusių pora.|_ '‘"MartoeRd., So. Boston, Mass,
I jtuopos, chorai ir geros paskaitos, Broklyn, N. Y. *
akd išeina dar pigiau ir už senus Kreiptis MAGDALENA ŠIAULIENE; KASoI®IglJ®
Naudžiunaą.
Vietų išsirinko ties 'taip
namus Ir lengvos išlygos su mažu Ine-’ 690 6-th St., antros lubos, So. Btmton^r^.^S RBroad^rgy,
^Imygynai, žaislai, sportas palaiRast, ir .Vliri. — Marijona OFISUI STALAI (DESKOS). ninę.
Šimu. Delei tolesnių informacijų kreip
^kys, dauginus niekas. O jeigu i Vaičiūnienė, 1927 So..49-th Av., Kam būtų reikalinga, kreipki- Brookline ir Longvrood avė kitės pas TITUS P. GREVIS, 395 xias>
7 Winfield St, So. Boston, Mass.
tės
366
Broadway,
So.
Boston,
nues.
Ligoninė
atseis
$1',500,Broad\vay.
Telefonas
So.
Boston
2340.
n
b
'
s
ir
i*
x
i
ii
■
n
t
Draugija
laiko susirinkimus kas tro*
jaunimui to neduosim, nieko netu- 'Cicero, III,
Taipgi galima pabudavot ir pagal už
P n u NF I M A X
|
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-r<
Mass.
•
■
009.
sakymų kokį tik norite.
(7-11)
I II n 11 U U I III lt v
I vai. po pietų šv. Petro parapijos salėj, ”.
rėsim ir niekas jų nuo ištautėjimo s Iždo globėjos — Jule GedmiKas
ieško,
kambarį
arba
ir
du
<lel
ty|
492 E. Seventh St, So. Boston, Mass.
nesulaikys. Nejaugi Morkaus 'naite, 1800 So. 11-tli St,
&sSewX® gjBotto®'S.t D. i, K. KEISTUM®
oįda širdis akmenine, kad jau ne Springlield, 111. ir Barbora
Statement of the Ownership
(9) Į
VALDYBOS ANTRASAI
lomelė nėsužaveja jo? Be togi ir Bitautiėnė, 911IV. 33-rd St,
Management, Circulation, etc., Savininkas ant pirmų l«bų.
Įo džiaugsmas kokiais ten airiais Cliieago, III.
Reąuiredby the Alt of
146 Bowen St. So. Boston, Mass. .
rnba slavokais ne visai tikęs. Juk
Iždininkė Monika GurinskaiC
Jh
I Vlce-plrm. — Martinas Knistautas,
Congress of August 24,
g
M"
■ m
|
4062 VFashipgton St, .Rosllndtie
blayokai turi nb tik mokyklas, bet (te, 3347 So. Auburn Avenue,.
1912,
«
'■
Jr ■
[Protokolų Rašt — Antanas Macejunos,
■
J
AJa
450 E. Seventh St., South Bostoa
of Darbininkas, published Tri-weekly V
ir organizacijas, chorus, chorelius, Chieago, Ilk
U
JBi
| Fln. Raštininkas— Juozas VlnkevIčiuM
at
Boston,
Mass.,
of
October
1,
1924,
Operas ir teatrus. Taip-gi ir visos
Redaktorė —“ Zofija Šapalie įjyra'GYŲAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS!
*
j.
906 E. Broadvray, South Boston
Statė of Mass,, County of Suffolk.
Beforė me. a Notary. Public in and | NaujosKanklės. Sj kartį^lK’al^’Į
MIRŠTANČIAM’ RAMYBE!
’toa tautos savo dainų neatsiža- nė, 2151 V7. 22-nd St., Chieafoiyme- Statė and country aforesaid,
go.Ill/
> .
‘ Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir
į.
___
peršo.nally appeared. V. Sereika, who
having been dūly sivorn aecordlng to
tovė.
Lietuvy
katalike!
Jei
dar
prie
šios
organi?
¥
Lietuviai tik per mūsų darb
law, deposes and says that he is the
V
ėijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
Manager of the Darbininkas.
ius vadus, klebonus, vargoninin1. That tlie narnės and addresses of
rašyk, nes ji:
* ir prasišvietusius veikėjus ir
the
publishers, editor, tmd. buslness
»■ 1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00,
managers are: PublisRer St. .Tos. Lith.
IŽUS, dainas atsieksim savo tiks$250.00, $500.00, $750.00, $1000.00, $2,000.00, $3,000.00.
R., O. Ass’n of Labor, 360 Broadivay,
2. Moka pašalpų nariams ligoniams kas savaitę po:
So. Boston, Mass.; Editor Pranas Gu
■į|ą ką Morkus dejuoja. Visos
das, 5 Thomas Park, So. Boston, Mass.;
I Susi uvinis
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00.
ito« džiaugiasi tuom ką turi ir
Buslness Manager, V. Sereika, 49 Lin|«v. KAznuKto b. r. dbjoi
3. Šelpia-suvargusiusnariusir■našlaičius;
‘
colu
SU
Cambridge,
Mass,
•
m«tą turim daryti, o ne griauti. 1. Maršas D-rui j. Basanavi
valdybos asįtbaaai
p Nariai gauna S. L. R. K. A, organą, savaitinį laik
2. That the ownets are: Saint Jos.
fl
Lietuva 'dainų šalis, mes tik per
raštį ”Garsų”. '
.
«
i Pirmininkas — J. Jnrota,
Lith. R. C. Ass’n of Lubot, 3(50 Broadčiui.
]
562 E. 6-th St„ So. BoBton, Maee.
\vay, So. Boston, Mass.
; • 5. Skleidžia apšvietę, leidžia gerus raštus ir dalina na
ną čia gimusį ir augusį jauni- 2, Valcas, Onyte Ž.
A. Vnlsiatiskas, president, 877 Cam
Vlce-plrm.
*- Jį Grubiųskas,
riams veltui.
L
,
bridge, Mass.
■
'
157 M Street, So. Boeton, Mua.
pripratinant prie lietuviškumo. 3. Polka, Marytė B.
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re
P, Daužvardis, Secretnry, 5 Thomas
Prot Raštininkas — A. JantOonU,
Jaugi “Morkus” jau pamiršo 4* Rinkinėlis.
mia Lietuvos respubliką.
I
1426 Columbfa Rd., S, Bo«ton, Mase
Park, So. Boston, Mass.
SĮFlDinsų Raitininkas -— .K. .Kilūs,
A, I’otemberg, Treasurer, 877 Cam
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų
f© močiutes daineles kur supdabridge, Mass.
8 H&tch Street, So. Boeten, Mum,
nietų amžiaus.
'Visi kainuoja.. ... .40c.
it. Tliat the known bondliolders,
ir augindama jį dainavo. Gal
Iždininkas
Ih '&vafždya,
Įstojimam į S. L. R. K. Ai pigus, mČnesinS mokestis lengva. Kuo
mortgagees, and other sectirity holders
111
Boweh
SU 8A Boeten, MaM
Vytunto
maršas
,..
;25e.
pos yra .visoso didesnėse lietuvių kolionijose Amerikoje, todėl, norin
irkus nematė Lietuvos, o Ra
otvnlng or hokllng i per cėnt or muro
ų Tvarkdarys ~ P. Lančka,
tieji infornmcijij, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba
A Omof totai nmount of bomls, niortgngees
895 E. Fifth St, So. Boston, Msm
ngi aš Morkaus nepažįstu, tai Pinigus siųskite su užsakymu.
tro Raktinę:
1
s
.•
?| Draugijai reikalais kretpūtia viM‘
br otlier securitles are: Tautos Fondas,
i nežinau kaip jam skamba Lie*
Idos I protokolų rūitlnlnH,
“DARBININKAS”
Brouklyn* N. Y,
S. L. B. K. AMERIKOJE
—
p.
V.
Sereika
| Draugija savo suūrnkimug laiko l-rų
fs ir jos daina. Gaila Morkaus 366 W. Broadway,
222 So. 9th str.,
Brooklyn, H. V.
Inedlidlenj kiakviano mlueūo l-mų vai.
Sworn te and subserlbėd befor me
thte 1-nt day of October, 1924.
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1
i jis dar neuŽsiganėdinęs mūsų
South Boston, Mass,
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A. £Aabia, Notury Bubile
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PAIEŠKOJIMAI

ANTPARDAVIMO u
»

PARSIDUODA GROSERNĖ
IR SALDAINIŲ KRAUTUVĖ

J. MICDONB.L, M. R.

REIKALAVIMAI

JURGIS STULAS
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PARSIDUODA

DR. PUSKUNIGIS
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Didelis Išpardavimas
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DR. H. S, STDNEl
I
I
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PARSIDUODA

Susivienijimas Lietuvių
R. K. Amerikoje
t.

LABAI GRAŽŪS MUZIKOS
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