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Kaina tetarti
J

Teisybe, turi porą grali
karvių — tai viskas. Įsitai
jie pieninį, bet pieno neturi.;
*
L. D. K. S. vajus vis labiau
Ir visose trobose danai >
#
t
ir labiau pradeda įšijudinti. Iš
mininkauja kaip kumetyniJM
visų kampų girdisi tvirti dar
Lietuvos Bankas rūgs. mėn. [greita laiku bus išsiųstas iŠ‘Pav.’ teko jiems susitaiay
bininkų balsai; jau ne* tik Nau
-. ... . —- -- - - ----- --- ----15 dienai tarėjo aukso, sidabro Lietuvos.
'kiaulininkai., Reikėjo lėta
,
ja Anglija Šūkauja ir budavoKur čia pirks: kur dvare* pf
ZEPPELINAS PER
Daugelyje vietų turėjo stavinš- ųiu buvo reikalauta, kad Zep- Lt. —- 25,258,625.80, svarų ir
(“Lietuvos Žinios”)
ja dvitūkstanfinę armiją, bet
„.-„.X_ .......... .
BOSTONĄ.
kaltą ir lupa. Ta lenta tai.,
ti. Per Atlantiką nedrįso tie pelinų dirbtuvės būtų nugriau kitos svetimos tvirtos valiutos^
ir Cbicagos padange pradeda
*
siog lėkti, o vis šoko nuo sa tos. Kadangi Amerika buvo Litų — 49,391,632.35, bankno Geležinkelininkai ir Šventomis tvartą.
Seredos rytą Bostono gyven
rinitai kalbėti apie vajų net ju
los ant salos. Vokiečiam^ t<» užsakiusi sau vieną Zeppeliną, tų.apyvartoj Lt — 71,098,034.dienomis negauna poilsio.
' Bendrai visur čia vargs
16
’
.
biliejinio seimo nusikėlimą pas tojai, o kartu turbūt ių viso A- nereikėjo daryti.
tai tos dirbtuvės sunaikinimas
vargas,. vargas.., Darbini
' Geležinkelininkai čia/ rodo
save. Su ją šposų nėra. Vie merikos pakrančio nuo Kana New Yorke Zeppelinas buvo (buvo atidėtas. Dabar Francikai-danų tiek įbauginti, ks
nok reikia neužmiršti Oliio, dos iki Lakeliurst, N.- J. tik a- 8 vai. ir parodavo padangėse, ja stovi už tai, kad tos dirbtu
Visoj vokiečių spaudoj pasi si, ir kitose stotyse, priveisti
bijo ką apie juos ir pasakyti.
V Mrchigan ir Pittsburgh’o mil- pie Zeppėliną tekalbėjo.
perkūnišku griausmu sveikin ves būtų sunaikintos. Taigi rodė Rytų Prūsų heimatbundo šventomis dienomis krauti žy- -—& -im^ugpiūčio^ld d. čia b4—
Vokietijosmilžiniškas—oriai- damas.
__ žinofkiiris jau. netikjudar bet
*
tuomi mat-norima . progresui Vokietijos kanclleriui įteiktas dų krovinius į prekiu vagonus. vo atvykęs Seimo atstovas d
ir dirba — Detroito kuopos vis Zeppelino rūšies visai neti Šitnomi vokiečiai išnaujo pa pasitarnauti, ’
y raštas, kuriuo nusiskundžiama Tokia prievarta giliai įžeidžia gas Kasakaitis. Jis mus ku
konkuruoja tarpe savęs, o Cle- kėtai pasiekė Kanados ir Nau rodė savo galybę ir tuomi jie
Tečiau tų orlaivių — Zeppe- blogu Lietuvos vyriausybes el mūsų tikybinius jausmus ir su paguodė, suramino, Sąvo ki
' valandas stoja prieš visą Det josios Anglijos pakrantes.
didžiuojas. Kai Zeppelmas iš linų būdavo,pinas neapsistos. gesiu, su vokiečiais tiek Klaipė kelia pasipiktinimo aplinki boj jis pabrėžė, kad pas m
Zeppelinas, Amerikai pa lėkė į Ameriką, tai visa Vokie-,
roitą* ir gal net prieš pačią ChiAmerika jie bus išdirbami Ak* dos krašte, tiek visoj Lietuvoj. niuose žmonėse. Ypačiai visus visa .tvarkoma įstatymais.
cagę. New Yorko ir New Jer- dirbtas Zeppelinų dirbtuvėj rija be galo užsiinteresavo jo ron’e, O, Susitvėrė Goodyer- Rašto turinys’ kartoja visus arzina tai, kad žydai lyg tyčia
Vokietijoj, kel ione. Nuo Zeppelino nuola- Zeppelin korporacija, kuri nu prasimanymus, kurių galima sekmadieniams pasirūpina dau kas prieštarauja įstatymai!
sey apskritys jau yra užliuoda- Fridrichshavene,
tas yra baudžiamas — ar*
vęs darbo kanuolę ir neužilgo netoli Šveicarijos, išlėkė iš ten tai buvo siunčiamos žinios apie
pirko Zeppelinų patentus. Ta  rasti Tilžės ir' Karaliaučiaus giau krovinių, kad1 priverstų bus danas, ar vokietys,.
pradės kaitinti pašones darbo pereito panedėlio rytą ir keti- jo pasisekimą. Tos žinios tuoj po užkontraktuoti vokiečių in spaudoj. Išdėstęs visas taria “gojus” dirbti.* šeštadieniais,
francūzas. šis suraminu
žmonių išnaudotojams. Connec- no lėkti tiesiog į Lakehurst, N.
buvo spauzdinamos Vokietijos žinieriai ir meistrai. Amerika mas vokiečiams daromas Lietu per savo šabą, jie krovinių he- mums davė Įtiek jėgos ir n
ticut , apskritys jau krauna J. Tečiau pasiekęs Atlantiko laikraščiuose ir tuoj laikraš todėl stos priešakyje orlaivinin- voj skriaudas* heimatbundas pristatineja į stotį.
kovoti su danais, kaip jie ’
amuniciją į savo bagažus ir su vidurį sutiko- miglas ir lietų, čiai buvo išgaudomi. Vokie kystės progreso. Susijungė ta reikalauja imtis represijų' Lie
Šituo reikalu mums, dafbi- teisėtai elgsis.. *
lapkričio mėnesio pradžia at- Todėl pasuko į šiaurę, davė di- čiai apie viską buvo pamiršę ir me dalyke vokiečių genijus ir tuvos atžvilgiu, patardamas iš
minkams, teko tartis su Seimo
šidarys darbininkišką vienybės delį vingį, kad turėti gražų.o- apie Daives’o pieną ir apie pa
•Šitame susirinkimo df-;
Amerikos kapitalas. Bus bu- siuntinėti iš Vokietijos Lietu atstovu Kasakaieiu,
Dabar
ugnį. Naujoji Anglija jau de- rą. Vienok, Kanados ir Nau- skolą, o tik žiūrėjo, kaip Zepdavojami pasažiėriniai orlai vos piliečius ir uždaryti susi mes laukiame kokių ’iš Seimo Kasakaitis paragino mus.
ga — vajaus dvasia švaistosi! josios Anglijos pakrančių žmo- pelinui vyksta kelionė per At
viai ir netrukus orlaiviai bus siekimą tarp Vokietijos ir.Lie atstovo žygių, kad mums* ne statyti į valsčiaus tarybą if
gyviausia ir Žaibais po visą pa- Įnės to nesuspėjo sužinoti.
lantiką,
r .taip madoje, kaip automohi- tuvos per Eitkūnus ir Tilžę.
betektų šventomis dienomis vo sąrdšą, Apie tai' mes bu
.ia®kvi^ Wo“ja de: ■ B ryto 4:30 vat daugelis
Šitą mi
Taikos konferencijos nutari liai.
krauti žydų kroviniai. Iškrau me ir negalvoję.
da ttidziausiij pastangų, ir nori gosįonie^ tapo- nuhudinti
mes įvykdėm: pastatėm ąt
Siais metais Finansų M-ja ti iŠ keleivių traukinių bagažą
visas krtas apgalėti. Juoba 1- gyĮipuįų staugimu ir kartu nesąrašą į valsčiaus tarybą.
padare Tarptautinio Banko, ir arba išsiųsti greitai •' gendan7
domu; kad mauro kolonija
tu orWvio flž5mn. Kas
čius krovinius mes < ir švento-; me sąraše yra ir bežeifiįų
Prekybos
ir
Pramonės
Banko
veikėjai uada savo kuopas pa- Lekg Zeppeifco Mionę> tąs be
naujakurių ir kiti! darbo žr
mis
dienomis
neatsisakonfe.
:
revizijas.
Tarptautinis
Ban^ryt( simtnann?w kuopo.|aMojlfe w
kad tai
tau..
, .
U.-.
^mMTpaWarį, 'išpirdęTFI. mis. -Štai praeitomis drenomis' -ia vokieaij oro milžinas dėl
Dabar iipaš mūsų pagerėjo.
nansų
M-jos
reikalavimus,
su

KvietiŠkis
(Mafiampolės
ap

buvo prakalbos Hudsone, Atp^tjog kžkUdo.
Viši laukiame rinkimų* Eisi
sitvarkė ir dabar veikia vėl vi skričio) . KvietiŠkis —. tai dva
lioly ir Gardnerv.. Jas sakė jr tflkstaneiai- jį matė oru
me seni ir jauni balsuot už sa
gai normaliai ir tvarkoj. Pre ras, kurį dabar nuomuoja da
.T“. ““orra.s skrendant. Priešakyje didelė INDOMIOS ŽINIOS AMERL Lietuvos Prekybos ir Pramo
vo sąrašą.
kybos įr Pramonės Banko revi nai pavyzdiniam ūkiui. Atvy
’ a.“P;Datoardrs Visisuslnušviestas.
RIEČIAMS.
(Kauno “Darbininkas”)5
nes Bankas^ kurio nugarkauliu zija jau irgi pabaigta ir revi
rinkusieji prakalbų klausėsi la- Vaizdas
idMg neiSdiidomas.
F. VIKARAS rašo:
yra M. Yčas, sunkiai vilko ko-* zijos akto nuorašas pasiųstas kę į dvarą, jie ketino stebuklų
mums darbininkams parodyt:
bąi domiai, o pasiklausę rasėsi B
dirbtnviu naktMat Lietuvoje dabar naujienos jas. Bet jau atsigriebia. Net
1923’ metais Lietuvoj bw
;o
Banko
Valdybai.
Yra
vil

ketino ir elektrą į trobas įvesti
orgamsacijon ir radėjo savo Bostontf darbininkai buvo pa- tokios:
ir garsiajam .Vailokaičiui buvo
viena kepykla su 200-500 dą
naujas spėkas pašvęsti L. D. K. jeĮsį-L pamatyti ir pasveikinti Rezultatai rinkimų į savival besidarą riestai/ Tai ką jau ties,. kad šis bankas persitvar ir vandenį per trūbas į grinčias
S labiu. Tose marase trijose U
Ig oriaivio paleis. dybes jau paaiškėjo. Krik šnekėti apie silpnesnius. Visi kęs sulig Finansų Ministerijos įleisti (tik pasuksi pas pečių bininkų, 324 kepyklos, su 94
ir Lietuvos Banko -reikalavimų kraną, ir pribėga pilnas kibi darbininkų ir 600 kepyklų s
kolonijose pnsirase penkiolika La pasveikinimas majorui.
ščionims demokratams nekaip plonai Švilpia if laukia geres
atsistos vėl ant savo kojii ir ne  ras vandens) ir grindis sudėti; 12-9 darbininkais; iš , visot ’9Z
naujų narių ir jie kiekvienas
ZteppeUnas atKknsis į
išėjo, o liaudininkai laimėjo nių laikų.
-s
žodžiu, kumetynus ketino; rū kepyklos, saldainių,' inakflp
pasiryžo prirašyti po penknis
p£aledaio
6:30 tiek kiek Zablockis ant muilo. . Žemė Lietuvoje šiuo ■ tarpu teks jam likviduotis.
• savo draugus.
,
vaj B-k- per praneper Tikrais laimėtojais yra socijal- labai pigi. Kas iŠ amerikiečių Šiuo meta, eina V. Frenkelio mais paversti. Bet mes to ne nų dirbtuves.
Baldų išdirbimo įstaigų t
Banko Namų valstybinė revizi
Tose kolonijose darbuojasi r Ispaniją ir paskui per Atlanta demokratai, o miestuose žydai. svajoja apie ūkio ar dvarelio ja. Po to seks, kaip mums sulaukiame ir, tur,’ būt, nesu vo 24 su 15-50 darbininkais .
lauksime. Mes pagaliau neno
sekanti žmonės: Hudsone — P, Į ką.
Nebuvo pienuota., niekur Šiek tiek laimėjo Ūkininkų Są 'pirkimą tąi dabar geriausias
tenka patirti Finansų M-itaste- rim tų rūmų, teįtaiso danai 76 — su 2-9 darbininkais.
Stanys ir p-taa Jankauskienė sustoti, o vykti tiesiog į Lake- junga. Darbo Federacija smuk laikas.
Negalimas daiktas* fijoj, ir visų kitų bankų revizi
mums svietiškus kumetynus. Stiklo dirbtuvė buvo vien
(nauja narė), Atlioly klebonas Į kurst, N. J., kur jam jau pasta- telėjo. Bet tas jau išanksto kad toks žemės pigumas tęstū- jos.
O dabar... Tu Dievulėliau! su 200'darbininkų ir 8 su 2
kun. Aug. Petraitis, Gailiūnasltytas liangaras. Palydėti buvo buvo pramatOma.. Nuo to lai- U ngai. Už $3,000 galima ge, ,p
Langai išdaužyti, stogai kiau darbininkais.
ir kiti, o Gardnerv darbininkų I susirinkę apie 5,000 žmonių, ko, kaip netaktingai buvo iš rą dvarvietę nusipirkti su ge
Prekyba su užsieniu, šių me ri, lietas į kumetynus pilte pi Virvių dirbtuvė buvo vr
apaštalais yra Petrauskas su] Benui užgrojus f<Deutsckland keltas savivaldybių reorganiza romis triobomis. Norintieji to
su -200-500 darbininkų ir 20
Žmona ir Nokutis.
I ueber alles, ” Zeppelinas iš lian- vimo klausimas, tai pasidarė kių žemių pirkti gali kreiptis į tų rugpiūčio mėn. Lietuvos la, lubos ir balkiai nuo to lie
užsienio prekybos apyvarta taus supuvę, gali kiekvieną va 2-9 darbininkais.
Bravr*! Darbininkai! Judė- «a™Lt
* ?ttu0*?a žmonėse disorganizacija. Be to Ūkiu ministeriją.
siekia *31,077,600 lit, iš jų 19,- landą užgriūti, krosnys rūks
Miškas Lietuvoje ir-gi daug
kime ir judinkime kitus — ro- P^ėkė ir atsidūrė padangeję. krikščionys demokratai nesu
607,000 lit, tenka .eksportui ir ta, nereniontaotos, kai jas už
Vidaus Reikalų MimT§/
.lykinio savo susipratyma _ M>nms mosikavo vėliavomis ir skubo su agitacija,* o laimėti dabar pigesnis, negu pirmiau.
kuria
tai
dumk
lauk.
.
Su
dar

11,740,600
lit
Z
importui.
įtaikykime visus patamsės va. skepetaitėnąs. Is Zeppelmo la- be agitacijos tai stebuklo rei /Gerb. kun. Tarnas Žilinskas
yra iš viso 5030 valdinmL^
1924 metų pirmųjų 8 mėne bininkais danai elgiasi kuoblo. balus, kurie labai rėkia, o nie [“iaVei?®1 ^Bisveikmejo mo- kia. Apskritai imant agitąci- debėkutagauja ir ant jo paleis
jų: 88 centre (Kaune), 20ap
sių prekybinis balansas pasie ?gihusiai. Kad kas kiek tuoj sa •
|
ja
buvo
smarki.
Visi
krikščio

ti gandai' yra besąžimškas
ko neduoda. Siekime prie švie- ūkavimais.
viršininkų, 96 nuovadų vr
kė 302,461,900 ’lit. iš jų 169,- ko ; “Eik sau šalin, tokio dar
nių
demokratų
priešininkai
bu

sesnio rvtojaus suvienytomis Į Ant Zeppe ino buvo trys^ Ašmeižtas.
'
ninkai, 230 nuovadų virš, pat
Kun. F. Kemėšis , pašiurtas 092,109 lit. tenka eksportui ir bininko man neneik. Aš gau jėjai, 196 vyresnieji policii
snėkomis
menkos laivyno karininkai ir vo susiblokavę ir smarkiai vei
*
\
'
• Į būrys vokiečių meistrų ir ko- kė*
prefesorium prie Lietuvos Ūkio 133,369,000 lit — importui. siu kitą... ’ ’ Yra darbininkų, kai, 800' eiliniai policiniu!
Ateinantį sekmadienį pafo- Liendautas Hugo; Eekener.
Šiaip Lietuvoje viskas užde- Akademijos Dotnuvoje. Jis ten Per tą pat pereitų metų laiką kurie buvo dvare po 40 metų 117 politinės policijos, 68 p
dys savo spėkas kun. P. Vir- » Kadangi Zeppelinas išlėkė; fėjo gerai. Bet visko kainos destis politinę ekonomiją ūkio Lietuvos užsienio prekyva bu ir tie varomi lauk. Ordinari cininkų kovai su nusikaltėli
mauskio parapijoje, darbitamtaie^ kurioje Kolumbas A- kįla. Rugiai jau dabar bran kooperaciją ir dar kokį ten da vę lygi 186,477,600 lit, iš jų ninkų laiko danai dvigubai ma 1610 policininkų sienoms :
kai Lawrėnce, Mass. ir kun. K. [menką atrado, tai visi tą ro- gesni, negu prieš karą buvo. lyką, kurio neatsimenu. Jis 87,883,400 lit. sudarė eksportą žiau negu įstatymu paskirta ir got, 90 geležinkelių polio
UrbanavičiausSo». Bostone.
visa tai jiems leistina, nes jie
Į kava už gerą ženklą. Buvo pa- Gyvuliai pigūs. Pinigų pas savo paskirimu užganėdintas. ir 98,594,200 lit. — importą.
55 atsargos policininkai,
Laukiame vaisių! •
Įtarta, kad tas Zeppelinas būt visus nėra. Kas tari kelis litas, Alga profesoriška -— 1060 litų Šie skaičiai' vaizdžiai'rodo, danai.
vandens policininkų, 344 t
«Į išvadintas Kolumbu arba , A- tai turtininkas. Daug bizniui mėnesyje, priegtam butas, ku kad šių metų mūsų užsienio
Yra šitame dvare ir nauja cijos mokyklos, 238 apekr
mano apie bankrotą, kol kas ras ir šviesa “skarbavi.” Pra prekyba palyginus su pernykš kurių. Juos danai varo lauk dytojų ir ligoninių taniau
SUSIJUNGS PRIEŠ
lava i„
DARBIEČIUS,
' ?eP““as le, !‘ **
vienok šiaip taip velka kojas. dėjo mokyti nuo 15-N-24* Gim te ne tik padidėjo, bet ir įga iŠ triobų. Kluonus užrakino ne 12 darbo inspektorių.
.
„
. % ■ pnepolių, be ypatingų gedimų Gerai gyvuoja tie, ką procen nazijų mokytojų algos daug vo aktyvumo,
leidžia javų susikrauk Už bu
——Į mechanizme, Tuomi Zeppeli- tais verčias, neš yra mokama maž yra 600 litų mėnesyje, ži
tus ir už kluonus reikalauja iš Videniškiuose (Utenos
Ameriįos
banditas
Lietuvoj.
Angl i jos konservatoriai ir Ii- nas sumušė visus lėkiojimo re- nuor 30 į£i 70 nuoš. Nuošimtis noma be minėtų pridėekų buto,
naujakurių nuomos, nors to į- gerb. klebono rūpesniu šie
bėrai ai' susijungė, 'kad sukir- kordus. Jis per dvi dieni pa iš anksto apmokamas.
kuro ir šviesos.
Kauno kriminale" Policija su statymas neleidžia.
graliai.atnaujintas balny
tus darbieČius ateinančiuose Iklarė daugiau,* kaip ketvirtą
A. Lietuvių Prekybos B-vės Paskutiniu laiku prieš išva* laikė Kaune p. Genasą, kuris O ūkininkauja tie ponai, kad vidus. Darbas kainavo per
rinkimuose. Tą daro reforma- Į dalį kelionės aplink pasaulį. bizniai taisosi.. L. Tarptauti žiayiihą į paskirtą vietą kun. padarė Kaune eilę vagysčių. net vištos juokiasi. Arkliai
000 litų. Parapijiečiai ne»'
liai1. Bet yra faktas, kad taip (Reiškia jis per 8 dienai gale- nis Bankas visiškai atsitaisė ir Kemėšis viešėjo pas Romaną, Tardymas nustatė, kad jisai e- vieni grobai. Javai menkučiu- komai dėkingi uoliam Kris*
daro. Ten, kur darbininkų tų aplėkti pasaulį. Gi Amęri- jau neša pelną. Tečiau kad Baigdamas dar primenu a- sąs Amerikos pilietis ir atva kai. Rugiai Šiemet buvo katei vynyno darbininkui. Ne
partija stovi stipriai, tai libe-j kos lakūnai nesenao aplink pa- šiembt ar Kitą met galėtų šeri- merikiečiams, kad dabar labui žiavo Kaunan parodyti savo (ligi kelių ir tie patys supuvo. jėgas, bet ir savo skatiką
ralai ir konservatoriai tik vie- kos lakūnai nesenai aplink pa tankams nuošimčių mokėti, tai patogu žemės pirktis Lietuvoj. amerikoniSką “talentą,” Va**.Sodne
...........medžiui
......... kerta ir duoda šventė bažnyčios remontai
gis
nugabentas
kalėjimai!
ir
*
ordinarininkam^
kurui,
ną bendrą kandidatą testato,
darė tik per penkis mėnesius, negaliu pranašauti.
Naudokitė«iproga.
(Kauno “Vianybi”)’
• »
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nio karo laikais, sunaikintoje
pasidarys tvarka, arba kuomet
Amerikos gyvenimas pakitės
etatyniaa, koks yra Bostono
blogoj prasmėj, tuomet ir hipNesenai viename respubliko kardinolo. AntorKaUBkų Ge
noza dings. Bet šią valandą,
* v
■
!
nų partijos laikraštyje buvo rovės Tarybos socijaUta akcijos
jokia jėga išeivijos nebesulai- .
karikatūra, vaizduojanti prog- skyrius uoliai stoja už tą
Kiekvienas savo taku eina feai hežyųiūs ir visai dingsta. kys. Suvienytos Valstijos už
resistų partijos kandidatus į amendmentą. štai to skyriaus
me. Lietuvoj, <$-vaitosi ir gin Viši žinovai Amerikos lietuvių darė duris, bet emigrantai
fU;
. (TBB W0BKIB)
prezidentus barškančios gyva pareiSkimas:
čijasi žmonis kas jąją turi vai* gyvenimo apystovų nusako, brausis pro langus. Visų savo
>. *.* o akadangi
s ...>virivaldyti
s_.t
i » » • nefįįjįri eveiy ’tVJSSDAY, THURSDAY and 8ATUBBAY tės pavidale. Gyvates galva
“One of the mort surfriifaf įdyti,
kad po’20-50 metų Suvienyto binga dirva pasidarbavimui. —*
buvo La Follette*© galva, o
mtaconception of the ptopoMd gali, todėl uuolatinž kova ver se Valstijose nebebus lietuvių Šalin atmetę partyvumus, ne
■"
. ■ • ----------- by----------VVheelerio galva buvo gyvatės
sutikimus, vaidus, imkimės
t amendment» that it intarferes da. Kas dirba, tas blogas..
lietuviškabkalbūnčių, —jie su
uodega.
Hearsto
Boston
Am*r10 JOUBH'8 UTKUABUH B. C. *»00UTI0M or LABOM
with’ purentai control. As a t Amerikoje, ypač pastaruoju tirps jūroje svetimtaučių, — plačių rubežių nepajėgs taip
į
ican pasišlykštėjo tokia bjau
matter of fact, it interferes laiku, sezone seimų ir susiva jie dings it dulkelė smiltyse. apsaugoti, kad “laimes ieško
taa u McoBd'dBM uatter Sept 12,191B at the poet offfce et Bceton, Mi«
ria karikatūra. Pasakė, kad
) v
under the Act of Karch K 1879.”
‘
vienas
valdybas Rimčiausia visų priežasčių tam tojai” į tą “rojų” nębepatekwith nothing. Even after it h žiavimų,
šitokiu darbu respublikonai
tų. ’ Stipriau nebesukontfo*
adopted and becomea a part of|griauname, kitas renkame,
ara for Bailini ai speniai rate of poslape pnovldad fyr ta Bectfon 110B
ištautėjinmi yra išsikrikdymas
sau,
o
ne
progresistams
paken

į
AcL (4 Oct. ą 1017, authorized on July I2( 191&"
the coustitution, it takes no sekretoriams ir iždininkams už mūsų išeivių. Mes dabar ma linas Stoitui savo valstybės ne
k .
■
•
kė.
Boston Americęn rašė,
liherty Irom any peraon. For jų darbštumą bailus pereme, tome jau aiškiai, kad ten, kur gu Rusijoj tatai buvo caro lai
’•
SUBSCRIPTION RATUS;
kad minėta karikatūra respub
it ta not a law, Hhe the eight- patys tankiausiai norėdami jų tankios musų kolonijos randa kais padariusi, o tačiaus mes
$450
• .......
likonai save tiek pažemino,
.$5.50
suburba
»v•......
eenth amendment; it is merelj vietas užimti, — rezoliucijas si, — mes sudarome smalkesnę žinome kiek buvo Rusijoj įva
te»^*untrla yearly a a #**•••* ««!*•»'« a«a#Urt «»«<•••e e ,|5.50 kiek pažemintų save progresi
an enabling act. Thai ta, it prakilnias perbaldavę į restora atsparą išsitautinimui. Mažy žiavę nelegaliai, ir kiek išvy
jai, jei prezidentą Coolidge’ių
ii
gives congrem the power to nus “taxį” pasiėmę ant pietų tes gi' kolonijos kas dieną tirps kę.. Jei to suvaržymo nepada
atvaizdintų kišenvagiu.
regulate child labor. Until traukiame. Paskui iSeMnrutę, ta. Apart to miestelįenai grei ro pravesti galingos ir prityru
Chicagos “Naujienos”paro
congreas eiercises this power kiekvienas savo kolonijoj per čiau ištautėję, negu kaimų gy sios valstybes, ką ir besakyti
dė turinti skonį ir išmanymą
no ch&nge take® place in tho ištisus metus vyruojame. Ir ventojai. Tat jei Visi lietuviai apie mūsij jaunutę Lietuvą —
ano respublikonų laikraščio,
condition of working children. vėl.., birželis... liepos... susi 500,000 žmonių skaičiuje, būtų mūsų darbas būtų bergždžias,
— slaptos agentūros trauktų
kurs budėjo gyvatę su La Fo* “The propooed amendinent važiavimas... ir vėl tas pat.
prie vienos vietos apsigyvenę,
llette’o galva ir Wlieeleriu uo
confcrs upon congresa no power
Šalia gi to mūsų veiklumo, — jie imtųsi ūkininkavimo, .sau pelną, gi mūsų broliai už
degoje. “Naujienos” indėje
which ta not already enjoyed by — ramiai nieko nekliudomi, tuomet susidarytų mažytė Lie vilti, traukytusi ir toliaus po
karikatūrą, kur vaizduojama
taip Kaune, taip Amerikoj į- tuvoj valstybėlė, atspari sve Kubą, Braziliją, Argentiną bei
the several states,
■Meksiką, vargtų, demoralizuoLietuvos mokykla, kiaulės
vairūs “geriausių laimų” ats timoms srovėms, lietuviai tu
Ifc* vilties, kad ir “Laisvė” apsižvies4ir surimtės;, nes in“Every statė child labor law
griaujama; Ant kiaulės p&ratovai ir “šipkarčių” — parda rėtų politinę reikšmę ir tautai tusi, o labiausiai Tautos vardą
ipterfem to some erteat with
MUcjasi šv. Ignaco Loyolo8 veikalu “Spiritual Ezercises.” šjūa lderikalai, o apačioje pa
/
vėjai gįabenū į “AmerikąTr — ir iš to būtų buvę šimtą kartų statytirpaniekai,
the
family;
nevertheless,
nu
gaila, kad tą veikalą pradėjo skaityti ii kito galo, arba dėta: nori, kad viskas būtų
Tat pirma ėlternativa at
ir pažįstamus” didesnė nauda negu*dabar. Tas
sensible
person
thittks
of
U neskaitė, nes jos citatos neatatinka tikrenybei. Tokio kiauliškai. ' per Kimų, Braziliją, Argenti viskas neįvyko, nes mūsų emi puola. Gvildenkime antrąją:
eondemiihig
statė
regulation
of
imti globon emigrantus,; — rū
įį LoyolūB išsireiškimo, kad “jei padėtinis sako, kad čia
ną, Meksiką... Man yra žino gracija nebuvo planinga. Tuo
Kaip minėtas respublikonų
child labor on that ground.“
pinties “laimės -ieškotojų” li
)a, tai sakyk kalta, nors matytumei, k^ juodai;” -- tame
ma, nes turiu laiškus ir adre laiku kuomet mūsų emigracija
laikraštis. biaiuia. karikatūra
kimu.
Suvienytos Valstijos
<alę visai nėra. Bet, kad “Laisvi” pasemtų informacijų save pažemino, tai taip pada
Taigi “ Keleivis ” savo šlykš sus tų “mūsų giminių ir pažįs į Suvienytas Valstijas turėjo’
ixoją šaltinio, aš uĮcituosiu keletą sakinių ii “Spiritus! rė sau ir “Naujienos.” Dabar čią demagogiją parodęs, kartu tamų” Kuboje, kad ten yra smarkų “tempą” nebuvo kam Šiandieną mums neprieinamos.
mate,” kuriuose atspindi tikra Loyefos dvasia, tik nepą- jos gali pasivadinti “Kiaulie parodė ir savo nežinojimą kas virš 500 šeimynų, kurios jau rūpinties apie jos sutvarkymą. —- Kuba, Brazilija, Argentina
lig šiol mums svetimos, nes lie
ir kaip yra tame klausime nu antrus metus badauja ir var Tat buvo laikai, kuomet visi
ant kokio puslapio jie atspausdinti# kad “Laisvės” nos.”
tuvių šiose šalyse arba mažai
sistatęs. “Keleivis,” kurs įsi gą vargsta toje paskutinėje neskaitlingi inteligentai kėlė
^torius jų jėškodamas būtų priverstas perskaityti visą veitėra, arba gyvenimo aplinky- .
Juos (mūsų tautą iš letargo. Apie
leido lietuvių priešininkų laik “stotyje” į Ameriką.
ir tuo būdu nemaža pasimokyti ir susimąstyti, štai jie:
bes lietuviams yra neprielan
raštį ant burdo ir kurio spaus “atstovai geriausių lainių” tuos drąsuolius, kurie pasi“Rirmasis nusižeminimo laipsnis yra tome, kad visiškai
kios, — pasilieka Kanados , ša
,
biaurėję. rusų vergija, o pamy
tuvė nuo senai pagarsėjo kaipo prigavo!..
iįoti Dievo įstatymams, taip kad būtume pasirengę verlis, kurioje lietuvių jau yra gan
vieta, kur darbininkai spau . Jie krųvmęnus ašaromis laiš lėję laisvę iš po priešo letenos
.išrižadėti viso pasaulio, o net ir savo gyvastį paaukoti, neskaitlinga kolonija ir, kas svar
džiami. baisiau,' negu bile ku kus apšlaikšfydami maldauja išsprukę leidosi-per jūres į A.taromis peržengti kokį nors įstatta^ą rišantį muspo* mirtibu, gerai organizuota. Prie
rioj kitoj, turi moralės teisės pagelbos-.. Nei Lietuvon grįž meriką nebūto visai galvota.
to Kanados gyvenimo apysto- ,
nuodėme.”
. .
Ir nūn matome juos pakriku
kalbėti vaikų darbo klausime ti, nei. Amerikon įvažiuoti..
vės yra veik tos pačios, ką ir
Šiuose rudeniniuose rinki
tome, kad Šv. Ignacui tas labjausią rūpi, kad išvengus
tiek, kiek munšainininkas apie ■ . į mūsų susirinkimų sales, sius po vigus steitus nuo Bos
Suvienytos® ’ Valstijose, prie
muose piliečiai turės progą už- blaivybę.
kur mes /tiek triukšmo darome tono, New Yorko, Rhiladelphi^nuodėmės, nors dėl to reikėtų ir savo galvą paguldyti,
kurių lietuviai tinka. Ir paga
girti arba atmesti taip vadina
delei asmeninio,, tankiausiai jos krantų, ligi Ramiojo van
fi/čia principas, kad tikslas pateisina priemones? " Kaip
lios Kanada turi gražią ateitį,
nesusipratimo, jų skundai ne denyno kraštų. Ir jau žynius
bri|šin$ai, Šv. Ignacas įsako jėzuitams kudakjausia vengti mą Federal Child Labor
— tai šalis, kuri pradeda vys
Amendment. Dėl šito amendįeina, jų klyksmas mums ne skaičius 500,000 lietuvių, — at
vadinasi; nedorį pri^onill*
tytis; bujoti,— tai šalis tikros .
mpnto kilo didelis triukšmas.
suprantamas,, mūsų partiniu į- rodo lig niekas.' Bet tas, tai
y; -4į>!A vėl: “Naudodamasi sutvėrimais reikia'stipriai nusi- Bostono kardinolas griežtai
laisvės kaip kultūrinės, taip po
sikarščiavimu įkaitusieji pro praeities klaida, jos nebeatitaiątipsiam bėgti nuo to visko ką Dievas uždraudžia, vadinasi varosi už to' amendniento atme
litines.
tai jų vargo nežino, gi neapi- sysinie,
ją tik konstatuoja
įo nuodėmės ir progų prie jos.” Ar gi čia nepakaktinai pa- timą.
Kanadoje tat mes turime
kantos audra širdys apimtos me tam, kad ateityje nebeatsi| Ita, kad niekuomet negalima vartoti nedorų priemonių?
progos sutverti stiprią lietuvių
Brūoklyno “Vienybė” su padėjimo neatjaučia.
kartotų.
Sekančiai
gvildenda

Čia
einasi
apie
vaikų
‘
darbo
|daug daugiau galima užcituoti panašių Loyolos išsireiškimų,
koloniją, kuri tvarkos prisilaiširdgėlą'aimanuoją ,del lietuvių
mi
mūsų
pasielgimo
altematipanaikinimą fabrikose, krau
Ką mums daryti ?
kant, planingai ugdžius, — su
į lai “Laisvės” redaktorius pats jas perskaito, jeigu jau prabažnyčių ir parapinių mokyklų
vas, imkime pirmą: varžyti iš
tuvėse, kasyklose ir ant farmų.
stiprintų Suvienytose Valsti
turto ir katalikų duosnumo. ' Mes galime dvejopai pasielg
^r^ntiSį šv. Ignaco žodžiais.
eivius, — dėti pastangas, kad
Vaikų darbo amęndmentas
jose žūstančius brolius ii’ Tėvy
Nurodoma, kad Mt. Carmelio ti: 1) arba, priimdami į omenį
lietuviai iš Lietuvos, dauginus
Kai dėl Busenbaumo pasakymo: ‘ ‘kamleistinas tikslas, tam yra tai pridėčkas prie Suv. lietuviai katalikai vien mokyk
nei suteiktų rimtą pagelbą.
tą blėdį, kurią Tautai davė emi nebūtų išleidžiami.
Valstijos
konstitucijos
vaikų
ųų vartoti ir priemonės,” “Laisvė” prisispyrus tvirtina,
30 metų tam atgal apie Ka
lai ir seserims namui išleido graciją į Suvienytas Valstijas,
darbo
klausimu.
' l.rįikia pridėti “visokios priemonės.” Vadinasi, kad ir
Ar tas mūsų darbas nebūtų nadą lietuviai mažai težinojo.
$153,000.00. O toje kolonijoje dėti visas pastangas sulaiky
Bostono kardinolas ir kiti, tėra apie 400 šeimynų. Tokiu mui išeivystės iš Lietuvos, ar kartais bergždžias.? Aš esu Pirmieji mūsų emigrantai į Ka- , ^Maumas to nepasakė, bet “byt po šernu,” ir gana. Mes
jan, kas vartodavo panašų argumentą ir kas jį tebevartoja, kurie tam amendmentui prie būdu sudėta nuo šeimynos po ba 2) akyvaizdoje materijalių tikras, kad mes savo tikslo ne- nadą atvyko, iš Anglijos. Ap
tedavo caras ir dabar vartoja bolševikai. Bet kadangi ta šinasi, nurodo, kad dabar val $382.50. O čion neineina baž m kitų išrokavimų, imties glo? pasięktuinčm. Aš taip galvo sigyvenimo. vietą parinko sau
. argumentas civilizuotam pasauly neturi jokios svarbos, e stijos turi pilniausią teisę leis nyčia, klebonija ir kiti paiapi- bojimo išeivių kad išvengus da ju. Tiesa, — lietuviai Lietuvo Montreal, P. Que. čia rado
je, šiandieną tūri vietos. Dar tinkamą ir gerai apmokamą
>a»vū” jį stato pirmutinėj vietoj, tai tur būt su ja nesusi- ti įstatymus vaikų darbą regiu josturtai.
romų ir padarytų klaidų.
Gvildenkime skyrium kiek antrą tiek lietuvių galėtų su darbą fabrikuose; kai kurie
Wėsįne. Tik čia tenka pastebėti, kokiais minties vergais y- liftojaučius- Tegu, sako jie,
Toliau “Vienybė” išranda,
tilpti ir rašti sau vietos Lietu užsiėmė bizniais (prekyba).
kiekviena valstija apsirūpiną, kad Amerikos" lietuviai katali vieną iš tų alternativų.
,bolševikai. Pas juos protauti galima tik taip kaip jie provoje. Žemės Lietuvoje yra už Bet laikui bėgant pradeda
kam čia kongresas turėtų kiš
Pirm negu gvildensime pir
kai bažnyčioms ir mokykloms
"£ Jtm kitaip mintysi, tai, kur jie turi pfej^gos, ten gausi
tis. Massachusetts ir daug ki yrą* sudėję $30,000,000. Anas mą alternativų; prisieina pa tektinai, ypač žemės reformai 'krikti. lygiai, kaip ir Ateituo
o kur neturi galės, tai reikia pasitenkinti
pravedant, — pramonė plėtoja- ise. Pora šeimynų apsigyvena
tų valstijų turi tokius įstaty
diegti tą didžią skriaudą, kurią
laikraštis
pagalios
išrokuoja
ol<$iu,” arba mandagių-mandagiausia “špitolninku.”
mus. Be to jie - nurodo, kad
mums yra padariusi emigraci si, fabrikų skaičius auga, susi Tree. Rivers miestelyje (150
Beje, “Laisvė” klausia, iš kur paėmiau Loyolos citatą, vaikų darbo priešininkai per kas būt galima padaryti lietu
siekimas tobulinasi, — bedar mailių nuo Montreal); keletu
ja į Suvienytas Valstijas. A^‘reikia išlaikyti proto laisvė ir nenustoti jos nėjokioser ap- toji nueiną. Nurodo, kad gar vių tautai su tiek pinigų. Gir
bių nėra. Tvarkingai gyveni šeimynų išeina į. farmas apie
di būt galima išmokėti visas pie nuopelnus tos emigracijos
mą sutvarkius, —- darbą lygiai St Čalist; St. Line (90 mailių
- W ir prieš nėjokį autoritetą.” Ugi il to paties šalti- sieji Amerikos didvyriai —
Lietuvos skolas, -išleisti pridė netenka kalbėti, nes sulyginus
sąžiningai ir uoliai atlikus, Lie nuo Montreal) ; keliolika Šei41 kur “Laisvė” paėmė Busembaumo ir Wagemanno žo- Franldin,
Liueolu, Ėdison,
tinę Lietuvos pinigų valiutą ir juos su faktu ištautėjimo 500,is» Tik ji nenorėjo matyti Loyolos Žodžių, nes jie jai ne- Grant ir desėtkai kitų pradėjo sustiprinti jos fiiųmsuš ant ko 000 lietuvių, kurie šiandieną tuvoje panašiai gerai galima mynų. pakriko po plačią Manidirbti nuo jaunų dienų. O an kių 200-300 metųJ intaisvti vi atstoti nuo savo Tėvynės At- gyventi, kaip ir čia Ameriko tobos provinciją (apie 1000
mailių nuo Montreal); — kele
parodyti kiek simpatijos vargšams tai Loeb ir Leopold, kuriedu dutiniškas Lietuvos prekybai laiitiko platybėmis ir surišti je. Tačiaus./.
Tačiaus vienas vargas, kad tą apsigyveno Toronte (300
(juk ir jie suklaidinti mūsų viengenčiai!), buvau jokio darbo nedirbo, papildė laivynas, įkurti pilnai naujo- varžymo įstatymais, — jie vi
šiandieną visa Europa (tat ir ‘mailių nuo Montreal). Tuo
«ę£ kurti komunizmą ant jėzuitų principų, vlriiie“^; \nt šlykščią žmogžudystę. Gi jei ringas Lietuvos Universitetas
nių dėtų bent po $1.00, tai bū Lietuva) užhipnotizuota Ame būdui su mūsų emigrantais Ka
drausmės ir susildausymo, tai tuomet ir “Laisvės” re. jie būt kokį naudingą darbą : su dideliu nacijonaliu muzie
tų puikiai aprūpinta Marijam rikos hutais, —> visi sužavėti nadoje pradeda tas pats atsi
orians duona būtų lengvesnė, “Laisvė” Čia nudžiugo manę dirbę,, tai kitas jų būdas būt is- jum/ archyvu ir knygynu.
polės laisvoji Realinė Gimnazi Amerikos doleriais ir svajoti kartoti, kas buvo'įvykę Steisidirbęs.
ipsri k pa^iataiaipriltilo, kad “klerikalų ltakraltių reKad tas viskas būt galima ja, būt galima puikiai sustip svajoja, kaip dasigavus į tą tuose, pradeda skirstytis, —Blų duonute labai lengva” ir prisipažino, kad . jos pjįios ! Kuomet Coolidge vyko užim
padaryti turint tiems reika rinti Dr/Slhipo įkurtą laisva šalį, kur pinigus, kibirais se Kanados lietuviams reiškiu
i '**taip jau sutari, kaip ir visiems tebitankams?’ Ka- ti prezidento vietą,. tai jo 16 lams tiek pinigų, tai galima manių Etinę Kultūros Dr-ją, mia, kur žmonės pėsti nevaik gręsia pavojus ištautėjimo iū
vHLaisvė?\ darbinin^ vadina vien kpmimiiAųs, gi Jri- metų amžiaus sūnus dirbo ant jam tikėti. Bet čia kiekvienam
būt galima ' įtaisyti Lietuvoj ščioja, nes automobiliuose va demoralizacijos. Jei šiandieną
|taro ciąibįnmkus pravardMuoja “svoločiais,i ar.“špitol- tabakinės fanuos Connecticut kįla klausimas: kur-gi “pažan bent vienas laisvas kapines. žinėją ir aeroplanuose skraL padidėjusią lietuvių emigraci
valstijoj.
giosios” visuomenės darbai? Na, n jei’ laisvamaniai parody do.... Kas padarė tą hipnoząl ją į Kanadą palikti' taip kaip
tai aišku, kad Čia kalbama apie komunistus ir pareišatomu# kad tai-jų duona yra sunki. Vargše, ta “Lais/ Kadangi Bostono' kardinolas, kur jų pasiaukuojimas? . Jūs tų beiįt pėrpus tiek pasiaukuo- — Laikai tatai padarė. Nuvy- jinai lig šiol buvo,/ tai perspek
Viena, kad? jos duona tokia sunkų o antra, kad ji ne- išsireiškė, prieš ainendmeritą, rokuojate save apsišvietusiais, jinm kaip katalikai, tai jie į kusieji “giminės įr pažįstamie tyvos nelinksmios.'
Tam mano manymu mes pri
ką.pastatiust Juk Čia kaip tik pildosi- Kristaus |o* tai, kaip lengva buvo* nuspėti, susipratusiais, tautoj reikalus augštus mokslus, būt išleidę ge ji” aprašinėjo saviškiams apie
| “ jišketoe pirmiau Dievo karąlyries ir teisybes, o jūs katalikų priešininkai pasigrie augliau, visko statančiais. rą būrį jaunų vyrų ir merginų, stebuklus Amerikoje esamus, valome imtis globojimo išeivių"
Vtaui jums pridėta.1 * Vadinasi, katalikai jėikodami ĮHe- bė paprastos jiems demagogi Kur yaisiąi jūsų šitų gerų ypa- įūį pristeigę Lietuvėj savų mo apie savo gerbūvį. Tai visų bą, .— vietą, — kad nesibastyjos. “Keleivis” suriko : “Tai rtybiųl Juk jūs rūkuojate sa kyklų.Tada žinoma ir val rimčiausia priežastis sužąvėji* ’Kanadoje. Aprūpinti juos taip
z ir teisybes, gauna prie to ir skanios dumutes, o
vo skaičių liti 115,000. Tai ar džia, kurtos, jie taip geidžia,, juo, — o prie to įvairaus plau dvasiniai, taip medžiaginiai,
‘ kurie nepaiso apie Dievo karalystę it toizyhę ir gi visos katalikų bažnyčios da
ko agentėliai juk,.visuomet “Įti tų po užkampius ir vargą varg
bar pavirto kapitalistų agitaci inįją . susipratusių, apŠvįę^tų, gal būt buvus jūsų rankose.
į^mMMos duknos sau jėško, ir Dievo karalyžtto, lįnoti!. visi laikytųsi krūvos,'--“kad
jos rinka... Tai yra šlykščiau-1 organizuotų, lietuvių. Vienok, <Tajtai broliai laisvamaniai, kindavo” į kelio'nę.
, ir tos puštos duonos pakaktinai negauna.
Kada pasveiks Kumpa nuo apsigyventų pastoviai. Tary
šią agitacija, kokia tiktai gali neįstengiate padaryti nei to, ką kas jums padaro nuo to laitįnMk kr liūdna, liet kurgi, po plynių, tos paiaditaarosunku išj)raJra
v hipnozes,
išpra*lraymūsų.užduotį
mūsų.užduotis.Mįmir^
ma įsivaizdinti- Ja turėtų pa padare Mt Ctamelio 400 lietu ko, kai jūs nuo tikybos atdme- tos Jiipnozos,
įLlemto?
■i
sipiktinti kiekviena motina, ir vių katalikų niainieęių šeimy tit ? .<*Ar Jūs ; nepasidarote* saf n^š^uti;Į*~ b^t įtiktai * žiųmįpuį d$s,^ k^^šięje?s^it^erl^k^erj‘ >j
nų. Juk jei lOOjOOO laisvafna- vo rūšies nuliukais?^ ’
f
kad*kuomet Europoje pasauli-nam patriotuiVyrafpĮatiiuJgar^ ■'
p. ’Ą *kiekvienas tėvas. ’ * *
». i
,k.’, . ‘ n-' ,.’XJ
.
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Dvasinę .globą sutverti tam,
kad • lietuvius emigrantus iš
plėtus iŠ rankų nesąžiningų
agentų, kad apsaugojus nuo
ištautėjimo,—kad merginas ir

I

WnMwmnf m mi m . ... .

moteris paėmus priežiūroj!. Ki ti, kad-emigrant&i gautų dar- 7) Jesu Dei Viri.............. Verdi
Baranauskaitė,
tos tautos, (kaip pav. Prancū bendrai darbo, kurs Tautai yLiutkaitū ir A. A,,
zai, Vokiečiai, Ukrainiečiai) ta be galo svarbus, o kuris
8) Malda Marijai už
jau nuo seno laiko tatai turi. šiandieną yra visų užmirštas.
Tėvynę ......Sasnauskas
Medžiagine pagelta turi data k *
Ziutis,
Sandus ..........aSSngl
Choras.
-1» ■
v
•
•
f
SūK£KKKHQKfiEĖBŠfiū£KUHQDEKUER 9) Cradle Song ........ Spinney
A. Aleksis."
10) Agnus Dei ...........aZngl
Choras.
■
a.
SBBEKHOBBSEHSEHBHSEBBHMfi
11) I*ralludium aud •
buge .......Baeh
A. Aleksis.
12) Viešpatie mano ....Stradella
Kad skausmas «.... .Naujalis
R. V. Juška.
*

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE g
»

<

*

*

I

•

vajaus ir prie surenfjmo vakarų,
kurie įvyks pradžioje gruodžio.
Kurie nariai da ntiM*oklft Už
šį pusmetį, malonėkite užsimokėti.
Fin. Balt V. MMrinttM,

ta progai iv laoi į| lighuti. Ii- rastų, taug«ra profft^UfajriS
Itata yva Utvys, bM lirinrilta jūrį W<ta<
getai kalba ir ItetttVhĮ datas dal būtų geras.pehlaa/ o.tap.įjĮ
umų*. Jis'yr* Užbaigta Bostono tai dideli trūkumai, Mt taPĮt
Konservatoriją.
tuvų« mrtelifimtai ir popą^
Šv. .Jurgio parapijos taUininig tikltte Atfouėa;
HAKTROBD, OOMM.
susirinkimas įvyko spalių 5 d. A taikur karklynuose»r
pų pasirodo kad prie kun. J. či- nusirengia ir bėga nuogi-pąrgi
AUNU.
žausko yra stebėtinai gera tvarka, ta į pajūri, net aHjucŪEo ttqpty
Buvo pranešta Darbininke/’ labiausiai pinigiukai, mažinamos Žinoma, mn|ery&tiiH savo
kad nauja parapijos svetainė atsi skolos. Mes dabar visai gerai sto Taipgi , buvau ir Kratoj
darys spalio 18 ir prasidės haza- vim parap. reikalais? Vienybėje Miestas toks kaip MariamV^ ~
Ąš išvažiuodamas « VilWS
ras. Deliai nekuriu jkliflčių tapo gyvendami tai kaip ledas skolos
sutirps, tik daugiau rimtumo ir į Kauną iŠMinmiuiatf 190
atidėta iki 8 d. lapkričio.
ant tūkstančio litų, tąį d&įgf
Spaliu 8, čia buvo Dzimdzi* tąktikos.
Drimdzi. Vaidino “Jovalas’’ ir 1 Darbai čia eina silpnai, žmo pigai, daug išvažinėjau
“Laisva Lietuva/’ Publikos bu-' nių daug ieško darbo, bet sunku kra»tųV' ils gyvenau geraoiaąfcį.
■vo labai daug ir lahai ramiai Wsi* gauti. Ford dirba 5 dienas į sa bučiuose, ir gero alaus atalfjbiįįįį
laikė, Lietuvos komedijautai juo. vaitę, kitos dirbtuvės taip-gisuma-. ir da toli grąžu iki tą tflkta
žino gamybą, atleido dalį darbi litų praleisiu. Sakau, MaMrilk^
kų prikrėtę iki valiai, .
\
’
čiains apsimokėtų parvažiuM į
Bąporteris. ninkų.
13) Trio Avė Maria .....Gounod
Stasys. tuyą/pasižiūrėt, hile tik iiptlMįĮį
M, Blažauskaitė,
/
NORTH SIDIt CHICAGO, XIX.
laikai, ©kminkai gerai
M. Brazauskas ir A. A,
taip kaip prieš^kųrą, valka* ; f
BALTIMOBE, MD.
LDK S. 20 kuopos susirinkimas
14) Alleluja .............Bandei
mergaites leidžia į gimnarijm JP.
įvyks nedėlioję; spalio 19 d., tuo- Trečias Jono Lietuvninko laiškas, kokių 10 ar 15 met ų Lietuvi'Žavią
Choras*.
15) Kalba Gerb, Kum N, Pakalnis jaus po pamaldų, šv. Mykolo pa .
— -i., gerą didelę inteligentiją, tada ne
t lACMlLUliV rapijos svetainėje, 1644
Ma Dabar parašysiu keletą dalykė reiks dejuot su*negerais val<Mrui>
Palaiminimas:
.... ..Naujalis iniusia Avė, Kviečiami visi nariai lių apie Lietuvą. Per tris sąyai- 'kais, kaip šiandie, jie neppilm
Jule Baranauskaite
atsilankyti ir kurie dar nepriklau tes važinėjau po Kauna redybą; ■nes žino; kacl į jo vietą trftta
Choras, ir
. A. A,
16}
0 Salutaris
...Grcll so t malonėkit atsilankyti ir prisi Kaune išbuvau 2 dienas, apžiūrė
17) a)
Fcstioal
Mareli......
..../Mlman
gero žmogaus,: jis nevengia pra®
b) Tairtum
Ergo .^.Hamma rašyti prie prakilnios organizaer- jau visą Kauną. Miestas ptisėti-.
A, Aleksis.
Jkreipimų-priėŠ~ teises
-----e) Garbinkime .... ..Naujalis jos.
inai gražus/7visur tiklnedžfai, gė- Kada da ar trys lauksitokios vi<
Vh'šminėtos iškilmes WaterbuA. J., pirm. lės ir vis da taisoma gražiau, žmo tos, tai tada valstybei ir visai.tai
riečiai laukia su didžiu pasiilgimu.
nes katrie buvo Kaune prieš 3'me- tai geriau patarnausi
*
Tad ateinantį šventadieni1 8 vak
tus,
4
ai
sako,
dabar
rodosi
ne
tas
DETROIT, MKJH.
vakare visi turės progą pasigerėti
tf
Rugpjūčio 24 d. iŠ Plangoą,^
(miestas, . giliaus apivarytas. Iš
savo aukomis pastatytais naujais
Iš mūsų padangės koresponden Kaunot važiavom link Šiaulių. Šiau žiavau į Kauną ant parodos;
dideliais ir gražiais vargonais*.Už tai mažai teikia žinučių į “Darbi
liuose viešbuty apsistojom, o ant žmonių, . .iš visų; Lietuvoą 'kįtt
įsteigimą Aukščiausio Garbei taip ninką, ’ ’ tad-gi čia imsiu progą pa
rytojaus apžiūrėjom miestą — pu tų traukiniais priplaukė pibs
puikaus sjo muzikaliu instrumen teikti keletą žinučių bei įvykių iš
sėtinai didelis miestas ir jau kone Kaunas, kad. apie viešbučius,
to, lai būna garbe mūsų mylimam Dėdes Šamo 4-jo milžino.
baigią atsibudavoti. Paskui va- kambarius nė kalbos nebuvo, o;
klebonui*'kun. J. J. Valantiejui,
Šiuomet mes apturėjom dovanė žiavu į Raseinius,
Čia trobos lietus, iš ’naldies’ kąip .iŠ vi04
taip pat šv. Juozapo parap. .vei lę nuo K. Federaeijos, būtent, me
daugiausia medinės, gi taip mies per dieną pylė, • visi’ blįvmnt šia
kiančiai komisijai ir visiems-soms tinis kongresas buvo mūsų kolo
tukas būtų visai nemažas^ o aplin- jokios pastoges negalėjom g«
Waterburio lietuvių-' katalikų’dar- nijoje, užsirašė mūsų širdyse auk
kėse laukai labai gražūs, upė Du turėjau visąjparod^palikt.*—n
buotojams-joms.
• ■
so raidėmis ir bus , neišdildomas, bysa — su labai gražiom laukom ty parvažiavau į .VOkąviškf/7
Tad visi-sos į koncertą b Valio f teiks stiprybes, vienybės, tikybos
pias, kaip lišįežero-iki rattlttašiį •
ir dideliais gražiais kalnais. To
ir tautos dirvoje.
kios gražios upes kaip Dubysa da
NEW HAVEN, CONN.
.
Paskutiniame Federaeijos Kon nebuvau matęs. Šiaip laukai ma
žais upeliais išraižyti ir vis turi ge
Lietuvių Namo Koop.'Bendrove greso rengimo komisijos susirinlęiras lankas iv pievas. Tie gražie
rengia masines prakalbas, kurios mo dalyvavo atstovai-ves iš visų
ji ploti daugiausia priklauso dvaįvyks nedėlioj, spalio 19,'1924, L. trijų parapijų. Po visų apkalbėtų
:rams, net du yra ir Pilsudskio, tik
D. Sąryšio svetainėj, JlOEast’St., veikimų ir nuveiktų darbų, turė nežinia ar 4o, kuris Vilnių Užgro
Nmv Havėn, Uoiui. . Pradžia d :30 jome užbaįgtuvių vakarienę, laike
bė, ar jo giminaičio? Po tam bu
vai po pietų. Bus geni lietuvių ir kurios buvo gražių išsireiškimų ir
vau nuvažiavęs į Tauragę. Mies
svetimtaučių kalbėtojų, todel-mel- gan tvirtų pasižadėjimų, o ypač
telis laike' karo buvo visas šunaidžiame visų lietuvių, ateiti į šias auklėti idėjines organizacijas, k.
kytas, tik viena pašiūrė buvo li
prakalbas — išgirsite daug ę nau t LDKS., L. Vyčius ir kitas. Net
pasižadėta eiti į lenktynes: J. Ke- kus, bet dabar baigia atsibūdavo-,
dingo ir svarbaus.
ti ir ganrf gražus — jau pralenkė
L. N: K. Bendrovės Koresp. lys, LDKS. 105 kp. pirm, ir K.,
Lukšys, LDKS. 32 kp. rast, stoja ir Mariampolę. Buvau užėjęs pas
į rungtynes. J. K. yra. LDKS. progimnazijos direktorių Sabą. Jis
DETROIT, MĮOH. 105 kp. pirm, it L. Vyčių 102 kp. viską aprodinėjo ir parodė Ameri
kos Lietuvių Rūbo bendrovės fab
T BltlTvIIB
L. D. K. S. 72 kp. mėnesinis su pirm., tai K. L. sake ir jis LDKS,
riką:
iki
antram
aukštui
dahudasirinkimas įvyks spalio 19 d., šv. *32 kp. auklės ir L. Tyčių kiTopą
PalengvinaNaminiDarbą-i
>vota, taip, ir riogso niūras!^ Tven
suorganizuos.
Valio,
naujosios
Jurgio parapijos mokslainėje, tuoj
Greitas ek<»noinims.bnda» Štt-f h
kinis ant upes Jūros kelis syk bu
(lyti vandeni, tai nenpkalnuotnj fj
mūs
sesutes,
šv.
Antano
ir
šv.
Pet

J
po sumos. Malonėkit visi narai
( pngelba Kilę knriuo meto lai- «.
vęs daromas,'bet vis nunešamas.
ku. Tiunlsta privalai matyti 11
ateiti, nes turim daug svarbių ro parap. Šv. Jurgio parapijos
Sakoma,
kad
Rūbo
bendrovės
kaip greltai-musij' varnleos SU- •
klausimų išrišti, turim pradėt veikėjai nepasiduos ir-gi.
'
dytuvas gali .snfiiklyti piW
tvenkinys buvo hndavotas tik ant
>
Spalio
3
d.
š.
m.
įvyko
L
Vyčių
i katilą vandens. Kodėl- neturB-fį
svarbiau rengtis prie naujų narių
ti jo. Tik-J75c.'įdeda į-stribą.
pIioto susirinkimas, pirm, gerb, juoko, dėl geresnio pasipinigavi
I Susižinok Mg [tu, kuriuo «
kun. J. Bizauskas pranešė kad ne mo. O elektros stotį jau koks žymitulį Pardavimo Ofisų.
’
delis
valdo,
po
tam
parode.
Rūbo
tekom vargonininko, bet choras
bus mokinamas paties kun. J. Bi Bendroves vado namą, kur jis gy
zausko. Čia yra gera vieta geram vena. Ištįesų puikus namas, pa
ir energingam muzikui-vargoni- statytas gražus mūras, kad tokio
visoj Tauragėj nėra. . Girdėjau,
ninkui.
:ntflĄMlK ARJUONDLi
Kun. J. F- Jonaičiui ir vėl darė žmonės sako, “da ir dvarą turi nu Mes dirhame ir partvanklarte vieoir
rtiShi pirmos klesos i-airkom dirbt
operaciją. Vargelis tam žmogui, sipirkęs.” Matyt vadams sekasi JTATJjO^KFB
ARMONIK
mums labai jo gaila. Pastaruoju gyventi, o bendroves tirpsta kaip
» f
pavasary ledas. Paskui buvau
■■laiku jis daug darbavosi.
1
* Čia atvyko ir apsigyveno įžymi nuvažiavęs į Klaipėdą, pabuvau 2
lietuvaitė iš Pittsburgh, Pa., pane dienas ir važiavau į Palangą. Čia
lė Anastazija C, Puidaitė. Ji yra gerai Baltikos jūrėse išsimau
vieną iš geriausių lietuvių tai*pe džiau. Vanduo biskį sūrus. Pa
.'smuikininkė, dabar ji stojo į Det- langos pajūris labai gražiai gam
iroit Conservatory of Musįe moky tos sitrėdytas, da gražesnis kaip
tojauti. Sakės, jau tolinti 40 stu- Atlantie City, tik nėra pritaisyta rhuisfu* vNnme pabalyje.
metų garantija.' Mnaą JntriM
'dentn. Ji yra mylinti savo tautą, patogumų nusirengimui ir tiltų pa n?s
negu kitu ižflirllys&ų DjM «
visuomet darbuojasi su savaisiais. kraščiais pasivaikščioti. Vienus tnoėfko ttnr<wtfjw<i Mtel',
A
logtiM alMKClanM tl.vkal.
Spalio 5 |l. Moterų Sąjungos 45 tiltas yra bet ir tas pats apleistas. BEfiEI
JA
8IT, Mtte 'BIre
kp. surengtam vakare p-lė A. C. Kad koks pinigingas žmogus ątsi-
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šv. Juozapo parap. nauji vargonai, kurių pašventinimas ir bažnytinis koncertas įvyks
,
1 ■ .V, „Į. •'**"*
spalio 19 d. Waterbury, Conn.'
f
•

\

WATERBURY, CONN.
■ ’
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__

Great Organ:

25. 16’ Lieblich Gedęckt,
26. 8’ Pluta.*

_______

Linksma naujienai
s

Sekmadieny, Spalio 19 d. šv.
Juozapo.bažnyčioje įvyks naujų
didelių vagonų pašventinimas ir
religijinio turinio bus įdomus kon
certas. Ritualo apeigas atliks vie
tinis klebonas gerb. kun. Juozas
J. Valantiejus. Koncerto progra
mą išpildys šv. Juozapo parap.
skaitlingas choras, vietiniai (Julė
Baranauskaitė, M- Brazauskas,
Adelė Liutkiutė) bei šios valstijos
geriausi (Blažauskaitė, Juška) so
listai ir muzikai. Vargonų kon
certinę dalį atliks A. Aleksis. Šiai
iškilmei pritaikintą pamokslą pa
sakys gerb., kun. N. Pakalnis iš
Brookly’n, N. Y.
Kalbant apie
Waterburiečių vargonus, tai bus
ne pro šalį teisingai pažymėti, kad
tai bus didžiausi ii’gražiausi lie
tuvių vargonai visoj Connecticut
valstijoj. Juos pastatė garsi Amerikos vargonų Molei1 Organ Co.,
iš Hagerstonm, Maryland. Šių
vargonų kaina $8,000.00.
Vargonų balsų .sąstatas.:

1. .8’
2. 's1
3. 8*
' 4. 8’
5/ 8’
6. .8
. ’
7. 4'
*8. 4’
.9. .8’
10. 8’

Open Diapason,
Btopped Diapason,
Dnlciana, ■
Doppel Flute,
Vįole d’orcliestre,
Gumba,
Finte de Amūrą,
Octave,
Oboe, ,
. .
Tūba.

Couplers;..

27.
28.
29.
30.
31.
32.

f

8’;
8’
8^
8’
8’

Violin Diapason,
Gedeckt,
Dolce,
Doppel Flute, *
Viole d’orchesfre,
Uamba,
. T-uba Horn,
Flute,
Vos Celeste,.
Aeoline,
Oboe,
. Vos Humana,
Solicinal.
Tremutant.
/

8’
4’
8*
8’
8*
8’
8’

oBurdon,

24. 16’
_

_

-•

* '

t

r

Koncerto programa bus išpildy
ta sekančiai:
1) Proccssional Mareli. ..Parker
A. Aleksjs;
2) Avė Maria .. ................Loreta
Baranauskaite ir Liutkiutė,
3) Veni Creator ...... .Aleksis
.' Choras. .

•

v

4) Barėarolle
f
“June” . . . ...Tsehaikowsky
A. Aleksis.
5) Afferentur ..........i. Piell
Vyrų choras.
6) Melode of Love.’.Eugelmann
Ą. Aleksis-.
»

•

.

i

1

,,

\

c

33, Tremuland,
34. Crescendo Indicator.

f

Redai Orgąn:
■«»

Great to Pėdai,
Snell to Pėdai,
Swell to Great, '
Sivell to Sūreli,
Snell ’Uiuson Cancel,
Pėdai to Pėdai.
Mechanicals:

Swell Organr

11.
12
13.
14.
15.
16?
IT.
18.
19.
20.
21.
22.
23.,

X .

■ -a

i.

l

Užtektinai 1
VftBMMt

4

♦

*

ii

5’

*

i

" \

4

i

1

4

y

1

'>

*

Sis skaitlinga, ir gerai įlavintas, fc Jnorepo parap.' l*i Vyiiiį 74<w kjr. charas, iipildi. bainytiaio koncerto,proę,iawspalio/l^d.'1'V^iterl>ury) Odnn, ' žiflrint i«!kairė» .viduj sėdit gerk, kun, A. Motos,f choro vedėjas •mws.*Alek«ishr
gžfb^klebow>tani,tJ.? j/ValaMiejuą.
*

• i

.

< •

Puidaitū užžavėjo audienciją saro
Lsmųikos verkiančiais akordais, tai
dievaite to instrumento. f Ne tik
mes džiaugiamės ją čia turėdami, '
bet ir tauta pagerbs jąją* nors at
sitolino nuo savo tėvelių, vienok ji
žino kur geroji, yieta, Jau atėjo
ir pripirašė prie U Vyčių choro,
turi grąžų balsą. Lietuviams pro*
ga Įemri savo vaikus lavintis ant
amiuita pas* savąją. , .
’q t
BU gyvena žinomas dainininkai
I< Žilinskas. Jis žada užsidėti '
studiją balso lavyti. Taipgi pradu
ti- pasirodyti au dainomis* Gal

f—

NESVAIG1NK SAVO KUPlk^.*"

i

Geitiu a’isk ku.HMat verkti, ik»I
W ėaitnUluneT* p
piicltmti »«» tetvitMU mnJių ri«Jwi<, ■

Dat ą&m—<kwkftl

' •
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K

tyrUutfe »itl<l*iw-*konl#, tijrtn vw
m#
K<?m mttatiau ętiftių. Ji* yr». . lfcAWfM
15 tltirfovlų IkutAų, kJiyi
V«un
f.

-

takiu ’•»«*•

ttb* p«»ių»k|te
1H.114 So. 4A1M
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Loveli, Lawrence, Mau.
-1
įB. F. Kubilius kalbės temoje:
(Reikalinga Prohibicija šioj
ję ” {Sekančiose vietose įvyks
jAlbOK t
t

t. Loveli, Mnšs„ Spalio-Oet.
lf>24;; nedėlioj, 7:30 valandą
įire, Lietuvią Bažnytinėje svvFjp.
j

J LaM-rencL1, Mass., Spalioį 22,19^4, Sei^doj, 7:30 valam
J
vakare, Lietuvią Ukčsą SvetaiįgA 41 Berkely St,
I

3, Norwood, Mass., Spalio-Oet.
1924, Pėtnyčioje, 7:30 Lietuvio
įfetaineje, 21 St. George St.
j Be skirtumo lyties ir partiją ■—
irt lietuviai yra kviečiami išklau
sti tos temos. Kalbėtojas besąr
’
,
*
ikai apkalbės ar^rohibicija yra
jfkalinga.
j jBengimo Komitetas:
j' The Citizens’ Allianoe of Mass..
k
345 Tremont Building,
\dv.)
Boston, Mass.
*
-r, :

l^TUOMET motina turi laimės sulaukti kūdi
kio, ji turi suprasti, jog jos kūdikis gimė
bu įgimta teise gauti geriausią globą ir geriau*
sj galimą maistą. Vienok, yra tūkstančiai mo
tinu kurios negali žindyt savo kūdikio, ir duoti .
jiems atsakanti maitinimą, reikalingą ją pil,
nam vystymuisi,

«

United Statės Lines
Broadway, New York City
L arba jušą vietinį laivą agentą.
/ .ritate Street,
Boston. Mas<
f Munaging Openitors for

adted Statės Shipping Board
p“

.

f

f

Tonis motinoms

KŪDIKIv
JDEL APRŪPINIMO
w MOTINŲ IR JŲ
KŪDIKIŲ SVEI£ATOS.ffl

i

daktarai rekomendavo
ir išrašė Borden’s Ea
gle Pieną per virš 65
metą, kaipo vienatini
saugą ir išbandytą pa
vaduotoją motinos
pieno.

/

i

MUMMfrlMtete

hsu^;

■

_.v

•UtoMa yra. dalyta* tyraa

ararkaa
te Maa.

HmimT h

ta'atal

M

tai

yra Salytaa. kwj Na ta(ta* ntdtaMtate h**-’
; taiffate atrM ir Mbral
tarr«wu.r . a

k .STRAIPSNIS 89.

PASINAUDOKITE.
Turhi graliui fornlllurtą, ivąrinl už
laikomą kambarį llrandnvojimul. Nau
ja lova. Gali iBitoktl ir vedusią pora.
Kreiptis MAGDELENA ŽUULlfeMB,
6SO B-th St., antro* lubos, 3o, Boaton.

GEHUMEMS
KLEBONAMS
y

t

Tarime Uidfilinri Dienai ko
pertšlią itt hdpltąkaii, kuriuos
labai lema kaina parduodame.
Malonėkite iru užsakymais pasirūpinti iš kalno.
“DARBININKAS,”
360 B’way, So. Boston, Mass.
--------------- r..-........... \

—

■

.

KŪDIKIO DANTYK
Šveikam kūdikiui dantys turi praši
lti tarp šešių jr 'septynių mėnesių,
imleji dantys vadinami ‘“pieniniais.”
J pasirodymo laikas labai Įvairuoj;u
•težiūra tą dantą yra labai svarbi,
ms reikia du syk į dieuą nuvalyti
> elniai trinant bovelna ar vatos gunmiu, kurj reikia pašlapinti i burines
gšties tirpinį, padarytą iš . pusės
ukštuko borakso atmiežto
viena
Inte verdančio vandens. Vaikui annt, reikia jį pramokintl vartoti še'■^ą. Antrąją dantų sveikumas hūmas daug priklauso nuo priežhitelkiamos pieninhtms dantims.

otrieji, arba amžinieji, dantys pa
stai pasirodo apie šeštus-septintus
<t«s. Ją yra 32. Labai svarini juos
rkamat prlžtin-ėtl. Daugeli ligą galia išvesti iš blogą dutitą. Gerai priurlmas dantis vargiai kada genda,
atartina kiąlilko dantis duoti išek-za•inuoti geram specialistui kas šeši niėesal, taip, kad puvimą galima butą
aoj sustabdyti inistebėjus.
Atminkite, kad “žiupsnelis išvengih<>, vertas svaro gyduolių.”

Jeigu

jūs norit gauti dykai
nurodymus jūsą kal
boje, kaip maitinti kū
dikį su Eagle Brand
Pienu ir padaryti jj
tvirtu ir sveiku* išpil-*
. dykit sekantį kuponą
ir prisiūskit mums,

L
Iv

Hnrdu’ato krautuvė sykiu U plumbing. Galima pirkti bizni atskirai arba
Šv. Jono Ev. BL Pašelpinės sykiu su namu vlflą buildlngą. Storas
vertas $10,0(1(1, parsiduoda tik už $<!,Draugystės, pripuolantį susi ooo.
Lietnvlą apgyventa, biznis išdirb
rinkimą spalio
perkėlėme tas.* Priežastis pardavimo — liga.
Kreipkitės: JONAS KEIIEIŠA, 114
ant' utarninko spalio 21, 1924, Amas St., Montelloj Mass. Tel. Brock(23).
tai yra ant ateinančio utarnin-tmi

ko, dėl užleidimo kitam reika-

A

"Ultįį^ Sltua niriiffHmlntt kas savaitę lt
pasidcfc atclSldk

*

<53 W1CT BROADVAY,
South Borton, Mtu.

Darom dailina pavelkaluz. VeaeHlaa
traukiam vakarais. Ulallkom vl■okioa t-uitet rSmua.

- GYDYTOJAS
VIDURINI? LIGŲ

vertas $14,000,

389 Broadway,

So, Boston..

Tel. 8o, Boston 2881.
T

Tel. Brockton 5112—W,

$12000 už $9000

PRANAS JUŠKA, dietuvią
sunkiosios vogos čampijonąs,
sutiko ristis su KAROLIU
POŽĖLA, lengvai sunkiosios
vogos pasaulio čampijonu. Jie
du risis šio mėnesio pabaigoje
So. Bostone už lietuvią sunkio
sios vogos čampijonatą.
Šita žinia, be abejonės, bus
įdomi visiems’ sporto mylėto
jams.

▼ai, 8 iki 11 ryte, i ih s «<> pjet.
71M9vrt.

(18)

A. IVAS
RISTYNĖS UŽ LIETUVIŲ 361W. Broadway, So. Boston
ČAMPIJONATĄ.

Mot. Sąjungos kuopa rengia
nepaprastą susiėjimą ketvergo
vakare", bažnytinėje svetainėje.
Įžanga visiems veltui. Kolektą ir-gi nebus. Nuostolio ne
trupučio, o naudos dau!
S.

rotoorAra

Podel gėrbrann nariai imkit į <i šeimyną 18 kambarlą namas «u vidomėn, kad mūs susirinkimas-įmaišais fimprovements) nrti juj rlą, parko, karą, Storą, mokyklą ir So,
bus ne spalio 19, o spalio 21, ką .Bostono. Preke tik $10.500. .
VALGOMU DAIKTU IR MftSOS
aus nariai sueikit, nes kvartali
krantine su narnu turinčiu visus improvements, špumą ir elektriką ant ge
nis susirinkinias.
riausio kampo City Poiąte, turL būti
Pirm, M. Zoba
parduotas greitu laiku; ten geras biz
Rast-. J. Glineckis. nis daromas per ilgus Taikus, preke tik

-

,

JURGIS STUKAS

DU. PUSKUNIGIS

PlGfAI PARSIDUODA

luisto

Namas 11 kambarią tinkamus dviem
Šeimynom su visomis naujos mados vigodomis Ir .šiluma, labai pulkus sod
nas, 17 vaisintą medžią, vieta dėl garadžlaus. Labai.puikioj vietoj Dorehestery. Turi būti greitai parduotas,
tik .$3,000 Įnešimo, o ilkusie ant lengvą
išlygą, Matykite J. B. Gailią Ivaškeivčfaus ofise, 361 W. Bi‘oa(l\vay, Soiitii
Boston, Mass,
(.38)

DANTISTAS
DR. J. J. GORMAN

|l
I

(GUMAU8KA8)

705 Mala Bt., Montello,

1

Ku*. I
(Kampa* BroadBtreet)
I
t

Tel. So,' Boston 0(88
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)'

436 Broadvay, South Bortoa

PARSIDUODA

Ofiso valandos:
mo 9 iki,42:00 ryte to nuo 1:80
Iki 5 to npo 6:00 Iki 8 vai. vakaro.
Ofisas uždarytas rabato* vakarais
I ir nedčldiėnials. *

ČEVERYKŲ TAISYKLA (Shoe
Rėpairing Shop) su visom reika
Ristyniu
diena
bus
paskelb

lingom
mašinom. Biznis išdirbtas lusssassaasšsttaRKasasKSBBaah
NAUJA PORA.
per
kelis
jnetus, Darbo yra Ivanas,
T------So. Bostonas žmonėje — adv. ta vėliaus, kuomet bus -paimta yieta labai gera, vien lietuviais apgy
'svetainė. Stengiamasi gauti venta, galima geras gyvenimas padary
Juozas M. Vervečka tuoldąsi
I 16 METU SOUTH BOSTONE
ti. Parduosiu labai pigiai.
Municipal Building.
PASTABA. — Jei kas pirktą nepri
su p-le Ona Višinskiute. Ją
pratęs
tokio darbo, apsiimu pramokint.
ši i ūbas bus nedėlioję, spalio 19 f Franas Juška, po ilgą dery- Pardavimo
priežastį pasakys perkant
AKIU SPECIALISTAS '
Į
d., 3:30 vai. porpietą, šv. Pet bą su Požėlos mūnadžerium, Kreipkitės f “DARBININKAS,” 366 W.
Brondway,
So.
Boston,
Mass.
(16)
309a
W.
Brosdvay,
So.
Bortai
|
ro bažnčioje. Abu jaunuoliu sutiko ristis sū Požėla, sakyda
Į VAIANDOg; NąarO r. iM 7 y. ijk.|
So. Bostonui yra gerai žinomi mas: “Man Požėla mažai reiš rase . -SS
— p. Vervečka jaunas advo kia, nes jis lengvas. Nors jis
Tu Negali Išvengti !
ŠV. JONO BV. BL. PAŠELPINM
Žnaibymų Muraljijoa.
katas, o p-Iė Višinskiutė stipri ir garsūs pasaulyje ristikas, bet i Kankinančių
SkAMtnių fr diegliiJ reumatfandDRAUGYSTES VALDYBOS
Nesmagumų gtaigaua/periallnio.
prieš
mane
neatsilaikys.
AŠ
inteligentinė pajėga studentą
Šokančių, traukančių, į padūkinu
ADRESAL
įvarančių akauamų, kuomet •«’»«
esu pralošęs tik sunkiosios vo
tarpe. ' >:
danti, diegia anai ar įkanda- gthrų, Jei
PIRMININKAS — M. Zoba,
“
530 E. .7-th St., So. Boston, Manė *
gos pasaulio žampijonams, to l, nepamMIni apie
_
Telephone So. Boston 1516-J,
VlOE-PIRŠf.
Kazys Ambrozaz
BOSTONO LIET. PAREIŠKI kiems kaip -Zbyszko, Steckėris
492 E. 7-th Bt, So. Bostoh, Mate
ir
Strangler
Lewis.
Tiesa,
MAS VILNIAUS KLAU
l Į«g.S. vTKtOfita.
PROT. RAŠTININKAS — J. Glfnecki*
anais metais mane paguldė ir
tuojau* ir negaiMnda5 Thomas Pąrk, So. Boston, Maro.
SIME.
c j1, niu laiko fuomi pa*ffiTN. RAŠTININKAS— Matas SeUdą
r naudoji. Ji*rt mteikia
italą čampijonas Calza, bet
40 Marine Rd., So. Boston; Mate
malonų ir apeito- P*KASIERIUS — A* Naudžlunaį,
Mes. Bostono ir apyliiikią tuomet aš buvau ką-tik pasvei
v
885 E. Broadway, S. Boston, Mate
Jieimyna mąsli būti b*
lietuviai, susirinkę spalio 9 d., kęs po sunkios ligos — gelto
MARŠALKA — J. Zatids,
F bonko* Wų gyduolių.
7 TVlnfield St, So. Boston, Mana
Kers tiknĮS*. jei Kiu
1924 ąi., šv. Petro parapijos nojo drugio, kuriuo sirgau bū
t ■
ri IŠKABO vai»b*ienDraugija laiko susirinkimus kas tre
. kilo.
svetainėje, So. Bostone, pami damas Mesiko . Kamarauskas
į F.AD.RICHTDttCa N čią nedcidtenj kiekvieno menesio, %rą
vai. po pietą šv/ Petro parapijos saMj,
nėti labai lietuviams liūdnas pereitą pavasarį manęs išsigan
492 E* Seventh St, So. Boston, Mass.
Bcookly*.?N. Y.
4-riij , mėtą sukaktuves nuo do, nes žinojo, kad bus par
D. L. K. KEISTUČIO DR-GIJOS
n£
smurtinio lenką užgrobimo blokštas. Aš nuimsiu karūną
VALDYBOSANTRAŠAI
Vilniaus, pareiškėme sekamai: ir Požėlai?’
Pirmininkas — Antanas Pastolis,
Kadangi Lietuvos ^valstybe
Užklausus Požėlą, ką jis ma
146 Bowen St., So. Boston, Mass.
Vlce-pirm.
— Martinas Knistantas, •
tik savo tautos pastangomis su not apie Jušką, atsakė: “Nepa
4062 IVashlngton St., RosUodale
sikūrė savo nepriklausomybę žįstu aš Juškos, bet žmonės
Protokolą Ražt. — AntanasMaceJunas,
450 E. Seventh'St, South Borto®
ir ją iki šiai dienai gražiame kalba, -. kad jis geras ir stiprus
Fin, Raitininkas -- Juozas Vinkevičhai
006 E. Broadway, South Boston
bujojime laiko;
ristikas. Nors jis daug sunkes
Kasierius
— Andriejus Zalleckas,
Kadangi dalis Lietuvos teri nis už mane, bet aš to nepai lt Naujos Kanklės. Sį kartą!
807 E. Ninth SL. So, Boston, MaM
— Aleksandra Jalmokas,
torijos ir senoji sostinė Vil sau ir tikiuosi laimėti. Turiu leidžiama knyga — ‘ ‘TrejąJ Maršalka
216% 5-th St, So. Borton„Mas8.
Draugystė D. Jk K. Keistučio laite
nius tebėra lenką bandytą oku- 'pasakyti, - kad juo sunkesni Metą Kankles/1 už 1922-341
įmetus.
‘
! mėnesinius susirinkimus kas pirmą te
piiotas ir tenykščiai lietuviai mano oponentai būna, tuo la
dėldtenj kiekvieno mėnesio po No. 6M
|
“
Tre
’
ją
Metą
Kanklė»
”
j
IVashlngton St, A Boston, Mase., 8^S|
gyventojai terorizuojami: švie biau ją pečiai prie matraso pri
valandą po pfetą. Ateidami atsivesk!*
sesni lietusią žmonės yra grū limpa. Aš daug nesigiriu, bet S bus atspausdintos Lietuvą-i ra savim naują nartą prie musą Orte
________ dami į kalėjimus ir ten netėi- už mane kalba mano gautieji Jje ir išsiuntinėtos visiems į ąijos prisirairti. ■
singai pūdomi; nekalti bejė medaliai tarptautinėse rįstynė- užsiprenumeravusiems K& j »v. Kisanno a s. mūši
VA1DTBOB JUTIMUI
giai vaikai ir moterys kankina se.” ■
; jį ledoms, 1924 m. Prenume- i
— J. Jarola,
mi; studentai iš mokyklą me
Daugybe Požėlos gautą mo | ratos kaina už Treją Mėtą ! Pirmininkas
562 E. 6-th St, So. Boston, Mate
tami laukan; lietuvią mokyk dalią bus išstatyta Šidlailsko < Kankles du doleriai, o vė- J Vlce-pirm. >-* j. Grnblnskas,
16? M Street 8a. Boaton, Mate
los ir prieglaudos uždaromos; aptiekos lange.
Prot Raitininko —> A. Januionls,
liau bus brangiau.
•
1426 ColumMaR<!U S. Boston, MasS
Kadangi' Vilnius yrą lietuviu
Reporteris.
Antrašas:
,
Eininaą Raitininkas — K .Klimą,
pairijotizmo Šventykla —• kul
8 Hatch street 8* Boaton, Mate
| MIKAS PETRAUSKAS j [Miniukas
-* L, švartkljrs,
tūros centras.— laisves lopšys*
111 Bowen f t, So. Bortoat, Mate
f Laisvi* Alėja, 60. Kaunas.!
Tvarkdarya — P. LanSca,
kiwį lenkai smurtu užgrobė ir
( 306 M Flfth Bt, Sfc Borto*, M*te
•]
——
i
iki šiol laiko ir visokiais bū
' Drauąljoę rslkaiahi kretpkitti rite
vienas
ar
du
partneriai
prie
krutamą
dės
I nrotokolu raltintokm
dais alina;
>
& Pinigus siąst paŽĮoi
patelksią (rndvlng plcture) biznM luDrouąUatero euafrnktefti MBp
money order'iak j nediMtoaj kiekrieuo oteMto l*mt$
Todėl lai būna nutarta griež formaciją klnufdunt, kreipkitės vn*4 M.
J.
JANUtĄ,
75
G
Street,
South
Boai®
* Bmrtk
tai protestuoti prieš Vilnijoje ton, Man.
it, te. teette. Mate
i
.(f
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kuponas
Pažymėsit, kairi Norit

TenSjimo
Kūdikių
Kūdikiu
Instrukcijos
Valgiai
VARDAS __ _____
ADB3SSAS
-----(Eithuanian

X

S
į
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BORDMN '
COMrANY

*

-----
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tR TAVO KUDIKIK NJSDASVERW
Labai patenkinamą pašokintą mtu t n
esenat gydant uedapenėjimą mokyklos
’įU’vi su Eagle Pienu. Blogai malthmfudlikai tuoj pradėjo taisytis guve
’o Pieno J savo valgį.. .Nekurto nu
li syk tiegu paprastai. Visą gi gru.avo vidutiniškai [m septynius ava’dąuglaą negu kudiikai penėti pn/<fu iš bonkuėlą pienu. O nuo to
mokytojai pastebėjo,' kati kūdikiai
3 k sveika tojo ir vikrume paūgėjo,
gir sparčiai mokintis ėmė.

536 E. Broadwty, Ra Bortai
T«l. 80, Boaton 0464-J.

to

-Z

ir
an»o vaiamtori: Rytai* iki » nl
Po platu nuo 1—t
Vafarah nuo«--O

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

PARSIDUODA

PERKELEME.

--

Jūsų kūdikis
dėl palaikymo atsa
kančios sveikatos, tu
ri būti maudomas kas
dien, aprengiamas pa
togiomis drapanomis*
ir valgydinamas mais^ingu peną.

\

CMMm

*4

i

* Kondensuotas pienus turi visus kituhlUR ir mėsinius vitaminus. Ant jo
ąUma atsidėti dėl vienodos kokybės,
ns tiesa, tik kalbant apie geresniąją
i8J. Kaip Ir šit kitais maistais, yra
. sėklą ruSią. Motinos tūrėtą vartot i
kj pieną, fcąrio firma yra- pripažinta.
idMuma pasirenka Borden's Eagle
nmd, dėlto, kad ji geresnė Už kitas
ą^--"'Tittorttaa vartoti tą pačią rušj
os. Suprantama, kudiks turi teimtl geriausią, o niekas nėra taip
bu, kaip nuilstus, ypatingai šiltaore.

J. MACDONEll, M. 0.

k

DR. H. S. STONEl

Kadangi
Eagle Pienas yra Ten*
gvai ir greitai .suvirs- I
kinamas ir patiekia |
kūdikiui
maistingą
peną, kuris nenuvargins jo Švelnaus skiL
yio ir žarną.
-

UMd«*rtekM>h-w

gelbrti virildnimui ir labai
tai»o kraują.

egzistuojantį lenką barbarizmą
ir . impėrijalizmą ir pralyti
Tautą Lygos pavartoti savo vi
sus galimus būdus atitaisyniui
Lietuvai padarytą labai skau
džią žaizdą — grąžinant Vilnią
ir užgrobtąsias teritorijas/
Toliau nutarta šios rezoliuci
jos kopijas pasiąsti Tautą Ly
gai, Lietuvos Atstovybei ir lai
kraščiams,
J*. Glinedos.

Praeitam “Darbininko”.No.
Federacijos skyriaus skelbtą' jam .-pareiškime buvo pareikŠtar kad buvęs- seime atstovas
suteiks žinią iš praeito Federa
cijos seimo ir abelno kataliką
visuomenės’ veikimo bei misistatymo.
Tuo atstovu teko būti inan—
esu pasiryžęs patiekti Draugiją
bei kuopą veikėjams visas rei
kalingas žinias., išaiškinti vi
sus neaiškumus ir duoti tvirtos
medžiagos ateities darbuotei.
Visi katalikišką- draugiją
veikėjai malonėkite sueiti.
P. Daužvardis.
BŲNCOPARTY

Pm mua tailto tauti vlaoklą įritą,
faknią Ir Uodą nuo vteklą lite Mm
MIalkomte vtookiaa Motei koktoa tik aat
atloto randui to urlauaioa trajankoa
OČk. su priaiuntjnm. Atidątk 10c. a
tauri vlaoktą tolią to tam katatotą.
Ralkalaujama aąantą to duodama garą
patep ut mugą vtekią valattolią ir
knytu.
KUKAITIS,
M* HudoonM.
Aro.
RoSaator, N, T.

86 WINDSDR STREET
CAMBRIDGE, MASS
Gauk Jį Pu S&vį Krautuvininką

VEIKIJŲ’DOME!

p,A.V.BIsca.
Suvienytą Val
stiją
Unijos
remtia specfirtę
Kalėdoms EkskursUją į įdė
tu vą. l’ąsmžtoal Išplauks aut didžiojo “Leviathn" nuo New Yorko, Gruodžio G d,
>r,Jtouthampton’ą. Jus pasieksite,
m tėvynę laiku sueit su draugais
giminėms, dek Kalėdą švenčių.
PflsiteiraLi'klt šią ekskursiją dar. -‘Ją* gausite mažiausiomis lė
nus, švarins, puikius kambarius,
riausl valgi, didelius iv priiiiuius
biikos kainharius Ir mandagu parnnvlmą per visą, laiką,
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Labai priimami gerti,
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Gavome tikrai lietuvišką at
PRAKALBOS RENGIAMOS.
viručiu (post card). Apie ke
wt . .to .
li šimtai skirtingą^ vaizdą ir čia yra tikra linkamybC «>I seną
Žukui i y ir dėl tą kurie turi vidutini am
spalvą. Kam pirkti kur ko žių. kurie jaučitisl nnvnrgę ir latil-t* ku
Didžiosios šio rudens prakal
Aiuu gyvenimu.
kias netinkamas ir dar bran
tais ir jvairįjs pąmarginimai ygiau mokėti, kad mes parduo Tukstunėlai žnumlą vartoj* gyduoles ra ruošiami su dideliu įsitem
dame pigiai ir Tamistos dran- 'korius vadinusi Nujra-Tone Ir raportuo pimu. ‘ Rengėjai sako, kad ją
ju-, kad Jie gaunu įmiki* pajrelb* į ke
gas-gū gavęs tokią atvirutę tik letu dtouą Kad?!1? TodW, kad tai yra ‘/Jovalas” bus įdomesnis ir už
gyriui den kuria*, bodavo}* kraują, ner
rai džiaugsis.
vaišes.
vus, muskulus ir generaif sistemų. Jog “ Dzimdzi - Drimdzi”
Parduodame tuzinais: po W suteikiu puiki} apetitą, stimuliuoju ke Mat jie turėsiąjvairią profesi
penis inkstus Ir priverčia vidurius
rentą, 15c. ir'20c. Įdėk tuojaus veikti regulfurhif. Jok yra gero* nuo ją ir įvairaus amžiaus aktorią,
Wr., Ųk». ar 20c. pašto ženkle nevirškinimo, kraujo nuliėgliiur .galvos kurie vaidins visokias roles ir
skaudėjimo, užkietėjimo viduriu, apstliais i konvertą, o mes tuojaus velu-rio liežuvio, negnrdaus skonio bur visokio pobūdžio.. Prakalbas
iiuolntiue.s lrttaetojtę prasto mie
pasiąsmie tas nepaprastai gra noje,
go Ir nuvargusio sttstyruskr Jautimo iš .sakys bent keli kalbėtojai; jie
ryto.
žias atvirutes.
aiškins socijalius ir ekonomi
Jei jusą daktaras dar neužrašo jums nius gyvenimo klausimus. Šios
“DARBININKAS”
Jij, eikite pas savo aptiekorią Ir nuaP.
pirkite butelj. Jom vadinasi Nugii-T<»- prakalbos ir visa pramoga bus
366 B ’vgay, So, Boston, Mass, n<>.
Jos yru blmluų Iriedirų žnmnht gy
duolės, ne* Jus galite gauti už $1,00 begalo svarbi kiekvienam lie
visam mPiiesiuL* Jos yra malonios Var tuviui.
Jos bus teikiamos be
toti, Pabandykite Jas kr .et ą dieną*;'jus
trieka ueprahilm&Itot nes Jos turi užga jokios įžangos,-bažnytinėje sve
nėdinti
arba .•iptlekorlus maloniai tainėje, nedėlioję, spalio 19 d.,
OFISUI STALAI (DESKOS). grąžius Jus
Jums pinigus. Tuo badu Jos
Kam būtą, reikalinga, kreipki yra pnrduodauioš, žiūrėkite garantiją 7:30 vai. vakare.
aut kiekvieno pakelio,
.
’
*
. Pats ateik ir savo draugus
tės 360 Broadway, So. Boston.t '
Ilekomemliiojamos, garantuojamos Ir
atsivesk.
Mass.
parduodamos pas visus iiptlekoriiis.
Rengėjas
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