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iphi domės, nes ratams taisyti
jų sunaudoti negalima. Keis
ta, kad toks brangus valstyĮbes turtas paliktas rūdies už- u
Į mirghno ir vagilių globai. Ne- į
Nuostoliai padaryti <ll4eli t jau nėra kfir jis dėti ir kam į
, '
Kai ką liestų šventa pareiga [juo rūpintis.
•susekti piktadarį. Bęt kadan-l
_
Prapuolė duktė,
gi tų pastangų nematyt,; ___
tad
gal lieka mums ir vėl dar lauk- ]’ ŽUtoiŠkiai (Ma riampoles apĮskričio), Dar pernai piliečio
ti baisaus įvykio.
[Zigmanto Jančausko, ’ gyv.’
(Knnno “VienyhP”)
------ [Šiauliškių. k,T Klebiškio v. (MaI riampolės) ap„ pražuvo duktė
Vilkai
’
vardu Brone. Apie jos dingiRunkiai; Mariampoles apskr. mą buvo garsinta aplinkinėse *
Runkių miškuose pasirodė vii- parapijose ir valsčiuose, tačiau
kų. Prieš keletą'dienų papio- jokios žinios negauta. Tėvai '
ve vieno ūkininko 3, kito 1 avį J susirūpinę laukia, kada duktė ‘

I

PRADĖJO NAUJĄ GADYN? vainikais.
Inžinieriams
Miroslavas (Alytaus apskr,)
meistrams miestelio1 gyventojai
Prles.porą savaičių į Miroslavą
Vokiečių Zeppelino perlėkibuvo iškėlę bankietą. To mies
atėjo naujas policininkas. Atė
maš perAtlantiką prūdejo pa- telio piliečiai sako, kad Zeppe
jęs pradėjo žiūrėti tvarkos. Ysaūlėje naują gadynę. Viena, lino inžinieri&i ir -meistrai ik
patingai prižiūrėjo, kad'smuk
tai orlaivininkystėje padaryta šiol nebuvo gavę tinkamo prilės būtų laiku uždarytos ir gir
naujas rekordas. Antra, su- pažinimo už jų užpelnus.
tuokliai triukšmo gatvėje nedastiprinta taTptautinėtaika.-----Kai vokiečių lakūnai atlėku DARBININKAIVALDYS
Tytų. Kai kam 'tokia tvarka
Vokiečių Zeppelinas vardu sieji ant Zeppelino atsilsėjo, tai
BANKĄ.
Anatole France,
garsus nepatiko. Pradėjo kerštauta
ZR-3 be sustojimo lėkė 5066 nuvyko į Washingtoną. Juo
San Franci8co. —• Italas Francijos rašytojas, mirė pe Rugpiūčio m. 31 d., policinin
mailių.* Tą negirdėtą kelionę
sius priėmė prezidentas Coolpadare per 81 valandų ir 17 mi- lidge ir sveikino su džiaugsmu. Giannini padarė pieną, kuriuo reitų panedelį, * jis buvo sulau kui bevedant pasigėrusį šaltojon, kiti iš užpakalio rėžė poli
paveda savo banką save darbi kęs 80 metif amžiaus
mitų. .Bet peikia atsiminti,
Laivyno sekretorius ”\Vilbur :
cininkui į galvą. Tas parpuo
ninkams. Bankas turi turtų
kad Zeppelinas išlėkė iš vidu
iškėlė jiems bankietą. Savo ?
lė. Tuojau nuginklavo ir labai
$.350,000,000. Darbininkų jam
rio Vokietijos, lėkė padaręs
BAISI |<ELAIMĖ.
prakalboj jis pareiškė, kad dasmarkiai sumušė; ką tik gyvą Matyt, būta visos šeimynos, atsiras, ar koks geras žmogus
dirbo 2,200. Plehas ineis gavingį Atlantike, turėjo pasiek
‘bar naujas Zeppelino vardas
kuri turėjo kur pelkėse išsi- ką nors apie ją praneš,
lion sausio 1 d., 1925.
Rusijoj ištiko nelaimė ant paliko. Skauda širdį pama
ti Kanados pakrančio, paskui
bus Los Angeles, reiškia ange
veisti. Gera būtų-tuos paukš' ..... —... ‘
■Giannini atvyko iš Italijos geležinkelio. Žuvo 200 žmonių. čius, kad mūsų jaunimą, tą
Naujosios Anglijos pakrančiais lai. Sakė, kad tas rišasi su tais
čius iš čia iškraustyti, nes prie
lėkė New Yorkan. Tame mies angelais, kurie Kristui gimus visai biednas, liet buvo jaunas, Toks didis žmonių skaičius žu Lietuvos žiedą, alkoholis laiko šingai jie gali padaryti dari Palanga, Pasibaigus Rygos
energingas. Mokinosi, kibo į vo dėlto, kad su tuo traukiniu savo pančiuose.
teZeppelinas lėčiau lėkė ir
daugiau nuostolių.'
Į pajūrio sezonui, “Jaunukas Zk ■
užgiedojo1 augštybėse: “Taika
nas” įdėjo atskaitų apie atvy
biznį ir stojo didžiausiu Kali buvo gabentas keletas žibalo
skraidė šen ir ten, kad“ suteik
žmonėms geros valios.”
fornijos bankininku.
kusius į. tuos kurortus svetimvagonų. Kai traukinis nuspruti milijonams žmonių pamaty
Vaškai (Pasvalio apskr.).
Sekretorius (ministėtis) AVilI šaltos. Tas laikraštis rašo, kad
Nyksta valstybes turtas.
do nuo bėgių, tai ištiko gais Aplinkiniai kaimynai. daugely
ti ir pasigrožėti. Po to lėkė į bur šitaip kalbėjo:
daugiausia svetimšalių priya- ii
Lakehurst, N. J. Tokiu būdu
NUSIŽUDĖ SENATORIUS. ras ir nuo žibalo liepsna aky- vietų susiprato.
'
Dar
1920
m. vežant iš A. Bar- [žiavo iš Lietuvos ir Rusijos.
“Mes jus sveikiname su jū
mirkoj apėmė1 visą traukinį.
daug valandų be reikalo su
; Tėvai nuo mažens auklėja sa 'sukyno raisto malkas čion Bu
i
gaišta ir vien per Atlantiką sų laimingų perlėkimu ir jūsų
vo' vaikus katalikiškoje 'dva vo nutiesta siaurojo geležinke Lietuvių atvyko’ net pora tūks
Washington. — Suv. Valsti
tančių. ’. ’ . .
UŽDARE BAŽNYČIAS.
perlėkti daug mažiau tetruktų, šauniu orlaiviu, kurį jūs mums joj senatorius Frank B. Bransioje, traukia juos iš nikotino lio šaka, kuri daįar jau ketvirti
atgabenote.
Jūsų atsilanky- degee iš Connecticnt valstijos
Gruzijoj Rusijos valdžia už ir kitokių panašių nuodų; ska
Kiekvienam aišku, kad naūnegu truko dabar.
ti
metai
nenaudojama
grimsta
Į stj vasarotojai važinėja į sveti- |
■rtas yra didžios reikšmės. Jūs padarė sau galą pereitą utar- darė 1,400 bažnyčių. Tą pada tina ji| norus dorais laikraš
Iš Vokietijos Zeppelinas pa
į pelkes. Dar po kelių metų
atgabenote -mums šaunų pro ninką. Jis nusinuodijo gazu. rė dėlto, kad kunigus apkalti čiais ir knygomis. • Bet yra ir .
v. .
..
. mus kurortus, dėl patogumu. J
kilo nedėlioj spalio 12 d. 6 :35
jos,Mnmav
m
mgroprir
Bfttatadiaikasparirapin6ro8.
duktą vokiečių meistrystės ir Jis buvo įsivėlęs į real estate no, bule jie rėmę sukilėlius. Su tokių, kurie skaito šlamštus —vai. ryte, o žemėn nusileido sePalam sutvarkyti, kad
vokiečių moksliškų išgalių. biznį ir nepavyko. Stisinegera- kilimas buvęs daromas vardan juodų minčių popiergalius; Už ateity ga es, liut
redoj spalio 15 d. 9:52 vai. ry
Mes trokštame, kad šis orlai vo ir padare sau galą. Jis bu šv. Jurgio, Gruzijos, globėjo.’ tat jie, gM nupuolę dorovėje ižkasarBĮ ka^Muunkamij- a Mfetani!ia} LietuVog
te. Vidutiniškai imant darė
'sų amžiaus' kultūros:
tininkų, pinigus^ apie milijoną
vis būtų ženklu taikos ir drau vo respublikonų partijos narys. Tas buvę skelbta proklamacijo ir nebemano išrėplioti pavir
62.35 mailes valandoj.
[litų,
vežtų į savo kurortą, bet
se. Gruzijos patriarkaš Am šiun ir susiprasti klydę; tie blo
gingumo tarp .dviejų tautų,
Anuosyk kai Anglijos orlai čion atstovaujamų." Mes nori
Prašo įsteigti stotį.
braziejus jau antri metai, kai gi raštai baigia čiulpti jų liku
ne svetur.
vis bandė vien per Atlantiką
UŽ LA FOLLETTE....
kalėjime už tai, kad pasirašė sias tikėjimo skilteles, baigia
__ j. . .
ztx
Mūsų kurortuiatvyk
tvarkyti
ad-, I
me, kad jūs jaustūmėt, kad
Medžiukų
s ...
oties (Kreta-L
inistratoriu8
/v51ai
perlėkti, tai lėkė 108 vai. ir pa
peticija pasiųstą; į Lozanos' kon atšaldyti artojo v širdį skaisčią.
kuomet vokiečių vėliava bus
^nt?įprieš pat sezono atidengint
darė 3,200 mailių. Todėl ZepWashington.
—
Alice
G.
Brauferenciją.,
pakeista amerikoniška, tai lai
. peliiias du sykiu greičiau lėkė.
jai kreipėsi «n pęheija , Susima2a
a.
vas, kurį jūs pastatėte nešios deis, žmona Supreme Court tei
srekimo Mmstent Piwda-L
. niefa)
Anglų orlaivis per Atlantiką
Nepaprasta liga.
GAVO PASKOLĄ.
vėliavą draugingos šalies jo sėjo Louis D. Brandais, stojo už
«’v“.***°? ?toty ***veikti negalėjo, kadMtij palėkė 1919. m.
‘ Pagal Londono konferenci
būdavotejams, vėliavą tautos La Follette ’a.
Gimžiškių
(Kuktiškių
par.)
Bauga> kad ir
Dabar ant Zeppelino' buvo 32
jos sutartį Vokietijai' buvo ža kaime serga viena moteris. stabdomi traukiniai. Stpty iki
tikrai geidžiančios visai vokie
šiol traukiniai nesustodavo1. ‘
žmonės. Zeppelinas su visu
Į kitam sezonui Palanga neliktų
čių tautai geros kloties ir lai DIDELIS PASISEKIMAS. dėta. $200,000,000 paskola. Iš Ketvirtoj ar penktoj savaitėj
• Kaip tenka patirti, Susisieki- į! gandro lizdas be sutvarkymo.
Itroviniu svėrė 30 tonų.
Amerikos jai turėjo būt pasko nuo apsirgimo ištikusi nelai
mės.
mo Ministerija šį'prašymą nu-'
Zeppelinas savo kelionėje
Chicago. — Čionai atsilankė linta $110,000,000. Tai kai A' Dabar jau laikas, kad adminismingąją
liga,
kurią
daugelis
iš
“
Karas,
kaipir
liga
arba
už

sfetačfasį patenkinti.
ĮtratoYins Mtip vietoj: gerintu
ant-Atlantiko sutiko su keletą
progresistų kandidatas į prezi merike buvo paskelbtą tos pa
aplankiusiųjų
vadina
“
velnio
sikrėtimas,
užeina
kaip
išrado
laivų. Per radio su jais pasi
dentus senatorius La Follettė. skolos užtraukimas, tai ji buvo
.
"
■ ' kurortą, rengtų patogumus jaapsėdimu. ” Iš viršaus“ joks ne Kauno
įmestas
plečiasi,
p
butųL
ir sudarytl} kultūringą kušnekėjo ir sužinojo tikrą savo visai prieš mūsų. norą. Mes Kalbėjo jis SoutE Side Armorv sukelta į 12 minutif.
. paprastas apsireiškimas ligoretai
tesutinkame
klausime
dėl
poziciją.
.
trūkųmas mažėja,
tortą, kad piliečiams nereikėtų
Vargu bauįsalėj’ į.“? tetpa 8’000
nies
neliepiąs,
bet
iš
vidaus
jis
karo
priežasčių.
Kai Zeppelinas laimingai į
Žaliajame kalne pastatyta r
bėgioti.
PRIPAŽĮS RUSIJĄ.
mes sutiktume, kai dėl prie-į.Jmų. Nors įžangos buvo nuo
pasireišltiąs; Atėjus valandai,
savo vietą pribuvo, tai Vokie
50c. ild $2.00, bet toli gražu ne
(“‘Lietuva
Lietuva”)
Francijo's valdžia buvo pa-:pradedanti rankomis mostikuo- gana daug namų, be to, dar
(
tijos prezidentas Zeppelino ko ■žasčių Didžiojo Karo, bėt mes visi tegalėjo sutilpti į tą milži skyrusi komisiją ištirti franeūdaug pradėtų. Į ieš.
mendantui Dr. Sugo Eckenerui žinome,' kad visur žmones nišką salę. Kitų partijų bosai zų-rusų santikius ir padaryti ti, kokio judesio sveikas žmo matyti
kančiųjų
kambarių
ar
.butų
Sudarge
(Šakių
apskr.)
stagus negalįs padaryti.’ Kalbė
trokšta taikos. Lai šis laivas
atsiuntė šitokią telegramą:
negali atsistebėti, kaip tai žmo rekomendacijas ar Rusiją pridama ištarianti.: rusiškus,“loty skelbimus gaunama daug pa-P®1^. na?lftv
“Po jūs laimingo transatlan- būna ženklu K mūsų vilčių ir nės gali eiti ir mokėti į pfakal- j : pažinti ar ne. Tai komisija pa
siūlymų, deja, mažai kato prim- birželio 29 d. J, ,.
tiško lėkimo a| kartu su visa troškimų taikos, taikos tarp jo bas to, kurs prašys už jį bal tarė pripažinti. Komisijos ra niškus žodžius, kurių pirma einamomis kainomis už kamba-1 Armv. Zecchini, pirmasis Šv.
būk nežinojusi, taipogi nudun
vokiečių tauta ir valdžia jus ir būdavotejų ir jo' Savininko ir suoti.
legatas Lietuvoje, paportą ministėriai svarstys spa danti balsus: gyvulių ir muzi- rį iki 150 l,,.'o už butą iš 2-4|
jūsų sąkeleivius širdingai svei visų kitų, pašautoje.”
Milžiniška asunia didžiausių lio 17 d. ir spėjama, kad tą pat
kambarių
šu
virtuve
iki
400
Ii|^6ntiną
ir padėjo pirmąjį ker
kališkų įrankių. Ji sakanti:
kinu, Jūsų \ užpelnąs užsiliks < Sekretorius Wilbur sakė, entuziazmu pasitiko La Folle-: dieną nutars Rusiją pripažinti.
Įtini akmenį. Dabar jau pama“to nedarius negaliu;” taip tu mėnesiui ir daugiau.
istorijoj kaipo didis įvykis. kad naujasis vardas Los Ange tte*ą.
Į tai užbaigti ir vedamos augšdaryti priverčią kas tai iŠ vi
r
Turėsime viltį, kad ZR-3! sa les nuolatai primins angelų ka
htyn. sienos, bet kol ji bus pa
DARKAI SUMAŽĖJO.
daus. Prašanti atvesti žtnogų
Apleistas
valstybes
turtas.
vo tolimesniomis kelionėmis lėdinę giesmę: “Taika žmo
statyta ant gražaus mūsų kaiAnglijos angliij kasyklose su didele Įmyga, tai tuomet paNUŠOVĖ POLICISTĄ.
skelbs Vokietijos genijų ir nėms geros valios.”
Kazlų-Rūda. Nors jau kele-no prie. Nemuno, praeis? dar
darbai sumažėjo. Užsidarė 260 gysianti. Ir jos tėvas buvęs ne
kvies visas tautas prie laisvo ir t Amerika pripažino, kūd Šis
New York. — Gerald Chap- kasyklų ir atsirado’ 38,000 ang
sveikas,. tad nestebėtina, kad as mėtų kai vietos siaurasis daug laiko,“ nes trūksta lėšų,
taikaus lenktyniavimo.”
laivas yra cementu draugingu man, kurs už iš pašto pavogi liakasių be darbo. . Anglis atir pas vaikus tas pasireiškia. geležinkelis mūsų rankose ir Mūsų senoji- medine bažnyčia
. Kai Zeppelinas nusileido mo tarp Vokietijos ir Ameri mą $2,000,000 buvo kalėjime ir pigo.. Užsakymų nedaug tėra.
I tarpo sudeginta, kai’ ir daugelis ;
■ Tarimas įvairių žodžių, nuda- gana gyvai išnaudojamas mišLąkeluirsto laukuose, tai pir kos.
, ■ . - ‘ iš kiti pabėgo, dabar papilde
vimas, tai bus greičiau išreiš to ir durpių išvežimui, bet ligi kitų Lietuvos bažnyčių karo
mutinis pasaži'erius'iš Zeppeli
Arthur Brisbane, garsinusy naują piktadarybę. New BriGAISRO SUKAKTUVES, . kimas to, l^ų ji buvo girdėjusi šiol matyt maža atsižiūrima į metu. Sudargo parapija, kai- \
no išeiti buvo kanarka, kuri sis Amerikos laikraštininkas, taine nušovė policistą. Visoje
geležinkelio turto surinkimą ir po artimiausioji prie pat Vokle- 3
Chicago. — Chicago minėjo ir su laiku buvo pamiršusi.
tarp gėlių kamaraitėj linksmi pakėlė protestą prieš franeūzų šalyje yra užkinkytą policija, 53-eias metinės sukaktuves nuo
saugojimą.- Vokiečiams išėjus, Čių sienos, tapo labiausiai sa- j
r
no keleivius visą laiką. Kanar geidimą išgriauti tas dirbtu bet jis vis pabėga. Iš kalėjimo gaisro, kurs buvo veik visą
be linijos Zapyškis---KazhkRū - varginta kąro metu, taigi
Pamėgo gaisrai.
ka su narveliu buvo paduota ves," kur tas orlaivis buvo pa is ištrūko pereitą balandžio ‘miestą sunaikinęs. Tam įvy>
da, liko dar daug šakų išve šiol nestengė pasistatyti saw^
čia pat stovinčiam karininkui. statytas Sako, kad tai būtų mėnesį.
Įtini paminėti buvo įkurtuvės
Vidžiūnai (Kuktiškių par.). džiotų po miškus, kurios vėliau tinkamų maldos namų. Visus |
Kada Vokietijoj Fridrichs- kriminalas prieš civilizaciją ir
Grant Park Stadhimo, kurs Pas mus nenustoja siautęs nebuvo naudojamos ir visiškai (dvasinius reikalus atlieka dv |
hafene, kur Zeppelinas tapo žmogaus genijų.
.gaisras. Nuo liepos to', rugpin- apleistos. Teko matyt tokia bar menkoj šiopoj, kuri jaSČJ
atsėjo $5,000,000.
"WŠeris majoru.
pastatytas, buvo gauta žinia,
<
čio pradžioj degėm šeštą kartą. šaka Dambravina—Kazlų-Rū- ‘taip pat reikalauja didelio
■ ——
, J
1
APLANKĖ
CHICAGO.
tai iš senos anuotos iššauta bu
da.
Dalis
geležįnkeiio
bėgių
mauto,
r
' ' -■
Alicantės mieste Ispanijoj
Dabar sudegė keturios gryčios
DAUG PINIGU ORLAI
ir
septyni
kiti
trobesiai;
iš
vi

vo 126 šūviai. Tai reiškia, kad
moteris išrinkta majoru. Ypa • Anglijos sosto įp^Iinis Valiatsukinėta ir išnešiota, dalis i Gerbiamųjų sudargiečių Ągg
VIAMS.
tose dirbtuvėse padaryta tiek
tingas daiktas tas, kad ten mo jos princas lankėsi Chięagoj. so sude’gė penkiolika trobesių. dar rūciyja miške, laukdama merikoje .prašome parinkti lį*,
Zeppelinų. Visa diena buvo
Washingtpn.—Karo Depart terys neturi lygių teisių. Iš Be kitų Žymybių aplankė Paskutiniu kartu buvo uždegta ■ligi kas susimylės ir parsiga-t kų savo pažįstamų tarpe m®|.:
paskelbta švente. Krautuvės mentas pienuoja ateinantiems rinktoji moteris i majorus yra stėckyardus. Ten išbuvo išti iš tvartų vidaus; taip . kac gabens ratams taisyti- ar kir- ■statomajai bažnČiai ir siųsti Mi
buvo uždarytos ir visi gyvento-Į metafns orlaivininkystei išleis- Maria Perez y Moya. Ji yra sų valandą. Po to lankėsi Chi- liepsnai viršuj stogo pasiro viato& kalti. Kai kur guli nu- Sudargo klebono kun. M:
jąi šventė. Grafo Zeppelino j ti $23,000,000. Tai bus ant 10 našlė, 40 m. amžiaus. JI yra cagos Universitete, Field Mu- džius, nebegalima ubvo užge vęrsti apirę ar apardyti Vagp- Briindzos vardu, paštas S
zejuje ir kitose vietose.
syti.
portretas buvo papuoštas gėlių ‘milijonų daugiau, negu šiemet. 'mokytoja.
nėliai, ir niėkaę į juoa ųekrei- ninkai. *
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galais būrę artistu Aiaarika lt karną tnHnmfo ii Mktefciiii
va turi pasibaigti Sausio mė
Sąlygomis, ir agi* mr# sto
ir tai ne visuomet laimėję.
nesyje.
Kiekvienas doleris
vi ir teisingumą korpoiėeijoe
tam reikalui priduotas yra mū
direktorių
su
kuriais
jiems
sų tautai šviesos spinilnlyg, yra
Bagažas bagažui nelygu. Me
vasara ir neturėę Seserys ne tik
TRYS RŪKALAI.
jaunoms : moksleivių širdims
nininkų žvilgsniu bagažas gali teks susidurti.
vietos, kursavo naujukes auk
f
Reikia
suprasti,
kad
biuras
Federacijos XfV Kongresas lėti, skaičiumi didėti, bet ne laimės spindulys.
būti rimtas ir geras, bet jis ga
li būt .neįmanomas Amerikos (negali atsakyti ant visų tam Detroite šį metą nustatė, kaip turės nei kur galvos priglaus . Tedaugina Dievas veikėjų jė
Biuras paprastai visą eilę mūsų visuo
gas, teatveria gerųjų žmonių
lietuvių darbininkijai. Todėl panašių klausymų.
ti. Tiesa, yra nupirkta žemės
stengiasi
laikas
nuo
laiko
iš

menės darbą. Kol Federacijos 82 akeriu. Bet ant to lauko širdis, ir teatlygina visiems
į everyVTOTSDAY, THURSDA¥-and SATURDAY tokį rimtą bagažą artistai ir tu
duoti
sistematinėjeformoje,
vi

Koūgieso protoketos dar nepa Veikia pastatyti bent šioks toks šimteriopai,
ri atgal iš Amerikos gabentis.
'
* ■—'—Vy -*--------- ' .
sas
informaeipjas
apie
ekemoskelbtas, reikia mums prisi- motyniškas namelis. Tam rei
Pono A. Vanagaičio ir jo drau
Federacijos Sekretoriatas,
■Ht XMOK
a ABSOOIATIOM OF LAX»
iniues
ir
finansines
padėtis
Ru

minti
pirmuoBius
tris
svarbiau

gų bagažas pasirodė Amerikos
2261 W. 22-nd Street,
kalui reikia sulyg sudarytų
Ete <» |»C0BŪ’Cl*M
B«j>t 12,1915 at the po* offica at Boaton, Mm*.
sijoj,
nuo
kurių,
norintieji
ži

sius darbus, Tiems darbams planų $130,000 o kol kas Sese
lietuvių darbininkijai įmano
AM Marefa »; 1«TV.”
Chioago, UI
noti,
gali
formuluoti
savo
išva

■fetiaęa ū>r HaiiUl et apačiai rate of poaiaia providod for in Sactioa 110t mas ir amerikiečiai taip sakant das. Nors tokia informacija laikas jau atėjo, jau baigiasi. rys neturi net $20,000. Aišku,
X
rĮl ’
Act Mt Oct. % 1917, ailthorlaed on July 12, 191&*
Neatlikę pirmųjų darbų, nega kaip diena, kad.be visuomenės
prieš juos kapituliavo. Tai bu
vo pirmi iš Lietuvos svečiai, ima' domėn tiktai Sovietų Fede lime pradėti kitų. O jeigu pagelbos jos nieko nepajėgs pa
UHŪVIiKŲ SOHV
SUBSCRIPTION KATES :
kurių bagažas visuomenei pati racijos plačias ekonomijas, vie mūsų visuomene neatliktų savo daryti..
VAI8TINYČIA.
/
ko, kurie srovėms neužkliuvo nok tiesioginiai veikia ant užsibrėžtųjų darbų, tai kas gi
....16.50
MĮteątrilsuburta
4
Mg^f^uniriau yeąriy.............
y. $5.» ir kurie turi tikrą pasisekimą, kiekvienos individualės proble juos atliks?
Bet ir visuomenes likimas Pom muB galite gauti vltetlą follą
Suknių Ir žiedu nuo visokiu ligU< Mm
t. y. sutraukia didelę publiką ir mos kurias' Amerikos biznio
be jų būtų apgailėtinas. Ry užlaikome
Pirmaste
—
Vilnitis,
visokias žoles kokios tik ant
straipsnelio “Karoliai” ištrau ją patenkina jaiįmanomu geru formoj turi rišti būtent stov‘ ir
tuose vos keletas lietuviškų, svieto randasi ir geriausios trejankos
atsakomybę tų korporacijų per
Jau du metu, kaip Fed. Kon katalikiškų ' mokyklų, vaikai 00c. su prisiuntimu. Atsiusk 10c. o
.
kiau keletą “grynos0 lietuvių iagažu.
gausi visokiu Žolių Ir knygų katalogu.
kurias
prekyba
dabartiniu
lai

gresas
nustatė,
jog
Amerikos
agentų Ir duodame gerg
kalbos pavyzdžių, kuriuos čia
tad su tėvais nebesusikalba, Reikalaujame
pelnu ant musų visokių vahtžollų |r
ku
plaukia
į
Rusiją
Ir
iš
Rusi

lietuviai Vilniui pašvenčia ^VĮžūvu
dvi
paduodu. Gėrėkitės.
jauni, gyvi žmones mūsų knygų.
jos.
*
’ M. ZUKAITIS,
'Sandaros ” redaktorėlis nerdieni: Spalio 9 dieną ir Nepri
’
- rl“ Į akyse: Rytiečiai gelbėjo Sese
440 Hudaon Avė.
Rocheirter, N. X.
1.
“
Vakar
naktį
buteliui
Slgai išsikoliojo. Žinoma, su
klausonrybės dieną.
rims Kazimierietėme, gelbsti
wpm iššokusiu jS vėžiij ne- "‘‘M !>«*» smarkus laikas.”
Kauno “Lietuvos Žiniose0
Rytiečiai
Spalio 9 dieną lenkai mums jas ir šiandieną.
; galimybės susikalbėti, ir aš
2. “Pasikeitėm dar keletą pasitaiko raštelių neva iš Ame
Vilnių atplėšė, Nepriklauso- gelbės ir savąsias Pranciškie*
tojau mekojam neatsakęs, bet bereikšmių žodžių, o paskui be rikos lietuvių gyvenimo. Tie
myįes dienos mes turime suBi- tęs. _ Bet reikia, kad ir Vaka
iriu atitaisyti vieną įspūdįr etiketoHFŽsmiiniau. -------------- ‘rašteliai -paprastair-prasideda
(UNDEBTAKERn-----laukti tokios, kada mums Vil rų kolonijos, kaip peniai me
šhiomt
pasiskelbiu atidaręs nau
wj “Sandaros** redaktorius
( 3. “Dvi pažįstamos buvo Vileišiu, kurs žinoma garbi
tą taip ir šį metą nepamirštų, ją įstaigą ,kurl kiekvienam malo
nius bus grąžintas.
nianoi straipsnių yra iŠsinepatarnaus laidotuvių reikaluo
apsivedę kitos trys sužiedoti- namas, paskui einama prie
jog Seserų Praneiškiečių reika niai
se, nepaisant aut kokių kupintų,
Suprasdami
tą
reikalą
ir
at

«, būtent, kad aš reikalauČarneckio, kuriam žinoma įJungtinių Valstiją Darbo
sulig noro laidojančių.
nį padarę/*
simindami kongresų nutari las visiems lietuviams katali
Tątal Montello’s ir apylinkė^ lie^
s iŠ “Safidaros” rašyti Diegnybiama
ir
pagalios
pasigen

Departamento Vaikų Biuras
kams
yra
šventas,
ir
skubinas
4. “įžabojo manę, kada aš
tuviai
prašomi yra panašiuose rei
mui Amerikos lietuviai dauge
> vardą is didelės raidės. Židama
Bizausko,
dabartinio
kaluose
kreiptis pas savo tautieti:
aestudijuodamas
surado,
kad
reikalas.
draikiausi su zdraiea Ema. ’ *
lyje
vietųjau
tą
dalyką
atliko:
ima, man, būtų malonu niatyA. VAITEKŪNĄ (WAHT)
5. “Puptai^arti galų priėjo Lietuvos atstovo balso. Štai 7,478 industrijinčs nelaimes afTad antrasis eilinis mūsų 15 No. Montello St., Tek 1023,
rengė pamaldas^ prakalbas, pa
“Sandarą* žilėje padoresdabar
to
laikraščio
num.
218
sitikio jauniems darbininkams
manę viena našlaitė/*
Brockton, Mass
minėjimus, rinko Vilniaus ko darbas, kurio būtų skaudu pa
pjų laikraščių, kurie kad ir
& “Išėjau su Natale. Pra minėtu būdu parašyta iš “A- neturintiems 21 mėtų amžiaus,
It e z i d e uolia
vojantiems broliams aukas. miršus, yra Seserų Pranciškie
riešingi katalikams, bet nors
25'Ėntei‘prise $L, Montello, Mass.
eitis niūksojo- neprariausyta/’ merikos lietuvių gyvenimo.” per vienus metus, trijose vals- Kur to dar nebuvo, jau daro Čių reikalas.
, .
ik^pagerbiaDievG vardą, kad i Tai tiek periu viename tik Dėl atstovo Bizausko tylėjimo ijose.
Telephone G746-W.
ma.
Kur
dar
nedaroma,
rei

jgigaili .jam didėsės raidės,
straipsnely. Jo pateisinimui sąkoma: “mes nežinome, ar tr Trisdeimts aštuomos iš tų kia, kad būtų pradėta.
\ Trečias reikalas—moksleiviai,.
jt reikalauti iš jos to žniogįš■čia galima būtų pasakyti, kad Lietuvai amerikiečiai lietuviai nelaimių baigėsi mirtimi, ir 920
mm aš Beturiu teisės. AŠ dar autorius p. A. -X Tūlys, rašy reikalingi, ar jau iš mados išė
šis spalių menuo yra Vilniui r Moksleivių reikalu jau daug*
sužeisti visam gyvenimui.
teinu esu įsitikinęs, kad juo
buvo rašyta ir Sakyta. Dar
pašvęstas,
damas meilišką vaizdelį, buvo jo!”
Tas
studijavimas
buvo
daroi labjan’reikalausin to papraspriseis apie tai ne sykį pakalneišsimiegojęs, bet rašydamas
Tai tau ir tautininkai. Tai nias AViseonsin, Massachušėtts,
Antrus
reikalas
—
Seserys
ąusio laikraštinio mandagu- editorijaius ir of ieijalitis prane
bėti ir parašyti. Tiktai nuo.
susipratėliai, kurie tautą statą ir Nėw Jersey Valstijose.
S Naujos Kanklės. $į kartąjį
Pranciškietes.
p, * juerri# J S-ros° redaktorius šimus, redaktorius vis gi turėt
rašymo ir sakymo mūsų moks aį leidžiama knyga — “Trejųj!
; virš visko. Be rimbo jie nevei
Mažiausias nelaimių skait
dėsniu Į užsispyrimu rašys
Seserų neapsakomą vertę leivių vargai nesumažės. O to S Metų Kanklės,už 1922-3-41!
tų būt išsimiegojęs, nes juk ir kia. Tėčiau ‘ * tautininkai ” jau lius buvo tarpe ‘vaikų neturin
ięvo *vardą iš mažos raidės ir
mūsų mokyklose šiandieną jau vargo ir neapsakomai sunkaus
algą šiokią-tokią ima. Pav., stiek surembėjo, kad nei rimbas čių 16. metų amžiaus.
,
®
Kiek ■supranta kiekvienas kuris nori yra begalo dūug. šiais metais į metus. ..
I®'įūdu-pagamins sau tikrą’
editorijale “Aplinkybės ir žmo nepagelbsti. Juk andai ir Dr. viena iš virš minėtų valstijų
mitfį, baigdamas savo karNuprasti it kuris nėra persi Federacija tiktai 6 mokslei <Į. “Trejų Metų Kankles”^
gaus būdas’* jis sako: “kad Šliupas -užvažiavo rimbu, bet
mėgino apsaugoti vaikus netu ėmęs neapykanta prie Dievo.
aą‘greičiau negu jis planuoja.
viams tegalėjo suteikti pagal j Į bus atspausdintos Lietuve-1
i ia ianr-to
Paea-lkas
toti »*®- jie nei krust.
rinčius to amžiaus, neptileisdaLietuviškos Seserys lietuvy bos po $100.00. Jeigu •visuome jį je h? išąumtinętos visiems8‘
. ESI
• I3?'. ra®“:. d«.” (Kodėl to^į,
o*netoW
J,
MC'
liia
jų
prie
nekuriu*darbų,
ypač
Aname L. Žimų” numeryje
Įm&, crOfef mano dalykas. Lai
*
bę palaiko musų vaikuose, ti nė neateis į pagelbą, įmūgų j j užsiprenumeravusiems Ka- J
— jukv išvada moteriškos gžmk
eĮĮįmsi kaip tinkamas,
duodama “informacijų’ ’iš A- tokių kur buvo vartojama pa kėjimo išmokina, apsaugoja kasoje nebėra.
j į ledoms, 1924 m. Prenumeties. Arba vėl: ‘‘Kuriam va
'
4
vojinga
mašinerija,
ir
kurie
yž ftknorgjatt atkreipti katalimerikos gyvenimo. Ir tikrą
vailcus nuo tėvų ir jų kalbos
«ratos kaina už Trejtj MetęJJ
dovauja įįastiilbęs’mūsų daini
Tad prašome visų veikėjų,
ra
priežastimi
visų
z
nelaimių
ų visuomenės domesį, . kad
naujieną mums pasako. Būsią
bei papročių niekinimo, vai Federacijos skyrių, draugijų ir p Kankles du doleriai, o ve
ninkas J. C. Navądauskas.” Ką
jauniems
darbinintianis.
šliau busbrangiau.
Sandara’ ’rašydama Dievo
štai kas:
kučių dorą apsaugoja. Lietu
Teiškia “paskiJbęs /’ Yra žo
apšvietoš reikalą suprantančių
ardą iš- mažos raidės, virto
“Šių metų lapkričio mėnesy
Vaikai neturinti 16 ir 17 me- viškos Seserys mokyklose atlie žmonių, kad siųstij aukas jį Antrašas:
rynai bedievišku laikraščiu. dis “paskelbęs” ir “pasiskel je, renkant Amerikos preziden
tij amžiaus buvo neprileidžianti ka darbą, kuris šeimynose san moksleivių reikalams kuogrei- jį MIKAS PETRAUSKAS !|
bęs,” bet apiepaskilbusį daini
Ūs; jo redaktoriui nepatiko,
tą, bus referendumas, ar palai prie nekuriu darbų Massachu- taiką palaiko, senelių tėvų
ninką tai tik “Sandaroje” ga
H Laisvės Alėja, 60. Kaūaas.
ciau ir duosiiiai.
r '
st ką gi padarysi, prieš logikyti ant visados proliibijos setts ir Wisconsin valstijose, skriausti neleidžia. Tautus gy
U
Lithuania,
lima paskelbti.
ą Sunku, atsispirti.
(turbūt prohibieijo's. Darb.) Į- bet visose trijose valstijose vybę gaivina, mūsų brangiau i Kultūros Vajaus rinkliava
Pasirodo, kad ne visi žodžių
Kai dėl žecerio paklaidų, vi kalviai yra Jablonskiai. Ki statymą, ar jį atšaukti. Dabari jiems buvo leidžiama dirbti siųjų mažyčių sielas į dangų sulygiŠsiuntmėtų knygelių pri- jį p. Š. Pinigus siųst pašto!
'
money orderiais.
nims skaitantiems laikraščius ltiems, kaip antąi p. Tulys, tik tinę Repnblikoiių partijos vaL prie pavojingų mašinų..
veda. Seserys remti yra ne tik ^Valohūti tęsiama toliau. Kon/jį
Įr knygas tenka pastebėti, kad tų būti ne žodžių, 'tik arklių džia deda visas pastangas ves 1 Jėga dirbančios mašinos bu Dievo ir artimo meilės parei grėsas nutarė, kad ta rinkliaįpų paklaidų visur atsirandą,
dama didžiausią agitaciją, kac ■ vo priežastimi didesnės dalies ga, bet kiekvieno tėvo ir moly
kalviais. Jo’ svarbiausias, užsi
F tik toks žmogus negali jų pa ėmimas ar tik ne bns “pasikei priliibicijos (turbūt probibici- 'nelaimių turintiems 16 ir 17 nes pareiga. Ką seserims mes
rtieti, kurs neatskiria nesą- timas beieikšmims žodžiais be jos. Darb.) įstatymas pasiliktų metų amžiaus neg vaikams ne ■sudėsime, tą atrasime sugrą
I3 /tI GITAIS RIK? Ant vadinamo ChildL&borAmendDAluOvUIK lv£j ment. Jūs p. Farmeri, JftB p. Dar|oiiės nuo sveiko sakinio. Gi etiketo,” anot jo paties pasa ant visados ir kad slapiųjų turintiems 16 metų ir įstatymų žinta per mūsų dorus vaikučius’
r biniake, Jūs p. Amatninke ar Sliesoriau, Jūs p. Profesijonasvajonės amžinai žūtų. ’ ’
|s vartoja zecerio paklaidą kos.
apsaugotiems,—arba jauniems šimteriopai.
; Ii žmogau, ir Jūs p. Milijonieriau—nė vienas iš Jūsų nemislyTai mat kokių dalykų čion darbininkams tarpe 18 ir 21
jpro argumentams sustiprinti,
■ .
Kastulis
kite nė vienos minutės, kad šitas pataisymas būtų perleistas
3 Seserų PranciškieČių reika
Amerike dedasi. O apie tai Čia^ mėtų amžiaus — ir galintiems
te parodo, kad jis geresnių
. per Kongresą valdyt Jūsų berniukus ir mergaites iki laikui jie
las yra dar naujas, tad neperniekas nežino. ; Niekas nežino save .apsisaugoti.
įfgumentųjau nebeturi.
. bus 18 metų. Iki tam laikui kožnas motinos sūnus ar duktė
daug
kam
žinomas
ir
tuom
la

kad būtų prigulinti Biurokratų priežiūroj.
apie prohibicijos referendumą.
S*ndardkėlis pyksta už ką iš
Nelaimės buvo sunkesnės 16 biau vargingas.
Niekas jo nepadės ant baloto. ir 17 metų amžiaus grupėj, neg
lakiau-nuostabą, kad “San
Teisybė, Massaeliusetts valsti jaunesniems ar senesniems dar
Iš lenkų, nelaisvės išvestos
droje” nesiranda patarėjų
t Kai pereitą vasarą atvyko iš
joj
bus
atsiklausta
piliečių
ar
Pifiečių Komitetas Apginimuui Mūsų Namą ir Vaikų" •
|m sutvarkyti’. Patarėjų tur Lietuvos Dzimdzi-Drimdzi juo
bininkams. Iš nelaimių darbi pastangomis gerb. pral. M.
eiti talkon i'ederalei valdžiai ninkams neturintiems 16 metų Ktušo prieš dvejetą metų Se
įt jau atsirado, kas matyti iš
611 Litttle Byilding, Boston, Mass. .
kų teatro artistai, tai jie už
prokibicijos vykiname ar ne. amžiaus, 10.7 nuošimčių baigė serys Pranciškietės dar iki šiol
Idideliansio pykčio ir storTHOMAS T. MAGUIRE, 108 Redlandu Romi, Boston, Mass.
kliuvo seniau atvykusiam iš Bet tas nereiškia palaikymą ar
teviško nemandagumo. Bet
si mirtimi, arba buvo dalinai neturi savo pastogės, kur bū
Lietuvos I. Vaičkui1. Tas da
atmetimą probibicijos visose sužeisti visam gyvenimui. Tu tų galima jų brangiam skaičiui
Įka ko čia rūstauti. Patarėlykas buvo iškilęs laikraščiuo Suv. Valstijose.
| įsikišimas išeis “ Sandarai”
rintiems 16 ir 17 metų kurie bm didėti. Gyvendamos tuotarpu
se’. Kauno “Lietuva” tame
fct gero, nes tikriausias kelias
vo sužeisti, -3.4 nuošimčių bu pas vokiečių Seserys Praneiš•dalyke at stimpa ir mtm. 218 paį. pražudyti
tai patikti davo užmušta aika visiškai su kietes, jos jau darbą ir nemažą
reiškė:
foiiaį redaktorių be patarėjų.
Pardtfodante' naujus BUICK
žeista ; 18-21 metų amžiaus gru daro.
“Nenorėtume šių mūsų teat
HBe^ktorelis vadina mane*
pes nuošimtis buvo 12.7. .
Seserys Pranciškietės veda
ro darbininkų tuojau pat paautomobilius su šežiais brelkaht
BūBokšu.: -Na, išgirsti tokią iš- smerkti (už ką! Darb.), bet ro
jau 5 mokyklas, Pittsbiirgh,
Laiškai ir ypatiški klausimai
(motoraialpulkiausios, tvirčiau-.
umę mm žmogaus rašančio dos' kad, kaip matyt iš L ■nuolat gaunami Komercijos
sios mašinos aut kelto. Galima
Pa., Hriladelpjhta, Pa., Hartsu Buick lengvai pradėti važiuo’
«wo- vardą su maža “rai- ■Vaičkaus nepasisekiiiių ir Iš šid Biure, kur norima sužinoti- afordi Conn., Detroit, Mich. ir
tl it lengvai iraBtabdyt. Nemo
kantis vašiuotl gali lengvą! iš
■a” ir varančio / klyną* ’ vie- A. Vanagaičio- prisipažimmcn pie prekybą su Rusija ir būdus
Kenoelia, Wte* Mokinių praei
mokti Ir su rausti pagelba gali.
Cicero,
Hl.
_
{
Valdybai.
Tams

m ar kitai, partijai; nėra dar nei vienas nei tirti nieko rimta atnaiijimnio ryšių su ta šalimi.
ina graliai gapti leidimą (U- /
>1
tais^metais turėjo* 1950. Jų
cense) valiuoti automobilių, *
|
tą pranešiiną.gavome. vėlai—- ket
Bp pavojinga.- Kas kita, jei
šiandieną yra 29> Seserys, ap
Amerikon nenusivežė ir nieko Dauguma tų laiškų ateina iš įM “leligentas” pavadintų rimta Amerikos* lietuviams ne staigų ir ypatų, kurios'praeiy verge numerys jau buvo išėjęs. Gi žadus padariusių 9 naujukės, d
E-nors mokytu. Tuomet jau
šian nuinerin nededame, nes jau
postuluntės ir 12 kandidačių,
turėjo ryšius su Rusija ir da
patieks.
čiamės, kad jis Tamstas pasieks
n$ ko susirūpinti.
s Suprantamas dalykas, kad
ĮĮ9hM|
. Važiuoja Amerikon, ton bar vėl nori’ juos užmegs tij ki
D.V. inistingon dolerių šalin, ir su ti norėtų gauti vardus Rusijos poį minėto susirinkimo.
Seserys' ‘ Pranciškietės tuomet
%
*
—. - .
‘ .• . • ’ •
Btekft naujiem Wckam nuo X
*
fik tėpMides skaįčiumi didėti ir
rimtesniais taeho bagažais ir pirklių arba importuotojų. Ve
iki WWVartotos
ir
J $1,070
‘ telpgl
parduodame
tatarej«s>
RAUK) ir visokiu autonroblliaiMi reik i ’
perdirbtos
mašinos
$100
iki negu
.
daugiau mokyklų paimtų, kuo- > menu,
rimtesniu pasiruošimu ir tai ne kiti "prašo :biuro rekomenduoti
tuijerų,
tupu nuo
ir 1.1,
pigiau
kur kitur mlwte galima pirkti lt’
$1W
j
taisome
maginas
nebrangiai
ir
atsnkunčluh
•
’
.
, ■
■ \
rtėt įsigys nuosavus namus
visuomet laimi. 0 * čia norima agentus, kurie garsintų jų taParduodame ant lengvu iSmopadAto KUrimii
(lestt ftnt muriną it batuto^ <
kčjlmų ir labaimekanlkal
greitai išmoktosX
vienu žygiu it'beveik tuščiomis vorą ir, gale, tie, kurie jau tu
nu j-||^npirv bent noviėiAtui. * Svetimtaučiu
me valiuoti.
vlulemB.
dykai Lietuvių gnradilu> ir uutomobilkj krautuvėj.
;
•■
vienuolija, kur prisiglaudė Serankomis Amerfkėe lietuvių vi ri ryšius su keliomiskorporaci »
MOT OS 8 Ala 8 ookui«' .
i a. .
— V. ByllnRktH,
jomis New Yorke,‘per-kūriūs PIRMININKAS
f.
—
suomenęsužvejoti/*
,
St Auattn St,, Brld^epert, Conn. • «ėrys Pėanciškįeftčs,»laikys jas
Ml—548 Bart Bro*dway, ,
South Borton, Mu&
VICK-MKM. -r A.W1wmX
L M--'iki’Hepbs mėnesio, 1925»metų.
vartoja labai • Taigi matome, kad ^Lietu .visa prekyba tarpe Rusijos ir
Į?|^RRnW
251
Ealrvlevv
St,
Now
Brltain,
Ct
A
Toks yra kontraktas, ir jau
gto lietuvių kalbą. • Kariate va”’ spėja, jog Džfondai Drim- Amerikos yra vedama dabarti RASTININK® M. BMbMMtM,
BŪIČK SALKS AND SEBVICB
’ i '
TO Fairvlew St, New Brttain, <Jt pranešta Seserims PraneiškĮeIŠk paaSįjoti, ar ji lietuviš- d^i artistams nepavyks, ginti niu laiku, nori sužinoti biuro
,?
....................
.
i
Telephone
So.
Boaton.......................
0878 ir 1870.
IiDININKAS -—.S. ClbulakBB,
41 So Beonard St, IVaterbury, Ct. tto, kad kontrakto pratęsti
Įp rašo. ‘Štai iš; jos bellėtrm-jie nieko gero neatsivežę, be to nuomones apie finansinę atsa
ORGANIZATORIUS
— V. JByllnaku*, * nebus galima.
Ateis tad kitu
Ipjo (gndtipMos titeratūrtoi) girdi su rUutesmais menu ba komybę, ir ar patartina ’suteik27 Auitin St, Bridgeport*

i Kateditoi Centro

> 4

(

L*

—

i

f

a
v
Ha* 4 ( i

i

•*
* * * » i » » » r • •• « ią»i • M i » ♦ * l* •< < < »« * » » ♦ i * M »<l

»

* a

K

itafiM Patartją.
•a .*

*

i

f

. f

LIETUVIS GRABORIUS

c

F
1924
Įi IVM
1
*!
!
.

t
Į

U

t

t!

M

7

’S.

c

BALSUOS NE--REFERENDUMO NO. 7W

*

t ,

f

jį

NAUJŲ IR SENŲ AinOMOBIUĮI KRAUTUVES |

J*

lt

I

/

't

f

k

»e

i. a t. s. mm
VAtsmcsjuMtm

,

f

t

A

s’

>

!

i

■f

n

*s.

•

.

'

•

;

1

c
*

*

*

yrą rrrftgia
r

4

z7

i neva MUm priti puHL vetttaUieinriŽM mokyklos avar- vaHM O.
|fu| F. J. Perini! aŽ mMmš dėl jusiu veikti.
kg tokiais. Kas užginčys, kad tie bą.
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Bpal
B,
Sir7
A,
V^-Įkvietkų.
scenoje peratatę “kunigą,” “pri
. Kaip patčiaijau apgarrihime,1ąX '
stavą” ir “popą” nenunektų pra laadą atlaidai. Itaig AMlą d*-Į Už anfonmbMtm ' Čha*.
24-tą apalio, vakat®. Lietuvių Mu* <
garan už stiklelį degtinės? Prieš lyvava tote paauddeee ir tje prieĮtitmikui, K. Petrokrri, N. Dmrnhii, zikalFj ąvetaiiiėj vri^As trttf* Ife» ‘
pat vakarą šios draugijos pirmi iK Sataremertą. Vieta pametei Į K. Abišalai, J. Griniui ir kiB«*nm tutiir>miį įtoritBftrik
ry
<
12 d. š. m. šv. Jurgio i ]kėjams vyčių idėjos rūpėjo, jie ninkas, sekretorius, vakaro vedė Ita patekite. M BOteta, Įtart -Federarijns KnngreHu
ayętajnėj^207i YnrkŠt., tąomi rūpinasi-ir galų gale atgai jas ir kiti gatvėje susimušė ir po- 18 epelių aptotaMa Aitaftaų to Į Valdyba:
4
.'L.D.K&llkj. vino .kuopų. Prisirašė sekanti lidja kaip įsimaišė — svieto ly vykite Berneateiytie tetnlte-Į
Pirm. M. f. tyMtyb
pajrmigūm vaakre dėl * apakričio nauji nariai: M. Sprainaičiutė, A gintojai nežinojo kur smukti. Tų te. Per procesijas dalyvavo šim- Į
Rašt. St. MitJNNdklt* I
Rugtfjo 28 d. D. L. K.-Vyta®rį»?»*« PriMBoU'aąžAMką^gni* Valkiutė, V. Kalančiutė, P. Sieki- ipačių bolševizmo auklėtinių, ’pra- tai mažu mergaičių to berniukų
_______ .
-to'lkąugija laikė savo mėnesinį skritlteguh Lribe IošImo pubUim niutė, -M; Sasnauakiutė ir M. To* įęit&jg metais vienas Btrisso’je pe- gražiai ir sutartinai einant jr be* [
f
'
riant
gėles
prieš
fivč.
Sakramentą.
Į
FBlLA&MFNtA,
FA.
rauriai
užaUrikė.
Veikalai
buvo
•
•
*-»
•
...
*
riaukite. Dabar vwo narių turi sikorč, antras Buenos Aires prisisnairinkimą Beturiu svetotaBje.
ILMROT4
i
labui
juaktagi
—
sykiu
ir
pamoki*" " •
me apie 20. žada dar daugiau girde, trečias vėl Berisso’j'e jau Vaikelius taip gražiai dalyvauti Į
Kaip WPMMai Mm dmgljee su
utim, m
i
Juta etarprtao tataata • .
girdėjau, tai South o pusirinkimai btna skaitlingi nariais, najrti. Aktoriui savo roku pri- prisirašyti. Valio vyčiai! Mūsų du sykiu nuodijasi, tiktai nepasi- procesijoje išmokino ir tvarkosi
> ta# ir šį karią nartų susirinko ga (kiąi, naturallkai atlibo, A. Šla obalsis yra malonus ir aukštas — feeke. Ateičiai taipgi nemaža yra įprižiūrejo Seserys Kazimierietės.į8^ lietuviai mano suruošti pramoH Gardi Lietuviška (9er a*rta»urgt ar Houtham^totit} į
na apičiai, nes prie šios draugijos pelio, dabartinio. Nevarko vargo- Dievas ir Tėvyne, Visų priešų pa-, alkoholikų, kandidatų patžudys- Per paskutinius Mišparus žmonės 1^ F*
priklauso, galime sakyti, riši įžy ’nlninkas driHavo orio. Jo drinoa stangos per nieką, o mes augsi- tei arba beprotnamiams Gal tai netilpo sėdynėse, daug stovėjo. I Vakarienė * ’ naudai šelpimo Lictuvo»
moksleivių, kurių tąi ’HAMAltlA. ............UpiHdto r J
miausi mūsų kolonijos darbuoto pubtikį taip užžavėjo, kad buvo me ir bujosime, kaip pavasario gė kunigai, arba nors katalikai?' Ne,' Tvarka visur gražtouria.
Ltatuvtat važiuoją Lietuvon1 ąfrri ’
kelias sykius iššauktas atkartoti; lės ir eisime tuo keliu,, kurį mums11 tai viri iš po raudonosios vėliavos,
pr £
$*a Amerikoj darbuojasi činotfta neilgtantata talkui ta! te
jai.
X
jam akomptmavo paneli R. Kra- nurodo Vyčių prakilni idėją. ?
r gerk. kun. Juozas Koneevičia. Gir- tauta, salta jtrjltl AWIImi uaataJ
Pirmiausiai buvo išduota įvairūs likauskiutė, kuri nekartą yra' at
/kovotojai” prieš “kapitalistinį”
\
įdėjau taipogi, kad ir South puse- Įteigiant | kvotą.
t
PaailinkMminimo vakaram
raportai, tarpe kurių tapo• išdilo- sižymėjus tarpe lietuvių.
DBTfcOlT, MIOH.
Į jc taipogi, kaip ir Richmond’e bu*
Surėdymą. Kaip susirenka į lictuIt LIKTUVO» j..__ _..........
k tas h* iš Federacijos seimo, Ra A. Spričhtt daugį pasidarbavo
I va 21-irib rugsėjo, bus paruoštas JjDI manote parsitraukti gtmInM fiF
Vyčių 61 kuopa nutarė rengti viškas smukles šeštadicnmis ir
LirtnvoR, vieta# tutaaiyrif
portą išdavė J. V. Sadauskas. del pasekmingo BUrfengimo ir iš- pasilinksminimo vakarėlį 18 d. ■sekmadieniais prisigeria kaip kas
Viela padėka.
| apvaikščiojimas paminėjimui 20 Mnau oitaas Lietuvoje Buteliai jtan* Į
Nors ristoms yra žinoma, kad ši garrinim*to teatro. Jis patsdaug spalio šv. Kazimiero parapijos sa šlykščiau išmislydami išjuokia Federacijos MV Kohgrosas^iF^ aW*<>
ir cww« nąfnritaą. V1« irę-*
spaudos. Da. pageltai
čtas kiesoz keleiviai turi a|»Wiw
draugija jauniausią Clevelande, tikietų isankBto išpardavė.
lėje, 147 Montgomery St. Vaka? dvasiškiją, šv. mišias, šy. giesmes geriausiais rezultatais pavyko; R#*
Pr*e P1’0!?09 turiu pažyme- kambnrhi8..Kuoger!atiMtai irtrtMtf
II maistas, ftttmlkbet ji daug toliau yra nnprogresa- Tad-gt L. D. K; S. 10 kp. taria rėlis prasidės 7 vaL vakare. Va ir kitokių orgijų pridaro. Na ir
Prisirengimas prie kongreso bnvbpb ksd matyt1 gerb. Reporteris, ap« menų ktarrcklt Vfo- i
I
vusi už kitas draugijas ir geriau širdingą ačiū lošėjoms ir gerb. kle._ karėlis pavadintas “Saldainių Va- ne kaista iš gėdos savo šlykštynes
nelengvas, daug prisiėjo komM-*«’■ Kiehmoiid’e apvaik- tinto agento
stovi finansuose ir tt. Sis daly <1'bonuį kųn, Sįbdriui užjmgarsini- karas” (Lolly Pop)._ Mesjirdm* pakartodami ir jas kitiems primes
:jai padirbėti-Diddifcište^
kas pats save išaiškina. Si drau- mą bažnyčioje,i
gai kviečiame iš apylinkių atsilan dami! čia tai jau ivsai nebesu sidaro ir buvo manoma,, kad ture4m’s Pftmiršo, kad neparašė, kad
gija priklausoto'prie Federacijoj
Geistina, kad ir kitos kolonijos kyti, kas-gi nenori ir nemėgsta prantama...
sime nuostolius, bet sutraukus pa- |FaF*l^<l* gerb. Stasiui Matoūirul
kitos katalikiškos dr-jos nė viena nepraleistų šios progos, nes yra la saldainių? 0 kas tik atsilankys
gttttrg£T
apvuikšČtojhftO, vietinis
. Dar kitas dalykas nuostabus ir .jamas ir išlaidas pfisirodo, kad iš-1
prie Federacijos nepriklauso, išė bai brangus programas.
ant minėto vakarėlio, bus paten pažymėtinas, kad tame lošime da eis lygiomis su finansais. Kultu- Į^ebottas, gerb. kurt, Ignas JSimbmus organizacijų skyrius ir taip i
tenbuvęe. kini as saldainiais iki sočiai.
lyvavo kelios lietuvaitės neseniai 'rinkt žvilgsniu daug aukšriauspy* ptomta prakalbėjo, ragtudapat galime drąsiai sakyti, kad iŠ
te
\Senis. atvykusios iš Lietuvos. Žiūri žmo-’ Detroitiėclai pakilo. W Federa- «“*
šios draugijos kįla visokį naudin
Viešpačiui, už atgavimą
gus į jas, stebies ir nesupranti,4rcijos XIV Kongresas supažindino !
_
SFKIVGFlKLD, ILL.
gi sumanymai. Taigi ir šį kartą
Aišku yra, kad; tėvynėj esant jų visuomenę su vyriausia katalikųatgavimą Lietuvai
šiame susirinkime užgimė vienas iš
BERISO, ARGEfhNA.
ir mėtotų Jį — Dievą kad «.
širdyse buvo auklėjama Dievo, ar organizacija kurie mažai žinojo
žvarbiausių mums clevelandie- LLKS. 101 kuopos mėnesinis
Paupių vėl mūsų . , , .
ba nors Tėvynės meilė, kas jų ro pie Federacijos svarbumą ir jos[
čiams sumanymas — suorganizuo susirinkimas bus 20 dieną spalio, Rugsėjo h d. š. m., lietuviška
lėse biauria’usiai buvo niekinama reikalingumą gavo*progą toai§.į^Tirdėjau taipogi, kad čia tūli asti vakarinę mokyklą, kur bus mo 7 JO v.^v., bažntinėje svetainėje. .bolševikų draugija “Vargdienis”
tverti taip vadinamą
Visi nariai malonėkite atsilankyti
ir trempiama po kojų. Labai skau- kiaiisialpatirti, vos;dar keletą sa^ Imeiis
kinama, lietuviška gramatika, sin
buvo surengus pasilinksminimo Idi teisybe, kad mūsų lietuvaites vaiČių po kongreso, o jau atsiran-1 TARYBĄ LIETlTVUJ KATALItaksė ir apie Amerikos pilietybės ir užsimokėti užsilikusias duokles, vakarą su. šokįais, deklernaęijo
; ir keliauk .pąr dvomen'Ą-any1
per savo nesusipratimą pasiduoda da naujų veikėjų kurie patįs pri- IKŲ VEŽK&TŲ. — Mat, į vietinį
nes
jau
senas
laikas
kaip
laukiam
popierų issiėmimą. Yra nūmatomis ir 1.1. Svečių buvo prisirinkę' 'ištvirkėlių įtekmei.
'sideda prie svarbios Federacijos Į “Lietuvių Krikščionių Sąryšį”
/mh šiom klasėm sekanti mokyto susirinkimo- ir daug narių yra ant -labai daug vietinių ir iš aplinki
’
. ***
darbuotės kas reiškia kultūrinį di- tankiai draugystės atsiunčia toawši<tiif(lįt ir f/rri/iaiislsvaklikas
jai : gerb. klebonas kun. V, Vilku- išbrauktom.
nių miestų. Tai pirmą sykį' Ar Lietuviai, kurie dar lietuvio varlatras,
artai ąitnls taivąis 3fo8 li
u taitis, kuris apsiėmę su mielu.noGerbiamieji nariai, nesiskirkit
dį sustiprinimą katalikų tarpe to- kius delegatus ir delegates, kurie
gentinos lietuvių istorijoj tiek pu dą-nešioti verti esate! Ar jau lomesniame veikime.
nijos. Išplauks: •
I tik moka koliotis. .. Tai yra tiems,
Sp. 18, 2.1 Lirpkr.’4,'15,27.<7rkli
’ ru mokytojauti'kaslink šios. Šalie® nuo brangios mūsų organizacijos blikos teko matyti. To priežastis, Čia nebėra jūsų nei vieno,' kad ty
Puikios trečios kl^os kajnffe,
i pilietybes popierų iŠsiėmimo, o ir žinių skelbėjo "Darbininko,” d kad labai senai buvo buvęs vaka lite prieš lietuvybės dergėjus? Pa Todd gi šmotui reiškiame šit- P®’’ .iantresnii^ jausim,
atskiri kambarini tlktaU
. kad visos kuo| antras
antras bus
bus pakviestas
pakviestas dėl
deL lietuvislietuvis-. taip-gi atsiminkim,
,r
................. ............. ....—,. t ..
h>.k
ras ir antra, kad daug lietuvių ir kelkite kovą, aštrią ir nepertrau diugiausią ačiū vardu visos ĮI01pj.į1R‘pakeneianMist o praaslinti tg ue
’
Apsigprcnę
ateiviaigrįžtantie

! kos kalbos mokytojumi gerb. Vin- ^os
darban, nes L. D. K.
lietuvaičių paskutiniu laiku yra kiamą kovą. Susiorganizuokite, sijos visiems kurie kuomi nors pri- PJ* Jtalinm, nes neprumant storji lojiU 12 mrU. tiellėrUįini įth
kials sugrįžimo trukdymais.cąs Greičius, kuris yra mokytoją* S. vajus jau prasidėjo, o mes ar privažiavusių iš Lietuvos.- Taigi po miestus ir miestelius-iškelkite šidūjo prie Federacijos kongrese:p'ev' delegatą, ar delegatę, drau- * C--------------------...... ..... ■ į.... „'J
nepabnsim
ir
nestosim!
į
kovotojų
biz'uieriama
už.pgmą,
skelbimus
iF
stB
’
sižeistl
>
~
«
v
l
'
a
Lietuvos
trispalvę
vėliavą
su
Vy

i vęs, kada ėjo mokslus. Vslparaiso
•i'"|?pwiftiiškoR' kninoK * ,
ir sūėjo-suvažiavo vieni šit kitais
eiles,
iri
darbininkų
geresnę
atei

IS Brmpn’o ’1 J^ftunų. .
kalbėtojams:
It.
šimučiui,
adv.
rysfe
Dtatičiu.
.
Parodykite
svetimtaučiams,
Universitete.
susipažinti, ypač su panelėmis,
tį ir kolonijos stiprumą. Visi su« ♦* «*«*. ”>ka
kuriiį paskutiniais laikais visai bu rkad Lietuvių Tauta-me bolševikų ■ttaužvardžiui, Dr. K. Pakštui, arTaigi dabar turėsime vist cleve- sirinkiman.
'padaras ir lietuviai svetur gyve tistui .T. Vaiekui, kun. pral. M. M bfrti «’“»• ® i Tarybą pro*192 WA8H1NGTON STBBŽttf
vo neblikę.
landiečiai gerą progą pramokti sa
BOSTON, MAS^. ;
~tote’ “tokte
nantieji tikri yra Lietuvos sūnai ir Krušio, M Bagdonui, adv. Mas.pelrt,,om!i
Valdyba.
vos kalbos ir rašybos. Šiame dar
Buvo tikėtasi, kad šio vakaro
arba i vletlnpagentą. tauskui ir kitiems; solistams; J.ir b',s tik P™mti». kurie turės Sek
[dukterys.
i'
be daug žada pasidarbuoti mūsų
......
.......
■'mijiiiiĮri tim
prograam bus bepartyvė, nes net
li. Gižanskas, V.'ir S/Greimams,|tiek džentetaomškumo. Projekgerb. klebonas. Juk visi galime
Svečias chorui ir mokytojui choro gerb. P“*®“T“?11# «4P»ol
ifl iūiiįliim^*
pats “Vargdienis” saviems tiks
PATERSON, N. J.
sakyti, kad mes mokame lietuviš
lams mėgsta bepartyviu vadinties.
- ■— ■ ■
*
kun. .T- Cižauskui, tais velttd to- Hęn,8no kettkti
bf* P™Vyčiai
aįjijo.
kai skaityti ir rašyti Bet aš sa
Bet kaip vilkas neiškenčia nekau
kį sunkų darbą atliko. Taip-gi j
BALTIMORE, MD.
kyčiau, kad; toli gražu iki mes Mo
kęs taip ir mūsų bolševikpalaikiai
prie
lavinimo prisidėjo varg. Sma-Į
kėsime taisyklingiau parašyti Ka Keno gi yra gyvesne ir jautres? •neiškenčia jiems skirtas pamaz
’
Į
Lietuvių kolonija didele ir tur les.
da bus pagarsinta susirinkti ir ne^ dvasia už jaunimo ? Pas jį visi gas ant svetimų galvos neišlieję.
tinga, 30' metų čia klebonauja vi : Šeimininkėm: 0. šeirienei, Jo-1
pradėti šis šaunusis darbas, mel sparnai! Paterson’as nuo seniai
sų gerbiamas kun. Juoz. Lietuv
džiami kuodaugiausįai susirinkti j pagarsėjęs su savo jaunimu. Ko Dėl nuogesnio parodymo jų sąži
kubaitienei, Balkienei, Pilipiėnep [
f
ninkas. Jo rūpesčiu išgauta lie
nes
bjaurumo
“
sulošė
”
atsipra

čia
Vyčių
61
kp;
nentsieke
su
sa*
tada mes visi pamatysime . kiek
Tumasonienėi ir kitoms. Fubli-|
|
tuviams
viena
gražiausnj
bažnyčių
šant
vieną
iš
ŠlykŠčiaushj
jų
šlamš

Vo
gterb.
klebonukun
J.
Petraičiu?
kai už atsilankymą, kun, J. F. Jo-Į
mums trūksta lietuviškos rašyį
EKSK0W$
Amerikoje.
Taipo
didelėgraži
}
tų
“
Jėzuito
Sąžinė”
Ten
pajuoTurėjo
savo
chorą,
beną,
mėgėjų
btjsl
[naičiui, kuris prisidėjo prie visoj,
U
ratelį ir daug dalios srityje veikė, ridama caro laikų valdininkai gir- mokykla, puikiausia salė, klebo darbo nors turėdamas skaudftnčiąj
Rengia mūsų Linija ptfUž
Bet Patersuno1 dalis žmonių nemoveizėta savu luoto atstovu
------- |. tuokliais, išdavikais ir prie jų pri- nija, seserų namas. Jo rūpesčiu ‘.ranką, bet dirbo su -visais.
Žo Į
Atvėsus orui — visi clėvelandie- kčj<y įkainuoti tą visą jaunimo pa skaitoma Lietuvos dvasiškiją. Te čia mokytojauja-gerb. Seserys
_ . Ka- ’fdžiu sakant, visiems ačiū kas tik I
LAIVU
. ,, ,
.. t-_ ,» -Ą- I
čiai labai yra sūsiindomavę su ru* sišventimą; Jaunimas nematyda gul jie sau pliaukštų ką nori ir zimierietės. Žmonės norėdami tu...
t- prie Federacijos-Kongreso pnsidę-|
t
dęns sezonu: teatraisį koncertais mas didesnės užuojautos, nustojo mes nekreiptume atydos, nes jau reti savo vaikelius gerais katali- ,
Į
ir kitokiais pasilinksminimais.Per- energijos. Veikėjų jėgoms sUsitp- nebe šiandien pažįstame jų nuval kais jr lietuviais, iš tolimiausių
Gruodžio 3,1934
. matydama L. Vyčių 25 kp. iŠ nėjrts, pradėjo lyg ir jaunimas kiotas sąžines. Tiktai štai kad iš miesto vietų siunčia vaikelius Šv. J. M -Vyskupui Gallaglrer, r
•. *
11 vai. ryto
fc 'anksto tą clevelandiečių nuomonę krikti j per apskritus metus buto rodo keista, kad patys būdami Kazimiero Seserims juos auklėti Praneiškieteihs Seserims už papuo-1
Į
Nuvsžiaorit
stačiaiį Baltijos
VISAS DALIS •
*;— turi paėmus jau koki šeši mš- Jabafmažas veikimas, Vienok vei- pirmos ♦rūšies girtuokliais drįsta ir mokyti Garbe’tūvams, kurie į- Šimą šv. Jurgio bažnyčios, L. Šir-Į
LIETOV08
Jūrių Portą kur persčeH to
^Mesiat atgaldidyjį istorišką veikaB
>——- 1
.
~ ■—•—■———-----———■.------———1—-<—■——— 1
Ifiplankla kiekvieną savaitę sy
be vargo vandeniu už krim-H' lą “Kęstutis,” kuris bus perstą
musų laivais dėluxe
'
> likos valandų atvyktit į
“Albert Baliu”
į; lytas spalių 26 d. Germania Tum
,
“DeufscHand”
svetainėj, ties 55 gat. žinomą,
v
‘‘Resolute”
p, kad šiame veikale nebus rodoma
KITI IŠPLAUKIMAI: - .
[ juokai, bet tik mūšų tamtos pra; . “BelanGe**
■ EBTOIRA.......... Spaiu'S'
; Kurie veža T, JI Ir III Mėsa MTtfAIfIA..;.L*pHilo 11i' jbočių kaižygumas, kurie taip e■ pesaiterlus ir populiarinki. lai- ■ .
»
>
4 toergingai mokėjo apginti savu tėvai “Mourit Clay,”’ Clėveland,’* B
Kitoms
žinioms;
ir
prekėms
i ‘Hansa,” ‘Thurlngla” Ir MWe?t[ vynę nuo baisiausių kryžiokų ir
kreipkitės prie mūsų pasidėtų
i phalia” sucabin b IH kle«a. Gelenkų.
i ras mandagus patarnavimas,
agentų/ '* .
r
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Gerk, muzikas J. Čižauskas
baigia organizuoti didelį chorą ir
mww pastatyti Clevelande savo
kompozicijos kantatą: “Vilniaus
Senelis. ’ * Visi jauni vaikinai ir
suaugusieji vyrai, moterys ir merginus turinti (čioe) balsus kviečia*
mi prisidėti prie šio kuro.
Danutė,
0. B®QOELW, Ki Y.
NevarltįeSiai. famH .jpfdroĄ.
? J»il buvo guinJrtB h^krii(Č*,'-ldMl
F L. ». «! 8. N. Y. ir » Jį apnkrf-

BS

tfe rengia maršrutą su teatru ir
dainomis To triukšmo pirmieji Į
Žingsniai pasirodė pereitoje nedS-į

SAUGOK SAVO NAMUS
Sulaikykite Reformerius Lupikus
ir Sukčius
AR NORI KAD TAVO LAISVE

Mreda-'

blairitoruiriąil
naa parimokinimas atneš geras pasekmes,

JULIUS ROTTBNBKRG
W Hanotęr St. Bofton, Mte f
r

pavogmbutu

JBALTIC AM6RKAIJNE
Z

Ar ta nori ked tavo namai Inta krečiami

JEI NĖ, T AI BALSUOK NE

P
k •

f

'

į puikus kambariai, puikioe apye- ■
tovo«.
■

Į

REFERENDUMO3
VALSTIJOS PRomncUOS lBMftt

Briaavime dieaa, Ketverge, LapMčie4ta

am L i Lmu į&iM;
l iii

i

' wAvrdmTnmHiTAv'1 r.1 *

' CONėTITŪTIONAI.! UMlkTYJ*
LEAGtJE 0F MUS.
'
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»s^lHOrf
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H. llACUrMAN. PllEH.

mto r*lvoje> ltu|le* mitui lkitttjįį»i»|mini ir iwr»«iais

; F. ARdtaŽSfTKJCa COi
104-114 So. 4th Stata* 1
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9M. Urtvanlty 4U1

gerbūviui. Šitoks jan bostonie-1 FEDERAOUOS BUttBZM- i KOMPAlBJOa PLMrtJOJAJ
ėią įprotis, jr kitokio, rodosi, Į
KINAS.
Gatvekarių kompanijos, kuo
net ir negali būti. Bot, ot, kn- Į
------žin kaip ir kažin iŠ kur kilo! Katalikų Federacijos 3-rio met buvo priverstos pakelti po
mintis, kad vietoj davus reikia (skyriaus susirinkimas įvyko se- du ir pusę centų į valandą, dar
pradėti imt. Ir štai nedėliojfJ redoje, spalio 15 d., bažnyti- bininkams, tai dabar jau plešpalio 10,7:30 vai. vakare, baž-lnėje svetainėje. Narių buvo Rnoja panaikinti penkių centų
Į‘
šio rudenio rinkimuose pilie'“foras” -r- nori kad visur bū
Labai priinmus gerti, r
, gelbrtl virškinimui ir labai
j > Čiams biis leirta išsireikšti kele Rytinėje svetainėje yra rengia (nedaug, bet visi stiprūs ir dau- tų 10c.
j
1
taiso-kraują.
tu klausimą. ,Apic vieną jau mas margas vakaras; kūris vi- gel galį, nes atstovavo vwas
siems bus veltui — nereikalaus l katalikiškas kuopas ir keletą
86 WINDS0R STREET
7
CAMBRIDGI, MASS.
buvome užsiminę. Tai Vaiką
jokios įžangosi o naudos htisĮ draugijų. Š’ieatstovaigvildef
BRORTAS
Gauk JJ P»i Savą Krautuvininką
darbo amendnientas. Prie jo
labai
datfg,
nes
kalbės
gabus
ir
ho
daugelį
klausimų
ir
būdui
kalHėb j1’
* ..*1'"
’
*
į vėl reikės grįžti vėliau: Dab^r lnbai daifg,
Jni^a Iirifaudo Pottlor,
geri kalbėtojai, kurie aiškinssudarymui stiprių katalikiškų Į
M
*
pažiūrėkime į kitus klausinius
svarbiuosius gyvenimo klausi- Į tranšėjų^— buvo išreikštas pa t
fciąus kitų reikalų aptarti.
Atainako «u juo rirtii.
_į
Massaehusetts valstija n^a
Tel Main 808
unis ir parodis kokiais įran-Įgeidavinms, Jęad su pradžiai
Todėl kuopos, gerb. darbuo; priėmusi prohibieijos įstatymo^
Vietok lietuvių laikraščiuose tojai-bruzdelninkai, svarstyki
kinis kovoti prieš visus nedo-Įmetų visos katalikiškos drau' čionai veikia tik fedetališkas
ramtis. Gi apart kalbėtojų bus gijos prisidėtų prie vieno orgą- jau buvo pranešta, kad Franas te, gaminkite. praktingus su
i prohibieijos įstatymas. Todėl
ADVOKATAS
visokių 'margumynų, kūrinos ni/aioto kūno ir eitų pirmyn ne-l Juška sutiko ristis su Karoliu manymus, rinkite kuodaugiauĮ tik foderališki prohibieijos
Požėla; sakydamas, kadPožė-L^^įųT^^dSga- 111*312 Old South BnlHHnf
perlaužiamu frontu.
Į agentai tevykdo tą įstatymą, išpildys nattjaust aktoriai.
294 Washington Street
tų-čių ir siųskite bei patįs va
Naudokimės proga — nedėSurinktus pinigus Vilniaus! la jam mažai tereiškia,
Boaton, Masa.
j Vietos peįicija į tą dalyką nesirnai
Juška
neskaito
laikraMų
Į
žinokite
šin
suvažiavhnan.
liojepusę
po
setptynių.
«
gedulo dienoje nutarė tuojau?
VrtniMSoe: » A. M. iki foo p? M.
į kiša, nebent gauna įsakymą iš
.ir
todėl
jis
nežinojo
kfis
Požėla
Taipgi
bus
išduotas
faporz.
pasiųsti Vilniaus našlaičiams.
RA8T BOSTON OHIOl
federalių valdininkų.
Todėl
yra.
Bet
dabar,
kuomet
kitiL
as
pereito
liepos
4
d.
pikui14?Mmrlck St., Bart Borton
Tą darbą pavedė skyriaus iždi
norima įvesti tai> kad vietinė
sportininkai
jam
pranešė,
kadJ
ko-gegužinės.
Telephone East Boston 1400
ninkui A. Zalieokri.
AUKOS.
M&ssachusetts valstijos polici
Požėla ..yra vienan garsiansid Pasitikėdami jog tamistoa B
Išrinkta nauja skyriaus val
ja tą turėtų daryti. Norima į,. ... — kurion įeina pirm.
.......Va.. Paulio ristikę, kad jis j me-kaiykę josite domėn ir tuoj Xt Ctorhrtn Avenue, Brookline
Spalio 9 d. per prakalbas šv. dyba
■ • Telephone Regent 8568
vesti
’
čia
prohibiciniai
įstatynrni Pilkam ithns atsiklans V
”“" lietuvių ornva
Petro
salėj susirinku- flatka, raSt, Orudzinskas, ižd.lJ®-’ ■8*^° Amerikoj turėjo.apieĮjpjgdesitoruoStis prie šio suvar
mai. m eun ir nūs au>uuaus
anIcojo.yilmaus reidams Zali(!(.kaĮ. ir fflinjokfa iždo gio- Btmt« Wty*mi * «*«»
žiavimo .liekame,
AMTAMA8 F. KHSISY8
ta ar jie. tam pritaria ar ne.
Į ištaip:
;x
'
I bėjus.
•.
|kad jis paguldė tokius garsius
kuriu lanko Suffolk Teldą mokyk*
Su gilia pagarba,
1922 m. buvo piliečių atsi
lų ir utalima Real Katate pardavi
I\un, Urbonavicms $10. . .1 Susirinkimas buvo gvvas,| ^^^(^^^* kaip graikų eąmpijo-l
Pirm*
V.
T.
Savickas,
nėjimu, būna mano oflae kaadleną
klausta. Tai tada tas pasiūly Į Ftį $2.00: M. Kilmonintė, T. atviras ir daug badantis dar-(n^ Bimitral (kuris įveikia bosnuo 8 Iki 5 valandos po pietą lSakyRast. A> $liužiute. '
mas buvo atmestas 103,000 hal- Įl'GerhtūaVTcrtiSį.'Jr^Sokasj-Aį—Za-Ttjuųtis ka^itikiškoje dirvoje,—|4iomeciamx žinomą ^Klotsonarą).,.(-»
rus MventadlenitM. Lietuviai, kad
irmažataukalbantlejianrliikaltastj didžiuma,
•
J.
|
*Itokas,
’ ’
’ ’Vestfildas.
r
’p,|^Jonit japonų <‘ampijonąMay-ĮNUVARG?j NERVUOTI ŽMO11 kreiptis įvairiais reikalais pas
maną. A. F, Kneliio adresas yra
Ar britu geriau, kad 5£assa.į
alti{o jo po $L00. Kūn I
| aki, negrų čampi joną Siki, A- Į NBS RANDA NAUJĄ SMA
toks: 808 E.Ninth Street, Tel. 8o.
eliiisrtts valstija jveshjprohibi- te V. Stmkanskas, Pranas On
Boaton 1096,
‘menkos kareivių čampijonąĮ
GUMĄ NUGA-TONE.
aaiaamigates=sgsaajss=‘ ——'i
BOSTONASDIDĖJA.
eijos įstatymus?
i<las, P. P.
B.
_ Danžvardis,
„ _
„ Šveis-Į
jSoldier Levitt (pastarasis sve- Į
Adomaitienė, .HemaiPastaromWtoomis garnys ria 250 svarų) ir daug Mhj žy. Jos .Atlieka Darbą ir Atlieka Jį
Greitai.
blaivybę, bet į proliibiciją n<>Ofiso Tel.: South Boaton 8972—R.
K. Amlnosaenč, K. Kis- Į apdovanojo pp. Milius, genijai®*? ristikiį — išgirdęs visa tai Į
Reald. Tel. : So. Boston 1912—W.
v
tikime. Prohibicija, kaip viri:U
Zalaitj:> u Naripkaitė. Į^kreie, a SMiMska^toe-f^ka pajuto Žaltį paduose,
Kraujas'privalo turėti Geležies Ir
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A. L. KAPOČIUS

t
į
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1
(•Xoieivto’’nama)
Ortso VAuurooa: nuo 9 iki 18, nuo
11:80 iki 6 frjino 8:80 Iki 0 vakar*
KSeršdomle nuo 9 iki 18 vaL dieną
aMubatomis nuo 9 iki 0 vak, N«M
Siiomla nuo t iki 18 (pagal nutartį*
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2M, So, Borton 870
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.?

J. MACDONai, M. D.

GEORGE H. SHIELDS

f

i

261 Broadway, So. Borton

GMM* MiAMUK ir NetnviiJr*
amo vmjutoo«: Ryteli iki 8 nt
Po pietų uuo 1*^*8
Vakartlu nuotM
838 B BrM&riy, Bo, Bortai
r

T

I

*

Tel. So. Boaton 0464-J,

I

JURGISSTUKAS
rot O G R A y A 8

(

453 W1ST BB0ADWAY,
SouthBorton, Mmi.

I

Darom dailinę pavelkelua. Veaelllaa
traukiam vakarai* Ulallkom vi
sokio* rullea rtmua, '

J

)

?

DR. PUSKUNIGIS

*

4

GYDYTOJAS
VIDU B IKI V LIG f
vai. 9 Iki H ryte. 1 Iki 8 po plet
Tiki 9vak.

389 Broadway,

So, Boiton,

Tel. So. Boston 2881.

S. BARUSEVICIUS

Fosforo. Nuga-Tone suteikia
matome neina ranka rankon su (Į. (Įn,iaitė, M. Ausikaitė. A. Hu
....................
’ nei vienas Nervai
[Lietuvių
ristikų dat
Geležį Krauju I ir Fosforų Nervams,
blaivybe. Prohibieija pagimdė,
>k f. B
I prieš Požėlą neatsilaikei Neat- •Tls yra nioksIISkau Kraujo ir Nervu Bu- LletuvlSlcaa Graborlug, balsamuotodirvotojns. Tat yra stebėtina, kaip^įrel*
baisię šmėklą, mūnšainą. Ge-fa- 4. viakevijiu,.; K. Baraus.
si laikytų nei Juška, nepaisant, tai Nuga-Tone sugrųžina gyvumų, jėgų jas, Real Estate ir Bubilą Notaras,
Tel. Brockton 5112~W.
tai sutvarkytas svaiginamų gė. fak v. Brazauskas, K. Pau- ■ Nedėlioję, 3:30 po pietų pri kad jis už Požėlą daug sunkės- į Ir energijų! nupuoliislems nervams ir
DANTISTAS
I ,
..
.
.
Į kūno, audiniams.
Taiso raudonųjį
■ South Boston, Ma&s.
rimij gaminimas ir pardavimas hall!fĮ(a[!> o . Vizgirdienė. T. Pi- ims moterystės sakramentą J. nis.- Žinoma lietuvių nstika Į kraujų, ir duoda steMtfnų patvarumų Reaidencija:
287 D St., So. Boaton,
yra visimenei sveikesnis.
v pa„ltmskaĮ!> v. Vervečka ir Ona Višinskiutė. Kamarauskę, Bmklynė Požėi;fe"Sdt^X»r»^
I
• prohibieija.
taip putoja,- kad to pp 30
(GUMAUSKA8)
Į Turti ni tunas, A. Paulauska s, V.
Kanadoj Quebee'o provinei- Ka|Kiua> v (hudzinskas.
Bunco party gražiai žengia [miliutų nuo matroso pabėgo, kaip, reiik-aht, tai pats <ioi savo labo
705 Main St., Montello, Mm*
pirmyn, ket.vergo vakare buvo Ar nebotu taip ir Juškai?
I*“«
^Ulonus
joj valdžia.varo svaigulę hizviso Jako $56.37.
(Kampo BroadStreet)
nį. Todėl ten negirdėtas daik
susirinkęs pavyzdingas būrvs ' Juška atsisakydamas ristis■Įimti ir Jus pradėsit jaustis gėriau tuosąjungiečių, kurios konbinavo motyvuoja, kad, Požėla jamfeęšJo^dei^u^mi^Ta^įtfeLIETUVIS GRABORIUS
tus, kad kas svaigalais užsiNEPAMIRŠKITE.
Suteikta geriausi paskutinį patar
hauodytų. To neatšitinka nei
pasilinksrainimp, su darbu ir perlengvas ir tbdel, girdi,, neSVjoSSSaS navimų, todėl verta pas Jį kreiptis. |
.
Tel. So, Boaton 0828
dideliame Montmiliė mieste.Gi
v
,v
Ofiso adresas:
_•
gardžiais užkandžiais.
pm*a* /
. po to nesijausią geriau ir
[pora:
As jam atsakiau: “Jei-[ir jeigu jus
LIETUVIS DANTISTAS
'“sausoj” PhiladelphijGj nuo į •&v' ’^on?
BL-PaselpinėRĮ • Sąjųngietės yra vertos pagy- »a. Požėla nehėdavoja, kadĮaSų rpažiut<f pasUi,< nuneSk atlikusių
258
Broadway,
South^
Borton
aptiekorlų ir jis atnuodingu svaigalu žuvo per-Hr'b,s llar*a*'privalo nepamirš-1
Tel. S. B. 0183-W.
pinigus, išdirbėjai
rimo, kad jos moka tokius į- tamsta* jam persunkus, tai Į grųžins jums
J ~ jūsų
’
naiw857 žmonės. ' \ .
A ^ad ^ueririnkiinas pripuoGyv. 820 E. 6-th St., Si Boston
įsako visiems aptlekorlams
(KASPARAVIČIUS)'
vairius , suėjimėlius parengti. pamRiai vnereikėtų bėdavoti, | Nuga-Tone
garantuoti
j
įlr
sugrųžintl
jusiį
pinigus,
Quebec’e gvventoju yra pep_|lixnti,s npalinlO d. nukeltas antį
[jei neužganėdintus. ...
| -y".,;
—
pus tiek, , kiek MamėliušettsR«rnmfco spalio 21 d. TtmdaJ Tik tokie stisirinkimeliai pa- kad Požėla jųipg periengvąs.” Rekomenduojamos, gatantuojiimos ii\| >00008003000000.000 00^000
Mo 9 IM 12:00 ryte Ir nuo 1:80
Tel. S. B. 0441
jr Jis nieko ant to neatsakė, tik parduodamos pas visus aptiekorius. |
Iki 5 Ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare,
valstijoj. . Pernai valdžia Que- rrolaa dėlto, kad salė pr išeina j trauks moteris - merginąs
Ofilas uždarytai luboto* vakarais
purtydamas galvą sumurmėjo:
Į
ir nedOldlėnials,
________ ■ •
bec’e turėjo is sveiku sv&MnlUŽHsti kitam ^alūi. Susi- duos" gerus vaisius.
.Hanhvare krautuvė sykiu ir plumb-į
r
I
* Al IN Ali A* A A
(“Su Požėla neąirisiu.”
Į ing. Galima pirkti biznį atskirai arba Į
I ■ •• liftUillflVVIMlv
gryno pelno $6,000,000. Pernai frinkinm įvyks toj pat parapiSuprantąma, kaipo sporti- vertas $10,000, parsiduoda tik už $6.- I
ADVOKATAS *
Massaeliusetts valstija nuodin-įnfi sa^b ^92 E. i-th St SusiPAKĖLĖ ALGAS.
16 METŲ. SOUTH BO8TONH
giems svaigalams išleido $125,- Mūkimo pradžia <:30 vai. vakJ
/Antros i«hn«y
000,000. Ir iš tos stirnos vat Į
'
Valdyba [ (ratvekarių darbininkams ta-(sportiškai. Išsyk sutiko ristis Kreipkitės: .tonas kereiša-, 114 X
po pakeltos ant 2įeentų valan-|ir pats liepė ristynęs skelbti,-pTeLBr—
(23)
džia nei cento negavo.' Ęosto1
AKIŲ SPECIALISTAS
doje, dabar jie gaus 72Įc. į va-[dąbar .atsisako. ‘ Svarūs sporti-|
acecrtM9wwrtccMMW|
ne pernai areštų už girtybę bu- NEPAPRASTA PRAMOGĄ,
399a W. Broodnuy, So. Bortai
landą. Sis pakėlimas skaity- Į ninkąi taip nedaro,
Tel. S. B. 2806—R. «
VALANDOS: Nuo 9 r.- 1H 7-v.
‘vo 38,000, o Montreąlyje, kur-Į .
_
——
sis
nuo
1
d.
liepos
š.
m.
Tokiu
Baigdamas štai ką turiu pa- 3 Šeimynų 18 kambarių namas su vi-j |fLIETUVIS
gyventojų yra ant 50,000 dau-[ ledelioj, spalio' 26 d., Pilmj(būdu
visi
tie
darbininkai,
kurie
]
SV. JONOEV, BL. PAiELPDttį
dilrvti*
intaisais (-improvements) arti ju-|
^au, negu Bostone buvo arėsBlaivininkų 49-ta kuopa ren
šaltyn, -ipicrn
jeigu .Tnškn
auska riwnfnSKano ca.Jsals
sa
pftrRo
kariJ ^ol.Ut mokvkllJ h. SoJ OPTOMETRISTAS ,
I
tų už girtybę tik 4,000. Išeina,U‘ia nepaprastą vakarą susi- [dirbo nuo 1 d. liepos gaus nžj|ve lietuvių .čampijonu ir yral Bostono? Prekė tik $10,500.
DRAUGYSTESVALOYB08
kiekvieną išdirbtą valandą da- Įi džentelmanas, tai aš jam siū-[ valgomų daiktų ir mūsos i
ADRESAI.
kad “sausas” Bostonas buvo dedantį iš teatro, monologų,
ižegzaminuoju.akis, priskiriu aki
krautuvė su namu turinčiu visus im-l
( mokėti po 2įc. Apskaitliuoja-1 lail 1000 dolerių prieš jo 500 provemente. Stlumųlrelektrikų ant g^
nius, kreivą* akis atitiesinu ir
PIRMININKAS — M., Zoba,
devynis kartus girtesnis, nega diną etc. ■ Bus bažnytinėje
riaoslo kampo
kampo City
City Pointe,
Pointe, tnri
tnri bųfi.-,
bųfll
amblijonišisMe .(aklose)
akys* —
«*i£ .i , inr
Iriausio
——> —
i 539 E. 7-th St, So. Borton, Marti
ma, kad šis pakėlimas algų, 7,- Į•_ . , .
dol., kaipo Sldebet, kadro- parduotas greitu-laiku; ten geras biz-1^ grąžinu Šviesų tinkamu laiku. ’ ' I
“šlapias” Montmil.
•’ ‘
svetainėje,7:00v.’ VisuskvieTelephone So. Boston 1518—J,
VICE-PIRM.
— Kazys Ambrozaa
.
000
darbininkų,
sieks
iki
$500,|žela
jį
paims.
W
yra
puiki
J.
L.
bakams,
O.
D.
!
[
Per Nauhl MehptrhddimisH'damejitsilankyti ir paremti ši
d.i7rnm
iv
- - v \
•
r
. i
492 E. 7-th St, So. Boston, Mase.
šlapioj Quebee’o pTovincijaj|Vid<aribne^pus^Pelnoskiramą
į nJ®tus......
*
, 0,000 dabar
Jei-ĮI
..„.v
v
rproga
- Juškai pasinaudoti.
-----A IVAS
jg 447 Broadway, So. Boston.
PROT. RAŠTININKAS— J. GllnecidA
S Thomas Pąrk, Sa Boston, Mass.
nebiwo nei vienos piktadary-f parapijai.
• Lreikes
«
rišmokėti, kaipo
i*
- ,
užvilkgU su §įį-a propozicija tamsta Į 361 W. Broadway,So. Boston Į®
FIN. RAŠTININKAS — Matas SelMs,
40 Marine Rd., So. Boston, Mass.
lies. Montreąlyje per pereitų
_
(sutinki,
sutinki, tai ateik su savo 500 Įj
\
IF
KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
į Aukštesnes algas gatvekarhihlol. j bile vienę vietos lietuviųI
885 E. Broadway, 8. Boston, Mml
Naujų Metų naktį ^suareštuota
- ----- •
MARŠALKA — J. Zalkls,
įlarbtainkat■ gauna tik vienoje laikraščių, redakciją, aš ten
11 asmenų už .nedidelius prasi - į
GERAI PAVYKO,
, 7 Wlnfleld St, So. Boston, Mass.
[■ OItiaaid^Y'ip- tpyi TYiftliTfi'
i "vfi I ±.
ii'*
*2 aaA-1XI IcamtKiriij. tinlcilnifis dvioiti I
Draugija laiko susirinkimus kas tre* .
ĮV iucagoje. ren moKa (oe. į va-Į tamstą lauksiu su savo 1000 hehnynoiu su visomis naujos mados vi-Į
dengimus. Gi New Yorke tą (
,
—i—
.
člą nedėldiėnį kiekvieno mėnesio, 2-rą
,lnl
gagomis lt SUuma, labai puikus sod
<
- naktį tik į vieną ligoninę atga-f Pereitą^panedėlį šv. KaziTik ką išfjo 1§ spaudos aBtuonf, naūriau .T4<m-«ri
jeigu gi aut
am tn
to Ttesntinnesuun- k.
17yaislnlu me<ižių. vieta dėl ga
nu. po pietą šv. Petro parapijos salėj,
492 E. Seventh St, So. Boston, Mass.
jį
muzikos
veikalai,
dainavimui
su
ivi, tai tamsta daugiau nesiva- padžiaus. Labai puikioj vietoj Dor- |
A' beiita 107 žmonių, užsinuodi- rmiero R. K. Dr-ja turėjo balių,
plano akomponinientu,
^tehestery. Turi būti greitai '^parduotas, I
DABAR LAIKAS.
j dink lietuvių čampijonn,
D. L K. KEISTUČIO DR-GtJOB
juslų nuo mūnšaino. Mont-p<m's nepaprastai gerai nusisetik $3,000 ineSimo, o. likusie ant lengvų į
iSIygų.
Matykite
J.
B.
Gailių
IvaškeĮ
1.
Audra
prieš
dienų
(solo)
.,$1.00
Į
'
**
J
1
realyje nei vieno užsinuodiji- Į kė. Reino liko arti' $100. Žmotas titulas priklauso Požėlai.
VALDYBOS ANTRA1AI
včiaus ofise, 361 W« Broadvtoy; South I 0 žvdiffįdiitS (solo) ir
' I *
Dabar
laikas
bostoniečiams
Boston,
Mass,
(18)
|
Jonas
1
Jokubauskas,
Pirmininkas
-* Antanas Paltelis,
[mų buvo daug. Patogu links
Aiifta Upine (duetas) .... .75
mo nebuvo.
146
Bowen
St, So. Boston, Maas,
katalikams pareikšti savo norą
3. Oi, Dainoe (solo arba duet.) .50
Požėlos manadžerfe
Prohibieija, todėl, yra nie mintis smagioje salėje ant 7-tos|
Vice-pirm. — Martinas Knlstautas,- .
GREITAM
PARDAVIMUI
(ir parodyti jėgas. Per šią žie4. ynkturnde
4062 Washlngton St., Roslindals
kam netikęs būdas kovai už gt Be to, pigi, daug pigesnė,)
DOKCHESTERY—Keturių šeimynų
(dųetsH bassui ir sopranui). 1.25
Protokolą
Rašt — Antanas Macejunaą
neg.ii JLiehišij“salė pria ŠilvwP»«
y® P>'°ga. atistoti
kampinis muro namas po penkis kam-1 5. Piemenčlie (duetas) ...... .50
450 E- Seventh St, South Borto*
blaivybę^ Ateinančiais rinki
barius su įtaisymais, taipgi 3 krautu
Eln. Raitininkas—Juozas Vlnfcevlčise
1
priešaky visų katalikų darbi& O, hdisve (mitriam kvar
mais prie Referendumo 3, .kul*
vas. Vieta lietuviais apgyventa, labai
906 E. Bro«divay,. South Borto*
tetui
arba
chorui)
.......
.50
ninkų ir aplaužyti purvinuo-Į L. VYČIŲ N. A, APSKRIČIO butą gera <lėl valgomą daiktą krautu-]
Kasierlus
— Andriejus Zaltockas,
einąsi prohibieijos klausimai
7. Myliu (mišriam kvartetui
vės, todėl geistina kad. lietuvys pirktą.
t 307 E. NInth St, So. Boaton, Mm*
sius ragelius mūsų ramybės ar- ( f
KUOPOMS. .
arba chorui)
.75 Marialka — AleksandraJalmokM,
Randą neša $3,000 į metus. Duokite
balsuokite “No'.”
pasiūlymą. Dėl platesnių informaciją
dytojams -— tikėjimo griovė- 'Brangūs Viėnmiiičiai:
216% 5-th St, So. Boston, Mas*
Imant visus veikalus sykiu ?4.00
kreipkitės pas S. GRUBLIAUSKAS,
Draugyst# D. L./K. Keistučio lalhs
LENKO
“
TRIKSAS
”
!
jams
—
pragaro
budavotojams.
I
K
Šiuomi
pranešame,
jog
LieŠtąsdami užsakymus, siųskite Ir
366 Broadwaj\ So. Boston, ^iass. Tel.
■ w'
mėnesinius susirinkimus kan pirmą ne*
NAUJANYBĖ.
S. B. 2027.
(21.
pinigus lšperkant pąSto money or
Dabar
yra
L.
D.
K
Š.
naujų
(tavos.
Vyčių
Naujos
Anglijos
dėtdienį kiekvieno nrttaerto po No. W
«derį ir adresuoklt sekančių antra
Washtngton St, A Boston, Mm*, M5<
Lenkas Stanislaw Sawicki|narių ir “Darbininko”’ skaiįr-,| Apskričio pusmetinis suvožia*
šu:
valandą po pietą. Ateidami atslvrtkito
So. Bostonas pripratęs vis
15-KA NAUJU NAMŲ
•m savim naują narią prie musą dra»
gyvenąs 'Caibbridge
’yj gavo tojų vajus. Stengkimęs šimnėĮvimas jvyks Spalio (Oef.) 19 d. Dorehestetyje
'C;
turiu 15 naują po tris |
<Uoa prialtoirtL
duoti ir duoti ir dažnai labai
A. BAČIULIS,
šeimynas namų, po šeštus kambarius iri
divorsą
nuo
savo
pačios.
Tas
rajuje
sustiprinti
savo
kuopą
1924-m.,
1-mąvaL
po
pietų,
šv.
P.
O.
Box
16,
So.
Bortoių
Mass
riebiai ir net pavojingai savo
reeeption lialls, colonial atyle, visi nio-|.
tv, BAZlMaRO R, C DBJOi
atsitiko pereitą sausio mėnesį I ir paskleisti 4 ‘ Darbininką” (Jurgio parapijos salėj, Saint deruiškiausl
įtaisymai, garo šiluma, ar- J
VALDYBOS ANTRAUI
Dabar iš Lenkijos jo pati aira-lkiekvienon lietuviškon pašto- Į james Avė., Norwood, Mass. MuoUhial pudingai, brasinės palpos, ma-| M5
r

DR. R. J. GORMAN
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Telephone South Boston 8520

A.O.ŠMNA(SHALNA)
H1TŪV1B ADVOKATAS

BkIčm an

Universiteto

0Mmrtl7univeraity «> A B.
< Washin<ioii.Univ, ra LL.B.
“DARBKONKO”NAMB
(antro* labo*)'

9M W. Bra^hhiy. S». Borto.
Rezidencija
8ffi Murvard gt.. Cmbrldge, Mnw.
Tel, University 1463—.T,

še teisimu pranešimą, kad ji ne- gėm Kada “Darbininką” tuŠis suvažiavimas bus svarkuomet nebuvo nei Camhridge-Iręs kiekviena katalikiška ’ šhi-įbus ir indomus. Gerbiamas
vje, nei Amerike ir .prašo di- ba, tada kiekvienas katalikas kun. P. V. Strakauskas išduos
vorsą atšaukti. ’
galės orientuotis Žmoniškai — raportą iš buvusio L. Vyčių
Maitas lenkas noivdamasĮ matys faktus — nereikės 'va- seimo, Homestead, Pa. Reikės
gauti divorsą pats papildė duotis burbulais ir visokiais be- (aptarti kaip seimo nutarimus
kreivą pradegą ir kitus tam (gėdiškais Vaikiškumais;
[pasekmingiau gyvenhnan įkureikalui gavo. Matyt jis gavo
Katalikai, naudoldnlfe gerakiyti. Reikės išdirbti pienus
tokią mergą,, kuri.1 sakėsi jo pa-Į spauda, o blogąją palikime žy- dėl sekančįo musų organizaciti esanti.
dums dėl silkių viniojimo.
Įjos naujų narių vaajus, metinio
Dabar prasidės nauja byla.
•
Spaudo* MyNtoįM.'išvažiąvimo-gegužinėB ir dau-

bubu lai batliroomini ir tt. Randasi la- |
r
iMii geroj vietoj ir parsiduoda pigai, |
ttiinkiul išeina dar pigiau ir už šeinis Į
tMms ir lengvo® išlygos su mažu Ine-1
Simu. Delel tolesnlą informaciją krelp- į
kltės pas TITUS P. GREVIS, 395 į
Broadvay. Telefonas So. Boston 2340. į
Taipgi, galim upaimdavoti ir pagal .ui* Į Smalai ir žvyrlo, metalo, lleltoir
sakymų kokį tik norite.
(18-25) į aipalo Alngellų. Tai ym eeniaual Ir
ateakančUusi atogdenglai So. Bofr
ton’e. VIaae darbo* gvarantuojaraM

STOGDENGIAI
(ROOFING)

ANT RENDOS
F0UNI4UUOTI KAMBARIAI ant IŠlei- į
dhno su visais įtaisymais: elektros 1
ftvleea, šiluma ir maudynėm. J. STU-I
KAS, 7«9 Broadvėy, So. Boston. Tek
4234-J. B. B.
I

218-218 Bo^ratt., So.Bortai
'
(Tarpe E ir F StreetM)
Tel. So. Borton W62

4

Pirmininkas — J. Jarola,
562 UI. «-th St, So. Boaton, Mas*
Vfce-plrm. — J. Grahlnskas,
.
. 157 M Strjtot, So. Boaton,'Mat*
Prot. Raštininkas — A Janušonto
* 1426 Columbia Rd., S,Borto<i,MaM
tlnlnsą RaltlnlnkM — K JKlftrt,
8 Hatch Street, So, Boaton, Mas*
lldintnkM — L švagždys,
111 Bowen 8t, So. Barta, tartk
Trtrkdanrt — P. LartSm,
395 M 3ttth 8t, So/Boston, MM*

DraurtJoa rrtkntala krrtpMrta v***
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