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Organas 'Amerikos Lietuvių
Rymo Katalikų Sv, Juozapo
Darbininkų Kooperatyvės
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“Darbininkas*^

366 Brnftfhvay, So. Boston, Mass.

* -j

Tel. South Boston fl20.
j

■#V

No. 123.

Metai Ū7
J

Vajaus pažanga.
t

L. D. K. S. vedamas vajus
LENKIJOJ LASAI
PAGAVO LAIŠKĄ.
progresuoja gana pavyzdingai.
I“KIEPSKO.”
Naujosios Anglijos prakalbų
^Anglijos vyriausybė pagavo
maršrutas vis daugiau ir dauLenkijoj visais atžvilgiais Rusijos komunistų vado Zinov.glailj&rądeila prigyti ir didėspadėtis pablogėjo. Politiškai levo laišką, kuriame jis agitno•niūs rezultatus išduoti. Praei
pabtogčjo,~~km Fmmijoj-įri ^įa--AngUjoMmmviiisf- jūrinin*
tą nedėlią buvo prakalbos
steigė radikališka valdžia. įšie-kus ir darbininkus kelti streiNorvoode ir Cambridgiuje.
met užderėjimai Lenkijoj ant I Icus, maištų, kad nuvertus daNorvoode kalbėjo p. P. Daužr
30 nuoš. menkesni, .negu per-.baltinę valdžią. Tą laišką Angvardis ir vietinis klebonas kun.
Tas ‘Lenkiją
labiausia bijos valdžia paskelbė. 'Rusijos
nai.
.........
V. Taškūnas. Jie1 abu kalbėjo
pjauna, nes Lenkija yrą ūkio komunistų vadas Zinoviev už
apie darbo žmonių reikalus:
šalis ir ūkio produktai sudaro sigynė ir reikalauja, kad at
kmi. Taškūnas vaizdžiai nupie
jos didesnę eksporto dalį. Dėl šauktų. Zinoviev sako,* kad
šė Lietuvos darbininkų padėtį
menkų užderejimų valdžia ma  tokio laiško jis nerašęs. • Ang
ir kooperacijos svarbą, o p.
nė visiškaiUždaryti rnbežių ri lijos valdžia prirodinėja,, kad
Daužvardis abelnai socijalį
kio produktams. Bet to dar abejonės dvi laiško tikrumo nė
klausimą, kuris buvo daugiau
. ■ ’
nepadarė; o tik padvigubino iš ra.
sia taikomas prie Amerikos
gabenamąjį muitą.
darbininkuv. ir visos tvarkos suAntras daiktas tai Lenkijon
PADIDYS PREKYBA.
rediino, o paskui nurodė. L. D.
pramonė ir prekyba veik visiš
K. S. svarbą ir reikalą darbi
Meksiko naujai išrinktasis
kai. sustojo. Iš. to sekė nedar
ninkams prie jos spiestis^ Kal
bas. Bedarbių skaičius jau sie prezidentas Gailės sako, kad
bėtojų balsas gana gražiai prikia, 170,000. Padėtis žinoma jam užėmus prezidento vietą,
g.yjo: rietol dešimts naujų nablogiausia, pramonės centruose, pirmutinis dalykas bus pakelti
. 1 rių prisirašė, o daugelis prisi
kaip va Silezijoj, # kuri tapo prekybą su Suv. Valstijomis,
žadėjo prisirašyti iki ateinan- ;
nuo Vokietijos atplėšta ir Len Sakė, kad Meksikas finansiš
čiam kudpos susirinkimui.
kijai pjfiskiyta., Komunistifiė kai gėrėja, 'todėl galės pirktis
NoFTCoodo kuopos nariai papropaganda ten tari gausią dįr- reikmenų iš-Suv. Valstijų. To;;ptrrašr-:
iimt-sukū; kadateiryh&s'į Mek*
mui visų lietuvių prie savo
šiką klausimas esąs kongreso
ii progą.
kiiopos. Mat jų kolonija yra
•Pramonė, ūkis ir. prekyba dalykas/ bet jo nusistatymas
maža,'bet žmonės labai gyvi ir
be galo kenčia dėl stokos kapi esąs už lygybę visoms tautoms,
susipratę — jie jau yra daug
talo ir kredito. Stambesnieji
nuveikę, o *dą daugiau nuveik
kapitalistai bando gauti pasko SUAREŠTAVO 10 KINIEČIŲ j
ti gali. Dieve jiems padėk!.
La Follette; darbininkų kandidatas į prezidentus. '
Wheeler, darbininkų kand idatąs į vice-prezidentus.
los Anglijoj ir Amerike. Jei
New Yorke suareštuota 10 *
Cambridgiuje Darbininkų Są
- -gauna, tai tik už baisius nuo kiniečių. . Septyni jų besą vos į
jungos prakalbos buvo sekma
i
šimčius. Lodziaus audimo sin gyvi.. Jie nugabenti ligoninėn, j
dienio vakare,- Čia taipgi kal
dikatas pasiskolino New Yorke Kiti trys yra kaltinami, kad
bėjo p. P. Daužvardis, aiški
$3,500,000, o turės sugrąžinti anuos neteisėtu būdu įgabeno
no darbininkų reikalus, čia
$5,OOOj)0O.
Amerikon., Juosius įgabeno <
jau buvo, patogesnis prakal
Silezijoj vokiečių buvo pa skryniose kaip kokį tavorą.
boms laikas, didesnė kolonija LIETUVA PASKUTINEJ įmenu iš Amerikos ūž $8,110.-1
RINKIMAI HAMBURGE. . LA FOLLETTE BOSTONE. statyta 20 milžiniškų liejyklų-. Skryniose anie septyni kini?- ‘
ir daugiau žmonių susirinkę.
Dabar iŠ jų tik keletas tedirba. čiai išbuvo 46 dienų. Jie ten
VIETOJ:
/.
(647, Estijauž $1,052,053,
Naujosios partijos kandida Prie vokiečių ten per metus
P?i*ritą nedeldienį -Hambur
Visi atydžiai prakalbų klausėišbuvo su menkai valgymo ir
Latvija — už $563,000, gi Lie
.si,' o po prakalbų noriai rašėsi
ge ir jo apylinkėse buvo savi-, tas į prezidentus, Robertas La buvo gaminama 750,000 tonų
gėrimo. Todėl vos gyvi besą.
Suv. Vaistijų Komercijos De- tuva per pirmąjį šių metų pus valdybių rinkimai. Hamburg Follette’as kalbės ketvergo va
p/ie L. D. K. S. 8-tos kuopos.
geležies
ir
dirbo
4,000
darbinin

metį iš Amerikos pirkosi pre
, VJišų narių ir net ne narių pa partmentąs skelbia, kad iš ke
su apylinkėms sudaro Iaisvą- kare, 7:45 vak, Meėhanics Hali. kų. Dabar geležies gaminimas
t NELEIS KRAUSTYTIS.
kių t ik už $356,000.
turių
Pabaltjūrio
valstybių
siryžimas laimėti pirmą dova
valstiją. Rinkimuose pralai Senatorius La Follette yra dar visiškai sustojo. ■ Nėra kur jos
*
Jackson, Mieli. — Miesto ko
Finlandijos importas iš A- mėjo demokratai du atstovu, bo žmonių prietelius ir didelis dėti.
ną, o ypatingai nepasiduoti So. Finlandija užima pirmą vietą
Naminiams
reikalams
misija sumanė uždrausti persiBostonui ir- kitoms Naujos prekybos su Amerika atžvilgiu. merikos per minėtą laikotarpį socijalistai pralaimėjo 16, liau kooperacijos rėmėjas. Kiek Lenkijoj visai mažai tereikia, o
kraustinėjimą iš namų į namus.
Anglijos kuopoms. Prakalbo Tasai. Departmentas apskaitė, padidėjo ant 13 nuoš. palyginus dininkai — 8. Laimėjo nacio vienam darbininkui būtų pra išgabenti nėra kur. Kol Silezi
Jei kas nori kraustytis, tai tu
se prisirašė virš dešimties na kiek Finlandija, Estija, Lat su pereitų metų tuo pat laiko nalistai 10, komunistai 7, fašis vartu girdėti šias prakalbas. Į- ja buvo po Vokietija, tai iš ten
ri gauti tam tikrą iš miesto lei
rių, o tie nariai visi tikri dar vija ir Lietuva pirkosi reikme tarpiu. Gi Finlandijos ekspor tai 4, katalikų atstovų skaičius žanga už sedines ant pirmų lu geležis ir kiti produktai buvo
dimą. Tas sumanymas dar nė
bininkai ir karšti kovotojai už nų iš Amerikos. Pasirodė, kad tas į.Suv. Valstijas krito ant liko tas pat.. Šie rinkimai yra bų yra nuo 50 centų iki $2.20. gabenami Čeko-Slovakijon, Ru
ra priimtas. Darbininkų uni
Finlandija stovi visų priešaky
30 nuoš. Tas kritimas apsireiš-' rokuojami ženklu kuo gali o galerija ir du pakraščiai vel munijon, Danijon, Holandijon.
darbo žmonių gerbūvį ir savo
jos protestuoja prieš tą suma
je. Pagal Komercijos Depart- kė dėlto, kad Amerike suma baigtis visuotini Vokietijos rin tui.
kolonijos garbę.
'*
Tos
šalpt
ir
dabar
po
senovei
iš
nymą.
- Sveikiname naujai prisira rnento oficijalių pranešimų per žėjo rinka Finlandijos - popie  kimai. ■
Vokietijos
tuos
daiktus
ima
ir
pirmuosius, šešis šių metų mė
šiusius * Brolius Darbininkus
_
.
• j
. • ir nesius Finlandija pirkosi reik- tei.
NIEKAS NEDARO LAIŽYBŲ jiems Lenkijos nereikia.
IŠPLAUKĘ.
linkime geriausių sėkmių dar
REIKALAUJA
KOLONIJŲ
Lenkijoj visiškai bloga pasi
Finlandija neužaugina sau
buotis darbo Žmonių dirvoje—
Dėl
demokratų
partijos
kan

Daiva Olympie išplaukė nadarė ir nesimato’ išeities.
užtektinai maisto produktų.
Vokietijos
premioras
Marx
visuomenės ir savo gerovei.
padaryti
Aidžiausia
visam Todėl 65 nuoš. Finlandijos im
didato. Daviso. laimėjimo nie
mo Anglijos sosto įpėdinis, 1
pareiškė
savo
prakalboj,,
lai

Pittsburglio apskrity.
Valijos princas.
SUSITARĖ.
Lenktyniavimosi eilė.
porto iš Amerikos sudaro val- kytoj katalikų, centrui, kad iš kas nedaro laižybų. Jis yra
*
I
( Ketvirtoje vietoje yra Cice goinieij produktai. Be to Finveik visiškai neimamas domėn.
Francijos
valdžia
pripažino
plėštos po’ karo Vokietijos ko
ų.
.
Detroito 72 ir 105 kuopi ir ro, Lowellis ir Norwoodas. Vie
RINKIMAI. >
j
Rusiją be jokių išlygų. Žinią
landija
gabenosi
iš
Amerikos
lonijos jai turi būt sugrąžintos.
Cambridgiaus 8 kuopa stovi nok šios kuopos visai arti prie
apie pripažinimą pasiuntė be tj Seredoj spalio 29 d. Anglijoj -|
PABAIGĖ KELIONĘ.
pirmoje eilėje —‘ turi vienodą Braddockietėš, ir neužilgo jos žibalo, tepalo, vežimų, auto •Iš kolonijų Vokietija gaudavu
vieliu telegrafu, bet pripažini
mobilių. Vaisių teipgi gabena si žalios medžiagos, o į koloni
įvyko rinkiniai į parlamentą. V3
skaitlių naujų narių, betCam- gali užstoti Braddockui ant
Metropolitan
Ass
’
n
buvo
su

mo rašto dar nepaskelbė. »
si iš Amerikos. 81 nuoš. Fin jas gabendavusi savo išdirbi
Premieras MeDonald visą pas- 3
bridgius sako, kad jie tuojaus kulnų. Mat reikia atminti,
rengusi
lenktynes.
.
Pažadėjo
Pastaruoju laiku buvo1 šne
landijos eksporto į Ameriką su nius. Be to’ jis 'užsiminė apie
Detroitą sumuš.
didelę dovaną tam, kurs pir kama, kad Francijos valdžia tarąjį laiką buvo pašventęs j
kad šiam skyriui yra Norwoo- daro popiera. Toliau Finlan
agitacijai; Bevažinėdamas pa- *1
Didžiojo
Karo
pradžią.
Sakė,
Matysime. Detroitas irgi ne do ir Cicero kolonijos — tai
miausia
nuo
Pacifiko
pakran

tuč
tuojau
pripažįs
Rusiją.
Bet
dija siunčia^ Amerikon kailius kad prikišimas Vokietijai, karo
vargo ir pagaliok susirgo.
snaudžia: ten yra Gustaičiai, žiedai kultūrinio ir socialio kle
«
ir savo sprogstančios medžią* pradėjimo yra grynas išmislas. čių atbėgs į Nmv Yorką. Tait dalykas susitrnkdė dėl klausi
Keliai, Blažiai ir kiti smarkūs stėjimo. Kasgi nežiną kun.
26 žmonės pradėjo bėgti. Da mo apie caro skolas.
gos.
ŽYDŲ LABDARYBĖS
kovotojai.
.
bar George Rahidouz pasiekė
Taškūno', kun, Vaičiūno
ir kun.-fc
Yra
šnekama,
kad
abi
vy•
, NORI NUKAPOTI ALGAS.
VAJUS.
, Bostonas, antroje vietoje; lankaus.
Neiv Yorką ir laimėjo dovaną. rialisybes netrukus apsimainys
ŽADA
PARAMA.
bet jis sako, kad neužilgo bus ' Smulkmeniškiau visą vajaus
Mančhester, N. H,
Alnosambasadoriais.
Now Yorko žydai sumanė
pirmoje.
bėgį paskelbsime ketvergo nu
Kuboje cukraus pramonės keag audiminė kompanija savo SUTIKO SU IŠLYGOMIS.
rinkti labdarybei $L2$0JX)ttqB
Braddockas, trečioje. Vienok mery.
Žymūs žydų veikėjai ir birahuS
Frakcijos valdžiai panorėjus
darbininkai' streikuoja ir ne darbininkų suvažiavime aiški
MIRĖ TĖVAS.
kuomet apie tą koloniją kalbi,
Valio vajus 1
įstengia išsikovoti palengvini no, jog prie dabartinių algų pasiskolinti Amerikoje pinigų,
Chicago. — Garsiojo, žmog riai turėjo bnnkietą Pennsylva-l|
reikia atsiminti, kad ten gyve
Valio Darbuotojai!
mų. Tai kitos unijos sutarė tęsti darbų negalinti. Sako, Morganas tuoj jai pasiūlė pa žudžio milijonierio Richardo Bijos h ’VValdorfo koteliuose irHl
na klebonauja kun. Garinus,•
Valio L. Darbininkų Kpop. šaukti generalį streiką, kad pa- kad reikią numažinti algas ant skolų ir padavė išlygas. Tai Loebo tėvas mirė spalio 27 d, ten padarė savo p&shyžim^ll
i
n’A x..v_ >___ v • “rti-J.
kuris yra labai atsidavęs L. D.'‘Sujungti!
r ..
rėmus uukraus pramones dar- 20 arba 15 nuoš. Darbininkai Francija Morgano išlygas pri Sūnus sėdįs JolieVo kalėjime Dalyvavo 2,500 veikėjų ir bi>* 3
t. š. ir stengiasi savo kuopą
’
A
Sekretorijatas. bininkui
nevyks dalyvauti laidotuvėse, merių.
apie tai nei klausyti nenpri.
ėmė.
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'Nušvito Lietuvos padangė
po ilgos tguiaios nakties. Išau
šo po žiaąrioą žiemos pąyBgria.
Lengviau atsiduso Lietuvos
every ETO3DAY, THURSDĄY and SATURDAY vaikai. Džtaugįari jie iviasos
—r—^r—by——
spinduliais.
Tačiau* neilgai
nmoti umABAM b. a imrnoiror lak» lemta džiaugtis viskius kartu;
•tCOAd-dtMl *i4tt«r 8qpt. 12,1015 itfthe ąo*t
at Boaton, Mm fitai pūstelėja vėjas, upsiniauHm aet «44(«reH a1STO.”
kg Dzūkijos padange* Dingo
linksmumas, jo vietą užėmė de/
• - “»
jones.
Atskrido kraugerys
SIJBSORIPTION KATES:
aras iš pietų šalies ir suleido
22y * * * P,*
* *^M?2 |savo aštrius nagus Tavo krūtl-

3

-

Vienas rytų tetai riMmte
vardu ffritįH.
tinti, ar
te

būk vkgame jo valaMte
te esąs labai1 doras, ir
ir sąti^ngas tetekti, kųniškarto randąs teteyiį ir kąd w
vienas sukėlus negalįs išsisuk
ti iš jo rankos. Banakas, pert
sirėdęs pirkliu, ižjejo raitas į
tą miestą, kur gyveno nuostabušar teisėjas. Įjojant į mies
tą, prte Besako priėję/ luoba
žmogus ir pradėjo prašyti iš
maldos. Banakas sušelpė jį ir
norėjo joti toliau, tik, štai,
I pasaulio tautos žengia kultūra-1 laošasai įsitvėrė jo apmauto,
„“[je pirmyn, jiems keli® pastoju)
ko tau reikiat —- paklau
•nn-i
, jnė
-*
*—’hgi
— Ai
tau ....
lie_

Įmiki.
t

,-rObl!

Ir aš pftlhiUb — tiuv ei
— Ęik ptaUi

— taii
1

k.

i Nb&jo jkdg j ateBdf. Ba-Į
nakas tuojau pažino ir nurodė]
savo arklį, stovintį dvidešimt
ties kitų arklių tarpe. Paskiau j
iįaėjas pašaukė elgetą j arkli

3.

dę ir taip pat reikalavo nuro- Į
dyti arklį-. Elgeta ir-gi pažino į

t
1

- .
1

'

■■

- ;7

f

£ — “Te tau ploštelis!
Apsiauk kojeles.
Duos Dievulis gerus metus — pirksim kaliošus, ’
5

f

' 5; — “Neprašau tavęs
Nusvirk dėl savęs;
Turto miela ievuželį — nupirks dėl manęs.”

»i
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Nugirdo fem LEŠČIUS,
Skiemonių purapŲoJ.
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Ir'atjojo heriHiželis subatvakarėlį,
Prikalbino panaitėlę* nuimt vainikėlį.

2,

Kai atjojo bernužėlis nedėlios rytelį,
Ifado savo panaitėlę rūtelių daržely.

V
4

t

f

Rado savo panaitėlę rūtelių daržely —
Turį rūtų vainikėlį ant baltų rankelių,

t

jf

4. ^■‘SvjBika gyva* panaitėlč, tu žalioji mirta —
Gal tų esi nuo Dievulio dėl manęs paskirta!’*
t'

>

5. .Pasigyrė bernužėlis turįs šešis dvarus —
Pažadėjo man tėvelis- šešis milijonus.

.?

Pasigyrė bcrdūžėlis, kad labai bagotas. —
Nieko nėra; jo nameliuos šunelis kudlotas.,

&

/

7. Kai nnėjaų, kaip kokian lįiužęljnį j ;
Negyvesni trijų dtoriį — skaičiau šimtu motų.

E|ąa Jtooląbjausta nori įšdidelės, bet- h ]
jšŽ^ėmės. \ Taigi žmo- [

o gal

t

8. •“Pakinkyki!, dieverėliai, bėrąjį žirgelį:
. ;* AŠ važiuosiu pas broliukus ieškot raškažėles'.”

£I|W uttaFŠiinas kaip tik grieš f
įsiarprlošinasiAatajikų baž-

Iriuos teisė. Pirm ateisiant Ba • |
toako .eilei, teigėjas iššaukė mė
mus verkiančius našlaičius.
sininką ir aliejaus pardavėją. I
\ F
[
(Pavyzdžiu'galima
paimti
Pra

^į&ų^WtoiW '.‘suprasti, kokį)
Mėsininkas buvo visas kruvi
nas
Savickas
buvęs
Seinų
“
Žiįfyšį Isri* -tas keistas *' ‘-Laisnas, o aliejaus pardavėjas — iš
■ Knyga — balsas,' kurs girdi- Į būrio “Gimnazijos vyrų ben
įgrisakynias su. jėzuitų gi; balsas, tas su jumis kai- (drabužio darbininkas, gyvenęs sitepęs aliejumi. Mėsininkas j v
'tarė:
•
'
, L
ąksto te riarbąis. Nebent tik
ffalimh mdarvti fb*: tiu—gyva ųitotis žmogausJMaceviznos kaimely 5 varstf
— Aš pas šitą žmogų pirkau!
erdve, arbaJatstu
arba atstu nuo Seinų. 1919 mei
meti.
vi
atskirto nuo jūrų erdve.
{ ~
?^vsl.b?
1VĮAIVCIIUO ■ -

Ub, feUr* I AVUjįW4UUV

T

v

i

n

L

*

*

t

Kai valiavau
laukelį, -nieko negirdėjau;
Privažiavus ių'dvarelį raudoti pradejau.

* 9.

Kai užgirdo atvažiuojant, karteliai sulojo;
Įeidamas broliukelis rankelėm suplojo:

10.

1

— jei užėmus Seinus ir besant ben-[^ U5sm^K ,Bet
s^?‘| Tom Estey iš Dover, N. M
-----• - h© mane uz rankos; ir
Į apsidabinęs naujosios -rūšies i
r x pinigus. rpajp j^udu ir[šaudymo ir medžioklei prietai- Į
atimti
v
atėjom pas /tave,, — aš turiu į sais, visą dieną hešivalkiųdarankoj piniginę, & jis laikoma-;mas
___ po girias nieko negalėjo
ne už rankos. Tečįau pinigai Lasį-j* parėjęs "u
namo sudilęs,
Tm?pąštebęktte, [išėjo ?š namų prieglaudos avi-f7^ mano, o jis — vągfe
[atsisėdo ir žiūri, kad jo maža

I

.. ...

v- ..

..L

jam įėjo miestan Į
Uie &TM netiesa.

’• t

•

“Nesugrįš!, sesutyte, iš lotr esi imta: —* '

'12.

Tik sugrįši in kapelius, kur žemele šventa,“

r

■

,

‘

x

~

'

O, gi. ; Je kur važinėji? — Q kur (kur-gi) važinėji? .

<

. ••

Kai aš jam pripyliau piląę

,A

Nugirdo Igm LEŠČĮUS/ .
Skiemonių parapijoj.

».

'mgaa ką sugautą
*) J(ž —
Mėsbm&asl^^^u^^Ste mStF U***«*a*^^

atėjo pas mane pirkti aliejaus.}

i

11.. “Sveika^gyva, sėsutyte, je*) kur važinėji?“ •
‘ - Atvažiavau pas ‘broliuką ieškot raškažėlių. “ ‘ -

••

....

F

f

. If 1 R fifilt'Y it t L

ta*’

.

Bernelis artyn,—
’
'
.
Panelė tolyn; —
, .
“Palauk, palauk, panaitėie, — pasikalbėsim f
»*
.
—•“Nenoriu lūkėt,
Su tavim kalbėt:
v
Gaili rasa, o aš basa; kojelėm šalta.”

2.

ir nurodė. Tada teisėjas, sės
damasis į savo vietą, tarė Banakui:
— Arklys yra tavo: — pasi
imk jj.
Po teisino teisėjas pasikėlė}
'eiti namo, bet Banakas sekė jį. Į
— Ką-gil Tų nepateakm-j
“Laisvė” sako, kad man ne— Davei |gj
tarė tas mano sprettdįRUt — pa-}
aka jėzuitus ginti. Bet aš Jį, stoją tarnyston pus vieną nes, “kultūros amžiaus barba
M
toks 'klausė teisėjas temką.
U eatt apreiškęs, kad jėzuitai nedorą dųųndąvį, tas jį pft* ras“ vienintelį Šviesos spindu- luošasai,
a wę« apgina ir raštais ir statė ganyt meitėlių ir taip bu lį — mokyklą ritouge užgesiib malonus, mintik teRftMUt sa- - — Ne, a| pąteĄM — ąž- |
‘s.- Mano uždavinys iš- vo šykštus, kad gailėjosi jam] tt Bet ^įstengi jis išplėšti I vo arklio iki*ųtateftefH, M ‘sakė Baliuką*, — piktai ųohširiais ėjau žinotjį teįtig būdį te te-į____
idyti . “Laisves” nesąmo- duoti jovalo, kuriuomi meile- j:jiems mokslo troškimo. Antai taip arkliui su
[žinojai, kad ptaigMbuvo misi|bėguheriiiukfts,mąrgaite prieĮužspardysmane.
kuitomis ji pasižynri savo liafmaitinosi.
>rt (krūtines, po drabužėliu jlė sle-1
ie ant jėzuitų. Štai vie • Taip ir su bolševikais. Jėško
>ia kaž-ką. Tai mokytis jie
vien medžiaginės gerovės ir tos P?
šė iŠ daugelio pavyzdis,
su nuodėme bei su pačios taip mažai teturi, kad jų iega, o slopią knygą nuo krauHęyę uždraudimut Jeigu, da- 4 ‘rojųjo” Rusijoje Žmones ken- 'orio akies. Nuleista viešai —
A1HU1US
(kaip: paėmęs bliūdelį v
e^ katalikų bažnyčiai iš- Čia^dideliaumą badą ir skurdą. bėga slapčiomis pas kunigą kle
-Ko-Sta sėdfe-Mk mesiid5iatt * ® ?W»°a
***|
daamt naudos žmogaus užimi- Skelbti komunistinį rojų ant boną, kuris užsidaręs savo
J\o g te «e«J,
Ūpu, esĮ'žtergjąū — ar plauko Vandens
tad užmušimas nėra jo- žemės prieit įsikūrimą bolševiz-1 kambary* sėja jų sielosna švie 51
paviršiu aliejus. Jeigu piMgfl
sos kibirkštis, tėvynes meilę.
. nuodėme ir Dievas to neuž- mo
mo misijoj
Rusijoj,, gaiej^
galėjo būti
dar šio-1
ęutiaarsm-.^
„ .
mažuv.
gA .
4t4geta ątaMe*
būtų &
aliejaus pardavėjo,
Idos-toldos
pasisekūno
vilties,
H
e
f
a
J™*
a-udžia.” (“Laisvė”
No.
Kam:gl tariu Irsta: arklys toite
^įliejue-'
betdabarikuometkomunizmas
h"Sa
naujos
je^s
skalūno-,.,
«)•
., yrau^no; ueWn gmejuark--V|^
jos bręsta. Bet ar visiems]
;K kurgi “Laisvė” paėmė to- pasirodė didelųuisiu ftasco bei Įse
pasiekti nors taip vargingai|?° a d,xo *’
® .-,®IFS e*ejtyras, riebunjywj pwiw#iž, už-1
’ ipmeipg, . kąd žmogaus už- nepasisekimu, siūlyti jį mi
tas mokslas’! Tat grįžta džū-P^‘A
,
. . . ,
Itatman neabąjojttesi jodės, mė-|
r»ąfimas. nėra nuodėme ir Die- nioms gali tik proto invalidai- Ikeliui; <b«taitei laikas, kadaidaug mo-H^ p
j
.
~ n* • Vs • ^ - • ‘ * • *»* ’ * ♦ * * • • * * ‘ * * • *§2 »ėn Dzūkija! Liejasi kraujas,
ftvaa tu- neuždraudžiat
Juk paliegėliai.
... . .motini verpdama jj skaityti,^ »’
kaip jiedu k.
į^g'
Dievo įsakymas skel“Laisvė“ .
*^^*“1^611^1111^15:.”, Jei Dievas [Dievas t-b jiems sukišo pla-| Snnfcioj.
J*®?
“Darbininką“ špi ’
p: “neužmušk,“ tai kas už- ganu. _Atmokant
_______ ______
__ ____
panašiu
pini.. ? eatoąžo Dievo įsakymąIgu būtą galima ją pavadinti,
padaiOModėmę. Gi šv. Ig■ 1

JSVUy PRINCIPUS

Ant kalno akmuo,
Pakalnėj vanduo: —
Išvaikščiojau, išbraidžiojau tą vandenėlį.* ”,

1.

Sunkiausi užvaizdas darba

Įtt auksinius pinigus. M
stone Natamal Park. Pereit®
[ėmiau pinigus ir .padėjau- ant vasar® ji turėjo aprūpinti vis“DABBH<INKO” KNYGYNE DAR RANDASI
SEKANČIŲ GRAžiŲ VRIKWGKŲ:

Bus ir kaip tiktai išduoda to. JgyveBB^mieemi.. Dabar km

Jurgis Žiburys, 3-jų veiksmų scenos veikalėlis, i Ine*
Sniegas, drama 4-se veiksmuose
. .40e.
Šydų Karatai drama keturių aktų............
Dangus Brangus, komedija 2-jų atidengimų....
GiMufctegaa Vynas* dviejų aktų komedija ir (Eri

ko jie labjausia trokšta. <
tenka ^imtati Ketaus
fMikn n Vito mum nfil n trifin a L-nru I

*

pralatravęs gautąją iŠ tėvo da

.atjoja, jis nebenorėjo lipti Mbet pasknttaėjfe dianase, snši-

monologas •....«»..•>.*..,.........
Valkų Teatrai: I dalis: 1) Pagalvok ką darai, 2)
.
. Jono laimė ir 3 ) Pasakyk mano laimę. .. 45c,
Vąiįų Ttettei; ’II dalis: I) Ištirsime paskui* 2)
Antumikas Našlaitis ir 3) Mėginimas ...,.,
Brasta*. Germanu, Saktų^Fabiala, 5ak- /
tų* Liurdos Stebilklai; 4aktų......(igc
. Mgėtų Gudrauti, komedija 3-se veiksinųose.., .25o
VisiGeri, 3-jų aktą vaizdelis
. 1M
Btenuur, III-čia dramos dalis V Gims Tautos Ge* •

— netiesa, ■
|sprand®fr parkrito negyvu.
Teisėjas truputį pamastė irjbet viltau.atsipeikėjęs vėl pret»Fė!
■ ”
įdėjo kalbėti.
' . '
A----- —------

t

*

.

»

t *

Htisbuųge susipyko šuo su

.

ą-

t * *

**

»■ * Įį *

Ai "ta %

ti ( I 4 O I * * •'<*' *

Medicinos Daktaras, komedija vieno veiksmo. < ..
Kame Išganymas, Libreto 4-ią akių ........... k’j.
I Ubagą Akademija te .B Ubagų Baltos, komedijeles viWW veiksme .......... .....
..Itete& WMk> mwjas deklmuątarius ..,
Įgmeųpa.
visi.v^nu balPinigus
siųskite
kartuGalop
su užsakymais,
* t Vi *

h t • < «

pravardnuoja
daugybė imamų, pasiklausytikpirdanme
šunį, numetė n
V—iŠ.(teisėjo tapradunų.
TaiMąas.Iiiojoe
čeveryką.orgwwijos
šuo tuoj tai
'
Jaiuumui
_ _.w
„
iššaukęs mėsininką, tarė jam: fužužgintas
Čeverykovaisius,
ir į Policijos^
kuriu iis pa- ,
;.J
suskhs atgaunu
jos nei
vadu vdžye?«ti.llžd,*?itePinigai tavo
pasiimk I Gospadorius
toliau jau

9iiw.

Lazdijai,

■į

į

4

I •

Itagpiūčiu 23, 1924.

M

*

.

jo isiško
lunke.banki-itb
\
fe>sKo bmiMuto.

*

\

1

'•

-

.. ..Ipazino ir atrodė <rkll. BUJ*
Jfe
3 s|delto aš pth»diį#u piju į ,ftrk-|
Boston ir,elgeta
MomtaSjo
.
*’*l*BanSJ
pas[“dę-

Igudc, jaunuoii-e-, ppa vumine
dtio ppsiaititai, tiiwV>ksrei^W-

***7* *hadu arklį p Utak k
...
.

1

r

•

s

A

ją vadas kun. kleb.J. Arpuota* irgi į koncertų buvo, atvykęs* Taipogi buvo atvykę koncerto pasi
klausyti 'Ausoutjos klek. kun. J.
Jankauskas; New Haven’o* klcb.
kun. V. Karkauskas: iš Nevy
York’b kun. N. Pakalnis buvo
kviestas su pamokslų. Taipogi
buvo atvykęs iš Netv York’o vi
siems žinomas Dr. Povilonis hu sa
vo šeimyna. Apari lietuviij inte
ligentų buvo pora svetimtaučių
kunigų.

i

i

■-*».

t
£

#. BagstiNbL Jnįpkai atėjęrir -atradę aavo drau- svarbus žingsni* paadrytas pįrTmiyiMlMKŲ APSHJMDIIMII} gt betfngimaujant, saka jam: m.vm ;Ka» biUų galima padary
_ ______
‘Eik dirbti. MeSitavo medpkon- ti skaitlingai priklausant prie šios
■ UKlįHft,
- M .p^o.iuaį aedi, „riktauorgani racijos f štai kas būtų ga
-»<i»ne darbininktikas' prakalbas. ***w*^w7
lim# padaryti.
Prtei prakalbas Stasiukas BaubiPriklausant prie D. D. K. S.
JrigirmridMmyriKiMimiarim ne*
ąiandagiai’
skaitlingai ir užsimokant po 35c. į
į
advokatus B. Dųužvjrdti, Lietu dEad kokia . šia (drivinmaM tarn
mėnesį būtų galima lengvai užlai
vių Dųrbiginkų Kw«niyrik
tų 20 jūrininkų, aprigyvenusią kyti nevieną, bet kelis advokatus,
jungo* aakreUrius ir “Darbinin ant salo* ir tųrp įimto milijonų
redaktorius, kurie Žodžiu ir raštu
ko” redaktorius. Jti savo gražfo’Mmmrių, aprigyvammių ant šio A* duotu mums darbo žmonėm nau
Į
je ir turiningoje kalboje plačiai
smrikos kontinento? Skirtumas dingus ‘patarimus ir atstovautų
apibudįuo dabartinę Amerikos
I
tik tas, kad tie Jūrininkai buvo mūsų reikalus visuomeniniuose su
’
dsąbmįukų padėtį ir ragino ųpiMsusipratę kooperatoriai, kurie vi važiavimuose. Lapkričio 0-7-8 šių
į>
tti į organizacijas, kad per jas įri bendrai booparatyviu būdu
m, -New Yorke įvyks visuotinas
gyti daugiaus supratimo apie savot^ . w
f
naudojosi Amerikos kooperatyvų suvažiavi
dvhįnlukitkus ręikaiųa ir apeigųL, ti nuo tinųudpjįino- RędČri, kad ąavo darbo vaisiais, ir nesidavė mas. Ar nebūtų gerai ir mums
CTiA-l lietuviams turėti tenai savo atstof
kięčiaUBimi ir akmenižkiausios šir-'
f
jeigu
saerikęs AarbiMąkab tai tiena^vus? Arba supysime i
dys ir bukiausi protai bus pilnai
šimto milijonų ucauripratėlių mi Lau renco L, D. K.
kuopa- bū
supažindinti su gyvenimo eiga ir
nia, kuri duodasi, išnaudoti ma tų skaitlinga nariais, tai būtų
organizuotės reikalu, ir kad nė žai sauJulei turčių kapitalistų.
lengvai galima įsteigti vakarinius
vienas esųntti svetainėje lietuvis
SaVy^buč vienas iš tą dvidešim kooperacijos vedimo kursus, ku
netieti neprisirašęs prię*vtiniūte- ties jūrininką, atsikėlęs anksti,
Advokatas Juozas B. Gailius.
riuose būt galima dėstyti kooperalės varguolių organismeijos—Dar
z iji ---W .v
- 4. L
r t-yvio judėjimo istorija, aritmetiŠio mėnesio l(Mą d.:(S'ttpi,einė.:7Fū(ItemĮ)r
bininkų Sąjungos. Vienok, kuosus įrašius k šautuvus^ tinklus, ka ir kaip vesti tvarkoje koope
i
mėt prasidėjo užrašinėjimas, atsi
meškenas ir sako: ‘Šie visi įran racijos biznio knygas. Argi tas Massacliusetts valstijos teisine Bostone tapoprisaikintas ir-pa
rado kažin kokių bailią, vien tik
kiai .priklauso man vienam ir jei nebūtu naudinga? Įsigijus reika skirtas prisiekusių advokatų tarpan ptl. Juozas :Gailhtsrsn-gtdt*
Dievo malonių laukiančių, orga
gu jus norite juos naudoti, tai lingų žinių kooperacijos vedime, praktikuoti, t. y. vesti visokias ciyil4\<Mr-Ia’httinales-bylas«vi
nizuot ės neigėjų, savimi nepasiti turite man už tai atlyginti, ‘jei
/
.
paskui būtų galima bandyti tas Ži suose teismuose.
kinčių ir visokių kitokią galų ti* gu.katras ii jūs sugausite 10 žu
Gegužio mėnesy, 1924 m., baigė Suffolk Law Ktdiool su L.
nias vykdinti gyveniman, ’ Tik’
radėjų. Gailą man jų.
vų, tai tas gausite vienų žuvį už truputį gerų norą ir daugintis L.. B. laipsniu. Birželio menesy pasekmingai išlaikė valstijos
Mat kuomet žmogus neprotau- sugavimų, o kitos visos priklausys darbštumo, ir viskas būtų galima kvotimus —Bar exammation.
Ja, tai paprasčiausi gyvenime ap- tnan. Jeigu kas nusausite 10- kti- padaryti
Juozas B.. Gailius plačiai žinomas Bostone kaipo-nejudina
sireiškimai atrodo visai kitaip ne įkią, tai tas už darbų gaus vieną,
'
,
Jeigu La\vreneo pi*ofesijoiialai, mo turto agentas.
gu. ištiktųjų yra. Gal sakysime o kiti devyni priklausys man. O
biznieriai būdami įvairių pažiūrų
bedarbės priežastys, dėl kurios jeigu jūs su tuomi nesutinakte, tai*
žmonės Kolumbo Dienoj suvažia ti,” kurių skelbė ‘Vienybe” No. rupijos bažnyčių^ > dar gerokai
tūkstančiai žmonių aimanuoja. stipkite badu ir aš jums įrankių
vę “Palangon” pavalgė pietus, pa- 109 nutarimas streikų atšauktų ga- prieš 7 vai. bažpyeia buvo jau.pįlBet ar pagalvoja nors vienas iš; neduosiu.’
sidalino draugiškomis mintimis ir Ii būti skelbtas tik tuomet kada nutėlė. ’ Daug svečių buvo Jš ar
v -kokios priežasties bedarbė kįla.
, Bet tie jūrininkai su tokiu vie padarė žingsnį prie taikos, prie tokia žinia yra paskelbta per uni timųjų kolonijų^pač daug buvo
Atrodo lig darbininkai sųprotauno savo draugo pąsiūl^Tftu nesu vienybės,' tai kodėl mes darbinin jųatsilankiusių iš' Harfford-o, nes
ja, kad jau paties Dievo taip y- tiko, atsiėmė įrankius, dirbo po
kai negalėtume bent grynai mateDaug mums pridarė blėdies tosra. surėdyta, kad per darbdavių
senovei. c Žinoma, gal jie pavar rialiai-ekonominiuose dalykuose melagingos žinios apie mūsų strei
luomų Dievas rodo darbininkams
tojo kiek- ir prievartos to klausi susitarti ir eiti .išvien? Sakysi kų. Privažiavo žmonių iš kitu
'*'kŪDIKIu>
savo malonę duodamas Jiems darmo išrišimui, hėt kitaip ir nebuvo me, kad ir įsteigime ..vakarinių miestų ir vieni skebąuja, o kiti
bo ir žmoniškų pragyvenimų, ar
ga]jma pasielgti. Jįe būtų buvę kooperatyvių. vedimo kursų, 'pas keikia melagingas žinias kuriomis
ba užsirūstinęs baudžia juos sun
DEL APRŪPINIMO.
didžiausi žiopliai, neišmanėliai, kui steigti koopėr&tyves krautu jie buvo suvilti. .Toliau “Tėvy
.
♦MOTINŲ IR4V «
kiais bedarbės laikais.
‘
jegu būtų pasidavę vergųuti vti* ves ir 1.1. Tuo Mausimu mes dau nė” sako, kad visu streiko laiku
HKŪDIKIU SVEIKATOS.
.<*
‘ Teeiaus protaujančiam žmogui ąiam žmogui..
. <■
giau turėtumėm susirūpinti. • Gi mes 'teikėmės jai tik šitų praneši
f atrodo visgi kitaip. Jeigu Dievas * Bet argi ne tai puta yra ir su pradžiai patarčių lankyti, kurie
iiMM AntaH MTa*W *
mų prisiųsti. Taip ir šitų pirmų
Į
norėtų, kad žmones bejarbiautų, Amerikos darbininkais ? ‘ Kuomet
, w Mk«
į
gali, vakarinius kursus, kuriuos pranešimų sudarkė permainė reikš
tai Jis Adomui išvarydamas ig ro darbininkai miega, nesirūpina sa
į
steigia Federacijos skyrius. Ko mę mūsą,pareiškimo ir bara mus
>
jaus
nebūtų
pasakęs:
“
Prakaitu
•ykMtkfy./
I
vo reikalais, šalinasi nuo darbi- rintieji šiuos kursus lankyti gali už darymų teisingų išvadų ir todėl
I
braukdamas valgysi
duonų.” rankiškų organizacijų, tuomet ma*
r
užsiregistruoti pas K. A. Vencių, jeigu ir šitą mūsų pareiškimų ne
■ Taipgi vienoje giesmėje yra žo- Žų sųujalė tureįą kapitalistų pasi
•ntkm Msyml k tMtal
70 Lawrence S't.
t
norėtų talpinti taip kaip jis para
'džiai: “Nuo dykaujančių tolinasi savino sau visus, darbo įrankius,
'Ir mm
IM i*4 ~
kqr]
tw-‘ .
šytas, tai malonėtų mums jį suDievas, su. darbininkais hovijas gamtos luitus ir koliai mes neati
mgtfiriikBlB iHkg* ■
grąžinti..
PROTESTO REZOLIUCIJA
kaip tėvas. ” Iš to kiekvienam. duodamo 95 nuoš. jiem Savo dąri*r*W« *WraJ>_j|lkral
: Patersono Lietuvių šilko streigaU Wti
kad Bievasjneaa-K'ą^Vi^Sėkierių komisija:.
3
ri, kad žmonės dykautų. Ir
1
t
’ jei’ duoda.*’
Kadangi mes Petersono šilko
STRAIPSNIS
91
J. J. Dulkti, M? švedas,
gu Dievus norėtų bausti dųrbinin»____ *
Šia pavizdti yra visiškai teisin streikieriai siuntėm rezoliucijas
I.
V.
Kulikaitis,
*
kuš, tai baustą kuomi nors kitu,
PIENO PAŠILDYMAS. gus, Kasgi būtų atsitikę su tati kųs link mūsą streiko į “Tėvy
o ne bedarbe. Ant galo už kų-gi
Kad pašildžlus pieno iki tinkamos
20 jūrininkų, panorėjus vienam nę,” organą SLA. dėl patalpinitempera Uitos, įdėk bonkutę | ind:) šilto
Dievulis turėtą bausti tuos Med
MONTELLO;
MASS.
pasisavinti visus darbo įrankius? no arba sugrąžinimo neduodami
vandens taip, kad vanduo'pasemto vi
aus, vargšus darbininkėlius? Ką*--------------są pieną. Virpik, bet neužvirink. Ban
Jeigu vieni būtų manę, kad to jai teisės sudarkius patalpinti įr /♦
LDK8. 2-ros kuopos susirinki dant šUtimią, užlašink :uit rankos.;-Jei
gi jįe blogo padarė? Čia turi bū
kių Dievo valia, kiti būtų stovė ' Kadangi “Tėvynė” iš trečiosios mas bus ’4 lapkričo, Šv, Roko sa- -Jaučiasi ripiloni šilima, tai ‘kūdikiui
tiks> Jei pienas per karštas, atvėsink,
ti kita kokia priežastis- ję nuošaliai ar sakę: “Jūs grunb jai pasiųstosios rezoliucijos tilpu- ėje, 7 vai, vakare. Gerbiami na pakišęs pu kvunu*šaito vandens^
' Vienok _graikų išminčius Epik* kiiės ąu jūQW jeigu jūs jį apveik sios S d. spalio, 1924 m. susidedan riai ir-narės kvtičmmi- susirinkt,
KŪDIKIO LAIKYMAS B.ONKFTE
tetas sakydavo} “Žinok ir nepa site, tai ir mums bu# gerai, jei čios iš apie 10G žodžių, vieną pa.
.
PENINT.
ant minėto vakaro, nes šti susimiršk, kad žmonės patys yra kal- ne, Ui mes ti jūsų pąsijūoksime ragrafą išmetė, o kitą sudarkė pa
Kūdikiui čiulpiant reikia. Ji ant kelią
rinkimas bus labai svarbus. Ma-. laikyti,
gaivą ilsint ant rankos. Btitkns
ti sava nelaimių, nes Dievas su- ir vergausime viri sykiu.” Ati^ dėdama ne tuos žodžius, kuriuos ■ onėkite' sueit ne tik nariai^ bet ir- tę reikia'Isdkyti
per visą laiką, ir to
kioje pozicijoje, kad, bonkutės gurkly
į
tvėre visus laimingati būti, daveĮką kas būtų atsitikę. Jeigu yie mes parašėme ir taip sudarkius
“Darbininko” skaitytojau Bus miniotus botu .pieno. Jei taip'yi'a, tai,
niurna' visokias priemones tąi lai- ;ilas kitas ir būtų norėjęs nepasi drįso padėti streiko komisijas varneleidžiama orui riulptis per čiulpiką, i
dąug naujų adlykų apąklbama a- Duok
f
kūdikiui progą gerai sukąsti čiul
mei pasiekti, o jeigu mes tos lai duoti, tai tas būdamas drūtesnis dus,
.
pie musu organizacijų, kuri mums piką.
mes nepatiriame, jeigu vargus būtų jiem nosis suplojęs ir jie bū- i; Todėl mes, Patersono Šilko strei
PAĖJIMO ILOIS
šiandienų yra brangi ir reikalau
kenčiant, tai tik dėlto, kad mes :tų turėję jam vist vergauti. Jr kieriai, savo susirinkime laikyta janti mūsą visų žodžiu..
viuipiinas turi baigtis j kokią dvide
arba Dievo neklausome, arba esa  čią ne Dievo tokių valių būtų bu- me 15 d. spalio, 1924 m. protes Kviečia L. D. K. S, valdyba:
šimts minutu. Jei kūdikis rija godžiai,
atitrauk čiulpiką valandėlei, jei budime apsileidę ir nesųnaudojapie tin vus, bet jų pačių žioplumas, apsi tuojame prieš tokį SLA, organo
t
Pirm. M« Kamandulis,T. kis. mieguistas,. neduok snausti kol ne’lšbaigs bonkutės. Jei to nežiūrint, už
kamai Jo duotąsias mums priemo leidimas. Taipgi ne Dievas yra elgimąsi ir taip-gi mes sukome
Rašt K. Peliackas.
snigtą, atimk bonkntę ir neduok? nieko
nes. ”
■
kaltas, kad mes darbininkai šią “Tėvynės” redakcijai kad jos pa
iki kitam sykiui.
Ne lab senai viename darbinių- dien kenčiame sunkius .bedarbės staba pridėtų prie sudarkytos re
JEI’ Jrsr KŪDIKIS NEDAPENEWORCESTER, MASS*..
TAS,- TAI PRIEŠ .Ji STOVP LIGA.
kukame anglų laikraštyje teko- isįku$, W musų p^Sių žioplumas zoliucijos taipgi yra ne mūsą streiNežiurine progreso medicinoje, ir.appatėmyti straipsnelį po.ąntg&lviu: ir apsileidimas, kad mes liesu-' kierių simpatijai. - “Tėvynės” re Spaudus.. Draugijos po globa
švietos, šeši miilonai musą vaiką mo
“Darbas Visiems.” Tamfistrųįpą- pintame ir nenorime suprasti, dakcija suko: “Lietuviii laikraš Šve. P. 6-tos kp. susirinkimas j- kyklose yra nedapenėti. Kaltos dau
giausia motinos, nes jos nepažįsta pa
ųelyjenųrędųwb®d«rbūtprtiiia-{kad
reikia orgųnizuoties.
čiams ir telieka vienatinis šaltinis vyks 2 d. lapkričio, tuoj po miš vojaus
• ženklą. - Blogas penėjimas, yra
tįs sekančiu pavyzdžiu: “Aąt ma ’ Mes gųilMčs išleisti kelius cen- žinimns apie streiką imti — ang- parų, bažnytinėj svetainėj. Ma gilus, vidujinis dalykas'. Jis pradeda
savo mirtiną darbą pirm, negu Nepaste
rią plauke nedidelis laivas, kuria tuą savo proto patobuHmniui, sa- Ją spauda, Jei anglą spauda lonėkit visi nariui susirinkt, mat bintieji pamato. ŪJogiąMsia tąi • tąs.
me bąva apie 20 jūrininką įgulos. vo reikalų pažinimui, užtųd ir ne- skelbė klaidingas žinias tai lietu- artinasi metine šventė, bus aptar kad jis paliečiu visus. Nedapenėtas
kudtiks lobui, tinka Ilgoms.- Pavyzdžiui
.1
Ww audrai ją laivą# tųpo nu prigulime prie organizacijos, ne- vių laikraščius negalima už tai ta apie apvaikščiojimų tos dienos džiovu i»uj<»ju tarpi* tokią..’Nebūttptaip
sunku' Išnaikinti taip vitdimiimis; vai
ir spaudos platinimų.
blokštas ant tuščios neapgyventos, skaitome darbininkiškų l|iktašehj« kaltinti.”
kystės ligas jei’imtą gąlhim-prašalimi
Kp. narys C, J. Senkus. nedapenėjimą. Kiekviena nmOpu; turi
salos. Kadangi ją laivus tapo su* ųrba jeigu ir skaitome, tai skai Mes norime pasakyti kad nei
apsaugoti savo kudikj <{et joKpličios la
gadintą# į pakraščuiasa kyšančią* tome, kokius šlamštus, kurie mus vienas lietuvių laikraštis negali
bo ir dėl Jąbn kitą vaikų,
; Y
Nedapėuejhmis
yra
vaisius,
blogo
WATERBURY, CONN.
Uolus, tai jie įiebegalūdąmi toliaus kvailais padaro, -Taip elgiami> npsiplųuti'rankas su nekaltybės
maisto. Pridedant Bonleifp Eagie'Pieną į valką vdgį motina gali būti'tik
važiuoti priversti buvo tisėsti ąnt mes lietuviai,' taip elelgiasi ir ki vandeniu pataljnnęs pragaištingų
Bažnytinis koncertas.
ra kad teikiu jienm.’tikrą apsaugų.
tos salos. Kadangi jiems maieto tų tautų darbininkai, Ir koliai ir melagingų apie streikų žinių, sa
Nelabai senpi jiioksįlšicl eksperimen
f
__ ___
_ i
tai daryti su mokyklą vaikuls parode,
liko nedaug, tai jįe tupėjo gaudy mes taip darysime, toliai mes bū kydamas,' kad tų žinių jis ėmė iš
19 spalio šių pietų uraterimvie- kad Eugle Pienas ntžym&itmL imsekti žuvis, rinkti vaisins ir j»ti mai sime išnaudojami.
anglų spaudos,’ nes kiekvienas eiai turėjo nepaprastų pramogų. miugas gydant nedapenčjtmą., Vuikal
gavę Kūgio, Pieną rodė daugiau progre
tintas. Bet vtiuss iš ją
, Žipama/ aš nemanau ’ sakyti, £tirikieriaw
simpatizuojantis Visi laukė, kaip saulės patekau* so negu pt'učti su puprirntu'lamką pi<‘mas dirbti nueiną į kitą galą suks kad bedarbės kbfflpim* būtų iš žmogus be vargo gali įspėti katra eios. Taigi ir .neapsivilta. Jeigu nu. Daugelis augo du syk, aiuarkittu*
Nek Eagie Pienas turi kiekipmą rei
ir radę# Urnai didelį bananas me rištas prisidėjus mums prie Ijietu- žinių priigaiitingu streikui ir kat visų valanda, ankščiau prieš pra- kėją, reikalingą vikriai k vėl kutui.’
dį pilną nunokusią vaisią apsigy- vių Darbininkų. Kooperatyvas Są- i‘u ne. šitokios Žinios kaip kad dėsiaut programų vykinti, žmo-'
sh'tiųtuiiuS'ktu
n*
vmia po jutim. Tuomet kiti jttri- jungos, bet tai būtų pirmus ir nutarimas pikietuvįmų “at“ k- nes dideliais būriais rinkosi į pu- čkailiA*
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Vjetiuti .k'lelmuw gerb. kum 4» ■
VaJantiejus lydžį^a ritaUIm**J
kūmų ariate* pošycųtiim mwįiw'
vurgouųs., JJuskmii.praliejo jnuzikalė programų dalis. , Viaupti*’
inu parigir<lo siparinvb krip jwr*
kūno trenksmas, hett sy^ių jr <nsį Nuvejantis navjų vargonų akprdus. kada mūsų vąrgoninbkaa
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.A. F. GARDINER-B. RIMOMAVI^UB

y

GARDINER PIANO CONPANY.
Paa mus galite gaut gerinusio išdirbimo pianus, grama-1
fonus ir lietuviškus rolius <ęl pįay pianą.

I32Ū.0Ū, o^jdayoriai IMJ5.00.

Nauji pianai

Reikale >rėipkjtes:

GARDINE^ FUW 0$.

K*R

Provideuce, R, Į,

472 Westmiiister 8t.,

1 > •

J^WAISANT

pro
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šešių milionų vaikų
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Ar jūs manot,
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KAD

Šie vaikai būtų neda- *

T

penėti, jei Jų tėvai ži
notų, jog kiekvienas .
nedapenėtas
vaikas
lengvai papuola Vįšoms ligoms, nuo pa
ausių uždegimo iki '
džiovai? Daktarai sa
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KAD
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saugumas Vždi gera*
me penėjime. Bandy' Šiai ^nesenai padaryti
Viešose
Mokyklose
ę, kad dadejimas Bųrden’s Eagle
Pieno prie vaiko mai
sto suteiks kiekvieną
valgio dalį, reikalingų
padaryt jį stipriu ir
linksmu.
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! Jūs norit žinot ar J$sų kūdikis sveikas, ar
nedapėnėtas, ar daug
jis turėtų sveri, kiek
augščio turėtų būt,
kokį maistą jam duot,
ir kitas naudingas in
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i> grojant vargonais “Barcarolle”
aptikės dar
ceriu netik vietiniai muzikos Drimdzi an
TeL Ųalveratty 4111
Tsehaikovski’o; “Andante” from
mylėtojai privalo aummdomin- nebuvo,
rjiems vaka
* Sonata, op26Beethoven’o; “Song
ti ir gausiai atsilankyti, bet ir rus surengti, iš visų išgalių vi
MŽriftUdai. Posėdžiuose rug,Without W(wds ’ ’ Eugelmamfo; SMARKUS SUSIRINKIMAS. iš- apylinkių lietuviai privalo sus vietos žmonai sukviesti, o
piūčio 9 ir 21 d, piniginiai nu
“Cradle ’Song’* Spinty; “ITelitb
domę atkreipti ir progos nepra visi bus. ilntr pBtenkittti.
L. D. K. S. 1-mos kuopos su
bausti keli gyventojai už šunų
dhiin and'Frigu” BucIl’o visus ža
leisti.
nerišimą, kėlių netaisymų ir
vėjo švelnūs naujų avtgonų akor sirinkimas buvoriitaminke, spa
kitus prasižengimus.
Keli
dai, ypač meiliai skambėjo kiek lio 28 d. parapijinėje svetainė DAUG UŽSIREGISTRAVO.
ai, gelbati virškinimui ir labii
Labai
Jil
je.
Narių
buvo
prisirinkę
daug
krautuvninkai
nubausti
už
nevieno ausyje vox kamana sujuiigI
ii trijų.
Massachiisetts valstijoj šiais
Uiso kraujų.
daugiau
negu
paprastai.
Rei

sumokėjimų savivaldybės nau
tas su tremuliu/
Praėjusio,
pagedėlio
fakarą
metais nepaprastai’ daug bal
86 WIND80Ę STREET
CAMBRTOGĖ, MASS.
dai 20 nuoš.
Nustebino visus galingu baso kia pastebėti, kad gana gražus suotojų užsiregistravo. Užsi Scenie^emple
bu
G»nk-JĮ P&i SiV, Krintu vi'nllsk<
Išduodant vidaus pasus ta
balsu V. Juškaf giedant “Kad būrys buvo ir moterų. Jos vi registravo 1,400,000 žmonių.
pvių
ryba nutarė imti už kiekvienų
skausmas ”, Naujalio. Daugumas sos, ypatingai p-nia Karčiaus Tiek nekuomet nėra buvę. Pe
trolis
pasų šiaip: už blankų 1 lit, 50
lietuvių intriigentų mano, kad V. kienė, gyvai dalyvavo visose reitais prezidentiniais rinki
diskusijose ir tiesime ateičiai
et ir raštinės rinkliavos 50 et. AMTRO MORGIČIO
Juška ateityje duos lietuviams tą,
mais tebuvo .1,179,085* balsuo
®rt. So. Boston
DUODAME PASKOLAS
— viso 2 lt.
ką Tatlas^Saliapinas davė rusų kietesnio kelio. Šiame susirin tojai.
Ligžiol valsčiaus valdyba
tautai, . Labai maloniai pagiedojo kime gyliai buvo išgvildenta
Suteikiam norintiems antro niofgičio
neturėjo išsirašiusi laikraščio pu.*koių
3iL Blažauskaite -iš New Britam vfs'i kuopos trūkumai ir išdirb
ir skoilnam pinigus ant namą i GMAim «mU»INW ir Retortitof
išpardavė
.
“Lietuva/7 nuo ritgpiučio 1 d. :laimi, lengvomis išlygomis. Kreipkite#: omo valandom: Rytate Iki 9 vtL
J<Ave Maria” Gaunod’o, akompa- ta pienai gyvajai -darbuotei.
Progresistų partijos kandi
Room 015. 333 Wnshington St., Boston.
Nutarta įsteigti lyg ir’soeijalę
nutarta tų laikraštį išrašyti.
.' ■
Po pietąnuo 1—•
Tel. CopgreSH 3590.
(N-S)
Inuojant su smuiku M. Brazaus
datas į prezidentus senatorius
VakaraisnuoS—9
mokyklą, kurioje bus rišami vi
kui ir VHFgonąis A, Aleksiui; bu
5831. Bro*dway, So. Borto*
La Follette kalbės Bostone ket
sokį darbo žmonių klausimai ir
UBtimMI|Ktas»ssąna
vo tai stebukliugas suderinimas
Ramygala,
posėdis
rugpjū

verge spalio 30 d. Mecbanics
gvildenami
reikalingiatisieji
žmogaus gaho šit smuikos ir var
čio 13 d. Taryba nutarė pra
salėj. Tikietai jau pereitų padalykai; Tos moldntuvės štar
gonų balsais. Kitą “Avė Mari
šyti švietimo ministerijos, kad
nedelį veik visi buvo išparduo
han ineina p. P. Gudas, p-nia
Ramygalos vidurinioji mokyk už puiku S šeimynų 11 knmhnrlą kam
ja” Louretz pagiedojo dvi choristi. Sales galerijos ir pakrašKarčiauskiene ir kuopos val
namą su visnis naujos mados tmti: Julija Baranauskaite ir Adelė
la būtų suvalstybinta nuo Šių pini
riais stovėti yra uždykų>« Žiiioprovemcnmls, sodu ir vietą dėl garudyba.
FOTOGRAFAS
LiutkiufG Tru tapo 'giedota “ Je- *
mokslo metų pradžios, Vals džlą; savininkas išvažiuoja J Colorauo,Tai
ma visi nesutilps salėm
Nutarta dėti visų pastangų
• todėl ir paftluotia iSt bevelį; pua^ pre
stt Dei Vivi” Verdi. Trio sudarė
’inf? ,West Newt<m gatvės
čius ministerijai atiduoda sta kes.
453 WB8T BR0ADWAY,‘
kuopos auginimui ir ’kDarbi
South Borton,
tomus tai mokyklai mūro na IR VfiL LAiUI PIGIAI 2 šeimyną
A. Akksis, A, Liutkiutė ir J. Ba
Loud Speakerš” atneš griaus
Darom dailius paveikslu* Vesetllaa
ninko” platinimui išrinkta ke
ranauskaitė, ypač Baianauškaitės
mus, visų inventorių ir liejo 14 kambarių namas su visais [mproveui ingus senatoriaus žodžius ten
traukiam vakarais. DMallkom vimeiitals, žiluma Ir geru yardu gėriauletas gabių asfenų, Wnuilstan*
dar duoda 51 ha žemės.--------- xioj vietoj BoShiŪerPrėkf^tik $7^31X1' sokloarušlearėmua —*--------------•soprano halsas yra ateityje daug
stovintiems žmonėms.—Jo pra
et if darLuotojų.'77 Gi darin nta• ■ ■■f_
įnešti.
t ■ ir
žadantis. AVaterhury’o choras irgi
kalba bus išnešiota po -visą
tvo įdoMfea ristyrifa už _
kųis apsiėmė visa kuopa; Vi
A. IVAS
pasirodė rimtai prisirengęs, kuria
Naujų Angliją, per Herald-TraRugsėjo
22
d.
Dragonių kai
suose degė kariškumo . ugnis ir
; Ritosi; ji
361 Broadway, South Boston
me dalyvauja virš (JO ypatų, atli
veler Westingliouse radio stotį čampi
me, Smilgių valse,, Daukšiui
pasiryžimas sumušti visas ki
Požėla,
lengvaį-atmkiosios
voko šiuos dalykus: “Sanetas” ir
Pradžia prakalbos 7:45 vaii.
tas kuopas.
gos pasaulio čampijonas, su Antanui užsidegė gyvenamasis
GYDYTOJAS
“ A giras M Zangri’io, “Afferentur’
vak.
namas
.
Sudegė
tik
stogas
k
Š'K'ijales diskusijos ėjo labai
VIDURINIŲ
LIGŲ
“dzūkų
karalium7*
Vladu
Plepio; “Alleluja” ft-pm “Messiatat
9
iki
11
ryte,
lik!
8
popiet
gyvai, drąsiai n1 atvirai. Susi
Biekša iŠ Worcesterio. Pože- keli viršutiniai senojai. Nuos
rikiam.
le” Handel’io; “Giesme Marijai
LIETUVIŲ RISTYNEB.
rinkusiuose matėsi nepaprasto
389 Broadway, So, Boston.
la svėrė 178 svarus,, o Biekša’ toliai 300 lt. Spėjama, kad pa
už.Tėvynę” Sasnausko.
Požėlos
sti
Biekša
rištines
įdegta.
.
.
*,
Bet 80. Boston 2831.
darbininkiško kariškumo ir uo
200 svarų. Ristynės buvo smar
KANSAS CITY—Moterys, kurios siu
Baigiant koncertini programą
pirmadienio
vakare, kios. Biekša vartojo savo mil
rei drąsitii
kovoti už savo teises. vvko
vasi pačios sau drapanas, turi pagal
<*
gerb. kuri. N. Pakalnis pasakė
voti
apie tokį pūgų pasiūlymų nuo TaxRugsėjo
25
d.
pol
leistas
trau

Spalio 19 d. rengtos prakal Seenic Auditoriume. Drūtuo- žiniškų spėkų prieš* Požėlos pa
tlle. Mlils Co,, šio miesto. 4 ir 5 jardai
gražų šiai aplinkybei pritaikintą
bo.-- davė, geru pasekmių—kuo? liai grūmėsi gana kietai. Iš iš tyrimą ir miklumų. . Ię per iš kimu Jidčjo du arėsiantis atkarpų parsiduoda pigiau negu wliolepamokslą.
snie kaina, By skaitytojas gali parašyti
T«L Brockton 5112—W.
pa pasididinus keliais labai ge- vaizdos rodėsi, kad p.' Biekša tisų pusę valandos sunku buvo Tarp Labos ir (Ristom ų vienas į Testlle MIlLSCo., Dept. L, Kansus GiPaskiau buvo palaiminimas su
DANTISTAS
rais <laihu()tojais--tikrais dar Požėlų sulaužis, bet rezultate pasakyti, kuri* t laimės. Bet arestantas Juozas Sakalas iš ty, Mo., šiandien dėl platesnių žinių.
Švč. Saktamentu.
pasirodė kitaip — Požėla pa praslinkus dar porai* hiinutų Plaštakų, kaimo, Balninkų vai., ANTANAS ČTAPAS atvyko Amerikon’bininkais.
' Koncertas užsibaigė triukšmin
103 m. I JiViekšnią valsčiaus, Šiaulių
Daugiau tokių susirinkimų; ėmė Biekšą, .Ristinnj žiūrėti Požėla, perkūništn smarkumu Ukmergės apskr. iš traukinio apskričio, Kauno rėdybos; Iki 1914 me(GUMAUSKA8)
»
gu maršu “Mąych frmn GenerenfU. SS’veno Silver Creek, Pa. Prašomo
daugiau panašių darbininkiš nivo susirinkę daug žmonių. nėrė Biekšai į tarpkojį, verte pabėgo.
703
Main
St.,
Montello,
Mua.l!
atsišaukti arba kas; turi apie jį Infor
fola” Rossink .
ką, atvirių.diskusijų.; daugiau
macijų prašome pranešti Lietuvių Biu
jį per save, surakino jam ran
(Kampas Broad Street)
I
• Žinoma, išpildyme šio programb
rui,
Foreign
Lnnguage
Ihformation
Rugsėjo
24
d.
Liudvikavos
DIDELIS
GAISRAS.
gyvumo, daugiau darbo, dau
kas ir galvų
ir mūsų Biekša
Serviee, 119 West 41-st -St., New.York.
visudaugiausia pasidarbavo mūsųSmarkus
gaisras
buvo
apsu

giau drąsos — viršus bus susi
tapo prispaustas prie matraso. vienk., Subačiaus valse., Ig City. ■
vargonininkas A. Aleksis, dėka jo
pratusių katalikų darbininką. pęs Metroplitan Life Insuranee Suūžė žemaičių pLojlmas, -o nui Gailinsui sudegė klojimas
Tel. 8o. Boston 0828
gabumams, patirimui ir darbštu
LIETUVIS DANTISTAS
;
' ,
Reporteris. Bildingų/555—567 E. Broad- dzūkai nuliūdo. “Dzievaž, jis su javais. Nuostolių 10,000 lt.
mui toksai Įvairus- ir aukštos rū
wy. . Daugelis gaisrininkų mane prigavo!” — pasakė pa Spėja, kad-padegta.
, BARGENAS, parsiduoda labai pigiai
šies bažnytinis koncertas tapo su
Dodge
Touring automobilius. Labai ge
--A
gerokai aptroško dumtose. kilęs nuo matraso Biekša.
rame padėjime. Kalbu $225. Kreipki
>
BRIGHTON,
MASS.
z
(KASPARAVmiUŠ)
migtas, bet už tai ir vietinis kle
Kiek mokyklų Kaune,
tės po No. 72 Sumner St., Dorchester.
.'Gaisras prasidėjo iš barzdasku- , Po dešimts minutų pertrau
435 Broadway, gouth Borto*
Tek Columbla 7467.______________ " ;
bonas nepyksta, nes nesant Įžan Netlėlioje po pietų,’ 2:30, iš tyldos, kuri yra prie minėtojo
Ofiso valandos*.
kai
ristikaį
vėl
išėjo.
Biekša
Šiuo metu yra ■ 50 pradžios
nuo 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:80*
gos tikivtų, vien kolekta laike vyksta nepaprastas triukšmas :t
namo.
ĮM 5 ir ntio 6:00iki 8 vai. vakare.
atrodė iš apmaudos Įtažęs kai
mokyklų, apie 130 komplektų
koncerto davė vargonų fondui kalba adv. P, Daužvardis, L. D.
Ofisas uždarytas subafos vakarais
levas. Jo akįs degė keršto su 131 mokytojų, kurių 16,
Į ir nedėldleniaia;
K. S. eenti'o narys; dainuoja
633 dolerius.
sasssssa^aass^KaEmaK
liepsna. Tarpininkui (referee) kaipo užsilikusių iš vokiečiu
. Tikrąjį? lietuvišką ramunėlių svaras
* Ten buvęs. p-lės (Iril)ititė, p. V. Sereika; MOKSLEIVIŲ JUDĖJIMAS.
sušukus
*~7
^yvrestle!
”
—
-Biek

40c., o sv. — $1.50; liepos žiedai su la
vakare
buvo
okupacijos laiko yra becenziai. peliais
paveikslus rodo Dr. J. Lan ; Utaminko
50c. Už svarą, 5 svarai — $2*90;
’ M METŲ SOUTH BOSTONE
džius, o kiti visokius kitus i- Moksleivių kuopos susirinki ša puolė ant Požėlos kai Ievas,, Becenziai mokytojai tautybė liepos žiedai be lapą 65e. sv., 5 sv. —
$3.25;
puplaiškių
lapai
75c.
sv.
r
.5
sv.
HARTFORD, C0NN.
vai ramus, žodžiu sakant, va mas. Šiame susirinkime dau nėrė jam į kojas, parvertė ant; mis šiaip skirstomi: 8 žydai, 4 — $3.00;! puplaiškių šaknys $1. sv., 5
. Lapkričio 2 <L vakare bus atida karas bus nepaprastas. Suei giausia kalbėta apie Haloween matraso ir japonišku būdu taip lenkai, 2 vokiečiai ir i lietu sv. — $3.85; stambios trejankos šv.
AKIŲ SPECIALISTAS
$1,25, 5 sv. — $4.75; kadugio uogą
rymas šv. Trejybės parapijos sve kite ir suvažiuokite visi, ne tik balių, kuris pėtnyČtos vakare, ^markiai užsuko Požėlai koją,
sv. 25c., 5 sv. — 75c. Ir daųgybėskitpvis.
399a W.Broadway, tk>. Baisa
kių žolių. Atsiųsk 10c. o gausi žolią
tainės, kampas ' Capitol A,ve. ir Briglitono, bet Cdmbridgiaus, spalio 31 d., parapijinėjė sve kad tas iš skausmo neatlaikė ir
VAI4NDO8 : Nuo 9, r. iki T y< įĮĖ
katalogą.
pasidavė. Čia dzūkai paleido
Broad St. Visiems vietiniams ir iš Bostono ir apylinkių. Įžanga tainėje. ant 7-tos gatvės.
Suimtas dar vienas šnipas.
M. ZUKAITIS
darban
savo
delnus,
kojas
ir
apirirnkm lietuviams bus pirma veltui.
449
Hudson
Avė., Rochester, N.Y. AV. JONO EV. BL. PA3ELPIN18
X.
Ryšy su politinės policijos
gerkles, garbindami" savo drū■s
proga Įžengti Į. nuosavą ir taip
DRAUGYSTESVALDYBOS
ž.
vedama Klaipėdoj susekta šni
tuolį.
žemaičiai,
gi
nuliūdo,
svarbu
narna.
. «•
s
ADRESAI
PUIKIAI SEKASI.
pų byla,. • šiomis dienomis suim
nes
jau
manė,
kad
Požėla
nebe

Atidarymo vakaras bus su Įvai
lt Zoba,
“Dzijndzi Drimdzi” anū
tas dar vienas jį-bendradarbis Parsiduoda grocern pigiai ir su ge PIRMININKAS
KONCERTAS.
589- E. 7-th- gt., Šo. Boston; Mao*.
galės
ristis.
Bet
po
trumpos
riu turtingu programų, dalyvaus
išlygom. Biznis gerai išdirbtas.
Telephonę gp. Bostoa 1516—J,
Polianinas, buvęs mūsų ka- rom
kams'puikiai sekasi koncertuo
Priežastis
pardavimo —- apleidžia šį VICE-PIRM. — Kasys Ambn»M '
vietinis parapijos choras, bus ir iš
Lapkričio 9 d. vakare Lietu ti. Pereitą sukatą buvo nuvy pertraukos ristikai susikibo išr. riuomenės karininkas.
miestą. Kreipkitės po No. M8 $ 8-th
492.E. 7-th 8t, 8o. Boston, Mass,
Požėla
šiuo
karSt,
So. Boston. Tel. Š. B. 3545.
kitų kolonijų dainininkų ir kalbė viu salėj prie E ir Sijver St. į- kę i Newton Upper Pails. Tai trečiu svkio.
PROT. RAžTININKAS — J. Gliaeckls,
te
* (“Panevėžio Balsas”)
5 Thomas Pąrk. Sb. Boston, Mus.
tojų. .
vyks nepaprastas lįetuvių kon yra nedidelė lietuvių kolonija. tu buvo'atsargas, nes pamatė,
FIN. RAŠTININKAS — Matas SelkH
40 Marine Rd., So. Boeton, Mass.
Taigi vietiniai ir apielmkės se certas. Programą išpildys ne Susirinko veiklesnieji lietuviai. kad su “dzūkij karalium*7 nė ITALIJONIŠKI ARMONIKAI
KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
ni h* jauni visi atsilankykite Į sve senai čia apsigyvenęs smuiki Buvo jų arti 40. Be to antra ra 1 i fonią. ’ ’ Jfe naudojo visus Ries dirbame ir partraukiame visokių
885 E. Broadway,- S. Boston, Mass.
Pirmutinis tokis atsitikimas, žmogus
rūšių
pirmos
klesos.
rankoms
dirbtus
MARŠALKA
— J. Zalkle,
tainės atidarymo vakarą.
ninkas A. Židanavičins, solistė liek buvo mergaičių, vietos savo “ triksus,” kol galų-gale
pttbudavojo du namu po dvi Šeimynas,
7 Wlnfie!d St., So. Boston, Mass.
ITALIJONIŠKUS ARMONIKUS, gė- su visais vėliausios mados įtaisymais.
'
' '
Reporteris. p-lė M. Grybaitė su savo sesyte lietuviškos klesos mokinių. dzūką “prigavo,” surakinda
Draugija tako susirinkimus ku tre
Dideli kiemai. Labai gražioje vietoje,
čią
nedčldienį kiekvieno mčnesio, 2-rą
netoli
nuo
Mattapan
Sąuare,
įnešimo
Onyte.,p-Iė Onytė Oiurlrakė iš Programo vedėju buvo Pr. Gu mas jo rankas ir galvų ir pri
reikia tjktal $2,000. Kaina $10500. Kas yaL po pietą žv. Petro parapijos sal«j,
LORETTO, PA. .
Amsterdam, p-lė E. Kiburiutė das. kurs yra vedėju vietos lie spausdamas prie matraso. Dapirmutinis tam bus parduota. Kreipki 492 E. Seventh St; So. Boston, Mass.
tės prts VINCENT B. AMBROSE, 425 D. L K. KEISTUČIO DR-GIJOS
* lSt. Francis seminary ”
;ir St. Paura. Tai žymiausiom tuvių kalbos klesos. Mokinės jai žemaičiai savo * ‘ patronui-’ *
Broutfvvay. Tel. So. Boston 1607. (Va
karais hunu Iki 8 vai.)
Šiomis dienomis gavau bent mm Bostono lietuvių muzikales je dalyvavo programe. Iš So. kėlė didžiausias ovacijas. 'Mo
VALDYBOS ANTRASAI .
teris,
kiek
tik'jiį
svetainėj
bu

betariu lietuvių laiškus* iš Įvairiij gos. P-lė Elena Kihuriiitė ir Bostono atvykusieji daininin
Pirmininkas — Antanas Pastelis,
146 Bowen St, So. Boston, Muro.
vietų, kurie prašo mane suteikti p-lė Ona C’iurliutė lanko gar kai p-les Margaretą ir Onyte vo, 'visos stojo už Požėlą. Ir
Vice-plrm. — Martinas Kniatautas,
4062 Washlngton St. Roullndale
informaeijii apie seminariją. Aš siąją New England Conserva- Dryhaitė.s ir p. Šereika išpildė <ur gi nestos, kad jis toks mik
Protokolą RaSt. —Antanas Macejunaą
prašyčiau gerk, lietuvius mokslei tolory of Music, Šitokiu kon450 E. Seventh St., South Boetos
toki programą, kad žmonės gė lus, gražus ir mandagus vyru tinusius visame pasaulyje. Dešimties
Fln. Raštininkas — Juozas Vinkevičiros
vius, ne pas mane kreiptis dėl in
metų garantija. Musų kainos žemes
kas.
rėjosi h* negalėjo atsigerėdi
906 E. Broadway, South Sosto* ‘
DABARpaminėti,laikas, atvėsus
.orui
Į  nės negu kitų išdlrbysčių. Dykai arformacijų, bet tiesiog pas rektorių tižiu kreiptis sekančiu antrašuKaSlerlus ■— Andriejus Zalieckas,
Reikia
kad
pirmo
moniko
nurodymai
dęl
rirkėjų.
Kata

naktimis ir rytais radij a torius J
Tuoj tą pat vakarų sumanė
Naujos Kanklės. Šį kartų
307 B. Nlnth St, So. Boston, Mis*
degantis
padaras
jūsųwsnamą
* logus siunčiame dykai. RUATTA SEKadangi jis yra jos rektorius ir The Very Rev. John P. M. Doyle, antru sykiu rengti panašų pro ji ristikų
pora,
Andre
su KaMaršalka — Aleksandra Jalmoka*
leidžiama
knyga
“
Trejų
RENELLT
&
CO.,
817
Blue
Island
daugiau patogesniu. . Vėliaus y
216į4 6-th St, So, Boston, Mus. valdytojas, ir -ijs visiems suteiks D. D., St. Francis; Seminary, Lo- gramą, paimti vietos didžiau ravas,
pusępersimainius
valandos be Avė., Dept. 16,-' CliICago, Iii.
pečiuritosi
kūrenant
Metų
Kanklės,
’
7
už
1922-3-4
Draugyste D. L. K. Keistučio laike
oruL tą panaudok
su mielu noru reikalingus inform a- rętto, Pa.
AntrojiRadiatorius
pora pridir1, 
mėnesinius susirinkimus kas pirm* **
sia salę ir sutraukti visus vie pasekmių.
su geso, įdėkle vieną į. gyve
metus.
. . *
dšldienį kiekvieno menesio į» No. HM
rijas. Taigi delei infotrnarijij m,eiJonas Zabulionis tos lietimus.
bo namą
daugkambarį
juoko.kur “
Savage1 ”
Šeimyna
IVąshlngton St., Boston, Mašs., 1:30
' myli turėti malonu pasikalba- ,
“Trejų Metę KanklSs” valandą
po pietą. Ateidami atsivesHto
Toolos
labai
atkakliai
puolė
vo«.
limą.
‘
• .Nedėlioj Dzimdzi Drimdzi
«u Savim naują narią prie musą
bus
atspauzdintos
LietuvoBOSTON COKSOUDATID GAS CO.
ąijoa prisIraArtL
anūkai ir anūkės vyko į Gard- kietį Erank Dutcher, pastara
į
je
ir
išsiuntinėtos
visiems
sis
gi
savo
miklūmuKvis
išsisu

*
1
žinia tiems žmonėms kurie nori at
■3I.DD
jiėri ir Atholį. Be sesučių GryaVl KAMMIIRO
BrK. DItJOS
užsiprenumeravusiems Ka
sikviesti savo gimines į Kanadą iš Lie
“•Tavo Pareiga Jais Rūpintis. *=
ko
iš
milžino
graiko
slastų.
Pa-,
haičių ir V. Sereikos vyko dar
VAIDYBOS ANWUMI
tuvos arba kitų Žemių, bus suteikta kas
lėdoms, 1924 m. Prenume
galios,
betgi,
graikas
laimėjo.
Važi ktullkial negali nicMiornl *an p'.igęlbėtl! Kuomet įų -vidu
yra reikalinga dėl kiekvieno keleivio
Pirmininkas —- J. Jarofa, ,
... j
ir’Paura. Abejose kolonijose
norinčio atvažiuoti į Kanadą. Kreipki
ratos kaina už Trejų Metų
riai užkieLPia, ,jlc 'nežino. kas Jiems kenkia. Tai yru reikalas juk,
562 E. 6-th St, So. Boston, Ma*k
Lapkričio
5
d.
Požėla
risis
motinos! PriŽiuri'kit juos rupeatinguL. L’ri.labokit. kad jų viduriui
žmonių pusėtinai, buvo susirim
tės ypatiškat arba per laiškus į musų
J. Grubląskąs,
Kankles du doleriai, o vė Vice-plrm,
veiktų kiekvienu dieni). It jei apsirėikStų nors mažiausi? vidurių
kVorcester, Mašs., o lapkričio Imlvakorčlų Ofisą, o mes suteksime vi
15*7 M Street, So. Boston, Malt.
kę,
bet
jų
pasitenkinimas
iš
LižJdetoJimns, duokite jiems Bambino—-Kūdikių Geriau?! Draugų.
sas informacijas Ir kokie yra Kanados
Prot Raitininkas — Ak Januiouia,
liau bus brangiau.
Ktidlklal mėgsta Ji. JI? net pru-io dauginus. Jis veikia greitai, len
Imigracijos įstatymai. Ąš buvau Ka
Dzinidzr Drimdzi anūkiij ir 7 d, Lawrence, Mass.
1426ColumbIaRd., S. Boston, Mass
nadoj su tais reikalais' nuvažiavęs iv
gvai, tikrai. Bbnka 33c, aptiekose at tiesiai- ® laboratorijos. ,
Antrašas:
Finlnsą Raštininkas — K .KUM*
anūkų buvo nepaprastas, Pa
viską sužinojau kas reikalinga dėl no
8 Hatch Street, So. Boston, Mat*
F. AD. RICHTER & CO.
rinčių važiuoti į Kanadą. ‘ Aš turiu
MIKAS PETRAUSKAS
\ Hdlnlnku — L štartdy*
sirinko
jie
smagių
ir,
juokingų
104*114 So. 4th Straat
korespondentus didesniuose Kanados
BrooUyn, N. Y.
111 Bow«tt FU Bo. Boston, Mm*
Laisvės Alėja, 60. Kaunas.
miestuose Ir visus mano keleivius jie
dainelių, jas šauniai atlieka,
Tvarkdarys — P. Lairik*
sutiks ir viskuo aprūpins, Su visais
TdthttAnift,
„ 885 įa rttth St, So. Sosto*, Męs*
tad žmonėms retai gerų dairu
reikalais kreipkitės 1
Draugijos reikatas krrtpkltiii vto*dos I prcįįkolą rUttntak*.
ninku girdintiems yra didelė
Pinigus
siųst
palto
GE0. KAUPAS & CO.
♦taw<ja savo sMiroHBM laito 1*4
naujiena ir džiaugsmas.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių
nedihjiinį ItoVlMto
money orderiais.
Pardavimo ir Pinigų Siuntimo
•"****• *’***
Tos kolonijos, kur Dzimdzi
NMMMMmi
B003 St, Clair Avė.,
Cleveland, Ohio
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ŠTAI MŪSŲ PREKĖS
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DR. H, S. STONE

»

PARSIDUODA GROSERNĖ

EXTRA!

EXTRA!

i

v

u
1924

J

3
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