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Popfdttus PIUS IK Mko:

“KMhdeno kątiODm yru 

tvanta priedermė paremti k>- 
tlūlkiiką ją spaudąir ją Roo- 

paskleisti, tarp žmo
nių. Geri laikraščiai yra nau- 
dingiaUriu daiktu ir verti db 
džžauiih užmokesnio.”

NUGALABIJO ŠNIPĄ.
Klaipėda, lapkr. L — Vladi- 

mir Galiu, kurs buvo vieno 
Kauno laikraščio korespondeny 
tu tapo nugalabytas, kaipo 
lenkų Šnipas. -Jo draugas No
vickį pasmerktas kalėti iki’ gy
vos galvos. Karininkas Pula- 
nin nuteistas dviem metam ka
lėjimų.

--------------------- ...L..-—

lių 10 d. paskirtas vieton atsi
statydinusio d*ro Scheu Šilutės 
apskrities viršininku ir pradė
jo eiti savo pareigas.

NELEIDŽIA POPIERINIŲ 
PINIGŲ,

Rusijos valdžia nutarė sulai
kyti išleidinėjimų popierinių 
pinigų.

NELAIMĖ.
Nagliua, N. H. čionai suti

ko nelaimę du studentu iš Pro 
vidence, R. L Jiedu automo-

PAŠOVĖ It NUSIŠOVĖ.
Cambden, JT*V — James 

Cullen, 24 m. amžiaus, pamatę^, 
kad jo merginą su kitu vaikinu, 

biliumi važiavo į Dartmouth.šoka, revolveHo šūviu sužeidėr 
pamatyti bąli game.

Važiuojant automobilius dro- .
žė į stulpų. Vienas studentas jNUSlNUODI^Ū BAŽNYČIOJ, 
vietoj žuvo, kitam abi kojos11 
nulaužta.

jų ir po to nusišovė. 
, ■ -------------------—.

Organas Amerikoa Lietuvių 
Rymo Kataljkų Šv. Juozapo *
Darbininkų Kooperatyvės

Sąjungos ]
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Kaina 4 oentid
vos;: 1921 m. — 75.8 mil., 1922 
m. 100.8 mik, 1923 m. 86 mik ir 
1924 m. pirmame pusm. 38.7 
mik ’ n

(“Talka”) . .
-- * .......... f1-l..Vid. Reikalų ministeris p. lomas, kad neftžkrčstų 

• Starkus spalių 4. d. apsilankė ‘
Panevėžy. Su ministeriu draiu 

fge atvyko policijos ir savi val
stybių departamentų referentai, 
P. ministeris, pabuvęs Panevė
žy pora valandų, išvažiavo į 
Pasvalį ir Biržus. Ministerio 
ken6nos“ttkslas ^perkelti-aps
krities centrų iš Pasvalio į Bir
žus — kas rodos, ir bus pada
ryta. Tuomet Pušaloto įr Pum
pėnų valsčiai bus priskirti prie 
Panevėžio apskr. Spalių 5 d. 
p. ministeris vėl grįžo į Pane
vėžį-ir norėjo aplankyti apskri
ties ligoninę ir lietuvių prieg
laudų, bet dėl vėlaus laiko ne- 
besuskubo.

/

Pirtis. Panevėžio pirtis lig- 
šiol, baisiai nešvariai buvo už
laikoma. Bot dabar atremon
tuojama ir iš oro išrodo šva
riai, tik nežinia, lmip bus vi
duj.

vandens.
(l‘Panevėžio Balsas“}

čiurlionies kompozicijos.
Kaunas. Kompozitorius Sta

sys' Šimkus-jau baigia, ruošti 
spaudai M. čiurlionies kompo^ 
zicijas. Iš viso Ims išleista 7 
sąsiuviniai..

Pilviškrat. Jau. pusšimtisme
tų, kai pro Pilvišimi miestelį 
eina svarbus geležinkelis. Pats 
miestelis^žinomas visoje apy
linkėje kaipo geras prekybos 
punktas. Daug manufaktūros 
ir įvairiausių kolonijalių pro; 
kių čia parduodama plačių a- 
pylinkių ūkininkams —■* sodie
čiams, daug ūkio produktų su
perkama, didelės apyvartos 
padaroma.* Taip jau yra nuo 
“neatmenamų*’ laikų.

Bet iki šiai dienai niekas čia 
nesusiprato sujungti miestelį 
su goleižnkelio stotimi, kuri 
nuo jo yra atstui per kokį vie
nų kilometrų. Dabartinis di
delis kelias iš stoties į mieste
lį, kuriuo tiek daug prekiii va
žiuoja ir ir keleivių keliauja, v- 
ra po šiai dienai toks, kokį jį 
Dievas davė. Vasarų sunku 
pavažiuoti per smėlį, o rudenį 
ir pavasarį reikiavietomis iki 
stebulių mankytis pliurzės ku
pinose‘duobėse, kurių sunkūs 
vežimai čia greitai išmala. Bet, 
tarytum, nieks tuo nesibodi: 
ne Pilviškių prekybininkai, 
prekes iš stoties į stotį važioda
mi, nė keleiviai, kurių pro Pil-f 
viskius nemaža važinėja, nė 
valdžios atstovai, kurie to ne
gali nematyti.

Tuo tarpu čia visai netoli Ae- • 
šupė, kupina gražaus žvyro ir 
akmenaičių, arti geležinkelis, 
kuris galėtų- privežti trūksta
mos medžįagos padaryti kėlių 
ygiy lengvų ir smagų viso- 
dems vežimams važinėti ir 

pėstiems rudens bei pavasario 
metu, keliauti. Senai jau rei
kėjo čitę-apsidairyti ir šitaip7 

nesikęsti!
1 Dabar atvažiuoji į- stotį. Čia 
laukia keletas nuskarmaliavu- 
sių žydukų su savo “brikais“ 
ir arkliais nemažiau nuskar- 
maliavusiais. Jie beveik už 
rankovės tveria keleiviams, 
šaukdami: 4-Tamsta,, i Pilviš
kius nuvešimė!“ .

^Prekyviete ir kainos.
, . „ U;

Žąsys; Prieš karų per Vir
balio muitinę-rudeniop kasdien 
būdavo-išvežama-iš—Lietuvos 
'po 30-40 tūkst. žųsų. Ne visos 
jos būdavo Lietuvos žųsys, bet 
vistik prieš karų mūsų kraštas 
eksportuodavo' žųsų daug dau
giau, negu šiais laikais. Per
nai, rodos, buvo išvežta iš Lie
tuvos tik apie 40 tūkst. žųsų. 
Šiemet, • kaip apskaitoma,, gali
ma būsiu, išvežti apie 200,000. 
Kadangi. yra . reikalavimij ne 
vien tik iš Vokietijos, bet ir iŠ 
Čekoslovakijos, be to, atsira
dus daug konkuruuojančių su
pirkinėtojų, kainos nusistatė 
aukštos. , Pernai buvo bandy
mų eksportuoti penėtas ir pa
pjautas žųsis, bet tai nepavy
ko, nes kaž kodėl penėjimas 
Lietuvoje perbrangiai apseina. 
Specialistams reikėtų pamokin
ti penėti,, neš šalies viduje at
likę plunksnos ir kitos liekanos 
daug reikštų, tuo tarpu kaip 
gyvas eksportuojant, tąi nieko 
neskaitoma.

1 Javų, ‘išskyrus rugius, užde
rėjo kiek daugiau, negu pernai 
ir todęl atliks išvežimui, ypač 
žirniu ir linų. Girdėti, šiemet 
rengiamasi eksportuoti šukuo
tų linų pluoštų. Lietuvos pro
duktais pastaruoju metu pra
dėjo labiau interesuotis Čeko
slovakija ir būtent: linais, gy
vuliais, mėsa, paukščiais.

Kiaušiniai šiemet Anglijoje 
pigesni, todėl kai kurios pri
tyrę kiaušinių firmos jau ieško 
kihj būdų savo aparatui išnau
doti.

■ ' • jį ■

Paryžius. — Franci jos gausi 
anarkistė Germaine Berton pa
darė nevatna ‘ * triksą. ’ * jį Pa
nelės Švč. katedroj laike Visų 
Šventų mišių, priešakyje kele- 
tos šimtų žmonių išgėrė nuodų

NERADO KALTĖS.
Montreal, Ca. — Adelard De- 

lornu, buvusia kunigas, buvo 
teisiamas už nužudymų pusbro
lio. Prisaikintųjų teisėjų teis
mas nepripažino jį kaltu. Tai 
jau trečiu kartu jo byla buvo

Naujas Šilutės viršininkas.
Klaipėda. P, Simonaitis, bu

vęs pirmasis sukilimo! laike ir 
po atvadavimo prezidentas, o 
vėliau Vyriausiojo Lietuvos Į- 
galiotinio pavaduotojas, Kraš- nagrinėta. Jis buvo suareštuo
to Direktorijos nuo š. ra. spa- tas 1922 m, sausio mėnesį.
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UŽMUŠĖ ŽMOGŲ IR 
PAKORĖ.

Marshfield, Mass.—Christian j
Martin ir Jolm Rogers koziriu- ir krito ant aslos? Žmonių su- 
vo, susipyko, susimušė ir Mar
tin nužudė Rogers ’ą. Po to 
užsivertė jį ant .ratukų, nuga- : 
beno pamiškėn ir užkorė. • Už- 
mušikas po to nuėjo ir viską 
policijos viršininkui išpasako
jo. Jis ir dar kitas, kurs kozi- ’ 
riavo buvo suareštuoti.

MAISTO STOKA.
• ' ■ * ■ r.

f Vokietijoj dėl rudeninio ly-
taus baisiai nukentėjo užderė.-, 
jimai. Ūkio ministerija skel
bia, kad kaikur 15, o kitur 75 
nuoš. javų žuvo dėl lytaus. 
Aprokuota, kad Vokietija te
turi tik pusę tiek javų, kiek jai 
reikia.
• > —----------- ‘

UŽTRAUKS PASKOLĄ.
Argentinos valdžia nutarė

Vokietija teturi pusę rei 
kalingo maisto

I—— .
'DARBO ŽINIŲ SUTRAUKA.

Francija.—Atnaujinimas nor
malės aštuonių valandų dienos 
ir atidarymas keleto audimo, 

2 verpimo ir dažų fabrikų, kurie

SUMINDŽIOJO ARKLIAI.
Winchendon, Mass. — Dvie

jų metų mergaitė bovijost kie
me. Tuo tarpu pasibaidęs ark
lys įpuolė ir jų sumindžiojo. 
Mergaitė vietoj mirė.-.

judimas buvo nesvietiškas. 
Anarkistė tuoj nugabenta ligo
ninėn. Daktarui sako, kad gal 
pavyksią jų išgelbėti.

f < . ■

SUDEGĖ DU KŪDIKIU.
, Dexter, Me. — Namui užsi

degus, žuvo dvi mergaitės — 
viena 18mėriėsių/kita'trijų mė
nesiu.

t

būdavo uždaromi po vienų ir 
dvi dieni savaitėj, parodo grį
žimų prie normalūmo visos au
dimo industrijos Francio j.

■ Vokietija.—Pareikalavus su
manaus darbo darbdavių, ku
rie nusiskundžia, kad slimanūs 
darbininkai pradeda apleisti 

užtraukti paskolų iš 10,000,000 [šalį, ir apsigyvena Jungtinėse

NUOSTOLIAI DĖL GAISRŲ.
Ldwell, Mass. — Dvidešimt 

akėrių miško išnaikino gaisras. 
Nųdstolhj už $3,000.

. ■ ■

^ARKLIAI.--
Brockton, Mass. — Broekton 

Coal & Ice kompanijos įstaigos 
sudegė. - 'Žuvo 26 arkliai. Su.- 
degė 12 narnų, Begesinant vie
nas gaisrininkas ■ sužeista, 
Nuostolių vx $.100,000:

pesų. ’ . ’■

NEPERTRAUKĖ PIETŲ.
Andover, Mass. — Garsusis 

vilnų karalius AVilliam M. 
AVood pietavo^ ir tuomet jo na
mo stogas užsidegė. Tai jis ne
pertraukė pietų, d tik liepė pa
šaukti gaisrininkus. Tie atlė
kę iižgesino ugnį. Nuostolių 
už keletu šimtų dolerių padary
ta.

PIRMAS SNIEGAS.
«

Hosmer, S. D. — Pirmas šių 
metų sniegas pasirodė. Bet ne
ilgai tetverė. ' .

SUSTREIKAVO.
Meksike, Michoacan valsti

joj, sustreikavo dvarų darbi
ninkai. Streikas aštrėja ir ga
li išsiplėsti į kaimyniškas vals 
fijas.

VYRAS SU 110 PAČIŲ.
Pietinėj Afrikoj, darant gy

ventojų surašą, rasta negras su 
51 pačia. 1911 m. jis teturėjo 
46 pačias.

Kitas vyras rastas su 110 pa
čių. Nuo 55 pačių jis beturįs 
51 sūnų ir 42 dukterį.

Trečias vyras rastas su 79 
pačiomis, nuo kurių jis turėjo 
134 sūnus ir 50 dukterų.

Valstybėse arba Pietinėje A- 
merikoje, Stuttgarto Darbo 
Miniąterija- pradėjo .tyrinėti 
ant Įdek išsiplėtojo sumanių 
darbininkų , emigracija Stutt- 
garto distrikte,

— •Dideli mokesčiai viešbu
čiuose ir valdžiai yra priežasti
mi turistų mažėjimo MTurtfėm- 
berge’ ir Badene.

Grekija. — Atstovai, kurie 
atstovauja 60,000 Armėnijos 
pabėgėlių Grekijoje, pridavė 
keletu formalių, protestų prieš 
pramatomų ištrėmimų iš tos 
šalies.

Sutikus valdžiai duoti gelž- 
kelių darbininkams astuonių 
valandų dienų ir didesnes al
gas, yra sakoma kad transpor- 
tacijos kompanijos žada reika
lauti didesnių mokesčių.

Lenkija. — Lenkijos bedar
bių skaičius kaskart didėjo nuo 
87,940 geg. 10 d>, iki 143,657 lie
pos mėn. pabaigoj.

Šveicarija. Dabartiniu lai
ku Šveicarijoje randasi 2,000 
statymo amatninkų, kurie ap
leido Wurtembergų ir Badenu, 
Vokietijoje, pastaraisiais me
tais.

Švedija, *— Sulyg Nedarbo 
Komisijos pranešimo, tebuvo 
tiktai 4,750 bedarbių rugpjūčio 
l d,, 1924 m. sulyginus su 5,~ 
600 liepos 1 d.

NUŽUDĖ* PENKIS.
’ . I • *» • » -

Maskva. -—Rusijos valdžia 
pasmerkę miriop du ex-ofieiern 
Lucko ir Žilinskį, Jiedu šni
pinėję Lenkijos ir Franci jos 
naudai. Tuo. tarpu Leningra
de nužudė Rostfieldų, Estijos 
konsulato sekretorių, Romeni- 
kovųirFunke, fotografų. Jie 
šnipinėję Estonijos ųaudai.

ŽUVO 10 ŽMONIŲ.
Chicago. — Prekinis trauki

nis susiinilė su strytkariu. Vie
toj žuvo 10 Žmonių. 24 žmonės 
sužeisti, šeši mirtinai sužeisti.

F ' • -

NETIKĖTA MIRTIS.
: Lawrence, Mass.—Ruth Free- 

man, 74 m. amžiaus moteris, ė- 
jo į bažnyčių pasižiūrėti Šliūbo. 
Beeidama netikėtai apalpo ir 
mirė. ‘ . J

NUSINUODIJO BEDARBIS.
Fall River, Mąss. Paul 

Pruneau, išbuvęs tūlų laikų be 
darbo, pasidarė sau galų. Išė
jęs ant pievos nusinuodijo. Ant 
rytojaus rastas jo lavonas.

___________

Mimsterių Kabinetas rugsė
jo 24 d. priėmė Lietuvos Uni
versiteto’išlaidų sąmatų.

Be to,, pakeiktas mokesnis 
uz mokslų Univefšifefe^aukš- 
tesniose, vidurinėse ir muzikos 
mokyklose. Universitetui nu
statytas metinis mokesnis sie
kia 150 lit. vieton 100 lik, aukš- 
tesnesėms mokykloms — 100 
lit.- vieton 50 lit., vidurinėms 
— 50 lit., vieton 25 lit. ir mu
zikos — 200‘lit., vieton l00 lit. 
Kitose, mokyklose palil/tos se
nos mokesnio normos. Naujas 
mokesnis-bus įvestas nuo 1925 
m. sausio 1 d.

RIAUŠĖS, i

Nilas, Ohio. — Tarp 
luksų ir jų priešininkų 
susirėmimas^ Sužeista : 
vėrių šūviais 12 žmonių. f

Kukluksąi norėjo surengti 
eisenų. Gubernatorius liepė 
uždrausti eisenų. Buvo gauta 
žinia, kad eisenai pakrikdyti 
gabenama vielas trokas ašarų 
bombų. Tos1 bombos* sprogu
sios paleidžia gazų, kurie pa
darę nesvietiškų ašarų tekėji
mą. Tomis bombomis norėta 
kukluksąi pavaišinti. Guber
natorius buvo paskelbęs tarne 
mieste karo stovį.

kuk- 
ištiko 
revol-

PAVOGĖ VYRĄ.
>• Portsmouth, R, L—šeši gin
kluoti vyrai užpuolė lauke dir
bantį vyrų Emest Borden, 2b 
nu amžiaus. Mušdami jį klau
sė kur yra trokas su svaigalais. 
Kai vyras nepąsakė, tai bandi
tai nusigabeno į miškų. Poli- 
cistų ir civilių žmonių būrys'iš 
•100 asmenų pasileido į miškų 
to žmogaus vaduoti'.

MOKYTIEJI KALINIAI.
• New Yotk. —* Teisėjas A1L

butelių mūnšaino. Bausmių už- red J. Talley pasakė, kad New 
dėta $1QO,OQO. Ybrko valstijos Sing Sing ka«

Tas viskas įvyko Klevo ir.Ičjime esų l,388 kalinių. IŠ jų 
Karkovo gubsmijbse.

SUŽEIDĖ 20,
Fargo,N. D. — Pasažierinis 

traukinis nušoko nuo begiu. 
Sužeista 20 žmonių.

KOVA SU MUNŠAINININ- 
KAIS.

■Ukrainos valdžia pavarė 
smarkių kovų prieš mūnšaino 
darytojus/ Per mėnesį suareš
tuota 2,0€>0 žmonių. Kratų pa
daryta 11,000. Surasta 4,825 
bravarėlių, konfiskuta 350,000

Muziejus. Panevėžio muzie
jaus remontas sparčiai eina 
pirmyn. Remontuojamas visas 
namas naujai, pasilieka tik se
nosios sienos. Remontą mano 
ližbaigti apie lapkričio 15 d.

> Blogas derlius Vilnijoj.
Jau* dabar neužderejimas tu

ri katastrofos pobūdžio. Ru
giai, kviečiai, avižos, bulves — 
viskas Šiais metais apvylė ūki
ninkų. Sulyginus žemės ūlų 
Vilnijoj jr kitose Lenkijos pro
vincijose, randama, kad Vil
nija esanti blogiausioj padėty, 
čia beveik iš kiekvieno žings
nio matyti, kad karas nesenai 
buvo kraštų aplankęs. Žemės 
ūkis dar negrįžo į normalinę 
padėtį, ūkio pramonė dar ne- 
pilnai veikia, gyvojo invento
riaus beveik visur trūksta.

Lietuvos Banko š. m. rugsė
jo balansas — 147,194,275.22 
It; aukso sidabro ir tvirtos 
svetimos valiutos buvę 75,919,- 
952.17 lt. ir sumai, banknotų 
apyvartoje 74,481,223.86 lt.; 
depozitų ir indėli; — 35,558,- 
457.78 lt.; diskontas ir pasko
los 32,405,014.52 lt.

žemės ūkio Akademijoje 
Dotnuvoje mokslas prasidėjo 
spalių 15 d. *’

Lietuvoje iš 2,028,971 gyven
tojų mokančių skaityti ir rašy
ti yra 1,133,821 (vyrų 549,793, 
moterų 584,028), arba 55.9 
nuoš. Jų tarpe mokančių tik 
skaityti yra 421,329, arba 20.8 
nuoš. ,

esą penki1 baigę universitetą,

Kauno miesto kanalizacijos 
darbai prasidėjo rugsėjo 26-tų 
dienų; Darbai pradėti Sei
mo gatvėj. Iškilmėse daly
vavo ministeriaif miesto' valdy
ba, senoji ir naujoji taryba. 
Seimo atstovai, spaudos atsto
vai ir šiaip piliečiai. Mieste* 
bus įvesta namuose vanduo, n 
visoks nešvarus vanduo kana
lais, požeminiais ravais, bus 
nuleidžiamas. Nemunan. Tam svarstomas Ministertų Kabinę- ninėjo.

Klaipėdos gintaras,
Klaipėda. Klaipėdos kyašto 

valdžia ir gintarų fabriko ben
drovė š. A, A. Klaipėdoj, burti 
padarę 1921 m. gegužes 7 d. su
tartį dėl gintarų kasimo mario
se, ši sutartis jau pasibaigė ir 
nėra pailginta. • .

Tarpt žemės ūkio ihsittutas 
kreipės į Lietuvos vyriausybę, 
prašydamas pranešti, , ar ji su
tiktų 1930-31 m. padaryti Lie
tuvoj surašinėjimų žemės ūkio 
srity Tas surašinėjimas saky
tais-metais bus daromas visose 
valstybėse, kurios yra institu
to nariai. Šis pasiūlymas bus

Dr. J. Basanavičius spalių 13 
apsilankė “Lietuvos“ redakci
joje. Užsiminus tarp ko’kiU j 
apie jo sveikatą, tautos atgi* 
mimo tėvas pasisakė atgulsiąs 7 
dviem savaitėm į- karo ligoni- ^ 
nę Kaune: kojos esančios paaiM 
pūstos. Spalio 14 dM kaip 
reni dr, Basanavičius jau 

____ -džiamas. Nemunan. Tam ^svarstomas Ministertų Kabino- nineje.' Linkime kuoveikba-j 
tikroyvietoj nešvarusis vaųduoJie. šiai pasveikti,
ypatingais prietaisais bus išva- J, IiveMa kiaušinių iš Lietu- . (“Lietuva”)
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r Kinkiniai į parlamentų Anį-
: Hjoj išėjo tokie, kokių niekas 
; nesitikėjo. Konservatistai ne

sitikėjo tokio didelio laimėji- 
? moj libcralai iiesĮtikėjo tokio 
! prataimrjimo, o Darbo Partija 

nesitikto pravaryti atstovų
- mažiau, negu jų tūlėje perei- 
> tame pmiamente. Rinkinių pa

sekmes dažnai taip sunku at
spėti,-kaipti'orų.

Konservatistų laimėjimas 
Airijoj atsilieps laike rinki-

- mų Amerike ir Vokieti joj. Kon- 
seivatistų laimėjimas Anglijoj

- yra smūgis Amerikos La FoĮ- 
lette.’ui. Konservatishj laimė
jimas Anglijoj yra vanduo A- 
nmrikos respublikonų malūnui. 
Vokietijos rinkimuose bus tas 
pat.

Kpdęl atsitiko. taip, kad Dar
bo;i*aytija pralaimėjo žymų 
atbtoVų skaičių? Priežasčių 
buvo ne, viena. Bet svarbiau
sią'gį buvo tą, kad Darbo 
Pųriįje^’kabinetui valdžius ža
lį apie, aštuonis mėnesius, ne^ 
darbaį ųe > tik nesumažėjo fcė£ 
dąį’-gį padidėjo. Iš to* darbi
ninkai gulėjo jaustis apviltais, 

į Ląrbiečių premieras McDonald 
daugiausia domesio kreipė į 

: užsienio*politikų. Jam rūpėjo 
į pagerinti aštrius tautų santi- 
š ims. Tojfe srityje jo užpelnai 

dideli^ Bet šitie upželnai be- 
darbioms mažai teimponuoja.

; Kų-gi galų gale reikš tas 
Anglijos Darbo Partijos pralai- 
mojimas? Jis reiškia tiek, 

f kiek saulės nusileidimas vaka
re". »Saulei nusileidus visi ži- 

: nome, kad ryte ji visvien pa
tekės,* Lygiai žinome, kad 
Darbo. Partija ims viršų vėliau 

: ar ankščiau. Anglijos Darbo 
Partijų antrokių pamatų šuda- 

l.ryta,- kad tolimesnis bu&avoji- 
mas ghSrdrąsiai būt varomas. 
Tie pamatai yra drūti. Darbo 
Pąrtija remiasi amžinai tve
riančiu elementu — darbinin- 

; kais. Joje grupuojasi žmonės 
visokių pasauležvalgų ir užsi- 

, ėmimų. Partija1, laimingai išri
jo tikybinį klausimų.. Padare 

1 taip, kad joje įsitenka ir kata
likai ir. protestantai it laisva-

• mamai. Įsitenka joje ir soei- 
Šiaip jau'mes papra

kų supranti, kad jei socijalis- 
das,. tai jau ir kariaujantis be- 
? dievis;/ To nėra Anglijoj. Pats 
^McDondld, premieraSj-yrasoci- 

kartu ir presbiteri-
. - ■

v w tokiai augančiai pajė
gai -Anglijos Darbo Partijai 

•—^s.pralaimėjimasnėra viltį 
įUiiimihinčiu ženklu.

ąnwM 

t J^įitrikuojaiiČių lietuvių mo- 

laikraštis “Darbininkių 
Mb” num. 11 Štai kų rašot 
E ■'įfcffrikalai, įgavę valdžios 

pilių savo rankosna, dirba iš- 
fiįaosę,., Biijavoja apie save į- 
Smiriųs įrankius palaikymui sa

lto galios. Vienas iš svarbiau-

►

i

F

kyklos ir Šioj srityj juodoji ar
mija nesnaudžia* ■

“Viename numeryje ‘Dar
bininko’ skaitome platų' apra
šymų Lietuvių Moterų Kultū
ros Komiteto darbų* Šis komi
tetas visoj šalyj steigia mokyk • 
las. Kitame numeryje skaito
me apie Vilties draugi ją, kuri 
steigia mokytojų sėiiiimirijų 
Šiauliuose* šie darbai yra ne
va apšvietei, Visur valdan
čioji klasė naudoju mokyklas 
tam, kad išlavinus augančius 
piliečius taip, kad jie būtu tin
kami ir atkaklūs palaikytojai 
jų sistemos. Ne gėriau daro ii 
Lietuvos klerikalai, kurie sa
vo poteriais daugiau temdo ne
gu šviečia jaunuolius.

“Taip, darbuojasi apuokai, 
kad būtų ganėtinai tamsios 
liaudies jų pasiiaikymuL Tik 
gaila, kad pati Mudis, ypa
tingai dalis Amerikos liaudies 
daug* prisideda, duodama gau
sias aukas, prie šio tamsininio 
savo brolių Lietuvoj. Mokyk
los yra geriausias įrankis, ku- 
riuomi Išlavinami toki. pilie - 
čiai, kokie pageidaujami kle-

Ar ^darbininkiškoj” Rusi
joj kitaip daroma t Ar ten 
valdžia nesistengia per mokyk
las išsiauklėti palaikytoju bol- 
ševistinio surėdymo? Tą da
ro' gal dar su didesnių uolumu, 
negu Lietuvos “klerikalai,” 
Kaip-gi kitaip būti gali? Ar 
gali valdžia steigti tokias mo
kyklas, kurios auklėtų jos grio
vikus? Niekas negali tikėtis, 
kad Busijos bolševistine val
džia steigtų mokyklas, kur 
jaunuomene būtų auklėjama 
kapitalistinėje arba religinėje 
dvasioje. Taip lygiai niekas 
negali tikėtis, kad katalikai už
laikytų ■ arba * steigtų bedieviš
kas mokyklas. Tas rodos teip 
aišku kaip diena. Gi “Darbi- 
įlinkių Balsas” stebisi, kad 
Lietuvos “klerikalai” daro 
taip, kaip? jie privalo daryti.

Lyginant .bolševikų ir kata
likų veikimų švietimo srityje 
reikia atsiminti ir didelį skir
tumų. Katalikai pripažįstadei- 
sę steigtis mokyklas visokių 
pasaulėžvalgą išpažintojams ir 
autinėms mažumoms. Lietu

vos “lderįkalai” leidžia steig
us mokyklas ir bedieviams. 

' ’er ilgų laikų ‘ ‘klerikaline’ ’ 
valdžia net rėmė Mariampoles 
L Gimnaziją, nor joje,’ kaip 

paaiškėjo, auklėjama jaunuo
menė ir iinti-katalįldškoj net 
iinti-valstybinėj dvasioj. Da- 
jar jai paramos neduoda, bet 
bs neuždarė. Kastiktai pri- 
aria gali ‘jų remti. Būt lais

vamaniai kėlė triukšmų ir šau
kė, kad “ klerikalai*’ jų gim- 
n arijų smaugtai.* • • 

Tai mat ko nori bolševikai 
ir laisvamaniainori, kad 
“klerikalai** jiems mokyklas 
užlaikytų.

E. Ėtlner, Yakjma, Wasli., 
besibpvydamas • praryju savo 
moteries mažų laikrodėlį. Li-’ 
gonbuty.per 24 valandas girdė
jęs tvaksėjimų, kol galų gale

, i
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‘rtų vatatybesįraiikių yra mo* daktaras neišeme. *i /
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. Jau pirmiau buvome dpMni- 
nėję apie 4-tųjį Amerikos ■ Ko- 
operaty vų Kongresų, kuria į- 
vyks lapkričio 4, 7 ir 8 <kL, 
New Yorko įpierie. Tada pe- 
žymėjom tik bendram ruožais, 
o dabar mėgysime truput! 
snnilkineniški&u paaiškinti.

Kongresas ir visos pramogos 
bus sekamoje tvarkoje: Svečių 
priėmimas bus Kooperatyves 
Lygos bute, 167 W. 12-th St 
•Tame pat bute, seredos vaka
re, bus iškelta didelė vakarie
nė pagerbimui kooperacijos 
apaštalo, Dr. J. P. IVarbasse’o, 
kuris tik dabar sugrįžo iš Eu
ropos studijavęs tenykštes ko
operacijas.

Kongreso sesijos' prasidės 
ketverge, lapkričio 6 d., 9 va
landų ryte, Greemvich Homc, 
29 Barrotv Street.

Yra menama, kad šiame 
kmigrese_bus_Jabat^ųg^mes 
kreipta į kooperatyvį bankų 
vedinių. Tuo klausimu kalbės 
p. II. Thompsonas, Federalės 
Trade komisijos galva. Jis 
aiškins santikius tarp koopera- 
tyvio bankų vedimo ir valdžios. 
Gi p. M. Erast ’as' kalbės apie 
priėmimų kooperatyvių princi
pų batikų vedimui. 9e viršmi 
metų bus daug ir kitų kalbėto
jų šiame klausime. Šis klausi
mas įinis: kredito draugijas, 

■ darbiriipkų bankus ir galimybę 
kooperatyvių legislatūių, Kiti 
klausimai bus: kooperatyvė ap- 
Švietą, pasekmingieji bizniai, 
namų statyba, darbininlrų-ūki- 
ninkų ir valdžios 'bendravimas, 
būdai nuostolių išvengti' ir 
daug kitų s varMų klausimų. 

1 Kongreso dalyviams bus pa
rengta keletas bankietų ir eks- Į 
kursi jų po Amerikos didmiestį Į 
ir ten esančias kooperatyves į- 
štaigas. * .

T&rpnuveiktųjųFtatara<njw 
{darbų pažyrattim MkaaMeji: 

■M W veikėjams Suteikta j^piUMa itatami 
■kMk mntafcff'iiiiH po ĮCT&OCk A.

Būfiimi^b, "tari tie čir- PMtaNM P.
- _ fJurgelionftii, V. Juani, P. V.

. ViM
kulianu hMų pėrskritofid B«a- 
rixidinu<we ir į juoe derandiui, V» Mnutoi.
M atsakymas Sekretoriatai kw amerikiečiai Metame kol Iaw 
greičiau. Gerbiamieji skyriai 
ir veikėjai patys numano, kad* 
neišpildyti ir neatsakyti Sekre
toriato raštai jokios naudos ne
duos mūsų visuomenei.

Vienus pirmųjų Sekretoriato 
raštų bus užklausimas apie ko
lonijos ir jos draugijų dabarti
nį stovį. Tos žinios yra neap
sakomai svarbios. Tad gavu
sieji tokį užklausimų, malonė
kite atsakyti greitai ir į vi»us 
klausimus tenai padėtus. Nuo 
to pirmojo žingsnio priklauso 
visi tolimesnieji mūs organiza
ciniai darbai.

Sekretoriatas neturi visų rei
kalingų adresų. Tad prašomu 
čionai, per spaudų, kad visi 
skyriai prisiųstų dabartinių sa
vo sekretorių adresus. Tie 
skyriai, kurių Valdybos yfa 
kartais nejudinąs, negales 
skųstis, jeigu Sekretoriatas 
jiems nepasiųs mėnesinių pra
nešimų,

NTV Fed. Kongreso protoko
lai jau spausdinasi ir.neužilga 
bus išsiuntinėti skyriams, vei
kėjams ir kongreso dalyviams.

Vilniaus reikalai*

Federacijos' skyrių daugely
je vietų Vilniaus našlaičiams 
surinkta spalio 9 dienų gana 
gražių aukų. Prisiuntė Sekre
toriatui šios'kolonijos:

1 Dieero ....;............  314*08
Cliicago, Dievo Ap. par. 217.76 

Aušros ^ Vartų par. 217.76 
Visų Šventų par.. . 200.00 
Nortli Side 149.00
IVestPullman 123.65

| Town of Lake . *.. 159.38 
Bridgepoit ........ 67.00

IŠ KATALIKy CENTRO
____ 1 Į Brighton Bark ..

Nuo XIV Federacijos Kon- Melrose Park, III. . . 
greso.jau du mėnesiu praėjo.[Canibridge, Mass. .... 
Tiems, kurie uoliai visuomet |ęeuoskay Wis/>... 
remia mūsų visuomeninius rei-|Sclienectady, N. Y. 
kalus, kurie visuomet, yra su- Braddock, Pa. .. z. 
sirūpinę katalikų vienybės Į Montreal, Canada . 
tvirtėjimu, bus įdomu ir ,nau-pprin^ięld,;® . . 
dingą žinoti, kas daroma Fe-jRocIdOrd, UI. .... 
deramjos Centre. Neyaik,į N. J. .. •»

.. T . Cliicago — GarfieldOrganizaciniai reikalai. * •
Kongresas įsakė pirmoje vie- Į —•——

toje šį metų rūpintis mūsų or- Viso-........... $2375.39 
stiprinimu. Na.uję. viIūtaa ’ j. K yy,

> Vaidyba ir sefaetomtas »K* v j.
pat pradznj tari ta omenyje. U, m
Reikia, ka<Į ™ musų kaip tik suplauks vi.
m bei veiltejai nepaTOTstu, H surinMi9ji g toionij,. 
jog pimasm darbas si Tqs koionijos, k^i^ g^hj
nietij - ta stiprinimas panūs witon p^aatbuoti, r-
inmyi Federacijos; o^ruzuv-l.a nepamMti mūslj

to? ..etUYiij vienybes.
. Nelengvas ta darbas n daug L, aagIai-ię m ma. 
ktae.ij sutekame , , . L autaj IK Sol pasiųshj, teks

Naujoje Centro Valdybą j. kiekvienam nMui po?$3.50, 
ykp perinamų. Mimokas p. k fck w fflaflintoas
J. Ifamnhs atšilę nuo isdj- — žm«gns meta ni)rs 
mulates dei netĄetų asmsu- 0 te dar Vilnie
tei kliūčių. do vieton tad is-H.limofcv,rldti a]fli

. a-hm.k“-iJS&rS:
.ntos sąstatas jau buvo-skelbtas. I, -r t i *i
darbu V^o rūimvn' Tki' ūa *aMgrS
skirtam KonSe^lafat Ju; »e tjk našUičių gyvybę, bet ir 

peji istatatai bus paruošti ir **
Išriuntmėti skyrifnf a ■ Dievus atlygius
vo nuomonę pasakytų. Butų Lukotol*ams šimteriomi 
naudinga, kad jau dabar nusi- aukotojams simtmopan 

niknantmji priduotų, sekreto-j K^rriJtaW»
riatui savo nuomones Jei įsta-| Kitokių reikalų ir nutarimų 
tų. ’ lyra daug. Kongreso nustaty- .

Federacijos .sustipiūjimuiltytiejl štame mMaw darbai žirdu pėsvri&immų siunčiam^ 

reikia dviejų dalykų. Reikia [bus skribiąini spaudoje kas sa- 
sudaryti artimesnius ir gyves-tvaitę,; Veikėjų ir .skyrių pie

nius ryšius su esančiai sky-feomė tjknyti, ir sttlyį išgįtae* *' 
riais ir veikėjais. Ir antra, rei- vykinti. Kiekvienas darbas 
kia traukti į katalikų vienybę 'padarytas auginu mūsų tautų,

1 ’■* * .tat.*.._____ i_.ii._B* _________ X...... v* .i i .* ivi
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Pk. 
fšv. Kaz. Akad. mokinė

(yru daug. Kongreso nustąty-

VU 
kuopa:

M
2)

nebuvo galima suteikti pagri- 
bos, nes trūksta’llšų. Prašan
čių ir reikalingų pagelbos 
moksleivių yra iš viso arti 

* šimto. Jie laukta, ne sušilau- 
, kia. Ar sulauks mūsų moks- 
, leiviui šviesesnios dienelės, ar 
t sulauks mūsų tauta per juos 

šviesesnių dienų, priklausys 
tiktai nuo mūsų visuomenės ir 
veikėjų.

Tad i|cpuniirŠkime moksleivių 
ir Tautos apšvietus. Čia'eina 
kartu ir kūno hadas, pas 
moksleivius, ir dvasios badas, 
— mokslo troškimas, — pas vi
sų mūsų tautų.

Tolinus nustatyta Federaci
jos sekretoriato ir organtaaeL 
jiių išlaidų sųmata. Nutarta ? 
kad Sekretoriatas savo organi- ? 
zacinėms ..išlaidoms nenaudos 
jįhrio ntrofturfio iš prisiunčia

mų aukų* Federacija jau ant 
tiek yra sustiprėjusi, kad savo 
organizacines išlaidas gali pa
dengti iŠ narių mokesčių. Tad 
be jokių nuošimčių užlaikymo 
už persiuntimų arba- organiza 
ei jos reikalams. Bet kad mū- 
sų organizacija, galėtų "eiti stip- * 
rynr reikia, kad priklausanti?,- { 
ji skyriai ir draugijos .neužtęs
iu savo mokesčių prisiųsti.

Sulyg Kongreso 
siunčiama Lietuvos 
viams $2,300.00.

Lietuvos Dramos 
toriaus p. J. Vaičkaus teatrų 
C. Valdyba prašo' visur, pa
remti. Jis yra i ^u^sitąma- 
vęs Lietuvai; statomieji veika
lai ir vaidinimas yra verti-pa
ramos ir prisidės prie mūsų 
žmonių kultūros.

Moksleivių esamųjų miklia- 
vų reikės likviduoti apie sau
sio -mėnesį. Tad prašomi yra 
visi skyriai čionai pasidarbuo
ti. Paėmusįejf taip vadina
mas * ‘Kultūros .Vajaus’ ’ kny
gelės, tešubrus ir tesurinks 

i tiek, kad galinta būtų . jiems 
k suteikti pažadėtas dovanas 
i Gyvų žmonių, moksleivių, nau- 
; dai ir mūsų tautos apšvietai' šis 

vaisiai jūsų'darbo.
Praeitasis spalio menuo yra 

pavestas Seserų Pranciškiečių 
reikalams. Pernai metų kata
likų visuomenė . susirūpinusi 
mūsų mažyčių lietuviška ir ka
talikiška apšvieta, surinko Se
serims Pranciškietėms .padorių 
sumų. Jų reikalai šį metų sto
vi ant aiškesnio kelio; iš sveti
mos pastoges reikės joms būti-, 
nat išeiti ir savo namus reikės 
būtinai įsigyti*

Vardan mažyčių, kurių lai
mė rūpi ii' tėvams, 'kuriuos 
taip labai numylėjo mūsų Įšga- 
nytojas> prašome visų geros 
valios žmonių, kad nepamirš
tumėte . Seserų PraneiškĮečiųT 
Pagelhėkite joms įsigyti savo 
namus, o jos ves prie šviesos 
ne 2,060 vaikų, kaip 'dabar, bet 
tiek,' kiek jų bus pasTjetuvius. 

‘Siunčiant pinigus ■ visokiais 
tikslais, nurodžius tikslą, ’ če
kius reikia-ištašyti Fėd. iždi
ninko vardu: M. W(«ū-
nas, Ir siųsti Fed. Sekretoriui;

M 2801 *W.
22-nd St,/Cm<o,Ill.

’ Vbta»i8 suripratusieins bro
liams, visiems lietuvių katali
kų vienybės gynėjams ir veikė- 

kariu su* IfliHjimata nuo--

(Gahfc)
Omtad, OMo 51

P. JanušąUis,
P. Muluolls, '

3) A. Praškevičių,
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VIII
pa:

I*. Šukys. 
KhiUdelpUia, Pa.

v

J. Barvainis,
J. Daunis,
K. Mickevičienė, .
A. Staniškis.

Bridgeport, Cosnn.

P. Giedraitis, \ 
Ig. Kvašta, ‘ 
A» Serbentas,
B. Serbentas.

Athol,M&m, 4 kuopa:
K. Ainoris,
B. Aukštikalnis,
J. Lekaite,
D. Matulis.

Nashuai K. K 65 kuo-

»

3d

J. Endrikienė, . 
W. M. Miteliell, 
D. Spenavieienė,

Detroit, 23 kuopa:
KA Lukšys,
J. Okas,
J. Opalskis.

Newark, N. Y., 14 kuo.

nutarimo
mokslel-

organiza-

Fed. Sekretoriatas.
,, ,■„-,, M.-1, ^„i,,^,.,,.,,., i.ttar

'visas dar iki š^ul nepriklausau*'gelbsti vargstančiu»< skleidžia juokini irJinkttniiu.

1 •
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V. Brazaitis, 
A. Pranis,
E. Matulienė.

Surankiojo STRIUKIS.

Vienok ilgai nereikėjo laukti iš- 
alkuriam. Dėdienės, matyt, bftta 
geros Šildies moteriškės, nežiūrint 
sulig mados gyvenimo. Tuojaus 
man atnešė sviesto, duonos, sū
rio, kiaušinių ir dar ko kitko, kad 
a* taip sakant, sulįgdatvių prfeK 
žodžio, pavalgiau kaip per Šv, Jo- 
nų.

Pavalgęs, prisisotinęs, pasikaU 
bėjęs dar keletą žodelių su dčdic • 
ne, išėjau pasivaikščioti ant fer
mos. Kadangi dėdė turėjo labai 
gražų šunį, o aš iš mažens buvau 
labai linkęs šunis mylėti, tai ir jį 
prisirišęs ant. virvutes įsivedžiau 
drauge. Apėjpme keletu sykių a- 

\pie namus, apžiūrinSjome dėdės 
triobesius ir atsisėdome paėję ant 
pievutes, Už valandėles pamačius 
mus, atėjo dėdės kaiminkos duk
tė? kuri ir-gi atsisėdo priesuk mus. 
Mergilia nieko sau: daili, kiokvie- 

' no viliojanti savęsp, tik, ma
tyt, nelaimingoji sirgusi” kokia ' 
sunkia Ųga, kad plaukai beveik 
visi nuo galvos liubegę, likę tik 
trumpučiukai, Kažinkas man pa- v 
šakojo, kad mergina kai pradeda 
mylėti vaikinų, tai jos kojos pra
deda brinkti. Pažiūrūjęš į ją, pa- . 
maniau: nors tu dar atrodai jau
nutė, nekalta, bet įsimylėjusi

■ mergele esi iki pat ausų. Turiu 
prisipažinti, kad turiu, tą įprotį,, t. 
y. pamatęs kur gražią mergelę, vi
sada pažiūrėjęs į ją dailiai, nusi
šypsoti ir mirktelėt akele nežiū
rint ar jai tas patiks ar ne.

b

‘ Taigi ir į dėdes kaimfnkos dūk* 
terį nusišypsoję, mirktelėjau^ Ji 

pažiūrėjo į. maiie ir į šalę manęs 
sėdintį dėdės šunį ir sako:

— Ar tavo tas šuva ?
—r Taip. Atspįkmiklinksmai.

. — Betyisai.nepanašus... ^-At- 5
sake juokaudama ir nuėjo.

Po pietų apie 3 vai. parvažiavo 
kur buvęs ir manp: dėdė. Dėdė pa
matęs mane labai nudžiugo, kad 
laimingai atvažiavau, Ale nieko 
daug nekalbėjęs nū nepaklaushiė- 
jęs.kaip atvažiavau,ir 1.1., pradė
jo greit skubintis namo. Mat aš 
tolokai nuo namų buvau nuėjęs 
dėdės pasitikti. . ‘ ♦ 

! — Kodėl dėde taip skubinits na
mo ? — paklausiau jo.

Jis gi atsakė: -
— Pirkau šiandien savo žmonai

f

*

• į

i*

f s)
IX Hartford, Conn. 6 kp..‘;

1) J. MileŠka.

Chicago, III. 20 kp.: 
1) J. Drazdauskas 
»

New Haven, Conn. 28 kp.:
* 1) J. Zaičiute

Soranton, Pa. 34 kuopa:
1) P. Lotoža

T ' .

Worcester, Mass. 7 kuopa:
1) Ig. Manasas

Du Bota, Pa. 55 kuopą:
1) J. M. Domanskis

Visos kuopos ir visi nariai, 
kurie dar nesate įstoję vajaus 
kontestan, tai kuogreičiausiai 
stokit ir pradeki! -darbų varyti 
pirmyn. Kiekvienos savaitės 
davinius malonėkite prisiųsti 
centrui* z

Stengkimės, kad Sis mfisij |®«l» *>M Kadangi mieste- 
vajns britu sėkmingiausias ir lis “epemrti, tai bijau, kad ne- 
gyviausias, kad jis pilnai pa- peramainytę nauja .mada pakol 
rodytų darbininkų širdis ir pa- IPaivažiuosiu nanio._ 
siiyžimų kovoti už savo teisės i A11* rytojaus, dėdė, važiuoaa- 
ir-šviesesnį rytojų; kad jis iš-1)uas * miestelį ir mane pasiėmė 
augintų tų vienintelę lietuvių drauge, aprodyti kas jame, yrą ir 
darbininkų Amerikoje organi-1 plikti man amerikonišką siūta, 
zacijų iki aukščiausio laipsnio; Į11^ Pašoktas, manajam ne tik
kad jis atvertų airis visiems l s^u^. šiušame jau po keletą 
priešams — parodytų kad dar- [Griūčių buvo pradėję rastis, Iš- 

ihmmkas yra ne koks įrankis Į v^ikščioję po miestelį, nusipirkę 
arba gyvulis, bet žmogus, ku-|^aH rejkej° sau reikalingus daik- 
ris moim Tupintis savatareika^ P1^ bėjome į vieną taipogi lietu- 
lais; kuris pats yra organižuo-lv^v*^ valgyklą. Kadangi buvo 
tas ir kitus organizuoja, kalbi- paprašė
na, šviečia, glaudžia pol atnešti kiaušinių^ 
riausia darbininkų vėliava. kiaušinių tamstos no-

’ rito? Aš tųriii n* šviežių farmerio
ladgi Brolau! Sesuo! Siąn-‘Įkiaušinių, — pasako valgyklos 

dien hiikas, turi savo giimnai- patarnautojas, 
tį, draugų, pažįstamų — kai- _____ *________ _
bink Juprtairašyti prie BarM-L^t^somuš rištoj kiaušinių, 

•ninku Sąjungos; nepatingėki Patarnautojas atnešė du kiauČi- 
valandų-kitų pašvęsti, nueik Dėde pramušė vieną ir Žiūri . 
pas kaiminų ir išaiškink jam atsisukęs | langą. Patarnautoj 
kvarkų organizacijos ir apšvta- fr 8akot 
tos; būk darbininkiškus e.vaii- . _ kad ir antrą pra*
geli,jos apaštalus — kovok'užlam^.j^^ 
tatttfc tikėjimų, iOtiprių dar- _ Ne, _ dėdė ta papr*
Intakų k atidaryti Jangą.

H: E Daužvardta, sekr J Aš dar nebuvau pradėjęs
Įti kaip dėdė pastūmė *t<«I patar- 

, • nautojui ktaušiintm ir pąpraič at-
Goodrmmų Šeimyna, BerkeJųešti vėžį kuris matėsi paganytas, 

ley, Va., turi tris vaikelius, ku-ll?atarimutojas nuėjęs atsivedė sa- 
rie yru gimę tų pačių dieną ir Į vo bosą, mat jo bosui pavardė bū* 
men.* ir vięnas paskui kitų gLha Vėžys..

— Kodėl tamstos^MaužinlaLfo- 
.............. . ,^r......  ,.ehikM5ji|yti' 
negalima, bet pramušua, reikėją
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— Taip, bot ta«Mt» Utiaikai li
tų: valgyklų — pareiftė dtfl

— 9m atokia, kad ri uiAiteMi, 
bet aš Čia nevalgau. Ir nuėję sau,

. o mes parvažiavome namo visų die
nų, nevalgę.

Dėdienė man miegamųjį kamba-, ,
rį paskyrė išeinantį į dėdės sodnųU>M^ pradėjo
taip, kad nulinkę obelių šakos 
svyro tiesiog ant mano lango. La
bai tas man patiko. Naamlhu jo
kio skirtumo tarpe Lietuvos ir A- 
merikos. Kas rytas voa dienai *L 
auštts paaigimdavo malonus pauk
ščių čiulbesis. Až labai myliu 
paukščius, o labjausią kada jie vi
sokiais. balseliais pradedą Čiulbėtų 
ulbėti. Vienų rytų anksti kaip jie 
pradėjo giedoti, aš išėjau dėdės 
sodne ir pradėjau dėkuoti jiems 
už tokių gražių giesmelę kurio čiai giedojo dėl manęs ir įsikišo 
mantų rytų čiulbėjo. Man vos piniguskišenėn.
' - ., ■ -..... -f i__......•—-------  - ---------  -- . ..... ■ ------------

— Tie paukščiai ne dėl taręs 
.gieda, bai dėl Maaųa.

Al aupykęę atsakiau, kad dėl 
Manęs jie gieda. Ant mano pesa- 
Jęymo, Jie man dūrė au 
t|oetog į kairiųjų akį. Al jam 
traukau lietuvfijkai » «nėa ir M

'7 _lūBrą«,;». i. .
Spalio lQ-tą d. vietjnis, A. L. R. 

K.’Foder»ejwte 8-tas skyrius suren- 
UA prakalbas/paminėjimui spalio 
Mos, tai yrasukaktuves 4-rių me
tų įsiveržimo smurtu lenkų j gar
bingų mūsų sostinę Vilnių. New-

«dtyri^ pelei
Mudviem berievelkinAnt, pakilo __ _________*____

dWBHau«fe alaus. Jo ttvu pažau* arkečiai tas sukaktuvea gražiai pa-
Mė peiM^ljfe mudu ■Uareštavo 
Teisėjaz nutari* už muštynes už
simokėti p# 41H0 kfekvieta»* 
Kada padavime pferigo*, teisėjas 
suskaite fe sako: *

•— AM noriu, kad dabar judu suT 
prastUmėt, kad tie paukščiai ne-

minėjo teikdami paramą, broliams 
vilniečiams. Kalbėtojais buvo 
Vietinis klebonas kun. 1 Kelmelis 
ir K. J.Krušinskas. Abu plačiai 
nurodė sunkius vergijos ir pries
paudos laikus, kuriuos sunkiai 
kenčia broliai vilniečiai po lenkų

giedooj nė lai tavęs (rodydamas priespauda. Išneštos rezo-i^>> te* tfe H^įiueijmi, kurios tapo pasiųstos Su-

vieuytų Valstijų prezidentui, Tau-

tų Lygai ir abiem New Jenmy val
stijos senatoriam. Buvo renkamos 
aukos dėl Vilniaus lietuvių.* Auka
vo sekančiai : B.- Vaškevičienė L.
L. P. B. Ž50.00, kun. J, Kelmelis 
15.00, J. Z. Žemaitis $2.00.

Po $1.00: V. Akelaitis, V. Lu
košiūnas, B. Vaškevičienė, S. Stan- 
kauskas, A. Laukžemis, .M Valu- 
konis, S. Burokas, J. Žėkas, P. 
Matrusa, A. Vaičkus* O. Kaubrie- 
jie, J. Lelešius, P. Pečinra, J. Gvaz- 
daitis, J. Juknis, J. Kralikauskas,
M. Kubilienė, M llaaandukiene, 
V. Mikelionis, K. Račkienč, A, 
Pranienū, A. šlapelis ir V. Antu- 
lis, J. Brilkus 75c. Po 50c.: K. Ta
mošauskas, J. Didelis, J, Laurinaį* 
tis, J. Grinialiauskas.

v

seAUDesmm.
Visi mokytesnieji &ponėš. gerai supranta vertę genį, darų 

knygų ir laikraščių. - Todėl popiežiai, kardinolai, .vyskupai,, 
kunigai ir visokį mokytieji ragipa visus skaityti geras, dorus 
knygas ir laikraščius.- Štai hiikurių didžių vyrų išsireiškimai 
apie knygas ir laikraščius: ' „

s Vienų knygų pakanka paragauti, kitas verta praryti, o 
kaikurios yra tokios, kad jas reikia sukramtyti ir suvirškinti. 

z — Bacon
Jei knyga kilus nuo širdies, tai ji pasieks kitų širdis j au

toriaus šiaip visokios pastangos ir dailinimai mažai tereiškia.
— tJarlyle

. Per knygas mes pasišnekame su.augštesmais žmonėmis, o 
tas pasišnekėjimo būdas visiems prieinamas. Geriausiose kniy- 
gose išminčiai kalba į imis, sutelkia mums sava brangias min
tis ir lieja savo siela į mūsų. —. OhamUng

Kiekvienas, geidžiantis savo tautai labo, kiekvienas švie
sos šalininkas, privalo knodaugiausiaį pasirftpuiti išplatinti sa- 
vo apielinkeje dorų laikraščių. Nesigailėkime darbo ir išlaidų 
bažnyčioms, mokykloms, draugijoms, taip pat nesigailėkime iš
laidų ir žygio doriems laikraščiams platinti!—-fktmkRučys 

Skaitymas protui yra tuo, kuo pasimankštinimas kūnui. 
Kaip vienu užlaikoma, sustiprinama ir padidinama sveikata, 

* A taip antra proto' sveikata gaivinamą, auklėjama ir sudrūtina- 
L ma. — AdcUson.

' Žmonėse išnyktų pusė pliauškimų, jei jie skaitytų' tik to
kiuos raštus, kurie skaitymo užsipelno. — Dūwson.

Vanduo po lašą varvėdamas akmenį prakerta^taip nuola
tinės bedievių zaunos negali neatsiliepti ant pažiūrų ir jausmų 
katalikiškos visuomenės. — Kun. A. Kaupas. .

*
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Dubininku Dovanėlė Dųrbiniiriaun*. Parašė F. V. 32 pusi. TaL 
- pina ankstinu • nurodymų, patarimų, perspėjimų naudingų 

. kiekvienam darbiniuktti. Kaina ...........,............
Komedijėlės. Parašė'Uršulė Gurkliutė-Gudienė.' 36 pusi, ' Kny

gelėje yra Sigohis atsilankymai Dri ®*i Btsųtės
ir Girtuokle su Blaivininku. Visi šie veikalėliai pilni gardaus 
juoko. Kiekvienas norįs lengvo, smagaus pasiskaitymo, tu
ri įgyti šių knygelę. Veikalėliai labai tinka lošimui. Kaina .10 

Kur Teisybė? Sukriiskimc. Paraše kun. F. K. Kas nori žinoti 
kur teisybe, tai lai skaito šią knygelę. Kaina ...;. .■...... .5

Lietuviai Katalikai ir Ki^» Srovės. Parašė Uosis. Knygelėje iš- t 
aiškinama kas tai yra mūsų* srovės, kaip jos skirstosi ir kaip 
turėtų būti. Patartina visiems jų perskaityti;. Pusi. 32. Kaitra .10 

Netikėjimo Priežastys. Parašė K. V. K. Labai naudinga ir i-ei- 
kalinga knygelė visiems. Joje išrėdyta aiškiai ir suprantamai 
netikėjimo priežastys ir kaip žmones yra klaidinami visokhj 
nętkėlių ir nustojusių doros, Nusipįrk šiandien, nesigailėsi. .10 

Svarbūs Klausimai. Ar yra Dievas? Ar Kristus yra Dievas?'Ar^ 
Žmogus turi diišių? "Ar kilo žmogus iš beždžiones? Ar apsun
kina žmogų Dievo įsakymai? Ta knygelę, verta kiekvienam 
perskaityti. Parašė F. V. Bust 32... Kaina .......-........ .10 

Vaizdebid: 1) Progos belaukiant, 2) Indomi vieno laikraščio pra- 
dOm, J) Iš daugelio vienas, 4) Raudonas kaklaryšis, 5) Gy
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vertimo psaka, 6)^Literatas, Parašė J. Knutas. Puslapių
■ ■ .su

»

. 43. Kama...<• ***..•••*»»'**•♦.»*•*•...**..*..*
Algimante* arba J-ietteviai l&ame išmtmetyje. Istoriška apysaka. 

Paraše Dr. V. Pietaris. Penki tomai. Shenandoah, Pa. Pusi. 
433* . ž^an^a **.«..*»»•*..,*,.■,**.,•**•_***<.*,.*.<****-**....2.50 

AnimssVlHs. Matės Radzevičiūtės apysaka. Jono Montvilos ver
timas. Antra laida. Shėnandath, Pa. Pusi. 162..........

Antanuką*. ■ Viena dideliausių Boleslavo Prūso apysakų. Lietu- 
yišktri vertė Sėjimas, Shenandoah, Pą., 1397 m., pūsi* 46....

Apysakos. Šioje knygoje telpa keturios gražios apysakos'iš gy
venimo čigonų ir sulenkėjusi lietuviškoji dvarponija—Lietu
vos vaizdai. Parašė K. Puida,. Brooklyn, N* Y.> pusi, 237..

ne lUv(^ndja^*P^ašūJPatilmpasį__Gihi_sjioėioIogišiari^_ 
tyrinėjimas visuomenes gyvavimo ir plėtojimos dėsnių. Kau
ne 1903, pusi* 83. A • •»* ♦ > *.,, * +40

&ni|£lKtfj]k Iš* darbininkų gyvenimo paveikslėlis. Parašė J. Šli-
»

Bintauta*, paskutinis Krivė. 1413-1414 m., istorijos apysaka. Pa 
rašė Paškevičienė. Vilniuje 1912, pusi. 125

Guliverio kelione į nežinomas šalis. Vertė P, Žemutis. Yra tai 
užimanti ir podraug pamokinanti knyga su paveikslais., 98 
jiusl. Ifama ...... .40

pati apdaryta* «..,.*«•*. «.*...***,,**•*. •■*., .*.■• .65 
Gyvenimo Gabalėliai. Parašė K. Stiklelis* Turinys: 1) Prakalbos 

vietoj; 2) Saulute teka; 3) Pavasario stebuklai;- 4) Vasa
ros rytas; 5) Piemenėlis; 6).Senelis;'7) Jonukas; 8) Auta- 

• nukas; 9) Vienturtis; 10) Iš dienos; 11) Iš dienų bėgio;
' 13) Laukas. Chicago, III,, 1908 m., pilsi. 50. Kaina------ - - -

Gyvačių Karalių* ir kitos apysakėlės* Parašė Ksaveras Vanagė
lis. ‘ Shenandoah, Pa., pust 31...................... ..............

Huckleberry Finas. Mielam laiko praleidimui patariiua skaityti 
šią apysaką, kalba lengva ir knygos intalpa interesuojanti, 
vertė Jonas Kmitas........ *... . ........ ...................   J .......

Išvakarės Gret Lemano Ežero. Parašė kun. M* Morailskis. Verte v
Gerutis/. Shenandoah, Pa., 172 pusi.............. .. .a ..... .75

{vairus Apsakymėliai. Parašė J. B-nis. Dvylika gražių pasakoji- 
mtĮ iš žmonių gyvenimo., Vilniuje 1906, pusl.,64..------ - - .15

Jonas Jonyla. Jo veikalai, veikalėliai ir vertimai eilėmis. Spauda
Lįtuania, Tilžėje, 1913 m., 3 tomai-pluoštai. Audimo gražiuo
se apdaruose, kaina................................................................. .......... l.*50

Kultūra ir Spauda. Parašė Dr* Emil Loebi. . Lietuvių kalbpn iš- 
. vertė Vdidėtftttis. * Čia aprašo kokų, svarbą turi-spauda kultū

roje, laikraščių ir knygų veikmė žmonių gyvenime ir tt. La
bai naudinga perskaityti kiekvienam. Chicago; UI., 1912; 
pusi. 153 «.v*• •*.•*.*•••**-.*.

Kunigo Giminė. - Parašė J.’Gerutis. Shenandoah, Pa., pusi. 68 
Kaip Pasiklbsi. Taip Išsimiegosi. Apysaka iš žemaičių gyvenimo.

PargŠė Dėdė Atanazas. Kaune 1908, pusi* 162.......... .40
Kapitonas Velnią*. Prietikiai Cirano DeBergerac. Vertė-iš Fran- 

eūziško kun. Dr. M. Juodyčius. Užimanti apysaka. Mahanoy • 
City, Pa. 1908; pusi. -404^. —...-------- .1,15

Kaspriešius? Aky va apysakėlė iš lietuvių gyvenimo. Parašė Laz- 
dynų Pelėda. Tilžėje 1900, pusi. 32.............._____...

Kėkštų Šimas. Ūkiška apysaka. Si yra ne tik graži pasaka, bet ir 
. * geras pamokinimas apie ūkiniilkystę. Plymoūtli,- Pa., 1901 JO 
Kelionė | Europą (su dviem paveikslėliais iš visasvietiuės parodos , 

Paryžiuje 1900Ėt Lietuvių skyriaus). Kun. J. Žilinsko. She- 
nandoah, Pa. 1902, pust 52* ****,.:...... .15

Klajūnas. Apysaka. Parašė Lazdynų Pelėda. iTIžėje 1903, pus- 
Iapių 6^1 

Klaida. Originališka apysaka iš lietuvių gyvenimo “laisvės metų, ” 
parašyta Lazdynų Pelėdos. Yra viena iš geriausių apysakų. 
Vilniuje, 1910, pust 520.......... ■. «LQ0

Krylovo Pasakos. Iš rusiško proza persekė J. Gerutis. Telpa Čia 
197 gražios pasakaitės. Tilžėje 1902, pusi. 148. *...........

Kunigas. Apysaka iš LietuviiĮ padavimų. Parašė J. I. Kraševskis. 
Vertė Adolfas Vėgėlę. Yra tai graži istoriška iš senovės lie- 
tųviii gyvenhno apysaka, naudinga kiekvienam perskaityti.

. Vilniuje 1909, pusi. 134.-^ ...................................’*
Lietuvos Vyčių Dovairele. Parašė kun. Dr. M. Gustaitis, Puikus 

veikalėlis ir tikra dovanėlė, Kiekvienas jaunikaitis bei mer
gaitė privalo įsigyti‘Vyčių Dovanėlę* Chieago,; HL, 1915.... .1(1 

Laimingas Rytojus, arba, jaunime, į darbą vardan idealo. ‘ Parašė 
Paparoms. Seinuose lūll, pusi. 66Z.... 

Laisvės Metu. Apysaka is paskutinių atsitikimų. Parašė Anta
nas. Seinuose 1908, pust 187............................

Lietuva, Tėvynė, aš tave myliu ir už tave aūvtt. Novelė. Parašė 
Lietuvys. . Vilniuje 1911, pūst 30*.................... .

buria. Brooklyn, N. Y,, 1903, pusi. 47....... ............
r
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PAAIŠKINIMAS .
.75

15

............ t. . , ........, , . ___  . .7b
Apie Lenkų KalbųlažayiUae. Lietuvių, raštas, paduo-

ląs Jo Šventenybei Popiežiui ?ijui X' ir visiems Katalikų 
Bažnyčios Kardinolams. •_ Kaunas, 1909, pusi. 75. .1.75

. BrailMM, knygelė, talpinanti labai, indomias apysakaites ir pie
šinius, paraše Skruzdė, kaina......... .. v..... .

Blit ĄtL Istoriką apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Sulietuvi
no Jonas Montvila. Tų knygų visas avietM pripažino viena 
geriausių ant svieto knygų. Ji randasi išversta visose kalbose. 
Tas reiškia# kad ji yra tikrai užirtanti ir gera. Kad tas tiesa, 
jfia patįs*pj»ięhtk^H|*perfka,itę. „ Puabpjų 47& *, Kaina...... 1.2& 

GraŽmK aųdlino'apdaraiii................... . ,L50
DlMMtl Besivaikai. Degtukai, Senelis. Ponaitis-—monologas.

Parašė K Jasiukaitis, Vilniuje 1905, pust 27----------- ...... .10
Darbų* Laimė* Maltini*. Paraše G. Plater Zylįcrkyt& Išpurody- 

mai, jog be darbo nerasi laimė*. Kaune 1010, p, 52... N... .10

15
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Spalių 26 d, vietai mažųjų mer
gaičių šv. Cecilijos choras, po va

dovyste Juozo Kudirkos, surengė, 
puikų vakarėlį. Atvaidinta “ Ju
lė arba Auksinis Noperskas,0 “Ar

Sekė puikios daineles. Publi
kai labiausiai patiko “Pasisėjai* 
rūtelę,” nes gausūs aplodismentai, 
privertė atkartot. Reikia pažy- 
met, kad šis vakarėlis visapusiš
kai pasisekė. Žmonių buvo prisi
kimšusi Svetainė. Valio ! šv. Ce
cilijos choras, dauginus pyogramė-

“Smilčių Laikrodi*

Nedėlioj, lapkr. 9 d, vietos di
dieji vyčiai rengia nepaprastų va
karų. Programų širdis, tai bus 
viršminetfls veikalas, kuris įdo
mins senus ir jaunus. Bus persta* 
lytas nepaprastas monologas, tie. 
riog stebinantis.

Puikų lietuviškų šokį išpildys

t~ Ž

-. ų

f Viso surinkta $100.03. Išeigas ■ 
Fedėrarijua padengę iš savo iždu. ne Melagis” ir trialogas. 
Visos žukos^ pasiųsta viršminėtam 
tikslui, ■ t '

>. Btotilrt,
A. L. R. K. Federacijos rast.

... —

TJ>wmr.T. MASS.
Spalio 26 d. sekmadieny čia į- 

vyko bolševikų su tautininkais de
batai. Debatuose dalyvavo bolše
vikų “Vilnies” pus-redajetorius 
Andriulis ir tautininkas, “Sanda- 
ros” administratorius, Paulaus
kas. Žmonių prisirinko virš dvie
jų šimtų. Buvo visi Lmvellio bol- 
ševikeliai, nes jie patįs rengė tuos 
debatus. Suėję buvo ir tautinin
kai su katalikais. Debatai buvo 
tikslu išreikšti nusistatymų katra 
partija geriau velyja Lietuvai.
Lai^debatų parirbdę~kadMarkūnaitėr 

 

minkai, kaip ir katalikai tikrai re- įSeks vieno akto “farsas” “Sak

 

mių Lietuvą, gi bolševikai ne. tis ant Ferris ivheel” arba “Mys- 
Mat jie neremia Lietuvos už tai, tėviškos Pirštinės.” . 
kad Lietuvos žmonės t- darbiniu-1 
kai atmetė jų pasiūlytų programų.

Žinoma; jų programas buvo, 
kad atiduoti Lietuvą žydukui Trū
kiui, p už tai jiė galėtų* gauti ųž| 

 

komisarus būti ir galėjų žmones f 
pjauti, šaudyti ir karti, faip kaip | '■ 
atsibuvo Rusijoje ir dabar Gruzi
joje* . * .

■ Žinoma, jie diskusijas rengė, tai 
jie ir vadovavo. Kuomet priėjo 
balsuoti, tai vedėjas pasiūlė taip: 
Balsuosime rankų pakelųnu; pir
mučiausiai už Andrulį, kuris sto
ja už* darbininkų, reikalus. Visi 
LoweU’io. ir iš Nashua’os bolševi- 
kėliai pakėlė raukas, kitas net abi, 
o iš to susidarė liet 46 balsai* Pa
matęs žydbernčlis, kad žmones jų 
mulkinimams nebetiki, sako: da
bar balsuosime už ponus. Tai pu
blika visai nebalsavo, pasikėlė ir 
išėjo iš salės spjaudydami, mat. 
buvo suvilti, ir apgauti tų kiaul- 
piemenų. z

Aš patarčiau Lowell’io bolsevi- 
keliams debatų ar prakalbų vedė
jus pasisamdyti iš priešingų srovių 
žnfonių, nes bolševikų tarpe nėra 
ne vienos ypatos, kuri galėtų vesti 
programą.. Ypač-gi Lotvell’y, jie 
įiė A. B. C. nesupranta ir atva
žiavę į Ameriką nesistengia į mo
kyklą eiti. Jų pirmas amatas, tai 

. svetimos bobos ir blevyzgojimas. [ 
O kada katalikų kunigai peikia tą 
jų amatą, tai jie tampa Jaisvais ir 
da atvažiuodami p Lowell ’į nori 
pasakyti kokiais mes turime būti.
Na tai ir LoweIKeeiai matėme sor- 

kes. Bet Lowell?io visuomenė jo
mis yra labai pasipiktinus h’ ne
benorėtų daugiau savo kolonijoj 
matyti, nes mūsų kolonijos pras 
čiauslos senukės būtų geriau pade- 
batavę. Vargas tiems žmonelėms, 
jcurię klauso tokių vadu. .

Lawellietis
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Užsisakant knygas iš katalogo, visada įėikitv pažymėti 
knygos vardų. Užmokėsiu žeminus dolerio galima siųsti pašto 
ženkleliais. Virš dolerio reikia siųsti čekiu arba Minopey orde
riu,” Visais reikalais kreįpiantiesir pinigus 'simrčiant visuo
met adresuokite taip : ' . *

360 West Broadway South Boston; Mass.
■ji . ,1. .J< I II. || II ■! . I H,..—IT

ac-a^lurAi*Amati*>ifcrajMJ-At.tern-*Ar^fi-rMr-Aitex A.ir*.5;*iff--irj|j-A-x-a?AeAf '

A. T. GARDINBR-B. 8IMOTIAVIOIV18 |

GMNNHt PIANO (WAKY.
4 4n«

| Pas mus galite gąutgeriausio įdirbimo pianus, grama- | 
*f<mwa ir lietuvišku* rolius debplay pianų. Nauji pianai į 

l ReikalekreipkMfie: Į
į V.” .GKRmOB FIAKO 0O> f

į?47Š We*tminster Bt,t Providence, B. X. !
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Dalyvaus ir-gi Westvinčs įžymi 
t* 

solistė p. Kaz. Vendelskienė. 
Programas baigsis mišriomis. dai
nomis. Kiekvienas lietuvys my
lintis dailę, neapsiyils apsilankęs 

 

?'’! ant šio vakaro. Įžanga visiems 
prieinama. Pradžia. lygiai 7 vai." 
vakare. Tad marš visi j šv. Petro 
ir Povilo'svetainę nedėlioj, lapkri
čio 9 d.
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Anitsuj

Vyčių 25 kp. atvaidino 
tį;” 5-kių aktų dramą, GeranH 
Turu Ha«, - W ». 56 MK 
nių atsilankė pilnut? svetainė, na» 
žiūrini ant to kad ir laisvamaatat^ 
būvu surengę savo perstatymų 
pačiu laiku. Matyt kad viwmi»^' 
m" prijaučiu katalikų jaunimo dar*' 
buotei ir vemia jį visomis pajČgn^

< '’l; . t *

mis. ,
Perstatyme dalyvavusios ypa< 

tos: Keistučio rolėje J. V. ŠMku*» 
kas, Bitutės p-lė A. Simonaitė, 
Vytauto — P. M. Urbsaitis, Jok
ios — P. Joimšaitis, Matė# — 
Pr. Hakalausldutėį Vaidylos — A» 
Jakštaitis, Bilgeno.— A. Banys, 
Butrimo S. Dttbickas, Aldono# 
—< p-lė A. BaltruŠaitė, Kan&no »— 
V. -Gebavičiiis, Konrade .L- Pr, 
Bartnikas, %Alf«mo J, KkIm, 
Vaidylos — P. Jackus, jo UW *-* 
J. Andziulaitis.• Visi šie vaidybas 
atliko savo užduotis gerai fe hutą 
tinkami toms rolėms* P-fes Simo
nai t ės, J, Vr Radauskas, ‘ tikrth 
Keistutis. •

• ’ ■ |
Buvo ir kitokių pamargiųimų.» 

Tarpuose, jauną vyte p-lė Izabelė- 
Žebriute pasakė porą eilučių aš?* 
kiai ir jausmingai liž.ką gavorgy-r 
VU gelių pluoštą. jP-lęs Simonąt< 
tės, gražiai sulošė piršlybų trialp»J 
gą, kas publiką prijuokino. P-lėS 

Bimonaitės visados darbuojasi /ne
nuilstančiai L. V. 25 kp. Didelė 
garbė pripuola Juozui Klimavi
čiui, režisieriui, kuris yra pasižy
mėjęs mokytojas, 'prie Šio vakaro 
jis dėjo visas pastangas kas fe at>
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Kurie norite gauti liauju dainų, reikalaukite tuojaus, 
neš nedaug turime. Agentams ir chorams nuleidžia- 

■ me didelius nuošimčius. Pinigus siųskite su užsaky
mais kartu.

20 dainų dviems ir trims lygiems balsams. Muzikų 
parengė A. Vaičiūnas, karo chorvedys. Labai 
gražios ir tinka vyrų chorui. Kaina.......

J. Tallat-Kelpšos
Balnok, tame žirgų. Gerkim broliai (mišrių balsų

. . .25
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x ■ ■ češlovo S o e n,a u s k i o
Blaivininkų himnas

- Antano Bačiulio
Nauji, tik- išleisti veikalai

Audra prie* dieną (solo)................. 
®. žvaigždutė (sol^) ir Aušta ryta* (dueas). *.

Oi, daino* (solo arba dnetiri)
? į Koktumas (duetas bosšui ir sopranui)

r s ųf* • - .*•**•* -»*,
;; | G, laisve (mišriam kvartetui arba chorui)........ -»«»- j
/į Myliu--(inišriata kvartetui arba chorui)............ . *7® 1 
| Off ;•“••• ‘ • • •* **'' ’ i *' ‘ ‘ ’ ’ (ijąsiąųzp) <

L| Miko Petrauske J
: Jj Lietuvių daino*. Telpa 69 dainos. Knyga 90 pusi. J

, Telpa 55 dainos: chorams,* due- 
tams ir solams. 190 puslapių',/...........
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NORWŪOD, MASS.

Spalio 26 d. pas mus įvyko L; D. 
K. S. Centro Raštininko, adv. P. 
Baužy  ardžia prakalbos, Adv. P. 
Daužvardis labai aiškiai nupiešė 
dabartinę darbininkų padėtį ir iš
aiškino būdus kaip darbininkai tu
ri kovoti prieš jų išnaudoto jus. J 
žanginę prakalbų pasakėm gerb. 
kleb. kun. Taškūnas, kuris vaiz
džiai nupasakojo apie savo įgytus 
įspūdžius Lietuvoje. * Tarpę, pra
kalbų pasakė eilę Aleksa Kaspa- 
raitv, o Anele ir Marė OkulaviČįU- 
tvs labai puikiai išpildė duetų ant 
smuikus ir piano.
’ Per šias prakalbas L. D. K. & 
3-čia kuopa laimėjo penkis darius, 

; būtent: Dr Kazakevičius, K. Ba
rauskas, J. Dūdutis, M. Damulevi- 
čius ir M. Kvictkauskienė. Juos 
prirašė prot. rast. J. Verseckas, 
*Fer prakalbas spaudų platino fim 
i*Št; Apel. K. Štaraitė. Prakalbų 
vedėjas buvo pirm. J. M, Cervo- 
kasi

k. S^lUKuis.
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! Girių KaąsKu*, vienu veiksmo r fąjįpastįska operą. ’ 
: . Labai gražus veikalas. »
r Opera,, i ‘Eglė, felčių. Karalienę*

Bu 1 o : bakuiarpknui
Siuntė -Aiane motinėlė
Vai ai pakirkčiau ....
gž mngiiį..
K01iWtt rrot«M .
MenriuČlhi (duetas) 
Skyniau’tkynimėlį
^WW4r»te'r

Lihr> (Įatriška)
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naH gerai vairius. r
Programui pasibaigus, prasidėjo | 

lokiai ir, linksminosi visi iki vėlam Į 
laikui. į

.Dauginus panašhj vakaru! Vi-Į 
rtomene jus parems. - l 

„Atsilankius i tokį vakarą verste f 
vįirėifr žmogų svarstyti, kas tam[ 
jaunikiui priduoda tiek energijos Į 
darbuotis. Man rodosi,, jįj jauna Į 

lietuvystės dvasia ir vadą stipriį 
parama. * t

Ten buvęs

VIFTNIK ynus ****** Taipuikus
VlwllHCw AMIVv Ikvartetas, ir begalo gražu w” 

--------  pertuara turi sumdare. Aš
CENTRO VALDYBOS pimi} kart girdau <W-

FOSŽDIS. Įnnojant ir lošiant — norėčip
. L. D. K. ŠT^tro valdybos ir
posėdis bus antradieny, lapkri- ™?a'S. P1?’?“*

čio 4, 7 :30 vai. vakaru *‘Dar-| 
pininkn” kambariuose, 
nariai malonėkite atsilankyti. 

į A. Vaisiatuikas, pirm.

I
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D1BBININKIB 
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ko, aš galėcia lengviau kalbė
dama daugiau pasakyti?*
. Kąip vėliau sužinojau, tai ta 

moterėlė gal buvo ir teisinga. 
Mat tas žmogelis'esąs be jokio 
mokslo, da mažiau žinąs negu 
-* Sandaros” redaktorius. Jis 
esą mokinęsis vienoje “ skalo
je” su p. Tuliu, ir baigės tik 
ABC, o toliau jam jo protas ne- 
betarnavęs — gi Tūlis sugebė-

pilnas pasaulis, ir p. Tulys nie-|agentam jrign būtų reikti**.. XT*| |iijQ|| PRCIKC!
ku ypatingu iš jų neišsiskiria. ĮKrripkitlt taojaui ba ivetimUu-1 "UwjJ rtiCRCv

----------- - | ftiai laukit mana žodžio seikimo I
“Sandara” rūstauja, kadĮjiemt pnrendtvoti krautuves, 

kunigas liepė nerinkti gerų [ A. I V A S
žmonių į katalikų draugijų vai -Į 110 Tremont St,, Boston, Mws. 
dybas. Girdi, kunigui už tolcji Room 506. Tel. Main 6467. 
negerų padarinių reikėtų kuo- 
greičiausia prieiti “spavied- Į 
nės.*’’

■ Kiek aš užgirdau,

- c
Tltiųjų lietuviškų ramunėlių svaras 

40e„ 5 sv. — §1.50 j liepos žiedai au la- 
peltals flUe. už svarų, 5 svarai — §2.00; 
liepos žleddt be lapų 05c. sv„ 5 sv. — 
§3.25; puplaiškių lapai 75& sv., 5 bv. 
— §3.00; puplaiškių Šaknyn §1 sv., C 
sv. — §Wt stambios trejankoa sv. 
§1.25, 5 sv. *- §4.75; kadugio uogų 
rv. 25c., 5 sv. — 75c. Ir daugybėsklbi-, 
kių žolių. Atsiųsk iltie, o gausi Žolių 
katalogą.

ĮTiaiuralus ir brangūs vaidfru- 
Visilnias* “-Antikai” nian geriau 

* ‘ [patiko, negu patys “Dzinidzi-

ĮDrim<l«i.” Rėikėtą pasistengr 
* ti, kafl jie Brightonan da bent 
[keletą kartą atvažiuotų ir išpil

dytų pilnų -‘4HVo programų.
| Po gražaus'jausmų ir širdies

L- 
[baužvardis. Dabar jis kalbėjo 
apie 'Amerikos ir IJehivos poli-

n

PARSIDUODA
12 Šeimynų namas gražioj vietoji

__ ..... ........................................ ,, kūnigak Įnorchestery, pulkus yardas Ir namas V V
jęs išmokti kmp blakes “tru- kaip visuomet, taip ir 4abar,|}SfiuS|, i^kiaSuSAv Į ■ ; -
čvti, **' tai dėlto, esą, dabar jie [patarė ; nerinkti netinkamų I.Q i’ '

taip smarkiai ir imasi, nes vie- {žmonių j katalikų draugijas,, o [mus, proga dei biznio, prekė §»,m 
netinkami žmones katalikams| A- *- I V A E ‘
vadovauti yra laisvamaniai, P®! Broarivay, South Bost 
Čia apie gėrimui, ar negerumų 
nebuvo kalbėta. Man rodos, 
kunigas labai normaliai pata
rė:‘katalikams lai vadovauja 
katalikai laisvamaniams -~ 
laisvamaniai, Čia taip login-

T/nd tik vDPnu “Sntidrirn” FtpH' nnwntHašprIe kūno ir duodiinčlos I 
ga, Kaunk viena ^naaia LWgttprtotoių toms kūno dalims, kn- 
g.ali kritikuoti, mat, ji sveiką ^^S^^Neūiri^okhĮ. MntotĮi|| 
logikų visuomet kritikuoja.

Kai dėl “spave(Inės,’*’tai pa
čiam ponui redaktoriui būtu la
bai pravartu ja, atlikti1, jei ne 
.velykinę* tai.bent.‘‘kubilinę?’ 

Kasiulis

T

I

krautuvė tr U šeimynų 8 kumbifrlų na-1. BAISI ŽMOGŽUDYSTt,
\ ■ Spalio 20 d. du jauni žniog-, . ,
[žudžiai, vienas 17. o antras ,£
[metų, įsiveržė į senelio (72 m.) 
b’einvee namus ir baisiai ji su-, - _ r,,, , , .
daužė ir peilių subadė. Šis bu- T“ atdengė keletu hta1 
d?lizmas įvvko ant 244 E. 84U M“*™! »HaKiw;ni jr
St., So. Bostone, ir dienos lai- ^ parode prie
te Senelis trečioje dienoje to t* Y-monni Maialotojm 

I mirė, žmogžudžiai tapo imtai- Į ve„l:. ‘ ' •
[ti ir m laikomi kalėjime. Vie- RTU ««»#* laisvama-
nok jie esę paėmę tris nepatiko, o katteriems

Įsius Bostone advokatus ir mė-|®'s’s aLolarę. Mat Dauzvardis 
ginsią Bsilntosnoti. Sulig sla- P^s n.ekęnes.klomodmmis.M- 

Ivokij kalbos žulikėliai esę vW *«*’* n' P8’®"? ■ »
Įlsiedni, bet turbūt nučiupo se-|‘a. .
Įnelio pinigtis.^nes senensHūivo BattpaH-tokuj-ilainųjv-pca- 
turtingas kalbų Brigu tone — tada viskas

j Senelio pusėje.stovi draugi- mKerės iuBrigldona? galės hū- 
jos prie kurių jis prigulėjo. Se- r1 Pa'y2('J!,R11 kolonija.

7 Reporteris.
*

■

SILPNOS PRAKALBOS.
Praeitų pelnyčių, .Lietuvių, 

Svetainėj^ buvo komunistų 
“prakalbos.** Žiopčiojo koihu- 

Nie- 
Kal- 

bos klausytis buvę sunku. Ko- 
|dėsi, kad kalbėtojo viduriuose 
“sometliing ivrong.”’ Viena 
bobele, matydis komunistė, ku
ri prieš mane sėdėjo, sako: 

4-Z. zlv»r

*
WORCESTER, MASS.

į .. —
' Karolio Požėlos’ristynėa. 

a , ’ ‘ .
AVorcesterio lietuviai tuiės pro

gos pamatyti geriausi visame pa- 
sąulyje lietuvių atletą-ristikų Ka
rolį Požėlų,. Jis čia risis 5 d. lap
kričio, 8 vai, vakare, ( Fatlier 
Mathevs Svetainėje ant Gteėitį' 
St. Prieš Požėlų stos puslaukinis 
graikų milžinas “Savage” Toolos. 
Be to, Požėla rodys savo spėką, 
laikydamas pianų ant savo kruti- 
nės, Ant kurio grajis mergina.

; yApafttoy ta pati vakarų pasn 
rodys ir kiti milžinai lietuviai, i 
DrapieŽnas AVorcesterio dzūkas J 
Vladas Biekša risis su Brooklyno 
ketnvin milžinu Brazausku. Taip- , v , , ,

, nvlTs buvo eekoslovokim.
gi vietinis ristikas Dvareckas per- - _

.. v. r, k ' Šaltuna.sirnis su- vokiečių tigru Frankl
Duteher. ~~~

šių ristyhių verta ateiti pasiŽiū- J SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMAS.' ' * I
rėti, netik vyrams,, bet ir mote- ’
rims. Visiems bus įdomu pama- • -
lyti, ant kiek gali išlavinti savo ] - -
pajėgas mūsų broliai lietuviai.

Sporto Mylėtojas.

*r

uodo kalibro asabos. »
Girdėjęs.

LAWRENCE, MASS.
• Garsūs lietuviai 'drūtuoliai 

Kliubo Svetainėj.
Ją. tarpe* bus ir Požėla,

' ■a^.» __ <« u..

risis

ATKARPOS.
.■‘‘Sandara* Turi tūlų kores

pondentų, ar reporterį, kurs 
tuomi pasižymi, kad nesupran
ta kų kalba’ vienas -katalikų* 
veikėjas. Girdi, kalbėjo kaž
koks vyrukas, kurio nebuvo 
galima suprasti/ Na kur jam 
suprast. Mėnulio apšvieta silp
noka. Bet kam, po plynių, siųs
ti prakatbosna lokį reporterį, 

kurs negaH suprasti intelig^n-. 
to kalbos^ ....

*v*»

K »o. Bartos |N 
MAGDONELL, M. D. turikribtri ir BžtariiM 

UI onso .TAiA.MDoe: Rytais iki d 
NedSvJkdįrio-Hvenrkp&vojln. UI Rggjiyl’l

Į HTOw-r ‘̂i,n?^l“ Btoadmy,>. Beitai
PaDCšKAITCS yru skirtingos nuo pa- .. ........ .. .... .  i'irt±±rta«n*MaMMasn!*

r rišamo diržo, jos yra Išlaukinės gyduo-

DYKAI KUO PATRŪKIMO 
KENČIANTIEMS.

|mistiprinlnių toms kūno dalims, kn- J ,

t nei sprenžinų. Nenuslenka Ir neatsl- 
Į remiu į kaulus. Tūkstančiai šiomis pa- i H 
| duškaltėmis gydosi namie, nesutrukda-1‘ 
| ml nuo darbo ir daugelis praneša, Jogel f. 

j šitokiu budu Išsigydo, Minkštos knip 
mošftstfts—lengva pridėt —-nebrangios. 
Už jas gauta auksinis medalis Romoj, 
Gtand Prlx medutis Paryžių I ir garbin
gas paminėtoms Panamos Expozlęljojf 

{San Prancisco. Procesas atsltaisymo 
p tywnnWftW.Tr diinglnn Tierclktnrtft-i

I vpt diržų. Mes prirodysim tai prisius* | 
11 darni Jums Plapao Išbandymui visiškai 
['IDYKAT, 'Nesiųsk pinigų, tik parašyk 

nmms.
PLAPAO LABORATORIES

134C-S Stnart’s BIdg;, į ■■■< t,  ...... i ,r„,

DIDELE PROGA UŽSIDĖTI
NAUJ4 AUTOMOBILiy

■ BIZNĮ |EXTRA! EXTRA!|
Až tott bM pardavinėda. |

i

f

SSi

7

Tet So, Boston 0464-J,

JURGIS STUOS
* F O U! O G R A E A S
458 WEST BR0ADWAY, 

SįįthBofton* Man.
Darom dailint paveikslus, Veseillas 
trankiam vakarais, Užalikom ri* 
šokios ružles rėmus,

-.-1 . 7r~

J.

I

*

g—BgHSBSI? '.■■11 I1 .... 'gSSSSgĮSgSSigBI
Tel. So. Boston 0828 

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Ofiso valandos t

Mo 9 iki 12:00 ryte Ir nuo 1:80 
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 fal. vakarę. 
Ofisas uždarytas suba*os vakarais 
ir nedėldlėniais.

DR. PUSKUNI6IS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vaL 9 1U11 ryte, 1 iki 3 po plet 

7iltl9v«k.
889 Broadway, So. Boston, 

Tėl. So. Boaton 2881.

t

i(Nov.4-11) |(i Alt righC ’ -vyrai, — sako
{i Sandara,** “ jei taip atidžiai 
seksite Tūlio raštus, tai gal ka
da paliksite naudingi žmonės 
Lietuvai.”........ ..  .

Taitam-ėmė ir pasigvrė. Iš- ___________ ________ _ _______,x_- . . .
tiesų, p. Tulys Lietuviams nan- Į vydau kitiem lietuviam eiti įtą Į optoli nuo Mattapanjąuare. 
dingas. Iš jo įaliina pasinio- pelningų biznį. ............ ......... " ‘
kyti kaip nereikia lietuviškai 
rašyti. Čia tai jis tikras profe- rendavojimo kaip automobilių 
soriuš, tik iš* kito galo. Tito Į “show room’ * šalę mano automo- 
žvilgsniu ir ■ ghtuoklį galima bilių “show room” ant Broad- 
pavaĄti blaivybes f .apaštalu,;’ wayį So. Bostone ir pirma negu iš- 

i.nek ant savęs’1 parodo kaip duosiu svetimtaučiams norėčiau tų
MOTERŲ VAJUS. Į ‘•‘Man lafei gaila to draugo, jis kenksminga rgirtuoklystė. Bet progų suteikti lietuviams ir. apsi- 

A lot Są-gos vajus jau pilnam [daugiau kanldnUri negu paša- tokių neigiatif|jiį profesorių imu pagelbėti gauti automobilių

Mot. Sąjungos 13 kp. siisirin- 
llęimas bus antradieny, lapkri- Įųisfų agentas Andriulis, 
eio 4, bažnytinėje svetainėje, [ko kuriančio‘įlėpasakė. 
7:30 vak vakare. &is susirin
kimas bus JabWi svarbu^ nes 
reikės rinkti Valdybų ir taip 
daug svarbiu'reikalų vra.

i vn o. u •>

| * *

"EJ- M XV4WH, p
. ’ Ristynės bus 7 d. Lapkričio 

(November), 8 vai. vakare, Rim
bo Svetainėje, ant Berkelėy St.

« MOTERŲ VAJUS,

' So, Louls, Mo. 1

mąs Buick automobilius ir nepa- lsu visais vėliausios mados Įtaisymais.
...—, j,apni gražioje vietoje, I 

. įnešimo l 
Į reikia tiktai‘$2,000. Kaina $10500. Kas 
pirmutinis tam bus parduota. Kreipki
tės pas VINCENT B. AMBROSE, 425 
Broadumy. Tėl. So. Boston 1607, (Va
karais hunu iki 8 vai.)

Turiu dar dvi krautuves dėl pa-
3feL Brockton 5112—W,

DANTISTAS

DR. t. J. 60RMAN
(GUMAUSKAS)

706 Main Bt, Montello, Mma
(Kampu Broad Street)

LINE TIK VIENA
I®;nelaimiu būna daug. Nerasi žmo- 

' I giius kad nenorėtu būt turtingas. .Tel 
nežinai'kaip ta atsiekti , klaupk* per 
laišką arba ypntiškal: A. PETRAITIS, 

[ Sfa. 12, Box 530, Lavrėnce, Mass, 
(oNv. 6)progrese. Per vajų įstojimas 

numažintas pusiau. Moterims 
pro&& prisirašyti ir tapti susi- 

Požėla risis Čionai už lietuvių Čam- pratusiomis veikėjomis. Kau
pi jonatų su Brooklvno milžinu lie- dokimės. 
tuviu Brazausku. Boto Požėla lai-1 
kys ant sava krūtinės 900 gyąrų 

' priekalų, į kurį du vyrai kals ge
ležiniais kūjais. Tų patį vakarų 
risis “dzūkų karalius” 
Biekša iš Woreesterio su graikų l įt^ventb St. 
milžinu. Toolos. 
ųas Hetuyių ristikasGintvilas su-[ yįojiąolynui, Į v •. • .. —. .■-••>•*•••< -• M
sikibs su vokiečių tigru Dutcher. tĮžanga tik 35 centai vpatai, Į BaŽIiytlIl0ję SwLej.e>' VYlImSOF St., CSUltiriugČ, MaSS. 
Visos poros eis iki galutinos per-[0 y.įikdms su tėvais dykai. . Į— ’ ’ ' ’ '
€5^s. Svarbiausia. Vist atsilankiu-1
\ - KHttbietfe,|rieji į šį halių gaus užtektinai

sūrio, ir be jokio atlyginimu. Į
— T“*], Marš į halių. |

GERIAUSIAS RECEPTAS DĖL Sąjungietė. Į
SUSTIPRINIMO SILPNŲ, NŪ- _______

ŠIDIRĘUSIŲ VYRŲ IR PAVYZDINGA PRAMOGA.
jxLvTEK>Ų. ’ Į. ■____ I

Tūkstančiai Randa Stebėtinų Pa- Brighton, Mass. — L. D. K.
Į S. 22 kuopa, praeitų sekmaclie- [ 
nį, lapkričio 2, buvo surengusi 

. .ik Į labai gražių ir svarbių pramo- į 
žiną gyvumą, veikmę Iv pajėgą nitride-1S4- Kalbėjo juristas P.-Daiiž* Į 

’Tis Įvardis ir dainavo “Dzimdzi-
P. Bauž-1 

[vardis pirmu atveju kalbėjot 
aiškino 

darbininkų reikalus; nurodė, 
įkad eivilizatijų mina po kojų 
didieji kapitalistų ir komunis
tų monopoliai: kapitalistifma- [ 
terijalinis, o komunistų dvasi
nis. Ir jie kaip vienas taip ki
tas darbo 'žmonėms yi-a pražū
tingi. Tikruoju keliu ir Įran
kiu darbo žmonėms jis siūlė h'4.' 
gerai išaiškino kooperacjją. 
Taipgi gražiai ir vaizdingai at
skyrė KOKporaeijų nuo KOO- 
peracijos. Ir galų gale priro- 
dė, kad lietuviams darbinin
kams geriausias ginklas —- tai | 
Lietuvių Darbininkų Koopera
tyve Sąjunga,, kuri gina dar
bininkus nuo kapitalistų ir ko
munistų žiauriųjų nasrų ir ra
miu keliu veda jirie šviesesnio 
rytojaus. . f

Pertraukoje buvo prirašinė-1 • T „ i . v
. . .. * .. ! . | luokmgas monologas bus šauniai atlikti.
ginu nauji nariai ir suteikia pu- 
blikin gyvo,, jausmingo ii' šal-j 
dilus palinksminimo. Tų malo
nę darė “Dzimdzi-Drimdzi A- Į 
nūkai/* kuriuo* šutau p-lės 
Oney ir Margareta Gribaitėz, V.

T*“ Į

ŠOKIAI! ŠOKIAI!
I Mot. Sąjungos 13 kp. rengia 
didelius šokius lapkričio 8 d., 

Vladaa t parapijos svetainėje, 492 E. į

Taipgi drapiož- Pelnas eis &v. Kazimiero

lengvinimą į Keletu Dienų 
.Tel .Tusų gydytojas dar nėra užsakęs I

į

i

jo dėl Justi, nueiki.t pus .Tuštį aptieko-

>

i

rbj Šiandien ir nustpirkit b<mkutę> 
vadinasi Nuga-Tone.

vėjustems'nervams ir raumenims. , 
hudayojft raudouaj! krantų; stiprius ptt-. . , , . .
tvarius nervus, ir labai stebėtinai pa.- Į DrimtiZJ Anūkai, 
didina jų Ištvermę. .
nantį miega, apetitų, puikų žleb-. . - .
plojimą, reguĮihrį vidurių veikimų, {beveik dvi valandi — 
gausiai entuziazmo ir ambicijos. .1 oi Į 
Jus. nesi jaučiat kaip relikant, paban-1 
dykit jį. .Tls, nieko Jums nekainuos I 
jeigu Jums ir nepagelbėtų. Jis yra I 
malonus* priimti Ir Jus tunjaus prade-1 
stt jaustis geriau. Imkit ji per keletu 
dienų ir jei nesijauslt geriau, ir neat- 
rodyslt geriau, nuneškit atlikusių pa
kinko Jalį pas Jhsų aptiekorių ir Jis 
sugrąžina Jums Jūsų pinigus. Išdir
bėjai Nuga-Tone gerai žinodami kų jis 
padarys dėl Jūsų, prisako visiems ap- 
ttefcorlams'.garantuoti jį arba sugražin
ti Jūsų pinigus, jei Jus būtumėt neuž
ganėdintas. Rekomenduojamas, garan
tuojamas ir pįrduodamas per visus ap* 
tiekorlus.

* '*■ ’

L

Ta Negali Išvengti! m 
fl K«flkin«ndią žnaibymų nauratfijo*. ||

Bkttutmu ir dirglių reumatizmo. U
Nesmigumų staigaus perialimo. IĮ
įokunčių. traukančių, į padūkimu N 
Varančiu skausmų, kuomet skauda U 
dantj, dt«ria ausi ar skaudą galvą, jei fl 
nepatnisllni apU

l
Irtą; S. V. Pat. Ofiie. L . 

tuojau* k I
mu laiko juoml pa»l- 1 
naudoji. Jinai mtelku L 
malonų ir Kreta pa- II 
lengvinimą. N

Nei viena atarti 11 
lelmyna nedali būti be n 
bonkoe iltį žyduoliu. Ii 
Mira tlkraeia, jei netu- 11 
ri INKARO valibrten- ii 
kuo. n
F.AD.MCHTUl lCO. K

)

i

I
p-f

f
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TEATRAS ŽMOGŽUDŽIAI
į f < . Penkių reifcsmų gyvenimo vaizdelis. .
Į 'RENGIA LDKS. 8-TA KUOPA. VAIDINS LDK8. LMOS KUOPOS ARTISTAI IŠ S0; BOSTONU

1924
Pradžia lygiai 6-tą vai. vakare

K

I

į

4

i

i ,

. V

VEIKSMAS III. SCENA V. GRIGAS PASAKOJA APIE ARARATO KALNĄ
G R I G A S.-—... Kai užlipi aut to kalno, tai nei saulės nesimato, tik labai 

. žemai po kojų -mirgėt lyg šabasinė Lelbos žvakutė. . ?

I - *

Įžanga: 50c, ir. 35c., vaikams 18c. Vaikai be Uvų visai nebus įleidžiaanį Į svetainę.
*
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ANTRU MORGIČIO 
DUODAME PASKOLAS

Suteikiam norintiems antro morglčlo 
paskola ir skolinam pinigus ant namų 
labai lengvomis Išlygomis; Kreipkitės: 
Room BU, 333 Wasbington Št, Boston, 
Tel. Congreps 3580. (N-S)

PARSIDUODA TOHIKO 
IŠDIRBYSTĖ 

į 4 •*
Biznis gėrni išdirbtas. Priežastis par
davimo — išvažiuoju j kitų miestų. | 
Kreipkitės: MANBI COUBLE, 163 
Ames St. Montelo, Mass. Tel. Broek. 
3254-J. (Gr. 1)

t

$10,000 PELNO
| Kam dirbti kad' galima gyvenat be 
į darbo, kaip kad daugelis namų savl- 
I ninku gyvena.
į ’ Pigiai parsiduoda 21 po tris Šeimy- 
Įnas namas, geroj vleto.!. Randavojast 

•Į $18,600.00 per metus, Išlaidtplahai ma- j.

Ino lieka daugiau kaip $10,000.00; tai- 
I syt nereikia nieko, viskas -eram stovy
je. J 7 “

[ išeina mažiau jjcaip po SeSlus tukstan- į 
I f
žas įnešimas. . . „ ________ —

IFIN. RĄSTĮNINKAS Seiki*
[ So. Boston 2340.

DORCHESTER’YJE 1MARftAT1rA t ^lvl.
Trijų Šeimynų namas po 6-7-7 kam- 

įbavius su visais {taisymais, garo šilu- | T_ 
įma, elektros šviesa, maudynėmis etc.. „ . š t—•I Randų neša §145 per mėnesi, kainuoja nedėldieni kiekvieno mėnerio, 2-ry 
tik §11,800; Mažas Įnešimas Ir 
vos išlygos, turi būti parduotas-grei- «•Seventh 8fc, So. Boeton, Man. 
tai, kreipkitės pas TITUS P, GRĖVIS,, 

1395 Broadvay, r_.‘ * .
ton 2340. . t N. 4-8 )

18 METŲ SOUTH BOSTONE I

D R. H. S. STONE 
------AKIŲ SPECIALISTAS . I 

899ą W, Broadway, So. Boeton I 
VALANDOS: Nuo 9 r. Įkl 7 v. v^k. |

ŠV. JONO ĘV. BL. PAŠELPIMAS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI

iPE0T- RASTININKA8‘—j. GtinecSį 
<SįČr>TTQ no" I 5 Thomas. Pąrk, 8®, BOtton, Maa*

kremkitvR pas, įlTUS.P. <WUS, 39.) FIN. rašTJNINKAS —■ Matas Šeikit, 
Į Brodčhvay. So. Boston, Mass., telefonas Marinė Rd., So. Boston, MamT ’ -
KASIKINIUS ~ A. Naudžiumi 

J85J^Broadway, S. Boston, MMs.

7 Vinfield Sh, So/Boston, Mase. 
Draugija laiko susirinkimus kai tro.

Telefonns South Bo^ | D, L. K. OISTUOIO DR-GUO*
VALDYBOSANTRAtAI

Pirmininkas — Antanas Pastelių 
140 Bowen St, So. Boston, Mm 

| VIce-pirm, — Martinas Knlstautas, 
. <062 Wa8hlngton St, RoęllndaĮa
| protokolu RaSt. —- Antanas Macejnnaa, 

450 E. Sąventh- St., South Boston 
tEln. Raštininkas — Juosas VinkevlSIna 
i 906 E. Broadway, South Bostoa 
i Kasiėrius Andriejus Zallėekas, 

807 E.. Nlnth St., So. Boston, MaM 
MaršalkaAleksandra Jalmokaą 

i„ . į-.. ,1-1 T» v Ann n lai w 5-th St, So. Boston, Mass.Metų Kankles/* UŽ 1922-3-4J| praygystė D. Kerėtojai* 
metus. .

<tTrejų Metų Kankles*1 
bus, atepauzdintos Lietuva-, 
je ir išsiuntinėtos visiems 
užsiprenumeravusiems 
lėdoms, 1924 m, Prenume- SĮ 
ratos kaina už Trejų Metų 
Kankles chr doleriai, o vė

liau bus brangiau.
Antrašas; .

MIKAS PETRAUSKAS 
Laisvės Alėja. 60. Kauna** 

Uthuania.
P. S. Pinigus siųst pašto 

‘ money arder^dB.

I

1
'

1924
Naujos Kanklės, JSį kartų 

i B leidžiama knyga — uTrajiį

# 3

4

p

i,

t-

fcS»y.

k t.

807 E.. Nlnth St, So. Boston. MaM

216y_> 5-th St, So. Boston, Mom.
____ Ą “ -------------- . Ą" ' “ 1 

| mėnesinius susirinkimus kas pirmų 
dėldlenĮ kiekvieno mėnesio po No. 8M . 

I 'VVashington .S.t, Boston, Mass., 1:30 
valanda po piety. Ateidami atsiveskite 

| su savim, nauju nariu prie mtuRj <taMK 
cUM prialrtirtL * J

1

«

iV. KAMMORO R. K. DR408 
VALDYBOS ANTRAUI

I Pirmininkas s- T. Jaroia,
502 E. 6-th St, So. Boston, Mūri 

Vlce-ptrm. — J.Grubinskas,
157 M Street, So. Boston, Mase. 

Prot. Raktininkas — A. Janukonla, 
1426ColumbIaR<L, S. Boston, Mam 

Fininaū Raktininkas ■— K .KNtote,
S Hątch Street, So. Boston, Maaa. 

Iždininkus — L. Žvagldys,
111 Bown FU So. Boaton, Mm 

Tvarkdarys — B Lattėką,
895 E. rtfth St. Bo/Boston, Mase. 

Draugijos reikalais kreipki* >M* 
dos t protokoH rtltlniatak

Draugija mreiotlrejūgį hd>» *ra 
nvdfldteuj kfttoržm 
Ss platų partpboe mMM 4M

t.,JU. Boston, Mum.lt., te. BorttO**

f
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