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m. spalią mėn. 14 d. teko
man būti Kauno gelžkelią sto
ty. Tą vakarą važiavo daug
■ ■■■ 1
■ s**♦
MOTERIS Už GIRTYBĘ
DIDIS STREIKAS
PATRAUKI ATSAKOMYAutobusai į Žaliąjį Kalną išplaukė. 52 laivai. Įplaukusią paleistą iš kariuomenes dalią
AUSTRIJOJ.
BĖNŠMEIŽIKĄ.
■pradėsią vaikščioti nuo lapkri laivą talpa sieke 21,818 reg. to kareivią. Kai kurią dalią ka
Aubum, Ale. — Lizde Freečio 1 dienos. Patogumui, kad ną, išplaukusią gi 21,759 reg. rininkai savo buvusius karius
Austrijoj sustreikavo gele
man pateko teisman. Kaltinanereikėtą nuolat ieškoti smul toną.
lydėjo prakal homis ir muzika.
Viename viešame susirinki ma, kad girta būdama valiavo
žinkeliu darbininkai,
šimtai
kią pinigą, be bilietu, būsian
Kareiviai gražiai, -, be jokio
turistą, keliaujančiąx kasdien me Jonas Ustūpas, Mohtellos automobiliimii. Ji pripažinta
čios knygelės po 60 Upelių (bi
stumdymosi, grūdimosi ėjo į
Garlaivis 'jauiškeltas,
iš miesto į miestą, kelionėje ta raudonąją vadas, išpravar kalta. . Ji susimušė su kitu aulietą). Kaina knygelių būsiąnvagonus. KarininkaijTmugišdžįavo vietos lietuvių kleboną tomobiliumi.
po sulaikyti.
_^Klaipeda.
—
Garlaivis“
Beet<
KlygrBfLbilietąi-kąin&b—Tik
kai' su paleistais kareiviais
Darbininkai sustreikavo dėl- Ięun.’J. Švagždį. Be kitko išhoven,
”
birželio
29
d.
susidūręs
tiek palengvinama, kad vienu
kalbėjosi, linkėjo, kad nepa
___ fo, kad nepasitenkmo algomis.' vadimy jį vagim, ir komu. Sa
NUBAUDĖ JAPONUS.
su
garlaiviu
“
Cranz
”
,ir
nu

kartu bus galima nusipirkti 60
mirštą kariuomenėje įgytą ži-.
Alijautai, kurie Austrijai lėje buvo daug ‘kataliką ir jie
Tokio.— Rieke Okada, kurs
grimzdęs jūros dugnan, jau iš
bilietą.
nią ir lt. Kai kareiviai suėjo i
paskolino pinigą nustatė darbi stojo liudininkais šmeižiko žo- nuėmė Amerikos vėliavą nuo
keltas,
*'
vagonus, kai kurie karininkai
ninkams algas.
Smaugiant džią, Kun. ŠvagSdis turėda stulpo prie Amerikos ambasa
(“Lietuva”)
prieš traukinio išėjimą, prabi
darbininkus skolintojai norėjo mas būrį liudininką, pradėjo dos ir ją sunaikino pereitą lie
l
■■ ■
- ‘
"
Kaip
vedamus
|
turgų
karvės.
lo atsisveikinimo žodžius.: Ka
žygiiis
pašankyti šmeižiką. pos mėnesį, ’ nuteistas šešiems,
pasipelnyti.
,
, Karo ’lakūnas Dobkevičius, reiviams be galo toks reiškinys
Kanelierius kun. Seipel bu Kun. Švagždis patraukė atsa mėnesiams kalėjimo. Iš jo paAtsimenu, dar prieš karą tai' spalią 11 d. perlėkė iš Kara
patiko ir visa stotis “valio”
komybėn
šmeižiką
ir
pareika

gėlbininką vienas‘nuteistas ke
vo pasiryžęs alijautą ; pienus
kas norėdamas parduoti karvę, liaučiaus į Kauną.
balsuose siūbavosi. ^Muzika po
'vykinti. Dabar jis rezignavo. lavo $10,000 atlyginimo.
turiems ir kitas dviem mene
dažnai nuo vakaro iš ryto jos
“valio” griežė. .
“ ,
Tą padarė dėlto, kad pasauliui
šiam.
nehemilždavo ir tokią pristaty ! Mūsą Aviacija pagerbi žu
Ustupas yra savininkas, nuokurs pereitą nedelią
parodyti, jog tokio' programo savybią, turėjo automobilią,
davo- į turgų. NeiŠmilžtos kar vusį svetimą lakūną. Spaliu12
Tai ne tik kareiviams buvo
Cambridge’io įtgonineje. Jis
įvykinti nėra galima.
UŽSIDARĖ.
vės tešmuo heabeja, prit v m Ja d. 14 vai. pralėkdamas pro malonus įspūdis, bet ’ visiems
judomąją paveikshj mašinų.
*
buvo vienas žymiausią respub
■ Zirnmermanil buvo paskirtas Jis yra vienas turtingiausią
vo ir atrodydavo į pieningą Kauną ’ Deruluft bendrovės stoty esantiems žmonėms. Vi
likonų partijos, veikėją. Se
Wembley,
Ąnglija.
—
Brita

Tautą Sąjungos būti Austrijos Montelloš lietuvių. Jis turi junate jis buvo j^spublikoną va karvę. Be lo, ir pats pardavė aeroplanas nutūpė mūsą aero siems tas rodo, jog čia yra
nijos
imperijos
paroda,
kuri
diktatorium. Jis teipgi ketina
domnją paveikslą teatrus kelė- atsidarė bal. 23 d. užsidūrė pe du. Jis buvo- griežta? prieši jas kiekvienam pirkėjui net drome. -Aeroplanas vdžė iš Ru tampri, draugiška viena karią
rezignuoti.
toj apylinkės miestelią. Visa reitą suhatą. Ją atidarė Vali- ninkas velionięb Wils6np poli-, Dievo vardą minėdamas tvir' sijos į Karaliančią Viazmoj žu šeimar iš kurios dalis skyriasi
Streikas tapo įvykintas labai
jo nuosavybe tapo užarešfuota, jos princas ir jis uždarė. .Jis tikai. Lodge buvo griežtai nu tindavo,* jog karve esanti labai' vusio minimos bendrovės lakū nuo kitos dalies, į namus va
tvarkiai. Vist traukiniai sulai
gera “ant pieno,” liet kai par- no štegerio kūną. Mūsą Ka žiuojant. Tokiu gražiu reiški
visi jo bizniai sulaikyti.
r
tą dieną išlipo iš laivo iš Ame sistatęs prieš / Amerikos stoji -.
kyti. Eina tik maisto trauki
.vesdavo į namus — pirmą kar ro Aviacija sutiko nutūpusį niu net keli svetimšaliai stebe’
.
r
♦
rną Tautą Sąjungpn.
rikos sugrįžęs.
niai. .
tą pamilžus tešmuo susirauk aeroplaną ir pagerbdama žuvup< josi, šutydami, jog jie kada
Velionis senatorius buvo Lie davo ir pieno -vos-vos teduoda sįjį uždėjo ant jo karsto vaini tai esą buvę kariuomenėje ir
PERKA ŠĖKUS.
Dabar, kada, alijautai reptuvai prielanku^ Per jo prie
SUDEGĖ 200 AUTOMOvo^ Tokia apgayimo epidemipanašiai' važiavę į namus, bet,
’
lėmis suima, Vokietiją ir kada
; ■
' RILIU. L ;/ * ■ i lankumą AmftĮtgą valdžia pri- jajaup JailnijMsi|kčJumk^mu- ką. Svečiui aeroplanui išty tokiownuoširdumo ir malonumo
, Vokietijos- darbininkams grą^ _ New„York.-_-r- Pereitąsubatą
kiantį jį'palydėjo 3 mūsą aeros’
\.
BradfordylA* ~:Star Garage
mo.
'
Dabūf
beveik*
‘
kiekviena
i
vietos
Stoek
Exchange
turėjo
nepatyrę, kaip kad dabar jie
šia smaugimas, tai ir vokiečiu
planai.
ir jąme buvusieji 200 automo
karvė, atvedama į turgą su iš
visai nuošaliai tai mato ir jau
darbininkai mano tą pat dary triukšmingiausią dieną. Žmo
biliu sudegė padarydami $250,pūstu fermentu. Tokios kar
čia.
..
ti. Austrijos darbininką strei nės tikėdami pramonės ir biz
NETEKO AKIEM.
ženkleliai už Klaipėdos
000 nuostolią.
,
.
vės
tešmuo
esti
kietas
ir
pati

kas tiesiog suelektrizavo Vo nio klestėjimo godžiai pirko sū
i Tą patį vakarą vėl daug ka
j St. Albąns,"VL^—Miss Mildatvadavimą,
nęs, gi pienas jame būdamas
kietijos darbininkus, kurie jau rus įvairią kompaniją. Per dvi
SUDEGĖ SALĖ. .
“KL Z.” rašo~ kad gelbėji- rią važiavo. Bet ją niekas ne
red Hacket garbiniavo savo perdega ir pamilžtas esti sūrus.
senai kankinasi menkomis ai- valandi parduota 1,450,300 Še
palydėjo, todėl ne tvarkos sto
l
Port Worth, Tesąs. — Ku plaukus. Įkaitytas reples be Karvę nepamilžns. savo laiku
gomiš. Gelėžinkelią darbinin rą. Tiek Šerą niekuomet ne
mo Komitetas žadąs pagaminti ty nebuvo. Bėgo, grūdosi, kur
KIux Klan biivo pasistatęs sa laikant, per neatsargumą smogpo to kelias dienas serga.
Klaipėdos atvadavimo daly
ką imijos jau sušaukė Berline buvo parduota per tokį trumpą
tik galėję—buvo net girtą.
lę už $60,000. Ji sudegė, spė telėjo karsta geležim į dešinę
Šitoks apgavimas buvo gali viams tam tikrus ženklelius.
konferenciją tartis apie pienus laiką.
Niekas nebuvo, kas prižiūri, »
jama, kad tai buvo padegimas. f akį. Taip Ją aki išsvilino, kad
mas iki pirkėjai neįsitikino, Tai gražus darbas. Būtą gera
kovai prieš smaugimą. Vokie
niekas nebuvo, kas juos kuo
Geležinkeliu kompaniją ypač
ant jos apjaks.
kad pardavėjai imasi apgau- kad atsirastą panašią komite
tijos geležinkeliai buvo val gerai ėjo. Pereitą savaitę Neiv
nors sudomina ir 1.1.
NEVARTOJO REVOLVERIŲ
liojimo, tuo pačiu gi kankina tą, kurie rūpintus pagaminti
džios kontrolėje. Prieš keletą
York Centrai geležinkeliu kom
Chicago. —Ęvelyn Krueger,
k
PAGERĖS BIZNIAI.
'gyvulius. Iki šiam laikui į šį ženklelių, kaip tai savano ' Todėl, reiktą visados mūsą
mėnesią po Londono koiiferen- panija pardavė serą už $27/16 m. mergšė, gavo vardą ban
dalyką niekas dėmesio nekrei riams ir pirmąją kautyniiį už karininkams tokiuose- masi
eijos Voiketijos geležinkeliai
Suv. Valstiją UžcTo' sekreto
000,000, Pennsylvama.už $28,- ditą karalienės. Ji turėjus tris
pė, tačiau Gyvuliams Globoti neptildausomybę
paimti iš valdžios ir pavesti
dalyviams, niuose iŠ kariuomenės paleidi
400,000, Southem Paeific už vaikinus pagelbininkus,
Pa rius Mellon sako, kad dabar
Draugija Kauno rinkoje apie’ nes tokie ženkleliai turės nema muose dalyvauti, tarti vieną*
tarptautinei kompanijai1. To $23,000,000, Union Paeific už
vogė 12 automobilią ir daug pi bizniams ir pramonei dangus tai įsitikinusi turėtą imtis
kitą į išvažiuojančius žodį, su
ji kompanija valde Vokietijos
ža istorinės rėikšmės ateity.
$20,000,000 ir Baltimore & nigą. Ji savo darbe niekad nei nusigiedrino; Darbai imsią ge
minkštinti kareivią sielas, kad
prieš tai griežtos kovos. • ’
geležinkelius, kaipo užstatu
riau eitį, >
*
’
vartojus revolverio. ’
*
suteiktą paskolą. Yra spėja
Nelaime Daugpilio tvirtovėj. jie, apleidę kariuomenės eiles,
šiltinė Vilniuje.
ma, kad Vokietijos geležinkeIšardant sprogo viena granata: atsimintą visam amžiui malo
A
PAVARĖ Už RŪKYMĄ.
w • -• m- * •
. *«.
4 «
nius įvykius, kad jis išsivežtą
lią darbininką streikas neišven
’ Vilnius;
Lenką laikraščių Užmuštas karininkas ir . in
Waterville, Me. — Colby ko
giamas.
struktoriusj sužeisti \4 karei gražią įspūdžią. Per kitus bū
pranešimu, Vilniuj pastaruoju
siančius paleidimus reikėtą ka
legijos prezidentas pavarė dvi
Vokietijos valdininkai teipgi
viai.
'
metu įregistruojama daug su
rininkams labiau prie ją prisi
merginas, kurios buvo pagau
sušaukė Berline konferenciją .
sirgimą šiltine.
dėti ir neduoti, kaipo kokiai
tos berūkant. Jos tapo pagau
tartis apie veikimą dėl savo rei
— Šįąmis dienomis įvykęs vi ' Lenkijos pakraščiuose didė dezorganizuotai miniai, į na
tos trečiu kartu tai darant.
kalą.
suotinis Vilniaus vežėją susi jąs partizaną judėjimas prieš
mus važiuoti.
Pirmu du kartu jos buvo tik
rinkimas tarp - kitą Mausimą lenką dvarininkus. Naujai pa
persergėtos. Jos yra kilusios
(f* Karys” )
IŠLYDŽIO ATSTOVĄ.
L. D. K. Š. VAJUS.
IŠDEGĖ DAUG MIŠKO.
pirmoj vietoj skundęsis dėl mo- skirtas Voluiniaus vaivada Ol
Vašingtonas, D. C., 1924 m., <; Albany, N. Y. — Dėl sauso iš turtingą tėvą ir turėjo žymiu
Jieseią, kurie esą labai dideli šauskas apginklavo visus dva
LDKS. naują narių ir “Dar lapkričio mėn. 8 d. — Jungti
oro kilęs miško gaisras labai draugių būrį tarpe stūdenčią.
ir neteisingai suskirstyti. Nu rininkus ir įsakė kariuomenei
bininko” skaitytoją vajus kas
Tauragnai (Utenos apskr.).
niu Amerikos Valstybių Nepa greit išsiplatino. Išdegė 15,- Tai tos drauges ketina' paga
tarta daryti žingsnią mokes užimti visą eilę miestelią ir kai Tauragnai tai, galima sakyt
kart smarkėja: naujos kuopos
prastas Pasiuntinys ir Įgalio 000 akerią miško. Gaisras nė minti prašymą su parašais, kad
čiams sumažinti. • Toliau kal mą. Be to,.skubotai organi tamsiausias Lietuvos kampelis:
j
stojo* darbo arenon, o senosios
pavarytosios būtą priimtos.
tas Ministeris Lietuvai p. F. ra dar užgesytas.
bėta .apie stovėjimo vietas, ir a- zuojamas pasienio kariuomenės man neteko* matyt tamsesnių
stipriai kovoja. Štai ką rašo
Coleman, po atostogų savo tė1
priekabes dėl ją. korpusas iš 60,000 žmonią.
viena iš pirmąją Detroito kuo
žmonių už tauragnišluus. Jau
ELEKTRA PER VANDE pie—policijos
' J**
vyškėje Minneapolis prieš iš f SUDEGĖ BAŽNYČIA,
- ---------- :------------ -------- Varšuvon nuvyko skųstis j
pą: “72 kuopa yra pasiryžusi
nimas ir-gi tamsus. PatsmiėS’ .
NYNĄ;
važiuojant Europon sustojo po t Montreal, Kanada. — šv.
mokesčiais dvi delegacijos: Lenką šauliai Vilniaus ir Gar telis apskąrdęs. Yra kooperalaimėti pirmą dovaną. Nėra
rai dienu Vašingtone. Lapkri Vincento Pauliečio sudegė pe
tyvas “Viltis,” kurs šiek tiek 1
dino kraštuose.
New York. — Radio paroda Vilniaus viešbučiu laikytojai ir
jupko. Nariai energingi, pilni
čio 6 d. Lietuvos Pasiuntinybė reitą sukatą bažnyčia. NustoGrancl Centrai paloeiuje atida Vilniaus krašto... darbininkai.
laikosi ir žydams kainas mimu- 1
* gerą norą ir pasišventimo —
je Lietuvos Ministeris K. Bi lią už $300,000. Sudegusioji
Šią
metą
liepos
m.
1
d.
lenką
ryta elektroj jėga iš Londono, Kaip vieni, taip ir kiti nebe
šineja. Įstojamasai mokesnis +1
mums gali tekti garbės vaini
zauskas ir ponia Bizauskienė bažnyčia buvo viena iš seniau
šaulią
sąjungą
skaičius
ViL
iŠ Mareonio laboratorijos.
galį galo su galu suvesti. • J
kas/” O Cambridgiaus kuopa
iškėlė-pietus Ministeriui Cole sią tame mieste,
niaus ir Gardino kraštuose bu- 30 litu. Geistina, kad visi ū- ,W
Marconi
yrą
bevielio
telegra

—
Valdžios
biuras
bedar

jau maršuoja priešaky visą —
kininkai į jį priklausytą. H J|
man pagerbti. Pietuose daly
^votoks:
fo
tėvas,
iš
Mareonio
labora

biams
registruoti
šio
mėn.
2
d.
* Detroito kuopos jau antroje
jaunimo organizaciją yrą dvh a
vavo Valstybės Departmento .1 KODĖL REIKALAUJA
i Šaulią sąjunga turėjo 22 sky
torijos
elektros
jėga
uždegė
turėjęs registravęs 1219 bedarvietoje, o Bostonas trečioje.
smilią būrys ir pavasarininką «
direktoris p. Young su žmona, 4
rių 698 narius. Z. O. K. — 20
DIVORSO.
“
searchlight
”
New
Yorke:
hią, kurią 857 esą vyrai ir 362
Vyrai! Smarkiau! Kas bus
kuopa." Payasarininką kuop&i W
jo padėjėjas p. Mągruder, Es
Portland,
Me.—
Charies
Ro.skyrią ir 752 nar. ir Sodžiaus
moterys. Jeigu atsiminti, kad
ėmus vadovauti vienam moty- Į|
pergalėtoju Padėkavonės Die
tą Ministeris Vašingtone’p. Pi- senblum reikalauja divorso
jaunimo sąjunga — 19 skyriuj
• IŠRINKO NEGRĄ.
ne visi bedarbiai registruojasi
noje? ’
tojui, tikimasi kuopą atgaivim
lip ir ’ žmona,. panelė Coleman, nuo pačios. Teisėjo paklaustas
ir 576 narius. 'Kitos organiza
tame
.biure,
tai
nedarbo
esama
Vajaus Vedėjas. Jmri vyksta
dėdė J24UJ1V*
Euro- kodėl to reikalauja atsakė, kad
V jyiV&LtV su
£)LV savo UCUp
cijos, k* t mokyklą, būrelis tu ti. Gaila tik, kad mokytojija W
Chicago.—Albert B. George, Vilniuj nemaišo.
maža teprisideda (galima sa* «
/
- Įpon, ir PashintinybSs Sekreto- jo’ pati esanti didelė pikčiurna. negras advokatas, respubliko
rėjo 31 skyrią ir 1506 narius,
/ DARBININKE! Neleisk iš, rius RabinaviČius.
aukštesniąją mokyklą legijo kyt, nė piršto neprikiša) jau*
Jis sakė, kad bevelytą lauke nas, išrinktas municipalĮū tei
Laivai Klaipėdos
uoste. *•
mimo judėjime. Reikštą rodyti
k
savo minties L. D. K. S. nąu-|
—
automobiliuje nakvoti, negu sėju. Jis gavę 26,000 balsą
nas — vieną skyrią i. 101 na- .
.
....
ją narią fr “Darbininko” skai-j Lapkričio 11 d. 1851 m. gi namie susitikti pikčiurną pa- daugiau, negu jo oponentas. Klaipėda, . Rugsėjo men. į 'rio ii? ^SokoV« - 4 skyrius fr
imstyvos.
mė d-ras Jonas Basanavičius,
Klaipėdos uostą įplaukė 49. o 168 narius.
i
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HHitei Mtes už tetehnft torte
MteUtete **i
j rtelte
Bet įdomiausiais

a

vės’

/?•

rtraipsnio

tai “Lais

nžbaįfimae.j

“Veltai, — sako ji; — “D.’1 f

takam*mą peic tartų. Tiesa, hteše(B WO1KII)
viiete kovoja prieš Betartą, bet
Wtakta every TOESDAY, THURSDAY and BATURDAY jie kovoja prieš neturtą visos
; : .
----------—&y-------------- .
primeta bolševikams

darbininkų, klasės.

Jie sako,

Onrr jomimcb LiTHnAMiAjr k. c. amocutiom or imor kad vargą ir skurdą reikia nu
OteKte arMcpte'clate taittter Septlž, 1MŪ the post offlct af Bo»loii, Mm*. šluoti nuo žemės paviršiaus.’*
Mte*r tte Aęt of MaKh 8, 1879.”

M
“Kote
_
y<
itMtitetefttete Mite
tautų, *mte
keitei

JHU OSIUUS
iBiiiiunuiiii.

•

teteko

Ptnoą Btetavtftea Dteną ADZŪW MUSTEIKIS.
“Pntetitei karte katem-vk i*teita minėjo Plymanth’o kosoto« dalyvevtMteaas japte vate- lo*»tei l62I tai Jie ąttaiia-i • ,
tybteM
T< ▼o per jtrea įsteigti nauja* ko-' >AT.A*iw>rtm Įąą»p*Tn*TAJ.
keturis Abitus bttiotet (arte tek temjae svetimoj temčj, nes tailistoą) tetėnų. Tuo tse*« ri- ; vo ptemckioti tew*i ialyje. Iš| Petrui Didžiajam atvadavus
m ErtueijM tartas frM kerą, laivo ittipo gmoriito 21 1620 Maskvon, vienas kunigaikštis užbuvo apkaiuustemi* i
milio- m., ant Plymeuth’o nicmteiB, pmM dBrą ir jo pavaldinius į me 
ttu dolerių, vtesf Belgijai tur- kuris vėliaus pateku Moesaeku- džioklę su aakatels (Sakalai yra

toiM:

tas—į 12 bilionų dolerių. Reiš
kia kam prarijo ĮteMrt* kte.'
toteugiaro turto, negu vtom tų1
dviejų šalių turtas, sudėtas į
daiktą.
“O teonhį gyvybių jisai,
kaip apskaitoma, smikino a-

setts valstijom Iš viso, guvo
102 keleiviai, kuomet laivas
“Mayflover” apsistojo Cape
Cod’e, ir jų kelione buvo de
šimts syk ilgesnė uK šiundieninękeĮfowę.
’i
f Moterys ir vaikai pasiliko

Jie sakyti tai sako, . bet ką,Jdarot Juk iaktina i bolševikai
nušlavė turtą nuo Rusijos pa
viršiaus ir milijonus. žmonių
»
hadu numarino. Tarp to ką »
bolševikai sąko ir daro yra ne
pie 30 miRonu.
išmatuojamas skirtumas, ir
.
A — ant laivo kuomet vyrai pabū
.“Laisve” užduoda sau bergž
“Bet ko pariekta šitoafe pa davojo vieną didelį namą. Bedžią dalbą kovoti prieš* faktas. J sibaisėtinomis aukouiM?
veik*pttsį& kolonistų i&uirė per
Ir kad nors mokėtų kovoti,
• “šitokias kainas Moteja nie pirmą baisią žiemą, bet su pa
PAsirodo, kad kabaretai pro*
ką už savo
vasariu visi Mti pradėjo darbš
to nėsutaiso, tik išblaško, Ran
žmonės nesusipras pteteitel ka čiai apdirbinėti žemę. Susi
ka rašo apie komunizmą, liet
pitalizmo tvarką, kuri stumte draugavo su indijonais, kuriaf
mintis skrajoja ant scenos, ut
valstybes vis prie naujų ir nau- pamokino kaip auginti Romus.
užkulisiu.
, jų kivirčių, tai ateityje kas vėl * Su antra, žiema, ir jų pir‘
Ne, redalttoreli, verčiau nukuras, b* gal būt dar arifeteią mais svetimoje Salyje, jau pacitumei grybatiti. Mintis mišHC‘gnpH*eit*ri^-4?------------------- 1; sibirdaVojonamusirapvaik<o susidūrus su gamta, gal kiek
Kad nesusipratimus rižli ku>- ščiojo pirmą pjūtį, Edwand
nusistovėtų ir mažiau nesąmo
ru yra
būdus, toi Winslow, vienas iš kolonistų,
nių pagamintų*
parašė draugui Anglijoj sekan

išlavinti, kad jie kitus paukščius

arba zuikius pajėgi* sugauti). Pa

Po ktek laiko
carą buvo b*liite tariama teita teaąytel sve
čių. Taipogi atvyko ir Balakterius'
su didele laida ir pradėjo nuo «iesą tettSM Vaikyti.

į

Prižiūrėtojas caro įvairių valgią
mvo vienas plikas. Jis migdavo
paniurti dalį maisto ir dėl savęs.

*

Laike baliaus jis taipogi dalyva
vo.
Bafakicrius priėjęs prie jo
Ckštės nurijo musę. Muse užtū
pė ant |fo valdininko plikis. Tuo
met Balakierius iš visų jėgų kirto
su lazda per plikę valdininko te
uimuščmusę, /
*
f Caras paklausė, juokdario i
! — Ką tas reiškia t Mato tu drįs,
ti mušti mano valdininką.
— Aš, Jūsų Didenybe, nubaiL
Jžiau vieną savo- pavaldinę ūžta*,

skirtoj dienoj viri atvyko su sa
kalais; tiktai Balakierius atvyko
sn varna. Visi juokėsi iš jo, ir ea•
SŪBSORIFHON RATESs
ras paklausė jo: U
T*O
<-W r a a <r * A--< •*•_»■•*••••■*•**#***♦<***•<•**
— Ką tai reiškia, kad tu atvy
Bpjrton ana suburbė
M*teąn tettBtefea yeariy..,,
.ą5,8Q
kai su varna?
— O ką, Jūsų Didenybe, kad kad ji į caro virtuvę nelėktų ir ca
sai” ir imli melagingai iškrei
varna daugiau pekla, negu saka ro maisto nevogtų.
pė savožodžius, dar gi tame
lai. Duok mau.savo žodį, kad ką Caras su panieka paž velgė į pa
i
pačiame straipsnyje. Jau čia
tik. ji paims, kad priklausytų man, raudusį valdininką ir greit paliuoCaras prižadėjo,
tai tikrai kvailas pasielgimas.
savo jį iš tarnystes. *
Prasidėjo
medžiokle,
Sti
sukuJuk kiekvienas gali patikrinti
«■■■ „fc,.p ii.-*.,. II ,
i
■1 Laisvei’ ’ jktoejo poletniiąiolais medžiokle sekasi gali gerai,
“Laisves” melagystę palygmti upię. jėzuitus. Žinoma, Čia
primedžiojo daug paukščių, ir vttMIEGO NAfiM/
damas jos abudu šaltiniu. Reiš
nemaž&s pavojus, Norint tinkare važia to į Maskvą.
kia, savo tikslo atsiekimui
kaniaiafiie juos rašyti reiki a
—. Ko tu taip daug miegi, juok- .
■ • Balakierhiš vi^ą laiką neleido
‘ ‘Laisvė” panaudojo ne tik ne
skaityti jų raštai, o čia beskai
darit^JTfls pavojinga sveikatai!
varnos iš ranku
’
7—
-r
dorą, bet ir kvailą priemonę.
tant galima dar atsiversti ir į
— tarė kartą Juozas Balakierini.
— Daug pacinč tavo varna? —
Gi jos tikslas buvo toks, kad
Dievą įtikėti!..
Tuomet rei
— Nei kiek, Juoze, nekenks
į
juokėsi iš jo caro valdiniai.
apkaltinus Katalikų Bažnyčią
kėtų atsižadėti ir kėiiiunizmėir
/
— Palaukite, vaikučiai, ‘ dar minga, o greičiau bus sveikatai
lengva pripažinti. Bet pumauž keletą kruvinų karų, kaip
. D.V tingiau žvtegteutį dalykų nėra čiai:.
kabaretų, o tas pripratusiam antai1: Kryžiaus karai,^ŠO-meti-,
i.
naudinga! — atsake jis. '
b
saule nenusileido.
f.
<
taiogui. tiesiog nebegalima.
— Na, įrodyk, kodėl?
Galų gale, privažiavo vieną kai
jis taip prnte. įŽtuMių &etu- [ “Pjūtis užsibaigė, ir mūsų
iiis karas, įvykęs 1618-1648 nn
Taigi verčiau išsižadėti tokios
Užtat, kad aš maiŠydamasis a
ir paskutinis pasaulinis karas.
iiiartyuHj dutoų tošiniu aht ^gubernatorius išsiuntė keturis mą. Balakierius paleido varną iŠ
I
slidžios polemikos ir sušukti:
kiekvieno žingsnio. Ir juos -Vyrus paukščiauti, idant galė rankų ir-pradėjo ją baidyti. Var tarp žmonių galiu daug pavojin
Visų pirmą, tiesioginis žmo
“Bet, žinoma, jei “D.” nenori
gesnis būti riėgti miegti; miegoda
lengva pamatyti. Ne be pleike^ . tume pasilinksminti, darbą už na pradėjo skristi nuo stogo ant
užstoti už savo prietelžus, tai gaus užmušimas ir karas yra
Pereito utaminko rinkimai Ip pasakyta, kad artimo akyje, baigę. Jie keturi, tiek nušovė stogo, o BalškicriūS, bėga paskui mas sau nekenksmingas,- ir ki
Kare
mes jo nepriversime. ” (*■ ‘Lak- du skirtingu dalyku.
tiems nepavojingas.
parodo, kad Suv. Valstijose ir plauką lengva matyti. Da paukščių, jog visai savaitei pa ją te rškia:
*
Žmogus gali užmušti savo arty-; veik viskas lieka po senovei.
— Mano, mano!
lykas pasunkėja, kai, žvelgi į kako. Tarp kitų pasibcviiii•
’%
mą, bet taip pat ir pats gali*
Respublikonų pozicija gerokai save. Tada jau ir rąsto savo mų, biskį pašaudėine.. Dauge ' — Kas tokio ? — paklausė jo ca
Noriu, ką veiksi’ nenorėjęs,1
TAIMAN.
būti užmdŠtas, vadinasi, čia
sustiprėjo.
tik čia yra tas dalykas, kad
_
akyje neišmatai. O kai reikia lis imįijoūų mus aplankė, ir • ras.
šansai visiškai lygūs. Antras
Prezidentiniai ritacimai šiek tą rąstą mesti lauk, tai bedės tarp jų atėjo jų didžiausias ■ —/-Nagi kaimas šis!’ Jūsų Dide
Josolis bu žmona plaukia lai
“Laisvė” nemoka tinkamai
dalykas, karas gali būti apsi tiek stebina ne tuo, kad dabar
anį ježuitų ūžsipulti. Juk ne
ir sunkenybių tiek ir tiek. Jo karalius, A&ssasoit, su apie de nybė, hian pažadėjai atiduoti vis vu į Ameriką, 7, Jūroje kilus
gynimo ir paliuosavimo karas. tinis prezidentas Coolidge liko
.ta
apkaltintasis turi išsiteisinti,'
nui, Baltrui, Dętrui yra leng vynias dešimts vyrų, to mes vi-' ką, ką paims mano varna. Ne da audrai jo žmona Reize persiPatys bolševikai baisiai di
savo krėsle, bet ne vieną stebi va pasakyti, kad kaiptalištai, ši per tris dienas linksminomės vęs žodžio — žiūrėk, 4 o davęs— gandus Šaukia:
įik apkaltintojas .tari įrodyti
džiuojasi ■ vedę paliuosavimo
savo priekaištų^toisingumą. Pa- į
na tas faktas, kad La Folletto diplomatai sukelia pragaištin-1 ir šventėm.”
— Joseli! gevaltį
Laivas
‘
*
’
t\ laikykis.
karą prieš, caro yaldžią, gi mi
permažai balsų tegavo. Buvo gus karus;. kad jie baisiai nevyždift, jei Jiaš šitaip pasaką
• Caras atidavė jam kaimą, kuris skęsta.
Paukščiai kuriuos jis minėjo
lijonų žmonių žudymus jie pa/
dėta
viltis,
kad
La*
Follette
m: “Aną vakarą mačiau einant
j— Ką lėkį? -r- atsiliepia Joir dabar vadinasi Balakierius,
išuianingai pasielgta, rišdami
buvo' laukiniai kalakutai.
teisina
’
kur gHM ’Ute€
Sr V apsigynimo .,reikalu.
rel
gaus daugiaū balsų,- negu de tarptautinius *nesusipratįuius
, — Na,; kas daugiau primedžio- sėlis: —-Ar tavo laivas-?
^llaktotius gMutelįS krel< “e “ lstonjo
* tik
_ 1
1631>
x
m.
Dėkavonė
laikyta
mokratų kandidatas Davis. Ir karu, pridarydami pragariškų
jo? ‘— juokėsi jis iŠ pavaldinių,
pirmieji
Kryžiaus
karai
buvo
;
Bostone,
kuomet
laivas
atvy

Jgąr> ^eglt *5 Laisvės” .-tėdaktošiaudiniai balsavimai surengti kančių milijonams, žmonių ir iš
AMŽINA MEILĖ.
vykdomi tikslu paliuosavimo;
rius' iįpdo, kad*, tas girtuoklis!
“Literary Digest’o” jr Ilearst eikvodami ■didžius turtus. Bet ko su ilgai-iaukiančiu maistu;
TEISINGAS.SUVEDIMAS.
Palestinos nuo turkų viešpata
laikraščių rodė, kad La Folio- pasakyk tam pačiam Petrui/ ir sekančiais metais, MassacliuSužadėtine. — Mano Jurgiuk!
. tepabuvo jis pats.” Ištiesų,
b
I.
■ '
vimo. Tolesnieji Ki-yžiaus ka tte “bytino” Davisų.
seits
valstijos
gubernatoriuj
Tikre Baltrui, Jonui, kad'rūkymas
-t- Kodėl tave vadina šunim? —■ Ai* tų mane amžinai mylėsi?
labai keistas argumen
rai
virto
politiškomis
ekskursi

paskyrė
padėkavojimo
dieną,
paklausė kartą Balakkmus.
tas* ir “Laisves” redaktorius^
nybėje pasii'odė kitaip. .
Jurgis.
O taip I Prisiekiu;
yra kenksimngas, kad mūnšaijomis, kurias surengdavo pa
— O dėlto, -—atsakė jis, “ kad. tu mano sužadėtine, ir ant visa
Faktas, kad Masšachnsetts ne nuodai. Ar Petrui, Jonui, ir prašė Plymouth’o kolonijos
atatinkamu piktumu ir toly
sauliniai valdovai norėdami į- valstijoj taip mažai balsų kri
gias pasikoliojimais pasakytų,:
Baltrui, įpratusiam gerii ir rū galvos prisidėti prie apvaik- aš imt jūs loja, o savo Minniin.- dos ja paliksi.
kurti
tenai naujas valstybes. to už Vaikų Darbo Anientlmen, kad tegu jis įrodo, kad tai btikyti pigu reformuotis L Atski ščiojiino. Po tam, Įaiks nuo kį saugojuI..
t
.
I
Bažnyčia nielro bendra su tuomJ
tą ir taip daug balsij prieš jį, riems asmenims yra sunku pa-, laiko, vietiniai apvai'kšeiojimai
Lapkričio 11 d. 1918 m. susi
vad aš, o ne man reikia įrody
neturėjo.
JO-metinis kalas, taipgi stebina ne vieną. Jei y laikyti,
bet
tik
laike
revoliucidarė plrmasai nepriklausomas
ti, kad tai nebuvau aš. Ir vi
mesti blogas papratimas. Taip
pradžioje religinis, greitu lai ra įstatymas apsaugojantis nuo
jinės
kares,
pabaigoje
sekan

Lietuvos Ministerių kabinetas*
sai teisingai,
yra ir su tautomis. Kapitalis
CARAS,
ku* virto pasaulio politikos ka-- žjuuruimj gyvulius ir prasikal
čio
šimtmečio,
Kongresas
pa

f Taip ir su jėzuitais, čia
tai1 ir diplomatai pripažįsta ka
t
------jR In—įi
Kartį Balakierius atvyko pas
“Laisvės” priedermė įrodyti ru, ką parodo' kariaujančiųjų tėliai baudžiami, tai kodėl ne ro baisumą“ ir pragaištingumą. skyrė tautišką Dėkavonės Die
sąstatą: katalikiška Francija turėti Įstatymų apsaugojančių
KALĖDOMS EKBKUBSUA <
ką ji sako' apie jėzuitus. Jei įTaipgi Jonas^ Petras, Baltrus ną. I789( m; Jurgis Wasliing- caių labai nusiminęs.
Į LIETUVĄ
<
susidėjo šit protestantiška Šve darbininkų vaikų nuo išnaudo-.
•—
f
rodylnai bus atatinkamai rimti
pripažįsta tabako kenksmingu- : touas, pirmas Suv. Valstybių ; — Kodėl tu taip nusiminęs ? —
p.
A.
v-.
Bisca,
dija prieš katalikiškai-protesir mokslingi, tuomet jau bus
jimo. *
Suvienytą Val
mą it mūnšaino nuodingumą.? Prezidentas, išleido pirmą Dė paklausė caras.
stiją
Linijos,
tantišką Germaniją. Taigi čia
— Ai, Jūsų: Didenybė) kiek me
tnanoi ar kito' jėzuitų prieteliaus:
Bet nei vieni,' nei kiti jneįstėn- kavonės atsišaukimą, paskirda
rengia specialu
:
Massaehusetts
valstijos
pilie

kaltinti Katalikų Bažnyčią už
mas dieną, bet visūek tik šiau tų. aš jaū tarnauju pas tave ištiki
x KttUMofiis Eta?-:
dalykas tuos įtodymus sumušgia greit reformuotis. Galima
čiai
stojo
už
įvedimą
valstijoj
kursijį į IAepražuvimą milijonų žmonių yrinės valstijos . dieną apvaik mai, o nieko neužsitarnavau. Kad.
-------tuvį.'
Pasaite-:
ti. *■ Bet “Laisvė” viską'lėmė
dar
pridėti,
kad
Jonas,
Petras,
ra tikra nesąmonė. Žinome, proliibi'cijos įstatymų, nori,;
riaf išplauks ant didžiojo “nevirti/
ščiojo.
nors
mane
kokia
tarnyste
aprūpiuBaltrus yra nepriguliningesni
sufalšuotu dokumentu ir savo
an” nuo Nevv Yorko, Gruodžio 6 d.
kad paskutiniam pasaulio kare kad vietinė valdžia būtų įkin
per Southamptonį. Jqs pasieksite
tumei?
' .
autoritetu. Tokie argumentai
savęs
reformavime,
begu
di

- Pietuose • diena beveik buvo
tėvynę laiku sueit stf draugais
komunistai bei socijalistai taip kyta kovai prieš federalio* pro— Tokios tarnystės, kuri 'tiktų savo
Ąėgana svarbūs kad jie galėtų
IK
plomatai
nustatymo
tarptauti

ir giminėms, dėl Kalėdų SvenČIą. .
nežinoma iki 1855 m., kuomet
liibiėijos
įstatymo
laužymą.
pat uoliai žudė buitoijus ir pro-:
PAšitėirattWt Šią ekskursiją, daUžlenkti jėzuitų vardui.. Žinonių santikių.
'
Virginijos gubernatorius pa-’ tau, pas mane dar nėra.
i)Ur. Jus gausite mažiausiomis 16-.
tetarus lygiai kaip ir kito plau Kadangi prieš porą metų net
Štai ką, paskirk mane musių Šomis, Svarius, puikius kambarius,
ma, , tamsias, sufanatizuotas
kitas ’ palyginimas. siuntė pranešimą valstijos le-'
kų kareiviai.. Al* ir čia kaltą 11)3,000 balsų krito daugiau * Arba
caru. Tiktai duok man tikrą savo gerlausį valgi, didelius Ir priiiumykomunistų minias bile kuom
į
gislatūrai
prašydamas
paskyri

prieš
negu
už
tokį
įstatymą?
publikos kambarius ir mandagų pa
Tarp
lietuvių
čM
Amerike
ir
katalikų Bažnyčia ? Taigi ma
įsakymą, kad turėčiau teisę jas tarnavimą per visą laiką.
galimu suklaidinti, bet’su to
mą
te
pripalžinimą
Dėkavonės
tome,. kad *‘Laisve, ” Iraltmda- tai galima, buvo spėti, .kad ir anapus Atlantiko Lietuvoje
valdyti, ir kad tu pats nesikiši į
kiais nepamatuotais apkaltiniUnited Statės Unea
Ima Katalikų Bažnyčią tiz žmo- dabar nebus žymios atmainos nuo seno eina srovinės pjovy- dienos.
45
Broadway,
Nevr York City
mano
dalyką' mais išvažiuoti į platesnį, pa18bl m. Prezidentas Lincolnės. Kas pasakys, kad tiįi pro
arba
jasų
vietini
hiivij agentą.
nhj žudymą, nieko neįrodo.
, piliečių nusistatyme šitamų
Carui-šis šposas labai patiko. Vo.Slate Street,
-saulį tai reiškia diskredituoti j
Boston, Mas&
klausime. Bet matome, kad at tingas sugyvenimo būdas? Kas ūas išleido atsišaukimą paskir
Managing Operators for
Parašė,
jis
įsakymą,
’
ir
pasirašęs
‘ ‘ Laisvė ’ ’ daug mėgsta rašy
patį komunizmą: Bet tiek to. j
sitiko visiškai priešingai.
nesupranta, kad iš to didelij damas ketvirtą ketvirtadienį;
Umted Statūs Sbiįįptag tend
po juo, Atidavė Balaltierini.
“Laisvei” geriau patinka pa-i ti apie Bažnyčios turtus. Baž
lapkričio
mėnesio
kaipo
tautiš-;
K
' Iš pasekmių Mlsavimo prieš tautai miostopai darosi? Kas
auIT». ...
jodinėti ant kito arkliuko, bū nyčia, kaipo organizuotas kū
du metu prohibicijos klausime nepasakys, kad šitas neišma ką Dekūvonės Dieną, ir iki
tent, “nuodėmė, turtai ir Ka nas turi turėti savo nuosavybę,,
išrodė, kad apskritai piliečiai nymas lietuviams brangiai kai- šiam laikui Dėkavonės Diena
talikų* Bažnyčia.”
Tačiau, bet tai nėra turtas pavienių as
nepritaria prokibicijai. Buvo Jiuojai f Ne Ketavių galioje su apvaikščiota, bet kas taet pre- B
. kaip Žemiau pamatysim, komu- menų./-vyskupų ar kunigų,
sakyta, kad jei leidus šį klau- taikinti tautas, bet pilnai lie židentas išleidžia atsišaukimą.'
jie
yra
tik
administratoriai.
$istų organėliui ir ant šio nau
šupą visiems Sūv. Valstijų pi-; tuvių galioje yra ntaistatįrif:'r '
jo arkliuko nevyksta skrajoti. Kai dėl kunigų asmeninio tur liečiams nubafeavimui, tai pi- kultūringus
SAMt.
'stetfi-;
Amerikoje esantiems lietuviams pramokti ang
v
to,
iš
pusantro
šimto
Amerikos;
Tamikįnie jos pačios žodžius.
•&
J
liškos-kalbos yrugyvas reikalas. Nemokantiems ir
Heliai pasisakytų prieš' prolii- kins. Kodėl to nepadaroma?
g-«=i
Išgirdus apie kalą* žyde nu? /
J
; Viehoj vietoj “Laisvė” yru lietuvių kunigų “Laisvė4’ te/ biciją. 3 Šiai atmainai įvykusi Ir mr Atarę kas pęfetangų, kad
rp—
ažai temokantiems turime tam reikalui knygų. Štai
sigandus
kląusia:
:
pasalusi: “ Jeigu, daleiskime, galėjo išvardinti tik duJabjau*
jos:.
•
■'
■■„■.,
■ . •
Massacliusetts valstijoj galima tuos šaktikiuG paderinus? fc-i 1 — Ką?/ Ar to -naktį karei- ■Įfri
Katalikų bažnyčiai išeis, ant pasiturinčiu, ir tai jų turto ap- daiyti išvadą, kad visuomenė; vitčiams $r pjovynėmš etau-FOGUI1K08 KALBOS, pusi 3B
Isijį?
viaištatadt"
teuidos žmogaus užmušimas, skaitliąvhne labai daug pridė stovi bž prokibHją to už jos čiaht tarp Mūs, neturime per
ji/
jjį
Kaina $L7&
o
—-Taigi, ir naktį.L»
tad u?ųmšimas nėra jokia nuo jo. Gi apie kitus, kurių didė
daug teisės kitiems kaltes it feVykinimą*
Antras daiktas yra, tai žodynas, žodynu tejp-gi
— Tai kaip ije nebijo į aku
lė
didžiuma
vargsta
nemažiau,
dėmė ir Dievas to neūždram
išiminynnis ■ iŠskaiDinėti.
pataikyti! *
‘
1
<
tarime.
’
.'■■•
b gal daugiau už tavo jimpijb'
.....
Jiri ką taujfiilteį titoeki tik- ’
SODYNAB niigliškni-lietuviškos kalbos, pusk
. : Užcitavus tuos savo* žodžius, nuš, ^Laisvi’* nė amt Ke#mte-i
. -Mitetaegtater *k«te<WįNWu4M jteM patakymo, M dau- Hg 835. Kaina U5.50, tafttamipdarais $(>.50.
^Lnįsvė” taip sako: “Mes ne- Įėjo, . nes tai’ biltų vanduo ne
1
leikia apiberti sopėm©ji vieta į^BL tėtayH ar tikėtina ir nntšakeiue kad bile koks žmogaus ant jOs Malūno. O bolševiku
Iš didumo ‘Vienos ir kitos knygos galite spręsti,
reji
pamkymotialis.
kulbių
ar
kviečių
stųftais,
sofo
komimreiit
Kuomet
jų
pavalužmušimus
yra
’
užgiriamas
ka

jog
iš
jų galima gerai angliškai pramokti, Visi jų
fW
i •
*
į, u
-. JĮ !- ..n.
kreida,
arte
aplieti
aliejumi
ir
**
: ♦
talikų banžyčios. Mes pridėjo diniai nulijūrmis tairšta iš ba
įsigykite. "
Spalių mįtaįyfs 1918 m.jvyChfcagos
“
Naujintos
”
užsi

spiritai
iki
kįlė
apį^
’
teįiįm-'
do;
jie
turi
visko
porpHnai,
ir
me: Jeigu toksai užmušimas
Pinigus su užsakymais siųskite:
ko Vilniaus vyskupo Jurgte
Irimą ant naudos katalikų baž- savo turtus ir gyvenimo pato minė apie taij kaip neprotinga mus. PasidariuriM Šaitane gy-'
gumus ne prašyte išprašo, bet tarptautinius to tarpvalstybi- dyti bolvazelinu (galima gauti Matulevičiaus ingraesas.
nyriai.”
“DARBININKAS”
mus ginčus rišti karu, štai, kiekvienoje aptiekoje). Paši i Spalių 16 .d. 1393;m. ŽemaiTaigi čia ir visas keblumas, pristatę ruvolwi prie kaktos,
366
W.
Kroadvay
Bo. Morton. Mwml
’ |r gudeginy Klaipė„ kad “Laisvė’ ’ .pirmam savo pa- varu nuiflvargšų žmonių atima. au? minėtas laikrašti^ lapkr. 5 dariusias pūsles- pradurti iš
tetelteMKAter MaHlug at spėclul rate of poatage provlded for In Soctiou 11(M
' t Art. < Ota < teiti nattertete o* Joly 12,101K”
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vių nei jų rrifcrtų.

W jh man- reibaUagLir iMuaiuigt.

mgaMa

i Gurčnaa, kaip teko yątirti iš pa
ties gerb. klebono lipų, buvo tik
Senai rengiausi Šį bei tų para atvažiavęs mokytojauti, vasarinėm
šyti iš savo kelionės rytinėst vals
lietuviškom mokyklon.' Ilgiau man
tijose, bet dėl susidėjusių gyveni
pabuvus teko net auripaštoti su
mo aplinkybių nebuvo galimybės stud. P. Guntmo asmeniu. j^etai
tai padaryti
atgal kaip sugrįžęs iš lietuvos...

r

V~

t

da būdą kitaip vufltatrimi iMby-j.nepamirškit savo. draugų
ti lietuvių ktatae*. ’ Ir jtai <Svgi »ni byt iratBiveBk»t’Priit»ytifrit
vaitau jmąjįitčfe nuvargę, an»kin- poi ',
daaUem lMMvižtm, ms tria valau.- r
das temokto*; Mwi ū iii 12;vaT, U
t

■ - y ■

ryte. Ir taip vaUcama pakanka
•
Kadangi nusimanau jog nesvar
RaStfflMi gtrt ww &
Gerbiamoji Redakcijai^Iš jo teko išgirsti daug džiugi bėgioti gatvėmis trim *‘bolę” svaibu,
ar
ilgai
aš
buvau
New
York
’
e.
vada,
dinti.
raštija pagiltu mua atidarant
ir kituose tos valstybės miestuose, nančių dalykų, kuriuos anot jo,
Bušahtis Visai neturi blogos
«HtW tlsMIHpMK WM|
fe. Atoūrtta, .“Gaiaan
Roehestorio miestas labai pin
tai rašyti nėra reikalo. Mano tiks. Lietuvos VahtybBaparato švanknaurna. Mm netoliame kovo* prieš
valios įžeisti savo, klebonui o
. konitttB, katpo Irtmiiue. bet-gl atvL
las yra vienintelis ir tas, kad trum ratis, laikui bėgant nulaužia vie-: kus. Paskendęs Žalių medžių la- torius, L. B. K. Sūk. A. reitata
tik nori viešei išreikšti teisybę,
■ rai ir žmoeMlaM MMtataMbažiaMk.
pais bruožais atpasakojus įspū •■mis netikusius krumplis, kuriu pttosv, , Ktabntaio- bttrtnf parkas lai s kalbos šiose vtetoi^e: <
- kad MMŲ lMbMMa Mm^Ak mwa
kaip
dalykas
yrą
tarpe
mūsų
ir
netuvIamB, krifU nrtnftyae Hetavy»
vietoji1 jclcda stiprius ąžuolinius, labai didelis; įvairių medelių pri
P*«> Lapkričio
d.t
bę ir pH«k autą v»H« ir motą sort
Kai būva rengjato* vajus Še klebono, nepritariančio lietu džius, su kuriais teko susitikti, be ir kartas nuo karto sukasi spar- sodintas. Antarijos ežero maudy 12EUtetatat
vai, po mišių.
j •
mus .visus Hujank|ntt
silankant po lietuvių kolonijas,.
Busime dėkingi, jeląu putalpluyite > šetų Kaztoneriečių vfejHtoly-! viams jų pačių pastatytoje lie
cinu,
tobuliau
;
kius
atšiurrtrins
nu

nės įrengtos, kame tūkstančiri
Pa , Lapkričio 34 <g
Birželio 27 d., Š. m. vietinės šv.
KluniSamą korutpondenclją. Iš te nui, tai"kletmas Betik kad ne- tuviškoje bažnyčioje ir neuž!
trina,
sušvelnina
taip
kad
lieka'
žmonių maudosi.
panitttyshne, kad užtariate mus ir1
4 vnl. po pietų.
'
į
\
Jurgio lietuvių parapijos buvo su
potafkete musą ffta* neduodant prisidėjo ari viena centų, bet* jaučiančio lietuviškajai dvasiai
tinkamais
įrankiais
ii*
didini
nau

Mcltat
Pa., grttvdiito |
rengtas piknikas (gegužine), ku
mums Hetuvituna išnykti. Mes viri
Kiek teko miestų apvažiuoti,t
jr lietuvių reikalams.
Dėlto
dar
paprašytas
pagarsinti,
kad
dingą
darbą
tėvynei
teikia.
norime
gyventi
Ir
mirti
lietuviškai,
, .. ....... .
.... . .. .
..
. 'i
riame buvo suvažiavę žmonių ga
tai geriausia patiko RochesterisL d., 7 >,:1O vai, inakare.
toūHškat ir ūirbti ir
jg CkicagV! kitas ktmi- visai neįstabu, kad mūsiškiai
Mapta% Fa., gruodžio 2 d.> t £0
na daug. Apie trečią vai p. p,
trippat
Žmones yra labai dėkingi savo Ilgai atsiminsiu, f
’, ir lietuviai
Čia
Tardami padėto* žodi už pataipb gae kalbėtojas, tai neva pagar- lietuviai, buvę pirma karšti gerb. kleb. kun. J. Kasakaitis taip
gerb. klek. kun. d, Kasakąieiui, už žmonės gerai susipratę. Prielan vai. vakaro.
niraą magų Irorespondeiiėijoe, UekCH biuo, kad tars kalbėtojas* bet katalikai, o dabar jau nebesi
*<y
in&i .
gi atvyko savo automobilyje su kas metą vasarines mokyklos su* kūs reikale, malonūs pasikalbėji * Wihwitfeg, Pa.,
gi koks ir iš kur ir kokiam tiks- lanko į lietuviškų bažnyčių, iš
Su giliausią pagarba,
svečiais: gerb/pralotu Olšausku ir rengimą. O ypatingai šiemet, ka me. Tai vis klebono darbštumas, 7 :30 vai. v<kato.
l*i •"■'R.
(Puražas),
įaį j^į vieno žodžio. Net kurios lietuvių kalba varoma
■
studentų P. Gurenu. Buvo many da pasisekė gauti gerai mokantį nes klebonas, kun, J. Kasakaitis ytam pačiam vakarui neleido jauk. Klebonas turėtų patsai
.•
smMGriKD, ILL.
ta, kad svečiai kalbės, bet orui la lietuvių kalbą^ studentą, nusima ra tikras, atigžti kultūringas inte- 7:36 vai. vakare.
svetainės išpuošti; ir svetainė suprasti tų visų dalykų geriau
Kleboną* nemyli lietuvystės ir buvo neišpuošta. Bet-gi pirma ir’ imti ir prašalinti tas kliūtis, bai atvėsus kalbos neįvyko ►— sve nantį mokinime, vaikučių. Yra ligentas, karštas lietuvis, už ką jis vai vakare.
. <■
čiai greitai išvyko namo.
pirmiausiai svarba ta, pačiam mo yra visų gerbiamas ir mylimas!
nepritartą lietuvių
ir dabar puošiama visada. Baž kurios ardo lietuvių vienybę,
MNiMU*. P», įrttMžio f;<<
_ __
reikalams._______ nyčioje_netewto_.k»lektosjiaĮyį žemina lietuvių vardų ir silpni- Teko gerai pamatyti tą, taip kėti tą kalbą, kurią kitą mokini, Išbuvę keletą savaičių grįžau
^'^^
lž
val^ po mišių,------ —•'
tėvynėj ypač-jos fąutąi pa- antrą,:-^faori-kaip-mokyti;—
.
<r
na
katalikybę.
Pažiūrėti
tik
ti.
Gi
svetainėje
nedalyvavo,
•
ten
.iš
kur
buvau
atvažiavęs,
lai

Linksma kai matai žinučių
J
P*., 254 kp.;,
sidai'bavusį žmogų, ‘asmenyje J. mokytojas pasirodė abi tas gerai
laikraščiuos iš. mūsiškės be išvažiuodamas iš narnų tai die į mūsų draugijas. Jos neturi M. praloto Olšausko. Dar gana žinąs. Jis mokėjo suprasti ir vai pinąs įspūdžių.
Ave.j vakure, gniodžfo tj. 1 i.i gero žodžio nei padrąsinimo
veik užmirštos kolonijos, čia nai kitur.
stiprus išrodė, dar matomai ener kų psichologiją. Vaikai taip, pri
stiprėti
nei
užuojautos
ldesteti
•lietuviai sukruto ir pradedą su
7::^ vai. vakare.
gija tebetarnauja, nors tai žymu prato priė jov kad grįžę namo iš
v t
bei praplėsti darbuotę. Vyčiai
prasti koks pavojus stoja prieš
; Federacijos vietinis 37 sky smerkiami, o vis-gr laikosi-ir eilės gyvenimo išvedžiotos veide. mokyklos gerai atsinešdavo apie
SLBVBIAMD, OMIO.
juos, kuomet mūsų klebonas
.-------- ----- .
I •
„
'
Prakilnus
senelis
kiekvieną
susi

16 d., 7vai, vakare.' '
y
mokytoją.
Net
Šeštadieniais
vai

rius rengė Spalių 12 dienoje nenupuola dvasioje ir nori būti
nori sujankiuti visus. D* gaila,
L. I). K. Sąjungos 51 .kuopos su- i Monttetoad, Pa., ^ruodžtt) IIri&
Vilaiatrs netekimo gedulingų tvirtais ir tikrais lietuviais ka tikdamas kalbino klebonui persta kai norėjo eiti, mokyklon, tik la^
kad iki šiol nesupratome pra
•' t
paminėjimų ir išrinktoji' komį talikais. Mums reikia energin tant. Jo balti plaukai it linas, pri bai numanus ir gailingas klebonas atrinkimas atsibus 13 dieną lapkri 7:30 vai. vakarri
bilti ankščiau tuo reikalu per
tatataiMk, Pa., etnodžto ■
minė senovės lietuvių aūgŠeiausią- , neleido jam mokyti šeštadieniais/ čio Lietuvių Svetainėj, 7:30 vaka
laikraščius. Dienraštis ‘*i)rau- sija buvo atsilankiusi pas kle go lietuvių dvasios vado, kurs jį dvasiškį, Krivii-Krivaitį. Kiek
’
'
1 Labai butų malonų (girdėjau iš ri*. Taigi gerbiami visT nariai ir 7:30 vąL vakato. '
bonų paprašyti, kad užkviestų būtų sykiu ir kunigas bažnyčio
gas ’ ’ stoją už lietuvių kalbos
Briūgevillė,.Pfl., gruodžio 14
J. M. yra pasidarbavęs savo tau sitariant daugumą), kad mūsų narės malonėkite Imtinai ateiti ant
kitų lietuvį kunigų arba pats je ir tvirtas lietuvystės gynėjas
palaikymų mūsų bažnyčiose/
Nekartą gerb. klebonas, ir.kitą metą tą pa- šio svarbaus susirinkimo, nes bus, po mišių, 12 vai..
_ . _
teiktųsi atlaikyti gedulingas ir tikras lietuvių vadovas. Tuo tai, retas teįvertina.
4
Tuo duoda mums progos apra
r
prisiėjokovotisu rusų, Kau- lti studentą pakviestų mokytojau daug svarbių dalykų apsvarstyti • B. S., Pittabttrgh, Pa., gruodžio
pamaldas už žuvusius* Tėvynes met parapijoje būtų patenkini -jam
■___
-fe
...
'
’
*
*
šyti mūsų parapijos nesusiprad
ne
gyvenančiu,
gubernatoriumi
\ i •
ti.
■
,'A ir jie visi kiekvienam nariui yra; 14 d., Vakate.
; karžygius, kad pasakytų pri mas it ramybė; nebebūtų vie1
’
timų priežastis ir padrąsintitaikintų pamokslų ii*, kad leis tos mtvarkabir suirutėms, o dėl statymo “Saulės” namu.
Gailu pamanius, kad tie mūsų
nusilpnėjusius lietuvystėje, kad
tų padaryti kolektų bažnyčioje nuo bažnyčios atsimetėliai su Buvo kaltinamas'už organizavimą lietuviai moksleiviai šioje šalyje
visai ne*tsižadėtų lietuviško
Vilniaus našlaičiams. Per du grįžtų į Kristaus avinyčių. Ko draugysčių ir šaukiamas Petrapi- vargsta. Patys per ištisus dovysios kalbos ir papročių.
■
> ■
■
syk pasižadėjo, tečiau visai ne gi daugiau reikėtų, jeigu taip jiii.
uitis mėnesius mokinęsis, sugrįžta«
.
KlebmMui pataikauja ir visas išpildė savo prižadų. . Nors būtų. Duok, Dieve, kad mū Bet būdamas visada drąsiu, lai-: neva ant “vakarijų,” bet retas tų/’
atridaVęs anglams.
“Drauge” ir buvo rašyta, kad sų klebonas pradėtų tarnauti medavo kovą savo nusistatymui’ ri patirti tas vakacijas tikroje to
'
Šv. Vincento parapija yra klebenąs aukavo Sumų už žu lietuviams. O jeigu jis patsai iSandie “Saulės” namai, it saule, žodžio prasmėje.
vusius
už
Tėvynę
il\sakė
pri

šviečia
visam
Kaunui
bei
Lietuvai.
nenori lietuviams tarnauti, tai
pastatyta lietuvių. katalikų
■ Garbe turi būti teikiama tiems
tad
taikintų
pamokslų,
bet-gi
nie

dėl šventos ramybės galėtų juk Jei įie' “Saulės*”.mokykla, ’ gėrasprakaitu ir aukomis. Lietu-,
klebonams, kurie padeda tokiems
viai katalikai pastate ir išmo kas ir nieko nežino apie tokias, užleisti lietuviškų parapijų ki nuošimtis būta mažesnis lietuvių
studentams duodami pilną tižiait
*
kėjo jų. Dar nupirko tris Ra pamaldas ir niekas negirdėjo tam lietuviui kunigui, kurs vi 'inteligentų. Varge gimusi mokyk
k.vmą, nors tada kada jų pavapiinus. Išmokėjo ir juos. Okas- apie tai dienai pritaikintų pa sa siela ir visa dvasia būtų at la, bendromis lėšomis pastatyta,
jos vaikučius mokina, jų prigiiftę
J
gi nori dabar atimti tų parapi mokslų, nebent pačio klebono sidarys lietuviams. Tuomet bū yra lengvinus kiekvienam neturte-i
tos kalbos.
•
‘
jų iš lietuvių ir pavesti .ahg- - sųžinė.
tų didis džiaugsmas mums vi liui mokiniui prieinama. Skundė
trūkuRoeheštrrio kleb. kun. J. KasaKurie norite gauti naujų dainų, reikalaukite tttejaus/ *
laius! Nei kas kitas, kaip pat
siems. Mūsų lietuvių koloni- si J. M.t pralotas, *1esantiems
Klebonui nerūpėjo
J
nes nedaug turime. Agentams ir ebotaihs nuieHžiasai kunigas Įg. Kerslievich. Ne
ja Čia skaito tūkstantį lietuviš mama; nėra lėšų, kuriomis galėtų, kaltis ištiktųjų yra brangus as-‘
me didelius nuošimčius. Pinigus siųskite su užsaky
žinia kokiam tikslui tai daro.
kų Šeimynų, gi pavieniais pri- viską patobulinti, padidinti, atre muo, visur vertas pagalbos. Kiek
1
Kai socijalistas Danis pagar
mais kartu.
•
teko girdėti nuo pačių pavapijonų,
skaitoma virš trijų tūkstančių montuoti.
Juk anglų tarpe nėra nei vieno
sino neprielankių mintį anglų
Paviešėjęs kelias dienas J. M.: kad jis kas metą pasikviečia po
tikro’ parapijoms kurs mokėtų
.sielų. O gaila ir skauda širdį,
: spaudoje prieš lietuviškus ren
10 ffaifcų dviems ii* trimsdygiems
Muriką
parapijinę duoklę. Jeigu ret
kad neturime lietuvio gero, dva pralotas, regis vieną ar dvivieti vieną studentą pas save, duoda
giamus Vakarus ir lietuviai pa
parengė k. Vaičiūnas, karo chorvedys^ LaW
,J jam gerą užlaikymą, už mokinimą
karčiais pasitaiko, kad duoda
sios vadovoj kurs rūpintųsi aplankęs sugrįžo Lietuvon.
grafos ir tink* vyrų chorui, fcaina...
irijotai turi būti deportuoti Lie
i
kokią aukų, tai ulž tų negalima
mūsų kolonijoje lietuvybės pa i Manė dažnai traukia savęsp vei atsilygina. O savo parapijonų
' *
tuvon, dai mūsų klebonui visai
jiems atiduoti lietuvių pastaty
laikymu ir katalikybės sustip kėjai tautos ir bažnyčios. Užtatai vaikučius išlavina kalbėt Iietuvišt.'
nerūpėjo užprotestuoti lietuvių
stengiausi paklausti kas man, rū f kai. Nebereikalo BoehėsterieČiai
tos bažnyčios.
rinimu.
UMbSc, Wrws Hr«. Oertdm
(mM* teisi,
katalikų vardan prieš minimo
pėjo, ir malonu buvo išgirsti- mi lietuviai gerbia ir pirmoje vietoje
’
'
Parapijonas.
.25
”
i-'a »•«**•'
«_•'«'* « a ąiį
Nurbdymiirfąktad.
sočijališto t išgamos pareiškiy
nint daug nuveiktų darbų apšvie■; stato savo kleboną.
* ■
EM tam! Kersltevre-h mMtJim? į&MŠanffiustfsus mjiin&ed&dĮoš pastaba.-—*‘Dart '
> Kadaugis dėl tulų aplinkybių
tus srityje. .•*Bt.
M
i
M
l
Į
m
t
Kokio biūinkas” statosi sau už pama
lietuvių pastatytų bažnyčių čius Tėvynę Lietuvą.
Antrasis gk svečias, studentas P. _ gerb. mūsų seserų kšzimierieeių
t Ritate
SS
.(chorui) i«ąt*
,40
*r
tai
didelio
džiaugsmo
būtųtinę
pareigų
ginti
lietuvių
dar

• anglams, štai nurodymai ir
:. Dartamhlk* d*taų ‘(mišriam chorui) + a •• •' ♦ < a- • ••••»■
.&
faktai'. Nuo pat jo atėjimo į buvę vietiniams lietuviams, jei bininkų reikalus^ jų tautybę irf«- -i >'ę ><
mūsų parapijų tai per pirmas gu klebonas būtų pasirodęs tik tikėjimų. Jeigu kas kėsinasi
1
fcęsl0Vt> BosftfcOkle
*
ruoju
lietuvių,
ginančiu
pačių
i
lietuvius^smaugti,
varginti,
anJą
m
Blaivininkų
himnas ..................
. •' 9
mišiųs niekada neišgirsi nei
.15
GEJ
lietuvių
Viardų
ir
p&čių
lietuvių
glikonižuoti,
arba
marksižuoti
■J
lietuviškos evangelijos nei lieį
. Antano Bačiulio
reikalus,.
To
gi
viso
nesimato
ir
lehinanizuoti,
tai
prieš
to

. tuvisko pamokslo. Evangeli
•>
|
, Nauji; ūk. išleisti veikalai
ja buvo ih yra skaitoma angliš pas mūsų klebonų. j§ętik gai-į kiuos eleneutūs ^Darbinin
į
Audra
prieš
dieną
(solo)....................
100
“MBktraSO” kHtOTttlI DA& ftAKDASI
kai.' Pamokslas sakomas ir-gi la, bet sykiu ir skauda, kad kas1’' visuomet kariaus — gelį
žvaigždute
(solo)
ir
Aliita
rytas
(duete)
.....
,75
SEKANČIŲ GRAŽIŲ VEIKALIUKŲ:
angliškai,
šventoji valanda mūsų klebonas-neužtaria lįėtu- bes savo ’brolms darbininkus.
į Oi, dainos (solo arba du'elui) ...............
.50
^lAgis
Žiburys,
Ž-jų
veiksmų
scenos
Veikalėlis.
.15e.
.r
.,r:„-„
T
laikoma anglų kalboje ir Vien
t Nokturnas (duetas bossui ir sopranui)
125
t*jr
šh
Sniegas,
drama
4-se
veiksmuose
*■•**•<
tik anglams. Vaikai mokina
| O, laisve (mišriam, kvartetui arba chorui).....
..50
"• < ■ •'
*
t
. '
I
Myliu
.(mišriam
kvartetui
arba
chorui)
.........
Žydų Karalius, drama keturių aktų .
mi katėbizmo angliškai.
DangUs Brangus, komedija 2-jij atidengimų... .20c.
t
Mikė Fėirfttisfcn
VWų Otonas Bsktoidytas.
Giliukingas Vyras/dviejų aidų komedija ir (jtei| Liėiuvių ūainite. Telpa 69 dainos, Knyga 90 pust,
Nuo praeitų Kalėdų (P23)
į Š lafetų <anidfir. Telpa §5 dabitos: droratas;
[
likas, monologas
.... .7X.> .• />....... .'SŪe.
ild štoUai bebuvo lietuviško
|
tams ir soitens. W puslapių . *.. * • •»• * * • • • '»>
Nai
nSfcaARičiiM viltisi
* V&ikų l>atrai: 1 dalis :1) Pagalvok ką darai, 2)
h
vargoninko.
Buvusį Vyčių
E Girių Karalius*,.vieno vrili^o.iaūti^ška'op^.
q
Jono laime ir 3) Pasakyk mano laimę .....-.l&j,
|
~
RAMYBĖ! .
chorų išsklaidė ir išvaikė, pa
Į
Labai
Labai gražus,
gražus veikalas.'
veikalas.'..
.
v. .■ .>
•> .*<>. ♦...
.
B
Valkų Teatrai, II dalis: 1) ~Ištirsime;paskui/2)
f
Tai
musų,
lietuviu
katalikų
nmtgriatmania
tvirfū
garsindamas, kad garite apsi
E Opera,
lUlčių ^arąJiin^L
*•n• •a i4
■
Antanukas* Našlaitis ir 3) Mėginimas ...... lūč.
.
'1
*
tGVB
Lietuvy
katalikę!
<ei
4ar
prie
šios
argam[
7 Šo lo :
eiti ir be jų. Di vaikučius pri
batsui ir pįatĄii :
i
/•
oiąjjs
nepriklausau
ijieko
nejaukdamas
tuoj
prisib :
■
Dramos:
Germanu,
2
aktu;
I^abiola,
5
ak.
*
verto per pirmas mišias giedo
»■
»
•
*»•
»
•
*
«**fr
«
F Siuntą Jnane motinėlė . .
rasykjiiesji:
' 7
B
tų,
L
i
u
r
d
o
s
B
t
e
b
ū
kiuri,"
4
Aktų.
..
[ Šių nakdily (dzūkiška)
ti angliškas giesmės, o sumų
• • ♦<
' > 1. Apsaugoja nąrių gyvastis ir moką pomirtines $150.00,
*
t
1
B
Elgetų
Gudrumai,
komedija
3-se
veiksmuose
.
•lietuviams laike vien tilt skai
• •• •
Wom
•>
.• U ą. a
Į JojauSieiią ......... .
r. ■ :
>
4
1.
Mdki,
MMtĮrną
iiūrBm®
ligoniams
kas
savaitę
po:
Vai aš pakįnčiau ... • M n * ą • n, v'
B Visi Geri, 3-jų aktų vaizdelis .. .1...........
tytinų.
Dabar Vyčių choras
•f ♦.».
v
iš.sk «m rikM>uk w»‘
.
*• * *.
« * •• ♦ «»
pradeda išmmįo tvarkytis, teB iŠlumM, III-čia dramos dalis *‘U&s.' Tautos Ge■
Ą v
3. Šelpia Į,uvarguriusnirhas ir naši airius.
to
rtotaSai
.
> a » * 'k <-< * Ir » *V ♦
* eiaU klebonas viešai Uėpripa4
‘gMi 8. L. B K. A,' organą, savaitinį laikiH.
nijus
10c.
K
t
Į
Biemiųšlis
(dųętąa)
k k * t.» * ■ • ‘ < » *
* *.
t • • • * ¥ >
. raitį ”Ga*«ąo. ' ' • i
* ‘
žįstą jo.
*
L
N
Medicinos Daktaras, komedija vieno,veiksmo... Sic. 1
.*>
L
. 5« Skleidžia apžvietą, IridŽia gertia raštus ir dalina na•*. ♦
♦ > *■ 9 9, • *
i
1 i
B “ Kame Išganymas, Libreto 4-ių aktų ......................... 15c.
| titane vįtai. • \ ■ /■ ./
t
»
i i
[■ Šauliu ratatotari
1., FlatfeM tileėjimą» dorą, rūpinusi tautos reikalais, le
I Ubagų Akademija ir It Ubagų Balius, komediJ
VJnNĮIvuMlvi
i Libgo (latviška)
>u fe
* V*
nda
Lietuvos
rettrablikį.
Lt
jūlės
vieųame
veiksme
..
7. LthgVrihU sąlygomis apdraudžia vAtkirt nuo vienų
Mūsų klebonas niekada .neėmęs Ir Kalbėk, naujas deklematorius ........
I metų, amžiaus.
’ .
pritarė vyčiams ir norėtų, kad
I»tojlnia8 j g. L. R. K- A. pigu*, niGtirrinū niokcstiR lengvu. BUd«Pinigus siųskite kartu su užsakymais.
jie tegyvuotų mūsų parapijoje.
pei ym Mtaie tate*haw lietuviu kritoriirte Anmtihojej teari, noria- !
—r

įįlį taderto, kad tik
«&ir Bepriimti
aavo.
kunigų svečių.
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'Susivienijimas Lietuvių
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Praeitais metate lietMade kliu
dyti Vyčiams rengiant XĮ-ąjį
Sehnų. Pamatęs, kad Vyčiai
tikrto tartai Sehnų, tai iš tos

f

z

kreipIdtO pri> kaupų aekretorią arba

t

a. L.

B. K. AMERIKOJE
.*»
222 So. 9th str.,
Broejdyn, M, •/.

tat W. Broadvog,
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DIBBININKKB
agė—B^p^ni nu i ii u

"Į

fvmts žinios '

' iv i

MSKIETOS

kyti nėra galimybės — žodžiu
8WŲ BALIUS.
JA nori švieiamio rytojaus, DtL BLOGO MUSO, NER
sakant taip gerai, kad geriau
tai ir kovok ui jj — stiprink VIŠKUMO SUVARGUSIO
Sęjungiečių balius, kuris į—j---------- --negalima? ir bostoniečiai iki
L. D. K. g.
* **
«
- *
» rsssiniRBiHo
Tiktųjų lletuvaipi ramunėlių Rv*ras
vyko subatoje, lapkričio S d.,
šiol
tokio
vortuozo
nėra
turėję
j
40c.,
5 st. — $1.50; liepos Žiedai bu la
, VIRTUOZO KONCERTAS.
JAUTIMO.
RUUliai (Kretingos apskr.).
z
•»
lietuvių
.svetainėje,
ant
Septin

peliai*
Me. už svarų, 5 svarai — $£.00 ♦
o gal nėr ir girdėję.
liepos Hadai be lapų 65c. sv., 5
—
tos gatvės, labai pavyko: Žmo Turbut nieks |citR-Lietu>pje te
Pagalia. *tal ¥ra GyduoU, Kuri $3.25;
puplaiškių lapai 75c. sv., 5 bv.
Šio gražaus koncerto pasi nių buvo daug, visi gyvai links kios “laisvės” įstatymų nepil
pw>d* TOntanžUmt IfruNtabu -r- $3.005 puplaiškių Šaknys $1 bv„ C
Artisto-smuikininko' A. ŽtGERBIAMIEMS
i
Tal«ngTtoim% ir UiganMinim. j sv. — $3,&5; stambios trejankoa «v.
dyti
neturi
kaip
mūsų
franciu
'danaviČiausE koncertas Įvyko klausyti buvo susirinkę daug minosi, žaidę, šoko ir sūrį val
$1,25, 5 sv, —- $4,75 ; kadugio uogų
Kalia. OiniM.
žmonių -— beveik pilna svetai gė. tos viskas buvo daroma^ zai kilmės gr. ftnaželis Guffier.
sv, 25c„ 5 sv. — 75c. Ir daugybėskitusekmadieny, lapkričio 9, Lie
Jei Jumį miegas nėra Ištinus ir gaivi kių žolių. Atsiųsk 10c. o gausi žolių
nė.’ Visi susirinkusieji domiai Seserų Kažimieriečįų naudai— Jisai kelių netaiso, laukus lai
tuvių svetainėje/ So. Bostone.
nanti* tr Juk Jaučiatės nervuotis ir pa- katalogų.
ko
užleidęs
dirvonais,
su
dar

klausėsi
artistų
ir
visus
juos
vnrgUHlu rytmetyje, tai eik pas .Tunų
gryno pelno liko $150. Sumuš
Didžiausių dalį programų išpil
M bukaitis
Aipflekorlų ir nusipirk tų naujų gyduo
bininkais — kumiečiais elgiasi
Tik
k%
išėjo
iš
spaudos
sutiko
ir
palydėjo
griausmin

449
Hudson
Avė., Rochenter, N, Y,
tas
pirmesnis
rekordas.
1
Mat
lių,
Nugn-Tone.
.ils
daugiau
negu
nudė pats ųrtistas, p pagalbinin
'stebins Jumis. kplp greitai Jisai veikiu.
MIŠPARAI,
,
labai
pa

gais aplodismentais. Klausy sųjungietės kur tik veikia, tai kaip norįs, nori laiko, nori vi
..„y
. ................
kais buvo |)-lės M. ir O, Dribai
Jis suteikia gaivinanti miegų, stiprius,
sus
po
Šimts
pypkių
išgina
(šie

rankus
chorams
vartoti,
tojai
buvo
pilnai
patenkinti
ir
patvarius nervus, gerų apetitų, pnlkij ora
“lės, p. $. Paura ir A. Kiburiuvis pasiekia geriausius rezulta
III
Į IlTl lĮlil. m.' II 1111 II . ............ .
žlrfAėiojimų, reguliari vidurių veikimų,
met
turi
1
af
-2
kumečiu)
ir
nie

nes
yra
lietuviški
paaiš

daugelis jautėsi kad tokis kon tus; O tas viskas taip pavyks
gausini entuziazmo gyvumo ir veik
tė, nekalbant apie akompanys' ” '
Bo. Bortra «T0
mės. ši nauja gyduolė, Nuga-Tone ste
kinimai. Mišparai at?
certas yra vertas ne 75c. ir do ta kad sųjungietės dirba sutar kas turbūt jam nieko nesako,
tę p-lę Čilirliutę, ■,
f
bėtinai veikla vidurių užkietėjimo ligo
spausdinti adt_storos ir
tiktai dreba visi prieš “pranlerio, bet kelių dolerių.
se, Išpūtimuose, .vidurių skaudėjimuo
tinoje
vienybėje.
v
Cūziškų galybę” 4r tiek. , (Jis
‘Programas buvo begalo gra
se, gaivus skaudėjime; piktume ir t. t»
dailios
popietes.
Vie

Galime mmUmINA <r
Bravo sąjungietes, teverkia
Daugiau
tokių
koncertu,
Jei
Jus kenčiate nuo tų blogumų, Jus
žus, įvairus ir brangus. Skam
ri
“
eicilikiškoK”
valsčiaus
no
lakšto
kaina
6c.,
100
būtinai
privalote
išmėginti
žiu
gyduo

mruKi vAtAMUoe: Rytais iki 8 vaL
sandariečiai, kad mes aukoja
bios, malonios ir jautrios p-Iės daugiau tokio meno kuris netu
le, taip, kaip daro tūkstančiai kitų
"ponybės
”
riebi
jo).
Pernai
ru

lakštų
uŠ
$5.00.
Po pietų nuo1-41
me šv. Kazimiero vienuolynui,
žmonių kas mėnuo. .Tuma nieko nekai
Vakarais
nuoe—8
M. Gribaitės dainos nešiote ne ri pagiežos — kalba į visus innuos jeigu Jums nepnge11>ėtų. Jis yra
denį gruodžio mėn. pradžioje
o
mes
dirbkime.
timiausinis
žodžiais
ir
atviriau

536
B
Btoedvrtyj
So,
Bogtou
“
DARBININKAS
”
malonus Imti ik. Jus tuojitus pradėsit
šiojo publiką. — norėjosi klati*
p. grafeliųi užėjo ant seilės
gerinu Jaustis. Imk jpnnro per kole
ar?
sią
širdimi.
Sujungėtepytis ir klausytis be nustojimo.
366 West Broadway
tų dienų Ir jei Jųš nesijausi t gerinu Ir
tuos “mužikus — bolševikus”
įientrodyslt. gerinu, nunešk likusia pa
Sveikinam virtuozų A. židaGi prie jos soprano halso: priT
So.
Botson,-Mass.
(taip jis. vadindavo savo ka
kinko dal) pus Jūsų aptlekorlų ir jis imIš SUSIRINKIMO.
grųžfns Jums Jūsų pinigus, N’nga-Tone
kergtas vyriškas S. Pauros sti navičių ir linkime geriausių
Tel. So. Bo«ton 0464-J.
lniečius y- ypač kada jie pra
IšdirhčJnL taip gerai, žinodami, ku JH
sėkmių
meno
dirvoje.
prus tenoras kūrė tikrai artis
Lapkričio 5 d. š. nr. šv. Petro šydavo ordinarijos) pabaugin
padarys dėl Jūsų, įsako, visiems nptiekorlnnjs garnntuoH J| ar mtgrųžlntl Jutinę mūzų karalyia ir nešė vi
Bažnytinis Choras turėjo susi ti' ir atsake nno vietų, reikalau
są pinigus Jeigu neužganėdintus. Re
FOTOGRAFAS
sus klausytojus parnasiman
rinkimų, kurį atidarė pirm. V. damas tuoj ir ifc.butų-išsikraus-:
komenduojamas, garantuojamas Ir pnrduodamas per visus, aptlekorins.
453 WE8T BR0ADWAY,
BUTĖNO KONCERTAS.
gyveniman. Vokalę dalį prOgValatka. Raštininkė nepribu tyti — girdi "kaip jus galit
Gavome tikrai lietuviškų at
South Boston, M&m,
ramo papoliravo p-lė O, Grivo, tik knygas prisiuntė. RaŠt. “drįsti” prašyti už 3 mėnesius
Darom dailina paveikslu*. Veoelllaa
* r'’r”11
»
viručių (post card). Apie ketraukiam vakarais. Ulalikoat vlbaite —- akompanavo dainininNedėlioję turėjome smuiki tapo išrinktas' tam susirinki- neatiduotos oridnarijos kurios 11 šimtai skirtingų vaizdų ir
aokloa rūšies rėmus.
kams. . O A. Kibiirliitė pasal- ninko koncertą. <> afeinančioje imii A. Sahda. -Skaityta^laiŠ- ašrnėtttritt jš kur duot. Z**spalvų. Kam pirkti kur ko
dino dainas, davei įvairumo,
seredoje turėsime artisto daini kas nuo p-nų Slidžių su pade- v Ordinarėikai likę keblioje kias netinkamas ir dar bran
gražiai paskambino pianu. Gi
ninko koncertų, toj pačioj •kavone už dovanų, kurių cho
padėty šaukėsi pagalbos pas giau mokėti, kad mes parduo
p. Židanavičius vainikavo vi
ras
jiems
suteikė.
Laiške
pa

Biznis gerai išdirbtas. Priežastis par
svetainėje.
Dainuos ameri
dame pigiai ir Tamistos drau- davimo
Darbo
Inspektorį.
Pastarasis
Išvažiuoja į kitų miestų.
sus pirmuosius — jis dainavo,
kiečiams lietuviams jau žino reikšta pasižadėjimas ir ant
GYDYTOJAS
Kreipkitės:
MAXIM CODBLB, 16-‘:
gas-ge
gavęs
tokią
atvirutę
tik

atvažiavęs
išklausęs surašę
verkė, dejavo ir grojo visokiais
Ames St„ Montelo, Mass. Tol. Brock.
tolinus
darbuotis
chorui.
VIDURINIU
LIGŲ
mas artistas p. Butėnas,'kuris
rai džiaugsis.
2254-.T.
(G
k
1)
protokolų
ir
skundų
pasiuntęs
vai.
9
iki
11
ryte,
1
iki
8
po plet
balsais. {Smuikas jo rankose
tik dabar yra nudryžęs iš Ro ; Nors negavom nuo klebono T. Teisėjui, pas kurį ir po šiai
7iki9vak.
Parduodame tuzinais: po 10
buvo' visai gyvas,’ kalbėjo ar
užkvietimo dalyvauti rengia
889 Broadway, So. Baton,
mos.
“ .
centų, 15c. ir 20c. Įdėk tuojaus
dienai
tebeguli
“
eilės
”
belauk

tisto lūpomis, dainavo sal
muose parapijos fėruose, bet
Tel. So, Boston 2881.
10c., 15c. ar 20o. pašto ženkle
“
Darbininko
”
skaitytojams,
džiausiais balsais, vęvkė vai
choras paskyrė iš kasos $10.00 dama,. .
liais į konvertų, o mes tuojaus
kučiu ir liūliavo, neapsakyto dainos mylėtojams; patariame ir. išrinko apie dešimt darbinin
Žinoma, Darbo Inspektorius, pasiųsime tas nepaprastai gra
■■■HRBaasnsR
mis bangomis. Tų visų groži pasinaudoti šia proga. Būsite kų, kurie dirbs kiek galėdami, kad ir kažin” kaip norėtu ne kų
žias atvirutes.
Tel, Brockton 5112—W. ||
Lietuvių Ir lenkų apgyvento] kolonijoj.
gali žmogus tik jausti’ — apsa- pilnai patenkinti.
kad tik būtų geresnės pasek gali padaryti. Kas kita jeigu
"DARBININKAS”
3,000 lietuvių Ir 2,000 lenkų, o tik vie
DANTISTAS
- II
jisai turėtų teisės tokius “po 366 B*way, So. Boston, Mass. na-drobužių krautuvė. Biznis išdirb
mės.
tas per 15 metų. Tas biznis turi būt
. Toliam pirm. V. Valatka nulius” administratyviu būdu
greit parduotas, nes savininkas yra pri
verstas greit važiuoti. Į Lietuvų. Tas
pranešė, kad yra paimtas va bausti.
' ,jv.
.
biznis netoli nuo Latvrenee'o Ir Lowell.
v
(GUMAUSKAS)
< H
karas dėl šokių lapkričio 26 d.
Visus
nurodymus
gausit
per
“
Darbinin

■ Grafas negalėdamas savo no
795 Malu St, Montello, Mm$. Į
ko" redakcijų, nOO Broadtvay, So. Bos
prieš Thanksgiving,
Tų pir
ro pilnai įvykinti1 (iš butų išva
ton, Mass.
"
’ S—S.—17)
(Rampa* Broad Street) . U
mininko darbų' užgyre choras
ryti) ir gi apsiskundė tam pa
Mes turime naujų me
ir tuojaus tapo išrinktos komi
-L
todų gydymui romatizčiam T.‘Teisejuf ir laike 4-5 mė
sijos tam darbui varyti'. Taip
mo, kurių mes pasiusinesių (matyt dvarininko skun
>Sme I namus kiekvieno
Tel. So. Boston 0823
gi tapo išrinkti ir rėikalingi
?J/šio laikraščio skaitytoda “vožriesnė”) byla, peržiūrė
LIETUVIS DANTISTAS
12 Šeimynų namas gražio] vietoj
!'VįYb7 3°» kuris Ufr pareika Dorcliestory. puikus yardas Ir namas
darbininkai tam vakarui, muzi
laus. Jeigu jus turit
ta, tačiau nerado galimybės
kantai ir gi jau yra paimti ge
skaudėjimų jūsų mus yra labai geram pataisyme, rendij $250
prekė $21,000.
"franeūziškas pižgaidas” pakuluose arba sąnariuose, J mFnesj.
riausi, kurie grieš smagiausius
ANT ĘROADTCAY, Šo. Bostone,
"
lEL^ARAVIOIUB)
■
jeigu
jus
Renčia
skaus

tenkyti ir byla likosi be pasek
krautuvė Ir 2 Šeimynų. 8 kambarių na
485 Broadvay, South Bogtos
mų oro permainose, štai mas.
šokius lietuviškus ir angliškus.
proga dėl biznio, prekė $9,000.
. Ofito vdlatįtd09.t.
mių.
- ■
proga Išbandyt naujų
A. IV A S
‘ Taigi, brangus jaunime, įsinuo 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:80
metodų, kuri atsieina, piiki 5 ir nuo 6:00 iki S tai. vakare. *
giai ir kuri pagelbėjo 361 Broadway, South Boston
Šiemet Ap. Viršininko liko
tėmvkite gerai tų dienų .,o tik
Ofisas uždarytas sukios vakarai* .
šimtams. .Jeigu jūsų liga yra ir chro
lrnedėldlenials.
nubausti po 25 litus’ visi mies niška ir užslsenėjusl Ir jokios gyduo
rai turėsit good time.
lės jums negelbėjo, me? patartam iš
Taipgi buvo daug kalbėta telėnai neišskiriant ir dvarinin bandyt Šių metodų, kurtų, mes pasiun________ ■
"
’ '! ,J ■' - , - • ’
' ' ’• ' ' ’
čiame
DYKAI
išbandymui.
kai
už
kelio
nepataisymų
savu
kas-link naujų ’ vargonų. Jau
DYKAI MUSU LĖŠOMIS.
. Tel. S. P- 4000
ii METU SOUTH BOSTONE) I
Mes neprašom nuo jūsų jokių pini
choras pradeda nerimauti be-, laiku ir griovių beatnaujinimą,
gų,
tik
prtsiųskit
savo
adresų.
Mes
iš

laukdamas. Jau - gana prisi bet kažin ant kiek likosi nu siųsime jums apmokėta pušta DYKAI
klausė prižadų vargonmeiste- baustas „p. Šuažėlis, kuris nei IŠBANDYMUI mūšų metodų, šimtams
‘ AKIU SOCIALISTAS
;
šita metodą pagelbėjo, pagelbės ji ir
rio. Jau praslinko lygiai vie saujas žvyro nėra.ant savp skir jums. Nepraleiskit geros progos pasi
399a W; Broftdw»y, 8o.Boiton
naudoti. ‘ Rašykit šiandien, jeigu jus
VALANDOS :Nuo9 r.ik!7 v.
tojo
taisymui
kelio.afveždinęs?
nas metas nuo jo prižadėjimo.
kenčiat nuo romatlzmo.
Lietuvys Gydytojas
Jis pažadėjo, kad bus pereitų r^.Teigu tie vargšai turėdami
PLEASANT METOOL <X).
772 EAST BR0ADWAY
ŠV. JONO EV. BL. PAiELPINM
• DeptX10
metų lapkričio 1 d. gatavi var .jlRprindį kelio taisyti tapo nu
So, Boston, Mass,
3624 No.-Aslilnnd- Avė.,^ Chicaco, Ill.f
DRAUGYSTES VALDYBOS '
gonais o dar ir šiandien netu bausti .po 25 lt.,. tai dvarininkas
VALANDOS:
ADBESAL
nuo 9 ryte iki 9 vai. vakare.
rim ir Dievulis žino kada jie p.Šuaželis privalėjo1 būti bent
s=ž=s=2±szszr
PIRMININKAS
— M. Zoba,
bus gatavi. O tas labai kenkia šimtų sykių po 25 litus nubaus
SUNKUS DARBAS,
589 E. 7-tli St, So. Būtim, MftM
nekenkia nei vienam,
tas, bet spėjama, kad jis irtais
ir veikimų trukdo^ .
Trtephone Su. Boston 1516—J.
esančiam geroje fliiikoje
VICE-PIRM. — Kazys Ambroza*
padėtyje.
Uilaikyk
savo
25
litais
likosi
nenubaustas.
Taipgi buvo tartasi kad cho
tvirtumu masaiiiodamas
492 E. 7-th St, So/ Boston, Mm*.
savo muskulus kiekvieną
P.
Šuaželis
labai
pyksta*
ant
PROT,
RAŠTININKAS —J. Gllnecki*,
ras nusiimtų paveikslus kaip
vakarą; einant gulti. Ifei5 Thomas Park, So. Boston, MmA
trinkite gerai su senai
tik bus gatavi vargonai. Tai tų "agitatorių” kurie neturi
ETN. RAŠTININKAS — Mato* ftelM*
■ žinomu ir patikėtinu
., 40 Marino Rd., So. Boston, Mara.,
aš raginu jaunimų kuodaugiau- kantrybes jo juodiems darbams
KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
Irę*. $. V.
Mes žemiausia kaina suveda
885 E. Broadway, S. Boston, Mara.
sia prigulėti prie choro tai turė užtylėti (net ir skundų MinisP»t. Ofise.
MARŠALKA — J. Zaikfs,
me
dratus
dėl
sviesos-silumos
sit progą kartu dalyvauti ima^ teriūi rašęs).
7 Winfleld St., So. Bostoii, Mara.
Jonas Butėnas .
ir ISVENGir jėgos
Draugijų laiko susirinkimus ka* tro>
KYTE nuOTir"Varsas” grafelis manosi
urnose paveiksluose. .
gioriskaudsmu
člų nedšldienj kiekvieno mgnesiS, 2-rų
JOHNF. LYDON
muskulu ir
Vai. po pietų šv. Petro parapijos salSJ,
tebegyvenąs'taįs
laikais
kada
: Galiu pažymėti, kad nors su
diegisužiųpe324 E Street Tel. S. B. 4269M
492 E. Seventh St., Šo. Boston, Mara.
čių.
Bukit
ITli sirinkimas buvo neskaitlingas, “niužikui” ir skūrą, lupant ne
TEĮSŠĖTAS elektreSinas
tvirtu if svei-ku,; tuomet
D. L. K. KEISTUČIO DR-GŪS
Specijalistas del namų suvedimo
jokia darbas
bet gyvas ir rinitai svarstė valia buvo prieš ponų murma-,
jumi neižroLIETUVIŲ SVETAINĖJE
VALDYB0SANTRA3AT
dys niekuomet
fi. Taip buvo prieš 1861 me
choro reikalus.
t
Kampas E ir Silver Sts.,
South Boston, Mass.
persunkus. Nei viena atsargi ieimyna ne
Pirmininkas — Antanas Pastoli*,
gali būti de bonkoa lito linimento. N6rs
Sekantis susirinkimas bus tus, bet dabar to jau nebesu
tikrasis, jei neturi INKARO vaisbaienklio.
146 Bowen St, So. Boston, Mara.
Pradžia 8:00 vai. vakare
•
metinis. Įvyks gruodžio
d., lauksiti
Vice-pirm. — Martinas Knlstantaa,
n. v.
• į 4062 WashingtOn St, Roelindal*
, Gerb. Jonas BUTĖNAS kų tik sugrįžęs iš Italijos koncer
tėmykit visi nariai, nes' bus, ’ (Kauno "Darbininkas”)
SZ3ZS2S2S
3i
Protokolų Ražt —Antano* Macejun**,
tuoja Amerikos lietuvių kolonijose ir visur sutinka dideles ova
460 E. Seventh St, South Boston
renkama choro valdyba sekam
Fln. Raštininkas — Juozas Vlnkevlčlra
cijas. ‘ Nepraleiskit šį koncertų, nes Butėnas vėl grįžta Italijon,
tienis 1925 metams. _
906 E. Broadway, South Bo*toa
l M-»
kur pasiliks “ Carcano ” teatre. M iJane. Pianu akompanuos
Karterius
— Andriejų* Zalieckas,
Geriausia vieta katalikiškam
Jį Natijos Kankles. Sį’kartųi
807 E. NinthSt, So. Boston, Mara,
majestro' Vasil Petrov, iš New Vork’o, nesenai atvykęs iš Ru
— Aleksandra Jalmokas,
M leidžiama knyga — “Trejų) Maršalka
sijos; taipgi dainuos Feliksas Morkus, iŠ Brooklyn, N. Y., V. jaunimui, dai priklausyti prie Į
216^
5-th St, Ša. Boston, Mara
į Metų Kanklės,” již 1922-3-4 ’
bažnytinio choro. Taipgi yra
Draugyste D. L., K. Keistučio 1«UB*
Putvinskaitė-Belkus ir Z. Neviackienė.
\
#
! mžnertnlus. susirinkimu* ka* pirmų tra
ir garbė būti nariu tokios pra f KNYGA YRA DIDELIO FORMATO, SU PAVEIKSLAIS, I įmetus.
dčldienj kiekvieno mšnerto po No. 004
Bilietai :i $1.00, 75c. ir 50c.
kilnios draugijos/kuri nuolat f=3
S j "Trejų Metų Kanklės"! lVartrington St, Boston, Mara, 1:W
valandų po pietų. Ateidami atrtve*Wto .
•
164 puslapių.
•
g jį bus atspauzdintos Lietuve-į *u
Bilietai gaunami “Darbininko,” “Sandaros” ir "Keleivio adm. savo balsais garbina Aukščiau- J
**Yim nauja narių prie mu*u dnur
gijo*
priatoažrtt
siųjį — Sutvertoj^.
Sje ir išsiuntinėtos visiems j
f JOS KAINA SU PRISIUNTIMU Į NAMUS TIK 65 CENTAI
SEKANTI BUTĖNO KONCERTAI:
Taipgi kreipiu domė į tėvus,
į užsiprenumeravusiems Ka-1 t šv. eambubro r k. muro*
Montello, Mass., .utarninke, lapkričio U d., 7:30 v. vakare. kurie turit sūnus ir dukteris,
VALDYBOS ANTRABAI
Č lėdoms, 1924 m, Prenume-! !
g Tik kų gavome iš Lietuvos nepaprastų knygų^ kurioje užL. T. Nanio Svetainėje,, 663 N. Main St.
raginkite kad prigulėtų jūsų
Sratos kaina už Trejų Metui | Pirmininko-— J. Jaroi*,
|j rašyta viskas, 'kas dėjosi Lietuvoje karo metu. Čia kiekį
502 E. 6-th St.. So. Boston, Mara
8 Kankles du doleriai, o vė-1 » Vice-pirm. •— J. Grublųekas,
Stoughton, Mass., ketverge lapkričio T3 d., S v. vakare,* Lie-. vaikeliui prie bažnytinio choro. f vienas ras, kiek Lietuva ir jos vaikai iškentėjo nuo rusų,
157 M Street, So. Boeton, Ifiura
X. Koreipondentas.
tuvių. Svetainėje, 24 Morton St.
s liau bus brangiau.
; i Prot. RaŽtininkM
A. Jamdonic.
ĮĮ vokiečių ir kitų. > Yra tai nepaprastos vertės veikalas.
1426Columbl»
Rd.,
8.Bortqn, MMI
S Antrašas:
|
Lawrence, Mass., pėtnyčioj, lapkričio 14 d., 8:00 vak rakaB Kiekvienas lietuvys turėtų jų sau atminčiai Įsigyti. Klaus-
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DYKAI ROMATIZMD
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DR. M. V. GASPER
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DAKTARAS
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Dfl. H. S. STONE
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LAIBŲNATEN
ŠVIESA
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Didžiojo KaroUžrašai |

1H*. Lietuvių Ckėsų Svetainėje, .41 Berkelev St

KIEK ATSIĖJO KARAS.

Bankers Trušt Co. aprobavo, g kitę pas:
Waterbury, Conn., lapkričio 16 d.
.
kad Didysis Karas pasauliui
Pastaba Cambridge’io ir Brighton’o lietuviams. Dėl sto atsėjo $80,680,000,000, Į§ tų
kos laiko dainininkas negalės tose vietose koncertuoti, Todėl nuostolių atjautai papešė 69.visi muzikos mylėtojai’ iš Cambridge’io' ir Brightbno atvykite Į 64 nuoš., o Vokietija ir jo* tal
So. Bostonų.
*
kininkės panešė 30.36 nuoš.
*e

-

X

'

•

’
Vi.

f MIKAS PETRAUSKAS į
f L*isv«« AUj«, M. Kaunu.!
LtthuanUk
•
& Pinigus siųst peštoj
męney order’iais, į

Flntnių RaUUnlnka* — K .Kllkto,
r
8 Hatoh Street, So. Boeton, Mara,
; IŽdlninkM
L. Svagldyg,
1
111 Bowen f u So. Borton,
i Tvarkdary* — P. Laučka,
885 < Fttth St, So. Boeton, ItNra
Droutfjra reUalala J
W vMb*
doe | protokolų raiti

Draugija baro «uHi

ist, Uo. Boeton, Mm,
4

t

