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Lietuvių Darbininkų Kooperatvvos .Sąjungos vajus smar
kiausiai žengia pirmyn Naujoj
Anglijoj h* Detroite, Pirmoj
vietoj da vis tebestovi Uambridgius, jis pereitam ‘sekma
dieny, parapijos koncerto laiko, prirašė devynis naujus na
rius, būtent:

Vidūnopaskaitos.

rak Ir iš tikrųjų per tas, die- a
nas svaigiųjų gėrimų. įstCtigos
>■-11
Į
Ukmerge.* ’ Spalių 8-10 die buvo tuščios,, kas reiškia, jog 1
Vašingtonas, D. d, 1924 m. Beriin.—Ties Danaagu apsr j
nomis gimnazijos ir karių kim gerais pamokymais mūsų žmo- 1
lapkričio 24 d. (Lietuvos tele reiškė tarp žmonių liga, kuri
niiriingumo j tatistika mokes
GOMPERS PASILIKO,
bu salėjo p. Valūnas Įnikę pa
nes galima apsaugoti nuo daugramų agentūros “Elta’'* pra ten siautė prieš 400 metų, tai
čius galima taip sutvarkyti
t
, .v. XTTt
skaitas apie žmogaus sielos kul
gelio blogu darini,
1
I
Lapkričio 2a d. buvo pašto tad niekada*] Mė
nešimas iš lapkričio 22 d.) — vrn 1W m
Ine bankroto ne*
tūrą,
gyventom
reikmenis
ir
ay
*w
'
[tinę Amerikos Darbo Federa
Ardant Kaune senas minas par '
rius. Pati Fądeeraoija tan bizpie dailės ir meno . reikšmę.
cijos suvažiavimo diena.
“ .£ . •, *> ’ w«.
duotas privačiai firmai įvyko
gali daeiti. Jokio riziko nėra.
Mokytojų kursuose laikė pa
Vilniaus liejuvių gimnazijos ®
SALDAINIAI DANTŲ---- —Samuel Gompers pasiliko Fe- T’TbdeTAinijoįriS Smarkiai pata
sprogimas. Septynr darbinin- ■
J
1
(Ina Stapankiorio,
, skaitų iš pedagogikos srities. abilurienfai VL Kraujalis, E. J
NEGADINA.
[dotacijos, priešakyje —.vienu
aki užmušti, du sužeisti.
*
o . J oiias Tamdšausk as,
riama steigti ‘.apdraudos skyVietine publika lankėsi gausiai Palcvičiute ir A. GnUiŽmjdė, J
t
' Syracuse, KY?-Dr. George l>alsu ižri,lktw P^dentn.
nin vis-gi neilianti’. Suvažia
3. Flena Kazlauskaite,
ir tokio reto ir/garsaus svečio nepriimti į Vilniaus umversite- ' J
4. Ona Savickiene,
ŽYDAI VALDO RUSIJĄ. D. Prtrkei vietos dentistlį di-t wm?TT’AnTA VATTV^mci vimas; nutarė mesi dėti prie, jo
paskaitoinis interesavosi. Ke tą tikrais studentais, spalių J
kios
politinės
barti
jos
ir
nepri

jos prezidentas pareiškė, kad Į
^ĮSIKlSIMUi
5. Ona Tolyšaifė,
li mokytojai buvo atvykę iš už men. 22 d, išvyko iš Kaimo į "J
Nors senai buvo žinoma, kadr^j saldainiai patinka, tai gali!
sidėti prie stfcgimo politinės
(i. Antanas Sargelis,
Paryžių aukštųjų .mokslų «itt
j
v.
keliolikos kilometrų.
Rusijos viešpačiais yra žydai, valgyti be baimės ejantis paga- f mffWW.
partijos,
f
Į
„■■■■—a,
7, Ignas Burokas,
EI Paso, Tekąs.,— Amerikos
bet dabar faktinei tas paskelb- dyfk Sako, kad dentistai da- [ T)ark0 Federaciio
Federacijos iuvažiavime sve
8. Marijona Stašinskalte, Senovės lietuviu dainos iv mu- L r^allJl Lietuvos Banko įtalpai *
„ >s suvažiavita.Londono laikraščiuose pa- ^aT netiki, kad saldainiai dan- Į
čių
buvo
iš
Meksiko,
Anglijos
9. J. Jankauskas.
Imas*užgyrė nusistatymą prieš
^el?M-R'1Sr°S
sarti™- Tik
Tik po
valgio rot
rei-k-aldžios^kSEmari
' zikos atvaizdavimai
W°mo » Duonelaičio g^rę J
po valgio
[valdžios kišimąsi į. pramuš
pramonę. ir Vokietijos. !
Detroite
pastaruoju
laiku
;
__
_
[kampo
Lietuvos Bankas prade*
W48 M SJSėrai”'
"T™ fcpeta*»‘^Priimtoj rezoliucijoj sakoma
yraiSnibĮiĮtikpenlu teiaiu- wrak0Hwyth
kad pramonė turi rasti savo ko-,
BAKO NEKALTAS ESĄS smarkiaį darbuojasi finansų Ukmergė,. spalių 19 d., sek jo statyti naujus didelius nuo- j
| savus rūmus. Rūmų didumas JI
raštininkas V. Markuzas. Pas-kai užmušti, du sužeisti.
~
_____ •
L. 1
t «
k*.
madieni, karių kliūbe įvyko p.
.
/
t
i•
j
t
Ims per .kliūtis, kurios stovi Kingston, ,1|. T.— Ricliard ikutmiuoju laiku jis
prirašė
2
.
.m
[apimsiąs 55,000 kub. metrų, iš y
lenkis jurujuK nariu.* ir itionii Bertuho paska.tu ape senovės L
MIRS KALĖJIME.
' Į ant jos kelio. Jei ne, tai' kita
B aukštų, su fligeliais iki 5 į'
Brady
kaltinaiias
pačios
nužu

BAIGSIS KARAS.
buvo
sumušęs.
Cambridghi.
“
"Y
1
”
tautos,
damas
m
mum■—.
išeitis yra patekti valdžiai, kas dyme. Sako,<Icad jis tą papik
aukštų ir rūsiu. Rūsvs eis ne £
Albany,
N.
Y.
—
-George
HudL
e
į^v
el
igiamai
veda
prie
biuroIspanijos karas Moroke eina
Detroito 72 kuopa dabar turi 1{‘®>i, .<}®onstl‘^’a"t *»?»«■ tik ,po rūmais, bet ir po kieson mirė policijos nuovadoje. h<ratizmo ir Griuvimo. Denio- dęspats savo gindamas. Vals dvidešimt tris naujus narini’ ?0^
’>o- mu. Rūmų ir rūsio ilgis — 65 1
prie pabaigos. Ispanija atsižav
-----------r_ -----------_ ,— tijos gynėjas šhko,. kad Riekdeja vilties pavergti mdrolde-*’^iva^uarestuota^ uz girty- hęratijaj šakotna toliau, nega^tni nmiiieii*
buteins, .o kanklių muziką — pnetr., plotis — 42į metr.
1
ard
tą
padare
po
.apgalvojimo.
. Čius. Eis prie nuolaidų ir su^wode, kad ^pavojingai Įp j^įtį į pramonę per valdžią,
t
rw.b.« ne..»8Wv.;zin, atvykusioms is Kauno lmro mL Povilas Dereškevičius
Rūmai, būsią įrengti sulig J
buvo
prisigėręs,
tai
buvo
palikFederacija
stovi
už
steigimą
’ validams su kanklininku p.
sitaikymo.
2. Petras Dereškoyiče,
paskiausiais • banko technikos
BANDĖ NUSIŽUDYTI?
tas nuovadoj pagirjotis ir nebu- [kooperatyvių apdraudos orgaPuskimigiu priešaky. Publika
,3. Pranas Gedvilą,
t
reikalavimais, viduje būsiąs
vo gabentas ligoninėn.
[nizaeijų. Nurodoma, kad da- '■ Hamilton, O.—Vassie Cornbs,
klausėsi ir gėrėjosi didžiausiu
BRANGSTA
t. Simonas Gilys,
oro paštas,, t. y. raštus įr kt
'
‘
[bar apdraudos kompanijų tur- 22 m." amžiausf suvažinėjo aunusiteikimu.
5. Stasys Mačiulis,
■'
.
[ A.v
•. .*v ... ■ ......
—nigalima
—— -.nper■*
dokumentus
būsią
J
Francijos miltai vėl pašoko
* i
tomebiliagii
draugą,
kurs
r
•
DELKAZIRIŲ.
tai
(assetai)
siekia
$10,000,000.
'
Karn
invalidai
no4sWfliš
.vtew
Banko
Ū.
Ring
aita.
- augštyn. Už kvintalą vietoj 52 Į
„ ,
. v . .j Nurodoma; lmdlpdfaūdo's1feizr
die- lkentt'F n» Lietuvos laisvę, iffpdtą automatiškai be kurjerių |
imama 54 frankų. Jei kainos
New York. — V tęnpj užeigoj L įs
saugiausias pasaulėje. Cornbs norėjo save nužudyti. ; Bostonas taipgi stonus
^ šiandien yra senovės . lietuvių pagalbos, centralinis apšildy
.
.....
ant miltų nepuls, tai duonos kazirninkiu belošdami Įnsipy-Į^ereįj,ajailjama’ęĮai;ig kapitalo, Šovė sau į galvą, bet nepribai nomis gerai pašoko — prirašė i,
dvasios
1 -•
•> * ir
- 1.1.
*
■**šešis naujus naries. Ą padarė *'
aslos gaivintojai. Žmogus '| mas, vandentraukis
kartos turės ldlfi.
Be
ko, susipešė-ir susišaudė. Yie-įkąri pradėti, o vaduojantis gė, o tik sunkiai sužeidė.
į jttos su gailesčiu ir pūsi* to, būsią įrengta: vadinami še
toj žuvo du žmonės.
Į
tik du asmeniu:P-n
A.ftBanda
ir V.
/žiūri...............
“ sa7dn
da Mihnu.
fai piliečių brangenybėms sau
TamoliūnaS. P-nas Banda da Scr9-)inuGAVO PASKOLĄ.
*
‘
I
goti.
. *
.
.
savo aplikacijų nepridavė, jo
,
PAMAŽINO ALGAS. Į
Atėnai, Graikija, — Anglija
prirašytiynariu vurdtj šiuo kur- M^ijomenauz atsilanlgrmas. | Fligeliuose skiriama 4 didessutiko
paskolvti
Graikijai
tu neskelbiąiūe, o p. TamoliūZapyškis, Kauno apskr. Spa- [ni butai Banko direkci jai ir aSpringfield, UI. — Otis iri
£500,000. Tie pinigai bus su AVarren Cotton Mills kompani [
no‘ priduotieji nariai yra šie: litų m. 11 d. Zapyškio parapiją pi0 15 mažesnių hutų’ tarnams
~ :
. ,
naudoti pagelbėti įsikurti trem
A
Antanas Katkauskas ir
aplankė misijonierius vienuolis [gyventi.
jos paskelbė algų niunušimaĮ
ko vedinį pasileido žmogžuKAIPIR PASAKA.
tiniams.
Antanas Paulauskas. j kapucinas, kuris per 5 dienas■[ Rūmai, manoma, būsią užant 10 nuoš.
į
----*'
't .
džių suimti; Atėję rado, kad
------’ ^Įgražiais savo pamokslais .pa- [baigti statyti ir būsią galima į
.
, .
j Berlin. —Iš Vengrijos atėjo moteris jau pasmaugusi savo’i
k Bostone matosi didėlis . JudePAKUTAVOJO Už KITĄ.
jimas, jis lengvai gali suplieki bažnyčią daugybę žmo- Į ja°s persikelti 1926 .m. rudenį,
EX-KAREIVIAITEIS TA- I tokia žinia: Jonas Szita, tur- •i sWjJtper
rimbmimąneap*_
__ _ —■
*
pamokslininkų Za- Rūmais kainuosią apie 3 mili~~i- ti kitan knonns
. Manila, Filipinų Salos. — A.
RIAMĄ SUKČIŲ.
Įtingas ūkininkas Gross-War- Į įžiūrėjo, ir pasmaugę savo su/ _v2?
- V.
v
• pyžkyje,.rasi,.per motes nieks jonus litų. ^Darbus veda inž.
dein’e pardavė daug savo pro- |nlb mislydama, kad Smaugia
Kang Ko buvo nuteistas už
'*? P^arro’es pf’lnėra girdėjęs, todėl pamokslai Į Vizbaras,
pinigais. Kai milieiChicago, m.—Pulk. Charles dūktų ir grįžo, su savo sūnumi Į A
opiumo* įstatymo laužymų. Jo.
draugas Kung Hai pasivadino t Ik . Forbes ir X W; Thompsoii 12 m. amžiaus nau/o. Ukinin-P^ai W, tai krosnis zerf mieji šūviai ateina is smarkiojo |pa(]ara gilaus susijaudinimo ne [
v
^eivarko
14
kuopos,
p^
Juozas
Į
ja
talikų,
bet
ir
žydų
tarpe..)
Ko ir atsėdėjo kalėjime. Bet yra kaltinami valdžios apvogi- kas iŠ miesto išvažiavęs pantism vaikas ką tik buvo įgrūsSiunta šunės,
.ereika,
prisiuntė
pradžiai du hmrj0. pamokslų- atsidėję klau-Į
vyriausybė susekė tai ir vėl tei- me. Forbes buvo Veteranų biulijo, kad kelyje gali vagys už-1 ,,
f tiariu: Mikolą Demslą
akyvaizdojelj Varėna, Alytaus apskr. Fasf ir Anta-Įgg
sė. Parapijiečiai akyvaizdoje
Passė už pasisavinimą svetimos ro vedėjas. Tai į “džiurės” su pulti ir pavogti pinigus. Tai . J^as ir motoris tom smmną Muzdeikį. Sereika sako, kodL^^ pastatyto prie senos Vy- Įkutiniu laiku Varėnos m. ir jo
pavardės.
.
rašą pateko ex-kareiviai.
tada ūkininkas pinigus parišo r1 ir ^abar kalėjime.
V
Netvarkas tuoj pradės kibti į[fAiito bažnyčios misijai pami.Ipriemiesčiuose dažnai .pradėjo
sūnui po kaklu. Kai buvo jau i y i p r ii a n x i A 4
uudlas Laivrenciu ir kitoms ko-Lg|i kryžiaus;. pasižadėjo ne-[rodytis.'pasiutusių šunų. Nepusiankelyje, tai ištikro ant jo I M B H U U II
I U IB
, [paleistuvauti, negirtuokliauti [maža jie yra apiplovę vietos su-
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Piktadarių nepasisekimas
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šoko plėšikas, o vaikas pašileiAmerikon paštas paskelbė, I Kiek yra patirta, ką p, Se-kr apstotai gyvenimą vesti dozurinu ir šiaip gyvulių. Spalių
do į šalį pagelbos ieškoti. At-Į ^d kalėdiniai siuntiniai į Lie- reika sato tai jis tą ir padaro. |
.
. men. 21' d. Užumelničio kaime
begb į sodžių ir įbėgęs į vieną
turi būti išsiųsti prieš Saugokitės visi —- Newarkąs.r-^
pašįuto kiaule;..pasiutimo reiš- į
• Į pirmuojunauju nariu — Jiio- kiniai nejšsyk pastebėti. Varė- J
trinką rado moterį, jai paša- j gruodžio 10 d, Jei pasiusi vė- ■atvažiuoja.
kė kas atsitiko ir kad jis turįs |Uau, tai siuntiniai galiadrėsauos m. yra begalės šunų: nre- a
Kalbant apie Netvarką iT kf- į as
0 apie garsųjį* darbininkų, kas jų neriša ir nenaikina, |
pinigij po kaklu ir^kad jo tė-Į tų nepasiekti prieš Kalėdas,
l
tas smarkias kolonijas .nieku ]
i
viii reikią kuogreičiausia
Į Laiškai eina greičiau ir gali nuORINIS
KOLUMBAS.
DIDINA JĖGASEGIPTE. Į
dardanielių Montellą buvau [Laikas būt imtis griežtų prie%
l.
,. ..
fgelba siųsti* Moteris nurami-[eitį
Kalėdas ir po gruo- jos Anglijos nfflžind WorceU‘re,lr~«?!
3*
P>t>P<>}
ų agzde^
1
Bremen. — Vokietijon sugrį- įno vaĮ]^ jr
jam gUpi pTie j
1Q
pasiuntus. Bet rio. testeris ild šiol
Po nužudyme Sudane Angli
^Ptostts duflomtųos.pn- .
•
j
jos #:enerolo gubernatoriaus žęs Dr. Eckener tapo pavadai-,spjaus, 10 m. amžiaus. Ne-1 kam atidėlioti’ Siųskite da- lyg iv ap^ndęs, W dabar
w ***“■
'
1
Anglijos. vyriausybė stipriai tas oro rKoluuibu. Dr. Eckener <tnikus sugrįžo tos niotcriėsvy- har
stoja dttban ir drusiai sakoje*“?1 *°lv,sa.8bo"1,,as ™‘L***“»
griebia Egiptą, kurio valdžioje
-L Ameriką
A—-n-* Zeppelinup.as Įr pasakoja, . kad
v sutiko!
... I Geriąiisfa T.ifitnvns žmonėms kad sumas Cambridgiu ir Bos. H*.pn® ^os fronto Da - u 20,21 d. piktadariai, pnsi-1
yra Sudanas.. Anglija negavo ZR-3. Dr. Eckener atrado ke- įžmogų ant vieškelio užmušė jį,-Į dovana nuo; amerikiečių yra
tona, tai visiems žinomo Wor. b.8r 3« PM^ Padare irkatego- hukę prie pirkho Usp&o pre ’
užganapadarymo ir kas valan lią į Ameriką oru. Prie uosto bet pinigų neradęs.
Moteriškai litukų pluoštelis. Todėl nevm«ns, kad|ta, krautuves, praradę hes ;
dų stiprina Egipte karines jė to naujo Kolumbo pasitikti su jam aiškina, kad vaikas čia at- sukite sau galvos apie tai, ką cesterio veikėjo Jono VaitkaushnSal
^fni in mnuTeii .1^ yrn pasiryžę prirašyti ne [langu muro sieną, išnešė pre-s
gas. Anglija prie visko prisi ėjo pusė miesto gyventojų. Ki bėgęs ieškoti pagelbos nuo plė- giminėms į Lietuvą Kalėdoms pareiškimas.
y._.u Turint’*
J
’ [mažiau Šimto naujų narių, ir klų apie už tris tūkstančius Iita gyventojų puse buvo aplink Šiko, prisipažinęs turįs pinigų pasiųsti, o išpūkite saviškiams 1^rimšvti.
rengus.
‘ *
e
įesą visas Montellas stoja dar-[tų« I antrą dieną^pasiseke vie- |
M, PaleviČiiis,
Egipto parlamentas tapo pa- rotušę, kur valdiškas lakūno ir kad ji paguldžius jį su savo Lietuvių Prekybos B-vės perban — Cambridgiui, Detroitui nas jų sugauti. Tai jau seny- |
Br. Glusevičitis ir
. leistas, ministerių kabinetai priėmimas įvyko. Jis forma
|
ir Bostonu karūnos galį gręitai Įvas žmogus; pats ptisipaŽino/J
vaiku. Tada moteris ir vyras laidą *1? pasiųskite ją prieš
V. Mažinimą.
•
i, , *
jau pirmiau buvo rezignavęs. liai, bus priimtas 'prezidento sutarė nuo’yaiko atimti pini- gruodžio 10 d, Tuomipalinks[kad jau nuo *12 metų šį’ amatą !
.
.. buknsti.
.
T
)
.
Eberto.
gus, o jį patį nužudyti ir kros- minsite
‘ *’ jiį Kalėdas Lietuvoje.
'
Mažasai Nonvoodas, kuris Į q ką manote, visko gali bū- varo. Nors visokiais būdais Ja 4
ŽNEKA APIE GENERALĮ
nyje sudeginti, kad jokio pik
* ’1 buvo klausinėjamas, bet sml
Kas tik dabar per mus siųs savy talpina didelę dvasią, turi tif
STREIKĄ.
PAKRIKŠTIJO ZEPPELINĄ. tadarybes ženklo neliktų. Bet Kalėdoms pinigų į Lietuvą, kun. V. Taškimą, pp. KudirVyrai, laikykimės! dabar[įtodradarbio lig šiol neišdav&jl
Havana.
Kuboj darbinin
Washington, ~ Prezidento vaikas
___ __ __
.a-.-. ir gaus knygelę dovanų. Didės* kns, Verseckus, Stašaites irĮųmsn ^česai.” .
su______________
pinigais nemiegiojo
[ Policija uoliai darbuojad^
kai rengiasi prie , genėralio Coolidge žmona prie didelių iš-jnugitdo piktadarių Įtaiką? Jis
galvą ir mano Į"
nę sumų siunČiantieji gaus di kitus, kelia savo''■_
*
ConnecticutorPennsylvanijos kad ir kitus sudavus* Delbi
streiko.
Tame reikalo bus kilmių pakrikštijo Vokietijos pataikęs progą spruko
M desnę knygelę.
s
‘
*. .
stipriai sudrožti savo didžio-[ir Chicagos apskričiai, krutė- pavogtų prekių netyčiomis
darbininkų atstvoų snvažiavi- Žeppelinų ZR-3, suteikdama
i
gą ir lėkė | artimianrių miliok
LITRUANIAN BALIS CORP. sioms kahnynkoms — tai pdėslMt
tu lankuose užkasta.
mas gruodžio 14 d.
(Los Angeles vardų.
pu milirijantu, Vai- 366 B’way, So. Boston, MasM, A. Stašaitis pareiškimas su
Vajaus VadJjas.
. (“Lietuva”)
»
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gimtai kalboi toi tautai, kurios do nėra, nw kirdianiai turėjo
priM»w parapijom^ pMtatiu- omtnyje Anglijoi Darbo Partiriijt ir jtiiibanttoM batayžią, joe ir kontinento locijaUitą
«ti
Taigi kurini, kurie įveda [skirtumą nuriitatyme religijos
-į lietuvių bažnyčiai anglų kaC Mausime ir n^kame kitamefa

(TII WOBKE>)
every TUESDAY, THUR8DAY and SATUBDAT
K>
' - -------- -by--u...,,
M JOOPJTM LWWAMIAW R. a A|SOOJATIOW 0> LOOR
.F-

tai M lecomi-cliM lutter gept,
1113 it tį/t yett offta *t Bouton,
umtor the Act of Marcb 8,18Tp.”

Muk

Itanęe for maniui «t ipecial rato of poitofa provlded for'Ia Seetfon 1108
, Aat, tol Oet 9,1017, atttborM on Ju1y 12,1018.”

f-

SUBBORIPTION KATES i
BF • *» i

» « • • • >

• *ti « • ».«.< 11 •

NB Wld (RįllIprĮNI

« r« * «

ca

t

t* t

$ *».r

Bestas atsitikimas
f TARP DARBININKŲ
k
Amerikos Darbo Federacijos
kttvažiavhne, kur.^ dabar laikoĮįąas EI Paso, Texas, išvilkta

■frikštėn ^darbininkų ginčas su
B darbininkiška organizacija.
E Kaip * žinoma Brotiierliood
K of Locomotive Engineers jau
įmuo senokai inėjo bizniu. Pir£minusia Clevelande įsteigė banBką, kurs iš karto atsistojo g;refchl didžiųjų Impitelistinįų banK ką. Tokių bankų ii* kitur toji
B orgauhacįja turi. Be to toji orE ganizacija yrą finansiškai susi■ rišusi su vienu didžiu kapįta1 listiniu banku,, būtent Empire
T Trust Co. New Yorke. Brotlier-

-1 hood’o prezidentas \Yarren
■ Etane yra prezidentas minėto
I Cteveland’o kooperatyvlo banJ ko ir direktorius kapitalistines
J Empire Trust kompanijos. Be
p to Brotiierliood turi VV. Virglį irijoj anglių kasyklas, kur toji
| organizaci ją investino tris įni-1. lijomts dolerių. Su tų kasvk-

ž

<* • r*

aS5«50

kitas nepadaro,
.
Iš savo pusės Lewb atkerta,
kad Brolija nežadėjus unijinių
algų ilti nauja sutartis bus pa
dalyta, Visai buvę kitaip. Ka
syklos viršininkai visiškai at
sisakė senas algas mokėti iki
nauja sutartis bus padaryta.
Toliau Lewis sako, kad anglis
su pelnu parduoti esąs reikalas
kas^dijmanadžierių o ne angliakasių. Ir pats Stone Broli
jos nariams geležinkelių kom
panijų reikalauju algų nei kiek
neatsižvelgdamas ar kompani
jos išsiverčia ar ne. Lewis sa
ko, kad Stone ?o nusistatytoms
unijisto žvilgsniu esąs labai
keistas, Ksą aišku, kad Brolija jiorinti priversti darbinin
kus iiriimti nukapotas algas.
Pagalios Deivis laišku ir tele
gramų pareikalavo, kad Stone
liautųsi kovojęs angliakasius ir
darytų sutartį. Atsakymo ne
sulaukė.
Lewis Amerikos Darbo Fede
racijos suvažiavime' pasakė,
kad Stone’o pasielgimas esąs
“skandalas visam darbininku
judėjimui šioje šalyje.”

bą, prasižengia prieš savo Vy
riausybės įsakymų, ir taip, jau
prieš visuotinos Bažnyčios nusb
statymą’, kuriuo evangelijos
skelbėjai turi vartoti tg kalbų,
kuri yra klausytojų įgimta, o
nebrukti jiems svetimą kalbą.
“Bet dar daugiau. Taip, ei*
giantis, prasižengiama prieš te, vtji teises, prieš jų norą vaiku
čius anglonizuojant; prasižen
giama prieš lietuvių Tautą, da
rant jai didele skriaudą, ją iš(sutinant.
'
“Bet kas svarbiausia prasi
žengiama ir prieš visą kunigiją,
, nes dol vieno, kito klaidos bus
kaltinami aplamai visi, kad pri
sidėję prie ištautinimo lietuvių
Amerikoje.

JEI NEGAUSIME TAMS

t

BODAS UBLAIKYTI
. VYŠNIAS.

Grdžia d. po 12 valandos, su
raikyti gražias išsirpusias uo
gas, paliekant prie kiekvienos
IPLAUKOS RUGPJŪČIO
uogos trumpų kotelį, tuojau at
Už “Darb.” prenumeratas .,..$111,05
sargiai sudėti į mažas bačku
Už spaudos darbus .... ....... 140.25
UŽ pavienius •‘Darb.’’' numerius 24.56 tes, pradedant kiekvieną eilę

Anglijoj socijalistaų jei no TOM ATSAKO IKI PIRMA
rėtų, galėtų daugiau klerika DIENIO VAKARO GRUO
lizmo rasti negu bile kurioj ki DŽIO 1 o., •tai ANTRADIE
32.42 Moru sluoksniu vyšnių lapų;
toje šalyje. Juk ten valdžia NIO “DARBININKAS,” SU Už knygas ..........
Už namą rendą
903.50 bačkutes užkimšti, užkasti le
aukštai surišta su Bažnyčia, ži GRASIAUSIOMIS PAMOKO Už apgarsinimus., {..» M rt
426.40
f*
noma ne su katalikų, o su Ang- MIS IR ŽINIOMIS IŽ LIETU UŽ parduotas plunksnas • » » « • 10.03 duos ten jos gal išstovėti iki se
kančio rudens.
r » h » • 454.30
likoniška Bažnyčia. Mokyklo VOS,
JAU NEBENUEIS Norią mokestis Lt
se dėstoma tikybos mokslas, PAŠ TAMSTA.
Jei voras tinklus sudraiko
. $1,503.82
F
kunigams mokamos algos, Vie
tai vėl lis.
1
Turime
viltį,
kad
Tamsta
ne

nok, kas girdėja, kad Anglijos
IŠLAIDOS RUSĖJO
norėsi
būti
Darbininkų
Sąjun
Darbo Partija arba sočijalistai
išlaidos ...... t»
64.59
gos skriaudėju •—nepaleisi ge- Laikraščio
_
Rastas
darytii iš to “issue.” Gi lietu
U»«
33.60
riauriojo
savo
draugo
—
*
‘
DarKa^ikiiai
’
iiauneY
.
..........
.......
.
9.00
• ♦ ■ »
vių sočijalistams tas yra kas 
bininko
”
—
būsųLietuvių
DarspatMtuvfe
išlaidos
..
60,89
dienine duona. Anglijos soei♦ r <♦ •*vvfl**?*** * • » ♦ ♦
771.40
ĮUBTUV4
jalistems nei karalius nekliuvo. bininkų Kooperatyvas Sąjun- ^’gosT \ '
•
»
35.00
got Mriu ir <‘Darbtainko»^~“" “
trumpinusiu laiku, km$ Bertcii, tre1174
Vienas Anglijos darinėtis kal
J&iB «k*praK> totali
skaitytoju,
lies
‘
‘
Darbininkas
”
I
Telefonus
.......
« f i « F3,15
Berene-aria
.Aųnitania
bėjo Bostone ir kuomet po pra
* • « -* > * r r t
V * > « < 3.00
yra
tikras
lietuvių
darbininkų
Mauritonia
kalbų iš publikos buvo keletą
Nnnio alio Inos Išlaidos
(per Cherbourgą ar Southamptom)
.....107.85
brolis, vadas, patarijas ir už- Atmokėta
.... z/7ę.V(ti ii Batono
.
seny skolų
klausimų duota dėl karaliaus,
..... 243.00
tarėjas,
UARONiA,,...Grttbd. 7. ŠuugloH
knygas
2.50
tai darbietis pasakė, kad girdi
LANCASTRIA. .Vasaft 22, Kovo 22
jūs čia Anglijos karalium la
LAUKIAME. TAMSTOS
Lietuviai važiuoją Lietuvon. įveViso $1»63
elitom
neilgesniam iiilkul kai mebiau susirūpiiię, negu mes.
TIKRAI DARBININKIŠKO
« 11 i,,,f p r
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kui”). Bet juk jei Bostono
kardjnolas priešinosi konstitu
cijos. pataisai vaikų darbo rei
kale, tai jis priešinosi ne vai
kų darbo panaikininnii, o bū
dui tą padaryti. , Visi turime
teisę su kardinolu nesutikti ir
sakyti, kad sumanytasai bū
das geras, bet tik piktos valios
Reiškia mūsų išlikimas Ame žmonės tegali šaltyti, kad kar
rikoje yra mūsų rankose. Mū dinolas stoja už vaikų vergiją.
sų kalbos prievarta niekas ne
sikėsina išpiešti.
Antra Rytų klebono svarbi
'pastaba yra ta, kad “ Kunigų
Vienybe” , privalo protestuoti
prieš neteisėtą anglų' kalbos įDažnai vaitojame ir skun
vedimą į ..lietuvių bažnyčias,
kad dėl vieno kito'prasikaltu- džiamės, kad kapitalistai yra
biaurūs išnaudotojai,
šio kunigo, nebūtų aplamai lie mūsų
tuvių kunigams prikaišiojamas skriaudėjai, žmonės be jokios
sąžinės ir pasigailėjimo. Mes
lietuvių ištautinimas.
Kaikurių buvo prikaišioja*
lua, kad augštesnioji-dvasiški
ui varosi prie įvedimo angliš
kos kalbos lietuvių bažnyčiose.
Rytų klebonas nurodo visai kit
ką, nurodo, kad augštesniojl
dvasiškija draudžiu! • lietavių
bažnyčiose vartoti anglų kalbą.

PASTABĖLES

D

ir Utotae priverto! KMtoabdyti |LDX$.TIIJJ|JMtNBiy
Tamstai Htarattį “DgriritoaATSKAITA
ką,” kuri* buvo Taaąaios drau
gu per ilgą laiką.

“Alano nuomone šituo reika
lu turėtų susirūpinti daugiau
siai ‘Kunigu Vienybe? ' Ji tu
rėtų viešai užprotestuoti prieš
Anglijos Darbo Partija įtaKai kuriu neteisėtą įvedimą .ang
lą kalbos į lietuvių bažnyčias? Tdngų įstaigų af ašmehųlieln^
Tuomi užsibaigtą visos polemi Čia, kad nekėlus ermyderio. .0
kos ir ginčai, ir mes kunigai bfi- lietuvių sočijalistal’ ant įtakin
* tumėm pateisinti visuomenes gų asmenų net prasimano. Pa
akyse; gi visa kalte kristų ant vyzdžiui “Naujienos” ir “Ketą, kurie padare pirmus anglo- Jei vis” prikišo Bostono kardi
nolui stojimą už vaikų vergiją.
nizaciJos žingsnius. ”
Rytų klebonas. (Tą pat prikišo ir ^arbinin-

ę Itj darbininkais darbininkiška
Suvažiavimas priėmė rezo-'
/ organizacija turi ginčus ir jau
liuciją kuria paveda FederaeiLnuo bal. 1 d. š. m. angliakasiai
| ten streikuoja. Streikuoja dėl -jps valdybai pasistengti sutai
to, kąį' Jrotherliood nesutiko kyti, o jei to nebus galima pa
mokėt ^uSu jineš algas ir nesu, daryti', tai Stone bus paskelb
tas esąs “untair to organized
tiko umjosjitipažinti. Warren
labor.” Šitas reikštų boikotą.
; Stone vedė derybas su adgliaAr tai ne baisus būtų atsitiki
i kasių unijos prezidentu Lewis
mas organizuotų darbininkų
j įr.prie gęių pasekmių nedaeitarpe. Tas» kas jau įvyko yV ta.
ra smūgis darbininkijai.
Į Čiairkįla labai opus daly
Reikia,, vienok, atsiminti,
bas. Pasirodo, kad kaip tik ukad nei keno gyvenimo takas
Inija pastoja darbdaviu, tai jos
nėra rožėmis nuklotas. Sunkių
Anglija ir Pranei ja jau turi
Įmisįstatymas į darbininkus nei.
kovą vedė darbininkai. besior- po oro ministeriją. Dabar kal
kiek negeresnis už kapitalistų įganizuodami, daug jėgų' išeik
bama apie įsteigimą. oro de■ nusistatymą. Dar yra ypatin vojo iki pasiekė dabartinio sto
partmento Amerike su sekreto
ga tas, kad angliakasių santi- vio. Darbininkai sustiprėjo. rium lygipmis teisėmis su kitų
-kiai su geležinkelininkų Broli- valdo milijoninius kapitalus.
departiuentų rektoriais. Orlairiją (Brotherhood) yra stipainioReikia parodyti mokėjimą tuos ■ vių gadynė jau čia pat. Gele
| ii. Brolijos prezidentes Stone milijoninius kapitalus vartoti.
žinkelių ir strytkarių linijos
| tvirtina, kad • streikas nesąs Pradėjo vartoti.
Naujas vei neužilgio bus istorijos dalykais.
rnigliakafeių noru.
Sako/ kad kimo laukas, neišdirbta dirva,
Jų. vietą užimu automobiliai,
^ąngliakąsiai * pagatayi dirbti naujo darbo-pradžia. Apsiri-.
autobusai, trokai,. orlaiviai.
Ijteolijos ?-duotomis išlygomis,
Irimai ir nesusipratimai turėjo
' - r.
i^ik trys, angliakasiai nesutikę įvykti iv įvyko. Laimė bus, jei
' Lietuvos vyriausybė savo
,«u tomis išlygomis.
Toliau tie organizuoti} darbininkų ne1.925 m. biudžete skiria Susi
(Stone primeta, kad United
sutarimaji bus kopeČhj virba siekimo reikalams daugiau ne
e AVorkers unija keletą kar- lais, kuriais augštyn lipama.
gu kuyiam kitam reikalui,
£tų laužius pasirašytą sutartį.
Daug skiria naujiems geležin
jMr sakų kad Brolija buvo
keliams tiesti. Ar nepadarys
atava mokėti unijines algas
Lietuva, klaidos, statydama
|£ol sutartis bus pasirašyta. Bet
brangius,, iš mados einančius,
autųmtus šitokį pasiidy“Drauge” nemažai buvo ra geležinkelius. Kuomet buvo
. *
šyta angliškos kalbos klausimu kilę aštrus ginčai dėl naujų ge
f . Per tai darbui kasykloj turė- lietuvių bažnyčiose. Bet lap ležinkelių linijų, tai gerb. A.
i > MBstoti, o Brolija pralaimėjo kričio 22 d. laidoje “Draugas” Smetona nurodė, kad ne gele
; didelį užsakymą — buvo gavu- vėl indėjo tuo klausimu straips žinkelių Lietuvos gyventojams
" 4 pristatyti visas anglis, rei- nelį, kurs į klausimą duoda reikia,, o daugiau gerų vieške
jįįngas Boston & Maine geletiek naujos šviesos, kad prisi lių ir plentų. Mums rodos, kad
Bnkebų kompanijai. Sustojus eina iš to straipsnio cituoti. ‘ ‘atžagareivis’* p. Smetona ma
pffiirbams,' darbininkai buvo ęaStraipsnio autorius pasivadinęs to netik Lietuvos gyventojų
kompanijos namuose ir Rytų1 Klebonu be kitko rašo: reikalus, o teipgl aiškiai nujau
jų nesą imhma ręndų.
čia gadynės -pažangą.
“
Boikotų
paklausti
tų,
kario
į. Stone nurodo, kad angliakaįf|ų uniją reikalauja perdidelbj drįsta įvesti į lietuvių parapijas : “Kauįmiios” nori įrodyti,
anglų kalbų,, kolriii teise .jie tai kad “Anglijos Darbo Partija
iįtigk ’ Sako, kad jei mokėti
IpĮcius algas, tai jų kasimas at- . Javo?
religijos Mausimo atžvilgiu ne
įtojtų po $1.63 tonas, o parduo
“Mūsų rytinėse diecezijose, siskiriu nuo kitų socijulistų
kaip Bostono, • •Spvįngi'icldo. pariijų” ir kad ji palaikanti
di rrikėtų po $L50 tonas.’
* Galop Brolijos prezidentas
Maųche&terio h’kitų, yra griež artimiausius ryšius su Europos
tai uždrausta bažnyčiose sakyti kontinento socijidistais. * To
pltopa drebia angliakasių Viii
prezidentui Letfis’ul gan ‘ ne tik pamokslai, bet ir skaitys- dėl Anglijos kardinolo 'Bourne
■įdėlį priekaištą.
Sako, kad
t r Evangelija ne prigimta para- pasakymas, kad Anglijos par
■toms savu tokiu nusistatymu
pijonų kalba. Mano dieeesijos tija nieko bendro neturinti su
vyskupas^aurigų
konferencijos lįm’opos kontinento socijalizsek prisidedąs prie griovimo
lelijinių judėjimo, kiek niekas
metu įsuke visiems laikytis pri- mu esantis absurdas. Ahsur{

jtiumnb nnrtriamti

NA«iy IR VALDYBŲ
DOME!
_________ -J

■

tokius jų pasielgimus skaitome
legalėmis vagystėmis ir vispkiomis kitomis apgavystėmis.
žinoma, didžiuma iš mūsų,.
tune racijos tą daryti,- bet yra
ir tokių darbininkų, kurte mo
ka tik reikalauti; kitus barti,
teisti ir taip toliaus, o apie sa
ve visai užmiršta, savo parei
gų nepildo — stengiasi nuo jų
išsisukti ir užmiršta, kad taip
darydami- stoja į. kapitalisto
čeveiykus ir daro kitam skriau
dą. žodžiu sakant, MOKA
TEISIŲ REIKALAUTI, O
NEMOKA PAREIGŲ PILDY
TIPaimkime pavyzdį, sakyki
me Tamsta duodi kitam kokį
nors daiktą arba atkeki-padarai kokį darbą, jis tuo naudoja
si, o Tamsta jam ’tamaūji ir
galų gale jis Tamstai neužmo
ka, Argi tai nebegediškas dar
bas!‘I Visi sakysime —TAIP.
Gi dabar paimkime antrą
pusę: jau kelintas mėnesis
Tamstai širdingiausiai tarnau
ja Lietuvių Darbininkų Koope
ratyve Sąjunga — ji siuntinė
ja Tamstai kas antra diena darbiuinkiškiausį laikrašti “Darbinink^;” jai tas kainuoja pi,
nigą, ji biednėja dėl Tamstos, o
Tamsta imi ir nemoki jai. AR
GI TAI NELYGU PIRMAM
PAVYZDŽIUI ARBA IR KA
PITALISTIŠKAM PASIEL
GIMUI?
BRANGII1JI DARBININ
KAI, kuriu mėnesiniai mokės.čiai jau yra nivilkti' ir kuri*
jau gavote paraginimus uisimokėti — MALOmtKMS
KŲOGRRIMAUSIAI Ų«SIMOKtTI ARBA MUMS PRA
NEŠTI KODĖL NEGALITE
UŽSIMOKtTI. To negavę nuo<

ĮUDAUKOS ‘RUGSĖJO
(ne kapitalistiško) ŽODŽIO IR
VEIKIMO — UŽVILKTOS Už “Darb.” prenumeratas
MOKE3TIES IR DARBUO- Už- spaiidos darbus .......
UŽ pav. "Darb." numerius
TIES L. D. K. S. VAJUJE — UŽ
Rnygus
TRAUKIME SĄVO DRAUGU Už namą vendų ..........
IR PAŽĮSTAMŲ PO LIETU Ūž apgarsinimus .......
VIU DARBININKU KOPE- UŽ parduotas plunksnas .
RATYVSS SĄJUNGOS VĖ Narių mokestis
LIAVA.
Vlso-$L301UM)
NARIAI IR VALDYBOS,
išlaidos rugpiučio
DARBAN!
p. Daužvardis, Sekr, Laikraščio Išlaidos
60.55.
a- r
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Paštas .............
t Krasaženkliai
Skaityk ir platink vienintelį Spaustuvės Išlaidos r *•
kooperatoriiĮ-darhinirikų laik Džen I tariaus alga r T
.Algos
raštį “Darbininku.”
•y
Aliejus- *
.i r
Elektra .....
Telefonas ....
«
Gąs‘as .......
r
Abolnos namp išlaidos
Senų skolų atmokėtą
»■ »

f

f

-•

k. 4

#• I liti « t

AR MANOT VAŽIUOT
NAMUOSNA ANT
KALĖDŲ?
.
v
v

SPĖCIALĘ MDEEĘ
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■
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* 4 » »
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«■ ♦ 9 •
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VlrJO
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EKSKURSIJA

l •

įplaukos
. - spalio menesio
#

Ūž “Darbininko" prenumerata*. .126.00
Už spaudos darbus
..200.43
Už pavienius “Darl>A’ ‘numerius 55.63
. 05.55
Už knygas ..
Už namą Vendą ...........
< .307.00
.348.50
Už apgarsinimus .......
. 4.43
Už parduotas plunksnas
Už L. D. K. S. Šerus .
. 30.00
. 30.00
'• •' •
Auką
.353.30
Narlą niokestis“..........
*’ J

Rengia mūsų Linija po užveizda savo locno atstovo

“ESTONIA

•. • t

4 t

Gruodžio 3,1924

IŠLAIDOS SPALIO

11 vai, lyto

,289.82
Už poplerą
. 51.50
Pastas
I
-2.50
Krasaženkllai raštinei
33:58
Spaustuvės išlaidos
603.90
Algos .....
►. • Ą t
<
14.35
'Elektra ...
...4.75
Telefonas .
13.20
Gas’as ....
876.50
Abelnos namo išlaidos
■
. 21.05
Už knygas ...
v .
vrso $į,913.15
I ••
I

ir keliauk' per Bremen’ą ant

S.S. COLUMJBUS
didžiausia ir ffrciuiausis 'vokiškas
laivas, arba kitais laivais šios li
nijos. Išplauks:

• 9 *

• i

»■

4

t 9. 9 9 9.

r. r. » *

9-9 9 9- -9. •-

lapkričio ,29—Gruodžio 11.
Puikios trečios klejos kajutes,
atskiri kambariai tiktai.

Apsigyventi ateiviai grįžtantie
ji 1)8gy 12 mčn. neliečiami jo
kiais sugrįžimo trukdymais:"
-

■ 1

—

Kitoms žinioms ir prekėms
kreipkitės prie mūsą paskirtų
agentų

192 WAŠHINGTON STREET
BOSTON, MASS. 4
arba į vietinį agentą.
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ABELNOS IšLAIDpS

Balansas rugpiučio 1 d. ...... 4^4.30
Per 3 menesius įėjo ........ , .4,534.62

Triją inenesią ■išlaidūs

Viso $5,008.92
. ,4,824.12

Balansas lapkričio 1 d; .... .‘.•.$184.80
Kontroles komisijai
\ Bmilgis, JL Klovienė
P. Kudirka:

1

-

f
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BALTICAMERICALINE

9 Broadway New York

j

NORTH GERMAN ĮLOTO

9 9 9 -•: • 9 • »

. KITI IŠPLAUKIMAI:
LiTUANIAl.. .Gruodžio 23

"

"

Speeiališkos kainos
iš Bremen’o I Kauną. ’

i • «

9. «'

* k. •-

ll « fc- « «-1

Klaipėdą

NORTHeĖRMAN
WLLOYD__
ŠVĘSK KALĖDAS
A
NAMIEJE

...

• «»•*•••• 4 9 • f ii

Nuvaziuosit stačiai į Baltijos
Jūrių Portą kur persėsit ir
be vargo vandeniu už keliolikos valandų atvyksit į

CUNARD LINE
120 Stato S t.,
Boston, MafB,

* • 9

9r

LAIVU

.IKI manoto pavHltrauktL gltalnee i*
Lietuvos, vietas užsakykit dabar.
Mpsą Ofisus Lietuvoje sutelks Jiems
pagelbą ir duos patarimą, Visi tre
čios klesos keleiviai turi atskirus
kambarius. Kuogerląuslat Ivarumis
Ir maistas. Smulk
meną klauskit vie- f
tinto agento
arba

« 9 «

F F ♦ • F

r • f t. * « » •

47.00
16.50
63.38 .
. . 35.50
.. (182.59
25.G7
.. 10.45
.. 5.08
12.12
. ,178,5a
,.112,00

IB MBTUVQB t AMERIKA

» 9 f-F *■ » *

t- •

f

tams, gulės grįžti Amerikon neitaižvelgiant | kvotą. -

PARDUODU
Parduodu veikalus scenai, origi
nalią mano veikalą muzikos meno
srityje. Parduodu juos pilnai pir
kėjo savasčiai,—pavienių asmenų ar
draugijų ir atsisakau, vardan pirku
sio,: nuo- visų prie veikalo teisią ir
nuo notarišką. .
Parduodamų .operą ir operečių yra klavieruuzugal, partitūros ir or
chestros partijos; tas viskas pereis
pirkuslują valdžion. Pirkėjas lais
vai gali pasirinkti bile vieną- vėlklijų irUižvaldyt jį žemiau nustaty
ta .kainai

1) “Birutė,”
melodrama Jautos oimra,
dviejų aktų. Pirmų kartų •
statyta Vilniuje, 1906 m. ? 250

2) “šienapiūtė,” *
. liaudies operų, vieno ak
to. Pirmų kartų statyta
Ullicągoje, 1908 m....... 250

• Trumpa ir tiesi kelionė į

LIETUVA
Laivai i^planklo. su puiiktin\Uds
„ , « įrenginmis

“BKSOLOTE” ‘RELIANCE”
“■«

.

r

Alės turime naujų me
todą gydymui romatiamo; kurių mes pastosi*
me į namus kiekvieno
f šio laikraščio skąltytol\P9r Jo, kuris tik purelkalaiis. Jeigu jąs . turit
skaudėjimų Jūsų mus
kuluose arba sąnariuose,
Jeigu Jąs kenčiu skaus
mu ore perimUnoee, fitu|
Ptaga iBimmiyt naujų
metodų, kuri Mtslelmi pi
giai
pagelbėjo
e**** ir
•> .. kuri v
u»'’'luv4'J
įimtais. Jeigu jusą liga m ir elitonigka ir užslserjėjusl ir Jokios gyduo
lės jums .negelbėjo, mes puinriam 18*
bandyt Šią metodą, kuria mes pasiunČliuue DYKAI libumlymul.

Vežu" I, II Ir III Liesos pasužtonųis, ir labui gružus kabineto liU».
vai, "(jlcivUmd, Stovit tildą," t
DVKAt MUSŲ LĖŠOMIS.
“i’LirirtpLr1*
Užda
Mes neprugom mio jusą jokią piniryti kambariai UeL in kiosiM pn*
gą, tik prišląskit savo adresą. Mes lo
mžierią, Griniumi bėgyje 12 mėne*
siąs line Jums apmokate, pažtn DYKAI
i.«lą’neroki|ojanrm prie kvotas įsta
IŠBANDYMUI musą metodą. Šimtams
tą./
.
Mta metodu pagelbėjo. lOija'lbėM Ji ir
jums, Nephilelsklt gerom progos pusiAMERĮCAN LXW naudoti. Rašykit Šiandien, jeigu, jąn
kenčiat nuo roinattamo.
y JULIUS .ROmMBERG

\ arim? pusi klius' įgallafatf

■i DLUtoAlNir METOD UO.,
’

' M Dept'N lO *

3624 No. Aslihuitl Avė.,

Uitleueo, 1ĮV

3) ‘ ‘Vaikai ar jMergaitč? ’ *
foninio turinio, dviejų
aktą operetė.pirmudl Išar
tų statė “Gabija," South
Uos tone <S00

4) “Rimtoji Gegužio,”

.

trijų aktą opera, revoliudjoniško judėjimo laiko.turpis. Pirmu kurtu' statč
“Gtibijit," South Bostone.
(Derasi Chieuglečlal) *o
5) “Velnias-HradejM”
trijų aktų komiška onoru.
Pirmu kartu statė ‘(Opfc*
retvs Draugijų ” Btaok- .
Jym\ (Vra augių kalbon
vertimasi *.**',,,>• 5* • * * 10iX(

G) “Eglė, toKta KartftatV*
. šeštą aktų mytoleglnč operin Pirmu kurtu statė
"Gubiju,“ 8o. Bostone,
1921 m, (Yru vertinius, ir
tingią kaliam) O^kirkO 20061
8uslžlnott'

MIKASP1TBAUMCAS
OpttmKaunM,
saaw»1«isasi^^

H
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r
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Rugsėjo 14, 1776 m. Aufhi
IDŽUlimS MEHIOS paėmė
mieatų, ir iid lapkričio
25,1783 m. miestas buvo po jg
MESTIS
valdžia. Rugsėju 22t 1776 m.
Išsivystymas Amerikos didšiausio miesto nuo laiko kuomet pirmas namas bato pabudavotas, prieš 311, metų, suda
t
ro vien# iŠ interesingiausių pa
sakų, Įdomu sekti pasaulio db*
diiaiisio finansų, pramonės ir
dailės centro ištirijų.

--■?

Kapitonas Nathan Halo buvo,
nužudymas kaipo šnipas tarp
45-tos gatvės ir Kirst Avenue.
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lUS aKDEn LIETUVIŲ KOLONUOSE
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T” JI.

mipcudentams. Lietuviam# links
mintis, kuomet jiems rengėjui kiša
nuodų pūsles —«yra neišmintinga.
Nereikėtų eiti, Red.).
Mūsų moterėlės tai geriausios
vakarienių surengėjos, jos kad su
rengia, tai visi gėrisi. Praeitoje
parapijos vakarienėje pastebėjau
Juozapą verkiant. Žinoma, man ir
gi norėjosi verkti, bet pamainau,
kad dar reikia palaukti, nes neno
rėjau už dyką ašaras išpilti. Ver
ksmo prieŽMtis — tai p-lės Jokitbaites verksminga prakalba. Jos
kalba tokia aiški, kad noiiar.iie,
bet esi priverstas apsiverkti,

1

”

*
t

I

;
Pa., aere(hj>
ijžio 3 d., 7:30 vai. vakare, L
vių žv. Jono Kvetainvje, 163 8Uį
HL
•
'n
Donorą, Pa., subatoje, gruodu* 'U d„ 7 ;30 vaL vakare, btfžnytudtf^

klausta kaip tau nusisekiau Bos
tono vy temis t Tai T. negirdėju,
Svetainėj, •
Įsteigimas pirmos Amerikos
nės spruko nuo estrados, kad ne
miesto, valdžiosbuvo užbaigtas
lwtioyri9«-J9Uw$rilb F»i n*,
reiktų duoti atsakymo į tų klau
dalioj, gruodžio 7 d., 1 vak po pie
Vasario 5, 1784 m,, kuomet
simų. Nors p. T. nupiešė Sanda
tų, Lietuvių Svetainėje.
Gborge Cįinton, pirmas New
ros darbus, bet sandariečiai neno
Yorko valstijos gubernatorius,
Vandergrift, Pu., paued§ly>, ’-*
ri jam tikėti. Jie žiūri i Sandarų
paskyrė Jame* Duane kaipo
gruodžio 8 d., 7:30 vah vakare, ..
kaip į miražą, kad tik juos masi
Henry Hudsori, Rugsėjo 11, pirmų majorų New Yorko miesBažnytinei- Hvetainčj.
na, bet išpildyti ir gyveniman į1609 m. atrado Manliattan Sa to po nauja valdžia* Pirma*
vykdinti tų pasakų negalima,: ’
Pittsbur^h, Pa., 254 kp. Penu
lą, dabartini Borougli of Man susirinkimas Taryboj laikytas
p.
Tulys,
kaipo
kalbėtojas
yra
liattan of the City of New Nork. po penkių dienų .
Manas. Avė., utarninke, gruodžio 9 d., 8 4
tflabai
prastas
;
iškalbų
tini
labai
X
vai vakaiVj Lietuvių Piliečių Sve
Jis apleido Holandiją, ieškoda
Lapkričio 24, 1789 m. “Pre
menkutę Ir sunkių
yra daug
tainčjf 3741 Liberty Avė.
mas trumpo kelio i Indiją. 1613
zidento Maršas” (Hail Columlengviau “Palangoje” akmenis IŠ PlTTSBURGH’O APIBLIN
M. B. PxttiWghf Pa., seredoj,
metais Andriau BIock pastatė
>ia) buvo pirmų kartų griež
kiloti
negu
“
Sandaros
”
dvasinio
gruodžio 10 d., 7 :30 vai, vakare,
KM.
pirmų vietų baltiems vyrams,
tas National teatre, 15 John
ubago
prakalbos
klausyti;
Jeigu
Lietuvos 8ūnų Svetainėj, 818 Bei- <
kur šiandien stovi 41 BrpadStreet, po . kompozitoriaus va
jis
kitų
syk
atvažiuotų,
tai
gal
pri’
• ♦ ■
vvay, ir 1614 ni.jis pabūdavojo
Šioje apieliukejo L. Dr K, K ųiont St.
dovyste, 1790 m. miestas daseitų
tik
pažiopsot,
o
stenėti
nebe

Homeatead, Pa,, ketverge, gruo
pirmų laivų ‘'Restles's*’ iŠ 18
kuopų yra, rodos, dvi: Homestcadc
sįekė nuo Battery iki City Hali
reikėtų.
tonų. Gegužes 6,1626 m., Petir Brąddoeke, Pamažu auga ir džio .11 d., 7 ;3(J vai, vakare, Baž
Park ir gyventojų 'buvo 33,131,
Natalija. tvarkosi, Didesnis veikimas apsi nytinėj Svetainėj,
er Minuet, Naujos NiderlandiNew Yorkas buvo Amerikos
reiškiu S. L. R. K A. kuopoje, ap
Braddock/ Pa., subatoje, gruo
jos generalis direktorius, nu
sostapilė nuo 1785 m. iki 1790
ROOHESTER,
N.
Y.
skaldę, baigia išnykti — Socijalis- i jKada-T. davė vėjo komunistams,
pirko Manliattan Salų nuo inskričiui vadovaujant, šis apskri džio 13 d„ 7 ;3(J vai, vakare, bažm. ir valstijos sostapilė iki
tų tik 48 belikę, komunistai ir-gf tai—komunistas— Mareinkevičm^
nytinėj svetainėj,
“y
dijonų už menkniekius (kurie
—Lapkričio 16 dieną“turėjome ty^rengiasi ildNaiTjųMetnpTif,;i1797m,-------- ----------- ---------------jBridgeville, Pa., nedėlioję, gruo
neskaitlingi, o jau katalikai tai. pradėjo triukšmaut, <r sandariečiai
kainavo upię $24 j, ir miestas,
puikių vakarienę, kurių surengė šyti 500 naujų narių. Daugiausia
džio 14 d„ 12 vai. po mižių, baž
Rugpiūčio 11,1807 m.JRobert* migių savo dienas, Gi Sandara
turėdamas apie 200 gyventojų
pradėjo šaukti, nustok, nereikia “Amerikos Legijonieriai.” Bilie kreipiama domės į jaunimąjr vai
•M
nytinėj .svetainėj.
■n
buvo pavadintas New Amster- Fulton’o pirmas garinis botas,; išaugusi begalo didelė; • Su San tau balso ir tt. ir tt.
i
tas. kamavo $1.25. Valgyt buvo kus. Iš kiekvienos kuopos išrink
*«
“
Glermont
’
’
iškeliavo
iš
New
t
£,
8.
Piftaburgh,
Pa.,
nedėlioj,
daru šiandiena skaitosi visa intedam.
ta
darbštūs
nariai,
kurie
eina
per
Nors T. ir sake, kad sandarie Įdek tik kas norėjo. Programas
Yorko į Albany ant pirmos Įgentija, ne tik Amerilęos, bet ir
1633 m. pirma medinė baž
čiai yra mokyčiausi ir išmintin buvo prastas, nebuvo jokių dai namus prirašinedami naujus na gruodžio 14 d,, 6 vai. vakare (iš-,
nyčia. pastatyta ant Pearl gai kelionės, iš viso ėmė 32 valan Lietuvos. Lietuvos laikraščiai iš giausi, bet pasirodo priešinga^ nų arba kitokių dailės pamargini- rius prie Susivienijimo. Kuopų .kilminga vakariene su programų
“Sandaros” straipsnius perspauz- juk Žukauskas ir. yra sandatfetis, huį. Kalbėtojai buvo du ameriko valdybos ir-gi nesnaudžia. Dau pagerbimui darbuotojų ir užbaigi
vūs. 1635 m. Foit Amsterdam, das plaukt 150 myku.
pastatytas kur šiandien stovi ■ Rugsėjo 30,. 1803 m. kampi dinų, nes “Sandara” moksliškiau- bet triukšmų kėlė daugiau* kaip nai ir gerb. A. Norkevičius, Visi giausiai prirašiusiems skiriamos mas L, Šimučio prakalbų).
Ubarleroy lietuviai kviečiami
(Justom House. 1642 m. pirma nis akmuo dabartinės rotušės sius (turbūt keiksmai, bliuznyji- komunistas Mareinkevičįus.
kalbėtojai kalbėjo, amerikoniškai. ^rys dovanos iš apskričio iždo:
ant prakalbų į Donorą, Vietran —
k vieša susirinkimų vieta pasta
Laike pertraukos buvo renka Matyt, buvo gabūs oratoriai. $15; $Į0 ir $5. Prirašydamas i su
padėtas; užbaigtas 1812 ni. Ba mai, Dievo iš mažos raidės , rašy
tyta ant Pear! gatvės, kur, vė landžio 12,1819 m. pirmas lai mas ir tt.) straipsiiius spauzdinan- mos aukos, rinko net. keturi žmo Žmonėms kalbos nepatiko, nes ne augusių ar į vaikų skyrių, gauna Klizabetlų Castle Shumion į Mc-.
•j
Koes Rocks, Pa., ir ant- vakarienei
liaus, 1653 m., tapo rotužė.
vas plaukti, per Atlantikų ‘ ‘ Tlie . ti, viskas kas tik moksliška tai nės, o surinka tik tris dolerius ir galėjo lietuviai suprasti gilios 30 balsų, kas daugiausiai gaus
.
į S. S. Pittsburgh; -Run, Pa. į Mc
■ i
Vasario 2, 1653 m., New Savaimah”
kelis centus.. Tai hiskį sandarie- anglų kalbos -— visi laukė pasi balsų, iš tų trys gaus dovanas.
apleido
New “Sandaroj.”
R ,
■
Kees
Roeks,
Pa.
ir
Uarnegie
į
Mc*
Žodžiu sakant, “Sandara,” tai Čių duosnumas. Po tam buvo linksminimo, šokių.
Taip-gi yra proga kiekvienai' kolo
Amsterdarn, su 800 gyventojų, Yorkų.
lyėrs Roėks, Pa.
buvo inkorporuotas kaipo mies
1822 m. federale valdžia par eaea o kiti visi, tai niekam ver; klausimai. Sandarietis užklauso - Pastebėtina kad mūsų gerb. kle nijai parodyti savo darbštumą ir
Pittshiirgho Apskr. Bitininkas;
tas.. 1657 m. pirma gatvė ak davė Castle Clinton valstijai’, ir tf. Žiūrėkite, sakė, šiandien Bos kodėl T. rašo Dievo vardų maža bonas J. Kasakaitis neatsilankė. susipratimą.
A.♦ žaliaduonis,
menimis klota. Kovo 12y 1664 1823 m, buvo paskolinta mies- tone nė viena' partija neguli , su raide. Čia “išminčius*’ atsakė, Turiit prisiminti kad musų klebo
Apielinkės .kunigui, be abejones
m. Anglijos karalius, Karolius tuo’; 1824 m- tapo vieša pasi rengti jokio vakaro, nei prakalbų, kad jis gerai žino gramatikų, už nas yra tyras tautietis lietuvis, o daug pasidarbuos su agitacija
DANGAUS SVE6ĮM '
antras, pavedė visas Rolandų linksminimo vieta'ir pavadin nei koncerto — nieko; vien tik tai taip ir daro.
per tokias vakarienes būna ameri- Vajaus didesniam pasisekimui ap
žemes Amerikoje savo broliui ta ‘ ‘Castle Gardem” 1830 ni. sandariečiai gali surengti, nes jie
Jei p. T. gerai žino gramatikų, konizmas kišamas, o lietuvyste, skritys kviečia L, ŠIMUTI “Gar
Į liepsnojantį vežimų x.
Jokūbui', Y.ork’o kunigaikščiui. pasažierimai vežamai pradėjo turi gerų vardą, jie yra skaitlingi, tai kodėl kalbėdamas, vietoj min smaugiama. Amerikonai gyrė lie sė” redaktorių, su prakalbomis- į
Žaibo žirgų įsikinkęs,
t
Tos žemės ijieinė New Yorkį eiti tarp Green ir Bleecker- gat :l jų vakarus suplaukia minios žmo timi, sake minte, vietj valdžia *—
tuvius ir ragino pamesti ir pamirs visas kolonijas, kad nušviest svar
Griausmo varpų, prisirišęs,
i
New Jeršey ir dalį Connectįcut. vių. 1832 m. pirmas arklinis nių.
vaidia. čia jau T. atrado naujos ti senus papročius ir senų krajų bų ir naudų S. L. R, K. A. organi
Ei: plačiuoju aš pasauliu
Rugsėjo 8 d., Anglai paėmė, gel^kelis pradėtas ant FOUrtli
Išgyręs savo kromelį, nepamir mados gramatikų. Dar buvo pa- (į šiuospokilius ręikėtiĮ eiti tik ko zacijos. Visa, apielinkė labai lau
.. '-Važinėju! .
miestų' ir pavadinu jjį. New Avenue. Lapkričio. 26, .pir- šo papeikti Wų,i Kunigai, kata
kia
L.
Šimučio,
lies
žino
kad
L.
.———-—T.į, '-į‘?
a
“'MiA užstos man laisvų kelių ■
■»
York.
*'
►Šimutis yra vienas iš geriausių Aipas gatvekaris pradėtas tarp likai, klerikalai, tai prie kiekvie
Ar mėgins prislėgti žemę,
Birželio mėn. 1665 m., TIio- Prince ir'll-tos gatves. 1844 no žodžio. Be jų jis negalėjo ap
merikos lietuvių kalbėtojų, kinis
Kad jos liepsnų nubučiavus—
• mas AVillet iš Plymontb’o buvo m. pirmi uniformuoti policistai sieitų išpylė gerai pamazgtj ant
daug ką geto mūsų apielinkei pra
Tų be gailesčio mažiausio
Penkta apukclbinuĮ furija kaulink Mcfon.il
paskirtas pirmiĮ majoru. Rugp. organizuoti. 1846 m. pirma te ■ ‘klerikalinės7 * Lietuvos valdžios,
neš.
Užbaigus
maršrutą,
gntodžio
>
uit nacijou Naujojoj Anglijoj.
Sudaužysi ui
9,1673 nu Holandai vėl paėmė legrafinė linija tarp New Nor kam ji taip mokytam šliupui vie
14 d., nedėlioj, apskritys rengia
Butkų Juzė
miestų ir jie pavadino jį New kų ir Pliiladelphijos atidaryta. ptos universitete nedavė- o ten pa
iškilmingų vakarienę, S. S. Pitts-.:
L
Oranger dėl Orange kunigaikš Rugpiūčio- 5, 1858 m. pirmas sodino kun. Bučį, pyko kam val
burgh/e pagerbimui narių, kurie
U
čio, ir J oliannes De Peyster pa pranešimas per Atlantikų ka džia neužlaikd realinės gimnazi
darbuoja.ši šiame vajuje ir užbaiskirtas majoru.
girnas L. Šimučio prakalbų. Va
beliu priimtas New Yorke.
jos Marijampolėj, kuri augina
4<
*
*
Lapkričio 10,1674 m. Nauja ! Per Civiliškų Karų New pries-lietuviškus gaivalus. Taip
kariene
bus
su
Įvairiu
programų:
Naujosios Anglijos dideli ir Įvairus telefoiio
Niderlandija su Neiv Orange Yorko miestas užlaikė unijų ir gi Jave gerai ir Lietuvos kuni
prakalbomis, deldemarijomis ir t. Tik ką išėjo iš spaudos aStuonl, nau
reikalavimai yra verti iškalno apgalvoto supla
"11
miestu buvo atiduoti Anglijai, pristatė 116,382 kareivių kurių gams, kam jie velioniui ^tartui net. Visi iš visų apfelinkių kviečia ji muzikos veikalai, dainavimui su
navimo ir inžiitieriško pritylamo.
piano akomponimentu.
ir provincija ir miestas buvo užlaikymui praleido $14,500,- dave-vietos kapuose — reikėjo jį
mi dalyvauti Pradžia apie 6-tą
1. Audra prietl dieną (solo)..$1.00
pavadinti New York. Su Will- 000. Nuo liepos 13 iki 16,1863 vežti net Vokietijon palaidoti. Alė
vai. vakarė.
2. žiniigždute (solo) Ir
. Daugelyje vietų dideli ofisai jau būdavojaiui
>
iam Dervai! majoru. Gruodžio Ui., drafto kovos pradėtos. Ge kur tau, kas ėja jo visus plepalus
, L. ►Šimutis kalbės sekančiose ko
AuSta Itgtas (duetas) .... .75
ir .naujos dirbtuvės, o podraug ir gyvenamo?'
t
3.
Oi, Dainosfsolo arba duety .50
- 8,1683 m, miestas padalintas į gužės 2, 1865 m. pirmas (užmo gali surašyti.
lonijose : ’
•
stubos jau statomos.
>
4. N^kturnas
'
kvartalus su savo rodininkais. kėtas) Ugniagesių Departa
Elizabeth, pa., nedėlioj, lapkri
Argi Tulys. yra toks besmege
(duetas bassni ir sopranui)’ 1.25
«>.
Balandžio 27, 1696 m. pirmas mentas organizuotas.
čio
30
d.,
12
vai.
po
nušilę
bažny

Piemcnčtis (duetas) ............ 50
Liepos nis* kad jis neatmena, kad velio-.
Kad iliustravus, kaip Naujoji Anglija-pre0. O, Įiature (mišriam kvar
čarteris (Dongan Čartėris) bu 2, 1867^11. vienos Unijos eleva nis M. pats prieš mirti prašė, kad
tinėj svetainėj.
b
tetui arba chorui) ....... .50
gresuoja, mes čia parodysime prospektų telefo
Duųuesne, Pa., nedėlioj, lapkri i. JZpftu (mišriam kvartetui
vo išduotas.
torius, pradėtas nuo Battery jį palaidotų Klaipėdos kapuose.
notik nekurtose didesnėse -vietose:
*
¥V arba Chorui) ............ AT8
Balandžio 12, 1693 jn. Will- Plaee iki 13-tos gatves. Sau '.Ar p. T. nežino, kad Klaipėda yra
čio 30 d., 5 vai. po pietų, Lietuvių
-Imant visus veikalus sykiu ,?4.00
iam Bradford. sutaisė . pirmų *io Į, 1874 m, Morrisania, AYes: blažojoj Lietuvoj, o ne VokietiKvetainėjer 156 Diiųnesne, Avė.
lelefumtl Nunratoiu l
Siųsdami užsakymus, siųskite ir
McKees Rocks, Pa., panedėlyje,
spaudų, ir Spalio 16, 1725 m. Paims ir Kingsbridge pridėti įpjt j
pinigus išperkant p»gto money or- ‘
patarnavimui Telefonai »
gruodžio 1 d., 7:30 vai. vakare, deri Ir adresuokit sekančiu antra
pirmas laikraštis “Tite New prie miesto. Gegulės 24,1883 ; Iškėlė i padanges nezaliežniuLapkričiai,, t Sausio 1,
šu; •
. ‘
bažnytinėje svetainėje. ‘
.
1921.
1930
York Gazette” pradėtas New Ii. Broklyu’o tiltas, pirmas til kus o B. K. nupeikė. Įl. K. kuni
► ‘ .387,470
Espc-rt; Pa., utarninke, gruodžiu
521,000
Bostono Didmipstis .
Yorke. 1700 m. nauja rotuše tas per East upę, buvo atidary gams esu nerūpi darbininkai, ne
A. BAČIULIS, ~ i
VVoreester t
47,400,
... 36,1.40
2 d., 7:30 vai. vakare, Meelianiė P. O. Box 16, So. Boston, Jfcuw.
pabaigta tarp BrOad ir Wall tas. Spalio 24,1886 m. Barti' rupi lietuvystė, jie nieko nedirba,
8pringfield ..
... 36,894
47.600
Hali svetainėje.
’
gatvių ir Balandžio 14,188, m. ęld’o “Laisvės” stovyla buvo į Man rodos, kad p-nui Šleiniui
Portland, Me.
29,000“
... 22,441
tapo “Nauja Nederate Salė/’ atidengta.
dar mažiaus darbininkai rūpi, o
14,428
’
19,500
Manėhester, N. H. .
*
kur Balandžio 39,1789 nu Jur t 1895 m. IVestcliester, East- lietuvystė tai visai nerūpi, nes jis
f
4,900
. ’Rutland, \jt. ....
4,080
gis AVaslūngtonas ėmė prisiegų ęhester, Peiliam ir AVakefi'elf pas savę ant “burdo” laiko lenkų
Providenee, R. 1,
56.714
78.600
t
Pleiskanos funaikina-~
. k
kaipo Suvienytų Valstybių pir pridėti prie miesto, ir sausio L nezaliežninkų kunigų ir lenkų iš
Rtlffles afįaivina!
mas prezidentas.
)898 m., Brooldvnas, visa Stat perėtų nezaliežninkijų tarpe' lie
Kaip Vanduo nuoljto* Mftdajnaa knt akmeht
Kiekvienas telefono užsisakytojas pagal šių
iimuii duobe, taip ir plefokanoa, norą iMta
Vasario 11, 1731 m. miestas au Sala County, tapo dalys tuvių skleidžia. Rėkė kad neza>1 tet
vR UK**i*.
tikrai, VHIŲI
fcinaiklna
iKIhK plauku
pinUKiJ M1KIU*
iaknia Iv
ir yra
dienų
brangumu,
padidina
abelnų
visų
užsisaA tt
plauku rniplonijinro, kuri* au ]*J>
sulaukė antro čarterlo (Mont- miesto.
f
liežnhikai daugiau* pasisekimo tu
ka P*gdu^i«. tiupliknuui.
kytojų mokesti,, bet tuo pačiu sykiu naujas užNepriallaiakite Jitokto atitikimo prie MVff l
gomery Charter). 1754 m. pir i Gegužes 14,1900 m. pirmas ja negu R, K. Čia* T. labai apsidi1
Naudokite- .
sisakytojas padidina vertę patarnavimo toj, a•u
mas knygynas įsteigtas. 1756 ^kasimas dėl pirmos “subpieiinkėį
L
«I
ui. pasažierinis
pradė vay” buvo iškastas prieš ro- kurių, $77,994,366,89, yrą dėl
tuojau*, kai (Ik partekite pMikaat^—tą
tas tarp New Yorko įr Phila- fužę.
, , _ „„
, Mįrąrių baltų lupyniltų pirma pa«iro«ywi<
Atidarytas spalio 27. Apšvietos Departmento, $33,akro gaivoje. Rufflaa sunaikina peinkaniu, ir paragins tujinu, jtiaų plaukų.
Daugelis niUjonų naujų pinigų, kurie bus
delplujos’ir eme tris dienas dėl 1904 m.
Bankų G5c. aptiekta*, arb* ui 75c. priaimęiatta, eteriai U dirbluH*.
IViliiamsburg tiltas 877,918.38 dėl Policijos Depar
»
roikulįngi .aptarnavimui naujų užsakytoju. Ims
F. AD, RICHTE1A CO.
kelionės. 1762 nu “gatves paži |tidarytas gruodžio 19,1903 m. tamento, $17,901.840.1(1 dėl Uglengvai sukelti, jeigu Kompanija turės užtikri
104-114 So. 4th Strakt
bintos, Sausio 18,1770 m. pir
1908 m. Hudson upės tune- Aiagesių Departamento, ir $20,nimų, kad tie pinigai išlengvo galės sugrįžti pa
kia Amerikos Revoliucijos ko jiai į Jersey City atidaryti.
012,857.58 dėl gatvių apvaly-.
vidale mokesčių. už patarnavimų^ Bet jeigu
vu įvyko netoli Jolm ir Will- ’ Gegužes 1, 1915 m. miestas mo pulkų.
Kompanija negaus gauti didesnio., atlyginimo
iafu gatvių, kuomet Anglijos priėmė naujų ofieiališkų velia1 į Miestas turi 690 viešų mo
už patarnavimų, tai negalima bus sukelti nei.tų
A r. GA1DINBB-B. SIM0NAVIMU8
j
kareiviai sudegino laisvės kuo
kyklų
su
1,030,276
lankančiais
pinigų
praplėsti
Mefonut
n- . .
k
lų kuris buvo pastatytas ant ” Šiandien miestas turi; 316 [Vaikais ir 32,200 mokytojų.
vietos Bark Row pašto. Lie- ^etvirtainių mylių ir 6,015,496 Ugniagesių Departamentas tu
Pas mus galite gautgeriausio išdirbimo pianus, grama9, 1776 m, su Generolu gyventojų.
Turi 3,200 mylių ri 6,900 ofieierių h» vyrų; poli
į- WaMhmgtonu, NepriklauKo&y- Šutvių. Apiprekiiįjęa>vertė!nėl’
fon'tts ir lietuviškus rolius dėl play
Nauji pianai
cijos Departamentas turi 13,.
bis Deklaracija perskaityta A- udiuamo turto apie BOOmilijot 450, ir dėl gatvių valymo yra
$325.00, o phyeriai 3m00. teiMa krripiriUa:,
merikos pulkams kurie buvo nų dolerių. Miesto parkai .ųži. 8,100 darbininkų. Iš viso mies
MA.tr*. JONIS, Pre»id«nt
GABDINER PIAN© C*.
>
apsistoję New Yorke netoli rn- •rnu apie 8,500 akrų žemes. Biu tas turi 94,000 viršininkų rr
472 WestminBter St.,
Providenee, R. X
•
*
i
>
džetas yra $375,468,000.08 iš darbininkų.
ko, kad ir pačiame. Lawrence,
kaip, visi buvo nezalū-žninkai, o ka
talikų buvo gal apie 10 žmonių;
Lapkr. ,16 d- ųandariečiai buvo o šiandiena katalikų yra daugybė
surengę
prakalbas. Žmonių atai- ir jie stato vienų iš puikiausių
1
ląnkė neperdaugiausiai, nes sve bažnyčių. Užlaiko du kunigu, tu
tainėj sėdynių daugybė buvo tu ri SO akerių žemės miško prie eže
ščių,
Tas parodo, kad Layvren- ro. O nezaliežniukai vargingai
1
ee sandariečiai yra neskaitlingi, Šienų išlaiko, tik džiaugiasi ka
)argi reikia priminti, kad iš susi* pais (Jie-turi savus. Žinoma,
rinkusiųjų ne visi buvo sandarie jiems tas labai reikalinga. Tikiu,
čiai. Kalbėtojum buvo “Sanda jie priims į juos, ir “Sandarų”).
ros” red. Tulys. Jis kaip pradė Bet kapais nereikia džiaugtis, tik
jo kalbėti iš ko atsirado sandarie reikia liūsti, nes kapai reiškia iš
čiai, kaip gimė Sandara iš 400 mo nykimų o ne pergalę. Kaip T.
kad nezaliežninkai
tinų (narių) ir turėjo tik $70. Koks užkukavo
buvęs jų drąsumas ir pksišventi* Ugood/ ’tui J. Bundulas beveik
mas su tiek pinigų pirkti “Ateitį” rankas atsimušė plodamas. . Ir
ir krikštyti j * * Sandaru * * Esu ta- kaip-gi4 nėplosi, kad mamą apie
dą kitos -partijos buvę skaitlingos, porų, tūkstančių įdėjo į Šleiuio
bet dabar, pažiūrėkiųjati jos susi kirkužę,
'
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GARINER PIAKO COMTANY.

V

Nw Enghnd Telepkone
& Telegraph Company
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ANT&4 SYK.

ŽltttOStš LIETUVOS

PIGIAI PARSIDUODA

Vieną gazolino stotį, liegy še
imi pigini pursldmuln 5 imsažlorbi
Gaisras.
21 im tų MANIVELL ArTttMOBILIS.
šių sąvairią, jau antra syk bariO»-ra - DKL iVENTiS.
* «* » - - « > •
.....
.1
į Arldmnht velk pn^lyktiti. Kreipkitč-s:
f
iiost«». Mass.*
dytai užpuola. Paskutinį kurt, • Zapyškis, Ktuint* upskr. >»pa- |unte*
t -Dėt pripuolančioš1Tietvęrge antradieny, gavo tik keturioli- lią niėn. 27 d. Kliionišktii k-me-1 lakštas, 25t>
39
T
gįhdėkonės šventės šią savaitę
našlės
Morkūnienės sudegė
ką dolerią.
,
^ftleidmne du/‘Darbininko*’
Mojimas su javais ir tvartai.
Itanmu.
(Iirdvt, ktid* gaisras prasidėję*
LIETUVIŲ SALĖ JAU
5
’ ‘Visiems linkime smagiai prai y arte dėl neatsargaus ugnies
“ŽINYČŽ.”
f Moterį*, kuri gali viską pasl-j;
ieteti “Tlianksgmng’ą.“ Pri
daryti nu»khiH-t taupyti savu |
Nuo protestoną šv. Jono baž vniU/jimo. Nuostulią padary
-lietais «I<4 daiktu to, kurį noį
mename, kad valgant, kurkęs nyčios lietuviška .**toblyėiaM ki dung. ir nieks ją nesugrą
ri. i'mdnryri. Ji uvimrės nieką»l«»s leisti stitir brangų laikų su
Jokiu badu negalina innnšai- jau nuimta. Ant durą stovi žins, kadangi trobesiai nebuvo
lėkiais daiktais kurie Išėji* iš
nados šmndieitiuitr gyvenimo.
Bo vartot, nes kurkė yra labai toks pranešimas.
.npdrausti, Nors ėją pat vinto-.
Vienas iš bnuiglituslų turčH
bpus paukštis.
Lietuviu Liaudės Žinyče persik je„ Zapyškio iniest., yru trak
užtektinai kariko vandeni
Buk tikras laitf šis daiktas vi- i
•-—
nuo-ugnies
apdrausti
agentas,
, elė į Lietuviu Salę.
ssnlt»s gatavas patarnavimui.
Lietuvoje žvilai
panašiai Jachtų iki Šimu laikui yra apsi
Gaso Vandene tildytuvas
SVARBUS SUSIRINKIMAS.
■ suteikta karštu vandens tu<>draudęs
tik
vienas
gyventojas.
gvoltavoja liet u viii kalbą ai
Jaus iiriretkus,
LDKS. l-Bios kuopos įnėne- rašybą, kaip'ėia“tautiškoji ŽL Ištikus nelaimei, kiekvienas
Tikto} 74^ įiUM įtibtUtirą hi* tlilj!
rantltit* Afltlntwtį į
Kinis susirinkimas įvyko antra nyėė/’
gailisi, kad anksčiau nepasirū■
F
įunif tttųiiti.
dieny, lapkričio 25, parapijinė
pinos užkirsti kelią nekmnct
BOSTON COMSOUDATED GAB CO.
-'

1UKAU MBKTI KRAUTUVĖS Į . JAUČIAS KAIP NAUJA
t hijmko noruli New Yurko nr B/mtono, Į
Norintieji purduoti kokį .nebūt bizni, Į
prašau laišku pranešti sekančiu anąn-1
šit: P. A., “ĖurMidttkits”
**•-—»
ivuy. S<». Baskui, Mų»s«
j

Susirinkimas buvo neperdidžiausias. bet labai svarbus,
gyvas įp daug žadantis. Pri
sirašė šeši nauji nariai ir tuoj
jie pasiėmė blanku primšinėti
kitus. Daugiausiai per šį mė
nesį pasidarbavo gerh. A. Sau
da ir V. Tamoliūnas, Ateinan
tįAnėnesį jie ir kiti pasižadėjo
raugiau darbuotis ir mėginti
^nmišti' Cambridgią. ’

i

, ŽULIKAI VEIKIA,
* (Praeite sekmadienio vakare,
parėjus iš parapijos ferų, prie
pačių namą dąrą, ant a-tos gatvėsį vagiliai u'/.puolė p. t', Vasi
liauską ir ištraukė $S7. - Yra
menama, kad vagiliai buvo lie
tuviait arba po lietuvių vado
vyste, nes p. Vasiliauskas pjo
iš ferą Broad w*e ir K įsisukę
ant ū-tos ir ten pat, ant K b
5-tos sutiko autmnciblbūldFpamaži važiuojant, kuris paskui
važiavo beveik sale Vasiliaus
ko, gi kuomet Vasiliauskas pri
ėjo prie savo durą ii' pradėjo
raityti duris, tai dvhjilose iššo
ko iš automobilio; vienas- tuoj
atstatė revolverį, užėmė bumą
h'Kepė tylėt, o kitas, užrišto

7--'

KRIAUŠIUS

PARSIDUODA

JURGIS STUMS

;

-—.-.n'- *

Siuva

vaites, kaip seni taip -ir jauni,
Telephone South Boston. 8520 į I vist prašomi ateiti l inksmai
pasišokti ir gražiai taiką pra
leisti ant virsminėtos draugijos
LIETUVIS ADVOKATAS įfsurengtą šokią, nes niuzikantai
Baįn* du Universitetą
yra pakviesti iš Kauno, kurte
Durneli Univenity si A. B.
Į grajys^ lietuviškus ir angliškus
G. WMhington.Unlv. in LL.B. 1 šokius. -Tainstoms labai gera
“DARBININKO”' NAMB
I proga pasitaiko prieš adventą
(antro* lubos)
|N W. BroodiHy.Bh. Bortui. lĮpasišoktk Kurte neutsilanky-

10. ŠALN A (SHAIN A)

R e z L <1 e h e l j a
I 806 HitrVunl st., Cambvldge, Mnw,
*
Tai. Unlvorsity 1463—J.

h*GjaMaww*i-ii r i ii 'i m rmrii iirr-ri

II šit
I If

—-.gailėsitės.
*

Rengėjai.

I

Ofiso Tėl.: South Boston 8972—R.
Resid. Tel. : So. Boston 1912—W.
Tel.So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS ‘

OI. M. V. CASPER

4

(KASPARAVIČIUS)1

426.Broadway, South Boitos
Ofito vataHdot:

S. BARUSEVIČIUS I
Lietuviškas Graborlus, balsamuotoS. B. 2805
—R.'
jaS, Real EstateTel.
ir Bubile
Notaras.

nuo 9 Iki 12:00 ryte ir nuo 1:80
. Iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare.
Ofisas uždarytas subirto* vakarais
Ir nedgldlenialM

I

lb'

■KMMNMM—Į

343 W. Broadwąy,

L

I DR. H. S. STONE

J. L. Pašakarnis, O. D.
447 Broadway,

.

M METŲ SOUTH BOSTONU

AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Bradiny, So. Boston
VALANDOS; Nuo 9 r. IklT v, ygę,
4

So. Boston

šv. jono ev. bl. PAmpnrii

9

,

gTEL. So. Bo8ton 0506—W.

į

DRAUGYSTĖS VALDYBOS

-

-

ADRESAI,

irmininkas
AA^AWX>9

AJĄ* £JW1/Clf

Lietuvių ir lenkų apgyventoj kolonijoj. Į
I
®0, Boston, MąM.
3.000 lietuvių ir 2,000 lenkų, o'.fik vie-Į ?251 Broadvvay, So; Boston | | ?ROTr^^i^NK^‘-^Lj0nneekte,
L
5 Thomas Park, So. Boston, Mask
nu drabužių krautuvė. Biznis išdirh-į
(“Keleivio” nanjel
tas per 15 metų. Tas biznis turi būt Į 5
•
» N'IN. RAŠTININKAS — Matas fielkteį
40 Marine Rd, So. Boston, Mass.
greit parduotas, nes savininkas yra prę Į5O»rao Valandos: nuo 9 iki 12, nuo 5
verstas greit važiuoti i Lietuvą. Tųš Įitlž30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare. 5 SASIERIUS — A^ NaudŽlnnas,
biznis netoli nuo Lawrence’o ii' Lowell. I g Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dienų j
885 E. Broadvvay, S. Boston, Mass.
Visus nurodymus gausit per “Darbiniu- J SSubatomis nuo 9 Iki 6 vak. Ned< S MARŠALKA
J. Zaikls,
7 iViufield st., So. Boston, Mat*.
ko” redakcijų; 366 Broadtfay, So. Bos- Į ydomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartu 5
I Draugija laiko susirinkimus kas trs>
ton. Mass.
S—S.—17) |
į ■!$ nedeldienj kiekvieno mėnesio, 2-rų
Į/at po pietų šv.. Petro parapijos sallj,ANTRO M0RGIČI0
1192 E. Seventh St., So. Boston, Mum. '
' DUODAME PASKOLAS
Tel. S. B. 0441
Į a L. K. KEISTUČIO DR-GIJO*
Suteikiam norintiems antro moi’giCio p
paskolų ir skolinant pinigus ant namų r
hl . VALDYBOS ANTRAJAI
Jakai lengvomis išlygomis. Kreipkitės |,
[I
T r»
Robin 615, 333 ĮVasIiington St, Boston, 11
ADVOKATAS
i į Į Pirmininkas — Antanas Pastella
Mass. Tek (’ongress 3580.’
(N29) r
Į|
14^ Bowen st, So. Boston, Mamų
f| Vice-plrm.
— Martinas
Knlstautas,
’ L . (Antros
TlŽ<t<
Broadvray,
So.
Boston
;
lubos)1 .
įiį
4062 Washington St., Rosltadale
? I Protokolų RaSt, — Antanas Macejnnaa,
11
450 E. Seventb St., South Boaton
IFln. Raštininkas — Juozas Vlukevlšlne
į
906 E, Broadway, South Boston
'-’ ,"*'1 1 '
'.‘-f1'
' i
I Kaslerlus — Andriejus Zalieckas,, -.
807 E. Ninth St, So. Boston, Masn
.
TU, Kata 2488 I
IMaršalka — Aleksandra Jalmokaa,
Į
216(4 5*tb St., 0d. Boston,- lfos*.
■
Į Draugystė D. L. K. Keistučio laike
Į oičiieainlas susirinkimus kas pirmų n*Į lėldlenl kiekvieno mėnesio po No. 6M
811-812 Old Soith Buildinf I IVašlilngton St, Boston, Masa., 1:30
| valandų po pietų. Ateidami atsiveskite
. 294 Washington Street
Į ju zavlm naujų narių prie musų dra>
Į {įjos prlsirUrtL
Boston, Mass.

F. J. KALINAUSKAS

I

l
VA1ME-IN-HEAD

GEORGE H. SKiaUS
*•ADVOKATAS

‘

*

MOtOff CAJ?S(

LIETUVIS GRABORIUS

L-

Telpphone $0, Boston 0376 ir 1370.

H

PARSIDUODA DRABUŽIO Į LIETUVYS-DANTISTAS || ?
— M. Zoba, .
1
5S& E. 7-th St., So. Boston, Maea.
IR CEVERTKŲKRAUTUVĖ I A. L. KAPOČIUS |
Telephonė So. Boston 1516—J.
! 7ICE-PIRM. — Kazys Xmbrosa*

(UNDERTAKER)

MOTOJ SALĖS COMPANY •
į
į 541—545 East Broadway,
. South Boston, Mass. ■
S.

presas:;
!£?T5

(Kampai Broad Street)

Biznis gerai Išdirbtas. Priežastis pįlrilavinio — išvažiuoju j kitų- miųstų.
Kreipkitės: MANIM GODELE, 163
Ames S r., Montelo, Mass. Tol. Brock.
’/254-J.
(Gr. 1)

petreikik

BUICK SAKĖS AND SERVICE

So. Borton,

Tel. 80. Boston 2881.

ISegzaTninuojū akis, priskiriu aki3j nius, kreiva* ;akis atitieslnu ir Z
® ambl ijoniškose! aklose) akysimi
grųžinu Šviesų tinkamu laiku.

Į
Teipgi parduodame batarejas, RADIO ir visokių automobiliams reik- a
Į menų, taijerų, tubij ir 1.1, pigiau negu kur kitur mieste galima pirkti irv
į taisome mašinas nebrangiai’ ir atsakančiai.
w
k
[
Japertai mekanlkul padaro IštLrlmų (tęst) ant mašinų ir batarejųS
t visiems dykai Lietuvių gnradžiuj ir automobilių krautuvėj.
6>
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M. ZUKAITIS
South Boston, Mass.
449 Hudson Avė., Rochester, N. Y. J Resldenclja
: 237 D St., So. Boston.
0PT0METR1STAS

jį NAUJįl IR SENŲ AUT

j

889 Broadway,

TOS M&in 8t, Montello, Kua. U

Tikrųjų lietuviškų ramunėlių svariu
40c., 5 sv. <— $1.50 ; liepos žiedai su la
peliais 50c. již svarų, 5 svarai — $2-^0;
liepos žiedai bė lapų 65c. sv., 5 sv. —
$3.25j puplaiškių lapai 75c. sv., 5 sv.
— $3.00; puplitiškių šaknys $1 sv., f
sv. — $3.85; stambios trejankos sv.
|$1.25, 5 sv. —.$4.75 ; kadugio uogų
sv. 25e;. .5 sv, — 75c. Ir daugybėskito-.
kių žolių. Atsiųsk 10c. o gausi Žolių
katalogų.
........................

JUSTIN SHOE AND CLOTHING COMPANY
46 Ames Street
’ Montello, Mass.

'
i
*
j
i

vaL9 iki ii ryte. 1 Ud 8 po pl*t
7 iki 9 vata

pigiai

ŠTAI MOS| PREKES ’

Sies užlalkoin geriausių ceverykų
dėl vyrų, moterų, berniukų ir mer
gaičių.
.
l»el vyrų Ir boysų — apatinių, ir
viršutinių 'marškinių, paučekų, kalnierių. naktuizų, sivederių, kepurių,
siutų ir overkotų. Įvairių stailių.
Alės esam prityrę, nes per 10 metų
krautuves užlaikėm Ir apie 10 metū
čeverykų dirbtuvėse esame dirbę.
Miims apie čeverykus leilgva-suprastt kur geras-ar iM'astas. Tokiu budu
mes visuomet užganėdinam kostumerius; svarbiausia lietuvaitėms nmteriins kaičos myli lunl čeverykai gra
t
žini atrodytų ir kojos nespaustų, tai mes ant to jau gerai prityrę, ir
visnomet ■užganėdinam su musų čeverykais ir statla, nėr skirtumo anr
kiek diktos kojos butų. Katrie pas mus sykį perku tat Jaų.lleka musų
kostumerūūs.
Katrie gyventi netoli nuo musų krautuvių Montvila ir La\vrence*o .
tai atvažiuoju ypaiiškai. bet katrie gyventi tolinus, nėr skirtumo kokia
me mieste.'Peniisyh unijoj «r ( 'alifornijoj. mums atrašo laiškų, pana- '
šiai turi pasakyti kokių čeverykų nori: aukštų, ar žemų, su diržiukais ar
su raikščiais. ,vyrų. moterų ur boysukų. kokio numerio, tai mes išpildom
atsakančiai ir užgarantuojame: jeigu kas nepatiks, ttii sugrąžinsite at
gal ir Tamstoms nekoštuos net centus, mes 'apmokėsime visus ekspensus.
Moterims Čeverykal imu $2.5d iki $5.50, vyrams nuo S3.5U iki $7.(10,
boysukų niro* $1,25 Iki $3.50.
c
.
Laiškų tašyti;mii adrestmkite sekuučiat:

kuriems reikia vaikščioti tamcierbiarmeji Gimbridge'io ir
Sėsnėmįs gatvėmis.
1apielinkčs Lietuviai ir Lietu

į

I

■Mass.. (netoli Inman Sq., (?amhridge)
: r (N18-22-291

JUSTIN SHOE AND CL0TH1NG C0I$?AirSr
46 Ames Street
Montello, Mass.
. And-----------------Lawrence, Mass;
134 Lawrėnce Street,

gus, nesinėšiokite daug pmigiį prasidės 7:30 vakare ir trauk
it brangią daiktą, ypatingai, Lu iki V2 vak nakt^

-------- GYDYTOJAS
VIDURINIŲ LIGŲ

ZALEC
KIENĘ, 26 Dimick St, Somerville.

• i

j^v.Stepono-J.R.K.DraugiKadangi šitokios grupės dv- ha rengm nepaprastus šokius
Miną pradeda rankioti. doIer^Lnbatoį Yakare, Lapkričio 29,
Rus, tai lietuviai Lūkite atsar- Įkalta Kalk 40 Prospeet Street.

DR. PUSKUNIGIS

(GŪMAUSKA8)

Lietuviškos Krąutuvės

Paniukdama naujus BUĮCK
automobilius su Šešiais bręikals
(motorais)puikiausios, ivirčiausios mašinos ant keho. Galima
su Buick lengvai pradėti važiiioti ir lengvai sustabdyt. Nemokautis važiuoti gali lengvai išmokti ir su musų pageliai galima greitai gauti leidimų (Uęense), važiuoti automobiliu.
Į
Preke naujiem Buickam nuo '
$1,070 iki $3,600. Vartotos ir
perdirbtos mašinos nuo $100 Iki
$1,200.
Parduodame ant lengvų išmokojinių ir labai greitai, išmokiname važiuoti.

drapanas,

turėti gi-nžias drapanas
I ladaryt, kreipiatės pas-F,

I.
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SIUVĖJA MOTERIŠKU Suteikia
LIETOVIS
graborius
IH. Broektoa
geriausi .paskutinį patarn n 1 n 11111
IJ buvimų; todėl verta pas JI kreiptis, Į
DANTI8TA« 'j|
UHArANy
Ofiso
visokius
siutus ir
Bl
!
DR. A. J. GDRMANl
II
te

PraUžru lygiai S : 15 vai. vakare
Juškut besi rengiam prie rlstynių su Požėla, { tarpų {siinaiŽė P.
I.urh-Ji (lietuvis- lengvai-simkioskis vogus eampljonasj ir Iššaukė Juškų
pirma persiimti su jtlo. Lurlehas sakosi esųs geriausiame sveikatos sto
vyje ir manus Juškų paguldyt i, o tuomet iššaukti Požėlų ir Biekšų.
Apart lietuvių, luputi vakarų risis šie ristikui: Ptummos-eainpijontm
J(>E AhVAltEZ su lenkų, čatupijonu STANLEY STASTAK; indijontj.
čampljmm.s t IHEP MOATOl’R su Himleriu čampljonti GEORGE RATLEY. (abudu sveria po 250 svarui ; moterų čampijonas MISS PORA
LLVINGSTGN fru (ifiaiviuiitke MISS LOC1SE GARDNĖR; lentoj, milži
nas SAM SKORSKY su amerikoinj milžinu LA1VSON PINKAM.
Išviso tų vakarų risis net penkios poros. Tai bus tikra'šventė spor
to mylėtojams.
.
•
.

Mttiumeirs ir Kazimierai

. J0HN F. LYDON

South Boiton, Man,
r Darom dailiau paveikslu*. Veaelllaa
traukiam vakarai*. Ųlallkom vlaokloa rūšie* remti*.

vi v 1 wn IUV I UIUVIVV

,

CAMBRIDGE, MASS.
Paskutiniai šokiai prieš
adventą.
- ----

...... - Į

Į
Į
I

p, j( ^yugyigjys ■

V

tavį.
.*
Reporteris.
’#jf
—------- —
Į
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APSISAUGOKIT.
p
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46* WB8T BR0ADWAY,

Specijttllstas dėl namų suvedimo | j
Ulėms, kitiems pasilinksminimams. Itoi- įlll «li.,.į..i.!t». " "i.... *"»« ,
i--ii‘.ii»iaad^
kalnujant kreipkitės KAZIMIERAS I
■
■■■■•—— ■■ ■ ■ ■ "
VAITKi'S, 403 Fdin'fh St.. So. Boston, |
.. w „.
||
i

WASHINGTON ST., kampas Dover St., BOSTON, MASS.

jvstinas’

I

- ■

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

IIŪZIKANTAI-DRKESTRA
kuri griežia buliams (saldams) Ir viso- ||

N«<emtar, GRANO OPERAHOUSE

Dnrchester Avė. Šioje dirbtu\Hsi jauni ir seni, paremkite
vėjo bus yąloifia drabužiai ga- [e|l0r^
rinėniĮs mašinomis ir už pigiau
sias kainas. Lietuviai pas lie- •

.

i—... ... -........ -

JŪSTYNES {VYK# PADĖKAVONĖH DIENOJ

——I . £v. Petro parapijos choro
Šiomis dienomis p. M. Vša- dkUsai balius hus šį vakai pa- ‘
liūtis nupirko taip vadinamą papinėje-svetainėje ant SeptinDorehester Clotliing Sliop, 1273 L0Ji ^atvės.

___ ■■■

KNYGVEDYS ar KNYGVEDR { Lie- II
" .
**
tuvių Kooperatyvę krautuvę i Ltnroin 11, Mes žemiausia kaina suveda< *ns)i Murkei). Darbas am visados, mo-1| «,» aratn* UaI ivieads-silumos
kesifeaern. Kreipkitės; 2(1 Lineoln St.. 1
UratU8 WfW«108-8UWll08
ffi'iglitoii, Mass. TeL Brlghton 4(KI(i. Į
lt jegOB

JUŠKAsusikibssuLURICHU

I

- .------------ . -....... -

REIKALINGASTUOJAUS( ^šviesa™

Ris tynęs užlietuvių čampijonatą

DIDELI ŠOKIAI.

DORCHESTER’IS BIZNĖJA.

[J. MOONELL, M. 0.

I

*

Reporteris.

Reporteris. .

I.LANIM-SETMOUR

» M.

• Tarp Kalvarijos ir {Šeštuką
stočių — 47 kliu, atidaromas
sustojimo punktas keleiviams Į
traukinį Įsėsti ir išlipti. Po
punkto keleiviai-, važiuodami
traukiniu, turės apmokėti visą
tarifinių stovią tarpu-stntį.
“
. (“Lietuva'-----‘

Kadangi diskusiją ir žinių _00t}-$2d,()00) buvo tik padėję
pranešimų, sistema tapo įvesta i I >ankan, tai vagiliai t i kw iškra
LDKS. kuopos susirinkimtis, tė vežime dėžės, sėdo savo aiitai yisi nariai šiuos susirinki toiuobilin ir nuvažiavo.
mus turėtų lankyti, paliekant
SUMUŠĖ LIETUVĮ.
tą vakarą visus kitus reikalus.
,—L
*'■ Į
Mano supratimu, LDKS
Praeitą šeštadienį, tarp (i ir.
kuopa turėtą įrengti savo na
7-tos’.gatvuj, So. Bostone, “ho*
riams panašius diskusiją ir inmai” užpuolė Adoiną Stanevi
tormacijii susirinkimus, ne tik
čių ir taip suniušė kad jis ilgą
kartą mėnesy, bet vieną kartą
laiką liuvo be sąmonės; tik po
savaitėje -— tuomet būtų gali
tūlo laiko atsipeikėjo ir nuėjo
ma plačiau ir giliau dalykus
nauio. kur buvo pašauktas gy
paimti, išdiskusuoti ir nariams
dytojas; yra tikimasi, kad ligo
t duoti- tikro sociallo maisto. Pa- uis pagys.
galvokime.
I*

.

I Mrs. X Ū* Potersom Repnfilic, Wls.^ I
j raiši sekimui!: "Ak Jaučiuwl kaip, Ir. Į
pmnjn moteris, nuo tada, kalu prmlėĮjmi tartim Nuga-Tone. Tikrai taip y-1
Įra, kaip jus sakčt, jog pmmujtns gy- Į
■Krlaučius A. STMOKAITIS per vybę seniems. Aš Jaučiu, (iš nepada-Į
sikėlė J uatihj vijety. Jis shA’it.yl- I ryčlau tu Jie Jo, as esu 69 metų ir į
•siklus vyriškus drabužius ir gonti Į buvau tiek nupuolusį, jog negalėjau Į
pūdą to. -Pigiau, argu kur nors ki h mvaikščioti aplink; bet dabar aš prl-Į
* Į£
tur. Taipgi išprusimi ir Ištaiso gelius, Įžiūriu vištas ir guliu eiti be lazjlos Ir, Į
Lietuvys
Gydytojas
Įnebepergriuvu nuo; kvaitulio,’*
Į
|
Seni
įmonės,
nuvargę,
liet
norintis
gy-.|
i
A.SIMOKAITIŠ
n*is*S9mssmt9BiMt9*Ė*i*e***G**Mn**i**'1*
ĮveiiH, tūrėtų pamėginti Nugn-Tone. jlel - TO EAST BNdADWAY
344 W. Broadw&y, - 80. Boston pasistebės, Imjp greitai jisai veikla, JI-j
TM. So,
Bdfton 870
80. Boston,
Mass.
(Antros lubos 1
Įsai padidina4 jų stiprumų ir pajlegų ir i I
‘
VALANDOS:
hmuuttjtua nervM ‘kraujų r kurių labui r
ntto 9 ryte iki 9 vaL vėtau*.
Į greitai, sutelkia stebėtlmil pailsinantį || Į
■ --ui—.
huiegų, HtlmuIiUBju kepenis, padidinti ad l ---- —- ------------------ -J/............. ■»—
jieritų Ir laimi puikini reguliuoja vidų? ĮI
,«Mn*«**w
h««w*wt
Irius, burbėjai Nuga-Tmie hiluit gemų I an*o VAtAnoo*: Rytate iW t f*L
po pietų nuo 1—t
HOR<TI ESTERY—3 Minynij IK kam- žim». Jog pagelbės šUukhmw? atvejamu lĮ r
Vakartis nuoG—M
bitiių nninas, vist *tmiwvementnl, SIU užtai jie priverčia aptlekoriufj gavau-Į j
domi perlai, eloktriki»4 Ir vietų dėt gti* tumi Ji neirti HUgrųžhitl jūsų pinigus,
636 I.- BxĮMdway, So* Boston
radžinuš; remtas ST35 ant mėnesiu, pre bei uertžgnūčdtntl. ■ Rokometuluojaniaa,
Įgtrmntuujamas 1V pardundamus per vike >12,5of).
fkšolm.vuų 14. tatritbnrlų namas, vieta Įsuk nptiekas- arba prfslųsklt $1,IMP1T
dvi jranidžIttiiNf remiu* $72 ant mėne Įgaimlt tiesiog iš Nfttinuat Laburnbiyy,
Tėl. 00. Boiton 0464-J,
sio. prekė $6200 ir tik ąitKkl {nešti, pll- 11014 So, IValmsli Avė., Ghtctigū, UL
imi ntnešn 3X ntmšlmtj aut {neštų pini
*
gą.
■ ,
■
A. IVAS,
fotografas
301 IV. Brmbhnij*. So, Boston, Muks

Naujas gelžkelio sustojimo
*
punktas.

Nutarė rengti po nauju metą
kėletą^praniogią Tup darbu rū
pintis išrinko komisiją iš V.
Tamoliūno, fteikio ir Sereikos,
Po apsvarstymui kuopos ir
organizacijos reikalą buvo na
riams suteikta daug įvairią intbnnaeiją iš pasaulinės, Liėtuvo»i Amerikos ir Amerikos lie- mis akimis, sukišę rankas į ki
tuvią politikos ir socialiai eko- št nius, ištraukė pinigus ir good
noininią žinią. "Referavo Pr. iv.
Gudas, kun. P. Strakauskas ir
juristas P. Daužvardis. Ją vi
-UŽPUOLĖ VEŽIMĄ. .
są pranešimai buvo trumpi, aiš
Antradieny, dienos
laike,
kūs, pamokinanti ir labai bran .daugumoj žmonių, ties Copley
gūs kiekvienam nariui, nes per “skveru,*** keturi banditai bu
-pusvalandį ar tris čvertis, va vo užpuolę bankini yežinią, ku
landos žmogus gavo viso pasau ris renka iš visą elevatornj sto
lio abelną ir vėliausiąjį judėji čių pinigus ir veža bankam Mat
mą. Idant gauti tai rš knygą, vagys mane, kad- vežimas vaarba įš kokią kitą šaltinių, tai . žiuoja. paskutini kart, pilnas
reikėtų praleisti keliolika va ■pinigą, tai norėjo pasinaudoti,
landą, ir tai da neturėtum to bet išėjo kitaip — pasitaikė,
kio supratimo.
kad vožėjai pinigus, (apie $15.-

I

DAKTARAS

‘lik, BrtMUh [KvaitimM visai praėjo ir galiui
▼taįkščioti be laidos.

■ąąeįiSEEESSEHi

je svetainėje, imt 5-tos gatvės,

ToI. R. B, 4000

MOTERIS

!
z J >•Ii
h

žtuomt pasiskelbia apdaręs nau
jų • {staigų ,kurl kiekvienam mttlonlai patarnaus laido tuvių reikaluo
se, nepaisant ant kokių kapinių,
sulig noro laidojančių.
[
-Tatai MontoUo’s ir apylinkės lie
tuviui prašoini yra. panašiuose rei
kaluose kreiptis pas savo tautietį:

A. VAITEKŪNĄ (WAITT)
15 No. Montello St., Tel. 1023,
Brock t o n, M&ss
R ez i4*0.e i j a .0

▼olando*: 9 A. M. Iki *«0 P. X.

1Į
Telephono
East Boston 1490

l etfvĮnHuvo *<et«
Į
87 Gorhlun
Avenue, Brookline
Į
*
Teleplione Regent 6568
I
ANTANAS V. KNEIŽYS
kuri* lanko Suffolk Teisių mokyk
lų Ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdien*
nuo 8 iki 5 valandos po pletų llrtyria iventadleniuz. Lietuviai, kad

Nft^St^^S S?

2o Entctprise Su Montello.
•
Tvloqoh» GT46AV. j
T

į SV. KAZĮMfERO R. K. DWOI

KAST
r BOSTON OFFICE
|
Į
147 Maverick
St., Kast Boston

............
T

VALDYBOS JLNTRA4AI

pirmininkas *-»> J. JaroSa,
562 E, 6-tli St., So. Boston, Ma*
Vlce-pirm. — J. Gtublųska*,
157 M Street, So. Boeton, MaM
Prot Raštininkas — A. JanuSonta,
142GColumbla Rd„ S. Boston, MaW
Flnlnsų. Raštininkas *- K .Kilki*,
8 Hatch Street, So. Boston, Mm
I BHIninkas — L Švagidy*.
Iii Bowen f t., So. Bo«ton, MM
rrarkdary* — P. Laučka,
W E. Ftttb St, So, Boston. M«M
Dravgijo* . rūkalais kreipki* vM»*
le^protokalų

