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BEVIELIO TELEGRAFO
PARODA.

Vokietijos prez. Ebert Berline atidarė bevielio telegrafo
, FRANCUA KUNKULIUOJA. kurie sveikai žiuri į dalykus.
Nedalioj Herriot kalbėjo parodę; Prezidentas pasiuntė
abu pataikė, Kas po to sekė,
BAISI tRAGEDIJA.
, Atvykus Francijon Rusijos
* - ,
Roubaix mieste. Ten jis ataka žinią į Honohilu ir į šešias se
Policija spėjai
tai nežinia.
ambasadoriui Krasinui, prasiBielgradaį Jugo-Sląvija. — kad jiedu po to susiėmė, nes
vo katalikus, Jam ten iš vie kundas gavo atsakymą..
dėjo ten smarkus komunistų
.»
>*
***
čionai perei Tt.. • savaitę ištiko konsulas skustuvą aš merginos;
nos pusės komunistai kėlė de___ judėjimas, ir šaukiama prie re-^
KOVADEU TAUTINĖS____ _ —-------Medžiųsodinimas._____
monstracijų, o iš kitos katalikų
atėmęs. -^Išdarydamas bai.voliucijos. Francijoj yra nuo
MOKYKLOS VILNIJOJ
są pasaulį. Į Toje tragedijoje šiai buvo skųst n vu sužeistas.
minia iš 20,000 žmonių pareis
.Rusijos “darbniinkiška” val
monė, kad Krassinoj atvykimas
Šeduva. Gražu žiūrėti, kadU
kė, kad Dievo įstatymas susi džia, kuri žadėjo pasauliui tai-' yra didvyriiį Amerikos vice Toliau polidja spėja, kad kon
<
šiuo laiku Šeduvos miesto eina ’
premjerui Herriotui kainuos
Dvilypės lenkų-lietuvių
remia su valdžios įstatymu, kų turi kareivių po ginklu 562,- konsulas Heriry Dayton ir Ife-- sulas išplėšė iš jos revolveij ir
“joVas.”
Tai yra visuome
sodinimo darbai. Visos svar- ..
tuvaitė Ona Juzupaite.
mokyklos..
tada, katalikai stovi’ už Dievo 000.
ant vietos ją nudėjo. Policija
nės nuomonė yra ta, kad dabai*
bosnės gatvės ir aikštes apsodi- Į
; Hčnry Dayton buvo Ameri- neabejoja, - kad mergina pirmu
įstatymų.
Tuč tuojau sočijakilusių komunistų judėjimu
narna jaunomis , liepaitėmis. ’*
kos vice-komųtlu Kaune iki lie tinė šovė. Amerikos-atstovybė
liktai surengė anti-katalikiškų
ANGLIŲ
GAMYBA
Herriotas neapsidirbs ir jam
.Kova dėl tautinės mokyklos Per 30-50 metų virs pripildytas t
pos mėnesio. Ten jis suėjo į Bielgrade daro tyrinėjimus.
demonstracijų.
PADIDĖJO.
reikės trauktis iš vietos.
į
okupuoto) Lietuvoj pasireiškia Jiepii aromatu, sodnu.
artimą' pažintį su liettivaite
Konsulas
Dayton
guli
ligoni

Paryžiuje tuo tarpu visur
( Niekas Heriotui neprikiša
Anglijoj anglių gamyba pa Ona Juzupaitė, kurios tėvai y- nėj ir mažai vilties, Kad jis iš paskiausių -laiku šiuo’ būdu:
kalbama
apie
galimų
komunis

pro-holševizmą, bet jis esąs
Pęlasoj, Lydos apskr. čia
Mirties aukos.
,
'
didėjo.
Savaitėje- pasibaigu i’a Amerikon Kai vice-konsu- liktų gyvas.
tų
sukilimų.
Laikraščiai
tik
a-persilpnas dėl tokios vietos. Jo
yra šiemet valdžios mokykla su
siojo lapkričio 22 (L iškasta 5,- las tapo perkeltas į Biolgradą,
. Ylakiai. Lapkričio 2 d, Ka- į
pie
raudonąjį
pavojų
terašo.
kiekvienas svarbesnis žingsnis
dviem mokytojais: vienas lie
309,000 tonų,ljr o savaitėje prieš tai Jnzupaitė heatsntko. Ten
turi būt užgirius seimo sočija- Laikraštis Echo de Paris išėjo
tuvis, kitas lenkas.. Abu skir zvs Juočinskas, (Jrboniškės j
tai tik 5,232,000 tonų.
pasisamdė vietą ir kartu gyve
listinių partijų. Jei tos- parti su žmioihis ant pirmojo pusla
ti Lydos inspektoriaus, , Suda kaimo, Ylakių valse,, užmušė <
PATI TURĖS MOKYTIS.
no. Pagalios tico-konsulas pa
to paties kaimo mergaitę; Oną I
jos pritaria, tai jis lieka vietoj. pio vien apie revoliuciją. La
ro du skyrių. Vienani moko
ATVYKO “CARIENĖ.”
reiškė, kad jiV jos jau nenorįs, .
J:ei ne tai tų partijų balsais jis Victorie šaukia, kad tuoj rei
lietuviškai,, kitam lenkiškai, Savickaitę 10 ' metu amžiaus ir i
Iš to, žinoma, kilo piktumas.
Los Angeles, Gal.— Garsu
kią fašizmų įsteigti, La Liberišverčiamas iš vietos..
D. K. Viktorija Feodorovna,
Iš visa ko matyt, kad valdžia jos lavonų įmetė į upeli. Apie j
Ėmė ir priėjo tprio\tor kad pe
te šaukia, kad Uerriot yra pati D. K. Kirilo atvyko Ame
sis Amerikos judamųjų- .pa-: nori pradėti mokyti lietuvių tų Įvykį pranešta Ylakių poli- *
Bet ne vien komunistų judė
reitą seredą*'juodu labai susi
Francijos Kerenskis ir Franci- rikon iŠ Paryžiaus.
Norėjo
veikslų komedijąntas Gali Čąp- vaikus lietuviškai,, baigti gi rijai. Ylakių vyt pol. Bytau- ’
jimas klibina premiero sostą.
ginčijo. Konsulas griežtai pa.
*>
tas su savo padėjėju .lapktičjo ;
ja paskęs bolševikinėj revoliu ■vykti ir jos vyras. Bot: kadan
lin
apsivedt^'Jis
yra
35
m.
am
 lenkiškai, neš kitaip lenkų mo
> Uerriot yra paskelbęs kąrą kareiškčį kad " jos nenori. Ant
cijoj, jei jis nepasitrauks.
gi jos vyras pasivadinęs.buvo
žiaus, n merginų vedė /dm. am kytojai negali prie lietuvių vai- 3. d. atvažiavo Juočinskų suim- /
tulikams. Katalikai jau nuo
itė dar klausė
rytojaus Jų
ii. Rado jį bekertant žabus^
Tuo tarpu komunistai gaudo Rusijos caru, tai jam neduota
*
seniau yra sujudę ir vis labiau
šliūba ėmė Meksiką. kOriį&itL
iir išO^roį^g < nenori. Kon7 žiaus.
Yyr. jx)lįcininkas_ByimiiM^^
mi.
ateivių
komunistų
Iki.*, 60
W MUVA
• *7*^ **V*
l*v»**I* v\k iŠga :v.izos.
’
iadvjs Tada1
C^tifomf-• 4 • ’
berttiužrubežiaus". Iš jij:43 Tuit
* 11
" zim**
pnČBtjį
seime" jis pasakė, kad respubli
ją,
tai
kvietimo adminisaraei- Čia mokyklų padėtis nekokia.
Jnzupaitė
ėmė
guostis,
slogovo italai, *7 belgai, 6 lenkai, 1 AREŠTAI Už MUNŠAINĄ.
eiti į trobą, bet Jačtnskaš aw
mv atakuojama
cvwt\uu,tuina iš.
i^ visų
vimi pusių.
. v t.
v
t ■ ka
miš ir paprašė konsulo kurti ja pranešę, kad jo pati dar tu Švenčionių inspoktoratas stei
kęs, kad su policija nėturįš jo- ;
- s*t su tuo
visi-sutinku. .iug«-slavas 1 sveieam, 1 svori
mokytis.
Pagal
Califomijos
pečių.
Tas
pajama
apsisiautęs
gia
valdiškas
mokyklas,
su
Vien federaliai prohibicijos
kio reikalo, o kirvį padėt atsi
Teisybė seimo socijalistinėms / as'ir voae 1>pasilenke kurti pečių. .Gi Ju- įstatymus, vaikai iri mergaitės dviem mokytojais: lenkų ir lioagentai
Šiemet
areštų
padarė
sakė, Tlida vyr. pol, Bytautas •
’l ■
partijoms Herrioto karas prieš Į ’ Komunistai išleido atsišauznpaite ant. jo nugaros ūžtelėjo turi mokytis iki 18 m. amžiaus. tnvnj. Tose mokyklose taip vi
68,161.
f .
tncs. Juočinskis kirviu suka- ,
--katalikus patinka ir tų jo žygi Jumų kuriame sako, kad visi
vitriolio. t Stora pajama priden Bet mokytis Čaplinienė galės ir sa sudaroma, kad lietuvių vai
pojo- kritusiam pol. Bytautui
užgirio. Bet visuomenėje ki komunistai privalo būti gatavi
gė konsulo nugarą. Bet Juzu- namie, pasisamdydama moky kai atrodytų visa gražiau len
UŽGYRĖ.
'
šovęs į jį ir pataikęs į kaklą. '
taip žiūrima Visuomenė labai prie darbo kas valanda.
paitė paleido tada du šūvhi ir tojus, .valdžios pripažintus.
kiškame skyriuje. ?
*
Sužeistasis puolęs su kirviu .
Iš. viso komunistų valdžia
Anglijos laivų kompanijos,
susirūpinus komunistų suokal
-J
Lietuvių mokytojais dažnai prie policininko Bytauto ir kir- *
bankininkai ir. biznieriai užgybiais, bet jokio pavojaus nema jau suareštavo 300.
naudojasi tik- tam, kad tėvai tęs jam į galvą, smarkiai pa- '
i
Valdžia sumobilizavo 2,000 rė Anglijos sutartį su Vokieti
tomi Vatikano pusės. Todėl
leistų savo vaikus mokyklon, sisukęs dar suskubo ir antram
•
Hėrridt hė reikalo, suerzino ka detektyvų sekti komunistų dar ja padarytą;
Ten jau savaip šeimininkauja policininkui perkirsti ranką.
'
.
vo nuo kaltės.
talikiškųjų visuomenę ir tuos, bus. ,
ma.
Pavyzdžiui Daugėliškio Šis tačiau pabėgo į šalį. Mir- '
«
mokykloj vaikai jau stačiai len tinai sužeistas į galvą Bytautas j
20,000 DARBININKŲ
kinami. Mokytojams vis daž dar bandė Juočinskį sulaikyti ?
DARBAN.
niau kyla klausimų, ar verta ir buvo iš jo net kirvį .atėmęs,
VOKIEČIAI GAVO
Falį Rivtr, Mass. — Vietos
NUSIPIRKO ŽEMĖS.
mokytojauti valdiškose mo dar ir iš revolverio bandė’šaut,
DIRBTUVĘ.
»
• —
audiminės per ištisus metus bu
kyklose, kur inspektoratas va bet, nelaimei, revolveris ar bu »
Japonijos
^migracijos
Sųjųn-.
Rusijos
Augščiausioji
Eko

vo uždarytos. Dabar atsidarė
ro lenkinimo darbą, nežiūrėda vo užsikirtęs ar jau sužeistasis
ir eina pilnų laiką. Priėmė 20,- ga Brazilijoj Sao Paulo valsti nomine Taryba nutarė pavesti mas net Varšuvos.seimo išleis neturėjo jėgų ir griuvo ant že000 darbininkų.Pagerėjus -mar- joj nupirko 30,000 akerių, že Intemational Harvester kom tų įstatymų ir ministerių įsaky nugarą ir paėmęs policininko
ketui, buvo galima pradėti mės, kur steigs japonų koloni panijos dirbtuves vokiečių dar- mų. , Švenčionių apskrity tuo revolveri nuėjo į trobą. Nors
/VOKIETIJOJ PRALAIMĖJO balotus.
ją
bininkamš. Tos Amerikos kom tarpu nei kiek nepagerėjo;
darbus.
čia pat aplinkui buvo daugel
i
KRAŠTUTINIAI.
60,000 balsų siunčia viena,
ri
panijos
dirbtuvės
yra
Maskvos
žmonių, beb niekas nedrįso jo
atstovų. Kol kas žinomi rezui-<
Į . Devinišky,- Ašmenos apskr.
priemiesčiuose ir ikšiol jose
NUŠOVĖ 1,000 BRIEDŽIŲ.
Pereitų nedėldienį įvyko Vo
sulaikyti, ir tik kai atbėgę vie
1 tatai tik didžiųjų miestu. Kaip .
darbai nėjo. Tos dirbtuvės v- , ^ame krašte šiemet žmonės suJAPONŲ PROTESTAS.
kietijoj
rinkimai į seimą
tiniai šauliai pradėjo šaudyt iš
kaimas balsavo,, tai^dar nesu
Massaeliusetts valstijoj per
ir. geriaasios visoje Rusijoje,
steigti lietuyijkas.pnva* .(Reichstagą,) . Pilnų rezulta
kariškų šautuvų per langus ir
Japonijos sostinėj buvo masžinota.
čias mokyklas, bet Ašmenos
■šį medžiojimo • sezonų nušauta
Ten
išdirbama
ūkio
mašinos.
tų dar nėra, bet iš to, kas -jau
duris ir kai ■ Juocinskųi buvo
Partijos rinkimams išleido 1,000. briedžių. Tai daugiau., mitingas, kur išnešta rezoliu
mokyklų inspektorius w grūdą
žinoma, tai matosi, kad rinki
peršauta dešinioji ranka, tada ’
cija, protestuoti prieš Ameri
Septynis milijonus markių. Ka negu kitais metais.
mokytojas lenkes, kurios w.i
muose laimėjo vidurinėsės par
kos sumanytus laivyno manieb- PRIEŠINASI MOKESČIŲ įžodžio . nesupranta lietuviškai jis pasidavė.
dangi pereiti rinkimai buvo vos
tijos, pralaimėjo kraštutinėsės.
i‘us Paeifiko.
tik pereitą gegužio mėnesį, tai
Juočinskas nugabentas į Mą- ’
ĮLŪŽO LEDAS.
|ir lietuviiis niekina. Tokias
SUMAŽINIMUI.
Pralaimėjo fašistai, Ludendorvisos partijos finansiškai nu
nekviestas viešnias daug kur žeikius lapkričio' 5 d* irgi mirė. ■,
ffo vedami, ir komunistai. Ka
Mancdester,
N.
H,
—
Ernest
J
53
Suv.
Valstijų
geležinkelių
smuko iki paskutinio laipsnio.
žmones sako, kad jis jau trys
Žmonės, jati išvarė.
talikų jėgos liko veik be per
Rinkimai roŠor kad Vokieti Bourasga su savo gyvasčiai
DŽANITORIUS VAGIS.
: i’ V'
’
’
kompanijos
išnešė protestų
metai, kni yrą pamišęs, bet iki
mainų, soėijalistai atsigriebė,
Gervėčiuos, Vilniaus apskr.
pavojum
išgelbėjo
du
vaikinu.
c
prieš
Interstate
Commerce
ko

joj dalykai eis, kaip kad buvo
šiolei dar vis buvęs ramesnis.
(
Haverhill, Mass. — Bert
demokratai teipg.i pusėtinai
Šioj
parapijoj
lenkai
nuo
senai
-Vokietija pildys tkurie beciužinėdamiant ledo įmisijų už nutarimų sumažinti
A. a. velionis Bytautas, nors /
nustatyta.
Greenberg buvo pripažintas
laimėjo.
varo
smarkią
agitaciją.
Gerų
Daxves,o pienų ir mokės alijan- k’izo.
mokesčius už gabenamas gele
Ylakiuose tarnauja vyr. pol. nu j
kaltu vagiliavime. Jis buvo
jie
čia
turi
agitatorių
vargoiii■ <
žinkeliais prekės.
Balsąvima i 12-koj didžiųjų tams, reparacijas.
senai, bet visų buvo gerbiamas į
cl'Žanitorium didelio namo. Pa
ninką ir keletą mokytojų. ir pareigas ėjo‘gerai.
KATĖ
VIETOJ
ZUIKIO
Vokietijos miestų rodo, kad
]
vogęs brangmenų už $1,000 to.
Biauri yra hu vietos policija.
Mano nuomone, jei policija 1
partijos šitaip gavo balsų:
’
I
NUŠOVĖ PABLUDĖLĮ.
Gary,Tnd. — StefanMareyk namo gyventojų.
Nubaustas
Ramiai
laikėsi
vietos
Dameikų
Už NIEKO NEDIRBIMĄ.
Socijalistai ... ..400,000
būtų apginkluota be revolverio <;
tapo suareštuotas. Jist nttgala- ant $390.
f T
dvaras,
bet
dabar
savininkės
.100,000
Poultney, Vt. —• Thomas
Demokratai . „
dar. ir kardu, tai panašaus at-'
Estijos du- oro karininku ta bijo kaimyno katę, ir padavė jų
prgdėjo
lenkų
darbą,
varyti.
Katalikai ..
.. ,83,000
Roborts, pablūdėlis, buvo už
po nuteisti miiriop ir sušaudy kostumeriams savo1 valgykloj,
Gervėčių lenkų mokykla duoda ‘sitikimo gal ir nebūtų liųvę, nes |
Liaudininkai...
puolęs
savo
pačių
ir
vaikus
ir
.173,000su, kardu galima gintis geriau
ANGLAI PYKSTA.
ti už tai, kad nieko nedarė, kaipo zuikienų,
vaikams visa nemokamai, kad negu su revolveriu.
J
Nacionalistai
kaimyno moterį su ‘ vaikais.
. .164,000
kuomet kilo komunistų maiš
tik
eitų
mokytis
lenkiškai,
o
Anglijoj kilo nepasitenkini Pablūdėlis su šautuvu norėjo
Komunistai
. .100,000
SUSPROGDINO SAFE’A.
tas,
Ludendorffo, fašistų partija,
mas, kai pasklido gandai apie įsibrukti’į kambarį, kur buvo lietuvių mokykloms ir malkų
Šiomis dienomis Christianh
kurui neduoda, čia jau tokia
(Būdavo sakoma: kodėl ma
kol kas nei vieno atstovo ne
New York. — Stąndard Pro- tai, būk Amerika duosianti moterys su vaikais. Bet kai
joj įvyks pasikeitimas Lietuvos j
ne muši, juk aš nieko nedariau. vision kompanijos ofisąn inėjo Francijai skolų atmokėjimo ge mynas atlėkė laiku su šautuvu politika, kad suima mokesčius ir Norvegijos prekybos sutari |
laimėjo.
Yra aprobuojama, kad tarp Pasirodo, kad netik muša, o ir vvgys, susprogdino safo’ą ir resnes algas, negu Anglijai ir vietoj nudėjo pabl6delį. iš lietuvių ūkininkų, a* šelpia ties ratifikacijomis.
j
Ktilc lenkų mokyklas.“
Teismas tą kaimynų paliuosa- *
kąd davė.
70 ir 80 nuoŠ. balsuotojų metė užmuša mŽ nieko nedarymą). pavogė -ĄOOO.
(“Lietuva”)
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AHjtai.takta lietuviu*’ '
J amatų, pavyzdingos žęudįrgn fonde pinigų nobūtų, gtittų
| bystėstit. L Sičbuvo išstatyatsišaukti į kuopas, kad pagal
|Į ta daugfpuikiMrių^ūmų*
išgalės nariai kiek paaukotų.
Vilniun pirmiausia atvažia
“Tokiu būdu tasai fondas ~
Liet. Darb. Kooperatyvės Są
vo (galbūt ir pėsti atėjo) ir žy
jungos Konstitucijoje 'sekcijoj virstų kaip ir labdaringa
dų atstovai, kurio prekiavo iš
ketvirtoj,
perskyrime “i/’ nizacijos suka, kaip ir broliško Į
(Tąsa)
*mą, kurioje slepiasi sprogstan lietuvių jų išdirbinius, žinoma,
(T H B WOIK'11) ‘
ti medžiaga.
tarp kitko, yra £roiiikoa Fa- susišelpta skyrimui. Kariams Į
every TUĘSDAY, THGRSDAY and SATUBDAY Štipoe Fimdiui. šio fondo no smagiau būtų rašytis ir prigu- Į Žydų tautu būdama surišta Keletu metų atgal Max pine gerokai mūsų bočius apgaudi
nėdami, kaip kad dabar jų ai
gan tampriais vienybes ryšiais
‘
— b/—------ . “
minaliai (vardu) iki šių metų lėti, kada jie žinotų, kad jeigu |!taip atskirų tautos šakų, bet New Yorko žydų prekybinės nius. - Vilniun suplaukdavo, iŠ
t jonoK'i vmsnutuM r. a <mooumow or iuusojl nebuvo. Jis iškilo tik koopera ir visi kiti apleis, jeigu iŠ ki
sąjungos sekretorius važinėjosi lįvairių Lietuvos kraštų, ta■i m —c—Haf Ratfer
Į2,11U&M OM poet
*t Boiton, Hm cijos konstitucijų suprojekta tur pašelpos negales del kokių neturėdama teritorijales viena- Maskvon kaipo “proletarą de- jgybe žaliosios medžiagos, iš
tos, ji skelbiu obalsius, veda
uode? the Act oi Mnrch 3,1870;”

*1

f

t

Į

f

vus ir arčiau atsižvelgus į bu
Iegutas.” Trumimi sukant žy- ta jį eidavo užsienin.*
čia nfam Bž jj vte
r TT7T?. 7Ut, T/-?1“““
streikierių fondį, kuris ir neleis jiun suklupk varPlotas, kad buk m- dų tautos vaidai dalyvauju į- Į.
■ « i i I a > » ir > f » i l i t « < ih r I t t M i
per keletu metų šiaip taip gy
vairiose partijose ir srovėse,
v,
r
*
Hernaeionulas esąs vienintele
vavo įy du tebeturi nuosavų gii našta.
I.
- ,g_ “l'glun,.11T“- palaiko artimus tarp tų partijų • •« ••«**«» * <•» « « » ♦ *i»
“Kad iŠ to fondo ižeitu rimJl
’“e
SUBSOBIPT1ON KATES:
kasą, bet ji jau nebetvarkoma tas dalykas, tai mano suprati-h fr ^d” tun
Vėliau Vilniun atvyko vie
Y.,en ls. ryšius, kad tuo būdu atsiekus
♦5JK
■■M įuod wburba
ir atskirai nevedama nuo kibi
savų tikslo. Rusijos menševi nuoliai, km* jlę įsisteigė vie
“
>•,*♦*?**•»• • • »66JK L. D. K. S. pinigų. Tadgi prieš rnu reikėtų bent dvieju dalyku: '?rdo fautl”v
liMigft etnmtifc# y«ariy F* ♦•<*•*•*•<<*• •
ku partijos vadai: Lieber, Mar- nuolynus ir skleidė katalikybę
i
riLJ—.
n !■■
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Kad
vM
nariui
mokėt,
“
f
f
praeitąjį seimų gerb. Uosis j metasi t« fondo nemažiau.k“ blt!4“ J™
tov, Dan ir kiti išsijuosę dirbo, mūsų bočių tarpe, Bič jie (vie«
Judus bus tik tada, kada kito fondo reikalu štai kaip gyvai’,
kad pagreitinus bolševizmo pe- nueliai) įkūrė pirmąsias mo*
“S“
se pramonėse pagerbs darbai ir aiškiai ir .sąžiningai pratarė: kaip 25 centus. Kei vienas juk F*
nori tik pataisyti žydų tautoss laJiw
rusų liaudyje.
kykfas. .
* '
♦1
nežino,
kada
jam
nelaime
gali
]
1
»
i
.
•
i
kai ją algoe
"*» X
“Kas tai per fondas ? >— pa
Galop
pridėsiu
ebarakterm
• Vilniuje Tėvai Jėzuitai įkūrė
:
»
-r ateiti Jei lis iaučiasi ir auta- »°8udult« vnr<1,P
Mekn°*«
•v
klaus skaitytojas. Gal mano areni, d ei jis jaučiasi ii apru
kur daug daug su*
„
<nvn ffmfau im i gų žydų gyvenimo pavyzdį
įpintas—tai juk gal ne visi taipf" ..3“'“l sw* ““ t
-I
3“
ma įvesti pašripinį skyrių?
Kaimo padangės. Kada’ Lalietuvių jaunimo niuks
gali jaustis. Aotra vertus ta
H“®““?? I*
Nieta neabejoja, kad Esti. “Ne, to nemanoma daryti.
ėta Davidavieius ir Jokūbas h tts baigdavo ir tapdavo labui
gmni apstaftpinęs gali atsidur"es?“
E jos sostinėj Taline (Revelyje)
.nu
u:
Ne vienas jau seimas tų įneši ti tokioje pūdėme, kad paraMisteris atsisuko sumokėti žy- taai naudingais ir darbščiais
•*
“
Darbininko
”
prieteliaį
pie

K Bukilime veikė Maskvos ranka.
mą svarstė ir atmetu. 'Turime
dų bendrovei tamtikrą duoklę, ĮUotuvos piliečiaiš.
ma iš šalies būtinai bus Miku?“rP “!sklr«
t ek
nuojant
tinkamų
dovanų
saviš

K Maskva apsidirbusi su KaukaSusivienijimų, Moterą Sąjun
eiiiųs Kauno žydų laikraštis
Jėzuitai išauldejo daug mo■- zo kautomis atkreipė savo vei- kiui čia Amerike arba Lietuvo- gą, kurie mums teikia updrau- fltaga. Nieko-tvirto šiame pa- R*twl ‘“vt? «Ųe«W0.I’-a‘”' “lidiše Stime” tuos du žydeliuįkytų k uolių kunigų.
šaulyje nėra.--------- ----- -------- * - gna.^ tasmk lmtOjadyste.
K kinių priešT’abatljurio tautas. je privalo ttireti‘‘I^irbinmką’’.v> dų. Jų ir laikykimės. ~
,«itaųFpayiidmo:-“&ip-4Įoso-+- ^kadeniiJų^eziiKai^ėliiras• “2) Tos kuopos, kurios t, .Wi ^dams reĮkėtij m kuosos
E Kaukazas Maskvos imperialis- pirmoje vietoje. Jei tavo drau
“ ‘Broliškos pašalpos fon
nūs ir Avironas, jie bus išmes- ipakeite universitetu, kuriame
gas
ar
|lraugė
jau
skaito
“
DarE tita i’ūpejo dėlto turėti, kad
kra.įstvtiK j
das * —- tai tik naujas vardas tondę labjau rajaus - galėtu L^.
ti iš žydų, draugijos, jų atstok [buvo
buvo profesorių
profesorių slmitiiūie
skaitliuje TČTė
bent sykį į metus padaryti topyton'o n Kraustytis i nuėsti ntoas turi būti ištrintas* išmese teū'yra didelės žibalo versmes, blninką,” tai parink jam tin buvusio streikiėrių fondo..
vas Jėzuitas Goeobutas, univ-to
g Pabaltjūrio kraštai Maskvai kamų iš “Darbininko ” katalo “Sveika buvo ir tebėra min-'' iondo
nuudai
ar
pramogėlę,
ar
.
T
.
.
_;
r
w
..
.
,
kife'juos
iš
žydų
eilių,
izoliuo

rektorius. Tada Vilniaus uni
rinkliavą, ar lioteriję, ar išva-kfe«l b,K?tt PaW1™ ”*
F todėl reikalingi, kad ten yra go knygų.
tis, kad mes prie visų savo ikite
žemuosius
sutvėrimus!
’
versitete profesoriavo ir dau
žiavM, ar šiaip kį nors su- P“h-’
Z^’J;
į patogių.uostų, bolševikai ladejinių tikslų — pridėtume dar
- Afvs geriau norėtumėme^ kad giau mokslo garsenybių.
galvoti. Juk tai btūU begalo P®
k’“Br? S0
blausia atkreipė savo akį į Eskokių nors apčiuopiamą na
visa žydų spauda pakeltą pro
Anuomet Vilniaus universi
gražus krikščioniškos meiles
wa„e? ,n!Š® ®a ‘, dPs ®f
L tiją; ir Latviją. Liepojus, Ry
riams naudą.
testų
prieš
kruvinuosius
Rusi

*
t
tetas, mokslo žvilgsniu, buvo
artima darbas.
H?/* “f* 'r, ?'
į ga,/Talinas patogus Rusijai iše“
Buvome išpardžių nusitve
jos
diktatorius,
kurie
.Rusijos
Dabar, užstojus ilgiems ir
kurkus geriau pastatytas už
•‘•Kaip &ndo-artotii
. k«« «« « ^Jontj pasrtiktrj
į juta į vakarinę Europą ir kR
rę
minties,
kad
gal
gerai
būtų
darbininkus
plukdo
kraujo
ju

Įkai-kuriuos
užsienio universitešaltiems laikams, ne vienas
“Mari rodos taip: bent tie- ?abart«T !le?S!- Ta'fA"
į turi Rusijos imperialistai nęneišniaiioĮ,; kur vakarus praleis- turėti nors nediduką streikie- či<i dalį skirti t«! fondo atsar. hvilgsruu žydri tautos problenra roje. Dar šilti Gruzijos piliečių h
siaus tose šalyse intrigavę, šarių fondą;. Buvo manomu su
lavonai dar sykį liūdyja paVilniuje buvo Jėzuitu spausti.
gon.
Kitas
išleisti
pagal
,
reiP
“
*
f™*
daryti
šiokį
tokį
priedų
prie
uį vo propagandą varę ir maištus
sauliui, kas tai yra per Rusijos [ tuvė, kur buvo spausdinama įL kelį. Suomija ir Lietuva Rnsi- tą kambarį. Tai neturintiems nijų teikiamos paramos streiko kalo.* Jei metų bėgyje nelai- [ Gabesnieji žydų tautos vūdai
koiuisam valdžia, ta kaip ji rū- vairiausios mokslo knygos —
| jarAičra taip svarbios.. Todėl šiltų kambarių' klausimas, ktįr laiku. Bet kelių motų prakti mes niekam iš narių nepasitai- [stengiasi užtikrinti savo tautai
pinasi darbininkij reikalais!
moksliniai profesorių kūriniai.
dingti vakarais dar painesnis.
f lošė šalyse mažiau tėra Rusijos
Vaivoras.
Didesnių įmiestų h* miestelių ka parodė, kad rusų patarle kytų, tai'ir ačiū Dievui;, tuo- ne vien maforijalę galybę, bet
| intrigą,
I
» 4 r < K • « • C • » F • ■. * }* ** •* I < 14 t
(Galas)
gyventėjomį yra labai' tinka yra teisinga: ko neprivalgei, to inet tūlą dalį iiųilaukusių pini- ir politinę proldemuojant virš
I
*
patriotinius
' Dąbar-gi Vilnių turi Užėmę
k
Greitas maišto pasmaugimas mą vietiHi^osąm laikui pra neprisilaižysi. Jei unijos daž gų seimas galėtų paskirti ki- tautinius, .virš
Turime obalsius t. y. internacionalą,
lenkai, nuo kurių mūsų broliai .
t- ir estųpo maišto sujudimas ro- leisti. Yra tšItookySlps įr kny nai neįstengia užlaikyti savo tiems varguoliams*
| do jų ki'ieŠeiausią nusistatymą gynai] Ten šilta, švmtf, dai streikuojančių narių, .nors jos juk našlaičių prieglaudų? Lie-[Tam tikslui panaudojamu net
vilniečiai turi daug daug ken
v
ir
ima
iš
narių;
po
50e.,
75c.
r
^
tavos našlaičiai^ūkiasi. Aj- filosofines- doktrinas. Karia®*
r | prieš Rusijos grobigus.- Mastėti’; Dabar lietuvių kalba ir
lų.) llikitp į vakarines* mokyk 
gi
nebūtų
gerai
Vilniaus
našiai[Marksas
pasiskolinęs
nuo
Liu

....!§
miego
keldamas
varguos,
pet
$1.00
į
mėnesį,
tai
kokią
gi
jų mokyklos yra persekioja
*' i Į? kvok toperialistai ras, k«d Pu
las. žJų niekur netrūksta. Knyo Vilniaus neužmiršk, lietuvi L.
'e ‘i
cius
sušelpti.
Gražūs
gailestin[dviko
Feurbaclio
materijidistoInios. • ’
’
’
'
;, ..
’rt
(Maironis)
fe baltįųrfn “tautos yra neperkan- gynų teipgi niėkiir netrūksta. paramų galėtų duoti ‘Darbinin
i
kas,’ gaudamas po 25c. į metus gumo darbai niekuomet nepra* nės pasąuliožiūros mintis suf Mes nieku būdu negalime
• damak-riešutys.
Miestuose ir miestų :dalyse_kūr
r
Gerbiamasai. mūsų poetas
nuo nario į štreikierių fondą. [žus pas Dieyą. Jie neš pąlai- [tverė istorijos materijąlizmą,
dovanoti lenkams už tai, kari '
lietuvių gyvenama^ tai tą vie f
Maironis Šiais savo“ žodžiais
Bet
kad
nors
tuos
kvoterius
vi

mą
mūsą
organizacijai*
”
manydamas,
kad
jam
pasisekė
jie mūsų brolius nežmoniškai
J
tų knygynuose, ir lietuviškų
kad
mes
neuž

t
mums
primena,
si būtų mokėję, tai visgi šis tas
Šias gražiąsias ir sveikąsias surasti raktą žmonijos socialių
[skriaudžia ir į kalėjimus kai
raštų nestokuoja; O jei nėra,
K. mirštume Vilniaus, kai var šioja, kad užkabino lenkiškų
būtų prisirinkę.
Bet nariai mintis nariai labai gerai wsm [klausimų sureguliavimo.
tai knygyno, prižiūrėtojams iš
1
matė, kad čia nerimtas daly prato ir įvertino, o atvažiavę [ Marksas kartais .pasigirdavo, guose keliamės iš tautiškojo I erelį Gedimino kalne ir kad
reiškus
pageidavimą,
bus
par

Suv. Valstijų iždo sekreto
kas, kad čia til< žaislas — tad seiman jas išdiskusavo ir vien- [kad jis Hegel’io filosofiją pa miego.
jie pavogė Vytauto karūną ir
lietuviškų knygų.
$ rius Mellon dažnai užsimena a- traukta ir
Vilnius mums yra svarbus r?
■kaip į žaislų ir žiūrėjo.
Gal balsią! principą priėmė. Mo J statęs autkojų, bet prastota
išsivežė į Krokuvą...
pie gerų laikų atėjimą. Dabar Reikia nurodyti, kad knygų
tik pusė temokėdavo tuos kvo kesčių klausime kilo -skirtingų pusmečiui metų pasirodė, kad visais žvilgsniais:.ekonominiu,[
įį. skelbia, kad esame tokių gerų galima išrašyti iš “Darbinin
4
- v
terius. Nieko t ikro už juos - ža minčių: vieni norėjo mokėti ir Markso istorijos materijaliz- istoriniu, nes visų mūsų praei
tjį laikų prieaušryje, kokie buvo ko.”
'
,
Todėl, kaipo mūsų tautos
dėti negalėjome, todėl ir išpra tik.po 10 centų į metus, kiti po mas dar tebevaikščioja aukštyn tis yra tampriai surišta su Vil
Kiekvienam’ knygyne yra
g 1896 in. -Sako, kad esu atmesnijos praeitimi.
[centro, Vilniaus mes negalime
jį tos visokios teorijos nesutin- lengvų angliškos kalbos vado šyti tuos kvoterius buvo labai’ 25c., pusdolerį ir iki dolerio, kojomis. Jeigu šiandien gyVilniuje rusi dulkės kūnų di užmiršti niekados, nors ir gy
sunku. Vienos kuopos strei- Tadgi seimas nenorėdamas už- ventų pats Marksas jis labai
£ kančios- sū ekonominiais įstaty- vėlių ir lengvų skaitymo kny
Ideriai buvo pamėginę išreįka- sitraukti ant savęs atsakomy- nusištebėtų, kad jo doktrina ne džiųjų Lietuvos kunigaikščių: vybę prisieitų užstatyti.
ff mais.
Mokesčiai esą. perpus gą. Iš jų galima prasilavinti
Tad, iš miego keldamieš Var
lauti neva žadėtuosius po $3,00 bes, nutarėmokesčiųklaustoą[šiampasauliui sugalvota. Jau Gedimino, Algirdo..’... .
« sumažinti. Todėl pramonės ir angliškoj kalboj, kurios mums
Vilniuje
yra
karstas
(graįsavaitę. Jie pareikalavo be paduoti pačių narių išrištom, [laikas būtų pasakyti, kad K.
guos, Vilniaus neužmirŠkinie!
g! bizniai galį kilti.
visiems reikia.
jas)
Didžiojo
Lietuvos
Kuni

veik visij tuomet fonde esančių nubalsavtoui. . » '
Ignas Lepius.
■
Markso mokslas mūsų laikuose
‘ Kas tik turi Euoslaikio, teI --.
.J rir.-.'-..- . ' .
----- •— ----------- ••
.---t *
į)inigų.
Bet kai centras nu
Dabar yra siuntinėjama kuo- lyra be prasmes ir be vertės, tik gaikščio Vytauto.
B
Gal laikai ir pagerės. Bet lankosi į nkygynus.
(
Varnus
—
senovės^
lictuviij
Į
ERŽVILKO
PADANGES
siuntė žmogų ištirti) jų padėtį ir pų raštininkams balsavimų la- [galima į. jį žiūrėti, kaip į anū
£ kol kas tai pagerėjimas nežy-
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(jg laiško)
jai pasirodė, kad tai stipriai kėliai. Nariai,domėkitės šiuo [chronizmą t. y. senovės daikto dvasios centras. Šie buvo visų
pasiturintieji žmonės •— valdy klausimo straipsniais, pamąs-[iŠ “Kapitalo” puslapių pasi vyriausioji maldykla Romuva.
> didinimų darbininkų skaičiaus
kur amžina ugnis rusėjo, kurią Į Bulaičių kaime Andrikis kū-'
ba pinigų neišmokėjo. Iškilo vykite kiek galėtumėt į metus skaityti kiekvienas galės, kad
kiikuriose vietose, bet buvo
kurstė nekaltosios vaitatės. [Je. Kiildamas įkišo ranką! ma■ pranešimų apie algų niikapojiKuomet Meksiko parūbežyje piktumų'. Ir viena ir kita pu- > įmokėti tokiam brangiam tiks- [anuose laikuose būta žmoŠič mūsų bočiai susirinkdavo
Tapo nugabentas į Tam
flIH’ Algų kabojimas nėra ge- ėjo Amerikos Darbo Federaci se jautėsi stovinti ant teisingo : lui — eikiti visi į sekantį savo [nių, kurie galvojo, kad so- savo1 širdies, jaustoj išlieti: pa-1lųges ligoninę. Gydytojai prijos suvažiavimas, tai anapus pamato.
kuopos susirinkimą ir pareis- [eializmus įvykdomas gyvenimjimo ženklu.
kad ranka reiks įm-*
j V • Ikšiol .nedarbas buvo jaučia rubežiaus Meksike ėjo Meksi j “Ginčui nutilus, mėginome kite savo mintie taip kad pas- [man. Bet tikriau pasakius, K. simelsti clievams': Perkūnui ir
ma mus.'. Po rinkimų gal bedarbių ko Darbb Federacijos suvažia- reformuoti tą fondą. Pakelti Imi nereikėtų įyg svetiniu nie- [Marksui rūpėjo ne mokslo rei- vovui. Šie melsdavo palaimos, [pianti.
Iridorius Paulauskas v^iuor skaičius šiek tiek sumažėjo, bet yiiaas. Tarne suvažiavime bu mokesnį iki $1.00 metams ir ko nežinančiu apie tokių mo- [kalavtous išpildyti, bet įkur- deriiaus, pasisekimo karuose
•sapriešimnkais...
damas nupuolė nuo vežta ir
i labai mažai. O algoms suma- vo vienas komunistas. Tai su palikti jį liūosai valiai. Prigu kesčių įvedimą, žmogum.
[ti pasaulyje komunizmas, paŠalia Romuvos gyveno visų Įkibai susitręnkė.
‘
{■ žejus, kaip gali biznis kilti. važiavimas jam, davė “kiką.” lės tie, kurie norės. Bet pusi- t
P. D. Įstatyti pfie valdžios vairo pro- vyriausiasai dvasiškis Krivių ] plokštis is Ei^vilka giriai
Paskutiniu laiku darbai ypač Tam reikale priimtoj rezoliuci rodė da blogiau: beveik niekas ‘
v*
rninifT heta<ę diktatorius ir kad tais
važiavo ir nuvažiavo nuo’kaiKrivė,
kurs
buvo,
žmonių
įsi

nenorėjo
prigulėti.
Taip
daly

silpnai tėjo audnnėse, avalynė- joj pasakyta:
[garbingais diktatoriais privavaizdavimu, dievų atstovu šio no. Sunkiai susižeidė ir ran
nhj ir rūbų pramonėse. Su- “Rusijos Konntnistų Partija kai tęsėsi‘galutinai neišspręsti. rv . v
. 'v.
’ lo būti tie, kuriems nerūpi
je žemėje. Jis buvo visų vyvy tką išsimušė.
“Šių metą seimui priseis ga , D^hs hetavHj smtaęąa
i IpiUntamit delko. Darbininkai neturi jokios teises steigti sky
riausin teistam ii- išminM . I tariuomemr P»&nė giaee
sau jsivaizdmtikaip lie- T *
/ nedirbdami, arba po mažai ,te- rių savo partijas Meksike, nei lutinai tų klausimą išrišti, ‘Ra negali
*
r
•1 •
« V fc *»*
, ® .
.A .v,
.- r * i*
dabartine Rusijos komunistų
f jaunikaičius: Lukošių Juozapą,
tuviai
galėjo
iškovoti
LietuvaiI
A.
.
XT
glausiu
patarėju*
uždirbdami nesitaiso gerų ava- gi gali dristi toeipti savo pu ilos yra daug pritariančių su • .
>
. -i
. .. .[diktatūra vra suformuota. Napruktenį Bronių ir daugelį ki
laisvę neturėdami užtektinai I ,
,
.
...
Cl .
.
sėn
Meksiko
darbininką
judė

1
manymui*
kėd
streikierių
fon

* lynių ir ^drabužių, o dėvi ir loltų, Visi naujokai linksmai dai*
dų pavertus ‘Broliškos pašal mtalavyiii.
,
« po senuosius, kad užtekus pi- jimų.”
Vilnius
-nuo senų senovėsi nuv.o, Jankauskas iš Milašių
pos fondu.’ Iš to.fondo gautų
maistui.
jtaū jfto gūvota-jš
liet tiriu kultūros širdis, kur su parvažiavo į vaišes ir kartu
paramos tie nariai,- kurie atsi- taiyįį vudUw “Uctatos AI- H *““?*<
Audėjam^ siuvęjams ir šiaip
tMW! a
eina visos Lietuvos kultūrinio parsivežė karininko laipsnį.
durtų netikėtai labui dideliame
:
buvo marmamos algos.
bumas,” kuri talpina tavyje ^nuta1?
tataą. vardu gyvenimoi
Gayėniukaš' Jurgis, parsivežė
arterijos.
varge ir iš kitur reikiamos pa .parinktu didvyrių^pavaitota.
/l^ra tį darbininkų unijos, bet*
.lurbnunky j.c kalbasi su ■
Pradėjus’ Gediminui Vilnių puskarininko ląipshį, u-Mdoramos negalėtų gauti* Tokia
ipriai ųestovėjo už sutartis,
i
statyti, Šie suvažiavo aibės į- rius TilertVokietis, parsive
7
didelė nelaime gali pasitaikyti Jų yra apie“ tūkstantis? Labai [Pūsamxu«
tikėjosi, kad * nusileizdaf
....... .
vairių .įvūiriaurių meisterių ir žė grundinib 5 kareivių latpuųį.
I
Turime nepaprasCM gražių; bilešetoynoje; ar tai tėvo mto graži * knyga graSus ir gero Visai tag klystų !tftmiytauuas,
įį pratęs darbą. Ar tas pagel\
poplero. puslapių 435. Lietuvis [kad kdmimizfįas pats savyje amatininkų: mūrininkų, kalna- • Kutaičių kniikas jau 'eina į
!
tai nežinia* Tėčio siu- kon vėrių dėl kalėdinių uplotkij. tie?, ar tai ilgu i? sunki liga, ar
turėdamas tokią knygą tikrai |ūtvuizduoja Rusijos diktatorių msių,. siuvęj, kurpių, stalių, kolonijas, žmonės labai rimtai
J
i
rėjų darbai mažėju ir •sezoną® Tadgi gerinamiems vargoni- įsunkus susižeidimus ar .šiaip
gali jaustis didvyriu, ir parody- {idėjas, komunizmas - nėra tai šaltkalvių.ete^ete. etc. iš Sto syarsto naujų savo gyvenimu
rakus užsidarysiąs.
Yra, Įninkams pasiūlome įrigytlPar- jau kokia nelaime. Tokios ne
laimės atsitikime narys? ar tlQ Ii kuris neįį^idmn* Nepapras- įgalutink tikslas,1 bet-tik}pątih tim’o. Lubbeck’o, Gofldand’o, ‘ Ruduo labai gražus, šiltas b?
enok, nutemijama, kad rūbų duodiuųe labui pigiai. Šioje
’♦ . .
to dovana1 suteikti kam Kale- jgi■ priemonė atsiekti tiems tiks- SmuPo, Rostock’o ir iš kitų labai ilgas,
.^rautuvės lobai ištuštėjo. Iš to gadynėje būtų savęs pažemini |eimyna kreiptųsi į kuopų, ku
„n..K.
■įiuvejai ir audėjai daro išvadą, mas nešioti aplotkas liuesus. ri ištyrus mtodugniai* dalykų doms. Kaina tik $3.1)0. i’hii- llams, kuriųĮ'rusų darbininkai šalių bei miestų. Sic jiems (atė
Skaityk ir platink vienia>Wį
visai nežino ir hesupnmto Rui jūnams) .Didysui’ Lietuvos Kuaprašytų visą reikalų centrui gus su užsakymu siųskite:
kad durimi Žymiai galės jpasi- Siųskite tuojaus užsakymą.
“DARBININKAS”
sijos diktatoriai kbmuniztnąį iHgkįlJŠtis’Gediminus suteikė į- koop«ratorių-d»rbininkų Mik— drauge su savo' įnešimu.
“iUBBININKAS”
telyti, nes reikės atpildyti
mirinasiu nrivileatju.
Pastojus jų pagerėk 366 B’vvay, So. Boston, Mass. Centras turėtą būti mgaliotas, 366 B’way, So. Boeton, Msm. naudoju kaipo paviršutinę forAudriausių pri
B UJBK. Buvo pranešimų apie pa-
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? Lapkr. 23 d. iv. Pranciškau* p*
z hfeityMi svetainėj įvyko IV. CeeiM-

į “Moterų Dirvą.” Kny.
gynas Hreiškė širdingą ačiū Mot
Sąjungos 26 kuopai
Zuiana Bartnikienė ir-gi pado
vanoja “Moterų Dirvą,” bet ne
GarMl
aąjun*
Kur mūsų “Vargo ^Dukters” metama, ale keHeau.
■P. Olu-ni, koreap..
giet&pM tdktoe rttolerys visu# apsvilta ir didybė!
BnM: itfaĮtti tftifiri, turi gan diGeriam moterims surieit ir
jmMDKA FA.
4«le« ŠefanjMM, kuriai gerai apri- drauge “Bunco” lošt, negu su
jtfpa, vyrų neapleidžia. Dabar, be ėjus pįetkua daryt' Arba su ap
Buvo Šventinimu iv, Andrie
rods, pamigo “Danas” lošk
svaiginta gelta kartais išsišoki ne
jau apaštalo mokyklai kampinio
Būnat (reiškia vertims kauliu vietom.
.

jeo ehoro koncertas, vad. J. C. M*Vamluskui ir akom. M. Dailiutei
fcaonių buvo gražu* Htifelfc ProBitftaa {vaitus; choras, solistai it* kų)
filde sava užduoti gerai,* labiausia dėsnio draugiškumo. mūsų tppe,
Užžavėjo publiką J. (X Navadaus- kas ir išsipildė, yisi buvo geriau
fcu, kuris buvo iššauktas keletą siame ūpe, bet ląbai gaila, kad ykurtų.
Įra ypatų, kurios via Šnipinėja, kiTą pačią dieną, pirm koncerto, Įtus šmeižia ir apkalba, Tokie ne-

J i

, įvyko A. L. B.’ M Fed. skyriaus Įnori ramybės. Jos sudeda deŠimauririnkimas, vad.-K A. VattęluiJtukus vien dėt mažų dovanų, ktikuris išvardino asmenis, kurie už- Irias pačios ir išltimi. O ne ant gėriregistravo ant visos Žiemos mo-|mių, kaip buto rašyta. Kad jos

f

Sąjungietės ateity rengs viešų
Buiico party, kur duos'progą visubmenei nuspręst ar yra kas blo
gi ar ne.
f Ačiū “Darbininko” Redakcijai,
kuri už mus užtarė ir pašvelnino
tą baisią korespondenciją — paro
dė viešai, Kad moterys gali ir vie
ną ir kitą veikt. Tą mes patvirtinhme ir tokios buvo mūsų gin
tys: daugiau moterų pritrauki
prie mūsų, neduot joms progos ištautėt
.
Valia sąjungietės!
Daugiau

[žaldlhi iki vidurnakčio, tai tas
kytis lietuviškos kalbos,
‘ Moterų §ąjungos kp,, kuri ne [netiesa — niekad-nevčliaus kaip
mažai pasidarbavo bažnyčios la pusti po dešimts. Jeigu yra pa
bui, pradeda krutšt ir gal neužil maldos, jos išėję po pamaldų žaiĮdžia. Ką apie sušilimą? Bė abego kelsis.
draugiškumo — tada pasmerksim
[jo, jeigu svetainė šalta, priverstos mūsų silpnybes ir kelsim mūsų
Šv. Pranciškaus parapijoj atsi
būti apsivilkę, o bežaidžiant su lietuvių vardą.
rado uaujas narys, mat neperse
IŽvargus Motina.
šilti. Tas yra begėdiškas aprašy
niai atlankė garnys K. A. Venčių
mas. .
..... 7 ; ~~
’i

šeimyną.

___ ______„

Lapkr. 27 d. Dėkavonės Dienojz[
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Dabar apie skaitymą daugiau

h*. Elzbietos Dr-jos nares išklausė {knygų. Gal tos, kurtos Buneo veršv. mišių, kurias laikė gerb. kun. Įčia yra įkaitų daugiau rištų, negu ! Katalikiškų Dr-jų ir šv. Jurgio
F. M. Juras, ir priėmė V. Jėzų į Į“ Vargo Duktė.” Sąjungietės ga parapijos knygynas laike mėnesi

-P

n

YMg trijų jtrtjfc
tainėj, 331 Earp St. Bet... tai da ifc&hių
.
'
■
neviskas. Choras turi turėti ką jų.
Lai gyvuoja choras, vadai p. J,
nors daugiau negu vardą ir vedė
ją. O tai yra jaunimas. Jam ir Jankus ir tie, kurie remia t# vi.
*
priklauso daug garbės. Bei su
*• •

»

*

*

*

I.B.
trumpinimo, neįvardysiu visų proN*
gramistų, paminėsiu tik kurie at
sižymėjo., Solo ir duetų atliko iš
HOW11LO, ttUU.
Brooklyno, N. Y, p-lė M, Žemaitė
’ Pas mus darbai lyg ir pradeda
ir A. Hiška.
Jie buvo užkviesti
Smilčiai pradeda nerikaipo artistai, atsižymėjo savo mažėti.
puikiais ir išlavintam baisais, džiu mauti, darbdaviai jau pasirengę
gino skaitlingą prieš iavo akis kirpti algas, pradėjo net ir dar
publiką, kuri nesigailėjo svečiam bus mažinti nekurios dirbtuvės;
aplodismentų, už jų prielankumą žada būt uždarytos ant kelių ša
Tas viskas reiškia, neor
ir dalyvauti lygiai su vietos cho* šaičiu.
ru ir linksminti philadelpliieeius ganizuotiems darbininkams smūgį.
lakštingalas balsais. Namine lak Kaip darbdaviai nori, taip ir da
štingala p-le B. Miekaitę, šv. ro. Darbininkų stiprus sdainrgaKazimiero ehorb solistė; ji Iridė liizavhnas prie to neprileistų.
balsą lyg debesių, rodos šaukė ką
LDKS. 2 kp. jau surinko savo
tai iš aukštybės, meiliu ir priim- armiją, kuri ar tik ne iškirs špo
niu balsu, kuriuo tikrai ją yra Die so kitunrkuoponi, kurios jau dar
vas apdovanojęs ir skyrė jai būti buojasi kelintas įnenesis ir vos tik
artiste, dainos mene. Pp. J. Vit- po J, 4, 5 narius siunčia ecntrail,
kauskas, P. Vyčas, E Banys, ku- Monteliškiai pradės siųsti nema
rių neminėsiu vertybės, bus gana žiau. dešinities naujų narių. 2-ios
pasakius, kad tie visi “operos” kuopos generolas Jonas Iškelia*
nariai verti pagarbos žodžijj už jit vietas vienas mano sujudinti'žemy.
kreditą.
Smuikininkė p-lė J. Jau kas stibytis Joną Jaskelėvičių,
Trepkiute, ant tiek sugebėjo lai- ihii tam 2-f a kuopa skiria du šim
kytr tarp rankų smuiką, kuris su teliu dolmdhfeųr Montellft ’s savo
judino žmonių jausmus, džiugino darbštumu parodas variems ką jis
graudžiais jos numylėtais smuikos gali. Jonas Jeskeliavičiui stoja
balsais.
pagelbon Juozas Daugėlavieius,
Seserys p-les Koneevieiutes, tai Jonas Spranaitis, Kazimieras Be
tikros teatriiiinkes. Jau ne bile leckas, Jonas Česnulevičius, uJokas taip įstengs pašokt I.. Kojos, zas Balmvičius, Benediktas Ta
rankos it ne tebūtų, vyniojas kož- mulevičius/ FranciškuS Janeiūnas
j.. .

*

akmens, šventino kun. pralotas
Masson. Jam. asistavo gerb. kuu
J. J. Kaulakia, iv. Kaz. parapijos
kleb., taipbgi klebonas šv. Jurgio
par. Zimblys ir kun. A. Paukštys.
Kun. A. Paukštys, neseniai atvy
kęs iš Lietuvos, jis pasakė graži}
pamokslą, kurio Žodžiai daugumai
džiaugsmo ašaras išspaudė, ragino
prie vienybes ir dorei ir ant galą
pagyrė parapijomis už jų darbštu
mą tikybos ir lietuvystės dirvoje.
Angliškai pamokslą sakė kun. pra
lotas Masson. Taipogi dalyvavo
ir šv. Andriejaus parapijos choras,
pa vadovyste vargontninko p. Sto
niškių,
i Darbas prie statymo sparčiai
eina. Turime viltį, kad neužilgo
susilauksimeDievogarbinimuisa
vo namo.
Pasidarbavimu gerb. klebono
kun. J, J. čepukaičio į Kampinį
■ąkmenį, dėl atminties, tapo įdėta
šie dalykai:
• 1) Parapijos istorija ir visų vei
kėjų fundatorių aukavusių po
$100 vardai.
nas sąnarys, savo laiku, pagal
> 2) Laikraščiai, “Catholie Stand- taktą1 f it ’ vikrumą, kurį. neina.ard” & “Timęs.”
žai nustebino publiką.
3 )- Mokyklos paveikslas.
4) Paveikslas kardinolo D, J. 1 O kas toks tėvas to viso? L,• To
viso milžiniško koncerto “tėvas;”
Dougherty.
tai yra p, J. Jankus, Šv. Kazimie
5) Prezidento meclalikas.
6) 5 įdol. auksu ir sidabrinių po ro ' parapijos ehoro profesorius.
Jis sugalvoja surengti tokį nepa
vieną.
.
,
Antanas Staniškis prastą reginį, kuris visus linksmi
na, už tai jam priklauso pirmu
tinė pagarba ir. padėka.
PHILADELPHIA, PA.
Prie to buvo ir teatras, “Vienas
iš mūsirturi apsivesti” ir “ Kelio
;
Atšižyiaėjp.
Visiems bus indomu žinoti kas nė į Ameriką.” Sudėjus abu vei
čia tokis atsižymėjo? Tiesa, atsi kalus į’ gabiausių veikėjų, p-lių V.
žymėjo Šv, Kazimiero parapijos įTareiliutės, E: Miekūnaitės, pp. J.
šalčiuko, J. Jakučio, S. Baruuskfo,
choras, kuris buvo surengę mil
žinišką koncertą po vadovyste vie- pajėgas,, kurios prijuokino publi-,
tos vargonininko p. J. Jankaus ką iki ašarų..
lapkričio .22-23-'dd., subatbs ir Būtų linksma ir taukiau girdėti
nedėlios vakarais, parapijos sve- toltių'koiicertų, kurie susideda iš
».
‘
l

tncMrt

M tm I

likiekt spauda, tai rtltM
šviesos, MuH htektUM*'
yr* bttiifat rtUtalfagt ir
«*. . '
t

jodjtib

Orui atšalus prasidėjo vidujinį

judėjimas. • Dabar kas Bekinadfe*
uis būna parapijos salėj šiokia toj
;kia pramoga. Vienos iš jų labili
geros, o. kitos blogesnės, Viena M
prastesniif buvo lapkričio 2f ’ cLf 4

1

*

Padėkąvonra dienoje. Ši pramd* d
ga atrodė perdaug cirkiŠka mamk
toniška ir tuščia. Btlt daug gb*
riau faivfr kad tokioje didelėj^

dienoj būtų buvę surengta konceiU
telis su piiniarginimai^ Būtu bd*
vę daug šaldžiau Mnt Ht&lfų fe
tilo pačiu mergaitėm, kurios kild-

I’uMtitulu veitalrta scenai, oriai
n«lią tttafto Mitalų mylite* mene
fjrltyjo. Parduodu Judi pilnai plr
tSjo Matančiai,-—pavfaniij asmenų nf
draugijų jr HtilMhtaiu, vardan pirk*
šio, nu<k visų prie veikalo teisiu ir
’nuoMttttbriSkv*
ParthiothiftiŲ operų ir operečių y*
||m kUyferauzngal, pni-tituroe lr or|rehestm plHlJoM*■-■«» yigtrfirberelg
||pii’kUHiu.|ą valdžion.. Pirkėjas lais
vai gali pasirinkti blie vieną vei
kalą ir užvaidyt j| D&lau nustaty
ta kaina.
*
•

j)

melodrama Jatrtojr tąjfei,
lavo šiirife. Vakare įvyko progra- Iii sudėt po dešimtuką ir nupirkt nį susirinkimą Lapkričo 7 dieną.
d viejų aktą. Pirmą .kurtą
Apkalbėjus bėgamus reikalus pri
statyta Vilniuje,
m« < 250
mėlis, kuriame gerb. kun. F- A. tmūsų “Vargo Dukteriai^ knyga.
2) “ĮienapffiU,”
Virmauskis išleido “torduką/’įiš kurios ji galės daugiau apšvię- ėjo rengiamojo baliaus komisijas
liaudies. opom, vient ltktnj laimėjo p-nia Balažantienė, JtoS įgyti ir perstos viešai šmeižus raportas. ■ M. Pukelfenė, M. Kuz, to. Pirmą kartą Kfatytt
ir Mikolas Kamandulis, o klebonas
mauskienė, M .Murvokiehe pareiš
CIiiciNgojė, 1008 m....... 250
ŠV. Elzbietos Dr-jos nare.
puvo sesutes, kurios jai nieko bloJonas
Švagždys
tai
ima
pirmą
vie

kė, kad-rengiama linksmas balius
3) “Vaikai ar Mergaitė?”
Šv. Cecilijos choras vad. J. C.Įgo nevelina. Ir paskui galės patą
platinime
lietuviškos
katalikiš

‘
g
ruodžio
26
dieną,
pobažnytinej
fnralrtlo tUfiuK dviejų
Navadauskųi sudainavo keletą Įrodyt mutiis ko mūsų tauta iš mii■
aitą
operofė.pii’inrijį kur
kos spaudos — per pamokslus visalėj’.
ni statė “Giibija,” Soutli
Įsų moterų reikalatma.
graŠių dainelių.
Bostone «............««.«• x
Seko kas-link šėpos bei laikra
Dalyvavo svetys gerb. kum I Berods jau dfdžiuika tą rcikalnt) “rtrtaoji S«fuM”
Trembly francūzas. Atsilankiusius Įvimą išpildė. Patartina a Vargo ščių stalo. A. Užušenfs pranešė,
1
trijų Hktą opera, toVotttt. cijonlško judėjimo letio-,
pavaišina skaniais užkandžiais, |Duktel*ei” pasiskubint jas^pasekt Mud jau padirbta, tik dar neatvož
turpis. Plrmit kaitų statė
sekančios gaspadines: p-nios Fili- [ir tik tada‘bus atsiektas moteriš- ta, nes maleva nespėjus sudžiūti.
“Gabija,” Šdttth Boštonė.
(Derasi Cbicagfečhdl **.
pienė, Jeskelėvičienė, Lenzberkie- Įkfcs idealas.
1 Bž tokį gražų darbą, knygynas iš
5)
fre, Baronienė.
Į Matyt, “V. D.” pavydi mums reiškė didelių'padėką A.. Užusetrlją aktą komiška opera.
Brie L. D. E. S. prisirašė sekan [draugiškumo. Alano nuomone, iiiui ir Jurgiui Šukiui. Balius su
• ' ' Pirmu kartu stati “6pevrefes Ilrąugija.’* Brdokti nariai: Ona Gasparavičienė, Ju- (gražiau jeigu motina su savo duk- perstatymu sausio 25 dieną palik
r.
liyhV. (ifU anglų kalbėti
Il-Zapėnieiiė, Prane Jančienė, Ona [rele praleidžia vakarėlį drauge* ta komisijai. Taipgi buvo kalbė
,{ .Mrtiwa«) •
AIJ1HB*-vwMMr MMDv VWMf|MHW
ta,
kaJ
kaikurios'
draugijos
visai
t
kūlicnė, Juozas Jankauskas., j [negu ji kur kitur bfitų, o motinai
6) “Bg1ė,žalriųKariWltM
mentali .
gešią aktą mytoldgiul o- •
T; Linksmuti., [rūpėtų. Ateity mergaitė bus pri neatsiunčia savo atstovų arba jie
i
periu Pirmu kartu Statė
nelanko susirinkimų.
Nutarta
Irer.UV.
Pat. Ofiie.
“«abl>,” So. BoSidtfe,
pratus prie savo motutės, nesige1024
m. (Yra vertimas ir
užprašyti
visas
draugijas,
-kad
DETROIT, MICH.
[kaip kartais atsitikdavo, Bet atanglą kalbon j t.
0000
fliUometluTopairefljSM gyduolė JiMyri
kožna
ant
sekančitį
metų
išrinktų
puiHauaia
fr
Iabiauilal
putlkitinal
Ūui[dys jos savo draugams parodyt,
mėnta^ Icokl tik pinigai *If .nupirkti.
Susižinoti: .
Atsakymas.
Ngra tikra»i», jei neturi INKAI10 vai*po 3atstovus.
’ bolėnHlo;
siminus jos draugiškumą jaunose
MIKAS fUTRAŪAttS
Vargo Duktė, rašydama tokią [dienose, neužmirš nei senatvėje, iš j Moterų Sąjungos 26 kuopa ap
Opers,Kamai, Iritbta*!*
s
< dovanojo knygyną užrašydama
bjaurią koresijondenciją, nei ne-i Įka abiem Bus džiaugsmas.
manė kiek ji mūsų kolonijos gy
__ ■ -■ - .
. - -•
: - Į— t- —
------------------------------- —--------- ----------- '
:
;
’
•
•
.
»
t Lietuviškas Albumas. Dalis II ir III. Lietuvos raštininkai, žyventojus papiktins.
Btoponaieio B&Štai. Pilnas pomirtinis velionfes rilštiį '(eilėmis ir
F .*
mesni vyrai ir typai.Barcnge ir išleidokuu.A. Milukas... .1.50 I
proza) išleidimas. Tvarkė Liudas; Gira. Katinas, 1012 m., 121
Žmonės net stebisi, kad mūsų
Lietuvių Ptatėvial Mažoje Azijoje nuo senovėsiki jiepateko po
i
pusi. Kaina.
tokioj kilnioj kolonijoj atsirado
valdžia
Persų.
Paraše
Lietuvos
Mylėtojas
(Dr.
J.
šliupas).
I
[šventasis Tėvas Popiežius Pius X. Parašė kun. Juoz. Skvireckas.
tokia “duktė,’’ kuri drįso viešai |
SPAUDOS SVARBA.
.k - Knyga turi 283 puslapius ir didėles mapas parodančias vieĮ
apšmeižt lietuvaitę -A išvadinant I
I
šioje knygelėje aprašyta visas
gyvenimas popiežiaus Pijaus
Visi mokytesnieji žmones gerai supranta vertę ęerų, dorų
tas, kur senovėje gyveno lietuvių pratčviai. Aprašo lietuvių
|I
X iki išrinkimui jo į.popiežius. Kaune 1906, puslapių 38... ;lft
ją beprote.
ir laikraščių. Todėl popiežiai, kardinolai, vyskupai,
padėjimą
dar
800
metų
prieš
Kristaus
gimimą.
Chicągo,
III.
.50
į
|Trumpas Lietuvos Aprašymas. Sutaisė Juozas Gabrys. Aprašo seO kas-link katalikų divorsų, tai jIkunigai ir visokį mokytieji ragina visus skaityti geras, doras
|*
novės Lietuvos kalnus, vandenis' ir orą. Augalus, gyvulius,
tas atsitikimas jatt senai buvo, ^i- (knygas-ir
į
laikraščius, štai kaikurių didžių vyrų išsireiškimai Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas; Trumpas Lietuvos Istorijos va
mineralus ii- tt. Vilniuje 1906, pust 54.................\.
dovėlis. tinkąs mažiems'ir suaugusiems, 112 pusi..7 . 251
si ir pamiršo, matyt vargo duktė Japd
jptteikny^s ir Mkra&eitiš:
Ta pati,. drūtais drobes apdarais .. ......................................... 35{Vytauto ir Lietuvių veikmė didžioje karėje*karėje ir kovoje tiessnaude.
/
Į
Vienų knygų pakanka paragauti, kitas verta praryti, o Lietuviški Raštai ir Raštininkai. Rašliaviška peržvalga, parašyta
Į
Grunvaldu. Keli praeities ruožai Su paveikslėliais. Paraše
Ąpie mergaičių šokį kalbant, tai kaikurios yra tokios, kad jas reikia sukramtyti ir, suvirškinti.
i
J. Gabrys. Kaune 1912. pust 8<5 ........................ * .
Lietuvos Mylėtojo (Dr. J. Šliupo). Čia surašyta gyvenimas
toji lietuvaite, apie kurių buvo rJI
— Bacon
ĮVyskupas Antanas Baranauskas. Jo pilna biografija nuo užgimiir darbai kai-kurių' lietuvių, kurie.ką-nors gero paraše Jiesoma, tad toji “beprotė1 ’ nebuvo
į
mo iki myriui. Parašė J. Daubaras, Seinuose 1911, pusi. 51 .25.
tuvių
kalboje,
kaip
tai:
Di*.
Basanavičiaus,
Ivinskio,
S;
Dau

Jei knyga kilus nuo širdies, tai ji pasieks lutų širdis; au
taip baisai apsirengus; kaip apie toriaus šiaip visokios pastangos ir dailinimai mažai tereiškia.
kanto, vyskupo YalanČiausko, kito. Burbos fr kitų. Tilžėje
Vinco Kudirkos Ryžtai. , Surinko ir Spaudai prirengė Juozas Ga, ją “duktė’ ’aprašė.
’
bry».* Spauda Otto Mauderodės, Tilžėje, MČMĖ£
'
— čatįrle
1890, pusi. 234. <
*,,...■.
< .50 [
Ji taip put lankėsi ir ant Mo
Tomas I, Turinys; Biografija, satyros ,eilės; Prakalba iBo^raLietuvos Istorija nuo Gedimino D. L. K iki Linblnm nltijai. Pa
-Per
todygas
mes
pasišnekame
su
augštesniais
žmonėmis,
o
terų Sąjungos maskaradinio ba
fija, VirŠininkar, Lietuvos tilto atsiminimai, Cenzūros klausi
rašyta Simono Daukanto. Knyga 11. Plymouth, Pa., 1899, . .
~ .
. • .
\
tas
pasišnekėjimo
būdas
visiems
prieinamas.
Geriausiose
kny

liai®. Tada ir gaspadoriai buvo
*
.e
.
>.
r
į
mas. Laisvos valandos. Knlovo
Ki-ilovo pasakos. Pusi. 233.
gose išminčiai kalba į mus, suteikia mums savo brangias min
e*
”
I
M. Tėvynės Varpai 1899-1899 m. pusi 381,
atėję, ‘bet niekas jos nematė bei
tis ir lieja savo sielą į mūsų*
• ’ •
*-> Channing Lietuvos Senovės septyni PaveiksM paraše Šatrijos Ragana.
t
nenorėjo^, matyti.
.
Knygelėje aprašo: Kaip išrodė nitoj boeįij žeme gilioje senoI
_
.
UKiekvienas, geidžiantis savo tautai labo, kiekvienas švie
včje. Kokia buvo mūšį tikyba, Selloves Ėetuviai Beutėnas
I
‘ . . V.
...Jr V
Jeigu jau mergaitės neverkia, įj
• V-i
•t- x
. v/ - - ,5- -i-i - • - ttu
I
kunientos apie lotyniškaslitaras,Dygima, Alkomis. Kovabutai ko “ Vargo Dukterei” raudo sosšalininkas, privalo kuodaugiaUsiai pasirūpinti išplatinti sa
ir Vaidevutis Lietuvos.didvyriai. Živile. Apie įkūrimą ViiĮ
*
r
’
lių Ispanijoje, Maskolija ant .dviejų gadynių ežts, Liaukime
vo apielihkėje dorų laikraščių. Nesigailėkime darbo ir išlaidų
niaus. Gražina, narsioji kunigaikštiene Vilnuje 1906, pust 39 ,15 į .
■
. - .
rt. ,
_
ti ir visoms lietuvių kolonijoms
bažnyčioms, mokykloms, draugijoms, taip pat nesigailėkime iš ■n .__ . r
T T-. , -t-TTr
*-•
11 ‘vi A
1
bėgę į Ameriką, Gale pirmojo dešimtmečio, aTutystesjtomapranešti. Patarlė sako; “Geriau laidų ir žygio doriems Iaiįrdščiams platinti.—JProf. Kun. BttČys Pajauta, Lzdeikos duktė: arba Lietuva XIV arazyje. Istoriškas
.
/ -j , cu
;« * .v
»T
« Tom.'
I ,
•
.v
T
v . ..
I
tas, Graždanka, Slogutis civilizacijos. Smulkmenos. Pusi. 254.
S .
‘romanas. M.,Birmrtow,io. Sulietuvina Janas Montvila. Chm . |
»
y
. , A t
*
tylėt ir Dievą mylėt.”
T".
tu loti
i'nnl TOmasI v. Dramos ir apysakos r Mndaugis, Keistutis,Nari<
Skaitymas
protui
yra
tuo,
kuo
pasiinankštinimas
kūnui.
Patartina jaunimui, kuris iš to
cagoMiL, iJiini., ubu
.................................
i.uti
mantas> Caidylos apysaU, Vėlinės. Pusi. 317.
Kaip
yiejfft
užlaikoma,
sustiprinama
ir padidihama sveikata,
kių apsirengimų piktinasi, pasilikt
‘ 1
\ i
- • - • • - • - • - - • * - -«“•> Į
v. Apysakos: 'žemiii dulkes, Pggieža, Jurgis Dtirnėlfe,
įfaip antru proto sveikata gaivinama, auklėjama ir sudcStina- Pasako,tonai apie veikalus lietimų tautos, paarayti Sintono Dau-?.
Vaitkus
Smatoas Žvirbliai Džsimerkus Pust 25Ū*
namuose kada rengiama maskara
kanto, HlOzofijos Magistro, 1859 m. Išleidimas pirmas. “tie- | -.
«t • r, f * A1-a ’
vir a
taa. — Ad&žtiL
diniai baliai. ■
- i . t - T-j « ■ >> bdM#
m'• *
**
I Tomaji
Dramos: Orleano Mergelė, Viliui TcH’is, Kainas
hiviųnkit bei Lietuvos nusidavimai.” 1897 m. išleisto, su išI
tT.
. z • . -vt.
, .,4. * < - ■
.
Žmonėse* išnyktų pūsė pliauškimų, jei jie skaitytų tik to.
,
: . “r.
. ....į. . .v j. *. * ,•■*.
I
Visib* tomai kartu (pavieniais liepa Budimu#)
J.wr ą
įkaitydamas tą aprašymą, žmo
traukomis n* “totoriški atsitikimai is uknuiiktj gyvenimo Lie-|
.
I
gui gali manyti, kad Detroite yra ūkiuos rastus, kurie skaitymo užsipelno. — Dawson.
tuvoje praeities ir ateities.” Bitėnuose 1893, pūsi. 249-1 v... J^Į-d^ -SA.
MkHMHtMNtevlUm Parašč Dr. J. Basanavičius. Tilžė
Tie»«*>dto 8ae.,rt.tas.
•
baisių žmonių. - Bet .. visai prie ;
Vanduo-po lašą varvėdamas akmenį prakerta —taip nuola
i«qq »
i i"
vi
rmusia knygele pažinimui kdž Ui yra tm mūsų lietuviškieji • •
šingai — Čia gyventojai apsišvie tinės bedievių zaunas negali, neatsiliepti ant pažiūrų ir jausmų
iii
e
v
•
*-►-»
*
t
I
Kocijalistm
bei “ciclsta.
Su įmvekslatH.
afi
tę, prakilnios dvasios, grašių min Katalikiškos visuomenės. — Kito. A. Kaupas.
Rašto Istorija* Pagal A. B. bchintzeri sutaisė Hemas. Aprašo, ko.. u - +•„
o
f
v
i-.ir,
w
.v
, . -v t-i
.
r*t-.*
Ilalgins* Paųtmėjimui 590 metu jutolėjaus kovos ties* nalgirm. Su
r
čių ir norų, išskiriant kai kurias t km būdu žmones rašyti išmoko, kaip išdirbo sau rastą kiekvieI
fnn . ko
-rti 1
A
•
i
» t.j i
v. .
.
.v
I.
paveikslėliais*. Parašė PapatMm hemuose 191.1, p.- 5b.,,.,, .It f.
Ta patį apdaryto..................................................................... .2.50
na žmonių tauta, koki buvo raštai senove,]e dąiig metų prieš
į
.
:
.
.
»*
'
Į
ypatas.
Lietuvos iitori|A JSimano Daukanto^ Nuo D. L. K. Geditttinu iki
Kristų, kada žitiQnūs riotoje rašto vartoja mazgelius ant šniūf
.
,,——-—L-, ..' '
. ’
į .
Šv. Jurgio parapijos bavaras ei
Liublino unijos? Antra Lietuvoj Istorijos pusė, pradžia eutomj, išpjaustymus ant medžio, iškapjijiinUs ant akmens, piešė
Į
ų
a
:♦ i.v£t 'įfe’f-ir •> #
* *•
;i
na visu smarkumu.
*
paveikslus, ir tiV nesenai priėjo iki šiądieiiinio alfabeto (lito|
'
t
?
‘ v
’
pėjiškos kultūros, krikščionybė, užbaigimus milžiniškų kovų
? ru), su kuriuoin dabai* gali parašyti kiekvieną žodf ir viską apĮ
$ bttolugo,. visada reikto
'
jnunwif
su kryžeiviais, susiderinimas Su lenkais ir rusų tautomis. Gražiauria Žydėjimas Lietuvos ir pradžia, jos politiškojo mipiioĮkiiygQ8 vardą. Vžmokesnį žeffttoua dolerio galima mųriipam.
kalbėti taip gerui, kaip ir .gyvu žodžiu. Chicago, IJj., 1995,i,
Moterys
turi všltfriniut
M..
.1.09
[Ženkleliais.
čekiu arba ”iwiėy otįlU;
* liifiio.
naujausio lietuvių vidiirinio gyveninio. Knyp tįsi. *104
.
? gC Jotrous, kur norinčios ntokhtttti
., ,1.25 Iriu.” tisais feikalaistkrėipiaittiės ir plftigūs šiunetaūt,
y
ggM. Plymuntli, Pm, 1897, pusi 53l.... t. <.... *
Tu puti apdaryta................ .......................... ....................
. . .1.50
uMttuvlnėt
apljtuvinėt Įmanąs,
lempas, labai rrafilai
gražiai
hnet adresuokite taip:
Ta pati apdaryta....,
...W tShnaaaa thnfltttfttkl, jo gyvenimus. darbui ir vargai (17934864).
siuva ir ganu skaitlingos susiren
Abi knygos drūtai apdarytos į vioną tarnų ,..
.. .4.00
Paraše Augustinas Janulaitis. Vilniuje 1913. pusi, 46.... .50
“
t
ka, ne visos eina, nes visos lempų Lietuviškas Albumai. Dūlis i. Istoriškos ir Šiaip jau Lietuvos
^TDARBiimrKis”
slv. Kalimiem Lietuvos Karalaiti*. Ypatingai jaunuomenei pavietos. Parengė ir išleido kitu. A. Milukas, ^įmiandoali, Pu. M
neturi.
eoJsee Wert Broadw
gėtth
liif.
turtinu skaityti ir platinti šią knygelę .,.........»,
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jo savo jaunas kojeles. Tietaų P. g. Aušros Vartą.......... .. .120.00
vienai jaunutei mergelei ir vienamjšv. Cieilijoe priaug. choras 85.00
berniukui reikia suteikti kreditas’’ L. Vyčiai atsižymėjo: varg. A
' už dainavimą, būtent Vaitkhitei ir‘ ^tanšauskas, O. Bu gailai! ė, ’J. Bar f
tis, V. Šimkus, KlimiutėN.

Blažeyičiiikni.

' I

Didelis prakalbos.

. LDKS. rengia griausmingas pra
kalbas, kurios įvyks 21 d. gruo. rilio, šy. Buko salėj, 20 Webster
■St. Kalbės pirmą kartą Montv
iloj advokatas Petras Daužvardis,
kuris savo kalboje nurodis darbi
ninku išeiti iš vergijos. Monteliikiam tik tokią kalbėtoją ir pa
geidaujama, nes tokia kalbėtojas
kai Daužvardis> yra vertas klaušhnori ir girdėjimo; jis tikrai nnrodo darbininką vargus ir kelia iš
įą išsiliiĮosuoti. ‘B** svarbiąją
prakalbą bus ir teatras. Niekas
nepraleiskit šios progos. “

CAMBRIDGIUB DIDŽIA.

VIETINE ŽINIOS
PAR. FĖRAĮ.
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Z

-.su*.: A. Kurtom, .T. <XWk«.
PAPUOS ^a. pryitą sek«
. S..
. Zantra;‘ -t
. hnadwni pilnai*
sumušė ppaeiP. 8nr
ta A
į sekmadienius,
žmov^r * *

a^T

Bet.. kažin kodėl, faktai kal
Pp. Ju§kai«S7knn. F. Jnž. ba kitokiu tonu — sako, sandariečiai greičiau • akeles, iškaiieo brolis ir broliene, misi>paąs lankau, pli^ negu kad
Iflukė jauno, gtažang sūnelio/
pralenks kitus. Ją kromelis
labai džiūsta ir visi galgi traip
kinai.
’
į
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Tel. S. B. 4M0
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Įwfeliva pilnutėlė svetaine per

Sahvonu'n?, Liutkiene, R, Lehed4 .

BaHdoi jau nebetoli. Neuimįiik »arąją Lietuvoje
su
trik jiems per ristu metus neribririim.
I. EAMDŽHJS-SETMM
“DAMnnNM”
t

• štai praeitą sekmadienį įvyl

KRIAUČIUS

.•»* s

;

~' Idetaryt aydjtojM
T» IA«T BBOADVAY
8a. Booton M&u.

I

ko vienas labai didelis sandąj
VALANDOS;
nuo
p
ryte
1W O. vaL tulmt*.
Kriaušius
A.
SIMOKAltis
pepI
riečiams pasisekimas — prara
~ į’ . .
,
jeio it ant mielių
? sv. Kazimiero parap. vardu dc-1
i do vadovystę UKBSŲ KLU atkėlė i narių .virių.' 4l» siuva vi- IIlt*--*-*
Buvęs.
t
kuoju davėjams, pasidarbavu-1 •
_____
nokiu*
vyriškus
drabužiu*
ir
gerai
1
BE, kurį įie vadindavosi savud padaru. Pigiau, negu kur nors kl-iį
I
t
l
slems ir rėmėjams par. hflzarė.
I
kuriam ilgai Vadovavo Juod-1 tot. Taipgi Mpronlna ir išmian senus. Į
TH. Žo. Bortoa 1W
Kun. P. D.niūn...i« j SUGRIŽOIŠEUROPOg.
gūdis, kuris žįūrėdavo į katą-,
A. BIMOKAITIS\
Į Jšrinktasai Mass, valstijos
likus - ne tolerantiškiau šiom is' $44 W, >ro&dw» 8e* ^ntonĮ|
(Antros lubos)
, . |l
akimis
načhališldausiar
ROCHEBTBR, N. Y,
Igubernatorius Fuller sugrįžo
onso nuw Rytais iki* iri.
smerkdavo juos, ir, net atvi aasjaassgąriU-Įiri'^
.'
[Nuropos, kur jis buvo nuvažiaPraeit, savun, tmejome puru-1
praWsti
vakal.}ię
Po plota ano 1M
rai sakydavo, kad katalikai ta
-T*
VakaraisntioS—«
pijos .eina,
saapa^icin-Į
Gimsiant gubernatorysme kliube nieko neturi ir
NU B. BrąUway» Bo. Brito*
ti fondą klebonijos statymui. Munieko negali. Gi dabar pa
JUOZAS
BEBARAUSKAS,
sų pampijonys gėrisi matant mū I. "
.
f
sirodė
triiuptį
kitaip, ne
AKIŲ GYDYTOJAS.
są gerb. klebono J. Kasakaičio •
tušti žodžiai, bet gyvi faktai
.
TeL go. Boston O464-J.
Lapkričio 29 d. mirė LDKS. na darbštumą. Per jo didelį pasidar-1 SUSIVIENIJIMO
Šisai jaunas lietimą profesiparodė kur sandariečiai eina ir
rio Ignaco Antanavičiaus moteris bayimą šv. Jurgio parapija gerai l
SUSJRIN|CIM£8. jonais* yra gimęs So. Bostone.
kur katalikai — balsuojant už
Esu įgaliotas autoriaus prižiūrėti Įi
Barbora. Ji turėjo širdies ligą Ir pakilo. Tarpe aerp nutfifct, karr O TO GRIFAIS
1|I
.
į „wti. Baigė čia Bigęlow pradedamą kandidatus į K liūlio pirminin 1 rskollntl šhjoa veikalus;
♦’Consiiiūm
Apveždin-.kl
buvo jau 64 m. amžiaus. Teesie tara būna'<r maaj uemtikrmelnj.L^ stIf)il4llkim!ls tovo s<t,kmil. ją mokyklą ir po to So. Bosto
wmt
kus, kataliką kandidatas, jau kit ą Mmic,’* “Birutė,” “Užburtas I I
jai lengva žemelė.
‘
. Boutfc Boston,
no F-figlr Scliool. Tada įstojo
bet rimti parap.jopys nebaray
Kunlgalk^Hs,
’’
“
šienapjūtė,
”
“
Lietuįl
nas pilietis, teisią* studentas vlškas Milijonierius,” “aTrnaltė Pn- II Daromdailinapaveikslus, VOMlllMt
L. D, K. S. mišios už mirusį na
riiio,ja.
[je svetainėje. Narinbuvo ga- į .Universite of Massaehnsethę Juozas švagždys, gavo 28 bal mok#’ (valkoms operetėj, "Adomas I i ' traukiam, vakarais. Džallkom 0rį Rankaitį bus prieš Naujus Me
ruitea-rtmus.- * ■ / . .•
J Ieva,” ‘'Valkas ar Mergaitė?’*,Ir l|r
Pgrapijlnfe choras yra gana gerina gražus būrelis. Valdyba pa kurs randasi Bostone. Jame Č sus, o sandariečią didėlis asu- Ir
^vraą^iatiir'r,., \Vjih, .'į,1 /ij įimM'įff'jiBaiiij
operų
“
Eglė,.žalė!ij
Karalienė.
”
.
IĮ
tus, L. D. K S. 2 kuopa savo na
.Taip-piit galima pas mane gauti Į Į
rai rimtas, matyt, profesorius yra Į si I i ko ta pati. Buvo; daug kai jo akią gydytojo skyrių. Savo ba, Juodgudis, gavo tik . 8.
rius višuopjet turi minty: kaip gyvisus JL Petrausko spiuisdlntAis veL 11
kursą baigęs bnyo perjaunas
Taipgi ir kitose vietose sanda kalus. Klauskite Informacijų šhiom lt
sveiką nervą žmogus. Yra viena beta apie centro raštininką,
vus, taip ir mirusius.
valstijos
egzaminus
laikyti.
Ta

' ' ,
- , ‘ lt |
gabi giedorka, artiste, panelė A J Labai nusiskąsta, kad centro
riečiai pralaimėjo juodžiausiai aptrašu:
4
^Lelijėlė.
,L
(*.'
NAl^DAUSKAK,
II
da jis du metu ’speeijalizavdsi
4- katalikai gavo absoliute di
Snunoraitč Ji lavina savo halsą raštlunkas p. Kižiš npatsakthė125 Aliston St.,
Lmvrence, Mass, II
Įį
MassacĮiusetts’ Scbool of OptoL
pas vieną iš geriausią profesorių ja ant kušloj, neišmoka pąšaldžiumą.
H iri. 0 iki11 ryte. 1 iki 8 po plot
metry. Dabar perėjo valstijos
LAWRENCE, MASS,
• JikiOvak.
?
%
Eastman j-clmol »f Miisie.
Tiki- Įpą ir 11, ir t. p. Susirinkimai
Dabar aišku kaip sandarie-:
889
Broadway,
Sa
Bofton.
’1
kvotimus
jr
gali
atldaiyti_<rfL
—temškū-dideRo-nepąsitenkinLTat 80. Boston 2881.
___ Palanga. ■__________
Są. * Kol kas xfar nežino, kur čiai auga ■— nuo drūtgalio
......... • > ■
aKaaauBSBBasaGKiaaaAiGaKeKRaaHKaaai
.Berželis..|nw tokiu raštininko elgesiu.
I
I
apsigyvęs. Jei .kuri kolonija smailgalin.
r*
Amerikos Palanga sparčiai an
—•
* Rep
nori, kad jis apsigyventų, ta\ Ūkesą Kliubo rinkimai—ka
ga.
Kaip jau nupirko Laivren-.
ANT PUIKAUS KAMPO geriousio]
kreipkitės: 29 Rosemoiuit St/
DETROIT, MICH. ,
vietoj
Ctty Putote ari L Broadway iitalikams gražus pavyzdis vie
ee’o parapija 90 aktą žemės palei
patąaroo,
10 kambariu namus su IntaiDlUTlt'tA.l
TAI LAIKAI.
Dorchester, Mass;
ežerą (AVelchs Ponį, Methiien) anybės .spėkos.
sais (improyements} ir vieta dėl gnAtitaisymas.
į
,
-——
rtidžinua, Savininkė išvažiuoja, todėl pie tą ežerą tapo įtaisyta dvi krau
..........
[ Vienos lietuviškos šeimynos
parduoda už $5,500, $2,400 įnešti ir Ja- r
'
Katalikai
vienykimės,
spies“CHORO REPERTUARAS”
bai lengvos ĮSIygoff, . ’
.
,
i:
tuvą dvi mąudyklk_dvi šokią
■‘Darbmtafa,” No. 136. žinutėjPraėjo čitipinėti dalv(OUMAU8KA8)
kimes vienas prie kito, stokimt
CAMBRIDGIUI
puikus
3
šeimyną
Į
I »•
^Vetainčs ir apie 50 namą, Spar iš Detroito, ivvko negeistina kini- Įdėlius,
LIS, kurie jani nepriklauso,
Su pirma drena sausio, 1925 vienas už /visus ii- visi' už vie 18 kambariu namas su visais ’ nailjoa I 705 Main St., Montello, Misi.
čiai vystosi į vasarinę koloniją du : pasakytu - Ii. ltarfkeviėienei, T?vl,i tas ^patiko. Jis da te- metą, South Bostone pradės ei- ną, o tada sandariečiai galės mados Improvementals, Šildomais po-1
(Kampas Broad Street)
<?Ials, olektrllcos Šviesa ir piazais. ren- l
(summer resort) ir dar lietuvis o turėjo bfitt p-lei R. Ratlceviėiu- 1,cPanwna
- ttevogk. ei mėnesinis muzikos leidinys giedoti kaip tik jie nori.
dos $125 ant mėnesio, preke tik $12,700; g
ką. ,
*■■■■■■ ,*!■... ,'**!
"I _
i ii
.•ck
ITokiu būdu -jis nenorėjo* kad. L- ^Olioro Repertuaras.” Ja
Reporteris.
/A. IVAS
i
’ Tel. So; Boston 0628
■
Ūhui
atsiprašom
p-lės
Ratkeri-1'
1
'
i
‘
flOTs
nelanW
to
įsakymo
Dabar toje Laivrence’o Palan
.‘
r .°>01 W. Bronihyay, So; Boston, Mass. I
me tilps muzika vien tik cho
LIBTUVIS DANTISTAS
I
goj stato po grąžą namą Petras Čiut^s
'
—tai pabaudė sūną. O motina rams ir .kvart^tąms. , Jį. leis
Jeskeliavirius, Petras Janutoms,
Karys būdama $ nuaus. lepintoja, ap- jaunas mūsų muzikos žadinto
(KASPARAVIČIUS!
Valerijonas Puplauskas, Skusęvi.
skundė tėvą policijai, pastarie- jas A. Bačiulis, kuris yr& jau
2 šeimynų 13 kambarių namas su vi-1 436 Broadtfay, South Borto*
Čius savo namą turi jau užbaigęs.
Ofiso valandoft .
. ji suareštavo tėvą ir nubaudė-, kelioliką muzikos - veikalėlių
Pasiteiraukite Šals irnproyementais, skyrium šildomais I
pečiais
ir
vietą
dėl
kelių
garadžių,
pul-1
nuo
9
Iki
12:00 ryte ir nuo 1:80
Sodalieijos didžiausi kempė ir už
NORWQODr MASS.
apie patogumus
parašęs ir išleidęs atskirais lei
vienu menesiu šaltojon.
keliavimo ant ki apylinkė, artf Columbia Road, Dor-1 iki 5 Ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakarė.
baigta. AViesneris bttdavoja/‘toJ. V. Valdžios chestery, prekė $7,500 ,tik $2,500 įneš-1 Ofisas uždarytas subotos vakarais
X. diniais. “Chqyo Repertuarą”
’ * A^ A. - . ’
'I ir nedMdlėnials.
'
laivų. .Tie turi U .
baeeo slides,” Juknevičiąs ir Ri
galima
pas.
jį
užsisakyti
vi

Prie
So,
Bostono
3
Šeimynų
18 kalą-1 stešMsv.iiMass«a|Ms^^
švarius,' ,’pąto** .
—:—
—r . ■ ■
har|ų
namus
su
visais
ImproYementals,
rmas ieško Palangoj vietos ręstogkm
kambarius,
_
Upta-ič-io 28 dieių pėrafekyrė
CAMBRIDGE, JtkŠS.
» K •k
siems metams
$2į00. O ku dėl 2f4 arba 0 žfffStilųJ Pulkus Įvai puikioj vietoj, prekė .$11,700.
rauni uždėti.
A. IVĄS, 361 Vest Broadway, South [
16 iffiTV SOUTH BOSTONU I
su šiuo pasauliu Maivelė Jonušai-1
____
rie užsisakys pneš Naujus Me rus valgl^jąandagus patarnavimas,
Boston
,Mass,
(D6)
didelės
’
dėnys,
beno
koncertai
Ir
vi

Pernai bostoniečiai ketino nusi tienė. Velionė buvo darbšti ir paLDKS. 8 kp. susirinkimas į- tus, tie gaus ų^ $1,00, Adresas: sokios rūšies gerumai ir patogumai.
pirkti lotą ir statyti kaip ant vyzdinga lietuvė motina: mirė su- vyles utaminko- vakare, gruo- A. Bačiulis, Bos 16, Sd. Boston,
Rengk, kad Jūsų giminės būtų par
į
AKIŲ SPECIALISTAS
I
beačią namą. Šįmet iš Camhridgc laukus 45 metu amžiaus. Tapo pa- džio 9-tą d., 7:30 vai. vakare, Mass.
’
(D9) kviest! į Amerlkų ant J. V,' Valdžios
t W9a W. Broadiray, $o. Boston 1
laivų Jungtinių Valstybių Linijų.
vienas papirko, lotą.
laidota- sekmadienį, lapkričio 30 d. pobažnytinėje salėje. KviečiaMatyklt jūsų vietini laivų agen
Mačiau . parsiduoda du namu. Palifco- didžiame nuliūdime ir gai- mi visi seni ir nauji nariai atPUŠININKB mergina 20-30 mietu mi
tų
arba .
SANDARIEČĮĄI SMAILĖJA.
300
dolerių prie valgyklos- (restaurant).'
Turėtą juos papirkti lietuviai. lesty vyrą Joną, šešias dukteris: Į si lankyti.
Naujieji- gausite
Turi būt dirbus valgykloj už vaiteekų.
United
Statės
Lines
Spėjama kad ateinančią vasarą Oną Tarutienę 23 metų, Anelę 14, knygutes ir tapsite pilnais naSandariečią-berniokas daž- 45 Broadway, New York City Kreipkftės laišku arba ypatiškal: KR, pv. JONOEV.BL. PAiELFOtiH
HĘRMAN, 137 E. 31 St, Ne\v York,
bus tai nepaprastas Palangon žmo Petrę 10„ Marę 8, Florenciją 5 ir iriais. •
Boston, Mass. N. Y.
nai'pntojasi; kad jie auga kaip 75 Statė Street,
'
' .
(D6) h DRAUGYSTįS YALDYBOt :
nią plūdimas, nes jau trys kostu- mažą dukrelę dar tik .dvieju sa
Managlng
Operatore
for
Valdyba. lepšiai, neužilgo praaugs jau
|
; ĄDRBBAL.
t
meriai prašė Petro Jęskeleviciaus vaičių ir sūnij Vincą 13 metų.
tį ir bus karaliai ant visko.. United- Statės Shipping Board
PIRMININKAS — M-eZotį’ , ’ '
kambarių. Turbūt šiemet iv Pa Taipogi žentą Atiką Tarutį ir pil|z 688 E. 7-th.ŠtųSa' Boston, MaM
NAMAS 3 ir 4 kambarių, tarpe F it Į,
langos koplyčia bus išdabinta.
šesecę Oną Lašinskienę, A. a. Ja-j
OiLlhll Įfl
■ Telephone Sp. Boęton lSlt^T.
porcliester Sts..po num. 327 Thlrd St, |/IOB-PIRM.Kas/s Ambrosaš
'
Visas Lavrence’as ruošiasi turė Mušaitienė- prigulėjo prieTC L. R. L. Sveikata, vra tai. brarigiauSo. Boston’, Mass..
*
į
492 E, 7-th .St, So. Bošton,
|
» •
,
ę.i
ti7 šiemet žieminius išvažiavimus. K. Mot Sąjungos 3(i kp. ir N. P. sias turtas žmogaus gyvenime.
I 'ROT. RAŠTININKAS —X GlinrtHfc
f
5 Thomas Park, So* Boston, Mkm.
^pilkutės
visokiu
stylių,
artistiškai
išpiauštytos
fr
gražiais
akmenukais
papuoš

Pirmas įvyks liaują metų dieną, P. šv. Moterą Dr-jos.
Minėtos Kad ją tinkamai užlaikyti, tai tos 50 centų ir aukščiau. Darau naujus žiedus* Ir spilkures. Taisau auksinius
pIN. RAŠTININKAS ~ Matas MMfc
|
40 Marina Eit, So. Boston, Mase.’.
ir isldabrlnius dalykus. Reikale kreipkitės:
kitas Vašingtono Šventėje.
draugijps nupirko po pluoštą gy-< reikia gyventi pagal sveikatinĮ KASIERIUS
Naudžiūnas, - ‘ *
Koresp. vų gėlią; pažymėtina kad N. P. P. gumo reikalavimą. Kaip rei- VLADAS ŠPOKAS, 66 Wayne Street, PROVIDENCE, R. J.
į
S85 E, Broadvvay, S. Boston, Mass.

• *- r. r t
’
mkien<s R. Lebedikas.,

Į vw vakarą. Visr laimėjimai
L. ..
, . v

♦
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PIGIAI

AMERIKOS LAITAI

DR. M. V. CASPER
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|

*

——y—i—

'

’

REIKALINGA

y • .

ANT BUVOJIMO

^^VFIKATA”

SIDABRINĖS SPILKUTES

REIKM.INGA TARNAITĖ

—t-—.

-

-----------

NASHUA, N. H.

Šv. Kazimiero par. bazaras jau dėjo velionę iki kapą. Už šį pas- nas. - Knyga -didelio formato
užsibaigė. Nors darbai šiemet ei kutini simpatingą patarnavimą p40 piislapią su dąugybe pa
na vidutiniai, bet vieniems padir Draugijos valdyba taria nuoširdų t veikslą. Labai dailiai apdary
bėjus, p kitiems parėmus — baza ačiū visoms narėms, kurios daly ta ir ant apdarą išspausta auk
ras davė gerą pelną. Tai buvo iš vavo laidotuvėse. Laidotuvėse pa sinėmis raidėmis žodis, Svei 
mėginimas, nes Čia jau rodosi III tarnavo graborius Akune virius iš kata.” Palyginus knygas ver
metą kaip lietuviai turi parapiją, So. Boston*o. Pirmadienį kun. V, te su josios kaina, ji vra labai
bet nebuvo rengę ne sykį bazarą. K. Taškūnas atnašavo gedulingas pigi—$2.00. Linkėdami savo
Daiktą daugiausiai buvo surinkta šventas mišias už velionės sielą. draugams geros sveikatos ir tik
nuo svetimtaiičią ir nemažai lietu Ilsėkis ramybėje motute, palikus jau paskui visokią laimią, ne
kai paaukavo. Geriausius daik buvėlį mažą vaikelią šioj ašarą pa paigailėkit įteikti ir šią puikią
tus laimėjo lietuviai, kadangi sve kalnėj!.
įmygą ^Sveikata” kaledinhi
timtaučių labai mažai ateidavo į
Stella Maris dovaną. Tai Mis atmintis ne
bazarą. Tiek daiktą, turint dide
vienai dienai ar metam?, bet
liam mieste, galima buvo padary
žmones, kurie perkasi nuo visam .gyvenimui. Reikalaukit'
ki kelioliką tūkstancią doleriu... dus ir geria juos, vadiname dabar ir neatidėliokit iki pas
Jjietuvią gi: Čia tik apie 400 šei pamišėliais. O kaipgi su tais, kirtinią dieną prieš šventes.
myną įę ną visi dar rėmė; neturė kurie perkasi nuodingąją, spau
“DARBININKAS”
jome prityrusią žmoniądaug 'dą ir Skaito ją?
366 B’way, So. Boston, Mass.
daiktą buvo išleista pigiab ka
dangi nebūdavo kam parduoti ti| *
A. Y. GARDINER—B. SIMONAVIČIUS
kietą. Savi ir svetimi aukavo kas
ką galėjo, bet išlaimėt! nebuvo to
kios didelės akvatos. Bet vis-gi
U
*
k
v
bazaras pasisekė, nes įeigą buvo ;j' Pas mus galite gautgeriausio išdirbimo pianus, grama- |
$1,767.15; išlaidą $726.45. Tai-gi k fonus ir lietuviškus rolius dėl play pianą, Nauji pianai
į ji $325.00, o playdriąi $425.00. Reikale kreipėtės:
ij
pelno liko $1,040.70.
GARDINER PIANO CO.
£
Draugijos dirbo atskirai:
L. V. ir par. chor. padarė $615.00.
# 472 Westminster St.,
Providence, R. Į. J
Suriv. L* R. K. A......... 412.00 ~
Av. Onos Dr-ja ..........
231.00
i»« * « » « i

Įį

GARDINER PIANO COMPANY.

*

[MARŠALKA —. J. Zaikis,
7 Wmfleld St, So. Bostonu MM,
prie namu darbo. Tik trys žmo I
k ^Draugija laiko susirinkimus kas tite
nės šeimynoje. Atsišaukite Dor B 4* nedSĮdienJ kiekvieno, miesto, 2-rų
L/al. po pietų šv. Petro parapijos salll
8585.
• ■;/
I;192 E. Seventh St, So.’Boston, MstaT
b - -t ,
' r . • t "i

8v. l)r-jos buvo labai gražus gėlią kia gy'veūti kad būti sveiku
lnyžitis. Taip-gi gana didis bū- surasi “Sveikatoje,” knygoje,
vys N. P. P..ŠV. Dr-jos nariu paly-■ [kurią prašė Dr. A. K Graičiu-

I

Nupiginta Iki
M
Zk Nupiginta Iki
$38.00
|f A lllll
$38.04’
jHLl/Jl V

Modelis H

Modelis 11

ŠTAI Mūšy PREKĖS

ŠITAKAINA BUS TIK PER 30 DIENŲ.
Labili daug žmonių bijo pirkti RADIO kadangi jie mano kad
RADIO YRA .labai keblu nustatyti fr vartoti. Ta baimė jau paši
baigė.. Musų Inžinierių Skyrius, po ilgų tyrinėjimų surado bųda
gerų Ir drūtų TOLI PASIEKIAMA tūbų setų (3lodei II), kuris taip
1 LENGVA nustatyti ir valdyti, kuri ir VAIKAS gali padaryti, šis
SPECIALIS sėtas gali nešti aiškų balsų iŠ labai toli nuo 10 šimtų ■
iki 15 mylių tolumo, šis modelis II RADIO taip geras jėi. da negeresk nis ir už kitus, kuriuos kiti parduoda daug augštesne khina. Musų
RApIG pigus dėlto kad t
.
•
• 1. Gerai padaryti,
k
g. Mes parduodame labai daug,
S. Jus gaunate tiesiai iš dirbtuvės, nėra krautuvės išlaidų Ir
pelno,
4. Mes parduodame už CASH pinigus kad sutaupius knygvedystfts išlaidas,
■'
‘
RADIO duos tau daug linksmumo ar tu gyventum mieste ar ant
ūkės. Tas pagelbės Išmokti gerai angliškų kalbų Ir išmokys tava vai. kils.* Tai gėriątThlA DOVANA. Tas yra ekonomifikas—pirmos išlai
dos ir paskutines,.’ Ir parduodant nettofysi,
I
. .Su kiekyiriiu‘ RADiO siunčiame pilnas Informacijas kaip nusta
tyti ir valdyti.^
r ’
Kaina šitų; nepaprasto Modelio Ii RADIO tiktai $38.00 (trlsdešhntM aštuonl dolėrial A
viską nieko nereikia dadėtl, agtavas nau-

Tilgųjų Itatuviškų ramunėlių švara ;
40c,, 6 sv. ‘—11.50 ; liepos žiedai su lf J Pirmininkas1 —Antanas ‘ Pastolis,
peliais 50c. ąž svarą, 5 svarai — ^2-W j I*
146.Bowen St, So. Boston, Mm
liepos Žiedai be. lapų 65c. sv., 5 sv. — j Vice-pirm. — Martinas Knistautas,
$3.25; puplaiškių tapai 75c.
5 sv ■
> 4062 Kashlngton St, Roslindals
-- |3.00; puplaiškių šaknys >1 sv., H Totokolų Rafit — Antanas Macejųuasį
«v. — $3.$ ; stambios trejankoa sv į
_ E. Seventh
______St,
_______
_____
__
450
Sotim
Bostaa
$1.25, 5 st, — 14,75; kadugio uogt I Hn. Raitininkas— Juosas Vln*ev«!w
sy. 25e„ 5 sv,
75c. Ir daugybėskito I
906 e, BroftdTvay, South Bortai
lfių Žolių. Atsiųsk 10c. o gūnsi žolH t .Caslerius — Andriejus ZOUeckaa,
katalogų.
.
.
j
807 E. Ninth St, Sa Boatou, M»«k
- M BUKAITIS L. I Maršalka — Aiėksandra Jalmotaui,
44aNudwmAye.
MRochertor,N.Y: II Draugystė
• 216& frttst,So. Boeton.Mm.
/ •
\
D. L. K. Keistučio Jaltai
r~r'1
- r
tfaSneiUnlus susirinkimus kas plrną N*
|J81dlen| kiekvieno mėnesio po No. ŽM
l<Mshingtbn St., Boston, Mase., 1:80
I valandų po plotų.* Ateidami atalvNklte
narių narių prie mošų Orą*
Atidarau kriflučlaus dirbtuvę. Tat- [ <u savim
r
sau,
kriaučiš- Įtljo®
l'djos prlalti
prirttalytL
- prašinu Ir taip visokius kriaučlškųs darbus, dirbu. Visiems reikia kreip
tis pps savus lietuvius.. Atlieku darbą
‘kuogėriai^ful ir už pigių kalnų. K<" Mh KAKMIBBO B. K DB-JO8
JĄNKUNAVIčIUS, 202 W. Fįfth St. h
VAtDYBOBANTRAMI
J.Jaroia^.
w’
So. Boston, Mass.
(BU) blrmlnlnkas

KRIM
I

• <fojttnw$-'
■

į'* . VAlttOK/ftk.rPON^ KI-OM ET VŽSTSAKAJ

501 Gitizens Bldg.
.Canton, Ohlo. _

_ ui

i

(Darbininkas)

•;
.

Bears Širs: Englosed flnd Monėy order for $38.00 (ThirtyElght Dollitrą) plense senti nu* one of yaur Model : II RADIO
sets inclndlng everythlng— reądy tb ūso and instructlons. Yaurs
trply,
• iby name Js:

A> T A ♦ •

My mali n<t4tw k

I UIBŲNA TEN

n—

ŠVIESA
žemiausia kaina sąvada*
mę dratusdal IvioąriJflumos
Mm
A

K. KEISTUfflO DX4IKiMI
VALDYB08JUmtA|Ul

0. L.

f 502 K. 6*th St, 8a Bostoa, Mm*
ViCe-plrm. — J. Grubiųriolą
,
į
167 M Street So. Boaton, Ntetak
Raltlnlnkąs
A. JanutaoK
<
142e ColumbiaRd., 8,Borttm,MmB
’Fminsų Raitininkai >—K JCMlda,
>
8 Hgtoh’Street So. BostoU, AM
jjMInluko
L. Sragždyy,
.
p
111 Boven Et, So. Bortais, ItaMta
įl Draugui* reikalri» taripWtta
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. St., So, Borto*, Mm*. '
i
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