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Rymo Katalikų Šv. Juoaapo
Darbininkų Ędc^er&tyvės
Sujungę

PopieftMFIUSIX irto:

“KhErieno kataliko yra
$r«M>risdenn« paremti k*
Mdtiąjų spaudų ir fe kuopliMatsiaZ paiklebrti taręimo*
ftfe thM ^kraičiai yra naniiafiatuiiu daiktu Ir verti didifeurtoužmokesnio.”

D A R B I N -I N K A 8
UTAUNINKAIS. KETVETlGATS TU
SUKATOMIS
.............. , .*. ** 14.50
Užrubežy ir Bostono aptellnk&e
inptnnifl
.r..f0J5O

1

“Darbininkas”
366 Broadway, So. Boston, Mase.
Tel. South Boston 620.
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ŠEŠTADIENIS,

Sauvalingus traktierininkug
'
/baudžia.
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SU SEIDOKU PRIEŠ
ŽVĖRIS.

DIDYS AVIACIJĄ.
*
Švedijos Prekybos Taryba
nutarė remti prekybinę orlaiviGAL P
«GS LAIŠKŲ
ninkystę. - Tam reikalui, pa
TCIMAS.
skyrė du milijonu kronerių.Suv. Vaisi jų pašto darbinin Bus statoma orlaivių dirbtuvė
kai Mikalaų iv algų apkeĮimo. Arainiomiesto*_______ •_________
Jų algos pa eliamos kongreso
GAVO SMEGENŲ
nutarimu. I ongresasbiįvonuUŽDEGIMĄ.
taręs, het pt zįdėntui pasiprioBielgradas. -—-Amerikos višinus dalyk š žlugo. Dabar
paštininkų i igu reikalas vėl oe-konsiilas damos fiayton nii. š

į

(7-tas laiškas)

»

'

Iš Cliicagos išvažiavo į Mek
siku Stanley JL Grabam. Jis
•
'
.
*
ten su seidoku medžios. • Nesi
Pereitų utarninkų Meksiko
bijos, sake jis, nei su didžiausostinėje Amerikos Dariio Fe
i
; •
.
siais žvėrimis susitikti.—------ — kurie turr specialiar tam tikrus į
deracijos prezidentas -Gompers
v
Kai-kurie am'&rikiečiai kreipi&si rie^niyli Lietuvos žemę fr norėtų
*''į ................... . ir-*
leidimus, bet atsiranda ir taip J
pagavo sunkias slogas ir labai
į manę, teiraudamies, ar jie gale- ję, dirbti. Ir tai reikėtų sukrusti,
KŪDIKIS BAŽNYČIOJ.
pasišventusių įdėjai žmonių,’
sunogalėjo.
Serodoj daktarai
tų Lietuvoje įsigyti žemės, ir kaip Kurie norėtų kibti į dvarų cent-.
f
kurie išdrįsta tarti tiesos žudį
Nevy
Yorko
šv.Patriko
ka

tai padarius. Tuo klausimu as rus—lai rankpinigių pasiėmę vyksauvalmgiems pardavėjams ir',
to miesto, tai gal Jis rytojaus
tėto.}
rasta
pamestas
gražiai
kreipiausi į Žemes Ūkio Ministerl-' sta netrukus į Lietuvą. Dvarai bus
juos patraukti atsakomybėn. .
papuoštas kūdikis.
jų, prašydamas sutrikti reikalin- [ išparduodami įvairiuose Lietuvos nesulauks. Mat Meksiko sosti
rė
gavęs
smegenų
uždegimų.
YTik
š, m. lapkričio 6 d.Kybar-*
kongrese ketinama pakelti. To
nė yra ant augštų kulnu ir tas
gų žinių. Ką patyriau, pranešu kraštuose, tad kiekvienas galės padėl pašto derartmentas svarsto ra tai tas pat, kurs suviliojęs
tų nuovados taikos teisėjas ’
paliegusiam Gompersui nesvei
PAVOJUS ŽIOVAUJANT.
.. per'‘Darbininką’’ amerikiečiams, sirinkti arčiau savo tėviškės. Appašto siuntinių mokesnių pake-, lietuvaitę Onų Juozapaitę, nopripažino kaltus keturis .trakka. . Buvo manyta jį gabenti
Ūmų, kad pįdengus pakėlimo' rojo jų pamesti. Jų tarnaite
1) Ateinantį sausį, vasarį, ko- sipirkęs galės parsikviesti ir žmo■ Los Angeles, Ual. — W. E. tiėrininkus; pirmuosius tris no- jį
orlaiviu i Vera Cruz. Bot nu
vo ir -balandį (1925 m.) bus par-. neię su vaikais. Lai ir nevedėliai
liudijo,-kad jiedu ginčiodavosi Crųtliers bežiovandamas taip sMMus- svaig. gėrimams maK.
algų išlaidas^ - tarta kuogreičiausia gabenti
duodami iš varžytinių
varŽvtiniu 150 dvarų
dvaru važiuoja; by tik su pinigais. Lie
ir velionis bjauriai elgdavęsis plačiai išsižiojo, kad'žandikau- menomis pardavinėti taisyklių ;
/traukiniu į San Antonto, Texas,
PAŠTmįMKŲ ALGŲ
centrų *su trobesiais ir žeme nuo tuvoje nuotakų netrūksta. Dabar
su velione.
>'i
lis iš vietos iššoko ir reikėjo Ii- ^ ketvirtąjį — už' perbrangų J
Tai pirmutiniame traukinyje
30 iki 80 hektar ų kiekvienas. žemės nebrangios. Ateityje tokių
goninėn gabenti.
degtinės pardavinėjimų; liko/
RBIĘALU.
vykstančiame- linkui Suv. Val
Svarbiausias išpardavimas bus progų nebebus.
BAIGIA
STATYTI
KARO
.
V-*>
, .—•
[nubausti Virbalio rniesld Mozė Į
stijų rubežiaus buvo prijungtas J Wasliingtote~ Senai orius
LAIVA.
'
1
sausio mėnesio pabaigoj ir vasa
PERLEIDO LAjtVYNO '’Paužišltis—130 litų. Volpians-j
Kun. F. Kemėšis.
specųalrs vagonas ^Amerikos Kdge įnešė lAtgresah sumanyrio pradžioj, Kaune, ministerijos
EILIŲ.
;kis — 150 litų ir Kybartų Ta-A
kad.nuo|yųs.. 2 d. būtų
Vokietija baigia: statyti ne
namuose. Dabar žemės Lietuvoje TIRŠTA MIGLA ANGLIJOJ. darbininkų veteranių. Į vagainošenkas v- 25 litais. ' Bariinų jis buvo nešte nuneštas. W£irsįoma
paštininkams didelį karo labų. Tai pirmu " Sav. Valstijų senato .hilius pinkli
' traitieriiSnliaš .Jonas
yra atpigusios, todėl bus gulima
ketverge
rakate
dar
buvo
gyfoa
X
T^Mt
pasi

Per tris dienai Angliji buvo
tinis po karo karinis’ laivas pa nžgyre laivynui numatytų sunusipirkti prieinamomis kainomis.
su Įjrazdvs
100 ĮitiĮ.
jo
traukinys
pėtnycios
jj^eširimų
taįi
npbus
ir
turbūt
vas.
.
r
apsupta
tirščiausia
migla.
Lai

statytas
Vokietijoj.
2) Pirkimo sąlygos tokios: pir
mų iš $140,000,000.
rytų persirito į S
S. Valstijas, O agos paštiitiiiltitnis
Tm&K'tftalHĖmš bus
bn« pakoliinkAlkimą dienų 10 nuoš. visos sumos ; vai turėjo sustoti. Sustojo trau
• M
Z
‘‘T ’ ' \
' Suomijos ir Lietuvos JUfl
apie vidudienį .bus San Anto- tOb\
|
už mėnesio 15 nuoš.; tų metų gruo kiniai ir strytkariai. Ėjo tik
TROCKIS SERGĄS.
ORLAIVIS KRITO JU^ĖN. santykiai.
Lietuvos Op
džio mėnesį 25 nuOš.; antrais Jr Londone požeminiai ^trauki nio ligoninėj. Iš .kelionės buvo ./.
1
J - -. pranešin^jžfiftžt,’ jbg.-jiš' Jakai
;
Pastelttaį-'kBii
San D^o, Ual. — Laike 12I-. siūlymų, padaryti šio
trečiais metais po 25 nūoŠ. Gali niai; "
DIDISGAISRAS.
silpnas.
Jo
gyvenimo*
valan

karo ministeris Trockis per ke vyno maniėbrų karinis orlaivis pabaigoj Kaune EIsinkių flį
ama įmokėti ir visų sumų ant syk.
Nashua, N; H. — Ant Naslraa
DOLERIO VĖĖTE.
dos jau suskaitytos. Iki šis
turias savaites sirgęs influen- krito jurėn .iš 1,200 pėdų augšUž nedamokėtų sumų skaitoma 6
pirmojo tenoro AVairio sold
raštas
pasieks
skaitytojus upė? užsidegė medinis tiltai za. Daktarai pripažinę, kad
nuoš. Pirkimo išlaidas neša pir
New Haven, Ct. — Valo uni Gompors gal jau bus amžiams ; Ntio jo užsidegė namai ir grą- jam reikių vykti i šiltus kraš- tumos. Penki žmones tuoj žu- pora gastrolių. Be to, sumiai
kėjas. Jos siekia paprastai 7 nuoš.
vo, o trys mirtinai sužeisti. Or- krečia pas savęs atvykti š. m.
I sū baisas gaisrūs; Buvo ma- r
*
versiteto prof. Fisher paskelbė, užmerkęs akis.
dls.
Perkantiems duodamas pripažinilaivis svėrė daugiau, kaip vie- gruodžio m. pradžioj gastro- ;
nyta, kad išdegs .visas miesto
maS; Daromas notarijaiis aktas. kad dabartine dolerio vertė pa
. ‘Įvidurys. /Ikšiol nuostolių liž
ną tonų. Lekiųnt 85 mailes/va- pęjrs mūsų Operos artistų Kiplyginus su prieškarine verte y(Žiūrėk ‘.‘Vyriausybės Žinių” No,
NAUJAS AMBASADORIUS. landoj, buvo bandyta, staiga ^.Petrauskų,
.. IŠ BANKO PAVOGĖ
apie $200,000.
* •145, gr. 18 d. 1923-m., eilinis nu ra 64.7c.
*
’
pasukti ir tada kaž kas page
$20,000.
■>
Vokietijos valdžia paskyrė do ir leidosi žemym
meris
1047).
*
f
*. ■
UŽGYRĖ.
p. Britanijoj ant kas ' 100
PAKĖLĖ ALGAS.
naujų ambasadorių Amerikon.
-------- ——-v
3) Mokešniai už žemę Lietuvoje žmonių atseina 2 telefonu, o . Shawnee, OklaJ
■J Fecleral . Lenkijos ministerių kabine
nustatyti štaip; už pirmos rūšies Snv. Valstijose ant kas, 13 žmo National Bankų įsibruko ,plėši- tas užgyfė’Lęnkijos skolų atsi Juo yra baronas von Maltzon,
EOckland, Me. — Akmenų ^
UDEGĖ MOKYKLA.
skaldytojams
. pakelta algos, j
Žemę — 9 litai nuo hektaro į me nių. atseina po .2 telefoną.
kai’ir pavogę $20,000 pabėgo. lyginimo , sutartis su Amerika.’
Bridgewater, Mass. —- Trys Gaus 3e. viršaus valandoje Sutus; už antros rūšies —- 7 1. 50c.
REIKALAUJA SKOLŲ.
namai Statė Normai mokyklos tartis padaryta trims metams, j
nūo; ha.i už trečios — 5 litai; ir
Anglijos
valdžia
pareiškė,
sudegė.
300 studenčių turėjo
už 4-toš —-1 litas 50 centų. Tie
kad jei Franęija tarsis apie bėgti lauk. Keturi gaisrinin
mokesniai yra mažesni, negn kai
ŽUVO DU.
skolų
atsilyginimų
Amerikai,
mynų valstybėse.
kai sužeisti.- $1,000,000 nuos
tai kartu turi tartisir apie sko
Belair, N .J. — Traukiniui ■
tolių padaryta.
lų gražinimų Anglijai
užvažiavus ant. automobilio žu- '
.
v
vo du jame buvusiu žmogų.
SUDEGĖ ŽMOGUS
Iš amerikiečių laiškų matyt, kad
BAIGIA SAVO GYVENIMĄ-

/

Kybartai. Vilkaviškio apn-į
krityje uoliai kovojama su sau- ■'
valingais traktierininkais, vai
stybinės degtinės parduotuvė
mis, nešvariomis alinėmis ne
tik blaivybės įgaliotų asmenų, J
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daugelis yra norinčių grįžti į Lietuvų — ir tai su pinigais; tik jie
vis dar šio-to prisibijo: ar negraso
pavojus iš kaimynų pusės, ar Lie
tuvoje neįvyks kokių atmainų, gal
kas Žemę atimtų, ar pajėgs išsi
versti ir L t.
l

»

ŠUNĖS PRIEŠ VILKUS.

Kanadoj,. Ontario valstijoj,
priviso vilku. Tai iš Kentucky
valstijos nugabenta daug šunų,
.kurių pagelba busiu galima iš
Vaikvfi vilkus.
p

Aš norėčiau padrąsinti visus
abejojančius. Nei vienas iš mūsų
kaimynų, bent kol kas, rodos, nei
nesvajoja griebti Lietuvos. Len
kiškam vilkeliui ir labai gal norė
tųsi pulti Lietuva, bet nėra jėgų,
ir antra net francūzai dabar ne
4
leistų. Lenkų dabar vyriausia už
davinys tai išlaikyti Vilnių — ir
tai darosi diena iš dienos vis sun-’
kiau. .
r
-Pačioj’ Lietuvoj padėtis ispa-.
leng va eina geryn, žmonės po tru
putį pralitėja. Įvedus savo pini
gus Žmonėse buvo (spalių m. 1922
m J 20 milijonų litų. Dabar yra
jau 90 milijonų litų (neskaitant
dolerių)- Ltorbininkų netrūksta,
kad tik darbo būtų. Pasirodė, kad
lietuviui moka dirbti ir taupyti.
Trumpoj ateityj man prisieis
80, BOSTON’O LIETUVIŲ VEIKĖJOS,
plačiau psraŠyti apie ekonominį
Iš kaires į dešinę: Zosė žičkienė, Amelija JanuŽonlėne, Julia Petrauskienė, Ona Va
I4rttos stiprėjimų. Kol kas bai lentukė ir Ona Sauriene.
I
y
gia fegfegųmite amerikiečius grįšJ šitas paveikslas buvo Bos ten. Transcript’e seredos laidoje, Jos'pasižadėjo per porų sa<| Llettivų, ypač ristis tuos, Inu vaičbį pardavinėti So. Bostone ‘‘ČHristnias Senis” naudai Bostono D&oyos Sųjįųigai
t.
«
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Gloucester, Mass. —- Edward
SUSIŠAUDĖ.
P. McCall, 81 m. amžiaus sude
Tarp Brazilijos ir Urugva- 1
gė, kuomet jo namas užsidegė.
Jo brolis kunigas bandė jį gel jaus parubežinių sargų ištiko ’
Vienas buvo
boti, bet .nepavyko.8 tik pats susišaudymas.
užmuštas ir 15 sužeista.
apdegė.
» "

GAVO KULKĄ

DAR NEAPSIDIRBO.

REZIGNAVO.

i

Scranton, Pa.—Dalis angliaVokietijos ministerių kabine
| kasių išėjo streikan be unijos
tas nutarė rezignuoti.
I valdybos sutikimo. Angliaka
sių distrikto No. 1 prezidentas
BUVO APSIRGĘS.
' «Cappelini pareiškė, kad tas
Franci,jos premieras Herriot streikas esas darbas keturių ar
penkių darbininkų, kurie esu
buvo pagavęs- sunkiąs slogas.
kompanijų Įnagiai. *’
Dabar jau sveiksta.
,,
. . ...

f 40,000 NAUJŲ DARBI
NINKŲ.

•

SuV. Valstijų paštas, kad ap
sidirbti su kalėdiniais siuntiniais priėmė 40,000 naujų dar
bininkų. Jie atseis apie $2,500,OOOL
i
.———,—-

*

APVOGĖ BANKĄ.

Chicago. — South .Sidėj keturi banditai užpuolė Bryn
Ma\vs Statė bankų ir pasigro
bę $10,000 pabėgo.

Uxbridge, Mass.—Miss Gra
ce Carter važiavo autbmobibtKJ
je ir visai netikėtai gavo kulkų
pakaušiu.
Piktadarys
imtas.
-- ---------- r

naujas išradimas

a

Chicago.
Philip Arm
skelbia, kad periamų išdir
PAVOGĖ DU PARŠŲ.
jai bando išdirbti tokius neria
Worcester, Mass.
Tliomaš
mus, kurie užmuštų stoek
Cobbj|rhnešė policijai, kad automoOįniat banditai pavogė jo vaidų smarvę.
(Kaip žinoma stbckyardai Š
du paršu iš jo faunos kiemo.
duoda labai nemalonę sm
kuri apima žymių Chieagos
VAIKAS NUŠOVĖ
lih
MERGAITĖ
.. n ,
Camden, N, J. — Stanley
Curtis,. 16 nu vaikas, prisipa
žino nušovęs savo draugę Betsy
Rutland, Vt. — Nuo po
JRoss ir-gi 16 nu amžiaus. Sa- įkaitytos krosnies užsidegė
ė, kad to nenorėjęs padaryti, todistų bažnyčia. Ugnių fe
Jiedu buvo stiriproovję dol pa-naikino padarydaiW4«oi
veikslu
’
už $35,000.
L

U .

SUDEGĖ BAOnrflM. J
» ’________ .1
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■ < AnOnto jaunyste dalt»U.
K, įftflk^jinio njhNi muijag* Ir ui-f
R ra jis kaMm Biame aBamnje ir
KAOteO teimncA.
•
kep,urė; nusirito. Šis
]gftrfkarifcj. Senesnių tantų pa*
L lai. VŪOtdcU, Falangos žve- su lazda luopt.permigarą. Alis
«ako6-kalba apie stebuklingą
PmdueUjpversiteioprpfeML
(T«» woir»»T
vandenį, kuris būdavo tvirtai rius J. d. Davis, iiW>Anniin j jų uosto statybos viršininkas, už lazdos, šis. nppasiduut, susi
kibo, vali rautis, tuzikuotis*
M| W«y TPESDAY, THUB8DAY ond fiATUBteAT apteaugoUM ir sunkos gauti.
Šiomis
dienomis
išvyksta
į
Bar*
Mokato Akaįt
Atbėgo tai pamatęs policistas,
Solpg šių paiiakų, vanduo ga- 3$ort$i IndieuM*
——--by---- :—■
eelonų,
kur
dalyvaus
tarntattsako, kad vabalui puperskyrė juodu ir nusivarė į
..................
..................
iffiJSr'*
JOUWB UTHVMUAM te. 0„ AMOCIATIOteOJ’ UJMB 1«“ ■*“ “•
tinej
konferencijoj
dėl plapdo■ i
nuovadą, (Turbūt Čia einasi aM Meoud^Mv įuttter Bopt. lt,
at ttw po®t offlca at Boaton, Ki« XTSfeUir1^StairdaS- kad W «*“«•
prie $2» itao vidaus vandennnjB f lai- pie amerikiečiams žinomą K.
Trumpa ir tied keltoni |
«

^<,-8. -

f*^S3
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utoer the Act of March 8,187P.”

dav o jaunais ir gražiais, (ia »kiekvienam vyrui, moterei ir pi tūrio bei grimzles mitaviNorkų),
manyti, kad tos pasakosi .. . T
i
i# IfMinug Vtodal rate of potetage provided fer fa Soction UOt Įima
teini
■ku’
“
—
- nmi suvienodinti.
;
ižsivystč
iš
senu
žmbnhj
noro
v
“
Valūne,
Aet o< Oet. %
autborfteto on Juiy 12,1PU."
(“Lietuva”)
'tapti jmirife.
.
Ms v«bul.j dauginuums
dabai* daugiau negu kitados y-j DftinininlrftJt K. Pttrduskas
|
SUBSORIPTION RATBS: ,
Atjuunejimas gali būriškai- U j§ priežasties to, kad civili-1 lapkričio 25 d. pradėt? s^o ga♦w
p.M
mintibte >• •» <*«••*•««•••«»«•»<«» *>*«*•>
tomas kaipo buvimo jaunu sto- Į zacijn privedė nenaturales pa Įstroles Rygos operoj, kur žada
&50 vis, arba ėjimas jaunyn. Tuom detns kurios užstojo kelią, nari dalyvauti penkiuose spektak
pat sykių, pasiihiosuojania ltlu.aĮįan| jnljansUi augalą ir gy-1 liuose. Iš ten artistas vyksiąs
nuo yhų imsilpnejimų^ kurie vtlntJ tar}M Taipe svarbiau-1į kitas Pakaitės valstybes.
proliibieijos ir moterų t
IUIT HPllM
ainendmentais. .
Irisas! sii senatve, Vienok, U-jyių tos padėties priežusčią/pro-1
•s-r ■
■ 1
i i-'
*
I”
’ " '
’”“■ r'””
'
~~1 — fSlitį. w<9 F«*MJGtlVB PX*Eiū<WU*U» pi
Massaetaisetts valstijos te- kofogtain žvilgsniu, toks per- fesorhis Davfe...minėjo,
p]at®
Baigė chemijos mokslus. z
_______
. tiri
v^p.
^’i,<J#1'bo
ktaainyinas
nėra
gslimas.
TikUįtattaį
anginint®.
tu
put'i®
j„
... t simamjmas nėra galimas. Tik- kųolatiių augininją tų pačių jaChijL'ugos teisėjas Alarcus
Kavunagli apskartliavo, kadi en ° .“J8*
^ejllrenybeji' senatve yra neišven- Iv®, įnirta yra prieliinkus vaba:
Šiomis dienomis baigė DaliJ“|cigo Aukštąją Technikos mo*
nuvertėtir
piliečiams
- pavedė
- vv
. iš-1
B‘g’iama ir negalima nuo jos pa- hų vaisinimtii priduodamas ne
Bu v. Valstijose yra;
0-»ThTin
R
.
" . x
■/. . Ikyida p-lė Elena KAUKAITĖ,
Važiuok per BKEMEN
lįsti. Kaip žinome, uz vaikų h^o-tį.
.-i i
Geimų galima supiasti 1{5Semiamas maisto provizijas Lw«ą:, ;?■ VilknvftMn nndrriHpų
PoMeiatą ....................... 82,000
darbo
amendmentą ’ balsavo Ipeimainas taios įvyksta «e- nuolatos-metas ro mrtui
’ I? .
P . •“
Didžiaumu
Laivu
247,221
i$ifctis,
o
prieš
696,11
9
Latvėj
,
kuomet._biis-išaišldnta,J
__
lutas
faktorius,
■
kuomet
ton
iš-aiškinfsi
F
’
t-*
4i
.
•
°
■■
L
|P««kvnlaklii
kauno,
gaudama
Teisėją, advokatą... .121,000
^.KnomeĮjms ibaisinnta,-^—Mtas-faktorjtus,—jis darodv
pihėehj. TSifoĖs piEeeių pašilo. hjBį SVTpilmtfi
eilsata daug
priklauso L„i
[tai išnaikinimas aite sumažini-1Į^heinijOS inžinieriaus diplomą..
* <ryių inokytojų'.. .. .122,000
rTfinD’ nrrMkiisri
arba kitais Sius Linijos, labaia
Kunigų ........ ,12^,000
Rodos, bus tai pirmoji Lietu
dymas vaikij darbo klausime-L^ „0^^ dirbimo daugy- mas nammiiį augai® kariate
Tiktai 8 dienos vandenynu
voj moteris chemijos inžinie
be gaįo padręsmo visus 30 prie- k,6s
žmogaus gūne. Kuo- L*ritii pirmiau misdavo.
135,000
Puikios 3-čios klesos kujuton ir
atskiri kambariai. Svetiinšiiliiii,
smmlais^ .Topnesminkaikon- Uetž^ogt^ fenstat tij gilta
'ftansportacija taip-gi lošia rius.
Čia pasakomu, kad tiek yra
irrįžtantcji bėgy 12 mėncKln. no*
turi jokiu nepatogumuImogiudžių, ne abelnai krinti- grėsė turi du bud® pasmaugto funkcijos mažėja, ta gale visai svarbų role Vabat® išsiplėtoji1'jJ
■
Wa8hingtoii‘ fflrcct, BqkIwi
vfĮi’
I CįiTte24*/A*Wl
I- • • T
•
«»• r I
maistų* tCaigi tą piktadarių rv
Nėra gatvių apšvietimo,
*
Li
■*
i*.
•
snhtoja,
Me
udaugiau
neg
puse
visn
l«adarK^ertUwX
«s“
būdais kabai® yra Atimta Nors jie
h^ų skaičių būtoj galima ge
3C
jie
j®’ lėgisiatūrom^paJsta,. at- l>W«ri sugražintiišdegusius n- nėra tavę labai bledtagis saŽaliajame kalne prie Ztmavirai papildyti ir paįvairinti prikų ir Darbininkų gatvių piKku-.
dedant vągis, plėšikus,. pade. . .
. jfinitt laiku yra pastatyta irimu»* f™
jd^bentr ir
gąįŪsU sukčius. Tiek piktada amendmento
amendmento priešiuMiai
pi-ieSimnkai vava- )»«
Msd“
“rai
ateM .^jamiėjim®.
atjauJiėjimg. Įatgalientig atml®
atradg mu £™-|ža miesto gyventojų namų, „
o
1 11*’

*

■

ERMAN
-^-LLOYD«
Į ir ii LIETUVOS

arba pas kitus įgaliotus agentus,

Vokišku
COLUMBŲS

X

<1

_r

trumpiausiu laiku, kas Subtilu, tre- •
jai* ekspreso laivais

Beren'paria
M&iįretaidu

1

F

(per Cherbouirg^ ar SouOkWtout)
.. «. Ticsltfl U Boh<o»o .
. (JĄItONXA....,Gruoil. 7, Sausio 11.
LANCASTBIA. .Vnsaf. 22, Koto 22 .■
Lietuviai važiuoja Lletuyoa
čiuosiia neilgesniam laikui kai
tams, galės grįžti Amerikon neat»L
žvelgiant l kvotg.
. . ■ .

■

IŠ LIETUVOS Į AMBBIK4 ;

Esu įgaliotus autoriaus prižiūrėti
j-TskoIlnti Šiuos veikalus : *
■ .“Conslliutn Factiltątfe,” Apvezdlnklt ir Mane,” "“Birutė,” “tlŽbiirtiM
Kunigaikštis ” “šienapjūtė,” "Lietuviskas Milijonierius” “aTrnaiiū Pa
mokė” (vaikams operete), “Adomas’
Ir .Ticva,“ “Vaikas ar Mergaitė?” ir
operii “Eglė, žuIčIų Karalienė.'’
Tuip-pat galima pas mane gauti
vhits M. Petrausko spausdint u s vei
kalus. Klauskite Informaciją šluom
antrašu:
-.t. c. navadAuskas,
‘l&'.AUstoii SU
Lawrėuce, ainss.

JEI manote parsitraukti giminią M;
Lietuvos, vietas užsakyki! dabar. Musu ofisas Lietuvoje suteiks
pagelto ir duos paturimu. WJį tre- čios klesos keleiviai turi atskirus
Kambarius.. Kuogerlausias Svarumas
ir maistas. Smulk
menų klauskit vie
tinio agento
arba

126 Statė sf„
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Į LIETUVA

(

O.

jintes^ Jau būt® laikas miesf Muk ant nelaimės tarp mūs to “krikštatėviu,” pereituose cjpus, galima keliauti sykiu su
i-inkimuose tapo šukfrstas. To- laiku, vieton,' kad sddupus|*~““l,.le±°^|to valdybai susii-ūpinti pravesf. bj^lių'jĮdtuvių apsčiai yra pik-

į

CUNARD

f

\

ūvituj 'jįįfcyį.
••

i..,.-

1

M

X

UNITED AMBHiaAMLINBB
JULIUS ROTTEMBERG
260 Hanover St., Boston, Mm

’V

rių, kaip Ainerike, niekur me rys agitaciją, kad tegjslatiuos Vienok, dabartiniu taiku dar lankias aplinkybes nėr joki® taip pat h, raiesto valdyte ten
rą.
neperleist® jo. jei tik 18;val-l
n®ra nė
na vieno
\ieno moksliška
moksliško darodayo- Inatmalnj
pilės®, jie gali labai
tabtuL.^ i,aigja statyti šešis namus
i nėra
natoalių priešų,
. pigiems butams įiengti.
' V^ra žmonių, kurie saka^kač stijn nutars frieš vaikų darbo fdynio kjųis užtikrintų tokias grmt plėtotis.
amepdmen^
tai
to
ir
užteks,
pasekmes..
Net
mus®
saly,
tansportaerBe
dar nno senial, t(JU
Įh žanmes ima piktadąriauti iš ne-,
f
i turte: žinoma, būtų labai im kad paskandyti t® ameiidmon* f Negalint išpildyti' žmonijos P*.
.?e. ls *, ^ielus|pat gyvena nemaža gyventoj®,
te
■
.
troški® ir nor® amžinos jau^7“e-tik iki šim taikm tolmu nuo
į domu, jei koks veikėjas istir| tų, kaip pagautieji kriminalisAmendmento
priešininkus nystės ir gyvenimo, reikia
I<aps® gatvės nėra jokio gatvi®
| tari-medžiagiškai stovi. Bet to drijsina te vien Mašsadiusetts kreiptis prie būd®, .koris priar-1“
apšvietimo.
Prasidėjus tamf nesant po ranka,, štai kas ga- valstijas balsavimas fr atmeti- tint® šiuos troškimus. Išrnin- P*™*“
siollls rndeBS Baktillls žmonės
t Bįk padalyti: temyti kas de* mas. V Bet atstovas Foster iš tingai sekant pekuriuos prięi- K?f
lbstlaiay- bijo tomis gatvėmis net vaka■ ’tįįilaęp mūs lietuvių.
*
’ Oliiė, kursbuvo to mendmen-įnamusypatiškos higienos prin--1’J“.“®?*;“
. tais grįžti į namus arba išeiti

iŠ

Veto L II ir III klesos pasaMlerius, ir labai grąžys kabineto lai
vai “Clcrelajid Afouut Ola^
"TfatrtMta,” “tfentplialifį.” Užda
ryti kambariai dėl XII klesos pasažferių. Grįžimas bėgyje 12 mėne
sių nerokiTojama prie kvotos įsta
tu.

_ _
NORT

j.

i f

■ *1

‘‘RESOtUTB’’
‘‘ALbĮrT BĄlįCT,<
“DŽūTsaHijSrD7’

te

.

•1
i3

Laivai Išplaukia su putlkauriala
įrcNgimals

• »• • • *'

MĮYĮW T1IP ((FRA

\ I

LIETUVA

t t • r» »* • f i « t 4 * I • ttMtlMMtoOtMIft <te|te te * t te < 9 ♦ » • •
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M-

<

Boitiro/ ltags,.

l&j

»

Tr
/

(daug prigelbsti vabalams, sako
ti ten gatvių apšvietimą.
tj^mybių: vagiliaujama, sko- linu farmeriai.labai priešingiIpirin laiko kur nors vieškely,
...n,
f
__ 'Įprof.Davis, sumažindami1 skai.-vv’. .
T.
.
,, ’ /
! * lų neątmokumaT'unt kredito šitam vaikų darbo ainendiuen-- Toliaui, praktiška daugume t.
I x-zn ’
* „"j.i -t x: era paukscm ir gyvulių kūne
atsitikimu stengtis palaikyti . r.1 ... \
| paėmus iš kinuvių neatsflygi- lUL .
Nejaugi visas Kaunas neranda
> .
.
,.
'
’ Liais maitinasi,
į narna. Yra jau ir banditizmu
savo
fizines
ir
protines
pajėgas
u
_____
-.
priemonių?
Matant šitokias vaiktj darbo
JUSTIN. SHOE AND CLOTHING COMPANY
L užsiimančių, “hold ųp” pada- amendmentiii. kliūtis .yra sun ant tiek* kad senatvė galėtų Į
146 Ames Street
Montello, Mass.
Vėlinių
vakarą,
rodos/visas
f
būti
malonumo,
o
ne
apsunki•
V
11
T
I
E rančių. Tėmykite ar tų pikta- ku tikėtis, kad jis.pereitą.
■
. _
—-------- ;—> AND
Ląwrence, Mass.
Kaunas buvo suplaukęs j KauIi** .
134 Lawrencė Street,
| darybių papildytojai tą padaYra pažymėtinas dar ir tas nimo, laiku. Tie, ‘kurie nori
Mes
užhiikom
geciąusių ČeverykŲ
Įno kapus.prie savųjų, savo ar’
| ra iš skurdo? Alums rodosi, faktas^ kad žinomas progresi- būti sveikais senatvėj, turi pa- l
tlel vyry, moterų, berniuku ir njer- 1
Itimų bei pažystamų kapų, pasi
gaidy.
f kad šitokių piktadarybių labai viškas senatorius Borah stoja dėti tvirtus sveikatos pamatus Į Suskaudo širdis —
Dėl vyrų ir boysu — apatiniu-Ir
melsti,
jiems
pagarbos
pareikš
••
Į Tamsioji naktis
vlrSiĮtiuiiy marškiniu, panŽekn/kal- ,
| inuža . dalis tepapildoma iš prieš vaikų darbo amendinen- jaunystėj.
nieriii, uaktaizn, s^vederlą, kepurių,'
ti, papuošiant gėlėmis, deganL skurdo ir neturto. Daug maž tą. Jis pasiryžo tyrinėti tą da
^iutų Ir nverkotu, įvairiu ataiinj.
f Faktas, kad nuo senatvės nė J Nerimsta.
|čioniis žvakėmis. Gražus tai
Mes esant prityrė, «es per 10 melų
| taip yra ir su kitais Amerikos lyką iš konstitucinio ir moraliu [vienas nepabėgs, turi būti re-j
krautuves
užlaikėm ir apie lo'mety
paprotys. .
Užtemo dangus,
| kriminalistais..
'
čeverykų dirbtuvėse esame dirbę.
atžvilgio.
'
Įalizuotas^ priimtas, ir mainauMums apie (feverykus lengva, supras •
Bet Įdek tas. paprotys girtiVėjelis baugus
L - Yra pripažintu faktu, kad
tt kur geras ar prastas. Tokiu budu .
jčios padėtįs turi* būti drąsiai
Įnas, „tiek aštriai peiktinas ka^
f
<Tik šlamščia.
mes visuomet užgauedimim kostume- /
f niekur nėra tiek piktadarysčių
priimamos. Kuomet žmogus’
.
ritts;
svarbiausia lietuvaitėms mote/
pų
ir
paminklų
ant
jų
ųesaugo»
v.
.
x
,
,
.
,
.
,
rims
katros
myli kad ėeverykai gvd- .
| kiek yra Suv.- Valstijose. Na,
ATIAlitirlIMAO
pasensta, jis negali tikėtis,
I jirnas. Pulkai -didžiausi ramų
zuu atrodytu ir kojos nespaustų, tai mes ant to jau gerai' prityre/ir
Tik siela graudenus
visuomet užganėdinant su musų ėeverykais ir staila, nėr skirtumo ant
A1 JAUNĖSIMA O
kad jam kas jaunystę sugr®| o juk niekur nėra tiek autonio; Jir kuosų nuolat sutupia j meĮr mirtis vaidenas
kiek (liktos kojos butij. Katrie pas mus syk| perka tai juu lieka musų
į- bilių, tiek telefonų, tiek teatį____
žins.
Vienok jis gali tikėtis,
kostunieriais.
.
Pasauly.
[ džius, ten tupi naktimis ir taip
Katrie gyvena netoli mn» musų krautuvių Moutello ir La'vrenge'o,
| rų ir apskritai. tiek visuotino
■tax atvažiuoja ypatiėkui, Imu katrie gyvena tolinus, nėr skirtumo kokia
[bjauriai apteršta kapus, jų užNoras pasilikto jaunu, k»P kiau protingu gyvenimu te
? gerbu®, kiek Amerįke.
me mieste, PennsylvauijiM ar Californijoj, mums atrašo laiSkų, pana
Bet ten štai aukštai,
hvarėlius,
kryžius,.stovytas,
kaprotu: W m.ktm®, jot ^Htaupytas. Netik, kad toks
šiai turi pasakyti kokių ėeverykų nori: aukštų ar žemų, su diržiukais ar
I
Taųp
mėlynių
plačiai
su
raikščiais,
-vyrų,
nioterų
ar
boysukų,
kokio
numerio,
tai
mes
iSptidom
I
Įpų
parašus,
vainikus,
kad
skau

dafliai
t ' Jei neturtas gimdytų pikta- lūs ir patarimas. : Per dasmu. L
'4
atsakančiai Ir užgarantuojame; jeigu kas nepatiks, tai sugrųžinsite atI
Žibėjo žvaigždele.
t darybos, tai1 piktadarių turėtų vienok patetengmma sutaiky- k
iau
gil,n
du ir gėda žiūrėti.. Ganyti gygal ir famstoms nekaštuos ori centas, mes apmokėsime visus ekspensus,
I
Moterims čeverykai nm> $2,50 iki $.5.50, vyrams nuo $3.150 Iki ?7.W,
I
jvtdins, vedžiotis šunis kupuobūti daugiausia ten, kur di- ti senatvės iirisiartimmą gm’i-Į
boysukų
uita
$1.25
iki
$3.50.
‘
I
didesnius įtempimus, kurie ap
Ji puošė tamsoj
Įse draudžiama, suprantama
Laiškų rašydami adresmikile sekančiai:
I džiausiąs yra skurdas ir ma- nant ir palaikant vien tik iš
sunkina
pamažu
silpnėjantį
or

Ir šviesa tolumoj
| dėlto, kad nemindžiotų kapų ir
| Žiausia- piktadarybių turėtų vaizdą., I£ad patvirtinus šį fak
lUenif SHOE AND CLOTHING CČMPANY
ganizmą.
Atjąunėjimas,
ku

Nurodė
takelį.
hieterštų,
o.
šimtams,
tūkstanĮ bųti tėn, klir medžiaginė gero- tą, galima . išskaitUuoti nesu
146 Ames Street{
.
Montello, J|a3S« .
•to*
rio
kas
norėtų'
įsigyti
bė
jokių
JCSTIKAS
MICKEVK
’
IL'S
ir
KAZIMIERAS
^TREMKIS,
|, ve -yra augščiausia pakilus, skaitomus,
Jčianis vatnų leidžiama taip
taip vadinamus [pastangų, .yra tik pasaka.
‘
•
•
*
•
■
e
Bet manoji siela
IbjanrtM viską kapinyne teršti,
r Kaip matome, taip nėra.
‘*beauty skops, ” kuliais nau
Anaiptol, gyvenant atsargiai, ‘ Ilgai verkė yieiiu
į Nejaugi Kaunb parapijų kunidojasi, kaip moterys, taip ir
Nuliūdus. ’.
nelaužant jokių gyvenimo įsta
Igai ir šižiip tikintieji kurių art k
vyrai. Plaukai yra nudažomi
tymų, galima tikėtis gyvasties
[miejr kapuose ilsis, negali pa
taip, kad. niekuomet nemany
Ilgai jos likimas
prailginųno, su atatinkamu
lši rūpinti,, kad būtų surasta
tume, kad jie buvo žili. Raukš
It žvaigždės patikimas
protinio‘ir fizinio tvirtumo pu>
Įpiimnomų kapams apšaukti » Parduodame aut lengvą išmoles ir T’eidoišvaizdar ištaisoma •fr «1_ _.
*
Rodėsi
tuštus.
.
- -Irtywi.
*
Inun tų vww >r kųosų teršimo. x* kėjl»m Irtotot greitai Ižiuoklmimasažais ir įvairiais kosineti•i
Juk tai negerbimas ir. gėda ti- i Fartomtome naujus BUJL’K
kais. Drabužių pardavėjai gar
Ir atėjo mintis,
1
atttoasto&e
ka
totlals
broikais
I
Kai ’Massachusetts valstijos
Ikintiesimus.
r
sina cU’abiižius kurie riebumą
■ (aurturefejpuikiauMloii, tvirtuPriešaky ateitis
Jfaruševi^ius
Jociai- . pelituose balsaviį ries oriHnote ant kebo. Galima
Į■Fu niT< ».jn j - —
užslėps ir pajaunys. Pažvel
Atsistojo.
su Buiek faigvai »ra(KU važiau?
milžiniška bąlsij didžitt- gus į visus apgarsmunus ir į
; tl ir hea<Wli teMtettebdyt Nemo- J
I
Studaniii
dorim
nai iįilįatuietė ‘ v:ar)Įų darbo, amendkautis VLittorti guli lengvai UL f
| bėgęs kalinys Kostas Pipiras, ■‘ mokti
Sųšvitravo dangus
visus kosmetikus, kurie kraUv
ir su mung pagelto guli(Mitąisą); tai tnomi da;t
__________
nui
graliai
gauli Įtolimų (|L
[21
metų
amžiaus,
pampąs
iš
Įr
vėjelis
brangustuvėse pardavinėjami., matoma,
>
valiusiu automobiliu.
JI
išbuvo .žiligęs. Bet tas
J Utenos miestelio, vakar lapįcrU
Fradiugo.
kad žųionių nuras -yra kuoil-,
Kodėl
upes
nežinom
į Prrikė naujiem Biiickum nuo / fi
|
yra davęs - tūta dalykui
Ičiu mėu <11 dienų sulaikytas f 4Lriv iki WW0. Variotos ir įel
«
giausiaL likti ■ jaunais ir graMirties valandos (
| <HŽĮi smūgį. Dabar So. CaUolii iw^kbUw našiuos uuu gito iki
Manoji stela
stoty ir pristatytas
žiais įšvaiidoj. ’
r
Kodėl nebegaliai
1
į.notftobatorias Dlul iimše kon-.
Ltgai
iKma*
d^
bu^
paso-,
Neptųairš uicM —
Viešos Sveikatos Skyrius
g
T»lw| tontoniame tolarejus, R Atolo Ir visokiu ąutoi^HUyį^ry
t'gliMaii.biltų, kuriuo vaikų dari
Žinot niekados, '
įdMbĮS ktdejiipun UŽ piešimą.
Ateities,
, pilnai‘sutinka ir simpatizuoją
E
miųi.
toikitoi tubu ir t L pigiau ūegu kur kitur mioatte guma
h^:*iwmdmentas būtų a^auk*
Kubnmt paskutinė
«- >
•įtaisome maitoms nebrangiai tr aankauėlai. <
k T -w M
„ M
i■ k
ambicijai būti sveikiems kiek
Išmuš valandai
Nebregėsjidaugiaus
ik galimu, kaip protiniai, taip
ifeutfuu auaipeič. Vakar B. LtopertaLuokinilkali'HidHro Mirtos (tort) snt nmitol ir. bsbMNdtf
a visiems dykai Lietuvių guradiiuj ir automobilių krautuvėj.
W
To
audringo
dangaus
įitt Vaikų darbo amendmeiri ir fiziniai. Iš tos priežasties, ♦
lapkričio 11 d. apie pirmą va g
MOTOS SALES COMFAKT
|
<1
Tai-klausimai’ svarbūs
Ir tamsiosios nakties.
landą dieną tiesFerkmiskoins-,
Šitaip: kongresas prl- Sveikatos Skyrius nori patarti
Į M1-5A5 Xut Bn*dw»y.
Sou^ Bostoa, tebto. 1
tj
Mums yr’ visada.
toranu trotuaru ėjo du biznie:
būdušįkai
galima , Todėl mes įiežiiioiii
. Tik skris ji: twi
]
riai U- ir ICN.i, Inteligentiškos
BUICK SALUS 1ND SEllVICE
£
*
Qgj
/ V,7
‘ 1 ■'•2
•> j$i«4<įš .yyiJi.a'jMs
į
\ Tįspbvuc/So. Boston 08T« Ir 18TU
1
«■
V- Tl’rnSvihts’saule
į
•>1
*•
VT*/
•; KŽdJpltųiLA vwad
į
gmčyjori. Wik staibi pirijpijU’
I

Li etuviškos Krautuvtš
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> NUJOS KLIŪTYS VAIKŲ
į MOTO ĮSTATYMUI
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S4JUNGA

Turime konstantuoti ryfidai «»fartndtttM d**WiižnkiL tanrant. Saj
Gerbiamas Drauge:
vivaldybių uždaviniai, kąip jię,
šiame laifte
mikpe lUmčls jau»fe
feą>& laliko Lietnvo* Sočiai- buvo išdėstyti mūsų platformoj^
(Įą*wtaatą Partijos
ę®otFPn
M,;^fAu dr»ug»
/iMitmi »Hb3*»
n*aii«vžt* vykinti;
vvlrtoti
K<wi«eto:'TaSe
lil»»iS»
’W<»
HtL<h*!5!’rt
fr»k(rijoa akty->
U8H. Am^m Bafcittariul:

2) Mūsų kaimo ir miestelių dar
bo, jaunimas sus»pietęz “žiežir
ba.” Sąjunga tvirtai yra įėjusi į
daria* jaunimą, kur# vietose (kiau
lių ir kit.) turi savo kliubus, spor
to, dramos, dainų sekcijas. Bet

politiku vietoj' Sfiunp* netari lHi, ir todėl nega.

Sy 2S?taiHnl!rSg5iHvi»i »*d»
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KAS GIRDrn UETUVIŲI

iritab riliuiodarbo marinių profe8ini|1B|jmifw organizavimo, darbįniakų imperatyvų sporto, kultū
ros organhacįjų ant kojų pamaty
MOBVOOD, M4M.
mo ir auriŠfaMui Lietuvos darbinin
LBKS. 3-čios kp. susirinkimas
kų su
M*
rtauja prinrityvė žmonių prichololįja k gjg,^ vaidiios agentę pre- dėjimo centrais — internaciona- Įvyks gruodžio 14 d. tuoj po'su
mos šv. Jurgio parapijos salėje.
muo<

ChlcMo,!!.
Jtaptallčo 29, 195*

j

«

*

*

s

Ii žtto eeflteo
bus tau
tais hugviui žengtiprie dar nenu-

k

•

kerbiamieji nariai bei nares,
malonėsite būtinai ant šio susirin
kimo pribūti ir užsimokėti visas:
užsilikusias duokles, nes sis jau
paskutinis susirinkimas prieš Nau
jus Metus, Be to dar reikėtų mū
sų kuopai pasidarbuoti kad kodaugiausia naujų narių prirašius
prie Sąjungos.
Tad-gi malonėkite visi nariai su
sirinkti ir naujų narių ątsiveąkir
te.
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t
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patiekta saldaus juoku, ypatingai
gerb. A. Vanagaičio vaidinimu ir
patrijotiškomis dainomis, *‘Į Tė

vynę į Idetnvą,” pritariant A. Va
nagaičiui, pianu. Artistų nuosek
lus gaidų suderinimaa liejosi į ma
lonų aido skambesį. Kiekvienam
dainą mylinčiam klausytojui jau
triai sielą pakuteno. Begęstančią
dainos meliodiją elektrizuotai del
nų plojimas toli lydėjo. Antram,

w •

_

* .e

aarinm .wam.

t .Vakarienės surengime i
darbavosi p-lčs M Mockutė ir
BizminskaM Laike vaka
klebonas A. Bilihskas širdingai m
_ ’’ V’ . • tojo parapijonams už tridų |
pnramą. .

Pas mus susitvėrė jaimimaAl
Nors mūsų kolonija yra' toli.nuo bas. 6is kliubas žada daug W
lietuviškų* centrų,'vienok lietuvys ti ir lošti teatrus,
tes neuŽmirptaT dirba,'kruta kiek' Raciniečiai katalikai b
galėdami. Štai šį rudenį buvom dirbki me iš visų spėkų: m
surengę bazarą, kurio pirmiuinku kimčs, platinikme katalikU^L,
buvo Plepėlis, iždininku »Tųrgis spaudą, nepasiduokiių visokiema
Gudziūnaa. o gąspadinė Ona Sa- bedieviams
būkime tikrai augiai
kaliene. šių Žmonių nenuilstan pratusiais žmonėmis.
*
čiu darbu ir-pavapijonų paramą
. Parapijoaaa
parapijai liko tūkstantėlis dolerių.
Bazarui daiktai buvo suaukiteSakiai nindjkrė - Ww
tf parapijonų. Bazarą puošė prof, skaityk ir platink nDftrbM^*
I

*

“ Juokų kratines” perstatyme, ža
le juokingo amerikoniškų madų ■
tytl žj jų lartką artimufeia- rankas. Stoka Partijos organiza- instruktoriii ir organizatorių, nes
pamėgdžiojimo, buvo sudainuota St. Grimol'as su savo orkestru.
ką.” '
ntą kno£x>H jnHnaMint ir patoriu nekliudo mūsų, drauganti lėšas paima laikraštis.
keletas gražių dainelių. . Mėgia
tą prie Bocialdeiuokratą R#- atkakliai skaldyti priešininkus ir Pastaruoju laiku susidarė s-d,
miausia ’ publikai
linksmumo
&
KMUiaiamB gautą auką.p*- festi.savąjąpolitiką.
žvilgsniu-daina
buvo
“
Stasys,
”
A,
studentų (Universiteto) iš 20 žmo
Fin. Rast, Apol. K. Štaraitė
!10*^ Au?» «wa!’ kad taI»
Reti atsitikimų, kad mūsiškiai
Vanagaičio. Ratrijotiniu žvilgs
nių sekcija. Sekcijoje turime vi
šio laiško tarinio niekur atridųria
Makrion&ldo padėty, są eilę gabių rašytojų ir organiza
imi daina Dzūkijos po lenko Žiau
ROCHESTER, N. Y.
spetdoje negarshikite.
S|>ilkntes visokią .šlyną, artistiškai Išniąttstytos ir gražiais akmenukais papuoik
reiškia, turi tik pawą iš radika torių. Sekcija artima Partijai.
riąja letena, “ Vargai?’ Dainavo tos oO potną Ir ankščiau/ Darau naujas žiedus tr spllkiites. Taisau nukMnkai
Su |lr|iĮiili)ąi
ii* sidabrinius dalykus. “ Reikalo kreipkitės:
lių grupių, sudarant rietės val Šita sekcija beabejo augs, bet fr
Lapkričio 23 cL čion buvo atvai- gerb. A, Olšauskas, pats kaukte-.
4.
Čia aktyvumo* drąsos ir pa- i yra _ būtinas reikalas lurett-sa-- dinta, jttokų ^teatras “Dzimdzi . .misyiritardamas.' Dzūkiškos dai JILįnM ŠPO
_ L8S. 8ekretoriuę.|<džią.
—
W -WW Štreet,
£
Drimdzi
”
atvykusiųjų
M
Lietuvos
Siryžimo
reiškinys
be
abejonės
y*
nos
jautriai
grąudi
meliodiją
kan

........ .. ...... —-uvo spaudos organas, nes besimo
ra sveikintinas. ■ Rinkimai į savi kinanti jaunuomenė, kurios Lietu gerbiamųjų artistų: J,;Olšausko, klių stygų skambėsiu lydima p&.
|4otuvo« Soeialdemokratų
valdybes pastatė s-d. Partiją prieš voj priskaitoma iki 30,000 viduri A. Vanagaičio, J. Dikhiio ir J, Di- trijotingiems lietuviams bridau. Ą, r.
B. SIMOmVIOTS;
PARTIJA
svarbias vietos gyvenimo proble nėse ir aukštosiose mokyklose yra neikio. Apie 8 vaL vakare Cqu* sant, sielos gelmėse sukūre tėvy
Centro Komitetas
mas. Centro Komitetas privalo pakrikusi po klerikalų, individu cordia Hali žmonių susirinkusių a- nes meilės.didesnę ugnelę. Už vis
No. 272
‘
.
I
dabar organizuoti savivaldybių alistų, pažangininkų, įvairių be pie 500 asmenų su nekantrumu, maloninusį įspūdį padare trečias
Pius
mus
galite
gautgeriausio
išdirbimo
pianus,
gramaJ
Kaunas, Keistučio g. 40.
s-d. frakcijas, jiustatyti jose disci spalvių socialistų ir nepartinių ba tai rankomis paterškendami, tai perstatymas “Laisva Lietuva”,
fonus ir lietuviškus tolius dėl pW pianų. Nauji pianai j
pliną, veikimo platformą konkre lą. Socialdemokratinė studentija hesižvalgydami steieiaus linkui, geri*. J. Dineikai apsiredžius Lie
Kaunas,
•IS2&00,. o playeriai 1425.00. Beinate
čiuose atsitikimuose įvairiais klau sudarys Blokuojantį pas mus dar kad gabių artistų vaidinimą tuvos Laisve, belaikant rankoje
spalio mėm 25 d. 1924 m.
simais ir it.
Tai yi^.. nelengva. bininkų inteligentijos kadrų, kurį greičaus pamatyti. Iš programa Liet, valstybinę trispalvę. Gerb.
<Ut»INEĖ PIANO 00,
Lietuyių Socialistų S|jun- Kauno miesto s-d. frakcijai paves
472 Westminster St,
Frovidenoe, R, X
jau ir dabar veržiasi kovon su kl pirmiausia vaidino lt Jovalas.” Bikiniui, vėliavai kareivinę pa
> gos Pildomajam Komit. L.^ ta sudaryti Centro Biuras visoms tomis srovėmis, bet Partija šituo Šiuo perstatymu daug publikai garbą teikiant, gerb? J. Olšauskui
*
S. D. P. Rėmėjų Fondo, L. Lietuvos s-d. savivaldybiųf^fakciių^fakci žvilgsniu nieko negali jai padėti.
senovės Lietuvos didžiojo lietuvių
* & S. Rajonų ir visų narių joms. Apskrityse jau daroma s-d. Rėmimas darbo jaunimo ir s-d.
,• i
Suėmę virš išdėstyta LbS. Pild. vaidylos paraginimai link Tėvy
žiniai,
ifrakcijų atstovų konferencijos, studentijos. yra eilini^ uždarinis, Komitetas ir jo nariai pastebės : nės meilės savus pavaldinius gerb.,
jųioSFama s-d. visos Lietuvos s-d. nes ji turi didelį ir vaisingų dar-' 1) kad mūsų darbas plečiasi ir ū- J. Dineikos ir J. Bikinio eilės (leGerbiamieji draugai!
bo lauką. . Padėtos pastangos ne mai auga Partijos įtaka visame klemuojamos lyg Bidžiojo Liet.
Nuo* pastarojo mūsų pranešimo, •savivaldybininkų suvažiavimas.
praslinko nedaug laiko, bet ir* šiuo ; Suėmę viską vienon vieton aiš nueis vėjais, nei mums, nei Ameri Lietuvos gyvenime, 2) kad s-d. Kun. Gedimino pilies su sostine
Viiniunų tam visam gerb. A. Va
trumpu metu Lietuvoje ir mūšų; ku: a) kad-rinkimuose esame su kos darbininkams Lietuviams, nes Partijai tenka patapti organizuo
Partijoje yra įvykę daug žymius mušę klerikalinę ‘.‘darbo federaci ir pas jus yra didelė organizatorių jančiu darbininkų visuomenės jė nagaičiui
*-J piąiio nuoseklium skamatmainų.
’ ' ją” ir bolševikus, darbinįnkų ir ir jdejiiiių darbininkų stoka.
gų Centru’ kas sąyo keliu sudeda himnui pritariant Klausant ir
3) Partijos spauda; “Socialde ant mūsų pečių didelę atsakomy žiūrint visą kūną šaltu šiurpu api 8. Tla, kurie žino .mane, žino, kad aš vienus iš kehu'iątgerlausią i'afcm- '
Bendroji padėtis ir sautikis je/ radikalios visuomenes minios eina
dą fabrikantą Ir dirbėją Now Yurko mlestę, W y# buvau ąd geriausia
bėriai -širdis rečiau plaka,' veidą »
* yr*<4įnibįcp«8ikeit^ mūsų vaga,_ b) privalome kaipo mokratas,
žiežirba,” “Lauko bę.
. •
> rakandą Ištaigiu JIe pasakč maifmetal pirmiau, kaip aS tik vienas ati- 1
įS dariau krautuvę, kad aš turėsiu geras -pasekmės toje plrįciyst^e dėlto .
Iš šio pranešimo medžiagos pra maloni šypsą pridengia, sielą S k<<d aš suprantu rakandą verte gerai.
mūsų naudai, šitą Lietuvos visuo- ®artiją; organizuoti laimėjimą, Darbininkas” yra padidėjusi nau
.
- , ’
džiaugsmingai
plastena.
Lietu

1^
PIRMAS
METINIS
IŠPARDAVIMAS.
ju
organu
“
Darbininkų
Žinios
”
šome
draugų
daryti
visai
praktiš

' menės jėgų persigrupavimą. įrodė reiškia sutvirtinti įgautąsias pozi
vio mintis aukštybių črdveje pa
pastarieji rinkimai į.savivaldybes. cijas kas liečia* savivaldybių,rir iš: (“Rabočij Viestnik”) leidžiamo kų išvadų, nustatant tuos žygius,
$15 lova už Sll.
.
' „
’■
kyla', . sielos akinis mato kaip jo
Mes, kaipo Partiją, deliai stokos jų nesitraukti, bet vesti puolimus Kauno miesto sųl. Partijos Komi kurių imsitės. deliai mūsų darbo
tėvų žemėje sostapylio Vilniaus
mūsų partinių organizacijų! vieto naujiems laimėjimams ir c) rūpin teto rusų kalba, šitas leidinys at-. rėmimo,, .vaduojantis vietos sąly
Bidžiojo Liet. Kliu. Gedimino pi
se, negalėjome visuose valsčiuose, tis busimaisiais Seimo rinkimais, kreips kitaip kalbančių darbinin gomis. .Mes norėtumėme tik vie
lies aplinkėje tamsūs debesys
miestuose ir miesteliuose pastatyti kad paruošus smūgį mūsų priešė kų akį į Partiją. Labai stokuo- no, kad šis pranešimas būtų žino
niūkso, žaibai erdvių skliautais
savo kandidatų sąrašų. Uidami niukąms Cgntre. Įvardintoji pa- jame platesnio laikraščio -+- tektų mas kiekvienam LSS. nariui, kad
švaisto. Viršiausias’ gilios senovės
’ griežtai partiniais sąrašais, mes dėtis'reikalauja įš Centro Komite praplėsti £‘ Socialdemokratųr) kai jis būtų tinkamais įvertintas, su
prastas neatidėtas į šalį, bet vyk lietuvių dievaitis Perkūnas rūsčiu
sugebėjome pastatyti apie 100 to didelio įtempimo ir nemažesnių i «po C. K. organas, \bet piniginis
1
Keturių
amerikoniško
$34 šilkošmotų
flosso gero
matrasal
už $25. kaštanu medžio gulianiuja
■ • kambario
griausmingumu budina didžiųjų4 g_
g Setas už $160 ir aužšeiau.
'
■
*
partinių sąrašų iš 250 savivaldybių piniginių šaltinių organizuojant: krizis ir nedarbas stato tam nenu domas taip, kaip jūs lai atrasite
Liiioleuin kafpetąi dydžio 9x12 $12.50 ir aukščiau.Liet.
Kun.
Gedimino,
Vytauto
ir
lVilnoniai
’ariiorio setus
iš 'i9x12
šmotų
rudu oda
už $3T parsiunčiaviįiitų. Nežiūrint areštų, varžy- Į)
i politinę s-d. Partiją, 2) Profesi galimų kliūčių. Draugai ameri galimu. Mes nenorėtumėm, kad
karpeiai
.%»»tikra
Ir aukščiau
ikiaptraukti
.^77.
nut
iš
dirbtuvės
tiesiog
jums.
Aš
užmoku
už
pergabenimų.
kitų
'didvyriški;'
karžygių
sielas,
jis
.kaipo
oficialus
dokumentas
kiečiai
privalėtų
paremti
“
Social

mo mūsų partinės agitacijos ir Įnę Sąjunga, 3) darbo ir besimoki-:
Dviėją
fonų
Iš 9 šmotą
valgyklos
setas kas
gabiai
padarytas,
gerHS,augadru--Jus galite
užmokėti
iš karto
arba mokėti
savaite.
Mes patys
buj'žulJzijos demagogijos (kri- jpančios jaunuomenės, organizaci demokratą” išraašnt jį sau ir or tilptų spaudoje ištisai, bet labai skubėti į užjūrį prie savo ainių.
tas dab;nG$25O,
tikra vertė
2. bename
jums rakandus
jei ^350.
gyveni ne toliau, kaip Už 1(X* mailių nuo .
Per šio perstatymo vaizdą, tyros fg Waterl)ury« Bet jei toliau, tai siunčiame freitu.
.
kšČionys, fede'rantai ir liaudiniu- >jas, 4) savivaldybininkų centrus- ganizuojant jo išrašinėjimą Lietu ■pageidaujama, kad atskiromis te
Dviejų to’nų iš JO šmotų valgyklos setas už $108.,
■;
lietuviškos
dailės
šakelę,
tautišką
g Informacijų skyrius: Jėi nori „Nejv Yorke' pirkti kitokių daiktų, ne.
kai, suklaidinimui rinkėjui statė Jir tt. Mūsų obalsis — nepasilik von. Trys, keturi Šimtai užsimo momis iškeltieji pranešime klausi
s rakandų, ar tai savo bizniui ,ar organizacijai, tai mano Informacjų skyatskiruose valsčiuose net. po de-| ti užpakalyje ūmai pralenkusio kėjusių skaitytojų-už. “ S-tą ” duo mai būtų išgvildenti spaudoje ne dvasią ir patrijotizmą.
g: rius, gali nurodyti, "kur tai galima pirktis, jei tik tie daiktai ten gami
Taip besvajojant, skardžiai -ai-šimtį įvairiais gražiais vardais pa ųius gyvenimo, bet prisivijus jį tų galimybes vietos jėgomis'plės Partijos parašu.
Iš drg. Balčikonio turime’ pa das per svetainę plauke nešdamas
puoštų sąrašų) Barivs$fyWų.įstai- apsitvarkyti ir žygiuoti pirmose ti laikraštį ir išvengti deficitų, ku
nanti i i-patduodami. Tik imlėk .$1,00 skyriaus išlaidoms, padengti.*
gųrinkikBidideĮę balsųdalį atida gyvenimo keliamų uždavinių eilė rie mus begalo vargina ir- atima kvietimą siųsti savo atstoVą Ame-, garbingo Liet, tautos didvyrio
Rašyk trumpai Ir jei gali tai angliškai.
se. Tai nėra lengvą turint nedi menkas mūsų lėšas,, skiramas ki rikon. Aišku, kad šįmet to pa Daktaro Vin. Kudirkos sielos reiš x
kfv WBK FURMITlTEĖ STORU '
vi mūsų Partijai.
deli skaičių aktyvų draugų jr ab tiems Partijos būtiniems reika daryti negalėsime. Manome, kad kinius, “Vardan tos Lietuvos vie P
PETHK CIRKOT, Prop.,
ar nėra paaiškėję apskričhi tasoliučią stoką lėšų. Dėl padėties lams. LSS. su pagelba “Naujie daugiausiai jūsij darbas priklau nybė težydi?’ Ir užsidarė stei194 NorthMiūii Street,
Waterbury, Conn.
ų sąstatas (jos renkamos pirnų” ir “Keleivio” ir kiekvieno sa- so nuo Jūsų pačių iniciatyvos. Į£- eitis, publikos veidai nesmagumu?
Partijoje:
'f • .
■w
t
i vai. miestelių tarybų sesijo1) Yra iškilęs žydų lenkų dar. yo nario galėtų šitame reikale mus same prašę drg. Balčikoni pada apsinaukę, nęnoroms skirstėsi iš
, bet sekantieji pavyzdžiai rysbininkų organizavimo klausimas. žymiai paremti. Organizuojant lyti maršrutą mūsų vardu. Jis y- svetainės.’
u rodo mūsų Partijos didelį lai Žydų ir lenkų darbininkai (ypač mūsų spaudą stovime prieš naujus ra sutikęs. * Mes prašome -LSB.
Už artistų pakvietimą ir tokio
mėjimą ir rinkėjų ūpo, ypač dar
pirmieji), nustoję savo s-d. organi uždavinius, būtent : a) sukurti so Pild. K-to paremti jį organizuo
dailės grožio pateikimą, tautiškos
bininkų nusistatymo, persilaužiModelis n
Medelis D
zacijų pasekė'savo tautinę buržu cializmo teorijos ii* pratkikos žur jant jam maršrutą. -Prašome pri
dvasios kėlimą, vietos lietuviuose
mą.t Šiaulių ąpskirtyje iš 28 val
aziją arba komunistus. Pastaruo nalą, b) leisti bent du kartu mėn? imti mūsų draugiškus linkėjimus
didele garbė priklauso vietiniam
n
ŠITA KAINA BŪS TIK MR 30 JHJSNĮL
sčių mūsų sąrašų buvo pastatyta
ju laiku žydų ir lenkų darbinin laikraščius žydų ir lenkų kalba, c) ir sveikinimus CK.
geri*, kun. J. Kasakaičiui ,
ti 19,. bet ir šiupse 19 valsčių mes
r
Imbal daug žmonių bijo pirkti RADIO kadangi jie mano kad r
Pirmininkas —- K. Bielinis
kai patys kelia jų organizavimo padėti leisti sojcialdemokartinės
k
RAI*n>
YRA labai keblu nustatyti ir vartoti. Ta baimė jau peši*
esame gavę. 15nuoš. daugiau nei
|
Ant. žiemys. E baigė. Musų inžinierių Skyrius, po figų tyrinėjimų surado būdą I.
Reikalų Vedėjas—-Paplauskas
klausimą. Partija negali nesiskai studentijos savąjį laikraštį, d) or
renkant Seimus visame apskrityje.
p. gerą Ir dntttt TOLI PASUNKIAMA tiditj setą (.Uode! II h kuris taip
tyti su tais reikalavimais (Kauno ganizuoti medžiagos rinkimą ir lei
*■ LENGVA nustatyti ir valdyti, kmų tr VAJOS gali padąrytfc' W. .
Šiaulių mieste teturėjome vieną sa
SPECLALIS setas gali nešti aiškų balsą iš labai toli nuo 10 šimtų * f
m. Tarylion pateko 10 lenkų, dar- dimą Partijos istorijos, nes 1926
iki ii* mylią tolumo, šis modelis II IlAI>IO taip geras jet da negeresvo atstovą miesto taryboje, dabar
bininkų atstovų ėjusių ir einančių m. sukanką 80 metų LSDP, dar
nis ir nž kitus, kuriuos kiti parduoda daug uugštesne kalint. Mu^ą
t
išrinktais. Klerikalinė buržuazi
L* RAOIO pigus fleita kad:
’
• .
’
’ ~
su lenkų buržuazija ir šovinistais buotes.
1. Gerai padaryti.
ja išsigandusi raudonųjų Šiaulių,
4) LĖŠOS. Mūsų narių mokestaip vadinamu “ Jednosc^’ sąrašu,
2 Mes parduodame labai daug.
t
.
'
’
i
»
atmainė rinkimus, Kaune turėjo gi žydus dąrhininkus pąsigąvo į-' niaį gale niekados nepadengia rei
».>* Jus gaunate tiesiai iš dirbtuvės, nėra krautuvės IŠUIdų Ir
pelijo.
*
.
me vienąHabar turime 8 atstovus
vairūs sionistai). Klausimas sta kalavimų. Šįmet turėsime apie
A Mes latrduūihtine už CASII ptnigus kad sutaupius knygvfedys*
,' i
. tės Išlaidas.
. 1
miesto Taryboje.
Mažeikiuose tomas taip, kad vienalten Lietu 10,000 litų deficito. Bet ir-šituo
RAino’dims tau daug Uiiksmunu* av.lti gyventum mieste ar imt
miestas ir valsčius yra absoliučiai vos Socialdemokratų Partijon, bū žvilgsniu, imant domėn nedarbą,
jikės. Tas pagelbės išmokti gerai nugtlšką knlbą ir išmnkys tavo, vąt*
Sis lliustrnotaK paveikslėlis .parodo tą imuJu’kus. Tai goriausia DOVAN-A. Tas yru ekonomiškus—pirmos išliil*
mūsų rankose, gi Mažeikių aps tų sudarytos lenkų, žydų darbi Stoką pasiturinčių rėmėjų, Parti
nyhe nepaprastą kurios dar savo gyvenime nesa
dos tr paskutinės. Ir įHirduudnnt netradysL
!
krity mes turime 6 savo partinius ninkų sekcijos tik agitacijos ir jos Centro kasa yra padariusi lw>
te matę. Nelmprastas papuošalas Kalėdoms,
Ką
kiekvienu
RAIHO
siunčiame
pllmm
inforinucijim
kaip
nusta

H viršuje angelas ką trimitu o apačioje skambalai
ii* 4 paskui mus einančius atsto propagandos reikalams. Klausi lis šimtus nuošimčių didesnę apy
tyti
ir
valdytu
’
.
kurie eina aplinkui Ir skambina įvairiais gra
Ividuii šlto hejHipvašta Modeliu lt RAUlO t|ktnl gKSbM* (trieile*
žinis balsais, Apačioje vaTpij.tnl nepaprastus
vus ir 23, krikšč, demofcr. yra tik
šimts
nštuoid dulerhifh Ėž viską nieko nereiklu diulčtJ, agtavuitami*
vartą,
negu
pernai,
būtent,
iki
mas išsiriš šiomis dienomisKalėdų lopšelis parodo gimusį Kristų mažyti*
dojlmitl,
/
3. Tuo būdu apskritis mūsų.
Retlėjans stalnelej su Jo Motina ir šv. Juozapu.
Šis naujas darbas reikalaus iŠ 15-N-24 m, kasos pajamos siekė
Viskas labai aiškiai ir gražiai atrodo ir graižau*'
i miĮ—iiiiiiiĮiMiįn'Įui u VARTOK šf KVIKHią KV0MW
(Čia vieno puslapio trūksta. Bet partijos nemažai jėgų ir išlaidų, 7,846 lit. Tą sumą, didžiumoje,
padarymo.
.
StTANBARD irAltlO CO.
l' ‘
Pastiitybia dydžio turi t® rolių aukščio, padu- >
j
galima atspėti, kad einasi apie so- ges teks aprūpinti sekcijas laik yra sudėjusi Seimo s-d* frakeijd,
,5<>|
eitizm
Rtdg,
.
(OnrbhiinkmO
rytas iš metalu artistiškos .Išvaizdos it giliumi
Vilimui, Olilo,
padėti
virš'
Kalėdų
Eglaitės.
Uždegus
žvakutę,
oijaldeuiųkiatų laimėjimus kituo raščiais ir žiųopvmis. Partijon1 kuri moka CK. Wson 15 nuoš. sa
u
prmlriln suktis pats ir skambint varpais, tiuli*
Dėties Širs t Euglosed flml fcpmoy oraler fur BB8.1M) (TMrtyse valkčiuose)’
dėsis ii*
krašto darbiniu- vo uždarbio.
' Inu lindėti ir aut šilto pečiaus nrlm radlatorlo, Ir-gi tą ppt veiks, fsligiklElglit Dulliirsl pjemse Mm<l me mie of ymtr Mmlel: II RADIO
te tą o tikrai tarėsi to ką tūl neptiprimtą Kalėdotus, (levas imt visados Pa
seis im hnllug everytlilng—roiuly lo ūse mul IiHruetkmiš Yonra»
Be to Alytaus, kiaulių,. Pasva kai. 6is mūsų Partijos autamLSDP. Rėmėju Fondas yra du- aiškinimai
prtshtačhmii su kožnu užsakymu. Kultui už visą setą tik 82,uit.
t valy, .
NESIŲSKITE rt.KlGt IS KAtNO, tik išktvpklto šį pi|guvsinlmą Ir įdėkite
lio ir kitų apskričių Tarybos mū strukU-vimasir suaugimas yra be- vęs mums nuo praduos metų iki

ptojolaš paraųa*.

* skyriams
*
smos vietos valdymą į savo' Ii tiekti mvo 'kuopoms ir
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Pranešimas mano draugams
ir pirkėjams. .
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svarbi Naujiena

v

%

u

SKRAJOJANTI ANGELAI I
SKAMBALAI IK
KAUPINIS LOPŠELIS

t

l,
1

f

[t

sų rankose, BurŽųarija gali pusi-, gale svarinta tuntai, kad-Lietuvos
girti -tik Trakų, Pžereuų apskri-(darbininkija įgaus vieną vądovauėiais, kur mūsų Partija dar iiera ’ jautį Centrą Lietuvos &iętaidenw»
kojos įkėlusi $ ten dar tebeviešpu- ‘ kratų Partiją.

p*Htar*j«wi lai kiti virš 2j000 litų.
Šitoji draugų purumą' yra labai
Žymi, bet jį tektų organizuoti ir
ji dešimteriopai išaugtų

25c. dėl prislumlnm. Likusią siuąą gitvgs išmokėsi bdškunešlitl, Siųsk savo
užsakymą šiandien.
t

name.is.
1^?

GRAND NGVELTYCOMPANY

1723 North Kediie Avė.,

Dept

Chicago, Illinois
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BYLOS EIGOJE.

*

Šiomis (liencįnis eina dvi di-

•
f
l

v

.<

jrtelės lietuvių bylos : viena vals
tybės byla krimibaliame teisme
prieš himisj- “Sandaros” re
daktorių už apšmeižimą kun.’
P. Onraaus, o kita eiviliame
teisme, nuosavybės klausime,
M, Ramanausko prieš O. Skutulienę*.
Plačiau bus kitam “Darbi
ninke.”
Reporteris

'L

_

r

A

■. JĮ-0 ĮT'.AHtumii

I

I

, Į,

we-

- ,. h>**
lionė buvo gera katalike. Pa jir.Įvyktlininio, dangiuuriaMnr-fČirjk nuo 3
P° piriri||T
tflBniVAM — ■ - • <
laidota tapo labai iškilmingai havosi šie biznieriai: AtesPo- panedėliain, utaminkais ir se-į*"« ylKll V rAllUAlimv
nioms
gruodžio 4. Laidojimo dienoje tembergas, kurs turi °Dry redoms mokina vaikom Vaikiu Bu^rnMr i^sorn^JLahfti rw*ldemergaičių ateina, apie 200/ “į SJST*S:in&Wdu““«
buvo trejos, ant syk, šv. mi Goods” krautuve _ST7 L'nm-[it
.ar aurrj^iuių itreiua apie zuu- Mjįį darbo. HavininloiK turi du Storu
KrfanciM A. BIMOKaITIS per.
*lk«$
| n»u|< vietų. Jis siuvu vlšios už jos sielą.
*
*
bridge St,; K. Urhonas ir-gi ĮVisus mokina lietuviškai .<kai
. ,
„
.
r ,
* , (labai pigini. KrdpkltAi: 2*5 BROAD* ankliiM vrrlikus drabužius ir gerai
Paliko nuliūdime pavo vvra
Tėvai WAY, So. Boston, Ma*j».
padaro. Pigiau, negu kur nors ki
(D18)
fe ► “Dry Goods” krautuvę 751 tyt, rašyt ir dainuot.
tur.
Taipgi išproąina Ir įtaisą šou vm.
Jonų ir sūnų Juozapą, kurs jau -Malu St.; J. Kinipkauskus leiskita savo vaikelius šion mo“Httrdįvare” 1147 Cambridge kyklon — pobafnytinėn, o pa,
turi suvirš 2q metus.
. A.8IM0KAITI8
Lai būna lengva jai Ameri-[Ct.; P. Likus, visokiu drabužiu matysite kaip gražiai jūsų vai
ANT PUIKAUS KAMPO gvrloUslo) 344 W. Bmtthrajr, So. Borton
keliai .bus išmokinti izalėc bn- vlet°l
Polnte arti Brotuhvay ii
(Antros lnbot)
■fe žemelė o j<wi4gla lai Ilsisi [siuvėjas, 7<$ Cambridge 8t ir Kenai
aus įsmoKinn, gaies ne- pamtiroo,
pamarw>( 10
w kambarių
nnnfu* *u
mi intnt>
Intnlkambnrlų nnnfus
amžinybėje su Dievu,
[kiti.
tnviskai skaityt, Tašyt ir kai-1
provementa) ta vieta dol garadžiauK.' Savininke išvalluoj*, toihl atoMNrte*NMa*aase9aH*e9*M
Nuliūdęs.
Kaip minėta kad čion yra su bėt

f

t

Lietuvys GjMytojas
772 EAST BR0ADWAY
80. Borton, jMm.

PIGIAI PARStDUOBA

iHtrduoda už $u,5OO, '$2,400 jneštl ir la
bai lengvos WbW.
aUIBiilDOIUI pulku* 3 lelmynų
18 kambarių namas hu visais naujos
mad<»M improvemMitals, šildomai* jh»čiafs, elektrike* šviesa Ir pluxal*. ren
dos $125 ant mėnesio, preke tik
A. IVAS
801 XV. Broadtt*aj', So. Boston, Mass.

virs penkiasdešimts pramonin
ku biznierių, bet tik 44 tėprlCAMBRIDGE, MASS.
sidėjo prie
šios vakarienės į*
*xtrį.
_
Lietuviu Darbininkų Koope- Yvkdhiimo.
Kiti ar negalėjo
ratyvės {Sąjungos S-tos kuopos 8r neuorejo ar bažnyčios bijoestra susirinkimas įvyks nede-r.P»
Todėl lietuviai katalikai
lioj, gruodžio 14 d., 1924 m,Jpi’jv«lo atsiminti, kad jie turi

VALANDOS;
nuo 9 ryte iki o vai. vakare.
oa***assassasaaaiaa*sBaa^

. T* Mite MB
5E0R6E H. SHIELOS

REIKALINGA TARNAITĖ

t*

ŠTAI MŪSŲ PREKĖS >

w

į_

i

' ^'7.
v

J,

Rekolekcijoiir40-tč.
Gruodžio. 1—8 atsibuvo čion
rekolekcijos, kurias davė geria
ADVOKATAS
kun. D r. Navickas. Jo graži iš
•11411 Old Sontb Btdldtet
kalba ir turiningi jatniokslai
294 Washington Street
sutraukė daug žmonelių bažny
Boston, Mm*.
PARAPIJOS F4RAI.
čion.
Kas vakaras bažnytėle
Trtttoo*; o a. M, 1H 5d» r. K.
r-*į
EA8T BOSTON 0FFI0B
Nedėlioję vėl bus parapijos tuoj [jo sumos, bažnytinėj salėj, reniri ir palaikyti tokiuos biz- buvo mažne pilna. Prie By, Saprie
namų
darbo.
Tik
'įrys
žmo

147
Mtvfcrick 8t, Bart Morton
,
fėrai. Šis sekmadienis bus di VVindsor St., Cambridge, Mass. niūrius, kurie remia musų pa- kramentn irgi daug žmonių ėjo
44** 1
Tėlephone Enst Bošton 1490 »
Gerbiamieji nariai-rės kaiprupiją—bažnyčią, o kurie ne
Gruodžio 5*7 įvyko 40 vai, nės šeimynoje. Atsmaukite Dor
džiausias. šiame sekmadieny
8585.
•
bus visko, apart auksu, sidab senieji taip u* naujieji, malonė- Ktk j.o.< neriame, bet gal dar ko- ątlmda'u Bažnyčia, ypač di
Gorbun Avonue, Brookline
ru, šilku ir visokiu kitokiu da- kite visi skaitlingai alsi Janky- pėja prieš ją, tai tokius mes dysis altorius, buvo šiemet laTelephone Ueftent 6568
►“]Rankajįbal gražiai išpuoštas gyvomis
lykp, bus amerikonišku ”Su i, nes yra labai svdrbus roika- neturėtume remti,
ANTANAsr.mižys
miki),” žemaitišk sūriu, apk^ Iąs apsvarstymui. Taip-gi ne- ranką mazgoja, ’kad abi būt gėlėmis. Prie išpuošimo bei gėTilttųjįi lietuviškij ramunėlių *vara>
kuri* limito Bųttolk Telalų joaoiqrk>
tairių dešrų ir daug kit daly jamirškite ir nauju narių atsi-pla^o>{«” sako sena patarle. Pa- ičms pinigų surinkimui dau 40c., ė sv. — $1.50; liepos Žiedai su 1»
Ių ir uteilmu lleal Esteto parttavi[našiai ir mes elgkimes. TūiIfi- giausiai pasidarbavo šios ypa- l»elials 50č. už svarų, 5 svarai — $2.00;
iMjimu, būnu mano ofl*e taudlenų
ki).
Laukit lėni, nevalgytai vešti prirašyti;
liepos žiedai he lapų 65c. «v., ę sv. -rnuo 8 Ild 6 valando* po pietų IWPirm. J. V. SmUgis. nie pas savus lietuvius, lai mū- tos: Kastancija Jutkienė, M $3.25; puplaiškių lapai 75c. kv., 5 *y.
nieko per dvi dieni,
ra* Mventadleniu*. Lietuvi*!, k*A
— $3.00; puplaiškių šaknys $i sv., t
Ir
maždl tekalbantieji ttgHžkrt t*
,..._____ ____
su pramoninkai-biznieriai bu- SundukieiĮū, P. Kavolienė, A sv. — $9.85; stambios trejankos sv.
* Rėjų
11 kreipti* įvairiai* reikalai* pa* ,
$1.25,
5
sv.
—
$4.75;
kadugio
uogų
J
. CAMBRIDGE, MASS.
joja-auga ir t u rieja, o ne žy- Mažiutaitienė o iš- Brightono
-" ----------------------------- --L
sv. 25c., 5 šv, —- 75e, Tr daugybčsklto-1 mm jL & Knejžlo adres** ym
taką: 808 B., NinthStreet, TeL 80,
------------------ ____________ ________ Įdėliai ar kiti mūs skriaudėjai. poni
Biicelevičienė.
Garbe Idų Žolių, atsiųsk 10c, o gausi Žolių ! gSiton
im
L
.
ŽYDAS APIE KATALIKŲ
-katalog/u
----------.
---------—
-----------1
Kataliku darbuote.
| Biznieriai pareiškė kad ši ne toms ypajoms užfpašiaukavinią
M.ZUKAITIH
Į
BAŽNYČIOS MUZIKĄ.
449 Hudion Avė., Rocherter, N. j
Nors pastarais bukais mažai į 5 paskutinė tos rūšies vaka- surinkime pinigų gėlėms.
TEL. 8o. Boston 0500—W.
Į
Gruodžio 7 cit, Bostono Cen.
Jie sake kasmet ne tik . Kaip per rekolekcijas taip ir
ms■ tesimatydivm iaikrasciuos?
V
nmm dantistas |
; tralinio Knygyno ^idėj, buvo iš šio miesto, bet tai nereiškė IM/ rlemb
^.451 ar dau- per 40-tę svečių kunigų pagelišpildys hon pribuvo nemažai. Sekan
paskaita apie Rymo Kataliku jog čion katalikai nieko nevet- «laB
Bažnytinę Muziką.
Paskaitą tė,' Camln-idgiau* lietuviai |5,el I“PS el?ime 3avI pas su- tieji kunigai atvyko su
251 Broadway, So. Boston J
■»
ha: Imu. J. Jakaitis, kun. F. Ja Tik kų iSčjo iš spaudos aštuont, nau
laike žydas, Henrv Gideon, daugiau veikia o\ mažiau giria- I "7711CŽ ' * .
ji
muziko*
veikalai,
dainavimui
gu
.1
ras, kun. F. Virmauskas, kun. 1
Templė Israel vargonininkas ir < *
(“Keleivio” name)
'
plano akomponlmentu.
si. Trumpai pažvelgę į praei- Lapkričio 23, Koro Koncertas.
Onao
V
aeamdob
:
nuo
9.
iki
12,
nuo
{
J. Čaplikas, kun. K. Urbonavi
žymus muzikas.
l;80 iki G ta’ nuo 6180 iki 9 vakare.- j.
;<> menesio Ratai iki) šiame
Kad'aisia
bridge io ko- čius, kun. F. Strakauskas ir V Audra vrieš dieną (solo). .$1.00
Seredomls nuo 9 Iki 12 vai. dienu g
Baltė, kad jis nuif jauni) die
2. žvaiySdutė (solo) ir
nimste darbuotę, pamatysime
pttV0 vienas i
geriausii]
Subatomta
nuo 9 iki 6 rak. Ned< &
kun. V. Taškūnas.
ĄnStn Rytas (duetas) .... .75
nu labai susiinterasavęs Kata
įlomi* nuo 9 Iki 12 (pagal *ųtart£ |
pi dideli uolumu — pasršventi- Saujoje Anglijoje
Šiais laiPer šias rekąlekcijas grįžo B. 04 balnos (solo arba dnętl .50
liku Bažnytine muzika. Mat hi Į
kais jis irgi nėra paskuti ms. Įiemažąi prię pįgvo ir užšalusių 4. RoĮcturnas
Į.
gyvendamas arti Kidalikų Ba- Į 1H/L .
. (duetas bassui ir sopranui) 1.2ė
Lapkričio 0,“žmogžudžiai.” | Kad tik „nori -ir pasistengia — bei apsiiekiusuj^mtalila). Duok
5. Piemenėlis (duetas) ...... .50
žnyčios girdėdavęs giedant.Vė> .
Tel. S. B. 0441
G. O, Rafyve (mišriam kvar
Vietinėl., U K.S.S kuopa.|atli.dia
Dieve kad iririy Sugrįžtu.
Ihm, buvęs du metu airiu kata
tetui-arba chorui)-.50
^7
Katalikas.
į
liku bažnyčioj vargonininku. inu-m-sėjusi narui prtrašvmu lltes' ta*P a lJauĮas pij1'1®1Myliu (mišriam kvartetui
arba,
chorui)
.......
.75
vajuje,
surengė
teataj.
MėFat
jlHlžmma
kOHstrj-eitj
yra
----------------Ir tai buvę jo vieni iš malo
Imant visus veikalus sykiu $4.00
COOLIDŽIĖ^Ė BOSTONE.
niausiu gyvenimo metu. La- jus pakvietė iš So. Bostono L. ptw ^ia ftiąie lr augę.
I?
ADVOKATAS
Siųsdami
užsakymus,
siųskite
Ir
Prezidento Coolidžiaiis mo
•» blausia pamėgęs Grigorioniš- D. K. S. t kuopos- Gabiausieji .Vil* minėtoje, dienoje vietipinigus išperiant pašto money or- || 414 Broskhvay, So. Bošton
koras. po vadovyste p.
kąjį giedojimą, jyuomet bai So. Boston’o veikėjai atvaidino
‘
(Antros lubos)
teris atvažiavo Bostonan, į deri
'1 Ir adresuoki t sekančiu antra- fįXšu:
gęs akademinį»mokslą Har juokingu pamokinantį veikahj per^v0^’ vargomnlvo, smenge Bostono univei’siteto iškilmes,
. koncertu Dainos )ie- kuriose bus inž&giiruota prezi-.
lįW«NeeNMWM9MN«MNb'
varde,. tai’ nuvykęs Paryžjpp “žmogžudžiai.” Aktoriai kiek- k1
. A. BAČIULIS,
vionas
savo
roles
atliko
gerai.
vel
^
V1KO,S
bui
o
naujos,
ik
ką
dentienės
draikė
perdetmė
—
P. O. Box 16, So. Boston, Mass.
viename Benediktinę vienuoly
' TeES. Kasant.
o
nekurie
ir
labai
artistiškai.
F
Lietuvos
gautos.
Ypae
ka

*
iki šiol Bostonb universite mo Ii / -•■--— •• •
ne studijavęs Gregorioniškąją
-■
-IBTDViS
*
■muziką per keletą meti). Ir riai po iš paprastu dari)įninku poškos damos žmonėms labai ters perdėtiniu da nėra buvę.
imiETl^S
‘j
dabar jis toje muzikoje, tame it geriau negalima tikėtis, bei no- P^iko.- Abelnai ūsas damas
$■ 4 ...
.
1
* • <
“
’• • r
gedulingame tone, randąs dide rėti. Garbė 1 kuopai, kuri turi ^’ažiai įtinai dainavo, to
J įsėgžamlhūdja atfo prisklrlų-akl- i
koncertu daugiau mums
lio grožio, rimtumo inspiraci lokais gerus aktorius.
j nius,
alus, '• kreiyĄ*
ki-elyja*1 *kls
rtds •’ stitiešĮatr
stitlesintr ir
J apibnjbnlŽkdiBe (akloše)'."akysi isį^
Žmonių buvo pilnutėlė sve-Pelno pahipijai sis
jos. Tik apgailestavo, kati pas
gražinu Mtfesų Uhltotou Wiktt< .
Smalos ir Svyrio,- metalo,- šleito ir
.
taruoju laiku retai kur tesilai taine. Jei svetainė būt buvus U^oueertas suteikė vit&
ašpalo šipgelių. Tai yra seniausi ir
> J. L/Pačakarnis, O. D.'
utsakančiausf ktogdehglai SO. Boskoma grynai Gregorioiiiškojo didesnė ir tai būt gal netilpę. Pertraukose pi of. A.. £ul<maKalėdiniai Nurodymai:
ton’e. Visas darbas gvaralituojamas
! 4i7 Btfadfrtyįr;
-8o?BdrtdiL
ir ypatiškaj peržiūrimas.
- 7^,
■
e *
*,
* * .__U * " J
giedojimo.
Tik Benediktinu Žmonės skaitlingai ėjo dėlto,j virius, ant- sinuikos guezė, pa***
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4M WMT BR0ADWAT,

•otith Morton, Mm*.
Darom dailia* paveiksią*. Vb*eil!a*
traukiam vakarata Užallkom viaoklo* ruMea rtmuj,
.... V. .. —.'..

DR. PUSKUNfGIS
VI D ™™ L I a f
▼*1, 9 iki 11 ryte. Ilki 8 po plot
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7 iki 9 vata

88d. Braadtfay,

8o: Bortoa.
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(GŪMAU8KA8)

705 Malu |t9 MtonteJIo, Hmm. .
(Kampo* Broad Street)

j

1

v . ■■

t

r
Į

*

STOGDENGIAI
(R00FING)

i KALIKIŠKy NAMŲ
\ APRŪPINIMAS
į

I..*'’

,

9

Ofiso valandost

t

■4

r

------ -------- —.....—..................

tj?

•

M

«
• _
_♦ I.
iiMBttr soCth BhMoijB::
DR. H. S. STONE
z : ‘i'tav 8UECIAJj8TAS ; .",

i*

t
"

u.

1 |

9
»
■■1

t

-

-■—fe

■J

' .

'

.

i . ,

;

--------

A-.

-

.

---------

>

•
<»

»

’1 •

•

4

, ,.,1 ,

•

--•* T

•

».
**

»

i

i ’

a

(

ri?Mi*Ė»isB

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

>

«

/

i

S. BARUSEVICIUS

1

♦ ■

»w

t

*K

..v

- *r

OfliaHiiždktytas jutoto* vakarti*
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imGRAMS

š

A

nuo 9 ĮM 12 :00 ryte It nuo 1:80

IV J&fo Ėfcst; MMtete*
T. t. ORMSBY & SON
•sidabrinių, ’ paauksuotų . ir
vienuolynai jį užlaiko pilname kad visas pelnas buvo skiria- P}elei e™’Wei, akomponuofefeife-fefefei ■a.ii'■
■fei’.
216-^-218
Bowen
St.,
So.
Boston
8
auksinių. « r. .
mas parapijos naudai. Kiek
žmogus riktą!
grožyje.
*
sį
(Tarpe E jr F Sięeęts|.
Paveikslų
Kad tos muzikos prakilnumą teko girdėti parapija iš to va P-^kai smuiką priverčia >11 .Tel. -So. Boston 3662
įvairiausių sieninių šv. pa,1
riai Verkti. Matėsi jo toje sair grožį parodžius tai būrys karo laimėjo apie. $600. z
veikslų su teplioriškais re
ėntMiNiNšAS
žob<
mals.
, f
koj-e pilnas -artimas. Tėvai,
J]
žinomi pasiskelbia, .atidaręs • naur
? '
&
Bpšfrin, Mml
Harvardo studentų, pagiedojo
Lapkričio 16, vakarienė. ■ jęurįe leidžia savo vaikelius ir
]| Jų isthlgų -,kiiri kiekviettain 'joialoDėl
Bažnyčios
gero.
’
-- -TMephoą^Bo.
tris giesmes lotyniškai, tarp
flCE-BIRir.
K*iiya Ainbro*a» • ’
| | niki -patarnaus' laidotuvių relkalacAltorius aprūpinant su stovyIi
šiame
mieste
lietuviu
skait[mergaites
prie,
kokiij
kitataut
<
1
.
se
f
nepaisant
ant
kokii^
kapinių,
.
1
.
su’.sč; Borto®; ^tįsU:
kuriu ir “Avė Maria.” Nesi
IJ - . tomis, kryžiais ir liktoriais.
JI sulig neto.'laidojančių.
\
PROT2 RmuNINKAS^XGUneCkte
Šuaugurių
tėra
čių
ant
smuikos
mokintis
gra
i:
liiis
nedidelis,
gailėjo komplimentu Kataliku
Kalėdinių atviručių ir
II Tatai Montello’s lrapylink&s Ue- PIN/lSS'Sl^AS—'^tairj^?
| | ‘tuviai prašomi yra'panašiuose rettik
apie
1,4)00
žmontip^Šn
vai

geriau
kad
duotų
juos
ta
kalendorių.
.
■
•
Parduodu
veikalus
scenai,
origi

Bažnyčiai, ypatingai jos vie
h, , dO Mtrtnfe Bd., 9oC Bartos, MM*
nalių mano veikalų muzikos meno || tanuose kreiptis pas'savo.tautieti:
Su
katalikiškais
jausmais
ir
NatidŽtan**,
nuolynams už sukūrimą ir iš kais siękia apie , 1,800 sietu. vinti tokiam savam artistui p.
srityje,. Parduodu juos pilnai pir t A. TAJWnN< -(WR> . KASTĖRj&S
piešiniais.
1
8S5.jK^Broadway,-S.
Boštoh.Mrtte
kėjo
savasčiai,
—
pavienių
asmenų
ar
laikymą tokios prakilnius .mu Bet proporcionaliai imant pra- A. Židanaviėiui.
15 No. Martelio St., Tel: 10$3f ( IfARšAUKA — J. Zalkte
, .
draugijų ir atsisakau, vardan pirku
* •
*
•Marlier Publishing Co.,
T Vhūffeld 8t.,-lto. Bortai, IteM
Broėk
’
ton,
Ma&s
sio, nuo visų prie veikalo teisių-Ir IĮ
zikos. Norintiems su jos kai- nuiiūnluj-biznieriu. yra nema
Mokykla.
■ I 21-29. Hant'tson. Are., Rrtensioh,
Dr*ogU» laika susirinktam* ki* tr*.
nuo autoriškų.
; ‘
||
R
i d e n eLj a
kuriomis melodijomis daugiau žai. Kiek teko patirt čion ju
Či< nedšdlea! klekviftno nrtieėto^ 2Kt
tarpe Bedford ir Essex Streets. g
EntčWisė St., Montello, Mass.
Ponas A, Židimavičius dabar g
__
Parduodamų operų ir operečių y- ||
lA po pietų žv. Petao parapljoa *aM%
BOSTON’
.
5
apsipažinti patarė nueiti pasi raudasi apie 50, o gal ir dau
||
Telčplibne 6T46-5V. ‘ ’ I 492-E; Seventh St^ So. Boston, M**,
nt
klavlerauzugai,
partitūros
ir
or

profesoriauja Cambridge’iuje
chestros partijos; tas viskas pereis
klausyti Popiežiaus Choro, ku giau. Kad gerinus su žmonė
■■
pirkusiujų valdžion. Pirkėjas lois*
9%
rio kųneerias įvyks Symphony mis sueiti į artimesnę pažintį ir
D. L. K. KEISTUČIO DB-GUOS
vai gali pasirinkti bite vienų vei
kalų
ir
užvaldyt
Ji
žemiau
nustaty

savo pramonę išreklamuoti, ėie
IMhgruodžio 16 d.
VALDTBOS ANTAA1AI
ta kalnu.
;
Publikos laivo kupina kny pranionmkai-hiznieriai surengė
1) “Birutė,’b
• |Į| LIETUVIS ORATORIUS
Pirmininką* — Antena* Putelta,
šauniij. vakarienę lapkr. 16, pogyno salė apie 4-500.
f jį Sutelkia įgettauiiį paskutini patar146 Bowen St, So. Boėton,.Ma**.
melodrama ,tautos opera,.
Vice-plrm. — Martino* Knlrtantan
dviejų aktų., Pirmų kurtų
||| naviih$, todėl verta pa* $ kreipti*.
'Ateinančios nedėlios vakare' •bažnytinėje svetainėje.
4062 'Wą*bineton St, Roellndal*
- statyta Vilniuje, 1006 m. ? 250 ||
&flso adresas:
Tiksliai įžangų padare mažą,
Ford Hallej minėtas (lideonas
Protokolų RaŽt —.Antanas Mareja**te
|K 256 Bro«dway, South Morton ' ■ 459 H. Seventh St, South Bm*M
2) “žięnapiiteį”
kalbės apie muziką apskritai. kaiLdaugiau publikos sutrau
Fin. Ražtlntakas — Juoaas Vtafce'vtahl*
liaudies opera, vieno ak
I
Tel. S. B. 9183-w.
906 Ė. Broathvay, South Bortoa
kus.
Na
ir
priėjo
žmonelių,
to. Pirmų kartų statyta
Buvęs.
III Gyv. 820B, 6-thSt.: S.Boston
Karterius—* Ahdrieja* Zalledtea,
250
Chicagoje,
1908
m,,
.....
f*””
..... ......
kad sienos braškėjo. O kas ga
||Mlrt*ii*Ma**toa*rttoi*8RaaBTO*sa^ . 807 E. Ninth St, So. Boston, iteto
Marialka
AJrtman(b* J*al**ok*A.
3)
“
Vaikas
ar
Mergaitė?
”
lėjo namie sėdėti; kad už ptis- H ELEKTRIKOS LEMPUKIŲ dėl papuošimo eglaitės.
’
CAMBRIDGE, MASS.
' 216% 5-th St, So. Boston, MM
|| Ofiso Tel.: South Bortoh 8972--R.
farslnla turinio, dviejų
dobrį galėjo skaniai privalgy- SK kurios parsiduoda po $1,50, $1.75 ir $2.00.
. Praimta DŪK. Keistučio toto
aktų operetė.Pirmnjj kar
|f Besta. Tėl.i So. Bortoa 1912--W.
(HBneslnlu* susirinkimu* ka* pirmų to>.
A. f A.
tų
statė
“
Gabija,
”
.South
ti ir gražaus programo paši
drtdlenl kiekvieno nrtnetlo po No. <M
JĮostone • . • •. •«,.♦
Ona Venskienė.
vrasliin&ton St, Boston, Maus., ItaO
ldą usytL Tik gaila kad p. t a
VAIKU ROGUTĖS nuo $1.75 iki $6.00.
valandų
po pietų. Ateidami atrtvertdte
4) “Birmoji Gegužio,”
II
Gsaborlv*. hal*a«woto« TOvim Mnjų narių prie *»wr* dra*r
trijų aktų opera, revollu-.
Gruodžio 2, 32 Burlegh gut. Buinvs su savo benn ir orches
I jas, Real Estete ir PuNic Notaras.
iUOsprirtteteU
;
. j.
Cijoniško judėjimo laiko
5 SKEITAI ledu čiuožti nuo 85c. it brangesni,
su šiuo pasauliu; po ilgos ligos, tra ueprrhuvo, nes ir jo vardas
tarpis. Pirmu kartu statė
“Gabija,” South Bostone.
persiskyrė Ona Venckienė. V-t>- programv skambėjo.- Šiaip vi J ČEVERYKĄI rm SKEtTAIS $5M *
jv. uxntmo x » »«Joo '
(Derasi Chicaglečlal) ...
si kurtė buvo prisidėję biznie
lt D St.fio. Boston.
' VA1DYN00 AJtTRAAAI '
5) “VelniasJžradėjas/’
riui pasirodė su trumpoms pra*
*Mš*B**aKH>sn MMaMšto
Telephoue South Boston 3520
-Į, į | T.--,.. T, n II
Apari to, turime ir kitakbj dalykėliii, kurie parsiduo-. SR
trijų aktų komiškų opera. .
art«sEeK=2e*£s±
wsste
Pirmininką* — X Jarote,
kalboms. Apart biznierių bu
Pirmu kartu statė ‘‘Ope
562 E, 6-th St, BoTBoatoa, Mato
Jz da pigiomis kainomis ii* viskų pristatom i ruimus VĖL •*
retės Draugija,” Brookvo ir profesionalu- Tvaiku kal
Vleeplrm.
•*-* jr.’Vmbtndr~
38 m.
*
4
lyne. (Yra anglų knlbon .
157
M
.Street, SfcJk
bėtoju tarpe buvo So. Boston’o
vertimas)
1000
LIETUVIS ADVOKATAS
Prot Kartinta*** —• A. J
142C0ota*M*rtd.„ 8.,6) “ Eglė, žalčių karalienė*
klebonas gerb. kun. K. UrbonuBnigM du Universitetu
rtalniu
Raktininkui
f
šešių aktų mytologihė oOornelI unireraity *« A. B. vieiiis ir vietinis gerb. kun. K
.
t Hatčh Street,
pewu Pirmu kartu stata
Meai*miaiuiak»iaa*uvųda- lldlntnka* L I
J uškaitis. Publika išėjo na.
G. WUhta<t<Onfr. w
“Gabija,” So. Bostone,
drrttui drt ivUiot-iiltimo*
1024 m. ( Yra vertimas ir
“DARBININKO” NAMB
379
boston, mass,
inon pilnai pasotinta -ir gražiu
tr jčgo* '
anglų kalbon)
2000
(antro* labo*)’
programų palmksininta.
TEl.EPHONB SOUTH BOŠTON 9122
. Susižinoti: ;
MM W.8roadway- 8«. Bodai.
Pelno parapijai Ši vakarienė JA ‘
Savininkai
Jonas
KLIMAS
ir
Petras
BOLYS.
Ii e « i d e o c l j a
' ĮĮtĮFt.^A0
Mausrimuiiu
>W1 Mnrvard St.. Cambridge, Mftte. atnešė suvirs šimtą doleriu, ro
Opera, KtuUM, LithūBnit
’M'tTplverrt ty 1463—J.
dos $115. Prie jos surengimo |
L.„ > ..^
. .>
r- teoMM
i‘!!.w
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