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Šventą dieną švęsk, Seime
Bolševikų atsišaukimai, LapGOMPERSO LAIDOTUVĖS, laikys Amerikos įstaigų. Tas . Kuboj geležinkelių darbinin lapkričio 18 d. priimta švenčių kričių 12 d. Panevėžio miesto
dar didesnio ekonomi- vietoje 8 valandų 10 valandų
! | yra menkas Rietis, lcurs nepa- kų streikas, kurs prasidėjo įstatymas, kuriuo numatoma buvo išmėtyti hollėvlkų-Atsi*
Pereitų ketvergų Slecpy Hol - paiko Amerįjįs ištaigų."
į kartu- ir finansinio krizio. darbo dienų
ūkininkai tam
gruodžio 9 d., dar nepasibaigė. metuose švenčių 66 dienos. Sa- šaukimai i ^Draugai ir drauprie to neduok, Dieve, prl* - pritaria, b ir krikščionių tarpe ■Icftv kapinėse ties Tarrytown,
Streikbihikai reikalauja sugrų- kytomis dienomis draudžiama
Klulm salė w<4o kupina žmotai Lietuvoj būtų toks bai-'nemaža atsiranda tokių kurie N. Y. tapo palaidotas S. Gomžinti pavarytus darbininkus Ir1‘ prekyba ir viešieji' darbai. NeR|imM smūgis kokio dar jinai ne- nieko, prieš tai neturėtų. Ga- pers, Amerikos Darbo Federa nių. Buvo jįj t^pie 2,00(1 ypa
v švenčidnm gegužes l.m. d., Šv.
’
tų ir dangy^J«plįnk. salę. Bu užmokėti už streiko laikų.
■įf* turėjusi nuo savų nepriklau* Jimas daiktas kad & valandų cijos prezidentas.
streikų įsikišo prezidentas Zay Juozapo, ir Kazimiero dienos.
vo saloj gub.’ Bmitlu majoras
Bgpomybės atgavimu. '
Pirmiausia
ketverge
ryte
darbo diena gal būt pakeista,
* Šis įstatymas baisiai nepati
Dylan, inaj^ęn. Bullard ir as.
Y Pinigų užsinorėjo. Panevė
Vienas nenoimžj^s_ženklas nes u^ jos palaikymų stoja, tik Now Yorke > Pikų klubo salėj
ko- Žydams,-kurie-jį sutilui sa
daugykitiraug itavaldminkn.
žy aptįekos savininkė Snbočm^rąpie to kryrio^Mriartinimą Darbo Federacija ir socijalde- buvo pamaktos,-kurias atlaike
vo garsiuoju ‘<geva]tM pavida
NEGRAS
NUŠOVĖ
DU
’
Po paimįh ų automobilių
kięne vėl gavo laiškų, kuriame
^.pranašauja, tai nenatūralūs mokratai — o kiti visi žiūri di žydų rabinas Wise. .1 is ir pa
lo streiko.' Taip, Kauno žydai,
ASMENIS.
daugybe
lydčj
>
|
kupinos.
Ke

reikalaujama 200 dolerių, Lap
mokslėlį pasakė. Po to prakal
Rabinato" pakurstyti, lapkričio
J kainų kilimas. Dabar Lietuvo- džiumoje pro pirštus.,. o iŠlionė užėmė di r valandas. Kai
bų sakė James Duncan. PastaElkhąrt, Tnd.
Gavęs proto 17 d; uždare savo* krautuves. kričio 12 d. laiško autorius Pa
%*<je jau beveik viskas yra bran- tikrųjų būtų gaila. .. kad visos
grabas
buv'o
i
uleistaš
duobėn,
pamišimų nuo 4 4niunšaino”vie Nežinia kaip ilgai šis streikas juodis Liudas sulaikytas.
.f ? giau nė kaip visoje Europoje ir kovos dėl 8 valandų darbo die rasai .kalbėtojas pasakė pasktų
*— — —
tinius jam pasakytus Gomper- tai masonų c toras pagiedojo nas negras, žinomas vardu Tko, liūtų tęsesis ir koki jo būt išda‘ > Amerikoje, i r. dar ris eina bran- nos išgavimo nueit šuniui ant
i. ”
giesmę f4Lead Kindly Li|*ht.
so žodžius. Tie žodžiai buvo
nušovė vienų moteriškęynegrę, viniai, jei policija nebūtų lai
uodegos.
Dėl parodos ir premijų: Šių
'gyri...
Toji
giesme
y
a
parašytą
gartaikyti
darbininkams.
Taigi
ir
policininkų
Henry
IVcntžų,
■ (šito autoriaus vardo neskel
ku įsikišusi į streikų. Išdavi metų birželio mėn. pradžioj .
Dabar seime svarstomas biu biame. Sekančiame numeryje štai kokius žodžius Gompers saus Anglijos .kardinolę New- taipjau pašovė vienų automobiniai, girdėti, nokoki: streiki Panevėžy,, buvo pradžios mo- 1
Iivo poteriai sudžetas ateinantiems metams. indėsime F. Virako raštų apie paliko Amerikos
llinhikų. Pamišėlis buvo pagu
darbinin mano. Dar h
ninkams sustatyta daug proto kyldų mokiniu rankų darbų
kalheti ir gie^ lė pagiedota ir. p.ln p0nf.ii^^Baiiks nušautas.
Eina karšti ginčai, bet tuose Lietuvos reikalus. Jis šviesiau kams:
kolų. Rabįnatas, už kurstymų paroda.
ceremonijos bjigtos.
‘ginčuose 'iškeliama m
4 4 Nei jokis unijistas negali
ii gana h Lietuvos reikalus žiūri, negu
žydų prieš įstatymų, patrauk
Keti mokiniai gavo pagyri
Tose kapinėje, kur Gompers r
f,nanšul5s
‘šis raSytojas). .
' rimtu Įrodymų apie i.
__
būti geru piliečiu jei jis nepaPRI
0.
tas atsakomybėn ir be to, gir mo lapus, viena mokine it- pre
amžinųm atilsiui, paguldytas yį - politikos klaidas, apie Emisidėti, kad ruošiamas atatinka miją 100 litų, bet ligšiolniekas
ra vienos garsiausių Suv. Vals
įp' jos ir kitų batikų neatsargius ir
.Vakarinėse ir vidurinėse val
tijose. Ton Į^įlaidotąs, garsūs stijose jau užviešpatavo žiema. mas įstatymas, kuriuo einan; įiegavo nei pagyrimo lapų, nei
Y klaidingus žygius ir darbuotę
rašytojas AVasįington Trving, .Sniogas'uždenge žemę. Žiemos kiekviena ne laiku uždaryta premijos. z
’
ir daug kitii tam panašių daly
Androv Catnčgįo,
\Yil1iam oras rytinių valstijų dar nepa krautuvė bus laikoma visai už
kų.
Gal krizini ir užbėgs už
daryta, ir nustojusi egzistuo
žemės reforma. 1925 motais i
siekė.’
Roekefoller jf kiti;
** akių. Bet kaip dabar dalykai
ti.
•
r ' riovi, tai krizis tikrai atžing’s*
■Lietuvoj numatyta iŠparceliuo* j
>
ftiuoja.
ti 61,000 Jia karmųlir 122,000 ha-
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Nauja įstaiga gyirafti veislei dvaTO

v
Apie Naujus Metus visos
* L
:■!^a*L^Kffim4Steigia.ffent- *4" ' ~ ■’■”
r— i.
111 *"**?'' "*'» ' į"-1*1’ '****
paftijOs'^g^ari’prie - didetių- ■
ratine Lietuvos Galvijų kontro
- ’ , suvažiavimų. Liaudininkų bus
Lapkričio. 1$ d, jonui DumĮMOKĖJO
lės sųjųnga, kurios tikslas yra
ajos. sienoj tarptų dviejų kraš^
7-8-9 gruodžio ir kaip atrodo,
šai Pakelniškių kaime, Šeduvos
į
aiškus iš pavadinimo. Sąjun
tu
kareivių
įvykęs
susirėmiJie gana gerai susiorganizavo. i WashingtOn. — Pereitų pu
valsčiaus, pavogta 2 aukso me
ga tuo tarpu nutarusi pasi
mas.
■ Uruguajaus valdžia te-’
Jie sakų, kad jiems dar trūks- nedėlį Suv. Valstijų iždas padalionai, žiedai su briliantais,
I-——
kviesti tris gyvulininkystės
<
cinus
nuramino
žmones
praneš

' tų tokių vyrų, kaip kun. Stau didėjo* ant $91,949,000. Tų su
NUSIŽUDĖ JAUNA MARTI. DAKTARAS BADAUJA. specialistus. Sąjungos nariais drabužiai ir brangus kailiniai
dama,
kad
tam
incidentui
ji
gaitis^ kun. Vailokaitis, Imu. mų sudėjo Europos skolininkės
— viso už 11,500 lt.
gali būti ’ ūkininkai ir galvijij
i
Gardner, Mass. —- Charles
Šmulkštys, p. Starkus, kun, D. Britanija, Lenkija, Ungari- dideles svarbos nededanti. .
Nevy Yofkas. — Dr. IVilliae
augintojai.
Pirmiesiems tie
Klęmek, 23 m. amžiuos, trijų
.Steponavičius. ■ kun. Krupavi ja, Lietuva ir Finlandija.
Z. Kumler, vaduojamos savo kiama didelių palengvinimų!
Lapkričio 22 d.-į Panevėžio
čius. kūn.„Bučys — o kitus vi
Lietuva įmokėjo $90,450.
KOMUNISTINĖ PROPA savaičių marti, nuėjo į bažny teorija, kad badavimas apsau Taip, iš ūkininkų, turinčių ne apskrities ligoninę atgabenta ir
čių ir ten nusišovė.' Kulka per
sus < inteligentuš krikščionys
GANDA NEPAVYKO
gojus žmogų nuo karštinių, daugiau 5 karvių, nebus ima tuojau operuota pilietė M. Ma
vėrė
jos
širdį.
J
buvo
nepa

girdj,' galėtų pasilaikyt sau.
Paryžius—Tarptautinio Dar
kaip kad čiopai nuo raupų, iš ma nario mokesnio.
čiulytė iš Gelažių, (Subačiaus
APIE TROCKIO PAŠALIprastai
graži.
Jos
vyras
taipgi
.Apetitas nedidelis — tik kele
bo Biuro direktorius Albert
būdavo jau septyniolikų dienų
vafsč.), žvėriškai sušaudyta į
NIMĄ.
buvo dailus. Visi spėjo, kad
tas kunigų ir vienas svietiškis.
Tliomas, kur buvo nuvykęs į
ir badausiąs dar keturias die
pilvų ir į galvų, kuri po kelių
Elevatoriai baigiami statyti.
Bet nei vieno negaus.
Maskva/, — Sveikatos komi Balkanų valstybes tikslu patirt abu yra* laimingu. Bet toji nas. Jis sako, kad badavimas
valandų mirė.
Spėjamą kad
marti nusižudė neradus mote
jo nė kiek nekankinus, tik jo Kauno elevatorius baigiamas į- jos nužudvmas politinio pobū
Bendrai imant Lietuvoje ei saro Semaškos! ir savo asmeni- ten dalykų padėtį, sako, kad
na gandai, kad visų nuo Rusi- ūių ‘draūgii gvdytojii pataria* komunistinė propaganda, ku rystėje laimes..
jausmai ii* protas pasidarę rengti ir’ netrūkus' bus perduo džio.
Ji
yra
lenkė.
jos atsiskyrusių valstybių daly-, oias, sovietų karo komisaras rių maskviškis internacionalas
daug aštresni, miklesni., Iki tas Ūkininkų Sąjungai * Šiaulių
kai esą derybų objektu tarp Trockis Į išvažiavo _į Kaukazą ten su dideliu užsispyrimu ve
|uq1 badaudamas jis esąs kas elevatorius baigtas ir bus lap
Ramygala. Šiais metais dė
NEATSAKYS.
Rusijos ir alijantų valstybių.‘ ^avo sveikatai pataisyti.
dęs, nedavus jiems pageidau
diena nustojęs, aplamai, po pu kričio 27 d. perduotas Žemės ka Gabalo, buvusio viršaičio. •
Ūkio Koperatyvų Sųjungai',
.
Kiek
Trockini
išvažiavus, karo jamų vaisių. Maskviškių agi
Trock
Kiek tame
tame tiesos,
tiesos, negalima
negalima žižiValdžia buvo gavusi iš Rusi sę svaro., Dr. Kuniler yra 65
energijai ir darbštumui, mie®- ji
not. Bet su tuomi faktu skėi- ‘komist&a pareigas eis jo padė- tatorių taktika pasak Thomas,
jos valdžios notų dėl Amerikos metų amžiaus.
:elyje išpilta apie 1000 vežimų*
tytis reikia, ir sako, kad tam jėjas^erolaą
Išvyko Vilniun Dr. Basana žvyro. Jei per 3 metus taip bis. .p
..Frunze.
"X buvus visada tokia:surast žmo laivu Beąr plaukiojimo Sibiro
tikros sferos daro atatinkamus' Oficįalėse Maskvos sferose nių nepasitenkinimo šaltinį, vandenyse. Į tų notų Suv. Val
vičius. Lapkričio19dJ^Švyko jilania tai pūivynas (flmnyazuU
užgina!
užsienio
laikraščių
ir tada stengtis jį vis’labiau di stijų valdžia nieko; neatsakys.
žygiui taip Suomijoj, Estijoj,
jerJRadvilįškį Gryvon Dr. Ba iečių silpnumas) išnyks. Vai-j
skleidžiamas žinias, kad Troc dinti. Taip, Rumunijoj jie ban
sanavičius,; viešėjęs šių vasarų sčiauf^Tarybos posėdyje išrink- į
Latvijoj, Lenkijoj. Be abejo ir kio išvažiavimas Kaukazijon iš
* •
*
dę sukurstyti Besarabijos vals
savo tėviškėje ir laikinoje mū ti nauji 3 kandidatai į viršai-.'Į
NAUJAS ŠVEICARIJOS
Lietuva nesitiks užpakalyje,
Lietuvių Darbininkų Koopetikrųjų laiškius jo pašalinimų tiečiui prieš valdžių, bet nie J
sų sostinėj. Iš Gryvos Dr, Ba čius. Gabalas į išrinktųjų t&r- j
PREZIDENTAS.
nors apie tai nieko neskelbia
ratyvės
Sujungęs
vajuje
stip

iš k^ro komisariato ir ištrėmi kas neišėjęs. Lygiu būdu jiems
* ——
sanavičius vyks į Vilnių ir ten ių nepapuolė. Galima tikėtis, ^
ma, Sako, kad Lietuvos kai
riausieji'
kovotojai
stoja
taip:
Bernas,
Šveicarija;
~~
Švei

nepavykę sukelti valstiečius
mą."
•/•
•
gyvens.
rieji kaip kurie lyderiai jau
tad naujasai viršaitis p. Kuo
Bulgarijoj,
ir ne geresnio pasi carų Konfederacijos seimas Cambridge pirmoje vietojė;
(“Trimitas”)
dis energingai imsis darbo ir
keletą kartų tais reikalais
respublikos • prezidentu 1925 Detroitas ir Montello 2 kp. ant
sekimo
jie
turėję
Jugoslavijoj.
“jprivačiai” važinėjo į Rygą ir NįRA DIDELĖS SVARBOS.
varkingai iki šiol vodamefe,
Jean roje. Jos turi po keturis na
Pastarojoj valstybėj, sako Tlio- metams išrinko Dr.
valsčiaus
valdybos neapleis•]
. kitur kur reik.
Atsarga nie
Kun. Karbausko sukaktuvės.
Farie Mūšy, profesiją advoka- rius mažiau už Cambridgių.
kuomet nekenkia.
Šiemet lapkričio mėn. sukako Sumanyta; pastatyti progim-?
doti tautinius nesutikimus tarp tų. Šiais metais Šveicarijos Clevelandas labai ^pašoko ir
nazijai rūmai. Tam'reikalui
prezidentu buvo Dr. Ernest pralenkė Bostonų vienu nariu. 35 metai kun. Karbausko kuni
Serbų, Slovėnų ir Kroatų.
Čhuard.
*
z
Clevelandas dabar yra trečioj gavimui. Kun.* Karbauskas y- manoma užtraukti pasko!
100,000 litų, ;
vietoj, turi Septyniais nariais ra atsidavęs visuomeniniam
mažiau už Montello ir Detroi darbui. ^Panevėžy beveik nėra
LABAI ATŠALO.
Geležinkelių pajamos spa
draugijas, į kurių jis ne
Fargo, N. D. —. Oras taip at tu. So. Bostonas ketvirtoje. . tos
priklausytų^ Be to reikia pa m. siekė 2,435,000 lit, iš
Nonvoodas penktoje vietoje,
šalo, kad termometras rodė 20
brėžtų ^ad kun. Karbauskas 235,000 lit. tenka plai
ir turi septyniais nariais ma
laipsnių žemiau zero.
žmogių labnitolerantiškas, mo- griežinkeliams ir 200,000 lit
žiau už Bostonų.
P““8- PMūte grynai lietuyiKktj daiktų. Turime lietuvis
plinos ir taktikos dalykais, to
AVorcesteris stovi šeštoje^e- pa gerbti svetimo nuomones ir siauriesiems;
RINKS ĮPĖDINĮ. *
kų megtn kaklaryšių, šalkiij, krepšelių ir visokių gintariįsitikinimus. Spaudos draudi
limas daiktas, kad ištikirųjįj
toje,
ir
septyniais
nariais
ma

nių
daiktų.
'
New York. — Amerikos Dar
mo laiku kun. Karbauskui pri
Mūsų metaliniai
44tautininkų” partija šį ta, ga
žiau
už
Nonvoodų.
bo Federacijos' Pildantysis Ko
siėjo kiek redaguoti ‘‘Tėvynės Anglijos Monetų
li reikšti. Kol kas tas dalykas
Vietiniai ir apylinkėse lietuviai Šiose dienose atsilan
mitetas susirinko gruodžio 19
Nedėliojo
yra
prakalbos Sargų.” Duburkiui. Karbaus- Jone jau pagamino varia
tikrai nesusikristalizavo
. ...... . _; . Dakykite pas mus ir pavirinkite dovanų.
d. rinkti Gomperso įpėdinį. Iš iVorcesterv ir Montviloj. Ant- bas yra .spaudos b-vės “Žodis” minijaus mūsų monetoms
ryt tikras išvadas yra j ierdrąštampus. Darbas gražią
pirminiiikas.
Viso to komiteto narių yra 10. radienio numery rezultatai tur- pirmininkas,
su ir per anksti ....
Jie išrinks prezidentų, kurą būt jau busyiąai
mieji metalinių monetų IMK
bus yįsai kitokį;
—"
Socialdemokratai sij arkiai
prezidentaus 10 mėnesių, tai y. PaSalpa naujakuriomi. Nau džiūt bus pristatyti į
vrikia, daugiausia .išv m su 366 W.BROADWAY
■
LanJdamė.
’
•
‘
raiki
sekančio
Federacijos
sei

80. BOSTON, MASS.
jakuriai Panevėžio ąpskr. ga- lapkričių 20 d.
įmigtais, •. nors dėl įmonių
mo.
• •
•
’
‘
(“Panevėžin Baisas’*)
Vajaus Vedėjas. vo pašalpoe riatybai 6Q,000 It
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pte ltitus artag dėdžių souįalde- Skaityk ir pirtink
fsu4|mtų ftnjs darbus kitų kar- kooperatorių-darianirikų 1
H gličiai parašysime.

sidavęs tekasai. Žmonas dar
kaipo poetas, sudėjo daug dva
riškę giesmių. (iiūrėk “Baili.
kas buvo iv. Jo. Istor. ” Aleknos piįsif 48-50).
imi

•r. Joms (343-404) dėl savo
iškalbos gražumo vadintinas
Auksebuntiit gimė AntiokijoMMflOiATifni or Tiini, je iš turtingų tėvų. Išėjo moks
•t M*M*t ofBųt •$ Bustos, Mmu lus garsiojo to miesto mokyklo
griežtos askezes praktikoms.

Pašvęstas kunigu, pagarsėjo
.J- ■
•
< < ■ ( > > . i f, < . t ■ « , > , I ii < < 11 t > . « I < I I •■••..,•• ... ♦4.50 Antiokijoje pamokslais,* kurių
.v . .
4
A..15.50 klausytų susirinkdavo žmonių

METUS flUDEDMT

SU»SCmPTION BATBB:

k*

N
• »>■ t <

i

i

oountriM yeuriy
MNtotoBMMtoMl

rami mws

E

—-■ ■

1!

f ^»TiTr~ rarra i*., f.»i

t.,,, r

Liniukais, Žodžiu, kad'būtų verb uoli visų darbininkų reikalai,
ir, kad bendra tvarka, vykstan
tieji darbininkai išsiimtų užsie
nių pasus ir gautų, vizas,” -

4

'į
į
vv

8uv* Valstijų pašto darbinin
kę algas nustato kongresas.
| -Todėl jų algas tik per didelį
'
I v pasidarbavimų tegalima pakol*

Mat Lietuvoje yra žmonių,
kurie pugatavi bile kur keliau
į ;i|. Pttltiiynkų algos nu^ 1913 ti bi tik iš Lietuvos iškelian
| * nMfclpo pakeltos ajrf 50* nuoš;
ti.
r
jie nepasitėnkimi gaut
f
algomis. Mnt’ yra
*Wte^jamn, kad pragyveni*mas dabar brangesnis ant 69
*nuoš,, negu buvo 1913 m. Be
.
to .pastininkų darbingumas žyw miai 4?sųs padidėjęs. :
;
» ■ »
Lietuvos biiki'uštinnikaifkaip
•DO nųoš. pašto darbininkų Kauno “Lietuva” rašo, šneka
pėr metus mažiau,- negu airio įsteigimų priverstino pi
$2,(W. 83 liuoš. gauna per me-1
liečiams laikraščio. Tas mano
tūs mažiau negu ’ ♦1,800. 98
ma daryti dėlto, kad Lietuvos
nuoš. ' pašto darbininkij gauna
žmones neįpranta skaityti da
miriau negu $2,500 per melus. bar leidžiamu laiįdriŠčiij. Pa
L Tekia būdu Ųk 2 nuoš. paš
sali vienų laikraštininkų tas bu
to darbininkų gauna $2,500 ir vę pasekmingai Japonijoj' iš
daugiau per metus. .
bandtya. Bušų priežodis, vie’ Dabartiniu laiku kongrese hok, sako:4 ‘ čtp russkomti zdoehm kova dėl luištininkains al- rovo, to nienieu smiert,” kas
gų pakėlimo. Prieš tūlų laikų' rusui sveika, tas vkietį į kapus
^kongresas buvo nutaręs jiems varo.
.
algas pakelti. Bet prezidentas
Kad lietuvps liaudis prasčio
pųsįprieŠįnoĮ irnutarimas frti^Žr kai skaitytų laikraštį, tai pir
niekais* Jei sdabar kongresas miausia laikraščio išvaizda tu
išnaujo nutartų pakelti pašti- ri būt daili, raides turi būt di
ninkams algas, tai tada be pre- deles, skaitymai lengvi, įvai
rideiito. pritarimo..tąs nutari rus, liaudžiai pritaikinti
mas taptų įstatymu* . :
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496 metais, kuomet Klovis
karalius per maldas Karalienės
Klotildos priėmė katalikystę.
Jis ir trys tūkstančiai jo paval
dinių tapo apkrikštyti Kalėdų
dienoje.
•
Putinėlis.

je. _ Gyveno vienuoliškai, atsi
tor touUUK at spedal rato ot peato«a jevtidad fat In Ssctlon 1U* davęs teologijos mokslui ir
f

#

ū ■ . ... -

didžiausioh minios. Ciesorius
Kiekvienas išmintingas ir
Arkadlus parkviete Šv. Jonų į tvarkas bižnlerh gale metų
Konstantinopolio
Vyskupus/ daro metine apyskaitą: perme
Būdamas
ciesoriaus miesto ta atvira akimi* praėjusiu metų
vyskupu, Šv. Jonas sava šven pasekmes ir trūkumus, pasek
tumu Ir rūpestingumu apie minguosius punktus laiko ir
žmonių išganymų įgyjo didelę ant toliau, o silpnuosius taiso,
gerų katalikų meilę, bet drau tobulina
nori kad viskas bū
ge ir neapykantų kai kurių di tų geriau ateinančiais metais,
džiūnų dvasiškių, kuriuos daž negu kad buvo praeitaisiais.
nai per pamokslus draudė nito
Tatgi ir mums darbininkams
nedorų darbų,- neužtylėjo nei peikia dabar padaryti praeitų
eiesorienes pritinančio elgimo pietų sutraukų:, paminusiai

(326-389) Šv. Baziliaiis arti
miausias draugas, mokslingu
tikėjimo, tiesų išaiškinimu pra
lenkė kitus’bažnytinius rašytojus ir užsipelnė teisingai teologo vardų, dalindamasis nuo
šio pasaulio rūpesčių, žymių
dalį gavo amžiaus praleido ty
ruose. Pragarsėjo pamokslais.
Išrinktas buvėč**Konstantinopo’-į
lio vyskupu, bet kilus dėl jo
nesutikimums, atsižadėjo tos

f
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miršk savųjų Lietuvoje — su
trik jiems per visus metu* ųeuipiirttanu$ fr bran<U <kxvw4
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bos nariui .turi karvę parduoti,
žinoma, toks pasiteisinimas su- :

COLŲMBUS
iirlm kitais šios Linijos lulvuta

Tiktai 8 dienos vandenynu
Puikios 3-čloa klesos kajufoK Ir
atskiri kiimburiul. Svetimfcilltl,
grjitantejl bėgy 12 mineali), ne
turi jokių nepatogumų.
X93 W<t«Mngton Hhret, Boston
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ir nesuįpranta, kad valdybos narys im-

kas — skaityk

------- —Įdamas algų turi' eiti savo parėk.
T&mes Sūnua. Ka*S o ne trankytis ir mitinkuopis agituoti. Apart to dar GloI vaikis naudojasi gaisrininkų
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Įarldiais saviems reikalams. A-

«

Aidę bangos plaukia,
i

•

PARDUODU
Purduotln veikalus scenai, origi
nalių mano veikalų muzikos meno
srityje. Parduodu juos pilnai pir
kėjo savasčiai,—-pavienių asmeny ar
draugijų ir atsisakau, vardan pirku
sio, nuo visų prie veikalo teisių to
nuo autorigkų.

.Kokios gilios, kokios Mylios
♦.

Kaip slaptingai ir maloniai
*

Į rasas mus šaukia...

f

J

tiražų keĮių pina, vedia

Rytmečio spalvų žaibai,

d

parduodamų operų fr-operečlų yra klav'ierauzugai, partitūros ir or
chestros partijos; tas viskas pereis
ptokustajų valdžion. Pirkėjas lais
vai gali pasirinkti bile vienų vei
kalų to užvaldyt j) žemiau nustaty
tu kaina.

Ar surasim, ar prarasim

1) -■ MBfrirtį’* . . '

Mes tų kelių amžinai....

melodrama ,tautos opera,
dviejų aktų. Firmų, kartų
statyta Vilniuje, 1006 m. $ 2C0
2) «KaMBtaEn
liaudies opera, vieno ak
to. Pirmų kurtų statytu
Cliieagoje,4908 m....... 250

13-V-21
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8) “Vaikas ar Mergaitė?”
farslnlo tarinio, dviejų
ūktų opapi'tėJ.’irmajj kar
tų stato “Gablju,” South

ILGESYS
Tyliai §ii?dį spaudžia ilgesys

Uostone .»... 800
4) “Finaoji Gegu»A”

Tolimas/ gilus,* aukštas,

trijų aktų opera, revolincijonižieo judėjimo taiko*
tarpių. Ftriuu kartu siute l,‘*
“GuHja.” South BwUmo^i
(Derasi Ciilcaglečtai)
'

TOibja širdies jausmus vis
<5

Mesuprantamas kaž-kąs.
4?

Lyg .bangos tyliai spaudžia krantus,

5) “VelniM-IšradėjM,”
trijų aktų komišku opera,
pirmu karta etate “Oporelės Draugija,“ Drunk*
lyne. (Yra augių kalima
vertimas) .............. HMM*

Ltogitoja nendres;MMs,
Taip viltoj it mėlynasis daugus

i •

Mano mintis neramias...
6)

»

M
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. Laivai iJSplduIdazfffl^puiikauBiata
IrengintaK

“RE80LUTE” ‘RBHAH0B”
“ALBERT BALLIN”
“DEUTSOHIANP’'
Veža I/II ir III klejos į>ait«ižle# rius, ir labai gražus kabineto lai
vai “OlavelanU Mount Oiajf,"
^hurinffia,"
Užda
ryti kambariai dėl III klėsos pu*'
suflerių. Grįžimas bfigyje mėne
sių nerokuojama prie kvotos įsta
tų.

'

UNITED AMERICAN LIMBS
JULIUS ROTTEMBERG
260 Hanover St, Boston, Km
arba pas kitus Įgaliotus agentus.
y
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Liet u v iš ko s Krautuvas
JUSTIN ŠHOE AND CL0THING C0MPANY
146 Ames Street
'
Montello, Maus.
• ; . •
•■•■ -:
AhiD
Lawren.ce, Mass.
134 Lawręnee Street,
Mes užlujkom geriausių Čeverykų
dėl vyrij, moterų, berniukų 11‘ mer
gaičių;
(
•
. Dėl vyrų ir boysų — apatinių Ir
ririkitinių marškinių, panCeky, kaihierių, Bftktaizų, swederiyt kepurių,
siutų ir overkotų, įvairių staillų.
Mes esam prityrė, nes per 10 metų
krautuves užjaikom ir apie 10 metų
ėeverykų dirbtuvėse esame dirbę.
Mums apie čeverykus lengva supras
ti kur geras ar prastas. Takiu budu
mes visuomet užganėdiuam kostumeriųs; svarbiausia lietuvaitėms mote
rims kątrųs myli kad vevvryjKUl
čeverykai grai ziai atrodyta ir kojos i atspaustų, 'tai mes ant to Jau gerai prityrė, to
vi.suoine.t uzganediuaųiįsib uniBtį čeverykais ta stailat fičr skirtumo ant
kiek dijitott kojos bulių Katrie pas mus sykį perka tai jau Meka musu
k-ostumerialš.
j
’
A , -Katfto gyvenu Mėftili nuo niusij krautuviij Montello ir Luvvrence’o,
tai utrortuoja ypatiškAi, ta-t katrie gyvena tolinus, nėr skirtumo kokto
me mieste, I’eunsylvanftaj ar CaiiforniJoJ, mums atrašo laižtaj, panašiai tari pasakyti kokiij < everykiy nori: aukšta ar žemy, su dlržitdtais ar
su raikščiais, vyrų.moterų ar boysukų, kokio numerio, tul mesišpildtan
atsakančiai ir'užgarantuojame* jeigu kas nepatiks, tai sugrąžinsite at
gal ir Tamstoms nekoštu js
,is nei centas,
ęf’rtas, mes apmokėsime visus ekspenBim,
ekspeusus.
|
Sloterims ceyerykai įuot $U,.50’ild $5.50, vyrams nuo $3.50 iki $7.00,
[boysukŲ nuo $1.25 iki $3 50.
■ • •
T
r
Laiškų rašyūiuni adfc'suokite selcaučlai:

$

tb*
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1 Žiba aukso vilnimis.....

v

LIETUVA

CVNARDLINI2
126' Statė St.,Boatop^Magfl.

. Adventas — apšvietimo lai: I tokius klausimus stato

Rasos krinta, saule švinta,
’jf

Trumpa ir tiesi kelionė j

A

Darbo, meiles spalvomis,

- Joskįln, leidžias, supas, žaidžia.
Mirga lyg žvaigždes dangaus,
Širdį pakelti vien tik geidžia
Kur oras kvapo meilaus..,

16-1V-21

--v.

Didikuiiu VoUika jMni

menų klauskit vie-'
tlnlo agento
arba

Valsč., Tarybos posėdį • ma
nydamas kad Tytuvėnų Tary

«

. «

pagalbų; mokėti pastovia valiu
ta, moteris imti į Prancūziją
tik v« artimiausiais joms gimtuMs, padaryti sutartis su r-
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VaiiiMk p«r BRENDI

CUNARO

Šiandien rytas nudažytas

stiitomaB Bijlygss,’gerį-buĮviij.. Tosbulves liuvo sodintos į^ėjo m.‘.\
padengti keliones išlak
<la» į jtaandhu ir atgal už pu- o lapkričio vidutyje jau buvo
į-Cr
: *
? rtį metų norintiems grįžti į Lic-= kasamos.ĮjiRj

i!

---------------- —------------------ -r-jdo protas pradėjo senti, kad

RYTAS

‘N«ao»tas atgula®
laikraščio redaktoriui nepa*
pHiia mn»S: to
*» ,W«s®>

.

E
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ĮiriSLfETtrtto

1. AWra prielf dienų (solo), .$1.00
2. žvaigHutB (gota) ir
Rytas (duetoa)
.75,
a Oi, Daftiof (solo arba duet.) .50
4.> koktumai
(duetus bussuf ir sopranui) 1.25
U PfcmcnCliš (duetas) ...... .50
6., O, Baigty (mlSrlnm kvar
tetui arba chorui} ....... .50
7. Šti/lhi (inlSrium kvartetai
artai chorui) ............ ’.75
Imant visus veikalus sykiu $4.00

nijonis ir visai katalikiškai vi- Inas žydas Levi stoja teisinti sa
suomenei Amerikoje.
vo Sėbro Glovackio ir pastatė
Darbininkai! budėkime! Mū-1klausimų: ar daug, girdi buvę
sų susipratimas to vienybė pa- [nuostolių kad tayorščius Glodarys mus pergalėtojais.
Į vackis nebuvęs kelias dienas
Jūsų Brolis. Į namie — valdybėj. ■ Matyt, žy-

T

ĖIETUIA1 tUUMOJ

-įi.a.

Ilk kų i««jo U upaudus altauul, nau
ji znuzlkOH. velka lai, dainavimui bu
piano akoųjponlmentu.

lietiirių darbininkų uolomis; Rele juokų, pats dėdė Glovackad jos atneštų geriausius vai- kis turėjo raudonuoti.
Tary- :
siuse nariams, kuopoms, kolo-iįos pirmininkas advokatas se-

<•**' W*

tuv$; ligos metu nemokamai'
Aprūpinti ir, nuteikti -medicinos

LLOYD

—........ .

■o 1

raštų, ypatingai pamokslų, ste- kinie geriausiais ."kuopos nanografiškai jam bekalbant už riais; sfengkimės, kad ateinanrašytų.
tais metais Darbininkų SųjunŠv. Gręgorius Nazianzietis: gos’kuopos būtų stipriausiomis

“Darbiniukii rengiasi vykti besiartinantį išlaukinį ir vidu
į Prancūrij%. Nesenai prancū jinį krizį. Tai. nemaloni žinia.

K

MUZIKOS VEIKALAI

si. Dėl to buvo ištremtas is
Konstantinopolio. Bet miesto
gyventojams padarius maištų,
ciesorius turėjo išklausyti žmo
nių reikalavimo ir sugrųžinti
mylimųjį jų ganytojų. ‘Tačiau
netrukus šv. Jonas vėl buvo
ištremtas pradžioje į Armeiiijų,
paskui į Kaukazu. Vare pėsčia.
Nuvargintas keliones sunkumu
ir nežmogišku su juo kareivių
elgimosi pasimirė kelyje. Jo
paskutiniai žodžiai' buvo : UTečios klesęs keleiviai tari atskirus
esti garbė, Dievui už Viskų. valdininkus palikime ant to- Roti pirkti ir nuvykęs su aps-l kambarius. Kuogerlauslas Svarumas
Amen.” kaliko labai daug iian, o silpnesniuosius pakeis- Įkrities viršininku, į-Tytuvėnų | Ir maistas. Smulk- f

Kitoje šio numerio- vietoje ■?
Kauno “Lietuva”’ lapkričio skaitytojai tas svarbų ir gųsdi-1
29 ’ds laidoje turi šitokių žinių: riantį straipsnį apie Lietuvai^

r < tar M

tas Glovackis darytuose savo
mitinguose prieš savivaldybių
rinkimus žadėjo darbininkams
aukso kalnus: ir malkų ir javų
papigintomis kainomis: “Tik
išrinkite mane (mus), sakyda
vo, “tai mes juiiis visko parū
pinsime. ’ ’ Sukvailinti žmone
les paklausė dėdės Glovockio
griaudingų pamokslų ir išrin
ko net 3 socialdemokratus
Miesto Tarybon.

"""Įy į! -

1*H ■l"-1'.
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O musų žydcdių/pugerbdunū
Glovackį išrinko jį net valdy
bom Visi rinkusieji Glovackį
•mušdami užsakymus, siųskite Ir
pinigus
išpertame pasta money or
dabar laukia kada-gi jų patro deri to adresuokit
sekančiu antra
nas pradės jiems mėtyti keptus šu:
vištelius. Tuotarpu dėde Glo
A. BAČIULIS,
vackis netik kad užmiršo savo P, O. Box 16, So, Borton, Maas.
rinkikus, bet nei neina savo tie
sioginių pareigų.
Vietoj to,
m» Hl »ii;i Himr-m -Į. 111 miI_1—j *I r i I.Į. J
kad sėdėjus savo užimamoj
vietoj (miesto valdyboj) daro
plačias ekskursijas po apskritį.
IUBSUV4
pasižiūrėkime kų mes patys,į Jau net ,3 kartus buvo pasišali «
! IrunipiRU^lU laiku, kais Subata, tixpadarėme, pasverkime savu nęs ilgesniam laįkui iš m. val
Jai* aksprmo laivais
gerąsias ir blogąsias bei silpną dybos to tooinl šukele nemažai
Berenp'aria
Aauitania
Mūūrttania
sias puses; paskui eildme į sa kitiems v-bos nariams rūpes
(per CUerbouKgų ar Soutliumploųij)
vo kuopas, pažiūrėkime ko nio. Įnešus vienam Tarybos
.... Tiesiai iŠ Bostono
„
, CAtlONIA.... .Gruod. 7, Sausio IT
kias įneš valdybas turėjome nariui paklausįmų Tarybos po niMASTKlA..Vasar. 22, Kovu 22
praeitais metais: ar jos buvo sėdy, delko Glovackis neina sbLietuviai važiuoju Lietuvon uvečiuosna
neilgesniam laikui kai me
mūsų tarnautodjs, ar davė ltų vo pareigų — o važinėjasi po
tams, galės grįžti Amerikon neatsi
nors gero kuopai: paaugino, pa apskritį agitacijos reikalais — žvelgiant 1 kvotų.
tartino jų, ir tt. ir tt. Suimki- Glovackis teisinosi, kad jis va
IŠLIBTVV081AMWK<
rne viskų krūvon, pasverkime žinėjęsis šeimyniniais - reika- IBI manote parsitraukti gimines lž
Lietuvos, vietas užsakyki! dabar.
ir tada meskime žvilgį į atei- lais: girdi, karve dvėsitsi tai jis Musų ofisas Lietuvoje suteiks jiems
nančiuosiuš metus: geruosius [S dienas važinėjęs karvės ieš- pngelbų Ir dups patarimų. Visi tre

_ .......... >■ ' ■

zų žemės ūkio, sųjunga kreipėsi Mat viena bėda ųe bėda. Na
per darbo ministerijų į mūsų. minis krizis galėtų Lietuvos vi
• vyriausybe' leisti pasisamdyti, suomenę dar labiau skaldyti,
Lietuvoje darbininkų žemės partijos galėtų dar labiau susi
darbams Prancūzijoje su sąlyga pjauti, atakos ant valdžioje
esančios. Mūkšekmių demokra
nemokamai juos nugabenti į
Prancūziją, duoti jiems išlaiky- tų partijos galėtų dar padidėti.
* Iną, Įimtų ir po 100 frankų per Tačiau išlaukinis pavoju* na
ineimp Bū to, po metųnoriu- minius ginčus greit likviduoja.
Esant išlaukiniam pavojui gal
* tieji grįžti būsiu nemokamai
ir dabar Lietuvos partijos suJ
per^benti atgal į Lietuv$.
//Mūsų darbininkai, sužinoje reins pečius bendram darbun
apie, tai, pradėjo svajoti apie
naujų atsidarančių laimes Šalį.
a «
*ir kiekvienas bčgo įsirašyti
.kaiądidatu į Pr&ncūuijų. Per
“X. Mha dienas prie komisijos na- Į
Laikraštis TJiė Fairbope
*• i»ų buvo žinomij, kaip turgaus
Cwwr lapkričio 31 š. m. indė*
dieną rinkoje. Iki lapkričio
«
jo žinutę apie lietuvius Alabąmėli. 26 4. .norinčių vykti
mos valstijoj- Minėtas laikraš
Prancūrijų įsiražė 1063 žmones.
tis eina iš Fairkope, Ala.. Vie
' *r
Ke to, dabai*' pradėjo vykti į-,w<
nas .lietuvis fatmęrys tų laik
t
Įl 3 A- Kadmi provincijos darbminkai, raštį painformavo,, kad iš viso
tos komisijos. .
J
k
H^Wetas’žinotina, 'kad tos Alabamos valstijoj esu 12 lietu*’
*’ komisijos kontora yra uždaryta* vių? Iš jų 0 gyvenų girnungr_
i^įi hame* MBieto angliško laik-'
• g. ir.ųlrašm^jįmas'sustabdytaš
ir ^tašįn^jįinąs/mistal
raščio informuoto
jus
lietuvis
į
btoF♦autas
. . . .
vymusyį- 4

(Kauno U Darbininkai”)

Romulų
KhMi nddi VnuMdja pri šnųpOH mėgėjasGanuH
socialdemokra

nas» rytų Wsst

Act < Oet < IMT, aathoritod on Jai/ U, 1MC"

darbai

žežlų aktų nytotatoat-u-

pera. Firmų karta statė

. i
ry

"Oatajli.” Ko. Bostone,
IKM m. <¥m vertimus to
.anglų kaltam) ......... 2tXK)

BusIMimU*.

HUDUI MffiUVttAB
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KJCU-

AUJr M. JfcUŲ

JUSTIN SHo/AND CLOTHING C0MPANY •
, 146 Ames Street V '
Montello, M*m.
JUSTINAS ariCKlil^Č’lEiS ir lUmriEllAS PETKEIKIS.

t

. Parduodame ant lengvų ifanoU
J? kojinių ir labai greitai Išmoklna-lt
»e vaitauti.
Parduotame’ naujus DUICKM
automobiliu#
lęšiais brelkaia
<matoraU)puiki»wik«, tvirSauBlęK maitai ant kelio. Galima
•BU Buick lengvai pradėti vailuo»ti ir lengvai suatubdyt. Nemo
i kanfta valiuoti (gull lengvai iš
mokti ir bu Šnipų pugelbu gali
ma greitu! iptfuti leidimų (11-.
eense) valiuoti automobiliu.
Fre$8 naujiem Bulckaui ųuo į
|1,070 iki $3,000. Varinius- ir Į<’
perdirbto# maSlnou nuo $100 iki *
$I,20a
- >rlVIpgi ioirduotlaniu iHiturejas, 11ADL > ir vbmklij MUtota
menų, tatjerų, lubų to t. r. piginu wu kui kitur ml«uto c«l
> tulBonie mužloM nebrangiai ir ataatamčtat ’.

Ktatpertkl MktaUūkai padaro titlrhn$ (tart) ant $m*M
virtam* dykai lArtuvly guradžluj ir autvn obillų krautateĮ.
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B /lOMliit
MOTOR SALH6
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/ Bortli *«Mų
541—545 Imi Broadway,
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Tri^hou. Bo. Bato, į Ir un
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-juoqž»p$o
A
Surinko
DZŪKAS MUSTEIKIS.

I

Ji* Atlieta Dftrb% k ‘Attata
J| Ctatai

SRIUBV JUROS,

#, p-iė A. B«ltruš*jtė, F; ir
Urh*iiit«s ir,Ven«lovietiė. Tai-gi
KarimierM^dar sykį tariu vijoms ačiū.

4

JMNK 1MNMB MUANMTI
1OTIMF ATBAMDA MBt
YAUMOraMA
mMMuram

(KrrįįmĮiii)

t

ordsMt-bj

jam ui"
Liepos 15 d. 141ų m. Dyd
Jei rugpiūtį dažnai n
Lietuvos kunų<Mkštis Vytautas bus ilgai giedra ir’
nugalėjo ties Žalgiriu teutonu

Vienas turtingas svetimšalis pa Yra tukatančiai mran<lnnčii| stebėti
ną palengvinimą vos I keletą dienų
W >MW
'Kp*pirm., J, Kuzis, pranešė, darė pokilį, į kurį užkvietė ir Ba- Nugu-T«me «rųšhm gyvumą, veikmę Ii
Kb«nW»Htį|i.
pftjlegą ją nu<lėvčtieni>« nervams ir niud., tuoj po
skulaiMA. Builnvojii ruiitloitijjl kraują
Pažymėliu* kad sįm^t išrinkt* Icad Dr-jų Sąryšio knygoje diena lakjerių.
stiprius, pastovius nervus ir stebėtinai
|ą avriamėje
Brft£fo«4
Susirinkę
svečiai,
susėdo
už
sta
.
tikrai gera ir 4*ribtya Iri Jono E- užimta dėl kp, dešimt metų sukak
padidina ją patvarumą. Suteikia gal*
Wbi mąhmlkite iferiti, nes tinilo,
pradėjo
valgyti,
Pradėjo
paviuauti miegą, gerą apetitą^ pulką žielituvių gegužės 3 d., 1925 m. Buvo
pM W«*Im aavrinųraiftlu. ’ Bm vangelįsto* Draugijos valdyba^
Člojlmą, pastovą vtdurią veikimą, apa
Aavjnėtl
įvairas
sriubas,
nepapras

Bravo, katalikai prie dar^ ir ir daugiau raportų, bet šiuo sykiu
čiai ent u Mintai<> ir ambicijos. Jei Jąs
m
Renkama wij« yąidyfca atomam susipratimo. '*
tai pritaisytas. Balakieriui nepa ensijauviat kaip reikiant, tai pats dėl
L
jųjų nepuriau minėti.
savo gerutės pabandykit jį. Jis nieko
įremti metam* Nauji ųmi*i fritiko, kad svetimšalis norįs pripil Jums nekainuos, jei Jąs neturėtumėt
MWA. po įvairių kp, raportų, sekė val
tafta i. BralUkoa paiel^M
dyti ru'sų pilvus vokiškoms sriu IS jo nalengvinlmo. Jis yri prHmnus
Imti įjjąs tuojau pradėsit jaustis ge
dybos
rinkimas
dįd
kitų
metų
ktaiteimaš iškeltas. Visi sueikime
boms.
rlaim Jei Jūsų gydytojas dar jums ne
užrašė jo, tai tiibjuus eikit pas Jūsų
X
a
^W*WM0K»
MAMk
(1925
m.).
Sekanti
nariai
likosi
ir po naują narį ątafrąąklate.
Jis sumanė iškrėsti šposą šeimi aptiekorlą
ir nuslpirklt bonkutę Nugaišrinkti į valdybą; Pr. liortnikas
Valdyba.
Tmiėf^įiepiiimklt įkaito, Imkit jo jier
ninkui,
ir
štai
kokį
iškrėtė
Špo

Gruodžio K d. įvyko šv, Frauf
pirm., Ur, Urbšaitis vice-pirm., są.1' Po pirmos sriubos nusiėmė keletą dieną ir jei Jąs nesfjauslt ge
rlau, ncatrodysit gėriau, tai nunešk li
ciškaua
bažnyčios
svetainėj
A. Baltrąšaite nutarimų rašt, (ji kaklaraikštį,. po antros fraką, to kusią pakinko dali pas aptlekorią* ir
N0RWQGDPMAta.
uWbi8t Farty,” kurių
jis sugrąilns Jums Jtwą pinigus, iš
tapo kp. išrinkta jau ąnt ketvirtų liau kamzelką, ir gahp gale norė dirbėjai Nugu-Tone, taip gerai Sinodą
Altorius Dr-joa nariai po va4,
nxl ką jis padarys dėl Jusą, {sako vi
metų); pagelb. Pet. Urbšaitė, J. jęs nusiauti ir kelnes. •
f
slėnis aptiekorlams garantuoti jj Ir su
kun. E, M. Juro. Jaunimo auriM"!/."<
,
Venslovaa fin. rast., J. Kvedaras
Visos ponios; pasikėlė iš už sta grąžinti Jusą pinigus jei butumet ne.
Čia vietinė tantaos kp. 14 «1 rinko Mažusbūrys. Dovanas lai- ižd., R. Simonaitė ir Ag JanušaipžgmtMintus. Rekomenduojamas ir
lo
ir
pabėgo.
parduodamas per visus aptlekorlus.
gruodžio surengė prakalbus. Fim mėjo^Valerij* JLenzberkiute, Sta tė ižd- glob./ V. Simonaitė ir S.
f '
Šeimininkas,, priėjo prie Balaprakalbų pasipylė komunistą ąta- sė Adomjitė ir kiti, - Visų progra Pangonis tvarkdariai.
A. f. GABPL»EB-B. SIM9NAVIWS
£
kieriaus, paklausė jo:
šaukimai: Šalin su Vilnium, įie- mų tvgrlS ^Įt, -P& norfel: F- JesTaigi ant ateinančių metų misų
—- Ką tas reiškia, kad jus pra
įluokit b~ nei-vieno-cent<L Vilniaus kęleyičiufi; ir IvAmŽjejųs._
V
kp.
susilauks
energingą
-ir
patrii
.
dėjot
nusirengti?
i
■’ atvadavimui. Už tą atsišaukimą ■ Tą pim
1) BortkeviČaitė-Bogušienė-PauI./ į/j
b Pa» mus galite gųutgeriausio išdirbimo pianu#,
'■
jotfngą valdybą, nes galima saky
prišjs#
g&dojja
dbėtg
**(>
Safuta-P
—
Aš'ruošiuosi
perplaukti
sriu

rr
k’®. ■. *,
komunistų vadas F, AL susiginči
ti, kad visa nauja valdyba susi bų jūrą: taip apsirengęs negaliu Atvyko Amerikon roods 1907 me Į/4 fonus ir lietuviškus rolius <įel pfcy pianų. Nauji piaa«i
13 “ .*.
W
ris
’
’
iie8ut©»I^en2herkiutėe.
•
•
į
t
.* r
jo su J. D.“ Iš tų ginčų paaiškėjo,
tais ir gyveno Amsterdam, N. Y. Fzj $325.00, o playeriai H25.00. Reikalo kreipkite*:
i**1 *.
deda i» č'ia gimusio ir . augusio jau- • plaukti.
M
• >
✓j
kad minėtas F. M. yra tamsus žmo Praeitam Pilu Blaiv. amiiuki- p nimo (išėmus iždininkąJ Valio!
2) Liutkauskas, Vincas .(Will-! [M
Visi pasileido juokais, 0 šeimi >
OARPINEBpIANB 00,
į
me
išrinko
valdybą:
pirm,
gtas#
M
gelis, kuris per naktis pas J. D,
naujoj-.L. Vyčių 25 kp. valdyba! ninkas, po to, laike pokilio ne vai iain), atvykęs Amerikon 1910 me: h
i 472 Westminster Bt,
'
Proyidenoe, R. I.
kaziriuodavo ir langus daužydavo. Adomajtė, ^aŠt. M. Jankienė, ižd. Lai Dievas tau visuomet prigelbsti
tais ir gyvenęs Wilkes Barre, Pa.,
šino svečius tokia daugybe sriubų.
Buvo dar ir tokių argumentų gir-; Ona Baubinienė. Naują narė pri-i
656 E. Northantpton St. tavo darbuose ! .
.
dėti*, kurių čia būtų peršlykštu sfotfšė E. Demzįieikienė.■ .3) Voronąvičhis, AmbroziejusJ
* Ant pabaigos buvo skaitytas iš
•Gruodžio 15 d. pasimirė ŠV. Ka i
; ĮNčyC ,
•atvykęs Amerikon 1909 m., ir gy
Vyčių; Gentro rast, laiškas, kas-,
zimiero
Dj*.
narys
Vincas
ĄmbroPrakalbų vedėjas paaiškino pravenęs po šiuo antrašu: 312 N. Walink: Vyčių naujų narių vajaus,
i kalbų tikslą.. Prakalbos .esančios zevięius. Paliko liuHtidtae moterį j šis dalykas mažai buvo apkalbė
, Vienas žmogus su savo žmona ter St., Brooklyn, N. Y.
; surengtos vietinės sandariečiųj ir inažą dukrelę.
. .
4) Sarapinas, Juozas, atvykęs
tas, nes maža taiko buvo. Nors nuėjo į mugę karvės pirkti; juodu
|. kuopos sušelptai* Marijampolės,
apie, 'vajų ir nedaug buvo kalbėta, nutarė po'mugę skyrium vaikščio Amerikon 1912 m. ir gyvenęs
gimnazjjos.
žinoma, sandaroj
bet atsirado trys nariai gerašir ti.
' Shenandoah, Pa.’
kams' kalbėtojų netrūko. Turėjo:
į džiai, kurie pažadėjo daugiausia
5) Stromilaite-Jariene, atvykusi
. Po kiek laiko pato, kad jo žmo
jų užtektinai. Publikos buvo pu-,
Amerikon prieš 17 metų. Gyve-.
prirašiusiems naujų narių prie kp. na atbėga verkdama.
Telegrama.
sėtinai* Visi kalbėtojai vien tik,
laike vajaus — paskyrė pinigiškas; — Ko verki?.’— paklausė vyras. nusi po antrašu 248 Coiigress Avė.,i
niekino Lietuvos valdžią ir~kokiu»- LDKB. 3-Čia kuopa , eina pi*U
New Haven, Conn. Rodos buvo
dovanas: A. Banys $10.00, J. Kve
— Pinigus pamečiau! — atsakė
ten juodus internacionalus. O sa myn!^ Kuopos susirinkimas ,kurs
pasivadin? Tony Harris.
daras $7.00 ir J. V. Sadauskas ašarodama žmona.
ve tai dideliais .Lietuvos patrijo įvyko'fgkuodžio 14. d. buvo labai
6) Strumila, Adomas, atvykęs;
$5.00 Ačiū tiems nariams, kurie
tais statė. Šitaip išsigatbinę pr*-į gyvas ir pavyzdingas.^: A. Pėdas- atjaučia savo kp. Dėl vajaus •$ > Užpykęs vyras Itiša ranką į ki Amerikon 1913 metais, gyvenęs po
šenių ir sako: “Tu taip laikyk,
dėjo rinkti aukas, Marijampolės ex-raštininkas, prirašė prie kuopos;
v
kitiį svarbių’reikalų bus šaukia-; kaip aš laikau p * tu taip laikyk'> antrašu 63 York St., New Havpi,
Gimnarijąi. Surikta $510.
Dargvainį. Kastas nors či*
Turime už garbę pranešti lįehivianis,. kad paėmėm i
rmas kp- ekstrą pasirinkimas, be-*; kaip aš laikau^*- (pasirodė, kad Conn.
' tų pinigų ta bimAl^ta^ma VH gimęs jaunikaitis ir dar jaunas,
Paieškomiems tinime svarbiu lanlcas taip vadinamu PJtRKiMS JEMJ. CASH MARKEI m nWl&te;-.
rods, gruodžio 22 d. Kada bus Įįr. jis pinigu* pametė)’.
karo išlaidos.; K to galima, pa-. bet yrą pąvyzdią ir .kitiem^ nes
.žinių, todėl jie patįs, arba kas a- merių 490 Broadway, So. Boston, Mass. Todėl ir kviečiauie sašaukiamas kp. susirinkimas, visT
yo tautiečius atsilankyti pas mumis:1
Kuti kaip sanęlaTokai brangina- jisai visados darbuojasi su lietu i nariai’kviečiami atsilankyti.
pie juos žinantis prašoma atsiliep
mokslą ir šelpia moksleivius; tąjį)’ viais. j. Verseckas, kuopos stip
NEPAPRASTA
GAILESTIS.
- 'S a v a s pas savų!
<
ti šiuo antrašu:
Narys.
?V*.jie
brangina
ir
Lietuvą.
Žinom*/
riausias šulas, prirašė Miką Tarų‘ Savininkas. POVILAS BjILTUUŠIUNAS.
*K
Lithuanian Consulate, 38 Park
■
. .
iI
Stasys, Ir- Antanuk, ko tn ver
jie gal būt surinkę ir daugiau, betvietos biznierį.
Valio, nauji
Row, New York City, N.' Y.
HARTFORD,CONN,
ki? .
jką-gi darysi, katalikai nei vienas? nariai ir darbuotojai! Visi na
Antanas. — Kaip neverksi kad
neaksilankū, o sandariečiai tik' riai sukruskite prieš naujus metus,i
lietuviai laimėjo. .
-r-r
rėkti moka, bet kuomet priseina ■ dar daugiau naujų -narių prirašyGruodžio' 13-tą čia įvyko pirmų gaila; mano ponui šiandien vieną
f
■
»
duojti, tai jų jau nėr. Ant galo’
sykį įdomios ristynės : lietuviai koją nupiovė:
tl*<
L,
Stasys. —..Kvaily, turi džiaug REUMATIZMO KENTĖJIMAS
sudainuota. kaž kokis Sandaros’ Taipgi 3-eia kuopa nutarė vien drūtuoliai sumalė kitataučius. Juo
y Kolonijališkosios Dienos
Nemanykit kml einant į senatvę jau ir
tis,
nes
dabar
tik
vieną
batą
rei

į"||. Bienofe Washingtono ir Lafayettoj*
himnas — panašus į čigonišką am balsiai tverti Broliškos Pašelpos zas Šimkus atrodė daug menkes-!
turit kentėt’ Reumatizmų. Palengvini
Ko*ciu»kos ir karaliaus Jurgio, buvo
kės
valyti.
f
I
pilnai galiojančiu papročiu, puikioms
o
mas gali ateiti greičiau negu jus mitria- ■
žiną
atilsį.
Atrodo,
kad
sanda’
nis
už
greką,
bėt
savo
neapsakytų!
jf
ponioms *ir graliai apsirSužiusienm
i
Fondą, ir sumetėti į šį fondą po
te.
CHIROPHAKTIKOS
Sistema
(Spi
b
y
■
vyrams papuošti savo, galvas su. gra
J*
riečiai jau krato savo kojeles. . i dešimts centų nuo nario į metus. vikrumu aną, pergalėjo peiblokš-;
Jv
nal Adjustment) suvalnys sustingusiu*
liais perukais. Jei litas paprotys galio
tų ligi liol, tai iiandien daugelis
sųnarids ir prašalins tą kentėjimu »
'
.
Ten tavęs J. K.’
žmonių gaištų paslėpti įx> peruku
SVEČIUOSE.
JtallaMata"i damas du'sykiu. Juozas Koma-'
J
Kreipkitės—
' <
» pleiskanomis apdengtas gavo galvas.
Į|. Tačiau vietoje to, jie Kandieji naudoja
ras-ėmėsi su peter. Johnson. Ko
1172 KAST 79-5® STREET
v*.
Svečias.
—
Ar*
girdi,
lekajau!
maras negalėjo ano atsakančiai
Valandos: 2—4; 6—8:30 vakare.
HAKTFORB,
CONM.
- . v --CLEVELAND, 0^10.
,/^-j,,
-Rnffles
’■ >
> _____ .
^Įtas kiaušinis jau užperėtas, kas jį: Ofiso telefonas Pennsylvania 1321 •
-'-Z Pleiskanų mirtinoji- priešą, kuris, jei
į paimti, nes bėgo nuo matraso ;
-I
*
(iwrn
j--iJtepsi juomi galvų kasdien per suČia yra nemažai draugiją ir| L. Vyčių 25 kp. 1925 m. valdys čia
gal valgyti?
vaite ar Uarmti dienu ir vėliaus tik retkarčiais aulig raikalo, greitai ap
vieną kartą bet nuo estrados nu
A.
valia gjuyoa od< ftnp žiu eteinančiij baitų lupynų ; nieiėjlmua tuojaua
centralimii organizacijų, kuopoj
dLekajus. — Nekalbėk, tamsta,
į gugą* jwntaw.
_
pranyks
ir plaukai tuojaua atgaus savo natūrali, normali jeražum;;!
šoko. Bet kada Komaras suėmė
9
Rutles galima gauti .Vi»pse aptiekei po 65e. lanką, arba nž 75c. prisiun- -V
taip Aršiai, kaip išgirs šeiminiuliet viena iš seniausiu, didžUusiąį
eiame paštu, tiesiai iš dirbtuvės.
savo geležinėmis rankomis, tai'
Gru
8
d.
L.
Vyčių
25
kp.
F. AD.IUCHTER ACOn 1O4-1J4 ta. 4tfcSt., BteAlyg, M.T.
ir tvirčiausiu finansiškai stovinčių,
Johnson ’as šaukė ‘— pasiduodu 1 kas, tada reikalaus užmokėti, vie
draugijiį -r- yra šv. Jono Evange-| įvyko jįjriesmetims susirinkimas
Tikrųjų. UetuviSkų ramunėlių svariu
Tokiu būdu abu lietuviai pasirodė toje kiaušinio — už vištuką.
liet.
S5
t.
Narių
į
siismą
atsilan40c., 5 sv. — ąi.50; liepos ‘žiedai su la f
Bato Draugija. Ši draugija turė
-----------}
tikrais čampijonais. Publikos bu
peliais 50c. už svarų, 5 svarai —- $2-00»
jo savo priešmetinį susirinkimą T * kė šį kArtą daugiau už visus susi- >
liepos žiedai be lapą 65c. sv., 5 sv. —’
PAS DAKARĄ.
vo daug. Visi liko patenkinti, šau
$3.25; puplaiSkią lapai 75c. sv., 5 sv.
s, kiek šiais metais buvo
d. gruodžio, šios draugijos kon
kė — valio už Šimkų ir Komarą.
>— $3.00; puplaiškių Šaknys $1 sv.-, 5
[ jųjų. Bet tai’žinoma delstitucija yra ant tvirtų, katalikiš
Daktaras: Negaliu prieš tamstą ■ sv. — $3.85; stambios trejankos sv. :
Nupiginta IJč
Nupiginta Iki *1
Reporteris
$1.25, 5 sv. — $4.75; kadjigio uogą
ę sus-me nariai taip s^aitku pamatų, bet per "praeitus 5 ko š
slėpti nesmagios teisybės; tamstos: sv. 25e., 5 sv. — 75ė. Ir daugybčskitoW>
kių
žolių.
Atsiųsk
10c.
o
gausi
žolių
Mlanke,
nes
jiems
žiugeidu
tingi
Modalia IĮ
metus vadovaujant arbapbmmjnsūnus yra silpno proto, nesmagu
katalogų.
,
,
pinoti
kas
ateinančiais
mekaujaut laisvų pažiūrų žmogui, atbus,, jeigu užaugs... ■
'■
V
M. BUKAITIS
>
ŠITA KAINA BUS TIK PER 30 DIENŲ.
tais^užiriis
kp.
vairą
sukti.
, pratino narius nuo pildymo kon
Motina: Tai nieko, nieks to ne-; 449 HudsonAve., Rochąster, N.^!.
3TRIPERIŲ
prie
rainkoutų.
*
»
stitucijos; ir buvo susilaukus ne
Labai daug žmonių bijo pirkti RADIO kadangi jie mano kad
AFERIGAN RUBBER 00., patėmys, nes turės ganėtinai pini-!
Raportai.
RADJO YRA labui keblu nustatyti ir vartoti. Tn baimė jau. pasl. .
mažai sau pritarėjų: būdavo atei
gų pragyvenimui. .
'
ge. -Musų* Inžinierių Skyrius, po ilgų tyrinėjimų surado bodą
Netoli Kendall Skvero,
gerų ir drūtų TOLI PAKIEKIAMA tabu sotų f Model II), kurta ta(p ,
na rinkimai valdybos, imdavo
miausiai buvo išduotas raCasabridge, Mass.
LENGVA nustatyti ir valdyti, kuri ir VMIRAS galI padaryti. Ate j
laukti tas pats! tas pats!
pertas iš buvusiojo vakaro —
' pavargai^,
♦
iki 15 mylių tolumo. Sis modelis Ii RADIO taip geras jei da nėj?eroM- .
Šįmet įvyko visai kitaip: prisb
keistutis.“ IŠ raporto paaiškeui* |r už kitus, kuriuos kiti panlumlu daug aukštesne kilius. MukU
f
RADIO
pigus dėlto kad
artinus valdybos rinkimui, kyla
— Susimylėkit aiit manęs pa
, kad kp. pelno liko apie $150. M
TaLMain.34M
Ant puikinis kumpo Capltol*Avė ir
Gerai
'padaryti
fuoįita
ibriškė
komisiaji
padėką
I
ftEfinCC
U
QU|EI
IK?
AVlittmiia
Caurt,
gerai
apgyventa,
neto

balsai, kad rinkti naujas pirmi-1
vargėlio aklo žmogelio, duokit
!; . Mes paąduMlmne labai daug.
li lietuviškos bažnyčios. Biznis gerai
II MLvIIUC Į|| OniCLUd nors du centu,
3 lųs gaunate tiesiai iš dirbtuvės, uėrti krautuvės' išlaidų Ir' ~
■ ninkas. Nors aenaąai pirmininkas fž jos pasidarbavimą. /
eina. Pardavimo priežasLs—savininkė
pelno. .
,
yra
iiitšlė
ir
negali'viena
užiuikyt.
Mrs.
’? pąt IpNo raportas afekto- I
- ——-—
norėjo sugraudinti narius? emi
Praeivis. — Man rodos, tu aklas •0. SRJįRXENlR,23įĮPių»Itol Avė., Httrt-.
ADVOKATAI
'
4 Mes parduodame Už OASIf pinigus kini sutaupius knygvtdyii- į
tęs išlaidas.
ford, Conn.
(DW1
/ Saukti: “drauguviai aš per 5 me t* ir iš featayiiiško vakaro, kuria 1 Idl-SlS QM South BtaUdfag tik viena akiai
•RAlIkl
duos tau diHigJinkstnunufnr tu gyventum ml<W ar aut
294 Washington Street
tus darbavausi ir tiek gero aš jw buvo surengtas dėl baaebolininkų
—• Tai nors skatikėlį.
likęs. Tas pagelbės Išmokti gerai imgližką kidbąJr.itamkya tavo v*l- į
Boston, Mass.
kus. Tai geriausiu DOVANA. .Tos yra ekonomiškas—pirmo* Mitai- .
padariau, kaip Liukolnas del nige-. ^ągerbimy. Iš komisijos pranešk
įlos ir paskutinės. Ir pardumlaul netrotysl.
ratato;
s
i
M.
m
*40
p.
m.
■
rlų. Bet,, vargdienėlis tapo itaegp *0 pasirodė, kad ir čia peilio kp.
Su kiekvienu RA1W šiltučiame pilniui luformocitatltaip
RAST BOBTON OFFICE
tgs iš piimininkystės, o jo
1
tyli ir valdyti. f
* »
Ūko*, uoriteiisvakaras!Imvtouedel
147 Mftverick Si., E«t Boston
Kainu
šito
nopaimisto
Modelio
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RADIO
liktai
$3*W (
išrinktas vienas iš tabhltaV *e bhnjo smeigtas. Ir šiai ■omisišimts lišttmnl ilolerkit). Vž viską nieko nekeikta
agtavak
Tftlepbeue Eaat Boston 1<9O
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rimčiausių šioje kotaijįj \>^i«

jai kp. iireiUcČ širdingą ąčitMffjų
nes Moųčiūnas, vicii-|)ir’m Ab* vardų nemiiiftrfu “Darbiniu
>7 etatam Avanue, Brookline
TaUpUoM Bagent 460g
Ariu* £tankev$i»«, Uįbfi
nęs^įkuiie j«u buvo pažy®įta
hw, pMttikintis Žmegta. iVib- Dabar paminėsiu tik tuos, ku]B
ANTANAS r/mios
kolų rast. Friecijomm fbjtfuUh pruidijo medžiagiškai ir w 4ua
tari* lanko Suttolk Teisią mokykUą fr aidima Roel Katate p«MaviAarbštUH draugijos «*rys,
bu. Mūsų k*, jįtagios vylės
Mjlmu, taną mano oflte kMrileuą
mergino* ir įoirjs pakepo namie 1 ■m 81H 5 valandos po pietą itakyK Htateilenita. Netartai, tad
ka« JomūLabeckis, kuris yf»*au-.pyragaičių (e»ke*eų) kad tik sū ■uiti MUtaltMmtta anglytai tenūs veikėjas, daug pasidm'bav^ą taupius kp. keletą centų. Šokau,
^■retoU* Įvairinta reikalai# pa*
A. r. Kneitio adrena# yra
dėl Lietuvos L, L. Faskoloilaiku čion narės prisidėjo prie Šio dar.
V. Nlntb ątreet, Tek ta.
.

‘ Štaupio-

i"5 ;

.J-

.

r

Sluomt pariakelbla atidaręs nau
ją įstaigų .kuri kiekvienam malo
niai imttiriuius luidotuvlų reikaluo
se, nepaisant ant .kokių kapiniu,
sulig noro laidojančių.
,
Tatai Montello’s ir apylinkės lie
tuviai prašomi yra panašiuose relkuluoscį kreiptis pus novo tautieti:

A. VAITEKUN4 (WAITT)
15 Ko. MoaUllo St., V»l. MMA
Brookton, Man
Rezidencija
25 Euterpei^ fjt., Hantelio, Muw.
Telephone UWiJ-W4
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(lojimui.

Esu Įgaliotus autoriaus prižiūrėti
i rskolinti šiuos veikalus;
“Cousilium FH<*ultHtL<rApvezdUiklt ir Mane,” “Birutė,“ “Užburtus
Kunigaikštis,’* “šienapjūtė,“ “Lietu
vlškus Milijonierius,“ “uTnmltė Futuokė“ (‘valkams operetė), “Adomus
Iv ,Heva." “Valktis ar
Ir
tųtera “Egle, žalčių Karalienė“
Tulp-put gulimu ims mtiue gani i
vUim M. IMrnimko spuiMdiuhis vH*
kutu*. Klnusklte Informavijų žMom
antrinu:
I. <\ NAVAIUVHKAŠ,
125 Allatuu St.,
Las reiiuv, Mus.-

M vajiiok Sį Knepfc\\.)Įtruim užsisakai ms
KTANDARD RAKTO
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Įuž apykaklės žmogindžiui, va
Kun. P. Garmus pelrudSjo ką
giui, bntlegerrai, tai'taip grie jis sakė savo prakalboje' ir at
bė ir saadariecM^ ėiiieiiikm ir rėmė sandttrierin šmrižtm*.
pasodino ant • apkaltinamojo
Pasftfti sek?‘sandariečių fifi T
suolą.
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vienas iiŽgineijo^ bet kitas pri- libnėe lėšas net iš' Braddock
pažino. J , <, >4 'y■. . ■ <-■. \T
-r n#s |R«. t Dagiausia pralaimėjo Vietinis?[tai skundžiamasai — ftilakysAiiak?

MITINIS RALIUS.

BRONIS KONTRI

... Lietuvių Balso Draugija reri- ConiUMe tart BrtrtO.
gilt gražiausi Balių Kalėdų die apdraudimą (kiaurance)
sn saVo šaika. Jis kentėjo per
■*
j
noj, gruodžio 2o d^_Į.ė24 m.» 361 W. Broodvuy, Tel. So. RoMom
EOMHH&
ilgą laiką susirietęs, lankė sūdo
VISI
KABIAI
BU8IBINKITE
_ L_,. ■
\. ,
• r *
Lietuvių Salėje ant Silver ir 0605 arba 120 Marino Road, Tel.
dievobąibingumas! Samlariedienos — sulaukė; bet., nei
Boston 2483-W„ SO. BOSTON,
Š L D. K. S. centro valdybos Sandariečiai ir sočijai Ltai riai ir net kaikurie soeijalistai Av. Jono bįv. Dr-jos nepa dangąn nei peklon nepateko — E Streets, nuo <5 vai, vakare jr So.
MASS.
(SFch. 2L
* surtiinkiin&s bus antrą- šiaipjau mėgsta paraduoti sa geriausi katalikai. Teisme gal prastas susirinkimas įvyks pasiliko tokiam j)at skunde, ko kviečia visti; vietos lietuvius
r, gruodžio 23, -7:30 vai. vo jaisvamanybe. Bet teisme veles žemiausiai nulenkia. Nė gruodžio 21, 2 vai. po pietų pa kiam jis buvo nuo praeito kovo dalyvauti šiame baliuj ir pra
“Darbininko“ kamba- nuo laisvamanyhės purtosi, vienas prieš katalikus neka rapijinėj salėj 492 E. 7-tli St. mėnesio. a Tik, žinoma, gero leisti labai smagiai Kalėdas.
Virt centro valdybos- kaip iiuo pavietres,
riauja. Visi katalikus gerbia. Bus votavin^ »nt naijos val- kai kūdesnis kūnu ir centeliais. Šis Balius bus nepaprastas,
Kriauklus A. SIMOKAITIS per.
^qprt privalote būti. Taip-gi
kiekvienas
atėjęs
j
šį
Balių
bus
HlkPlfl
j nauji vietą. Jis rtnvu, vU
Sakosi,
kad
bažnyčion
eina,
ir,
dylms
192o
metams,.
'Tai
svar

Nes, tūkstantėlį, o gal ir dau-.
- -------- ——— i gokins vyrukus (IrnhuihiR ir gerai
patenkintas,
nes.btts
geriausia
gerai, kad ir apskričio
tik. tik už lūpų išlaiką nepa^ bus dalykas _ ilr-jos gyvenime. gian, reikėjo atiduoti advoka
padaro. PiRiau, negu kur noru kh
Iš
katalikę
pusės
Visi
liudi

pribūtų. Kuopų valkę, kad jie yra šiųito-nuošimčių Todėl visi nariai būtinai priva tui. O kitas- gal ir pora, rei orchestra It^grajis visokius šo tur. Taipgi ilproalna ir iAtnlsosenun.
kius kaip Amerikoniškus taip
L ‘Jtytas ir nariai ir-gi galės da ninkai, nors jie ir nebuvo, pa davatkos. Gi davatkos, sulyg lo atsilankyki.
kia sukrapštyti iki devyniolik-’
A. SIM0KAITI8
ir Lietuviškus, Taipgi bus
lyvauti.
Visus kviečiame, statyti liudyti, buvo valdžios Neviackienrs, šventos merge
344 W. Broadw*y, So. Bortai
to sausio ateinančių metų.
^varstysime labai svarbų orga- apmokėti. Nuostolių neturėjo. lės, jau beveik su sparmdkils,
Tokiu laimėjimu gali džiaug- skaniausią- valgią ir gėrimą,
., r
< ■
(Antro* tatai)
Bylą
veda
prokuroras,
tai
yra
visokią
Kalėdinių
pamarginii^Mcijos Mausimą.
geresnių žmonių pasauly ir bū PASIBUDAVOJO PBNKIŲ. tis tik bepročiai. Matykime ką
Ririn važiuosiant ar eisiant valstybes advokatas. O kaip ti negalį.
AUTOMOBILIŲ
“Sandara” pasakys.
Jos mų, kas suteiks įvairumo ir
l 'itisirinkiman, gerai ižanalisuo- su sandarieeiu puse ? Jie gau Sandariečiai labai aiškiai iš'GARADŽIŲ, .
krioksmą apsiimu “Darbinin linksmumo visiems svečiams*
Tri. R..A
Taipgi,
priimami
nauji
na

'Įfctt savą organą “Darbininką.” na per opiausiąją vietą — kiše
ko” skaitytojams pranešti.
.^tatiuokit su savo pastabom, nių. Nepavydime jiems tokio virozijo žodį “ liurbis? * Ta pa P-nas Motiejus Žioha. buvęs Dabar, kaikuriė spėlioja ar riai prie Draugijos už pusę įti boba Neviackien? pravedė L. D. S. Centro prezidentas, šio
stojimo, todėlėi, kurie lietuviai
■ tprtaisom ir naujais sumany- “laimėjimo.”
<elią — pasakė kad tas žodis mis dienomis pabaigė statydin katulikni‘ka nors nepralaimėjo.
% mala
Taip kaiknrie truputėlį pra- norite prigulėti prie geros pareiškiąs
“
cJumsy.
“
Gi
kuo

ti penkių automobilių garadžių.'
šalpinčs Draugijos, rašykites
A, Vaisauskas, pirm. South Bostono siindariečiu
Lietuvy! GydytojM
laimėjOj • nes dirbtuvėse galėjo
met
prokuroras
(distriet
attonGaradžius
plytinis,
pirmos
kle“
Kristmaš
prezenta^
’
’
yra
tai
prie Lietuvių Balso Draugijos,
P. Daužvardis, sekr. .
m KAST BRGADWAY
ney), valdžios advokatas pa- sos. Du ąiitomotiiiiti jau ‘ ‘ bur daugiau uždirbti, negu kad jie
■
........... ...„T „
|
irios bilų krūva,
'
Komitetas.
So. Boston, Man.
V
daiis? kaip clumsv, tai ji atsa-s davojasi.” Abiejų savininkai uždirbo būdami liudininkais.
VALANDOS:
Nors, tiesa,‘ didžiumai* nerei
PASTABOS APIE BYLĄ.
<ė, kad ant proto chmisy.
nuo
0
ryte
iki 0 v»L vnkm.
yra
lietuviai..
Trims.atomoLaisvamaniai ir soeijalistai
#1*
Moteris profesorė Kinuose.
kėja
nieko
daryti
užteko
pa

-tTą jos vertimą bernai patvir- Kiliams yra dar vieta. Turin
L*
......... CK
----Kinuose jau tiek pažengė ^58ipaXJ==HaBSXKS8l
Nuo seno buvo sakoma, kad iš visų jėgų niekina katalikų
_____
■'■ -*
sėdėti
ir
pasiklausyti
kaip
ino. Sidabras prokuroro ka- tieji automobilius ir norintieji
visokios rūšies bedieviai susi lietuviškas mokyklas. Na, o
■HJčIiiĮnžiškai” sandariečiai va moterų susipratimas pirmyn,
’ ,®kL Bo, Borton ITO
mantinėjamas
taip
pasirodė
duoti jiems gerą “ bardą” tesi
jungia kovai prieš katalikus. sandariecjų vertėja Z. Neviackad
sulig
pranešimo
kinų
dele

duojami iš savo grtekų. ’
‘‘“elumsy/’.kad nežinojo kas jį kreipia į AL Žohą,
JL 7-fb
gatei Tsunglnternacionaliame
Šitą pasakymą patvirtino kum kienė,- kad įtikinus prokurorą,
* KątalU<ai;“SupTaskimė, kad
pišaukė
teisman,
kbldojrvieSt, So. Boston, Mass.
Garmaus byla su Sandara.“ kad ji nioka TietuviškaJ. sake
menamą, bylą veda ne katali darbo moterų kongrese Žene-, , Grtrn*
<r HetvvMM
toje
ir
kada
—
žodžiu
sakant,
M.
Žoba
turi
arti
desėtko
na-į
Sandariečiai patys su keleivi?- nuo 10 iki 16 metų am/.'iaiis lan
voj,
Pekino
nniversite
moterįmtiao ymamum: Rytaii iii 0 vtl.
pasirodė aut tiek clunisy, kad imt,, kėthris iš/ją ketina par-' kai-prieš šliakį, bet valdžia
emis aštriausiai susiprovojo, kiusi So. Bostono lietuvių pa
profesorius
dėsto
istoriją
ir
IiPo platu nuo IMI
prieš Šliakį. Visos kriminali
nežinojo nė So. Bostono, nė duoti.
(Vakaram naoOM
J
tąsėsi teisme ir lankia verdik rapijos mokyklą po bažnyčia ir
nės bylos yra valdžios globoj.
DM M Broadway, So. tart*
TRIJŲ ŠEIMYNŲ NAMAS
to, bet keleiviečiai atėjo sandu-’ cunlgai ją išmokinę lietuviškai, sandariečių kuopos, nė savo
Katalikui, yra tik valdžios liu Pigiai parsiduoda, geras triiii nei.
NEBŪKITE KVČIOSE : dininkai.
neriams į talką jų byloje. $an- f “Keleivis“* pripažįsta, kad draugų. Tas, žinoma, visiems
. •
rnynų medinis namas, mi visais in'
BE PLOTKU.
darief‘iams liudijo iš “Kelei tai buvęs geras argumentas klausytojams suteikė saldaus
Tel. So. Ro«frm 0464-1.
taisvmais, po 6-7-7 kambarius, ga.
■
Jeigu
kas
apie
bylą
“
Darb.
”
juoko
ir
tardytojams
“
liur

vio” štabo .T. Gegužis ir Ne- sandarieei u naudai. Tai gi jei
tq šiluma, elektros šviesa, maudy
Amerikos lietuviui katalikai skaitytojams da neaišku, tai
bio**
definiciją.
nės eta., viskas , labai geram-sto.
ne parapijos mokykla, sanda
viackas.
tebsilaiko Lietuvos papročio priduokit “Darbminkiii,” o aš vyje, daug žemės; raudų $145 per
Apie
Nauburt
neužsimoka
nė
F O T O G B A FA 8
riečiai nebūtų turėję atsakan
apsiimsiu
jo
skiltyse
visus
ne

kūčiose
turėti
Kūdikėlio
.
pyra

mėnesį, kainuoja tik $11,500, leng468 W1ST BE0ADWAYa
čios vertėjos. Išeina, kad san kalbėti — tai jau tikras...
Sandariečiai bylą, užvedus
vios išlygos; randasi labai geroj
aiškumus
išaiškinti.
gėlio.
Tų
pyragėlių Bostonie
South Boiton,Mui.
“
Keleivio
“
štabo
kariauto

dariečiai geria iš šulinio, į kurį
■vietoj netoli »Uphams Corner.
Darom
dailiu* paveltalus. Vfeaelllai
šūkavo, kad jie tą.ir tą pada
Juristas.
traukiem vakarais. tJIalikom vlspjaudo. Nekokis sandariečių. jai už “darbininkų” būvį — čiams išnešiojo vargdnininkas
Dorehestery. Krėipkites pas TI
rysią. Įvelsią ir.suvelsią. Tau
aoMos rūšies rfimua.
.,
savo pilvo augiu imą,, raudonų p, M. Kiirbauskas. Visų neg’aTUS Py GREVTS, 395 Broadivay,
skonis.
tos Fondą, pririnksią faktų
South Bostop,-Mąss. T ei. So. Bos
namų statymą — šocijalistai, ėjo aplankyti.. Todėl negavu
• fėrai baigiasi.
prieš- kun. Garmų ir tt. ir tt.
ton 2340. ..
. ( (S20-27)
Kolei vinikai ėjo talkon san- taipgi nesisakė, kad kokiais sieji gali kreiptis pas jį į na
- ■ r...**---' T- r
---------------- :----------------- —^2-^——
•Atsišaukė ir į Lietuvos laikra
Pabaiga fėnj sekmadieny.
mus 52 (x St, So. Boston, arba
dariočiaius turbūt ir dėlto, kad jie’ esą. Gegužis tik kad ne pa
ščius prašydami faktų apie
'ateinančią nedėlią po kiekvie Visi buvusieji ir nebuvusieji
GYDYTOJAS
reikale gavus sandarieeiu tal sisakė, kad jis esąs zakristijonu
kun. Garmų. Bet teisme nieku
ateikit
—
nepraleiskit
šios
VIDURINIŲ
LIGŲ
nų
mišių
pobažnytinėj
salėj.
.
ką.. Juk kun. Tarnas Žilinskas pas Misterį Kubilių. O nuo
raL
9
11d
11
ryt*
1
Uri
8
po pitt
nepasirodė. Atsitiko su sandaprogos.
Šiame
sekmadieny
vi

Iš viso p. M. Karbauskas ap
socijalizmo, tai spardėsi kaip
7 Iki 9 rak.
jau
atvažiuoja.
riečiais, kaip pasaloje apie la
J
lankė arti ’80Q šeimynų ir* jose si ką nors pelnys. Geriausieji
889 Broadway, So? Bortui.
Viską žinąs. velnias nup kryžiaus.
Mes
žemiausia
kaina
šuyedapę ir katę. Lapė gyrėsi žinan
daiktai
da
neišleisti.
,
paliko Kūdikėliu pyragėlių.
TeL 8o. Boston 2881
(Bus adugiau)
■ ■ .V......
K
me dratus delSviėeos-žilnmos
l
ti šimtus “triksų, “ sakė turin
■
---_
ir jšgog
*/.*
SANDARIEČIAI BUČIUJE.
•i
ti pilną maišą “triksu.“ Ka
PATAISA.
KAS
LAIMĖJOM
Sandaros$ ’ pisoriua. labai
JOHN F. LYDON
tė sakė tik vieną triksą težinan
Lietuvių Vasarinės Mokyk
TeL Brocktoa 5112—
šliakys Teisme.
Nutrūkus
garsiajai
šmeižto,
324 E Street Tel. S. B, 4269M
“akuratnas” ašaka, kai nuva
l
tį. Bešnekant sulojo šunes.
teisšltas elektrtšinas
DANTISTAS
žiuoja kur “žiopčioti,” tai pir bylai; dabar žmones klausinėja los atspauzdintose atskaitose į.Jau
pirniesniuoso‘
*
Darbin
inSpecijalistas
<lel
namą
suvedimo
Katė įspruko į medį, o lape esibriovė klaida: buvo parašyta t
•:
'
miausia suskaito “publiką,” o ■kas. laimėjo?
ko
“
numeriuose
pažymėjome,,
F
mė ją gaudyti. Katė iŠ me
Nenorėdamas ipo .savo burną S. L. Ii. K. A. kuopa aukojo
paskui žvelgia į tuščias sėdidžio šaukė: “Atidaryk ‘trik kad valdžia patraukė atsapyl
. (GUMAU8KAS)
vartalioti sandariečių vardo, $15, o turėjo būti’ L. B. K- Sv.
‘■
Tel. S. B. 0441; ;
nės-. .
.
mybėn
buvusį
“
Sąndaras
“
re

JĮ 705 M&ta 8t„ MontellOj. JtyuK J
sų* maišą, atidaryk ‘triksų’
Marijampolės
gimnazijai imu plunksną ir‘susič iaupęs sa Kazimiero Dr-^ja aukojo $15.
maišą !“ Bet lapei vist “trik- daktorių V. Slinkį, už nekultū
||, ; (Kampai Broad Btyeet)
‘Į
visiems ‘“Darbininko”' Taipgi nepažymėta K. AmbroNonvoode sandariečiai taip lai kau
M
saį’1 buvo išbyrėję. &unes ją ringą aprašymą kun. P. Gar
-.
mėjo, kaip. Zaplaekas su mui skaitytojams kas laimėjo ir kas, zo. auka — $5. •
maus
prakalbų,
jo
asmens
ir
advokatas
pasivijo ir sudraskė. Kaip su
Prašome atleisti už įsibriovi- |
pralaimėjo vestąją kriminali
Tel. 8oZ Boston , 0628
lu.
katalikiškų įstaigų. Valdžia
ta
lapė
dėjosi,
taip
jr
su
sandamą
klaidos.
e
LlBTtJViS
DANTISTAS
j; 414 Broadway, So. Boston';
niame teisme bylą:
k*
parodė
paleistliėžfiviams
pone

riečiais dedasi. •
(Antros lubos)
-e
It.Laimėjo tik vienas sandariePAMATĖ SAVO SKURDĄ.
liams, kndjaisvė mkuuojasi ne
cįų advokatas ir jo stenografai.
sandariečių
kibiru,
o
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