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Organas Amerikos Lietuvių
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Sunkiai duodasi šviečiami. 1
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taraisiais melais labai krutė
Įsisteigė, savo lail&ū

PROTESTONAl SU KATADAR LAIKOSE
VOKIEČIAI Už
TRO IO SEKRETORIUS
KIEK ŽUVO.
‘
LIKAIS.
INUSIŽUDĖ.
LA FOLLETTE’Ą
Paryžius.
—
Gruzijos
f
čio

Geneva.— T. Sąjungos tre
.t
Per liepos mėnesį Siiv. Vals Ime per. daug meghr.ua lenką
$fa«kv|k
—
Sovietų
karo
miParyžius.
—
Akacijoj
atim

čiasis komitetas svarsto, ir disnykštė atstovybė skelbia, kad
Washfegton.
Taip vadina- tijų anglių kasyklose žuvo 152 kalba deinonslrimti, Garsi&u*:j
Tnišubja Europostaikos planus, tuj iš Vokietijos -žemėj—Fran •veik-vism(^ferizlja-esanti-suldle-- misteria ^Trockio artimiausias mos vokiečių Steuben Dr-jos Žmogų. Tai ant58 žmonių maisias lenkų manijoj palatkymoj
valdžia* draugas įr sekretorius, Michail delegacija 4atsilanke pas sena žiau, imgu permiL Per plrį kuriuos turi ineiti nusiginkla cuos laisvamaniška valdžia no lių rankose, Sovietų
j
lizdas Telš tuose A. tai vieti
vimas, valstybių apsaugos ga ri savotiškus įvykinti įstaty užsilikusi tik Tiflise fe Satu Glasman, nusižudė. Žinia a- torių La Follette ir pareiškė, hiuosius septynis mėnesius Šių
jų (lenkų) gj n maži ja, Nė
rantija ir verstina arbitraėija. mus'. Jais būtų suvaržytu ka rne. Toliau delegacija skelbia, pie-jo nueiuftdymų sovietų ra kad Amerikos vokiečiui stoja metų nelaimingų atsitikimų ka
jos priešaky ir stovi mokyta#
Ernestas Galvanauskas, Lie talikiškos mokyklos ir viso kad smarkus sukilimas įvyko teliuose sukėlė nemažo susijau už piugresistų partijų. Ameri syklose buvo 1,458/ o pernai
ir protingas mūsų pilietis Ab
tuvos atstovas Anglijoje, iškė kios organizacijos. Jau senai šiauriniame Kaukaze.’
dinimo.
•
•
ka vokiškos kilmes piliečių y- per tų laikotarpį buvo 1,478.
romavičius, aiškus lenkas, bet
lė Vilniaus klausimų. Jis įspė katalikai, prieš tai kęlė protes
(Nesenai žinia iš Maskvos
ra 6,0(X),00(k Draugija narių
ir geras—retas pilietis, tačiau
jo T, Sąjungų, kad Vilniaus tas ir demonstracijas. Kadan skelbė, kad Kaukaze sukįlituri
500,000.
Jie
daugumoj
bu

pati gimnazija neseka jo pėdo
NETRUKUS IŠLĖKS.
SNIEGAS IR ŠALNOS.
pripažinimas Lenkijai visais gi tie įstatymai paliečia ne vien mas pasmaugtas. Matyt, kati
vo respublikonai.
mis.
laikais bus kabus tirštas debe- j katalikus, b ir protestomis, tai tas Rusijos valdžios praneši
Telšių valdininkijos tarpe
Washington. — Laivyno deCleabfield, Pa.—IVoodlando
sys ant visos -Europos, ir tas ir protestonai prisidėjo prie mas buvo perankštyvas.)
;
KIEK IŠLEIDO.
partmentas paskelbė, kad Vo
apygardoj siautė smarki audra nuo sena įsigyvenęs paprotys*
debesys kas momentas galės katalikų, kad L.-ndrai ko /oKonstastinopolis. — Iš Gru
tfu sniegu. Sniego nukirto pu — įsitrauktir Dėt to savo lai-,
TilvQ'
plyšti.
• Ijus.. Protestantai savo jnvūes- zijos atėjo žinių skelbiančių, kietijoj padarytasis Amerikai
•Įeit čia yra buvę garsių skanda
laivas išlėks iš Vokietijos girg - Paryžius. —’ Nors olimpiškų sę colio gilumo.
Lietuvos delegatas. reikala te štai ką pareišl:“:
kad apie. tTiflisų įvyko smarkių
lų su blaiviais valdininkais. į
gyventojų ir kimvinų mūšių. Darbinin sėjo 20 d. Tas orlaivis vadina žaismių rengėjai nesutrankė
vo, kad T. Sąjunga tą klaidą “ Katalikiškoji
Administracija veiklumo ne- ■
si ZR—
tiek” žmdnių, kiek tikėjosi ir ne PALIKO SENAS ALGAS.
-<
— Vilniaus paskyrimą len dalis jau sukilo ginti savo tiky kai susirėmė su bolševikais,
daug teparodo, nors tai daro-į
padarė lauki amo pelno, bet .Šie I
kams, atitaisytų, kol nėra vė bų. Mums pr0testonc.m.-i mūsų kurie ginklu norėjo priversti
met Eutoį^I Amerikos turistų
Everett, Wašh.—Teatrų dar •iiia visai ne dėl blogų norų, —•
SUBADĖ BULIUS.
lu. Nes tas vienas klausimas, tikyba ir religija taipgi' yra sustreikavusius
daibininlcus
buvo daugiau, negu Bile kada bininkai ir jodomųjų paveiks todelei Telšiuose jaučiama ypa
kaip ilgai jis nebus teisingai iš- brangiausiu šio gyvenimo da dirbti.
. ta
Tennimore, AVis. — Dvylikos pirmiau. Yra aprobuota, kad lų operatoriai atnaujino kon tingai švaros stoka. . .'
■ spręstas, Visuomet grąsins Eu lyku. Iš visų spėkų mes sto
vėsime už feri, kad mes galėtu
metų vaikas Leo Hilliger tapo per šį sezonų amerikonai Euro traktų senomis išlygomis.
ropai.
’ žmogžudyste,.
*
GO RKI SUNEGALĖ JO .
poj išleido $300,000,000.’
bliaus
subadytas.
Buvo
su

me pasilaikyti galimybę ir
• ■
’
——
Meškučiai (Šiaulių apskr,)«
budus,
auklėti,
kaipir
Ilgšiai,
draskytas veidas, sulaužyta Amerikonai daugiausia lai
BANKININKAI SPIRIA
DARROW
Už
DAVIS.
Petrograd. — Garsusis Ru
Tlugpiūčio 11 d., iŠ nak
tikybinį gyvenimą ir tikybos
ranka ir.įfonkauliai. * Kai bu- ko praleido Francijoj ir švei'
FRANCIJĄ.
sijos rašytojas Gorki sunkiau
jearijpj
su
trumpu
atsilankymų
Meškučių stotyje rasta ūžt
mokinimą mokyklose.”
nuvytas, tai vaikas
Chicago. — Advokatas Cliy.
' *
v.», * ri
£
‘ Išritate"
aiškį daf gyvas buvo”.
rėliėe Darr*ow, kurš gJŪlHifttfg-; ■tas iešmininkas JuoclihskaRk
Geneva. — Amerikos banki
žiaus. Jis yra dabar Italijoj
šiemet Europoj buvo 300,000 aUžmušimo priežastis neŽinoftiAv
ninkai inteikū Erancijai ir Bel
žudžius Loebą ir Leopoldų, pa
KRIZIS ISPANIJOJ.
ir. jo draugai gavotauO jo laiš
merikonų.
NAUJAS KABINETAS.
gijai notas, kuriose nurodo, kad
kų, kur guodžiasi nesveikata.
Pietines Amerikos turistai" sižadėjo remti Demokratų par
ŠIAULIŲ CHRONIKA.
Francija ir Belgija turi pasi
tijos
kandidatų
į
prezidentus
Ispanijai artinasi ekonomi
Santiago, Čilė. — Po trejeto keliaujantieji Europon dau Davisų. Pasižadėjo pasakyti
Remontuojama bažnyčia.
traukti iš Ruhro. • Prieš to pa nis kriziš.
Nedarbas labai
giausia vyksta Belgijon, Itali
UŽAREŠTAVO
PAČIAS.
•.
dienų
politinės
batalijos,
‘
res

darymų bankininkai neskolin platinasi dėl užsidarymo* dirb v
keletu prakalbų.
Šv. Petro' ir Pauliaus bažny
jon ir Ispanijon.
publikos
prezidentas
Alessan’
V
•
•
.
c
v
.
si a Vokietijai pinigų.
tuvių. Audimįnės, namų sta
čia (senoji) iš lauko puses re
Kai Turkijos- sultonas nete j dri prisaikino naujų Čilės kaGAVO PASKOLĄ.
tymas, čeverylcų išdirhystė ir
montuojamu ir baltinama. Nuo J
ko sosto, tai jo sūnus su savo įbrnetų,
1‘
, ssu vidaus reikalų mi- NORI GAUT AMERIKOJ
daug
Įritu
pramonių,
labai
su

.v- —“
bažnyčios lubų ir iš pastogių
NELAIMĖ.
haremu iš 15 gražių merginų.Šusteriu gen. Altųmarino priePASKOLOS.
Nėw
York.
—
'
Jugo-Slavija
silpnėjo.
Nelaimę
didina
kai

nuversta didžiausia krūvai
Rymaą. — G enoa-Rymo grei
atsikraustė Į Vengrijos sostinę kv.
•f
.
•
;avo
paskolą
iš
Blair
&•
Co.
iš
gavo
Jpiair
tasis traukinys susikūlė su ki nų staigus pakilimas.
lir puikiai gyveno. Bet labai
Atmaina valdžioje padaryta
Kristiania, Norvegija. ,. $3,000,000 po 6 nuoš. Pinigai •paukščių išmatų ir šiaip šlamšto
tu traukiniu. 16 žmonių, su
prasiskolino. Tai skolininkai dėl įsimaišymo armijos oficie-. Kongsbergo miesto taryba nu- bus vartoti pabaigti pradė- ‘to *—~į keletu vežimų. ' Anot
■klebono pasakymo, tur būtį
žeista. Toje apylinkėje pasi
REIKIA PINIGŲ:
dabar užareštavo jo pačias, ne, kurie reikalavo sudarymo tarė ieškoti Jungtinėse Valsti- tiems gelžkeliams.
nuo bažnyčios pastatymo pa
taikė karalienė. Ji aplankė ne
l>ol skolos bus atmokėtos.
nepoMtinėš ministerijos o taip- jose paskolos” viso 2,000,000.
lūpiai nevalyti buvo. Darbi-,
laimės vietų.
Ryga, Latvija. —Maskvos
jau kitokių reformų. Prieš ke- kronų (540,000 dolerių). Tie
ninku labai vikrių esama. Pa
Izvestija skelbia, kad ateinan
APVERTĖ KATILUS.
lias mat. dienas kariuomenės;pinigai turėtų būt suvartoti se- ‘ BAISIAUSIA UGNIS.
stolių ties sienomis nėra. Dar
ORGANIZACIJOS
tį gruodžio mėnesį Maskvoj
oficierhj grupė atvyko senatai! niems triobėsianis pertaisyti į
bininkų kepama į pastoges vir
BUJOJIMAS. bus licituojama 4000 dailės daPietinėj Afrikoj žemės su-J ir griežtai pareiškė, kad jie mokyklas.
Washington. — Vienoj labo velinėmis kybančiomis kopėLDKS. Centralinėse valstijo lvku. Sovietu valdžia žada drebėjimai padarę nuostolių nepritaria įstatymo sumanyratorijoj darant bandymus a- čioims.* Vienas bažnyči(
se labai bujoja. Per pastarą kviesti aukcionai! Europos me muilo dirbtuvei, kuri randasi-mui padidinti parlamento naNUBAUDĖ.
pio karštį elektros jėga paga nas jau išbaltintas. Balti
—
—
. i
■
sias dvi sąvaiti susikūrė dvi no atstovus ir Amerikos mili JoliannesburgA
Verdantis mui-įriams algas, tuo tarpu kai pur
minta toks karštis, kokio nie
naujos ir daug žadančios kuo jonierius,. garantuodama, kad ias iš katilų pasileido į gatves' Ramentas atsisako ką nors da Lynu, Mass.
Harry TČobi- kur dar nebuvo pavykę pada antras. -Kiek sunkiau bus.
hyčios bokštas išbaltinti,
pos:, viena Braddocke, Pa., o visi nupirktieji daiktai bus irios košės gatvėse buvo trijų 1 ryti kareivių ir darbininkų nmritz, 14 m. žydukas, tapo
ryti. Karštis tęsėsi mažiau, tik šių vasarų tikimasi iš laūkrf
ikita Detroite, Mieli. Abi—jau- leista išgabenti be jokio muito. pėdij. gilumo.
klasės padėčiai pagerinti... /• nubaustas už munšaino parda negu sekundų. Nesuspėta už
. niausios organizacijos dukrelės Tarp skiriamųjų licit'acijai
vinėjimų. Nubaudė ant $50, registruoti laipsnių, bet spėja puses remontas užbaigti,
ir abi žadančios už organizaci meno dalykų yra daugelis-se DIDINA TABAKO GAMYBĄ
’ SUTIRPO $80,928.
Jo tėvų nubaudė ant $200 ir 30 ma, kad buvo 80,000 laipsnių nyčios vidus ketinama išbaltini
ti sekančiais metais; Garbi
ją guldyti galvas — jos abi y- nųjų garsenybių kurinių. Ke
dienų kalėjimo.
karščio.
darbščiam klebonui ir nesykš
ka nusistatę augti milžiniškais letas ikonų (šventųjų paveiks Rymas. — Italijos - valdžios New Yorkas. — Miesto koh-1
tiems parūpi ionimsl .
• žingsniais. Abiejose pirmieji lų), išsodintų brangakmeniais, rūpesniu padidinta tabako ga- trolierius Craig pranešė dis- KU KLUX’AS LAIMĖJO.
MIRĖ RABINAS.
nariai yra tikri kariautojai už savo brangumu viršija Remb- ,myba. Per pąstaBųoęfetH kpįįs trįkįo prokuroru! Bahtdmti,
Chicago. — Mirė žydų rahiApleisti medeliai.
darbo žmonių gerbūvį, už or- randto fe. kifegHksūlj1! daili- metus tabokos būva1 tik’7,000 J^adįhii^
į 5‘Dėhver, (Tolo. — Rice W. pas’Solonięn Milės. ■ Jis .buvo
ganizaciją ir vienybę,
ninku paveikslus.
hektarų, dabar —
yra w»n
30,000
Miešto Valdybes ’ pūsti
aaa ^skaitosi? trūksta 80,929 dole. fMČaiis Ku Klux’ų kandidatas į seniausias l,Chicžįgos žmogus.
t Dieve, Jumis padėk augti ir
hektarų. Valdžia mato išro- rlų.
mis 1922 m, JyniškU pi
■ ’ senatorius laimėjo nominacijų. Turėjo 107 rnetiis.
bujoti—sutraukti po savo dar TARSIS DĖL 48 VALANDŲ. kavimų dar didinti .tabako ga
(dabartinė Tilžė.', g-yū).
bininkiška vėliava visus lietu
mybų. .
ŠALNOS.
IŠBADO HONDŪRAS®,
1 PALIKO . AUTOMOBILY apsodintas kleveliais, kuiJa’į
vius.
Bernas, Šveicarija- —’ Pir
prigijo ir puikiai sužaM
. $3,000,000.
Darban, Broliai! o vašiai madienį, rugsėjo 8, Čia susi l • SUAMERiKONĖJO.
t Valparaiso, Ind. — Porter Washington. — Nuo karinio Salt Lake City. Utali,--Tur- Bet laikui bėgant viskas,
bus geri.
rinko Didžiosios Britanijos,
Ąnglija amerikonėja tuo kauntėj praeitų naktį būva laivo Rochester į* Honduraso . tingias gyvulių augintojas Otto tomai, užini ištmna* tad niel
Francijos, Belgijos ir Vokieti žvilgsniu, kad ihėjo ten madon stipri šalna, ypatingai slėnes žemę išsėjo 100 Suv. Valstijų Meek, Iš Baker, Nev., pranešė stebėtina, kad
nžtmmfe
Jūsų,
jos darbo -ministeriai tartis dėl Amerikos soda foūntain.. Da nėse vietose.
jūreivių.
policijai, kad sustojas gatvėj, palietė ir tuos medalius,
P. Daužvardis, sekr. AVasliingtono konvencijos pri bar Amerikos firmos Anglijai Apie stiprias šalnas praneša
jis buvęs palikęs savo autoiuo- iškrypo, iš virbu ,’.*i kitas
imtos keturiasdešimt astuonių daugiau parduoda soda t’oun- taipjau iš kūi kurių Michigano PAMIŠĘS NUO MUNŠAINO bily* valizų su vertybes popie piktadūrio ranka hipi nul
t
PROVIDENCE, R. I.
valandų darbo, savaites patvir tain’ų, negu namie. Per pir valstijos vietų.
NUSIŽUDĖ.
jų mi
riais, daugiau kaip $3,000,OfK), tas. Apie toliine
LDKS. 11 kuopos mėnesinis su tinimo.
muosius- keturis 'šių metų me
. *.
o kai po valandos sugrįžęs, va mų niekas nahvsirūp’hii,
sirinkimas bus sekmadieny,' rug
nesius Anglijon išgabenta 37,- MIRĖ IŠ SUSIKRIMTIMO.
Kad tas triu ū. ■ mm
Dixou, 111.
Gavęs proto lizos neberadęs.
sėjo 14 d., tuojaūs po sumos, baž
GRĮŽ-JA NAMO.
920 soda foutainų.
Philadelphia, Pa. — Valdžia pamišimų nuo munšaino farmevoltui, reiktų Miesto Vai
nytinėje svetainėje. Visi nariai
uždare So. Philadelphia Statė rvs John Dubois, pagriebęs retuojau tie modvlfej įrik Tu,
LAIMĖJO.
ir nares esate prašomi atsilanky Montevideo, Uraguaja. —-1NUSIŽUDĖ.
Bank. To banko, viee-prezi- volverį, ėmė šaudyti. Iššovė Detroit, Mielu — Nepilnas remti arba aptveri! *»•, b<
ti ir užvilktas mokestis užsimokė talijos sosto įpėdinis, karalių- Haverhill, Mass.
IVilliam dentas Josepli Gerotti iš susi apie dvidešimt šovinių, bet lai-balsų skaičius-rodė, kad past-įkios priežiūra.* ivgda-.Ą jie
ti. Taipgi nepamuškite ir naujų nas ITtųberta.s, aplankęs Ar- IT. Lame, 66 metų amž’aus. nu- krimtimo staiga numirė. O mei niekam nepataikė. Tada žymėjusia senatorius 5*,mwns|rvx n uimi'
ivpū’< *
narių atsivesti.
« gentinų, Čilę ir TTrugv.nJn *v ” ‘
ndivnrd A. Flchela, kų L'guko Atsuko revolvnrl i savo ir nusi^ralaimėjo nonuniioljų. Vėliau V**ni: r.db'tuįas,

VILNIAUS KLAUSIMAS.
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Lietuvos Moterų Ku
■v

v

¥

e

Keletas metų atgal,
Mayo, vienas iš Amerikos ge
riausių chirurgų, pasakė, kad
Praeitas L. D. X K seimas
darbdavio gubernijas ūkiturės imti žingsniu^
Yru įstaigų mūsų kraštui la- cm pat Kauno, už Aleksoto til nutarė šiuosmet daryti mHiį pinkas Vasilijus Murinas, už- dantistai
'
Sykiu su šiuo pra
nii naudingų, bet maž visuo to ant kalno, tik visas vargas Miškų vajų. Centro valdyba ritmų* smulkiuoju amatu, yie-medicinoj.
:
t
(TH® WOBI11)
menei težinomų, čion pridera su lėšomis. Tačiau Lietuvos nusprendė paaugyd orgaahik nų karių važiavo gimtinėn, pa našavimu, naujas burnos hyMoterų .Kultūros Moterų Kultūros Draugija sa eijų penkiais tūkstančiais nau simatyti su giminėmis, o pas gienos vajus stengiasi išmokin
Cnblislied every TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY Lietuvių
įrmigija* Ji yra įsigūrusi 1921 vo įstaigomis jau yra įgljM jų narių ir iinHiuoiUoti iš visų
ti tris dalykus.
’ - - ------ -- -- |,y .. .... . .. .—
kui grj^i vėl atgal. Privažia'
simpatijos ir palanku nepageidaujamų skolų iki atei vęs ^Maskvą, čiopai pasiliko 1. —- Kiek blėdies yra pada
•aekt joseph’s uthuaniak r. a asbociatiom op labob nu Jos tikslas žadinti mūsų katalikų
sesučių tarpe “ susipratimą ir mo, taigi tikisi, kad katalikų nančio dešimtmetinio seimą* i‘išnakvoti. Kitų dienų Mas roma kūno sveikatai, kuomet
‘ a*nter«d rs seeoūd-clags matter Sept 12,1015 at the post ottlcč ftt Bonton, Mam.
kelti lietuvaites mokslo ir do visuomene šiame taip svarbia Gi Naujos. Anglijos apakrity* kvoje kilo baisus gaisras: degė. burna yra nešvari, dantys ne
under the Act flf Mareli 3,1870.”
prižiūrimi, kiauri, ir smegenis
for malling at speclul rate of postage provldod for In Sectlon 1108 ros atžvilgiu. Savo tikslui at me, klausimo ateis jai pagalbon. laikydamas savo metinį suva Didysis teatras. Marinas at
siekti Dr-ja steigia įvairių rū
1922 metais L. Moterų Kul žiavimu nutarė prirašyti du bėgo pačiame gaisro įsidegime, nesveikos.
.
Act. o< Oet. 8, 1017, authorlzed on .Taly 12, KUS.”
šių ir įvairių laipsnių mergai tūros Draugija tapo pakviesta tūkstančiu (2,000) naujų narių Teatras degė iš vidaus, ir lieps 2. — Tinkamus būdus atitai
SUBSCRIPTION KATES:
tėms mokyklas ir auklė jimo į- į Barzdus, šakių apskr,,.čia ji tik vien savo apskrity ir Šiau na greitai išsiplėtus išsiveržė symui visų burnos ligų.
3. — Kaip išvengti dantinių
Boctonandsuburbs
««..,.*»*.Š5.50 staigas būtent: pradedaniasias įkūrė mergaitėms Namų Ūkio rinėse kolonijose. To darbo per stogų ir langus. Tvaike
.
x Pareigu countries yeariy
.$5.50 liaudies mpkyklas, Mergaičių Mokyklą, Pirmais metais Mo sėkmingumui nutarė rengti gaisro, trys iš meisterių, buvu Kgip
Mokytojų Seminarijas, Mer kykla jau; turėjo 24 mokines,, maršrutų gerb. advokatui Pet sių degančiame triobesyje, iš Labai mažai žmonių težino,
gaičių gimnazijas, pensionatus, šiais metais mokinių skaičius rui- P. Daužvardižiui, centro šoko ant stogo ir ilgai: juo.bė kad burnos stovis liečia tris
‘v
bendrabučius, prieglaudas, Ū- padidėjo ir dabar' rūpesčiu sekretoriau kuris atlankys vi giojo gelbėdamiesi nuo dūmit svarbiausius gyvenimui daly
kio ir Namų ruošos, gimnasti kun, Petrausklo ir vietos kle sas apylinkės X» D. EJ. & kuo ir liepsnos, Du iš šių pelajmih- kus, valgį, vandeni ir orų. Nie
i
kos, amatų ir kitokias mokyk bono, bei mokinių tėvų, stato- įpas, sakys prakalbas, priraši- gųjų, nerasdami išsigelbėjimo, kas negali gyvepti be šių trijų
/I
/
las bei įstaigas skiriamas mo mi mokyklai nauji namai. Vie- jnės naujus narius, užrašinės nušoko nuo stogo žemyn ir mir dalykų. Valdžia leidžia dide-*Įdomus yra, labai įdomus terų susipratimui ir gerovei
“Naujienos” num., 213 turi
nūs geradaris ūkininkas šiam “Darbininkų,” platins • spaudų tinai užsimušė. Trečias pasili les pinigų sumas, kad vanduo *
* Vienybės* pastebėtas faktas, y- aukštyn kelti. Dr-jos nariais reikalui padovanojo net 2 mar ir 1.1 ; žodžiu sakant, pilniau
ir valgis būtų švarūs^ Šeimišitokią pastabelę:
ko
ant
stogo
ir
gailiai
prašė
įJatingai gi, paėmus domėn tai, tegali būti vien lietuves kata gu žemes.
■ siai nušvies darbininkų vargus pagelbos^-JBetr-matytj-ir-jam ninkūs stengLasi kad puodai ir___
“Dėlto, kad Marijampolės
kad Amerikos lietuviai, kai pa- likes, turinčios nemažiau 18
ir parodys išsriitiosavimo bū buvo skirta pražūti. Nebuvo indai kuriuose valgis dedamas,
Realine Gimnazija nėra kunigų
rodo jų spauda, nerimsta dėl m., išėjusios mokslų arba įgu 1923 iii. Draugija gavo pa dus.
būtų švarūs; Visos smulkme
kontroliuojama, tai klerikalų
ne
vienų
kopėčių,
kurios
galesiūlymą
įrengti
'
Aūkždvaryje,
■
tos tvarkos, koki įsigyvendina dusios į kokį nors amatą, ir mo
nos apturėjimui švaraus valgio'
Todėl, gerbiamieji, gerai į- tų aukšto trobesio stogų pa
valdžia atėmė jai valstybės.pa*Trakų
apskr.
mergaitėms
Ūkto
Lietuvoje, nerimsta dėl mūsų kančios į Dr-jos kasų 20 nuoš.
yra aprūpinamos, .bet kuomet
'. šelpą ir paliovė mokėjusi'algas
sidėinčkit žemiau paduotas da siekti.
Mokyklą;
tam
tikslui
Bažny

kaimų ir miestelių tamsumoj gaunamos algos. Jos. nevieri
jis pereina per lūpas, dažniau
tas, ir tuoj užimkit svetaines, ir
jos mokytojams, .
Marinas,
jo
brolis
ir
draugai
čios
Kurija
pavedeb.
vienuoly

jie norėtų matyti Lietuvą lais savo pritarimu** ir užuojauta
siai jis užsikrečia, nes daugu
veskit. didžiau*į prisirengimų
“Klerikalai* nori pasmaugti
tylėdami
žiūrėjo
iš
apačios
vą, šviesią, turtingą; jie norė Dr-joj dalyvauja, bet R- dirba no trobesius, karo metu sunai
ma burnų yra nešvarios.
ir
agitacijų,
kad
laike
gerb.
tą švietimo įstaigą. Bet Reali
baisų reginį. “Broliai!” stai Kaip užlaikyti burnų švariai,
tų, kad Lietuvoje būtų geriau, rinitų darbą, atlikdamos įvai kintus, kuriuos, atremontavus,
Daužvardžio
prakalbų,
kurios
nės Gimnazijos mokytojai nu
ga sušuko Marinas; “palauki kad neleidus dantims puti!
negu Amerikoje. Bet ar jie pa rias pareigas pagal* savo išsila pradėjo mokslo darbus. Mo
bus
labai
gyvos
ir
svarbios,
tarė iki paskutiniosios. Ai* Ate manęs, aš eisiu, iŠgelbesiu Štai keturi praktiški patari
laužo. savo galveles, iškur ateisi vinimą ir pasiruošimų. Vienos kykloje yra 28 mokinės.' L;
prisirašytų
nemažiau
2,000
na

, taerikos lietuviai padės jiems?”
žmogų!” Draugai nusistebėję mai:
.
Lietuvon laisvė, šviesa, gercę darbuojas, mokyklose, dėstyt- Moterų Kultūros Draugija ruo;
rių
ir
kad
neliktų
nė
vienas
lie

pažiūrėjo
į
Marinų
“
Su
Die

šias
įrengti
sūaugusieins
vaka“Naujienų” nuoseklumo lai
1. — Burna turi būti gįero
Vė? Ar jie pagalvojo apie tai, dainos pamokas, kaipo mokyto
tuvis
katalikas
darbininkas-e
vų!
”
pasakė
anie
jam:
gerą,
i
kantis galima sakyti:
t
kad be vienučių pasiaukojimo, jos, kitos veda»pensionatus, rinius kursus.
dantisto prižiūrima. Eik pas
be
gero
laikraščio
ir
knygos;
.
darbų atliksi!” Negaišuoda- geriausį, kokį gali rasti. Rei
“Dėlto, kad Amerikos para
kad be minių entuziazmo negali bendrabučius, prieglaudas, kai-, Šiais metais, gavus iš ŽęPrakalbų maršruto surašąs:
i
mas nė minutės, Marinas nu kia pas jį dažnai eiti —nors tris
Vyskupijos Kurijos
pinės mokyklos, katalikiškos -būti progreso1
J
‘
• po auklėtojos, trečios kaipo inaičių
Rugsėjo 27 d., Rumford, Me.
metė paltų, griebė virvę ir su ar keturis sykius ant metų.
hi'gli schoolės, kolegijos įr u“Vartai amerikiečių laikraš specialistės dėsto ir moko spe Antalieptės h. vienuolyno tro -r- vakare.
broliu nuėjo prie sienos prista 2. — Dantys turi būti egza
niversitetai yra kunigų ir kačius, nusistebi. Šimtai advo cialių dalykų ir 1.1, dar kitos besius, rengia Žemes Ūkio
Rugsėjo 28 (Į., Lewiston, Me.
tytas kopėčias. Priėjęs prie minuojami su ex-ray, kad su
punktą, vaikams prieglaudą,
’ talikiškosios hierarchijos kon
katų, gydytoji^ dentistų, ban atlieka kitokius darbus.
— po pietų.
kopėčių Marinas persižegnojo radus kokiam- stovy yra šak
vidurinę mokyklą; ketinama įtroliuojami, tai Amerikos val
kininkų, verteivių, fabrikantų,
Toks veiklus ii\ energingas
Spalio 4 d., Manchester, N.
>
ir drąsiai užlipo aukštyn,
nys, ir kaulas apie tas šaknis,
džia ir savivaldybės nesęlpia ■ pasiturinčių ūkininkų, darbi visu narių dalyvavimas ir dar kurti antroji Mokytojų Semi H. — vakare.
nes tose vietose yra pradžia vi y
jų. Amerikos valdžia nori tas
ninkų, — o Tėvynės Mylėtojų bas, atsižvelgiant į laiko trum narija ir aukštesnioji Ūkio Mo Spalio 5 d., Nashua, N. H. —
n.
^vietinio įstaigas- pasmaugti.”
Draugijos Kultūros Fondui pri pumą (Dr-ja vos .tik dų metu kykla. Bet kad tai galėtų į- po pietų ir Lowėll, Mass., vaka Kopėčios pasirodė neužten sų dantų ligų. Visi dantys,
Turbūt nebuvo tokio bepioklauso tiktai 10 asmenų, iv tai, kaip vr įsikūrus) duoda gerų, vykti, būtinas yrą,dalykas kuo re. •
kamai ilgomis, taip, kad jomis kurių nervai išimti yra abejogeriausiai
pastatyti
Mergaičių.
kurs būt pasakęs, kad A^ tur būti, tik patys steigėjai, su- rezultatų. Jauiiutėf.iu dąit.neSpalio *11 U,.- Mmteim, Mww. nebuvo galima užlipti ant sto tinį,Nors pas juos ir nesiran V
merikos v valdžia neteikdamiF' sinanytojai! Kur gi tie pulkai daug narių teįgi jusi D-ja, šian Mokytojų Seminariją Kaune, — Spalio 12 d., Worčester, go.- Tada Marinas apsivyniojo da skausmo Vienok prie Šak
‘vnies
galo
rastis
votis,
ir
ex-ray
pašėlus katalikiškomš moks
idealistų, liejančių ašaras dėl dien turi jau keletą rimtų įstai ku.ri duotų gerai paruoštas Mass.— po pietų.
virvę'apie diržų, griebė už van
mokslo
ir
auklėjimo
atžvilgiu
tegali tai surasti.
Lietuvos klerikalizmo bangų, gų įvairiose Lietuvos vietose.
lo įstaigoms norinti jas pa
Spalio 12 d., Athol, Mass. — dentraukio rynos ir pradėjo ją
dėl kitokių negerovių, apsiau Pavyzdžiui, Mergaičių Moky mokytojas, ne tik Draugijos vakare.
smaugti. Vienok, lietuvių soja sluogti aukštyn. Apačioje 3'. — Reikalauk, kad dantis
tas duotų visus smulkmeniškus
tusių Lietuvos padangę? Kur tojų Seminariją, Pensionatą skyriams, bet plačiai visuome
Oijalištai ir laisvamaniai pana
Spalio 13 d., Gardner, Mass būrys žmonių sekė nebaltojo ūjie? Ak, vieni ‘real ėst ate’ ir Mergaičių Prieglaudą Kau nei. O tai yra neįvykdoma iki — po pietų.
šios logikos. laikosi, kalbėda
kininko veiksmus. Viršuje iš patarimus, kaip dantis prižiū
rėti. Reikia pašvęsti nors tris
biznius varo, luti ‘golfą’ muša, ne, Mergaičių Naminio ūkio kol tautiniame ir kultūriniame
mi apie Lietuvos švietimo miSpalio 13* d., Fitchburg, kilo didelė, liepsna; girdėjosi
treti gal kuo kitu užsiima ir — mokyklą - Barzduose x( šakių centre Dr-ja neturi savo namų. Mass. — vakare.
nisterijoS nusistatymą. Tokią
ūžesys krintančių daiktų, ir minutes kas rytmetį ir kas va
Bet
tikimės,
kad
Amerikos
karų plaunant smegenis ir dan
nesąmonę priseina skelbti ta . ant Lietuvos žmonių kalnus apskr.).
Neužmiršti yra ir
Spalio 18 d., Lynu, Mass. —. tarpe to baisaus ūžėsią girdėjoLietuvių Rymo Katalikų Fede
da, Kada nėra tikro pamato už • verčia.
& gailingas šauksmas, nelai tis, kitaip jų tinkamai negali
Lietuvos Rytai. Pernai, 1923
vakare.
ma išvalyti. Atmink, kad šva
“Tuo .tarpu kiek gražaus nu spalių m. 6 d. tapo atidary racija atsižvelgdama į gyvąjį,
sipulti,
Spalio 19 d„ Lawrence, mingojo. Marinas greitai lipo
darbo būtų padaryta,, praplo ta Ūkio Mokykla Aukšdvaryje, spirginantį visuomenės reikalą Mass. — po pietų.
vandentraukio ryna. “Buvo rūs dantys nepūs, ir švari bur
į •_ .
1
:
na neužkrės valgio.
ruošti katalikes mOkytojas, ne
tus Kultūros Fondą, kurio pa Trakų apskr.
Spalio 19 d., South Bostpn, šalta, vėjas pūtė” —^paskui
wNaujienom” stato klausimą
atsisakys Lietuvių Moįerų Kul
matus dailiai ir rūpestingai nu
jis pasakojo — “o aš nejau- Nevartok tiek daug cukraus,
Mass. — vakare.
kr amerikiečiai padės išlaiky
v* «y
Mergaičių
MokytojųSemi

nes cukrus greičiausiai prive
tūros Dr-jai' tame dalyke padė
tiesė Fondo sumanytojai, — jei
Spalio 25 d., Brighton, Mass, C1U.
ti Realinę Gimnaziją? Ir ne
tik broliai amerikiečiai,, ku narijos įkūrimo mintis yra ki ti.
Marinas lipo vis aukštyn ir da prie dantų puvimo neg ki
Spalio
d.,
Norwood,
Mass.
drįsta atsakyti: “Taip!” To
Be to Lietuvos Moterų Kul — po pietų.
riems rūpi Lietuva ir jos- atei lusi,, kaip tik tuo metu, kada
aukštyn. Marino brolis pasili tas koks valgis. Gamta nie
ji nedrąsa turi pamato. Jau
Seime
ėjo tūros Dr-ja laiko Kaune vaikų
tis, kalbėdami ir rašydami apie Steigiamajame
kęs ant kopėčių padavė jam kuomet neskyrė mums cukraus'
Spalio
26
d.,
Cambridge,
nuo senai žinomas dvasinis soLietuvą, nepamirštų savo kal smarkiausios imtynės katalikų prieglaudą su pradedamąja mo Mass. — vakare.
ant virvės kačergą. Marinas koncentruotoje formjojė/ bet
Asijalistų ir laisvamanių skurbas ii* rastus paremti ir skati sū socialistais už pašalinimų ti kykla 4-rių skyrių, kurioje ypagelba šios kačergos padavė norėjo, kad mes jį imtume naLapkričio
2
d„
Middleboro,
das..
'
turalėj formoj: kaip, valsuos ir
ku. Jie rūgoja, kam kunigai kybos pamokų iš mokyklos, ir ra apie 90 vaikų.
vargšui
’
virvę,
esančiam
ant
Mass.
—
po
pietų.
"
.
Jei bedievukų' progresą ir
,
. *
f .
varinėją politiką, kam biznie kada Lietuvių Katalikų Mote Mergaičių Prieglaudoj Kau
stogo' tarpe liepsnos. “Pririšk, daržovėse.
Lapkričio
2
d.,
Montello,
darbus fiiieruoti jįj keliamu
Profesorius Osler, jau miręs, z
riai griebiasi, valdyti Lietuvą. rų Dr-jos atstovės Seime griež ne 60* vaikų išlaikoma yra iš Mass. — vakare.
prie ko pasitaikius!” šūktelėjo
riksmu, įniekinimais ir puoli
Bet kunigai ir tie biznieriai lei- tai kovojo už katalikiškas mo aukų ir Dr-jos narių įnašų. - Jeigu kam viršuj paduotos Marinas: “tečiau žiūrėk, kad įr kuris gyvendamas buvo;
mais Lietuvos valdžios, tai jie
’ džia mokslan keletą šimtų siu- kyklas. Ši mintis, pilnai pri Šiais metais sausio m. 1 d. diepos yra nepatogios, arba kpdrūeiausiai?5
Žūstantysis skaitomas aukščiausioje medi-,
būtų labai toli nuprogresavę.
• dentų, rengdami ateičiai pulką brendus greitu laiku tapo įgy Lietuvos Moterų Kultūros Dr- mažesnėms kuopoms matosi užkabino virvę už vagio esan cinos profesijos vietoje sake:*
Bet sveiko proto žmonės pro
Lietuvos Moterų ja yra perėmus iš Valdžios vai
“Turite doktrinų mokinti, ir
savo rėmėjų ir šalininku. Ar vendinta.
čio* ant teatro stogo. Marinas
kokių
nors
finansinių
trūkumų
greso šitaip nemieluoju. Po
daug moksleivią rengia ameri Kultūros Draugija aiškiai ma kų, prieglaudą su pradedamąja ar tam panašiai, arba čia ne sudėjo dvilinkų virvę, kad bū turite jų mokinti visuomet; Ta
truputį bedievukai ima prįsikiečiai kovai sii visa tuo, ką jie tė. kad niekais galės nueiti, mokykla Čiobiškyje, Trakų ap pažymėtos kolonijos norėtų su tų drūčiau ir Repe stovinčiam doktrina yra, burnos Švaru
pažyti prie savo bejėgunio.
mas, dantų švarumas ir ger
■skaitą pragaištingu Lietuvos taip sunkiai iškovoti katalikų' skrity.
ant
stogo'
atsargiai
leistis
lai

rengti
prakalbas
darbininkų
Garsiausiai prabilo vienas jų
Prieglaudoje yra 92 vaiku. reikalais, tai kreipkitės pas kantis rankomis už virvės, — klės švarumas. Šie trys daly
ateičiai? Kol kas dar nesigir laimėjimai Seime, jei nebus
vienmintis iš Lietuvos “Tėvy
kai turi būti jūsų sekti per vi
kas jaunąją kartą auklėtų kil Visa tai yra gryni - faktai,
di nei apie vieną.
kėliais už vandentraukio ly
Naujos
Anglį
jos
Apskričio
raš

nėje” mun. 36. Štai keletas iš
sų gyvenimą. Nėra nei vieno 7
niais Kristaus mokslo dėsniais,
nos, pats nusileido pirma. Bū
Bedievukai buvo apkurtę kas jaunosios kartos gyvenimo kuriuos kiekvienas ar tai Lie tininkų . • traukų iš to straipsnio:
dalyko taip svarbaus Žmonėms,
tuvos pilietis, ar Amerikietis,
ryje visi nusiėmė kepures ir
J. V. Smilgis,
nuo savo sukelto riksmo apie pagrindaii dėtų amžinuosiujĮ
kaip burnos hygiena.
** ‘Vienybė’ pastebi, kad. ra
gali vietoj ištirti, visas Čia pa
pradėjo žegnotis.
125 Gherry Strjet,
Lietuvos “klerikalų’ ^‘tero Kristaus mokslo principus.
binas Šapiro surinko Baltimominėtas Dr-jos įstaigas aplan
« * «
prieš jį puldinėjama, o dabar
rą,” “šėlimą” ir 1.1. Jie ne
reje, vienu, vakaru, 13,000 do
kyti, pamatyti jose auklėjamas
Mergaičių
Mokytojų
Semi

malkas kerta drauge su tuo,
girdėjo, kai katalikų., spauda
GW1IAMĮ»MI
lerių Lietuvos žydų kultūros
Seatjo,
Ąleim
Mu*al¥kl»nė.
Įgriuvoje,
priminėjo jiems jų bergždumą narijoje šiais mokslo metais mergaites m globojamas našlai ležko Mljiltt ąnjė brpH KHMlnityV# Vėl’ kurs buvo ištikimas caro tar
, reikalams. Tuo tarpu prie Kul
iVeltewvlnąh knrU gnv|u> pas — zeinskis. Neilgai teko
tr jų pavirtimą į gatvinių rėks buvo 90 mokinių, iŠ jų 65 gy tes. Tvarka čia visur kuo pa- tenetzforteMaine ir
Avųimv,
tūros- Fondo, kurs' yra įkurtas
vyzdingiausia, vaikų, auklėji
jiems malkas kirsti, nes lietu
Prasme ntslimiktl.
nių ir plūdikų gaują. Dabar vena bendrabutyje.
prie Tėvynes Mylėtojų Draugi
Įoiteme Įlnlu anie ■ sestefU TeW viai atidavė juos Prancūzams.;
/Rimčiausis
ir
aktualiausis
mas
tikrai
motiniškas,
pilnas
apie tai* jiems riennunčiai iŠ
pirKljlenę (ĮlaSricltttrl Ir girto Kitpjos, prisirašė vos 10 lietuvių,
Šios Draugijas klausimas, šian Kristaus dvasios ir artimo mei člunltme (vnrtluH Kaidmlerte). p tie nuvarė juos Įlelgijan moTik ką iiijo p ipaudos
Į mokančių metams nuo 5 iki 50 užjūrio primena įr nnroiįo, kas dien yra Mergaičių Mokytojų lės. Visų tų įstaigų vedėjos įr tlhnhiėH Lietuvoje nori
]h| minti. Atsiėmė priešai tai,
MIIFARAL UM pu*
Ląmruagc Infonmitlon
reikia dirbti.
jiemmarijai namų statymas. padėjėjos, duodamos pavyzdį, rich TMusrisn ŪUrbHy, 110 W. 41-»t kų buvo užsipelnę,
dol.*, pr tai iš 1,000,000 Betu
rapkū» eterius vartoti,
riu Amerikoje!
DID«UU8INAM AL . Dabar jį telpa keliems metams Ūįrba, kruta, kaip skruzdės, ntreeh New Ynrk City^uo tarpu lietuv|ai <|žiaunei yrą
putilNew Ycjrk. — Artinu* Bris išnuomuotuoše Jėzuitų namuo nuo pat ryto lig vėlam vaka Lietuvių
Mojerų Kultūros g|asi pergale, skamba links
ktataM.
iL
bane, garsusis Amerikos lai'k- se Kaune (Rotušės aikšte 12) rui. Nevienas skatikas, ne. vie pr-jąi, kuri netik
bet mas jų dainos...
ipauidinti wt doro* ir
cįtitiM popterot. Vieraštininkas, statydins didžiau tačiau, nuomos terminas trum na dovana nenueina niekais, L mriiveųtimu dirba tykai Lietuva,
MirAHAtuMa*.
“Koiftebtuojant ‘Vienybės
sius
’ pašautoje gyvenamus na pėja ir už kelių metų reikės vi Viskas lieka suvartojama kun unkštą tikins krlkščIojiiškoH |922 m. rūgs. 23 d.
po likite tatai* «c. , 100
mus
t— ' . ■■■■ ..
pastabą, reikia pripažinti, kad prie 57 Št. ir Bark Avė.
siškai išsikelti. Gal atsitikti, sumaniausiai ir kuo tiksliu- Iriiltūm darbą*
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grūdo bažnyčion šliiibą pama spįrs, storoji tuoj atsidūrė kitoj gią tvirtovę, sav apšvietos namą. ir melagingai šmeišti,
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sus prie rėmimo to namo. Bro LDKS. 12 kuopo* susirinkimas ir pašokę kelia* lietuviškas pol
tams, galės grįžti Amerikon, na
lentuke
pamate
priekampo
C
žvelgiant i kvotą.
Adomas
su
Jieva.
kas
ir
žaislu*
su
linksmu
ūpu
apie
degioti, o jo sesuo Margaryta,
liai, nebus laikas tada, kada* vis bus rugį. 15 d. 7;30 vai vakare
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Laivas “ISTONIA."
svečiai užmigo.
Augenija
. Miwm,X J.
lamfiAMBmM
Spalio ’<... .f*..22-rą 1
Karbauskiutė labai puikiai pai T
KNYGA YBA DIDELIO miIATO-, St PAVEIKSLAIS, j r,DKS. 79
.TRUMITAUStAS KELIAS
sksmbroo aj|t piano....žmo
A, "f* A»
’
VISAS DALIS
V” ; , Mftktiasa :■ - < -v
164
puslapių;
.
LIETŲVO8
J
nės verkė. Barbora Čepiutė įr
įvykusi* nedėtoj 7 dtauą rusėjo Į
41įD7.00 ’
‘ į Klaipėdą
k
Išplaukia kiekvieną savaitę *t|
Barbora Beleekiutė, gerai vi
Liftdn** ataitikimas.
, į Kaimųr...,4107.00 \
«»
amw^<mCTjTOWrwi»ta.MH.MUM.
luie
|
musą laivais de luxe
siems žinomos šokikės, gražiai
i
(Apart* kares taksą) \
j
A tel . .1
’
nj
“Albert Balin”
t
pašoko., >.«žntonės juokėsi. 0Atskiros kajutos su 2, 4,'6 '
“Deutschiand”
"S
na Burųeikiutė, paskaitė savo
ir
8
lovom
dėl
mažų
ir
df*
i
roSyta
VMkas,
kas
dėjosi
Lietuvoje
W>
«Są
»•
1
apM
lfeoiB
BW
į|(
iqie
nekoH..
WWW«
didH
Ma
ime
naliMime.
“
Resolute
”
t
parašyta labai juokingų nianov lių. s3v7UU.jr
llų:»
11
dėlių
šeimynų,
“Relance”
l
vienas
ras,
kiek
Lietuva
ir
jos
vaikai
mkentejo
nuo
rusų,
I
I
Bet
kuopos
nariai
p.
Vyre«ny*i*
sūnus
16
metų
lanko
logų.... žmohęs verkė; Vin
tvarumas ir patogumas; , y
Kurie veža
II ir III
vokiečių ir kitų. Yra tai nepaprastos vertės veikalus, gk ^a8 ‘ir A MąHnkevlčiU* tą Iv. Benedikto kolegijų. Ji* yra
cas Jiinulevič’ms, cirkų didypasežierlns ir populiarlžkl
Malonu* patarnavimą*;
Kiekvienus lietuvys turėtų jųtšau atminčiai įsigyti Klaus- I l pą8tebeję suprato kame to vtao prirengta* įstoti į seminariją*
vai uMount elny,'” CK,feta, darė juokus.... žmonės
‘•Hanse,“ *rhurlngkH ir .*
j
Garas
maistas
;
kitę pas:
*
. .
ji priežastis, ir ko reikia, m kadetą Antrą* sūnus. 14 metą lanko higli
verkė.
*
phftlH1,mic*WirIII'HrtiU*
|
Xnrt*mrP,Aik.Uį.
\ras mandagąs p«t«
nupuolusį Ūpą 'pątaMyti/ Tuoj hchpol. Duktė vienų metų Sūnūs
Dar prograniąs nebuvo pasL
\mikąs kambariai, peikto*
i
Ki'cipkUt's Hi'ir' «ac&
Amu,
1
. baigęs, kaip staiga, garsus lau I
minėti
nariai
sėdę
į
autoiųobilių
u«W
pavyidingi.
Kądanąi
moteDARBININKAS“
<tyenitį fti’bd į
\ JULIUS ROTTKNBBRG
1
nuvažiavę į Lavvrencą parūpino I ria paliko neturtinga, tai nežinia
ke dundėjimas patraukė visus
t
BA1TI0
AMERI0A
f
LM
taęVHanonr
St. Boaftm.1
lemti į niokyklą.
svečius prie lango* Kas tai? | 366 Bro*dway, So. Boston. M*s*t lĮparūpino lietuviškų mųilkautą suĮar iitj|i*
kCfy
3 Bro*dway, M*w York
|y—įj'armonika, kuriam ulgrojurt
į , I
Ogi, matai ateina trumvajis o
N
t
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Didžiojo Karo Užrašai
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KAIP GERAI UĖKRRTA,

ŽINIOS

danelis liepia jai paskaityti jų
gazietą.

TAI ILGAI SKAUDA

“Dzimdzi-Drimdzi”

' ‘

>■

..

■

,

.

f

VARGONININKAS •

ANT RENDOS LUNGH ..

E„„.

RIIMR

1

PUIKUS NAMAS
Jt

■M Rini i i

iitinrf

ANT PARDAVIMO

Arthur StM.Mont#ita Mana.

LABAI PIGIAI

I '.'"'.Z

“Darh.” achiiinistratorius.

'

..

SAJUNGIETĖS JUDA.

dę h*, t. p. —- dabar jos prade- Į
da rengtis prie naujausio bruz- Į
dėsio, prie suteikimo bo'stonrečiams nepaprastos naujanyhėd
Kokia ta naujanyhė yra, tai
sunku sužinoti^ tik tiek žino-į
ma, kad praeitam ketverge
pradėjo baudimus ir tie pir- Į
mieji mėginimai labai užimpo-navo veikėjas.
■
Žiūrėsime kas bus toliau.
|J|
'*

OLSEN’S REALTY COMBANY

"S

DOMININKAS J. OLSEIKA, Savininkas.

^r^ę

A.O.ŠALNA(SHAINA)
LIETUVIS ADVOKATAS
Baigęs du Universitetą

Oomell university iu A B.
G, Washington.Univ, bu LL.B.
“DARBININKO” NAME

Į

Į S* -Į Į f Į

frf

■■■—-

n...... '

.n,

.

'

■

S

AKIŲ SPECIALISTAS

Tel, So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

37 Gorham Avenue, BrookHne

DR. M. V. GASPER

Telephone Regent 6568

ANTANAS F. KNĖIŽYS

(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston

kuris lanko Suffolk Telšių mokyk
lų ir užsiima Eeal Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną,
nuo 8 iki 5 valandos po pietų Išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
lt kreiptis įvairiais reikalais pas
manę. A. F. Knėižlo adresas yra
toks: 808 Ė. Ninth Street, Tel, So.
Boston 1096.

• Ofiso valandos:
nuo 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:80
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8.vai. vakare.
Ofisas uždarytas aubntos vakarais
ir nedSldlenials.

♦ *

DANTISTAS

|

(Antros lubos)

;

X

P. J, AKUNEVIČIUS

»■

Piknikas bus labai geroj vietoj—ant VAITKUNO fanuos,
ant kurios da lietuviai niekados nebuvę. Tad prąšome visus:
Į didelius ir Biažus atvažiuoti.

|

Sutelkia geriausi paskutinį patar
navimą, todėl verta pas jį kreiptis.
Ofiso adresas:
‘ .

258 Broačhvay, South Boston

GYDYTOJAS
VIDUJINIU LIGŲ
vai. 9 Iki 11 ryte. 1 iki 3 po plet.
7 1ki9vafc

Ofiso Tel.: South Boston 8972—R.
Resid. Tel.: So. Boston 1912—W.

OPTOMETRISTAS

389 Broadway, . So. Boston,
Tel/ So, Boston 2881,
—..... ..... -

F

t

■

Telephone Šo. Boston 0370 Ir 1870.
v

’

*

«,

-

------- -

7—

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINtS
DRAUGYSTĖS VALDYBOS :
ADRESAI.

_

Išegzaminuoju akis, priskiriu akt- Į į
nius, kreivas akis atitieslnu Ir |
amblijoni&koee (aklose) akyse su- s [
grąžinu šviesą, tinkamu laiku..
p

J. L. Pašakarnis, O. D. I

PIRMININKAS— M. Zobft,
539 Ę. 7-th St., So. Boston; Masę
Telephone So. Boston 1516—J.
VICE’PIRM.
Kasys Ąmbrotas
492 E. 7-th St, So. Boston. Masę
?ROT. RAŠTININKAS — X Glinęcklę
5 Thomas Park, So. Boston, Masę
FIN. RAŠTININKAS — Matas Šėlkię
40 Marile Rd., So. Boston, Masę
KASIERIPS — A. Naudžlunaę
885 Ė. Broadvvny, S. Boston, Mase.
MARŠALKA’— J. Zuikis,
7 IVlnfleld St, So. Boston, Masę
Draugija laiko susirinkimus kas tre*
čią nedčkiienį, kiekvieno mėnesio, 2-rą
vai. po pietų šv. Petro parapijos salčj,
492 E, Seventh St, So, Boston, Masę >
: . ....... ■. .. . .............. —

447 Broadway, Šo. Boston. į ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS
VALDYBOS ANTRAŠAI

g| TEL.IETUVYS
So. Bostoft 0506—W.
g
DANTISTAS |
l

MOTOR SALES COMPANY
; Ml-i-MB Ewrt Bnodway,
South Boston, Mass. I

BUICK SALES AND SERVICE

JURGIS STUKAS

DR. PUSKUNIGIS

. Tel. S. B. O183-W.

Gyv. 820 E. 6-th St., S. Boston

IS TUVI s

Ekspertai mekanikai padaro Ifitlrimų. (tęst) ant maginą Irbtttarejų!
■
visiems
dykai Lietuvių garadžiuj Ir automobilių krautuvėj.
'
Nuoširdžiai kviečiaKOMITETAS.!

'

Tel. So. Boston 0464-J.

Darom dailius paveikslus. Vesellias
traukiam vakaraią. Užalikom vi
sokios rūšies rėmus.
*

LIETUVIS GRABORIUS

Tel. S. B. 2805—R.

i
Teipgi parduodame batarejas, RADIO ir visokių automobiliams reik- j
' menų, taijerų, tūbų ir 1.1, pigiau negu kur kitur mieste gulima, pirkti Ir <
| taisome mažinus nebrangiai Ir atsakančiai.
‘

(antro* lobo*)]

(Kampas Broad

458 WEST BR0ADWAT,
SouthBoston, Mass.

‘ 843 W. Broadwąy,

. Parduodame naujus BUIGK automobilius su šešiais brelkaia
(motorais) puikiausios, tvirčlaušios mašinos ant. kelio. Galima
su Buick lengvai pradėti važiuotl ir lengvo! sustabdyt Nemo- .
kantls važiuoti gali lengvai išmokti ir su musę pagelta, galima greitai gauti leidimų (11cense) važiuoti automobiliu.
PrekS naujiem Buickam nuo
$1,070 iki $3,600. Vartotos -ir
.perdirbtos mažiuos nuo $100 iki
$1,200.
Parduodame ant lengvu išmokčjimų ir labai greitai išmokiname Važiuoti.

705 Main St., MonteUo, Man. Į
Į

FOTOGRAFAS

South Boston, Mass. .

>
’
>
•
1
>
J
J
>
[
>
'
.
»
i
1
L !■

IĮ

.

414 Broadway, So. Boston |

Residencija: 237 D St, So. Boston.

Brighton, Mass.

(GUMAUSKAS)

F. J, KAUHAUSKASl

j

ŠVENTO VINCENTO PĄŠELPINĖ DRAUGIJA

rĮDR. A. 1. GORMANIJ|
Tel. Brockton^ll2^Z^|

Tel. S. B, 04411

ADVOKATAS

Broadway, So. Bpston

399a

Į VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. i^ę

Telephone Kast Boston 1490
Gyveniao Dieta

,

.

m. S. STONE

EAST BOSTON OFFIČE '
147 Maverick St., East Boston

f

-

16 METŲ SOUTH BOSTONE

Lietuviškas Graborius, balsamuotojas, Real Estate ir Public Notaraę

—Rengia-^-—

Vakarais huoO—9

536 E. Broadway, So. Boston

S. RARUSEVIČIUS

KELRODIS. Važiuojant ant fanuos, reikia važiuot Bea- j'
Ė
M< W. Brotditay. Są. Bort'ii. ] eon Street’u net iki Netvton Highlands; iš Newton Highlands !
į
Rezidencija
[reikia
paimti
Highland
Avenue
ir
važiuoti
Greenland
Avė.
iki
'
805 Barvard. St.-, Cambridge, Mass.
Tel, Unlveraity 1463>--Ji
No. 73, Nedham Mase. Toje vietoje rasite pikniką.
..

II I
UI
IĮ Į

'................ /

Valandoa: 9 A. M. iki 5:80 P. M.

IV* *Š

Needham, Mass.
Telephone South Boąton 3520 I

II
II

409 W. Broadway, Room 3, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0243 Į

Z, J
M

_ Parduodam, sumainom. namus, ukes, biznius Ir visokių prlvatižkų nuosavybę, taipgi skolinam pinigus, perkam ir parduodam MORGICIUS, ap*
draudžlam (in šiurio am) visokį turtų nuo ugnies: ir nuo. visokių nelaimių.
Mes visiems suteikiam greitų Ir teisingų patarnavimų. Taigi visais -virš; minėtais reikalais kreipkitės pas

' -

ADVOKATAS

R

GERIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRAI

-

811-812 Old South Building
294 Washington Street
Boston, Mass,

«.

te į viršų ir paimkite VVasmngton St. karą, kuris nuves iki vie-1

•

GEORGE H. SHIEIDS

t

'B,

Galima tusikalbčti ir lietuyittai
onso vATANDoa: Rytais iki 0 vaL
Po pietų nuo 1—8

TeL Malu 2488

J. H. Snapkauckas

1924

J. MACDONEll, M. D.

į-

11

■

University Hardware

Sekmadieny
_e <
*1
A^skaS|Į^||gg0jo
J
’l?*'
V1Q VOClIll&Il IT ADUOS

Tel. So. Boston 870

r
X
Pinigus
siųst
pašto
ĮI
JL JdLLL&US JOAl^Ob JJtu5LUJ»

money order’iais.

H

t

T

n

Btonto iš tik $li,800 Ir $3,000 įnešti. A. IVAS, h į
36) W. Broamvay, So. Boston, Mass. J jj|F P.
A- * S.

BUDAVOKIT NAMUS

So’. Bostono sąjįmgietės po
jubiliejinio seimo pradėjo la-1
bai smarkiai1 žingsniuoti pir- _
invn. Iį\i šiol dirbo, bet tie I
gaju
dmbai buvo visoms draugijė- Į <įg Ą7

»

1924

PARSIDUODA vėliavų, kukardų,
P. Antanas Ašmenskas, L,
šatpų, antspaudų išdlrbystS tik ųi tris II
tūkstančius dolerių, parsiduoda labai
Rakandu krautuves vedėjas ne
geromis išlygomis.
ISdlrbyste verta I
kartą pasitarnavo “Darbinin
$15,000.00. Daug visokių maSinų, kaip I
'■tai: presai spauzdinimui su auksuotais !!
kui.” Šiomis dienomis patar
ir sidabruotai slapais, daug mašandi-1
nlų klišių, daug įrankių dėl darymo I
navo dykai savo troku. Nuo
gu z i kilčių draugijoms. . Tinkamai ypa-1
senai viena “Darbininko”, by
tai labai geras biznis o išsįmoklnimas |
taip-gi yra aukotos vertes. Dėl platės-1
la buvo L. Rakandų krautuveinib sužinojimo kreipkitės ypatiškal ar-1
ha laišku sekančiu antrašu; “DARBI-1
užtęsta, tai p. Ašmenskas ne
KINKAS” 366 Broftdway, So. Boston,
reikalavo nuošimčių ir šiomis
Mass,
■‘
■
į
dienomis pabaigta atsilyginti..
L.. Rakandų krautuve,' kuri
. , - Tel. Porter 0755—M.
randasi po num. 326 ir 328 W.
Bro’adway, p. A. Ašmensko
vedamu viena geriausių South
Bostone tos rūšies krautuvių.
Viskas sutvarkyta pagal gry
nai modemišką amerikonišką
madą. Tai yra. viena geriau
Pranešų savo kostumeriams kad. perkėliau savo geležinių.
—-Rengia
—----’
*
daiktų krautuvę naujon vieton, Parduodu viską ir že
sių lietuvių biznio įstaigų šio
je apygardoje. Kitos lietuviš NEKALTO. PRASIDĖJIMO PANELĖS ŠVČ. DRAUGIJA
mom kainom, kaip tai:
f
Cambridge,
Mass.
kos rakandų krautuvės nėra
Mūs special maleva keturių spalvų, už galioną..... .$2.00
šioje apygardoje.- Todėl į ją
Varnišiųs (lekierius), už galioną (gorčių) ........ 1.95
su savo pirkiniais, privalo
«,.«.« -,98
Bačkadel pelenų
kreiptis netik vietiniai lietu
A
Boileris dėl drapanų virinimo c.,.,.,98
viai, o ir visų -apylinkių lietu11 Baksiukas dėl duonos laikymo.».............. — Ąįį
■viai. Vedėjas,
~ p
~
‘
Taip-gn.yisoldos rūšies dėl stogų taisymo popieros ir
yra priehmkus vyras, pagata-Į
guntų. 4
vas visame patarti*ir patarmių»
ti saviškiams. Jo moteris, IiiĮ
UNIVERSITY HARDWįARE
f 1147 Cambridge Street,
'
Cambridge, Mass,
ri yra Amerike augusi ir su
Ashmont, mioo,
Mass.
advoLatisku gabumu angliškai
noiunviiv)
dSia®®©®®®®®®®©®®®©©©®®©®®®®®©®®®©®©©©©®®®®©®®®®®©©®#®®!
pakalba, dažnai patarnauja Į ‘
~
._____ _________ _
lietuvėms, kaipo perkalbėtoja
KELRODIS. Važiuokite iki Andrėw Sąuare, ten išlipki-Ii

V šereika

I

LIETUVIS GRABORIUS

Sandariečiai kaip tie vaikai dirbtas per .16 metų. Pardavimo prleMastis —■ sepųtvk' Kąs pnplrkK -— neSANDARIEčlŲ PROTAS.
moka save girt,
slgrtilOH, nes galima. padaryti gražų
Vieną sykį “Sandaros” Įštįkrijjų jie nemoka nė bulvių pragyvenimą. * Mano gyvenimo vieta
25 Gtmton St., J. Antanavičių.
“pilvozopas” išviroziįo svie
išvirt. .
* * •
tui, kad tokia ir tokia vyte
skaito “ Sandarą” nuo pirmos ■Sandariečiai meilūs žmonės, jie
Vienintelis Lietuvis Archi
eilutės iki paskutinės,-gi kuo
gražiai kalba,
met ta vyte kategoringai atkir Bet teisybes. nepasako ne už tektas ir Budavotojas, pabūda
voju namus ant užsakymo.
to, kad ji panašių šlamštų ir į
skatiką.
TITUS P. GREVIS
rankas neima; tai tuomet san*■
T. S.
395 Broadway, So. Boston, Mass;
Tel. So. Boston 2340
(S.—S.-t13)

PADĖKA.
>

TONIKAS Iš
ŠAKNIO IR
ŽOLYNU

_

4

■—— ■

. Tuojaus
ATSILIEPKITE
■
reikalingas gabus

STOGDENGIAI
(ROOFING)

Tai’matote .kokia sandariečių logika. Pirma sakė, kad
į VARGONININKAS,, turintis
ji pati nusiperka ir skaito jų
Smaloa Ir Svyrio-, metalo, šielto ir gerus paliudymus. Išlygos ge
uipalo Stogelių. Tai yra seniausi ir
šlamštų, o paskui jau virozija
atsukunčlausi stogdengiai So. Bos- ros. — Rev. J. židanavičius,;
ton’e. Visas darbas gvarantuojnma* 260 E. Main St., Amsterdam,
kitaip. Iš to visai aišku, kad
lt ypatiškal peržiurlmaę
N. Y.
(S.-13)
poneliai meluoja
nori savo Laimi priimirtMi gerti, tvaikai, gelbsti virškinimui ir labai
_ T, L. ORMSBY & SON
numindžiotą vaikišką “rėkKe
216—218 Bowen St., So. Boston
taiso kraują.
NORTH ABINGTON, MASS.
lį” įsiūlyti katalikams ir iš to
(Tarpe
E
ir
F
Streets)
WINDS0R STREET
OAMBRIDGE, MASS.
Farslduoihi 2 nuimi ir guriitlžlim su
gauti keletą centų dėl barščių
visais Įtaisymais. Vlonn stuba 2 Šei
Gauk J| Pas Savą Krautuvininką*
mynų Pb 3 kambarius, ramios neša $25
savo vaikėzui — blakių “liečyIw $2S Į menesi t kitę stuba 5 kaminu
rių,-remlos —- ?2O I menesi; gitrudžhw
tojui” — aptiekoreliui, kuris
— $s.(k> f mPnesl. • Viso rencių $81.<«>
DRAMOS TĖVAS.
mokina vibus sandariečius
Parsiduoda už $7,50(1. NlmsiįvyliPa
randasi po Nu. 19 North Avė., N, Ablng“grypoe” tiekos.
ton, Mim Klauskite pas B. A.TAUSPareškati vi-ęto*. Jei kuriam
KAS, 58 Llueoto St.. Brtahtun, Miw.
Susipratusiam žmogui apie Pradžioje lapkričio žada
Tol. 2902,
S.—-S. 13. 20, 27)
gandariečių mokslus ir teisin Bostonan atvažiuoti Lietuvių klebonui yra reikalinga, mel-ljį
džiu rašyt: 1101 N, Main Avė., j
Naujos Kanklės. Sį kartą|
gumus daugiau kalbėti neberei Dramos tėvą* artistas J. Vaič
į| leidžiama knyga *— MTrejųw
kus su savo gerai išlavinta tru Scranfon, Pa.
kia.
Metų Kanklės/ ‘ už 1922-3-41
v. pa, kuri stato labai gerus vei
metus.
?
kalus.
(UNDERTĄKER)
Art. Vaičkus yra nusistatęs
SlHomi pnslskelhhi atidaręs nau
jų Ištaigi! .kuri kiekvleimiu malo
sukurti Amerikos lietuviams
TRUPINIAI.
J bus’atspauzdintos Lietuvo-il nini piUarnitus IiiithKirvIų reiknlm>«
»»„ nepaisant. imt kokių kapinių,
tikrą teatrą, kuris tenkins ne
je ir išsiuntinėtos visiems įl mlig
noro laidojančių,
Sandarieeiai kaip ožiukai gra- vien jų paviršujiniuosius jaus Su vlHnis paimi to labai geroje vietoje,
[užsiprenumeravusiems
Ka-j
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Tatai
Montidlo’s Ir apyllnkPs lloskersai streeto nuo Bnck Bay stoties.
žiai moka bliaut,',
ttiviul
pritsiiiai
jra pumtšluose rei
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Dortmontli
St,
kreipkite
ant
antrų
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izdoms
1924
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Prenume?
mus, bet protą ir širdį.
‘
kaluose, kreiptis pas savo tautietį:
lutių. Taip-g
Tnliegii namas,
nnmM turi
tart 50
50 kamba
J. JI
b
Žmogus jų balsus išgirdęs turi
Iulių.
Apie artintą' Vaičkų ir jo rių.
¥ ratos kaina už Trejų Metų k
A. VAITEKŪNĄ (WAITT)
nusispjaut.
rengiamą
’
teatrą
parašysime
• ¥ Kankles du doleriai, o vė- «į 15 No. Montello 8t., Tel. 1023,
•
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♦
vėliau. . ..
Brockton, Masa
I jliau bus brangiau.
jį
“Sandaros’ redaktoriukas bai
R z i d- e n c I J a
Nugirdęs.
jį Antrašas:
į į 25 Entoiųirlse
St, Mnhtello, Mass,
siai “mokytas,”
TeJephonv (>7-l6-W.
16kambarių, su visais improvemen-1 Jį lurrirAa ■DU’Tnattctt a c 8
.Turi plaukus jis netrumpus ir
tais, skyrium šildomais pečiais ir pia-r; miiAAo
geriausioj vietoj urtl Uplmms h į LaiSVČS Alėja, (J(L Kaunas. J
ausisjlgąs.
Corner, prie Cehnnbia Road; daug že- u
wv, Aauuuo. A
n
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KltlAUC’UPS BIZNIS po numeriu 32 mes dėl gnradžiaus.arba sodo; prekė I' •
' Lithuania.

“ Sandaros” 36 numery,. J,
K. “meilingai“ išgyrė p4ę
Emiliją Romananskaitę, o to
So. Bostone!
ji atsisukus, kyšt jam špygą.
Š, m. rugsėjo 21 ir 23 d. d. Ir matomai taip gerai užkirto,
“Dzimdri - Drimdzi” teatras kad ponas J. K. per visą savai
vaidins šv, Petro parapijos sa tę tai neužmiršo ir* “Sanda
lėje, 50 W. 6-th St, So. Bos ros” 37 numery tąjį nelaimin
ton, Mass,
gąjį nuotikį prisimena.
21 rūgs.: “Jovalas” komiš J, K. dabar jau “pakutavokas vaizdas su dainomis, de- ja,” filozofiškai aiškina kaip
klamacijomis, kupletais ir vai-, dalykai galėjo būti ir, kad pa
diniinais ir “Laisva Lietuva.” rodyti save mokytu (geriau sa
graži’ muzikališka tautiniu po kant nemokytu) sako: “Ka
būdžio misterija.
dangi šventas raštas ražo, jog
23 rūgs.: ‘ ‘Lietuvos Ubagai^ moteris privalo turėti paskuti
labai juokingas ubagų gyveni nį žodį.-.Klausyk, pone J.
mo vaizdas su dainomis ir K. tamsta, toks “mokytas,” fi“Mūnšainas” 2 veiksmų ope- lozofuoji ir, Šventąjį Raštą žįrcčiuke su. muzika, dainomis, nai, būk toks “mokytas” ir
šokiais ir įeitais priedais. Pro pasakyk man, kokioje Švento
grama mostą pačiu artistų. jo Rašto vietoje randasi tie žoVaidins; I. Dikini^-buv. Vaič džM kuriuos tamsta rašai.. O,
kaus Teatro artistas, V. Dinei būk mokytas pasakyk. O prie
ka ir A. Vanagaitis — Lietu Vyčių, aš patarčiau tamstai,
vos Valstybinio teatro artistai daugiau “nebesimeilinti,’ ’nes
ir J. Olšauskas
Tautos Teat ką gali žinoti, kita gali tau vi
ro artistas/ Vaidinimų pra sai nosį suploti*. O kas tada
džia lygiai 8:00 vaL vak. Bi būtų, pone J. K.? ;
lietų dar galima gauti mūsų re
dakcijoje.—
F
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|A. L. KAPOČIUS
|251 Broadway, So? Boston g
g
(^Keleivio” name)
S
$9™°.VaAndos š auo 9 Iki 12, nuo s

81:80 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare. $
g Semtomis nuo: 0 iki 12 vai. dieną £•
aSubntomls nuo 9 iki 6 vak. Nedt &
r gitomis nuo 9 iki 12 (pagaLsutarti' g

Pirmininkas — J. Jaroša,
502 R, Crtli St., So. Boston,, Masę
Yice-pirm, —
Grubinskaę
157 M Street, So. Boston, Maso.
Grot. Raštininkus — A. Janušonis.
1420 Columbiu RU, S. Boston, Mass
Finhmų Raštininkas — K .Kiškis,
., S Hatch street, So. Boston, Masę
Iždininkas — L. Svngždyę
1X1 B<wen St, So. Boston, Musfc
Tvarkdarys — B. Laučiui, ■
395 D. Fifth St, So. Boston, Masę
Draugijos reikalais kreipkite* visu*
įlos J protokolų raštininkų.
Draugija-s&vo susirnklmos laiko 2-rų
nedeldienl kiekvieno mėnesio Lmą vau
po pietų parapijos salėjo, 402 Savantą,
St., So. Boston, Masę

