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Susižeidė p. Petraitis, ginui
NUŠOVĖ 18 KONTRABAN- mokyt, 9-IX., norėdamas plen

PASKYRĖ KATALIKĄ.

distų.

j

te dviračiu aplenkti' mergytę

Ottawą, Canada. — Francis

Wa«hington.
Nuo šių me
Alexander Angim paskirtas
NEDARBAS JAPONIJOJ. ■ BAZARŲ KLAUSIMAS.
, Augiausiuoju Kanados teisė- tų pradžios prohibicijos agen ž. ūkio paroda Panevėžy.
Genėvų, Šveicarija.—Japoni
tai nušovė 18 svaigalų kontra- Šiemet paroda Panevėžy nusi • Japonijoj ėmė atsirasti daug Londonas. — Miręs Anglijos
Washington. — Iš Rygos jos delegatas Adaši pareiškę jm Jis yra katalikas.
jbandistų. Agentų nei vienas sekė. Iš ryto Buvo pradėję laš* haltrankių proletarų., Atsira- Kardinolas Manning buvo di
gauta žinia, kad Rusija sulai Tautų Sąjungos koniisi.iai,kaKANADOJ TURTAI. — nežuvo, bet keletas buvo su uoli, bet irpti jnetnsąlangusnu- do mokytųjų daugiau,' negu delis retig. bažnyčių (parapijų)
kė javų išgabenimų. Gi Latvi
žeisti. Jūrių pakraščiuose yra š.vyto ir abi dienas oras buvo jiems randasi vietų. Valdiškos naudai bazarų priešas.
mantinėjančiai arbitracijos ir
ja gaudavo iš ten sau, reikalin saugumo protokolo projektų, Kanados valdžios biuras ša< 300-laivų, kuriė gaudo svaiga
gražus. Vieta parodai parink statistikos rodo, kad darbo ieš Nabašnhiko pėdomis pasekė
gų grūdų. Iš Rusijos negau kad japonų delegacija negalin ies turtus šitaip išranda:
lų šmugelninkus.
ta puiki — Jasnogurkos dvare, kančių vien Toki joj yra 2,696. ir šiandieninis Kardinolas
dama Latvi ja gabensis javų iš ti visam tam protokolui ištisai žemės ūkio turtai.
.? 7,082,871,000
kur daromos gegužinės. Senas Ule visi baigę augštus mokslus Boiirne. Šis -nesmerkė bazarų,
Miestų nuosavybės * * F •
Amerikos.
LANKĖSI
PAS
POPIEŽIŲ,
2,159,218,000
pritarti. Japonai reikalauja Geležinkeliai ......
parkas, Nevėžis.,. Eksponatų universitetuose. Jie valdžios kaip. anas, bet niekad nedavė '
-j iliskai ............
► • « r*’ * 2,000,000,000
kai kurių priedų ir pakeitimų ’riimonės fstulgos..,.., 1,972,000,OOO
ąeperdaug tebuvo, gal čia kiek darbo biuruose sėdi greta pro leidinio bazartis rengti.
i Garsusis Amerikos jaunikai
ir asmeniški
RAUDONARMIEČIŲ ŽIAU protokole, su kuriais kitu vals Rakandai
Nesenai vis-gi • kardinolas
dafktai »*«..••••••<« 1,144,000,000 tis Jaclde’ Coogan, judomųjų ir parodos komitetas kaltas, letarų, greta juodadarbių dar
tybių
atstovai
nesutinka.
Ta

Sakyklos
..............
559,514,006
RUMAI GRUZIJOJ.
paveikslų aktorius, lankosi da kad permaža tereklamavo. Y- bininkų ir nori savo šakoj dar Bourne savo pažiūras tuo
tai visų reikalų sukliudė. Ang lankai ................- 202,000,000
patingai maža tebuvo javų, bo. Juodadarbiai algos reika klausimu atmainė.
Puikūs Gruzijos kalnų šlai lijos, Francijos ir Italijos ats Viso ................. .$22,195,000,000 bar Europoj. . Ryme būdamas 'daržovių ir raguočių. Žmonių lauja po 2 jenas dienoj, o bal Jis buvo nuomonės, kad ren
atsilankė pas popiežių.
tai šiandien pasriuvę nekaltu tovai laikė atskirų konferenci
r
parodų aplankė apie 5000..
tarankiai proletarai, baigę uni giamuose hazariiose siisirinkę
ŠEŠI BUS PAKARTI.
Gruzijos revoliucininkų žmo jų su japonais, stengdamies
versitetus gatavi dirbti savo turi išleisti pinigų priešingai^^
nų, dukterų ir vaikučių krau prieiti prie susitarimo,
IŠTIKO
RIAUŠĖS.
‘savo norams.
'
Montreal. — Penki teisėjai
šakoj už 40 jenų mėnesyje,.
ju.
Vokietijos oficialis observa- nuteisė šešis piktadarius pako
'
Panevėžys. • .Rugsėjo 9 nusi Geriausioje padėtyje- yra l Kuomet gi Jo Eminencijai teToledo, Ispanija. — Kadan
torius Tautų feąjungos posė
Kovoj, kuri d augiau, nei sa
rimui. Jie bus pakarti spalio gi valdžia uždraudė bulių ko šovė Jonas Šukys 25 metų am amatninkai. Jų bedarhiaujan- ko personaliai būti viename ha- į
džiuose,
grafas
Kessler,
sugrį

2*4 d. Pereitą balandžio mėne vų, tai minios prieš' tų įsaky žiaus-gyv. Matkūnų kaime Fui čių visai nedaug tėra. Į ama zare, įsitikino, kad taip nėra,
vaitę laiko tęsės Svanetie aps
žęs
Genevon
pareiškę,
kad
jis
sį jie užpuolė Henri C.lereux, mų padarė protestų ir ištiko šalato valsčiaus. Šio nelaimin tus todėl veržiasi jauni vvj»i. kad žmonės susirenka^krūvon
krities kalpuose, apie 80 versesąs
įsitikinęs,
jogei
Vokietija,
atėmę $142,000 jį užmušė. Jie riaušės. '
tųniiio Saturno, bolševikų rau
go atsitikimo smulkmenos šios: Jie sutinka ir dykai dirbt l^ik ir jų tikslas remti aukštaisiais
paduodama
savo
aplikacijų
įseniau buvo nuteisti mtiiop,
donoji armija savo pastangose h
Šukys, sugrįžęs iš bažnyčios, gautų progų amato išmokti, nes motivais paremtus reikalus.
istoti
Tautų
Sąjungom
nestaty

bet apeliavo. Tai dabar ape i
sutriuškinti pulk. Čolkašvilio
rengėsi važiuoti’ namo* ir prieš tada bus jiems ir darbo ir gera
bėdos sunims.
sianti
jokių
ypatingų
sąlygų;
NAUDOJASI AEROliacijos teismas patvirtino se’i
vadovaujamas sukilėlių jėgas,
išvažiavimų .paėmė apžiūrėti užmokestis.
♦
Jį
tečiau
atvirai
pranešianti
reLe
Paryžius.
-ALąikraštis
f- s
> .PLANAIS.
susidedančias iš 20,000 žmonių
savo revolverį.. Bevartant gin- 7 -£>■»
fcl
prezentuojamcmsTktttųSąjtrtr"
įteigiu
Agitaci

klų^revOlvėris iššovė TFlrulipvartoja šėtoniškų priettitmių:
' rėkimui, — Manchurijos
' GINA DARBIEČIŲ
■gos
Taryboj
valstybėms,
kad
ji
jų
prieš
davimų
šunims
kvieti

DIVORSŲ REIKALAVIMAI
puldama sukilėlius bolševikų
ka parėjo per smagenis. ■ Šu
ro lordas kovodamas su Pekino
VALDŽIĄ.
nės duonos. Rašo, kad kvie kys tuojau mirė.
kariuomenė savo prieky ir šo negalėsianti pildyti tų prievo
valdži šiame kare vartoja aero
South Bend, Ind.—St. Joseph čiams neužderėjus, reikią kvie
nuose prisidengia gruzinų mo lių, kurios numatytos sutarty,
Londonas. — Anglijos niinis- planus^ iš kurių bombarduoja
kauntėj į tris teismus mesta čių taupyti žmonėms ir neduo A t s i r a d o. Rugsėjo 2 d.
terimis ir vaikučiais, tyčia tam būtent pateikti sankcijų, ka
pavogtas apskrities agronomu5 teris pirmininkas McDonaldas, 'priešo pozicijas ir miestus.
dangi ji esanti silpna ir netu 600 divorso bylų. ■ >.
ti Šunims.
tikslui sugaudytais.
p. GiĮvydžiui arklys, kuris rug kalbėdamas masiniame susirin Čionai svetimų šalių atstovai
Apie graudų, širdį veriantį rinti ginkluotų jėgų. Be to Vo
sėjo 8 d. atsirado krūmuose kime Derby’j, pareiškė, kad pasiuntė įspėjimų karo lordui,
ATSIDARĖ PARODA.
MOTERIS MAJORU.
pulk. Čolkašvilio jėgų trauki kietija prašysianti,, kad ji bū
jei parlamentas nepatvirtinsiąs idant jis paliaūtiį bombarda-,
prie Piniavos.
mąsi į beveik neprieinamus dų paliuosuota nuo priedermės Brockton, Mass,—51-ma me . Raleigh, N. C. -— Mrs. James
sutarčių, kurias darbininkų vęs neapsaugotus mieštus.
tarpkalnius apie Elbruso kal leisti svetimai kariuomenei žy tinė paroda, vadinama “Brock H. Cowan išrinkta šio miesto,Į I.Š’I e i s t u v ė s . Šiomis valdžia yra padarius su sovie
Nežinia, ar jis paklausys
giuoti per Vokiečių žemę.
majoru..
Ikšiol
tų
vietų
užėmė
dienomis
Panevėžio
vidurinių
ną, idant išvengus šaudymo į
.
fc
ton Fair” atsidarė rugsėjo 30
tų Rusija, tai jis dėl to per vi
jos
vyras.
mokyklų
mokytojai
su
vietos
savo gimines, moteris ir vai
d.. Pirma diena buvo vaikų
suotinus rinkimus apeliuosiąs
IŠLAUŽĖ SIENĄ.
inteligentija
rengia
buv.
Moky

UŽDRAUDĖ ŽUVIES
kus, ti apie žiaurumus raudon
dienai Vaikai buvo leidžiami
NEVYKSTA SUSITAIKYTI. tojų Seminarijos Direktoriui p. į visus krašto žmones.
l
\
EKSPORTĄ.
Nebraska City, Neb. — Plėši
armiečių, kurie, besivydami
dykai. Jų buvo apie 25,000.
Gindamas sutartis MeDonal- kai išardę vienų mūro, sienų įsi
Balčikoniui išleistuvių yakariepaskui, genasi kartu ti- tuos
Suaugusių
atsilankė
tų
dienų
a:
Nesantaika
tarp
Anglijos
ir
Paryžius. — Kabineto tary
das pasakė,* kad kadangi jis laužė vietos pastos ofisam Pine.
pulkus moterų bei vaikų, stum
pie
35;000:
Svarbiausiu
tų
die

Egipto
tebesitęsia.
Anglijos
ba priėmė tarimų, kuriuo drau
stengęsis de! taikos su Rusija, tnigais ir ženkleliais paimta
dydami juos ti badydami dur
nų
dalyku
buvo
tai
orlaivių
(Panevėžio
Balsas
”
)
premieras
McDonald
ir
Egipto
džiama eksportuoti žuvį iš
tai jį apšaukę bolševiku. “Bet $12,378.
.
tuvais, smulkmeningai prane
skrajojimas. Jų skrajojo apie premieras Zahtout veda-, dery
Francijos.
- ■
—
stikė
MacDonaldas
—
aš
pa

šama telegramose, kurias slap
pora tuzinų.. Jie savo ūžimų bas, bet nėra vilties, kad grei
dariau taiką su Turkijai ar jau
tais keliais gavo čia Gruzijos
12 METŲ UŽ ŽMOGŽU
pripildė visų padangę.
tai dalykas būt išrištas.
Nevykęs vakaras.
dėl
to
aš
turėčiau
būt
ti
maho

STREIKININKAI
PAnepriklausomybės komitetas, o
DYSTĘ.
■ Vėjas ir lietus daug pasisma
metonas
.
Žemaitkiemis.
Rugpjūčio
m
.
SMERKTI
KALĖTI.
. taipjau paduoda Batumo ir Tifginimų sutrukdė.
ANGLIŠKA KALBA IMA
15 d. kun. Ūsoriaus pastango Ministeris pirmininkas prisi Varšava. — Pereitų vasario
liso laikraščiai, kurie kontra
' VIRŠŲ.
mis buvo surengtas vakarėlis minęs apie tai, kaip reakcinin mėnesį pravoslavų vienuolis
bandos keliu ir su . didžiausiu Lihue, Filipinai. — Teismas
ŽUVO 8 ŽMONĖS.
Berlin. — Dr. A. von AVilke Žemaitkiemio dvaro svirne III kai piktai puola darbininkų Smaragd nušovė Lenkijos pra
gyvybei pavojum revoliucinin pasmerkė penkiasdešimt septy
Philadelphia,
Pa.
Užėjusi
|
naujame rašte apie diplomati aukšte. Vaidino: “Mūsų ge valdžią, kaip įvairiais būdais voslavų arcB^skupų Jurgį. Da-.
kų išgabenami iš Gruzi jos. Pas nis filipiniečių streikininkus
smarki
audra
pridarė
visokiij
nę kalbų sako, kad angliška rasis” ir “Naujokų ėmimo ko stengias ją žmonių akyse dis bar Lenkijos teismas pasmerkė
kutinė telegrama daduofa dvi trylikai mėnesių kalėjimo kiek
jeibių.
Astuoni
žmonės
žuvo
kalba virsta tarptautine kalba. misija.” Vakarėlis pasižymė kredituoti, pasakė:
dieni atgal, o paskutinis laik vienų. Jie buvo kaltinami kai
tų žmogžudį 12 metų kalėjimo.
ir
daug
nuostolių
padaryta
ge

jo
vien
savo
’
betvarke.
Vieto

Francūziška
kalba,
ikšiol
bu

po
’
dalyviai
įvykusių
rugsėjo
9
raštis išleistas prieš . keturias
'dienų riaušių, kuriose dvide ležinkeliams, pramonėms ir vusi diplomatų kalba, eina ant je skelbtos 19 vai., vaidinimas “Bet savo pirmais astuoniais
BANKININKAS KALĖ• . dienas.
s ‘
mėnesiais
darbininkų,
valdžia
farmeriams.
Lietus
ir
vėjas
prasidėjo 21 vai. 12 m.
šono.
šimt asmenų buvo nukauta ar
JIMAN.
Kas atsitiko galų gale su to ba sužeista.
parodė, kad ji moka valdyti
siautė per dvi dieni. . »
* Pagaliau, prasidėjus vaidini i geriau, nei jie, darbiečių prie
mis apie du ar tris tūkstančius
St. Louis Mo. — Joseph S.
VISOSE VALSTIJOSE PAmui,
blogai
įtaisyti
suolai
ėmė
moterimis ti vaikais, nežinia.
šininkai. Dėl to tie priešinin Carr. nusprogusią banko iždiVISUOTINA ŠVENTĖ.
. STATYTAS ANT BALOTO.
PASKELBĖ
BADO
lūžti.
Tada
tvarkdariai,
atėję
Kai apie dvejetas savaičių
kai ima labai sielotis, kad dar min kas, ‘ gavo aštuonis metus
STREIKĄ
f
New
York.Pan-Anierican
su
kirviais,
plaktukais,
taisė
Washington.
—
Progresistų
bininkų valdžia nesuardė'kraš (kalėjimo. . . .
atgal raudonoji armija-sulau
'
Bėrimas.
—
Gauta
čia
prane

suolus,
o
užpakalyje
atsidarė
komitetas
pradėjo
kampaniją
partijai, pastačiusiai kandida
to. Jei mes tatai būtume pada
žė gruzinų kovą už nepriklau
somybę, daugelis revoliucinin šimas, kad apie 300 rusų poli už įvedimų Kolumbo dienos tu į prezidentus La Follette’ų, antra scena. Pasibaigus vai rę, tai jie bėgtų į savo bažny
NEKAIP TEUŽDERĖJO.
tinių
kalinių
Solovecko
šalo
šventės
visose
valstijose,
Ka

dinimui
reikėjo
persikelti
į
ki

pasisekė
visose
valstijose
tų
čias
ir
Dievu!
už
tai
dėkotų.
”
kų būrių, kovojusių išilgai Ba
Paryžius. —. Francijoj kvie
*
' M
paskelbė
bado
streiką.
Nelaitų
šoklų
salę
laiptais,
kurie
Vi

nadoj.
Centralinėj
ir
Pietinėj
partijų
pastatyti
ant
baloto.
tumo—Tifliso geležinkelio pa
čiai neužderėjo taip, kaip bu
mingiejr
faliniai
reikalauja,
Amerikoj.
Prezidentą^
Coolsai
nebuvo
apšviesti.
Šokių
.
1912
m„
kada
garsusis
Roose-ų
.
_
.
sitraukė į Svanetie kalnus, į
vo laukta. IŠ savo kolonijų ne- * .
NELIKO VILTIES.
kad
bolševikų
Valdžia
atimtų
idge
parėmė
pieną,
velt
buvo
atšokęs
nuo
respublit
a
*P
pat
buvo
tamsi,
be
šiaurę nuo Kutaiso, ti prisidėgalės gauti, nes jos valdomoų
$
juos
iš
nepakenčiamos
Solovec‘
‘
‘
'vieno
suolo
ir
1.1.
konų
ir
atsistojo
kandidatu
į
Rusijos rašytojas,’ Maksim Algeriįoj, Tunise ir Moroke ti*
prie' pulk. Čolkašvilio, kurs
V NETIKI KAMAI.
Cko
salos-ti
pargabentų
atgal
tai
-penidolikoj
.
Viso
vakaro
įspūdžiai
publiprezidentus,
Gorki, kurs gydosi Italijaj, jau gi nedateklius. Franci,įtū kvie
r nuo laiko, kaip bolševikai už
(Rusijos
kontinentą,
kur
sąly

’valstijij jo partija mbuW PHkoje liko labai blogi. Bendrai. susirgo taip, jog neliko vilties čių priseis gauti iš Amerikos ti
kariavo Gruziją, vedė prieš
gos
būtų
labiau
pakenčiamos.
Kansas
City,
Mo.
—
Namų
dėta ant baloto. Dabar La Žemaitkieinifcčiai labai atsilikę atsigriebti.
juos nepaliaujamą partizanų
Australijos,
savininkų
Sąjungos
preziden

Follette
’
o
šalininkai
smarkiai
karą.
nuo kitų miestelių ; jie tik stei
tas
pasakė,
kad
tame
mieste
pasidarbavo,
pergalėjo
visas
(STEIGS^POŽEMINĮ GELE
MIRS REDAKTORIUS,
f Coneord, N. H. pas Carinį
gia įstaigų įstaigas, o kad paš
Jo jėgoms sutriuškinti dabar
200,000
žmonių
gyvena
nesau

kliūtis
ir
visose
Suv,
Valstijose
to
nėra,
niekam
ir
nerupi.
*
ŽINKELĮ.
.
atėjo Žmogumr prašė valgytibolševikai griebėsi tiesiai ne*
giuose namuose. Daug naujų piliečiai galės balsuoti už Lii
—— x
London. — Hugli Chrisliolm, Pasakojo, kad nogamųs darbo
girdėtų priemonių: atakuoda Rymo miesto Taryba pripa- namų statoma nei klek neatsi Follette’ą.
Šventadieniais miestelyje vi vyriausysis. Encyclopedia Bri- ir labui esąs, suvargęs/ Išėjut
mi sukilėlius, nuo pastarųjų žino reikalingu būdavot! pože- žvelgiant į saugumų. Sako,
Calofornijos valstijoj, vie suomet matosi girtų, tuo .tarpu tannica redaktorius, mirė. Jis jum, farnmrrn duktė atėjo i?
šūvių dengiasi tūkstančiais su- minį geležinkelį. Budavos nuo kad jis galįs nuvelti bent prie nok, Augščiaiisysis Teismas už miestelio ■ beveik visos trobos
buvo 1)8 m. amžiaus. Jis pa- klausia pas tėvus, kas čia pet
_i-j. y_i.
.
v.
« ■
u
rigaudytų .jų moterų ir mažų vieno miesto krašto į kitų, pe- tuzino namų, per kurių sienas draudė La Foliėtto’o kandida be stogų, kiemai be tvorų ir It. 'stojo- to veikalo redaktorium ponas buvęs, atvažiavęs auta
vaikų.
reinūnt .apačia Tiberio upes, jis galėtų ranka perdurti.
tūrą.
(“Lietuva”)
nuo vienuoliktos jo laidos. « mohilmmi.
i
PASTOJO KELIĄ;

SULAIKĖ IŠGABENIMĄ.
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jos BAZJU narių vaajus, metinio
umiNUOKIM.
jr daukitų reikalų aptarti.
Uždainuokim, draugai,
,
Todri kuopos, gerb. darbuo- Nors nelaimės vargai
Nesenai pasibaigusios Šv.Į
tojai-bruzdelninkai, svarstyki Dar tebeslegia mūsų šalelę,
Vardo Dr-jos iškilmes AVUsb- Į
>
i
te, gaminkite praktingus su
ingtone.buvo tokios, kokių dar
nėra buvo Amerike. Ten šuva- ***
***
; 12) Gromata i Kolosiečius, manymus, rinkite kuodaugiau- ; Uždainuokim tvirtai,
T“ ***
f
*
(THE W0RKER)
žjavų iš visų Suv. Valstijų virs] Šventuoju Raštu arba Biblitų-čių ir siųskite bęi patįs va- Kad šielūžių garsai
Wt» i Tetaioaikiežius, "
Nuvirpėję nežūtų plotmelėj,
įftibliBled every TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY l(K)JKM) vyrų. Atvyko visi ko- ja vadinasi rinkinys knygų, ku
15-16) Pirmoji ir
5™sovažiaviman.
turi Suv. Vaistijų kardinolai J rias įvairiais laikais paraše DieTaipgi bus išduotas rapor
šventasis Tėvus atsiuntė palai- vo išrin]<ti ir įkvėpti Žmonės ir gromata į Toiųotiejų.
tas iš pereito liepos 4 d. pikni- Tik iškilę aukštai,
17) Gromata į Titą,
minimų ir Bostono kardinolas kurias tokiomis pripažįsta šv.
, |ko-gegužinės.
Vis.skrajotų plačiai
MUKT JO8EPHB LITHUAKUN R. O. AS80CIATIQN įff
1£) Ajiomata į Filomouą,
O’Connell buvo Šventojo Tėvoį Katalikų Bažnyčia,
r Pasitikėdami jog tamistos Šį Ir liūliuotų guodėt Visagalį...
H*t«red u eecond-cluBa matter Sept. 12,1915 at tlie poest office at Boston, MaM
19) Gromata į žydus,
pasiuntiniu
į
tas
iškilmes.
Ji

p
tnMlef the Act of Mareli 8, 1879.”
,0J'dalykĮ. tinsite domėn ir Inoj
Septynios katalikiškos grosai ir atidarė tas iškilmes.
Į Ar katalikai gali skaityti gy.
pradėsite ruoštis prie Šio suvar
matos:
Kad prakilnūs garsai,
■Alttft&nce for malllng at speclal rate’of postage provided for Irt Section 110Z * Tose istoriškose, didžiulėse Raštą?
šlavimo ,liekame,
&v. Raštų gali skaitai visi 20) Gromata šv. Jokūbo,
Act. oC Oct 8, 1917, aūthorlzed on July 12, 1918.”
Suvirpėję tenai,'
'
iškilmėse dalyvavo ir Suv. VaiSu
gilia
pagarba,
katalikai; tik reikia, kad žv.
21-22) Pinnoji ir antroji šv.
Suposmotų mums naujų daine
stijų prezidentas Coolidge. Jis
Pirm.
V.
T.
Savickas,
Raštas
būtų
išleistas
šit
vvskuPetro gromata,
SUBSCRIPTION KATES:
lę,
sake prakalbų. Nei kada, nei
Rašt.
A
po aprobata ir turėtų paaiški
23-25) pirmoji, antroji ir|
»
jokia kitu organizacija nebuvo
Kuri plauktų švelniai,
nimui
dėl
išvengimo
klaidingo
trečioji šy. Jono gromata,
Btyktonand suburbs
i.*......
sudariusios tokios milžiniškos
Suskambėjus tyliai,
.
Foreign countries yesrly.rt,....
supratimo neaiškių vietų.
26) Gromata šv, Judo,
į Pažinsi džiaugsmų, kuomet
minios, prezidentui kalbėti,
Ir prikeltų, mūs jaunų šalelę,
Į žinosi, kas tai yra ašaros,
27)
Šv.
Jono
apreiškimas,
Ką
žodis
“
Biblija,
”
reiškia?
kaip’ šv. Vardo Dr-ja kad su
K. Inčiūra.
(L Balau
darė. Prezidentas pagyrė ŠvJ Reiškia tų pat, ką ir knyga. Delko Bažnyčia ųžgtaa žmonėm!
Vardo Dr-jų, pagyrė jos tikslų, j• Delko kartais sakome, šventa, skaityti ŠmUjį Railą?
religingumų ir* patriotizmų._ ĮBibHjajaventas Rastas?
___
.—------ -- ---------- .n .-------------- JurgisDaina.
Tai ne tiesa.—Bažnyčia per
Prie Biblijos ir Raštas pride .visus' amžius mokydama žmo
Prezidentas Coolidge sakė:
“Amerika neatsižadės savo] damas yra epitetas Šventas, ir nes ar žodžių ar spaudoje visa-|
savo, L
i JĮ sakoma: šventa Biblija, šven- da atkartodavo šventojo Rašto
principų, neigi užmes savo.
*
I
Jei ką dievai pasaulio saugo —
“Laisvė” sako, būk aš jėzuitiškai ginąs jėzuitus. Labai dealus. Pagrindas, ant kurio pas Rastas, kadangi tos knygos žodžius.’ Jeigu bažnyčia būtų
Šventosios Dvasios įkvėp gynus skaityti, tai sykiu būtų]
Vienam jam nieko nebaugu;
_ ti-Įy^
..
ačiū už komplimentą, nes jėzuitiškai, tai reiškia gudriai ir iš .jie pastatyti liks drūti. JVš
Jis vienas išgali be draugo,
mintingai. Deja, pagyrimas neužtarnautas, nes man toli-gra- kiu, kad principas, kurį jūsų intos, turi savyje; šventas tiesas ir uždraudusi pamokose naudo-]
ir veda žmonės į. šventumų.
Pasauliu džiaugtis tarp vargų!.. .
tis Švento Rašto ištraukomis, |
žu nuo jėzuitiško tobulumo, nors ir būtų man dideliaūsia gar .organizacija yra pasistačiusi,
be prie jo prieiti, Bet tięk to. Jėzuitai patys sąvę apgina ir yru svarbiausiu tii Amerikos Kaip, šventas Raštas dalomas? . .Bažnyčios priešai nuolatos į
Ir jo siela vargų neboja,Pasidalina'į knygas Senojo duoda bažnyčiai šį prikišimą, I
darbais ir raštais, taigi nėra tikslo juos ginti, ypač jei silpnai principų ir idealų ramsčiu.”
Būt jaunų štadį su savim, ‘
bet jis nepamatuotas neteisybė- Į
Tos prakalbos įvyko ant ty ir Naujojo įstatymo.
apginsi, tai pridirbsi jiems daugiau žalos negu naudos. Taigi
mis.
1
| tuos kraštus tyliai vilioja,
aš neturiu reikalo jų ginti, tiktai išparodyti “Laisvės” neku- ro oro, prie didžiulio WasliingIš kelių knygų susideda Senas
Kur pati nuskrenda mintim..
Gerai. Jeigu Bažnyčia neuž- į
Įstatymas?
riuos perdaug jau storus ir nelogingus išsireiškimus apie jėzu tono paminklo,
draudžia' žmonėms skaityti, tai
• Nedęld ienyj-e įvyko niilžiiiiš- Susideda iš 46 knygų.
itus. Pavyzdin, No. 232, jį sako:
J tuos kraštus, kur saule šviečia,
delko vienuoliai prirakindavo |
ka manifestacija istoriška sos-j Išvardink šias knygas?
, Kur žemė atdusiais tyliais,
“Bet kokį gyvenimą ‘Darbininkas’ vadina ‘geru’ ir ‘do tinęs ■Pennsylvania Avė. Ap-I Peniuos Mo/ės kyngos: ,
švęntraštį?
ZfPilnučiais, (t) ilgesio^ gailiais,
ru/ tai nepasakoma. Jėzuitams ir jų gynėjams, kaip Bostono rokuota, kad mai-šavo 108,000j I) Pradžios knygą,
b.
Apsaugoti nuo vagių. •Delko Į
Visus karštai mylėti kviečia —‘D.,’ bf abejonės, jų gyvenimas atrodo geru ir doru, nes jiems vyrų, Šitos minios suėjo ap-Į 2) Išėjimo knyga, į
žmonės retežiu pririša puodu-Į
V
; Rad tik nekęst vargų sunkių,
kas gera, tas ir dora.”
link Washingtono paminklų. Į 3) Kunigų knyga,.
ką prie šulinio, arba telefono]
Ir kad nejausi laikų nykių! .
Indomus vis S* išsireiškimas. Jeigu aš kibčiau prie žo- Ten suteiktas palaiminimas ir
4) Skaitlių knyga,
knygų prie sienos? Tad aiš-|
džių, kaip kad daro “Laisvė, ” tai štai kaip argumentuočiau: visi maišuotoj^i buvo parpuo 5) Atkartoto įstatymo kily. Idai galėsi suprasti delko vie-Į
• Į
; . ' Visam sveikam pasauliui kas gera, tas ir dora. Kadangi “Lais- lę ant telių. /
nuoliai turėjo pririšti knygas,]
Jurgis Daina.
vą.” tą pašiepia, tai ji,«u tuomi nesutinka, ir sulig jos išeina Sitų maršavimų tėmijo augs-Į ■ 6) .jozuės Įmyga,
kurias per kiek mėtų rase ran- |
kas gera, tas nedbra. ^^a&Aoginga išvada iš tokio nesąmo ti valdininkai. Laivyno sekre- Į 7) Teisėją knyga,
komis. Atmink, vidramžiuoseĮ
—----------------- '■———
spausdinamų mašinų nebuvo,
—
*
ninga pasakymo. Bet aš “Laisvei” padėsiu ir prie žodžių ne-, torius AVilbur pasakė, kad nei |» 8) Rūts knyga,
J
kariuomenės -parado niekad] 9-12 ) Keturios Karalių Kny- kaip kad turime šiandiena, ku-|
č ■ kibsiu. Aš manau, kad ji norėjo pasakyti: kas jėzuitams tin
rios per valandų išleidžia po]
V ®1JI Rr BJISSClJĮ
;
ka, tas ir dora. “Laisvė” gi ne tik kimba prie žodžių, bet ji tvarkesnio! ir įspūdingesni©'nė |g<?^
13-14) Dvi Kroniką Knygi, tūkstančius lapų. Tais laikais]
__________
'iii. ■ savo žodžius įdeda jėzuitų burnon ir juos užtai smerkia. Pa- ra matęs,
-—___ __________ ____ __ 1 -15-16) JPirmoji ir antroji Ezvyzdin, jėzuitas Busembaum yra pasakęs: “kam leistinas tiks
dro knyga,
r™SŽjoknyga,
las, tam leistinos ir priemonės,” bet “Laisvė” būtinai spiriasi,
kad reikia pridėti: ‘ ‘visokios priemones. ” Dabar ir gana. Bet
18) Juditos knyga,
tą žodį, pridėjo ne Busembaum, tik “L*aisvč,” tai už ką čia
19) -Esteros knyga,melas kuris save išduoda.
Somerset,. Vt. miestas, tūri
Busembaum atsakomingas? Jeigu, pavyzdin, “Naujienos”
20)
Jobo
knyga,
'
Putinėlis.
du balsuotoju; vyrų ir moterį, j
kaltintų “Laisvę” už tai, ką pasakė “Vienybė,” ar “Tėvynė,”
Taigi vienas jų lapkrity turi, | 21) Psalmių knyga,
tai “svoločiams” ir kitokiems komunistiniams perlams nebū būti išrinktas miesto galva. I; 22). Patarlių knyga,
PR A N F I M A5
D. K. S. yra užsibrėžusi pęr šiuos metus gauti 5,000
r H A 11 L * I Hl H M
NAUJŲ NARIŲ IR “DARBININKO” SKAITYTOJŲ.
tų galo. Jeigu “Laisvė’ taip bjaurisi tuo žodžiu “geras” ir Galite jau iš kalno atspėti,, ku Į 23) Ekleziasto arba pamoks
Jt
L. VYČIŲ N. A. APSKRIČIO]
Idant tą padaryti, tai kiekviena kuopa ir kiekvienas orlininko. Įmyga,
pati nenori būt gera, tai tebūna bent nuosaki ir apgalvoja kiek ris* jų laimės.
e
t
24)•' Saliamono giesmių
giesKUOPOMS.
I ganįzacijos narys turi stoti nenuilstantin darban — turi nepavieną sakinį prieš įdesiant į laikrašti, nes įsigyti besąmonio
I•*.
■mė,
.
vardą yra nepageidaujama, nebent jei komunistinė tvarka ki
J. Queertman, Pittsburgo
25) Išminties knyga,
toniškai reikalauja. '
.
•
•
valgyklos savininkas, kada jo
26) Ekleziastillas,
Apie Lojolos paklusnybes idėją “Laisvė” neturi atatinka *vttigyklos*šviesos užgeso, nega
27) Ezai jo pranašyste,
mo supratimo. Jai rodosi,, kad jei žmogus išsižada savo va lėjo gauti degtukų žvakei- už
28) .Jeremijo pranašyste,
lios, - tai tuomi pačiu išsižada ir savo proto. Nieko tolymesnio degti. ’ Atsiminė, kad,jis turi
29p Raudos pranašystė,
1924 m., 1-mų vai. po pietų, šv.
nuo tikrenybės negali, būtį kaip toks įsivaizdavimas. Protas ivvotverį ir manydamas, kad
30) Barucho pranašyste,
ir valia du skirtingu dalyku, kurių kiekvienas gali veikti at tas jam pagelbės, pradėjo šau
31) Ezekelio pranašyste,
skirai ir savotiškai. Gerai žinomas poeto Ovidiaus pasakymas: dyt Į žvakę, manydamas tuomi 32) Danielio pranašystė,
r “Video meliora proboąue, deterįora seąuor,” tai yra: “Ma- uždegti jų. Ant nelaimės dė
• Už VISA DARBUOTĘ ATOGiNIMM BUS TOKS: Su33) Ozeo pranašystė,
'stiprinimas L. D. K. Sąjungos
bus. sustiprinimas Tamstų, kotau ką geresnio ir pagiriu, bet >ą blogesnio seku.” Rąiškia, des čia pat tuojau pribuvo ir 34) Joelio pranašyste,
protas supranta ir įvertina gerą daiktą, bet valia gali jį sek “uždraudė” tokiu būdu žva 35) Amoso pranašystė,
Jonijos ir visos katalikiškos visuomenės Amerikoje. Iš platikes
degti.
ti, arba kaip tik priešingai, eiti prie blogojo. Šv. Ignacas
nimas‘‘Darbininko” ir gerų katalikiškų knygų — bus susti
36) Abdijo pranašyste,
37) donos ptanašystė,
.r
Loyola žinojo, kad tik sveiku protu galima įvertinti kas gera
prinimas darbo žmonių pozicijos ir pačios katalikybes. Gi L.
Akroųo, O. sherifas norėda 38) Mikės pranašyste,
ir dėl to pasakė: “ Užlaikyk savo proto laisvę ir nenustok jos nė
D. K. Sąjunga duos sekančias dovanas: 1) GARBĖS VĖLIA
prieš kokį autoritetą.” Tuo principu jis apsidraudė sau tei mas pagerbti tame mieste susi 39) Natinio pranašyste,
VA, ant vienos tos vėliavos pusės bus šv. Juozapo paveikslas,
40)
Ahakuko
pranašyste,
sę laisvai protauti, nes žmogus nustojęs proto laisvės lieką be- rinkusius seiman Slirineritis,:
ant antros, ant tautinių spalvų fono, bus išreiškimas darbinin
41)
Sofonijo
pranašystė,
.
.
pročiu,' ko apie Lojolą ir jo pasekėjus jėzuitus nieks nesako. padėjo ant kalėjimo vartų pa
kų idealo, ir 2) GARBĖS TAURĖ. Vėliava bus šeima laika
42)
Agės
pranašyste,
rašų
“
AVelcome
Sliriners
”
-Kaip tik priešingai, jiems pripažįstama gudrumas. Juk tik
iškilmingai įteikta tai kuopai, kuri daugiausia gaus narių ir
T
(kviečiami
slirineriai)
.
43)
Zakarijo
pranašystė,
‘ ‘ Darb. ’ ’ skaitytojų iki ateinančių metų seimo. Gi GARBĖS
y. per nuolatinį smegenų vartojimą galima įsigyti gudrumą.
44) Malakijo* pranašystė,
Kas kita su valia, šv. Ignacas savo šviesiu ir laisvu pro
TĄURJ& bus įteikta tam L. D. K.
narini, kuris daugtauštai
45-46)
Pirmoji
ir.
Antroji
Alrs, Herhert Clrester 73 m.
tu matė, kad žmogaus valia labai silpna, taigi per lavinimąsi
prirąšys naujų ųąiįą ti gaus skaitytojų. Be ta, Centro val
M
akabiejų
Įmyga.
paklusnume jis norėjo išdirbti drausmę, ir taip tobulai ją iš- aniž. atvažiavo iš Colorados į
dyba sayo posėdy nutarė, kad ta kuopa, kuri iki šv. Juozapo
Kelios
knygos
sudaro
Naują
ĮUliicago
freiglitkariais.
Jos
vy

liudrite j
dirbo, kad jo pasekėjai jėzuitai stojo dvasiškuos priekyje.
globos dienai daugiausia prirašys nariui galės turėti pas save
“
DARBININKO"
*
statymą?
■
*
ras
53
m.
šen.
atsisakė
nuo
to

Taigi tarpu proto išsilavinimo ir valios paklusnybės nėra
Istorinį, dešimta metinį seimą.
SFAVSTŪV? .
kios kelionės, kaipo netinkan
27
knygos.
Jokio priešingumo ir tuodu dalyku tik tas negali suderinti, kurs
Taigi, gerbiamieji, matote, reikalas organtaaoijps ir svar
Kuno)0\greit»i, g«r»i it
tis tiems ‘ ‘ raškažiams.15
Išvardink knygas Naujojo Įsta
bą įš patinimo k^MkOkės dpaudos yra būtinai rtikalmga. Atpigigi atep.Uadin.ma:
Bemoka daryti jokias protinės analizes.
tymo.
' .
waos
tigtaiinas UŠ tąį labai didelis — ne puuginjz, bet dvasinis **
čia tenka pridurti, kad šiuose dalykuose komunistai galė Valant Mes. Rosenberger,
KONSTITUCIJOS
Keturios Evangelis knygos,
tokių bOVANŲ da nė viena organizacija savo nariams nėra div
pr.AgATAT
tą daug ko pasimokyti nuo jėzuitų. Jei jiė nors kiek tiki į senės -grįeių, surasta senam 1) Evangelija pagal Matų,
TUOKTAI.
visi Darbas taipgi labai didelis. Vienas centras, be Tams
2) Evangelija pagal Morkų.
komunizmą, tai be didelio protinio nuovargio gali pastebėti, /puode $1161.000 ir smulkių,
KOy^^TAM
tų. Brangieji nariM ir kolonijų vėikejaL nieko nepadarytų —
kad komunizmas be drausmės neįvykdomas. Gi drausmė ne kurių savininkę jau nežinojo, 3) Evangelija pagal Lukų,
visos pastangos būtų be vertes.
'
APGALVIAI,
4) Evangelija pagal Joną,
įvykdoma be paklusnybes, o paklusnybe turi remtis ant augš- 'kad turinti. Pinigai sudėti
■ Tat, SKOLUi ir ffiBMĖRYSI mes į Tamstas visas ir W»kUtKVIETlMAI
5) Apaštalų darbai,
teenio idealo, negu turtų pasidalinimas.
bunkoii jos vardu.
BAR CHEKIAI ir it
vieną kreipiami, ir praioipe stoti sv&Ai^jan darban ir parod, •
6) Keturiolika gromutą šv.
Bu vtads apaudgįr darb»ii
f
tie&vodarbmmlpikas iirdis, pajigas ir norą darbuotis dėl Die
J
Jei komunistai susitvarkytų ant tikėjimo ir doros princi
visuomet kreipnįėe . pus
Povilo. Gromata į Rymiečius.
mus
o
gausit*
genmisį
pavo, Tėvynis Lietuvos ir žmonių bflvio paųerinimo.
7-8) Pirmoji Ir Antroji gropą, tai ir ^Laisvės” redaktoriaus duona būtą lengvesnė. Ne J.Kepler, Dresden, N. Y.
tarnarimi.
. į
reikėtų koliotis, širsti ir ugdyti visokius Uiimus,n tarp kurią parsitraukė iš Vokietijos šep mattt f korintmeius.
DARBAN! BX ATIDtUOJIMO, VISI! O VAIKIAI BUS!
“BOBIMINKAS”
Idą
po
3
dol.
už
L
grūdą.
Už

9)
Gronmta
į
Galatusj
randasi ir reumatizmas,
Su gilta pagarbą
augino jų šešis grūdus, vienas
\
lll) C1 romutu į Etorięčius,
jgnBx^tai«^yw
j
'\
b
O dabar ... Kas sija vijus, renka audras.
sveri* 30 Bvurų, 22 coliu uug
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tai O aš sakau kad ne- Vietoj <kuopa turi 140 narių, tai užteks tąs namus. Esą, vardas lietuviš eina tarnauti žydui arba k
'pažangesnių, tai yrą tamsūnai; darbininkų, o malonu kad L- D. K- kai, bet darbai bolševikiški, ne» totoriui. Toliau “Laisve”
vietoj gabumo, tai yra pasigyri S. nariai stoja valdybon ir į lutus jie maudą ir drasį^ tautines vė kad jau viskas užbaigta ir jau
mas į vietoj biznierių — mūnšai- darbus. M. Kamandulio įnešimas liavas, kaip Suvienytų Valstijų, mas liko jięms affižinai.
nieriai; vietoj inteligentų — ka- kad atidarymas ferų būtų su ph- taip ir. mūsų brangios tėvynes Lie tai tuščias bolševikų džiaugsi
MAĮĮTKTJrA
LaĮkab visa ^oltaįmrija, vėliaus gos, kad privemtų lenkus, taikos zirninfcai. Tai ot kur jų pirma marginimais ir būtų maža į&mge- tuvos. Tad lietuviai. ir-gi pradėjo da gali būti didelių liūdesių ti
z
;le vienbalsiai priimtas. Taipgi nu ieškot teisybės, kam tas namas kurie pradėjo per anksti
ir illįfūhih pMidavI po Lietuvos būdu grąžinti Vilnių. (Minia karš- vieta,f
**n«iiniLrtd-TlfcliiaJ,Mi•» ggg
3) “Tautietis” rašo, kad prie tarta kad per visą žiemą viskas bū turėtų priklausyt: lietuviams ar ;tis.
valdžia.11 Santikiai tarp lietuvių, tai plojo),
. Rugsėjo 26 d. “Drimdzi-DrimMontelloš
baltgudžių ir ukrainų visais am- tg. Kcnmiuko, Baltgudžių Ats- L. N. Varpo choro priklauso įvai tų rengiama vien tik labui naujos bolševikams, Lietuvos išgamoms;
dzi” teatra8 šv. Roko parapijos sa
Žiais buvo geriausi. Lietuva no-. tavas trumpoj kalboj atpasakojo rių pažvalgų žmonių, bet jam va bažnyčios. Bravo Montelliškiai, pradėjo žiūrėti gilau išarčiau į vi
lėje suvaidno “3bvaląs,” “Pra
" r
SPORTAS.
Tintais viešpatavo-valdė ukrainus lenkų daromas skriaudas lietu- dovauja sandariečiai. Ir jei ką tik dirbkime, o nauja bažnyčia są to namo padėtį ir nusistatymą
kalba” ir “Laisva Lietuva.”
linkui lietuvystės ir šios šalies, tai Šveicaruose pastebėta,
ir baltgudžius, vienok nei baltgu- viams, baltgudžiams ir ukrai- parengia, tai turi geras pasekmes. bus,
Brangių Lietuvos svečių, artistų:
Bolševikų džiaugsmas.
bolšeyikai pamatę savyje purvų, ė- dėka sportui gražių motelį
džiai, nei Ukrainai ant lietuvių ne* nams; jis lenkus pavadino blo Tai,, tuščias maišas, Da New
. J. Bikinio, V. Dineikos, J, Olšaus
siskundė ir visad buvo ir yra prie- gesniais, negu stabmeldiškos tau Britam’e Sandaros kuopos visai Montelloš lietuviai katalikai su me varyt agitaciją, kad katalikai ^kairius eina daugyn. Spo
ko, ir A, Vanagaičio pamatyti pri teliški su jais santikiai. Lietuvių,
tos; išreiškė apgailestavimą, kad nebuvo, o L, N, Varpo choras jau tautininkais pradėjo ieškot teisy nori atimti Tautišką Namą ir ap stiprina sveikatų, o svei
sirinko pilnutėle, sale žmonių.
neką gražumas. Ir išties į
ukrainų ir baltgudžių bendri am Jenkai yra Šviečiami prakilniu buvo ir gyvavo, Sandariečiai ta bės, kuri yra svarbi ne tiktai mon* rašyti jį kardinolui,
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Prieš vaidinimą vietos klebonas žių priešai ir persekiotojai buvo ir Kristaus mokslu, o elgiasi blogiau
bėkim gatvėje nors į eiseną;
tuvių
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būtent:
apie
13
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kurinio,
o
L.
N.
Varpo
kai nenori atimt ir niekam apra kio skirtumo pastebėsime t*
kun. švagžjys pasakė keletą žo tebėra lenkai ir rusai.
už laukinius žmones. Jis ragina
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vadovauja
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Palais,
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šyt, bet jie nori, kad tas namas tų, kurfe-ios mankštinasi
džių apie meną ir perstatė atvyku Rusai per 40 m. lietuviams bm..visus nuskriaustus spiestis į vienyTautiškas
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visų
lietuvių,
sandarietis,
o
teatrams
vadovauja
būtų tokis, ant kokių pagrindų jis na, ir tų kurie-ioš gininas
sius artistus. Vaidinimas prasidė vo spaudą uždraudę. Lenkai gi’bę prieš skriaudikus lenkus. (Mine
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ir
savo
dar
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taip-gi
nėra
sandarietis.
buvo statytas, o ne ant tokių kaip nedaro. Be to, dar sportai
jo lygiai 7:30 vak., kaip tat buvo amžiais-persekiojo lietuvius^ už- nia smarkiai ploja) 7
bu.,
Laikui
bėgant
tas
namas
ėjo
Tai
aš
nežinau
kokią
pirmą
vietą
jis yra dabar. Tolinus bolševikai vina dvasią. ’ Mūsų jau
skelbta. Žiūrint į savo brolių ar grobe jie Lietuvoj dvarus ir bėgę- Dr. L. Mišuga, neoficialus Galiaukštyn
ir
geryn.
Mažinės
skolos
rašo savo laikraštyjn, “Laisvė reikėtų tai įsidėmėti, nes
tistų vaidinimą imi stebėtis, kad diškai lenkinimo propagandą Lie- eijos Ukrainų atstovas Vašingto užima “Tautietis” Varpo chore.
ir
tam
panašiai.
Keli
metai
atgal,
Turiu
pareikšti,
kad
chore
visai
je” kad jie nepageidauja prie bar nfet gaila darosi žiūrintį
per trumpą Tėvynės kurymosi lai tuvoj vare, visaip iš lietuvių ir ne, trumpoj kalboj atpasakojo Ga
ką spėjo išaugti tokie menininkai, kalbos’ tyčiojosi. Tie mūsų amžių licijos Ukrainų ir lietuvių skriau mažai yra sandariečių vyrų, o užėjo ant to namo bolševikiška li savęs jokių kitokių elementų, kaip vaikščiojančius sunkiais žingt-^
kuriais mes galime paridžiaugtį skriaudčjai-lenkai ii- dabar vejd- das;—GalicijojlenkaimioUkrai merginų dabar yra prie choro ly- ga, tai rimtesni žmones pradėjo iš tiktai tokių, kaųi jie patys. Tad- jriius, jaunuolius sulinkushiį.;
■ net prieš svetimtaučius. Progra iąainnigai iš pasalų užgrobė 1920 ;nų išpiešė Lemberką, o nuo Lietu giai 20 ir nei viena nepriguli prie ten kraustytis, ūme kalbėt, — ką- gi protaujanti žmones nenori pasi lyg anot tos dainos “grab®t
ma. taip vykusiai sudaryta, kad m. mūsų sostinę Vilnių, Seinus, vių Vilnių. Kalbą baigė ragini Sandaros. Aš pasakau kad Tams gi darysi su kvailiais, turim pasi duoti Maskvos zvoŠčiakms, kurie vietą renka.’r
joje nestigo nei juoko, nei ašarų, Gardiną ir tų vedybų dalis. Prieš ]mais išvien kovoti su lenkais, (Su ta, “Tautieti,” meluoji, nes kada traukt ir apleist tą namą. Bet tetiktai choras ką rengs ir komisi Miyjo, ką bolševikai darys. Ga
Misterija “Laisva Lietuva” šuke lenkus skriaudėjus Amerikos, pi- ;sirinkimas ploja).
ja buvo iš sandariečių, tai visuo lų galę pasirodė, kad bolševikai
le nepaprasto patriotinio ūpo. Ne- liečiai, lietuvių kilmės, Lietuvos
Chorai.
met buvo nedatekliaus. Tą‘‘Tau ne tik neleidžia į tą namą kitų, bet
buklupsiu pasakęs, kad daugumą piliečiai, Ukrainai, baltgudžiai ir
■* Tavo Pareiga Jais Rūpintis*
dar >ir pro namą negalima praei
žiūrėtojų šluostė ašaras. Netei latviai skaitliuje apie 12,000 susi Šv. Jurgio parap. choras vado? tieti” negali užginčyti.
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“Dziindzį-primdzio” dalyviams bjaurėjimą už užgrobimą Lietuvos vo Lietuvos Himną, Vilija upių ii’ <(Nemelagis” rašąs apie New
veiktą kiekvieną ’ dieną. Jrapeireikitą norį mažiausia viduriu
užkietėjimas, duokite jiems Bamblno—Kudikiųz Geriauej Draugą.
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ir
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ir
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balaganiškumą-. Ne, “Džimdzi- sostinės Vilniaus ir draug džiaugs
Kūdikiai mėgata j|. Jie net praSo daugiaua. Jis veikli greitai, leagval, tikrai. Bonka 85c, aptiekoae ar tiėaiai ii laboratorijoj.
Drimdzi” eina į liaudį ir skina iš- mingas paminėjimas 20 metij su Ukrainų choras vadovaujant gą, kuris buvo sušauktas sandaF. AD. RICHTER & CO.
‘tautėjimo piktžoles savo nuošir kaktuvių — lietuvių spaudos atga vargom . Komubinski padainavo:. riečiit pastangomis. Girdi,Ne ITALIJONIŠKI ARMONIKAI
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ir
partraukiamevisolciti
Brooklyn, N. Y. 4J
104-114
So.
4th
Sfrjeet
^Oi
ne
nam
ukaidanah
hodit,
”
melagis ” melavęs, -sakydamas,
džių vaidinimu, ašarotu juoku in vimas. Iškilmes buvo labai dide- '
rušly firmos klesos rankoms dirbtus
Tėviškėlės meiles daina.
les, gražios ir įspūdingos. Kalbė “ Soiicc Žacliodit, ’ ’ ‘ ‘ Čumararka, ’ ’ kad tik 50 žmonių buvę susirinkę. ITALIJONIfiKUS ARMONIKUti,
tojai karštai kalbėjo, dainininkai,! “Dubina duba pochilivsia,” “Vi “Tautietis’ ’sako, kad publikos
puikiai dainavo. Paminėsiu apie I li tam arli” ir t. t. Ukrainų cho buvo daug daiigiau. O aš sakau,
L0WELL, MASS.
prakalbąs, dainas ir rezoliucijas, ras gerai išlavintas, puikiai padai kati ne. . •
navo ukrainų dainas; jiį dainos Tamsta, “Tautieti,” meluoji,
Svarbi pramoga.
bei išvadas.
gražios, meliodija gyva, linksma, ten H?būvo nė 50 žmonių. Pačių
«,
—— '
■ Spalio 5, sekmadieny, 7 vai. Tų iškilmių pirmininkas Bajorū tiesiog visus sujudino ir palinks- Į:gandarieČių nebuvo daugiau devakare, bažnytinėje svetainėje, ant nas, karštas tėvynės mylėtojas iri mino. Jų gražioms dainoms pub- I šimties, nes buvo renkamos aukos,
Rofecrs St. įvyksta dideles prakal pasišventęs darbuotojas, gražiai,: lika karštai plojo ir vis daugiau tai nė padengimui svetainės lėšų
bos ir įvairūs pamarginimai. Kal? maloniai ir ramiai susirinkimą ve-; ragino dainuot. . Solo: E, Janei- nesurinko. Toliau rašo “Tautie riausius visame pasaulyje. Dešimties
bes gabus kalbėtojas adv. P. Dauž- fdė; jis daugiausiai šu krikščionis-; Jriute solo uždainavo, “Kur bakū tis,” kad už revoliucijos priėmimą metą garantija. Musą kainos žemes
nės negu kitą .iSdiubysčią. Dykai ar
vardis, kuris nesenai baigė moks ko Sąryšio sekretorium Puku pa-: že samanūota.” Gražus ir malo balsavę visi; nes pirmininkui pa monika nurodymai dėl pirkėju. Kata
siunčiame dykai. ItUATTA SElą AVashingtone,' o dabar gyveną sidarbavo tų iškilmių- surengimeJ nus jos balselis taip patiko publi klausus priešingųjų — nieko ne logus
RENELLI & CO., 817 Blue Island
Bostone ir dirba prie LDKS. Jis .‘■Kad daugiau toldų tėvynes darb- kai, kad net smarkiu delniį ploji buvę. Ir Čia “Tautietis” meluoja Avė., Dept. 16, Chtcago, UI.
kalbės apie svarbiausius šių dienų ■šcių mylėtoji! turėtumėm, tai ir mu tris kart iššaukė dainuot. Trep- — buvo priešingų ir net prašė bal
Tik tuoj išrašykite ir priaiųakite
.
miau paduotą kuponui Tai visa, ku,
U
klausimus: išalkins darbo žmonių Vilnių tuoj iš len' * isliuosuotume. kiutei griežiant ant smuikos, solo sų pas pirmininką, bet vadinama•turite daryti, kad. gavus pabandymui 20fiV|
KUDIKlų .
dienų gydymų pagalba Nuga-Tone—viduriu
• vargus ir .parodis kaip iš jų išsiPrakali.'s.
dainavo Vitkauskas. Abu artistai sai.“ inteligentas” pasirodė žiau
liuosaviipo vaisto, kuris reguliuoja ir stirnų- J
liuoja kūno- funkcijas ir prigelbšti sistemai 1
liuosuoti.
atlikti tų darbų, kuris jai paskirta pačios
“ Garso” redaktorė .:s L. Šimu ir gerai atliko savo roles. Publi riausiu tamsuoliu, ėmė rėkti ne
DBL APRŪPINIMO.^
gamtos, >
Stengkimės kuogeriaūsiai prie tis, žymus Amerikos li etuvių tar ka karštu delnų plojimu pakvietė ■savo balsu, paskui jį ir visi San
Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje £
*MOTINy
iR <JU •
Geležtes,
kuri yra reikalinga sveiko ir raudono*
šių prakalbų susirinkti. Eikime
daros “inteligentai.” Tada pub
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina. ■
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.
pe veteranas-veikėjas ir gabus kal juos dar pakartot. ‘
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-Tone 1
patys ir raginkime savo draugus bėtojas savo ilgoj, gražioj ir turi
?umniiunuim>
' taipgi turi vaistų formoje Fosforo elemento,
Rezoliucijos. Krikščioniško Są lika pamačius tokį sandariečių pa
kuris labaj svarbių rolę lošia musų kūne. Prie
-r- nepalikime ne vienas namie.
viso to Nuga-Tone dar turi Šešta kitus nau- '
ningoj kalboj priminė spaudos už ryšio paruoštą rezoliucijų Ameri- sielgimą vieni į kitus žiūrėjo,
dingus dalykus. Tie puikų* .vaistai yra varto■w u» pn«rti
Žvalgasjami geriausių viso pasaulio daktarų prigelbe* 1
draudimo laikus, kad motinėlės tos Prezidentui, šimutis susirin- ‘juokėsi ir sakė: “Tegul jie daro
jimui gamtai ir sustiprinimus kūno.
,
B-4-J4
uctuSM
Nuga-Tone yra daktaro ‘receptą^,' kuris
prie
ratelio mus iš kantiškų, bei kimni perskaitė. Publika rankų ką’nori.” Toliaus “Tautietis” ra
irta.
a*kMHV,/
X
NASHUA, N. H.
daug kartų buvo Jsrascynas ir begiu trijų dešuncių
auvįraum metų
davė •'ė*gerų
maldaknygių skaityt mokino; jis pakėlimu priėmė. Kun. J. Konce šo kad vietos vyčiai ir parapijonai
aUV4TBUXIL
Ilicuų uavv
1* rezultatų. Tūkstančiai vy;
ir moterų labai giria; Nuga-Tone, nes tąi vaistas suteiKa
..
KMfldf ipfigMaūjrt*.
jiems gereenę sveikatą. Nugta-Tone yra tikru <er** vriftis jr turi į>*gcltnw flHg
■titaM Tn.<k9|M rrm
visai
nusmuko.
’
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‘
^Tautie

savo
kalboj
įrodė
kad
lietuviai
tik
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Firmas šūvis. atsitikime, prieiingai- jis jums nei cento nekainuous.
.
anriM*
> U«U1
Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcijas, jfc
rai yra didvyriai, nes kovoj su ru gumą kovot su lenkais diplomati tis” prasilenkia su teisybe.
ta JtaSMMp. Įgi tti
stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo yeiiksmą gerina apetitą ir prigelbati
Praeitam “Darbininke” LDKS. sais už spaudą daugelis Sibiro ty jos keliu ; jis pasiūlė pasiųsti į Ge- Žinoma, vyčiai nenori būti tokiais
y» febfaM. ta} n«*
virškinimui. Nuga-Tone pašalina vidurių užkietėjimą ir gazus, prašalina blo«* kytUt
ir sukepima nuo liežuvio, paliuosuoja nuo galvos skaudėjimo ir grazma odą, kuri
rte* nn>*rittaia
“
progresistais,
”
kaip
sandariėCentro Valdyba paskelbė naujų ruose ištremime . savo gyvastis pa nevą, Tautų Lygai rezoliuciją rei
purvu yra apnešta nuo virdurių užkietėjimo ir kitų Jigų. Nuga-Tone yrą viena* pui
taftai*
kiausių vai*tų—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Nuga-Toy
narių vajų. Pirmasai šūvis to va- dėjo, įriti kalėjimuose žuvo,-bet: kalaujant grąžinti iš Lenkų Lie eiai: vieną syk būna bolševiku, ki
kelias dienas ir stebėk permainą—jus pasidarysite linksmensni laimingesni ir pajasttfc
kad verta, yra gyventi. **
’
.
jauslus paleistas mūsų kolnijoje, teisingų savo reikalavimų neatsL tuvai Vilnių. Taip-gi siūlė pasiųs tą syk kataliku, o trecią syk kaVFIKITE ŠIANDIEN* Tuoj ištašykite ir pasiųskite kuponą, W
galėtute ir jus įibandyte Nuga-Tone gerumą.
,
STRAIl'SNIS 8
mat mes pirmieji gauname garbes žadėjo. Pergalė įvyko, Rusija- ti Amerikos Prezidentui telegra .zirninku. Kada pamato katalikę
įrodė savo gerumą tūkstančiams; vyrų ir moterų—leiskite irodyti jo naudingumą JuaM*
„Metai po kūdikystės yra begalo svar Vartokite kuponą tuoj,.kad nepamirštute. Nuga-Tone j»rą pardavinėjimas taipgi apužgirsti adv. P. Daužvardžio pra 'skriaudėja subirėjo, Lietuva' spau mą, išreiškiant jam padėką už pri merginą,, tai būna kataliku, kada bus,, nes juose dedasi vyriškumo ir mo tiekose tuo supratimu ir sutartimi, kad ji* turi patenkinti ju», arba pinigai grąšiurma.
teriškumo pamatui, Galima tada pa Žiūrėk sutartį ant kiekvieno paketuko.
kalbą darbo žmonių ir visuomenės dą ir nepriklausomybę atgavo.
ėmimą iŠ Chieagos lietuvių delega pamato bolševikę, tada bolševiku, gelbėti
DIENŲ ĖANPYMO KUPONAS********* .i
valkui įsigyti pamatą vikrios ir
reikalais ir vargais. Jis kalbas Antros savo kalbos pusėj karš cijos rūgs, 4 d, -1924 m. su J. J.. o kada vienas pasilieka, tai tuo stiprios sveikatos, arba ir silpnumo bei NATIONAL LABORATORY, Dept. Lith.S02, 1018 S. Waba»h Avė., Chicagp.
GERBIAMIEJI: Prisiųakfte man iibanymui Nuga-Tone 30 dienų_ apmokant pašta
pas mus nedėlioję po pietų, spalio tai kalbėjo apie Vilniaus atgavimo ■Eliju priešakyje. Abiem pasiūly met ir vėl sandarietis. Tai toksai menkumo.
Menkumas ypatingai akstinu blogus išlaidas ir taja sąlyga, jog aš vartosiu jį 20 dienų ir jeigu jis pagelbės, tai unnotaįt
penėjimus. Netinkamas maistas ne vi jums $1.00; jeigu nepagelbė*. tai likusią paketuko dalj aš sugražinsiu jums ir nMtą
5’d., bažnytinėje svetainėje.
r
reikalą iš grohonių lenkų.. Ragi mams susirinkimas delnų plojimu sandariečių progresas.
sados paeinu iš jo stokos, nės ir tur nemokclaiu.*
Teisybe, tingi
f ' Stengkimės visi paskirtu laiku no ’ visiems stoti Į' kovą prieš pritarė. IškilmiiĮ vedėjas Bajor »<••».»•* e
«e • • ••* » ** > • * • •** *•• ♦ • *• • ** *• •
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nuo to kenčia. Gali kūdikiai gim Vardas A • • s
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negaus
susirinkti ir išklausyti brangiosios skriaudėjus. Kalbėtojaus karšta, rūmąs visiems išreiškęs nuoširdžią
Gatve ir Nb» ?rba R*. F» D%*• * <• •• • «♦ • »• • *• •
*4.* **< •
duonos ir pieno, orančią sunkos, žaliu
MONTELLO,MASS.
mūsų Širdžiai kalbos ir kitų pa? turininga kalbą, minia pertrauk padėką, susirinkimą uždarė. Reivaisiu, šviežio oro, saulės, miego ir
mankštinimu, tai bloga sveikatan* men
*
. marginimėlių. Prakalbos prasidės davo triukšmingais plojimais.
•kčtų visose Lietuvių kolonijose pa - Montelliečiai pradėjo visu smar kus išsivystymas bus jo gyvenimo drau
gai. Inžinui reikia tam tikrų anglių,
lygiai ant trijų'po pietų.
Ukrainą atstovas Dr, Dimidčuk, našius susirinkimus daryti,
kad jis . gerai dirbtą, taip pat ir žmo
kumu
dirbti,
pavapi
jos
labui.
Su

' Korespondentas redaktorius laikraščio “ America,”
gaus mekūnizmas reikalauja tinkamo
Amerikos Prezidentas telegra sirinkimas buvo 21 rugsėjo, šven kuro, kad geriausiai tarnautą.
1
ukrainų kalboj, iškalbingai, įdo mų padūkavojo už išreikštą jam to Roko salėje, visi kai vienas, be ; Nekuria maistai yra butini augimui
o svarbiausias iš ją M*a pienas; jo sto
PAmiai ir gyvai išdėstė istorijos fak padėką.
skirtumo, vyrai ir moterys stojo ka "dažniausia padaro nedapenėjimas,
jame randasi visi elementai akstiReporteris. į darbą — rengti nulžiniškus fč- -nes
Spaudos atgavimo 20 metųjubi- tus, kad lietuviai visad buvo uk«
nanti augimą. Vienok ir po kūdikystei
rainų
prieteliai
;
išreiškė
vilties,
pieną
negali*
kiti
atstoti,
tik
jam
prirus (bazarą), kuris prasidės spa
Ieju§ ir Vilniaus vadavimas,
geibsti. . Normalį kūdikį reikia įpra
kad Lietuva būdania Nepriklauso
lio 25 d, ir trauksis per visą savai tinti visus paprastus valgius, ne kep
NEW
BRITAIN,
CONN.
■ Philadelphijos Lietuvių visų dr ma pagelbės Ukrainai tapti nepri
nerenka pataikauti jo norams/
tę, būtent ; spalio 25, 26, 27, -28, tus;
“
Šmaguriavimas'
’ yra skylutė pro ku
jų krikščioniškas Sąryšis TUgsejo klausomai ir tada 45 milioninėę “Sandaros” No, 38. tilpo “Tau 29, 30, 31. Ačiū Dievui Montelloš rią atienda nedapenėjhnas.'
Valkas rei
. 21 d. Muzikalinėj Lietuvių svetai vienybės nei lenkai, nei bolševikai tiečio” atsakymas tūlam <TNeme- parapijonys pradėjo veikti geriau kalauja kitko, negu suaugęs, kuris tik
palaiko savita jau. išvystytas savybes.
nėj surengė milžiniškas gražias iš neįveiks. Kalbą baigė linkėji lagiui.” Todėl ąš čia norėčiau negu iki šiol buvo.. Dabar kai tik Nedapenėfimas paliečia dantis, ' na
kaulus, o mineralai kaip spinačo
kūdikiams penfti kada motinoB plo
kilmes. Apart lietuvių iš Phila- mais Lietuvai “Valio Lietuvos Sej. trumpai parodyti katro yra teisy sykis ir^ra didesnis reikalas dau gus,
geležis, pieno kalkis ir "fosforai*, duoda
nas
išsenka,
delta kad jis yra paugus ir Ieagvaį
'delphijos miesto ii* apylinkes, dau mas,” “ Valio Lietuvos preziden bė.
gyvybės ir kietumo. Vaikas reikalauja
giau pašidarbuot įįel Dievo namo1 penkis
daugiau kalklą, negu su
gybe dalyvavo ukrainų, baltgu- tas Stulginskas.” (Minia karštai 1) Taiūietis” nurodo, kad —- naujos bažnyčios* kurią staty augęs. sykius
Minkštą dantų pu rojus gi daug
pavyzdžiui, likučiai’ renkasi pūdomi
Eagle Pienas pagamlnpm B grynd karvių pieno
džių ir latvių; tie mūsų visi arti plojo).
“Darbininko” No. 97 tilpo kores sime ateinantį pavasarį. Užtat dantų
-tarpais. Tie nuodingi imliai iet
ir cukraus, ypatingai paruoštas, kąd teiktų kūdi
mi- broliai ir kaimynai karštai pa Kun. j. Koncevičius, neseniai pondencija, kurioj randasi daug montelliečiai visi petys į petį sto im vėliau sį kraujų ir padaro vieškeli
kiams eusįtiprinimo, kurio įfa reikalauja. Per
įvairioms
bakterijoms,
jaučia visiems mūsų tautiniams iv atvykęs iš Lietuvos, kalbėjo apie midi} apie sandariečius ir tt Tas kime darban, Kerų gašpadorius Borden’s Eagle Pienas pasirodė esą*
metus jis buvp priimtas maistas kūdikiams peušt
valstybiniams reikalams . Tos vi Želigovskio užpuolimą, apie lenkų korespondentas nurodinėja būk gerb. kleb. J* Švagždys, pagalbi brangus veikėjus nukovojuntts nertupeJei Dfkuai kaili vtatt !**!«
pritak ®wm ta
nėjlmą, nes užlaiko savy vitaminus ir
sos minėtos -trys tautos yra mums dvarininkų maištus prieš Lietuvos saiitlariečiai užima pirmas vietas ninkai: Kąz. Vaičiūnas, Po v. Vir- mineralus
pradinėje ftelybėjo.
tr' ta jta setata ptata tatatai
artimos: latviai yra brolišku mums Nepriklausomybę. Jis trumpoj ir tarp vietos lietuvių, Taip, ir aš .mauskas, Mik, Jonis ir kiti. Ma Idant Ir lietuvė muilini žinotą kaip
MMlkls
fe Widl| tata
vartoti Bovden’s Eagle Pienų, Uordenu
tautu, nes jie yra tos pačios įari- ■turiningoj kalboj išaiškino, jog sakau, kad jie užima pirmą vieta tyt iš šių ievų bus nemažas Kompanija išleido lAeluvlų kolboje pa
kuip paraošti Itaftlen'š Eagle.
jų kilmės, kai ir ries, todėl ir mū tėvynėj lietuviai nuo mažiausio ild melų, šlamštų ir savęs girimd, o džiaugsmas parapijonims. Taip- mokinimą
Pienas visoklip'možių kūdikiams.
nori kopijos tą lhatrukrUii, iškirpk‘k(tsų kalbos panašios /
* seniausio yrą pasiryžę visomis pu- kitų niekinimo .
pOKDEN
pat visos draugystės prisidėjo ne poną iš laikus nuo laiko telpančių puBaJtgudšisi ir Ukrainai yra ar jėgomis kovoti prieš lenkų pries- 2) “Tautietis” sako, kad prie mažomis aukomis: šv. Kazimiero giu’shiimų ir prlslųsk jiems, o Jie su
BORDEN
BUILDINfl
lehi noru visa! dykai jums prisius
C0MMW
NEVYTORK
timi mūsų kaimynai ir prletoliai. paudą*vergiją. Savo kulbėj jį A. L. T, Sandaros 32 kp. priklan- moterų draugija.
l
kunigaikšti^ Algirdų,
vimu lietuvi:
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Sulig elevatoriaus ‘operatoresskyrius rengiasi prie tos diemiM/VHHHK
Tel. Universlty 4111
p-lės Martha Carpenter pareis-Inos apvaikščiojimo. Stengki‘i
.
.......... ,
NEWTON CENTRE. — 8 kambarin
kimo, velionė įėjus į elevatorįĮniės jų visi tinkamai paminėti,
Ir
maudynę. Pulkus namas, randasi •
£ VIEŠAS KAMPELIS.
geriausioj vietoj Nevtotiė. Daug žy
ant pirmų lubų, o ant 10-tųjų,Į
-------:~
mes su puikiom gėlėm fr vaisingais
medžiais. Dribai patogi vietų, arti mo
K ČiA atidarome naujų kampe- kuomet kiti išėję ir operatorė BEREIKALO SIELOJASI,
norėjo daryti duris, tai šį šod
—— 1’
,
kyklą, krautuvių ir kary. Parsiduoda
P dėl vietinių kovotojų, Šia kusi, pastūmusi operatorę nuę . Sandaros redaktorei^ J,
laimi piigul dėl greito pardavimo.
vreĮpkitčs į
Brnnlbvayį So, Boa*
me kampely, gerbiamieji “Dar- dorij ir Iipusi laukan, bet tuoni **
susirūpino vyem
ton, Mass.
Labai priimnui gerti,. sveikas, gelbsti virškinimui ir labai
&ninko” skaitytojai, turėsite
tarpu elevatorius pasikėlęsP“'’™1"?- negu «vo “gajzez taiso kraujų. f
Mėtos apginti savo garbę ir nukšyn, o diria buvę neužda- tos.
Jls ™rtaa. Mk
CAMBHIDGE, MASS.
reikšti savo mintis reikale .rytos, tai vilionė akimirkoje į*>"“*'OTkos v?alaa M wngw» STBEET
jamzacijos plėtoties ir kolo- puolusi po elevatorių ir susiku- ?“1^11“’ 0 “"tMS
Gauk J J Pas Savų Krautuvininkų
HTTTMVUTmiiHK
to
■
.C.
O■-.«
....
J.
...
’
.
08 bujojimo. čia galėsite,
y
'
hitokidmės.
.
,
lyti visokiai, teisingas kriti\
Į Galėjo būtį, kad ir galva bus, duoti savo patarimus ir
Į vo kasyta ir juokiasi, bet tik
<Irisu, šildomas rudintorls įšil- •
dabas'.
GAZOLINAS PINGA.
j ne
dolerius, o už J. K. betlo laiku. Kiekvienas radlutpį r * Kviečiame visus.
, ris yra pilnai
;
pi'Italkintiis, i1
Gazolino
kta^
daugely
sto-P™.^'
.'
a
;
Vanduo
viduj
radhitorlo
Šildo* ,. 1
Iduj
mdlntorlo
Šildei.r-i*
Red,
" Tel. So. Boston 870
mus su guso degintuvu—nėra
nupuolė iki 16 centų už gayra gaila. Isvandens vamzdžiu užšalimui, y
lionų. Profitieriai pradeda bi- ,k,l0)JŲ’.?e,'gU -r V, J"P°nUS
1 šildyk visą namą ar krautuvę i
l-r;
su gasu šildomu radiatorių-’- t
joti, kad jų gerieji poneliai ne- kalba “akmenėta,” tai mes
DZIMDZI-DRIMDZI
Galima rusikalbeti irlietuvitkai
arba vartokle i kambarius ku- r
i riuos sunku prišlldyti su’se*. y
BRIGHTONE.
praloštų rinkimų, ir kad jų riebet
tmto nuiruoi: Rytais iki 9 vaL
r mds įtalsitls. Kodėl ,neapstru*
bieji bizniai ^patektų į nitas- f*“ Jo pakvaismeta, ta reiPo pietą nuo 1—8
pinti dabar dėl žiemos imto- •
i
___
Vakarais nno8—9
p * Rugsėjo 25 d. gerb, artistai to rankas.
1
JOS
KAINA
SU
PRISIUNTIMU
Į
NAMUS
TIK
65
CENTAI
r
guma?
J
'
W sudėti Metų doleriu n536 E, Brofldway, So. Boston
r
pasikabinti apie (JanoVaidino “Jovalų,*0 ir “Laisvų
'...... ■
I pasiųsti jį į tinkamų vietų.
Sildytnią į Ui kurį- miisiį ofisą 1,
įJLietuvųM Brightone, Žmonių
Tik kų gavome iš Lietuvos nepaprasta knygų, kurioje už* |
'
A. Bendoraitis,
’ * buvo prisirinkę apsčiai, bet ne VEIKĖJŲ SUSIRINKIMAS.
Žukauskaitė.
•
Tel. So, Boston 0404-J.
rašyta viskas, kas dėjosi Lietuvoje kaip metu, čia Įdek- b BOSTONCONSOL1DATEDGASCO.
; tiek kiek tikėtasi. Buvo kelevienas ras, kiek Lietuva ir jos vaikai iškentėjo nuo rusų, -į
urt
Vietinių katalikų veikėjų suw
r-zx
Į tas iš Cambridgiaus/lrurie ne•vokiečių ir kitų. Yra tai nepaprastos vertes veikalas; g
smukimas įvyko utarniko vaCAMBRIDGE, MASS.
F O T O G R A F A S
iškentė neišlaukę iki pas juos
GREITAM PARDAVIMUI
Kiekvienas
lietuvys
turėtu
jų
sap
atminčiai
įsigyti.
Klaus|
kare, bažnytinėje svetainėje.]
Pranešimas.
’’453 WEST BROADVVAY,
LI»<jIlCIlESTEinLr-KetiirhiAeĮmyaų.
r •£ kitę pas : .
.
.
:
.
p
SouthBoston, Mass,
Veikėjų
buvo
prisirinkę
daug,
j
.
.■
,?<
Jmmplnis
muro
narnąs
po
penkis
liani. buVo net perdaug. Tų patį* vai
.-•aą
Darom
dailius paveikslus, Veselllas
.
barius
ku Įtaisymais, taipgi Ii krautu
traukiam vakaraįs. Užalikom vi
ves. Vieta ^lietuviais apgyventa, Įabai
dinimų buvau matęs So. Bos- nuo visų katalikiškų draugijų] Amerikos Lietuvių Rymo
1
"DARBININKAS“
sokios rūšies rėmas.
butą gera dėl valgomą daiktą krautu
; tone pohažnytinėj salėj. Pats bei kuopų. Daugiausia buvo Katalikų Federacijos 16 skyvės,
todėl
geistinakad
lietuvys
piritą.
®
■
*
Randą neša $3,000 Į metus, Diiokite*
vaidinimas geresnėj salėj išėjo; kalbeta apie spaudos platini- riaus susirinkimas įvyks nedė
pasiūlymą. Dėl platesniu informacijų
net įspūdingiau, bet didelis •ma, savitarpinį stiprėjimų jr lioje, spalio 5 d, š. m., tuoj po | 366 Broadway, So. Boston. Mass
kreipkitės. pus S. GRUBLIAUSKAS,
ŽwĮsmiBiiiiiii:iii:iiWiiiii!iiiiiiiiiwiimttOiiiiiMit«iiiiyiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiuiMiiim
366 Broiuhvay. So. Boston, Mass. Tek
prisiTengįnių
prie
paminėjimo
tuntai,
bažnytinėje
salėje.
.
Viskirtumas pasirodė publikoje.
S. B. 2027.
.
f4)
> . GYDYTOJAS
Bostone publika ne tik akylai Vilniaus gedulu dienos, kuri pi nariai ir draugijų bei kuopų
VIDURINIU LIGŲ
sekė artistų judesius, bet taip bus spalio 9, kitam, ketverge, atstovai malonėkite būtinai
■vai, 9 iki 11 ryte. 1 iki 3 po piet •
Šis
susirinkimas
aiškiai
pa(pribūti,
nes
yra
daug
svarbių
71kl9vak.
r
gi jų kalbos turinį ir veikalėlių
389 Broadway, So, Boston.
rodė,
kad
mūsų
kolonijos
veibėgančių
reikalų
aptarti.
Ma

mintį gana aiškiai suprato.
Tėl. So, Boston 2881.
lamas stiprėja iš visų pusiųJlonękitė nesivėluoti, pribūkite
Brightoniečįai didžiumoje sekė
krautuvė su puikiu namu ant' gerinu
sio kampo City Pointe, gera vieta dėl
labiau artistų judesius. Tuoj Mes pradedame jaustis tikrais] visi laiku.
biznio Ir gyvenimo. Savininkas, daro
|
Rast. J. V. Smūgis,
pašnibždomis savo įspūdžiais ■kovotojais už savo teises.

F VITOS ŽINIOS
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'Susivienijimas Lietuvių
R, K. Amerikoje

Buvęs.
------- -------pasidalindami. Tik prie gyves 4 '
yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS!
nių scenų labiau susidomėdavo.
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!
PRAKALBOS APIE
Ir matyt neyisuomet išvedamų
Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir
SVEIKATĄ.
i Žeimelis (Pasvalio apskr.)
mintį pagaudavo.
tovė. Lietuvy katalikei Jei dar prie šios organiPasirodžius ‘ ‘mergaitei ’ ’ sce Dr. JaMnmrite pereita ne- žeimelis ..y*“*** visai netoli
eijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
noje visi susiinteresavo. Vie dėlių buvo nuvykęs į Newtortr®'^ Latvijos sienos. Miestelis
rašyk, nes ji:
...
ni' šnibždėjo kad tai tikra mer Upper Falls, kur lietuviamsMuilus, svarus, namai, beveik
, 1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00,
$250.00, $500.00, $750.00, $1000.00, $2,000.00, $3,000.00.
gaitė, Idti aigųmentavo, kad | posake prakalba apie sveikatos IVisi mūriniai, kurie buvo pa
2. Moka pašalpa nariams ligoniams kas savaitę po:
čia tik artistas į merginų pasi- ,užlaikymų. Susirinkusieji vy- Įstatyti kunigaikščio Livono
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00.
vertęs,^
irai ir moterys atydžiai klausėr^P^^^bCjisteikėpaskolųme'
3. Šelpia -suvargusius narius ir našlaičius.
4 Nariai gauna S. L. R. K. A. organų, savaitinį laik
Labai pakilaus ūpo kaip pas ĮsvaTų‘Uj patarimų. Prakalba džiaga savininkams). Yra atraštį ”Garsų’y*
■
, ; .
. bostoniečius, nesireiškė iki ar-L)tlvo
stereoptiki- vestas siaurasisgelžkelis. Čia;
5. Skleidžia apsvietą, leidžia gerus raštus ir dalina na
k tįstai nesudainavo x^avo pirmos]nia^ paveikslais.
žymu latvių kultūros, viena,
riams veltui.
*
.
0.
Platina
tikėjimų,
dorų,
rūpinasi
tautos
reikalais,
re
dainos 4‘Leiskit į Tėvynę?’]
rpen bUVęS kad netoli nuo Latvijos; antra,
mia Lietuvos-tespublikų.
Daina visus tarytum atgaivino Į
•
kad daug • gyventojų yra lat- 7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų
- ir salėj tuoj kitokia atmosfera Įmęta tmtN’GA S ŽMOGELIS viai. Yra jų ir kirkė, nes latmetų
amžiaus.
, '
pasidarė. Dainos brightonie_____
Iriai beveik visi liuteronai. Že
Įstojimas į S. L. R. K. A. pigus, mėnesinis mokestis, lengva. Kuo
pom yra visose' didesnėse lietuviu kolionijose Amerikoje, todėl, norin
miams ypatingai patiko. Kiek- ’ Nelaimingas žmogelis taslmė taip pat geriau išdirbama,
tieji informaciją, kreipkitės prie kuopą Sekretorių arba tie<«''» » Cęn; leo Raštinę:,
riėnų dainų sekė triukšmingi .“Sandaros’’ redaktorėlis; jau ūkis labiau racionalus, negu,
*
g. L. B. K. AMERIKOJE
aplodismentai. Norėjo plojimu turbūt nebeturi iš ko ir silkės kad kitur Lietuvoj,
priversti artistus pakartoti.
nusipirkti, tai pradėjo žlembti! Žeimiečiai labai susocialistė- ra 222 So. 9th str.,
Brooklyn, N.'Y'.
Gilaus įspūdžio matyt pada- apie Vyčių dolerius ir jų dūo- Iję, yra net keletas socialistinių
r©misterija ‘‘Laisva.Lietuvą,” damas aukas. Redaktorėliui draugijų; taip pat daug ir kones matėsi ir ašaras šluostau- mat pavydu, kad Vyčių kuopa Į munistų, kurie 1 geg. net su
čių.
l yra turtingesnė negu jų visa raudona vėliava išdrįso pasiroAbelnai gerb. artistai užini-ĮSandara; jis norėtų prilygti dyti.
ponavo brightonieČiųs, nes no- prie Vyčių kuopos iždo ir gau- Bet yra ir kilnių jaunuolių
’ I ■■ |
■ ■ ■ B I
J ■ 1
| I |j I I
11
riai pirko jrj paveikslėlius ir iš lti iš ten visas labdarybei ski- “Pavasario” kuopa, kuri grakalbų girdėjosi pasigerėjimas, riamas dešimtines ir dvidešimt-lžiai gyvuoja ir žadina jaunose
Kaimynas penkines. Bet.. . bėda... vy-širdyse kilniuosius idealus.
—;--------- -čiai nepraustburnių nešelpė ir! Kun. Vaitekūno rūpesniu taNE VIETOJ KRŪMELIS P^elps; jie gali zaunyti viso- po įkurta Ūkininkų Sąjungos
_
’ I kiaiš balsais. Vyčiai žino ką skyrius, kuris užsiima prekyDzimdzi-lDrimdzi juokų teat-1 šelpti. Vyčiai turi savo obalsį ba, kaip tai; pristato ūkininro artistų vakarus So. Bostone P— “Dievas ir Tėvyne,” ir to karas trąšų, mašinų ir 1.1., tais
. “Darbininkas” skelbė visus Iv- obalsio laikydamiės jie remia Į darbais mūsų ūkininkai labai
Įi ŪKO Ji Į Į R11 Įį
įpRKĮ * Ū
M11
>1 irtll B M W Kj KO į FcĮ
I
' giai. Man pasitaikė būti pas- katalikiškų Lietuvą, katalikių-Į patenkinti. Daug reikia pasi- »i
kuriniame vųkare Lietuvių Sa- kas mokyklas ir jų vedėjus, aukavimo, kad čia galėtų kri21. fiMimemnuL
‘ lėj. Atsistebėti negalėjau pa- Vyčiai, tai ne sandariečiai, dėl kščioniškoji idėja įsivĄTauti.
22. Baisogala.
matęs, kad sandariečiai ten at- cento nemiršta. Jie davė, duo- Bet katalikai nenusimena, jie
23.
Vilkaviikig.
: srkraustė su savo kramelių, da ir duos visiems geriems tiks-Į žino, kad laimės!
24. Kalvarija
L Lindo žmonėms į akis ir parda- lams, ir vis bus turtingesni už
Ign. L§.
25.
DanUniiki».
■ vinėjo savo šlamštelį. “Sanda- j sandariečius, kurie niekam ne- ----- ----- -------- —— ----26. Pftnia.
į tą.” Ar' tai ne begėdystė? Aš duoda ir nieko neįpri — išskin i n ę I n II ft n 1
t? v, *I{I
27. Suvalkai.
į netikiu, kad jie klausė paveli-1 riant dievaitį ‘^Jūnšainėlį,”
Fftn^lUUvDlį
28. Biržai.
F jimo. artistų tų dalyti. Kiek-kuris jų viską valio.
Pntnis v
»Lyįjį
29. BeseinlaL
,
vienas supranta, kad tokiame Atsiprašome, p. J. Kriuk, ne- tvarkoj—vist įtaisymai. Galite matyti
80. Šeduva
Į- parengime partiniam kromeliui Į dejuok tik ponelis kų anų" va-•
6 PaciElc
Tel's*B*
31. Veliuona
‘
ne vieta. Tai artistų ir atšilau- karų pragėrei ir paskui patvo- . aw-'
ąąiitiirnft
82. Žiežmariai.
88. KiedainisL
į kiusios publikos įžeidimas. Jei Į ry atsirėmęsgailiai į visusLABAIGRAŽUS MUZIKO l
86. Žmliii,
t sandariečiai nesupranta kur ir rėjai, o mes vienuolėms suteik-1
iirilf II PI III
Il>J OĮ
87. ValHnfcftaĮ
į kas rinka, tai priseina jiems a-tos aukos ne tik nesigailime,
VtlKALELIAI
88. Dangai.
į pie'tai priminti. Gal ir artis-[bet ir vėl rengiamės duoti.
* j Sąsiuvinis
391 flungš.
tai ant toliau išanksto kų rei- į
Užkabintieji Vyčiai. I
v
_
84. MaiHogala
kia įspės, kad Jų vakare sanda-L——
1- Marsas D-rui J. Basanavi85. Lyda
dietiškam kromeliui ne vieta.
SPALIO 9-TA DIENA, j
^1U1,
40.Balninkai
Viską matęs. „
„ 7“v. ‘
.
2* Valcas, Onytė ž
.
Spalio Devinta Diena, tai y-3. Polka, Marytė B.
Nelabai senai gavome naujų tų albumėlių siunNUO DEŠIMTU LUBU
ra ta diena, kurioje beširdis U Rinkinėlis.
tinį ir gavę pigiau parduosime pigiau. Dabartinė
Želigovskis, 1920, išplėšė* iš k
. J
.
.n
kainuoja.. •. ,40c.
Treinont bildinge, ant Tre* mūsų tėvynės Lietuvos Vilniuj .
VVisi,
m. Kamuoja..
jų kaina bus 65c. už vienų. Agentams duodame
.
.Vytauto
maršas
,
i
mont ir Bėacon gatvių, nupuo-|Tų dienų A. L. Katalikų Tede-1 į.. : "
®
• p4
50%. LDS. nariams 50c. Pinigus siųskite :—*
B moteris nuo dežimtų tabu, i racija yra nutarus vadyti “ge-p®" SH»state su

I

IŠ LIETUVOS.

■ in

ii

ten gerą biznį per suvirs 30 metą, dei
senatvės dabar nori parduot^ prekė tik
$12,000 Už namus, biznį ir tavorą . (4)

A. I V A S
361 W. Broadway, Su. Boston

PARSIDUODA NAMAS
labai pigiai ir geriausioj vietoj Soutb
Bostčn’e, prie Thomas Purk. Namas
turi visus Maišymus, devynios šeimy
nos Ir daug žemės — gulima statyti garadžius. Labai lengvos išlygos ir ma
žas Įinokėjimas, tik $3,000. Rendą per
metą neša $2,916.00, Turiu Ir daugiau
namu ant pardavimo visoj Bostono apiellnkej. Kas norėtumėt pirkti na
mus, užeikit .pas mane. .T. GUINKEVICH, 1,7 Gatės St., So. Boston, Mass.

LIETUVIŠKŲ ŽOLIŲ
VAISTINYČIA
Pas mus galite gauti visokiu žolių
šakniu, ir žiedu nuo visokiu ilgu. Mes
užlaikome visokias žoles kokios tik ant
svieto randasi (r geriausios trejanko?
6Qc. su prisiuntimu. Atsiusk 10c. o
gaust visokiu žolių U knygų katalogą.
Reikalaujame agentu ir duodame gerą
pelną ant musą visokiu vaistžolią ir
knygą.
M. ZUKAITIS,
449 Hudson Avė.
Rochester, N. Y.

■ ■*«■■■-
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V.

L

“DARBININKAS,”

-•i

elevatoriaus duobę. Moteries dulo diena’ ’ ir jų minėti iki tol*
‘ ‘DARBININKAS’ *•
vardas da nesužinotas, priežus- kol Vilnius nebus sugrąžytas]308 W. Broadway,
tis puolimo teipgi da nežinoma. Lietuvai. Dabar Federacijos
South Boiton, Mali.
♦

W TV.
u

«

'

Mins.

-

-

-

-

-

TeL Brockton 5112—W.

DANTISTAS

DR. A, J. GORMAN
(Kampas Broad Street)

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway» South Boston
Ofiso valandąf.\t
nuo 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:80
Iki 5 Ir nuo 6 *.00 iki 8 vai. vakare.
Ofisas, uždarytas subofos vakarais
Ir nedšldienlals.

16 METU SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

.

399a W. Broadway, So. Boston |
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 r.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠĘLPINŽS
DRAUGYSTĖS' VALDYBOS
ADRESAL <
PIRMININKAS — M.Zoba,
i .539 E. 7-tli St, So, Boston, Mass.
Telephone So. Boston 1516—J.
VICE-PIRM.' — Kazys Ambrozas
492 E. 7-th St., So. Boston, Mass.
PROT. RAŠTININKAS — J. Glineckl*.
5 Thomas. Park, So, Boston. Mass.
FIN. RAŠTININKAS — Matas šelkls,
40 Marine Rd., So. Boston, Mass.
KASIERIUS — A. NaudŽiuuas,
885 E. Broadway, S, Boston, Mass.
MARŠALKA — J. Zaikls,
7 lVinfield St, So. Boston, Mase.
Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą
vai. po pietą šv. Petro parapijos salėj,
192 E.,Seventh St, So. Boston, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DR-GIJO8
VALDYBOS ANTRAŠAI

11924

I

jį je ir išsiuntinėto.s visiems]
j į užsiprėmimeravusienis Ka- į ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS
VALDYBOS ANTRAŠAI
j Į ledoms, 1924 m. Prenume-!
K Pirmininkas — J. Jaroša,
j tratos kaina už Trejų Metų!*
562 E. 6-th St, So. Boston, MftMk
j!Kankles du doleriai, o vė->i Vlce-pirm. — J. Grubiąsias,
157 M Street, So. Boston, Masą.
Prot.
Raštininkas — A. Janutomis,
J • liau bus brangiau'• .
I!
142GC0tUmbia Rd., S. Boston, M«M
<į Antrašas:t:
. Jį
i! Fininsą Raštininkas — k .KUkls,

I
E
g
g

Hateh Street, So. Boston. Mm
į MIKAS RKTRAtrlKAS ! • Iždin8inkrtB
— L. Svagždys,
111 Bo\ven St., So. Boston, Masą.
1 Laisvės Alėja, 60. Kaunas.!
Tvarkdarys — P. Laučtai,
• 305 E, EIrt h St.. So. Boston, Masą.
•
Uthuanisk
•

||
i

Broadivay,

- 7. ■ ' - ■n ii ■

į

Pirmininkas — Antanas Pūstelis,
146 Bo-tven St.; So. Boston, Maish
VTce-pirm. — Martinas Knistautas,
4062 IVashington st, Rosllndale
Protokolą Rašt — Antanas Macejunaą,
450 E. Seventli St, South, Boston
į Fin. Raštininkas — Juozas VlnkevIČIu®
, 906 E. Broftdway, South Boston
Kaslerlus — Andriejus Zalieckas,
J Naujos Kanklės. Šį kartųjį
307 E. Nlnth St, So, Boston, Masą,
S leidžiama knyga — <CI
“Trejų! Maršalka — Aleksandra Jalmokas,
115. Granite St, So. Boston, Masą.
| Metų Kanklės,” už 1922-3-41! .Draugystė
D. L. K. Keistučio laitą
mėnesinius
susirinkimus
kas pirmą imk
metus.
įį dėldienį kiekvieno, mėnesio
po No. CM
VVashlngton
St,
S.
Boston,
Masu.,
8-Člą
“Trejų
Jų Metų Kanklės’”! valandą po pietą. Ateidami atslvOskltą
S bus atspauzdintos Lietuvo- f! su savim nauju nariu prie musą drą»
gijos pririsaiktl.

I*.

- •

NAMĄ

DORCHESTBRY.TE pi^ai pasiduo
da geras trlją šeimyną namas po 6-7-7
,'kambarius, visi įtaisymai, elektros švie^
sa, garo Šiluma; etc. Randų 8145.00per mėnesį. Kainuoja tik 811,800. Ma
tykite greitai TITUS P, GREVIS, 395
Broadvvay, So. Boston, Mass. Telefo
nas So. Boston 2340,

Wa») i

tĮį i

l.il

705 Main St., MonteUo, Man.

MAŠINA PATHESCOPE, krutamu ją
paveikslą rodymui. Mušimi mažai var
tota (taisyti nereikia) visai nauja;
■pirmos klesos. Parsiduds laimi pigiai.
Priežastis pardavimo—savininkus ren*
ginsi važiuoti Į Lietuvą. Taigi kas my
lite tokį biznį, tai dabar yra gera pro
ga žiemos laikė apvažlnėtl visas kolo
nijas su krutumais paveikslais, o ypač
gavėnios laiktt su Kristaus kančios pa
veikslais: JONAS URBONAS, 187 C
St., Šo. Boston, Mass.
(4)

PIRK

Į

. (GUMAUSKAS)

ANT PARDAVIMO

z

i

B

B.,

Draugijos reikalais kreipkitės visą*
dos į protokolą raštininką.
Draugija sato mlrnkiluui laiko Ką.
nedėldienį kiekvieno mėnesio 1-mą tat
Ipo ^ktą parapijos aaUJą,
ląvsnth
St. So. Boston, Masą.

P. S. Pinigus siųst pašto i
rnoney urdcr-taic. |

