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Vfldininkę reikalavimas.
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LIKO PO SENOVEI
• Pereito utarninko rinkimuo
se laimėjo dabartinis preziden
tas Coolidge. Elektoratej ko
legijoj Coolidge turi 308 balsą,
demokratą partijos kandidatas
149, o progresistą partijos kan
didatas La Follette tik 13, kol
kas dar neaiškus 6T balsas.

KITI BALSAVIMAI.

: LAIMĖJO MOTERIS.

Texas valstijoj moteris Mir. Massachusetts valstijoj de- Įiam
toėjo rinkimokratų partijos kandidatas į W ir įsrmkta tos valstijos gu-

gubernatorius Curley balsu ga- bernatorium. Ji gavo 97,000
vo 192,602, Fuller respublUm- ba>»’
oponentas tegavo*
ną kandidatas gavo 236,486 P?’0?0’ ;H yra griežtai nusistabalsn.
Reiškia respublikonai I
kukiuksus,

laimėjo.

KARVĖ ĮVEIKS ŠUNĮ;
Leominster, Mass.—Šuo, kaip

Senatorius La Follette nelai
Massacliusetts valstijos kanmėjo kol .kas nei vienos valsti didatai įsenatorius%avobalsąLp^ma pasiutęs,, .inbėgb į
šuo
jos. Jo paties valstija IViscon- istaip: .respublikonų Gillettjtyattą, kur buvo karvė,
0 demokratų M alsh l^ivo bulldogo rūšies.
Išliko
sin davė už jį daugiausia bal
. baisus susirėmimas. Pagalios
są, hėt neparodė ar ten jo bus 211,3/4.
viršus.
New Yorko valstijoj guber- karvė Įveikė šunį ir sumindžioPrez. Coolidge gavo daug natorium liko tas pat Al. jo. Karvė labai dpdraskyta ir
balsi) ir ten, kur nesitikėjo. Smith.
ant jos uždėta kvarantinas.
Kaip va North ir South Dabo
Rinkimai apskritai imant y■
tos buvo vokuojamos La Folle
ra respublikonų laimėjimas. ll^T
tte’o laimėtos, bet rinkimai pa
Kongrese padidės respublikonų Į
rodė kitką.
skaičius.
•■
|
Ir respublikonai buvo daleidę, kad La Follette kur. kas
Massachusetts valstijoj refe-i
daugiau laimės, negu laimėjo, rendumų klausime išėjo netaip,
Prež. Coolidge, kaip dab^ri kaip daugelio tikėtasi. Vžval!•

s
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KIEKIS «INA DEMO
KRATIJA.
* Chicago. -4 Ais miestas bal

‘ Vilniaus lietuviij spaudos ,nrt’!
K?*Vpi'sV p'
bvlos
nansų Mimsteri, .prašydami,
žinios apie svetimšaliui Kaune
-—;-------------- —-------------- —— kad^iems-hūtų molm^mirbtttapi-irapskrity.
____ <
'
VilniuS, 12. X. Paskutinė- ingiai-

Nuo rugsėjo m. I d. atvyko ;mis dienomis Vilniaus teisumoiš Rusijos ‘20 svetimšalių, gi ifsę buvo keletas lietuvi.} spauMuzikos Mokykloje,
išvyko 35 asmenys, iš Vok ir- <dos bylų. Pav., pereito mėn.
____ suotoju turi apie 1,000,000. Bal 1 jos atvyko 24 asm., o išvyko - 25 d, taikos teismas, nagrinėjo
I Muzikus Mokyklą šiemet
savimo iškašoiai Cliicagoj at į Vokietiją 30 asm., iš Latvijos ‘4 Žiemiu Ojezysta” savaitinė- puvo paduota 215 prašymų, iŠ
sieis $1,000,000.
atvyko 13 asm., o išvyko ■—12 čio rędaktorianš T, Jasaus by- jų prie kvotimų teprileista 1.52,
Reiškia balsiavimo išlaidos y- asm., iš Baltgudijos atvyko 4 lą už straipsnį “Dymy na wnh U' priimta 75: į dainavimo klasę
ra po $1.00 ndo balsuotojo.
asm., išvyko —13 asm., iš Len •kanie” (1923 m. Nr. 43). Re- r— 21, į smuiko — 8, vargonų
i *
kijos atvyko 5 asm,', gi iš Įriti) dafrtorią nubaudė 50 auksinų r** 3, violončelės — 7, liendrąjų dalykų —19. Mokykloje yAPLANKĖ -^ABHINGTONO valstyhii) — po 1-2 ašim, viso įjahauda.
1 asmenų. š viso per rugsė- ; TX-29 dieni} Apygardos teis. !’a h‘
KAPĄ.
.
“į*
Washington."— Meksiko pre » o mėnesi*. atvvko
77 svetimša*c
.me, kaipo IUoj instancijoj,
Pn’
' '
zidentas Gailės aplanke prez. tai, gi ją skaičius per tą mė
buvo nagrinėjamos 4 lietuvių
’ ‘
_
Coolidge.tr kitus augaus val nesį sumažėjo 104 asm., kurią spaudos bvlos: 3 “LietuvosRyDabar mokinių skaičius Idadininkus. Po fo. jis ant jach 21 priėmė Lietuvos pilietybę, •ti}” ir “Zienoia Ojezysta.” Tat- S™«K irtoJIs: ««tos Sylpli nuplaukė į Mt. Var 2 ištekėjo,. 2 išsiųsti, 16 persi ikos teismo nutarimai patvirtiri- ,(*piuno klasėj viso192, j įjaukSt
non aplankyti IVashingtono kėle į. kitas apskritis, 7 asm.
tesniajamo kurse yra 11, vidų* .
kapo. .
'
.
,
msiūlyta išvykti iš Lietuvos, o
riniame - 40 ir žemesniajame
taikos teisme buvo na- —4^ dainavimo klasėj viso 64,
ikusiejr patys išvykoj kitas ;
‘grinėjama “Lietuvos. Kelio” jų aukštesniajame kurse 7 ir žpAz,
valstybes.
Šiųymetų spaliu mėn. t d. byla. Redaktorė leidėja O. ,Za- Įmesniajame 57, smuiko klasėj
ją aukštesniajame
Kmme>’ir :.aftskrity bityoj%584 višaitė nubausta pinigine pabauda
o
auks.
ir
teismo
islaidųįiriirse
via
3,
vidurinian'ie
12
svetimšaliai, kurią Vokietijos
'50 skatikų. Buvo kaltinama už hr žemesniajame — 19, vargo743-piliečiai., Rusijos 989 pik,
ym Uy. violončelės—
Latvijos 284 pik, Lenkijos *247 kai kurias mintis straipsniuo- nn
pik, Gudijos 101 pilk Rainos feer “Lietuva — tėvynė mano” 7 ir ųendm)jų dalykų — 24. Be
‘darbo žinių sutrauka. 51 pik, Šveicarijos 26v L, Da ar “Prieš audrą” (“L, K.” N. Lo bendruosius dalykus turi iš•r

i

išrodo, bris gatęs daugiau bal- įstijinės proliibicijos • įvedimą
jmtATMt ANT GELE
su, negu anuomet Harding yra halsų duota 105,506, prieš 86,’aTmrTa^
J
»
056. Už palikimą Daylight
ZINKELIO.
gayęs.
Brazilija. — Aktas No. 431
Marshfield, Ore.
Kol kas Coolidge yra gavęs Sąving Time 93,585, prieš 105,Trauki- išleistas balandžio 9 d., 1924,
666.
...
Už
..........................
vaiką
d^bc^amendtt
į
0
garvežys
ir
vienas
vagonas
Pernambuce, sutvėrė Darbą ir
232,886, Davis 93.870,
La
mentą 58,185, prieš 147,360.
Follette 44,775. ..
nuo tilto krito upėn ir keturi
keturi : Imigracijos Departmentą Vals~
darbininkai
žuvo,
•
penktasis
’tybes Administracijoj. Naujas
»

klausyti ir visi kiti mokiniai. Į
nijos 23 piL, Čekoslovakijos 23 14,1923 m. — X-21). .
& mėn. 2 dieną Taikos teis- bendruosius dalykus įeina: mupik, . Austrijos 31 pik, Jungt.
'mas
nagrihėj^^Liėtiivos Ry- Įzikos teorija, solfedžijo, bar
Valstybių 42 p., Anglijos 22
pik,' Estijos 20 pik, Prancūzi tą”’ bylą. Patraukta, atsako- monija antroji, kontrapunktas,
jos 15 pik, Italijos 9 pik, Šve mybėn xiž. straipsnį “Kelionės muzikos istorija ’ir estetika,
dijos 7 pik, Palestinos 4- pik, įspūdžiai iš Nepriklausomosios
Muzikos Mokyklos mokytoper laužus išsikrapštė ant vii’-[Aldas, kuris rišasi su imigra- kitą valstybių 47 pik '
.Lietuvos’1 (1923-IK-29 Nr.60).j jų sąstatas dabar yra toks:
šaus ir išplaukė iš patvinusios cija, • turi daug reikšmės, nes
Profesijomis
svetimšaliai Red. Ieid. nubausta piniigne vargonus ir choralą dėsto J.
upės. Gausus lietus buvo pa- liečiasi su agrikultūros vysty
šiaip skirstomi: 1,188 juoda pabauda 100 auks. ir 10 auks. Naujalis ■(piiekferins), dainai gadinęs tiltą.
mo klausimu.
‘ .
vimą — VI. Grigaitienė, Oresdarbiai, 733 be apriboto užsi iteismo išlaidų.
Kanadą. —- Atlantiko Kelei
Paskutinis “Lietuvos KeMarini ir Aliks. Kutkausėmimo (vaikai iki 17 met. am
vių Konferencijos raportai pa
5Į*<** w w
GAVO PASKOLOS.
žiaus), 557 amatninkai, 220 lio” numeris (Nr. 40 dataX-5) kas, fortepioną—Elena Stanek
rodo, kad Kanadoje didėja
I‘
Į, Madrid. — Ispanijos valdžia
pirklių, 148’moksleiviai, 313 sukonfiskuotas dar numerį te- Liaunansktenė, Emilija aJūicimigracija' iš Europos šalių,
TURKIJOS
PARLAMENTAS
lgaVo J,200,000,000 pesetą pabespausdinant. Policija parei- kienė, Lidija DaiiguvietaitėNAUJA VALDŽIA
nuo to laiko, kuomet Jungtinės privačią įstaigą tarnautojai.
105 valdžios įstaigą tarnauto kalavo raides tuojau išimti iš Malkienė ir Liudmila Kiželytė,
ANGLIJOJ.
’
Turkijos prezidentas MuštaValstybės suvaržė imigraciją.
smuiką—Monas švedė. LVildjai, 86 mokytojai, 65 žemdir mašinos Ir pradėti barstyti.
fa Kernai atidarė seimą ir pa-l
Ekvadoris.
—
Peiki šimtai
London. •— Po rinkimą, ku aiškino valstybės stovį. Paša- Į ^AUŠES RINKIMUOSE,
Šio mėn. 2 dieną vyriausybės manas-Zaidmanas ir Stasys
bių, 33' inžinieriai, 31 techni
žmonių
neteko darbų, kuomet
riuose premiero Darbo .partija
kad valstybė finansiškai ir I Cbicagoj buvo' rinkiminių
kų, 17 dvasiškių, 13 gydyto- į komisaras pranešė “Ruclio” Jurkevičius, violončelę—Liudužsidarė
tartokai
Esmeralde,
pralaimėjo, dabartinė valdžia
jų. 63 atvykę į svečius ir 18: ne- įspauštuvei,
jog ^MiVinB^
“ Mildos” iAVĮ'vikas
leiGotlibas, muzikos teoriįerii, prįe_ .ekonomiškai takosi, su kitomis| riaušių. Vienas žmogus nušau- rugpiūčio 21 d., 1924 m. Plo
dinio įm-nriaVnviYnn.
konfiskavimo fpismn
teismo -tais.
teis- | ja — Juozas Talląt-Kelpša ir
su McDonaldu, premierji, prie
galinčiu dirbti
lAi-mn
Karalius!valstybgn!ls s^^i gerėja. taSj du pašauti.
vyklą savininkai tvirtina, kad
mo valdžia nepatvirtinusi ir to-1 Viktoras Žadeika, harmoniją ir’
šakyje rezignavo.
> Su Francija santikiai esą priejie
negali
konkuruoti
su
Guapakvietė buvusį premierą Baldx x.miV
dėl suimtieji šio leidinio' eg- kontrapunktą — Jonas Bendo’
a
yaųuilo
plovyklomis
valdžiai
Pašto
agentūros
veikimas,.
ŽUVO
11
ŽMONIŲ.
•.au.
zeniplioriai
galima esą alsinu- Irius, solfedžijo — Aleks* Kačaiviną
Aviną sudaryti naują kabinetą:
kabinetą!
-u—-■uždėjus
daugiau
taksą.
Hampton, Va. — Traukinys
ti iš komisariato. “Milda” ten|nauskas, chorą — Julius Štar* Pastarasai Nutiko tą padaryti.
Zapyškis,
Kauno
apskr.
Nuo
BE KOJŲ, O EINA.
ir autobusas susikūlė ir vietoj f Holandija.—Užsibaigus strei
bendrą fortepianą—Kačaši m. sausio mėn. 8 d. Zapyškio ilsėjosi 3 mėn. šu viršum. Iš to
Paryžius. — Vienas karo in- užmušta
_
kui
1,500
darbininkų
Holandi8
žmones,
o
trys
sm
IŠREIŠKĖ PASITIKĖJIMUj_ valiflas, fcirs neteko abiejų Įso. žeistFmiiė ligoniai
miestely įsteigta pašto' agentū leidėjai turi nemaža nuostolių, naųskas ir Žadeika. Trūksta*
..........
. Autobu- jos didžiausioje mašinerijos
Francijos parlamentas susi
įij padar® laižybas, kad jįs šaa tapo į šipidius sudaužytas dirbtuvėje, galima sakyti, kad ra. Per pirmus UI metą .ket nes leidinio pardavinėjimas bu- dar* muzikos istorijos ir estetirinko ii* atsidarė nauja sesija.
vo sulaikytas pačiu geruoju lai- htOs mokytojų. Bet kandidatai
“nueis” 4,000 .kilometrų. Jis jr žjųones nesvietiškai sudras- industrinė taika toje šalyje su virčius parduotą pašto ženklą
Paprastai tas įvyksta Franci*
už 1000 litą; ■ gauta registruo ku, reiškia, kaip jis naujai pa- jau patiekti ir manoma, kad
TO grįžot
•
.
joj su triukšmais. Bet š\uo sy- ketionę pradėjo ir jau “nuėjo” kyt5. Draiwris
greit užtvirtins, šiemet patos korespondencijos 310. laiš sirodė iš spaudos.
.'79 kilometrus.
'
—
.
Nauja
Škotija.
—
Geležies
ir
vos
gyvas.
Keletas
kitą
sužeis

* kiu to triukšmo buvo daugiau,
-------- --- —
Įkviesta, Liudvigas, Bęndorius
kų,iš kurią 88 vidaus ih. 222
plieno
dirbauvės
užsidarė
Sydtąją'kovo
ja
su
mirtimi.
Auto

negu bile kada pirmiau. PreNiekšą darbai.
ir J. štarka.
TIKISI Iš ARGENTINOS. busas regulėriai važinėjo tarp ney mieste, Naujoj Škotijoj, ir tarptautiniai; išsiųsta registr.
mieras Herriot reikalavo pasi
korespondencijos 130 laišką,
Pereitais metais Vilkavišky
Mokykla ir dabar dar tebeiš tos priežasties labai daug be
Dėl prasto uižderėjimO Vo- Poųnpson ir Hampton.
tikėjimo. Pasitikėjimą išreiš
tame skaičiuje 80 vidaus ir 30
por medžių sodinimo šventę bu-' tnri savo tik 4 kamabrius, ku-'
darbių apleidžia tą viietą. . '
kė 410 atstovą, prieš jį balsavo kietijoj maistas
ėmė labai
tarpt.; gauta primokamos ko vo apsodintos medeliais svar* [tių» toR gražu, nepakanka. ToParagvajus. — Nuo rugsėjo
brangti. Kad nedateklią pa TINKAMAS PAMINKLAS.
171. ■
respondencijos129 laiškai, su
*
hesnės miesto gatvės. Kad ap- dėl tenka mokyti išsiskirsčius:
. 2 d.* 1924 m. komunikacija Pa
Schenectady,
N.
Y.
Genepildyti, tai bus gabenama
moje 60 lt. 40 cnt.
J
saugotą nuo gyvulių, Pagraži- 2 dainavimo mokytojai moko
GAL NETEKS VADOVYS- maisto daiktai iš .Argentinos., ral Electric kompanija pasky ragvajaus upe su, kitomis pa
Agentūros vedėjui už, Ugon- nimo Di’augijos skyirus juos savo bute, trečias pradžios mo*
saulio dalimis visiškai suparaKanados ir Indijos. Yra spė rė $25,000, nuošimčiai kurių eis
. ,
TŽS.
lyžiuota iŠ priežasties Argenti- turos vedimą išmokėa ISo litai aptvėrė, ir medeliai beveik vi- kyklnų, fortepiono klasės
jama, kad gruodžio menesyje moksleiviams Union College’o
v
sė pamokų eina privačinos iKįAnglijos Darbo partijoj pra
Uos Upių darbininką streiko, ir algos. Spaliu mėn. 9 d, atvy si prigijo.
maisto produktai jau bus ant sušelpti. Pašelpą gaus vaikai
Bet Msirado niekšų, kurie [tuos, varganų taip pat/
sidėjo nepasitenkinimas pre
tųs kompanijos darbininkų. komunikacija su Paragvajų ko P. T. ir T. V-bos męciianL
Vokietijos marketų.
mjeru McDonaldu.
Sakoma,
v
, kas su darbininkais pravesti spalių mėn. naktį iš G į 7 dieną kos teorijai ir chorui* “VlllKK
Šitas fondas bus paminklu gar daug nukentėjo.
kad per jo klaidas dabartiniai
saus elekfrkininko Charles P,
Šveicarija.-— Sakoma, kad, naują liniją ir įtaisyti Zapyš Vilniaus g-vėje nulaužė 19 me lakis” duoda porą kartą
SUSIRINKS
PARLAMEN.
rinkimai pralaimėti. Sneka.'
, Steinmetzo. Dr. Steinmetz mi- Šveicariją svarsto apie imigra-, kio m. .telefoną.
deliu viršūnes, danginusia a- vaitę savo klasę. Norą jau
TAS.
rė metai tam atgal ■ Jis buvo eijos sumažinimą/ kad tuoiųi . Zapyšklečiai nors kartą, su- Žuolėlių.
ji.metai, kaip Direktorius riU
ma, kad vadovystę paims Tho.
mas, koloniją sekretorius arba Italijos premieras Mussolini General Klectriė kompanijos palaikius tik tokią gyventoją silauks patogesnio susisiekimo Toks niekšingas darbas, jo- Pinas *auti patogesnį butą,
iki ^iof nepavyko/
• \yheatley, sveikatos sekreto- paskelbė .parlamento sušauki- inžinierius ir Union College’o rūšį, kurie priduoti) daug su centru, kad neprasidėjus, ar-ldu būdu negali būti dovmiūprofesorius.
ha sustojus Nemunu navigaei- tas if praleistas. Policija iv vL
naudos tai Šaliai.
mą lapkričio 11 <1.
rius.
("IdetavaV)
• T T“ ■ -

U

a

?

d<ito, k>d MĮ&Miiiį
suavint*’ Mta <»*&
gauti ktiū,

litį?
M*

organiiuotite, spiestis politiniu,
grupėn, nežiftrint tikyboa ar politlškųpužvalgų, nes tik sudarius
visur drūtas jlgw ir gelbėjant
viens kitiems, bus galima atsiekt '
daugiau negu dabar numatoma.

ar kaliam dešimts dolerių savai
tėj (žiūrint aut kiek būsi apsi
draudęs) gydytojui, ligoninei
užmokėti*, ar šeimynai užlaiky
ti. Šiandien esi sveikas, o ry
(ris V’OlKli)
toj nešinai kas atsitiks. Tt su
every TUE8DAY, THURSDAY ahd SATURDAY prasdami lietuviai darbininkai
•....... by
>
būriais rašosi į f&is-mo pašal
JO8ĖMT8 įmOMOdf B. O. AMOCUTIOM Of LABOM pos skyrių. Per keturis mfej.
M wwud-daM iftMttor
191S il>» po«t offlce at Boatoo, MUI. nuo š. m, sausio 1 d- iki bal. 30
I
uader ffie Act of Mareli 8,1870.’’
d. Susinus išmokėjo nariams*f4om|>taiiccfor raafllug it speckl rate of poatagr pmlded for ta Scetiou 1108
ligoniams $38,530.15 pašalpų,
of Oct. 8, 1917, authorized on July 12, 1918."
-

■fc.

it

*

JUw Jemy VakrtijM Lietuviai ir
Keli int'UcsMi tam st gal, čkneie
susitverė Lietuviu Politikoj* Kliu-

sus vahiijoti iteittvHie: į. vjenų po- .mėnesyj. Priduokit Sekretoriui
litinę -gįuęn ka4
t»ip m- mvo pavardcsHr adresus dabar,
KASTOM, M,
fcant, gaUtisę
kurių būtų lUd būtų galima susirašinėti ir poS
galiaia ptM*u4ot pri»i«jiw reika 4r*ug jeigu reikalaujania, ir dau
Mūsų kbloiujoa katalikai juda
lui. IarinkUlaikinl Centralė val giau informacijų bus galima su
visokiame veikime. Labai daug
dyba po dirakeija lietuvių advoka teikt, adresuojant sekančiai: Misa
i gyvumo parodo merginų draugija. <
to Novralęoski — Pirmininkas Juo- M. tfavage, Box 14, Vaux Hali, N,
taipgi ir kiti neatsilieka. Btai
zas Kralikauskas iš Netvarko ; VL J.
*
spalio 2 d, šv. Mykolo Klubas bu*
ce-Pirmininke Misa M. Vau Sava* * Patartina ir kitoms valstijoms
t vo surengęs vakarienę. Joje dage iš Ėliaabeth; antras Vicę-Pirmi»inka» Antanas Freneh iš Porth.
t
Auiboy; Sekretorius iš Kast
Drauge;' antras Sekretorius iš
Vaux Hali; Spaudos komisija •—
Dr. V. Lazdynas, W. Vaškas ir 0nu Ajauskiute iš’Nebark, N. J.

bas iš keletos narių, pagelbėjimui
nepiliečiams išgauti Amerikos pi
lietybės popierius ir podraug tarti
NEPAMIRŠKIME VAIKU iį'H ir politikoj, ypač rinkimuose.
SUBSOBIPTION BATES :
Susivienymas
Vaikų Kaip dalykai iki dabar stovėjo,
$4.56 ČIU.
lietuviai, taip sakant/ snaudė, po
Skyriuje turi keturis tūkstan
and mburh®
litika neužsidomėjo ir todėl policountnėti yeąrly
čius narių. Tai dar nedaug.
tikieriaj su lietuviais nesiskaitė
Ir vis tai dėlto, kad ne visi su
kadangi visiems aišku jog lietuviai
prantame, jog vaikus būtinai
reikia apdrausti ir nekur kitur, nėra organizuoti ir hors daug yra
Sumanymas puikus, tikslas aukpiliečiu, labai mažas skaitlius pa
bet mūsų organizacijoj, SitsiKinis, mokesčių-išlaidiį nėra, aukų
vieiryme, nes tuomi apdrau sinaudoja balsavimo teisėmis, kaip
neprašomai Ir kodėl neprisidėti?
džiama ii* jų tautybė. Susivie- vyrai taip Jr moters. Šiandien,
susitveręs Neivarkc Lietuvių Poli- Bent gal, kad pavydėti lietuviams
nyme būdami jie užaugs geri
tikos_Klįubas_ skaitliuoja 900 na tokokitostiiutosjaiL'senai-turi.
KetaiaV-gerLamerikenairmy^
rių, kurių didesne pusė piliečiu ir Ar gal, siaurai žiūrint, kad viens
les savo tėvus,, gerbs savo tau
kits lietuvis neturėtu augštesuę
' Šį raštelį labai atydžiai per- [Valstybėse yra MŪSŲ.-SUSI- tų, jos kalbų ir papročius. Jei jau štai pradedama atbusti — ke
.
*
vietų už anų, draugą. Broliai lie
. skaityk.; Perskaitęs rimtai pa VIKNYMO kuopos. Iš viso jų kas pakalbiiia sūnų ar dukrelę- liama įvairūs pamarginimai, pra
p. A. V. Blsca nuo Suvienytų Valstijų Linijų rehgia'specialų Kale- a
doras Ekskursijų t Lietuvy. Pasažlerlal Išplauks ant didžiojo ‘‘Leviath- S
kalbos ir tt. is kurią žymiusia tai tuviai ! Meskime senus iiapročius,
galvok apie save, apie savo jau yra TRYS 6IMfW.
prisirašyti prie Sttsivienymo,
nu" nuo New York’o Gruodžio G d. per. Soutliamptojfų. Jus pasieksite j jį
buvusi spaliu 28 d. utaminke, ku pamirškime sęnųs^At^J$Uš nesu
savo* tėvynę laiku sueiti su draugais Ir glininėinis, dėt Kalėdų švenčių. ;i}:
šeimynų, apie artimuosius ir
neniunokie
ranka,
bet
prira

Lietuvių R. K. Susivienynias
tikimus;
ar
esate
katalikas,
,'pl'orioj kalbėjo, žymūs republikonąi
Baslteraukit apie šių ekskursijų dabar. Jus gausite mažiausiorais I
abęlnai apie ateitį.
To nepadarysi —- nu
Aineril|oje turi SEPT YNIS ap šyk.
uetikjlitis
ar
soeialistiis,
lėšomis,
Švarius puikius kambarius, gerinusį valgį, didelius ir priiiimus į
reikale parėmimo ją rinkimuose.
skriausi
pats
save,
nuskriausi
publikos
kambarius ir mandagų patarnavimų per vigų laikų. •
;
saugos
(pomirtinės)
skyrius.
I
Vimeins yra žinoma, kad
Podraug jau ir ateinančiuose iniesk darbininkas ar kapitalistas, viską
Kodėl ne prisidėt
prie tuksiančių,
tūkstančių, kurie keliaus Romon, 1925
1025 m. dudu- ♦
*
jiuetprie
mūsų gyvenimas šioje žemeje Reiškia, gyvybę apdraudžia vaikų, nuskriausi Lietuvių tali to linkiniuose lietuviams bus .pro tai užmirškit šitam reflcale, bet
iyvaųt
šventėse,
šv<
rentų
Sielų,
kaip
proklamuota
per
,
To
šventenybę,
Pupą,
Ž:
yra trumpas. Ir tam, kad ir ant $150, $250, $500, $750, jų. Žinok, kad Sus-mas ‘ap ga pasiklausyti kalbėtojų, kuomet dirbkit dėl visų lietuViij politinės i
Bet pilnų Infomacljų rašyk arba kreipkis dabar
•
' , 5>
$1,000,.1$2,000 ir $3,000.
draus Tamstos vaiko gyvybę,’
gerovės.
Kuomet
darbą
atliksit,
praeitais laikais į lietuvius buvo
united statės lines
|
sveikatų, tautybę ir dorų. Vai
t ’ trmnpas, mūsų gyvenimui iš vigalėsite jau tada ir su priešais sa
Pašalpos skyrius turi PEN
nekreipiama jokia domū.
New Vark City . s
sų pusių yra labai’ daug pavo- KIS. Reiškia, į tuos skyrius kus apdraudžia nuo 1 m. am ; Bet tai tik pradžia. Spalių 26 votiškai atsiskaityti. Dėlto kvie j 45 Broadvvay'
Siūly kite jųsų vietos agentų
,
5
žiaus.
75
įstate
Street,
Boston,
Maus.
į
čiama
Visus
New
Jersey-lietuvius
priderančių sveikatų apdrau
d. nfedelioj, buvo lietuvių susirin
•v
r
Mauivglūg Operators for
i
Dabar
demokratijos
laikai,
prisidėti prie šio sumanymo, iš
'Gyvenimas žemėje nebus džia aut $3.50, ' $7.00, $104)0,
kimas
Eobert
Treat
Hotelyj,
New5
UHITED
STATĖS
SHIBBING
BOABD
|
į ,
todėl Lietuvių R. K. Susivieny- arke^ kur pribuvo žymūs veikėjai visu kolonijų — Camden, Trentikslus, , jei jisai nebus sutvar $14.00 ir $21.00.
kytas, jei kiekvienas daromas • Susivienymas išleidžia nuo me pilniausia teisių lygybe vi iš; didesnių lietuvių .kolonijų, Neiv ton, Gloueester, Paterson, Atlan■—'------ :-------- ~X— -------------- ’——:—~~ *
I žygis nebus apgalvotas. Savo savų savaitinį laikraštį, orga siems nariams. Privilegijų nė Jėrsey valstijoj, kaip: Ėlizabeth, tic City, Cape May, ir tt., —- at
siekiamo tikslo neatsieksim, nų, “Garsų/1 kurį gauna kiek ' vienam neduodama. Visi mo Pertk Amboy, Harrison, Kearny, siųskit kuodaugiausiai delegatą
ka mokesčius, visi pildo pačių ir tt. su tikslu suorganizuoti vi- ateinančiam susirinkime gruodžio
t gyvenimo neišnaiidosini, jel vienas narys.
narių nustatytus įstatus,' VI£>1
[ kiekviena valandėlė nebus praKodėl Reika&iga Apsidrausti IR MOTERYS IR VYRAI LY
Negitldyk kūdikio vakare jei nebus
^leįsta savęs tobulinimui, dar* Savo Gyvybę?
gerai vidurių liuosuvęs per dienų,
GIO
MIS
TEISĖMIS
PRIIMA

; bui savo ir artimo naudai.
^KŪDIKIŲ >
rNeduok kūdikiui čiulpti tųSčių bonĮ .šį klausimį pats gyveni
MI nuo 18 iki 50 m. amžiaus.
kute, arba kitką nusiraminimui.
Daug lengviau būtų gyven- mas atsako. Retam, kuriam-iš ■ Lietuvių R. K." Sušivienymas
Neduok .kūdikiui ’avistų a-r gyduolių |
be
daktaro aptarimo..
musų
pasiseka
sutaupyti
tiek
DELAPRUPINIMO'
U,, jeLųpmų gyvenimas būtų
’ Nedupk kūdikiui arbatos, kavos ar
Amerikoje yra tvirtas kai uola
•MOTINU IR'
K Kuošąa nuo įvairių pavojų. Bet pinigų, kad ištikus kokiai ne
alkoholiniu gėrimų.
dėlto, kad tepriima narius
' Neduok kudiikui Šokolado, saldainių fJ?
KŪDIKIŲ
SVEIKATOS.
kurtam. Skaitai laikraščiuose laimei nepatapti kitų sunkeny
ir
t. p.
sveikus kūnu ir dvasia — lie
(į’enoSįS^itikimus,.plaukai tau be, turėti palaidojimui, šeimy
Neduo kūdikiui kieto maistu pirm
tuvius katalikus.
*
įdėtų ir tada tik po truuptj ir lengvai
? ant giguos stojasi! Vienoj vie- nos bent laikinam aprūpinimui.
Tolimesnių ir smulkesnių in
suvlrSokomose formose.
; toj kasyklose žuvę, šimtai žmo- Jei biis'i apsidraudęs Sušivieformacijų gausi prie kuopų raš
Neskupėk su vandeniu atsigėrimui;
l nių, /Kitoj prigėrę; trečioj uyme, sulyginamai mokėsi la tininkų arba Susivienymo Cen
Kurie norite gauti liauju dainų, reikalaukite tuojaus,
vanduo pagelbsti vidurių judėjimui.
NNepūsk ant kūdikio valgių dėl utauI dirbtuvėj įvykusi ekspliozija bai mažuk mėnesinius mokes
1z nes nedaug* turima Agentams ir chorams nuleidžiaSlmo.
tre, 222 So. 9-th St., Brooklyn,
į daug darbininkų į anų pasaulį čius, o pomirtinė bus stambi,
2 me didelius nuošimčius. Pinigus siųskite su užsakyNepadaryk maisto daugiau, negu rei
N. Y. .
kalinga vienam sykiui. Geriausios pa
5
irtais kartu.
«
.
g nuvarius; ketvirtoj traukinys, kuri nušlūostis našlei, našlai
sekmės gaunamos kada pieno mišiniui
Narystes vajus dabar eina
sėkmės gaunamos •kada pieno mišiniai
> gatvėkaris ar automobilis su- čiams ašaras. Prie SusivienyPittsburgh’o apylinkėse.
tik kų Šviežiai pagaminti.
į "važinėjęs; penktoj staigi mir- mo rašytis yra gyvas išrokavis
Nevartok jokių kitokių gumų prie
bonkutes
išskyrus Čiulpikų.
/ tis vieno šeimynos nario visų mas, mokamieji Sus-mui mo
Nepalik'kūdikio vieno su bonkute.
L. ŠIMUČIO PRAKALBOS
Nepasitikėk kam kitam išvalyti indus
; šeimynų suardė ir 1.1, ir t t. kesčiai yra geriausias įvestSTRAIPSNIS 92
ir bonkuteš; prižiūrėk šįtus svarbius
s O kiek šiaip visokių nelaimin mentas. , Tik žiūrėkit:
L. * Šimutis, * ‘ Garso ’ ’ redak
dalykus pati. '
»
Nepamiršk sykį į savaitę kūdikį pa
• IVAPA '
p
Nariui prisirašant nuo 18 torius, L. R. K. Sus. A. reika
gų atsitikimų, sužeidimų, ilgų,
sverti.
20 dainų dviems ir trims lygiems balsams. Muzikų
> ' neišgydomų ligų.
r
metų amžiaus/jis sumoka į me lais kalbės šiose vietose: •
Neleisk kūdikiui čiulpti bonkutę il
Sies rekomenduojam e-■sekančiu s “ne
giau
kai
dvideSinrts
miliutų.
daryk,
”
manydami,,
kad
vidutinė
moti

& parengė A. Vaičiūnas, karo , chorvedys, Labai ’
TAIGI, jei nežinai kur eini, tus $llr.40. Jeigu numirtų su
Ėlizabeth, Pa., Lapkričio 30 d., na nėra tiek’gerai informuojama apie Nleisk kūdikiui užmigti su čiulpiku,
gpazios ir tinka vyrų chorui. Kama.... .
K '
savo ir savo kūdikių gėrovę, kiek tu burnelėje. Nežaisk su. kūdikiu po val
kur skubinies, sustok, pagal- laukęs 40 metų, per tų ilgų lai 12 vai., po mišių.
.St. Šimkaus
rėtų- būti. Dideli žingsniai’ paadryta tų giui. tai jis ilsisi ramiai nejųdonias.
Duguesne, Pa., Lapkričio 30 d., žinių praplatinimui per valdžios įstai Neleisk valkams žaisti su maistu; ne [ g Vienas žodis nė šneka (ehoi’ni) *. <.•»..
■ vok ir nusistatyk sau kelių, ku- kų sumoka $250.80.' Gautų po
.40
t »
»
J
.
Ca
1
1
a
t
-Kelpšos
bandyk
jų
domę
nukreipti
aižaisti
su
gas
ir
kitar,
bet
Borden
’
s
Kompanija,
■
■ rilio eidamas galėtum gyveni- mirtinės $1,000.00 arba $749.20 4 vaL po pietų. '
.50
į, g Darbininko daina (mišriam chorui)'...
.
suprasdama, kad tūkstančiui kūdikių jais valgant
& Balnok, tarno žirgų. Gerkim broliai (mišrių balsų
•McKees Rocks, Pa., gruodžio 1 penimi su Eagle Braud Pienu, paduok Neduok vaikams valgyti tarp valgių..
• mų padaryt tikslingu, maloniu, daugiau, negu įmokėjo.
.®
chorui) česlū vg Sosnauskio.
Nepavelyk valkams4 greitai maistų
da Situs nedaryk, užpildymui spragos.
į;;|«
laimingu ir saugiu, kad isveng- . Jeigu sulaukia 50 metų, .tuo d., 7 ;30 vai. vakare.
ryti,
Lai
ima-užtektinai
laiko
sukrainMes tylomis apleidžiame patarimus
i g Blaivininkų himnas ..................., . .
.15
tumei galimų nelaimių ir pavo- met sumoka $364.80, gi gauna : Ėxpbrt, Pa/ gruodžio 2 d., 7 $6 apie gydymų, žinodami, kad tokius pa tymui.
.... tu
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Neapleisk vaiko dantų. Tat svarbi
tarimus geriausia gali suteikti gydyto$1,000,00
arba
$635.20
daugiau,
vai.
vakare.
priedermė
kurios nereikia, užmesti.
jjasj-kada
reikia.
AR ŽINAI, kad vienam, be
Neragink
vaikų valgyti. .Tet jie kas
negu įmoką.
Wilmerding, Pą., gruodžio 3 d.. ' Nepeuėk kūdikio per dažnai ar per dien atsisako,
valgyti prie- stalo, piisidaug.
kitų, pagalbos sunku tiksliai
rodavyk su gydytoju. ,
Jeigu sulaukia 60-metų, tuo 7:30 vai. vakare.
Charleroi, Pa., gruodžio 5 d„ ’ Neguldyk kudiiko vakare nepupenė- Sktiiliik atptižiai Situos, slmvpsnius kas
gyvenimų sutvarkyti ir pavo met sUmpk&.$478.80/gi gauna
;jUS. , *
savaitę ir pasitiek ateiviui.
“f

$1,000.00 arba $521.20 daugiau, 7:30 vai. , vakare.
negu sumoka.
Donorą, Pa., gruodžio 6 d., 7:30
;' Jeigu sulaukia 75 metu, iūo- vai. vakare.
Bentleyville, Pa., gruodžio 7 tį„
met sumoka $649.80, gi gauna
$į(lQ0J)0
daugiau^ 12 vai., po mišių.
Amžių patyrimas gerai jau negu įmoka. /
Pittsburgh, Pa., 254 kp., Penn.
įrodė, jog žmonėms, ypač dar-Šios skaitlines yra sudarytos Avė., vakare, gruodžio 7 d.
.
bo žnipnėnis, reikalinga orgatik vieno .skyriaus
$1,000.00.
Vandergrift, Pa. gruodžio^ 8 d.,
aizaėija, kuri padėtų nešti sun-Šio rašteliu pradžioj kalbė 7:30 vai. vakare.
įį kių gyvenimo naštų, sėkmingai jom apie pavojus/. Mirties vaN. S., Piltebųrgh, Pa., gruodžio
* lišyestų per pavojų ir sunkeny
10 d., 7:30 vai. vakare.
bių eibes.
ils iš mūsą, esiime tikri, kad su į Homwteadf Pa., gruodžio 11 d.,
AR ŽINAI, kad mes lietu
lauksime senatvės.. Kiek tokiu 7:30.y»l.vakare.
viai turime tokių organizacija atsitikimą yra, kad narys, tu- ! Braddock, Pa., gruodžio 13 d.,
į Amerikoje, kuri pagelbsti
vedamas ‘30- nu. aniž., prisirašo 7:30 vaL vakare:
mžiaė. gyventi, užtikrina ateir landos
vienūs nežinome.
Ku-  i BridgtvUle,, pa.,. gruodžiu 14 d.,
prie ne
Susivfenyma
ant tūkstan
apmaudžia mūsų gyvybę ir
*
v
“
’ "*
čio doleriiį pomirtines, - išbūna po mišių, 12 vai.
rūpinasi mūsų tauti- organizacijos nariu metus ir ■ & S.', .PitUburgh, Pa., gruodžio
įsfiub, r&aswais irs Švietimo
mirštirsumokejęs tik $16.44,' o 14 d., vakare.
.
/
.
f^&alajisl
f jo šeimyna, ar tos, kam jis po
«rg#nistaeija vadinasi—
mirtinę užraše, gauna visą i Dvejopas hūua nusivylimam
>HHĖTtrt’UT ».'K.- SŪ8IVIEtūkstantinę! Tik pagalvokit— vienas iš galios, kitas gi iš.silpAMERIKOJE. Liet. R. K.uSusivienymas Ame mmm; pirmasis — tai sparnas
1 " ’ i.4)»ganiisa<njojė jau rarikoj per penkis menesius, nuo kilnios žmogystos, o pastarasis
iaaJon>4 prieglattdi} ŠEŠ1Oš, m, gegužes men. 1 d. iki spa- i—‘ramstis skęstančių bedug
tstik TėKETANerp uetu
j
liu.l^d.
pomirtiniu išmokėjo nėn.
. bA»BlNiNKŲ ir K&
?'i ^lWf4,6.%.D?j,vis daugiausia

jų išsisaugoti

į

ra

Vomstaeciai mcsc

0*EmiO8 VAIKUČIAI!
ftioji oi’tpMUZuuija-jau priuuaavo kupitalij iki PUSES
OįlO DOEERSff! ‘.
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Kur negeru, sąžine — tau ge

w" apdratu

r* t

ii klausa.
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Ali t an o Baciųlio
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t a
Nauji, tllc išleisti veikalai
t 5 . Atteka prieš dienų, (svlo)
...
& Žvaigždute (solo) ir Aušta rytas (diieas)
S Oi, dainos (solo arba duetui) ............
5 Koktumas (duetushossui ir sopranui) ....
» O, laisve (mišriam kvartetui arba chorui), «
j ■* Myliu (mišriam kvartetu arba chorui)......

► * •t
• «

• • •

»■

*

4,

1

•

Mikę Petrausko

|

1.00
. .75
.50
1.25
.50
.75 i
-I
t
t
4

■ | Lietuvių dainos. “ Telpa 69 dainos. Knygą 90 pusi. 1.50 j

Pienai neturi

.5 Metų Kanklės. Telpa 55 dainos: chorams, duei
tams ir sohims. 190 puslapių
*
i, Girių Karalius, vieno veiksmo fantastišku opera.
Labai gražus veikalas. ....................... 3.00. :
10.00 j
Opera, “Eglėj žalčiųKarąlienS*’..........

‘Solo: balsui ir pianui:
Siuntė mane f motinėlė ..
Žiu nakcialy (dzūkiška)
»
4 • r. • K ♦
♦
4
Jojau dieną*•. 1ui <- kfr
. » ****
*
( Vai aš pakirsčmu « *****
4
*■ ->
Už «ilingilį **-**£»*.* • * • ♦ * • t * M M.
t •» • •
Xo liūdit svėtoiįai
*
i * *
4

i

* •

» -fe 4 •
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♦ • 4 * S K

I
******

J

ftliuštai kaip Vartai. Eaįh PieH,
pririš mtmta iltį MduMm ir mmį

i

radaro
BtntDIHO
^EWTORK
i

i

Piemenėlis (duotas)
Skyniau skynimėlį
Saulsll ratRhnm-..
Uhgo (latviėka)
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MtiMM B* t«« *u Iri-Lpiakl )u», f. ViMpi Bukai «ę-1
Komu tearia Krite Kteflbt
MlMŪM,« vUfeMlfc. į* taiapti* Man«rtu, taiį’a.
Mtt
t«*|S*llTMW.»w*cijo. Aona,.i«- . Katalikai juda gana gražiai.
' ką ir jptųra&adją (Iterrikte par- airašyt mi Varius ir ptateodįn d«T»Uj««t yuf. S. Įtaiki, ,4f«rt Klęhoųps gerai sugyvena su visais
dauc atakhiott aolitikiarba km*
š valdžią katrie bolševikai, o etai* dalyvavo koaearte
_ _B. Julita
_____ parapijonais. Nesenai buvo su
te* gjM&onėjimams jie tą dane. JurMkta su Tautkum jg Pruvidence.n A Stanaauskas ii rengęs misijas, kurios mūsų kolo

• «T>»
■

t

į

t
J
’V

m ne dėl lietuvystės, bet <W^ta< kviečiui iš pelų.

kromelio.K).
’
.
’
ūv. Myittee Klubaa^rtipiMte vilokiaia politiniais patarinavteate
Jote* k» uoti totete w» teteapte šios valstijos politiką,

*

................
Naahua, p-ni R. Ringailieuė ir
p-lės H, Tooiney. ir M, Noonau.
Programas susidėjo iš sekančių

~

j

čiąi o *pte kunigui nšr ko ir kal
bėk

i Broliai katalikai, laikas auripraati, juk žinote pati*, kad ne
jūs, kas būt 11 vadinamų sandariečių? Nieko. Iš kur-gi jūs gau
nijos katalikus ir net nuklydėlius
nate tomaūnų klerikalų vardo! Iš
labai sustiprino dvasioje; daugelis
aandariečių Tai kodrigi duoda
suklaidintųjų atsivertė ir pradė
tės save vedžioti už nosies.
jo eiti bažnyčion ir tarnauti Die
. Broliai it seserys I gana jau tar
vui ir Tėvynei Lietuvai.
nauti laisvamaniam, Bažnyčios ir
1 Žinoma, atsirado ir lokių šiauTautos priešams. Tėvai nepasi
dinių katalikų, kurie klausė pa
duokite, neduokite savo kūdikių
mokslų su ašaromis, o po kelių die laisvamaniams.
Lietuvių tauta
nų nuėjo tarnauti tam laisvama maža. Mes darbo turim daug.
niui kuris Dievo žodį rašo su maža Dirbkim dėl Dievo ir Tėvynės laeraide, o velnio su didelė, kurfe tuvos.
Šmeižia katalikus, Dievą ir būŽny- A
#♦ V*
«
»-

r i*.

*

lidAftftMipltt

į

ftetela htehšjto ha». i
Spalio 28 'd. čia .buvo lietuvių AmImhmi BHiknlhaaM £M Malin
talpa ptMteteos. Js# btva «HAė- tg ’tlbtetel svetying.
U Lawrence’<> lietuviai grolM 0* '*
lije *v. IterijM
Su Žmotete buvo 700. žteth^u *o tarpe laikosi, vienijasi.
kunigą# ivągždyu
sdvoimteę Šių dviejų vtouomeniaią pra^otel
Gfegg ir llr. Landžius. Muaigmr buvo ir bendras pokilte “PateM .;
Virūiauskaa perstatinėjo Kalbėto goj” Nąlumte Durnoj. M.uMv -Z
jus, Jis tešaukė kalbėti keletą lietnvią laikymoMi kaikurie aedy* M
Lawronce’o lietuvių darbuotojų, Ino vadai labai piktinasi iv Uapig ^
kurie vieną kitą žodį pratarė rėk Žmonėms didinti nesanfikius Ir

t Į. Eoes teosrdos — V. jRampia — Choras.
kalau/lami taikos ir vienybės Law- irutę. Mmi bloga rodą,
tai gali gauti.
2. Vate Creator — J. B. Mrii*'« -I"'* ■
rertce’o lietuvių gražioj kolenioj. ' ^Keleivis*’ širdingas, dėl tetek-»«š
c Kinkas organhmeja vakarine
Brangieji mano draugai i Ga- tur — Cteraa.
Pakviestas kalbėti buvo ir kun ga Virmansko ir kataliką baisy*
mokyklą, btut proga pasimokyti^ Inia Mmi tamatiB laiika. už kttri ma3. ,0rgan8oloSeherw —J.H.
Juras, kuris keletą naudingų žo- ‘i<ios. Išvadžioja kad kun. atUn*'
M A toniai ačiū. .
Ragenr — A. Staašauskas.
džių pasakė.
kydnmau LanroiM** ?5 Ifetuyiitaią -«
Buvau vilMariampoIije, ir užė
4. Kirto — Jį A Kerman —
MkUMtsu^k. imi.
y
Pora savaičių atgal buvo tokios biznierius ir linkdamas nuo jų
jau pas gerte kum V* Dragunevi- Choras.
naudingos prakalbos Kliubo salė- jiaujai bažnyčiai aukas pasišauk
5. Avė Maria — H. Millard—
IŠ Montetoos šia-tas. dažnai yra Hų ir sveikinau su geriausiomis
t „ .. .
—.b...
.
....
... . Įt
« nM|jrihiiti.«itj>>f vitmok de dame iienomia nuo jūsų, už ką jis buvo p-ni R. RingaUienė.
tebsi uataiskiaiaa. kad ^anamiri6. Sanctus VI. A. Leoiiard —
Kaune 1910, puslapių
<« .
svarbią dalykų yra nepajudinta,
Prietelk ar Priežai? Lenktekai parašė kun. K. Ntesalosrskte W
tate jo. Daug klausinėjo apie ia- Choras.
Tadai aš stengsious npre trumpais
tė kum Kazimfejas Marma,
aprašyta girtuoklių gyu
vo ginrinsUiua, vslydamss visiems
7. Adagio m F. — Beethoven
ruožais pabrėžti kietą dalykėlių,
veiiimo pasekmės, Kaune 1909, pmd,
&
parvažiuoti į Lietuvą aprigyvent
A. Staiteauskas,
kurie bus įdomite nte tik monteUie,
SPAUDOS
SVARBA.
ir mane dikčiai argino kad pasilik ’ 8. O salutarte husite — duetas
Oliveris Twtetaa. Tei viena iš gražiausiai'nusisekusių vertimų ' *
čiams, bet ir kitiems lietuviams.
garsaus anglų rašytojo Gharies Dietomis. Apysaka, kuršį
čiau Ltotuvoj. Matyt, kad yra — apnelės P, Tamošiūnaite ir .P.
Visi mokytesnieji žmones gerai suprantu vertę gerų, dorų
Montelloj yra šv. Koko pašelpimyli senas ir jaunas, biednas ir turtuolte; neapsivilsi gavęs
knygų ir laikraščių. Todėl popiežiai, kardinolai, vyskupai^
geras tėvynainis,, mylinti* Lietuvą Petrauskaite?
Uė draugyste, Vardas Šventas, bet
—^ią-iįjrgąr" TertFJonas KMtašr&iO pusi.,,tįį
9.__ VardasMarijof^ — Naujalio kunigai ir visokį inokytieji ragimt vimts^ skaityti gerflg, doras'!
ir Lietiavos žmoneavha Širdimi.
jos darbai ir valdybą tai neŽinia
Paraše Hęnrik Sienkieiviez. Lietuvtekai vertė Sta-*"
knygas ir laikraščius. Štai kaikurių didžių vyrų išsireiškimai Q<0
Jte yra lotynų kalbos ir tikybos — Choras.
kokie; Ši dr-ja jau gyvuoja 3 me
garas. Labai graži pasaka. iŠ laikų Nerono viešpatavimo,
.
dogmų profesorius gimnazijoj.
M Allegro Pomposo — E. apie knygas ir laikraščius:
tai suviil. Pirmininkauja p. Kkada buvo didelis krikščionių prispaudimas. Pasaka parašy
Kun. V. Dragunevičius sakė, “da Shepard *— p-ni Ringailienė,
Vienų knygų pakanka paragauti, kitas verta praryti, o
ta trijuose tomuose. Hhenandoalt, Pa. 1905, Tomas 1, pūst
nas. Kai šis ponelis užėmė pirmi
kaikurios
yra
tokios,
kad
jas
reikia
sukramtyti
ir
suvirškinti.
bar
Lietuvoje
mergaičių
ir
bernai

*
11.
Avė
Maria
—
Luzzi
—
R.
ninko vietą^ |ai dr-jos kasoj buvo
278. Tomas D, pusi. 224, Tomas III, pusi. 302, tiso pūsi.
čių lanko gimnazijas 25,000, o Juška.
' —Bacon
804,kaina
suvirš $8,000, o dabar jau neber
prieš karą. Rusų valdžioje, -vo8 dit
12. Veni Jezu Cherubini —
Jei knyga kilus nuo širdies, tai ji pasieks kitų širdis; au Robteaona* Kruriua. Graži morališka pasaka. Antra pertaisyta
$4,000. Tai geras draugystės va
tūkstančiai lankydavo, universi Choras.
.
laida. Chū-ago, UI., 1003, pusi. 83 ............................................. . .2$
toriaus šiaip visokios pastangos ir daiįinimai mažai tereiškia.
das. Mat kai šis ponelis pasiėmė
tetą dabar eina 2,300, ”
' 13. . Gloria Haydens First Mass
i
-rOarlyie Kusiriuddialiūk Vaizdelis M mūsų sodiečių gyvenimo, Pąraše J.
pirmininko kėdę, tai pasijuto, kad
Jf.
,
:
Gerutis. Shenanddah, Pa;, pusi. 62....... ...................... ..................
Džiuginantis dabar Lietuvoje į— B. Toomey.
. Per knygas mes pasišnekame su augŠtesniais žmonėmis, o
besidįą Maskvos Črezvičaikos kė
iBocialogija.
Trumpas^to mokslo vadovėlis. Balte i. Paraše prdf.
supratimas, kad subruzdo visi f 14. Avė, Verus solo V. P. O’Co- tas pasiŠnekėjijno būdas visiems prieinamas, Gerintosiose kny
dėje. Tai jis pradėjo su.rimtes
Šaulys. Pirmutinis moksliškas sodaKogijos vadovėlis. K&ūjaunimą leisti į visokias mokyklas. nner — p-lė Vidugiraite.
gose išminčiai kalba į nius, suteikia mums savo brangias min
niais nariais daryti ką panorėjo,
,,* .ne 1911, jiUsl. <1^........♦
*...,,.........., .3$
Prieš karą nebuvo tiek mokyklų ? 15. Viduj Nakties — Kum di- tis ir lieja savo sielų į mūsų,
. — ChasmiM
kas tik jam nepatiko, - tuoj varės L
Socialistai. Kas jie? Iš kur atsirado? Ko nori? Parašė Dr. A.
kiek dabar yra visokios' rūšies žsusku.—-Choras;
prie prašalinimo. ■ Bet nekurie ga
Kiekvienas, geidžiantis savo tautai labo, kiekvienas švie
f'ivinskas. Shenandoah, Pa. 1908, pusi. 124..
M
aukštesnių gimnazijų ir Šiaip mo / 16. Smuiką solo Cantdlena —sos šalininkas, privalo kuodaugiausi ai pasirūpinti išplatinti sa- KttgfiaUitea Gyvenimas. Parašė Lazdynų Pelėda. Tilžėje 1901,
besni nariai ėmė žiūrėt rimčiau ir
kyklų, pilni miestai ir miesteliai, BE. Tolhurst, M- Noouan varg.,' vo. apiėlinkėje dorų laikraščių. Nesigailėkime' darbo ir išlaidų
pilsi apnj ■ 2t1
pakele protestą prieš Trockio tar
M
.kad paleidžia per pietus, tai pri akomp., It Toomey,
bažnyčioms,
mokykloms,
draugijoms,
taip
pat
nesigailėkime
išjšatrtjos
BagariOB
Apysakėles,
Telpa
trys
gražios
apysakėles
:
ii
nus. Gi šitie, ypatingai valdyba,
sipildo gatvės studentėmis ir stu
17. Jerusalem -h V. Rys Her-• laidų ir žygio doriems laikraščiams platinti.-^Prof. Km Būčys
Daktaro papasakojimų, Rudens diena ir Sulakė.
tuoj pradėjo mėtinėti laukan sau
dentais. Malonu net pažiūrėt, frert—Choras.
Skaitymas protui yra tuo, kuo pašimankštinimas kūnui. iteteptekių Seutlis. Pamoltnanti apsakėlė. Parašė kun/J.-Donepatinkamus asmenis, vienas iŠ
kad didžiulės minios jaunimo švie
18. P. Lauda Sion — Hosevhig Kaip vienu užlaikoma, sustiprinama ir padidinama sveikata,
vydairis, Varnių seminarijos Rektorius. I dalis. Tilžėje 190Ūy
tokių buvo žinomas* draugas Vait
1
taip
antru
proto
gveikata
gaivinama,
auklėjama
ir
sudrūtinapuslapių 67. Kaina
w. ,1$ .
čiasi. Graži Lietuvos bus ateitis. - Choras.
kus, kaipo suprantantis žmogus,
Šventa* Petras Ryme. Apysaka iŠ krikščioųii], persekiojimo NeroTaipgi buvau netoli Mariampo19. Kad skauda tau širdį — ma. — Addišou.tuojaus paklausė UŽ ką-jį praša-.
no laikuose. Perilirbo te.H. Sienkevįčiaus apysakosVa*
lės pas ūkininką Vedlių. Jo pui Naujalio — R. Juška.
Žmonėse išnyktų pusė pliauškimų, jei jie skaitytų tik to<
lino ir padavė •’^teisman Traškia
dis” H. SI. Verte Adol. Vėgėlėj Vrniiįuje 1908, puslajdų 2130; ’,4į| *
kios trobos, atrodo lyg vidutinis
20. Laudate Dvmimim, O Sa- Jniios raštus^. k^g^aitxmo ii^sipehio.~;PAw®<*u*
■ tarną-poną Kriau-ną.-Šis-ieismas,
Ten Gera, Kur Mūsų Nėra, arte rleįpleiskime Tėvynės | Pa
dvariukas, turi gerą plytnyČią ir lutaris Hostia — Verner — Cho
Vanduo po įašų varvėdamas akmeni prakerta,---taip^nuola
tai pirmas tokios rtišiės tarpe lie
sakojimai, kaip mūsų išeiviams sekasi Amerikoje. .Parašė
Fordo traktorium aria laukus. Per ras.
tines
bedievių
zaunos
negali
neatsiliepti
ant
pažiūrų
it
jausmų
tuvių. 1 Šis teismas tęsėsi 3 metus.
" kun. J. Tumas;. Kaune 1913, pusi. 224.. .. . ..............
>5$
dieną užaria 6 margas žemes; Ga
Piniginiai, kaip teko girdėti te katalikiškos .visuomene^. —A. Kaupas.
Tris Kelmytei:
onis, žydas ir turkas. Pamokinanti n^ys*
Draugijos pinigai buvo eikvojami
zolino per dieną išdegina už 38 li pateiktos per mūsų gerb. kleboną
ka. Parašė T. Vyšniauskas. Vertę P. B. Chieago, 111., 1996
Bolsevikėliai $4,00(1 su virs i$*.
*
-k
-- - --- —- ■--tus.
’
atskaitos bažnyčioje, č nusisek
m., puslapių 92.
(, *. <* .*1^1
traukė nariams o bylą pralaimė
Žagrės Bendrovė, ką prieš karą taipgi gerai. Įplaukė apie 500 dol. Lietuvi, mylėk Sūvokalbą. Paveikslėlis iš dzūkiį gyveninio. Pa
Trys
Pašnčkšsiai
Aftt
Nemuno
Kranto:
Nykštukai,
Didvyriai,
Len
jo. Dabar ponas bolševikas, jau
raše
Kunigas,
’
Graži
apysakaitę
te
lietuviškų
gužynių.
Vii"
buvo, visai likviduota,1 bet dabar Ačiū Dievui turime dabar pilnai
kai. Parašė Adomas Jakštas. Kaune 1906, pusi. 62.
.agt
kitaip žiūri į teismą. Mat čia ne
•
niūje
1905,
pusi.
17
................
.........
r
.......
.05
yra kits Žagres Bendrovė.
Vaizdeliai. Paraše Lazdynų Pelėda. 'Telpa čia sekančios 7 apyšaatmokėtus maloniai skambančius
Rusija. . .
Guldė P. G. Labai,
kėlės: 1) Vienas už visus; 2) Prie Laimės; 3) Kam, Delkęt
Dabar Lietuvoj visai nėra mados vargonus. Garbe visiems prisidė- Uetuyaįtū. Apysaka7 Jono Kvietkausko.
Trockio tarnas su. kitais savo
i.
puiki
apysakė.
iš
gyvenimo
lietuvių
Lietuvoje
apie
pusę
deĄ) Skriauda;*5) Mano Draugas; 6) Fabrikantų protėvis it
gaigystem keltis^knlt. ūkininkai jusiems prie jųjų įgyjimo. Klebo
patarėjais jau norėjo užviešpatau
Į.
vyuiolikto amžiaus. Skaitydamas.šią knygą ne tiktai ką pra
7) Erškėt-Roželės. Vilniuje 1911, pusi. 81.........,.,,;,, . 3U
didi ir maži turi vfeekija ’našinasr nas paskelbė, kad dabar reikia
ti kitas pašelpines organizacijas,
leisi smagiai ląikų. bet dar ingysi sau naudą ir apsipažinsi su
Vargdieniai.
Apysaka te tiktų atsitikimų penktos ir šeštos deMMLaukus aria dvivagiais plūgais h1 kuogreičiausiai baigti išmokėti
'
gyvenimo
būdu
rilsų
senukų.
260
pusk
.....................
.50
Piliečių Kliubą, kuria taip pat tu
ties 19-to šimtmečio. Parašė Al. Fromas (Gužutis). Šioje kny
geležinėm žagrėm. Bernai gauna skolą, kurios dar yra apie 14,000 Lietuviškos Pasakos. įvairios, Suriko Dr. J. Basdnovičtak Da
ri apie: $2,000. Bet ir čionai bū
gelėje rašytojas apriišu baudžiavos laikus Lietuvoje, kaip po ■
algos ant metų nuo 600 iki 800 li Sol, ir ją iŠdildžius gražiai fšmalis
L
Čia
telpa
141
gražių,
juokingų,
išmintingų
ir
žingeidžių
nai žmones plakė, žydų gudįrybes ir t-1 Plymouth, Pa. 1996,
ta Klinb® pirmininko- draugo dutų; merginos nuo 300 iki 500 litų, Ravolt bažnyčią ir pradėti rengtis
pasakų.
Cbieago,
III.,
1903
m,,
pusi.
280.........
--------.1,00
jjftisla(Įiui 187 .. .c..'......»..
...... .m
- deikio, šimtą kartų gudresnio už
;O miestuose merginos gauna ant prie įsigyjimo parapijinės mokyk Lietuviškos Pasakos. Įvairios. Surinko Dr. J. Basanavičius. Da
Vincas BtOtes, Apysaka iš žmonių gyvenimo. Šatrijos Raganos,
Trockio tarną t ir jo pasekėjus,
mėnesiu 30-50-75 litus.
lis IL čia telpa 205 labai gražių juokingtį pasakų. Chieago,
los.
.
,
žhiomos kaipo’geros lietuvių raštininkės. • Vilniuje 1906 m.,
tai poneliai nieko nepeš. Mat jie
IR,
1903
m.,
pusi
335.
.................
.
\
.
1,25
! Dabar pažiūrėjus į Lietuvą, tai i Spalio 27 apsivedė viena te darb
jiusla^pną 143
*...
nutarėMraugą Judeikį prašalint iš
Į net stebėtis reikia kaip viskas jąu ščiausių ir ideališkiausių panelių Lietuviškos Pasakos. vair ios. Surinko i>r. J. Basanavičius, itaŽemių Dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiūtės. Yravfeaąit
pirmiuinkystes o pasodyu Trockio
lis
IV.
Šioje
dalyje,
kaipir
pirmesnėse'
telpa
keli
šimtai
užipareina į normališkas vėžes; yra Atholy, Elzbieta Braškaitė su ko
geriausių, svarbiausių ir išmokinančių paskų. Plymouth, Pa*
tarno žvošeiką ant tos kėdės. Bet
mančitt
ir
juokhigų
pasakų.
Kiekvienas
nusipirkęs,
kurią
1901, puslapių 22b
.50 ,
progos skaudžiai pagalvot, nes lai operacijos vedėju. Linkėtina jai
ne t«?p yra. Draugas JudeikjB pa
, t
H«fe dalį turės per visą savo amžių.neišsemiamą pasaką tur
ke karo buvo viskas artnažkinta ir geriausios kloties. Yra vilties,
matė jų žiaurumus, nesipriešino
tą. Chieągo, III.. 1905, pustepių 322................... ,. i. 1.25
LIETUVOS TAUTINIAI PAVIRINAI, ttiJAW
atimta iš žmeotių. 'Ae tik liko be tad ir apsivedus nepames ideališanam, ir pasitraukė, mat su dur
Matuli Payilįcjo. StebūkHngoji tošelėje kitos labai gražio^ apy
UŽENKLAI.
arklių, bet ir kjtoki gyvuliai buvo kuiao ir noro darbuotis Dievo di
sakos
iš
žmonių-gyvenimo.
Parašė
Lazdynų
Pelėda.
Vilniuje
niais nėr ko- užsiimti. Gi kiti pi
tenaikmti; kiek lūiko ėmė susiau- desnei garbei ir tėvynės Lietuvos
19o8. j^nisi. 262r
.i ......■., <. ..40
. Kova Ties Ž&lgtote Popierinis paveikslas jubiliejinio; telėidtefi;
liečiai, kurie pamatė trockinių šugint, te nieko.; ir vėl, dviejų pini Kandai.
^410-1910. 22x14 didumo . . »».»,►,, . *.....•«*,••■* *;
.A6ŽI >
4Ne Mieste Laimė.. Praneūziškai parašė Pierre L’Eiinite. Lietu
- nybeSj tat visi nuėjo su pirmioinAM ,
gų kritimas, visai pasmattgė žalį, .
Atkalbokorespondente.
viškai vertė Pranaičių Jule. Slienandoah, Pa.,'.pūsi. 206... .1.00 LfctamĮillte&i Vefiavos. 18x12 didumo
. kų Jddeikiu, kaip sų rimtu ir su*
TtepidvėsS$įlkttt&
Jį .
suvargino žmones. Jei taip Ame
Mylėk Savo Artymą. Pagal F. Hofmaną P. B. Puikus.aprašymaš prantančiu žmogum prie dalykų.
Ltotuvoe
Vytis
(herbas).
Popieriniai.paveikslai
21|x25f
diduteo,.l.O0
riką būt’ kas suvarginę, tai pusė
iš klikų Npptdeono. Labai užimanti ir pamokinanti apysaka. : UODO,
lįiJJ WI«.
Kai girdėt, ar šis kliuhas iš vieGipsiniai — balti ,
,..... ......... . 5.0B
. Verta perskaityti kiekvienam. x131 puri....».............. .25
žmonių būt bodu teaairę iu šiam '
nopasidarys 2 kliuksi, Tai du jų5 dten da būt neatsigriebę, e Lietu-;r L. D. K. & 63 kuopos susirinki
Gipsiniai—paauksuoti ar pabronzatdi. . tlM .
NailriU. Ne pasaka. Labai užimanti apysakėlė iš dabartinio, lie
nuveikti darbai, dabar trečias.
Lietavoežemlapis - popierinis 27x38 didumo..,,..u....l.(M
tauvių gyveninio. Parašė Lazdynų Pelėda. Tilžėje 1902, pusi.
va » pilnai jau atsigriebė.
Ūkiniu-. . mas įvyko spailo 26 d. Bedaryta
.
.Montelloj yra pastatytas. Tautiš
62,
.15
« r kaina'» *••••*
*‘
imi Lietuvoje gyvena neblogai. daug gyvų nutarimų ir išrišta ke
;
DJUKO8 (*SORTO«»O0y
kas Namas, kurį statė visi lietu
Nesitikėjau.
Ištverk,
Motutė,
Vanka.
Tijs
te
gyvenimo
vaizde
5fik tų litų trūkumas neleidžia pro* letas neaiškumų, kurie mus ilgai
viai, be skirtumo ir be partijų.
liai. Paraše Lazdynų Pelėda. Vilniuje 1913, pusi. 3t........ .1.0 Ortttvos Utenas. V. Kudirkos žodžiai ir melodija. VĮeaMtetek
gresuet; žmogus nori trobą pasi- Vargino. Vimw iš jų tai 1923 m.
btevyatantte vainikas. Apysaka pirmųjų krikščionystės amžių, Iš
. Visi aukavo, visi dirbo ir buvo
sui su fortepijauu pritaikė J. Tatoat-KelpŠa. “švyturio'* Bteątytf ar ūkį pataisyt, tai befeu narinė mokestis, kuri buvo kažin
lenkiškos kalbos vertė Paparonis. Vilniuje 19$L pusi. 128... .40
malonu, bet kai atsirado Rusijoj
ves.leidiuys
»■ ■»....
,«.. <> .‘M
paskolą užtraukt, ,n«s dideli nuo kaip pražuvus. Jos našta puolė PraractmMidialdos Karalienės ii Srioi. Tšnauj<a atspausta., LaiVyČi<
Rteas.
Keturiems
vyrų
balsams.
Parašė
A.
AleksawŪMavkčrezvičaika, tai ir Montelloj atsišimčiai reikia mokėt: už imtą Ir kftt buvusio raštininko J. Kosmine. . du IV- Šioje knygelėje aprašoma, kaip toji karaliene prana
eiūs. Išleido K P. Tanąnevičius, Chieago, ŪL
. <.<
ladotoHų gaivalų, katrie norėjo’
tų 35 litai ir aukščiau procento. Jis.pats Klausimą prižadėjo baigti
šavo .apie permainąs, viešpatysčių karės, pergales vieni kitų ‘
Liaudies Dainos. Mišrių balsų chorui. Suharnimuzavo Juozas
vist® lietuvius prašalint iš to na
i—užmokėti LDKS. centrui tuos
(Bus daugiau)
ir tt. 42 pusi.
Taliai Kelpša, (Gaidos ir žodžiai.ant atskirų lapų)7:
mo,. o pasilikt tik keliems Trocki
pinigus, kurie jam raštininkau PanTokriiė 'IKtetettet ir Tetoj bis/ teguldinėti galvočių 'Visų amžių
1. Eisiu | girelę.;— Vi, ui, ui, TMevę.....
M
niams, kurie į tą namą nei cento
jant žuvę.
Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. Tatarė, i Trečia laida. <5ia
AT1OL, BUSS.
• 2. Aš pas tėvelj. — Močiutė' mano. /»’*.» M
nepridėjo. Jie ėjo šitaip: Viso
■■
»
i Visi nariai tuonii džiaugiasi, nes
telpa 128 juokingų, bet išmintingų iv pamokinančių pasakai »
3. Mergvakario daina. — Ei, tėveli, teveli.,».»«» -B
kias mokestis uŽdėliojo ir viso- j Spalio 20 atlankė mūsų bažny mato skolos išgesinimą ii* švieses
čių, mokinančių doros iv išminties. Cliicagp,. illi, ,1899/pusI,
4. Močiute, miego noriu. — Ei, varge, varge..
*
khte būdais spaudė, i»d tik rim čių Jo malonybė vyskupas T. M. nes ateities kelionę. Mūsų kuopa
18J, kaina ............
..... .40
5. Kad aš buvau mergelė. — Ir atlėkė sakaliHa-...** .B
tesni lietuviai prasišalintų^ tai kai- D’Leary. Bažnyčią iškilmėms tin pradeda naujai, atgimti ir stoja Pasaka Apie Kantrią Aleną, dukterį turkų ciesoriaus Antonijaus,
B
6. Oi tu, lakštingele. — Vanagėlis turėjo
kuri per 22 metus vaikščiodama po svietą, daugybę bėdų ir
kumir ėmė šalintis, bet dū Mon kamai išpuošė mylinčios grožę mo. gyvesnian darban.
7. BalnoR, tarne, žirgą*.
Gevktev broliai,
>
t .
vargų iškentėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė A. Dtezevs?
tvilos lietuviai didvyriai stojo į terys su mergaitėmis; nekurie ir ; Susirinkime buvo tekeltas musų
%
kis,
Gbicagu,
UI.
1902,
puri.
bte»
.»
.
*.
j
.......
priešakį ir sako: nArgi mes tiems tyrai petekHjo prie'puritono Uip sostinės Vilniaus klausimas. Viri
Famokilai Gražių jtaaenių Parašė kun. A. Tatare. .Sheuandoali,
Jriatuvfflf pardavikama gabiu apsi gi. Je Mrionybė Vyskupm, daly nariai nutarė paaukoti $15.
Pa. 1900, peši. 5 ... *.......... *..»,.»* *... * ♦ *. fc»»• * * * * • * • .60
imti. Ne.” Tai draugai Judri- vaujant kunigiHna; J;J. Jakaičiui,
3
Vžsmttkairt
pteJtaffR
TU»kJ
t
tzsmaKam knygas
anytas iš
m Rutulote visada
vww*
pavaiakte l$Mi| Davatka. Burtininkė. Trįs labai gražios pa
kh ir Tautkus, sako, ^palaukit ĮC Variui, J. Čaplikui, J. Valauknygw
vairių.
Užmokei
žertMaus
doterto
galima
siųsti
jNftto
r sakos. Pakris Laivynų Pelitą.* «,Vjįųiūje
23....
,M
* •; Į.
..
Darbai
sugįlIėjjį.A
Gei^te^į't
Bopind, paštoUfėsim kur jūs einat. ticjut, VKarkąnsįUii ^'pajiMiU
ženkleliais. ¥ivš dviem mkMi; siųsti Čekiu torte ^mofley ąfęte
iPWlnųWrgutteZ' 4ųijwa;' 8utei^Wte•Wrų atritiiimų jmidte
įStou'’ Vkate reikalais kteipuukies Ir
ąraučhHid, ¥isw*
Ne jute siatlt tų namą, ne jflsų ir naujus vargonus, kurie kainavo bas yra suiiku gauti, o sunkiuose
kimjnti gerumą ameritemižkojo gyvenimo*
Paraše kun. J.
mot adresuokite taip:
'
M • darbuose gartma gsrrth bet užmo
turi būti tas namse. Namą statė Upie
t < k fr « » .50
i
Jakštis, Phlludelpliia, Pa.,1911. pusi. 116..
visi Montellos lietuviai,, tai > tu- asmenų Sutvirti: io’Sakramentą. kestis maža — 40 centų į valau* Pražudytai Gyvenimai, urbu girtuokliu išpažintis. Apysaka te HUnPeiveijiutas. Vertė kun, K. Marma,
366 Wait Jtaroadway
mių gyventom. Parašė
H būti visų lietuvių?’ Užveda by- IMdlmčms prf
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Katalikų Bftžnyiife kuri nestovi ant Lavrenee’o
katalikišką, >neza1icžrunkiškų ar

iv
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betterikiškii biznierių aukos bet
ANTRI SVARBŪS
ant uolos, čia neblogas katalikų
“DEBATAI.”
bažnyčios apgynimas ir ktin. VirKaip ten nebūtų, bet “Kelei
* inausko gerbimas. Bet vargiai tas
p. “Keleivio” širdingumas yra tik vio” štabas paįvairina So. Bos
tonu lietuvių gyvenimą. Laiks
ras. *
,
nuo laiko- surengia sorkes. žk
Reikia atminti kad kunigas Virnoma garbė ne vienam “Kelei
mauskta,jokiu dovanų nerinko,
vio” štabui priklauso. Čia,
tik atlanko visus be skirtumo
Sb. Bostone nuo tūlo laiko ran
Lavrertae’o pramonininkus. G už
dasi taip vadinama “šv. Jono
B&yaitės laiko parapijonys surin
bažnyčia” su tam tikiu “kle
ko nuo gerbiamų biznierių pinigą,
bonu.”
būt viii, kopūstu, sūrio, mėsos, mil
tą, žarnų ir kitų visokiu dalykų. . Anuomet Michelsonas su tos
G geros šeimyninkės tiek naudos “bažnyčios” “klebonu** Getūrėdamos pagamino tokius pietus niočiu debatavo apie klemso
kad buvo lietuviško pyrago ir lie dūšią. Dabar štai lapkričio 3
tuvišku kilbasų su kopūstais. “Ke d: Michelsonas debatavo tos
leivis*’ būdamas žydiškas.turbūt minėtos “bažnyčios“ “klebo
tų lietuviškų kilbasu su kopūstais nu” Kubilium apie proliibinevalgė ir ko jis riaugi?
c.iją.
“Klebonas” stojo už
o
Michelsonas
Kad užtildžius nabagėlį prašy prohibiciją,
siu Palangos gaspadiniii kad ir prieš. Publikos su (iebatantais
“ Keleiviui’’ kitą syk kąsniuką ir salės džanitorium buvo net
kilbaso numestą,
24 asmenys.
liavrenciečiams nereikėtų atsiSmulkmenos debatų, žinoma,
’ Žvelgti į “Keleivio”, nepasitenki nesvarbios. Tik štai kas indo
nimus. Bet, veikti sau gražios vie- inu,__ Michelsonas^ baigdamas
nybės naudai. Toksai “Keleivio” savo kalbą pasakė “klebonui”
apsigimimas. Jis visados raugia Į akis, kad girdi tu esi mulkin« ar mato “šokteriu ir dešrų” ar ne. .to.jas. tu pats geri, tu dirbi tik
Gaila kad pagiežai!ja,
už pinigus, o tau teisybė nė galvoj.
Po šitos užbaigos, prasidėjo
Kaip tai įvairius saikas- tu
Neviackas, iŠ
ri pasaulis įvairiems žmonoms: “klausimai.”
žmogelis degtines pasigėrė, jį “Keleivio” štabo atsistojęs pa
vadina — galvijas! O ponas kartojo savo mistro žodžius, iš
šanpano pasigėrė, ir vadina ji vadino Kubilių svoloČinm ir
tam panašiais žodžiais. Kubi
linksmas sau žmogus.
lienė atsistojus, ėmė sarmatinti Neviacką, primindama būti
Kada šykštuolis miršta, pra mandagiu,. Tuo.tarpu Jr. Ge
deda gyventi jo turtas, ir kiek gužis atsistojo ir ėmė Vanoti
vienas nori to naujo kūdikio Kubilienę, primindamas kam
krikštatėviu būti.
ton skolos negrąžinimą. Teipgj Kubiliui kaž kas padavė raš

*

ŠOKIAI

Tel. Unlvmity 4111

TONIKAS Iš
šAKNiyiR
ŽOLYNO

KŪME ATMUdlKTg AMT MŲ »<HOŲ, GAUS
1
UBTUVIAKG SŪKIO DVKAL
1'.
• ’
/. ■ •—Rengia---- —
AM. LIET. R. K. MOTttV SĄJUNGOS 13-TA KUOPA

Labai priimnus gerti,

Subatoje

Lapkričio-Nov. 8 d., 1924
Parapijos Svetainėje
So. Bo«ton, Masj.

492 E. Sevente St.,

: 7:40 VaL vAtaurc
~~
ĮŽANGA 35 VEMTAI YPATA1
PULKAS AV. KAŽIMIERO VIEKUOLYNUI
j
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. lioje, lapkričio 9 d., 7:30 va■landą vakare, lietuvių svetai
pasižymė nėje, ant Silver ir E gatvių,

ti sportininkų organizavimui.
Tam tikslui išrinkta jaunas,

energingas, sporte
jęs vytis Silvestras K. Jaskevičius. Jis pasižadėjo toje sri
ty dikčiai darbuotis. Kun, P>
Strakatiskaš,sutiko būti sporti
ninkų ratelio globėju.
Mergaitėms
sportininkėms
organizuoti išrinkta K. Švagždžiutė ir A. Kneižienė,

So. Bostone.

Ąiaine koncerte

Tikrųjų lietuvišką tamupėlių svaras
40e., 15 sv. — $1.60 i'HėjpKMf Siėital su Ia-’
pelinis 50c. už svarų, 5 svarai —
lepos žiedai be lapų 05c. sv.f 5 sv, —■
;&25; puplaiftktų tapai 75c. sv„ 5 sv-.
— $3.001 puplalSkių Šaknys $1 av„ 5
sv. — $3.85; stambios trejankossv,
$1.25, 0 «v. — $4.75; kadugio uogų
sv. 25e„ 5 sv.— 75c. Ir daugybėskltoklų žolių. Atsiųsk 10c. o gaust žolių
katalogą.

jrfbrti viržldnimui ir labai

SS WIND80R STREET j
CAMBRIDGE, MASS.
(Jaak Jį Pas Savą Krautuvininką
pribūti, nes turėsime ląlįai
daug svarbių dalykų aptarti,
visokių. raportų
išklausyti,
naujuosius narius priimti ir da
prie nanjasnių rengtis. Mūsų
kuopa stovi pirmoje vietoj, nepnduokim tos pozicijos.

M. ZUKAITIS
449 Hudion Avė., Rochostar, N. Y.

X

Tel. S. B. 4000

Tel. So, Boston 1TB

DAKTARAS
J. MACDOHEU, M. D.
»
«: Rytais lid 8 rtL
I, UNKIIIS-SEYMOUR
w<WV^”FW tttaUutlhMl
wto1wV^toH 4fwwW

t* WtoVW^**toto> '

oti o.valamdo

Po platų nuo 1—B
FakaraisnuoB—e

Lietuvys Gydytojau
772 KAST BR0ADWAY
So. Boston, Mass.

Valdyba.

fe

“

t

636 B Brodtiy, Bo. Borton
►

—. . .... .

' VALANDOS:
mm 9 ry te Iki 0 vai. vakare.

GIRTUOKLIŲ DEBATAI. *

Praeitą pirmadienį, lapkri
čio 3, lietiivijį svetainėje, įvy
ko “ Keleivio’ ■ girtuoklių su
proliibicijos ageiitu Kubilhtni
12 . Šeimynų namas gražioj vietoj
debatai. Debatai buvo “smar Dorchestery,
puikus jardas ir namas
kūs.** Kubilius savo pusę rė ym labai geram pataisyme, rendų $250
f mėnesi, prekė $21,000,
mė abstraktais ir statistikomis, ANT BROADIVAY, So. Bostone.
o- —keleMninkaK —1 ‘vugine^H:JomntttvMu # šęfmynąSkambirriunnmaSf proga dėl biznio, prekė $9,000,
keiksmu ir knmščia. KeleiviA. IVAS
ninkai kovą beveik būt laimėje, 361 Broadtvay, South Boston
bet ant nelaimės pasitaikė, kad
svetainės durys buvo atdaros,
tai Kubilius matydamas, idant
jam artinasi liepto galas —
Pirmutinis tokia atsitikimas, žmogus
spruko laukan, gi Gegužis ų pabudavojo du namu po dvi Šeimynas,
su visais vėliausios mados įtaisymais,
vyti. Ir taip vijo, kad nuo Dideli kiemai. Labai gražioje vietoje,
netoli nuo Mattapau Sųuare. įnešimo
antrų lubų, stačia galva, tiesiai reikia
tiktai $2,000, Kaina $10500, Kas
pataikė į dviejų poliicstų ran pirmutinis tam bus parduota. Kreipkitės pas VINCENT B. AMBROSE, 425
kas. Kaip jam ir kitiems buvo Broadwy..Tei. So. Boston 1607. (Va
karais hunu Iki 8 vai.)
h* bus parašysiu vėliau.

PARSIDUODA

dalyvaus dalis ir “DzimdziDrimdzi Anūkų:” p-lės Grybai
tės ir SL Paura. Tik vien šie
trys mums žinomi dainininkai
ir pijanistai jau labai imponuo
ja ir žada buvimą didelio kon
certo. O kur-gi pats artistas
ŽidanaviČius, pijanistė Ona
Čiuriute, iš Amsterdam, N. Y.,
Alena Kiburiute iš Dorehesterio ir kiti.
Šitas sąstatas parinktųjų ar
tistu. žadamas ^nukelti i mūzų
karaliją ir ten laikyti visą ne
dėlios vakarą.
/ Iš kalno rengiamės prie didižojo' koncerto. Pasinaudoki
•Reporteris.
me proga ir duokime muzikams
suprasti, kad mes juos ir jtį ta
So. Bostonę keleivininkų gir
lentą įvertiname.
tuoklių debatai painiose keletu
ž. naujų priežodžių; pavyzdžiui:
l- Eina kaip Gegužis tarp dvie
■ Artisto Židąnavičiaiis kon jų “dėdžių. ”
Visų jų eilę paduosiu kitan
certo tilrietų. > galima gauti
“Darbininkąn/ ’
“ Darbininke.”'

Tel. So. Honten 0464-JT.

JURGISSTUIAS
‘ fotografas

453 W18T BR0ADWAY,
South Bprton^Mau.
Darom dailius paveikslus. Vesellias
traukiam vakarais, ūšallkom vi
sokios rušlesrėmus. ,
f
(

DR. PUSKUNIGIS

GYDYTOJAS
Nutarta prie kuopos suorga
VIDURINIŲ
LIGŲ
nizuoti literatįnį rateli. Orga
vaL 0 iki 11 ryte, I lki 8 po plot
nizatorium išrinkta Bronė Lu7 Iki Onk.
389
Broadway,
So. Boston,
koševičiutė.
Tel. So. Boston 2881.
Taipgi nutarta turėti debatų
rateli, kurio tikslas bus ruošti
debatus, kuriuose kuopos na
riai galėtų lavintis iškalboje ir
Tel. Brockton 5112—W. U
nuodugniau apsipąžinti su parDANTISTAS
|
lamentariškomis tiesomis. To
je srity kun. P. Strakauskas ap
siėmė duoti keletą paskaitų. To
O nelaimių būna daug. Nerasi Žmo
(GUMAUSKA8)
gaus
kad nenorėtų būt turtingas. .Tei
darbo tvarkymui išrinkta J.
nežinai kaip tų atsiekti , klaupk per
705 Mala St., Montello,
laišką arba ypatKkal: A. PETRAITIS,
PetTauskas.
(Kampas Broąd Street)
į
Sfa. 12, Bok 530, Laivrenee, Mass.
Nutarta
užprenumeruoti
(oNv. 6)
r,
i,
.j,,
— —■ i,,,—
“
Vytį
”
Pavasarininkų
kuopai
čiuką,. kuriame jis visaip išnieANTRO MORGIČIO
kinainas. Tada Kubilius klau •Tirkšliuose.
Te!. So. Boston 0828
DUODAME PASKOLAS
Prie kuopos prisirašė moks
sia ar nežino kas tą raščiuką
LIETUVIS DANTISTAS
Suteikiam norintiems antro morglčlo
Tas tiktai gali liepti, kas mo Taše. Girdi tą jis galėtų pafik- leivis Jeronimas Venys ir Pet
-jt r
paskolų ir skolinam pinigus ant namų
Moterų Sąjungos 13-tos kuo labai lengvomis Išlygomis. Kreipkitės:
ka klausyti. ‘
’ ’
MŪSŲ RUNGTYNĖS.
svti ir nuėjo žemyn. V. Gegu ras Morkus.
- Xr1.? 1 ■V1 * •
pos, So. Boston, mėnesinis susi Itoom 615.333 iVashlngton St, Boston.
f '
(KASPARAVIČIUS)
šv. Tomas Kempietis. žis sekė Kubilių. Turbūt jis Susirinkimas kaip pradėta
(N-8)
425 Broadway, South Boiton
Vietinės L. D. K. S, kuopos rinkimas atsibuvo utaminke, Tel. Congress 3580.
Ofiso vakMdof,
nuspėjo, ką “klebonas ” Kubi taip ir baigta malda, kurią
narių prirašinėjime lenktiniuo- 'lapkričio 4 d., bažnytinėje sve
.
nuo
9
iki
12:00 ryte ir nuo 1:80
lius darys. G “klebonas“ da atkalbėjo kun. P. Strakauskas.
iki
5
dr
nuo
6:00 iki 8 vai. vakare.
ja taip: Pirmoje vietoje stovi tainėje. ' Nutarė vakarinius
Ofisas uždarytas lubotos vakarais.
rė štai ką. Pašaukė porą gnzi- * Susirinkime dalyvavo 78-tos
Ir nedėidlenlals,
Cambridgius; antroje So. Bos kursus perkelt ant parapijos
ssssssasasss^;
kuočių ir užsiundė juos ant kuopos organizatorė P. Griga9M
. • - . . .n-<■■■., ■ — ■' _i i
.
tonas,
o
trečioje
Brightonas.
—t
svetaines,
ant
Septintos
gatvės,
Paieškau jouy Pavltaių. Marianųm- K?dno Vincelio, šie pagriebę Iiūnaitė iš Lavrence, Mass.
CainbridgieČi.ai
šaiposi
iš
bos

Biznis
gerai
išdirbtas.
Priežastis
par

Ičs apsk.. Veiverių vai., Pabartupin kal- Vincelį ir prie “hakso.” Bet
.Vytis. toniečių, o bostoniečiai’ ant žūt jos laikys kas1 savaitę, seredos davimo — išvažiuoju i kitų miestų. | 16 METŲ SOUTH BOSTONE . I
~
nio. Malonėkit pranešti ant siro antra
vakarais. Visi yra kviečiami, Kreipkitės: MANIM COUBLE, 163
šu: MOTIEJUS BARTAS!VN’AS. 225V čia suspėjo laiku intervenciją
būt žada eambrįdgiečius su bus pamokinimai žaislų ir ran Ames St„ Montelo, Mass. TpI. Broek.
. E. 76 St.. Clevelaud. < >lūo.
H. s,
Kai “limuzinas’’ ‘ Brighton, Mass. — Visur pa
2254-J.
(Gr, 1)
padaryti.
pliekti trumpoje ateity. P-nia kų išdirbinių.. Visos naudoki
I . AKIU SĘECIALI8TA8
- I
jau buvo atpyškėjęs, tai įsimai sitaiko visokių vargų ir neap-.
TAUTIEČIAI:
Karčiauskienė
sakosi viena su tės šia proga,
■ 399a W. Broąd^ay, So>Bo«ton I
• Kas-žinot apie likimų mano tęvu x>e- šė Jurgis Gegužis, Čalis iš galvotų žingsnių. Mūsų kolo
I VapąNDpS: Niro BE IK 7 ▼. Vfti.1
plieksianti vis^ Cambridgių. O
leskb Antane, kilusio iš Šiaulių npsk.-,
Sąjungietė.
Šaukėnų miest. Amerikoje gyvena jau drugštorio ir luti ir Vincą “iš- nija be to irgi neapseina. Mes kur-gi p. Šaįiamis, Glineckis,
Kam dirbti kad galima gyvenai be
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metas*
v
> d8ldien|
kiekvieno mėnesio po No, 0M
apsaugoti nUo vagiu. Niekas
kitits tavo’ karo nevartos.
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NAUJAJAI KGNCERTASk
(
MIKAS ČETRAUSKAS Odininkai — Ik Švagidys,
Jurų aptleknriua parduoda Bamblno—35c. ui bunka,
10 smarkių darbininkių-ų fo
111 Bovren r L, So. BOstotų Mma
arba paaiųsklte tiekiai į laboratotljų,
Iš netyčių iššoko nepaprasti'
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Strakauskas ir A. Kneižys. Nu smuikininkas A. ŽidanatiČįns
nmMIžieri klskritoo
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