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Kaina 4 centai
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UŽ ORLAIVIŲ REGIS
TRACIJĄ.
Darbo sekretorius Davis sa
vo prakalboj Pliiladelphijoj pa-1
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H,

sakė, kad reikią ateivius regis-j
Miestelis apleistas,
iruoti tuoj atkeliaujant ir už į
tai imti po $10. Jis sakė, kad
Valėna, Alytaus apskr,. VaiA 14,(XX!,000 ateivių 8 milijonai kpn» P™®
bįvo «ta» gradar nėra" piliečiai.
* ■'
Įztis miestelis, kuriame dieną ir

i

ras. Vaidinta ° Laisvės kovo
tojai,” grojo dūdą orkestras.
' Dieną tasai orkestras grojo *
lauke prie sales.
Bet po vaidinimą jisai labai
i
______ ____
naktį, ėjo didelis judėjimas, vagreitai dingo. Ir publika, Ji
MIESTAS BE VANDENS.
vežikai be; jokios' per- musę kandus, kiek pažaidus
—, — - -------•------- įtraukos. Dabar vienmurar suišsiskii‘ste,_nes““ne1mvo ~ kaip
Los Angeles, CaL—Šis mios- Įgriuvę beriokso, .ir niekas no šokti be muzikos.
’
DARBININKŲ SUVAŽIA DIVORSAI DAUGĖJA,
SUSIGINČIJO IR SU8IATPLĄ
Ą ORLAIVIŲ tas su (hvens Vallov gyvento- nori ją taisyti, judėjium jokio
Dar vaidinimo metu lauke.
VIMAS.
ŽAUDir.
ŠUŪBAI MAŽĖJA
BUD<VOTOJAIf
.jais nuo senai turėjo ginčą dėl nėra, matyti, ir nebus, iki lenUž salės pasigirdo triukšmas ir
..,
b
j vandens. Ramiu būdu nebuvo kai jo pakraščius mindžios.
Cenzo
birt-j
Meksiko
seime
įvyko
.baisus
revolverio šūyiai. Sako, įsigė
j-vyub -Aunmrpr
IVasbington. —■
EI Paso, Texas.
— Prasidėjo
Bremem
-p Dtdvu George r™
haĮyj<as
išspręstas,
tai dabar Tvarkat taipgi *
per daug silpna._
V-1’mnni AmArtL-Ac TUvBn
iras skelbia, kad Suv. Valstija skandalas,
.Ištikus
įsukus ginčams,
Y
..........
v
—
’
ginčams.
ręs kažkoks vaikinas buvo JC
, qnvflvmvrtt se divorsij skaičius didėja, o-nuo žodžią .prieita prie revolūshington |splauke Vokieti-60 Onsehs Valley ginkluotą Miestely užviešpatavo ožkos,
męs netvarką kelti. tTŽ tai bu
eijos suvažiavimas,
'*
i
•
,
-p
jos
vyriausias
Zeppeliną
inži-[gyventoją
pertraukė
vandens
į-j
kiaulės
ir
šunės.
Atvažiavo
šliūbą skaičius mažėja. Perei verią. Paleista daugiau, kaip.
vo policijos suimtas -ir’ nuves
delegatą nuo 100 įvairią juriją.
Du atstovu tapo'merius Dr. Kari Arnstein. Ji- •tradas i Los Angeles.
kokis
nors
žmogelis
.
j
turgą;
tas daboklėm Jo riksmas, ir.’,
Jie atstovauja apie 3,000,000 tais metais divorsą buvo 11 200 šūvią.
vežime turi šį tą parduoti. Ne•
sai pabudavolo Zeppeliną ŽR-3,
nuoš.
daugiau,
negu
užpereisužeisti.
•
trankymas! s ar iš ten buvo ka*
organizuotą darbininką.
KAIP
SUTAUPĖ
$10,000.
pinodamas
niūsi!
m.
tv.arkos,
tais. Tuo. tarpu jungtuvės te’
žih kur girdėti.
—*
kurs laimingai atlėkė iš Vokie
Bus svarstoma svarbūs klau
_____
.
pasitraukia
—
kitais
reikalais
padidėjo ant 8 nuoš.
tijos Amerikon. Jis atvažiuo
Žmonės pasakoja, kad tai esimai. Bus debatuojama Ru
UŽSAKĖ
VAGONŲ.
Panama
Paeifie
linijos
laivas,
nuo
vežimo
ir
lieka
tada
mūsą
1923 m. jungtuvių buvo 1,-.
ja su 12 gfeaušią vokiečią Finland įplaukė į Los Aangeles Įgyvulią pamokytas. Kiaulės, sąs kiekvieną atlaidą papi’otys,
sijos pripažinimas. Valiuj dar
New York Centrai geležin- meistrą. Jistpasakė, kad aliir į tai jokio, dėmesio nekreipta.
bo klausimas, veikimas ateity 223,825, o 1922 m. ją buvo 1,pasiimti
žibalo.
Jis
įplaukė
tik
šunės
traukia
iš
vežimo
mėsą
’
i-i
Bet iš toliau atvykusiam žmo
je politikoj,, darbininką švieti 29,045. Divorsą 1923 m. buvo kelią kompanija užsakė 3,000 jantams nždfcudus Vokietijai
prieš keletą valandą prieš* žiba- maistą ir grūdas šu maišais, o
uaurmuinu uouiuu
1^,139, gi 1922 m. (Ūvorsų fe- naują vagoną. Tekąs kompagui, toki skandalai, tokia at
hudavoti .Zeiįelmtis, mielai
mas, darbininku bankai, fedelo
kainą
pakėBmą.
Tai prisi- ožltos — šieną ir Šiaudus. Po
t raliai ir valstijniai įstatymai, PHlY0 148,815,
nija užsisakė 1,000 vagonu.
v*
laidą užbaiga ris dėlto keisto
sutiko vykti? Amerikon ir čia
sėmė žibalo* dar už senas kai- laiko sugrįžęs, žmogelis randa
kai išrodo.
' * “
liečianti darbininkus, koojiėra- . •
užkariau ti pa langes.
nas ir tokiu bildu sutaupė $10,- tuščią vežimą, nusigandęs-ima
SUMAŽĖJO.
tvris veikimas sumažinimui ir PAMAŽINO VALDININKŲ
Dr.. Amstein yra prieš karą OOOi_____________________________ plūsti tokią tvarką ir pačią valLaukia blaivass viršaičio.
panaikinimui karo priežasčią.
SKAIČIŲ.
Naudojimąsi Panamos kana buvęsAmer
----------------džią, kam, girdi, ji nemoka
ir jam čionai lar Suvažiavimas turbūt užsitęs
o, kad Vokie- ■ PAGEEEJD DARBAI. • W™kyti ožkų,; kiĄttlfcį ir »u- Šilava. (Raseinią apskr,) Š, m.
Washington. — šiemet val lu truputį sumažėjo. Per rug bai patiko,
ki Šio mėnesiu pabaigos.
■spalių mėn. 18 d; įvyko Šiluvos
džia paleido 14,000 valdininku? sėjo mėnesį per kanalą perleis čių meistrai Ąirėsią puikiausią
W- valsčiaus Tarybos posėdis, ku
Pražys rerignuoti. (
įvystyti savo kompanija praėjo teta m- L
Tuomi sutaupė valstybės iždui ta 395 laivą, įEš to Įplauką bu progą ir
vo $(,832$35. i PernaL W
P tevidubar. pla
riame be kitu reikalą buvo iš
4» įsioFdiri>tėw
*5
. ’ Atnerik^^Darim
Vafdinmmėnesį biznio padaryta ant 7 čioje Amerikoje įvykinsią tą,
_________
karo pabaigos. Iškabos tsrasy- rinkta ir 3 kandidatai į~viršai
suvąžiarimas prašys dabarti-'ką yra 525,539.
nuoš. daugiau.
.
apie ką Vokietijoj nei sapnuo UŽ TURTŲ KONSKRIPCUĄ. F0?. i'’ail'iomis kalbomsi. Pav. čius, būtent: 1) Petravičius
nio prezidento S. Gomperso re7
—— --------.
______
iki s. m. X-4 Varėnos vaistines Stanislovas, gavęs 18 balsą, 2)
ti negalėję. Sakė, kad svetinzignuoti.
Gompers dabar tuAgAROS’BĖ REIKALO.
PADARĖ SUTARTĮ.
Atlantią City, N J. — Mėto- iškaba buvo parašyta vokiečią žiaurokas Vaclovas —15 bal
Jgas
gas priėmimas Amerika vokien 75 metus ir. dažnai serga. Ne_______
’Čią orlaivio ZR.-3 ženklina tą. distij episkopatą vyskupą su- ir lenką kalbomis, tik dabar iš są ir 3) Ličkus Benediktas
gali prideramai eiti savo parei-1 Pittsburg, Mass.
Patriek
Nėw Yorko svetimij valstv- į
kad vokiečiai ' galės širdingai važiavimas išnešė rezoliuciją, taisyta į Ii et uv iii ir lenku kal- 15 balsą. Dabar Šilariečiai su
. gą. Jo artimiausi draugai pri- J. McDonough sugrįžęs namo
iių laivą .. kompanijos padarė
kuria reikalauja, kad karui iš- bas — “Vaistinė S. Vidiera.l,a nekantrumu laukia, kurį ją ap*.
pažįsta, kad jei ir nerezignuos ra'do šeimyną beverkiančžią
bendradarbiausi su Amerika.
sutartį su laivą liuodotoją uni
tikus būtą ir turtą- konskripciValsčiaus valdybai ir polici skirties viršininkas patvirtins.
dabar, tat dęl nesveikatos greit ant nežinomo vyro lavono. -Mat
ja. Darbininkai gaus po 80c. ‘ Dr. Amstein yra vadinamas ja..
\1
jai labai reikėtą imtis smar- Žinant, kad apskrities viršinin
vėliau turės tą padaryti. Jis kaip ten atsitiko, kad rastas valandoj, už overtime $1.20, o budavojimo raganium^. Jis su
----------------kiau negu . ligšiol dirbti, kad kas yra didelis blaivybės idėjos
Federacijai prezidentavo* nuo nežinomas lavonas palaikytas nędėliomis ir šventėmis—$1.60 savo meistrais vyks į Akron,
gynėjas, reikia tikėti, kad jis
pat jos įsikūrimo, išskiriant tik *až Ptricką MeDonough ir jis valandoj. Sutartis geibios ild Oiiio ir ten paims savo globoti DEt JŪREIVIO PABĖGIMO.
,rtos dWokus
neskirs tokio- viršaičio,, prie
____ _
. no apleidimus.
vienus metus.
atgabentas į jo namus. ŽeimyZeppeliną dirbtuves.
rugsėjo 30,1925^
■
, kurio tik “lašais” tegalima
‘ Portlaud’e Ore. nuo Japoni--------Į Gomperso. vietą numatomas, na neapsižiūrėjo ir ėmė jį ap-.
prieiti.
jos laivo pabėgo vienas jurei-.Į
Atlaidai su pridėčkaįs.
yra J. Duncan iš Quiney, Mass. raudoti. Sugrįžęs vyras nuvis. Jo nepavyko pagauti. Ka-1 Višakio-Rūda. 24-N12 d. Vikur per 30 mėtą buvo Federa- blaivė šeimyną ir iškraustė nepitonas pažadėjo $50 tam, kurs šakio Rūdoj buvo atlaidai. Bu
Klaipėdos krašto muziejus.
ci jos vicė-prezidentas., ‘
žinomo vyro lavoną.
tą pabėgėlį pagus. Valdžia Įvo labai gražus oras, todėl
Nesenai
įvyko Klaipėdos
*
uždėjo laivui $1,000 bausmės žmonią buvo atvykę ir iš kai*
už nesuvaldymą jureivįą. TaiĮmynią parapijų. Po pamaldų•T* •krašto Muziejaus Valdybos po*jau trečias toks atsitikimas.
į pavakarę pasirodė būreliai sėdįs, kuriame kalbėta dau
*
K
girtą. .Girdėt, kad rūdiečiai ir giausiai buto ir propagandos •
I seniau pasižymėdavę girtuok reikalais. .Nors Krašto Direk
NEPAVYKO
SUSITARTI.
DAUG ŽYDŲ PALESTI
PADIDĖJO PREKYBA.
ta
*
NELAIMINGI ATSITIKIMAI,
NELAIMĖ. ,
liavimu ir peštynėmis. Ir da-. torija ir Magistratas žadėjo sa
Į
r ’
•- . •
David Yellin jeruzolimo ma
Geneva. — Tarptautinė ko- * Pliiladelphijon laivu atplau bar seną įprocią dar nemeta. vo pagalbą, bet iki šiol nepa
' Visoju nelaimingij mirtinu
“s
joro pavaduotojas, dabar atvy misija svarstė apie opiumo pre kė ir, išplaukė per spalio mėne Vaikinai gėrė sugulę ir susėdę sisekė atrasti atatinkamo buto
kęs Amerikon, pasakė, kad žy kybos sulaikymą.
Bet susi sį 54 laivais daugiau, negu per ant grabekrančią; ją * tarpe įvairiems rinkimams. Kadan
ateitikinni Suv. Valstijose per.
nai buvo 83,772. B tu 15,714 ?«“*'.i»zmo”es’
dą Palestinon atvyksta po 2,- barti nepavyko*. Tas atsitiko nai per tą mėnesį. Laivą įtak Buvo matyt ir mergelią geriant. gi Krašto Muziejaus Draugijai
žmonią automobiliai sttvažinė- lL
000 kas mėnuo. Per pastaruo dėl Japonijos nesutikimo7 SU- pa rokuojant, tai buvo* 406,077 Senesnieji, kaip buvo prie ke pristatyta įvairią muziejaus
dalyku, buto klausimas tūri
sius kelis metus atidaryta Pa tarties pasirašyti.
jo, 15,382 krisdami užsimušė,
—■——
lio susistatę vežimus tai ten su
;oną daugiau, negu pernai.
lestinoj; apie 100 pramoninuj įsinešė ‘buteliukus ir skambino būti išspręstas greičiausiu lai
8,078 geležinkeliai suvažinėjo.
PAKORĖ.
monią.
Žydai Palestinon ke
Reiškia nuo automobilią dam ..
•
’
stikleliais; kiniam stiklelio ne- ku, jei nenorima peranksti suPAKEIS VARDĄ.
MOKSLOKATEDRA.
išteko,“ta irviZbutdioti'andraugios reikimas.
giftusia žmonią žiivo. pabari Tokio.—Baisoko Namba nū liauja kaip tik gauna žinią,
dienoj daug maž žūva 209 žmo-Įteistas pakorimui už pasikėsĮ- kad. galima užsiėmimą^ rasti.
Norvegijos sostinė dabar va / Pittsburg, Pa.—Susitarė. 120 kė ir gandros rydamas. Ant piais reikalais rūpintis . pasi
«■ = *
į
36 krisdami užsimuša, 20 sude- Į nimą ant Japonijos sosto įpėdi- Daugiausia vyksta- iš rytinės dinasi Kristianija, Po naują žymiausią biznieriij pastatyti vežimą ir grabekrančią teko ėmė: Miesto statybos viršinin- *
’ J
kas Weber
Klaipėda, dvaro
ga, 19 prigeria, 18 Žūva ant ge-1 nio gyvasties.* Pereitą sukatą Europos.
metą vadinsis Oslą.
prie Schenley Parko “Cathed- gerti, tur būt, dėl to, kad smuk
• *
Z '
savininkas Funck *— Kretinga
lėžinkeliij.
■
Į jis tapo pakartas.
ral of Leaming.’’ Tame name lėj vietos trūko, nes, .sako, tik
lė ir mokytojas Švarzin —• Ker
PASKYRĖ KOMISIJĄ.
susikoncentruotą visas Pitts- vienos smuklės besama.
NORI SUSITARTI.
«
■ •'
J- 1 1
g- ,
A
burgo studentą ir profesorių
Prie tokią “vaišių.’’ prisidė tu viečiai. Kad plačiau supa
Anglijos
vyriausybe
paskyrė
UŽMUŠTA 40 ŽMONIŲ.
gKARlATINA.
Anglijos vyriausybė pareiš
veikimas.
Jame talp-gi būtą jo “dievobaimingos*’ šnekėlės, žindinus visuomenę su draugi
komisiją
ištyrimui
taip
vadina

Bulgarijoj vienas sodžius taManchester, N. H.
Apal kė, kad prekybos sutartis su
dvylikai tūkstančių studentą kad net iš tolo stovint reikėjo jos sumanymais ir suteikus pa
mo
Zinoriavo
laiško,
kurs
tiek
ramos Krašto Muziejui skaitys
i
po banditą užpultas. . Tai lak reiškus Skarlatinai apsirgo 120 Vokietija kuogreičiausia bus
kambariai. Namas arba kated rausti.
daug
triukšmo
'šukele.
Tas
,
ra atseis $10,000,000. Bus 52 I Vakare buvo statomas Viša paskaitas Šie profesoriais Detke imtynią žuvo po 20 žmonių pmonią 70-tyje šeimyną. Kol bandoma padaryti. Anglijos
valdžia nori iSpIMi preltvba.
Susuos bolnevilai va
augščių, 360 pėdą ilgumo, 260 kio Rūdoj šanlią būrio vaka- lefsen iš Karaliaučiaus apie įiŠ ahieją pusią.
|1<as ^ūr nei vienas nemirė.
V
Į
do rašytas, Anglijos komunis
vadą į Klaipėdos krašto arche
I
*
. -u,
„
p. platumo ir 680. p. augščio. J....,,. .
tams. ^Kurstoma prie.streiką
ologiją ir prof. Volteris iš KauTam reikalui pavesta '14 ake- !
ŽIBALO
GAMYBA
SUSIORGANIZAVO,
i
Y
SUDEGĖ 30 NAMŲ
ir sukilimą. Bet Zinoviev už
PADIDĖJO.
riąžemės,
Roeherter, N. Y. — PlienoR?
sigynė rašęs šitokį laišką.
darbininkai susiorganizavo ir čius siekiu 67. 1 Draugiją į*
wjersey dty>
_ pramo
Argentinoj žibalo gamyba
prisidėjo prie Brotlierliood of stojo t Klaipėdos, Šilutės ir Pa
MARAS INDIJOJ.
Kitame "D.” numery dėsi- Įninėj miesto dalyje siautė gaiš padidėjo. Per spalio menesį žtGAVO DOVANĄ.
gėgių apskričių tarybos, Ma*
Teamsters. •__
, _
-----------------Wd.w„ Akademija šią me
mellgą
dnkmnentalį raitą apie iras per--------šešias
valandas. --------Bude jbalopagamyta383,690statinią. «™
Švedijos
lu
gistratas ir Klaipėdoj miestas,
Secundrabad, Indija
Xfa. J« IHUtUJoigaąiiuatąže* gė 30 namą.* Sužeidė, keletą|Palygimus su pėmykščiais me* tą Nobelio dovaną paskyrė lęs čionai maras išnaikino 4,Eort Collins, Gal. —
Prekybos
Rūmai ir taukiniu*
• Plūste*
Ą
tafo Banką, PMhrtengkit visv desėtką Žmomą. Nuostolią už tais žibalo gamyba padidėjo* Deniujos rašytojui Wlodisla- 000 žmonią. Vienasanglu ka* reriai susiorganizavo ir prisi kystčs Rūmai.
a tstoti
Virš $1,000,000.
“
. .
...
ant 76 nuoš.
wui. Reymontui.
Teivis mirė.
dėjo prie savo amato unijos.
(“Lietuva”)
.
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Bukįme.gyvi, bmiftkime. No
rėkime gyventi — ir giltinė ne
griebs misų. '
<Fatališkas miilies laukimas.

f
!
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i
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— tai šiandien mdsų didžiau*
Būtų
tai
strauso
pavyzdžių
kiš

ii, nrttaį amerikaniitAoriams
sis priešas. Salin tų priešui
■*
c
eeiuun.
-s ti galvų į smiltis.
Kun. B KosaMif
Juk Štai jau antri metai kaip, Chicagos Bridgnporto nelai
O
<:il VCIKM)
tES. Čia dedamo laiškų r*
1 kams vienwigližiai'.
is Čeksperimentas eiwų mė -r tai yitfos musų išeivijos šiau
HMūM ertoj
THUB8D1Y and SATURBAT
liepos 11 d. Gi post-sc
M akaitiUB* tfe evssgdlfc —j dnuagoje šv. 5wgio bažnyčia-, nelaime, šašų ar vočiukštę yi-——*r—’—■
tum pridedu lapkričio 3 d. ’
je, o dar ir ligšiol nepasirodė, •as
organizmas
atjaučia, dien gavau iš “Darb.”
MMt josubi itgMMffMr b. a A«K>cumojrar xjukm» Afiiirwittiiiiniirif_ ‘Mi****— : Kun. prelatus Krušas ^įpaveir nepasigirdo į&kio viešo pro. Bridgeportas — mūsų dalis. Ir
t
^itorM*i4iMN»d*«huNi Jmtter Bwt 12į 1815**po«t ottlet *t Borton, Mmn.
liju sau jo payardę rašyti lietu testo, ar nusiskundimo. Mes tai gana gyvų dalis. Nežiū uijos tų straipsnelį f
/
amler tho Act o£ Murch 8,11T9.”
sušvelninti jį, K
viškai) įvedė tuos pamokslus vis dar tik beforme mase. Bu rint gerokos dozos migdomųjų
-r’
HaHtatirt epectal rate of poehųpe pwri<ted fyt In Soctfou llfl8
Jau antra diena, kaip aidi
Aš juk buvau ’
niekeno "neverčiamas. Kaiku* vome smiae-medžiaga lenkams, miltelių — dar tenai gyvos mū- eijos tui pada
1NL *t Och 8,1817, authorlMd on Jul/ 12,
mų draugų, ir prietolių būrelio
riose lietuvių bažnyčiose yru rusams.
Tebesame muse ir >sų organizacijos; žmonių bal
tarimų ir bv
palydėtas apleidau' Ąmerlkų,
SUBSOBIPTION KATES:
skaitomos evangelijos anglų 20-jo amžiaus nutautintojams. sas dar gali apsireikšti. Tasai
J^usrly ».,«.*»*..«,<.i>>>,■■ t<<m■ >i
daug ir be r
i Laivas neša vis tolyn nuo
•kalba (greta lietuvių) ir daro Mes mokume tik tyliai dejuoti balsas turės gulės, jeigu visa
Mat, tų stra
comtti^BS’yoKAy • •, i.,.,....... •«•• •# •• »• •* »•••*»»• *$5<50 mūsų brolių išeivių ir vis artyn mi užsakymai. Tai raikalingn ir dūsauti. Net liepiami gulti išeivija- rimtai susirūpins tuo< tu širdimi'. .
prie įimtosios žemės. Teeinu
a=
dėl angliškai kalbančių ameri į grabų, mes neišdrįstamu pa Bridgeparto skauduoliu. Kada
Kr
įlinkas” vis d.
mintys
ir
jausmai
vis
dar
po
Alaikraščiai atnaujino kalbiu akraujas sveikas ir gyvai po gįskonų katalikų, kuriems kitos sipriešinti.
amui line ninM
tų straipsnį įd**
las Jakšto *— greitai ir žaizda
pie suaiim*y^ - kurni prieš merikų skraido, su Amerika ri bažnyčios esti per toli. Bet šv,
I
Ką
gi
mūsų
žmoneliai!
Jų
giltos galesiųs ii
šusi. Visas esu perimtas galin Jurgio bažnyčion Čhicago, III.
gijai ir šašus nutrupa, ir vo“ klerikalus/r Kadangi tarp
njfnn
širdys
verku.
Jie
skundėsi
sati iš Lietuvos,
i
jų buvo priekaištų vienų la- go džiaugsmo^ kad mano men eina tik lietuviai. Amerikonai
činkštū pranyksta.
vytarpyje, dejavo. Klebonas
dėlto, kad būva,
> tiems, tai vargu kas iš to išeis kas triūsas išeivijoje taip giliai turi ten netoli šv. Dovydo baž
*
• ** .
d eigų kraujas susilpnėjęs, su- manyti, jog mano i.
be abejo ne sykį girdėjo jų nu
ir bendro fronto prieš “klerk ir nuoširdžiai buvo įvertintas nyčią. Per vaikų mišias 9 vai.
jau kelėtą sykių teko užsi
siskundimus, Bet taip dejuoja įsk.y.stojęs — visas -kūnas vo- bildukui” yra nebep
kalus” nebus. Bet apie pakė ir atjaustas tiek daugelio mano ■susieina tik lietuvių vaikai ir ir dūsauja ligonis prieš sunkią ’čiukžtemis apsineš.
minti Ąpie Anglijos Darbo Dar-,
mi.
brolių ir seserų. Gilus dėkin
*
*
tįją ir apie jos tinkamą imsi/ limų laikraštines etikos, apie gumas veržiasi iš Širdies vi- dar nemažas skaičius suaugu operaciją, kada jam teikia pri-;
__ Tad gelbėkiinės kas gyvas. _______ _______________ ,K11axx_ —-/‘K**—
sušvelninimų visų lietuvių sro
siųlietuvių. Didelėdidžiuma imti stipri' doaTr clrlorofoi'mo.
statymą tikybos klausimu. .Yt.
Dotnuva,
siems- ttemsr4curie man paro- parapijos vaikų lanko savo pa /
Organizuokiničs, tarkimes ir
viųsuntildus, tai ImūžŠHnenaT/
Padejavo,
pasĮskųndė
.ir
tiek*
ra pripažįstama, kad tos Par
dė užuojautos laike mano išleis-:
ginkluokimes, kad švystelėju 1924 m. lopkr. -31
Auk pavyzdžiui, jei “Vieny ;
rapijinę mokyklą, kuri ar tilt Operacija jau pradėta. Ligo
tijos ‘ pamatai esą socijalisti*.
tuvių Detroite, Chicagoje, Nau
sių 'mirties -šmėklų 'nubaidyti.
(Sekančiame ‘‘Darbininko”■
bes” redaktorius turi tiek “ei•nebus pati senįausmji lietuvių ms pradeda nurimti. Chicagos Ji gali atšliauzti ’įiiekvlenų jš
niai,
vienok, toje Partijoje
joje Anglijoje ir Brooklyne.
numeryje bus apie L. Žemes
viles drųsos” kad vienų dienų
Iniokykla Amerikoje. Chicago- padangėje — tylu. Mirties tj’priguli ir katalikai, dargi uži
Tad
ir
jieius
visems,
'
o
taip
mūsų
kolonijų.
Mūsų
ginklai
Banko reikalus*)
rašo b ilk kun. 'Kemėšis raginęs
tje, — tai didžiausi lietuvių mo la/'
‘
'
\ ■■■
mu joje augštus vietas.
— susipratimas, vienybe, lietu-,
put ir kitiems mano ' pažįsta
amerikiečius kunigus įvedžiokykla. Lietuvės seserys gražiai*
Darbas yra gyvenimo drus
Anglijoje ne katalikai yra
miems, draugams, ir prieteKą gi kiti Chicagos lietuviai, vystei atsidavimas.
ti
anglų
kalbų
lietuvių
parapi

išmokina
vaikučius
lietuviškai
kitokie, kad su socijalistais ei-‘
liams, su kuriais nebeteko pa
Lietuvos mylėtojai, budėki ka: ne tiktai saitgo Ano sugedi
katalikai ? Ką gi vadai, inte
jose, o antrų dienų, kad kun/
kalbėti,
melstis,
skaityti
ir
ra

v
na ranku rankon, -bet ten soči-,
mo, bet duoda jam ir kvapą.
simatyti ir-atsisveikiiLtį, siun
; Kemėšis uždrožė Amerikos lie
šyti.
Per savo mišias jie- gie ligentais Cliicago, kuri di me.
jalištai yra kitokio.. Daugelio
E.-Bteok.
čiu nuo “ Aguitanijos” nuošir
tuviams kunigams Už įvedimų*
da lietuviškas giesmes, bet pa džiavosi mūsų kultūrinėmis įRuoškime
reikiamų
paramų
» tautų socialistai yra kariau
-Į........ .
.—
-f
dų atsisveikinimo' žodį.
'
bažnyčiose anglų kalba pa
mokslą turi klausyti anglišką.- staigomis, stipriais centraisy Irnūsų dvasios vadams kuni
jantys bedieviai. Nors jie sa-.
Neriu gyventi, dirbti ir mir
mokyklomis? Ką glanfisų vie gams, kada jie gal bus švelniai
Skaityk ir platink vienintelį
kosi stoją už darbininkų rei mokslų, tai kas su tokiu žmo ti Lietuvoje, bet nenustoju vil Didžiumai tų vaikučių lietuvių
natinis
katalikiškas
dienraštis
?
kalus, bet jiems darbininkai gum gali drįsti ir pamislyti a- ties, kad bent po kelių inehi kalbai .daug suprantamesne “Draugas” nudavė nematąs ir spaudžiami eiti kun. prelato kooperatorių-darbininkų laik
įiie kokį nors susitarimų.
bažnyčioje, negu angliška, nes
Krušd pėdomis. -■.
raštį ‘ ‘Darbininką,’ ’•'••- ,
katalikai ne draugai.
dar teks atsilankyti į Ameri-,
negirdįs.
Kaimynai
kunigai
—
tai* jų tėvų kalba, jų kūdikys
Kaip Amerikos katalikų sa
kiečių kolonijas.
tės kalba, jų;pirmojo poterėlio nematė galimybes priešinties.
>rr
vaitraštis “America” lapkri
Juo toliau nuo Amerikos lai
kad
“Naujienos”
Tado*
ir pirmųjį? pamokinimų kalba. Pasauliniai inteligentai ir gi
čio 8 d. š. ni. paduoda, tai dar- “Darbininkas” sėdįs ant dvie vas skrenda, juo'baisingiau
dėl sau žinomų priežasčių tylė
Kam gi tat tie angliški jiems jo.
biėčįo McDonaldo ministerių jų kėdžių. Ištrauka iš *‘Kelei- man ima vaidinties mirties
kabinete Sveikatos ministeris vio” pasiremdamas, minėtas ■šmėkla. Kam gi ji graso '? Gal pamokslai? Atrodo, kad tai ; Situacijos-baisumas lame, kad
buvo kdtulikas Mrheatley. Ki- laikraštis rašo, būk “Darbi mano gyvybei? Tai’, rodos, ne tam, kad vaikai - turėtų dau- nebetekome tautinio jautrumo,
tr
giaii
progos
pasilavinti
anglų,
tas^mnisteris’buvo anglo-kota- ninkas,” stodamas už progre- būtų labai baisu*
Antai vie
kad tapome jau Įmsūtinai įmigkabioje.'
Bet
tani
turi
tarnau

likttš,
partijos sekretorė; Bivišką kandidatą La Folle- nuolika metų atgal a. a. kun.
dyti, kad nebenoriirie ir nėbeMūrguret Bondfield yru laisvą^ tte’ą, stojęs prieš vaikų darbo' Montvila važiavo į Ameriką ti mokyklos. Kodėl dar ir Baž-' sugėbiame ginti savo šVemįjaukatalikė,A
’sių teisių. Boišibnūs4 tame,
amendmentą.
Jei “Naujie ■gražiausioje jaunystėje/ pilnas nyčią į tą darbą'nikinkyti?
■ Kėl^įts^imtų. an^likanų Buž-.'
Lenkų apaštalai, jų kalbos kad jau imu rasties žmonių, ku
nos” remtųsi tuo, kas “Dar puikių svajonių. Vandenynas,
nyČiOiSHiiigų išleido unaniĮesir “kultūros” nešėjai į Lietuvą rie dėl karjeros, ar -biznio ima
bininke” rašoma, Tai nebūtų priglaudę jį su visomis svajok
)
tų, Eimmnc užgyrė Diįrbo’ Par-‘ radusios po mumis dviejų kė iiėmis, u- tauta, tartum nei per kelis amžius naudojo -baž pardavinėti mūsų gyvyliės *tei-įį
•
*
>
liją.' ’
.
X
džių. ‘ ‘ Keleivio ” -štabas, kaip Įdek to nuostolio nebodama,. nyčias mokinimui lietuvių savo; Sę.
lenkiškos
kalbos^įjie
daug
ža

5 Kurie norite gauti naujų dainų, reikalaukite tuojaus.
• Anglijos kardinolas Bourne* nesenai aiškiai pasirodė, būna Vis viena ėjo ir tebematau už
Chicagoje girdejau vieną lie
S nes nedaug turime... Agentams ir chorams nuleidžiafl
apie Darbo Partiją šitaip pa gim^dbhūyus. "Todėl nėdyvai, brėžto progreso keliu. «Pavie- los pridarė visų-pirma pačiai tuvį advokatą’,
pateisinant
’me/didelius nuošimčius* Pinigus siųskite su užsąkyreiškė vienam Ifolundijos kdk- kad c‘Keleiv>r” yra dalykų, nii liių žmonių mirtis tautus prog Bažnyčiai, iręs tilo būdu išti- kun. Krušo žygį. Girdi, juk
g mais kartu.
'
kais toitmėčims suveJĮno tikro jam nesą reikalo mokinti vai
raštnpnhui:
teisybe nieko bendro neturiu- reso negali sulaikyti. Didelė'
v»
sios katalikystės atėjimą į Lie kų bažnyčioje lietuvių kalbos; I į
. “Aš Tamstą griežtai užtikrinu mų. .
■ , nelaime esti tik. tada, kada,
30 damų dviems ir trims lygiems balsams. Muziką
kad Darbo Partija savo programe
r
mirtis graso visos tautos arba tuvą. Argi dabai^ mūsų išervi- Koks nedoras fakto iškreipi '■]į
parengė A. Vaičiūnas, karo chorvedys. Labai
nieko prieš’ religiją neturi. ’ Tei-T
bent žymios jos dalies gyvybei/ ‘ joje mes imsime sekti tų leninį: mas! Juk kaip tik čia bažny ’ į į
gražios ir tinka vyrų chorui.. Kaina...,
:" nlJO
sybč, joje randasi keletas, kraštu
♦
■politikierių pėdomis ir naudo čioje ii’ atliekama darbas kal
Prieš
keletą
-mėnesių
“
Nau

Šių
1924
metų
birželio
pabai

tinių asmenų; bet partiją kaipo
tokia nieko bendra neturi su (Eu jienos” buvo iškalusios indo- goje būdamas Cbmagoje suži-. sime bažnyčias mūsų jauno bos mokinimo.' Tik iie lietu ■ L
J. Ta Ha t-Kelpš o s
ropos) kontinento-socijalizmu. Kas mų taktą apie Chicagos simda- nejau, kad kun. prelatas Kru sioms kartoms ištautinti? Lie viškos, o angliškos. To advo
j Bahmk, Tame -žirgą. Gerkim broliai (mišrią balsą
tik įioi’i tapti .Darbo -Partijos na riečius. 'Chicagos sandariėčių
tuviai su didžiausiu vargu tu kato bizniškaų instinktas be
šas
pereitais
metais
(tuomet
chorui) ........
«.«#'» t. »•■•••• •
<-*' * <25
riu, tas gali tą padaryti. Iš kata
a
pasiaukojimu
statė
sau
čia
baž

abejo gundys jį remti kiekvie
A
4
likiško ’atžvilgio nėra tam jokio apskritys buvo surengęs vus. 17 dar nebuvo prelatu) savo baž
nyčias
ir
mokykis.
-Jų
troški

ną amerikonizatorišką pastan
trukdymo.”
d. š. m. bankiėtą Lietuvos kon nyčioje |vedė vaikams pėr jų
'
S t. Šimkau s
mas buvo užlaikyti ir patiems^ gą. Chicagos politikieriai už ; g Vienas žodis ne sndka (chorai) w.r».if **•<*••' ♦ * •.
. Programas kartais eina savo sului. Balikiete sudėta atikų mišias ■—angliškus pamokslus.
savo lietuvišką katalikystę, ir tai juk bus dėkingi.
* 4 Ą
r t Darbininko daina ,(mariam chorui)
•keliu, o partijos darbuotė sa-, $261.05 Vihrians lietuvių rei Tie pamokslai sakomi . vaisavo vaikučiams ją perduoti.
Štai kur niūšu didieji pavo MįL
va* Anglijos Darbo Partija kalams. Tai “Naujienos” pa
r
* Jeigu dabar Bažnyčia‘iš moty- jui, jštai kur padėties baisu
į'.
Česlovu Sosnauskio
jauparodė per keletą įlietų,; skelbė,- kad tie pinigai per fi
:
Blaivininkų
lūniuas ................ .....
kas” rėmęs progresistą ’ La nos virs pamotė, -jeigu inis ar mas.
-I
kad jos krypsnys nuo progra-. gą laiką nebwo pustušti, ^smdyti ryšius iarp Tėvų ir vaikų ' Kalbėjau apie tuos pavojus
•Antano Bačiulio
mo iičnukrypo.
. dariečių laikraštis “Varpas” Kollette> o kurtu stojęs prieš
‘I
z
—
ką
galės
jausti
lietuvių
ka

teisino ir gynė saviškius. Vie-i vaikų darbe amendmentą. ži-;
kai-kuriems tėvynaMoms. Be
Nauji, tik išleisti veikalai
H
į
talikų
širdys
1
v
nas mtujieniotis parašė laišką' noma, taip ,“ Darbininkas” ne
viltis nusiminimas.
Įrodinė Ni Audra prieš dienų (šulo)................. ;.......... 9 >-■»>•
*«■»--*-«
jC. AniniuusLietuvių Komitetui buvo nusistatęs ir priekaištas- Bet pats didysis blogumas ir jau, kaip brangiai mums, lie r* J žvaigždute (solo) rr Aušta rytas (dueas)..
*
baisumas
dar
ne
tarne,
kad
kim?
Oi, dainos (solo arba duetui) *......... >» «
su klausimji apie tas aukas. be pamato. Kaskita .su sandatuviams, atsiėjo pirmasis pre
«
j. Nokturnas (duetas bossui ir sopranui) .,
“Sandaru*’ kvailai- Krušas įveclė lietuvių vaikams latas. Gavau patarimą — ver
K-to pirm. Dr. Alseika ptsakė, riečiais.
^K_
*
O,
laisvo
(įnišrl.aiu
kvartetui
arba
Chorui)
t
«
Baisu- čiau tylėti, nes, girdi, amęrb
B
.“Naujienos” lapkričio 11 d/ kad iš Chicagos sandariėčių buvo* pasakius * būk ji ~parsi- angliškus pamokslus.
iC Myliu (Įuištiam kvaTlctui arba chorui).. s. t
K turėjo korespondenciją apie’ spalio 11 d. š. m. gavo 9a dole-* klupdžius soeijalistus ir kleri
Pičmenelrs (duetas) ...
# *
J Dr. Bliūdy prakalbą Marijum- rius. la $29L05 tegauta $95. kalus, nes La Follette esąs jų
E polėj Beaiinės Gimnazijos sa- ’Beiškia simdutiečiains aukų žmogus. ‘ ‘ Sįandara’ ’• neva rėMi)ko Petrausko
JnBUUdų
didnoą.
Telpa 69 dainos. Knyga 90 pusi, 1.50
E/, lėjT Kasoma, kad Šliupas pir- persiiuitimas atsėjo $166.05.
.• r
b Metų Kanklės. Telpa 55 dainos*, chorams, due
»
E minusia pabaręs marijampolie- Nieko sau Chicagos sandariu-: airišį ’Cmieyt. kurs “runijo”
tams iv solams. 190 puslapių
5,00
E^ cius už suliuibėjimą. Baigęs, čiai. So. Bostono sUndariečiūb Mass. valstijoj ant gubemuto.Gilių Karalius, vieno veiksmo fdntastiška opera.
E prakalbą ieip .kartojo keletą*k visį-gi turbūt uhicagiuius “by ilaus. Sundariėčiaijaniirpra-’
Amerikąje esantiems lietuviams pramokti ang
Labui .gražus veikalas, .u....... *.*. * t » * t
E sykių nebūkimę, liurbiais,. ue- lina,” Čia viena draugija kulba&buvo surengę. Bet kiek-į
liškos kalbos yra gyvas reikalas. Nemnkaūtieins ir
Opera, ‘
Karalienė’
*•
vienas‘Žino,: kad -Ourley 'griež
E būkime liurbiais. Galima pri-’ anuomet. įmškyi’ė bene
ažai temokantiems turime tam reikalui knygą. Btm
* S o l o : balsui ir pianui:
E pažinti, * kad Šliūpo sekėjai Lietuvos reikalams. Vienas* tai stojo prieš vaikų amend-’
i
jos:
’
’
.
■
. ,
Siuntč mano motinėle ...... * t » 4
* *
* *
E gerokai suburbėję ir ten ir čia sandarietis pasiėmė tuos pini-* meūtų» To negana ps *semau?
i
h
Mų nakcialy (tbftkiško) ....
4 fr
lUNimm am^iskobkalbob.ipusi. ot
< *
• •
E Amerike. Ir jo garsusis laiš-į gus pasiųsti. ‘ Bęt kas atšitv stovėjo-iiž tui, o itebar išsjža-:
t
Jojau
dienų.
t
4 * * *
Kaina
$1.75.
k
i
»
t
-H
»
«
* ♦. * > *
K kas tūrpamei’naečių laisvumu-* kot Jis paskelbė Sundaro-r dėjo »tjr fc‘ Taigi’wKeleivis” mr
W aš pakirsoiau 9 * t* *
t
• k * *
»
'
Antras daiktas yra tai žodynas.
* ■
E jiių liko* ’bę pasekmių.. Kue- je,” kad vagys atėję ir pavogę “Naujienomis” kibo ten, kur;
* ♦ ♦
VsiMBI ....i.: * * »
k »«««.«*
turime.
■
met jo laiškas tilpo* lietuvių lai/ tuos pinigus* Ikšiol nežinia, 'nėra penato prikibti, o .nekibo,1
KnlM^'BTeteiUi * * * < «
*
»
H* A
E. , kraščitiose, tmveiktuo.pM'laL kaip tas dalykas čia likviduota. kur tik* akli nemato /pamato.*
WDYMAS migUškai-lietuviškos kalbos, pusk
Skyniau skynimėlį 4 ►
w
* *
♦. *
*‘ 835. Kuinu $5.50, drūtais apdarais $6.W. ’
E , ku angliškame laisvamanių lai- Gal kada nors paaiškės. Bet’ Nebent .minėtu laikraščiu san»
*
»»
k
♦
Julelė raudona . * *
k
*
“rJ/he Tnitli See-; vis-gi visuomenė dabar žino, darieeiųs Mko taip mumuukujįdbgo
(latviška)'
.,
*■ * ’• t *
9V •* .« * ■» *
B didumo Menus ir kitus kn^gos galite spręsti,
' Et keršyje” buvo Šliupo raštas. a*- kaip aukos vargsta pas saiida- siuis, kad- apie juos .nei kalbėti
iž jų gulimu gerai iungMŠIilti
* V-įsi jų
* • ple iaisvamanybę Lietuvoje.^ riečius.,
hereilda. *
. .
* įsigykite.
čiai nepaminėjo apie .tai, maty t
II 1-1*
b1
Pinigus su užsakymais siųšidtė:
Du
Koliotte
per
rinkinius
baL
E| Lietuvių, labvamuūių luikraš- ^Kelehi&l7' ir “Naujienos’’
tunepastehėjo. KuT-jau didės-,
su, gąyo^ąpiė '6,OOO,O0Augolį^t
t

t

<«■

.

t

Įįš

t

*

*

i

f

i

[i

4

f

f.

t

i

i

• •

f

i

«

k-.

«

M

. • •- h • ••

« » » * • * « i k' • * 4 « • * * t » « i A

,

i

k

*

*

i.

k », * w *

9.

k k • V ♦ ♦

*

*♦
♦ * * *

*

*

*■

♦

*• * 9

9

»‘ * ► *
Į •

♦■ * * f *

*

*****

¥

» > S*
1 > * k

9- *•

H » * k*

k

O*1*M**M»

t

k

A

,

.

’l

... ...............................

i

b

¥

» « b * > • • >'* 4 M $

«‘Darbininkas1’

fa.'

Efc

S‘JT.
•

kaįptfipro^esistns tegavo apie
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RMTOCMmjEBA.
mų miestų. Gerb. pralotas Masso- Birbsime ir, parodysime kitimus ką ,|

.
Visi mokyteHniejL mneįieM garai mfpvanta
tai skaičiau ar girdėjau pą /
■ ? - ■■
,ir
tvotai
nas iš Allėntown,. pašventinęs mes galime. Lankia tuo klausimu
, tai taerihaj
■• Gerai Amerikos lietuviams žino
Jkuingai ir vmoki mokytieji ragma visus skaityti' genai,
kampinį akmenį, pasakė įspudin- daugiau balsų.
kad visų mi artistai Čižauskai dabar kon>
tartlfedknygas iT.JaUcraŠčms. Štai kaikurių“ didžių vyrų išširei
gą’pamokslą pagildamas vietinį

I

NUsupnu, sakau, telegramą sa
Nusiųsiu,
vo mylimai
kad <š,

laimingai atvažiavau į šią aukao
tojų tattahta užrita** certuoja vidurinėse, valstybę, Girardvillės kleboną kunigą Vašalį, Ameriką, kurios troškau pa
M. rimta.
tatai ajtaairiaUi pirmieji žingsniai yra daromi Aklančiūną ir Girardrilliečius už jų kad Tamstos taip-gražiai ir gyvai
matyti. Nuėjau į telegramų stot;
Vienų k»>ygų ^pakanka pauagaitti, kitas T’erta pra
nn&M&caav ptatamtri *u-; rone, Ohio, ir Pittšburgh, Pa.
pasiryžimą pasistatydinti puikią' judate ir rengiatės daug pasidar-ffcaifciries yra Ūkius, kad jas reikia sttkrmtttyti ir strvii
pasiėmiau lakštą popieros ir pa-|£
Ma&MftjMtt, pHbdė|ja
lėjaui Akrone dainuos lapkričio 23 d.,.^
|baži$cčią kuri stovės kaipo didė
kramtytam* nta 41
at
kiloti Darbininkų Sąjungos dievo- Į.
'
T"
d aamotų ir -mane paim- pmpijinėje wetainėje, o Pilrta-ĮL^
.taūdntis jų šventų norų. Bravo !
sivežtą paišelį, pradėjau imšytU
je. Dieve, jums padėk!
Jeį knyga kilus nuo širdies, tai ji pasieks kitų sird
ų nuvežti pas meno -dėdę. Bet’ burghe, laąikričio 27 d., šv. Kaži- “
villiečiams. Kitas pašvein
Rašyti telcgramąsevo draugui, pa*
“Senriis” primeni, kad tą pa- ftariaus šiaip visokios pastangos ir daibnitnai mažai tei
nelabieji vieni stabtelėja, su- miero parapiųoe svetainėje.
naujos lietuvių bažnyčios darys kunigai. Nereikėtų visko
ar geriausiam, tikriau-'
lurmėjo kažin -ką, kiti, visai ne- ’ fiftp. Čižataų koncertų ne vie
,W3hamokin —- šv. Mykolo bažny- krauti ant kunigų pečių. Gerai
šiam prieteliui yra labai lengva.
........ su ftiĮgštesmis
__ žmoniitab
reipč atydosj mano šauksmus. nas lietuvis neturčtųpValoifeti. Juk
Per knygas inoa pasišnekame
jT ’čios
pašventinimas atsibuvo Lap-.
’
BabrieŽiau keletą Žodelių, pasa
kad kunigai,dirba,, bet reikėtų ių|tas. pasišnekėjimo būdas visiems prieinamas. Geriauwo»e >■
'
ar-čia ir vėl melas pa, pp. »čižaniHjkai
tai Amerikos.
kričių (Nov,) 11-tą dieną šiaismckiau kas reikėjo, pasiunčiau ir at
patiems dirbti iš visos jėgos, ypaišminčiai kalba į mus, suteikiu mums save brawaM u
’ torede, ar jfe paarta, fead .aS aie? Beturiu GaĮIi-Ctirei ir Mapim»J
afe.
Gerb .kun. Karalius iš
(įe|
būvio pagerinimo, ftis ir lieja savo sielą į mūsų.
liktas kriukiu. Betpasašyti ąeše*’Jnios -šalies pilietis. Neį^Šūamme g kaų-gi tokių artistų nenori gir*
JIiMimUės pasakė turinm«4 Pa- Jljk Li(.tei|[ -i,at)jtainl!ll K<,opef Į
grarmą pas savo meilužę, pas my*
nei vieno prisiprašyti, nutariau
Kiekvienas, goidžimitis savo dftiitai labo, kwWeta8 Ii
mokslą. Mt. Carmely -—■ bv, Kry
Šimą, brangią, ištikimą
ap
rątyve Hąjunga> tai darbo žmonių |H(W ūalinmkus, privdokuodan^aŪHiai pasirųpimti iŠpltarti
(eiti pėžeias, žinodamas, kad dėde
Žinąs.
žiaus parapija pasistatė puikią
sakyti jai savo padėti keliais go
globėja, vadas ir sargas. Joana-1 yo apielinkeje-dorų laikraščių.. NesigaįleĮdme darbo 4r ita
nepertoliausia gyvena ant farmos
mokyklą — vieną iš geriausių ir
deliais, neišreiškus tikros irL* ' ąr * Mano kelioms tęKėsi iŠtHMį dieUą ir t
riais turėtų būti visi lietuviai ka- bažnyčioms, mokykloniSt’etamgijoins, taippat nesigaUčkime
8HENAND0AH, PA.
gražiausių mokyklų Amerikoje, .1 alikai darbininkai, - Shrnandorie-1 laidų ir žygio doriems laikraščiams
tos meilės, nusiųsti baltą popier
maktį pakel dariklausinėjau kur
Bravo! Mt. Carmeliečiai. Stip- čiai sukruskite, pasidarbuokite šių į
galį be meilių, saldžių ją pabučia
Skaitymus protui yra tuo, kuo pusbnankžtžnpnįs.tai
Naųjasdaktaras.
įmano dėde gyvena. Antrą dieną"
rinkitės ir stipraskite mokyklos metų vajuje, gaukite brangiąsias.jKaip vienu užlaikoma, sustiprinamu ir padidinamu sve&u^
vimų tai sunitu padaryti <ąr‘para/
apie vienuoliktą valandą iš ryto
■v»
Štai mūsų ktAtonijoj atidarė naudą, nes atneš ji. šimteriopai
ūo-vaim^irAimldte-pibiftUmsipra* RIU M^u M<Įtp svetkaįargmriĮma^^
\įjpagffliiiuff įpariekiau savo dėdės
r
ina. — Addiscm.
‘
<
naują ofisą po įium. 27 W. Coal pelno ir Dievo palaimos,
plaka, kunkuliuoja, norėdama*
usiais darbininkais.
ifavmą; Netoli nuo -namų pama- St. gana talentingas ir praktikos
M
. ■ ■ ■1 ■
J
Šenadorietig,
kodaugiausia meilių suraminančių
Žmonose
išnyktų
pusė
pliauškimų,
jei
jie
skaitytų
tik
to
čiatt nemažą :būrį karvių besiga
Visas informacijas galite gauti
prityręs ir savo profesijai atsida
Žodelių tarti. Jau buvau bepra
kiųos rastus, kimiei^aitynm tižsipehm.
nančių. Piemenės nemaeiaū.Kar-’
rašydami:
“
Darbininkas,
”
366
W.
vęs
lietuvis
daktaras
AV\
C.
DoraSHENANDOAH, PA.
dedąs rašyti antrą lakstą kaip
brėš -atrodė visos labai pieningos,' sevieius. Gerb. daktaras yra bai- '.
Vanduo po lašą varvėdamas akmenį prakerta,r-taip ttndlffc
Brmuhvay, So. Boston, Mass.
.
*--... -........
čiuptelėjęs užlkisenio, atsiminiau,
tinęs bedieviu zaunos negali neatsiliepti ant pažiūrų ir
tužtai ir aš būdamas: gerokai išalMūsų kolonija pradeda kilti it
gęs gana augštus medicinos, moks*
' kad jis dar nepradėjęs jau baigia
Ieškau savo brolių f Liongino-ir] katalikiškos visuomenes. -—-Kim. -M. ®BhlpąB.
Ikęs, nudžiugau manydamas,, kad
lūs. Štai trumpa istorija Šito nau ant mielių. Mūsų dvasios , vadai,
džį&ti irM skambe
jimo
garsai
jau
vi.
•
v
gausiu nors pieno tuojaus atsigerjo ir energingo daktaro. Visupir- dirba išsijuosę, o žmonelės kruta Juozapato, Daukintų. ir' seseries Į
siškai nudilo. Pagaliaus parašiau.
tti. Priėjęs prie'dnrų, pabalad|jau
J
.
miausiai baigė Jefferson Medica it bitelės. Ir tokiu būdu viskas Liodgardos Stulpinienės — DauPerskaičiau kartą ir- kitą ir inde*
A
ldntaitės,
kurie
yra
iškeliavę
■
iš|Lirtuvofi
'Vtaomen$s
dr
’
Teiaėz
Istorijų.
Paraše
Augustinas
Januir laukiu pamatyti išeinant savo1
kolegiją. 191$ Pinku ir išbuvo ir pavyzdingai progresuoja ir artina
jęs į konvertą, kurį eidamas su sa
,aitis*‘ kvietimo Miništerijos knygų leidimo Komisijos teidimylimą dėdę. Durys -greit prasi- daktaro* pareigas ėjo vienus me si prie tobulumo
yra vilties, Lietuvos apie 1900 metų, pirmiauvim nusinešiau,- užfipdžiau drūčiai
’
S
tdarė ir pasirodė' jauna, liesa mo- • • . .............................................,................. «T.w
tus Phila. General ligonbuty; o kad mūsų kolonija taps žvaigžde biai gyveno Chieagoj. Jeigu kas
ir princšęs padaviau prie ilgo sta-.
f deriškė, tai buvo mano dėdienė,
Jo stovinčiam kokios aštuoniolikos?
^Vernersrillėje Valdžios ligonbu- šios lietuvių grupės. Dabar dau žino ar jie gyvi ar ne—prašome Limęainosios Ligos ir Kaip Nuo Jų Išsisaugoti. Parašė D*ras A,
•
kurios nš nepažinau. Mat dėdė
Vileišis, šv. Kaziinioro^Dr-jos leidinys. Kaunas...,'....,, jRĮ
!tyj tris ir pusę metų. Matydamas gelis galvoja kaip suorganizuoti pranešti man jų adresą. Ir gal
metų vaikėzui, kum visądaiką nie.
(apsivedė jau Amerikoj būdamas. žmonių neišpasakytus kentėjimus **« «*»?» Barbinihfaj Koope- ■jie patįs atsilieps. Ieško sesuo ĮLitAuen das besetzte Gebet. sein Volfe und dessen geistinge Stroko neveikdamas stovėjo ir tėmyPersigteČmu dėdienei, pasakyda" ir vargus šiuose ligonbueluosedak-t^V^® 8 Sąjungos kuopą (Braiol Vincė Dąukmtaitė. Prašau praneš-,
bmngen Von Dr, IV. Gaigalai, 1917.18
jo į mane ką aš darau.
P“ *» 'J51“™- ** -ti šiuo adresu: LimTANiA, Tel-1
mas, 'jog*esu dėdės sūnėnas ir tik-¥ taras Dorasevieiun pasiryžo siekti l®**) ir
'
• t
_
,
. v— Pasiųsk — sakau — šitą te
žiu
apsk,
Zarėmj
vai.,
Krėpžti)
111
“
^-.
i
h
,
t
'
k
4"
“
,,s
tMpmiovu
„anrtatė
A.
Atata
ką -iŠ Lietuvos-atvažiavau. Dėdieaugštesnius mokslus medicinos ša- šiai žengti darbo žmonių Įveliu prie
legramą Teresei Slekaitei į Lietu
« * syMo nenorėja tikai,
». I >WS.mitnamo rytojaus,
kauney Vmeę Daiuuiitaite. >
.
vą, kuri tarnauja Užubalių kaime įskili nutikėjo takia daugiaussusl>ttllstiem. Įstoj0 j Pemi. | Aš
* ”irgi................
tam pritariu, ir tikiu, - ------------;—:------------ ;— ; J.,,-------- 1Logikos ©voliucija. Parašė A. Jakštas. Kaimas, 1919
pas ūkininką Joną Šepetį.
kad pradžia sudarys mūsų gerbia
viską išaiškinau.
sylvanijos Universitetą spėeilizuoVaikezas paėmęs iš manęs tele
KALĖDOMS BKSKURSIiA
-r- Dedienyt — sakau — bet aš
tis. Bespeeializuodamaš universi mieji kunigai, o mes tada jau
Į LIETUVA
“
gramą pažiūrėjo į mane ir atplė-,
labai išalkęs, ar negalėtum man
tete gerk, daktaras ėjo gana sun
• p. A. V. Bisea,
šęs konvertą pradėjo skaityti ką'
duoti įiors pieno Stiklą išgerti, nešSuvienyti! VttP
kias pareigas naminio daktaro
as parašiau savo mylimai Tefesystlją Unijos
mačiau turite nemažai karvių?
1923—1924 Polyclinie ii* Mediči
rengia specialu
tei. ?&š pamtttęs.škaitant savo my
— Taip, karvių Turime, bet Jo
* Kalėdoms Eks
Chi ligonbučiuose Phila. Pasek-1
limai parašytą telegramą, tsipperkursiją j Lie
nas §į rytą išvažiuodamas į mies-*
tuvą. Pasažlėmingai
užbaigė
savo
specializavipykau, kad mano visas lietuviškas
rlni Išplauks aiit didžiojo ‘’Leviatli. tolį, -užmiršo pamelžti karves ir
mą 1924, tuomi pasižymėdamas
an” nuo NewYorko, Gruodžio 6 d.'U
kraujas po visas gįslas pradėjo.
■ neturiu pieno Tie savo Juozukui,;
per Soutluuuptojfsi. .Tęs pasieksite ||
vienas iš geriausių lietuvių dakta
. virti, kunkttliuoiti ir nė matyti ne
savo tihyue laiku sueit su 'draugais |f |
• kuris visą rytą verkia.
ir giminėms, dėl Kalėdų švenčių. /
rų
mūsų
lietuvių
tarpe.
mačiau kaip mano drūčiai su’». — Štai tau -Jurguti devintinės b
Paslteirau'kit- šių ekskursijų da
‘ Taigi ir malonu girdėti kad
' gniaužta kumštis prilipo prie vei
bar. Jus gausite mažiausiomis lė-VitaiM*HHWU* PalMfmhMį!
: TftauflaMH
r*l*t|TWDM( •
— pamaniau -sau. — -Karvės pri
šomis, Svyrius, puikius kambarius,
gerb. daktaras apsirinko ir ŠenaNeatridSkit imt riebaluotų mosčitj,. ' r
kėjo nosies, tiesiog, tarpe jo dide*
kuomet jums kutinai, reikalingas lini-’
gerinusį valgį, didelius ir prilmnuš
tvinkę nepaęiiia, -o ji pieno neturi.mentas L
doryje apsigyventi augšeiaus pa
publikos kambarius ir mandagų pa
lių plačiai iškėstų juodų akių. ■i
i tarnavimų per visų laikų.
Bet tolinus išsikalbėjus paaiš-'
žymėto numerio. Dabartiniais lai
Ireg. S. V. (g
Pat Ofise.
Tš sykio vaikėzas tylėjo. Nu-. kūjo, kad <da 'Amerike nemada
United Statės Lines b <
kais gerb. daktaras turi du ofisu
- lenkė galvą -žemyn ir -renkemis moterims korves-muĮŽti. Na, jei45
Broadway,
Nevr York City
i visuometbuvopagelGinffagyduole. Jieyra
— vieną Pottsvillėje po* numeriu
puikiausi# ir labiausiai patikūtinaB liniarba,
jūsų
vietiBį
laivų, agentų. nemada, ne-ką padarysi sakau,
pradėjo graibyti lyg ką ■ tokio no-igu

i mentes, kokį tik pinigai gali-nupirkti,
75 Statė Street,
Boston, Mass..
700 Mahantongo gatvės — *o ant- i
NSra tikrasis, jei neturi INKARO tais- <
.’•
•
«« ■
« __
rėdamas nutraidrii nuo akių, ‘bėtlgeriaus alkį .pakentėti bile sulig
Managing Operatore for
i baženklio.
c
rą po numeriu 27 AV. Ooal St.,
, F. AD. R1CHTER A CO.
„
United Statės Shįpping Board
«. Y. / ' ■
104-114 So. 4th St., Broo1tlya, M.
suktelėjęs galvą į amtrą pusę, pra-! mados'gyventi.
virš Abračinsko krautuvės. Apart
«alc
■
s
•
•
•4
‘ dėjo nesavo balsu kaip veršis]
Savo ofiso darbų priguli ir prie
bliauti. Aut jo nežmoniško šauks-l
TA.TTTO»Ttt
Milliken ligonbuties Pottsvillėje.
mo, atbėgo perkastas, 'išklaurihe-i
Bravo! ir daug pasisekimo naujam
jo mudviejų pasisveikinimo prie-|
imta* Jtfc kų gužu- energingam daktarui — lietuviui.
žastį, sumurmėjo kažin ką tokį iią rsiaua iš mieste vymn). SakyK
Mūsų bažnyčia.
paėmęs nusivedėmmne pfcs -save niano nrietas,
*“
‘
‘ šianpr atsiminei
ant nakvynes. ' Kada nuėjome įl
dienmane?
Prabėgo ir kiti metai Anais
namus, jis mane tuojaus supažin^
Vyras. *0, dažnokai...
. metais Šv. Jurgio bažnyčia buvo
diuo su savo gaspadorium, kurisį
Žmona. Tai prie kokios pro- viduje sunykusi ii* tamsi. Bot šį
iš akių matyti turi žingeidumo
met mūsų gerb. kunigai surengė
prigimtį, nes į mane taip keista
Vyras. Kiekvienąkurtą, ka-. bazarą ir bazaro pelnas ėjo ant
keliais žvilgsniais pažiurėjo,
da norėdamas užsisegti švarkų bažnyčios atnialiavojimo. Dabar
tam vėl Įšnaujo mane perMausi "prisimMavaa, jog tu ^dar ite* tės bažnyčią baigia malevoti ir ren
nėjo apie nuotikį su vaikėzu'ir Iie įsiuvai ištrūkusios sagutes.
giamas didelei bažnytinis koncer
pe savo Turimi nuvesti į atskirąlW»
«8 » » > • »» *Įj^l teti » Ii <> >■ <• M l ». i. <■ - v ■- I- . . * * t
tas. Gerb. klebonas ragina žmo
kambarėli, kad vienas ramiau ga
nes kuoskaitlingiausiai susirinkti
amus
lėčiau išsimiegoti. Tarnas jveHė
Ant. konęe’rto. Bus ko pasiklausytfftraKrnBi
mane vidun, užrakino drūčiai du-'
tl.
--- - - A
_ __
ris kad niekas negalėtų prieiti,]
'Bitai ^Okla. — Žibalo kom * Bravo! gerb. kunigams ir jų pa- į
■ turbūt manydamas, kad aš daug
panijos per vieną, gavėję išgrę ridarbaviinui, nes visi (ir svetim
yra GYVAM DŽIAUGSMAS! $ERGA»MAM VU.BIS’
pinigų ttiriuir nuėjo. Apžiūrėjęs
taučiai), st ebiasi ir grožėjasi iš Į’
žė
naujus žibalo šuliitintj.
. KURŠTANČIA'M ^AMYER!
save pirniemos nakties nakvynę. A-.:
Tųi musų, lietuvių kataliku nesugriaunama tvir
bažnyčios gražumo.
Bažnytinis
merikoje, apeidairMtu aplinkui,
tove. Lietuvy katalike ! Jei‘dar prie šios organikoncertas atsibus Lapkr. (Nov.) Į
■ atsisėdam ir pradėjau sau vienas
cijos neprtkiausai, nieko nelaiikdturias tūuj prisi- •]
23,1924,7 vai. vakare.
mąstyti. Mąstau apie savo myli
Gavome tikrai lietuviškų at
Mainos.
1. Apsaugoja nariu gyvastis ir moka pfm[iirtines^i6(l.00/ ®|Wnosi<MMWv^ė« Katekizmas, pagal J. ii. Ckdlėh Sut*i»ė'lftinw
mą tėvynę, apie ten paliktus #e*| viručių (post card). Apie ke•$250.00,ąnomTOdo, w
‘ —
-------------“Draugu,” Chieago,III.....J.*..
!
J
PŠamiisaitis.
Spauda
nūs tėvelius, jaugus, paktams n’^^įitįaigį. vaGdų ir Kepersenai čionais buvo didelis
2.
Moka
pašalpa
nariams
ligoniams
kas
savaitę
po:
J Revoliucionierių Tarpe. “ Draugo-’ ‘ spauda. Ch-icagn, .111....... .
ir visus kitus prietelius. Labiau spalvų. Kam pirkti kur ko lietus ir visas mainas užlyjo. Yie$3.50, $7.00, $10.00, $1A.OO, $&l.pū.
Rytai ir Wui. (žu lies iš senųjų laikų istorijos). Parašė K Ivasia širdis skaudėjo prishnnus -savo, kias iietinkuiiias ir dar bran tomis ‘vanduo pakilo mamose iki
3. šelpia suvargusius narius ir našlaičius.
Uov. ” Iš rusų kalbos verte J. dtdilonskaitė. švietimo Mintate4 Nariai gauna S. Tu R* K. A. organą, savaitinį laik **^K
mylmą Tcresytę, kuri taip gailiai giau mokėti, kad mes parduo- MO ir 60 pėdų ir daug mainierių su-1
JK
tujos
leidinys. Tilžė.,.......’
raštį „Garsą ”,
w
'
verkė mane išlydtdoMi.
j ■dame pigiai! ir Tamistos drau- laikė nuo darbo per dvi ir tris ne
b. Skleidžia apsvietą, leidžia gerus raštus ir dalina na
ilrn ni-< tn«
Į
n ■*
e
Lietuvoj būdamas girdėjau, kad gas-ge gavęs tokią atvirutę, tik- dalias. Kiti ir iki šiai dienai ne*
4fl
riams veltui.'
,
6. Platina tikėjimą,'dorą, rūpinasi tautos veikalais, re
Amerikos žmonėslabai-darbštlri— rai'd&ia»gws.
dirba, nes sunku išsemti vandenį
mia Lietuvos respublikų.
. .
. '
•j
ftavtadamė tnainafe: po W ks mainų,
- netinginiai. Melagiai, dabar mA>
Užsisukant knygas iš katalogo, visada Teikia pdĮ
' 7. LengvomiŠ’ sąlygomis apdraudžia vatai nuo vienų I
nmt mu,h**tiek. Nitarldrttivoj rentų,* 15e. ir 20c. Įdek tuojaus
knygos vardų. Užmokėsiu žmiriatm dolerio gatūna siųitti
metų amžiaus.
.:
t
1
Mūsų kaimynai.
įstojimas
į
S,
L.
TU
K.
A.
jplgtm,
siėne«t»š
niokCHtis
lesgv*.
SUa*
j
nemačiau
neinačiuii Wų tiiaghilb W Un* ĮOc., 15c. ar 20c. pašto ženkle-,
ženkleliais. Virš dolerio reikia siųstti rdkw aAfc **nwewy
pus yru visose didesnėse lietuviu kolioui.iose Amerikoje, todėl, noriu- 1
gūtų «gvo rsJkllp ilfei ktįkaiųą Mals 4 kenveiią, o iries tuojuus Ir niūsiį kaimynai neatsilieka. į
riu. ’■’ Visais reikalais
ir .pĮmgas ehmi&urt, ’
tieji informaciją, kreipkitės yde kuopą bckmorią uitu.
j
Kro
riaiitittę:
*
1
•Gbmrdvillūje'Upkf.
0,1924
atsibu

pasiųsime tas nepaprastai gramot alsuokite taip;
%
(V
m.
ij,
IK.
AMOSRTKOJrl!
*****
vo
naujos
bažnyčios
kumpinio
ak

ir viską kitką daro tame pačiame žias atvirutes,
222 So. 9th str.,
‘“DARBININKAS”
mens pašventinimus. Žmonių su
“DARBININKAS”
kambarėly, kuris nors ir švares f‘
366 W«t Brotdway
Soath BmKm,
nis atrodo už lietuviškąjį. Keži- 366 B'w*y( So. Boston, Mm*m sirinko iš visų krąštą net iš toly{Maldos Galybė, Istoriškas piešinys IV šimtmečio krikščionybės.
•Lietuvių kalhon išguldė P. B. “Katalikas/’ Chieago, Nl.«. “
U

r

■I

j

F

.

'

Jt

I*

•y

i

e-

4

1.

•J/t

X

<

♦

‘Susivienijimas LietuviiĮ
R. K. Amerikoje

iui£<ms

«

ii

i

ii

iii«».li» ii|i)iiii I *i. i

»•

( t iaitcierrerat

»

'•

. •

f

Malda, Karma. Paraše gr. L. Tolstojus, Iš rusų kalbos vertė A.
Agatas. Ryga, 1911 nu ....
.... ... ................ «

(Mano Patyrimai Didžiojoj Karėj, 19184^19 m. Parašė Šon.rJ, F.
Jonaitis, kapelionas. Išleido Lietuvių Prekybos B-vė...,» 2

JMaterijosKeitimaBiOrgfanhmuoge
(Paskaita). L. Vailionis, Spau1
da ir lėšomis “Kataliko,” Chieago, III.............!
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Gardžiųjų vakarienę paruošė
pačios Vytės. Už jų triūsų ir
sumanų paptmėjjnaų svečių rei
kia teikti didėlės pa<iėkos ir pa
garbos žodį.

ME

Vakariene visas jaunimus
Praeitam ‘ * Darbininko’’nuMjųery jau buvo pastebėtu apie buvo pilnai patenkintas. Džiau
Mu>. Butėno koncertų ir įsimaiši- gėsi, gėrėjosi vyrių organiza
į jį kokių tai nesuprantan- cija ir žadėjo jio vakarienei sto
Hku aandariškų blynų, kurie be- ti <»ntuziastingun darban.
Bįnlo gadino koncerto visų, stoPo valgiui, simnkavimof dai
nų ir kalbų buvo žaiskit. Visi
linksminos iki vienuoliktai va
K ištiesiu taip buvo. Tas polandai. O pasilinksminę skirs
Mras vakaro vedėjas, kurio vartėsi namo su pakiliausiu ūpu.
Mukiki po koncerto nežinojau, Bravo Vvrtai už tokias vaB mizeinino Aiškų. Jo klekvie- kariones ir savo darbus.
M naa išėjimas publilcoje darė neSvečias.
M ramumą. Patys sandariečiai
K nenorėjo prisipažinti to žmoGALVA DAUGIAUS
k gaus už savąjį. (Vieno paktam
NEBESKAUDA.
■Laimi, tai numykė ir nesakė).

K Oi jūs sandariečiaiy sandarieK čiai, jūs šūkaujat, giriatės sa-

Skaudėdavo kas dien

Skaitykit ką minus kišml <1. (t Mupn
iš 'iVorepšter, o. ‘‘Aš pradėjau jaustis
daug geriam mm indu, kaip pradėjau
imli Ntlgfl-Tmie, Aš ifebe-urgun galvos;
■ tyri vakarui vėsti.
O ką-gi Kkatidvjimu per šešias sumitęs. Kolei
aš neėmiau Nuga-Tone, .sirgrtnvmi gal
£ jau bekalbėti apie jūsų pačių vos
skaudėjimu kasdien. Daktarai w£ vidinių.
Taš jūsų T. tinka- kyduvu.. jog priežastis nuum galvos
iskiiudėjimo. Intvo blogas stovis nnum
£ mas tik kelmams daužytų ar- nervą/’
.
1
'
‘
Musą
skaitytojai
nusistebės,
kaip
pažįstamo, greitai Nuga-Toiie veikia šitokiuose at<1£ bu, anot vieno jo
£ **Naujienų” mašinoms tepti, o yi'įtmse.’ Jis padidina stiprumą j'r pnJiegą, greitai palaton nervus, kniufą ir
£ ne kąuors švarans' daiyti. ’ - TiutajT; suteikia pailsina n H miegą, sfinnilhioja kepenys Ir velkini -regnlititija
£
Per koncertų turėjau progos V kiurius. Niign-T’onr yra gitrinitiiofmjog, patenkins Juniis, -arkų gražinama
£ sėdėti nelaimingoje vietoje, iš pitiigaL pasiekei? garantiją ant jmkbP
£ kurios matėsi vakaro vedėjas ko. Nugii-Tmie yra rekomenduojamas,
guranfimja m tvs Ir p?m1 ąvinPjinnuš net
£ ir minkštos rankos. Tos ran- visas aptiekus: arlm prislųsk. .$i.oo ir
tiesiog iš Nationtil Lnhoratorv.
£ kos artimai kombinavosi su se- gtiusi
toli Sn. Wąbus1r Ava.. Uhlcngo, Iii,

■ vo mokslu ir gabumais, o netm
£ rite ne tinkamo žmogaus pasta-

£ renadų poneliu.
Jis mažai
£ koncerto klausėsi" tik gėrėjosi
£ švelniomis rankelėmis, kurios
£’ buvo nuogos iki pečių. Tas, ži-

BANKROTO PRIEŽASTIS.

New York.— Bob mimui Ilair
daug; pagadino i r visų Net kompanija padavė bankro
£ jauno žmogelio paširdįlymą ant
to prašymų. Kompanijos sko
£ estrados.
bs^ išneša $20,0(1(1. -Bankruto
£ Ištiktųjų, kodelgi sandarid priežastys kyrdečių karas ir
£ eini nepūsta to tbikamesn io merginų plaukų kiruimas.
B žmogaus už juos kalbėti. .Juk
£ p. Ivas yra šimtų kartų tinkam
B mesnis—suaugęs, vedęs, triukš- L. ŠIMUČIO PRAKALBOS

ŽINIOS B urnos

ttPBAMKBS.

i

Liepos 11 d. 19tB m. Valsty
bė* Taryto* išrinki kunigaikš

m

BU 1-

SIUVĖJA MOTERIŠKU j
DRAPANŲ ‘

PARSIDUODA

M9

ea

1 ŠTAI MUSį PREKĖS

/

‘ daiktų krautuve. Bunns gerasJpeltols SOc.'ui siRrg, 5 Mynritl — $2^0
tį Urachų Uetnvąk karalium
Siuvu visokias drapanas, siutus ir Kaina prieinama. Savininkas iš’ l UeBMi'ilėdal be lapų
sv„ 6 avi
(M^ndaugis
TI).
Teriaus
dėka
Rng>ėjo ±ž dienų pasirašyta
kotus visokios madoa Kas norite važiuoja iš Bostono. Atsišaukite
-c .pinigam** kalt sutartis. Pini pasikeitusiom aplinkybėm (vo turėti gražias drapanas ir
U pigiai '541 S-venthSt.So. Boston, M»'
gus kals anglų įstaiga Kingą kiečių revoliucijai J tam °kara- padaryt, kreipkitės pas F.ZALEC
Nnrton Metai Co«, nes ji' pigiau liui”. neteko apimti Lietuvos KIEN?, 26 Dimick St., Sorperville
Mus. (netoli Inman Sq.r CamI katalogą.
siai apsiėmė tų darbą atlikti.- sostų.
bridge)
(NI8-22-2IH
I'iirsiduMft Ceverykij taisykla su vi-1
. ..
„
išta anglų firma pagamins
stotos masinom^ kurios tik yra reiks-1
M* ZUKAITIn
iing.iH iit-to taisymo ir visos gertim x.to-1446 Hudson Avė., Rocheirter, »♦ Z»
mūsų Valstybės Iždui 42 mili
vy, vtoht labai jtoru v ton lietuviais np-1
gyventa. Bltnis išdirbtus per Įlenkto I."--.. ......
jonu naugrhių pinigų (mone
mottto ir darbo yra įvaikis. /Parduosiu I
*■
tų h pradedant vienu''centu ir
labai pigiai, nes savininkas nosvelkuo įteteteBte
hi ir •pasai "gydytoju patarimus turiu |Įį
.■ '
baigiant 50 centu. Tie pinigai
apleisti savo'darbą, dėl pirkto nepn-1||
’
*”
not- ■,*"*
svers apie 75 birkavns. Jiems
tyr^ tfiktodarbo ,tal apsllmu prarno-1 | UAfinfllIEII U H
Kl
ktnt.
UICHATlIi .TARMALAVIČIUR. 87 l ll\l- IIIMIlllHĮlFll- M. [Ji
pargabenant gelžinkclin reikės
Artlmr 8t., Montollu, Mtm Gyvenimo I *’
viola 75 Btondol St. ,
(NlS) |||
MiiMMH Ar Bahroilkol
dvylikos vagonų..
<
Pirmieji 10 milijonų vienetų
bus pristatyti per devynias savaitts nuo tos dienos, kurių
KAMBAŪIAI ant ištolldnio su šilu |J| ™ "* BtOMVty, BO. BOltOO
^
H
inm,
elektros šviesa, nihudyn^m, su vi-Į
aukščiau minėtoji anglų firma
^■.sūis įtaisymais Ir parankioj- vietoj. At |
■gaus paruoštųjų pavyzdžių pa^■ tolšiiuklt pas "DARBININKAS,” •SGfil',
įBroadtvay, So, Boston, Mass.
(N20) ||
tvirtinimų Manoma, kad pir
Tel. Sa. Boston 0464-J.
mieji nauginiai pinigai (mone
* Į ANTRO MORGIČIO
tos) pasirodys Kaune maždaug
DUODAME PASKOLAS]
RENGIA ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTS
FOTOG R£FA 8
sausio’ mėnesio gale.
;
Suteiktam. norintiems antro.morglčti i
468 WEST BR0ADWAT,
hwskojQ Ir nkolinani pinigas ant narni’ I
l
lahiii
lengvomis
išlygomis.
Kreipkite?
I
South Boiton. Mtu.
Veisėjai (Seinų apskr.) BugĮltoom 615, 333 VVnshlngton St,, Boston I Darom dailius paveikslus, V&fellla*
pins*. Tel. <jongrews BŪ80. .
(N20) Į traukiam Vakarais. UJalikom visejo 25 d, trečių valandų po pie
kokios ruBlea rėmus.
tų pradėjo’ degti Veisėjų mies
telis. Buvo sausas oras ir neMažas.vėiaSjUtaLnors ir buvo
fvislšluti pigini SALDAINIU KRAUTU-1 |F
j VE labai geroj vietoj prie lietuvių baž- II
ugniagesių kamanda, liet ma
į nykios, tarp dviejų tMctolfij mokylctij. Į|
žai kų gelbėjo. Rūdegė per 50
Lfetuvinl labai tinkama rietu. Dei pia-11
GYDYTOJAS
l Itesnlij žinių kreipkitos į ‘•‘Darblninko’? II
gyvenamųjų namų, 5 kluonai
BRIGHTON, MASg rflsf1,
Brn^bW. So. Boston, ys. j VIDURINIŲ LIGŲ
su javais ir apie 15 tvartų ir 26 UNC OLN STREET
vat 9 Iki 11 ryte. 1 Iki 8 po plėk
V (ki ft vak.
keli svirnai, ir klebono visi
889
Broadway,
So. Boston.
Pradžia 7:30 vai. vakare,
trobesiai, taipogkpaštas ir žy
.
Tel.So.Bo8ton 2881.
——4
12 ^elmymi namas gražioj vietoj į L
duA. skala. 70 šeimvii
fc, uilkos be
' .
įDorehestery, pulkus yardas ir narna? I;
pastoges; 9 šeimynos katalikų,
Lietuvos sūnūs ir dukterys, kviečiame jumis ant minėtu [m tobat geram patotoyme, rendij $2301 •
kitos žydu.
•
l
šokių.. Muzikantai grajys lietuviškus ir angliškus šokius* Prie r ant broadwai\ So. Bostone II
to Ims ir užkandžiu, lengvin gėrimu, Tų vakarų bus išlaimūji- [kvautuvn ir 2 sejmynę 8 kambarį na- II
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K noma,

c Bedievių auka.
mas, Kurie turit ti kietų, meldžiame ateit, nes įslaimesite $10
IVAS
r
DANTISTAS
Daujenai (Pasv. apskj.). Du yprtės atikso.
,
361 Broadway. South Boston Į
buvusiu kareivių X dvare jau
ĮŽANGA: vyrams 50 centų, moterims 35 centai.
nuo daug’ metų (nuo pat nia(GUMAUSKAS)
žens) pasižymėjo ištvirkusiu
Kviečio VALDYBA 1-18 kambariu.visi naujausi Improvemen-1 705 Mala Si, MonteUo, M&u,
gyvenimu. Ypač užplūdus bol
(Kampas Broad Street)'
» •
v/
ml) 8pečiai, elektriko* ii- vfe-1
- !« XI >
įta del'garadžlftus; rendij $135 į mėne- Į
ševikams IfMĮ) m. minėti, pa >
——————--•—~~~ tjsj.7 Savininkas per toli gyvena todėl I
daužos labai griovę tikybų ir
*
įnori labai parduoti. Prelnc tik $12,500, |
■llflinilH^
36t B«-’ondWy, So. B6šton.l
mūsų valstybę, ir visi aplinki
Tel. So. Boston 0823
Ct
mo už estrados nedarys ir pa-' L. Šimutis,“
"Garso” redak
LIETUVIS
DANTISTAS
niai
bijo
jų,
ivaipo
aršių
kerš

£ Relę pamatęs nesinervuoš. Gi
vt
torius, L. R. K. Sus. A. reika
’-t'
tininkų. O jie varė ir varo sa i-n-i
£p. T. jau nuo pavasario yra ži?=-;
x.5
lais kalbės šiose vietose:
vo bolševistinę agitacijų. Rug Si..x
Mbpmas, kad serga savo gražtit. :
(KASPARAVIČIUS)'
X?«
!•. Elisabeth, Pa., Lapkričio 30 d., sėjo 18 d. sutikę nieko nekal gt
£hio ir noro visoms andąroktiofe
428 fmdw. Gouth Boston
KNYGA
YRA
DIDELIO
FORMATO,
SU
PAvfctKŠTjAIS,
3jBiznis
gerai
Išdirbtu.
Priežastie
par-1
12 vai., po mišių. . •
ofisą valandos'.
ta Padagų k. žmogų Juozų Si
H Įdavimo
išvažiuoju J JdtiĮ . miesto-1 nuo 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:80
įgi toms prisitaikyti liga. Tokie
"
<7
164
puslapių.
H
HIKreipkitės: MANIM COUBLE, 162 f iki 5 Ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare.
Duųuesne, Pa., Lapkričio 30 d.,’ Yaižmuži taip sumušė, kad tas j-*?
vaikėzai nieko įtinto nutverki.
|į Ames St., Montolo, Mass. Tel. Brock. Į Ofisas uždarytas gubotos vakarais
J 21
4 vai. po pietų.
tų pačių dienų mirė! Minėti
2254-.T.
’ (Gr. I)d Į Ir nedšldlenials.
Buvęs.
t’
JOS KAINA SU PRISIUNTIMU Į NAMUS TIK 65 CENTAI
McKees Rocks, Pa., gruodžio 1 mušeikos bolševikai jau daugy
.
........ .................................................................. ..
*
v
tl,
’
7
;30
vai.
vakare.
bę
žmonių
yra
sumušę,
ir
tų
♦
«
Tik kągavome iš Lietuvos nepaprastų knygų, kurioje už
, • Tel. S. B. 4000
CAMBRIDGE, MASS.
Ėxport, Pa., gruodžio 2 d., 7:30 pačių dienų kliuvo gerokai nie
te MHTU'SOUTH BOSTONE
rašyta viskas, kas dėjosi. Lietuvoje karo meti]. .Čia kiek
vai; vakare.
ko
nekaltam
K.
Kubiliūnui
ir
Istoriška vakarienė.
vienas ras, "kiek Lietuva it jos vaikai iškentėjo nuo rusų,
Wilmerding, Pa., gruodžio 3 d.. kitiems. Jau laikas'blusų val
vokiečių ir kitų. Yra tai nepaprastos vertės veikalas.
AKIU 8ĘECIALISTAS
’ Uambriilgiaus lietuviai Inz- 7:30 vai. vakare.
džiai nuvalyt šalį nuo tokių
[I
■
899a
W. Broadiray, SaBostofl
jįT nieriai (viso .46) buvo Įrengę
Kiekvienas Iietuvys turėtų jų sau atminčiai įsigyti. Klaus
Charleroi, Pa., gruodžio 5 d., niekšų.
Lietuvys Gydytojas
VALANDOS: Nno 9 r. Iki T v. rijk.
® Vakarienę sekniadienio vakare. 7:30 vai. vakare, ,
kite pas:
772 EAST BR0ADWAY
Ii I ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINM
Donorą, Pa., gruodžio 6 d., 7:30
» lapkričio 16 d., bažnytinėje sveVeisėjai (Seinų apšk.) Nors
So. Boston, Mass.
|| tainėjė. Joj dalyvavo visų sto- vai. vakare..
Čia žmonės vargingai gyvena,
UI DRAUGYSTĖS VALDYBOS
VALANDOS:
Bentleyville, Pa., gruodžio 7 d.. bet apšvietimų myli. Prieš ka
fvių žmonės
buvo netoli tūks
nuo 9 ryte Iki 9 vaL vakare. ■ II
ADRESAI.
tančio svečių. Visų pelnų sky 12 vak, po mišių. .
rų pačiame Veisėjų miestelyje
M PIRMININKAS —M. Zoba,
Pittsburgh, Pa., 254 kp., Penu.- buvo visam valsčiui pradeda
',Į
589 E. 7-th St, So. Boston, Maso.
rė parapijai.
1
Telephone So. Boston 1516—J.
Avė., vakare, gruodžio 7 d,
moji okykla. Kai1 kuriuose kai
| VJCE-PIRM. — Kazys Ambrozas
| : 492 E. 7-tll St, So. Boston, Mass.
Vandergrift, Pa. gruodžio 8 d„ muose mokydavo vadinami el<?>
ĮPROT. RA6TININKA8 — J. Gllltockfo,
Vambridgiaus lietuviai da 7:30vai. vakare.
5 Thomas Park, So. Boston; Maso.
rektoriai.
FlN.
RAŠTININKAS — Matas Seikiu
tokios vakarienes nepamena, ‘ N. S., Pittsburgh, Pa., gruodžio
Gavus Lietuvai laisvę, ir Vei-.
. 40 Marine R<1, So. Boston, Mase..
J. nes niekuomet nėra buvę susi- 10 tl., 7:30 vai. vakare.
KASIERIUS — A. NaudžlunaS,
sėjiškiai' pradėjo sparčiai švies
Mes žemiausia kaina suveda
885 E. Broadway, S, Boston/Mass.
I
1 rinkę su tokia mintimi, kuri ve
Homestead, Pa., gruodžio U čL tis. Įkūrė aštuonias pradedaMARŠALKA
J. Zaikls;
me dratus dėl šviesos-šilumos
j
ttDARBINĮNKGn KNYGYNE DAR RANDASI |
7 AVinfield St, So. Boston, Mass.
® da prie vienybes ir lietuvių 7 -.30 vai. vakare.
mųsias-mokyklas visame vals
h-jėgos
Draugija laiko susirinkimus kas tn»>
B stiprybės. Gi ši vakarienė-buBraddock, Pa., gruodžio 13 d.. čiuje ir 1920 m. viduriniųjų ke
čia nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-r<
g
SEKANČIŲ GRAŽIŲ VEIKALIUKŲ:
||
JOHN F. LYDON
vai po pietų šv. Petro parapijos sallj,
B- vo pamiršimui visų srovpalab 7 30 vai. vakare.
M B Street.TeL'S. B. 4269M
turių klasių molšyklų Veisėjų
492 E. Seventh St, So. Boston, Mase
TEISSETAS ELEKTRIŠINAS
I. kių ir pastatymui koperacijos
a Jurgis Žiburys, 3-jų veiksmų scenos veikalėlis, ,15e.. P
Bridgeville, Pa., gruodžio 14 d., miestelyje, kaipo centre- LeiSpecijalistas
dėl namu suvedimo
D. L. K. KEISTUČIO DB-GIJO*
į< dėsnio pirnion eilėn, būtent, sa- po mišių, 12 vai
3 Sniegas, drama 4-se veikmmbse .......40c.
pūhų, Kapčiamiesčio ir Kučiū
I
—. .
f ■
■
v. . .
VALDYBOS ANTRAŠAI
Š. S., Pittsburgh, Pa., gruodžio nų valsčių.
B ras už savų; vienas už visus,
viBuvęs.
» • . S Žydų Karalius, drama keturių aktų ........... >. - 30c.
Pirmininkas — Antanas Rąstelis,
fi-si
už viena.—----- -—gį Dangus Brangus, komedija 2-jų atidengimų.... 20c.
14 d., vakare^
|
Leipalingiečiai pradėjo adry146 Bowen St, So. Boston, Mass.

«

DR. A. J. DORMAN

GRAŽUS NAMAS
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DARBININKAS1

366 Broadway, So. Boston. Mass.
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LAI BŪNA TEN
ŠVIESA

TEATRO MĖGĖJAMS |

I>

VYČIŲ VAKARIENĖ.

[
L. Vyčių 17 kuopa turėjo sa
lt Vn vakarienę sekmadienio va
lį. Įtarė, parapijos svetainėje. Da- ‘

t

E lyvavo

tik vien nariai iv gar£ bes svečiai. Buvo labai įvairus
į

J

programas ir karališka vaka
rienė. Programų pildė smui
l>
kininkas A. Židanavičlus, p-lė
•> {'iurliutė, p-lės Gribaites, K.
Švagždžiute, p-nia Skudriem*
ir Kneižienė. Kalbų btivo ilį ginusia virtinė,Kalbėjo kl. kun.
1 K. Urbonavičius, Pr. Gudas, A,
Kneižys, P. DaužvaVdis, kum
E bos. pirm. P. Milius, iždininkas
i E Suviekas, Ivaška tr daug jaunų
E vyčių. Tostmistru buvo kun.
£Pi\ Strakiuiskas. Visų kalhė*

3I,

K .tojų ir diūnininkų mintis verte
■ prie didelio darbo, drąsaus žen£. gimo pirmyn «— siekimo prie
v£. dviejų šimtų narių.

%

FONTANINĖ
PLUNKSNA
Naudinga Visvb
DIRBTUVĖJE, OFISE,
NAMUOSE IR KELYJE.

Daug parankiau ir sma
ginu rašyti su.fontanine
plunksna. Daug mažiau
Klaidu vartojant fdntanlnę» plunksną, pirk dabar.
Kainos: $1.50, ?2.50, $3.»
$3.50, H, $4.50, $5.00,
$5.50, $6.00 ir aukščiau.

‘‘Darbininku/’
806 Broadway,
I
Boston 27, Mais. r*

* ti pastangas, ■ kad yidiu-iniųjų
mokyklų perkelto iš Veisėjų į
Leipūnus. Veisėjų valsčiaus
žmonės griežčiausiai buvo nu
sistatę perkėlimui keturklasės,
todėl ir likos ant vietos.
.
Tai Leipalingiečiai 1923 me
tais įkūrė pas save dviklasę
k mokyklų, manydami, kad be
Leipūnų valsčiaus mokinių ne
galės Veisėjuose gyvuoti ke
turklasė, bet taip manydami
apsivylė.
(Kauno “VienybA”)
*

Lietuvių Klubas įsigijo kino
aparatą.
Pirmas Kaune kino seansas
hus^ Lietuvių .klubo, salėj š. m.
spalių m, 25 d. 8 vai. vakare.
Bus parodyta Lietuvos chronika. Įėjimas tik Lietuvių klu
bo nariams ir jų rekomenduo
jamiems svečiams.
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Giliukingas Vyras, dviejų aktij komedija ir Cicilikas, monologas ........................... .»25c.

$

Vaikų Teatrai: I dalis: 1) Pagalvok kų darai, 2)
Jono laimė ir 3) Pasakyk mano laimę ...... 15c,
Vaikų teatrai, II dalis: 1) Ištirsime paskui, 2)
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.Antanukas Našlaitis ir 3) ^Mėginimas ..... 15c,
Dramos: Germaną. 2 aktų; F a b i o 1 a, 5 ak-

I

tų, L i u r d o I S t e Kū kl a i, 4 aktų..... .'65c.
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Elgetų Gudrumai, komedija 3-se veiksmuose;.. .25c.
Visi Geri, 3-jų airių vaizdelis ..................10c.
Esiimas, I II-čia drangos dalis “ Gims Tautos Ge-

|$bus atspausdintos Lietuvoi je ir išsiuntinėtos visiems
jį užsiprenumeravusiems Ka

■įl
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mjus .10c.
Medicinos Daktaras, komedija vieno veiksmo., .20c.
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Kame Išganymas, Libreto 4-ių alriii....

H

I Ubagų Akademija ir II Ubagų Balius, komedi-

lėdoms, 1924 m. Prenume
ratos kaina už, Trejų Metų
[Įl Kankles du doleriai, o vė
liau bus brangiau.
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..... .15c.
’

jelės viename veiksme ,. ......... ,35c.,
fimęs ir Kalbėk, naujas deklematorius............’.30c.

Pinigus siijskfte kurtu su užsakymais,
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••DABBINIKKAS,”
366 TV. Broadwaįf,
Naiton <87, M<wi.
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Naujos Kanklės. Sį kartų
leidžiama knyga — ‘‘Trejų
Metų Kankles,” už 1922-3-4

[ t metus.

. .

“Trejų Metų Kanklės”

Antrašas:

MIKAS PETRAUSKAS
[ji Laistės Alėja, 60. Kaunas.
Iiithuanii'
P. & Pinigus siųst pašto
* money orderiais.
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Vlce-plrm, — Martinas Knistautas,
4M& VTashington St, Rosllndais
Protokolu Rašt. — Antanas Macejuna*
450 E. Seventh St, South Bostoa
Fln. Raštininkas — Juozas VinkevUHna
906 E. Broadway, South Besto*.
Kasteriąs — Andriejus Zalieckas,
907 E. Ninth St., So. Boston, MaM
Maršalka — Aleksandra Jalmokas,
216V/ 5-th St, So/Boston, Mato.
Draugystė D. Jį K. Keistučio laito
mėnesinius susirinkimus kas pirma n*
dėldienj kiekvieno mėnesio po No, ŠM
AVaslilngton St. Boston, Maso,, 1:W
valanda po piety. Ateidami atsiveskite
su savim nauju narto prie mwy drau
gijos pririratotL
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ŠV. KAZIMOBO
Ik LDBJOI
VALDYBOSJmiMl
Pirmininkas — J. Jaroša,
562 E. 6-th St., So. Boston, Mato,
Vlce-plrm. —- J. Grubinskas,
157 M. Street, So. Boston, MM
Prot. Raštininkas — A Janušonis,
1426ColumbtaRd., S. Boston, Mato
Fininmj Raitininkas — K .Kiškis,
8 Hatch Street So. Boston, Mato.
Iždininkas — L, Švaršdys,
111 Bovren St. So. BoafcKi, Mato
Tvarkdarys — P. Laučką,
895 E. rtfth Bto sOnšton, Mm.
Draugijos ralkaltte kreWt*s rito*
dtol ptototoĮii raštiniu^.
_
, Draugija mto Msintotomu todUto **•
ttedUdltoį Mskvtooo mšnaato 1-M vii
po ptetu parapljto aaliM 4M
St. 80. Boetoa, Mato*
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