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Kiek Latvijoj Lietuvos pilie- Šimonys (Panev. ap.). Be
iŠ Meksiko ambasados. Lydė
čįą? Latvijos Vidaus Reikalą priežasties nėra mirties...
Š.
BIZNIO
jo Francijos ambasadorius Jusr
j
Ministerijos
žiniomis
Latvijoje
m.
spalią
28
d.
prigėrė
šventoWa»hingtan.—Samuel Gom- serand ir būrys Amerikos kon- New Yprk—Brooklyne prie,
TIKO.
mes pavalgėj Šiauriniame Kau
gyvena 9,500 Lietuvos piliečiti, stos upėj Glikiškiijk-mo vyras
Hanson
PI.
ir
Felix
t
bus
sta*f
pers utaminke po ceremonija
kaze
grįžtantiems
rusamsaš
už

gresmanu. Federacijos rūmuo
iš kurią apie 30 nuoš. lietuviu ir mergaite (rusą kilmės) * Vy
h
Senatas pa
Wariiingtonė tapo atgabentas į
tomą metodistą bažnyčia ii 14 .WMhii
sieniu, ypač iš Buv. Valstiją i.r
se Elitai atlaikė už velionį pa
ir 70 nuoš. žydą.
ras su žmona ir kaimyno mer
Nw Y*orką, Čia Ėlką klube jo
*augščią. Apačioje bus bažny tvirtino skelį sutartį taip Lie Kanados,
’
♦
maldas.
gaitė sumanė pasiplaukyti ne
'
* Vkūnas buvo paguldytas. ■ Lydė
čia, o viršuje braido įstaigos, tuvos ir Amerikos.
. Po pūmaldą New Yorke Ri
jo jo našlė ir trys sūnūs.
Namai atseis $1,000,000.
Giliausias Šulnys. ' Levas didelėj valtelėj. Viduty upės
ką kliube ketverge bus gabena
SUSIRIK
DOVANA VAIKAMS.
SAUSIO 5 D.
VVashingtone jo kūnas gulė
prie naujai statomo malūno vyras su žmona delsi menknie
mas į Sleepy Hollow kapinyną
kiu supyko ir parodė, gyvesnį
kaip
jo šešias valandas Amerikos
šio Panevėžy gręžia šulnį. .Tau iš
į -Naujasis - Vokietijos jjiaria- ■ • Bingliampton, N. Y.
ties Torrvtavm, Netoliose ynr “Chicagfi^
jūdėjtmą^Daiveleąiradėjo svy
DaugeM nfetn-l
Darbo Federacijos rūmuose.
mentes imfįnks sausio 5 d. miesto visi mokyklą mokiniai gręžta 21ueksnis ir vandens
.' Rockeffellerie dvaras.
ruoti ir greitai apvirto. Visi
kušiu žmonių ieško būdą sulie
Paskutinį “sudiev” pasakyti
1925. Prežtdėnfas. Ebert pri ir mokinės gaus kalėdoms do dar vis nėra?
Elku klubo salėj pamaldos
atsidūrė vandeny. Tokį regi
atsję angsti valdininM,
Tįspam(li. sėti. Kiekvienas nfttakelis ga
ėmė ministėną kabineto rezig vaną nuo George 'F. Johnson.
nį išvydę, keli ryžosi gelbėti ir
li džiaugtis, nes tikras būdhs
tam tnure dęlegaei.
,Spalią29
nakty ant vieške
Jisai yra čevčryką fabrikantas
naciją,
į
tik pavyko su kartimi ištrauk
.suliesėti rastas. •
jok ? ivairnj organai ats*
ir išdalys 5,700 poni čevM’ykij lio Raguva-Panėvėžys trys plė
.
, —-į-4—■-—•—
ti moterį, kiti jau buvo nusken*
Knkorius Tsla Badei bega
ava*‘
nai priėmė režoMueiją reišldanšikai užpuolė važiuojantį Tadą
vaikams.
'
IŠKEH
RAUDONĄ
do ir prigėrę. Nuo tuščią Žo
nydamas kitiems valgius kote
Ccmnieka su žmona ir atėmė 90
Kaę yeMonięs traukinys atįė- čiąnžnbjaątą GompersošeimymiAVĄ.
džiu iki šalto kapo.,,
lyje sumanė suliesėti, nevalgė
jp iš San Antonio į Washingto * nai,
lt '
•
'
(Kauno “.Darbininkas”) *•
per 63 dienas. Jo svoris nuo
Paryžius,- r Ant Rusijos am(“Panevėžio Balsas”)
MOKYTIS NIEKAD
ną, tai prie stoties buvo šeimvCigar Makers’ Intemational
------- ....—ž.
165 svarą nukrito ild 85 svaru. basados namt tapo iškelta rau
, NEVĖLU.,
na, darbininką delegacijos ir Ųnion, kad pagerbti savo vaTada jis sumanė sočiai paval dona Rusijos jveliava. Tas at
Galvanauskas pas Cham- ’
.valdžios atstovai.
Ją Gompersą sustos vienai' va-.
Oklahoma City. — Moteris Kupiškis. Atėjo ruduo ne
gyti ir tą padare. Bet pasek- likta su ceri
jomis.
Rūst

• beriam’ą.
Grabas buvo padėtas ant ar- landai dirbti. Tą padarys ketLydia Lavson, -75 m, amžiaus, skubėdamas, gražus ir sausas.
mes
buvo
nekokios
—
mirė.
jos
ambastfd
ins
paskelbė,kad
torijos vežimo, kurs buvo iš-- verge laidojimo valandoj. 15r
Laukai nuvalyt i, rugeliai gerai
Londonas, — Lapkričio 17 <L
dalyvavo mokinasi rašomąją mašiną ope
/gėltokf., . Kar^ivąį ()0(i tos unijos nariu mes darbą.
įžėlę.
t
’
,
Anglijos
baujas užsieniu reika-.
»as ir visi Rusi- ruoti. Ji turi 34 vaikus ir anū
BAR
iŠ Fort Myer,
Naujai suartą rugieną juo Ja ministeris Chamberlain pir
ntys Paryžiuje. kus ir turi visiems laiškus ra
•’į Federacijos rūmus, . Lydėjo
.
šyti. Kad darbą pasilengvinus duoja plotai. Dirvos ir pievos mą priėmimo dieną priėmė pir
darbininkai valstybinės BVAŽIAVG Į LAIDOTUm
paniurę, palšvai miglotas, žie mą Lietuvos įgaliotąjį, minįstegriebėsi mašinos.
SGIRTUS
spaustuvės ir kitokie valstybės
Bostono keletas uniją pamužei nuomon atiduotos.
rį Anglijoj p. Galvanauską.
’
lUS.
dkrhininkai. Lydėjo masonai, siuntė delegacijas dalyvauti
Ramus žemdirbys apie name
Nikai, ir kitą organizaeiją de- Gomperso, Amerikos Darbo Fe- kuose
SERBAI UŽPUOLĖ i lius.kopinėja: daržoves dorėja.
-Miesto Ta*■ ’C*?
įgacijos, kurią nartą velionis deracijos prezidento, laidotu- dėlto, :
KAUNO
KRONIKA
bulviij kupstus aptaiso, stogus
.......
UšHdaktau
s
1 fiiTVCTzt1BE®;ApkmŠd?
<
tains ra^tirec^tūs/^kuriais'
Serbai ūme puTtT Albaniją.
į kitas Brazilijos dalis; valdžiai
Šen ten girdėti javtifculiamo- d, Žaliajam Kalne dirbant J®
prirašoma svaigalai.
Albanijos vyriausybe skelbia,
įsakius, pradėta statyti stotį
sioš birbimas.. Mūsų sodiečiai Miesto Valdybos pigiems‘1M
kad. tai' Serbijos reguleres ar
San Salvadore ir Cammissaro’,
kepurėj nemiega:, pradėjo line 'tams namą statymo vienas dari-;
PASKYRĖ ŽEMIŲ
mijos dalys puolimą darą.
kur imigrantai bus priimami..
lius minti ir pardavinėti,, Ku kninką dėl .silpnai padarytą,,
GRĮŽTANTIEMS.
*•
Anglijos valdžia persergėjo
Pranešama, kad Brazilijos
piškį ttžl gerą pūdą iki 50-60 li
darbo padėtis nerami, ir tiki
Maskva. — Rusijos vyriau Serbiją ir Bulgariją, kad no- tą moka. Ir moterėlės neatsi atrama nukilto nuo - stogo ir
sunkaai susižeidė.
Nelaimin
masi susilaukti sukilimu kelio sybė paskyrė 400,000 akerią že- drįstą smaugti Albanijos.
(
lieka — verptinms šukuoja, Vil gasis. tuojau nugabentas ligo-.
se svarbiose industrijose.
X
neles.kedena.
nihėn.
•
Protestuoja prieš japoną imi5
MergęlSms-rūtelėms neramios
Pigiems butams namai jau
kompanija numusus algas ant graciją. — Brazilijos Tautinė
ŪAltiSAi NEGERBIA.
dienos eina: Šelmis bemolis baigiami statyti. Kai kuriems
10 nuos. pradejo darbus leisti Medicinos Akademija pridavė
budrus paliko ir dažnai ima jau pradėta stogas dengti, ‘
Washington. — Suv. Valsti penkias dienas savaitėje.
protestą Federaliai Valdžiai ir
lankytis, o kas ten žino, ką ji
ją Darbo Biuras skelbia, kad
Be to/ jau pradėta statyti
kitoms
valstijos
valdžioms
sai
mano.
daugelyje vietų darbai sumažė
stulpai Darbininką 1 g-ves pu
NUSIŽUDĖ ANT VYRO
NEPAVYKO PAKELTI prieš nevaržymą' japoną imi
Laumė-ragananė
ai
’
nuspėji
jo, o mažai kur pagerėjo. Kan- i
sėn elektrai pravesti ir gat
KAPO.
96 GAISRAI PER 24
grantą Įvažiavimo.
ALGAS.
ateities likimą?
sas valstijoj laukiniai darbai
vėms apšviesti.
* i
VALANDAS.
BRITŲ VAKARŲ INDI
New
York.
—
Laura
Bakėr
visai* sustojo.. Vidaus darbai
Prekybos Departamento Di
Washington. — Senate buvo JOS: Nedarbas. — Raportai iš New York,—Šaltam orui ūžė- padare sau galą Brenhvood ka-s
nei kiek nepagerėjo. AViscon- svarstyta ir balsuota paštinin
Trinidado parodo, kad nedar jusį labiau kūrinant pečius, per pinėse-ant vyro kapo. Jž gere Kiek gaunama iš Amerikos rektorius p. Dobkevičius šiomis ‘
sino valstijoj darbai pamažėjo. ką algą pakėlimo klausimas.
dienomis išvyksta į Ekmkį,J
Siuntinią.
bas yra išsiplėtojęs po visą ko 24 valandas ištiko 96 gaisrai? nuodą ir pa to su gazolinu apYpač daug bedarbiu* tarp pa Už algą pakėlimą balsavo 30
lonija. Esą 20,000 bedarbiu ir Nubstolią už apie $1,000,000. laisčiusi drabužius padegė juos. ; 1924 m. pirmą pusmetį iš A- kur dalyvaus konferencijoj koprastą darbininką. W. Virgi prieš 51. . Tokiu būdu algą pa
merikos atsiąstą Lietuvon 10z- vai su. svaigiąją gėralą kantra- j
dauguma Mtij, kurie tegauna
Daug
liko
be
pastoges.
nijojžymiai darbai sumažėjo. kėlimas žlugo šiuo tarpu.
607. siuntiniai 165,753,600 gra banda.
•
y
labai mažai darbo*
SUSIRGO PREMIERAS. ‘ mu svorio. Per 1923 m. atsiąsPagerėjo darbai PennsylvaniSimano Daukanto mokytoją^
*" FRAKCIJĄ:. ‘‘Pavyzdingo NUSINUODIJO PENKI.
jos valstijoj.
tu siuntiniu skaičius siekė.23,- seminarijoj dr, V. Ku^rkoapsd
Kaimo” Eksperimentas.
Švedijos, premjeras Branting
j_ T■ _ *
»•
149,327,400 gr.
’
DARBAI PAGERĖSIĄ;
Turint omeny, nelabai prisu.Nėw York. —į Iveturi vyrai ir pavojingai susirgo. Yra spė 995
minėjimas, šeštadienį, lapkriM
•. * •
•
■
•
čio 15 d. šioj seminarijoj buvo 1
viena
moteris
nusinuodijo
be

, PAISAŽINO algas.
jama, kad iš tos ligos-jis gali
Naujosios Anglijos audimi- rinčias naujai vedusias poras,
»•
- viena labdaringa įstaiga, re ragaudami Kalėdoms nusipirk nepasveiktil
Bulvakasis Lietuvoje pabaig minimas V.; Kudirka. Bemina-1
Hartfird, Ct. — Quidniek nės kompanijos pranašauja, miama didelės kompanijos, už to mūnšaino.
rijos direktorius dr. Kl. Rūgi- į
tas.
IVindham. Manufacturing Co. kad ateinančiais metais turėsią baigė statyti 200 hamelią, ku
...
-Paskutiniomis žiniomis, hul- nis keletu bruožą pažymėjo !
SUNAIKINO DAUG
numažino algas savo darbinin daug užsakymą ir darbai eisią
rie sudaro “pavyzdingą kai
vekasis visoj Lietuvoj- jau pa Kudirkos asmenį ir jo nuopel- J
OBUOLIŲ.
'
•SUŽEIDĖ SEPTYNIS.
kams ant 12? nuoš. Tas liečia geriau, negu šiemet. ’
mą” netoli Strasbargo.
baigtas. Bulvią derlius įvairio nūs mūsą tautiniam atgimimui. ^
-_ •
Šeši Medford’o, Mass. high
900 darbininku. Tos kompani
Havana,
Kubfi.
—
Iš
Iąpani
’
.
VOKIETIJA: Bedarbią Pe schoolės mokiniai tapo sužeisti.
se vietose nevienodas, būtent: Jubiliatui pagerbti visi draugo. J
jos dirbtuvės randasi AVilliamLAIMĖJO RESPUBLI
ticija — Koblenzo bedarbiai Jie aūtomobiliuje grįžo iš Bos- jo? buvo atvežtai laivas obuo- smėlingoj dirvoj — geras, mo sugiedojo tautos %himną. .To-į
Įią. Pasirodė, kad jie besą už
antic ’e. Ct. ir Quidvick’e, R. I.
KONAS.
neseniai pridavė valdžiai peti
tono teatro namo, Ją automo krėsti juodosiom^ musėmis. lio — daug blogesnis. Bulvią liau seni. mokytojas JiTabnon-J
Hartford, Ct.—Kiram Bing- ciją kad apsvarstytą (1) neuž- bilius susimušė su kitu automo Prisėjo visus obuolius sunai šakniagmnbiai šiemet, apskri- tas nupasakojo jo biografijai
REIKALAUJA PAKELTI liam, respublikomj kandidatas tektiną pašalpą; (2) davimą biliu, kuriame važiavo mote
tai, daug mažesni,. negu perei kokiose sąlygose Kudirkai toko|
kinti.
pirmenybės valdžios darbinin
ALGAS.
tais metais. Tačiau nežiūrint dirbti taip sunką tautos žadmi*l
Į senatorius laimėjo rinkimus.
ris. Ji tapę sunkiai sužeista. f
kams; (h). rendas; (4) neteki
visada, derlius vis delti kiekio mo darbą, reikalaujanti t
Washington. — Iš visą vals Jis buvo renkamas į vietą nusi mą naminią rakandą; ir (5)
PABLUDO JAPONAS.
atžvilgiu nebus mažesnis už .laikais tiek drąsos, atsargu:
tiją advokatai valdžiai padavė žudžiusią Braūdegėe.
ŠEŠI ŽMONĖS ŽUVO
pilną užmokesnį nedarbo lai
ir pasišvenairiio. Buvo paris
Tokio.
Baronas Shimpei pernykštį.
pareiškimą nurodydami' reika
LIEPSNOSE.
kais.
--------- :—. tyla ^Pabaigtuvės^
”L
ir “ Liet
Goto, 68 m. amžiaus, išėjo iš
lą pakelti teisėjams algas,
PALIKO ŠEIMYNAI.
PARAGVAJUS: Reikalauja New York.
vos tilto, atsiminimai. r-f Mol
Emigr&cija į Ameriką.
Ištikusiuosb; proto. Jis buvo vienas žymiau
ma imigrantą. —Darbininką gaisruose žuvo šeši žmonės, su siąją Japonijos diplomatą.
nys K, padeklamavo' “Lah
New York. — Augusi Bei- trukumas,
PRADĖJO DARBUS.
kuris nujaudamas
Jungtiniu
Valstybių
darbą
ra” ir mokinys A. keletu 1
inont, miręs gruodžio 10 d., sa
žeisti devyni. Nuostoliu už virš
visoj
valstybėj,
sakoma,
yra
departmentas
pranešė
mūsą
džią pažymėjo Kudirką kai]
Pueblo, Colo. — Colorado vo milijonus paliko šeimynai.
$1,000,00.
žmogus su Perskelta
priežastimi
valdžios
didėlio
no

Statistikos
Biurui,
kad
perei

sektiną moksleiviams ir via
Fuel & Tron kompanija pradėjo Jo turtai siekia $20,000,000, ki
GALVA. ,. ■ ■
ro
padidinti*
imigraciją.
tais Mietais į Jungtines-Vaistys inteligentijai pavyzdį.
darbus. Priėmė 500 darbinin ti sako, kad siekia$40,000,000.
NUTEISĖ VALDININKĄ.
Holyoke, Mass; — Francis R. bes imigravo .2,369 Lietuvos pi 
ŠKOTIJA: Prityrąšią Dar
Vagystes. Šią metą lupki
ką. Dirbtuvės buvo uždarytos
čio
nien. nuo 1 iki 10 d- įvyl
bininką Emigracija, — žymus Portland, Me.-—A. G. Brooks Kielit, * 39 .m. amžiaus, rastas liečiui, iš ją 1287 lietuviai, 876
per keltą mėnesiu.
SVEIKSTA.
prityrusią darbininką trūku buvusis policijos viršininkas negyvas su perskelta galva žydai/ 69 rusai, 60 vokiečiui, 9 vagystės* . kuriose pav&g
r w
I
Paryžius.
Francijos
proj'ary^us.^ — rranciįos pve- mas jaučiamas Škotijoje, ir tas So. Portlande, tapo neteistas prie Gordon Hotel. Kaip jį ne 51. lenkas, 3 atmenat, 1 anglas, bendrai 2,371 litas pinigai^
PADIDINO DARBUS.
mierab Hei'riot sirgęs per kele yra iš priežasties emigracijms. 18-kai mėnesiu kalčjiman už laime patiko, nepavyko suži Idriandietis, L italas, 1 gudas, 765 litai daiktais.
J
Lavvrėnce, Mass.. — Everett tą dieną ėmė sveikti.
Paprastu darbininką pilna.
laužymą ptohibicijos įstatymo. noti.
l slovakas ir 1 ririjietis.
• * -(^Lietuva”)

GOMPERSO LAIDOTUVĖS;
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tt*i m geeoftMifc taattar Sept JA 1115 «t tita Mta
uMtr th* Act <rf M«th S, ltfW

žarijų aiHįį«i

motom sairtipASias ėjų, kad gavus
knygų- Ir tai darė prieš tėvo
norųI Anmu bedieveliui, ‘‘stovin
čiam šviesoje” mokslas Dek
Mečio, kiek kurmiui saule
šviečia jo oloje.

RUP VISUR

*t tatai, Mm.

*

Prieš porų savaičių įvyko
f'•ImiHmmM toiWFW<rfP<?«taripmhM for m Šocikai iw|Meksiko prezidento inauguraį 1,

#

Act ot
~ Oct < 1017, authorlMKl
««įįvr^i tm
vu Jaly 12, lūlC*

'

SUBSCBIPnON

|cija. Dabartinis Meksiko preridentas Calles yra sodjalistas.
jį,
[Ltotuvių socijalistai su pasigeW M** ^i0
&
* ♦

BAW:

| toto to suburbs a.,.*.,..,
t >«,,,•> <
R 9bcti|pl eoimtrins ycarly*.. ..<».,, •»•«•**«•»*••• *••«■•! 18.00

Chicagos “Naujienos’ džiauxfc=35w=»M!MMraMBB= gest Meksiko soeijaHstnutt preskaldy toju unijos prezidentas. [ridentu. Tas laikraštis nupei-

-

„

MSB lįML

- *■

• V-4

Imi*

artįstMiai išpiaustytos ir graliais aknaimak** papuo*naujus
spilkutOH. Taisau
““ilnWabnn|us
“*'*•• riitftiudalykus.
*—Žiedus
• ir...........
• auksiniai
■
lldkste WtaM:

Jf.

Jau seniai “Darbininke” y- sekti kiti, jeigu jta pats bijosi Į10”M <*at’lr
ra paskelbtas vajus prirašynėti ^gyvenimo. Bailusis žmogus
nauju* norius prto L. D. K. Są nuodija savo silpnumu kitus, VLADAS SPORAS,■> Wayae Street, PROVIDRNCE, B. I.
jungos. Vienon kuopos tų atima kitiems energijų, atima
**r-

reikšmę suprato labai greitai, norų kovoti, norų grumtis su
kitos paskiau*, bet jau judCria gyvenimu. Nematome žmoeina* * Bet dar yra daugumus gaus tokio, kuris nuolat vaito
kuopinei kuopelių, kurtos vis ja, kad jis britų laimingu.
dar lūkuriuoja lig kad nepasiTaigi L. D. K. Sųjtuiga yra
tikėdamos sau ir savo jėgomis. tikras paskatinimas žmonijos
Broliai darbininkai,
mes prie tolesnio supratimo ir vedi
tankiai dejuojame kad gyveni mo tiesiu keliu kovos už būvį.
mus blogus, bet nesistengiam Taigi broliai darbininkai, sto
jį padaryti geresniu. Jeigu mes kime visi drąsiai ir dirbkime
nepasitikime sau, tai kas-gi už iki bus\ atsiekta* mūsų tiksliu*.
mus tų darbų atliks? Žinoki
Ad. Padegimas,
me kad darbininkiško gyveni
narys 5 i kuopos
mo progresas labai lėtais žings
niais eina pirmyn. Darbinin Cleveland, Ohto.

Lietuviškos Krautuves
JUSTIN SHOE AND 0MTH#W OOMJAMY
146 Ames Street
*
1
Montello, Mus.

s*2',

— AND—- ---- *—

134 Lawrence Street,

Lawrence, Mass.

Mes užluikom goriausiu Coveryku
»lel vyru, moterų, berniukų ir mei>
guirių,
bet vyrų 1* toy** *• ebtifaių ir
vtatatlntų mariklnlų, ipaiMk^ kab
hierlų, naktalzi|, MxmWų, iMtivife
siutų ir dvarkotų ivalrhj Mtailių.
Mes esam prityrė nes per 10 metu
Krautuves užinlkom ir apie 10 metų
čerorykų dirbtuves© esame dirbę.
Mums apie Ceverykua Įeitam suaria*
.itkur geras ar prastas. lWu burta
iiiea vi™<»n1ej: užganedliHihi koatunreiltis; svrtl'biuiislu Uetuvalf&na moti*
. rims katros myli kad Ccvcrykat grn>
4lal atrodytų ir kojos nespaustų, tirt mes ant to jau gerai prityrę, ir
v suornet T|žgwOdlttWii su musų čeverykais ir stutta, nfr skirtumo ant
klok (liktos kojos buty. Kuirie'pus mus sykf perka tai Jau lieka mu»ų
kostumeriata
*
Kairio gyvena netoli mm musų krautuvių Montello Jr I4wrenee*o,
tai utvaMuojn ypatiSkai, bot katrie gyvena tolinus, nčr skirtumo kokia*
me mieste, I’pnnsylvaui.lnJ ar Kalifornijoj, mums atrašo laiškų, pana*
šiai turi piLsakytt kokių Severykų nori: aukštų ar žemų, su diržiukais nr
su raikščiais, vyrų, motorų n r ljoysukų, kokio numerio, tai mes išplidom
atsakančiai ir užgarmituojama; jeigu kas nepatiks, fui sugrqžhi>jlte at
gal ir Tamstoms nekoštuos n«‘l centus, mos apmokėsime visus ekspaoufa.
Moterims čeverykai nuo $2.30 iki $3.3rt* vyrams nuo $3.50 Iki $7.00,
koysukų nuo 4L2GJUkIJ£T»a______________ :_________ _
- Laiškų rašydami adresunkHe seknlflTali
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Dgų laikų bendrai dirbęs su Įkė*Žistijos valdžių už žiaurų su
kiškam progresui kajiitalas
Gompersu.
[maištininkais pasielgįmų Peistengiasi užstoti kelių į Švie
Ne visiems tiko veltontos & ' Gomperaui mirus vargti kiek kū ir Lietuvos valdžių už nužusesnę ateitį. .Kapitalistų visi
Gomperso nusistatymas. To- pasikeis Amerikos Darbo Fe- [dymų Klaipėdoje šnipų, šaipiismislai, visi pabūklai yra su
kioj atsakomingoj vietoj būda- dėracijos nusistatymas.
[liejusių Lenkijos naudai.“Nau^L. D. K. S. Naujosios Angli
I f
krauti iptmis ant kelio, kad tik
niąs jis,nei-negalėjo visienis įhienos” apskritai priešinasi
jos Apskrieto -pusuiettois šuva*
mes
negalėtumėm
eiti
tolyn.
tikti, Buvb tokių> kurie sakė,
■žiavimas įvyks Sausio (Janusmirties bausmei.
Taigi*, broliai darbininkai, dau
ItiriJtoSnJriri koyoje už darbi- :ORHKllĮr- lariiaima
“Naujienos” turiprory) 18 J., 1925 nu, 1:30 vuL po
giau drąsos! nepaisykime joninku reikalus esu pasenę, atfnieįjį lietuvių Kooperacijos
ga ne kitokius papeikti už mirsipę.. Teeinu kiti kųdir radi- —Prieš- «esenų-la^-^avom^fea-baflswrb"sa^r^a®a^ Idų trūkumų, drąsa ir uenuils- Svetainėje, 2(i Liiicoln—St, | .
■ kolai sake, kad Amerikos Dar- vienų bedievio raštų iš Brook- Callesbj, Meksiko prezidentų, tantis mūsų pasidaibavimas
Brigbton, Mass.
/ 1
JUBTIN
SHOE
AND
CLOTHING
COMPANY
B ba ’ Federacijos nusistatymas lyno “>aisvės,” kur pasakoju- homis dienomis Meksike tapo bus mūsų laimėjimu.
Gerbiamosios L. D. K. S* i
146 Ames Street
MontoHo, Mass.t: 1
Čia nors trumpais ruožais kuopos malonėkite pasirlipinti [
nėra vien Gompersoitakos vai- ma, kaip rašytojau bedieviu ta ■ Lu^udy ti vienas generolas,
JUSTINAS!;MlCKM*I«ttIS Ir KAZIMIERAS PETHEIKIS.
B sius. $ukū, kad Gompers ga
pęs. Fanaši-'“ išpažintis” be [vienas majoras ir du karinin- privesto jums pavyzdžius iš išrinkti ir prisiųsti kodaugiau- j ■
.fa- -l-T-į-r ■—■.■■-iw. AL.I, ,.. n ,,
r - ■ r t>tr
RP
ji lėtų to nuretil būt radtoūliškes- santi to toikraščto num. 294,1^ n£ dalyvavimų vieno maiš- praėjusių laikų. Kų būtų lai
šiai atstovų ir biteikti jiems |
f
v
f
nis,‘ jei Amerikos dju’bimiikų gruodžio ti ri. laidoje. Pradzio- (Įninku vado tarnyboje. Ar mėjęs pasaulis jeigu Koperui- daug naudingų jnešiniikdel lamases būtų radikriiškesnės. je■rašytojos štai kųpasako:
pagal “Naujienas” yra taip, <as ir Galileo būtų paisę ant m mūsųprgamzacijos. į^tarne | |
t*
’K
Gal ir buvo taip, bet aišku, kad
žmonių vadinimo juos “bepro susirinkime . turėsime daug
“Pirma negu duosiu tikrų iš- kad mirties bausmė yra blogas
jis nelabai krypęs prie radikačiais?” O ar nestovi šiandiena svarbių reikalų, paKeeiaūeių|
pažintį, kaip likau bedieviu, tu- daiktas, jei jos griebiasi ne so-.
visas astronomijos mokslas ant organizacijų, be atidėliojimu |
lių bandymų.
V
riu pasiaiškinti, koks pirmiau [eijąlfetinės valdžios, o- geras
■
.
i
•f
iii “bepročių?* sau pasitikėji aptarti ir vykdinti gyveniniam [|
E.
Gompers griežtai laikėsi neto buvau, Būdamas , dar šešių daiktas, jei tų daro soeijaHsVienintelis Lietuvoje iliustruotas Valstybes
mo? 1
E stoišinmį politlkųnusištatymo. metų, žiūriu, tėvas pargabeno [tai?
,r
Kadangi dabar,yra varomas "
.
,
ir visuomenės gyvenimo mėnesinis žurnalas.
Jeigu Kolumbas nebūtų sau
p*
& naujų narių vajus |
»A
Sriiė) lĮad darbimnkų'utojoius
elementorių,; nes jau poterius [
----------- -—-—■—~—
pasitikėjęs kuomet visa Euro-U. inQyi. apskritys yra pasistag rri^atik kovoti už-rigų prim* L ,(‘ištisinius*) ir žegnotis mokė-į
? Jei nori -pažinti Lietuvos kraštų, valstybes vyrus, mūsų tiiuti- ga
B bmoį tmįjų stiprinimų, darbui .
jp reikėjo studijuoti gifiauMi
pa šaipėsi iš jo, ar būtų pašau- tęs sau
5 už tikslų prirašyti
- ---------2,000 Į į nio atgunitao, mokslo, i f meno darbininkus, rašytojus, visua- g
lis tiiom kart įgyjęs Ameriką naujų narių, todėl lai nelieka | menės veikėjus skaityk “KRIVULĘ,”
g
E vrioš^l trumpmimų ir darbo [ j.a^ praittojęlls.
kelias litą- L
ir
ar
būtų
likęs
jo
vardas
?
»• sųlygų< garimų-. Politiku jo I nijas h- wišiu maldas skaityti. 1 J®4? .”®r“a’ Pal-®gė Uosią.
nei vienos L. D . K K kuopos Į I
S
'Prileiskime
jeigu
Cyrus
W.
’
Jei
nėiipri
atsilikti
nuo
mūsų
literatūros
*ir
meno
augiom,
nuo
■
“
Nors
tėvas
pats
nemokėjo
FDarbmmko
”
glauda
366
W.
g nusistatymu csųs-slidus kelias
gyvuojančio* Naujoj Anglijoj,
KHi-rtoiktogas. bandymas.
nei vienos 1-aidės, bet už tai mo-1®*®®^"’’'^’
®os^°y> Muss.
Field, būtų perstojęs savo dar kuri neprisiųstų nors vieno ar | [ valstybės ir visuomenes gyveninio, —■ turėk savo namuose
£
Savo^nusistatyniu Gompers ■ tina biski vis'ako galėjo skaity.Į. Bsknia daug įvairų teonjt bų, kuomet jani-besistengiant dviejų atstotų į šį svarbų šuva-[^
KMVUię.
surišti
Amerikų
su
Anglija
te

ti
ir
tėvas
užkomandavojo
ftk
visokiausi?
aumauyiny
sch
«
darbiriukams ir
žiūrimų. Taip-gi reikia atsi- 1 jei nol,j pa&jxti pasaulį ir jo valdovus, mūsų kaimynus to* dram
I ja ušpsiiri diifeli, Jis buvo ju- mane mokyti. M labai tam ^0. gyvenimo snty. Esama legrafo vielomis Atlantiškasis rnmti ir tai, kad mus. laukia | gU3> _ jci tfari j)aniatyi i, kaip'liet aviai svetur gyvena, — visa
..
. darbiuinki.
1 priešinaus ė aiškinai, kam man visokį? naujanybi? ir iši-adim? oeeanas be gailesčio ėdė jo tur
ir dnMuiaįkAmerikos
šiais metais ne seimelis, bet b tai rasi “KRIVULYJE.”
_
/ j
Jt
*»'..« •’ę Jo.
T*_* dvasia
_1_,_ _ viespata-1
—r tereikia,ko tovasnežįnoiijjamt ^^^^^ .skurdo pageniii- tus. Prileiskime jeigu jis bū dešinitmetinis. seimas. O* ka- I
t jos. Jėga.'
z
'
.
'
\
į [
K va Aiiicriko.s
Darbo
Federaci-Į
■ ' ”
" ’
” ’
■
nereikia. Tėvas mano protest? 3U». ■ .Kur
nepasisuk,. ten.de- tų klausęs patarimo savo drau daugi mūsų apskritys pef~ pe“KRIVULI” leidžia ir redaguoja KAZYS PUIDA.“ Krivu- i»
v
gų,
kurie
sake,
kad
jis
nužu

reitus
L.
D.
K.
S.
gyvavimo!
j
lės
” kaina: Metams 30 litų, pusei metų 15 Įitų^ Užsieniuose 11
. numalšino, padarydamas karo- vynios galybės plakai?, vylio■ Ėjoj. .
ji
B Kai if^l Jii- susitverė Ame-1 . kiškį būiuų ir įteikdamas mo- >"1 vat» bemokslį darbi- dys visų savo tuitų ir baigs gy metus via pasižymėjęs savo | i* (išskirant Latvijų ir Vokietijų) 40 litų (4 doleriai).
venimų beturčių , namuose, ar
■
k rikes’ Darbo-Federacija, tai jis [ tinai. Motina siika .ratelį ir ninktj.*
'
- KRIVŪLĖS”Redakcija ir Adnmū^ja:
jį
f
mokina mane,. įdavus smailiai I Vpnb krinta į . akį Kari būtų žmonės įgiję tuomeFteĮe- koJ?cr?
atsisakė. būtų jos prezidentu.
u; “ifeU; i
-, Kaunas, Mickevičiaus g’. 26. ei. 14-77.
<[
I
R Jis sutiko būti vice-prezidentų. Į patlrožia pagaiiuka, vadinama Mars’o saliiunk? skleidžiamas grOfų, nešantį žinias per did- važiavimų padarykime vienu is ) §
I
.
J *
marį?
Jeigu
Fultonas
būtų
/dieipulka.
’
Kadangi
noro
manJO^n^eisį
Vis?
sali?
proletarai,
E Bet juto sekamais metais jis tu-[
svarbiausių kokis kada yra bu
Reikalaukite “Kriviiles” visuose knygynuose. Latviuose “Kito
klausęs
svieto,
būtų
pametęs
nebuvo
tain,
tai
nei
nesistenĮvienykitės!
rejo apsiimti būti prezidentu. Į
vęs istorijoje. Todėl dar kar S vulū” gaunama, visuose “Letos” laikraščių kioskuose.
Nuoto laiko jis visų l aikų buvo J gidu pažinti na vienos raidės.” į Ir e“a vargšas darbininkas- savo darbų, kuomet raštinin tų primename,. kad neliktų nė
,
v . r
.
{paskui juos,’ tikėdamasis lai- kai vadino jį savo knygose be ■vienos kuopos'-, kuri neprisiųs*
E tos organizacijos prezidentaašaplies sau ir savu šeimynai, pročiu, kadangi jis užsimanė tų nors 1 ar 2 atstovu.
«*
skiriant 1894 mi, kada John |,
'
® McBride, angliiasių vadą^.|į^?no‘A^2^?T.S^^?a^'
' Bet, pasirodo, kad ne bro anglimis varyti laivus per did- __ XXIX
'
'
Ko ViaUįįiCVU
daugiau CIAOIVVŲ
atstovų šuva-.
lyti.
Atvykęs
Amerikon
išgir
I
liais esama tų ponų socialistų! marį. Ar būtų tie patys rašti
jį buvo ji sukirtęs.
.. *
SamueL Gompers gimė Loji-Į į® Yienų^ciciliko piakalbų puJuk tai aiškiai rodo- Rusijos ninkai sulaukę kad tos pačios aptarti kokiu budu galėsime |
r. Isiau
apšviestu
tapęs,
o
kai
pra

® duse-gausto 27, 1850. Kito iš . ......... ..
~
~
darbininkų likimas. Pats Bu- jų knygos bus vežamos per did- atsiekti savo užsibriežtųji tiks- |g
'
-= ______
dėjęs “Kovų” ‘ skaityti, tai cliarin, sovnarkomo narys, pa- [marį tokiu Fultano anglimis
s btodnų tėvų ir jau nuo 10. mefe - prirašyti 2,000 nauj?- na- (| ££
T
____
[greit tiek apsišvietęs, kad Dieskelbė, kad 'daug daug milto- varomu laivu?
Jeigu Lia
k tų amžiaus turėjo eiti uždarrių. Katros kuopos tikrai ne-ĮjĮ
wJT
biauti Čeverykij dirbtuvėj. Ne^uv^s*.
4 ^tondieu nų pragaišinę Budėk, Zinovjev rcoln’as ir Grant’as nebūtų sau
k[trukus
trukus po
‘po to.
to . perėjo
perėjo įį cigarų
cigarų,
šviesoje* ^Niekas mano toluti darbininku ‘ ‘vadai.” O pasitikėję kuomet juos laikra‘Dūšia*
E'dirbtuvę* Su .tėvais Amerikon r
negriauzia.
juk už tuos imliomis kiek gali- učiai šmeižė* kur būtų šiandien
atvyko 1863 m. Yra sakoma, j31110 8’riekų Iiuosiū
ma būtų buvę vargšų sušelpt ir Suvienytos Valstijos? Prileiskad jis buvęs gabiausiu savoj Tai mat kaip lengva apši- daugeliui badaujančių gyvybes kime jeigu silpnoji' mergaitė
■įtikų cigarmeistru. Amerike kviesti.. Nei mokyklų, nei u- prailgint! Ir visa tafdaroma Joanna d’Arc nebūtų pasitikėjis to pat darhu ėmėsi.
1864|niversitetų nereikia. Taip sa- vardan darbininkų laimės ir jus sau, ar būtų ji išliuosavu- (
•im jis patapo cigarmeistrų. u-Įkant be kopečtos ant stogo už- geroves. •— Skaudu,
, “Vienybė” tarnauja Bažnyčiai ir Tėvynei ir stengiasi į
Į si savo tėvynę Francijų nuo F
_
ugdyt/lietuviuose
pilnutinį gyvenimų.
; ■
B
Iš,kitos
ft rijos nųriu. Netrukus jis tapo [lipo. Ar- tai Eturias “triksas;”
JLŠ «l£ItOS pusė/
ptlSCfe piniguočiai Į Anglijos jungo? “ Ar būtų jų mokėjusios jauiiž Telis įjĖtotuš.'l^
Kurijos sekretorium, o po to pre- Į Kad ant stogo hę kopėčių už- taip pat kovoja/ su darbiniu- sekę tie tūkstan^mtnažmų vy- |Tafc užsimokekit iki šiam šuva-1
•ridentu. • Tų vietų buvo užėmęs Įlipti, tai reikia daug lavintis, kais.. ’ ■ • /
,
[lų.į. kruvinus mūšius, lyg maži taiaviniui, kad ant suvažiavimo [^ * ! , “Vienybė” tinkamiausis lietuviams laikraštis:
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Kper šešis metus."

“VTEN5lB£u duoda kas nuvalle Įdundu politikos žIuių, rašo apie
Amžiai moko, kad reikia kūdikiai' paskui savo^motinų?JueMtumėt priskaitytos i skoti[reikia tapti g^rii akrobatu. m
visokius įvykius plačiame pasaulyje, seka uislenlo politika.,
’
Du motu buvo 'New Yorkol Kad tapti apšviestu, tai rei- darbintokams ^usivįenyt po Jeigu' Lietuvos didysis kum-Jeį katros-dar |
. “VIENjBiJ** plačiai rašo apie Lietuvos Vyriausybes ir SavivaldyEValstijos Darbo Federacijos [Idamokslųmylėti, reikia turė- Kristaus vėliava ir ieškoti sa- gaikčtis‘.Vytautas.nebūtų, pasi--jneuri^ulit uito aoskričio arba
bių veikimy, nurodo goriĮ-Ja* ir keliu aikštėn blogusias musu vulstyblKj^toderiu. 1881 m. jis bnvoki norų mokintis, reikia turėti va teisių. Užmezga yra — į- tikėjęs sau, ar būtųjisai.šmttu- katros kuopos del kokių nors,
mo ir vi«uemeninio gyvenimu puses.
_
■Rms & ^ įsteigėjų Amerikos [gerus gabumus to permetu me-. kurta Lietuvių Darbininkų Surišęs kryžiokų armijas tiea^algį-būvate ątsm|uaos |
“VIKNimĖ“ idšlfiui, sulig kataliku mokslų, gvildenu Šalies sulvir*
kjW
reikalas,. 1
\
wDarho.Fedoracijos.
[tus.studtouųti, ne .vien skaity- junga (pilnas Vardas: Am. riu T . Ne! nė vienas riš jų ne- nttfl apskričio, tai dabar inato"vnJNimB” rašo apie ūkio dalykus, duodu patarimu, atanka skirt*
® Jo nuopelnu yrū*įvedimas ąš- M. o sttuMjuotį Kaip be tre- Laet, B. EL Šv..JitoWQ Darbi- būtų įvykdę viršmtoetų dalykų Lakite atgal prisidęti. ir dirhti| k .
i tyiojams j klausimus. vieno, nes Iš vimoctobdami
valandų, darbo dieposJpų, be elevatoriaus neužįipsi ntokij Sujungi Katalikiį Baž-I jeigu nebūtų sau-pasitikėję. O
“VIENYBE'’ ypač plačiai rašo apie tikyboj doros, bušnylipius ka*
Ktoderritonis vardininkams.
| Woolworih
to bildingo
diokštaii. nyčtos Mokslo pagrindais. ‘
L. Tolstojus, vienatims laisvas Laug baugiau nudirfisim ir satulikų reikalus,~ duodu žinių iš viso pasaulio katalikų gyvaulmo. .11*1^0
iVoohvorthto
bildingobokštam
gvildenu auklejlmo-mokyiuo reikalus.
7 •
» « taip
J • neapsišviesrbe
” ,. ^ »V_ • »■** gilaus
»f
Briieka tik ji ugdyt ir plėrižmogus visojedėsj^tiškoje Bu- Už tiksiu atsieksim a prtoašyįteigtoms
Darbo
pienas,
[tai
...
_
a.
.
:
y"/' i
*VlENYBfi” dnjslul kovoja su visais lietuvių katalikų pri<?fiul&
Kpmpensacijos aktas tedera-[studijavimo per metų eiles,
tok
'
į taojė su tvirta vaB'to sau pa2,060 naujų marių ir pas’i* yiėnybėje—Galybė! Tat pala&yMiiie ir idatinktoje
„tynų darbimnkmns..
■I Anus bodievelis,' kurs“Ląis- Bį, manė trumpai paliestų, Jsitikėjimu, privertūBttaijabu- roaysim, kad Naujos Anglių
“Vienybęa tapsime gulmgi*
Kova prieš varžymų žodžio |vęjen, giriasi stovįs šviesoje, klausimų W vykusiai išyys- sulenkti.
'
darbininkai supranta vienybę
spivę»' - Dėlto jis karių buvo tots prisipažįstu jįj priešinu ū ir moksliškai paaiškino gerb. Į. Taigi broliai, matome iš' šių kr dirba visų gerovei* Dur-pri“Vienybe” pigiausi* luikražtto;
■įnteistas metus kalėti.
[si jnakaumw. kud Jis heturė- Uosis knygelėj “ Turto Nor- kelių pavyzdžių, lmd drųsu ir Lėname gerbiamtom atstovam,.
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|r Kova; prieš “mjuųriton
’us.” [j|s. noro mokintis, kąd be biziv
^KovaAprieš prohiblcijos įveno neišmoku skaityti. ,* . ,

p-.^> v*.

w.” B. Uosis jau nebe tik [sau pasiti^ėjunas
^arivėltoti,
dabar, bot jauto senai pasižy-Įžmogitieųeigijosiisūteikia pu- neg suvažiavias praaidespa. Apšviestųjų žmonii^nerėike- mejo,savo moksliniais raštais, [geibų atsiekti užbriežtų tlkslų. |gį|riu,laiku. •
darbtoinkasĮTadgi.to mtisų yra pareigastą*.!
i*
jo versti prie mokslo, jie nųa Siąmb. - veikale
j.' Mova MIeš bolševizmų
”1WJ’*Jį g Kas Gomperso, vieton stos? mažų,dienų veržte veržėsi prto daug ko sužinos. Spaudu labai [titi darl^ vjšiems to enęrgiiįgUiĮ r.
r\ ..
.*.«'
- SiS/mL
Kandidatų -brukasi nemažai, mokslo. Dažnai jie mokinosi
j*I
• '* f,
įtobiaimia stovi jjrieš akįs vi!•
mp^oiįus^tain^ne^toftt*^ Hsįr^nJH^
į Nu^niiąiniasiyi’tt pn$1 '/
A
Dunean. / Jis
aš. •/ ;?»
Fį*
---** •«
ipto Gompers. yra, kilęs £&lšvtoto^
savo gimineirisLiętovoje.^J: ’NfeįurifkiiŠioriiAim^nielka
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tūkaUnčiuM žmoiįiųdrkarienž-y---- - to
„.
—< nebuvo
kad maa esame kurį
labai
■falbti kad mes Clevclando lie- gorbininkai. (t)
VgdaiiEMkiMML nes. mūau
O kągi už tai kaltiątit

%

i

■i

i

V

’ Uoto,” .
“

migMb- iy

Sliekmu^

f
•

ff^ankoae yra spauda, pavarysim «vh kaltina vedėją ir” varo ją vir-1 4
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* «v«> uifurtkti . Hm* MMIlM
aia«rite®iA brir
Muaesti senų papročių, arba
pMI »mą “terasų,”kaip
4 ■

l
t!

čo“Maiw.”

t
kgitaeiją^per “ Dirvą” ir tuoHM at-' tuvėn...
■ii i: Gaila, kad “Mama” ne«tipr»
l
liksim du darbu: viena,’laimiai*
•Ji tęs kalbėtojų taip parašė. KalK*.
Ponelio žiniai pranešu, kad p-ljj
garbės vainiką, o kita, atitrauksi* O. Kašėtaitė buvo ne štiniininkė,
tojai vien tik kalbėjo apie avarinį
žmones nuo parapijos baaaro.
kareiviams būti nariais Amerikoj
bet tik vakaro vedėja.
Šv. Jurgio parapijos husaras
‘ ‘ Bet, šiuo tarpu jau. Clevehndo
Legijonu ir laikytis draugiškoj#
yu num prasidėjo lap^
meto*
jaukiai
nurieeke,
w
Keista,
ko-gi
oieilikai
velkasi
Gruodtift2kVVy4ių^Ukuoj*
lietuviai katalikai yra'ant tiek su
vienybėje kaipo broliams karlav»>
H* d.,
Murdo priHtoąttid •
** W»Bij<w visi komite- sipratę, kad kokiem tenai “milži pas katalikus. Juk jie turbūt ge
sieim<ųž laisvę visų tautų.
*0, mnittgo įdėjo Metus ir
i-gH- «
v.» K-u *** ** ****
rifrbo kiek buvo
rai žino, kad katalikai rnounšainimam” nesiduoda vedžioti už nosių.
Kadangi man teko dalyvauti t#
ii mfeui oMn Wfa ta.
vljlu. mm m va '«•“■*• *“"“ t**** ta « Katalikai turi Kata|>kiškų Drau nių vakarienių nedaro.
me vakare, tai tiek galiu pasaky
«kėlėt*HvaHhi-ta mu»^
a„ta Uį haSti-*®“* ta t» lrii, žw>ta tak«.
gijų Sąryšį, kuris tčmija visą ka
< Būvą* vakarienėje.
metų imtis darbo kad laimėti
ti kad anivrikomzavimo darbaipaai labai skaitlingai, ypač sekmą;
hmiltorijetMšJ
kun. P. Andriuik.
n. T» ii.Uk
steiw*datai* jei m nir- diėnį ir^per Padėkavončs dieną. talikų veikimą.
tbuvo varomas, bet kaip tik šltaa
kun. Dr. Ig. (ąhiaitH laike
Nors ir gaila, kad IŠ Lietuvos
vakarąa davė progos amerikonanaą
MjML MSaijos suteikė daug,
turtti balią ir šokius Už ta» btfmrąs atnešė viršaus ke atvykę artistai išvažiavo iš GĮeyeDKTBOITįJHOH '*
apsipažinti su lietuviais ir mūaij
turių
dolerių, kurie yh11/7
**
~
sutikimui nanjųlW matų.
lando šu “skyle,” bet lai yra ge
žaislais.
” LDKS. 72 kp. metinis susirinki
Bulbant jau apie dvasinį stipriu
ra paridrti dėl naujos mokyklos.
LDKS^'kuopos/narys, v katali
Nutarta per Berną turėti mo-.,
....
ras pamokinimas dėl kitų, kad ži
Po vakarienes buvo žaidžiami
mas
bus
nedėlioj,
21
d.
gruodžio,
tapom tvirtai auMS$rWi ir or» iyta IMpMM tik dd vy«n
kiškos
spaudos platintojas ir didis lietuviški žaislai ir šokami su^aįtayįjongm, notų kur kreiptis tokiuose reika
1924- m.f ŠVj. 1 Jurgio, parapijos rėmėjas. 2-ra kuopa bujoskol tik
ūacijiniai; kun, Čepaitis su?
kum- atjautė atsilankydami ant
rii), H prsdiliibustik ketvirtsdioluose, nes jau yra daugumui žino
niai, kliunpakojai-ir kiti šokiai.
r FW*«rė didelę Vyčių kuopą, kuri, y^
mokriainėj, tuoj po sumos, visi turės Joną Jeskeliavičių. Taipogi
bazaru
ir
taipgi
širdinga
padėka
nių vakarais. Už mokytoją apsi.
ma, kad visokio plauko bedievuAr-gi ir tie ■ lietuviški žaislai ne
: »k vilties, labai gražiai gyvuos ėma kun. A Vaškelis. (Pirmas ma* tiems, kurie buvo aukoję nemažai kai tiktai ant kitų rėkti, kitus nariai malonėkit sueit, Susirinki dar yra ir kiti 2 kuopos nuliai, ku- suteikė lietuviškos atmoHferoą
mas labai svarbus; naujos Valdy Tamulevičius, M, Jonis, J. BaliaJorganizacijos taipogi jaučia* kykloa vakaraaįvykogruod. 4, da visokių* dalykų. Iš draugijų pa
šmeižti moka, bet su jokia auka
“Marsui?”
bos rinkimas ir aptarimas kitų į- rie. taip pat darbuojasi L. D. K. S*
* stipresnėmis. Į spjaudą irgi da* lyvavo vęik^virikuGpoa nariai. <&»• Įaukavusių pinigais bene bus Sūriprisidėt jų nei neprirašysi. Pa
Kada buvo žaidžiama žairialį.
vairių dalykų.
(
?
vienijimo kuopai kurios daugiau
’ šitrima švia^snčmte akimis.
labuvh
’
i
ltent:
M.
Abračinskas/B.
vyzdžiui antrą vakarą vaidinant,
ra pradžia).
tai amerikonai visi žiūrėjo ir kląu*
šią pelne ir pridąSė pinigų.
M
Mea
turime daug fcemf lietuvitf
V
'
•
>
!
vičius,
•
A.■
Akati
w/
J.:
DaiigčlaviKurio da nesate užbaigę mokėt
lt
ant Good Rich House svetainėj —
rinėjo ką kiekvienas judėjimas?
-v*
Mr- darbštųkjrimną^nom neužik Išrinkta valttyba aUinamieuri i
čiusr
J^pranaiffs^O.
5
Kašetartėr
Vajus smarkiai eina.
nei vienas iš jų . nebuvo piikęs do tiž šiuos metus/' parištėngkit ūžri>
reiškia. Paaiškinus jiems, apie
' go pradėti būdavot nuosavą moka- metams: pįrBdaiakas Pfetnm^JaJ.
Trainavičius,
J.''Baronas,-K;Pimokėt. Detroitiečiai ^turini pasi
mūsų tautos Žaislus, jie labai gė
smontas, vice-pirm. Jurgis MažeLDKfck 51 kp. vajus visu smar- lerinio tikieto *t- visi buvo susitoiiię.
'
rodyt didvyriais. Nauji nariai, liaekas,'F^Kukauskas.
rėjos, ypatingai patiko 4 -Aguon&
_ eiti.. L. D. K. S. kimšę pusdoleriniuose kampuose..
Parapijonas. nis, finansų ražL p-le Kastancija, kurnu pradėjo
Montellas
auga
5
kabant;mielių.
kurie
dar
nesate
gavę
narių
kny

le.” '
Songailiutė, nutarimų rašt. p-lė 51 kp. nekuria nariai užsidegė to į . Tnėjus svetainėn net juokinga
Bravo,
montelliėčiai.'
•
Marijona Labeckiufe iždininkas kiu karščiu, kad žūt būt reikia darėsi, kaip visos dolerines sėdy gutes; 'ateikit pasiimt, .
Patartinu “Marsui” vietoj ra
. . f
\
’
M Ki/Monteliietis,
Andrius Pateckis, bime- vedėjas laimėti centro paskirtas dovanas. nės buvo tuščios — jose visose seKadangi dabar eina mūsų orgašymo nepamatuotų ir pajuokianMf
Edvardas Bajorčius, velijantis ko Daugiausiai tame darbuojasi Au*■dėjo tik vienas p. J. Čižauskas.
r
o
jtiizaerjos vajus; tai stengkimės
korespondencijų^ sunaudoti tą lak
MpariMHriakft* svetimo
j
Lietuvos
artistų
vaidinimas
yra
mitetas: p-lė Jieva Alinaldutė, p-lė M&giim J- IfedauikM, a. Ivina-prirašyt nors po vieną naują na
'ką geriems tikslams ir ,darbawų
BOjCMJSSTMJ^Y.
ąhpyvardžio.
a
reikalingas ir pageidaujamas kožrį. Jeigu kurie skaitote šią žinu
Fėlfeijouąj Pfikuniuičj Volteris teM, F. Saukjevičius, J.Ktnas; iš
nes laikas sunaudotas- geriems,
nain
lietuviui
pamatyti
ir
pasige

?
:
Ištikto,
.
;
feikia
pastebėti*
kad
GmodiliA 9« d. “Darbininke” tij* Mazutas ir Jurgis Danihk Dvasios moterų bene bus p. PUkelienč.
tę ir dar nesate LDKS. 72 kp. nadarbams atneša gausių rezultatu.'
:«WL> Kįp.
S.šio miestą korespondencija, Įvadas vienbafemi ižririkt^^fe>>A; Bet geriausia tame darbe pagelbė rėti, Musų tautos artistai, ištikrų- r.vs, ateikit ant susirinkimo pri- mtisų mieste randasį gana j koresEinbffęi.
^|p kuria pasirašo “Berželis.” Ką- Vaškelis. J» daugi
jaūnU jo, tai mūsų gerbiamas kun. V, jų,.yra verti garbes, bet užsispy sirašyt — parodykit kad Detroite pondrntų, kuine pašvenčia daug
" bBfe per ilgą.laiką ligšiol aš var- mui, nei vieną? suvirinsimą nepra Vilkutaitis, nes nedėlioj jis žmo rėliai nori visus pažemint —r pa gyvena gyvi ir susipratę lietuviai.* laiko rašymui ; įvairių • korespon
TAMAQUA, PA
dencijų.
davau.tą slapyvardį, o šios pas- leidžia ir daug.patarmiĮ^antrikiah. nėm paaiškino L. D. K, & svarbą mokyt ir savo sandarietišką nu
Ffn. rašt.
\ Žinoma, vieni-aprašo.^ teisybę iš
Bkcės korespondencijos su para- P-Iė ’M. LabeOkintė per kmk lai- fe. naudingumą prie jos prigulėti smukusią garbę pakelti.
Pas mus naujienos nelinksmos
' Uošvio Žentas.
t.Berželis ne smi rašęs, todėl, afe ko buvo pasitraukus is veikimo. ir. laikraštį “Darbininką” skaitykolonijos
.veikimo,
arbą^geriau<pa— susirgo gerbi klebonas kun. W
*
»..
’
d
abar
veL
sugrįžtieL
Už
tai
mes,
L.
D.
fe
&
51
kp:
i, kad tą mano riapyvardį kitas
■ NORTH SIDE,.CHICAGD, ILL. ’ sakius zi Ori. sveikomis; akimis į :ko- Gudaitis. Gydytojai lMp& jana
*
lonijosldarbuotę, * o kiti žitiri'vien apleisti tulajn daiktu parapijos rū
i
..........
»
ffieapendėntas pasisavino. Ne iti nutarimų, rafe pareigas.
nariai, pasitikim, kad nei DetroiMONTELLO, MASS.
, LDKS. 20 kuopos priešmetinis tik - iš 'blogos pusės ir. nėtiori -pa pesčius ir gerai pasilsėti. Dabar
įprantama kokiam tikslui tai daPirmininkaą-išriul$as ant antrų
nei Bretonas, nei kita kolonir
r
•Montellos mieste atsirado nau susirinkimas įvyks nedčlioj, gruo matyti‘gerosios.
.
.
ęgą! Juk yra tūkstančiai įvai- matų, nm». bauda a<«»wdįrtK ,het J# negalįs atsilaikyti prieš cleteklebonauja kun, L. Vaičekauskas,
t
džio
21
d.
š.
m.
tuojaus
po
pamal<
j^tai
“
Darbininko
”
'
135
No.
29
jas
profesijonalas
-r
—
sliekmušys
—
įandieeius,
kūne
yra
pasiryžę
ą vardų-vardalių iš: kurių leng- vėliaus pričmS'kandidatūrą ir diParapijonys linki savo klebonui
dtj,
šy.
Mykolo
parapijos
svetainė

d.
lapkr.
tilpo
korespondencija'agarsus
socijalistas,
“
Keleivio
”
kd‘dirbti Darbininkų Sąjungos reika
djgalutasau pasirinkti atatinka- dŽiuma jndsų tapo išrinktas. '
greičiausios sveikatos ir visiška su•'
je,
1644.
W.
Wahari^Įa'Avė.
Kvie
'
respėndentas.’ Šis ponelis “K.^
pie Amerikos Legijpnierių vaka
jdąpyvardį. Nors legą&mfe| Pt
'Wįl. “ėrąI lam. . / ., ’
.J
[
aptašė’ Montėllos ' vakarienę; iš Čiaini visi sent ir nata ji nariai atsi rienę. Pasirašo'Marsas.” * /
mėlįįniu gal nėra prasižengimo ^al^boj, bet,, daug, darbuojasi,
R*IW
v
Sandariečiai
apsispetino.
^jj^ąti kilo^riapyvardį, nes sla- ŪŪ vienas vakarėlis be jos neatsidirbęs ją, sumaišęs su sliekais ir lankyti ir naujų narių atsivesti ' Ištifcro,. “Marsas” eidamas į tą
Toip pat kurie dar 'Vakarienę turbūt buvo, nušištatęs
Ijįvardis merą tai patentuotas hūna surengtas.
“ 28 ir 29 lapkričio sandariečiai visokiais kitais soeijalistiškais prisirašyti.
^jąfctas, bet mandagupm žvilgsniu į Yra vilties, kad šiemet jaunę-~
buvo'surengę
dėl Lietuvos artistii “pasmokais” — užsikabino už neužsimokėję už šiuos metus, ma Vien1 tik'kurstyti neapykantos ug
Pasakyk, su'kuo tu draugus*
—Į
|S» nepadoru tai darjįfe Uos kiek- inąš padarys gerą žingsnį pirmyn, pakarus. Manė,
kad ot mes vie- p-lės OI Kašėtaitę, vakarienės ve lonėkit atsilyginti.
nį. ^Vakarienė buvo.labai gera, ir ji aš tau pasakysiu, kasotu
A. J,, pirm. kiek man teko girdėti/tai visi bu- toks.
»mas pasirenk sau sldįyvardį ko'
į Eftpoetaria ni, Be katalikų surengsim ir su- dėjos. Mat poneliui nepatiko va-.
*
’
*
. •
.
' .
r
r ||įo sau numylėto daikto vardą, to- ■•ssBeaBSBSįtsssšBįaĘHttBsssKteįaęSsaBes^^
gg"......
IĮ.1 !!.*JSLĮ'J. ..... -V......ISKL.i..........J--.,.„=»ggHBggp*WMĮĮe
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RĮri, jį brangina ir tik jis vienas
grari jį; turėti. Antra, negera yį$t«6 pačios kolonijas,, tą.patį siu^a kėlimas korespondentams, ypač
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rinkinys fįsokįų patariimpapię sveikatą, būdus gydymo, vaisNauja, Chrestomatija Dėl Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. Pa
- tus,-\ įvairių nųrddymif'ąinatninkams, Ūkininkams, daržiniu*
rengė P. Brąndukas. Dvi knygos. Chicago, I.ll., 1904. Dalis .
•
• .
’
'
* f\
‘.kamsr šeiniyriinkanįs irjkitpkiems. . IŠ įvairių šaltinių surinko'
pirma, p. 155 (apdaryta) -,.......................... ...... .30
"Laukis. /Chieagb;IH./dOll/pusl. 392............... *1.5t
Dalis aittVa, psl. 212 (apdaryta).. ... .1............... .65
SPAttoetStĄRBA.
Pradine Aritmetika arba laipsniškas mokinimasis aritmetikos ar
;Ta* pat i apdaryta V.
........................... ... J.... 2«0l|
■įvardį vartoti. Nors koresponViri mokyĮesifteji žmones g|r^
vertą gerų, ..dorę.ba rokundų mažiems vaikeliams, pradedant nuo 1 iki 100/ ‘Su
į
Z
<
VAIKAMS PASAKAITĖS.
/
.
Mentas pasislėpę&po slapyvardžiu, knygų ir laikraščių. Todėl popiežiai, kardinolai, vyskupai,
. taisė P. Mikolainis (su daugeliu paveikslėlių). Tilžėje, 1909,
|»et tos kolonijos visuomenei tan- kunigai ir visokį mokytieji ragina visus skaityti geras, doras
^Ludersųuo Pasakos(su,paveikslėliais). 10 gražių pasakaičių. Išpuri- 128į?(Jhįdimo apdaru) ...... .................. . .............. . ... ............... 35
Briauriai yrą žinomas, ypač kuris įmygąs ir Mkraščius. Štai Mai>urių didžių vyrę išsireiškimai Skitįtynio Pradžiamokslis. Dalis IT, sutaisė J. Damijonaitis. Apd.. .35 ’ ‘ guldė’ Nėris. .Tilžėje 1895,. pusi. 82.....................» .2Ch
įSuIiverij^ K®lWčs į tiežinohiaš šalis. Guldė Pržemutis. Chicago,
\
per ilgesnį laiką rašinėja. O jęi- įįpae knygas ir laikraščius:
Skaitymo- Knyga mažiems ir dideliems. Sutaisė J. Gabrys. Joje
? Iii/. 1907/pušįapįų. .98.,.'.........• .40
Igu. kitas korespondentas su tuo >•
__
___
Vienų knygų pakanka ‘pąaagputi,. kitas ferta praryti, o
telpa* išrinktieji raštui mūsų raštininkų su jų biografijomis ir
Įdomi Knygelė. . liabai^gražus *eilučių rinkinėlis su spalvuotais
a— A
- * ri'
A' sųvirskintL
^pįčiur slapyvardžiu ištys kada-ne-yra/tukios, kad jas reikia-sukiaudylįi
paveikslais. Tai yra? dielė chrestomatija, sutaisyta sulyg Va
; ■paveikslėliais, t tinkamamažiems vaikeliams. Vikrius, 1911,
įtaria ir aprašys daluką priešmgąL
w
\
« *
.—■&W£D
karų Europos mokyklų pavyzdžių. Tilžėje 1908, pusi. 308. .1.00
* . jiusla^mj U .....
. • .«.»■<.. 9 * . —
<10^
■re
» klaidingai, visiškai nesutin .
Vaikų'žvaigždute.
Knygelė
I
ir
II
mokyklos'sl<yriams
ir
vaikams
Jei Štyga.kilus nuu Širdies, tai ji pasieks kitų širdis; au
Kiškeliai Apysaka vaikams. Pagal*KukIin’ą parašė A. Ągaraš,
; pramokusiems skaityti. Sutaisė mokytojas P. Bendorius. Su
įtkant su nuomone pirmojo kores- toriaus šiaip* visokios pastangos ir dailinimai mažai tereiškia.
su daugeliu paveikslėlių. '* Kaune, .1908, pusi. 32.
.16)
į-pondeuto, — tąsyk tik yra pro- J
— Carlyle • ' paveikslais. Kieti apdarai. Vilniuje, 1909, pusi. 80... .----Kišimai* 5' pasakos vaikams. Parūpino Pr. Mašiotas. Piešiniai _
Vaikų žvaigždutė. Antroji dalis. Knygele antram ir trečiam sky
f®*-bereikalingiems vietimema ne/' ( P? Kalpoko. .Rygoje41913, pusi. 20*
:
įl
Bei?
kuyga&
įiaes
pdsišnekama
su
aūgštęsniais
žmon&niš,
’
o
riui
ir,
vaikams
mokantiems
skaityti.
Sutaisė
mokyt.
P.
Ben

|«uripratunams ir tankiai klaidinLietuvių Bąsakoe. Vaikų rinkinys. •“Aušros” išleidimas, čia
M
paąišnekėjiKaG
Būdas
prieinamas.,
.
Geriausiose
knyderius.
Su
paveikslėliais.
Kieti
apdarai
Vilniuje,
1911,
pusla

visai nd
*
telpa 38 pasakos vaikąmsį grąžios ir psastumiaueios vaikus pro*
ftašė išminčiai kaįfea į mus/ suteikia mums savo brangias minpių 1H' ... . ... ■ . . r- . . , .
. . . .. •' ... “ . . • . -* • . . . • ...... .
■
tautu A’Būiujė 1905, puslapių'7Ž».
n-. .Mh
parito asmens, Todėl, nemanda- j is ir lieja savo sielą į mūsų,
.
— ChanninjT Žiupsnelis. Knygelėjvaikams pasiskaityti ir pasimokinti. SutaiMano Dovanėlė. 16 pasakėlių mažinusiems skaitytojimk, Barine
* gu, nenaudinga; negera yra, y- i
"*■/"'%*
"*
■
■sė Ladislovaš įD. Susideda iš 138 pasakų, historijų,. eilių ir
;
Kiekvienas,
gjridSBaipUsrSavG
tautai
labo,
kiekvienas
švie

ko Pr. Mašiotas. PiešiuėKais paaiškino P. Kalpokas. Bygoj%
pač iž tos pačios vietos, pasisavin
mįslių, turintisuviršum 40 paveikslėlių^ Vilniuje, puri. 192 bs
sos šaįinteas,‘priv4erkįo4ąp^ausiai pasirūpinti išplatinti sd1913, puslapių 21 .....>.*...........*251 *
ti kito slapyvardį.
apielmkėja durų laikraščių.; /Kesiga&kime darbą ir išlaidų
Miegančioji Karalaitė. Juokinga pasakaitė su spalvuotais pa
KALBAŽINYSTfe - MATEMATIKA - RANKVEDŽIAI
Dabar aš priverstas skirties su
bažnyčioms, mokyklom8? draugij^aus, Wp pat nesigailėkime iš
veikslėliais. "Vilniuje,’puslapių K
E savo mylimuoju Berželiu, kurį aš
Kišeninis Rurišlad-Lietuviskas Žodynas: Parašė Adolfas Vegelė.
laidų ir žygiu doriems laikraščiams platinti.—Prof. Kua. Budys
'feMiką ir-bfišką gyventojai, Gražus eilučių rbikanėlis,
Bįtaip karštai mylėjau nuopat savo i
.40
Vilniuje 190d; pusi. 185............... I
.
*
siMgražiais, spalvuotais, paveikslėliais. Vilniuje. 1911, > B-» jflk
N Skaitymas protui^ yra tmfe Itoo pasimankštinimas kūnui.
TECHNIKA IS, AMATAI
IjCmažų dienų, ir pasakysiu atvirai,
FfrmiejiSkaitymi mūsų vaikaitis.pavesti.- Sutaisė A. Ariate Su
Kaip
vionu
užlaikoma*
susti
j^iomna
ir
padidinama
sveikata,
Čele&nkelis.
•
Pagal
svetimus
raštus parašė K Stiklelis. Aprašo
|| AmlBeržeifeyra.vyriškos lyties, ir
daug gražių pasakaičių, dainelių ir paveikslėlių: taipgi yra ir
4įip antru proto^veWta■ gaiviįHmfa, auklėjama ir sudrūtina*
apie geležinkelio ypatybes ir kaip juomi žmones naudojasi.
K M jį paviliojo nuo manęą- merge. Z rašomosios litaroš,norintiems pramokti skaityti raštą. Rygo£a. — Addison.
Chicago,. Dl.t 1908, puslapių 21............................ ,.10
xje 19tl6,i pusk 52. Kietais viršeliais
A....
.«
n — nepavydžiu, lai džiaugiasi,
Žmonėse
išnyktų
pusė
pliauškimų,
jeijieskaitytųtiktoRinkinėlia
Vaikams.
*
Pasakėles,
apsakymėliai,
dainelės,
žaislai,
’
PATARIMAI
EK
PAMOKINIMAI.
Egbet jei vyriškis, tai apsiriktai
Įčuos-raMsi kiwm
uis^no- — ĮJawiWik
mįslįai ir tt. Vikriuje HMM, pusi. 55... 1. i. .lft
įstatymai Susirinkimų Vedimo, pagal Patlamentarįškų tiesų ir
»
*•.•
• *
Vaikų Draugas. Apysakėlių ir eilučių rinkinys. Sutaisė ir išlai
Vanduo pę lašą varvėdamas atm^nį prakerta,—taip nuola . praktiškas susirinkimų vedimas. Naudinga turėti ir apsipado p. Mikolainis. 4 Tilžėje 1907, pusi. 64..........
.2flk
yh
tinės bedievių xąunos negali ntiataiUepti ant pažiūrų ir jausmų
š<žinti su taisyklėmis kiekvienam draugijos nariui, o ypatingai
W|wi3^irj:
Vaikų rikaKyntėliat su Lietuvos žemlapėliu. Čia telpa d«^ybi pa
iįdalikiškės visuomenės.Kįm A. Khupaą.
prmiirinkams lietuviškų 'draugijų. Sutaisė M. PaltanaviČia.
tariių: mįslių, trumpų pasakaičių, eilių ir 1.1. Labai tinkama,
^Vorcester, Mass. 1907, pusi. 16. .05
dėl vaikų knygelė. ’ Vilniuje, 19Q5, pusk 259,
«
Jaunos jkriminmkėms Dovanėlė. Butais? Adl. V.. Čia telpa apraGruodžio 19 fe 1924^ N>MM*ko
Mpar^LOMi^^
Knygelė/vaikams^pasiskaityti ir pasimokytu Sutais£
žyniai' apie įvairių yūšių mėsų ir žuvų išlaikymą, rūkymą ir jų
Kteivo sušauktas visuomeniškas sųLttdišlovaa.L^. Knyga, susideda iš 1.38 pasakų, istorijų., rilių ir
idetuvofe mokykloms su paveikslaikymą. Lukai naudingi šeimininkėms ir virėjams patriokininųšlių,*>ų^nti suvirtum.Ali paveikslėlių^ Trečias išleidimas,
leia ir spalvuotais žemlapiafe.jSu^jų J.< Gabrys, pwl. 77.... .*15
mai, Vilniuje, 1909, pusi. 56............................. .20
. Kietu Aptaisu. Vilniuje, 1914, pusk 190...\......... ,IW'
^♦TUuiki šio, susirinkimo buvo,
Surengtas ii* užgirtas
Nebūk Storžieviu, Arba Dailaus Apsiėjimo Moksląs. .Dailaus aptrečiojo Bhbimorėt Mbueilijatmb p*^l anglišką, sutaisė kun.
® *nkrio pririrwH dri apsičjinio visi reikalauja, bet labiausiai jaunimas. Todėl ši kny
gl^Hįčiojimo Lietuvos NeprikUuF. .W
katekhme sutalpinti kausimai, prigelė turėtų rastis pas kiekvieną vaikiną bei merginą’ Kaune,
K^fcybėą ŠvoaaMt.
taikinti* augėlesniems niokykbf skyriams. Gražus išleidimus.
1907, pusi. b« .........
* .10
A
Kalba
lengva
ir
aiški.
'Katamu
........................,..
EW»d*«>» yra nuumm* t^šw4ę I
Paaugusių Žmonių Knygelė,
Parašė Vyskupas M. Valančius,
Užeišnlmiri -taėygtm' iš* katalogo, visud< reikia pąiymK
^UkUmas
MSMtomu
Sątainė
pagal
kun.
H.
A.
McEuchTilžėje 1902, puslapių 104.
.30
^mUiščtoti su jMriil'pro&ifcift
imto
doleriu gulimą rii|& prittfc*
f
e*k,k#n. M? MniBja Antroji laida, ištaisyta Chieagos KųniTiesų
Vadovas
ir
Patarėjas.'
Butaisė
L.
DeMarase.
Vertė
V.
A.
lįHBBRjip&udctA' vaikiua KMMiąiiMk
ženkleliais.' Virš drilri*čekht aVba c‘inoney ordą*
Juristas. Naudingu knygelė ypatingai norintiems susipažin
RKftą darbą trumpo laiku pradės.
riu.*K/ *^t8aisreikalais kmpiįntiea ir
riunšumly vimb*
ti su įvairiomis legališkomią teisėmis. Chieago, III., 1913, pus
^flMuiteUn įeina Šešios ypatoi:
inet ądiwuokite taiįn ? . ‘ r
\
trečiojo Baltimorčs Konsilljaus. Pagal anglišką sutaisė kun.
lapių, 141
«.......L00
;
*‘ ‘D A'K'BI^IHKASį*
V. "Antulia, J. Sereika, p. Radievi<
F. B.r Keratinas. Talpina trumpus klausimus ir atsakymus
Žinynas, Knyga žinių iŠ mitologjipa Iristurijos, etnolorijus, astro
t
nomijos, aritihetikos, nu^
^U’ kitų mokslų-bei jų ėakų,
• Čienč, kum L Kelmriia, J, Kralipritaikytus pradedandoisiemM skyriams. Kaina....
»
366 Watt Brwsdwr
*** ~wJtttli
’
? i
tt-

ar

.m.

1

. ,

•

- *

- -

*

į&-

v

f

*

■

‘

■

■

•

■

'

■

'

t

?25

I

t

a

»

r
€ i

<

*

i

■ _

>” *

«

s*

• ik/1.

*

i^r* •
IL
i.
'i
PB
vk
“s X.«~

*

M
i
t

t

BA BBININ K AB
f

HAKTTOBD, CONN.

Į

J
a A * Čionai yra gerai visiems žinoma I
■' 7 Ž26 metų senumo* po vardu šv. Jo-1
no Evangelisto Draugystė. Ji be-1
ne tik nebus viena iš seniausiu j
Į

*

j

t -■

NT

ir
)

.1
f
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A

PARAPIJOS TĖBAI JAU
BAIGSIS

VIETINĖS ŽINIOS

Mdm vHdaH - dabar REIKALINGA APYSENI t AMT fiKITft filMAVIMfl
skaityk te p|aMak7'lMbtataMOTERIS.
Nll IHKIIll rAKURYlHv

Gruodžiu 2Į <t šv. Petro pa
rapijom fšrai jau baigsis. TadKun. Garma^hvla prieš bu gi kviečiam visus iMirapijonus
( oaneeticut lietuvių draugysčių. VUiSį ^Handaros"’ redaktorių ir apidinkių kolonijų lietuvius
Ji pilnai laikosi savo tradicijų, neprasidėjo pereitų sėmių, koskaitlingiansia ateiti, nes
-kalbant apie jos Įvairius pilietiš-L pasibaigė pereitame ntatnm- bus labai daug gerų daiktų.
kus atsįžymėjimas, Prariju 27 d. ke
SVarrivti Galėsit laimėti beveik pusdy
lapkr. Padėkavos dienoje ji «P’ Lr kaitas Alakis ai‘ne. “Džm-, kiai, nes turėsim viską išleisti.
vaik^iajo metinę amerikmiiškų L?J?: mioinonP jasiskfrsto. <*> Tad-gi nepraleiskit gehjs pro
šventę; turėjo užsakiusi už ^ohy.jkia, kad “džiurė” nutartu gos, ateikit visi pasižiūrėti to
mirusius draugus gedulingas šv. vilW baMl •q)žJur5'’suside“ didžiausio jomarko, kuris Įmišias, kurias atlaike kun. J. Am- t|n
jo žmonių ii* pinnsedžio. vyks ateinanti įiedėMhmį 3:3W
botas. Po mišių didelis btlrys na-L;užiurf*!** snsiskaldžįus, bylu valandų po pietų. Visi iš anks
rių suklaupę meldėsi už mirusiu j
W|t ^uhJo 1!}< |‘J2F>
to ruoškitės ir kad kožnas gn
narius, paminėdami vardus. Basi*
Prokuroras pareiškė, kad lėtumėt kų tokio laimėti atmin
rodė kad jau yra išmmmių apie 32 va rysis, katj Slųkis hfitų npkal- čiai. Sujuskif visi, kad minė
nariai. Bažnyčioje matėsi keletas L jn|įH
‘ J . Byla bus išimujo nagri“ tas vakaras istorišku vakaru
jaunuolių, turbūb mirusiųjų s{l’lnėjaTna ir tkdžiiMV*‘ susidės iš paliktii. Mes tų galim padary
nūs bei dukterys
ti tik reikia noro.
naujų žmonių. ,
Feru Gaspadorius
«*•!
.....
......

L

r

Mes dir
bama ir im
portuojame
vinklų mAly pirmo*
kiesos ran
kom dirb
tus irnlljoniškus ar
iu n nikus,
geriausi pa
saulyj. De
šimtie* metu garantija. Musų JrainoK
Žento*. Dykai nurodymui dėl pirkėjų.
Katalogus siunčiame dykai. RFATTA
HHRENKLLI & <'<>.. M7 Blue Islaml
A ve. J lept . 16, (<’hicago. III.

I c-------

L

i

I Iš CHORO SUSIRINKIMO

EKSPLIOZIJA.

RED. ATSAKYMAS.

♦ Į Gruodžio 12 d. š. m. Įvyko
Vjenoje lietuviŠkojė, lapai
Philadelphia, Pa. — 8, J.
fev. Petro Ihtžn vtinio Choro sulaisvoje m gyvanašliškoje šlu
Tamstos žinute jvykusio fakto V1" sirinkimas,
_
kurį atidaro pirui.
sai nekeičia, tik daugiau erzina ly; Vahim ^itsiiimkius rkš- boje, ant Gobi Kt, pereitų šeš
kolonfjos gyventojus. O vieši te- t minkei tapo išrinkta-tam Ta tai Ii eni. ištiko karšta moonšainieriška eksplmžija.. 'Gerojo
viški pamokinimM irgi gero no- karuį p.l(1 x Bobiniskiutė.
i
duoda, ^ ši kartų Tamstos _ korei* ISvarstyta kas-ljnk . geresnės “štopo’ \ir visokių palmklų po
pondeneijų sttlaikom. Rašyk dauJ tvarkos (bore ir patarta parū- licija išvežė vežimus. Ponelis
: <giam_--------------------------------------- bmti-/koiistitucijar^^fafba A^bųdiavėMsAmvm pasprukęs,
bet policija sugavo ir patubdė
K...- ---------- --------- į^Įapstėtriė padaryti gerby kun.
šaltojon.
, v. _ v. .
. . ,
*
|V. ĖStrakauskas ir choro vedėK.
Imtemfr anų afiw Antaną, Prt* .
, Knrirawkw
r,-;, Pranciškij ii-'Joinį Patižę pa-r '
‘ ‘
•vr t—
t- ,
.
ohau nutarta, kad istojanSANDARIEČIAI IK HIPNO
ema is Manampoles. Kiek metu L. .. . ,
x
.
atgal gyveno Oloveland apielinl^ I!’1" ’t!l1
b,,s
TIZMAS.
•
*
je. Giminės Anglijoj nori
IM‘r
t;
,
paskui bus pakelta iki $L00.
SandarieehiH sugriebė
didee
Ueiuvię Biuras,. For. Lang. Inf. [. Il< katštiš — valdžia pačiupo
Serviee, 119 Wt ilat St., NnvL 10,’«« ’™v?
‘“‘r’T juos už gerklės už “laisvųjų/'
■ Vnrl_ («t
km pirktGnaujas knygas lietu- spaudų.. Tas nuotikis juos vi
_. ............................................ - .
i viskas. Btįt cui paaiHkrno ger- sus užhipnotizavo, p. barzdelė
tau jau nebetoli. -Ne^. !’ia“.as knn:P’V' ^a"^as- pradėjo rodyti stebuklus: -pir
ma parašė' savo “gazietose’'
teik jiems per visus metus ne-1 ”1 ‘T pa™Į,tn'? r,0™
<aip hipnotizmu-kitrieji apgau
• ttmbtatt ir brangia dovana kwli,s au ,kun’!
Ie,ka
dinėja žmones, paskui pakvietė
“DAEBININK4;”
- gos pantu doms TOS.
a. sandari ecius savo ekzibieijon
choras, nutarė prisidėti su $10. (žinoma užtai reikėjo užkimo-'
Į Tolia us pirm. V, Valatkų vėti) iy ten jiems davė kriaušės
pranešė kad yra užimta vasa vietoje svogūnų. Bet, žinoma,
rio 23 d„ 1925 dėl choro ba- dievaitis jiems pasakė' kad tai
hiauš. Susirinkimas tų dalykų esanti lietuviška kriaušė, *tai
užgyrė ir nutarė rengti tų ba pastarieji sandaros vergeliai
lių parapijos naudai.
Valio patikėjo ir valgė svogūnų apsi» KŪDIKIŲ SVEIKATOS.
(‘borui užjoki darbų.
' aižydami. Be svogūno valgy
r Galiu pažymėti, liad choras mo, žmogus ne vietoje apžėlęs
Hmm a^rtajt m hta
■
IHte pMaalm rSdaugiausia dilba
parapijos buvo pavertęs savo draugus
. ItthMF MmMM'
naudai. .Jau yra pridaręs pa monkėmis, šunimis, katėmis- ir
jot-.
«rMNd^(
. t
rapijai dar nelabai senai $900 kitokiais durniais.
. - .
«Mklyw*WBMlr>Tai
graži
suma,
su
viršum.
Šulig. ^Sandaros,’’ apgavy•OtaM ynitfjrtaa grm
a
«r*rte» MmyMl it tūtai
turėtų
visokias
Parapi jonai
kai. vagys vartoju hipnotizmu
it «<• JaaBnu M-tal
choro pramogas remti kiek ga ir tuoinijnedninų žmones. Kajta tįiktau. ter} mm ta*V
NCa&uHkai* hite.
lėdami.
žin ar saudarieciai neėmė ižan««*Ut atvirai
---- f-_-■
.Buvo, renkama valdyba. Pir gos už “hipnotizavimų^ savo
mininku išrinktas tas pats (V. draugų? •
•
♦
Valatka), vice-pirm. — p-lė F. ’
KAIP,<4ALIMA IŠVENGTI AKLUMO.
rrbonavieiutę ir. (X Vasiliaus
KURTUMO IR AMŽINO
• ISKRYPDrO
kas. J‘ie turės h1' kn.vgas tvaiCAMBRIDGE, MASS.
Ileii'ka imti didelkuiSios atydbs plau kyti. Tlašt O. karkiate.- Tai
nant kūdikio akis, ausis, uosį ir gerklę.
.
Pranešimas.
•
Nors svarbu Situs organus švaroje už- pa gabi narė. .
laRryti, bet lygiai-svarbu nepažeisti be
Čia choras kreipia domės i
valant,
Rekomenduojame ' didžiausi
A. L. K. K. Federacijos 16
švelnumų. Nevartokite aštrių muilų sfr choristų tėvelius, kad jie dau
skyriaus susiiunlrimas įvyks
tirpinių. I>el ančluklų apvalymo už
tenka paprasto horakso tirpinio, gauna- giau kreiptų, domės, Į savo sū nedėlioj, gruodžio 21 d., '1*924
. mo aptiekoje. Tų patį galima vartoti nus ir dukteris, sužinotų ar jų
m., tuoj‘po sumai, bažnytinėj
ir jiosei bėi gerklei. .3 Jei akys, ausys,
nosis šluostomi su skuduru, tiri reikia vaikai tikrai lanko choro prak
svetainėj, AVindsor SL Cam
imu minkštų ir sterilizaiotų. Aptiekoje
Aš girdėjau, kad tėvai bridge, Mass.
gammmii sterilizuota bovelua geriausia tikas.
Visi nariai-,
f

r*.

^VDIK1v.

GERI PIRKIMAI

b'

j

* nuo D ryte iki 0 vai, vatam

Kriaučhm A. SIMOKAITIS per
sikėlė į naujų vietų. .Hm siuva viitokinH vyriškus drabužius ir gerai
padaro. Pigiau, negu kur nors kltur. Taipgi Sproslna ir ifttntno senus.

TU1KUS d kambarių namas su nauJautelaig iniprovementnls stenm šiluma
ir elektriku, 2-jų kuru sprūdžiu* Ir npiepusė akro žemės puikioj vietoj Mll<
tone prUv DorobeMterio. Dėl greito par
davimo prekė tik $5,WM>« 1700 piešti.
Neužmirškite jnatytf šj pirkimų.

MMiamassnmsiMtaK^^
1

ttafeM
K So.

tata

A

A.SIM0KAITI8
344 W. Broadvgy, So. Boaton

*

(Antros lubos)

(

A. IVAS. :k'l W. BruadAviiy. South
Boston. Moks.
(D2IH
.

v
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■

-
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fe*

PARSIDUODA DRABUŽIU
ir čeveryrii krautuvt ] DR, A. A, IVINSKIS

T

JURGIS STUKAS
FOTOGRAFAI

4M WMT BBOJLDWAY> .
Bottth Bartai, B&Mk

DM E Rfeesl: 5*1.8. B. ««9<t
TEISĖTAS BLDKTnmNĄB

1178 KAST 79-TH STREET
Valandos: 2—4; C—S :30 vakare.
Į1

Darom datifo* paveital««< VMMUta
traukiam vakarai*. ŲifalltaM ta
taklM ruMlea Mmta,

BpėctJaltaM dėl namų tavedlnm

Viffso telefonas Pennsyivanfa 1321 I
.
‘
(D30)

casKaKCSKssa
T

dr. rusiuNiiū

■ Tikrųjų ifefuylHtų, ramunė! ių svaro*
40c., fi sv. —. $1.50 f liepos Žiedui ta la
peliais 50c. už svarų, 5 svnrai — Ig.OO j
liepos žiedai be lapų 65c« sv., 5 sv, —
$3.25; puplaiškių lapai 75c. sv., 5 sv.
— $3.00; puplaiškiu šaknys $1 sv., Z
sv, — $3.857 stambios trejankos sv.
Ant pultams. kampu Uapltoi Avė'ir I
$1.25. 5 sv. — $4.75: kadugio Uogų
sv. 25c., S sv. —- 75c. Ir daugybėskfto VVhltman UonrL gerai apgyventa, neto- f
kių žolių. Atsiųsk 10c. o gausi Žolių 11 lietuviškos bažnyčios: Biznis .gerai- f
eina- Pardavimo prležnsis—savininke I
katalogų,
,
yra našlė ir negali viena'užlaikyk Mts, I,
D. SHERIKNIK, 25 t’apitol
Avė., Hari- Į
M. ZUKAITIS
.
449 Hudson Avė., Rochester, JT. Y. iW, < tam,
(D1Q) Į

I

Kalėdiniai Nurodymai;
į Dovanotas rožančių

į.
sidabrinių,
r
autalnlų,
į Paveiksiu

pa auksuotų

- į
|

KALENDORIŲ

Y

»

DANTIMTAB

įĮ
||

Į

|

hht

k

, Esu {galiotas autoriaus prižiūrėti
L rskollnti šluos veikalus:
“Consillum Facuitatįs,” Apvezdlnkit Ir Mane,” ‘‘ptrutė,” "Užburtas
Kunigaikštis,” “Šienapjūtėj’ “Lietu
viskas MMtjonierlus,”' “aTrnaltė PaihokS’' (vaikams operetė), “Adomas
ir dieta,” “Vaikas ar Mergaitė?” ir
Operų "Eglė, žalčių Karalienė.”
Taip-pat galima pas mane gauti
vj«us M. Petrausko spausdintus vei
kalus, 'Klauskite informacijų šLuom
.antrašu:
•
,

■ Hsi, ufide.t5ja, jie nešino kas jiems kenkia. Tai yri reikalaa jus,
» riStinog!’ Prižlūrfkit juoff rūpestingai. Priclabolilt, kad- jų viduriai
veiktu kiekvieną dieną.. Ir jei apsireikStų nors mažiausia vidurių
užkietėjimas, duokite jiems Bambino—Kūdikių Geriausi Draugą.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo dauginus. Jis veikia greitai, len*
■. <Yal> tikrai. Bunka 35c. aptiekose ar tiesiai' iš laboratorijos. -

.T. C? NAVADAUSKAS,
125 Allston. St., . Layvrencėį. Mass.

t|U

F, AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street
d
Brooldyn, N. Y.

* »

I

M

PARDUODU
■

••
Parduodu veikalus scenai, origi
nalių mano veikalų muzikos meno
srityje. Parduodu juos pilnai p!r
tėjo savasčiai,—pavienių asmenų ar
draugijų Ir atsisakau, vardan pirku
sio, nuo visų prie veikalo teisių ir
nuo autorlškų.

«

Nupiginta> iki 1^' M WkT/V Nupiginta Iki
538.00
|> A |l|||
$38.00

draugijų, ii* kuopų atstovai,
malonėkite būtinai pribūti.
Valdyba.

-5

I

705 Mala TeL8o.
Mont«llo
f K082S
im.
Boiton
LIHTnvyg
dantistas
(Kampu Broad Street)

. *u*i
į
r

DR. M. V. CASPER

L

;
melodrama ,tautos opęra,
dviejų aktų. Pirmų kartų
statyta .Vilniuje. 1906 m. $250

2) <fŠien*piute,”

liaudies opera, vieno ak
to. Pirmų kartų statyta
Cliicagoje, 1908 m....... 25<

3) ^Valias arMorgaiU?**
farslnio turinio, dviejų
aktųoperet§.Pirmajį kar
tų statė “Gabija,” South
Bostone.

4) “ihmoji Gogtrifo,”
• trijų aktų opera, revoliudjoniSko judėjimo laiko- tarpis. Pirma -kartu statė
“Gabija,” South Bostone.

J R. R, S. S TOBE
įĮ

5) uVrinhwJirad»jM,H
trijų aktų komiška opera.
Pitmu kartu statė “Ope
retes Draugija,” Brookiyne. (Yra ahglų kalbon
vertimas) .............. 100c

6) Wli *ačiųK^ėuV‘

xr

žodelis II

4

- k šešių aktų mytologine operm JPIrmu kartu atntO
-Gabija,” ■ So. Bostone,
1024 m. (Yrti vertimas Ir
• anglų kalbon)
2000
• Btuįū&oti: J

MtfiAE tiefeMAmtia MMtata Čl ttaast»

ŠITA KAINA BUS TIK PER 30 DIENI?.

Labai daug žmonių bijo pirkti RADIO kadangi jie mano kad
RADIO YRA labai keblu nustatyti ir vartoti, Ta baimig jau pasi
baigė. Musij Inžinierių Skyrius, po ilgų tyrinėjimų surado..būdų
gerų iv drūtų TOLI PASIEKIAMA tūbų setų. (Medei II), kuris taip
LENTrŲA nustatyti ir valdyti, kirrj: ir VAIKAS gali padaryti, sis
SPĖCIALIS Setas gali nešti aiškų Kaišų-iš labai toli nuo lOfiimti}
iki 15 mylių- tolumo. Sis modelis IT RADIO taip geras jei da negeresnis Ir už kitus, kuriuos kiti parduoda daug augštesne kaina. Musu
.RADIO pigų^dėlto, kad: '
,'z
1. (Ierai.padaryt 1,
2. Mes.parduodame labai daug.
Ik .Tųs gaunate tiekiai iš dirbtuvės,‘nėra krautuvės išlaidų ir
pelno.
‘
•
. 4. Mes parduodame už CASH pinigus kad sutaupius knygvėdystės išlaidas.
• ■
RADIO duos tau daug linksmumo ar tu gyventum mieste ar ant
ūkės. Tas pagelbės išmokti gerai angliškų kalbų ir išmokys tavo val
kus. Tai geriausia DOVANA. Tas yra ekonomiškas-—pirmos išlai
dos ii- paskutinės. Ir parduodant netfotysi.
C
Su kiekvienu RADIO slunėiame pilnas informacijas kaip nusta\ tyti ir valdyti.
Kaina šito nepaprasto Modelio II'RADIO tiktai ?3S.OO (trisde
šimts aštudni doleriai), Užvidkų nieko nereikia dndėti, agtavas nau
dojimui. ,
'
,
•
. ‘
ii........ ........ —.... VARTOK Š} KUPONĄ KUOM ET VŽ8TSAKAT i.......

.........

STANDARt) RADIO (’O.
rali Dltitens JBIdg. ■
(Darbiniukne)
,Uantmi, (ililo;
Dears ^Irs: Hiiglosed firat Money otder fot $38,00 (ThirtyĖight Dollars) jdease send me one of yonr Model i II RADIO

• . AKIŲ

I

,
f-

(ĮVJJ4W)8;

9 ijOri t ,K

ir. jono ey. M.'pjyratmM
DRAŲGYSTASVALDYEMi
į1,/-' : ĄĖĖraA^*“ iV-'-’

t

t

|

4
f

V1Z-

II... 5»,E. 7-th St., Su. Bo8tou,,M»ta.
į|L
- TelėpkoneSu,
J flCE-PIRM; — ■KaEya Ambratar' . .. - -į!
I
492. D. 7-th St,Jfo. Bostoti, lOfita
I š?ROTj RAITININKAS
£ GRneėklk;
Z
| .... 3 Thomas Park, SU, Bbęton, IBSf V
l/IN. RA8TININSA8\'S
Į
40 Marmu Rd, So. Buaton, Matai *
I CĄSIERIUS
A. Nabdžiauaą,^^
h
j
885 E. Broadkay, 8, Boston, Mm*. **
I maršalka .— j. saukUį
I
7 ivlnfleld St., Sfc Borton, Mm*V
I Draugija laiko smfrinkiim kM fta
| H1 nedėldlenl . kiekvieno mtacata
I rai, po pietų Iv. Petro parapljo«iM)*£
I<l92 B. Seventh St, Su. Boston, ItaK j

i

i

'-“J« V

Įiy’. EAžnaaao at Mwoį
į

VALDTBOBAimUMJ

|pfrfolhlnkas—* j. JSrota,
I
562 E, 6-th St, So, Boston, 1M
lyMfepirm.
J. Grabinskas,
i!
167 M Street So. Boatou, Mssą
iProt RašUnlnkas — A. J
p
1420OotumbliRd., 8; Bota)*. B
jjtalnaų RaŠttatakM — K .KOMA
1
3 Bate!
I lidGDlnkas *

1

t

I Pirmininkas — Antanas PatariUt x' I
146 Bowen St., So. Boston, Mota
I Vlce-pirm. — Martinas Knis
I
4062 Watalngton St, Ros!
I Protokolų Rašt.
Antanas M
I
450 E, Seventh, St, South
I Fln. Raštininkas — Juosaa VlnkavMhlS i
I
906 R Broadvrajr, South Btatak
IKasierlus — Andriejų, >
I 30m Nintti St, So. BtatoMM*
IMaršalta7— Aleksandra JalmolM^
Į . 216|6 5-th St. So. Boston, Masu, r
i Draugyste D. L K. Kohtūčto Mta
Itn&MMinlns suslrlnkiniuaka* piratauta
Įd&dlenį kiekvieno mėnesio po N<\
|Washington St, Boston, Mata, la»
fvalandų po pietų. Ateidami atslvtakH*-

• (Derasi ChiragieeUD >

Į

1« METŲ 80UTH BOBTOM®

Parduodamų operų ir operečių yfa klavlerauzugai, partitūros Ir or
chestros partijos; tas viskas pereis
pirkusiujų valdžion. Pirkėjas lais { D. L. K. KEISTUČIO DR-GUČO v
vai, gali pasirinkti bile vienų vėl*
tai? ir užvaldyt jĮ žemiau nustaty I
VALDYBOS AKTRA1AI
ta kaina.
'

Į)

jHį

(

Cambridge, Mass.

1 Maži, kūdikiai* negali v^^uoinl gan fngelb&H Kuomet" jy’ ’vidn-

Modelis II

*

1H 5 R nuo «.*00 Iki 8 tai. tataM
11 (Mitas uždarytai stibMoa vatatar

p58* Tavo Pareiga Jais Rūpintis. *=

U

(GUMAD8KA8)

V? ‘ ’-4T
' t

(KABPARAVIČIŪSy i

o

A

* - #

r

496 Bro«dwty, Smitk JkMrtM
Otlto ttMįtitoirt
; mo 91H12ibo ryte ir nuo

CAMBRIDGE BOTTLING COMPANY
4-6Berkshire St.,

I

»

DR. A. J. GORMAH

į.

i* tarpe Bedford ir Esset Štreets, |
#
'
BOSTON
*'
į

Tai. Broekton 5112—W. B

f

Marlier Publishing Co
■
7 5
f» 21-20
Are,, F^tensio)i, j

g Kas pas mus užsisakys tonikų j

tai tas gaus puikia dovana

Tek 8o. Bo«ton 2811.

MtaKtaBaaatatasaismtataaDMDMBi

Su katalikiškais jausmais ir ž I
piešiniais.
f|

•' •* rr

)

Ir 5

Kalėdinių atviručių it
kalendorių.

DOVANA KALĖDOMS

ii

80. Bortai,

339 Broadway,

į.
S

Altorius aprūpinant su stovy- j
lomia, kryžiais ir liktoriais. 5

j

į

GYDYTOJAS
VIDUBIHIŲ LIGŲ
yal< tiki 11 ryte. 1 iki 8popiet
_
7ikl0vaE

Kairiausių sieninių šv, • pa* 5
veikslų'm tepliorlškais rė- y
mals.
J

f
t
r •

v

i ------------

KAtlKIšDŲ NAMU j
APRŪPINIMAS j

; Dėl Bažnyčios gero,

f.

m 8a. Botam 04«W.

.

joBn f. lydom

ŠTAI MŪSŲ PREKĖS

I

\ .

Mta itaniautU kaina auvedamtdratda dailviuoi-iilumoa
ir j«goa

turit kentėt Reumatlznui. Palengvini-Į
mas gali ateiti greičiau negu jus mano-1
te. ('HIRDPRAKTIKOH Sistema (Špi
liai Adjustment) suvilnys sustlngnsiuK f
synatliiH ir prašalins- tų kentėjimų. Į
Kreipkitės—
j

■

tafe*fe

LAIBŲNA TEN
ŠVIESA

REUMATIZMOEMTUIMAB į
Nemanykit kad ei mint į senatvę jau ir |

Liettivių ir įtakų apgyventaj kolonijoj.
3.000 lietuvių Ir 2,000 lenkų, o tik viomi drabužiu krautuvė. Biznis Išdirb
tai pw 15 niėtij. Tas biznio turi būt
greit parduota?!, nes savininkus yra pri
verstas greft važiuoti į Lietuva, „Tas
biznis netoli nuo Ltnvrance’o ir Loveli.
Visus nurodymus gausit per “Darbinin
ko" re<T(ita»lj& 3fkT Broinhvay. So. Bnstoh'. Mass. •
į?)

4

’ Daugelis lietuviu Šiandiena
negali sau Įsivaizdinti kaip lie
tuviai galėjo iškovoti Lietuvai
laisvę neturėdami užtektinai
mokslo vyrų. Ar ištiknyij taip
yra kaip'daugelis mano. Šian
dien jau gavome iš Lietuvos
knygų vadinamą, **Lietuvos Al
bumas,’’ kuri talpina savyje
parinkti} didvyriij: paveikslus.
Jų yra apie tukstantm Labai
Kaip /tavo Kuillkiuš ^patiUdfmL
Ar esi vienas Iš tų. kad tiki, kart
graži įmyga grasaus ir gero
nedapenėjhnas randamas tik pas bied
popiero. Puslapių 435. Lietuvis
ZAIČIKIENĖ LAIMĖJO.
nuomonę tenementuose? Tikrai vesti
tyrinėjimui, parodėt kad tarpe miltam
turėdamas tokių knygų tikrai
Pilu, Bhiivininkiį 49-ta kuomokyklos vaikų Nem Yorke tik 17 nuo
gali jaustis didvyriu ir parody
šimtis pirmos klesos kūno padėty. Tur
tingi kūdikiai Ir Medui koftMii nuo ši<>, pa leido ant išlahnėjimo auksi ti kuris netiki tani. Nepapras
Guli Imli tad upie tave visur yra ne- nį laikrodėlį,’ ktirį laimėjo M,
daponėtų, negertų penimų valkų, bet
to dovana suteikti kam Kalė
nematai pavoJnus.Nedapenėjtaa» laips Zuičikienė.. Visas pelnai pa
niškai Miiii'do, visų Runų, bet dėlto, kad siųstas j Lfetuvų, šv, Khzimie-* doms. Kaina tik $3.50. Pini
dirba tokiu sliiiif n btulfi, jo vaisių negus su užsakymu siųskite:
Visiems tariame
mImnto noiilydžiui aklai, iki jau pew& ro Seserims.
lm
|
“DARBINmKAS”
•nuoširdžiai ačiū.
ftkittttfk Htn« stvalpmlun fru* Ktiralti'i
Valdyba. 366 B’way, 80. Boston, Mas*.
pniiiilt lt aMNith

KRIAUCIUS

Kruni u vė i r 5 šeimynų namas su improvementnds geriausioj vietoj < *hy
Tolute, hu tuviam ir visu bizniu vidunimu daiktu, tik
: $11000 {nešti.

f

* Icjti] iii •<iiTin<< TA<priTM*l>ii
tinta. ‘ Ivolęijį, iiiOftcril^ nevartosi no
K UU l ^SUieruu
reik joss vaitoti
vartoti tfu
du sykiu.
sykiu, Mazgo,W
ju^vj..... T c ’ ?
akis, vartok vieną švarų šmotukų kiek lanko choro praktikas, bet iš to
vienai .akėt paskyrluin, Ir bedažyk j
tirpinį, bet pilk skystimų ant skepetos. pasimato, kad nekurie nariai
Taip pat reikia mazgoti ir ausis; gevk*- visai, nelanko. Gal jie tų laikų
1$ iv nosį. Bukite tikri, kad vankos
jūsų švarios pirm čiupinėjimo mate- kitur būna ir .tėveliams pame
violus.
*
.Jei btte minėtų' organų pasirodo raus- luoja.
‘ tumus, tinimas arba pūliai, nebandyk * . Kalėdos jau netoli, tai choro
jų pats gydyti—bėgk pas gydytojų, ar
ba sveikatos centrų. Juk žinai, kati nariai turit šias pmktikas lan
nieko nežinai kas iššaukė tokius ailly- kyti: seredoj* gruodžio 17, 7:30
kas; todėl negali nei jų gydyta Iš to
gali kilti aklumas ar kurtumas jei ne, vai, vak, gruod, 19 ir 22 d. Bus
prisirengsi tuoj šauktis medicinos inigelhos. (lydytojas gali kur kas dan- praktikuojamos Kalėdų gies
ghiu gero padaryti ligos pradžioje ne- mės. Laikus yra trumpas, dar
■ gu kada liga jau. pasiekė žiaurų biipsbo vra labai daug.
bb.
, Tra tant tikri iškrypimui, kurie gims
Susirinkime buvo ii* gerb.
tant lieka nepūtėmyti, kaip stabkojė R
tašai. Yra rimta klaidu lėkšti tokius kum P- V» Stijakauskas ir da
dalykus pro pirštus, pasitikint, kad Ru
di kis išaugs.. Vasirodavymus su gy» ly vė geru^patarinuj chorui. Pa
tųjų tokiais atvejais, nedarą jokios blu- geidaujam visuomet atsilanky
4 eiles. Jei gydymų' atidėti toliau tai rei
kia tam- koinpetenttškp daktaro pritil ti. už tų (boras bus dėkingas.
simo.
X. Korespondentas

Lletavy* Gydytojaa
TO EAST BBOADVAY
80.Boitaų Mml
VALANDOS j

♦

»

z

ntmus
I.LANDŽIUS-

X.
’
v«»«* ** ¥
M Doratatatty. Ntatatafttį-ltamkln-------------------------------------------- ------ .hiejy. teita prie jų tam nuo 7 vai Mm darbo. Savininke turi du Storu
iyw iki u VHi. tafc Dėl »okj*tiwt
4C negali abiejų prižiurai. Paralduodn
eituralme.
\ IKTORAX ULEVlCDJS.Ilatal pigini. Kreipkitės: 285 RROADITALU ONIĖKIABMONIKAI 75 Gatės Su (Imas nmrMbu Ha,. Bok- -------------* AVAT. 80. Boeton.
Magu.
(D18)
r<m. Mark.
*

BYLA. ATIDĖTA*

*■

^f.

S.

mnteriPs prie vai-'Rttjyma ir Gj^erne. :tabal gerai vle-

kk*»

