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-■---yBžkai turi suprasti, kad ją■ . __
■■■ . S-S

Dievui ir pačiai Bažny- 
Žmonėms

bažnytiniu indą ir 
lllJF- : bažnytinės apeigos. Pa
arto nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri ata tiktų Kataliką Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu-' 
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

_____---------------
Anglijoj laimėjo 
konservatistai.

X

DARBO PARTIJA , 
ANTROJ VIETOJ.

z

LAIVININKAS

PRIE VAIRO.

F* T Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Švento 

Juozapo Darbininkų 
Sąjungos.

DARBININKAS”
------ Butą.

UTARNINKAIS, KETVEKGAIS IB
SUBATOMIS.

Metams.............................................
Užrubežy metams ..................... .^.$5.50

“Darbininkas”
S66 Bboadvat, Boston 27, Masa 

TeL South Boston 620.

SUBĄT^,- LAPKRIČIO i_8_d:

Žemiškame gojuje badas ir 
skurdaš didėja.

c
i

r\pie Vilkaviškį buvo pri
visę daug kiškių. Bet me
dėjai sumažino jų skaičių.

•>

Lukščiuose, šakių apsl 
smuklininkai nusiminė, ki 
mažai degtinės teparduod; * • *

London. — Pereitą-seredą 
rinkimuose i parlamentą lai-
mėjo konservatistai. Po jų
seka Darbo Partija.

Konservatistai gavo .. ...345
Darbo Partija ....... . .141
Liberalai .................... .. 62
Tautininkai liberalai . ... 44
Kitos partijos ........... .. 15

Konservą ristų didžiuma 
yra 80. Jie pilnai valdo par
lamentą. Darbo Partija ti
kėjosi laimėti 200 vietų.

' Beiii n. — Vokietijos pre
zidentas Ebert pakvietė 
Wilhelm Cuno būti premie- 
ru ir sudaryti miništerių ka
binetą. Cuno yra Hamburg 
-American Laivu kompani
jos prezidentas.

SUSIRGO STUDENTAI.

Nfw York. — 21 Vale uni
versiteto 'studentas susirgo 
pavalgę vienoj valgykloj. 
Jau trys dienos, kai guli li
goninėj. .

__  9

Parlamentas pritarė

ĮSISTEIGĖFAŠISTŲ PREM1ERAS 

PARLAMENTE.

Rymas. — Pereitą ketver
gę Italijos naujasai premje
ras skaitė savo pranešimą 
sušauktam parlamentui.Pir- 
miausia persergėjo. kad 
fašistai paėmę valdžią, kad 
ją laikyti.* Todėl pagrūmo
jo visiems savo priešinin
kams. Sakė, kad visiems 
pasikėsinto j ams bus vargas. 
Sakė, kad jo nusistatymas 
yra darbas ne žodžiai. Ir sa
vo pranešimą perskaitė per 
pusvalandį. Parlamente y- 
ra 118 socijalistų ir komu
nistų. Seniau prie kiekvie
nos valdžios jie lerryavo, 
priešinosi, demonstravo. 
Dabar jie sėdėjo ramiai, ty
kiai, kaip pelė po šluota. 
Kiti atstovai nuolatai reiškė 
premierui pritarimą gausiu 
delnų plojimu.

Savo pranešimą baigė žo
džiais:

“Te Dievas padeda man į- 
gvvendinti manė sunkias už- 

> duotis.”
X

FAŠISTŲ LYGA.

Marico City. — Visuose 
didesniuose miestuose prasi
dėjo fašistinis judėjimas. 
Organizacija steigiasi taip ir 
vadinasi taip, kaip Italijoj 
ir tam pat tikslui, būtent 
pasmaugti komunistinį ju
dėjimą.

TRA ŪKIA TEISMĄ N.

IVestfield, Masu. — Asli- 
ley St. mokyklos perdėtinū. 
Alma Gold skaudžiai nupla
kė 13 m. mokini. Vaiko tė
vas traukia atsakomybėn 
miestą už laikymą tokios mo
kyklos perdėtinės.

MIRĖ DAKTARAS.

B A LSENYBĖS RUSIJOJ.

Neic' York. — Vyriausy
bes ]M?rdėtinis Amerikos 
Šelpimo administracijos Ru
sijoj AViliiam N. Ilaskell ra
portavo komercijos sekrete >- 
riui Hooveriui apie padėtį 
Rusijoj. Praneša, kad jei 
Amerikos Šelpimo Adminis
tracija ir kitos Rusiją šelpu
sios organizacijos nesuskubs 
Rusijai pagelbon. tai per
nykštis darbas nueis niekais, 
šiemet badas Rusijoj dides- 
sis, negu pernai kad buvo.

Drabužių ir kuro visai ne
galima gauti. Žmonės vaik
ščioja tokiuose skederliuose. 
kadi r aprašyti negalima. Jei 
ir pasitaiko koks švarkas 
pirkti, tai už jį reikėtų už
mokėti čielų metų uždarbį.

Net vaikai, kurie maitina
mi Amerikos Šelpimo admi
nistracijos turi tik po vieną 
šiokį tokį drabužį. Tie dra
bužiai pasiūti iš maišų ar ko
kių nors skudurlių. .Jie ne
gali išeiti lauk, nes neturi 
kuo apsiauti. Vaikai su tė-Į 
vais gyvenantieji dėl avalo 
ir drabužiui stokos žiemai už
stojus negali ateiti į maiti
nimo Įmuktus pavalgyti.

Rusija turėjo baisių lai
kui. bet kasmet ėjo baisvn ir 
šiemet bus taip baisu, kaip 
nekuoTnet nebuvo.

—Z

M O TE RIES STREIKAS.
Skoichegan, Me. — Louis 

Bpitton. labai turtingo far- 
rnerio pati, paskelbė savo 
puošnioj reizdencijoj bado 
streiką. Ta daro dėlto, kad «. c
vyras pradėjo ieškoti nuo' 
jos divorso. O ji yra epis- 
kopalų tikybos, kuri nepri
pažįsta divorso. Tik mirtis 
divorsą tesuteikia. Todėl-ji 
paskelbė bado streiką. Jau 
savaitė laiko kai nevalgius 
guli Šaltame kambaryje. Bu
vo pašauktas daktaras. Ji

n .

DAROININKU REIKALAI.
________ k
'ĮTARTI ANGLIAKASIAI 

Bellvire, Ohio. ■

Suv. Valstijose įtartų žmog
žudystėje ir suokalbiuose y- 
ra 63! angliakasys. Didžiu
ma šitų įtartųjų yra Ohio 
W. Virginia valstijose.

KIEK AT S 10
VALDŽIAI.

Washingtop. — Geležin
keliečių! streikas pereitą va
sarą valdžiai atsėjo $1.250.- 
000. Didžiuma išlaidų ėjo 
policistams užlaikyti, kurių 
buvo pasamdyta 6.000.

✓---------- t--------------- .

PA ŠOVĖ ŲARMERĮ.

Rice Lake* TFix.—-George 
Bunee, farmėris, gavo grū- 
muojančių laiškų. Jisai lau
kė daržinėj • nežinomo grū- 
muotoje. Bet grūmuotojas 
pasirodęs pašovė farmerį.

i’a/k.ls' sąšlavose.
Athol, Mass. — Policija 

ieško kaltininko, ar kalti
ninkės, palikusios nuogą kū
dikį vienos . valandos am
žiaus sąšlavoje prie Potter 
& Co. krautuvės prie South 
St. Kūdikis paimtas į Me- 
morial hospitalį ir auga. 
Vienas automobilistas va
žiavo ir .išgirdo kūdikio 
verksmą ir nurodė policijai. 
Policija tikisi surasti 
ninkus. '

kalti-

ATSIGYNĖ NUO

UŽPUOLIKŲ.

Paryžius. — Ant geležin
kelio rasta negyva moteris 
su 29 žiedais. Pripažyta, kad 

' mirtis netikėta.

Brockton. Mass. — Dr. 
Wilbur P. Safford, žymus 
to miesto moterų daktaras, 
mirė tris dienas pasirgęs. 
Prieš dvi savaites jis buvo 
prievarta išvarytas iš namų. 
Tuos namus miestas buvo 
paskyręs 
Daktaras susierzino susirgo 
ir mirė. Jis buvo užvedęs 
bylą prieš miestą. Byla liks Bet vyras nesirodo, 
neišnagrinėta ant šios ašarų ------------
pakalnės. Į SAN TIKI AI PAGERĖJO J

Paryžius. — Šventojo Tė
vo • nuncijus Cerretti ir 
Francijos atstovas prie Va
tikano Jonact veik pabaigė 
sutartį tarp Francijos ir 
apaštalų sosto. • Santikiai 
visai pagerėjo. Sulvg nau
jos sutarties parapijos turės 
daugiau, valdžios ant savo 
nuosavybės ir fondų. Se
niau į tuos daiktus valdžia 
daug kišosi. Katedras sulyg 
naujosios sutarties' kontro
liuos valdžia, bet parapiji
nes bažnyčias galės valdyti 
dvasįškija su parapijonais.

gaisrininkams.Įsakė, kad jei jos iyras da
bar pas ją ateitų, tai ji ga- 

,lėtų jį atkalbėti nuo divorso. l-r. . . . , 7
v*

Narlon, Mass. — Moteris 
Westgate su arkliu važiavo 
parsivežti vato iš darbo. Tą 
ji darė ne pirmu sykiu. Ne
tikėtai iš krūmų . iššoko du 
vyru su kaukėmis ir palie
pė jai sustoti> Moteris grie
bė revolveri, šovė porą sy
kių ir banditai nulėkė kaip 
pakaustyti. Sugrįžus pra
nešė policijai. Tuo pat lai
ku policijai pranešė kita 
moteris apie bandymą ją 
apiplėšti. Viena svagių pa: 
griebę už brizgilo arkliui, o 
kitas bandė įšokti į vežimą. 
Moteris drožė su botagu 
arkliui, arklys kaip žaibas 
dūmė ir paliko banditus. Tas 
atsitikio už pusvalandžio po 
pirmojo bandymo apiplėšti.

; Rugsėjo 30 d. pasikorė 
'Kaune fotografas Kliučins- 
kas. Tai buvo gabiausias vi- 

’soje Lietuvoje fotografas.
— Iš viso,Nusižudymo priežastis neži

lu omą.
I

Ibotoniuose, PanevėJ 
apskr.. atsirado du “gy4 
toju” vyras ir moteris. G 
do užkalbėjimais.

ir

TEIKS PAGELBĄ.

Washington. — Suv. Val
stijos teiks pagelbą nukentė- 
jusiems nuo žemės drebėji
mo Čilės gyventojams. Nu
gabenta maisto ir drabužių.

Barzduose, šakių apsk.. 
girtuoklėliai bandė surinkti 
parašus dėl sugrąžinimo 
smuklės. Bet to nepavyko 
padaryti.

l

Šiaulių stoties remontas 
prasidėjo birželio mėnesį ir 
iki šalto oro nebuvo pabaig
ta.

Lauciškiuose. Šakių apsl 
ūkininkas Adomaitis bev 

. ■ ■amas namo ir užsim 
. < kitus pralenkti mlsila 

žė koją.
•

Vilkaviškyje milicininl 
sūnus tėvo šautuvu nušo1 
12 m. amžiaus mergaitę.

LAIMĖJO BYLĄ.

Fitchburg, M<(ss. — Našlė 
Ella M. King buvo užvedus 
bylą prieš Pempleton mies
teli. Laimėjo $800. Birže
lio 19. 1921 ji su savo vyru 
važiavo automobiliiimi. Au
tomobilius paslido, žuvo jos 
vylias, o ji buvo “sužeista? 
Teisinas išrado, kad gatvė 
nebuvo gerai ištaisyta.

ĮKALINO MOTERĮ.

IVashhifjton. — Muriel 
McSvviney, bu\*usi žmona 
McS\viney’o, kurs Londono 
kalėjime mirė paskelbęs ba
do streiką, tapo įkalinta. 
Dubline, Airijos 
McSwiney‘o sesuo
niau airiai uždarė kalėji
mai! ir ji paskelbė bado 
streiką. Jos suareštuotos 
už pasipriešinimus dabarti
nei airių valdžiai ir pritari
mą respublikonams.

sostinėj. 
jau se-

ŽMOGŽUDYSTĖ

KALĖJIME.

Vilniuje lenkai skleidžia 
melą būk Lietuvos Respub
likos universitete vyriausia 
paskaitų kalba esanti rusų.

Spalio 25 d. pavakariu gir
tas gelžkelietis Kaune neto
li Aleksoto tilto kėsinosi 
mųštisavo inoterį. Kai atė
jo milicininkai ir norėjo 
areštuoti gelžkelietį. tai mo
teris šoko ir. ėmė mušti mili
cininkus.

Atremontuotoje Katu
Rotušėje buvo spalio 1 
koncertas. Kalbėjo . ku 
Tuniąs. Dainavo Sodeik 
Ga lauuienė. I) va r i oi įaitė 
Rutkauskas.

Kauno miesto ligonini 
padaryta keistas patvarte 
mas. Atvykęs naujas pe 
liūtinis pro f. Boit pama 
ant sienų šventųjų paveik 
bis. .Jo įsitikinimu tas kei

* A

kia sveikatai ir liepė visi 
išmesti. Ligoniai labai p; 
sipiktino tuo patvarkymų.

šalę Raseinių gyvenantis 
dva ri niūkei is (Dubi iauskas 
nebaigęs medicinos mokslų 
užsiėmė gydymu ir daugybė 
žmonių pas jį ėjo kaipo pas 
“eudauną” gydytoją. Kiti 
daktarai tvirtina, kad Gru- 
bliauskas esąs pamišėlis ir 
buvo uždarytas kalėj iman. 
Kun. Vilimas prirodinėjo, 
kad jis esąs augšto mokslo ir 
jį reikią ne kalėjime laikyti, 
o pakviesti prie Lietuvos u- 
niversiteto. Grubi iauskas

9 

paleistas ir jis vęl gydąs 
žmones. Kiti prirodo, kad 
Grubliauskas esąs nekoks pi
lietis — rekvizicijų be ka
reivių neduodąs.

Tauragėje steigiama l)ei 
drovė ūkio masinu taisvn* z • 
dirbtuvei itaisvti.

Kaune per rugsėjo mėli 
si buvo šitokios piktadar 
bos: 1 žmogžudybė, pavogt 
10 Įvairių gyvulių, kitų VI 
gvsčių 10 už 13.200 auksini 
Suimta 1 žmogžudys, 1 k 
Šen vagis. 1 dezertiras, 2 va 
katu, 10 elgetų, rasta 1 pa 
mestas vaikas, suimta 22 n< 
teisėtai sieną perėjusių.

_______________ * / ’ ’ Js
• -

La p k r. 1 d. Kaune pusėt 
nai pasnigo. Kaikurie v6ž> 
įaj buvo p žadėję važinėti n 
gėmis.

Leavenu'orth, Kas. — Joe 
Mžtrtinez, meksikonas, kali- 
nys-žmogžudys, pervėrė su 
durtuvu šešis kalėjimo sar
gus. Jis pasidarė durtuvą 
gavęs plieno gabalą. Kiti 
kaliniai pranešė apie jo gin
klą sargui. Tas priėjęs pa
reikalavo ginklo. Vietoj 
atiduoti jis sargą pervėrė. 
Kai stlbėęo daugiau sargui 
tai jis sužeidęs kitus, bėgo.’ 
Į jį pasipylė šūviai ir ang
lių šmotai, 
sužeistas.

. I

Kaune pradėjo eiti mėne
sinis laikraštis “Angelas 
Sargas” skiriamas vaikams 
blaivybės reikalais.

/•— ■ ■/

Pirmoj Kauno gimnazine 
vra 308 berniukai ir .25 
mergaitės. Išviso 565. Vi: 
lietuviai. Pilietybės žvilgi 
nin — 560 Lietuvos, kiti J 
ūvrikos ir Vokietijos. T 
V-bos žvilgsniu 552 katal 

>, š i, 5 protetsantai, 8 evang 
re’orm. Aštuntoj kliasoj į 
ra 31 mokinys.

------------ z
Telšių apskr. Taryba m 

tarė is+eig'i Telšiuose raŠJ 
vetižių kursus ri miestui nt

Kaikurie kaimiečiai buvo 
atvežę ir šiek tiek javų, bet 
prašė labai aukštas kainas, 
būtent už centnerį rugių — 
20 ir daugiau litų, už cent
nerį avižų ir-gi maždaug to
kią sumą. Kadangi tiek nie
kas nedavė, tai rugius parda
vė ir už 17-18 litų, avižas už 
18.50 ir V litų.

Visur už parduodamus 
daiktus dmvo reikalaujama 
vien tik litais.

nJninku yra Dr; Šaulys. | įleista 1.009.

/ 
/

[( pirkti d». smo mašiną.

Nuo liepos 1 d. &i
11 d. lietuvių į Stfv. V 
jas įleista L277. *1 
pabaigos lietuvių gali br

I,apkr. 2 d. iš Kauno išva
žiavo Lietuvos delegacija į 
I’erliną imtis apie markių 
likvidaciją. Delegacijos pir-

NEDUODA GE
-L1TJOTI AMERIKAI

Tapo mirtinai
< * V

--įr 
r-".

x~go iš kalėjimo, 
jo už lošimą iŠ pinigų.

> •

Sulyg Lietuvos Respublikos Įstatymu, visi 

užsieni uose gyvenanti e j i

LIETUVOS IŠEIVIAI
KAD PASILIKTI LIETUVOS PILIEČIAIS

PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI
Atstovybėje iki gruodžio 22 d., 1922 m.*

Pilnesnių informacijų prašykite nuo savo kolo
nijos Paskolos Stočių, Lietuviški! Įstaigų, arba

LITHUANIAN LEGATION, 
1925 T Street, M. VaaMugton, D. 0.

PALEIDO PAS PAČIĄ.

Bąrre, Vt. — Famk H. 
Howland paleistas penkioms 
dienoms iš kalėjimo pas su
sirgusią pačią. ■ Paleistas 
ant garbės žodžio, kad su
grįš. Howland uždarytas 
kaiėjiman už vogimą pinigų 
virtinio banko, kurio jis bu
vo prezidentas.

—
PABĖGO KALINYS.
Portland^ Me. —1 Adam

Paryžius. — Turkijos de
legacija, kuri atstovaus 
Turkiją turkų-alijantų kon- 
'ferencijoj pareiškė, kad A- 
merika neturi teisės kištis į 
Turkijos ręikąlus. O jei no
ri su Turkija derėtis, tai tu- 

•Pdnley, 35 m. amžiaus, pa- rinti naują sutartį padaryti. 
Jis kalė' Senosios sutartys jau nege- 

liuojančios.

KIEK ĮLEISTA 
LIE



iŠ South Boston’o ut&rninkais, 
als ir subatomts. LeidMa Av. 

Byico Katalikų St. Juozapo 
inkų Sąjungą.
— — - . ______

rikos vyrų ir moterų ■ įtu 
ateiviai. Ateiviai užpildo 
tris ketrirtadales Amerikon nori gali darytis arba pirk- 
orkestrų ir ateiviai veik visą 
muziką sudalė. Tiys ket
virtadalis ateivių yra išmo
kę angliškos kalbos.

RB ĮNINKA S” 
(The Worker)

Tex LarauANiAN Tmi-Weeklt Papo. 
Published every Tuesday, Thursday, 

I ruKi Saturdąy by St. Joseph’s Litm- 
. UANIAN B. C. Associatios o* Labok.

"Entered as second-class matzer Sept 
12, 1915 at the post office at Boston, 
iL-ss,, under the Act «f March 3, 1879”
---- ---------------------- e
”Acceptance for malllng at speclal rate 

Į .. of postage provided for in Sectiou 1103,
Act of Oct 8, 1917, aathorised on July 
12, 1918.”

lt - Xearly 
I c. Boston

Foreign conntrlM yearly „

tis, tai’yra tik pasityčioji
mas iš blaivybės. Jei kur x 
munšainininkai arba svaiga
lų Šmugelninkai pakliūva, 
tai tik dėlto arba kad jie per- 
atvirai su Uio pasirodo, -ar- • 
ba kad yra naujukai amate. 
Visokie prietaisai, instru
mentai ir visokios reikmenos 
“naminei” daryti viešai 
pardavinėjama. Nadiai vir
to į karčiamas. Girtų, gat
vėse tiek ir tiek.

KAIP BUS SU f
PROHIBipiJA.

Pastarieji rinkimai paro- 
|^ė. Kad Slapiesiems blikste
lėjo vikis. Net tėvas prohi- 
bicijos akto Volstead tapo 
supliektas.

Prohibicija, kaip kad da- Dabartinė Amerikos pro-

SuBsatiBnoN Ratkb:
........................... 54.50 
and suburbs ...................... $5.50

55.50

bar yra. yra abejotinos ver- hibicija nieko gero neverta.

DĖL MOKSLEIVIŲ VAJAUS.
t PASKUTINES DIENOS,
HSr*. ■

Abi senosios partijos — 
gBj-espublikonų ir demokratų 

ši;/ baigia, savo viešpatavimo 
| _ dienas. Pastarieji rinkimai 
h»dą aiškiai parodė. Abejų 

progresiviškesnieji 
feT”kandidatai laimėjo. Mimie- 
^_sotos valstijoj tapo sukirs- 

■'■-'tas’^idis kapitaliziųo priete- 
liūs Kellogrir jo vieton iš

brinktas Farmer-Labor k;m- 
i ” didatas llendrick Sliipstead. 
l^rKo.’ DakOtoj i sukirstas dar 
^■didesnis kapitalistų stulpas 
|senfttorius McCumlier.

K vieton išrinktas Lynu 
Frazier, Non-Partisan 

gMgos kandidatas. -Jis y va 
1^-vęs‘per du atveju tos vaisi 
įį'' gubernatorius.

Pereitame “Darbininko 
"numeryje buvo žinia apie 

tai^_ kad pTogrosi vysk esu i v- 
Aį/ji koi ig vėsinai i a i vienijasi 
•^nlel įsteiginioVnaujos l^ogi ė- 

^‘rivisfcos partijos. Progresi- 
'yriško elemento turi abi par 

F. ?rijos — respublikonų ir de 
Ymokratų. Abi turi ir atža- 
įgareiviško gaivalo. Tai <i:v- 
įbar abejų partijų progresis 
tai susivienys ir vieną par- 

p't’iją sudarys, o atžagareiviai 
U r gi abejų partijų susivienys 

savo partijų įsteigs.
P * Tokiu būdu kai]) dabar iš- 
H rodo, tai jau netrukus galės 
^gyvenime pasirodyti dvi 
^stiprios partijos, kurios vie- 

na.su kita konkuruos. Jau 
: 1924 metais prezidento rin- 

kimūose • Progresiviškoji 
4 Partija gal bus pilnai su 
i organizavusi ir statys 
kandidatą į prezidentus, 
atžagareiviai ii

^respublikonų 
P partijų bus.
' partiją. , 
t - Progresiviškoji

L. B. K. FEDERACIJOS 
ATSIŠAUKIMAS Į 

VISUOMENĘ.

Pasaulio karui pasibai
gus, kuomet Lietuvai už- 
švietė laisvės spinduliai, mes.

KIS

Jol

Ly- 
bu-

i ~

r
!įi>T 

p

.

,S* 
savo 

o 
iš skeveldrų 
ir demokratų 
susidarę savo

PartijaI

p susidės iš- rankų ir proto 
į darbininkų, įš faijnerių ir 
^miesto pramoninių darbi
niu nkų, profesional ų.

p:K^ ATEIVIAI PA
DARO AMERIKE.

-Ateiviai Arnerike iškepa 
y pusę duonos, refinhoja pu- 

■pę cukraus, atlieka tris- ket - 
B virtadales darbo mėsos pa- 

: ^kaipjSpe. Iškasa ir apdirba 
J’tris ketvirtadales geležies 

j^-jlaivams. Budnikams, maši-f 
Tonoms ir geležinkeliams. Iš-

įsa tris ketvirtadalęs 'ang-r 
^lių. Išdirba tris ketvirtada- 
J' < drabužių ir apdirba puse 
; vilnų ir čeverykų. 

ispeirtacijoj pusė darbi- 
i: ■ - į yra ateiviai. Bankpo- 

. ' i turi pasidėję
’ * pašte turi
-įasidėp' s- •« - ■

"ias iš de<r-.‘ /■ .
• * ■ i

Oi liūdnas, liūdnas 
Žiemos aiklejis, 
Nebežaliuoja 
Mėtės, rūtelės;
Visą gražumą, 
Visą puikumą,
Turi apglėbęs 
Baltas sniegelis.

‘‘MISIJONIERIAŲS

Ši knyga viena iš geriausių ir 
puikiausių knygų. Kas paėmė sy- ■ 
kį šią knygą skaityti, tai su skau- ■ 
dančia širdimi su ja skiriasi. Y- ■ 
ra žmonių kurie dalykus joje ap* ’ 
rašytas rūpinasi beveik atminti
nai išmokti. Skaito ją po kelias 
eiles. j«i

Jos raina gražiais rausvo au
deklo apdarais tik $1.50.

Skiriama Vilniaus Krašto Šauliams. 
« * ' . X' ' ' '

■ -

Kuomet pavargęs sunkiame darbe — 
Už brolių laisvę, už gerą būtį —* 
Rankas apįeisi, nuilsęs protas 
Slaptai kalbės tau kad gali žūti, 
Kad tasai, darbas tave prarys, —

Atmink, tu šaulys!

Kuomet apstotas draugų “gerųjų” 
Nuolat girdėsi vilingą mintį,
Kad upes bejėgiai, kad, ištikrųjų, 
Jau nebgalėsim krašto apginti, -
Kad vistiek priedas mus užvaldys, —

Atmink, tu^šaulys!

Oi jūs, paukšteliai, 
Oi jūs, linksmieji 
Ko jūs nustojot 
Žiemą čiulbėję?
Gal jums netinka 
Mūsų girelės,
Gal jums netinka 
Baltas sniegelis ?

Dievuliau brangus, 
Viskas prapuolė, 
Viską sušaldė 
Pikta žiemele;
Tiktai eglelės 
Nebijo sniego
Jos sau žaliuoja 
Vasarą žiemą.

M

"KATALIKŲ TIKYBA.”

Ją parašė gilaus tikybos moks

lo ir kitii mokslų, o lygiai ir žmo

nių sielų žinovas profesorius kun. 

Pr. Bučys.

Joje suprantamai, aiškiai išdės

tytos pamatiėns tikybos tiesos. 

Svarbiausia, kad paaiškinti įvai

rūs notikinčiųjįj užmetimai, jų 

•nuomonės ir abejojimai.

Jos kaina: audekol apdr. $1.50, 

popieroš apd. $1.30, be apdarą

\

tautos reikalų, katalikų vei
kėjams stovi prieš akis di
džiausias uždavinys: padėti 
gabieinsięnis tautos jaunuo
liams siekti augšto mokslo. 
Tuo tikslu Federacijos kon- 
,gresaj> atsišaukia į visą liet, 
kat. plačiąją visuomenę, į 
visas kolonijas, organizaci
jas ir į pavienius asmenis, 
kad tą moksleivių šelpimo 
reikalą paimtų arčiausia 
prie širdies.

1. - Federacijos kongresas 
pasiūlo, kad kiekviena ko- 
lionija sulig savo išgalės pa
siimtų leisti į augštuosius 
mokslus bent vieną studentą 
ar studentę. (Lietuvos stu
dento metinė stipendija at- 
seina $60; Vokietijos—$100; 
Italijos — $150; Amerikos 
kolegijanto (under-graduate 
course) $200; augštuosius 
"mokslus einančio (post gra-

>; Švei
carijoje — $300).

2. Kolionijos ii^organi-

lietuviai amerikiečiai suska
tome teikti Lietuvai pašal
pos: iš pat pradžių geibėjo
ms ją nuo bado, paskui da
vėme paspirties jos politinei 
ne])iiklausomybei Įkurti. 
Nūnai Lietuva jau laisva ir 
viso pasaulio pripažinta. .Jos 
gyvenimas jau stoja į nor- 
imalęs vėžes ir muiąs tik ten
ka, iš šalies žiūrint pasi
džiaugti. kad tautos pulsas 
plaka ramiai, vadinasi, svei
katos jai nestinga.

Padėję Tėvynei įsikurti, 
mes lietuviai amerikiečihi 
anaiptol neišsižadame jos 
toliau šelpti, ypač reikalui 
atsėjus ją remsime tiesiogi- kuate eoUrse) — $300
niiu ir netiesioginiu būdu, 
r ...
vadinasi, duosime jai mate- 
rijalės paspirties ir nutiesi
me kelią tolimesniam vystys 
muisi mūsų tautinio elemen
to čia Amerikoje, auklėda
mi čia gimusią jaunuomenę 
lietuviškoj ir 
dvasioj.

Jaunuomenės 
auklėjimas, tai 
mūsų pareiga, kad su ja nie
ku gyvu negalime prasilenk 
t i bei ją ignoruoti. Tuomi 
susirūpina visos rimtosios 
tautos, tuomi ir mes privalo
me susirūpinti, jei norime 
rastis eilėje pirmyn žen
giančios katalikiškai tauti
nes visuomenės. Kova ne 
vien už mūsų pačių, bet ir 
už mūsų jaunuomenes būvį, 
lai būna mūsų obalsis.

U R- K. Federacija ir 
Tautos Fondas senai šiuo 
klausimu rūpinasi. "Nuo pat 
savo įsikūrimo Tautos Fon
das buvo t_____ —----- ,—
leivių rėmėjas. Jo lėšomis 
bei paskolomis išėjo moks
lus žymiausieji mūsų veikė
jai Lietuvoj ir Amerikoj. Y- 
patingai šiais metais, kuo
met Lietuva-TėVvnė politi-* 
niu i f ekonominiu žvilgsniu 
jau stojo ant kojų'ir mūsų 
paramos tam atvejyje mažai 
reikalinga. Federacija bei 
Tautos Fondas visa savo do
mėsi ir energiją atkreipė į 
sistematingą katalikiškos 
įtioksleivijoš šelpimą. Šių 
metų Federacijos kongresas, 
laikytas Bostone, štai ką ta
me dalyke yra nutaręs:

‘‘Katalikų moksleivijos 
šelpimo reikalu: Mūsų tau
tai galutinai stojus į savitą 
politinį gyvenimą, kultūros- 
apšvietos reikalams atsidū
rus pirmofi eilėn svarbiųjų

katalikiškoj

tinkamas 
tokia svarbi

Kuomet, kovodams kaipo didvyris, 
Pajustum šaltą krūtinėj plieną...
Žinok, kad tavo tuomet laimėta: — 
Tūkstančiai brolių stos už tave vieną. 
Apgins Tėvynę, laisvę įgys!

Atmink, tu šaulvš!

A m as Žem ai t i s.

»
ištautėti.
x Sušelpę tinkamai savo 
moksleivius, mes išauklėsi- 
me jų širdyse dėkingumą ir 
moraliai juos priversime 
darbuotis lietuviams. Tuo 
būdu iš savo duosnamo grei
tu laiku susilauksime šim
teriopų vaisių.

Tad, gerbiamieji, visi dar
ban remti mūsų garbingą ir 
darbščią moksleiviją!

Kun. K. Urbanavičius, 

Fed. pirmininkas.
•4» *

»
juos lesina mišiniu sudalytu siau pastipusias

žar ijos, žinančios pačios tin- OPERACIJOS KAMPELIS.
karną kandidatą sušelpti ir 
apsimančiėrs tokius šelpti, 
privalo pirma susižinoti su 
Tautos Fondo centru dėl 
kandidato, visas savo aukas 
kreipti per. Tautos Fondo 
Centrą.

3. Per gruodžio mėnesi siu
1922 metų ir sausio mėnesį
1923 m. visuomenė kviečia
ma daryti vajus katalikų 
moksleiviams remti. Tautos 
Fondo skyriai prašomi išl
anksto mobilizuoti visas sa
vą pajėgas, kad tasai vajus 
turėtų didžiaūsius pasiseki
mus. Moksleiviams šelpti 
vajaus sumą nustatyti pa
likta centro valdybos nuo
žiūrai.M

Tokie (ai prakilnūs Fede
racijos kongreso nutariiūąL 
Kad jie paliktų gražūs ne 
vien tik ant popieroš, mū-

NEW YORKO,
PAUKŠTIENA.

uoliausias moks- f’. SerK visuo?“®. «««“

Apie penki metai atgal Ne\v 
Yorko valstijos Maisto ir 
Krautuvių (Food and Mar- 
kets) Departamento Komi- 
sijonierius John J. Dillon 
pranešė laikraščių kores
pondentams keletą faktų a- 
pie tai, kokią paukštieną 
niujorkiečiams tenka val
gyti. Gal niekas geriau ne- 
nušviečia kaip jo paduotieji 
faktai, ko mes galime lauk
ti nuo dabartinės pardavinė
jimo tvarkos, prie kurios 
svarbiausią rolę lošia asme
ninis pelnas , ir nepaisoma 
nei teisybės nei pagalios a- 
pie vartotojo sveikatą ar 
mirtį.

Anot Dillono ,vištos ir ki
ti paukščiai, kuomet juos 
vakarinių valstijų farmeriai 
parduoda perkupčiams, tu-, 
ri būti pristayti perkupčiui 
su tuščįais gūžiais, nes ki
taip kaipa yra numušama 
dešimtis nuošimčių. Gabe
nant juos į rytines valstijas 
pirmą įbenQ paprastu duo
dama lesalas su vidurių pra- 
čystijimui vaistais. Antrą 
dieną ducala lengvą sausą 
njąistą be vandens, sumaišy
tą su raudonais pipirais, kad 
tie erzintų pilvų. Be to dar 
per visą parą prieš atve
žant į New Y orką' jokio mai
sto neduodama. Supranta
ma, kad su raudanų pipirų 
įkutentAis pilvais ir negavę 
jokio maisto per dvid^imU] 

ikši'-iai į 
Prieš I

kviečiama prisidėti jų įvyki- 
nimui. Viskas čia aišku. 
Tikslas ir pačios net priemo
nės taip nųstatytęs, kad rei
kia tik pastangų ir. darbo, 
kad juos »veikįai Įvykinus.

Gruodžio mėnesis jau čia 
pat. Metas visiems šubrusti, 
ypatingai Tautos Fondo, sky
riams, kad jie stengtųsi iš- 
judinti 'šavo kolionijas tam 
prakilniam darbui ątlikti. 
Čia tikslas labai kilnus ir 
vertas dideliausių mūsų pas- 
tangii. Daugiau pasakysiu. 
Čia rimtoji mūsų prieder
me, kurią sąžiningai atlikę 
būrime ramūs, kas dėl mūsų 
tautos ateities. Kreipkime 
ypatingo riomeaio į Ameri
kos moksleivius. Neleiski-j 
mc jiems dėl mūsų šykštumo-lketurias Valandas pau 
ar nesupratimo glaustis prieina labai išbadėję, 
anglų i r Zuomi priversti jufts pat įvažiuojant į Nevv '

‘i.SA. < *• * v''-s.----.-v '■ •

iš smėlio, žvyro, komų, 
vandens ir daugiausiai klijų 
turiiičių miltų. Išbadėję 
paukščiai lesa tos mikstūros 
kiek'tik pajėgia, bet vistiek 
lieka alkani, nes tas limpan
tis mišinys prikimba prie 
gūžio ir negali pasiekti pil
vo. Prigrūstas gūžys išsi
tempia, paukščiai pradeda 
karščiuoti ir sirgti ir už ke
lių dienų gautų pastipti, jei 
juos į tą tarpą nepapjautų. 
Tas reiškia, kad New Yor- 
kiečiams tenka suvalgyti 
daug sergančių ir stimpan- 
čių vištų ir kitokių paukščįų. 
Žinoma panašiai pasitaiko ir 
kitų miestų gyventojams. 
Tas ant sveikatos be abejo 
jiems neišeina.

Vis tai daroma dėlto, kad 
taip nustipintos vištos pa
pjautos pardavimui, sveria 
apie visu penktdaliu dau
giau, t. V. prikimštos tyčia 
susargdintosVišFos pagurk
lis padeda pardavėjui iš
traukti iš vartotojo kiše- 
niaus apie dvidešimts nuo
šimčių pelno daugiau.

Tas viskas daroma nežiū
rint į visokius food inspe-c- 
tors, nežiūrint į įstatymus, 
kurių leidžiama vis daugiau 
vartotojo apsaugojimui. As
meninio pelno troškimas mo
ka juos tankiai labai gud
riai apeiti. Ir tas bus 
kol asmeninio pelno sistema 
pasiliks.
x Panašios suktybės 
būti praktikuojamos 
koperatyvės tvarkos, 
liks nei noro panašias 
vystės praktikuoti. Šian 
dien tas daroma dėl asmeni
nio pelno. Bet koks išroka- 
vinias būtų daryti
triksus su vištomis kopera- 
tyrio vholesale'io menedže- 
riui ? Jis tik algą įgauna. 
Tiesa ir dabar ne pats savi
ninkas, bet tankiausia jo 
tarnai mefiedžeriai visas tas 
suktybes daro, bet dėlto, 
kad jis liepia, kad bijo ne 
tekti savo rietu. Prie ka- 
•peratyvės tvarko* krautuvių 
ir wholesal«'ių savininkais 
yra pitvs vartotojai, 
jaugi jie iseps 
>H1I nyLiO; n •
.iis jicius ouPla’• ii.fi

V •

vištas ? 
Priešingai, menedžeris bi
jodamas prarasti vietą, dės 
visas pastangas, kad parū
pinus savo bosams-vartoto- 
jams kuogeriausio maisto.

Iš to* manding aišku, kad 
prie koperatyvės tvarkos 
nelieka pagundų nei mene
džeriui parduoti prastesni 
daiktą už geresni, nei juo 
labiau vartuotoj ui apgauti 
patį savę. Kas gi sakytų 
savo koperacijos menedže
riui: žiūrėk, kad tu manę 
apgautum I ? Žiūrėk<kad tu 
man parduotum prastą, su
gedusį valgį už gerą! ?

Talkininkas.

$1.00.
Duokite užsakymus.

DRAUGAS PUB. CO.
2334 S. Oakley Avė., Chicago, UL

MONTREAL, CANADA.

Šokiai.

Sukatos vakare, lapkričio 25 d. 

1922 m. LDS. 92 kp. rengia sma

gų pasilinksminimą No. 2, 29 

Prince Arthur St. Prasidės šokiai 

lygiai 7:00 vai. vakare. Benas 

grieš visokius šokius po vadovys

te prof. M. Bužo. Tai-gi užkvie- 

čiam Montrealio lietuvių visuome

nę. Skanių užkandžių ir saldžių 

gėrimų bus įvalias. Kas nenorės 

šokti, tai galės užgirsti muzikos 

ir užmiršti visus savovargus,_____

Visus širdingai užkviečiain.

LDS. 92 kp. rengėjai.

414 W. BROAD WAY.

na.su


T

11-TO IKI LAPKRIČIO 10-T0,1

Adresuokite:

WATERBURY, CONN.

Bazaras. Kirvukas.

AMSTERDAM, N. Y.

. Jhardas iš Virbaliu, Apskr: 
klt 7 kariškio ant 2024 Briggs

namo.

Korespondentė.
Vytdarbas. Muzikalis vakaras.

DETROIT, MICH.

NASHUA, N. H.

Ant Kalėdų į Tėvynę

sevreas- ir saiuesiąs apiK AJiecuvą., 
ir Rusiją. Gyrė Rusiją ir niekino fi

Puikus vakaras.

8

M.

Tas Pa*.
i

WORCESTER, MASS*

x * r

CLEVELAND, OHIO.

EABTON, PA.

Sefanton, Pa.
Brogys, Stasys ir Marė, iš Kai

mo Beržinių, Apskričio Vilkaviš- 
t

sprogo kaip 

nuo šeštos 

dėdė su laz- 
I

Malačinską, KM 
Street, Nervo*

Zofija iš Krai

džiai prisijuokusi linksma 'grįžo ra kam diskusuoti. 
Pelno padaryta nemažai, mėginama.

i 
I

Nuvytusi Rūta, 
jungi

■oii aisKustjaa, bet gaila.

‘DARBININKAS
PER 1S SAVAIČIŲ TIKTAI

’ UŽ VIENA DOLERI
Yra tūi geriausia proga tiems, kurie nori su darbinin

kišku, pilnu iš visd pasaulio žinių, žinių apie kopė raciją, 
apie darbininkų judėjimą susipažinti trįs sykius savaitėje 

-gauti i savo namus naujausias iš darbininkų pasaulo žinias. 
Juk pati popiera daug daugiau kainuotų. Taigi visi kri
kščionys darbininkai, kuriems rupi rytojus, kurie norite 
kad jūsų ateitis nebūtų tokia tstftisi-miglota, kaip kad iki 
šiol buvę, privalote pamėginti užsirašyti “Darbininką" 
nors amt^enkiolikos sa vaičių. TIK VIENAS DOLERIS.

Tiems, kurie pirsiųs stačiai “Darbininkui” už visus 
metus iš kalno $4.50, tiems duosijne vieno dolerio vertes 
knygų. Knygos yra skelbiamos kitoje šio laikraščio vieto
je. Tas pasiūlysimas baigsis sausio 1 d. 1923.

Todėl pasinaudokite ta proga ir užsirašykite prisiųs- 
dami vieną doleri.

366 BroaduM u

NE W AR K, N. J.

A. L. R. K Federacijos 8-to 
skyriaus mėnesinis susirinkimas Į- 
vyks utarninko vakare, lapkričio 
21 d., 7:30 vakare po num. 180-2 
Ncw York Avė. Yra labai daug 
svarbių dalykų aptarti.

P. Elseika, rašt.

Lapkričio 18 d. prasidės šv. J uo- 
zapo parap. bazaras-fėrai ir tęsis 
iki'gruodžio mėn. Darbas yra di
delis ir reikalauja visų paramos. 
Tad, kad šis bazaras būtų pasek
mingas, tai reikia visiems prisi
dėti kas'kuo išgalime r aukomis, 

-darbu žr agitacija: Broliai ir se
sutės lietuviai katalikai ir visi ki
ti prijaučianti tam darbui žmonės, 
o ypatingai jaunimas, stokime vi
si bendrai Į darbą, parodykime 

y praktikoj, kad vienybėj yra ga
lybė.

Kaip yra linksma ir miela pa
žiūrėti, kuomet darbas gerai pa
vyksta ir jo vaisių saikas su kau
pu būna pripildytas. Bet, tik 
suvienytomis spėkomis tas galima 
dasiekti. Tad, valio! visi kas gy
vas prie darbo, kurio vaisiai, bus 
džiaugsmas ir nauda dcl mūsų pa
čių.

.S”
Boston 27, Mass.

lauskiutč ar M.-Mįkelioniutė.
M. Rusėčiau pasakė karitą prą- 

kalbėlę ragindamas prigulėti prie 
gerų katalikiškų organizacijų ir 
platinti katailkišką spaudą. Jo 
prakalba buvo gana tipkama, nes 
žmonės suprato kas yra gero, o 
kas blogo. t \

Taip pat p. A. Staseliūnas atli
ko monologą “Propesorius.” Ne
žinau kaip kitų kolionijų lietuviai 
gali atlikti panašius monologus, 

, bet clevelandieeiai tai gali pasi- 
i girti turėdami toki gabų vyrą 

kaip A. Staseliūnas.
Toliaus p. J. Sutkevičius parodė 

magiškai kaip galima perdurti per 
burną su moteries skrybėlės špil
ka . Kąd geriau publiką įtikinus, 
tai suvadino ant steičiaus apie 20 
žmonių ir po visų akių perdūrė 
sau per burną špilka.

Programas tęsėsi apie virš 2 ba
landi. Publikos buvo viršaus 300. 
Numatoma, kad kuopai liks pelno 
keletas desėtkų dolerių. Pažymė
tina, kad “Dirva-7’ aprašydama 8 
kuopos vakarą sako, kad tiktai 
veikalą sudarkė. Asilas lakštin
galą sukritikavo.

riai sukinėjos priimdamos svečius. 
Laike vakarienės viena iš sąjun- 
giečių paaiškino Moterų Sąjungos 
naudingumą ir reikalą prigulėti 
prie tos prakilniausios organiza
cijos. Tuo tarpti prisirašė trys 
naujos narės. Vakarienės suren
gimu ir valgių pagaminimu dau
giausia pasidarbavo šios sajungie- 
tės: B. Kasparavičiene, J. Tarnu- 
levičienė, A'. Degeisenė, E. like

ri. Andrikienė, A. Užda- 
O. Zinkevičienė, p-lė O. 

Darbininkės užsipcl- 
Vakarienė bmo 

Kur reikėjo imti 
jos padare tik po

virinte, 
vinienė, 
B u gaila it 
no“ pagyrimo,
skani iv pigi, 
magiausia 50c., 
25c. Girdėjau daugelis kalbėjo ir 
gėrėjos. kad pirma tokia 
Nashua’os lietuvaičių puiki dar
buotė. Bravo 58 kuopa, nesnau
džia, drąsiai žengia prie apšvic- 
tos.

Lapkričio 9 d. kalbėjo gerb. 
kun. P. Raščiukas. Dėl žmonių 
mažo atsilankymo kalbos buvo ne
ilgos.

Lapkričio 19 d. LDS. kuopa 
rengia prakalbas katalikiškos 
spaudos išplatinimui. Bus gar
siausi kalbėtojai, tad malonėkite 
ateiti visi kas gyvas Į prakalbas.

Lietuvaite.

Programą išpildys Lietuvių Be
nas ir kiti pasižymėję muzikantai. 
Bus lapkričio 19 d.
Povilo Spaudos Dr-ja. Prasidės 
7 vai. vakaųe šv. Kazimiero para
pijos salėje. Taigi gerbiamieji 
tVorcestcrio lietuviai-tčs, Spaudos 
draugija kviečia jumis širdingai 
•atsilankyti ir paremti kat. spau
dą, kuri mums lietuviams yra be
galo naudinga, nes žinote gerbia
mieji, kad gera spauda, tai yra 
galybė, kuri valčfo visi] tautą. 
Spauda išaukTėja dorai ir- kri
kščioniškai mūsų jaunuomenė. 
Kartu kur gera spauda gyvuoja, 
toje šalyje ir tauta tvirta ir ga
linga. Gera spauda naikina gir
tuoklystę, naikina nedoft'bę, nai
kina bolševizmą-

V. J. Blavackas. 
Z—

A. L. R. K Moterių Sąjungos 
58 kuopa gyvuoja. Lapkričio 5 
d. šv. Kazimiero parapijos svetai
nėje surengė margą programą ir 
svečius pavaišino skania vakarie
ne.

Vakarą atidarė p-lč Ona Bugai- 
liūtė, pabrieždama Moterų Sąjun
gos tikslą ir paaiškino programo. 
dalį. P. B. Kasparavičienė pa
dainavo solo dvi dainas: “Saulelė 
Raudona” ir “Lėk Sakalėli.” 
Prakalbą pasakė gražiai gerb. 
klebonas kun. P. Daniūnas. Vai
dino juokingą komedijėlę “Cigo- 

’ nes Atsilankymas,” “Pasikalltėji- 
mas Onos Balsienės su Tekle Ku- 
kicnc.” Labai gražiai ir gerai at
liko savo roles pasižymėjusios 
Nashuos artistės P. B. Kasparavi
čienė ir p-lė Ona Bugailiute. “Lin
ksmybės Žiedą” padeklemavo 
Mažai mergaitė sąjungietės duktė 
K. Trainavičiutė labai puikiai pa
deklemavo “Laisva.” Sola pa
dainavo “Tai ne dėkui” ši mer
gaitė turi didelį gabumą scenoj. 
Kiekvienam vakare puikiai atsižy
mi. Duetą “Kaip gražiai žydi” 
padainavo p-lės O. Verkauskiutė 
ir A. Laueiunintė, žavėjrg visus. 
Duetą, -“Nueisiu, ”p-lfa Zapin i li
te ir Skliutukė labai gražiai pa-' 
dainavo. Bernaičių choras padai
navo “Gieda gaideliai,’* “Žalia 
girele.” Programo pabaigoj va
karo vedėja' pakvietė svečius va
karieniauti Stalai buvo papuoš-

Sąjungieiėa v at- .nėjo A. Jakštaitis, P. E

Ten buvęs. 

Skiedrukės.
Kiek laiko atgal buvo Kirvukas 

pataręs laisviečiams sutverti Pyp- 
korių Tarybą. Tas matyt patiko, 
nes kaip girdėt jau pradėjo rink
ti ir valdybą kur pirmininkas pa
puolė su korniue pypke.

Nekurie iš lietuvių pasidarė ga
na karšti patrijotai. Nuvėję 
draugijos susirinkirtlan rėkia, kad 
būtų mokinami lietuviškai vaikai. 
Bet namie Į vaiką šneka angliškai.

Butėno koncertas 
muilo burbulas, nes 
pradėjo, o aštuntoj 
da išvarė.

SĄRAŠAS ATVAŽIAVUSIU IŠ UCTUVOS NUO SPALffl g^į^^rt
Į- Zaica, Mikolas su šennyna K 
re, Kazys ir Ona iš Kaimo Pa< 
nupių, Apskričio Kauno, ant -4 
Grand Street, AVilkes-Barre, 

Valukienč, MagUelepa, su 
kais Antanas, Kazė, ir 
iš Aukštoji Panemunės,J 
pas vyrų, Uiiien. Greve, 

Zičiutė, Marijona, iš Kai 
Krivonių, Kašiatįorių Apakru 
pas Stasį Zičių, 8 Jonės Sriae 
No. Billeriea, Mass.

Sdtumacher, Bertfaa is Mi® 
Virbaliaus, Vilkaviškio Apskri 
pas Christopher Kusehnen 
Broadhead Road, New Sheffij 
Beaver County, Pa.

Belskis, Julijona sir Erpaisll 
iš Dvaro Kentraliai, TelMų. Ą 
kričio, pas Bronį Bielski, Buri 
Hills, Rumford, Maine.

Dulkytė, Iffikahna iš Kai 
Genakiemis, Trakų Apskričio, | 
Simoną Kazlauską, 66 Austau 4 
Norwood, Mass.

Bernatavaičiutė, Domicėlė, 
Kaimo Kudonis, Trakų Apskri 
pas George 
Washington 
Mass.
i Bukontaite,
Raseinių Apskričio, į New Yorį 

Stonienė, Stase su sūnum Aiį 
linaru iš Miesto Užvenčio, 
Apskričio, pas Antaną Stonį, 
Douglas Street, South Bost* 
Mass.

Boora, Joseph, iš Kauno Mi 
to.

Vitkauskienė, Jadvyga au 1 
num Aleksandru iš* Rasemš], | 
E. Vitkauską, 4726 S. Honore 4 
Chicago, III.

Kvietkauskienė, Ona iš Tas] 
na i, Raseinių Apskričio, ] 
Frank Kvietkauską, 25 Berksh 
Street, Cambridge, Mass.

šiužąs, Juozapas, iš Kat 
Miesto.

Bankauskienė, Pranciška 
Į dukterimis Johana ir Pranciška 
Kaimo Nauradų, Panevėžio Ae 
kričio, pas Vincą Raukausi 
Detroit, Mich.
(( Pinkevičius, Juozas ir-Ona 
Kaimo šlapių, Utenos ApetaiS 
pas gimines.

Syroviče, Valeria su šeimf 
Vladislava, Cecilija, Ona, ir 4 
liūs iš Miesto Lazdijų, Apskri 
■Seinai, pas Mary Kasakevičiei 
90 Ash Street, New York, N. Y.

PASTABA. Kurie norite sa 
gimines iš Lietuvos atvežti Jani 
kas pradėti prirengt reikaling 
dokumentus kad būtų pirmi 
prasidėjus naujai kvotai Šių n 
tų kvota dar yra 688 ypatos kir 
galės dar atvažiuot. Po nau 
metų prasidės nauja kvota ir i 
ri n tiem s kad pradžioje pavasaa 
susilaukti svečių iš Lietuvi 
kreipkitės su visais klausimais j

BALTIC STATĖS fTNANOI 
CORPORATION

357 Broadway, So. Boston, Ma 
(AA

Per pasidarbavimą Bostono 
BALTIC STATĖS FINANCĘ 
CORPORATION ir Kauno sky
riaus vedėjo KASTANTO NOR
KAUS į vieno mėnesio laiką, ma
tote žemiau paduotus rezultatus 
atvažiavusių iš Lietuvos 'svečių 
ant SUVIENYTŲ LAIVŲ kurie 
turėjo linksmą ir pasekmingą ke
lionę.

Drauginis Jonas su šeimyna, 
motete Ona, dukterim Elena, 
Liudvika, Ona ir sūnais Jonas ir 
Edmundas iš kaimo Piliūnai, val
sčiaus Pežerių ant T38 — 13-th 
Street, Girardville, £a.

šmulkš, Tamošius, iš kaimo Le
kėčių, apskričio Šakių pas Nata
liją Babonienę, Pennsylvania, Pa.

Račiukaitytė, Liudvika iš kai
mo Takcčių, Apskričio Šakių, pas 
Nataliją Babonienę, Pennsyiva- 
uia, Pa.

Pavasaris, Pranas ir Antanina, 
iš Kaimo Jenėnai, Apskričio Sei
nai, ant 1403 E. Centrai Avenue, 
Mahanoy, Pa.

Rindževičius, Jurgis ir Elena, iš 
Kaimo Jenėnai, Apskričio Seinai, 
aut’1403 E. Centrai Avenue, Ma
hanoy, Pa.

Rindževičius, Jurgis ir Elena, iš 
Kaimo Sarginiai, Apskričio Ma
riampolės, ant 90 Porter Avenue, 
Brockton, Mass.

Stokaitė, Adelė, iš Kaimo Sar
giniai, Apskričio Mariampolės, 
aut 90 Porter Avenue, Brockton, 
Mass.

Pastaruoju laiku Vyčių 100-ji 
kuopa ėmė smarkiai gyvuoti ir 
veikti. Susitvėrė Base-ballininkų 
sekcija, šią vasarą gana gerai va
rėsi. Turėjo'daug susirėmimų su 
■jankių, airių ir lenkų base-balli- 

1 įlinkais. Žinoma, kaipo mūsų 
naujai susitvėrusi basebollininkų 
sekcija, tat labai energingai ėmė
si ir buvo tokių atsitikimų, kad 
sumušė jau išsilavinusius T ’ 
tautų baseballininkuš. Tikimasi, 
kad ateinančią vasarą taip imda
miesi kiekvieną syki laimės.

šią vasarą 'Vyčių 100-ji kuo
pa surengė vieną savo kuopos na
rių išvažiavimą, apie kurį jau bu
vo aprašyta ir vieną viešą pikniką 
arba gegužinę, kuris davė neina- 

'■žai pelno. Toliaus savo mėnesi
niuose susirinkimuose užsibriežė 

■ šią žiemą pastatyti keletą veikalų 
. scenoje, sutvert jaunainečių sky- 

Rengia šv.-^ių ir tt.

Lapkričio 5 d. š. m. SLRKA. 
kuopa bttvo surengus Lietuvių 

Svetainėj puikų teatrą. Buvo vai
dinta veikalas 3 aktų komedija, 
“Balon kritęs sausas nesikelsi” 
Vaidinime tuvčjp roles: Daudėrlo 
A. Kunigiškis, jo žmonos P. Saka- 
lauskiutė, Radzi vilos —- A- Jakš
tu kis, jo žmonos — M. Mikelio- 
niutč, Vaisonuko — i Bkizgis, 
Vaisonuko tarno — M- Damaus
kas, Magdutės — V. Zanevičin- 
te, Daudeiro tarno — Jonas A. 
Baikauskas. Visas veikalas at
loštas pusėtinai geari Labiaus

Ambulevičius, Walter ir Juo
zas iš Kaimo Pošnė, Apskričio A- 
lytaus, pas Jurgį Alsauską, 229 
E. <>ak Street, Nevv York, N. Y.

Pileckis, Antanas, iš No. 4 Vy
tauto Prospektos Gatvės, Kaunas, 
pas Antaną Bultoną, 123 Emerald 
Avenue,'Detroit, Mich.

Dunchik, Petras ir Katrė, iš 
Kaimo Džcmbrava, Apskričio Sei
nai, ant 716 Kast Avenue, Maha
noy City, Pa.

Breveckis, Juozas ir Jankaus
kienė, Julijona iš Kaimo Pajūriš
kiai, Apskričio Tauragės, ant 
1406 Dodcr Strėėt, Indiana Ilar- 
bor.

Antanaitis, Jonas, Elena ir Leo-
•ičio Vil-

— :------ -----------------6gs Street,

Tikimasi, kad visi Vyčių nuta
rimai bus įvvkdinti, kadangi jau 
matosi pasekmės.

Štai 12 lapkričio buvo sureng
tas vakaras, kurist savo įvairiu 
programų davė Amsterdamo lie
tuviams progą pasigerėti vyčių 
gabumais. Programas susidėjo iš 
dviejų vienveiksmių komedijų, 
dialogų, monologų ir eilių.

Vakaro vedėju buvo Jonas Var
nas, jaunas gabus vyrukas baigęs 
vaistininko mokslus.

Pirmiausia ant gražiai išpuoš
tos scenos Lietuvos vėliavoms ir 
gėlėms buvo kalbėta eilė-“Mokiu- 
kijpės nuo bitelių.’*' Kalbėjo M. 
Žukauskaitė, vėliaus Ona Biliutė 
ir Jadvyga Mikalaičiutė perstatė 
dialogą Lietuvos sn Lenkija kivir- 
čiai. Toliaus gražiai padeklema- 
vo J. Jakaičtatė h* J. Kazlauskas 
kalbėjo monologą “Netikusi 
Tvarka ” Po to lošta komedija 
“Gegužis.” Vaidino; J. Jakai- 
čiutė, V. Kusilas. Z. Kisieilutc, M. 
Kazlauskas,, J. * Stakniutč, A. 
Stokna, V. Kisieliūtė ir Z. Dirsė.

Pofo M. Kazlauskas kalbėjo 1/ 
bai juokingą monologą ''Girtuok
lis.”

kio, pas S. Tverionaitį, 41 Capitol 
Avenue, Hartford, Conn.

Aktinitis, Vincas iš ^Aimo Ufo.- 
balių, Apskričio Msriampelės, 
pas Elzbietą Akelaitis, 317 W. 
17th Street, New York, N. Y.

Liutkus, MUms iš Miesto Žie
miai; Apskričio Kedaipių, pas 0- 
ną Liutkus, 16 Mackau Court, 
South Boston, Mass.

Griel, Walter, £ Miesto Veliuo
nos, Apskričio Kauno, pas Paul 
Grįel, 1115 Willirins Avenue, 
Brooklyn, N. Y. "

Panzer, Alice ir Veronika iš 
Kaimo Antežeriai, Apskričio Ežo- 
rėnų, pas Frank Panzer, 8213 
Ballvue Avė., Cleveland, Ohio.

Tumėnas, Juozas ir Veronika, iš 
Palentų, Apskričio Pasvalio, ant 
1639 "Girard Street, Chicago, DL

Lucas, Magdekna, iš Kaimo 
Girnupių, Apskričio Mariampo
lės, pas Aleksandrą Lucas, 246 
Poplar Street, Roslindale, Mass.

Naidzinavičius, Jonas su šeimy
na, Monika, Ona ir Leonora iš 
Varikonių, Apskričio Trakų, ant 
161 Maple Street, Lawrence, 
Mass.

Bagdžius Petras su šeimyna Ur
šulė ir Petras iš Alytaus, pas Juo
zą Bagdžių, Bradley Street, Wor- 
cester, Mass.

Kaminskas, Antanas su šeimy
na, Ona, Antanas, Elena, Ona, 
Juozas ir Agnieška, iš Remeikių, 
Apskričio Alytaus, pas P. Jinke- 
vičių, 6 Elmlock Street, Georgc- 
town, Pa. i

Meška, Jonas ir Ona iš Kaimo 
Sijutėnai, Apskričio Šiaulių, pas 
Kazimierą Mešką, 1525 Norris 
Street, Camden, N. J.

Bačanskis, Petras ir Teodora iš 
No. 61 Pakruojus Didžioji Gatvė, 
Šiauliai, pas Miką Bučenskį, 445 
N. 9th Street, Philadelphia, Pa.

Dočkaitė, Ona iš No. 61 Pa
kruojus Didžioji Gatvė, Šiauliai, 
pas Miką Bueanskj, 445 N. 9th 
Street, Philadelphia, Pa.

Skliutas, Damasas ir Elena iš 
Kaimo Dvarčiūnų, Apskričio Alj* 
taus pas J. P. Drcgataričių, Phi
ladelphia, Pa.

Zubrikis, Jonas, su šeimyna O- 
na, Klemensas, Alena ir Juozas, 
iš Kaimo Balkūnai, Alytaus Aps
kričio, ant 407 Markct Street, 
Wilkes-Barre, Pa.

Kakanauskas, Gabrielius iš Kai
mo Pavįfioniai, Apskričio Alytus,

1’aApijos bazaras gerai sekėsi. 
Susivienijimo ir darbininkų būdos 
subytino visas kitas būdas. Tik 
reikia atspėti kaip ar gražumu o 
gal ir prastumu, o kiti sako, kad 
nesvarbu koki keno būda, bet 
svarbu kas kiek paarpijai pelno 
padarys.

Darbininkų Sąjungos kuopa 
auga. Pranui Gustaičiui pasidar
bavus, per vieną sakaitę prirašy
ta 10 naujų narių, o jeigu mes vi
si ant kito susirinkimo atsivestū- 
mėm po 10 naujų narių, tai ir 
mums būtų garbė kaipo darbuo
tojam.

Detroite yra tokių -draugijų, 
kurios laike savo susirinkimų pa
miršta apie savus reikalus o imasi 
ieškoti priekabių prie kitų drau
gijų, o vien tik dėlto, kad kitos 
draugijos veikia ir veikime daly
vaujamoms nepatinkamos ypatos, 
tai jos savo tulžies negalėdamos 
išlieti kur kitur, išjuoika neva ki
tus, bet nepasijunta kaip pačios! 
tampa pajuoktos. Man rodosi, 
kad.jom nerūpi draugijų gerovė 
ir ji] ateitis, nes jeigu jom rūpė
tų tvarkus draugijoje užsilaiky- ;

--------- - r
Vis-gi šis tas 

Svarbiausiais disku- 
santais yra draugas Arcmonas, P.
Gustaitis, Salinis ir vienas neva 
biznier/uS, bet pastarajam geriau 
tinka džindžcrėlę pilti nė kaip 
kad darbininkų klausimus rišti 

Sekančios diskusijos, kaip gir
dėjau, įvyks pirmą natrnifiką 
gruodžio mėn. ;

Dailydienė, Veronika su vaikais 
Juozas ir Antanina » Vilkaviškio 
pas Juozą Dailydę, 48 Domiųik 
Street, New York, N. V.

Puišys, Antanas iš Kaimo Pet
roniai, Apskričio Ukmergės, pas 
Kazį Sidabrą, 357 Broadway, So. 
Boston, Mass.

Bariukas, Paul iš Vytauto Pro
spektas Gatvė No. 4, Kaunas, ant 
228 First Street, Elizabeth, N. J.

Janeluk, Michael ir Ona iš Kai
mo Nemajūnai, Apskričio Seinai, 
ant 38 Thomas Street, Minersvilte, 
Pa.

Kureiša, Kasys su šeimyna 
Mardona, Eelna, Ona, Kazys, An
tanas, iš Kaimo Prasališkiai, Aps
kričio Trakai, į Detroit, Mich.

Samoška, Ona su sūnum Jonu, 
iš Miesto Krinčino, Apskričio Pa
svalio ant 2451 W. 45th Street, 
Chicago, III.

Adomaitis, Jonas su šeimyna 
Julija, Prašina ir Aleksas iš Kai
mo šilinės, Apskričio' Raseinių, 
pas Igną Sabą, 468 Franklin 
Street, Philadelphia, Pa.

Alenskas, Motiejus ir Marijona 
iš Kaimo Skiaudžiai, Apskričio 
Mariampolės, aut 104 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Leppo, Antanas, iš Kaimo Bu
čių, Apskričio Panevėžys, ant 
3232 So. Union Avenue, Chicago, 
III.

Zubikas, Antanas su šeimyna 
- Zuzana, Jonas ir Antanas iš Kai- 
> (Kaimo Jakaičių, Apskričio Rasei

nių, pas Joną Zubiką, 407 Walnut 
Street, Nevark, N. J.

Sidabraitė, Uršulė, iš Viekšnių, 
Apskričio Mažeikių, pas Kazį Si
dabrą, 45 Mechanic Street, New- 
ton Uppcr Falls, Mass.

Kosujjs, Petras su šeimyna Ale
na, Autose, Alena, Juozas ir Jo
nas, iš Kaimo Vadini], Apskričio 
Alytaus, į Nevv Yorką.

Spūdis, Povilas iš Kaimo Pa- 
griečiai, Apskričio Mariampolės, 
pas Juozą Borosinavičių, Water 
Street, New Philadelphia, Pa.

Žviliauskas, Aleksas iš Kaimo 
Vilkininkai, Apskričio Alytaus, 
pas Ignotą Dabinevičių, 4508 W. 
29th Street, New York City, N. Y.

Adomenka, Josephine su dukte- 
re Alena, iš Radviliškio, Apskri
čio Šiaulių, pas Mariau Adomen
ka, R. F. D. 19, Elta, N. J.

Švažienė, Veronika su sūnais 
Juozas ir Vladislovas iš Papilės, 
Apskričio Šiaulių, pas Joseph 
Schwarty, 3150 Emerald Avė., 
Chicago, III.

Poškus, Zigmas su šeimyna 
Marcida, Juozas ir Albina, iš Kai
mo Duškonių, Apskričio Alytaus, 
pas V. Sinkevičių, 937 Field St., 
Montello, Mase.

Urbienė, Izabelė iš Brokarais- 
eių, Alytaus Apskričio, pas No- 
chlarą Urbą, 189 Tappon Street, 
Kearny, N. J.

. Ona, Tamksu iš Jurbarko, Rs/ 
šeinių Apskrido, pas Joseph Tam-

Aut galo labai gyvai su vaidinta 
komedija “Kuprotas Ošcįis.” Vai
dino: Nastazija ir Motįejus Koz-« 
lauskai, M. 
las ir J. Ka

12 d. lapkričio atsilankė slaptas 
komunistų partijos lyderis Ptusci- 
ka. Slaptą susirinkimą atlaikė 
ant Fcrry St., o po pietų atmarsa- 
vo ant Septintos gatvės. Susi
kvietęs savo kelius girtus pasekė
jus, laikė misiją. Pats prelegen
tas vos galėjo pastovėti ant kojų. 
Visupirmu pasigyrė, kad jisai bel- 
ševikas ir kalbėsiąs apie Lietuvą 
ir 
Lietuvą.

George Wa*hington Nov. 28 
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'raksiančiai ateivių rengiasi praleisti Kalėdas savo Tatjiitaje sa 
■mylimaisiais. Kad patarnavus jiems. S. V. valdžia suruošė specialu eks» 
kurslją Amerikos laivą, viršuje paminėtų.

Viskas bus daroma, kad užlaikius Kalėdų šventę ant šių laivų. 
žtems vafkamfc bus dalinamos dovanos. *

Lietuviai gali keliauti tiesiog j Tėvynę po priežiūra p. Antane Rypfce- 
viėiSBS. ši ekskursija ikplauks 13 d. gruodžio ant 8. S. America. Pasu- 
vKians. ši ekskursija išplauks 13 d. gruodžio aut 8. S. America. P»sa- 
Bitkunus ir Virbaliu. Kaina: i Bremeną $103.50; Kauną —3105.15; Vil
nių CKarta taksų ekstra).

Rašykite šiandien^eCpl^teMii^i^orūiacą^^pic ši puikų laivą.

Jėi nori parsitraukti draugus ar gimines iš Senosios Tėvynda, apiSkšfr 
jųjų kelionę per UNITKD STATĖS L1NES. Užtikrink jiems gerą patar- 
uąrimą^ paiagumus — tegul jie keliauja po AMERIKOS V8I4AVA

REIKALAUK KNYGOI

“Darbininkas” neseniai yra aC ' valstijų i 
spausdinęs MAŽA KATEKIZME- > 

mas, tai jos savo susirinkimuose fUrb- Kun. 7. Jni- Įnformad
neleistų plėtotis tokiom nesąmo- Juieio Puma Išpažinto Labai ir 1(1 
ličiu ir Raibom kaip tai: Merga parankus KATEKIZM2LIS t»L 
užvirto, \yrai apie pilvą, mergos irdami prirengimui prie ra- 
suklaupė. Kita dųpda patąisymą, įjos ^PAŽINTIES. 77.5© 
kad apie kojas vyrai suklaupia loc M

egz. ar daugiau, duodame 25 nuoč. 
“DARB.” ADMOnSTRAOUA,■ I

4

įįįmįmbmh
366 Broadvay, So. Boston, Man- į

j

r

IfPOHlUClrt PLAKTA ’

knįffntę tr.Uiti Art 
tingų faktų afic krlionę. Taif>- 
gi pilonu ntfonnpcijaa a^ic 
Valgi. tAaiįon laimu j Knmpa ir 1 

anksto apmokamus Icr.rUaipa.

- -v—■ — 1 ■ "
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VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS

SU DEGĖ MOTERIS

DIDELIS BALIUS!

apie plumberystę, kar-

ŽUVO LAKŪNAS

nt TO etatas priauDCUose mokesčių knygučių

BOSTONE LIETUVIŲ

KRAUTUVĖ.

Tame vakare bus priima
mi Dr-jon nariai už pusę į- 
stojimo.

Kviečia Dr-jos Valdyba

Yra geriausios; patariamos i 
naudojamos geriausių koncertini 
Grojikų ir Mokytojų.

Mes taip-gi turime geriausĮ pa 
si rinkimą ir kitų muzikalių Įstru 
mentų.

Klausk mūsų kataliogo o gaus 
ji dykai.
GEORGI & VITAK MUSIC CO. 

4639 S. Ashland Avė., Chicago, IL

Darau siutus, overkotus ir fut- 
ras. Materijos geros, didžiame 
pasirinkime. Kainos nebrangios. 
Darbas ir pritaikymas gvarantuo- 
tas. Malonėkit persitikrinti.

Rengia Šv. Stepono R. K.
Draugija '

Užlaikom geriausių išdirbys- 
čių Čeverykus, kaip tai: Com- 
monwealth, Bostonia, Hamil- 
ton, Brovvn, American, Lady 
and Gentleman ir kitokių ge
riausių išdirbysčių. Prirenkam 
dėl visokių kojų. Taip-gi užlai
kom marškinių, paneiakų ir ki
tokių aprėdalų dėl vyrų ir vai
kų. *

Malonėkite užeiti persitikrin- 
patarnauti.

BaUimore, Md. — Leit 
Edvrin G. Shrader žuvo, c 
Leit. Francis A. March la
bai sužeistas, kuomet jų or
laivis krito is padangių.

-----Rengia------

Lietuvos Sūnų Draugija 
Cambridge, Mass.

THANKSGIVING DAY

LAPKRIČIO 30 D. 1922

Ant rytojaus po šokių, 26 d. lap
kričio š. m. meldžiam visus LDS. 
92 kp. draugus susirinkti pobaž- 
nytinSn svetainėn po pamaldų ir 
neužmirškite
ir pmi«r5

Komitetas.
■JJJJg-L-J. I SB

Pereitą seredą Symphonv 
ftėj kalbėjo franeūzų soci- 
listų vadas Jean Longuet. 
tusmerkė Versaliu taikos 

odteirti. Sakė, kad sutartis 
sulaužė veik kiekvieną Wfl- 
sono punktą. Sutartimi, 
teisybė, sakė atsteigta Len
kija. Bet į Lenkiją, sakė 
Longuet Įtraukta daug žmo- 
niti visai ne lenkiško krau- 
3°.

258 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
Office Tel. 3S1. Gyv. Tel. 2024-.T.

Užlaikom automobiliams ir plumbe- 
riams visokių dratų ir paipų. Apart 
to, parduodam Įvairios rūšies pen
ius (maliavas), vanišius ir aliejus.

DIDŽIAUSIA SOUTH

ČEVERYKŲ

KONCERTAS
Rengia Muzikos ir Dramos Dr-ja 

“Gabija” 
NEDĖLIOJĘ, 

LAPKRIČIO 26 D, 1922
LIETUVIŲ SALĖJE

Kamp. E ir Silver Sts., So. Boston.
Pradžia lygiai 8 v. vak. 

Vakaras bus vedamas gerb. komp. 
M. Petrausko.

Dainuos, V. Putvinskaite ir 
A. Bačiulis 

ir vietiniai žymiausi solistai. Dai
nuos “Gabijos” choras naujas 
dainas ir Gabijos vyrai dainuos 
klesiškus dalykus.

Šis koncertas bus vienas iš pui
kiausių, nes yra dedamos didelės 
pastangos, kad parodyti publikai 
tikrai klesišką koncertą.

Pasipurkite bilietus iš anksto, 
pas Gabijieeius arba “Sandaros” 
ofise, tikietai: $1.00, 75e., ir 50c. 

Visus užprašo “GABIJA.” 
(Adv.)

Henry H. Chmielinski, 
Naujosios Anglijos lenkų 
žymiausias veikėjas, ir'bu- 
vusfs lenkų Hanover Trust 
Co. prezidentas tapo nu
baustas. /Teisėjas Bishop 
uždėjo jam bausmės $250 už 
“contempt of court.”

Vokietijoj paprastų čeve- 
rvku kaina 5.000 markiu.

AR JUS ŽINOT TĄ?
Kad vienintelė lietuvių Įstaiga, kuri tinka

mai patarnauja, yra SOUTH BOSTON 

HARDWARE KOMPANIJA. Pas mus ga

lima gauti visokių prie stubos prietaisų ir 

mekaniškų instrumentų. Apart to, taisom 

visokius indus ir vaiku kereeiukus.

NAUDOKITĖS
KNYGYNU.

Ne visi turi patogius na
mus, kur galėtų smagiai, pa
togiai pasiskaityti, pasimo
kyti. Bet dėlto yra čia pat 
patogūs knygynai. So. Bos
tone lietuviams patogiausi 
vieši knygynai yra prie 
Broadway ir E gt. priešais 
/‘Darbininko” namą ir Mu- 
nieipal bildinge ant trečiųjų 
lubu.

Šiuomi pranešu vietos ir 
apielinkės lietuviams, jog 
laidotiives aprūpinu koge- 
riausiai ir už pigiausią kai
ną negu kiti. Į apieliukių 
miestukus važiuoju ir už tai 
nieko nerokuoju. Dieną ar 
naktĮ kreipkitės šiuom ant
rašu :

1

P. J. AKUNEVIČIUS,

BAŽNYTINĖJ SALĖ,!
Windsor St., Cambridge.

Pradžia 7:30 vakare.

PARSIDUODA LABAI PIGIAI.
.«♦

6-IŲ ŠEIMYNŲ, 28 KAMBARIŲ NAMAS, visi Įtaisai (im- 
provementaį}, puikioj apielinkėj, rendos suvirs $1800 Į me
tus, apmokėjus visus iškaščius lieka suvirs $1000 į metus gry
no pelno. • Prekė tik $11.500, $3500 Įnešti. Lengvos išly
gos.
3-JŲ ŠEIMYNŲ, 15 KAMBARIŲ NAMAS, visi improvemen-
tai, geroj vietoj, Dorchestery, arti So. Bostono. Dėl greito 
pardavimo prekė numažinta iki $5500, $1500 Įnešti. Lengvos 
išlygos.

LITHUANIAN AGENCY,
A. IVAŠKEVIČIAUS OFISAS,

381 West Broadway, South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 605 ir 1337.

| Auna Wilkinson, 32 m. 
amžiaus, gyv. 616 Massachu- 
setts Avė. apvertė degančią 
dėžutę su “canned lieat.” 
Jos drabužiai užsidegė ir 
baisiai apdegusi nuvežta li
goninėn, kur tuoj mirė.

Tarnaitė Mary Smith, po 
num. 30 Worcester Square 
baisiai apdegė, kuomet ji 
valė matrasą gazolinu ir ga
zolinas užsidegė.

LIETUVIU FORNIČiy BENDROVĖ

VISKAS PIGIAUSIOMIS 
kainomis.'

SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY
x J. KLIMAS ir P. BOLYS. Savininkai,

317 West Broadway, South Boston, Mass,
Tdephone So. Boston 167—W.

---- - \

mirtimi priedo 
ns panaudojus

r
Gerbiamoji- Cambridge 

iaus jaunudmene ir visuo
mene, nepamirškite virš pa
minėto teatro. Atsilankyki
te kas gyvas, nes pats vei
kalas labai indomus, kuris 
parodo mūsų bočių baudžia
vos laikus.

Vaidins Cambridge’io ge
riausi lošėjai ir paridys sa
vo sceniškus gabumus. Iš- 
kalno galime spręsti, kad tas 
didelis veikalas pilna i pa
vyks ir visi atsilankę būsite 
užganėdinti.

Įžanga tik 35c. vienam, 
vaikams 15 centu.

. LIETUVOS PINIGAI KALĖDOMS
Nuo Spallb L, 1822, Lietuva Įvedg savus pinigus, vadinamus LITAI, ir 
todėl nuo dabar pinigų siuntimas į Lietuvą skaitysis Litais, kurių kursas 
su nusiuntimą yra mokantis:

60 Litų..................... $06.00 300 Litų ................$ 84.50
100 Litų............ ....$11.75 400 Litų  ......... ,$ 44.00
150 Litų............ -S, .$17.50 500 Litų . -............ ,.$ 55.00
200 Litų .................... $28.50 1000 Litų .,.............$108.75

ŠILTI KAMBARIAI.
Turiu 4 kambarius dėl išranda 

vojimo, visi šilti ir dideli, puikiai 
uos maudynės, vieta puikiausi S< 
Bostone. Išduodu už prieinam 
kainą.

Dėl ženočių yra virtuvė su ges 
ir pečium.

E. PLEVOKIENĖ
348 E. Broadway, S. Boston, Mas: 

Tel. S. B. 1273-W.
(14

S
.i i i i ik, Užlaikom visokius

namų forničius. Par-

7 ~ * duodam ant išmokė j i- 
-__ ____mo ir pristatėm i ki-

tUS m^es^us 
perkraustom fomi- 
čius iš vienos vietos į

LITHUANIAN FURNITURE COMPANY
268 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone: S. B. 839-W.

.Tuose knygynuose yra vi- 
/ šokiausių knygų. Viskuo- 

uždyką gali nauduotis. Yra; 
B- Jengvių knygų pramokti an- 

' gliškos kalbos, yra lietuviš- 
| kas žodynas. Galima gauti 
Ej knygų 'visokiose amatų šako- 
g ' se — apie plumberystę, kar-! 

penterystę, rūbsiuvystę, au- 
B- tomobilių taisymą. Apie ką 

/ tik norėsi paskaityti, sužino
ti apie tą gausi knygų. Pasi- 

.... tobulinsi amate, geriau už- 
f dirbsi.

t Tarnautojos knygyne 
duos visokių jums nurody
mų, reikia tik klausti.

Naudokitės knygynais šiuo 
laiku. Atdari ir šventą ir 

f, šiokia diena iki 9 vai. vak.




