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mušime angliakasio Joe Hayes, Į 
bus pakartas sausio 18 d. Į
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BMSktf w! Mpatot^ M
į atlhf h pMUvtntimM.dfel katatf*
* kg įprada »Mtiprinfaw bus »** 

faaMmfo Dievui ir pučia! Baž»y* 
ir frontai mnidingtanifl,

1 Mfu pirkimai bažnytinių indų ir 
įB- nat negu bažnytini# apeigoc Pa- 

k kol to ntaipru visi katalikė mea 
Begalimo tikltia iulaukti apaudoi 
kuri atitiktų Katalikų Bažnyčiai 

’1 rimtybei ir Žmonių
radai, pirmiauiia gi kunigai, tu* 
ri įkaityti tai »vo didžiausiu ui> 
dnytoių^

- fe • *

KIEK SAMDO IŠVISO.

NBW YORK. — Ford savo 
įvairiose .$£btuvesė samdo 
,13^,153 žmonių. Jo dirbtuvėse 
kai^ien siinaųdojemą_4j306Act 
jaų-pŲeno, 127,000' jardų audek
lo, 72,055 ket v. pėdų stiklo, 4,- 
250 tomp angiįų,- Ne\v Yorko 
dirbtuvėse dirba 6,800 darbi* 

i Ynnlcų. Per mėnesį šiems išmo- 
į ka$soo,ooa • ? •' -

r-/j jj----- •■ ■•'•,.• -. - ”**

‘ PIENAS BRANGSTA.
MEte0U®^Ąustralija.-- 

Šitame mieste pieno kyorta 16c. 
dtt kaina kilsianti iki lSe. Da
bar ten vasara ir valdžia nelei
do įsisteigti pieno trumams, o 

/ - pienas ųe pigesnis, kaip Šuv. 
^Valstijose. Pienas ten neiŠVe- 

rf\ žiojamas kosttirneriams. 
<1 ’ _ _ ____,V». • -

' FRANCIJA NEMOKĖS 
SKOLŲ.

į Buvęs prie
Clemeneeaufinansų ministeris 
L,.L. Klotž parašė Įmygą apie 

Uv karų, kurioj jis pareiškia, kad 
E? įž menesio po mūšių paliaubos 
C Jraneijos valdžia pranešė Suv. 
y Valstijų valdžiai, kad ji nega- 
L Ii svaifstytU apie užmokėjimą 

'*skolų Amerikai’ iki jai nebus 
, užmokėta kontribucija. Klotz

Sako, kad tos politikos Francą, 
ja laikosi per visus pastaruo
sius penkis metus. ' •

ĖEiTADUNIS, BAUBI*

0ry«Mi Z»wHA»» EMarik 

Kymv Kazanę taMta 

7nomp» DarWmfcj| 

Sgjmgoi.

—■« Bi'ma '

OTVKEtGAni X* 
BUBA3KJMIB. 

jftttlMI « ■ « i. « * . • «.> « t i..« »«>¥•.* • • 
ulivbfely >u• «HmMI

DARBININKAS 
BMBmdmy, Boetoa27, Muk 

Tol UoAton fM,
- -L’*- J

m.djiiir-111111 ii m - .i....rr-'^'TT-^-fe“11

Kaina 4 cenįti

Iš OĮCŪROTORLIETU VQJI

Lietuvių protestas; Vytauto.
D. . Gimnazijos tooktoią Tėvų 
'Komitetas įteikęs vyriausybės : 
delegatui p, Romanui protestą 
prieš vietinės lenkų .spauda 
šmeižimą minėtos > lietuvių 
mokslo įstaigoj Proteste esą 
nurodyta, kąd tokia lenkt 
spaudos taktika be galo, kiršina, 
tarp savęs lietimų to lenką 
tautas. ’_ • */

‘ ^Lietuvos Rytai,dėdąmaft 
žinutę, pastebi, kadyrabuyuh. 
si vi ša eile lietuvių spaudos by
lą, iškel tų lietuvių la&raŠčiams 1 
už neva tų’ tautų ktoštotoią.' 
Tač iau lenkų laikraščių, saito. 
bumų neąuvaldančių, negirdėt 
teisman ištraukiant. 1

- -c

KLAIPĖDOS KRAMTO LIM* Ino kalne ąžuolais; 5) kad tran- 
TUVIŲ ORGANIZACIJŲ I mtas per Lietuvą geležinkeliais 

būtų atidaromas. Lenkams tik 
t uomet, kai jie galutinai išsi
žadės. visų pretenzijų į lictuvią

—..

RENGIASI KARAN.* * 
ATĖNAL ^Graikijos res- 

puhlikonai, kurmms vadovau- 
pagamino plieno 43,000,000 to- [ ja armijos ir- laivyno karinto- 
nų. .Tik karo metu tiek tebwtkd, pienuoja naują kąrą prieš 
yb prigaminamu 4 Tnrki ją tikslu atsiimti Trakiją.

. ĮDaharrinis respublikonų prog- 
AREŠTUOJA KOMUNISTUS. rainas toks: namie ramiai bu- 

■■remr*1»w5ŠĘ Unitai tadytt .toiatis&fi’ isteiKrt' 
BUKAltESlAS. —Kupnim-L.hiatm. Is. 

f3os policija sujudo įstota / paskeIbtt rcsp^iika
komunistas. Pas taigclj rasta L pMseito. Mdaryti 
bomtaj m sprogstančios me- karin^g8 karaĮ 

ziagos, Į ją ir pertaisyti Lozanos taUęos
STREIKAS PASIBAIGT M«ti, kojoti ka^alista 

Itul tPs HaUJO fatO JĮSlKataBlB.
DGVERN.il.—Vietojau- ___ ___ '

^ėjsteilta Su. raRMNAlĖJAS Giųm?
grjzo darban 900 darbininkų. Į• . . .į---.« 
Streikas ėjo mio pereito rų- ‘ *
dens/ . ’ / ATĖNAI. — Buvęs Bulgari-

~~—■*-~x—‘ jos karalius Ferdinandas sku-
VŽVES DERTBAS. ' hiMsl gįįžti g Mumdio j Soti- 

CLEVELAND, Glito. - Va- ®’ *«* W
sarto H d. Jacksonville, Plg. fe® ■ 
prasidės ininitštiijįjangliij kom- Į8* P1™ -“e®11 Jugo-S a-
panijij ir angliakasį, imiju ^tvert^.pnemomi}
atstovu 'dei7hoS dėl ataanjini-feffe W»mm. 
mo sutarties; kurf-Was-bnl. Es-karatas apsagyye^ pas 
1 d’ š m^ ^Asavesunų ImrąitodspTisą’armisų

tikrąja spėka i&pakaly sosto.
_ ............. j - (Sugrįžęs jis bus priimtas kara-

NeRA TIKROS ŽINIOS, i ligkai ir bus saliutuojamas kai- 
Bostono majoras Curley, vy- |pC, karalius.' •

kęs Nęvr Yorkąmpasimatyti su į • ’ ? * r
Henry Ford reikale steigimo 
dirbtuvės . CIiarlestowne sugij- IŠVIJO,
žo be tikros žinios. • . __TT. —r .. ..

- ' . LONDON. — Rusijos anti-
* TADTDYS LAISVE ” [bolševikų vadas gen. Vrangel, 

•■ Įnirs gyveno- Serbijos sostinėj’
MASKVA.— Rusijos SoVie-1 Bielgradė, tapo Serbijos vai

tų valdžia, kuri pasižymėjo sa- Į džios išvytas. - 
vo “laisvėmis,” daro naują žy-l _____ -
gi? Kelmą uždrausti vykti f '<
.Maskvon tiems, kurie nėra, vai- KAS DIDŽIAUSIAS ŽMOGUS 
džios arką kolctos pasitikgtaios|' 1ZBaiEMj.-I«ta«fe WeSt-‘ 
firmos lmeeianu^ TuomiMas-tw^^AW 
Ievoj norima atsikratyti 
negeistinų piliečių.

‘-A--------
PAKARS NEGRĄ.

GAMYBA PADIDĖJO.

NFAV YORK^- Plieno ga* 
m'yba nežhlrint į panąjMnbną 
dvylikos valandų dienom perei
tais ^etais^padid^lo,. Išviso

PRADĖJO PULTI. .

TOKIO. — Japonijos pinigų 
, kursas pradėjo netikėtai pulti. 
Normalis Japonijos jenos kur
sas yra 50c. Dabar parduoda- 

. mauž 45c.

Trockį Rtv 
ministeris 
įr gerklės

*
)

jMASKyA..^: 
sijos kapoir 
delkronišlto gdjv 
skaudėjimo: pasitifiųkė iš savo? 
vietos?- Apie tai >f icialiaL pa- 
skelbta.

irJbV^ub*. ■ 

*r’’ i

ijos val- 
clio-Slova- 

1 Rumunija 
"fe. Oe- 

enio reika- 
gelbininkas 

adųišclirb- 
ieniorei-

PRIPAŽINS

ATĖNAT. 
džia patyrę, Jka 
kija, Jngo §ląvl 
niitarė-pripažinti ’ 
cho Slovaki 
Ių f ministerio į 
Girsa atvyko į Bei, 
ti šti Jugo Slavjjmf 
kalų ministeriu- Ni įčič pripaži
nimo f drniulą, kui: bų^paduo
ta svarstyti tų 'va S^ijų konfe
rencijai sausio ^ <f , ‘ .

T*

RUSIJOS-FR 
DERYBOS

‘ PARYŽIUS., 
ryhos. tarp Franci; 
apie Rusijos vale 
nirną, spėjam 0,10 
Tapo paskelbta,' 
valdžia įsake tįojfss perkelti 
visas savm preVbni sergsti-, 
aejjąs!-PąryW"»^kmĮ ,

. Nekuriuose rateliuose spėja
ma, kad Rusija tuo daro tik 
spaudimą į Franciją, kad ^ga
vus iš,još nuosprendį.

POTVINIS PETROGRADE,
‘ ,1 •

.RYGA. —^Gauta žinia, kad 
Petrogrado dalis atsidūrė po 
vandeniu dėl išsiliejimo upės 
Nevos.. A*

1UKT0S

adines dė- 
fr Rusi jok 

►s pripaži- 
ratrauktos.

*1'r

Į minster Gazette paprašė savo 
11110 skaitytojų pareikšti, kas jų

I nuomone dabar yrą didžiausia 
žmogumi pasaulyje^ Tai ikšiol 
daugiausia balsų gavo Marco- 

DES MOINES, Ia. — Roy (m, bevielio' telegrafo išradėjas. 

Maupin, kurs pripažintas už- Į ' t

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.

. • , I MASKVA. — Turkestane iš-
GAĮSRAS. Įtiko smarkus žemės drėbė ji*

AVILKES-BARRE, l’a.—Ar-k“5- Žnvo žmones. Tas 
•rnonr Co. sandėliuose buvo iš- pilkas atsitiko Samąrkando 
kilęs gaisras. Nuostoliu padą* Išdėstė. Namų ten sugriauta 
rė už $100,000. ‘ 400.

” f 1 . I .

ANDO GELBĖTI 
FRANKĄ.

PARYŽIUS.—Francijos val- 
t ’dMa sujudo gelbėti franką.
Valdžia išvijo' keturis svetini-'

į taučius bankininkus, kurie no
rėję ‘prisidėti prie franko 

į sprando nusukime.

•- IŠSIUNTĖ NOTĄ.

WASHINGTON. — Ameri-
Jrds valdžia išsiuntė Chinijai 

^žįotą reikale pastarųjų užpuolį- 
ant Chinijoj esančių ame-

Wwir 1924-TĮI METĮI KMENDORMS. I NEUUMĖ ANJ JMĖS
4

‘‘Darbininko” Kalendorius 
1924 metams jau gatavas. 
Sekančia savaitę bus išsiun
tinėtasL. D. K. S. kuopoms, 
kuopti sekretoriams. L. D. 

į K* K užsimokėjusieji nariai 
&J. tari teisės reikalauti kalen- 
^Btoiaus pa? kuopos sekretd- 

Katrie sekretoriai kalen- 
A’^teiŲ negautų, fui lai prane- 

* ► Centro raštinėn ir tuojau? 
sjius pasiųsta. Neužsimokėję 
bariai, lai pasiskubiną užsi
mokėti ir tuo jaus mes pasiip 
ime jo kalendorių kuopoį

Fyenumeratorihtnš> kurie

atonujinosavo metines pre- NUSKENDO SUBMARINAS. 
nuihėratas už “D.” gruodžio . ———
ii’ sausio mėnesyje atnaujįs, LONDON. — Laike Anglijos
duosime kolendorių dovanai, laivyno mąmebrų ant jūrės ties 
Apart kalendoriaus, sausio Portland nuskendo vienas sub
inėm užsirašiusiems “Darbi- marinas su 43 įmonėmis ir du 
ninku’’ duosime dar tas pa* subnrarinu sužeisti. . . 
eias dovanas, kokias gavo už- k.. '■ •
sirašiusieji gruodžio mėn., f '
1923, t. y* knygų iŠ mūsų ką-1 DAUGIAU GIRTYBES* 
U10gollž$1.5(). _ \ KANSAS CITY, Mo. — Vej.

Agentams Uz kalelidol'mus ^-j^ Sibbitt savo prakal-
pardavinejittuį duosime 25%. bo- kad į
BteeMKĮUM parduoti, ta 
^tjiSsuįjk i Įprolulrfęįjąši/.'&S dttfer dau-

■'DAJtBlNINKAS,” Įgiayi ta girtybš WMi«* <i*ra,.
366 B’way, So. Boiton, M tss.įnegu anais įnikais. j |

‘ ATVEŽA Iš RUSIJOS 800 
PAVEIKSLŲ.

LONDONAS. Žymiausias 
modernines Rusijos piešėjas. 
Konstantin .Somov išplaukė į; 
Ameriką su 800 paveikslų žy
miausių-Rusijos artistą, tikslu 
supažindinti amerikiečius su 
Rusijos daile, taipjau ir par
duoti paveikslus, jei bus gali
ma, nes Rusijos artistai ken
čia didelį, skurdą.

•Somov nekaltina valdžios. 
Valdžia daranti viską dėl artis
tą, bet pati yra neturtinga ir 
paveikslų negali pirkti, o seno- 
ji aristokratija, kurte paveiks
lus pirkdavo, išnyko; naujie
siems- gi pelnagaudotas dailė 
visai nerūpi'. *

PRISIEGĄ BE DIEVO. E

BEBŲN. ^Vokietijoj pla? 
mai’ diskusudj&ma ar kariuo
menes prisiėgą turi būti su Die
vu ar be Dięvo. Tame Idąusį* 
me prabilo it dabartinis kanc
lerius Marx, kurs yrą katali
kas. jis nurodo, kad .prisie- 
ga turi būti su Dievui

NEPRIĖMĖ- REZlMAGIiO^
ABIBMIL—Holandi* 

jos karalienė Vilhelmina atsi
sakė priimti ministęrių rezig
naciją.

GAUSI ŠEIMYNA.
SĄSKATOON, Sask. ~ Fer

merio Thaubergerio pati pa
gimdė 20-tą vaiką. Iš Tiso skai
čiaus tik devyni tegyvena.

r i ’ o
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TUVIŲ ORGANIZACIJŲ 
”PAREIŠKIMAS.

“Trasų Lietuvių Balsas”
«oda tokį Klaipėdos krašto Ėe-^ kraštus^

j 
deltorasto vokiečių ctolegamjos qay0 pilną pasitikėjimą krašto 
atsilankymo Kaune # Mes sidn-1 direktori jai, kuri nežiūrint smi* 
dten pilamu apŲnkybią, ligžtol sm»
klišieji atstovai visĄišlaikyti tvarka 

•€ir kultiitimų jj, jjgVęįĮC normąlų ekonominio 
j^ctos krašto lietuvių orgmuza-1 gy^pni1110 ejgai 
eijų priimame žinion, kad bu- ‘ ...... .
vo nuvažiavusi Kaunan Klai
pėdos krašto vokiečių delegaci
ja to Lietuvos Vyriausybei pa
reiškė savoištikiiiiybę. Tuo ga
rima pasidžiaugti, nes tai įro
do, kad dabar visi krašto gy? 
vėntojai Įje sidrtumo jo prisi
jungimą prie Liėtuvos Vespub- 
ikos skaito įvykusiu .to n^ąf- 

mainomu faktą* Tiktai Voldę- 
Čiai laikė reikalinga; pasiimti 
su savim to keletą žmonių lie
tuviškos kilmės to pranešti ten 
visų Klaipėdos krašto gyvento
jų, taigi to lietuvių, vardu vi
sokių rekalavimų,*

Mes konstatuojame: 1) kad 
žmonės lietuviškos kilmės, ku
rto valiavo su Vokiečiais Kau- 
i&nkar tortoifąiato to še
nai jau pasižymėję savo tautos 
priešininkai, ,ąr žmonės be sa- 
vos.nuomonės,'kurie be to', vi
sai nežinojo; kas delegacijos be 
ištikimybės pareiškimo buvo 
norima kalbėti, 2) kad minimo
ji delegaei ja dėl to neturėjo jo-” 
Irios . .teisės kalbėti ir mūsų lie
tuvių, vardu; iŠ mūsų ji jokių 
įgaliojimų neturėjo.

Mes griežčiausiai protestuo- 
■ jame prieš tolų nelemtą visuo-. 
menės idaidinimą to iškilmin
gai pareiškiame, kad mes vo
kiečių savo globejaiįnepripa- 
žįstaiųe ir niekūomj®nepripa- 
žinsime, patys savo reikalais 
rūpinsimės to.prireikiant patys 
■savo delegacijas pasiųsim cen
tro valdžiom

Toliau mes pareiškiame,.. kad 
visa eilė Vokiečių delegacijos 
praneštųjų reikalavimų anaip-, 
tol neatatinka krašto gyvento
ją daugumos nusistatymui. 
Mūsą organizacijos, n to žymi 
dalis krašto vokiečių visai prie
šingai reikalauja: 1) kad būtu 
sušaukia -krašto taryba, , ypač 
dabar^ kai * ruošiamą išleisti’ 
rinkimų įstatymai,, kurių nu
statymą negalima palikti vie
nai direktorijai, kuriai dabar 
telieka pasitarti su grynai vo
kiškomis įstaigomis;, 2) kad 
būtų paskirta inaipedos kraš
to reikalams ministeris, kaip 
tai nužiūrėta konvencijoj, to 
kad šitas ’ ministeris būtų iš 
kratšo gyventojų tarpo; 3) kad 
nebūtų stabdoma krašte moky
klą, to valdžios įstaigų perorga
nizavimas, \ kol neužims visto 
lietuvių kalia jai prideramąją 
vietą; 4)’ kad nuverstųjų vo 
kiečių imperializmo paminklų 
atstatymas nebūtų nė svarsto
mas, kol nebus įvykusi krašte 
visiškai normalė, padėtis^ Kad 
nuo tokios normalės padėties Į , > 
dar tolr esame, įrodo to atsiti-[ 
khnas, kad prieš keletą savai-1 Pgį 
čių tiktai včl*paktostas •lietuvių

* 4-_____

Klaipėda, ■* ,
» * 

1923 m. gruodžio 5 dieną.
> iLietuttoi Organizacijii. vardu 

Pirmininkas Stikliorius 
raštvedys Režulatis 

f
*» «

L SUDEIKIAI (Daugailių vai.) 
Šiemet Sudeikių pradžios mo
kyklą Ianito'72 mokiniai- M 
vietos ątokos- liko nepritoita a 
piė 40 mokinių. / Mokyklos na
mas nuosavus, labai senas ir 
permažas. Valsčiaus valdyba 
padarė mokyklos hute ir moky
tojo kambariuose nors nepilną, 
bet tuo tarpu pakenčiamą re
montą, Kuro mokyklai iki šiol 
nestigo to geyo, sauso kuto.
* Moką vieiKtstoiokytojąsi’^Te'- 
vą Komitetas darbštus to nusi
manantis švietimo reikalais.. 
Todėl labai daug padedu vietos 
mokytojui mokyklos ūkio srity 
to auklėjimo reikaluose.
f Reikia pabrėžti, kad nors 
Daugailių valsčius •...nedidelis, 
bet išlaiko net 5 mokyklas? jiį 
rūpina jas geriau, neg Įriti-val
sčiai Utenos apskrity.

- I - ____________
.♦ ' ' 4

' KAUNO KRONIKA.
• < • 1 -.L..

■^7- Zigmas Rimas gyv. Vy
tauto kalne Nr. 3 pranešė, kad' 
nežinomi piktadariai iŠ jo hu
to pavogė armonikas to šiaip 
daiktų 157 .litų vertės, įtartasis 
Šioj vagystėj pasislėpė..
: — Vladas Oginta gy^- We- 

plaukos g. Nr 25, pranešė, kad 
nežinomi piktadariai išlaužę 
krautuvės duris pavogė įvairių 
prekių 80 Įitij vertes. t

. Adolfas-Vaitkevičių 
Daugirdo gatvę Nr. 5, pr 
kad iš jo -krautuves Baisi) 
Nr; 46,. pavogta auksinis į

1 • ,

* t ■

r.

V

KRA^N^lVAS, Seinų apskr. 
Neduoda mokyklų^ Krasnavu 
valsčius gana didelis, gy vemt 
mas vienų lietuvių, išskyrus 
lenkus dvarininkus.' - Bet Čia 4 
daug ko stinga. .Pirmiau^ 
šviesos. Visam valsčiui nėra ŪS 
vienos mokytos, be tenką mo- 
kyklos Akatnykų: dvare, kur 
dvaro kumečiams retluri kovoti, 
nes jų, lietuvių vaikus verčia, 
lenkiškai, mokytis. Darpav% J 
sarį buvo čia atvadavęs picų, ; 
kyklų inspektorius, buvo peJ " 
Ųėjęą -ą’ritBiVii lietuvių nioby*- \ 
lų, ;bet jo žodžiai taip to lita 
pažadais. Norėtą steigtis tn& 
kyldą patys lietuviai, bet ir čia 
kliudoma.- ’ " - -

: Visa valsčiaus.taryba, suside
da i šlehkų dvarininkų.ir dva- 
rrįitrkėlių, kurie dar senai len
kų vąlclžios paskirti, Jeigą to 
yra vienas kitas palankesnis ; 
žmogus, tai dvarininkai jam 
nė išsilžioti neduoda, ir. visa ąp- . 
verčia savo1 naudai. Mokyklų 
steigimu valse, tar. nė nemano 
rūpintis, no^s ne kartą iš apa- . 
etos buvo raginta. *

(“Lietuva”)
(     -I ■ l»-.>ih-a- ■ II . y',. ■• .- IMĮIRI* . - v

' ' *

TELŠIAI. Čia Telšiuose >n- \ 
dveji metai kai įšisteigemo&y- 
tojų seminariją, Buvo už-. .* 
drausta visoms draugijoms 
tvertis seminarijo’s sienose. Bet. 
ateitininkai veikė slaptai. Kuo
met seminarijos direktorius ga- 

gVo aplinkraštį. kad ateitiidR** 
I kams visur valią gy vuoti, 

, E- sėmmarijos direktoriiisnule^; 
rudelis 500 litą vertes, ' Kalti* nosį. Kas naudingas^ visnįfi^ 
minkąs stiląįkyt^ ir tarcloniaSi ir Iąfmėja.

STATO SCENOJ I4ETUV0S VX«W V-TA KWA~“«

“ Pradito^^ vaL vakare.

Bažnytinėje SaU^i
gODTM BOBTCN,
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Bet keliant negalėtų su tais 
vaikais — permaži. Manytum 
<ad ji nemyli savo vaikelių — 
taip? ji tankiai primena kiek ji 
turi išsižadėjimų fiemspadtryt 
(Pamiršta gal kad jos motina 
turėjo daug daugiau, j&l&dėt 
dėl jos), šitie “išdykėli^ ją 
taip kankina, stačiai ją kalė ji- 
me laiko. Ji pamiršta kiek 
linksmump, šjMnte' Mitfe- 
vaikučiai jai sutelkia.

Graudinasi kad apsivedė, vi
saip niekina; šitą moterystės 
luomą^ Skundžiasi, viską .kri
tikuoja, verkia, 'dejuoja prie 
vyro ir prie kitų, CK jeigu dkr 
pamato kur senmergę draugų, 
kuri visur skraido savo Hūoey- 
Lbėįe, tai /jau iąsyk pavydi, bė- 
kantraūja. ' 1

: Bet jeigu šitas vargšas vyras 
nebūtų ,jos Vedęs, jeigu būtųė’' * Visame Vilniaus ir SūValkų pavergtame krašte lenkai, ma- 

-ift M^ĄįreiiįB žūt-bUt išnaikinti liėturiškąjį elemėntą< žiau- 
įtelal Jie ^Orsėktoja priMlus snsipr&tusius lietuvius,, uždą- 

Jt IfctaigaĄ o tų įstaigą turtą tankiai “konfis- 
lįSjifc’* k y. ^avag^u Sugudėjusių kaiiniė&ą šymią

fydbs, šūlėnidns^ Lietuviškai kaibantieji kaimai 
apfciąsį prieš ištautiimną kiek tik galėdami. Bėt nedrgamsuo- 

ir menkai lavintų kaimečių atsparumu negaBnši labai ilgam 
pasitikėti. Kai yra kam juos vėžį. drąsinti, M
jie daug sumaniau spiriasi lenką fet ftettzmiršktae,
Eut iąbii i^aė miestelis turi savąjų inteligentų. Prą-

ŠjąjU ioyt įti Butytoą ■organizuoja kunigai ir retai kur už- 
jŽbkpbjaL ' W jų maža ir jų skaitiiūsMeatiga, bet jĮta* 

fttOIt tankai | kalėjimus sukemša, kitui išvaro iš šaVd 
o kad naujų vadų iiėpriaugtų —* tai lenkai uždarine- 

IkitAžvią gtaažijas, areštuoja gimnasistua ir t. p. ttes čia, 
Ąmtriknjė, sunkiai įsivaiz&iame, kiek reikia drąsos ir pasi- 
Šventitigo tiems mūšų tautos ir laišveš kovotojams, 
t Visai mūsą išeivijai pridera kttorimčiansiai susirūpinti Vil- 

j^o&Met^ų’Mūdta^^ Visokią ^tapautbją” dabar
Amerikon. Eet nesiranda t&Mą, kurie atvyktų tie

sto# vWeČtamš auką parinkti Juk jie labiausia tą auką ięi-.' 
Aukbš^šymiJiems; pagelba/ Bet aukomis neatmaį- 

ją beteises padėties lenką vergĮjoj< Dabar, kailiai 
|x JMtfl Šimonių gitanamją, esame priversti itįąkdti griežtes- 
Č-'Si $Įbį$nių ‘daromą skriaudą. *
* i/; ' Kfekštti, Ak NE? s t
' Ligšiol mes vis buvome nusistatę už lygiausias lenkų tei- 

Lietuvoje. Kai lenkai žiauriai spausdavo’ 
bies kattnie&ams visuomet patardavote nesekti len-

Sį į$vykdW ir nekeršyti ^^udanri^-.šlekiai** už želigovs- 
W Sėbfų kruvinus darbūs. Lietuvos valdžia ir visuomene bu- 

kabiri ir mandagi: ne tik nepersekiojo lenkiškų mokyklų 
idltūVojė, Sėt dar šelpė jas valdiškais pinigais. * Bet Šito tei- 

Lenkija ne tik neįvertino, bet matyt paskaitė už silp- 
8ei kiek nesivaržydama, nepripažindama,bei Sąžinės, 

nei gedos, Lenkija laukiniu žiaurumu gniužina laisvės ir švie
sos ištroškusius Lietuvos Rytus. Dalykams taip esant, reikia 
prisibijotį jog Lietuvos kantrybe ir aukštas teišmgumas .ftaf 
labiau, paskatins iėnku^prie kruviną žygių Vilniaus krašte. Tari 
Saikas jaU būtų mainyti taktiką. Nepriklausomoje Lietuvoje 
yra €4,000 lenkų, o pavergtų lietuvių Vilniaus ir Suvalkų kraš
to jre tris kartus daugiau. Iš to išplaukia išvada, kad Vil- 
^toūškrešte turi būt įvairių ge&uvišką mokyklų tris kartus dąu- 
Eiregu mūsųBespublilreje l^ikmką mci^klų Jeigu data; 

WUė yra S lenkų gimnazijos, tai Vilniaus krašte ketuviš- 
^įįtaariją tutėtątaR. Švenčionių gimnūiają Uždarius, ton, 
toto gimnažija ir viena mokytoją semmorijav Ėropor/
mjOs bferi.t kiek prisilaikant dabar reikia Uždaryti lenką gimna- 
toįaš ir paž&nt ji^Bs vieną mažesnę ilk.;
totot&K Itašioš tomą BĮkytiės ir pradinių mo-
fcklą klattsimu. Pabandykime lenką šovinizmą gydyti jų pa- 
ftąreoeptąbgalgeriąū pagelbės. ; '

r Minusą valdžia prisibijo drąšėtiuų'Bigsnią, Ui visūonie- 
llįįrivato ją proteštBš ir grietžais r^alavimais,
Jtototbį pėc^tonas — gėri dalyta, bet kai Uu be jokioš pa- 
'lįovos lenkas odą nuo kūno lupa; tai ir su geriausiomis inten- 
^ijeanis neištversi nesupykęs..

jHMSJOS ATSAKYMAI
»Litt. imtėčltiL Tamstai nepatl- 

& jmii dlOVttmii Ptfpini žodžiai, 
’Sįt čm “D-l^s” negali nieko pa* 
gelbėti. Giovamii Pupini yra di
džiausias šių laikų katalikų rašy
tojas, iŠ karšto bedievio virtęs 
olbiftu kataliku. Jo raštai pla- 
6*1 skaitomi visame pasauly. Jis 
riwo taip drąsiai, taip giliai ir į- 
yairiui, jog daugeliui iateligenpj. 
kaikur esti nesuprantamas ir per 
tai kartais net nmnėgiama& Bet 
kiekvienas žmogus turi,teisę nesu
tikti Su jo stylium; $ teisu galėtų 
ir Tamstą nudžiuginti bei suramįn- 

Dėl akonio dalyką juk nerer-

Rašo DĖDIENE.
NEUŽGANtDINTA.

Jie yra vedę kokie 7, 8 ar 9 
metai. Yra jie nei biedni nei 
turtingi, greičiau turtingi ne
gu biedni. Turi du ar tris vai
kučius. Vaikučiai gabūs, gra
žūs, sveiki, -ir neisdykesni u& 
kitus. Ji turi gerinusį vyrą ar 
beveik gerinusį. Jis jai duodą 
visą ką tik gali, nes ją myli. 
Jie gyvena namuose kur yra 
daug komforto, gerai valgo, ji 
apsirėdė sulig paskutines ma
dos, turi futrų ir žibučių. Ji 
turėtų butitikrai laiminga.

Laimingai Ką Čia kalbėti. 
Kad būti laiminga reikia turėt 
daigiau pinigų, daug daugiau 

Gerasis vyras kuris &e“ 
moka tapt- milijonibriūm nėra 
męilės vertas. Ji tiuolat ji ba
rk, jį šokinąkad jis taip ir taip 
nedaro, kad nepradeda viso- _ _ . . , _
Hį darbų. Os jisnėta^^ pasitikus ftaeampana” tad-eta- 
sapnų, svajonių išpildyt! Ji bar aiinanuotą. Nėgtiūtąiaftiu-j 
turi tiek daug ambLcųos, kad mo kol nepū^ntų kokio 'tas 
kaip kada ant vyro barasi kad. senbernio. Isisvajojuk apie 
jis per teisingas. Kitas vyras turtus ir liuosybę, ji Vis M- 
tai mokėtų kitus apgaut, pta^ da daų^ati priežasčių būti ta 
turtėt. A, turėt automobilių, užganėdinta. KadjaiakySati 
gyvent tokiuose tanuose kaip pidaryių ir kad išmoktų gtitič- 
ji mate Imttąnčiūpše - paveiks- tis, reikėtų kad viena g?aW 
luose, pinigų praleist kiek no- diena jos dabartinė laimė, šii-i 
ri, keliauti. • • byrėtų į dtifas.

.4

lią Vt įsą uą ITrvĮjįaiIulB 
ir Konstitucija

' J . ■ ' . . j
Tikybinės akcijos srityje.. ‘

a)i Kristaus; kareivis turi būti tvirias dvasioje,^ 
tvarkūs doroje, prakilnus Širdyje, ištikimas KįaMi- 

■’ uj Bažnyčiai. Visa tai Juoda žmogui gyvas religin
gumas, uolus pildymas savo tikybos įsakyta- Ir pa
reigų; L. D. K S. ragins savo narius būti pavyz
dingais katalikais, uoliai praktikuojančiais savo ti
kybą, neapleidžiančiaissavo tikybinių pareigų, ^gai- 
vinančiaissąkranientalępraktiką.

b j L. D. K. & eis išvien su- lietuvių kataliką or
ganizacijomis, kaip Amerikoje, tąip Ir. Lietuvoje,- 
k. a. Am- -Federacija, Tautos Ėondū, D* Ka-=

\ tulikų Veiikmo Centru ir kitomis. Taįp-pat jį rems 
pastangas visų Amerikos katalikų, susivienijusiu po 
vadovyste Katalikų Gerbūvio Konferencijos (Catii- 
olic Welfare Conference). Ji taip-pat rems ,idėją vi
sų pasaulio katalikų susidėjimo į Katalikų Inteina-; 
eijonalą, ^mėgstą 19M m Rangoje. • • r - 
. Tautinė akrij& / . -

a) Skaitydama savo tautybę viena dįdžiaųsiW 
dvasios turtų L. D. K. S. brangins ir gaivins lietu- i 
vystą lietuvių darbmifeą torpe. Tūo tikslū-ji stengi! 
sis palaikyti Keturių kalbą; literatūr^ rėms pagM^ 
išgales Lietuvos mokslo, dailės ir įrj^rūs reikalus.;

b ) Stovėdama aūjt pamato ištikimybės? lojalumo i 
ir soiidarūmo sų didžiąja. Amerikos tauta L; D. fc-' 
& ragins ir padės savo nariams patapti ir būti ištiki-; 
mais šios^šalie^ piliečiais, pretakti MOS šūĮiės vieŠ^ 
paUūjaneos kalbos, p^žbiti Ainerikos istoriją,. jos 
įnstitucijas, irveMaį. dalyvauti jos gywteeZ

: . iii. ko HES reikAlądjamk. į
'/ ♦ /................................ . • . ' • X

Geresnei darbininką Padėčiai užtikrinti, teisin
gesnei šocijalęi tvarkai įvesti mes statome šiuos rei
kalavimus: •

’ ' A. Dėl darbo sąlygų.

1) Darbininkų laisve organizuotis?, steigti uni
jas, daryti susirinkimus? skelbti ir vesti streikais ~ 
turi būti užtikrinta įstat^nąis* ' /

$) Įstatymais turi būti uždrausta teismams & ad- * 
nūnisracijai varžyti darbininkų kovą su kapitalu už 
savo būrio pagerinimų. * t* ‘ \

• 3) Turi būti risatiųjai ptipažtotū^ principasj rei-;
kalingttmo tarties darbadaviams su darbininką uni
jomis.^ • ' ■

4> Visur po miestus tai būti įsteigti ir užlaiko
mi valstybės lėšomis darbo bimai. ■ * '

- 5) Įstatymai turi apriboti darbo dienos ilgumą 
{nedaugiau 8 vai., sunkiubse gi ir pavojinguose dar
buose <—dar mažiau). ‘ ‘ ,

Ą Vaikų darbo panaikinimas, Iaip4mt pantu-}gų< 
tinimas naktinio darbo moterų ir nepiltarečių.

7 j Darbo sveikatingumo sųlygį tižtikrinita Sta
tymas V valdiškas darbaviečių inšpekcijoe įvedimas.

8) Turi būti visose valstijose nustatyųų kiek 

 

toažidusiu turi būti mokama darbiąipkui ui darbą.

'■p II 0 T d IMTI” 
^Yra.tai labai įdomi ir la

bili atatinkamagavėnios lii^ųi 
drama. - * . :

“Piloto Duktė/’ turėtų kiek-, 
■vienoj parapijoj kas gavėnia 
būti atvaidinta.

“Piloto Duktė,” tai' gyvus 
pamokslas.

Atvaidinti nesunku.' Reika
laujant, bus laiškais suteikiumi 
patarimai.

Knygutės kainu 35 centai, 
Pašyk:

ALŪNĄ KIBURim,
67 G Street; So. Boston, Mass.

motiną bažnyčią pramanyto, kala* 
riji ptttotą.

Tai broliai Strbinihkti, ar ne lai
kas būt mums iš to sunkaus miego 
kilti, ar no laikas mums butų vi-

_ j zit-*. * ’ i; ■. ..i f . •-. ....

t

—- ■ . t

ATVYKĘ iš Lietuvos Emigįantai, pasakoja, 
kad au atsiųstais iš Amerikos “čeldais” žmonės 
te įo Metą'kartų važinėt i bankas iki kol ap5- 
maino juoe ant pinigų.

* , Nevarginkit saviškių su ° čekiais, ” bet siųs* 
kit jiems grynus pinigus per visų užtikštą Banką

!» HNKVIUE TRUST COMPANY
Vt&iiSBViaJi, fa '

> .X
p o sekančiu kursu*:

Litų už
M

ir
>>
>»

«
?62.00 

.. 78.80 
<. 88.70 
.404.00 j 
..206.50 | 

i ■ fegsd šio kurso ta nusiųsti gryni pinigai, 
kai$ diA. Jiį įa^ymėta, o jūsų giminės gaus j>a* 

į. kviįtinią/— kur paimt pinigus,

[ z saviškius ant Kalėdų, nepaliatt-
j kit šelįii jūos ir toliaus, nes Lietuvoj e vargas.. f 

SiiniSant pinigus reik adresuoti:

TiO«mitf W COMPAHT
ŽRIDGEVILtiE, PA. ■ ■' •

>■

į- J»W> .VU.,M* M
ink **r ’ *u u.... aiie 7W
.W ’’ »«... .iO®

e U|jg »» »» Auuj». 42.1A 1,009
! ■ toą * * ‘ * * u.... 52.50 2,000

DJLITMh'

LMS. 89 U>. taikitortinį suri- 
rinMtaą grtfodlta fiB d., 1983^ hl, 
I-ją vai. ta «taj‘Mik W. 
jAitaitotibta toto* Wybita* 

: tilta taH Hitototo tai* * fe*.' 
-M»AkHH* *W»: >>»■ Ml 
HM A. TuUMMKMė AMiuat, JI 
fin. rUL Z. CtadeHį lB 1
Avė.; nutarimų r»tt. J. AnbNnJr J 

ž tli, lįK lie St; HdininkM M. 1 
Petkai, tt» AMM *♦»., BHn $*-1 
bėju A. fatitfai afc feiri < ir 1 
ihiM^įt^aiĮMri £. Mtt-: I 
rau*kas> ltf Sime Ave^fl 
maršalka 8. Mo&Hm, M į 
Alaska St. MtaMaveMyba ūžta | 
vietas tatai® •Žf < < tit. Vardan | 

{naujos valdybos kviečiu visus na-1
1

tės tint 
narius atark Irtriau įinti i
M H&ifM bHiiAMMkiH. 
li«l a 1
V.»Af >.-.l VlA.jitJl., . i -žatl 1~-

. mmuDBB' 3pasmta»m *•*•» j -tamsta

Vtakfį 
oti*StawfeM, kitSA'Ofc] 

i^aStabiSK St HA Wi» W HSaetsi J 
sl«U tĖMMdktoi |

■ L 
bintamsjU 

t tas-dtal*-
4 ninktts vimkiąh JbŪd^S;ičhąądOtir 

tatastasta
U) Įstatymais turi būti 

šventos dienos poilsis., -

< 10) Turi būti įvfestas i 
draudimas senatvėje; atba 

įl) VąMybė tori apsnūsti datoititofets ųuo be-’ 
tabių. EfatitaaMte kriritas pakilta 
itoniesiM turi ptataihti Viėtoįą darbiu d&i&rią Wj 
H Mti ptalMnU kontraktorią s&tetta ? į 

į&> Valstybė prifafo li^ŪėtriiMyU 
si įvairią H&to ‘ v * * J * !^ks
įvairios pąr^ta. ■■’/ '

B,

’13) visa .nrekykią 
pradedamųjų mokyklij turi būti MūjM 
pritaikant ją prie auklėjimopramonės 
įpš piliečių. y .

14) Ėrivulbiės mdk^Sbs kurios iš^Ud&.įĮrijįto- 
mą viešu jų mokyklą -W būti* f&tetijeį ū^aikomoš.

15) Valstybė tori Oti Wą <fe^^reikiamb
skaičiaus įveirią^į^dnių Jmikoš
kykių, kfcdatoltiita^ jų Vaūtoi j^^ ^aūti už 
dyką mokslo — fęoretimb M :
•ririnldta, šakose.

16) Darbadaviai pnvklp Mtik nėkli^dpakiėfe.
ti to mokslo Mt dargi pądėti
paĮengvinti. • . ' < .. - :

k^bė; tori ir Wls^iifeWį^bjėt
18) AmnitiBje toriW reformm

pagal kurios W W tikrą uW-
ginimą turi iM
vioMąAsftieną>- paliekant jiems> tik įstatsWą 
•totą Skėrių 
rintįėjf žrinės įrišti, pri^fc WU Wįh ąįrūpinti.^ 
prietoannkta®tofis ■ . ..,

’ 19) • Valstybe turi plirū^toti ūktaiMms pigaus 
irMgesnįtolltik^^todito. ’ .*<

20) Valstybė turi renati tooralidi if
ūkininku pastangas ergahiamėties fe
matais it mėgsti santikių su miestų

D. Soėųale jstatymdavyrtfe.

21) Progresyvių mokesnų nuo ineigą prilteiįias
į tori būti piėtoBižta W
dinant mio didžiųjų inėigų ir mažinant nuo mažų- 
ją,į. /• »*/ . \ y J

’ 4Ž) Apriboti jsta^Jto^ta Hėkvitoąs ikMkįfčtS įfA*T 
'H'jiavelte tatita.tata -

MtĮ ALTvly jyBB ©UVA|^yfpil3fĘulA
24) tttft W prim-:

cipas. 
kitau.a ■ ■ '* ' ' *. Į

sis) ,w d«« a. —,-p-r
kasykhh telegrafą fe fe Ir ^HkVėpWaiūebus reikalingi ją ąukunuta Jieattok
viešojoptitarimVHftb įitMgdfcMreH»Ūti VcdMotaB)*. 
čios valstyb^ valdminto? darhinin-
kų, nuo Visuomenės ir ta vedėją tų viešąją

26) teisingas išdalbfttota pnmw & 
peilio turi būti įmtas iitątjtoą Wu. KnpįUUa

■to 
gtota* tobfr'MM ton 
tori, tino direktorių 

tototakablMi
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Istorija
TRYS KARALIAI—MAGOS.

Ęd taių dienų, atvyko ttys ItaaUai-Magds iš 
ChUldėjos ir atsiklaupė prieš Jėzų. 1

. S&l jiemtejo iŠ:'Bėbątmdjos arba nuo Kaspijos 
M W W fFg; >dam‘ ant kupiamigarai su
y'. ™ . 6 •» gįįjg fįjįt balną užverstais, jie perbrido per Tigrą ir

Eufratą, perėjo Nomadų tyms, slinko Mirties jūrą f 
; kffiiaii. Nauja žvaigždė—panaši į kometą,; kuri / 
’ tapM^a pranešdavo pranašo užgimimą arba peza*—^ 
toĮniriį juosAtvedė iki žyctą toaės» Jie atėjo pak 
Arteli karaliaus, o radomažutėlį staklelėje.* .

Prieš tūkstantį metų Judėjon atėjo iš Rytą ka* 
rkllėitė, taip-gi. dotanas nešdama: auksą, parfumus, ; 
ir BAfiįiusfakmenis. Bet ji rado ten. ant/sosto dD 
džiausį karalių koks kuomet norsviešpatavo Izya- • 

3 Bikw ^MBėje, ir ji išmoko imo jo toį, ko dar me- 
kas nebuvo jos mokinęs. Ir Magos, didesni išmin- 

nei karaliuj pamatė ne ką kitą, kaip tik kelių 
fmėlią ^tikėlį kuto negalėjo^ nei klausinėti,, nei Į 
;įlfainiūš Msakifiėti, vaikelį, kurs, vyru tapęs pa. 
hifekkio materialius turtus ir mėdegos žiniją.

Rersijdje ir Midijoje Magx>s biivo ne kakaliai, bet 
taftai:* $e vadovavo tięm% kurie žmonto 

.įš^kliMąvb. Aukotojai, sapnų aiškintojėį spėji1 * 
TrdfiBieriM, jie'riebi tegalėjo s&bfešti su Ah 
ifežfdit, G'ėtimjti Dievu. Jie vieni težinojo aeitį, « 
jie savomis rankomis užmušinėdaVo gyvulius, žmo- 
^iii;įenk*sfaiingus: gyvates, nuodingus vabalus, bld- 
gttS paukščius. Jie valydavo sielas ir laukus; Dievas 
priimdavo tik jų aukas, joks karalius neskelbdavo ka- 

jrięiį» lt boM rč ją nesiklausęs. Žemės ir dangaus paslapčių savi*
, - s^lįįta,; jie val<jė saVo tautą vardan tikfbto ir ^i*

jos J Tautoje kuri gyveno medegai, jie atstovavo « 
dtoO^dalį. , • - ■ ' ■1 ■ • .: *

Jiems tat labai, ir tiko pagarbinti Jėzų. Į*b gy* 
M&bb kūrie atstovaūja Gamtai ; po piemenų, kąrife 
Ątsto^abja Žmdhijaų štai treMa galybė: Mokslas ta 
fejštipib ptiėl Betiejatis lopšėlį. Senoji Rytą konigL 
jos talit teo atsidavimo aktą naujam viešpa&td, 

Wksią Vąkąrai pritinsi šie Itinim-lmnigai nu- 
sikfakia tam kuris privers žodžių ir skaitmenų mota ’ 
Mš p toiduąti'naū jam Meilės mokslui.

Betlėjuje MagoS pareiškia senąsias teologijas 
! prip^^aūt galutiną AptriškĮmą^mi jas nusiltotai- 
niml prieš Nekaltybę, turtus prieš Neturtą.

Jie aukoją Jėzui Šitą auksą, kurį Jis pasmerks: 
M ta* pagelbėjus Keliauninkams ją neboto 
W kad išjpildžiū& išanksto Evangelijos patarimus ii* i 

riša ką tūri to išdalita tai beturčiam Jie 
Ąąta& kodylą tie tam kad tvarto kvapą pergalėjai, 
bei tM to kad ją apeiga jau iiaribaige iv dtaąki

Ja ityrą kurį vartoja balzamuoti, nes jie žino, tad 
Satine mirs ir Motina, Šiandien taišypsojanti, ti- 
Ks Jo laVuną balzamuoti. \ r »

BUktanpę atit Šiaudą savo iškilminguose 
i jie aukoja ir savų savų galingus, i
pranašus kaipo uhtatą pasaulio paklusnybės, 

; Jwms gavo visas investitūras, kurios Jam ll 
Į*ipau8& Vos Magas pranyko, prasideda 
jtataiš puses tų*' kurie Jo neapkenčia ir neapkg

•* v

■< *
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sferas iki vienam prigulėti į darbi
ninkų brangią organizaciją. Ti
kiuosi bus at jautimas mumyse.

J. A. Tutatukas.

cm* to A wrtir to £.

. sv. Juozapo parapijos choro va
karas pu vardu Kuprotas Oželis ir 

. šokiai buvo 31 d* gruodžio Naują 
Metų lauktuvių vakare, Lineoln 
svetainėj. Publikos buvo pilna 
svetainė. Aktoriai visi atliko sa
vo roles getai, nes ir buvo gerai 
išmokyti gerbiamo vargonininko 
J. Varaičio. Lošime visus įyalias
prijuokino ir publika likosi užglT 
nčdinta. Po teatro prasidėjo šo
kiai ir traukėsi iki pirmai valan
dai nakties. Jaunimasįvalias sma- 
giaipasišoko'. Muzikantai buvo 
lietuviški ir grajino visokius lietu
viškus šokius, Vakaras gerai užsi- 

' bųigėį visi linksmi išsiskir stė.
Vėl choras rengia balių 23-čią 

sausio, 1924 m., Lineoln svetainėj, 
.Bus daug darbo ir įvalias pasi- 
linksnunimų.

Chorą korespohdėntaš.

dėsnių aukų. Bot .urfakta dm- 
a»~— * ' - ‘ 4; -

jŠtltimorieciM dtiknfcilal fe 
rėjari iš paaidarfMvimo gerb. ktttL 
tėvo kun. F. Kemėšio, nri« per 
Šventes teikėsi’pasakyti gražų pa
mokslą ir išpdMniiis kįfcibė vidia- 
rais, tad Ir ntUromis atjautė • jo 
šventą 1 darbą. Teip-gi žmonti 
daug padėkų* reiritia saro klebo
nui kun, Jr Lietuvninkui, kad to- 
kį malonųsvečiąpalaiki.

PasDymėjo grkžiaiA. Ramoška, 
parašė į dienrištį ^Drabgą NNa 
303—304 “Baltimotės Lietuvių Is
toriją” ir plačiai paskleidė po lie- 
tuvius, nušviečia visą Baltimorės 
praėitį trumpąis bruožai^ norspa- 
viršutmiai, bet įdomu pariakąity-' 
įf. Barapijos reikaluose pepąsitei- 
rauta informacijų, teip?gi Viešas 
lietuvių vertimasis nepatinka, tfž 
tai netiktų Vaidas istorijos. . Tau
tos Fondo veikėjų atmušta paveik
slas,' taipgi ir b^yaost MtoHsia; 
Taigi X Ramoška UŽ tą girnių pa- 
smainima užsipelnopagąrboežo- 
džio. . ■ ■ i . ’ '

vrtte taM'k MkUeh, teta feharĮ itetfrpkta. UOA.

BALT1MORE, MD,

Kalėdą Šventės praėjo gražiai 
. nes šalto oro da neturėjom, bažny- 

. čia buvo gražiai papuošta.. Betiė- 
jaus stainelę, maldingi žmonės lan
kydami atmena vargingą Išgany- 
tojaus atėjimą. '

Naują metą laukiant LDS. kuo
pa ture jo vakarėlį,, bet mažai pub
likos susirinko, nes kitoje svetai-. 
nėję buvo maskaradinis balius; 
taip-gi per naujus metas buvo gra
žus oras, o jau. per Tris Karalius 
pradėjo -gerai šalti, pumas šaltis 
šios žiemos ’gripŠtelėjo.

£)ia per visas šventes viešėjo 
gėrb. kunigas F. Kemėšis ir rinko 
aukas dėl seserų kazimieriečių ko
plyčios Chiėagoje. 6 d. sausio bu
vo prakalbos taih pačiam tikslui- 

' Simfonijos orkestrą pagrajino ke- 
~”Ietą kąsnelių, merginos padainavo 

gražias daineles solo ir duetą, mo- 
kslainės mažos mergaitės pasakė 
gražią deidemaeiją. Kalbėjo kun. 
K. Lasinskas, kunigas F- Kemėšis 
ir Dr. J. Buenis. Pabaigoj kalbė
jo klebonas J. Lietuvhinkas. Au- 

. kų surinkta per $1.,200.00. Tikima- 
' sbsudaryt iki ^.,30(kOO. .-Garbė 

1 Bakimorės lietuviams kad parėmė 
šv. Kazimiero seserų koplyčios 
fondą. Gaila kad šiuom tarpu be
darbe, tai žmonės susilaikė nuo di-

>

remi'
Čefcal- 

•nančlos 
arba B 

mrioniki- 
dttmtn. 

atlenl, P. O. 
RUU . 1(12)

PARSU&UribA tašncmirim, taip tė
ra kaip ir nauja, aukoto tono—10 R. 
perluoto,* Vokietijoj daryta. Galima pl
atai papirkti. Jei Iftidi Mktotatnti*, tai 
a< i&Mklnam arriįlti. Galima mutyt.1 
MUariu p«e PAUL W«MAS, 90 F 
Strtet, fk>, Boetcp, Wa > (12-19W

-7

' / 
Palikau Brolio Stanislova JnraievB 

ėlaus, paeina D Lietuvoj .Tninmių kat
ino, Rumbonių parapijoj?, Suvalkų r# 
ėjbos ir taipgi Marijonos .lurgeiintai 
paeinu IS, Putrinių kaimo, Buibierifitac 
vai., Šnvalkų rM Malonėkit atrtAulį 
tl patys arba.kas žinot jimueūkit uĮ 
kų būsiu labai dėkingas. AudauUklt aftt 
W antrašo s. . 1 y

Mr. Mišrias Taru&viritm, f 
9844 Russell Šių Detroit, Mkb 

. v ' > " *3
.: ....... t .........."""‘*"**^1!
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GUNARO
t A& ATSIIMTI GIMT.’

yra N. A «|ĮM*i0 k D. S. kuo
pą Hritia&ką vfee-pim. V. Širka, 
protokolį rrift- J. Viaciūnas, fin. 
ruh. K Stafaite, rid. P, Radai- 
tfe, tvarkdarii J. Kontrimas, ka
sos globojai J. Kalinauskas,ir C. 
Kavolius.

Visi nariai yta pfląai patenkin- 
ti naujai išrinkta valdyba ir yra 
viltis kad mūšą vietinė kuopa pa
kils žymiai per Šiuos metus. 

; Du nariai; J. Smūgis ir V« Šir- 
ka yra išrinkti nw kuopos eiti per. 
lietuvių stabas ir gauti naują U 
D, S. narių ir skaitytoją z< Darbi
ninkui.”

Dovana fak. F.
1 Prfeimnus J, Smilgiui apie do

vaną dėl Mos organizacijos įsteigė
jo gerb. kunf F. Kemešio, nutarta 
dovana sutaisyti, .

•

Iš kuopos .*
Antanas Vaisiauskaa 
Juozas Smllgis ............. 
V: Širka .. ♦ * r-* .•-.<->*'< • « 4 r
V/ Jakas . *- ..r,..,, e » •
M. Nerimtas •r *.* • • • • > • < * • 

:;A, Vinęiittaa ....., 
Kviečia kp, valdyba. Vazgirdas .,......... . .. ' 

: V.^Četksnakaš 
;J* "Vincitlnas-• <«*«• 

i Smulkią . a # ■

. “Darbi” teftm. H n. buvo ra
šyta i* m*M| mtafto, bftkknn. V* 
ntgiM per ptmokrią gruodžio 16 
d. junfekinę® pHncifikretes. Tai 
netrip buvo. Klebėnas kun. Va- 
nžgfc JM tik perbp0o ir pabarė 
lai^ kdriaa to dhįrinū. Toliau 
rašoma apie gMojimą per Kalė
das. Balo, kad nebuvę taip gra
žini, kaip pernai prie vargoninin
ko Aučiaus. Tai be senojo vargo
nininko pažeminimo pasakysiu, 
kąd prie dabartinio vargonininko 
K. žižitinochoras gerai gieda,

LOS ANdrtSlŠį 
te Stota AftfHl HpHMttt Meti- 
nttiha liga. Ja susirgo apie 1,- 
OOOžrtronią. TeČtautfcpavojin- 
ga. Pasirgęs ligoms porą ttįje- 
tą dfefcą pašvokšta.
..........    rf...................- ■ ....... .. ^

V
4 -"■ - ■ , * , 

w»im

Pranešu savo draugams, pa^ 
žįstamiems ir koBtumeriams 
ka&aŠ, Domininkasj. Obseikaį 
dariau Real Estate ir tnsu- 
rance biznį po numeriu 
Broadway. ^o. Bo«tone. Su Ju
lium Mikalioniu kaipo partne
riu persiskyrėm gruodžio (Dę- 
cember) 18, 1923.

Toliau teijbgi uŽBumsiutuom 
įpĄtim ReaĮ Estete, Murtghgeea 
k tnsuranįe bteniu nhnjn 
vardu. Katrie turėsit reikalų 
pirkime ar pardavime narnąs 
farmą, teip-gi insurajace (apk 
draudos) reikalais, kreipkitės į...

fw. įBm&ėtein
Mms., Roum 3, W. M Burta 
om . . *

Triį)-gi liAfem dėl č$W ifatt? ’ 

linksUią naują metą!
\ . iwpįiw

- injoč.vedėjasAlhmU
f ■’

šTAIKįMUMS RASOi
Sergu jau 6 iiifetai ir niekas degei- 

;* gelbėjo* Gavau proga bandyti Jūsų 
sutaisytų žolių No; 303, tai jos man 
labai gelbsti. Cidtt prlšfnnčiU pinigu 
vėl ant vieno pakelio No. 803. -
- •-«*• ’AHtRoiię MoMadtt,

. Slmpspnr Ta. ■

Tokių ir kitikių laiškų gauname šim
tui kad ŽmoW geriau pablgahčdina su 
žolėmis, negu stt :sp0ciaiistais. Mes už
nikome virš 600 zušlą žolių Ir sutaiso- 

ifte nuo visokių ligiįi Atsiųsk 10c.... d 
gausi žolių katalogų. Reikalaujame a- 

Jgentų visose apygardose. , -
Musų žolės yra grynai lietuviškos su 

ietuviškals ir angliškais nurodymais.

. u. zrntirn8,

' * f ■ *■

Ja* *
;4y

„ ........ ... . . . , V, ..

RĖltALlNGAS jaunas vyras prie 
Mūri* ke^fitm lietimą bekemčj. Bu- 

bl^l paty’ 
tįfclfflb tokio darbo, bet ir nepatyrę-ga
li ktrimtti. Kurte vartoja svaiginan- 
čjns gėrytnuė, lai Visai neatsiliepia. Su 
m. jmlnrime, pradžioj |20.0Q savai
tėj. AteUanklt: 244 Ukevlew Avenue, 
Lowell, Mate. (12)

f

■ ’ >

m i AMmw _ 4
| 2029 Lietuviai | M* M 1
f ; metą. 1

SĖęf«k inn^ų taėtfnti Kaw» p»> | 
gelbsti Jūsų glmlnCmu išgauti m» į 

Sportus ir vizas Ir tinkamai jute į 
prirengti į kelionę. J

Į, Nereikia laukti dėl rieto*, t* j 
j riųfjpms Cunard Iinljoe Ialrafc» j 
| tęs. Cunard laivas lSpIauktei! į 
Į Europos kna kelintą dieną. Oanarį J 

laivakortSs yru getras krifenM tai 1 
i AQUITANIA, BERENGARll tr 1 

: • MAŪIcETANIA, ^elčlautaa jnaą j 
j .kellonStarp Lietuvos ir Amerikoa. I 
i Dėl smulkesnių InfonaaeljąT i 
[ malonėkite aųtažipatl jftt ttNkn J 

- 1 
iCuNATtTJ JjTNIT. fks . - >1
120 Statė St., ' i; j

ttl»$ YfflMMS
Mhintls Savo amatų nuo A l|d 55. Ku
riam. i Mrerb. klebonu bučiau reikalin- 
t** telktam StMIiUktl ptte “Darblnln- 
)»*« «& ž." 866Broadway, So. Bostoii, 
Mate. (17)
> * , *<• __* ■> ’ '■ . f  , , įfc _>

i

, BROOKtVS, S. t.
LDS. 12 kp. metinis susirinki

mas bus Šiurio K d., 1924, Kara
lienės Angelų parapijos salėje, 
7 :ŠO vai. vakare. Nariai jr narės 
mirfėtos kuopos susirinkite visi, 
fedžhgi Šia auririhį&nas yra 
tinis tat tiire«fiiie išrinkti valdyba 
dėt šių 1924 m. ir daugiaus . svar
bių dalykų randasi apkalbėjimui 
Melfeu nepamiršti susiripkti

■ ■ «

IM
s

CAįdĖBiDOK, M11S. ‘

Bažnytinis koras veiks.
s

* ■* 1 T *■-

Kielę teko man išgirsti/huo koris- 
tų, tai savo metiniame susirinkime ~~ ~
išrinko valdybą g veildiansią nat’ia^b^^5j'7yetainėj "įvyko 
ną, o ypaepjauną pnrrąlbiTĮltą,<L,metinis suširiiikimasLk:tuvnį.Dar- 
Kalinauską. Jis Amerikoj augęs, 
bet ‘uoliai .veikia tarp savąją. La
bai būtą malonu kad Cambrid
ge’io iš . Amerike augusią daugiai? 
atsirastą kaip J. K. Choras nu
tiesė platą pieną dėl veikimo Šią 
metą. Jau pąrirodo vaisiai- to pie
no. Nutarimai neini Veltui kaip 
kad daugelio kitą mūsų organiza- 
CW . Z

* #'
Sausio 12-tą šųbatoj, korasrreą- 

gia puikius sokius, tuojaus ant,ry- 
• tojaus, sausio 13 d... bus koncertas 
ir taip-visa eilė nustatyta. ’ Linkė
tina jiems gero pasisekimo.

F&apijbš atekdtiu

■* Sausio 6 d. klebonas kun. F. Jus-
. - »

kailis išdavė atskaitą iš pereitą 
1923 m. Pasirodė kad ir pereitais 
metais morgičių apiuokėta $4,500. 
Skolos , dar yra 25.tūkstančiai.

Cambridge’io lietuviai katalikai jĮr rimtą asmenų, kurie yra labai 
su pageiba darbštaus klebono sako daug, pasidarbavę dėl vietines L. 
padarys 3?alą mergišiams į ketu- D. K. S. per pastaruosius kelia me- 
ris metus. . ... ‘tas. j pirmininkus tapoišrinktas

K, Putinas, gerai viriams žinomas - ir rimtas

t*'
> v

Į
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Geografijos
• NORVEGIJA

2. _ Pramonė.

Norvegija neturi pramonei patogią sąlygą^^Mar; 
ža ji turi iškasamą inetaląj o dar mažiau anglio. Bet 
varomosios iegos norvegai vis daugiau išgauna i§'sa
vo upių, upelių ir krioklių. Girių gausumas leidžia 

- čia kurties gsana didelei medžio pramonei. Bet sun
ku stambiai pramonei tarpti retai apgyventoje žeui- 
dirbią šaly, kur miestelis nuo iMesteHoi labai toli ir 
kur, bent vasaros metu,, visi' kaimiečiai 'esti labui < 
užimti skubiu lauką darbu. Vienok žiemos metu 
daugelis kaimiečiąiuri gražios progos atsiduoti smul- 

. kiai namą pramonei, kasdieninio gyvenimo reikme-
• ną gamybai. '

Mainus ir mineralai. Geležies pyritas yra svar- 
biatisias NorVegjos mineralas, turtingas snlfuru ir 
variu . Visa 1920 m, mineralą produkcija įk&iąii&ta 
20,290,000 kronų arba apie 40 taftiMą litų, drpa'čią 
žymiaąbiiį vietų čia užima pyįitas — 15įŠ6^>OQ0 
toliau eima griežles rtda 2,110,000 ki; siįhbraa 
— 1,819,000 kr.; varis--- 310,000 kr.; nikelis >299,-

• 000 kr. ’ ~ r 7 ;
1920 tu. norvegai turėjo 55 mainas ir 11 tirpdy-; 

mo kakalių? pirmose dirbo'-apie 4,500 darlfirinką, 
, gi actuose apie 600 darbininką. - - : ‘

Ta maža anglių kiekybė, Imrią norvegai iškasa/ 
gaunama iŠ Špicbergeno ir Meškos salų, toli Bežibta-, 
me vandenyje. , JSias salas lankydavo įvairią tautą; 
drųsfla žvejai.įr jos “niekam nepriklausė/’ . Vienok 
sitrudus ten devbniškuose,- taboniškub^e, kneidąK 
ir trečiaeiliuose (Wiuryl riuogmiuose didelius a^r- 
liii plotus (maždaugnuo 3,000 iki 5,000 kete; kilo! į 
irų), kįlo Šių salų priklau«>myM* klausimas. Jf/A

• *

• IiJ

1 .

*

cambridge, Mass.
1 B K £ šUr^kimas. 

gausio 8-tą dieną, 1924 metą va-

binmką KooperatyvSą Sąjungos. 
Narių nedaug teatėjo. Juk rodos? 
buvo kviesti per atvirutės.' Šiuo J * 
sykiu kuopa turėjo daug svarbią 
dalyką apkalbėti. Aut 13 .dienos 
sausio rengiasi prie L, D, K. S. N. 
A. Apskričiu suvažiavin#, kuris |- 
vyks bažnytinėje salėje 1 vai. po 
pietų,. Tapo išrinkti apie 6 dele
gatai į suvažiavimą.

Buvo išduota raportai pramogą 
rėngimb komisijos. Paaiškėjo kad 
vasario l& d. šią metą bus sureng
ti labai didėli ir‘linksmus šokiai, 
kokią gal dar bėra buvę šitame 
mieste. ■■ Nutarta užkviesti jąuni- 
mą-aš visą apylinkės jniestų ir ko
lonijų. Svetainė yra paimta vie
na iŠ gražiausią šitame mieste. Ta
po išrinkta nauja- valdyba ant 
■1924 metą. Smagu yra, kad. šią 
nletą valdyba susideda-iš darbščią

b*

$10.00
5.00
1.00
.L00

iuafty m
. .50 

;' .so
M
.50
.25

m moM visiems 
^PARSIDUODA puikiai ifldlrbtns fito* ■ 

tas. Sykiu grocernf, .elgamb saldainiai 
ir tt. ūž įrieinatnų kainų. Kurie norėtų 
jSrktl.tąt lai kreipiasi į 39 Moors St, 
mla^iphl^Pa. (12) į

>Y

»iAeip-giMiiKiittaet.savo arau-i jfcM zuortaiantlmit.
gų, wtaMį * kdstaiaeriij ggsggž .Įffl&EEftff*' į® 
Ifrrkhnt i > *«»Wa Ava, Whiwtd, nl, (12)

.^hi, I • -I..J ,. m,u7 1 , .1. —n

DRAUGIJOS IR KUOB 
TĖMYE1T.

■ i

Visą S&®a6,,..,.$28.25
Surinkti pinigai tilo jaus bus iž- 

dinihko pasiųsti. ' ’

sr - , _ >

DAttON, OHIO. ’
LDKS. 6 kp. susirinkimas į- 

VykU'saurift^T d, 2-Yą Valandą po 
pietą, Svų j&yžiątls parapijos lie
tuvių svetainėj. Nariai dalyvau- 
kit ir naujų ąttives^it

^i..--., ——    . v

^ASTO^,PA.

L. D. kp. turėjo susirik“ 
kimų sausio 6 d. Prisirašė nau
jas narys F^MWtinkus, Vab 
dyba paliktu šenoji, nes savo 

: darbą atlieku gerai; Už tai už- 
ripelna padėkos.

■ ■ : ■ ' Nafcys.

DKL. GOLDĖN
SMa& 99 GreenStreet &.

’ VrišnmAiki^fir:7iki S P,M, —«
Apart pStnyčios ir neūSIdienio 

vakarų.., ■
Telefonas Haym'arkėt 22Sk : _

■ KįlĖbū Altanų, Rusų, Leškų ri Lrricviu Kalbomis.
-- - -.?'*■-* •*- ~ •-**■- *—’' **   -< - **■■• V '‘įL^.į * y ■ m*

■ - - -: \ /

• 4 netoli Watten Strėet. 
Valandos: nuo & iki 9 ryte, 1 iki * 
2 Ir; 9 iki 1 Vai. vakare apart
pStnyčios ir nėdSldlenio vakarą, r

Telėfoiias Rožbiny 0i31.

• *’

f

j

»

J

[ TmdariiAi iša itiMes' 
ntfiisi iSautaMS- tak.
N1Wft!‘, ųfejlti ’ viiij dtaiį —-Jųš «ct 

stebitės jS kur it; pleUknnų tiek 
intafei ! Jtio , iųš Jrncotc. juo
datigiait įTčiiSanų Išpuola » j'išij ijal- X • 
foį; isntMgla.ju&j ytaibu$tf, d.ito rrt-. fl 
malonumo kiekvienam arti jya esan- a 
C-IAhi, Ir via neapkakbiiiuL hicžtl! W 

tat. prašalins. - įtaf/l** yra tonikų (j 
įriiltotj oihif irpTauk’.imJ. Rafftis yra.-Jį 

. VloĮnfciintj niiikintojJa: iii juibibniis (f 
rafekmoihfc. r-t , j, >rįL

' / Ii' tania n&a, jolifos pa3lapties. S 
“-‘TIj? yra itiaar yttts ®iwj» i y paty-' » 

K rasių kėmikų, kurie. Išdirbo 'formūlų A 
H jptJdlalūi 'patfdū* iiitniikBinnįi. ptelį- W 

kafių perų—-ir Jlaffhi atlieka'savo fy 
tobir. . * ., J

U .Pftnieffinliit bonkq ! Ihinfcit -truputi A 
p savo, gatves iouuiįn w 

apie per gaivuitę laiko, O kuomet (| 
l’tU'iįkanod Jau iSrijiš,- tuomet naudo-' ¥ 
kifc .karts nilo liai'to ir pleiskanos jųa u 
tfeugiati niekuomet nekankinsi Tik A 

“ JŲĮ 05c., ufc'bdnfcj. Oalima gauti aptiekose., w

‘ Malt .1&. 'SuWh^ m.v.

Savaitiniai Išplaukimai

.LIET ir v ąH 
. —per— teHH

NĖW VORK’X-BREMENĄW| 
Patogiais laivais

■ COLUMBąS—^TUVTGEBT^B 

fe/vleiios hlėĖio& kambarių lai- 
vafs. Daug- betaisyta 3 ld&fts.^H 
laivais. Parankus, -uždaromi 2 
Ir 4 lovų katobarist LMvakor* 
Čių reikalais klausk vietos a- IH 
SSutU gėrman llgyd AhH 

W Wa<ington Stree, 
BostoU.Mašš. m£flK|b3

, U0lNTtfn2VlCE,WH ' 
B^MRGMRKANLINE 

: -. • . . ifct■« tfge- v
> Al» Y *

/ OINKLAI, / ' . ' 3 
Ilgą e metą praktikos artigtį 
mūsą darb$ liudija tfikstazj 
draugiją. Informaciją driri rj 
Idie: J ”į

■' 5

& Fle&ah£ lAirtėBtfa, M
.» • * v ■:

daugi pąslpruoju 100-nieciu beveik vieni norvegai 
ten tesiiankeį tad BjEryžiam sutartis-.^m. Vasa
rio 9 d.) šias sulas Norvegijai pripažino. Kasamas 
ten kol-kaš tik trečiaeilių slubgsnių anglis, kurs gu
li ten 3-4 pėdą startinio'ptitosims ir talpina'gal bui 
virš 2 milijhrdą tolią geriausio auglio. Turint ome
ny kad sWsiokiinhs sir šitomis tolimomis sUlOiniš yra 
galimas tik laiko 3—4 vasaros mėnesių, kad vasaros 
nretu ^gyvėtitoją feti tilt apie 1,50Q (19M e
žiemą voš arti khd didžiausias “biiėštas’*
Dbngyėar CltyTuri tik 350 gyv., lengvai suprasime, 
Jdg Ritoje ^šalčio karalystėje?* anglių kasimas susi
duria su beliūstomis sunkenybėmis-Tad vigai- 
nenuostabu, ^ jog šitos turtingos kasyklos duoda tik 
300 anglie tonų m.J< Dėl tą pačių priežasčių 
sunku čia naudoties ir gypsb bėi asbesto kasyklomis, 
kurią Špicbergene daug yra. y • y

Norvėgijos kalnuose daug yra statybai tinkunio 
akmens: inurmurb, raudonojo porfyro ir kitą. . Bet 
šitai kalną piambūbi' nbivegai stinga ranką, kurios 
esti užimtos lengvesnėje iliedžio pramonėje,4 manu
faktūroje irt. t. . .

PraiftiM jąatęinta įngtn^tijos bei gyvūnijos pro
duktais norveguose smarkiai plėtojasi., Iš vandens 
gaunama elektros spėka plačiausia naudbjama.me- 
džiO; popieros ir įvairią nitratą pramonėje. Gausus' 
ir pigus.įhiškas tėikia patogiausią sąlygų “baldą iš- 
dirbystel ir feivą statybai Daug^ paprasto vinioji- 
mui popieros ir šiurkštesnio darbo pigią biildą nor- 
vėgai gabena į įvairius Vakarą Europos kraštus. -

( Iš avių odos norvegai daro gerą pirštinių. IŠ 
žuvies liekaną-fosfatais turtingų,, jie gamina geras 
dirvoms trąšas; * '

Iš viso, gale 1921 m. Norvegija turėjo 8,77S pra
monės įstaigas, kuriose dirbo 144,700 darbininką, 
fctai ją pramones stambiausios šakos:'
Mašinos Ir metalai..... 4,360 įstaigą su 32.7Q0darbhdiiką 
Mufeto produktai... v. .1,m ” 22,000 ” f
Mvdžydcaulą, ragi) ir t.p.ž,303 .
‘l’opioriN^...........

• 4»a**********
Akmeni ir keramikus,

•it?

211
261
366

•»
n
»>

. r*

- —

»♦ 111,500 
’» 14,700 
” 9,200 
” 8,500

>»
»»n

* - B. Prekyba. ,

Prekybos at^rilgiU’Kdrvegija/ kaip'Švediją ; 
yra menkoje padėty. Toli ji nuo Amerikos, nuo Pie
tų Europos. Jai arti būtą Baltijos rėšpublikos ir Bū- 

' si ja^ be^su šitomis ji kol kaUtųrf kWb&žįtU-
sia reikalą. . - . ■

■ ■ z ■ . - - ■ ■■

Susišiėkinias. Tarptautinio susisiekimo atžvil
giu įforvėgija beveik nieko nereiškiu: kur nąfi va< 
žinok, vis Norvegijps neužkliūsi.; ■;

Sausuihes kelią taisymas ir nėują tiesimas su
tinka keliariopų sunkenybių: valstybės plotas dide- ■ 
lis? beturėtai apgyventas; žeme labai kainuota; <jaiig 
Upių it upeliu, tad reikia daugeliu tiltą; žieinos la- 
bai snjėgutos. /

1921nu norvegai turėjo 3$86 kilėmeki<gri^e- 
Ką. Iš pirmO žrilgsnip, Sulig gyventoją skaičiaus, 
tai išrodo gana daug. Bet prisiminus kokį didelį plo
tų jie aptarnauja'—- pirmųjų liuoiuonę tehk’a pakeis
ti. Q ir esamieji gelzkeliai (kaip valstybiniai — ■ jų 
2,850 km., ta^p Rrivacią kdmpiaįiiją —* 436 kin.) 
tankiai, neša stambią nuostolių. B • . c t

Skersai aukštus Skandinavą Alpus ebia dvi gelž- 
kelio linijos, kurios jungia NęrVėgjjų su Švedija:v 
viena tą liniją baigiasi tolimoje šiaurėje, Trond- 
jehi’O uoste, o antra —r ęina per "Norvegijos vidurį, 
pasibaigdama Bergene. Dar dvi linijos jungia Kris- 
tianijų su pietine Švedija. Šiaurės gelžkeliai tarnau
ja daugiausia medžią, traųspoiiuit f

Norvegija turi 2^000 kilometrą telegrafo lini
ją ir 16,5^0 kilometrą telefono liniją. Turint ome* 
hy Norvegijos plotą, ir šią ilgą telegrafo liniją jai 
dar kiek permala, ypač maža telefono liniją.

Uostai ir prekybos laivynas* Daugybė gilią ir 
ilgą fjordų išraižo visą Norvegijos kūną ir sudaro 
patogiausią sąlygų laivininkystei. Visoks vandeniu 
susisiekimus via taip išbujojęs, kad daro grifeliams 
pavojingą konkurenciją. Kantrūs, gabūs ir drąsUs 
norvegą jurininkai subūrė savo tautai neproporeio-

-

. ik

j
'■S

ii:

s

»l

GERA ŽINIA SToT 
RmVTSMnTHRTMff

” Nemo kildinantis ’/j
tas No.; 833 yra labai pfc. ,1 
gus, drūčiai padarytas 
tiktai $3.00. Adresuokite; J 

nNem6..'Hr<i«nic7pathloAJnMMteHE 
/>gĮ2UJ&. tethNtąt.Yprk jŪHįąĮĮĮj

»'w -* -■*.<*'.. ~ .

■ /-. v
t

X

i

v

Trdmpid'iiBlas kėHas į'vteag dalte ‘ 
- s < LIETUVOS

1 Išplaukia kiekviena •»
musą laivais w Mec ■ 

i "Attert Rafin,’* *«Dfw#aoŠWF* 
“Besotate,” »‘Reltewoe* 

Kurio .veža 1, n ir,III klesapa- 
ęažierius ir populiarinki laivui

* “Mount Clay,” "Cleveland,’ <‘Etan* 
sad^ThnmRta” ir “WtetKkalia*, 
su cabln ir III Mėsa. Geras man- 
dagtis patarnavimas, pultas* kai* 

barlai, pulklOH apystovoa - 
JULIUSROTTENBERG „

. SGo/Žtanbver St, Bestoj Maaa 
,. „.t-,—„ tSTįni-. . ui j i1 ....... ..

t MiI^Mte^atetefa^Bii'f 'ii I I I .........  ir.jH^įs-aagaėM
^-^>;^2'x-,irJI(Į r\l.. ■■■ ' 1 - -------* 1

■te#.

' r e i b s m o «;b s t
JUSV ATYDAI ‘ - ■••-■ŽH

zDihJlĮl>VXt.OB gyėtiolte BūgrtaHno sveikata įimtoms mntipHMH 
terų^kurlątt buvo neiflrahiKCMi iš prletaMttes tūlų moteriškųTteRk^S 

. MPTBRy TONIKAS—Snjtlpriim taaūjt, nervu* te vis* immm|9 
to®to te.tatvlhteta Jojo wUthn|. KAINA——-wPĮ| 

u>N—Sveikatoa Milteliai paslmasgojlmul, rrikalMNMj

\x

1?

norvegą .mrmmkat nukūlė savo t Antai neprojjorcio- L 
ihnliąi didelį laivyną, kuru prilygsta kaiknrią didiią-1 
I ją tautą laivynams. > ‘ '

, toj'teKlof dėl vyru te moterų.! KARMA
WA0-vCtecM' trialnM nuo

_ PMĮBtnčiaini per poSt< po aptalkymnl mor*y«rttertK J

ępMPĮKy/jjMaa catepan aw
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.’UTINCS IINIDS
IGNACO ABROMAIČIO 

/ '■ . --------------. ■ /

jgtpriktos ąuk<isr So* Bostone, 
įariatymm šv,. Pranciškaus 
^įmuriyno, kuriame lavinsis, 

.^ris-Liehivaitėš būsian-
bm lietuvių vaikelių mokyto-
■Bet • •2*" -

Y

pĮ&OO aukavo^
^Aatanigą Mąjatiskaitėr * ■ ’ . ;

K >10.00 aukavo:
vokalas IVnt, TIoward, Antri 

Ki Iy0keyicia> Oną Švaęęždienė, 
Magdaleną Pąjaujute, Liudvikąs 
Mtfflafi. ir Magdrienk Aūsiukąįtė. ■ įf! : • * «
■įhi I5D0 aukavo : 
^JPriras ^ibm’yĄ Vincentas Kali- 
W?*f* , Stanislovas Višinska-V Ka- 
ahnieras Šidlauskas, Daktaras J. 
■LPašaka^ris, Daktaras Jakima* 
$įh$Į. Aleksandrą Vftliųs; Kari- 
įmera. Gudauskienė, Ona Staniu- 
ufoąA Viktorija-Jurgriaitė,- Juo- 

Šuky^, Aritapina Maeins- 
Juozapas Rožėla, Juozapas 

^fežkauskas, Jurgis Kazlauskas 
!$®Maneija Žilaičiukė, Agapitas 
Včnriteviėhis, Kazimiera Bratf- 

Liudvika Navickaitė, Alek- 
ŪMkDijra Kasinskaite ir Marija Ūr- 
feiukė.

MOO aukavo:
Agniešką Bnrldutė.

|^Įf 53,00- aukavo:
Lukas ir Petras Gali-, 

iSfcttskas.

: w aukavo:
y “Steponas Kaminskas, Jonas Vai- 

Magdalena Kavolienė, Pra- 
Starinskas,' Jonas Urbonas, 

EĮfebzapas Šokas, Teklė Dirbaitie- 
&ĖL Simanas. Iiazvadauskas, Ona 
Kalkonienė, . Juozas Andriejaitis, 
ĮlMofilė Antanavičienė,, Mare čes- 
■pfcėvičienė, Katarina Starinskie- 
Hk. Antanas Ašmenskas, Motiejus 
[■tota, Juozas^Balušaitis,, Silves- 

Galinauskas, Ona Mažolaitė, 
aZičikaš, Jokūbas Burbą 

į Jfe, Juozas Mareiulaitis, Lueija 
[[ Kareiva, Julius Čaplikas, Kuzi- 
ij.mierąs- Šliužas, Domininkas Rau

kairini?, Antanona Steneliutė, Į Jurgis Povilaitis, Ona Jomantie- 
Elzbiefa Ta rūta it S, Adelė Varias-Į nė, Juosia Lygsaitis, Jonas 
c aite, Leonora Mačiulienė, ^ay-|Kraučiftna«. Aleksandra Styga, 
dnlena GritatiHricė, Agota Kudz- Įsimas Reivot, Valerius Petrikas, 
mienė, Morta Budvydienf, Kat-1 Mareijoną Andrulienė, Mikolas 
r? Bobinsklenė, Ignas Kverega, Rakauskas, Vlada* Jakitaa, Ado- 
PranasMizgem, Elena Žąsim avi-Į Seąyokag, Viktorija Ka
rione ir Agota Karnrliene. |,

Po $1.00 aukavo;
. Pranas , Tamošiūnas,

Šmegelskis, Marė Vaitklutė, Ve- |W AndriŪnasr‘ Vėlyvas Kaaakevi- 
ronika švngždimė, Antanas An- kUH> Eien& Siamkiutū, Vincas 
drašfinas, Jonas Peškus, Pranas | Indriūnas, Nikodemas Dailj’dė, 
^tankevičė, $ Juozas Dimvičius J Karolis Daiįydė, Jonas Jamoris, 
Juozas GrimaviBus, Vineas šveis- [Uršulė Švagždienė, Vincas Jaku- 
tys, Kazimierai Miauakas/ AnasJ Juozapai Uždavinys, Rožė Mi-
tazija Jomiškienū,., Jieva NocktL-Levięiett^;jonag gaparniS) Staris- 
vienė, Eteim Bąmątomene, Stasys|1Qįa8 Oulada, Petras Grigas, Anta- 
SfeponavKė, Veronika šeparrieJ)m uirmauskas, Pranas Jocas, 
nė, Zofija Jokubauskiutė, Dama J uauryiias Mikulskis, Dominikas 
zas Zieminskas, Aleksandrą Sluš- Urbonas, Antanas Kazelskis, Ka- 
koris, Juozas Jankųnaricius, Jero- Zavadskienė, Petras Jašins-
nimas Mastis, Izidorius Jasas, kis, Aąielė Grabiolfcnė, Ona Stat- 
Andrfėjus Simonaviėms, Tarnas keviėienėy* Juozepą: BaUys, Pet- 
Gaidys, Materijas Moekapetris, 
AdoTf^asGrigaljūnas,_ Petras „UŽų- 
kalis, Kazimieras Vaicekauskas, I ____ __ __ —
Pranciškus Gudas, Ona Romšnic- |polnbrowski, Jonas PeMis, Alek
nų, Vincentas Dirsė, Juozas Pet-r — * —• ’v-u *
kauskash Augustinas Bilniskas/

* v

■»

chąnidclėinty Antanas Zopostas, 
Joms* Rub&aa, Valerija Kavoli
nienė, Šimts Kašėta, Ona Kala- 

Pr*^|katwkienėf 'Vincas Kamila, Anta-

.i
*

Pranas Jocas,

ras Jackevičius. Adolf. uliszeivs- 
ki/Jonas-ŠauČiulis, VmeaAZedu- 
liOilis, JttOŽaą Aločkus, Mięhal

Sandra’ Jaumokas, Matas Versee-; 
nSiĮKas, Juozas Jalmokas, aMrė Stam- 

Praneiškus Ivanauskas, Juozas Barauskienė, CĮrilevičidi, Antanas 
Antanėlis, Pius Marcelioms, W-| Gl.uodis> ^ua Putelrene, Agota 
dislovas Jankūnas, Viktoras Ki- Įstrakauskienė, Steponas Mineikis, 
būrys,- Augnstmas/ Sanda, ‘ ZigriJuozas-Adomavičius, .Juozas Gai- 
mautas Vaitkus, Marijona Lemom džiūnas> Vladas Rodis, Juozas' 
tienė, Juozapas Matulevičius, Juo. [Bakūnas, Prane Nevulienė, Juozas 
zašSalatka, Kazimieras Petraitis, Jurkus,. Pranciškus Jankauskas, 
Nikodemas Gendrolis, Jonas O- Pranas Tuįeikis, ' Marė Juodvirs- 
mas, Jonas Bėnzinasį Adolfas! Na- gigtė, Simonas SedlevicLUs, And- 
maksy’s,, Titus P. Grevis, Dakta-I^ popelis, Jieva Mąeieilė/Pran- 
ras Landžius,'JohaaDiksa,. Blz-L^gg Medžiaušis, amas Gerbita- 
bietą Kasnausldenė, Stasys Moe-|v^ej i<rjsius Trainevičius, Juozas 
kus, Pctraą. Leponišy ‘Adomas A- įiferkelionis, Viktoras Medoms* 
leksiūnas, Gasparas Žeromskį|Mikolas Sfsnevičins, Juozas Sala- 
Kostantas Baraųskis, Juozas Šim-1vinas ^osctanįas Rafcąuškis, jūr 
inis, Petraa šuiavas, Marcelė Bu- gis Tarpiliauskas, ” Mikolas Mora- 
dauskienė, Kazys Kovierft, Povi- zas, Augustas DuseviČe,. Leonas 
las Liūgas, Stasys Serafinas, Mag- ^aįgjg^-ggį^ Dominikas Šim- 
dė PetrėAdeienė, Pranas Getulskis, Apolinaras Stonis, Stanisla- 
Anąstazija Kodeienėy Marė->Mikri Va Stonienė, Justinas; Valiutavičė, 
lonis, Malviną- Arlauskiene, Vin- tana 
centas Klimas, Juozas Raekau®“ maitis, Juozas Maculevičė, Domi- 
kas, Juozapas Panikas, Ona Šeri pinkas Kalnąvičius, Vincas VyŠ- 
nitikevičienėį Dominika Petrulis, I ? Mikolas Lataūskas, Va-
Stusys Vaitkevičius, Ignacas Ra- Įerijonas Inseekis, Juozas Šid- 
dzeviče, Gabrielius Beniulis,. Jo-hauskaSr jonas Ogianskas, Elena' 

lri nas Petrikas, Teklė Ambroziene, AanTnatoa Mari-imia ŠTcinipnp A. monu, Katrė Valenčienė, Mari- Aoh™ Hd°mąite, Manjona bieimene, A
■ • 7-t ‘ ri vi • - ai i Tarnas Jakavonis, Antanas Saba- Įvgta Bendraviciuke, Jonas Labu-‘ ja Connj, Ona romėnė, e<' liauskas, Zigmantas Ambrazas,Lri Antanas Mačinskas OnaVa- 
Lsandra Jablonskis, Petras Šarkū- U . ♦ ’ * - Jo tis ^Antanas Mąęmskas Ona va

Kazimieras letuus, Antanas jo-n^neiene,/ Juozas Macmskas, Pra- 
Lnas, Kazimieras.Adomai , G-c-Į jart Antoniewicz, Audriusįlias Duoba Mikolas Putėliauskas 
KMja Pranienč, Teodor Kalleiiberg; Tq1 helfl5H. * (rntq ‘ m < • 1B-r - m i t JanKelaitis, Agota otiasųnskiene,Čepuliene, Tanias Amnega,F Jurgis Glozauskas, Ignacas S iga, Vladas Brazauskas, JąrųšaitienėJ Elzbietą' Matulaitienė, Veronika 
[ Karolina Jankūnavicienė, Petraslpt nl-nšMrlptenP PfiTinnp-Kn Iri ‘ - -t- - • -n ir -
t - .THiftie ™ne bukoseviciene, Palione Ku-|Bwen5/-Kazimieras Pūras, Moni-t. įerzinąs, J us ba re va , činskienė. Teklė Ražanauskienė,l ]ca Tjaūšiėne Vincas Jurgelaitis

dikta Katvelienė, Kastancija Za-t Arlnmną (W vtem™? ri . ? mcas Jurgelaitis,
f-„riri -vriAno Vninti-o “ Adomas Koemskas, Ona ylemene, Adomas ^ytikas, Klemensas Į ’1 Vincas \ alcitKa* Juconas lT,,.\.rx<-vxr*r<Jauneika Ieincas Ašmantas Jo rw?Alpas ®aielkls» Stanislovas Kriaučiūnos, ^onas Valųckas,Pet- 
h Jamaika, Igną ca. Asu a » J ' Gąidaniavičius, Juozapas VąsiJrag fiudas Valeriia Virbickienė 
I AV'Un-'1S p“'?’8’ «ansl!as’ Pž,1'as Ma®kas’ Vin- Vincas Viitaįviiš, ftoar Karys’

° 1'“ Eimeika’ Angnstlnas Stepo- jĮa^g TM,Snasį Juozas Konce-
krimst.,.a Juozas Eož«la Jurgis Kve-L4iSius>; AgniėSka Grinke-riSenS,.

Lipriū, Kovtattriga *Cndrionė, Švehtys, Morta Terminienė, Ona 
Kaaya Rusteika, Karotina Pratari Petrikas, Leonas Narinkevii’A A- 
Aienė, Marcelė KŪkUnienė, Klabie-l lekaandra Reižvs, Pranė Mažuke 
ta Draugelienė, Anirit Algenno-1 nė, Dominika* Galinis, Kasparas 
nas, Šmigelflkienft, Ona GribaiČiu-lšvelnys, Juozas Bašinskas, Juo
ki, Antanas Gribaiti*, Jieva Gri-Įzaa Andriulis, Juozapas Galva- 
baitienė, Kazimiera* 2urauska«,|nauskąs, Antanas Grikštas, Juo- 
Marė šiupelienė. Mari VyŠniaus-Įzas Arminaitis, 
kieuė, Uršulė Sadnikienė .
SOc. aukavo:

Juozas Pačauskas.,e
65c. aukavo:

Motiejus Stundbt
Po 5Gc. aukavo:A

Petras GarMųnas, Simonas Bąl- 
tiiūnas, Anielė Vaitkienė, Henry 
Lauwer8, Jieva Balekevięienė, Ka
zimieras Glodelis, Antanas .Veng
ras, -Vincas Nartaris, Katrė Lipsi | 
kienė, Vinas Lipikas, Jonas .Giri | $752*55.
tautas, Kazimieras čapas, Povilas i 
Vaduga, Kostandą Koncevičienė, PRANEŠIMAS.
Jonas Kriįkonis, Kazys žibikas, į /-y—>
Jonas Talpinąs, Pranas. Sinkevi-J Draugyste Sv. Kazimiečo K. 
chm. Karolina Gasperavičieuė,|.^* HoBto'n ihetirus susiiTn-

■ JurgisAlasevidusy Jonas Vaitkus, j vyks medėfioj, sausio 13
■EEžhieta Volungovicienė, Wačlą^ |;!?• 1924^m,, pfa?p|ą.Vfid. po. 
Korsak, Andrius Bruks, Marė | p^raPU0S sy'etain.ėjj 491^ L. 
Bastiene, Povilas ZasimavieS, Pet-1 Seventh St. Visi nariai priva
rąs Katkauskas, 'Vincas Nevteras, | lo pribūti, nes daug, svarbių 
Barbora Kavaliauskienė, Kostam I toikalų turime aptarti. Teip- 
tas Gediminskas, Vincas Anuške- vyrai norintieji prisirašyti 
vičė, Monika Jenkeyičienė, Kri Jl^e prakilnios draug-tjos 
rolis Miglinas, tozas Badžius, }^ priimami už ^ įstojimo 
Mikas Ateis’ ’ Stefan Wąjtukie. pagal amžiaus. -Bik vajus tęsįs. 
vriez,.. Jonas šlikąs, Katarzyna lT61" tris mėnesius. . Tai-gi pasl- 
Bartosiak, Mariją V^zniewska, jteldolritę proga.
Anielė Pešiųien^ Vincas Talan-| 
dzeviėius, Viktorija Myleikienė, 
Jonis S’įve&kas,. Thomas Myhn, 
Ona Makadnas, Povilas KerŠaus- 
kas, Vincas Ahlenas, Antanas 
Mikšė. Jonas Kasnąuzkas, Bena 
pobrąyąlskienė, Andravienė Zie- 
nuųskis, Leosė Zerbickienė, Mi-•] 
kas Bingelis, Prainas ^u^s,.

, .Morta Janušauskienė, Ona Skutu. Lyst^. foėganiieji reikalai, vė- 
hs, Jokūbas Kamerauskas,. AdoL hį^g buvo balsuota pakelti ■ 
fąs Deveikis, Domieė Palšuvienė, b^g pą§eiį^ nuo 6:00 te 
Jonas Lykas, Rūtė Riibikas,/Va-yt 1 dolerį dau- 
lerija Kavolinienė,' Povilas Zask Toliau^ liko
inavičė, Praną Įnutarta? dėl-kaŽno’ nario užsj-
Trinka, Domimkas Lipskąs, ^Įmokėti assesmentūs. po 25 cen- 
nas VaškeviČė, Pranas Eliošaitis, L^ ant metų. B* tie piiiigai bus 
Stanislovas Sakalauskas, Elena I gRų-įami dėl pastatymo akme'- 
Rūta, Ona Ramanauskienė, Kle-1 ninį0 paminklo dėl kožtoo nario 
mansas Cyras, Liudvikas Žukaus- j kapo kuris numirs, Toliaus pa
kas, Jonas Dargis, Jau Purvneki, Į posmertinė .ta pati $200 
Vincas Paulauskas, VineasZelvec- K darbininkas” pasiliko už 
kas, Prtras Adomavičius, Juozas LrgalI^ visų meto. 
Žilinskas, Mikalina Baliukevieie- j - 1*
ne, Stepone Rimeikis, Valerija i 
Palionis, Alikaę Kirkliauskas, Jori 
ims Gumbakis, Valerija Sinkeviri 
Čienč, Pranas. Povilaitis, Antanas!
Žukauskas, ■ Leosė . Stelmokienė, |

Antanas Kybar- 
įtas, Juozas Baikauskig, Vladas 
Į Kuntekas, Motiejus Kašėta, Roža 
I Pofizkiewicxowa, Juozas Adamic- 
Ikaa Antanas Joseliūnaa, Feliksas 
i Staklevičė, Petronė česnienė, Kos- 
| tantas Molis, Povilas Apšiega, D 
| gatvės Bėkerys. 
115c. aukavo: Volungevičč. 

j Po 10c. ankavo:t 
T Mikolas Stankeviee ir Žareika, rl f

-Vincas Nartaris, Katrė Lips-I visos Boston’.ų parapijos

/

i

1 *

l

i
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akompanuojant gerk. M. Kar- * 
haurkni.

Deklemuvo senutės Ambra- 
ąiutes, kurion publikai labai 
jmtiko. Taip-gt Capaite ir H 
Skriski* pajuokino publilvą.

Dalyvuutojai prognune savo 
užduotis labai gerui išpildė

Vakaro vedėju buvo V. Gru- 
dzinskas.

. Rengėjai to vakaro taria 
nuoširdžiausi ačiū visiems da- 
lyvariisiems tame vakarų ar 
kuom nors prisirišjuslėms prie 
■programa* papildymo. Ačiū 
taipgi ir atsilankiusiems.

k Rengėjai

’ ŽIEMAIŠNYKO.
. ji';--—;."-

■9

DR. A. J. GORMAN
(GUKMlBtAS)

PA N TI S TAS
... ......................... I NI.RiM '

T«L Brockton 5112-W.
(Kampas Broad Street)'

705 Mtin Mimtollo,

ii
t

«

•s

fF“

Valdyba.

SUSIRINKIMAS, v

Draugystės D. L. K. Keistu
čio atsibuvo metinis • susirinki-

[' Paulina Giedraičiutė, Jonas Jaki- 
t mavjBtiS,' Ona Avižiena, Elzbieta 
t/Verseckiutė, Domininkas Vasi- 
k Aktuskas, Saliomė Prieskenis, Oną 

• Giedraitienė, Kostancija Ignatavi-
# Čionė, Juozapas Beleckas, Petras 
,. AktmęviMus,

Kybartienė, Rozalija Miežie- 
Jieva Jankauskienė, Jonas 

E^ųgftiiuas, Tadėjus Pivoriūnas, 
■O&Jljona iŠtoigaitū,' Qna Aukšti,-

^Bo.lptoocMo|

J. MAGDONELL, M. D. I
i Qgtt» VMULMDO*: - 1
BrfHto Iki O vaL Po plotų Mg B-4,1 
[ Vatarai* nuofl fidO, |

[ M Brtmdvfty, M. Borte* | 
•emmemtemeiemųH

1 ...i:; /M8o.Bo»tontai
i EHTUVXS DANTISTAMI DR. M. V. GASPER
I KKA8PARAVICIUB1
1 Laikinai perkais ofisų po Mfc. 
i 425 BioinvAT, Bo. Borroir, Kam.

x iid(Jir nuoCjBO'lki 9 v.vak," 
S Ofisui ridti#t«ji rabato* vakariau 
® Ir nedšifomūk

Pereitą nedėlią/buvo apsi
reiškus Žiema. Buvo šaltoka, 
snigo, pustė. Bet jau ant ry
tojaus, ėmė gaišti žUmos ženk
lai iki. pagalios vėl vislu atšilo. 
Gyvsidalu4s-^ąrmometre“ lipą -JM-
»gS«iaūW ’ ””” '

Lenkų bttrdingbosiu organas 
“Keleivis” suaimanavo, kad 
baisus oras užėjo. Matyt MaL 
kis jau paseno ir sububėjo kad 
kurkęs opumo pasiekė.

»■*

*

•|-

Qa|mas nedėlioj, sausio 6 d., 1924 f 
te" Įm. po No. 694 Vteliittgton St, I,;

Boston, Ąfass., 3-čią vai. po pie-

vė-

. •

*
..........   ,,J L-, t.b,

DR. H. S .STONE ĮĮ MOŲ ŠPECIALISTAS I

N8« W. BBOADWAT I 
VALANDOS; Nuo 0 r. M 7 ri įDĖL GREITO PARDAVIMO

V DORCHESTER
3 šeimynų namas, 15 kambarių, 

: tur! visus’ įtaisymus, elektros švie- 
są, furnaee šilumą. Renetų atneša 
$116.00 į menesį;. Kaina $11,800. Į- 
nesti $'4,000. ‘

SOUTHBOSTONE
į Prie Thomas Parlc, geras 3 šei- 
mynų naiąas, 11 kambarių, turi 
įtaisymų, rėndų atneša $97.00 į 
mėnesį. Kaina $7,200. įnešti $2,- 
000,’.

City Point ’e 3 šeimynų, 14 kam
barių namas. Kenčiu atneša. $85.00 
į mėnesį. Kaina $8,400. Lengvos 
išlygos. .. r •*

Netoli Broadvmy, parankioj vie
toj dėl biznio, du namai ir du sto
rai, bučernė ir grosernė, galima: 
pirkti su arba be stako. Namai 
po 14 kambarių sil įtaisymais. Kai
na $15,500. Įnešti $5,000. ’ ;

City ‘Point’e 4 šeimymi namas, 
.vendų atneša $75.00 į mėnesį. Kai
na $6,800. Įnešti $1,500, lengvos 
išlygos. Dėl platesnių žinių kreip- 
kitės'-pas 7

S. GRUBLIAUSKĄ,
366 Broadway, So. Boston, Mass. 
' • (“Darbininko” name)
Tel. South Boston 2027. (12)
-— .1. ... - —.—-——r

I
TEL. So. Boston 0506—W. ,

LIETUVOS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS

1
251 Broadway, So. Boston

(“K:eleivIo’, name)

Ofiso Valandos : nuo, ’9 iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare, 
Setedomls nuo 9 iki 12'vaI. Idienų 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vak. Nedg 
įlomis’nuo 9 iki 12 (pagal sutartį*:

'1
ųilĮĮR •—■■■■■ ■

1 Tel. So. Boston 4006 j

|DAIC.UNn 
! LHITUVia GtUrZOJAil rff S 

CHIRURGAS.
60CBBQADWAT, 

10UTH BOSTON, MAM, 
' (Eaiapa* G 8t ir BroadwayJ|

Ofiso Ten: South Boston 3972—R.' 
Ilesid. Tel.: So. Boston 1912—AV<

' BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Graborlus, balsaihūoto- 
jas, Real Estatę ir Public Notaras, ’ 
' . 343 W» Brdadwąy,

South Boston, .Mass.
Rfisidencija: 237 D St., So. Bostom..

•■■; ----- I .■ ■ • ... ■ ; ■» . Tr-.-„

f k Alins coT 
’ Plumbing, Heating and Gas ' 
> Ffcting
| Viši užsakymai išpildomi greitai ir j 
) prieinama kaina. <
! . 263 Botodoin Street,
) -įteettng Rousė Hill„ Dorchester < 
| Tel. Dor. 3364. Bes. Granite 2631-M J

>

.'Valdyba.

VAKARAS PUIKIAI : 
' .NUSISEKĖ. .

Buvo‘surengtas puikus va- 
Justina Pažurys. Bostonietė, Juo- Į karulis ned., sausio 6 d, 1924, 
zas Duonelaitis, Ona Našlėnas, A-ĮPasįjonisčių vienuolyno ir naš- 
domas.BernotaviČe,- Leonas Arma-|laičių prieglaudos namo uau- 
lis, Nastė Paltanavičienė, Juozas ! Jai. Vakaras prasidėjo su pra- 
auiulionis, Pranas. Vyšniauskas, įkalba gerb. lam.. K/UrbonavL 
Adomas Makaravičė, KostancijaĮčiaus, kuris gražiai pakalbėjo 
Dambrauskienė, Karolina čiurlio- Įapie Pasi jonisčių. vienuolyno ir 
menė, Domicėlė Pakalnienė, Juo^ Inašlaičių prieglaudos reikalą, 
zas Jakavonis, - Ona . NoreikieUe, | Žmonių buvo daug prisir inkę. 
Juozas Gervba, George Bucenko, |Ęeikia pastebėti, kad visi labai 
Pranas Vaitkus, Leopoldas Gruo-|gražiai užsilaikė, net malonu 
dis, Viktorija 'Vilkišiute, ^Antani-. 
na .Veisienė. I
45c. aukavo : gailestinga našle,

Po40 c.aukavo: "
Oną Vaitkienė ir Tlririč Vait

kienė. ?
Po 30c. aukavo: .

Petras Tamošiūnas, Julijonas; a .
Luidis, Šiaučiuš, - Oną Venckienė |«kttda, ^LJiiavikąs, grafo tąr- 
ir Bronis Mikalauskas.
Po 25c. aukavo:

J

<

k

V|

DAILŪS PAVEIKSLAI KURIUOS 
PADARO FOTOGRAFAS

JURGIS STUKAS
453 WEST BR0ADWAY, 

South Boston, Mass.
Padarom didelius paveikslus. • Už- 

laikom Visokios rūšies rėmus, 
Telephonas: South'Boston 464—J.

►’ ,• _■ . J/ 1 -

I

1; TeL Maln 2488

rega, Katre Bandzevieienė', Ignari Agniešką Čepulienė, Ona Tarnui^

Žigutis, Bronisovas MarcinauškąS; r naSj Apielė Jatkovska, Saliomė 
Jonas, Kamila, ^Antanas Januske-Į januga> Povilas Ruka, Aleksan- 
vicia, Mjkolas cižatiskas, Agotai (|ra Rfasas, Izidorius Ruka, Jur- 
Karylienė, Annie Conrings, Jonas gis Matulionis, Petras MatuUonisi 
Korkaitis, Petras Milkontas, Jn- [Steponas Verbickas, Aleksandra

TaraŠkienėj Kazys Taraška, Va
lerija Borysienė, Feliksas Betikus, 
Magdaleną Plenekienė, Oxm Ja
sinskienė, Ona Buzienė, Adomas 
Katkus-, Zofija Žickienė, Elena 
Rusienėj Julija Valeckienė, Bei-, 
ras Bernatavičius, Lynno moterė, 
Agotą Sabienė. Viktorija Kaziu- 
komenė, Lridviką Gedminaite, O- 
na Ambrazienė, Marijoną Palu- 
keviėienė, Antanas Bendoraitis, 
Rozalija LukašėViSienė, Antanas 
Bendoraitis, RozalijaLukaševičie- . .
ne, Antanas Bimbiras, Juozas Juozepą Afisevičienė/ Juzoąą Isevieiūte, Mary te,jų duktė 

' ,^Į M. Žukauskaitė, Ruzibni, už-
& . ' ■ jį veizda — J. Naujalis, Vladas,iMMUkFOIN, SNNI IR W MBUI.feįžž

Į raitis ir S. Znotinas, Matijo- 
. Į Sius, trpielinkės gyventojas 
Sj Vasiliauskas, Ahdriejene,kanr- 
StĮpininkė Ž. Žukauskaitė, šo-- 
&Įkėjos: A* Grabijpliutė, ž. Jo- 
^Į kuhauskaitė, A. Raekauskiute, 
#1 muzikantės: sesutės Verveč- 
»| kaitės.
įt Pertraukose dalyvavo' gerk 
CĮ sesutės: solistė M. Gribaitė ir 1| pianistė A. Grlbaitė. 
IĮ Taip-gi dainavo gerk. S. 
J1 Paura ir S.

Juozas ričiūuas J |£us ^ęsoil-s> Ėmilia Aleksonienė,
į Jieva Skriekiene, Feliksas Gren- 
|delis,' Anastaziją Jakimavičienė, 
į Ona Perekšlienč, Mary Šimkus, 
I Anastazija Morketičienė, Juozepa 
ĮVaišnęriutė, Augustas Gudykas, 
IMotiejus Jakutis, Stasė Ivaška, 
Į Vincas Gedminskas, Mortą Lene- 
I žis, Mare Rainienė,- Steponas Ja- 
Į kas, Stasys Lingevičius,* Vincen- 
I tas Vasilius, Pranciškus Alasevi-

MIRAS IR KONCERTAS
l/Šansio Į3-tę A, 1924, 7;3<l |" 

B^kąrė/ Bažnytinėj Svetainėj,
R^indsoik "■ St;, • Cainbridgė’io lėius, Stasys.Gelumhiekasr Domini- 

OfiMytinis choras rengiu puikų kas Karikonis, Pavyri Pancerzynfu 
^vakarą,. Kvieeiąmi skaitlingai H Adomas Dereškevicitis, Juoza- 
I aMiankvti o nesigailėsite,!Vneą|p^ Bbreškeviėiūs, Julius Liuke- 
hut juoku iki valios ir Agota
r . * ’ t . * " Švedienė, Petras Meškauskas, Jo-.
4*. dainų- Įwlgapigj. nas Brazys, Pranas GoMsf Anta-

*• . __I . * ' ■

K Telephone South Boston 3520
Ijl Mamų Telefonas Aspirinai! 0670 
K ADVOKATAS

f A.O.ŠALNA(SHALNA) 
K . LIETUVIS ADVOKATAS 
E <įu UflĮvenritetu 
■ (Bmn Unlverjlty «u A B. 
E B. WwWgton Univ. nu LL.B, 
K*' “DARBININKO” NAMB

IW. Bro*dw»y, So. Borton.
(antro# labo*)

pi-’4 ’ ■ ' " A. p*""?

BtažĄyMs chąras. rengia puikų kas Kazikonis, Pavyri Pancerzyns-

R atsiiaAvti o nesigailėsite,,vneJPas »ew8taiiėite, Jnlins Linkę- 

bus juokų iki valios ir 
dainų- lžafcgApį»|.'. _____ ________ ______

Kviečią N* P. V. M. Koras I 8> .Juozas Petrauskas,

[n

n

Vincas Vaišnoris, Aleksandra 
I Pralganskis, Juozas Pabaras, Ma- 
I re Juknaitė, Kazinfieras Vestfiel- 
j da, Jurgis Dažinanskas, Elena Ze- 
minskienė^ Vincas Jozefelis, Mi- 
| kolas M&lveekisj Stanislovas V ar- 
Į galis, Jieva Vargdienė, Povilas 
I Kavarskas,; Petronėlė Duševičienė, 
►Aleksandrą Aukštikalnis, Povilas 
įMikalauskas, Elena Gilevičienč, 
Marijona Naiijbkienč, Antelė bei* 
kyte, ---------- ' ------Katarinta juoduądžhitf.

Į buvo žiūrėti. Veikalas. “ Gra- 
Įfas KainlieČio Bernu’ buvo su> 
Įloštas labai gerai. Atsilankę 
Į visi buvo užganėdinti ir* taip 
Į daug prisijuokė, kad neku- 

Mriems net ir šonus prądę^ 
[skaudėti.,. Veikale dalyvavo 
| šie: .Antanas, grafas V. Me- 
[donos, Stasys, bajoras — J.

- .lr. .. ’ 
•w [nas X Paura, Juozas, ūki-' 
' Inmkas --- V. Savickas, Agmeš-

| ka, ūkininko žmona — M. Du-

> s. v
• Užlaikome vislia naujausius lietuviškus rekordus 

ii* pianų volelius pagatalntus geriausiu lietuvių dai
nininkų, kompositorių, mušikų ir monologistų/ Iški- 
tų miestų kreipkite laiškai*, paiyničdaml ko reika
laujate^ granjafonų, lietuviškų rekordų ar lietuviškų 
piayer pianams notų (rollo). jPriaiųsk 2c. štampų dėl 
katalogo. Musų krautuvėje ullalkome čeverykų vy
rams, moterims ir vaikam?*, padarytų it geros aky
tos ir naujausių madų. Turime daugybe vyriškų rū
bų, kaip tai: kepurių, skrybėlių, marškinių, kalule* 
rių. nuktaisų ir daugybę kitokių daiktų* Visuomet

• gausite gerų patarnavimų. - ’

GEO. KASIMOMIS
233 We«t Sroadtfay South Boston, Mms,

Tėleptoa* SantU Boston

GEORGE H, SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
294 Wa«hlngton Stroet 

B08T0N,MASS. \
Valandai : 91 M. iki 5 :80 P. M.

Gytwfow riet*
10 Wwwntor Mot Boufoir

TW. Bait Boaton 152—J.
, - i

ANTANAS F. KNEIŽYS
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lų ir užsiima Regi Estate pardavi
nėjimu. būna mana ofise kasdieną 
nuo 3 iki r> valandos po’pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
lrmažul sukalbantieji anglišką! ga
li kreiptis Įvairiais reikalais, pas 
man?. A* F. Kheižio adresas yra 
toks: 308 E.Ninth Street, Te), sč.

. Boston im

f
f Motiejūnaitė,

Tel. university 1957—IL namų. 
Telef. Unlversity W-W Cibo 

ADOMAS OWIRK*

Tel. S. B. W>-B.

LIETUVĮ S, ,4*

OPTOMETRISTAS

ISęgzamlnuoju ąkte, priskiriu aki- S 
ąiusį kreivas akis atitlesinų Ir kžą-B 
blijopiSkose (aklose) akyse srugra- ® 
žlnu šviesų tinkamu laikų.x

J. L. Pašakarnis, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Maa&£-

J

I
F. J. KALINAUSKAS I

ADVOKATAS . I 
414 IrtoZhmy, Bo. Betoa I

AftfeM Virtoj A F. >«•••■
____ armuMO vwjai I

tonJjMS—W. |

M>WJHXAV*, MtortOKVttMtMA* 
Tel.

I

LIETUVl’S GRABORIUS 
Pagrobus'atlieku ger«J 'v pienai. 
Kaina vienoda visur. Užlalkuit nu- 
tomobilhis. Vieta atdarą dieną. 

Ir nrtktK '
W DMIBRIPGE STREET
- *1 Cambrldge, Mara. -

!)X KŽfiŠSJtrttd bh-Jd!

VALDYBOS ADRK8AI 
BoBton,Mąss.

Pirmininkas — Antirias Pastelių
146 Bmven st, St\ Boston, 

Vlce-pirm. Martinas Knistautus 
4962 rvnshington St, Rosiindale. 

I’rotolmlų RaSt. *- Antanas Macėjtina*, 
> 45t> E. Seventh St, South Bosto*. 

Fin. Raštininkus — Juozus VlukovICIun,
900 E. Broaįlvay, Sorib Bonton. 

Kasteriąs --r AnaNeM Zalioekas,
307 E. Nlnth St, So. Boston. MaM 

Maršalka Aleksandra Jalmora*, , 
m Granito st, So. Boston, Ma*k 

Drausto D. L. K. Krimdo iri* 
mlnHlniuF suRirinklmua kas pinui w 
fl&dtMd kiekvieno mineaio po No, W 
\Vaahtnitton St, Boston. Mm, &4H 
valandų po pietų. Ateidami atoIv«Ht 
su envlrn naulų narių prlo nui«ų dm*- 
gite* priminu ____ ___
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