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PopteMnsPIUBUmko:

“Klefcvfato kilalfĮro yra 
Imto priedermė paremti ka- 
tallkBEąjų spaudą ir ją kuo- 
plagamriai paskleiiti tarp žmo
nių. . Geri laikraščiai yra nan- 
dingianriu daiktu ir verti di- 
džUueto užmokesnio.

DAR APIE RINKIMUS.
‘ *.R»rr

Massaeliusetts valstijoj bal
savimų rezultatai šitokie;
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ANT PREZIDENTO
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ANTOUBBRNATORMS 
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UŽDARĖ DIRBTUVĘ.
- Syracuse, N. Y. — Meacham
Gear kompanija, samdanti 50 
darbininkų užsidarys, kaip tik 
dabartiniai užsakymai bus iš
pildyti.

ANT SENATORIAUS 
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ProIUblcijoH Įstatymas 454,198 
Daylight Saving .....495,979 
VaiK'ij darbas ........247,221

«• i

565,422
547,044

r ŠNEKA APIE STREIKĄ.
Lynn, Mass. — ŠianČiai-las- 

toriai šneka apm streiką. Strei > 
kuos, jei ūmu laiku nebus įvy
kinta sutartis. 'Prieš 

449,051 
.428,506' 
696,119

Reiškia Massaelinsetts vals
tijoj bus įvestas prohibicijos į- 
statynias ir vietinė policija 
areštuos mūnšaininkus. Day- 
lyglit Saving pasiliko ir kitą 
pavasarį reikės pasuktų laikro
džius. Vaiku Darbo įstatymo 
sumanymas prasmego.

MARAS SULAIKYTAS.
Los Angeles. — Iš Meksiko 

persimetęs maras tapo’ sulaiky
tas. Iš viso mirė nuo maro 26 
žmones.

LAIMĖJOLA FOLLETTE.
develand, Oliio. — šiame 

mieste didžiiima balsų buvo ati
duota už La Follette. Tai vie
nintelis didelis miestas, kurs 
taip smarkiai' rėmė La Folle
tte ’ų. -

BUS PERMAINŲ.
. t <——-

Kai žmonių balsais Coolidge 
užsiliko prezidentu, tai jis turi 
laisvesnes rankas. Ketina pa
daryti kabinete permainų. Pa
sitrauksiąs ■ valstybinis šekr. 
Hughes, iždo sekr. Mellon. Pa
sitrauksiu sekretoriai Nevr, 
Wilbur ir AVeeks.

IŠRINKO; DVI MOTERIS.
Į Massaehusetts legislatūrų 

išrinkta dvi moterys. Viena 
Mrs. Harriet R. Hart iš Lynno, 
o kita Aliss M. Svlvia Donald- 
son iŠ Broektono.

DĖL KARVĖS UODEGOS.
- . ♦

Lynn, Mass. — Du vaikpalai
kiai IVilliam H. Scanlon ir Jo- 
seph H. Trombino pagavo kitą 
vaiką, 10 m, amžiaus ir pririšo 
jį prie karvės uodegos. Po to 
karvę pabaidė ir toji lakstyda
ma tampė vaiką. Vaikpalai
kiai buvo patraukti atsakomy
bėn. Pirmutinis turėjo užsi
mokėti $15, o antrasis $10.

NAUJAS KABINETAS.
Anglijoj naujai' iŠ didikų su

darytas kabinėtas užeinė~Tezig- 
navusio McDonaldo ministerių 
kabineto vietą.

Rusijos atstovas reikalavo 
Danijos premiero Staųningo' iš
varyti Rusijos našlę cariėne 
Marijų Feodorovną. Ji jau nuo 
senokai ten ramiai gyvena. 
Štailning, socijalistas, atsisakė 
tą padaryti.

SOCIJALISTAS ATSILAIKĖ
AVisconsino kongresmanas 

socijalistas Berger atsilaikė 
rinkimuose. Jisai gavo 32,134 
balsus, o jo oponentas respub
likonas gavo 31,738.

I ■ . . ' ■
52,000,000 LAIŽYBOMIS.

» New York. —- Prieš rinkimus * *.
' buvo daug laižybų daryta apie 
tai kas bus išrinktas. Dabar 
po rinkimų pralaimėjusieji iš- 

. mokėjo $2,000,000.
11 ■ ■ - • v

PADARĖ DIDELĮ BIZNĮ.
Georgijos valstijos Cotton 

Growers’ Cooperative Assoeia- 
tion per metus . pasibaigusius 
liepos 31 d. š. m. bovelnos par
davė nž $10,248,867.

 KainaĄcental
Šiandien pasirašys konferenci

jos protokolus.
Vykstančioje 'Kauno Lietu

vos Latvijos konferencijoj va
kar, spalių m. 16 tk, pasiekto 
galutino susitarimo dėl tvarkos 
tų šalių pasienio gyventojams 
sienai pereiti, o taip pat dėl 
lavonų iškasimo, pervefžimo 
laidojimo pasienio1 zonoje. .

Pirmuoju klausimu nutarta 
pasienio gyventojams 10 lolo- 
m^tių^ržjemūov^tjdiės sie
nos, išgyvenusiems toje zonoje 
nemažiau kaip 6* mėnesius išda
vinėti leidimus • 6 mėnesiams 
sienai pereiti., Leidimai bus iš
davinėjami už mokesnį, tų 
dviejų valstybių Vidaus Rei
kalų M-jų nustatytą. Perkirs
tų ūkių savininkai gaus nemo
kamus leidimus 1 metams. Tais 
leidimais jie galės gyventi, lais
vai persikelti į vieną ar kitą 
valstybę tik savo ūkio srity. 
Be to, priimta sienai' pereiti lei
dimų pavyzdis ir tų leicįimų įš_- 
davimo tvarka, o taip pat nu
statytos taisyklės lavonams iš
kasti, parvežti ir laidoti pasie
nio zonoje.

Kitų klausimų toje konfėren-. 
■eijoje nebuvo iškelta.

. Šiandien, spalių mėn. 17 d. 
; 5 vai. vakaro bus pasirašyti 

konferencijos protokolai,
•_ , * - —T *- -- i*-^**- -į,' " J
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LIETUVOS 1925 M. BIUDŽETAS.
V

Ministerių Kabineto pribūtas ‘Lietuvos .Valstybės 1925 mo 
tams biudižetas suvestas 257,732,047 lit. Sumai.

Per paskutinius 5 metus biudžetas balansavosi taip (mil 
litį. •

89,7
137,8
208,3_______ ______________

DIDELIS APSIREIŽKIMAS
PADANGĖSE.

Harvardo univ'ersiteto astro- 4’UMIfW-Virtim* XX Z41”
nomijos departmentę vedėjas nantieji tą įvykį, l<rūpteles įr 
HarIow ShapIey peskelbe, kad išbals, kai slibinas prarvs 
Naujojoj Anglijoj astronomai gąulę.” i 
jau daro didžius prisirengimus I Bostone įr visuose miestuose, 
prie nepaprasto įvykio padam ]<ur tik saulė įižtems bus prisi-

JCas jvylcis tai tasy kad rengta BŽdcgįtį
naktis prarys dieną.Hitą įvy-.rp^bus medeliu. Valan- 
kį tėmyti astronomai uoliai ty- doje, kada-įvyks smilės užtemi-

Taiso ir rikiuoja instru-,,magf bus bąjnyčiose mišios, 
mentus tėmyti ir imti fotogra- maį bijantieji šio apsireiškimo 
fijas. Viena tėmijimo stotis galės pasislėpti bažnyčioje. Jei 
parengta ant. Nautucket salos. Lag pripultu, tai
Kitos stotys rengiamos vakari- darbavietėse būt pasida-
nėj New Yorko'valstijas daly- rę tamsu ir bėt reikėję darbūs 
je, Connecticut valstijoj ties pertraukti arba šviesas užsi- 
New London ir prie Hudson degti. Bet turbūt darbai, km 
upės ties Poųghkeepsie miestu tagyk ,1nls pertraukti, 

^ituo apsireiškimu užintere- kad darbininkams suteikti pro- 
!A+i „A vien estrAnnnud Ir i§Vy< ^paprastą apsireiš

kimą. Visiška tamsa tvers a- 
pįe 20 minntų. Šiaip jau tas 
apsireiškimas-tęsis apie valan
dą laiko.

Saulė užtems -dėlto; kad ją 
uždėngsūnėnu?įš7 'Tat mėnulio 
šešėlis kris aūt žemės ir užtem- 
dvs viską.

•r **

Paskutinis toks saulės ūžte- 
mimas čionai buvo 1478 m., tai 
yra 17 metų prieš Kolumbo A- 
merikos atradimą. Tąsyk vie
ni indi jonai tepatyrė tą apsi
reiškimą ir žinoma jiems buvo 
tai baisiausias daiktas. Pilna 
tamsa Bostone bus 9:08 vai, ry
te. Kituose miestuose truputį 
skirtingu laiku.įvyks.

O'kas bus tiems žmonėms, lm- Po šito saulės užtemimė seks 
rie neskaito lailrrąš'čio, kurie kitas rugpj. 31; 1932. Tada ši- 
negirdės apie prisiartinantį ši- toje apylinkėj teipgi bus visiš- 
tokį apsireiškimą. Jie persi- kas užtemimas.

** e . •

gąs nesvietiškai ir šauks, kad 
pasaulio pabaiga atėjo. Bet vi- 
limės ir tarp lietuvių tokių tam- 
sūnų .mažai tebus. Bet ir ži-

Bostone įr ųisuose miestuose,

visas sviesas.

n nes.

suoti ne vien astronomai ir mo- /
kytięji, bet ir kiekvienas žmo
gus, — vyras, moteris ir vaikai. 
Tai bus visiškas saulės-užtemi
mas. ■

* ĮsSm^frE. t. -
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Bostone ir veik visoje Naujo; 
je Anglijoje saulė visiškai už: 
tems sausio 25, 1925, 9 vai. iŠ 
ryto. Visi žmonės ir visi gyvū
nai bus nustebinti tokiu apsi
reiškimu. Vištos bėgs į būrius 
įr eis tūpti, šunes paglemžę 
uodegas ieškos prieglaudos, pe
lėdos ir kiti naktiniai paukščiai 
lėks lauk iš savo tamsių urvų. 
Ir žvaigždės ūžžibės danguje.

STATYDINS DIDELI 
ORLAIVĮ.

London. — Anglijos orlaivių 
firma gavo užsakymų ant or
laivių firma gavo užsakymų 
ant orlaivio, kurs bus daugiau 
negu du sykiu didesnis už Zep- 
pelinų'Los Angeles (ZR-3).

GAZDINA AMERIKOS 
MILITARIZMU.

Maskva. — Karo ministeris 
Trockį kalbėjo apie reikalus 
raudonosios armijos. Aštriau- 
slaipasmerkė Amerikos milita- 
rizmą ir kapitalizmų/’ Sakė, 
kad Amerika bandys sukursty
ti ir. supjudyti Europos ir Azi
jos tautas, o tas pjovynes rems 
Amerikos kapitalistai kad sau 
pelno turėti.

UŽSIDEGĖ AUTOBUSAS.
New York.. — Nuo gazolino 

užsidegė autobusas ir 11 žmo
nių gerokai apdegė. Viena mo
teris su užsidegusiais drabu
žiais buvo nuimta nuo autobu
so ir ji paskui bėga gatve. 
Gaisriniimai pagavę, su paklo
dėmis apsukę užgesino ugnį. Ji 
labiausia už visus apdegė.

»

‘ 1921
1922 '
1923 _____________ _________________________

~ 1924 ' 225,7
1925 257,7 •

(su II oriedu, kuris dar nepriimtas).

Biudžete 1925 nu numatyta paprastųjų pajamų 225,8 mil. 
lit, Ir nepaprastųjų 33,4 mi'l Iii. jPaprastųjiįtišlaidų — 225,3 
mil. lit. if nepaprastųjų — 33,8 mil. lik, Tuo būdu biudžete nu
matyta, kad paprastosios pajamos praneš paprastąsias išlaidas. 
Atskiromis aukštosiomis įstaigomis bei ministerijomis- santy
kiai tarp pajamų ir išlaidų atrodo taip:

Įstaigų pavadinimas
1. Respublikos Prezidentas ..

’2.- 8yeimas ........ ........*«
4 Vidaus- Reik. M-ja .......
5. Finansų Ministerija ......
61 Žemes Ūkio Ministerija ..
7. Švietimo’ Ministerija .....
8. Teisingumo Ministerija ...
9.. Susisiekimo Ministerija .. 

Ūžs. Reik. M-ja ......... 
Krašto Ap. M-ja ........ 
Valstybės Kontr.
Valstybės skoloms mokėti
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v ŽUVO 16 ŽMONIŲ.
. ^Liverpool, Anglija. — Trau
kiniui nusprūdus nuo bėgių žu
vo 16 žmonių, tarp jų keletas 
žymių biznierių.

Pajamos, Išlaidos 
\ 330.627 

' 1.493.050 
24.050.712 
28.406.123 
25.691.405 
32.840.829 

7.754.140 
69.740.279 
6.103.748 

51.727.000 
1.391.762 
6,025.957

, 2.865.900
.178.010.601
.. 27.17.756
.1,014.000
. 2.386.000 
. 44.312.900
. 1.403.000
. 581.000

• •■ * 
r

•' • *

* 257.732.04? 257.732.047

Pridėtame-prm Juūdžeto .pr6jekfo~pam^nimol’aste^ tarp 
eitų davinių, yra įdėti ir apskaitliavimai apie mokesnių naštą 
Lietuvoj ir kitose šalyse. Į mokesnių naštą įeina — tiesioginiai 
mokesniai, papildomieji, netiesioginiai mokesniai, rinkliavos 
ir muitai. Vienam gyventojui mokesnių našta siekia: Lietuvoj 
70 lit., Latvi joj ir Estijoj 90 lit., Suomijoj 126 lit", Danijdj 195 
lit. ; jei prie valstybinių.mokesnių pridėti dar ir mokesnius savi
valdybėms, tai bendra mokesnių našta bus. vienam gyventojui 
78 lit, Estijoj 112 lit., Latvijoj 115 lit., Suomijoj 155 lit, ir Da
nijoj 335 lit. Tuo būdu Lietuvoj vienas gyventojas moka vals
tybės ir savivaldybės ■reikalams 5 kartus mažiau, negu Danijoj, 
2 kartus mažiau, neg-u Suomijoj, ir du trečdaliu to,, ką moka 
gyventojas Latvijoj ir Estijoj,

Pasėliai Lietuvoj 1924 m. spa
lių mėn. 1 dienai.

Viso bendrai____ _

-
f
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Lietuvos Koperacijos Ben
drovių Sąjunga yra padariusi 
artimesnių ryšių su Anglų ko1- 
peraciojs didmenų bendrove, 
kuri sutikusi teikti Lietuvos 
koperacijos prekių kreditan.

Universiteto skaitykla.
,Universiteto rūmų vienas 

kambarys ir koridorių pasie
niai nustatyti spintomis pilno
mis knygų. Bet, neturint skai
tyklos, tos knygos studentams 
yra neprieinamos. Todėl jau 
■pernai buvo susirūpinta iškel
ti iš Universiteto odontologijos 
laboratoriją, o jos butas paves
ti skaityklai. Bet Ministerių 
Kabineto nutarimu, paskirta
sis odontologijos laboratorijai 
Karo Mokslo Skyriaus butas 
buvo ilgai nepaliuosuotas, tad 
ir skaitykla negalima buvo ati
daryt. Šiemet odontr laborato
rijai butas jau gautas, tačiau 
kol kas nevisus. Vis tik labo-• • 
ratoiTja jau pradėta kraustyt: 
viena dalis išgabenta, o. kita 
dalis sukrauta Universiteto ko
ridoriuj. Dabar tik reikės bu- 
vusis odont. laboratorijos bu-, 
tas atremontnot ir tada galima 
bus jame atidaryti skaitykla, 
Studentams knygos į najmus 
neštis nebus duodamos.

dutiniai, ' o rytų ir pietų že
miau, . negu vidutiniai. Rug
pjūčio mėn. pradėję pūti bul- 

Centr. Statistikos Biuro že- vės^ dėl. gero sauso oro nustojo 
mes ūkio korespondentų prane- puvę ir bulvių derlius išėjo vi- 
šimais praėjusį rugsėjo mėn. Į f] utinis. Runkelių ir lutų sak- 

• visur- buvo sausas ir šiltas oras niavaisių derlius visur jaiko- 
— patogus , vasariniams ja- mas aukščiau vidutinio. Ko
vams nuo laukų valyti ir iže- pįistų derlius įkainuojamas že

miau vidutinio, nes buvo ap
nikti paskiausiu laiku įvairių 
kenkėjų (drugių lėliukių ir 
kt).

.Žiemkenčių javų sėjai pasi
baigus, prasideda nauji žemės 
ūkio metai, todėl būsimuose 
savo suvestinėse Centr. Statist. 
Biuras teiks'žinių jau apie-pa
sėlius ateinantiems metams.

9 ’

miniams ūėti.

Žieminių javų sėja visur pra
sidėjo maždaug apie rugsėjo 
mėn. vidurį; tik vienas kitas ū- 
kininkas pradėjo sėti rugpiū- 
Čio m. pabaigoj, kai prasidėjo 
pastovus oras. Sėja praėjo ge
rai. Dauguma Ūkininkų — ko
respondentų (85 nuoš. laiko š. 
m. rudens sėjos sąlygas esant 
labai patogias ir tik nežymus 
jų skaičius — daugiau iš Ma- 
riampolės ir Vilkaviškio apskr. 
praneaš, kad ankstybajai sėjai 
žemė buvo peršlapia, o vėlyba
jam —molingose vietose per sau-

■'t. Anot korespondentų, šiais 
metais mažiau bus pasėta žie
minių javų, vakarų apskrityse, 
.kur blogiausiai užderėjo žiemi
niai' javai. Drauge su žiemi
nių javu sėja.prasidėjo ūkiuo
se bulvekasis ir kitų daržovių 
valymas. Prieš bulyių suvaly- 
mų nuo laukų ir danžų jų padė
tis, ž. ū, korespondentų prane
šimais, atrodo? visai Lietuvai 
— vidutiniai (3,1), bet vakarų 

' » 1 V v* - * •

PAVOGĖ DAUG BRANG- 
MENŲ.

į New York, — Šeši banditai 
įsiveržė į brangmenų krautuvę, 
surišo savininką Simon Ma- 
zurskį ir tris, kitus pardavėjus 
ir pasivogę daiktų už $125,000 
pabėgo. ,

RŪBSIUVIAI STEIGS ŠAPĄ.
Cleveland, Ohio. — Organi

zuoti rūbsiuviai sumanė steigti 
kooperatyvę drabužių Šapą.

Vašingtonas, 1924 m. lapkri
čio mėn. 3 d.—Italų Nepapras- 

1 tas Pasiuntinys įr įgaliotasMi- 
nisteris Lietuvai, . piaėentini, 
spalių 31 d. inteikėt kredencia
lus Lietuvos Prezidentui, Stul-

NETIKĖTA MIRTIS.
Portland, Me. — James 

IVescott eidamas prie savo su
žeistos pačios lovos staiga su
smuko ir mirė.. Jo pačią prieš 
keletą dienų motoreiklis suva
žinėjo, ’

R. Lietuvos prekyba per 9 mėn.
v , —t

Lietuvos prekybinis balan
sas rugsėjo mėn. sįekė 34,925,- 
500 lit;,..iš- kurtų 19,1000,200 
lit tenka eksportui ir 15,825,- 
300 lit. importui. Tuo būdu 
prekybiniam balanse gaunama 
4,174,900 lit arba 20.7 nuoš. 
pliusas.

Lietuvos užsienio prekyba 
per pirmus šių metų 9 mėn. 
sieke 337,387,400 lit., iš kurių 
188,192,300 lit tenka eksportui 
ir 149,195,100 lit. — importui, bufete pietus, ištaria “Požerę 
Reiškia, išvežimas praneša į- vuite’’ir smeigia į krūtinę spSl 
vežimą 38,997,200 lit. arba 26.1 kūtes.

apskrityse aukščiau, negu ’vi- nuoš. (“Lietuva”) .

♦ '

Rinkikų nemandagumas.

Spalių mėn. 15 d. Žydų Ben
druomenės Taryba buvo suren
gusi Kauno m< rinkliavą žydų 
našlaičių bendrabučio naudai.

Binkikųdarpe  jVuvo labai ne*, 
mandagių, pav. kai kurie laO 
praeivius už rankų, kad nepaJ 

bėgtų nepaaukavę. į
Stoty dvi rinkikės prieitUb 

mos prie keleivių, valganti

PASKYRĖ AMBASADORIUJ.
Rusijos valdžia paskyrė 

Krassiną ambasadorium Fran
ci jon. Krassin buvo prekybos 
•ministerių. SUKILIMAS JŪREIVIŲ

. TARPE.
Brazilijos. laivyno '‘ jūreivių 

dalis sukėlė maištą. Tarp ka
ro laivų Sao Paulo ir Minės1 
Geraes ištiko susišaudymas. 
Mūšyje dalyvavo ir forto ar- 
motos. Kai laivyno ministeris 

neišsiverstų ir kad jei streiki- rios intaku į tą tvenkinį, teip- Aleneat atvyko ant 1

LAIVŲ LIUODUOTOJAI 
SUSTREIKAVO.

St John’s, K. F. — Laivų 
lhioduotojai sustreikavo, reifca-

GAL PRITRŪKTI 
VANDENS.

Clinton, Mass. — Didžiulis
Jauja 8 vai. darbo dienos ir kad,IVashusett tvenkinys, iŠ kurio 
nebūtų viršlaikio. Darbdaviai Boston gauna vandenį, nuseko, 
sako, kad prie tokių išlygų jie kaip niekuomet. Dvi upės, ku-

_ . _ Mpfs Ge- ginskiui.
ninkai neis darban, tai- samdys gi vos srovena. Tas yra dėl ne- raes, tai jūreiviai pareiškė jam Lietuvot ČMiuntinyljė

ištikimumą. - - Vašingtone.neunijistus, buvimo lytaus,
K
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ėdžioje savo vystymosi, tai yra 
pradžioj devyniolikto šimtine- . 
čio. Bent per ištisą sekančią 
gentknrtę. kapitalizmas plėto
sis. Pasaulis reikalauja naujo 
kapitalo investmentams, iuves- 
torių skaičius auga kaip nie
kuomet seniau. Mes esame 
prieaušryje milžiniško kapita-

■T . t »!■! II ■■!■<• I ■ > W

r Prieškariniais laikais žy-
I mhtttsht -Amerikos srieijalistų 
/rašytetftf buvo john Spurgo. Jo 
į vieifųs veikalas yra išverstas ir . .,

lietuvių kalbom Tas veikalas Jistinio išsĮpIėtojimo, su prfdau- 
■ Jmtdvįškiti-paVadmta^^ScieijR- 

r itomo Minties Blaivumus. ”
garsūs sočijalis-1 .

f tai kalba ne apie soeijafe.mo Jei norime ^vellii 
mitrtres blaivumų, bet apie tos ! k

f miftiies nusenėjimą ir jos ne-t^niti. 
thK^amnnfą., Jis jau senokai

įėjimuinvestorių, kuriegy vai 
užinteresuoti į šitokio surėdy
mo pasisekimą. .

r < - 4

^liriiui stačiai 
į akis žiūrėti ir teisybę pripa- 
___3, tai turime pripažinti, 
kad taip dedasi. Kam čia gai- 

i$V(irsą nuo sotijalizmo, laiką įsivaizdavimams,
( bdt pėMtris savaitės laikrašefe W Šiandie tebedega pelenai, 
' ttte GutioOk” laidoje Jobu kurie Vakar liepsnojo. Aš ži- 

naij, sako' Jobu Spurgo, kad 
socijalizmas nuseno ir pats gy
venimas jį susendino. Tėestte 

- J. _ ..ulJ __ £

nų, kuomet rytij varpai šaukia 
prie darbų naujos dienos. • 

įįiir tik socijalistai buvo’ 
skaitlingi, kur tik*jie buvo tiek 
stiprūs, kad paėmė į savo ran
kas valdžias, tai jie aiskiai,pa- 
matė tą rūsčią teisybę. Pabai
goje 1920 m., sako Jolin Spar- 
go, aš buvau Švedijoj ir klau
siau tuolaikinio premieio socį- 
jalisto Brantingo ir jo draugų, 
ką jie mano apie socijalistinių 
pienų vykinimą. Jis man atvi
rai prisipažino, kad jie nieko 
panašaus nei nesvajoją. Palai
kyti pinigų kursą, palaikyti už-, 
sieninę prekybą, palaikyti kuo- 
žemiausitts mokesčius, vengti 
neramumų - namie' ir trynimos! 
su kaimynais ir teikti moralę 
paramą rimtiems pienams at
statymui .politinės ir ekonomi
nės padėties Europoje—tai ši
tokią sveiką programą pasista
tė sau Branting. Šitame progra- 
me nei šešėlio socijalistinių pa
siūlymų nebuvo,Minėtą progra
mą kiekvienas patriotiškas šve
das, nors ir griežtas soeijalis- 
tų priešas, galėjo remti. Rė
me jį ir pats karalius. Ir ki
tur Europoje, kur socijalistai 
turėjo galios ėjo šiais realisti
niais keliais. Bet čionai Ame-

i Spurgo, savo atsiskyrimą nuo 
socijlilistų platokai’ pamatuoja.

•’ Jurai sako, kūd pamate jo ide- 
I Šieji neįfttšlįeH Kurie yra jo Kodėl ašaroti aut pele- 
! idMlaH Demokratinė vaistyk 

b$ Saldžia vykinančia’ žmo
nių valią, bet budriai atsižvel- 
gtt į ihažuinas, bė paliovos 

f. vayaptis-prie tarptautinės san- 
į Mkofe it strtąriino, progresiviš- 
| kėi ŽŪftghmti prie tikslo vieno 

už vitsmį fr visų už vieną; pta- 
morięję Tnrį fėipgi' Kirti deirio- 
ktrifyftj ^knr kiėkvienain būtų 
pfog»tjrįria^ibiftias prie pla
čias dūriritbtės ir siekinio’.

. .‘Sbcijaliziuas, . sako Jolin 
Spai’go, netinka Šitiems idea
lams atsiekti. Kaipo progra
mas, ir kaipo judėjimas ant to 
programų paremtas, šocijaliz- 

i noris yra visiškai nusenėjęs. Jei 
I Aerįkos socijalistai, kurie 

t mėgsta save vadintis marksĮs- 
\ tais, išfikro suprastų Markso 

mokslą, tai jiems nereiktų pri- 
‘ rodinėtų kad Socijalizmas nū- 
/aenęs,... Pagal Markso mokslą 
■kapitalizmas turi pilnai išsi- 
F vystyti, o paskui iieišvengtinai 
itsdfcs šocijalizmas. SociajĖsti- 
r nė- valstybė yra nriosąki pasėk- 
h mė išsitobulinusio ir pribrendu- 
į šio kapitalistinio surėdymo. Tą 
įgalima prilyginti prie rožes iš- 
■ ^vysčiusios iš pumpurėlio. 
• Pumpurėlis tai pilnai išsiplėtė- 

kapitalizmas, o soeijaliz-v___________ _______ _
f inas,' tai pilnai pražydusi ro-Lrike, kūr SbcŲalisfų Partija y- 

, ■ ■' -
:/ * ' ' ' 
į Ar galį, vienok, atsirasti 
r gvūfeu proto žmogus, kurs tvir- 

kapitsKz- 
visame pasaulyje artėja 

prie tofltio išsiplėtojimo, kad jis 
|inigi«ri hiekur ir niekaip ne- 

įles/plėstis, kaip tik *į soci- 
aną?' Ar šis surėdymas 

ptiė tokio stovio, 
r neliks pelningo investmen- 

. TtMyti, kad teįp, 
i# .pūsisįatyti save ant juoko, 
ipsfras faktas Wa, kad karas 
Ait 4$Jbių Jlbriildno, taip 

hftl p'akrikdč Ir atidaifė 
ritei tokius Iriikus, kad 
p&saulio, kapitalistai it- 

Oiiėtaiiiš turės, darbo iki 
kapitalistinį stiredy- 

..i’to stovio,' kuriame jis liu-L 
iri. t’er visą pastarą-Į .

|£ fttttiiieiį. kapitalistai neturi 
l tokioš dirvos savo datburi-'

*
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tingų amdfikiečių parvažiuojant. 
Sako, “jie galėtų Lietuvoje saU 
gerus gyvenimus .pasidaryt ir pra
turtėtų visa Lietuva ir fnednuomer 
nčs gyvenimas pagerėtų,”

Laisvamanių spaudoje tan
kiai skaitome jųjų pasigyri
mus, būk jie esą tikri “tauti
ninkai/’ ištikimi Lietuvos sū
rius ir dukterys. Pastaromis 
dienomis pražydėjo laisvama
nių darželyje, dvokiantis žie
das, pilnas tautinių džiovimų 
mikrobų- Teisingai tarė prie
žodis: “iš vaisiaus pažinsi me
dį.”.
\ w- '

Viename laisvamanių šlamš
telyje tilpo raštelis kokios tū
los laisvamanės, kuri meta 
“argumentus” mūsų katalikių 
luotelių akysna. Be kitko sa
vo šlamšte rašo: “Jos (katali
kės) dirba ir dirba ne savo tau
tai, bet klerikalų partijai. Štai 
pavyzdis iš 10-tojo Moterų sei
mo Clricagoje. Ką delegatės su
šelpei Jų pačių pranešimu, Su
šelpė Kazimierietes ir dar tur
tingas, kurios nežino kokia ta 
Lietuva, ir klausimas ar yra 
ten tikra lietuvaite bent vie
nai”

Gaila kad žodžiai toki, mela
gingi einą iš moteries burnos. 
Berods, kiekviena motina yra 
doros, meilės ir namų širdis. 
Nestebėtina, kad valdininkai 
nuolat Šaukia-gelbėti augančią 
kartą nuo moralinio sugedimo. 
Daugr kaltina draugus, gyveni
mą už jųjų išdykumą. Bet, ma
nau, gairina tarti drąsiai, kad 
Ši laisvamanėlė moteris aiškiai 
parodo, kad namuose gali ras
tis pradžia ir priežastis viso su
gedimo, kuomet ji viešai be 
magiausios gėdos drįsta, skleis
ti žmonių tarpan tokius mela
gingus žodžius. Kaip ji galėjo 
drįsti tokį tamsų purviną 
šmeižtą mesti.katalikėms, būk 
jos: “dirba ir dirba, bet ne sa- 
vo‘ tautai.” Norėčiau minėtos 
moterėlės paklausti. Kam . ka
talikes moterys dirbai Kuriai 
tautai?* •

Toliau, matome, kiek laisva
maniams rūpi mūsų jaunuoliai, 
ir įstaigos kurios lavina mūsų 
jaunimą. Štai kokis tos minė
tos moteries užmetimas. Kal
bėdama apie Šv. Kazimiero se
seris sako: “Kurios nežino ko
kia ta Lietuva, ir klausimas 
ar yra ten tikra lietuvaitė bent 
viena?” Klausimas kyla ar 
toji laisvamanė girdėjo kada 
nors apieŠv. Kazimiero seseris, 
ir ar žino, kur jos darbuojasi, 
ir tarpe kokių žmonių. Tarti 
tokį užmetimą ir leisti tokį me • 
ją visuomeriėn, kuri nuolat se
ka Amerikos išeivijos veikimą 
yra nedovanotina.. Toji lais
vamane parodė kad jos tautinis 
'susipratimas yra pilnas kenks
mingų džiovos mikrobų.
; Klausčiau keno yra dukterys 
narės Šv. Kazimiero Vienuoly- 

i. *

no? Ar ne lietuvių ievų. Ar 
ne tas pats Gedimino ir Biru
tės kraujas teka jųjų gyslose 
kaip ir jų tėvelių? Aiškiai ga
lima sakyti, kad visos Šv. Ka
zimiero seserys yra geros ir tik
ros lietuvaitės, nes jeigu jos 
nebūtų lietuvaitės tai būtų įsto
jusios į svetimtaučių vienuoly
nus. Jos’yra tikros lietuvaitės, 
nežiūrint kad ir randasi tokių 
laisvamaniškų tautinių mikro
binių-šašų, kurie stengiasi iš
plėšti iš jųjų krutintų tėvynes 
meilę. Minėtoji laisvamanė pa
rodė kokią širdį liut mūsų au
gančioj! geritkartė, Gaila, 
graudu, mąstyti, kad lietuvė 
moteris galėtų tokį baisų Žodį 
mesti1 nekaltom lietuvaitėm. ■ 

Jeigu • minėtoji laisvamanių 
džiovos mikrobas tarė: “Klau
simas ar yra ten tikra lietuvai
tėj bent viena,” norėčiau klaus
ti: “Kas tad yra Šv. Kazimie
ro seserys?”

Visuomenė lai svarsto ir Ži
no kas naikina mūsų augan
čiai kartai tėvynės meilę. Kas

ra nežymi maištininkiška ma
žuma, susidedanti daugumoj iŠ 
ateivių, socijalistai njėkri Ue- 
išmoko per, pastaruosius 10 me
tų. Jie kartoja senas formu- 
las ir senu būdu.

š Tolinu Jolin Spargo iŠrodi- 
nėja, kad socijalizmas ypač' 
netinka Amerikai. Socijaliz- 
mas yra ErtropoS produktas. 
Ten jis gimė visai skirtingose 
ekonominėse, soeijalčse ir isto
riškose aplinkybėse. Amerikos 
gyvenimas eina savotiškais ke
liais, Pagalios Jobu Bpargo 
kritikuoją.' La Eollette’o pro
gramų, pareiškia, kad jai ne- 
pritariąs ir balsuosiąs UŽ Cool- 
idge, o ne už La Follottė.

MARSVOm.
Karininkas klausia kareivį :

___  — Ką darytumei, jei tau bū- 
ir iavefetmėnfairis, kaip da- tų įsakyta su. žvalgų buriu pe- 

jh y Vietoj kad primokti soėi- teiti plačiu upę?
‘ kapitalizmas atšoko — Laukčiau, kol užšals, — 
kuriame jis buvo pra- atsako kareivis.

i - • .

- darytumei, jei tau bū-

'UtfMlirtia iMA

' Lawrtnee-yt« dtag lietuvių tai 
yra jų tarpe daug ir brtMpitų.1 
Tik visa netatmč kad dihrpeHl tų 
brndljimų daroma prieš savus; t 
y. lietuviai prfež lietuvW/ Jei 
vieni veikia Vilniaus atgavimui,' 
tautystes ar religijos labui, tai ki
ti ir treti ir daugiau prHš tai, k 
tt. Kada mes suprasime kad sa
viems kliudyti reiškia savę žudy
ti?

Katalikai stengiasi čia užbaigti 
naujų mūrinę bažnyčių pasimelsti, 
taiso Falangų atostogoms — išva
žiavimams. Trokšta Falangoj į- 
steigti našlaičių prieglaurų, rūpi
nasi apie lietuviškų mokyklų, kiek 
gali platina katalikybę, mokslų, 
apšvietę.

Lavvrtmce’o lietuviai yra bitvę 
labai vieni alit kitų įpykę. Vieti
niai rimtesni lietuviai, vietiniai 
kunigai_ir_ ^itiinkių_yiesi veikėm grius, -pasidalysimė-pfhigūs. 
jai stengiasi mus suvesti meilėri Ir 
vienyb’ėii. Tito tikėtu gerb. kum. 
J, Švagždys Jąvė čia pereitų mė
nesį dvi konferenciji. Nemažų' pa
darė įspūdį. Didžiuma Laivrence- 
iečiu kalbėjot “Gatfa jau mums 
viens kitą esti. Pradėkime keik
ti visi išvieno geriems, bendriems 
tikslams. Bet laikraščiai ir Vadai 
ardo mūsų gerų žmonių vienybę.

Vienas iš vėliausiai pasiryžusių 
.vienybės labui veikti, tai yra J. C. 
Navadauskas. Jisai yra vargoni
ninkavęs katalikiškose parapijose.' 
Paskui yra nėzliėžninkavęs Scran- 
tone, Pa. ir šiame pačiame LaW- 
renc’e. Ir, būdamas riezaHežčhi- 
kų vargonininku, yra gana uoliai 
jiems dirbęs. Paskiausiais keliais 
metais Navkdauskas pats lavinasi 
muzikoj ir darbavosi su laisviė- 
čiais. Pastaromis dfėndrfiis šis mu
zikas paskutinį kartą subendrino 
savo mintis ir gyvenimų su katali
kais. Jis* dabar lavina šv. Pranciš
kaus ^parapijos chorą ir rengia 
milžiniškų koncertą lapkričio 23 
dieną.

Tas Navadausko paskiausias 
žingsnis uždavė dditį mūsų kojio-’ 
nijai žingeidumo. ViČni sako : Jis 
yrą laisviečių diriguojamas krik
dyti katalikus.* Kiti sako, kad jis 
ardys įiezaliežninkus. O treti pa
geidauja kad jisai nei laisva fna-‘ 
niams ągėntstttų, nei katalikų 
griautų, nei nezaliėžnihkų ardy
tų. Geriausiai kad jis veiktų iŠ 
širdies palei savo įsitikinimų. • O 
trumpu laiku iš jo darbuotės vai
sių pažinsime jį. Geras medis duo
da, gerus’ vaisius, plūgas gi me
dis duoda blogus vaisius. Tų pa
čią mierą galime pridėti cir prie, 
laisvamanių irnezaliežriinkųir ka
talikų. Vien tik' tiesa tegali imti 
viršų ir amžinai, gyvuoti. Bet ebįf 
■kaip Pilotas, kas, gali klausti: 
“Kas gi yra tiesa?” Patsai Žmo
gus turi ieškoti-iki jų siitrfs, 
pažins ir pamylės. ■

Nelabai norėdamas ir be blogos 
valios paminėsiu kad čia yra dide
lis judėjimas suvienyti visus Law- 
rence’o lietuvius tikinčius. Kata
likai, žiriom, to geidžia, tikintie
ji nezaliežninkai to trokšta. Net 
teisingieji komunistai tam prita
ria ir darbuojasi. •

' TftMgji neiatiešftinkai sako; 
“ PrMMiaktore tie fcttrfe su-
trffo ir grjridMė. Oia tikėjimas 
netiktas. Čia virt tok rėtkiaduoti 
pinigų. U (Mtiriftukų teįeina nc- 
dHdtoniSis Mro |7.00 iki $16.00. 
Čia retikt suprasti kaip re
ligija dar būdama jaunutė, septy
nių metų, galės vystytis du dc- 
Wils ar dvidešimts dolerių įeigų? 
Iš to juk reikia statyti bažnyčias, 
mokymas, prieglaudas, palaikyti 
mokytojus, darHniukut ir tt Kad 
po iŪOJMJ į savaitę įeigų jiems 
būtų ir tai ateities nėra. Agita
toriai sako rites koncertus, teatrus 
statysime. Aht šių dalykų religi
ja negyvuos. Sako mes turime ka- 
pines. Be mokyklų, bažnyčių 
riebūs tat religijai pasekėjų. I 
kapines suguls tiė keli kurie dąbar 
ant keršto stovi )iž atskalūnybę. 
Didžiuma agitatorių sako: “Lai
kykimės kol sugrius. Kaip su-

Ir
nereiks nieko. Čia yra užmeta
mas tinklas. Kad laukti sugriu
vimo^ tai Jaukti, kol tik keli beuž- 
šftiks. Tuomet gerai dalytis tur
tu. Bet neteisinga. ’ 'Tie turėtų 
rūpintis su turtu, kurie sudėjo, tr 
jie lyg dar neiškentę turėtų tą tur
tą ant ko gėrę visuomeninio ap
versti. La^vrėnciečiai, galvokime 
ir ieškokime tiesos.
į i
• Visij Šventų dienoj mūsų su
klaidintieji žmorieliai vadinami 
nezaliežninkais turėjo tag day. 
Ant gatvių išėjo keli dideli žmo
nes ir apie 50 iriųžų apie 10 metų 
vaikų. (Valdžia teleidžia nuo 10 
metų).. Daug riirišių ir kiti rėmė
jai šv. Pranciškaus nąujosrbažny- 
eios davė, dėšimtukų manydami, 
aukoją katalikų reikalams. Vie
na kolektorė sakė: išėjome pasi
rinkti pihigų. Norime sudėti suo
lus į parapinę salę. Kita moteriš
kė sakė kad surinkta per Tag Day 
$480.00 ir atiduota lėnkų iičzaliėž- 
riinkur vyskupui, Mancliestėr, N. 
H.

■ Be tiems, be šviesos ir be pa
mato neilgai tesildis pinigai ir iš 
viešos “tag day.” Kas kita būtų 
jei visi lietuviai tikintieji susivie
nytų ir daryti! panašius žygius. 
O dabar maišykis žmogus su Vil
niaus Užgrobtais. Laikas visiems 
atšaukti klaidą ir eiti prie tiesos.
i ' ’ &

niekas nesiraše. prie pusgalviu 
laikos. '

' ižmonlų.pi'akalbose buvo apie 
trisdešimt septyni, Aukų surink
ta net 420 centų, keturi doleriai 
dvidešimt centukų .

Ne kas “gišct’t” mūsų bolševi- 
kėliamsmelžiamosios karvutės 
pradedu užtrukti j bimbalėliams 
žarnelės džiūsta, balselis silpnė
ja, o giltinė vis arčiau ir arčiau 
glaudžiam!. Savų draugijų prezi
dentai be! prakalbų rengėjui ne
bežino (o gal- nebenori žinoti) kas 
prakalbas vengia. Tų parode mū
sų-kolonijoje rengtos prakalbos: 
Vakaro vedėjus užėjo ant estrados 
ir nežino ką sakyt —• nežino kas 
prakalbas rengia, tuomet sugrįžo 
pas “spykerį” pasiklausti, o tas 
išvirožijė. ’ •

Džiaukit komunistėliui savo 
skurgalius ant tvoros, tegul juos 
rudens vejas irlietus iškošeravo-. 
ja — o kai jau įiebeclvuks, tada 
galėsite atvažiuoti su mumis pasi
kalbėti.

Angliakasis.

r NEW PHILADELPHIA, PA.

* Jau senai “Darbininke” buvo’ 
žinelių iš mūsų anglinės padangės, 
mat Čia nieko tokio nepaprasto ne
įvyksta, dirbam, triūsiam, val
gom ir tt.

Darbai kasyklose eina gerai. 
Dirbam pilnų laikų. Pastaruoju 
laiku skraidė po mūsų pašales ka
žin kokie bimbalai. — norėjo tru
putį pamulkinti žmones, bet deją 
nepavyko, lies mes visokio plauko 
vabalus pažįstame — bepročių ir 
žmonijos mulkintojų štofo nerei
kalaujame, ir visus Bimbas pa- 
šrimeiame iš kur atbimbė.

i Štai spalio 21 d..MinersvillĮo ko- 
taūnisfki buvo surengę prakalbas 
mūsų kolonijoje, tjž kalbėtojų 
buvo pakvietę tūlų Bimbų, žmoge
lį, matyt, visai bemokslį, turbūt 
kokį gatvešlavį, nes turėjo prisi
rinkęs keletu ekzempliorių knyg
palaikių ii* laikraščių, kuriuos pats 
tik galais pirštų čiupinėjo. Tas 
Bimba kalbėjo labai bobiškai; pa
sakojo kaip jis atvažiavo Ameri
kon, kaip: gavo darbų liejykloje, 
kaip su .varšavioku keikdavosi, o 
darbdavis iŠ jų juokdavosi, irtas 
viskas buvęs dėlto, kad nebuvę

stengiasi išplėšti iš jųjų kruti-- 
riią 'lietuvystės paveikslą, ir 
išSLufbti iš jųjų Gėdėmirio ir 
Primies kraujo' kūnelius, .

. Geda,' Uu toji laisvamanė, 
dar-pati būdama moteris,- šei
mos pavąikslas, nuleidžia savo 
akis.

* * * -.
• P. K Patartina jai mažiau
valgyti rūkytos mėsos tas jio nariais Įjt)L6. Paskui bleviz- 
karfais apsunkina visą žmo
gaus protą, arba pasišaukti sa
vo miesto Sveikatos Skyriaus 
gydytoją (Koard of Health)/ 
kad parūkytų jos prietarinį ir 

’mikrohlnį protą ir liežuvį,
Did* Anupro.

Beje, M. Milukas parduoda Ai- 
riogaioj visus pabrikus ir vėrpyk- 
Ias,

Š| mėnesi apleidžiu Lietuvą ir 
.■važiuoju į Baltimore, Md.

Su tikra pagarba/
J. Lietuvininkas

OLEVKLAND, OHIO._«
L. Vyčių 2fi kp. atliko garbingą ir 

didel| darbą.
' Kpidių 2d d. D. Vyčių25 kp. per
statė didžiulį veikalą t “Keistutį” 
Germaniu Thurn svetainėje, tiea ■ 
55 gat Prie šio luilžiiro buvo reng
tasi bemaž-ko pusė metų, kad tik 
jią būtų gerai perstatytas. Žino-

BALTIMORE, MD.
(Tąsa)

Dabar Lietuvoje biedniems da
lina dvarų žemes, bet nėra iš ko 
triobos pasistatyti, arba gyvuliai 
ir padarai visokį įsigyti. Pinigų 
baisu skoiyt, nuošimčiai baisūs, 
Valdžia negali mortgidžių . duoti, 
ries pati litų neturi, su baukomis 
ir tas pats.

Daržininkai tai gyveniLĮw seno
vei, kaikurie ūkininkai turi gerus 
sodus ir pavyzdingus ūkius. Ži
noma, yra ir blogų, bet ir §ie ve
jasi.

Ubagų tai dabar yra prieglau
dos. Daugumas jų ten gyvena, 
bet dėl stokos vietos,, kiti ir seno
viškai ubagauja “ir sekmadieniais 
ant Šventoriaus sėdi-.

O gėrimai taip sutvarkytį kaip 
ir prie rusų: monopoliai ir alinės 
šventomis dienomis valia atidaryt 
nup pirmos po piet iki ketvirtai,' 
šiokiomis dienomis atdara nuo 
8-nią ryto iki 8 vai. vakare; per 
muges, jomarkus turi uždaryti 4 
vai. po piet. Degtine ir alus ge
ras., . -

Pas žmones ūpas buvęs labai, 
blogas iš priežasties kritimo dvie
jų pinigų: rublių ir markių. Žmo
nės buvę labai sitbiednėję, bet 
kaip dabar matyt — atsigriebia. 
Kaip kada klausinėju ar nesibijo 
karų^ tai atsako: “Tokių didelių 
greit nebus, o su lenkis jei ir teks 
pasimušti, tai tik baikos,” sako, 
“mes jiems kad duosime į skudu- 
rius, tai jiems pasirodys kaip lyst 
į Lietuvos žemes.” Visi žmonės 
ir inteligentija griežtai nusistatę 
Vilnių, Gardiną ir Suvalkus atsi
imti. <

Dabar valiutai nusistovėjus, pas 
visus yra didis pageidavimas tur-

CUNARD
Į LIETUVĄ 

trumpiausiu laiku, ta& .Herodų, tre
jetoekspreso laivais 

JBerenffgri^^^A^uitanifc- 

; (per Clierbourgę ar SoUthaittpton<)r
Lietuviui važiuoju Lietuvon sve

čiuosima neilgesniam laikui kai me
tams, galės grįžti Amerikon neat«l- 
Žvelgiant f -kvotų.
H LIETCV08 Į AKBEIKA

JEI manote parsitraukti giminus 11 
Lietuvos, vietas užsakyklt -dabar. 
Musų ofisas Lietuvoje sutelks jiems 
pagelbų ir duos patarimų. Visi tre* 
člos tiesos keleiviai tūri atskirus 
kambarius. KUogerląuMlas įvaromas 
Ir maistas, sumik- f 
menų klauskit vlė- f 
tin to agento 
arba

r.

CUNARD LINE 
12(J Statė St, Boston, Mans.

BHHH'

, Trumpa ir tiėSi kelione į

LIETUVA
, Laivui išplaukia su pufikausiafs 

{rengimais,

“RESOLUTE” ^LTANCE” 
“ALBERT BALLIN” 
. “DEUTSCHLAND”

Veža J, II Ir III tiesos pasažie- 
rlus, ir labai grąžęs kabineto lai
vai “Clcvciand Maimf, Čtay” 
“Kansa” “TTmrinfflay “VcstpM-i 
Ha.” Uždaryti- kambariai del III 

, tiesos pasažierią. Grįžimas bagy
je 12 mėnesių nerokuojamu prie 
kvotos įstatų.
UNITED AMERICAN LINES

;rjliusrottemberg
260 Hanover Bt., Boston, Mass. 
arba pas . kitus įgaliotus agentus.

*

gojo ir gerai pamelavo apie kuni
gus ir‘ kvietė prisirašyti prie, jų 
“suBildėB,” kurion nariai dabar 
priimami beveik už dyką, o na
riams duodama visk^(neišskir^nt! 
smalos kauį>). Vielok jo blynai 
pmisylvauimms nelabai patiko—uim nelabai patiko--

^LLOYpt
JVĘ3K K A LEDAS

KAAfcJE
Ir keliauk per BCeiueu'a aut

SS. COLUMBUS
(lWžiuu8iK ir greMiauai* olėUkaa 
laivas, arba kitais laivais ŠloS 11- 

' nljoe. Išplautos r
. Lapkr. i5, 27-XJraodiio 11. 

dulktos trečios tiesos finjutos,
f atskirt Itauibartol tiktai. •

. i fi Mfg Jtg iv

SĮKctaimros kalaus 
H Brenien’o I Kamiu

anfigw« tLįYi) : 
lwA®KŠQTON?RTliBBT į 

y , arįju i vl^iul^įut<., r

Ar Manote Važiuoti 
Namuosna ant 

Kalodų?
■ ■ ' , . ■ 

SPECIALĘ DIDELĘ KALĖDŲ 
. EKSKIfltSIM

Rengia mūsų Linija po ni- 
veisda savo locno atstovo

LAIVU
“ESTONIA 

Gruodžio 3, f 034 
lt vai. ryto , 

Nuvažiuorit rta&atį Baltijos 
irar |iwwni_ bj 

be vargo vandatrivul kelio
likos valandų atvyksit į 

Klaipei
KITI IŠPLAUKIMAI:

UTUANIA....Lapkričio 18 
Kitoms žiūroms ir prekėms 
kreipkitės prie mūsą paskirtų 

agentų

BALTJC AMERICA Uįtt 
*9 Broadway NevriYcfk'’ 

.• • ■' - ***<

r

»



f
r

f " ■ 1 • . I ' ' 1 ' ■ *"
mi mūsų iautos tėvo gyvtotoiim. 
buvo atviiMartto kitoferiatotei, 
eBerfingiausrai ir aiškiausiai, tai 
konrfUntudja žmontų žodžiai. Vie
na* Clevetondo tūzas taip iydrrii- 
kė: “Niekuomet aš nesitikėjai^ 
kad jie (vyčiai) atliks taip gerki 
š| veikalą. Ktti štilro, t<d dar to
kio veikalo hebnvo Člevriindc per 
statyta taip gerai ir gražiai, kaip 
“Keistutis.” Gal delta taipL gerai 
nusisekė šis .didžiulis milžinas at
vaidinti, kad jatee dalyvavo Vy
čių 25 kp. it įžymiau
si seenaa mėgėjai fr gabiausias 
Clevelando liėtttvių tarpe teatrų* rf
mokytojas. (Artistų vardus ap
leidžiame —* jait jie tilpo. Red.).

Man rodosi, kad tik M artistų 
sąstato galima spręsti,“kad įiuvo 
sukinkyta gabiausios 25 kp. spė
kos šiame veikale. Bet, ištikrųjų 
nebus pro šalį pažymėti daugumos 
artistų gabenai ir jųjų didelis ta
lentas, b ypač Vyčių prima1 donų 
— panelių. “Bituta,” tai tikrai 
vaizdavo mūsų tautos motiną, Bi- 
rutą, kuri savo Švelnia nuo širdies 
senos moters kalba labiausiai už
žavėjo skaitlingąją publiką, o y* 
paė, kada Keistutis sugrįžo namo 
nuo mūšio. Negana to, jąją la
bai puošė gražūs ribai, žili plau
kai, maloni kalba ir gražūs judėji
mai, Nors p-lė Simonaitė ne
senai pradėjo imti Valyvumą sce
noje, bet nuo šio didžiulio veika
lo ji tapo įrokuota tarpe įžymiau-

rtitrinii r
1*^-. i. -. ... ... - j

. te i. u iaiąptM, kutg te ««m g&n vaisa* vfttę.

HiitlMIlItfi“ KNYfiYilČ tAWO|į|| .
t

____________ ... .
Įteigta Tirinėjftui figmtate prūsų,tatvių fr ifetttyifc V -

kalbamokslio srytyje. Pirktoj dalis. Kazimieras Būga'. No.
45. Šv. Kariimero Draųgijus išlHdfffita...fc® 

ja* 1 didis. II-sis patayM leidimas pėr Dfetttvty v 
Ittrfodbįlraugiją1.»**'• t1?! ? 

Algebros 1 dalis. II ir IV klases kursas, jfr. Bag* _
dona*. Lfeinvių MoksleDraugijos leidinys....74 

Ckmtoa ^ratiAtaBMAtlte. I dalis. Negyvo ji gamta: žeme, vanduo, t.« j 
oras. Parakė J. Baronas, kvietimo Ministerijos leidinys.... .75 

KaipAtttigai Milj* Lengvi mokslu pasakojimai, tr.
Mašiotas. 4“Švyturio’* B-ves leMiiiys, Vilnius—1515 m..,.. jSt 

įjMuriĮį. fcalboa Gramatika. Trumpas vadovėlis motyklomš. „
(Mokslo pradžia). J. Damijonaičio. Kauftds, .80"

Moltykla. Laikraštis mokymo ir auklėjimo dalykais.
P. Dovydaičio leidžiamas. Antrųjų, Wl?) mėtų I-ji kiiy^a. . 
JCatme, nr.

16 pasakėlių parinko ir perpasakojo Pranys Ma
šiotas «H savo mokinėmis; pieširtėlrnis paaiškino Petras Kaljlb- 
kas. Vilniuje, 1918.,15 

ffatiH Ctereriortatija. l)el LietuvišktjMoksIainių Amerikoje, Da
lis H. Pafengč P. Btandukas. Spauda “Kataliko,” Chicago, 
Jlf. .. ...■>. i ........ . . i ...f ■ t> >_>>)> i »«<

Nauja Skaitymo Knyga. Lietuviškoms MokslainSms Amerikoje. - 
Dalis in. Su paveikslais. Antroji laida. Sapuda “Katgii- 
Iko, C liicngo, III........,.........

ikkaMHs. Pradžiamoksliams elementorius su skiiitymMHis. Ant
ras pataisytas leidinys. Sutaiso Esrnaitis,i» .35 

įtaikų Darbpnččiiii. Skaitymo knydgos pradedamosioms rirokyk- 
■ Joms, po elementoriaus pfrimejl mėtai. J. Murkiu Švietimo * 

Ministerijos leidinys ........... ,5#
X6)^nM, B0r(*1id mokytojų rinkinys kalbūs mokslo rėi-

. kalnt Leidimas antrasis* Vilnius. A ......./L...,.. .F... * 4.W 
mmoųinFs Demokratijog PagrfiiM Paraše it išleido Uosis. „ * Jfe 
Turto'Dabar |U‘ra“pasiskaifymuL 67 puslapių. Para- 

j ų7>- TTfiviM * Jiržm" ' *•- < »? v? * • * f ♦ A * • _• • f • • • fr V •' • • * •• * ♦- r * •' ♦ •• » '• • * fr «- * -ę < «- -fc *

KafcHtitfš IMftffss* Labai.graži apysaka. Antiškai paraš^*Ma- 
: ■ ry T. Waggaman. Lietuvių kalbon verte Jonas Tartydfcš.... .75

PAAIŠKijflitjfrt
Užsisakant knygai* iš katalogo, visada reikia paaymčti 

knygos vardų. Užmokesnį žemiatis <foleri6 galima siųsti pašto 
. ženklėjiąis. Virš dolerio reikia siųsti ččkiit arbd 2-nibfi®y oTd-ė- 
Tito” Visais reikalais kreipiantis it pirtigtĮs sitoičiaAt, vištto- 
met adresuokite taip: r .

3flft W«st settft ttfttffif; Sfefli.

‘J ‘ -j * j. ,

r ' r'" m 
i!

t

IfPltftfcB BiltBA.
Visi mokytesnieji žntones gerai supranta vertę, gerų, dorų 

knygų ir laikraščių. Todėl popiežiai, kardinolai, vyskupai, 
kunigai ir visoki mokytieji ragina visus skaityti geras* doras 
knygas jr laikraščius. Štai kaikurių didžių vyrų išsirėiškimni 
apie knygas ir laikraščius:

' Vienų knygų pakanka paragauti, kitas verta praryti,,0 
kaikurios yru tokios, kad jas reikia sukramtyti ir suvirškinti.

r — Bacon
Jei knyga kitos nuo širdies, tai ji pasieks kitų širdis; au

toriaus šiaip visokios pastangos ir dailinimai mažai tereiškia*
—-Oarlyle

Per knygas mes pasišnekame su augšfėsniais žmotifmis, o 
tas pasišnekęjinto būdas visiems prieinamas. Geniausiose kny
gose išminčiai kalba į mtts, suteikia mums savo brangias min 
tis ir lieja savo štolų j mūsų. — Ohftttftiiig

Kiekvienas, geidžiantis savo tautai labo, kiekvienas Švie
sos šalininkas, privalo kirodaugiatiriai pasirūpinti išplatinti sa
vo apielinkčjc dorų laikraščių. Nesigailėkime darbo ir išlaidų 
bažnyčioms, mokykloms, draugijoms, taip pat nesigailėkime Iš
laidų ir žygio doriems laikraščiams platinti.—Brof. ^un. Bnčyfc

Skaitymas protui yra tuo, kuo pasimankštintoms .kūnui. 
Kaip Vienu užlaikoma, sustiprinama ir padidtoaina sveikata, 
taip antru proto sveikata gaivinama, aiiklėjaiųa ir sudrutina- 
ma..— Addison. - .

V * ’

Žmonės^ išnyktų puse pliauškimų, jei jie skaitytų tik to- 
kinas raitus, kurie skaitymo užsipelno? — ”

, * Vanduo po lašą varvėdamas akmeni prakerta,—taip nuola
tinės bedievių zaunos negali neatsiliepi i ant pažiūrų ir jausmų 
katalikiškos visuomenės. — Kuū. A. i

,e

įspūdžio,-darė įJmones,-kada jis su teatrais taip išsireiškė: “Sa- 
:laukesi prie lietuvių senovės dm* dauske, labai ‘good’ atlikai savo 

. ... . . TV.. r r.. hų; ji^ savo rolėje labai buvo tm-
SBf Clwetad« loSSjy. Mm rol-. f
tamstos tankiau pasirodant sceno
je. "

“Marė,” p-lė F. Sakalauskiutė, 
kuri yra žinoma visai plačiai Čle- 
•velando visuomenei kaipo talen
tuota sceiičs mėgėja,. taigi ji ši 
kartą apturėjo didžiausią garbės 
vainiką, kokio CIevelande dar ne- 
ra apturėjusi už savo tokį puikų 
aktinimą, žiaurią meilingą, piktą 
ir kerštingą kalbą. Vienas žmo
gus išsireiškė taip apie p-I| F. Sa
kalauskaitę i “Freucė labai gerai 
lošė.”. .Daugiau-apie^rriemanau 
ką rašyti, nes ji yra Clevelando 

‘lietuvių scertos karalienė.
O ką galima sakyti apie Cleve- 

lando lietuvių primą doną — p-lę 
A. Balfrušaitę, kurią vienas Lietu
vos artistas pavadino: “Jūsų pri
ma dona.” Bet aš sakyčiau, kad 
tas artistas ir neapsiriko taip pa
vadinęs, nes dauguma mūsų ko
lonijos scenos mėgėjų ir scenos 
mylėtojų ją vadina gabiausia lo
šėja clevelandiečių lietuvaičių —. 
merginų tarpe meilingose rolėse. 
Taigi aš patarčiau panelei A. Bal- 
trušaitei nepadėti liaiu-ų vainiko, 
kurį ėsi užsitarnavusi ėlevėlandie- 
čių tarpe ir ant tolinus’ pasilikti 
scenos karalaite.

Kada pasirodė ant Scenos Lietu
vos niekšas, Jogaila, tar tikrai jis 
gyveno jojo kūne ir dvasioje, nes 
tai Iiūdyja jo judėjimai, kalba, 
žiaurumas prieš savo dėdę, Keis
tutį. Nora iš pirmo buvo apfeime-. 
tęs Keistutį mylįs ir gerbiąs, bet 
antpabaigos viskas išsipildė — į- 
metė. senelį savo dėdę į kalėjimą. 
Nors Pijus Janulaitis čia gimęs ir 
augęs, bet jojo dvasia, jausmai 
tikri lietuviški, tai gal už tai jam 
tdip sekasi puikiai lošti teatrus. 
Laukiame kitą syk Tamstą pasi- 
rodairt jenoje.

Vaidyla, nors savo rolę gana 
gerai atliko, bet dšr daugiau ver
tėjo biskį jausritų įdėti į tą rolę j 
jis savo užduotį atvaizdavo pa
girtinai, bet dar butų geriau at
likęs, jeigu būtų visuomet su vi
sais lankęsis į repeticijas.

Runoras irgi netaip mokėjo sa
vo rolę, kaip kiti, nora jam, kaip 
man tėko girdėti, kad buvo jau 
senai išdavę teatro knygutę, bet 
nežinia dėl kokios priežasties tą 
atidėjo ir neshnokrno; jis nudavi- 
mus labai gerai darė, atrodė tikrai 
kryžiokas, b^t būtų daug geriau 
atlikęs savo plę, jei žodžius ge
riau būtų rfiokčjęs.

Būgėnks saro užduotį atliko la
bai gerai; aukštas vyras, rioieriš- 
kai apsirengęs; jis tikrai atrodė |

rolę?’ Daug jį sveikino ir teikė 
jam garbes žodžius. Užtenki! fak
tams apie ’jo lošimą žmonių kom- 
plimentų.

Mai buvo atlikta, nes tai'liitdy. 

ji žmonių išsireiškimai :’ “Kuzas 
ir-gi labai gerai lošė.'” . Jo visuo
met žodžiai buvo surišti; su jaus
liais nuo širdies, o tas padaro di
desnį įspūdį į žmones. ‘

Butrimas tikrai buvo Keistučio 
bičhiolis, senas, aukšto būdo, dik- 
ias .vyras, su žila didelė barzda^ 
jis .vaizdavo didelį Lietuvos kar
žygį, o ypač gerb. Dubickas savo 
iolę buvo gerai išmokęs ■— tįavo 
užduotį atliko karžygiškai. .

: Dar turiu pažymėti ir apie mū
šų kdimjos scenos karalaitį — Pr. 
jjartniką,’ kurį dauguma clevelan
diečių vadina įžymiausiu lošėju 
meilingose rolėse. Konradas šį sy
kį tikrai parodė kaip reikia mei
lę ir žiaurumus parodyti. Taigi 
brangus jaunikaiti, turi gabumus 
ir naudokis jais.

Vytautas savo dalį atliko kuo- 
geriausiai; jis tikrai vaizdava Di
dį Liet' K.\Vytautą; pilnas ener
gijos, daug turįs kąržygiąkojs dva- 
;šio, jaunas, gražus, o tas ‘ labai 
publiką patenkina. Geras pavyz- 
dis kitiems šičia augusięms vaiki
nams paimti nuo Pr. Urbšaičio.

, Apie Keistutį daug nemanau Ta
šyti, tik tiek pažymėsiu/ką kiti 
Žmones apie jį’ir ju*aktjnimą, ir 
kalbą sakė. Kada visi aktoriai 
pasirodė ant scenos padėkoti pub
likai, tai “Keistutis” prabilo gy- 
rVtt žodžiu išreikšdamas žmonėms 
padėkos Žodį — tuom syk publi
koje pasipylė didžiausi aplodis
mentai ir šauksmai: “Bravo, bra- 
Vo Keistuti!” - Vėl kitas žmogus, 

s kuris yra gana gerai susipažinęs
. t 1
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Mokinkites angliškai . ■ 
. Amerikoje esantiems Ketuvrains pramokti ang- || 

liškos kalbos yra gyvatf reikalas. Nemokantiems ir , gf 
ažai temokantiems turime tam reikalui knygų. Štai 

j. jos: J ' ‘ / ■;

I VaSfiiHHk AiiGi.iSKbS-KALBttš; pusi, si a -
| Kaina *1.75. • .

Antras daiktas yra tai Žodynas, žodynų teip-gi 
.tnriįinte* .

ŽODYNAS augiiškai-lietuviškos kulkos, piisl. 
B35. Kaina drūtais apdarais $6.50.

Iš didumo vienos ir kitos knygos galite spręsti, 
'jog is jų galima getai angliškai pramokti. “Visi jų 
įsigykite.?

Į Fihi|to8:8u'uŽšakyiųais siekite: ■ - /
£ A *’

I ' - “DARBfikiKKAS
.. ......................... ........................._|. 366 W.B»oadway
Dilio# laraB*. Vaidvltt irgi

i Kam čia didžiausia garbe tenka, 
tai sunku pasakyti/ aš sakyčiau, 
kad teatro mokytojui — gerb.* 
Juozui Klimavičiui už jo talpiau
siai išmokinamą ir davimą lošė
jams gerų; nurodymų. Gerb. J. 
Klimavičius turi didelius gabu
mus teatrams mokyti, nors jį vie
name “ Darbininko” numeryje iš 
Clėvelando korespondencijoje iš
gadino vaikėzu, bet prie šio'“vai
kėzo,” tas “vyras” neatstovi nie
ko teatrų mokinime ir sarmata y- 
ra rašyti taip apie šį vyrą, kuris 
didelės garbės vertas. Taigi, 'bro
li, Klimavičiau,, tau.teikiu “Keis
tučio” atlikime didžiausią liaurų 
•vainiką už tavo pasidarbavimą.

■Tarpe aktų buvo, ir deklamaci
jų. Deklemav? p-lg Izabelė Žaba- 

viutė; kuri'gana juokingai pade- 
klemayo., 'Taigi garbė tau jauna 
panele, mž tavo drąsumą, lietuviš
ką dvasią ir patrijotizmą.

", Taip pat buvo atlikta juokinga 
komedija  ̂(Vardas tos komedijas 
neteko sužinoti) kurią atliko visos 
trys'sesutės. Šimonaitės. Publika 
labai.turėjo gardaus juoko iš jįjį 
.nors laike teatro dauguma žmonių 
ir apsiverkė žiūrėdami į Aldonos 
gailejimąsi Keistučio, bet ši juo
kingoji komedija nudžiovino visų 
ašaras.

( Žmonių buvo atsilankę virš pen
kių Šimtų. Vakaro vedėju buvo 
X Jonuška. Po teatrui buvo šo
kiai.

» i-

.15

.10

.25

TEATRAI.
*■

Išganymu Apsireiškimai, arba atėjimas Ir gyvenimas ant žemės Jė
zaus’ Kristaus. Teatralinis vaidinimas (su gaidomis). Sudės
tė V. Juozis K—s, Spauda ir turtu “Kataliko, N Čhieago. .75 

Jurgis žiburys. rijų veiksmų scenos veikalėlis. Parašė Mikas 
Gudaitis. Kaunas, 1018 m,............................................................

Knarkia Paliepus. Komedija 1 akte. Sutaisė Clmėifis. • “Kata
likas,’ ’ Chicago,: UL _________>.*•*.*..........    ...

Lietuvos Pasakėlė. Vienveiksmis dramatinis poemas. A^ydūhas. 
Sniegas. Drama 4-se veikmėse. Verte Vincas Akelaitis. SpaU-

. da ir lėšomis “Kataliko,” Chicago, III..............____ __ .40
Vienuolio Disbuta Šu Rabinu. Vieno veiksmo juokai, palietuvi

no Vaidevutis., Spauda ir lėšomis “Kataliko,” Chicago, III. 
(d vyrai) 18 pusi. «lo

Deklematorius. Deklemavimui eilių ir monologų rinkinys. Su paį ‘ 
aiškinimu kaip reikia deklemuofi ir žaisti. Surengė K. t J.

. Chicago, III., IDII nn, pusi. 164. Kaina-................... 
Žydų Karalius. Drama keturiuose aktuose penkiuose paveiksiu*)- 

. . s.e. Laisvai vertė J. M. Širvintas.. ...........  «...
Dramos: 1) Germanas aktų, 2)Fabi61a 5 aktų,.3) Liurdo Stebuk

las 4 aktų, Sutaisė Jonas Tarvydas.
Esumas jlI-Čioji dramos dalis “Gims Tautos Genijus.” Parašė 

kun. Leonas Vaičekaukas_____ _______________ _
Vaikų Tėatrai. Dalis L 1) Pagalvok ką darai, 2) Jono laįifte, 3) 

Pasakyk mano, laimę. Surinko ir išleido S. K, D, ir N..’... 
Vaikų Teatrai Dalis Ii. 1) Ištirsime paskui, 2) Antanukas naš

laitis, 3) Mėginimas. Nurinko ir išleido S. K., B. ir N.. .. . 
Vienuolio disputai su raftitot ■ Vieno veiksmo juokai, yėrfė yai- 

devutiš. Chicago, III., JK)i3, pusi. 18....... ...................... ... ,1Ū
Visi Geri. Trijij veiksmų sceniškas vaizdelis. Parašė F. .V- 8o.

Boston, Mašs. 11)16, pusi. 32. Lošime dalyvsluja 5 vyfai if 
b— motėiys *.«..,.*«♦. — .16

MALD«® ffi Symo iATjiittį'
Apaštalyštls Vienybėje Saldžiausio^ Jėzaus i^įdrėst pa

tiltos. Iš angliško išguldė kun. P. Sauriteaitis.............. 
Ar Y-ra •Bfevaftt Išleido “Drangas,” CMčafd, lfl..L........... 
Ką Kiek^temeš fate&aff fe ............... ..
Katalikų ^ikyWt patvirtintas Žemaičių Vyskū^stės,

II lakta. Sv. Kaznmėf o dr-još leidinys.................... 
KatekisW kūdikių mokyktojė ir la

lėjimo namtroše. sulig kun. Lamberto Nolfe, CK S. i. Ėrdrhg- 
toiio Opatystčs Liturgija ir Katėkmfeo pTOfėSOrikūt, &venfov 
sios Mūrijęs Centralihėš Seminarijėk OsCoft. . LfctUV^kai- šū- 

’taisė kun. P. Baurasaitis................. . .,,............ 
Leiskite MafuSsms Ateiti įtarimai ir maldos, lau

kiantiems ir sulaukusiems gražiausios gyvenimo dienUs, Pa
gal Kun. Fėehtą., Btttaišč K. tJ. kranas, ytlhiiis..........

Meilės GaSyt£. Parašė Kun. L? J. Vattghan!. Vertė ktm. Jurgis J

Pirmosios Komunijos Atminhrtms. Sustato kun. P. tf. H-oji laida.
Šv. Kazimiero Dr-još leidinys. Vilnius......... .. .02

Rymo KataHkV Mofelas, kūdikių prie pirmosios Komunijos pri- 
rengimul tinkantis, su pridėjitou pirmoje vietoje fcotoišfjos §a- 
taisytųjų poterių.. Surengė ir išleido kun. P. Saurusaltis........ .. .25

Skaitymai iŠ Šventėjų Gyvenimų. Kiekvienai metų dienai. Spau
da Aiaigzdes «•.«««« • *•..... *. •... ... ....«........ . .3.50

^Švenčiausiojo Jėzaus Vardo Draugijos įstatai. Vertė iš anglų kal- 
; bos Jr išleido kun. P. Saurusaitis....7.... *. *i, 
šventoji Naujojo įstatymo Istorija. Parašė kum Kazimieras Pal-

■ tarokas. Teologijos Magistras, Žemaičių Seminarijos PrOfėso- 
riuš. III-ji pataisyta laida, šv. Kazimiero Dr-jos leidinys.

jŠVėntoji ^ėnbjo jst&įymo Istorija. Parašė Kun. Kazimieras Pat- 
' j *1 r1- » rrv *1 • » .. A t* J. Y j—_ X. ■ _Y _.x 2’^. *2i - J* .

■ 

r r 
iii'

.50

30

.65

.10

1924
1 J<au jos Kanklės. Šį kartą S 
į leidžiama knyga— -uTfej1j8 
| Metų Kankles/ ’ už 1922-3-4 8 

fmetus. t
I “TrdjiJ Meto KaiOr’| 

n bus atspauzdintos Lietuvo- fi 
j je ir išsiuntinėtos visiems 8 
Ožsiprenumėravusiėms Ka-8 
tfičdoms, 1924 m. Prenume-3 
Jratos kaina už Trejų Metų S 
į Kankles (fa doleriai, o vėTS 
J liau bus brangiau. S

g Antrašas^ * J

I ItNIM Č^lOtAS f t W. tennas. f
ii M ^sf pašto ff

f Jitoney OTaer fais., w.

rik Ką IS spaudos astuont, nač-1 
JI mnztgos yėtlbilai, dalnjiVfihiil 

■m Į plano rtkornponlmėntu.
* ' * I --1

t. AūūTa jirifiU dieną (solo)', .glito! f
2. ZiMigždutii (solo)' fr ' * į

- AuHtd Rytafi (duetas)'.... JiŽ '
3. OI, Dffl0id8(solo arba dbėtV .to
4. oltturnd.it _ ’ ■

(duetns tassui ir sopranui) 1.25
5. Piemenėlis (duetas) .to
6. Of Laisve (miSrram kvar- . !

.50
-.--■-a •tjr

Imant visus veikalus šjkiu
Siųsdami užsakymus, siiįšIMte f? 

pinigus iSperkant pašto monėy or- 
deri ir adresuokit sekančiu: antra
šu:

A. &LdI&££s, 
i. O. tet 18; So. SMMį, teiti

5. Plemenells (duetas)

totui arba chorui) .......
7. Myliu (mišriam kvartetui 

arba chorui) ...... ./....

it

- čgi
7

>f

So, Boston, Mass.

.35 

.-5?
.05 >

s
i

.35

.35

.50

20
\

.(8)

I

j> -

•»

A. f. esftS®iNER—b.simonavičius

MNMI PIAMO. COMPAJY. 
!te Mf giėtt (Mgeriausi« a&fafo jHn ^šnHi- 

''•MHbf « McmkUi tolius dėl įhį pfifaij. Sirtfi jįtttit IMMf, itftefHftit <425.00. R«Me Sfėiffite: .
«JA«i>INER PIANO CO.

Providence; R. t.

i Mm»ĮAUTI)iM|lWW#
l Pmtoiddarfle naujus BUICK . 
» automobilius su Segtais breikais .
j (motorai8)puitiauslOB, tvirčiau- . I 
> alus nraSlnos aut kelio. Gailina I 
t su Butčk lengvai pradėti važluo- I 
! ti Ir lengvai sustabdyt Nemo- I 
r Išntis Vallboti gali lengvai 18- 1
Į mokti ir su musų pagelba gali* V 
; ma greitai gaūti leMIihų (11- Z i 

rft cense) važiuoti kntomėbnbi* | ’ 
jf Pretč naujiem mitokam nuo 
X >1,070 rih ^ŠiOto. Vartėtos ir ] 
A perdirbtos magiuos nuo >100 Iki J 

■i >1,200. /Tl
1 ant lengvų igmo- tg,’

J kojinių ir labai greitai ižmokina- 
i me važiuoti. ■

» Telpgl parduodame batarejas, llADid to visokiŲ autoniobiHams ^Ifc 
« menų, tafjėrij^ tūbų ir 1.1 pigiau kur Mkur mieste, galima pirkti ir 
• taisomu mamnas nebį-angiai ir atsakančiai. -
« Btspėrtftt metAuikai padaro ^tlvlnią (Ut) aut muiįnU b? batarajų 
X visiems tirtai Ltotuvhj garadliuti ir iutommttų kratMtiM.
| MOTOJ SALSt OOjt?A«r , 
| Mi-W0 MK ; ' Sooth teden, teo.
| BUICK SALES AND SERVICĖ

k Telephone So. Bostou tolti ir 18TO, v j

tarbkaš. Teologijos Magistras, Žemaičių Seminarijos Profeso
rius. III-o,fi'pataisytu laida. šv. Kazimiero Dr-jos leidinys .50

Vienuolini Luomą, sykiu su trumpais patarimais apie pašaukiau 
į kunigystėn. Šv. Alponso,. Bažnyčios Daktaro, veikalas. Iš ang* 
i liškos kalbos verte Kun. P. Saurūsaitis.................. ... .35 
V. Dievo žodžio Apsakynėjnnas. Jo stovis, ydos ir jųjų priežastis.

13 dovanėle klebonams. Kun. F. Januse virius. Kaunas.... 15 
žemaičių Kalvarijos Aprašymas, ypatingai dievobaimingiems ke

leiviams j tą stebuklingą vietą. Bu 21 paveikslu. Sutaisė Kun.
Ragaišius. Vilmus .*«a>

MOKSTiD
A Brief Lithuanian'Gramm&r ur Principai Bules tu learn the Lith- 

anian Lunguage. Cmupilect by Bcv. P. Baurūsaitis......... .20
?■

* ■

I

f ž*

I

M

!

a i»m mi 11 įHiemm****

oltturnd.it


*

i Wv
JHV

k

•v

.»

- «we ems=—

t METINĖS ŽINIOS
“KELEIVIS” PASIAIŽKINO

DX«BIWIWKXB
ijll..Įiwmiiiiįjimt.iii ir Hi.riiimimiiiuuį ■■ I

yra nepaprastai gražus, bus ir 
daugiau įvairumą, jei laikas 
pavelys. Kaip teko patirti, tai 
artistai gerai išsilavinę Ir pui
kiu veįkalą šauniai atliks* Tad 
mums, cambridgieeiams, vertė
tu skaitlingai atsilankyti. Tiki- 
mari, kad taip ir bus, bet ne tik 
patįs eikime o stengkimės iš
judinti ir tuos, kurie Beturi 
progos siu žodžią skaityti.

Visas pelnas minimo vakaro 
yra atariamas parapijos nau
dai.

MIRBTA.
Žynius Suv. Valstijų senato

rius Lodge baigia savo dienas 
Cambridge'ia, • Mass* ligoninė
je. Jau nuo seredos jis neteko 
sąmonės. .lis buvo senate res
publikonų įnirti jos vadas.

- -^.■■2.-... --------,............ -V... ---- -r-f-

1 ŠTAI MŪSŲ PREKĖS
| piktųjų lietuviškų ramunėlių svaras 
į 40e., 5 sv. — 71.50; liepos iledttl au la- 
I pelinis 50c. už svarų, 5 svarai —> 12.00; 
I liepos žiedai be lapų 05ė, av., 5 sv. — 
l$&25; puplaiškių tapai 75c. sv„ 5 sy. 
|— $3.00; puplaiškių šaknys |1 nv., C • 
hv. ~ $3.85; stambios trejankos fiv. ‘ 
Į $1.25, 5 sv, — $4.75; kadugio uogų 
lsv. 25c., r> sv. —7oc. Ir'daugybPsklto- 
Įkių žolių. Atsiųsk 10c, o gausi žolių 
Į katalogų.

M. BUKAITIS .1449 HudmnAva., Rocherter, N. Y*

paklydęs žmogelis, blakmiišys 
ir galą gale vis®, publika su
murmėjo, o “dženitorius” du
ris utždarė ir stovi1 prie durių. 
Gi svetainės net langai dreba 
nuo pasikalbėjimą* Mat publi
kos labai daug ir visit . akyse 
kaskart dauginasi, tai kiekvie
nas nori rėkti, kad visi kiti gir
dėtu ir žinotii ką, jis ^porina,” 
tai jau ne juokas. O ypatingai 
kai publiką sudaro net du tuzi-. 
nai laisvą asabu, prikaitant 
iftebatorius, jn iminšaininiuš 
protus ir ^dženitorin” su laz
da. .

Taip smarkumams, nepras
tiems “šiškouns” redakto
riams, administratoriams, laik
raščio' savininkams, ją hro-> 
liams, munšainės dirbėjams, 
receptą rašytojąms,blakių nuo
dytojams ir kitiems “cnatly- 
viems” ušt^kųaįs” išsifileso- 
favus, užeina ant estrados lais
vamaniu dūšią ‘ vado klapčiu
kas ir išdidžiai Apreiškia, kad 
didieji ir svariai visai Ameri
kai. ir visam * įvietiū debatai 
prasižioja ir neužilgo iš jįj naš
tą pasipils visokios sutros. 
Publika'klans^v sė
dynės kilojasi,.Klapfhikas, va
dinamas vakaro vedėjai, su
draudžia Vincą ir kitą kokį ten 
visai nusrlesusį 'didelį nabagą 
ir perstata savo bosą kalbėt.

įfalbos bus kitam “Darbi
ninke?’

Ii rėkti kiek tik jo pilvas neša, 
arba kol policija pribus, vie
nok, nepajėgs išrėkti iš Kemė
šio jo kunigystės ir Daktarys
tes. ’ ■ *

Rėk, “Keleivi,” tavo sorkūs 
iškilmingos ir gana juokingos.

STOGDENGIAI 
(ROOFING) 

Smalos ir tvyrto, metalo, Uelto ir 
alpsta Bingelių. Tai yra seninusi ir 
ataakančiausl stogdengiai So. Bo»- 
ton’e. Visas darinis gvarantūojatnM 
ir ypttlUcai urlmas,

# T. L. < Y & SON 
218—218 Bouran St^ So. Boston 

(Tarpo E ir F Strigta)
Tel, So. Boston 3062 

atssaaBSHSiEBfcs«GsaEaEa^^

•Privelto šeštadienio “Darbi
ninke *1 pastebėjome, kad ’ ‘ Ke
leivis/ 'rašydamas apie knn. 
Kemešį, nežino ką kalba* Tas 
‘ * K?** redaktoriui nepatiko. 
Tai dabar, po bravarinią deba
tų, jis aiškina^ kad tikrai taip 
buvo; esą,, jįs sakes kad “Jnr* 
gio TVasliingtono TJniversite- 
tąs/’ klerikalą kontroliuoja
mas, davęs- kun* Kemešiui 
° dr. ” titulą už parašymą strai
psnio apie kooperaciją. .Gi 
PDarb.” nors ir sakes, kad 
kun. Kemėšis nelankė to uni
versiteto, vienok nepasukęs 
kokį jis lankė. Tokią būdu ki
tokios išeigos jau nėra, kaip 
tiktai ^‘I<. ” yra pasakęs teisin
giausiai.

Taip, “Darbininkas” nepa
sakė kokį universitetą kun. K(S 
mėšis lankė ir kur laipsnį gavo, 
nes tikėjosi, kad “K.” savo 
pirmą pastabą pataisys, bet ka
dangi jis tebedainuoją papras
tąją savo dainelę, tai aišku, kad 
nežiną ką kalba. Keikia jam 
pasakyti.

Kun* Kemėšis mokinosi ir 
laipsnį gavo ne “Jurgio AVasli- 
ingtono Universitete,” b'ėt 
Kataliką Universitete, AVash- 
ingtone. Jurgio TVashingtono 
Universitetas yra vedamas 
“klerikališkesnią” žmonią ir 
už patį “Keleivio” redaktorių. 
J. \V, Universitete nėra ne vie
no kunigo mokytojo nei moki
nio. Kaip jis galėjo tapti kle- 
rikališku,*mes nežinome! To
kius dalykus tik “K.” gali iš- 
virozyti.
. Toliau “K.” lygina Kodj 

. “straipsnis” su “disertacija” 
(jis“Darbininkių’’ primeta ne
taisyklingą to žodžio rašymą, 
būtent, “Darbininkas’’ parašęs 
“dezertacija’ ’vietoje disertaci
jos. Gaila, “K.’’nemoka nė 
nukopijuoti. ‘‘Darbininke” vi
sai nebuvo tokio žodžio kaip

- . “dezertacija”). -
Ištiktąją, tokie lyginimai 

gali rastis tik “Keleivio” žo
dyne. Gi daugiau niekas ne
lygino ir turbūt nelygins 
“ straipsnio’ ’ su “ disertac i ja. ‘ ’ 
Straipsnis yra trumpa kompo
zicija, raštelis, arba rašinys,. 
nėra reikalo, kad jis būtų 
moksliškas, jį gali parašyti kad 
ir “K.” redaktorius.' Bet di
sertacija, tai jau kas kita, yra 
ilgas moksliškas išvadžiojimas, 
raštas, paremtas -tikrais fak- 

. tais ir argumentais* parašytas 
ne “Keletvin” dėti, bet un* 
veršiteto vyriausybei įteikti 
dėl laipsnio gavimo. Tr toks 
raštas, disertacija yra pro$eso- 

‘rią isekzamenijojamas* studen
tas yra klausiamas apginti jo į- 
rašytuosius dalykus. Tr tik ta
da, kuomet profesoriai persi
tikrina, kad studentas viską at- 
liko gerai, t. y. mokinosi, išdą- 

t ve visose įjam paskirtose lekci
jose ekzamenus, parašė diset- 
taeijąir yra vertas nešioti auk
ščiausiąjį mokslo titulą—Dak
taratą, duoda siekiamąjį moks
lo laipsnį.

. Tokiu būdu ir kun. Kemėšis,
* UŽ savo ilgą ir sunką mokslo 

‘darbą, gavo filosofijos Dakta- 
\ ro laipsnį. Bet tas laipsnis nuo 

'jo kunigystės neatėmė ir neat
ims. “Keleivis” su visu savo 
štabu, pasilipęs ant stogo, ga-
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ŽIDANAVIČIAUS 
KONCERTAI

Nepaprastasai koncertas jau 
visai arti — ateinančioje nedė
lioję, Japkričio t) d*, Lietuviu 
svetainėje, ant Iii ir Silver gat
vių, So. Bostone* Siame kon- 
icerte didžiauMią dalį programa 
pildis pats artistas A. Židana- 
vičius, jo pianiste bus gąbi mu
zike p-lė Oiurliiitč, jš Anister- 
diun, N. Y. Dainuos M. (Irilrni- 
tė, S, Paura įr kiti, pianą skam
bins p-lės. Ona Gribaitč ir z\. 
Kiburiutė.

Yra vilties^ kad šis koncer
tas rbus labai svarbus. Visi 
Bostoniečiai ir apielinkės lietu
viai.nepraleiskit progos — nu
eikite visi, pasiklausykite gy
vais žodžiais kalbančios smlū- 
kos, atgaivinkite visus rusenu
sius jausmus, tapkite jaunes
niais ir paremkite savąjį, ne ke
liaujantį, talentuotą artistą —■ 
mokėkime jį palaikyti irt jo ta-, 
lentą pagerbti' ir darban įkin- 
Lvti* ' ' ‘

žinovas.

SŪRIŲ BALIUS.
Sąjungiečiu naujasaif

balius bus subato.je, lapkričio B 
(L parapijos svetainėje, ant 
Septintos gatves. Visas ba
liaus pelnas yra skiriamas šv. 
Kazimiero Vienuolynui.

1 - - ...... ......... ........ ............. »

i

sūria►
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NEPAPRASTA PRAMOGA.
Cambridge.—Kedėlioj, lapkr.' 

9, G v. v„. pobažnytinėj svetai
nėj prie AVindsor.gt. bus sena t 
laukiamoji pramoga — teatras. 
LDKS. 8-tos kuopos rengiama. 
South Bostoniečiai. IJDKS. 1 
-kuopos narįai-ąrtistai • vaidins 
didelį veikalą “Ž M O G Ž TT-
DŽIAL” Apart veikalo, kiiri.<vu.

SENAI BUVO LYTAUS.
Bostone, ir apylinkėse jau 

antras mėnuo, kai be lytaus gy
venama. Sausuma užstojo ve 
lai, tai laukams nei daržams, 
nei sodnams nepakenkė. Oras 
tebėra gan šiltas. Musės dar 
neišgaišo ir neišsislapstė. Gyv
sidabris teimometre ne kiek že
miau 60-to laipsnio tenusilei
džia. Didelis patogumas auto
mobilistams. Dieną tempera
tūra pakįla iki 80 laipsniu. Tar
si vasara išnaujo prasidėjo. •

LAISVAMANIŲ DEBATAI.
Susirinkot vienoje laisvoje sa

lėje daugybe laisvos dvasios 
asabii. Pirniiausiai atėjo -lais
vamanių “prabaščius” su pa
čia, paskui ją “žynius” bu 
barzda, bučieribs su dideliu pil- 

neprąustbumi s keikūnas.

Matęs.

GERIAUSIA PROGA ,
i * ; * L, Dorėhestecr. n

PASINAUDOTI PIRKIME
Jies turime labai lėlikių namų ir ,?e- 

mčs, 'labui pigiai. Taipgi mainome na-' 
mus ant visokių biznių-ir žemės. Pir 
kftne .advokato patarnavimas veltui. 
Ki-elpkltės pas: K.” X PEREDNE' & 
SON. 152 Berkšhlrę St., Cambrldge.- 
Mass. - •

r  , , . .

' «

TEATRAS ŽMOGŽUDŽIAI
> Penkių veiksmą gyvenimo vaizdelis, ę

T * "

BENGIA LDKS. 8-TA KUOPA. VAIDINS LDKS.1-M0S KUOPOS ARTISTAI Iš SO. BOSTONU

1924
Pradžia lygiai 6-tą vai. vakare

. t . ................... ... ; • . * ’ ,

Bažnytinėje Saleje, Windsor Št., Cambridge, Mass.

VEIKSLUS IV. 1UUG1S .KĖSINASI NUŽUDYTI SAVO ŽMONA,' NABTJFJ.
JURGIS. -— Ar eisi į pragarą! Išvien atkentešiu! O tau irgi negyvenimas!

*

Telephone South Boston 8520

M.ŠALNA(SHALNA) 
i LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu
; CoraeU Univerrity a« A. B. 

G. WMfcington.Univ. ra LL.B. 
'‘DARBININKO” NAME 

(antros lubos) *
ŠN W.BrwlW*y. ■*. Bortai.

Be z i d e n c 1 j a
i 805 Hnrvnrd St., Cambrldge, Moša. 

Tel. Ttolvorsity 1463—J

i

NUOSTABI NAUJA ŽIRDIES 
IR VIDURIŲ GYDUOLE 

Gydytojai Yra Nustebinti Kaip
Urnai ir Puikiai Mot Naujo* 
Gyduolša Veikia Mitokiuože Atvejuose

Daug tūkstančių hna žilas gyduole 
ką/ mėnesį ir i«ndn inioetabų pulenc- 
vlnlmų, Jei .Tusų širdis netvarkial vei
kla, mažai teturit dvasios, nežlebčloji- 
mų, sukietėjimų vidurių, išpūtimų, silp
nus nervus, blogų miegų ir duslų jaus
mų, tat pnts dėl savo lulm privalai is- 
tmmlytt šių naujų gyduolę Nugu-Tone.* 
Jums bus nuostabu kas link butai, kuly 
jis atatėlgs Jumis. Nuga-Tpne gami
na stiprius nervus Ir stebėtinai tudiim 
ištvermės pujiegų, telkia tinkamų žleb- 
ėlojlmų, gerų apetitų Ir regultarį vidu
rių veikimų, suteikta gerų, gaivinantį 
miegą, gausiai entuziazmo, ambicijos 
ir gyvumo* Jei Jus nesijaučia kaip rei
kiant pamėginkit jį. Jums nieko nekai
nuos jeigu nepagelbetų. Jis yra midu
mis imti ir ,Jus tuojau pradėsit jaustis 
geriau. Imk jį per keletu dien ųlr jei 
Jus jjeslauslt geriau ir neatrodysit ge
riau, nuneškit atlikusių pakinko dalį 
yns Jūsų nptiekorių Ir jis sugrąžius 
Jums Jūsų pinigus. Nuga-Tone išdir
bėjai taip gerai žinodami kų jis pada
rys Eiėl Jūsų, Jie įsako Visiems aptie- 

- kortams gn rantuoti ii ar sugrąžinti 
Jums pinigus jei neužganėdintas. Re
komenduojamas, garantuojamas ii‘ pnr-, 
duodamas per visus.______

BARGENAS
D0R<1HEE8TER’t, 4 Ashland St., 

netoli Haretann’o skvėro stoties 12 kain- 
hnrių didelis namas, 3-ins karams bauė. 
10,500 pėdų žemės, laimi lengva perdirb
ti į dvi šeimynas. aKina $7,700. Ant 
sutarties galite matyti šiandien nuo 2-4. 
Matyklt WALSH, 19 St. ilVlliam St, 
Savin Hili, Doreliester, Mass. (N8;

' ...... ......... • ...........

PARSIDUODA
j namas grūstoj vietoj 

Dorėliestery, pulkus yardas ir namas 
yra'labal geram pataisyme, rendų $250 
J mėnesi, prekė $21,000.

ANT BROADWAY, So., Bostone, 
krautjivė ir 2 šeimynų 8 kambarių na
mas, proga dėl biznio, prekė $0,000.

A. IVAS
361 Broadway, South Boston

I*.

w«aB?5^
i*

Tel. S. B. 4taMI

DAKTARAS 
LLANDŽIUS-SEYMOUR 

Lietnvys Gydytojo TO BAST BROADWAY 
S& Boston, Man.

VAI*ANlMta:
mm n ryte iki O .vai. vakare.

£ąMMI
Tai. BaBoston 870 

J. MACDONELL, M. D. 
GtftaM MtaOrtHH Ir MftteUiMf 

orrso VAiANDoe: Rytais iki 9 vai.
Po pietų nuol—8 
Vakarais nuo6—9 

588 K Brotdvray, So. Borto®
*

- - - - - - - - - - - 7Z7Z111
GEDR6E R. SHIELDS 

ADVOKATAS . 
811-812 Old South Buildlnf

294 Washington Street, 
Boston, Mase.

Valandos: 9 A* M. iki 5:90 P. H 
KAST BOSTON..O^TOB’

147 Maverick St., Būt Boston
Telephone Kast Boston. 1490

Gi/restaki etatą
37 Gorham Avenue, Brookline

Telephone Regent 6568 ‘

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuria tanko Suffolk Teigiu mokyk
lą Ir užsiima Real Katate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki S valandos po pietų. 1 Saky
tus Šventadienius. Lietuviai, Jmd 
Ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis Įvairiais reikalais pas 
manę. A. R. Knėižto adresas yra 
toks:80$E.Ninth Street,Tėl. So. 
Boston 1096.

DIDELIS BARGENAS. ||
SO. BOSTONE, 62 C‘St., 3-jų šei- » 

įnynų namas 3-4-4 kambarini, gasas ir IS 
toiletai, tiktai $1.900. Matyk IVALSl-l, I g 
1.9 St. IVilltam St., Savin HIII, Dorches-. 15 
ter, Mass. (NS) Į S

... . - ...y—aem*
Tel. So, Boston 0464-J.I Ii "

JURGIS STORAS
Ė O T O G R A E A B

45fr W1ST BR0ADWAY| 
South BortOn, Mmi.

Datom dailius paveikslus. Veseiltas 
traukiam vakarais* UŽalikom vi
sokios rūšie* rėmus.

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vaL 9 iki 11 ryte. 1 iki 8 po piet 

TlklPvak.
889 Broadway, So. Boston.

Tel.So. Boston 2881,

'TEL. So. Boston 0506—W. ' «
LIETUVYS DANTISTAS | i
A. L. KAPOčIUSįl-

251 Broadway, So. Boston | įr*
(“Keleivio” name) . 8

Ofiso Valandos : nuo 9 Iki 12, nuo S1 
ii :80 Iki 6 ir' nuo 6:30 Iki 9 vakarą g Į 
Šertomis nuo 9 iki 12 vaL dienų 8 į 
Sunatomlg nuo 9 iki 6 vata Nedi SI 

I ^norais nuo 9 iki 12 (pagal sutarti' g

Tel. Brockton 5112—W. II
D A N TĮSTA 8 ii

DR. A. J. 60flMAN|
(GUMAU8KAS) II 

7(Ę MMa St., Mimtello, Hmm. I 

(Štampas Broad Street) H

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės malonėkite visi skaitliiigai atsilankyti, kad po 
laikui nereiktą gailėtis. Veikalas “ŽMOGŽUDŽIAI;”.yra vienas-iš geresniąją ir didelis: 
dah vau ja apie 20 artistą ir užima atvaidinti apie 3 valandas laiko. Veikalą paįvairina ir 
pagražina jaunimo dainos ir žaislai, O “štukoriaus”> Grigo, seno kareivio, dalyvavusio 
Turkijos kare pasakojimai apie jo prietikus minėtam kare ir kitus dalykus, tiek juoką Pri
daro, kad ir nenorėdamas turi juoktis. Gi Mortos aimanavimai sava sūnaus Antano,/kurį 
nužudė jojo bernas Jurgis, ir akmeninę širdį sugriaudina ir draągė su ja prisieina budėti. 
Apart veikalo da bus monologas “TVARKA KALTA?5 iš kurio bus juoką jie galo ir kraš
to. Žinant Sbutti Bostoniečią gabumus, galima išanksto pasakyti, kad geras veikalas w ir 
jupldngas ąionologas bus šauniai atlikti. Tad Camhridge’ieČiu atsilankymas turėtu būti 
skaiflingas, nes*apart linksniai laiko praleidimo dar atliksite ir labdaringą darba, nes 
VISAS PELNAS SKIRIAMAS PARAPIJAI. \ Kviečia R®NG®JAI*

■ ’

i».l,! m.u ........................... .. ... i i......... ...II ...............  < n u i. I I i "Iii l 'i Ii i , iinįi.

PARSIDUODA DRADUžip 
IR 6EVERYKU KRAUTUVĖ i :=== 

Lietuvių ir lenkų apgyvento! kolonijoj. ~ mak—tp !
3i000 lietuvių ir 2,000 lenkų, o tik vle-I.Z iei* &* *7' j
na drabužių krautuvė. Biznis ISdlrb- | otj t jį m tt tt T Š 
tas per ią metų. Tas biznis turi būt f S“ * *» * v » * » 
greit parduotas, nes savininkas yra pri- S nDTAMTTOTCTA c 
verstas greit važiuoti Į Lietuvą. Tąsi® vrivntlKIalAO wi
biznis netoli nuo Lavrence’o ir Loveli. 1S • ’ ' !!
KeSkciin111 "’66gSXvDŽorbBo^ I JKegaanUnuojU akis, priskirti aki. j 
ko redakcijų. m66 Bioatavay, So. Bes-1 g nIxlSj kcelyaiB akis atltieslnu ir I 
ton, Mass. s b. ||į ambll joniškose (aklose) akyse M- j i
—- --------------- ------ ~ "'~|S gražinu šviesų tinkamu laiku. £

. ANTRO MORGIčiO 11- j, l, Pašakamis, O. D, MDVODAME PASKOLASįg 447 Broad^y,. So. Boston. |
Suteikiam norintiems antro morgiCioĮ 

paskola ir skolmam pinigus ant namu j 
labai lengvomis išlygomis. Kreipkitės: 
Room 615, 333 IVashington St., Boston. | x . ' ■ w ’ A..« Y
Tel. Congress 358.0. (N-S) || ' Tel. S. B, 04411

PARSIDUODA TOHIKO įF' 1 UUNAUSKAS Į 

IčflIRRYVTč I advokatas i 
IdUinDlOlE 1414 Broadway, So. Boston|

Biznis gerai išdirbtas. Priežastis par-1 3 (Antros lubos) X
įdavimo — išvažiuoju j kitų nuėsta. Į a 
Kreipkitės: MANIM COUBLE, 
Atneš St.„ Montelo, Mass. Tel. Brock. 11 
2254-.T. (Gr. 1) |j

$10,000 PELNO
Kam dirbti kad galima gyvenai be i 

darbo, kaip kad daugelis namų savi- į; 
ninku gyvena. I

Pigiai parsiduoda 21 po tris Šeimj-1 
nas namas, geroj vietoj. Randa vejas; .r 
$18,600.00 permetus, išlaidų labaima- f 
žai tik taksai ir procentai. Gryno peh j 
nt» lieka daugiau kaip $10,000.00 : tai- į 
syt nereikia nieko, viskas geram stovy-1 
jo. Kainuoja tik $1.25,000.. Už visus, I- 
išeina- mažiau kaip po šešlus tuks’tan- į 
čius už trijų šeimynų 'namų, labai ma- Į 
žas įnešimas. Belei platesniu žinių Į 
kreipkitės pas, TITUS P. GREVIS, 395 
Broathvtty, So. Boston, Mass.. telefonas r 
So. Boston 2340. r

DORCHESTER’YJE
Trijų šeimynų namas po 6-7-7 kam

barius su visais įtaisymais, garo šilu-1 
ma. elektros šviesa, maudynėmis etc. | 
Randų neša $145 per mėnesį, kainuoja I 
tik $11,800, Mažas inešimns Ir leng- I 
vos išlygos, turi būti parduotas grel- Į 
tai, kreipkitės pas TITUS B. GRI5VIS, I 
395 Bfoadvvny, Telefonas Sontli Bos-1 
ton 2340. (N. 4-8) Į

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)’

435 Broodffay, South BortOfi 
■, , * .Qfiso valcMdoti - - -
zmo 9 iki 12:00. ryte lt nuo 1:80 
Iki 5 Ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas subotos vakarais 
Ir nedSldfenlaiS.

-sn'mrii'r-iį-.'.įį, ■ r'r^-iaRsasaaEaaaasaai

f——
18 METŲ SOUTH BOSTONE I

DR. H. S. STONEl
AKIŲ 8ĘECIALISTAS I 

390a W. Broadvay, So. Boston! 
VĄI4ND08 :Nuo 9 r; ikj 7 V, yjta Į

P.J.AKUNEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

Sutelkiu geriausi paskutinį patais 
navimų, todėl vertą pas jį kreiptis* 

Ofiso adresas;
258 Broadway, South Boston 

Tel. S. B. 0183-1V. -
Gyv. 82ū E. 6-th St., S. Boston

1 . ji "T
Ofiso Tel. t South Boston 8972—R. 
Resld. Tel*; So* Boston 1912—W.

S. BARUSEVIČKIS
Lietuviškas Graborlns^ bataamuoto- 
jas, Real Katate Ir Publlc Notaras.

848 W. Broadvąy, 
South Boston. Mass.

Resldenclja: 237 D St, 80. Boston.

A

Įžangai 50q. ir 35e., vaikams 15a Vaikai hąUyą. visai įębus įleidžiami į svetainę.
~—'■  tt; i ;—•—h—r  ■i . i.. ,n _. • w.t'i<rr^-iMj . .'-fj'-r xiniTj~~“ r—į—————■*—-į———f— •- _j—-—■  

Ėk Malonėkite nesivelinti. Durys bus atdaros nuo 5 vai., o vaidįnhnas prasidės lygiai 6 vai. vak.

LAI BŲNATEN 
ŠVIESA

Me& žemiausiu kaina suveda
me dratus dėl žviesos-Mlumos 

ir jėgos
J0HN F. LYDON

324 E Street Tel. S. B. 4269M
TEISĖTAS ELEKTRIŠINAS.'

Speeljfaltattta dėl namų suvedimo

LIETUVISGRABORIUS 
(UNDERTAKER) 

Sluomi pasiskelbta atidaręs nau
ją fetftlgų .kuri kiekvienam malo
niai patarnaus laidotuvių reikaluo
se, nepaisant ant kokių kapinių, 
sulig noro laidojančių.

Tatai Montello’s ir apylinkes lie
tuviui praSomi yra panagiuose rei
kaluose kreiptis pas savo tautietį:
A. VAITBKUN4 (WAITT) 

15 No. Montdlo Tol. 1033, 
Brockton, Maso 

Be k I denc f) a
25 Enterptffce St, Montello, MtuMk 

Telephone 6748-IV.
irv 11 vii iW

ŠV. JONOEV.BL. PAŠELPIMAS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADBĘSAL
PIRMININKAS — M. Zobo,

589 E. 7-th Si., So* Boston, Maita. 
Telephone So. Boston 1516—J. 

■VICE-PIRM. — Kazys Ambroaas
492 E.. 7-th St, So. Boston, Man. 

PROT. RAŠTININKAS — J, Glineckta 
5 Thomaš ParJr, So. Boston, Mate* 

UUT. RAŠTININKAS — Matas Šelkta, 
40 Marine Rd., So. Boston, Mum. 

KASIERIUS f— A. Naudžiūnas,
885 E. Bęoadway, S. Boston, Maso. 

MARŠALKA — J* Zaikfs,
7 IVinfleld St, So. Boston, M«m. 

Draugija laiko susirinkimus taus tro« 
šių nedgldlenĮ, kiekvieno xm?neelo, 2-n 
vaL po pietų šv, Petro parapijos salšj, 
492 E. Seventh St, So. Boston, Mass.

i-

D. L. K. KEISTUČIO DR-GIJOB 
VALDYBOS ANTRASAI

Pirmininkas — Antanas Pastells, 
146 Boyen S t, So., Boston, Maw 

Vlce-pirm. — Martinas Knistautas, 
4062 IVashington St., Roslindata 

Protokolų RaŠt. — Antanės Macejunss, 
450 E. Seventh St., South Bostota 

Fln. Raštininkas — Juosas VlnkevlčiitaĮ
906 E. Broadway, South Boston 

Kasierius — Andriejus Zulleckns,
807 E. Ninth St, So. Boston, Mm* 

Maršalka Aleksandra .Talmokas, 
216% 5-th St, Šo. Boston, Mass.

Draugyste D. L. K. Keistučio taiki 
mėnesinius susirinkimus kas pirmų nv* 
dšldienį kiekvieno mėnesio po No. 8M 
Washington st„ Boston, Masą, 1:09 
valandų po pietų* Ateidami atsiveskite 
su savim naujų narių prie musų dr» 
gijos prlsira^tt *

SV. KiaMUBO R. K. d»5m 
VALDYBOS *jn®**JU

Pirmininkas — T. Jaroža,
562 E, 6-th St., SaSBoston, Mam. 

Vlce-pirm. — J. Grublųskas,
157 M Street, So.' Boston, Maso. 

Prot Raštininkas — A* Januionta 
1426 OolumbiaRd., S. Boston, Mase 

Klnlnaų Raitininkas — K .Kiltas,
8 Hatch Street, So. Boston, Maso, 

Iždininkas — L. švagždys, -
111 Bovren S t. 80. Boston, Mus 

Tvarkdarys B. LtaUSm,
895 E. Eifth St, 80. Boston, U1M 

Draugijos rilkųtata ta^pkitli vW 
d<ta | . protokolų raittalįįte. .

Draugija savo susimtamui laljto 
nedŠldlenĮ ktetartato mtuesto 1498 vu. 
po pietų parapijos ėateM 498 WBMth 

Boston, Masą

K.11.. 11. -

j
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