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KNYGNWS.”1
r<«Mtai PIU8IX Mko: 

“Kiakvisno katalike yra

Mttta priedermė paremti ka
talikiškąją spaudą ir ją kao- 

■ plaBakriai paskleisti tarp įmo
nių. Geri laikraščiai yra naru 

dagiausiu daiktu ir verti di- 
dJBausio uimokesnio.”

mTADIBMIS, LAPKRIČIO 28 D., 1924.
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Organai 'Amerikoj Lietuvių’ 
Rymo Katalikų Sv. Juozapo 

Darbininkų Kooperatyv?a 
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“Darbininkas”
.. 360 Broadway, So* Boston, Mass. 
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NEUŽTEKS JAVŲ.
Lenkijoj pereitų vasarų bu

votokie menki užderėjimai, 
kad savų javų Lenkijai neuž
teks. Priseis maisto gabentis 
iš kitur.

**
REZIGNAVO TRYS MINIS- 

TERIAI.
Dėlto kad seime buvo jie ge

rai patarkuoti, Lenkijos trys 
ministeriai — vidaus, darbo ir 
teisingumo rezignavo. Darbo 
miifisteris Dorowski pareiškė 
vyksiąs Amerikon, kur jo bro
lis esąs.

---------------------------------------------- ---------, ...... .Į----------------------------------------- ---------------

PLENAS VEIKIA GERAI
New York. IŠ Europos su - 

grįžo Owen D. Young, kurs bu- 
vavienasišnariųkomisijos,SR- 

. dariusios taip vadinamo Da- 
weso pieno. Jis buvo ir prie 
to pieno vykinimo . Sako, kad 
pienas gerai veikia. Vokieti
ja paskirtas reparacijas ik rug
pjūčio31,1925 jau išmokėjo. 
Apie Vokietijos padėtį Young 
sako, kad ji pagerėjus, nedar
bas sumažėjęs, žmonėse sugrį
žti pasitikėjimas.

PAVADINO AMBASADO
RIUM.

Lenkijoj vyriausybe pranešė 
. Šventajam Tėvui, jog savo ats

tovų prie Vatikano pavadino 
aųiBasadorium.

PRALAIMĖJO.^
St. Johns, N. F. — Streikas 

laivų liuodotojų tęsėsi savaitę, 
šu viršum. Darbininkai grįžo 
darban ieko nelaimėję. Unijos 
valdyba įgaliotą vesti derybas 

, ir išderėti geresnes išlygas.

GAL NEBUS EGLAIČIŲ 
KALĖDOMS,

* ■ 1

Washington.—National Con- 
fėrence on Utilization oi Forest 
Products priėmė rezoliuciją, 
kuria reikalauja, kad tedera
te valdžia išleistų įstatymą 
draudžiantį pardavinėti eglai
tes Kalėdoms. Konferencija 
pripažino, kad tuoiui daug miš
ko nutęHojanįa. Be to sako, 
kad yra keistas daiktas per 
Kalėdas vaikus bovyti aplink 

juoseglaitę, o paskui mokyti" 
medžius sodinti ir gerbti.

AMERIKOS PREKYBA.
Spaliu mėnesio' Amerikos 

. prekybinis balnsas Amerikos 
naudai buvo $217,000,000, o 

. pernai per tų mėnesį balansas 
buvo $90,908,205.-.

Šiemet- per spalį išgabenta 
už $527,000,000, pernai $399,-7 
199,014. Įgabenta šiemet už 
$310,000,000, pernai už $308.- 
290,809.

ATNAUJYS DARBUS.
Į-n.

Webster, Mass.
& Sens kompanija paskelbė at- 
naujysianti darbus. Prieš pen
kias savaites kompanija norėjo 
numažinti algas ant 121 nuoš; 
ir visus palikti prie darbo. Dar
bininkai tada* nesutiko h* beve
lijo’ bėdarbiauti. t Kompanija 
sutiko ^enas algas mokėti, bet 
darbo duoti tik kol užsakymų 
bus. Užsakymams nesant per 
dvi sųvaiti dirbtuvė visiškai 
buvo uždaryta. Dabar kompa
nija atnaujina darbus, bot mo
kės tik nukapotas algas.

SUSITAIKĖ. .
Los Angeles miestas jau tu

ri vandens. Miestas susitaikė 
su apylinkės gyventojais (ran- 
čeriais), kurie buvo sulaikę 
vandenį.

i
VOS IŠSIGELBĖJO.

Wobum, Mass. — Girtas ir 
įpykęs '.vyras padegė dviejų 
abgšcių namus* Namai greit 
užsipliekė ir vos išsigelbėjo 16 

Y žmonių, kurie juose buvo.

S. šutei-

NESUTIKIMAI. \
.Scranton, Pa. Vietos ang-•S t , v*-

iakasiai turi • nesutikimų su 
kompanijomis^ . Angliakasiai 
tvirtina, kad kompanijos ne
pildo pažadų. Darbininkai bu
vo pągatavi streikuoti. Unijos 
vadai patarė to nedaryti. Bet 
14,000 angliakasių sustreikavo. 
Tošimi 8,000liko-darbe. -

SUMAŽINO ALGAS.
. Briddeford, Me. Pepperell. 
Manufacturing kompanija ir 
York Manufacturing kompani
ja. Salo j paskelbė sumažinimų 
algų ant 10 nuoš. Tas paliečia 
5,900 darbininkų.. '

NEMOKAMAS DARBO 
BIURAS.

New York. Russell Sage 
Fondas-paske^iė savo raportų, 
kuriame stovi |iž įsteigimų val
diško nemokamo darbo biuro* 
Prie biuro turėtų prisidėti fe- 
deralė, valstijų ir miestų val
džios* Tas fondas nedarbu ty
rinėjo per penkis metus ir sako, 
kad dabartinėm surėdymui 
esant kito būdo darbininkams 
gauti darbą negalima, rasti. Ši
tokių darbo rauni ’ pristeigus 
sumažėtų nedirbus, kompani
jos greičiau gantų sau reikalin
gų darbininkių santikiai darb
davių ir dąrbiįiinkų pagerėtų, 
o streikui ištiktis nebūtų streik
laužių. T ' ■ ' . ' r

■ į iro-*—
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Kaina 4oental

Iš sodžių ateina žinių, kad
daug kur Švenčionių inspekto- 
ratas mėgino sprausti, lenkes 
mokytojas, kurios buvo pora 
žodžių lietuviškai pramokusios; 
bet sodiečiai tėvai be atodairos 
išvaro valdžios atsiųstas mo* 
kyla jas ir mokytojus,, kurie ne
moka liet aviškai. Taip atsitiko

tizuoti. Be to, tos atsiminimų 
I knygos bus papuoštos dalyvių 
1 fotografijomis ar. šiaip atvaiz
dais, o taip pat ir tų trobų ar ____ _ *.**,*r.M.w*, ****
ar viebj atvaizdam, kur kas Įlj^Pmi'elitai,’ww’vta 
nors svarbesnio buvo atsitikę iose Tverečiaus parapijoj ir a- 

vo slaptij susirinldmij, knygij jSwSaTOi 
sandėliu, įžymesni kratų, su-, f0.jn nusistatvnias prieš - juos 
ėmimų ir t, t): Todėl labai griežtas" r
svarbu parinkti ir atsiųsti ir i • . I
tinkamų fotografijų bei atvaiz-j (‘Lietuva )

dų. ••
' tat dol kokių nors priežasčių B uijįk 
tie atsimnnmai skyrmin kny-k TOi Levistoniečio,
man knygose nebūtų įspaus- wwnanein šiotao^
dinti, tai bus sunaudoti šiaip L *v< .4 v no m, *■ , . .. * . \ Laiškas rytas X-28-24.
kuriuose nors leidimuose, arba, I ’ -
autoriui’ norint, bus sugrąžin- i Dabar nors kiškį parašysiu a- 
ti/atgal. . ‘ pio Kauno Parodą, kurios pasi-

i. / • t -r ' v .. žiūrėti ir mudu bpvova mlva-
Rakrašciui turi būti parašyti v. . 7 . . .

vienoj tano nusėi kito naliė- i!,avf' - *» bllvo to
(L- ’ ’ -p‘j 11 »■ pasižiūrėti ir ne snan. tas viskas 

ios bei niešiniai turi būti rvš. apl,asyfa- Buvo labal grasi"! 1
,os nei piciniai tm imti rys j j j arkl^- fcarvi,3 kian. .
kus, gerai padalyti, kad gali- ?. f |
ma butų m jų klišes gaminti. •’ ‘ . ?
Fotoornfiins nisinnivisiems ’UTIU1 masmų 11 įanMį uarDO,

otogiatijos, jas atsiuntusiems . t indomių- daiktų. :) 
norint, bus grąžintos atgal. Ta- m . y . ’ j

ik** i m- ■ ,, Tai no taip kaip ant Maine Iwau likusiosios “Knygnešio’’ i 1 J
r, ; , ... , 4.-L1 z . Šteito Foru Levnstone. Erno-.*J
Redakcijos bus - atiduotos i . ,.Tr * , * * * _ i« p t i' m- . ‘įmit Amerikoje daugiausiai
prof* kan. J: Tumo organizuo-f v; * • i • „ i
. r. . a? * j. * važiuoja visokios sh.aw’os ir ■:jamą prie švietimo Mimsteri-I . A , ., . . u dL KMtfim. MilzHn ' . Srfbai ha lta,ai franW<>r- ’
1 . ,v. . .į1:' .. Įčiaisirpeanntsais. Irgalitipa- ,

Rankraščiai reikalo galės bū- . i
.... ... . . sakvlt, kad mes tiek svieto •
ti taisomi ir trumpinami. . , • ■ .- - . a -ITŽ tinkamus snaudai •rnni'--'Mbnvome ““*0 nw Amw*oje < 

, ’■ ’1>«. . . .’ . [kiek matėm Kaune bei važiuo- •
rasoms ir fotografijas bet pie- daM fraukWu. P^dienaa 
ainius pareikalavus bus

- - viens po kito ir po 60 vagonų 
, . ‘ [krūvoje. Sėdėti' nei vienam

a vaizc us nebuvo galima, nes tai buvo 
prekiniai vagonai. Tada nežiū
rėjo ar kunigas ar Intas koks 
inteligentas visi sykiu važia
vome prekiniuose vagonuose. 
Mat Lietuvos valdžia savų va-, 
gonų neužteko, tai pasiskolino 
iš Latvijos. O jau Kaune a-‘ 
pie butą ir nakvynę tai jau nei, 
raibos nebuvo-* Visi patvoriai ' 
ir parkai buvo pilni prigulę* 
Daugybė buvo tokių moterėlių 
ir senų žmonių kurie savo am
žiuje nebuvo matę traukinio ir 
didesnio miesto. Tokie visa 
aiką ir klaidžiojo gatvčse'keik- 

dami ir verkdami. Mudu tai 
turėjome puikią nakvynę pas 
gerb. B. Vizgirdaitę, Našlaičių 
Prieglaudos vedėją. Mat Ame
rikoje būdami esame Šėlp’ę kiek 
tą prieglaudą.

Parodą aplankę nusprende- 
mį dalyvauti Dainų- Šventėje, 
bot subatoje kaip pradėjo lyti 
tai muštojo tik panedely* Tp- 
dėl Dainų švente tapo nukelta 
toliau* ’ ;

šie metai Lietuvoje skaitomi 
auksiniais metais, nes derliun 
buvo labai geras ir ūkininkai 
viską nuo laukų suėmė kaip 
cukrų sausą* Bet brangenybe 

| neišpasakyta. Javų ąnt tms 
’ Įgaus beveik negalima, gautk 

Žydai juos superka kaimuos 
ir siunčia į užsienį. Ukbdn 
kai šįmet, paliks turtingi* > Eti 
gių pūras kainuoja 35 litai. 
prieškariniais rubliais 
rub, už pūrų. Nei vienas 1 
meną tokios brangenybės, 
tiek šiuom kartu*

I

Vienas garbingiausių mūs 
naujosios istorijos įvykių, tai 
covą dol spaudos atgavimo, sy- 
du gi ir‘kova dėl mūs kultū
ros, jDadielphJtaUtos„dyasios 
išlaikymo* šios kovos faktai; 
vykiai nieku būdu neprivalo 
istorijai žlugti*

Tačiau slenka metai po metų 
ir tos kovos, tos mūs naujųjų 
laikų epopėjos dalyviai vienas 
po kito žengia kapuosna, nusi
nešdami sykiu su savim ir taip 
brangią mūsų istorijai los. ko
vos savo atsiminimų medžia
gą. Tą medžiagą nuo* žlugi
mo, ano amžino užmiršimo 
tegalima apsaugoti tik surin
kus iš* dalyvių ar jų pažįstamų
jų, giminių ir t. t. asmeniškus 
tų dalyvių atsiminimus, užra
šus bei pasakojimus ir visa tai 
išspausdinus. - Ir niekas juk 
negalėtų sutelkti taip eharak- : 

. teringos tai kovai,, tiems, lai- 
■_ kams medžiagos, kaip knygnc- 

, šiai ir tie, kurie turėjo su jais 

4 4jfeųrknygų ^spaudimų) pla

tintojai vietose,. laikraščių re
daktoriai, 1 bendradarbiai bei 
rašytojai. Teisybė, dalis šios 
medžiagos šen bei. ten jau iš
spausdinta, bet žymi jos dalis 
dar tūifoja tik minėtų žmonių 
galvose.

Kad ir likusioji ši taip bran
gi mums atsiminimų medžiaga 

r būtų .surinkta ir išspausdinta, 
tapo susitarta su “švyturio” 
Bendrove, kuri apsiima, tuos 
atsiminimus išleisti.

4-

PARDUODI MIRTIES
SPIN U.r . **

t, ’ r

'EdivinR. Sėįtt iš San Frau-
eiseo, išrųdėjaituip vadinamo tokio^eityilp bei san-
mirliės'splndSlro; buvo Wash.- 1 1 ~““

jingtone ir siūlė prezidentui

•n
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Coolidge savo išradimą už 
$250,000*

Scott’o išradimas yra pana
šus į velionies Stenmetž’o dirb
tiną griaustinį. Tuo instru- 
meųtiUgali šauti, ir nušauti už 

[pusantros mailės,

— --------------- '■ ■' i

Rusijos prekyba ir 
pramonė tebėra silpna

UŽ NEŠIOJIMĄ ŠAUTUVO.
III GRUODŽIO 10;

Amerikos paštas paskelbė, 
kad kalėdiniai siuntiniai į Lie
tuvą turi būti išsiųsti prieš 
gruodžio 10 d. Jei pasiusi va
liau, tai siuntiniai gali- adresa
tų nepasiekti prieš Kalėdas. 
Laiškai eina greičiau ir gali nu
eiti prieš kalėdas ir po gruo-

Salvatore Blanco, So. Bosto
no italas, buvo pagautas su 
šautuvu Arlington HEeiglits’uo- 
s£ E. ęambridge’io/ teisme 
nubaustas ant $19.

t
- -1 -

ATSIDARĖ GINKLŲ 
DIRBTUVĖ. .

Springfield, Mass. — Smith

I*'

1

1

t.

tik knygoms iŠ spaudos išėjus,.] 
Rankraščius ir

prašome siųsti šiuo adresu: 
Majorui P. Ruseckui, Duone
laičio 15, Kaunas.

Su tikra pagarba
Majoras P. Ruseckas.. . • A

atsiminimus išleisti,

į Todėl kreipiuos į visus buvu-
> sius knygnešius, spaudos drau

dimo laikų knygų ir šiaip spau- 
7 dinių platintojus (taip vadina

mus liaudies švietėjus) bei tu
rėjusius su knygnešiais ir Švie
tėjais reikalų ir laikraščių bei 
knygų leidėjus, redaktorius bei 
bendradarbius, prašydamas 
juos visus atsiųsti man iš kak 
bamosios kovos savo atsimini
mų. Kadangi tarp minėtų

a

Lietuvių gimnazija.
Švenčionys. Po pernykščio 

sutrukdymo vėl atgijo lietuvių 
gimnazija ir,darbas eina spar- 
erai. . I

Žinoma, vietos - puslankiai 
kreivai žiūri Llietuvių mokyk
lų ir kur gali pakiša kojų. Taip, 
geležinkelio ponai buvo pradė
ję dalyti lietuvių mokiniams 
pasunkinimų, palyginus su len
kais.- Mat iš Švenčionėlių kas 
dien eina moksleivių vagonas 
į Švenčionis,ir po pamokų mo
kintai grįžta į Švenčionėlius. 
Tai šiemet norėta trukdyti lic-•t- 
tuviams važinėjimas, tačiau 
tuo tarpu laimingai pasibaigė.

MIRĖ KARDINOLAS.
Airijos kardinolas ir kartu 

Airijos primatas Logue staiga 
mirė seredoj. Ųtaminke dar 
jis laikė mišias. .

PREKYBA SU RUSIJA.
———

Šiemet į Leningradą buvo 
nuplaukę 523 laivai* Bendra 
jų įtalpa 496,466. 205 laivai
su bendra 345,471 tonos įtalpa 
buvo vokiečių laivai* Jie su
darė 40 nuoš. visų Leningrade 
buvusių laivų* Antroj vietoj 
stovi pačios Rusijos laivai, tre
čioj Norvegijos, ketvirtoj D. 
Britanijos, penktoj Danijos, 
šeštoj Švedijos* Iš viso iš Ru
sijos išgabenta per tuos laivus 
1,581,000 tonų. Į Vokietiją jį- 

: gabentą 581,000 tonų. Į Rusi
ją iš viso įgabenta 788,420 . to
nų, iš vienos Vokietijos Rusi
jon įgabentą 118,703 tonos.

RUSIJOS KASYKLOS.
Pėr pereitus devynis, šių me

tų. mėnesius Rusiją išgabeno 
410,000 tonų mangano it gele
žies rudų. Tas sudaro tik 20 

' _____5- ____ (
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džio 10 dienos pasiuntus. Bet & AVessen, ginklų išdirbinio į- 
kani atidėlioti? Siųskite da
bar.

Geriausia Lietuvos žmonėms 
dovana nuo amerikiečių yra 
tai litukų pluoštelis. Todėl ne
sukite sau gaiyos apie tai, ką 
giminėms į Lietuvą Kalėdoms 
pasiųsti, oišpirkite saviškiams 
Lietuvių Prekybos B-vės per
laidą ir pasiųskite ją prieš 
CfMtifo 10 d. Tuomipalinks, f™ 8"“^ J"”* su’iSia

ta įtriMfe bar ve* IlcSioT 5aw™s L

monė, pradėjo darbus* Buvo 
uždaryta nuo liepos mėnesio, 
Sugrąžinti darban visi 500 dar
bininkų. •

. , H'--.' ' *

PADIDINO DARBUS.
______ , • .<

Holyoke, Mass. — Farr Al- 
paca kompanija, turinti di
džiausias toje vietoje įstaigas,

k

A

paatdin® gamybų. Dirba da- nU(& Patartum išgabenamo.
minaite jų Kalėdai Lietuvoje. , . . -*r ■ darbai ėjo visia silpnai.

Kas tik dabar per mus siųs 
Kalėdoms pinigų į Lietuvą, 
gaus knygelę dovanų* Dides
nę sumą siunčiantieji gaus di
desnę knygelę.
LITRŲ ANIAN SALES OORP. 
M’a B'w»y, So. Borton, Mu».

i - NUSISOVĖ.
AttleborO, Mass. — Kai jo 

pati atsisakė nuo tėvų grįžti 
uąnio į Pav’tueket, tai Josepli 
Pires paŠbve ją, jos tėvą ir jos 
brolį. Po to sava nusišovė.

>

PARĖMĖ PAŠTININKUS.
. I ¥

Eį Paso, Tex.
Darbo Federacijos suvažiavi
mas priėmė rezoliucijų, ku
rioje kongreso prašoma išnau- 
jo perleisti paštininku algų pa
kėlimo biliu.

Amerikos yra.ųemaža'taionlųįa-
senusių, paliegusių, kurie jau 
nebegali patys rašyti, arba tie- 
.siog nemėgstančių rašyti ar 
kitos- priežasties daliai nera
šančių^ lodei kitit prašyčiau'tų 
žmonių atsiminimus surašyti ir 
man atsiųsti. k

Atsiminimus rišant reik pa-Nedarbas Klaipėdoj.
Pastaruojitmetti dėl durta>yWo

to pramonė, gatat, drena, tatabentinene, . 
rta, ™hnima. ’1S». ® W V16ta> IV1“’! .

yvių vardai ir pavardės, kiek .... Vilnius, 
spaudinių gabenta, kuriais ke
liais, kiek atimta, kokių san
tykių turėta su rubežiaus sar
gyba, kokių sandėlių būta vie
noj ir kitoj sienos pusėj,’ kol^itt. 
ypatingų atsitikimų/ nuotykių 
būta ir 11, žodžiu sakant, kad 
būų kuo daugiausia iaktų.Taip. 
pat svarbunurodyti, kur ir ka
da apie kalbamąjį įvykį buvo 
rašyta. ‘ •

Knygos bus pavadintos 
“Knygnešys” arba panašiai. 
Raštai bus tinkamai suBistema- šumenėj.

sumažėjimo. mišl 
srity ir lankų darbų pabaigos. 
Klaipėdoj bedarbių skaičius 
žymiai padidėjo ir siekia netoli 
2,000. Klaipėdos krašto Direk
torija per Vyr. Įgaliotinį Klai
pėdos kraštui p. Budrį kreipė
si1 į Finansų Ministerijų, pra
šydama finansinės pagelbos ir 
drauge paremdama- ir Klaipė
dos Magistrato prašymų dėt

m., tai dabar geležies rudos iš
kasta tik ll$«nuošM mangano 
42j nuoš., vario 174 nuoš. ir 
sidabro 33 nuoš* Yra spėjama, vieno milijono litų paskolos, 
kad tų rudų gamyba sekamais Lig šiol dar nei Klaipėdos 
metais pasidvigubins. Kasyk- krašto Direktorija, nei Klaipė- 
lose, kur 1912 m. dirbo 70,000 dos Magistratas nėr įteikę M'* 
darbininkų dabar dirba tik 17,- nansų Ministerijai plano kaip 
000 darbininkų. manoma' kovoti su nedarbu.manom# kovoti su nedarbu.

»

•k

“Ryto” telegrama.
i, “Ryto” pirminin

kas spalių 12 d. mušė Varšuvos 
seimui telegramų, paaiškinda
mas lietuvių mokyklų padėtį ir 
protestuodamas prieš skleidžia
mas neteisingas apie “Rytų” 
žinias.

“Ryto” skyriai* r
Švenčionys. “Rytui” pasi

sekė įkurti koletas skyrių, bū
tent: 1) Strūnaity, 2) Tvere
čiui, 3) Adutišky, 4) Kaltinė- 
nuoge, 5) Vašiūnuoso. ir G) Pa-

»
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“Žiniose iš Lietuvos” skaity
tojai ras atsišaukimą majoro. 
T. Rusecko. Jis prašo senes
niųjų Veikėjų rašyti savo atsi- 
riUHiniušrfe^riias-apie laiką; 
kuoln-et Lietuvoje buvo už
drausta lietuviška spauda* Tas 
laikotarpis tai ištikto buvo ne
paprastas lietuvių išbandymas* 
Lietuvos priešininkas iš rytą 
buvo pasiryžęs lietuvių tautą 
užtroškinti. Lietuviai, ryžosi 
nepasiduoti. Atmosfera buvo 
sudalyta troški, be to patys 
Žmonės buvo pančiojami.. At
sirado tečiau tokią, kurie lam- 
sioje atmosferoje lietuviams 
švietė* ir kurie draskė pančius, 
gaivino lietuvių dvasią. Tam
sūs debesiai slinko ant Lietu
vos. jš rytų, bet spinduliai 
Švfetelėjo iš vakarą; Ta švie- 
ša*.tui’ejo slaptai eiti per sieną 
ir su didžiausiu atsargumu pla
tinamu po Lietuvą. Tąsyk tai 
buvo 'daugelio. garbingai pasi- 
darb.uota tautybes išlaikyiniii.

E . Sęnpkai praėjo anie laikai,t 
K atėjo laikas surinkti anų laikų 
k vedlė ją darbus. Lietuvoje tai 

daro? Galūne pasidžiaugti, 
kad, Amerikos lietuviai šitame 
darbe- neatsiliko. Amerikos lie
tuviai pasidarb avo. spaudos 
draudimo laiku ir darbuojasi

j Ąų darbų žinią rinkime. To 
^svarbaus .istorinio darbo ėmėsi 

t.' ?Amerikoj lietuvių veikėją ve*- 
į Iteranas gerti, kun. • Milukas, 

r‘Žvaigždės” leidėjas. Jisai 
I- įau surinko ir išleido tame 
1 . Įklau^ime daug medžiagos. Tą 
L ’darbą tebevafo. Amerikiečiai 
t ’žįnantieji ką nors apie kovos 
Į ^laikus dėl spaudos arba patys 
p ‘veikusieji pabriežldte savo at- 
į įsiminimus fe žinias ir pasiąski- 
L *te.geriri-kun. Miluko leidžiamai 
| į“Žvaigždei,” 3654 Bielunond 
• • ’BfPkiįadėlpliia, Pa. Keikia, 
L įkad ttf garbingo laikotarpio is- 
| ’eitą kuopilniausias atvaizdas-, 
Į 'Būsiančios lietuvių gentkiutės 
| 'iš to laikotarpio sau stiprybės 
| ‘sems. Mes amerikiečiai susi- 
| Rūpinę Čionai savo išlikimu, tu- 
f. retume turėti ano laiko atvaiz- 
L 'Ją, kad labinu rūpintumės čio- 
I nai lietuvystes palaikymu

H

■ ■ r
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' Pereitą uturninką Bostono 
vienatim kotelyje įvyko protes- 

' fantą hankietus. Bankieto tiks- 
' las bąvo . sudaryti $4,000,00( 
? Menat protestantą ■ seminarijai 
ė Nėy Yorke? Tume bankiete 
| kalbėjo pagarsėjusis inodoTnis- 
L tas Dr; Fosdick. Jigai yra ka- 
I rietijįntis modernistas ir už tai 
f neteko pryčetyštės vietos. Ta- 
į ine Imįkmte jisai pdsąkm kaip 

kenkiu ją -Bažnyčiai kilę gin- 
t W tai*p moderništą ir lunda- 
| |»entnii^tu< Jisai pasakei " 

į “Alės, neteksime geriausios 
| jaųimsios gentkartčs dalies, jei
į. nelaikysime ginčą* savo Buž-
Į liyčiuje.”

t Ginčui kenkiu visokios sek-

, tos Bažnyčiai, bet ginčai ūkan-
«

čielą fantą. 'Ginčai ėda ir lie
tuviu tautą. Pusė bėdos, jei 
ginčai eina dėl principinių 
klausinių, bet pragaištis, jei 
:as kįia dėl melų, šmeižtų, 

svetimos minties kraipymą, ne
pamatuotą priekaištą. O šitų, 
mdiiobą tarp lietuviąrdmkTr 
tiek. Daugelis mūsų veikėją 

* mgštosi amerikamzatorią, gir
di dėl ją mums gresia paskęs
ti, išnykti. Bet ne ten didysis 
pavojus. Kaip pasak Dr. Fos- 
dick-protestantai netenka dėl 
ginčą geriausiąją parapijoną, 
tai lietuviai dėl ginčą netenka 
daug gerų lietuvių. Lietuvysr 
f ės didieji priešai yra ne ame- 
rikanizatorian bet mūsiškiai 
plunksnos banditai, melagiai, 
šmeižikai, kito minčių kraipy
to jai..

Vaidai ėda Amerikos lietu
vius. Bet gal nemažiau vaidai 
drasko Lietuvos lietuvius. A- 
pie Lietuvos srovią dabartinius 
santikius štai kaip rašo “Tri
mitas,” šaulią organas, *

“Iš daugelio Lietuvos kampą 
.ateina žinių,. kad nuo rinkimą 
į s&vivaldybes dieną labai pa
aštrėjo partiją santykiai. IJa- 
aštrėjhną sukėlė partiją agita
toriai, gausingai aplankę Lie
tuvos miestelius, it gaudę kuo 
daugiau balsą savo partijoms. 
Jie ueaikino savo partiją pro
gramų, iieišdėstinėjo savo pla
ną, kaip geriau tvarkytis, bet 
šmeižė, peikė savo priešinin
kus ir .ją darbus. Vėl buvo pri
mintos visos būtos* nebūtos gy
venimo biaurybėsj vagystės, 
spekuliacijos ir kita. Apie ge
rus darbus neužsiminta nė žo-. 
džio. Kelta vien biaurybės su 
nepaprastu atsidavimu ir pa
mėgimu, tarsi, iš jut būtą turi
ma kokio malonumo ar pasiten
kinimo. Atskirą neclorėlią pri
sišliejusią prie tos ar kitos par
tijos blogi darbai buvo apiben
drinami ir primetami visai par
tijai..- Daugely vietą klausyto
jams krito į galvų, kad mūsą

• partijose esama daugelio suk
čių, vagią, spekuliantą ,apga
vikų, kad mųsą vadovai vien 
tykų apsukti ir apgauti žmones, 
kad jie tyčiomis blogai darų ir 
tyčiomis vedų šalį 4 pražūtį.

“Ramesniuosius piliečius tas 
labai atš,aido nuo politikas ir 
net nuo visuomeninio gyveni
mo. ’ Jie traukiasi ir \ šalinasi 
net nuo ekonomijos ir tildo ra- 
tcliąų kad tik nesimaišyt į jo- 
ldus vaidus ir erzelius,

“O partijos žmones vietose.
■ tokios statinią agitatorią kal

bos .stačiau išmušė iš pusiausvi
ros ir išminties kelio.

“Jos degu neapykanta prieš 
v iena antrų. Jos no ri viena ki
tų visai panaikinti, sutrukdytą 
viena kitos darbų, ir atkeršyti 
viena kitai už šmeižtus. Ir kas 
nuostabiausiai, kad tokiuoso su- 
sidCirimuose kenčia ne vadai, 
kurie vaidus sukėlė ir yra tik
ri kaltininkai, bet eiliniai par
tijos nariai, nekalti žmonelmi. 
kurie pasidavė- kurstymui ir 
kerštui per savo neišmany
mų,* 4 .

'“Suerzinimas, sukeltas rin-

*

ymmml Mitai atkeriyti, laUo'aa- 
vę poraifa klfa$rti vim ant
rai, kad ir naudintiaųoi ir rei- 
kalingiauaį kultūros darbų. Ne
įeinančios į valdžių pariijoa lai
ko savo pareiga kliudyti, bet 
kurį valdžios darbų ir nešvariai 
prieš valdančios partijos žmo
nes agituoti. Susikalbčti dirbti 
iš vieno nėra jokio galimumo. 
Visi keliai yra geri partijoms, 
kad tik pakenkt savo priešinin
kui, Dėdamasi mielu noru su 
lietuvių tautos priešais, kad tik 
pakenkus valdančiai partijai.., 

“Tokiu savo elgesiu musą 
partijos rodo savo nekultūrin
gumų i r 'politinį nepribrendimų. 
Joms partija dažnai yra svar
biau UŽ tautų ir valstybę. Joms 
partijos programa yra savo rū
šies tikyba, dėl kurios jie pasi
ruošę iškabinti airis visiems, 
kurie kitaip mano. Jos pasi
ruošusios jėga ir smurtu ginti 
savo siaurų ir trumpaamžę pro
gramėlę. Jos nežiūri tautos vie- 

—nybės—jos-neatmena,—kad- ties- 
niiisą šalies galva clar tebešoka 
juodas pavojus, kad mes . dar 
turime gana priešą mi tik iš lau
ko, bet ir viduj, . kurie trina 
rankas iš džiaugsmo dėl kiek
vieno mūsų nepasisekimo, dėl 
tarpusavinio vaido ir kurie la
bai norėtij paglemžti mūsą lais
vę ir šalį ir nuslopinti mūsą vi
sa kilimų.

“Toki partiją vaidai labai 
lengvai gali atvesti į namą karų, 

> kaip Rusijoj. Nesuvaldomas 
noras kenkti savo politikos prie
šininkui sėja neapykantą ir 
kerštų, kuriems netrakt virsti 
tarpusavio žudyne...

“Meksikoj, Kuboj, Guatema- 
loj, kas kartas rinkimuose pri
einama prie .ginkluotą susirėmi
mą ir kas kartas Amerikos 
Jungtinėms Valstybėms reikia 
siųsti pas juos savo kariuoinc- 
nę ‘.apginti savo piliečių intere
sui ir kiek tos šalys turi pa
garbos kultūringame pasauly ? 
Į jas žiūrima kaip į apgailėti
nas banditą šalis. Negelbsti nie
ko nei ją* turtingumas, nei ge
ra padėtis...

“Nesuvaldomos partiją riete
nos tokias Meksikas gali suda
lyti ir bet kur kitur... . -

“Yra partiją ir visose civili
zuotose šalyse. Bet ten. parti ja 
lieka partija, o tautos vienybė 
ir ‘žmomškumas-del ją nepa
mirštama. Nekliudo ten nieko 
iniešingą partiją žmonėms vie* 
nas antrų gerbti, atiduoti vie
nas kitam teisybę, vienas su Įri
tu draugauti, ii\ visuomet būti 
vienas su kitu mandagiu. Ten 
partijos atrodo tik, tarsi, ty
čiomis sumanytas dėl įvairumo 
ir gyvumo žaislas. Ten iš*ją 
programą ir darbą aklos tiky- 

i bes sau nesudaroma.. Rinkimą 
metu ir ten aštriai ir aitriai ko- 

•vojama, bet po ją pasiduoda
ma rankos ir klausoma gavusios 
didžiumų partijos... ”

t
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AUKSINIS PASIŪLYMAS
r

Teko patėniyIi, kad lietuviu 
bedieviškieji laikraščiai elne 
žeminti Šveicarijos Friburgo 
universitetą. Toji mokslo įstai
ga netikusį, žinoma, dėlto, kad 
ji katalikiška ir kad iš jos išė
ję lietuviu kataliku' studentai 
su daktarato laipsniais užima 
Lietuvoje augštas vietas. Be
dieviai tyčiojasi iš gautą toje 
įstaigoje laipsnių.

“Darbininke” palėmijau ap
rašymus, kaip Amerikos lietu
viu laisvamaniški laikraščiai 
tyčiojasi iš kunigo Kemešio 
gauto daktarato laipsnio VVa- 
’sliingtone kataliką universite
te* ‘ ‘Keleivis” buk rašęs, kac 
kum F. Kemėšis gavęs daktara
tą. už parašymą straipsnio apie 
kooperaciją. Tas parodo kiek 
“Keleivio” redaktorius Žindla-

tUš stmpmM Uiktau dakta
ratai.

Aš dabar siūlau laisvamanių 
laikraščių redaktoriams miksi- 
nų progą. Teparašo jie po to
kį straipsnį ui kurį gantų dak
tarato laipsnį* Tas jiems, kai
po labai mokytiems, bus labai 
lengva padaryti. Tada bus 
rems didelė garbe. Bet to ne- 
ęann, aš kaipo mokslo myleto- 
as ir norįs, kad lietuviai kuo- 
abiausiu kibtų mokslan, darau 

laisvamanių laikraščio redak
toriams auksinį pasiūlymą. Pri
žadu kiekvienam ją suteikti 
gražią dovaną, kai jie parašys 
po straipsnį ir gaus po dakta
rato laipsnį. Duosiu tada po 
penkdešinikę ($50.00) kiekvie
nam. Kaip nuo ‘‘klerikalo” 
tai be abejones bus nemaža do
vana, Bitą pasiūlymą turėtą 
priimti vien dėlto, kad tai bū
tą puikiausias atlyginimas už 
straipsnio parašymą. Juk ik
šiol negirdėta kas už straipsnio 
parašymą-gautą $50.00.,----------

j Tas pasiūlymas geHuoju“Kė‘ 
leivio, ’ ’ * ‘Bandūros, ” “ Vieny
bės” fe “Tėvynes^’ labai mo
kytiems redaktoriams, nes ro
dos tuose laikraščiuose buvo 
pasityčiojimą iš kun. Kemėšio 
laipsnio ir iš Friburgo univer
siteto. Taigi vyrai, laisvama
niai' redaktoriai, darban, “kle
rikalas” jums eina talkon.

Aš gerai žinau, kad laisva
maniai labai mėgsta paraduoti 
savo laipsniais, .mokslu fe nu
veikimais. , Tejnijaū, pavyz
džiui, Kauno “Lietuvos Žinio
se” amerikiečio daktaro Klimo 
paveikslą,fe čielą litaniją ‘bla- 
goslavenstvą.”’ Pasakyta, kad 
jis baigęs pagarsėjusį Valpa- 
raišo universitetą. Žinoma, 
Valparaiso uniyersitetas aukš
čiau stovi netik už Friburgą, 
bet ir už daug kitą uriiversite- 
Toliau Klimas baigė Pbiladel- 
pliijoj Temple medicinos mo
kyklą. Kaip žinoma toji įstai- 
gastovi C tiesoje. Gi tokie 
universitetai' kaip Harvard, 
Y’ale, Cliicagos universitetas 
stovi A klesoje. Už juos men-' 
kesni universitetai stovi B. kie
toje. Dar menkesni stovi G 
klesoje. Klimas baigė trečios 
kategorijos medicinos mokyk
lą. 'Bet laisvamaniams tas nie
ko nereiškia, kadangi ją žmo
gus, tai viękas gerai. Tik są
ryšyje su Klimo1 išbagasloviji- 
mu “Lietuvos Žiniose’1 nema
čiau Agotėlės paminėjimo. Ko
de! vargšės nepaminėti. Bet 
tiek to visko. Mano pasiūly
mas laisvamanių laikraščių re
daktoriams galioje^ Tegu ji'e 
gauna daktarato laipsnius, 
kadir U klesos universitetuo
se, pažadėta dovana bus su-’ 
teikta.

Proga laisvamaniams pašte 
pelnyti iŠ klerikalo ir pasirody
ti augštesniais už “klerikalų” 
daktaratų laipsnius. Greit at
siliepkite.,

i Klerikalas.
^■1.1. — , Į II !■■■■■ III )|Į ' :

Mūsą vajus vis smarkiau ir 
smarkiau pradeda 'žengti pir
myn. Iki šiol vyriškiausiai 
kariauju OambridgUua kuopa 
su Detroito kuopa. Pirma
jam paskelbime jos (ir 105 
kuopa) buvo ant vieno kups^ 
nio, bet dabar Detroit iškęs 
truputį pasiliko, o Cumbri- 
džitis maršuuja su garbes vėlia
va priešaky visą i kitą kuopų. 
Ctimbridgiuje uoliausiai iki 
šiol darbuojasi gerh. V. Jakas, 
o Detroite P. Gustaitis, Pas
kui iniouiis dienomis iš ją kolo
niją vėl gavome pluoštus nau
ją narių, blanką. Narius pa
duosime šiame “Darb.”
rvt o skaitytojus kituose 
nieriuose.

Cambridge, Mass,
1) K. Arlauskas,
2) Jurgis A. Burbulis,

____ 3)___ Ad. Jankauskas,—------
4) St. Strazdas,
5) A. Sudentas.

Viso aštuoniolika naujų na
rių. .

Detroįt, Mich., 72 kuopa.
1) P.Belkus, 

K. Daniulevičius, 
J, Statkevičius, 
V. Slulgaitis.

no padangę n* kita šaka į Pitts- 
bųrghą su apielinkėmis ir di- 
džiajan milžinan — Chicagon. 

Darbininkai, dabar laikas, 
raitykhnes rankoves ir eikime 
savu tranšėją drūtinti — Dar
bininku ŠąjuW>& stiprinti ir 
“Darbininko” platinti. Tat 
marš!

Vajaus Vsdėjas.

GIEDRININKŲ-MOKSLEI- 
VIĮIDOMEl!

I' *
kimu metu paliko ir po rinki- pie teikimu daktarato laipini'
- . f t* u» V| ii 1 J» vi m ___  e A • t*

L* i

j-*-

2)
3)
4) 

Visu septyniolika.

Pastaromis* dienomis smar
kiai pašoko Lawrence’o 70 kuo
pa.* Ji prisiuntė penkis nau
jus narius ir gražią pastebėlę; 
kurioje'sako, kad jie esą pasi
rengę pakutenti pašones Det- 
roitui ir Cambridgiui.

Ir iš ją juoką krėsti negali
ma, nes lawrenciečiai jau. ne 
kartą yra-iškrėtę netikėtą špo
sų. Žiūrėsime, štai ją nariai:

* 1);< J. Taparauskaš, 
.2) O. Akstinienė,
3) J. Zinevičius,
4) Ig. J. Pasli,
5)

' •• Darbuotoją eilėn • įstojo 
Youngstmvn, Oliio kolonija, 
Ten smarkiai dirba Slupinke- 
vičius, Sabaliauskas ir Bra
žinskas.

YVorcesteris su . Hartfordu 
'Hk po vieną narį praeitą savai
tę prisiuntė. YVorcester — V. 
Graska; Hartford — M. % Ka- 
randa. . • .*:

Montello iki šiol tylėjo ir žiū
rėjo, kaip Cambridžiūs su Det
roitu pešasi fe norr nepasiduoti 
vienas kitam — nori.gauti įrit
iną dovaną. ■ ■’

MonteĮlas sako: “Žiūrėsime 
ar ilgai jiė bus pirmieji?”

Ištiktųjų, įnontelliečiai kaip 
jau pradeda ką dirbti, tai jie 
ir dirba. Jie tuštiems paža
dams netiki — jie ką pasako, 
tai ir atlieka?

Kažin kas su Comiecticut ir 
Nevv Yorko ir Neiv Jersey aps- 
kriičius ? Ją šiuom tarpu kaip 
fe ųesigirdh Ar tik jie neren
gia' Naująja! Anglijai kokią 
nors šposą. Tas truputį nuuo- 
džiama. .

Clevelando kolonija, Detroito 
draugi, visos Ohio’jos’ valsty
bės lietuvių kiiraliuS fe Pitts- 
burglio apielinkią globėja tele- 
gramuoja centrui, kad jie visi 
rengiasi mūšio laukan ir mano 
laimėti kovą.- . "

Tat jie “fones,” reikia at- 
minti, kad ten yra Padegimas, 
Ivinskas? Jankevičius, Sadaus
kas, Kuzus, Ardzys* Glugotie- 
nė, Stuupui fe daug kįtą šimto 

ne*. Ak juū gailu gerui mierott ūakti- nr(w.pntn Liehiviu Darbininku mlK. Mub. iiuUl M«Jor, Suuta Orui, uieuiyrų rmiomuuui

< SUŽEIDĖ DULENKU.
Detaoit, Mielu — Perless 

Eoundry kampanijos dirbtuvėj 
tapo snukiai sužaisti du lenkai.

ŠTAI YĘA LAIMINGA 
ŽMONA A

“Nervai ir‘litais Yra Daug Ge
resnės“—eako poni fcuth. Majore
. Ji rago.: “Am suvartojau vieniį bonkn- 
te Nugaa’one ir jis padare man (laup 
geriau, negu visos gyduolė iki Šiolei 
suvartotai. Am JnuOliiOHl stipresne, a 
muiio nervui ir čirtlla yra daug gėrės- 

.............................. ti-
Cal.”

Musu skaitytojui atras Nugn-Totie 
neblediuihi. mttomi ir veiklų gydytojų, 
kuris padidina stiprumų tr pajiegm pa
taiso apetitų nervus, kraujų ir kūnų 
greitai* Nuga-Tone sutelkia pailsinan
tį miegų, gerai stimuliuoja keiteuys h 
vidurius, Jog lldlrtiėjar lUiaaiml jo 
veikmę, prkuko virtoms nptlekoriums JI 
garantuoti arba ghtHuH atgal pteigus, 
jei Juk ųeburtt uiganMlntM. Rekomen
duojamu. ^rantuojamu ir perdavinė
jamu p4r v|ww aptiekoriui 
aiaak >1.00 ir jmurt Z\_ 
LrtMr»tĮ*7> 10W Bo. VtbitekAve.,

y I-

v J

Į
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J. Lisauskienė.

■ «

» Bieliūnas Giedrininką 
utilncijos dėsniais, skelbiu jog 
organizacijos konferencija šį . 
metą įvyks Gruodžio 29 ir 30, 
1924, Cicero, Ui.

Kadangi konĮurencijos lai
kas netoli, tai kiekviena* na
rys suprasdamas jos didelę 
reikšmę turėtą rengtis prie jos 
su didžiausiu pasišventimu.

_ Šiiyjnetij. Bitvužiavinias ypa
tingai bus svarbus, nes orga
nizacijos reikalai yra tokios rū-' 
sies, jog jų išrišimas nuspręs 
mūsų likimų.

Dau^' iš mūsą narių užmirši* 
jog gyvuoja Gied. organizaci
ja. Kaikurios kuopos nesirū
pina centrui pasiųsti* savo na- 
rią duoklių. Net ir artimieji 
organizacijos u vadai , užmiršę 
kilnius mūsą siekius bei idea
lus nustojo darbavęsi organi
zacijos -naudai ir palaikymui. 

■ Šiuos ir panašius svarbius 
klausimus turi šioji konferen
cija išrišti ir ją išrišimui rei
kalaujama kiekvieno nario šir
dingos paramos.

Atkreipdami mūsų atydą 
kaip kitos Amerikos lietuvių, 
organizacijos gražiai gyvuoja 
ir neša lietuvių visuomenei 
naudingus vaisius, mum s betik 
reikėtą sekti ją pavyzdį, bet ir 
pralenkti visas organizacijas 
dailiais ir ', nuveikimais. Jog 
mes augštesnį mokslą einan
tieji turime -viltį, jog ateityje 
būsime visuomenės vadais.

Jei' ir ant tolinus tik darbuo^ 
simčs kaip dabar išnyksime; 
jei atbusime ir veiksime kaip 
pridera būsimai visuomenes in
teligentijai — nešime naudą 
liet, išeivijai. Amerikoje ir 
Kristaus Bažnyčiai. v

Šaukiu į darbą ne tik orga
nizacijos narius, bet teipogi ir 
brangius alumnuš. Pereitą me
tą mūsą alumnai savo gausin
gomis aukomis sustiprino’ or
ganizacijos iždą ir pridavė- di
desnį. entuziazmą veikimui. 
Tadgi ir alinimams turėtų būti 
svarbu org. likimas fe gerove. 
Todėl nepamirškite savo orga-

nizacijos ir ant tolinus.
Kiekviena kuopa turėtą 

šaukti susirinkimus, apsvarsty
ti, svarbius klausimus ir pa? 
siųsti naudingus nutarimus ir 
įnešimus konferencijai. Ypa
tingai Naujosios Anglijos mo
ksleivių kuopos, kaip So. Bos
tono, ‘ Cambridge ir AVorcesto- 
rio turėtų štame, atžvilgyje pa
sidarbuoti, nes org. pažangu 
priklauso nuo mūsą kooperaci
jos su vakarinių valstiją kuo-. 
ponus.'

V įsais reikalais kraupkite* 
šiuo- antrašu: kun. A. Linkus, 
4943 W. 151 b St, Cicero,- III. 
’ Taigi dabar, kol nepervelu, 

visi ruoškimės prie būsian
čios, giedrimnką konferencijos* '

Ignas J. Barkus,
Gied., centr. pirui.

Kooperatyve Sąjungos narni 
irprietelių.

• Gerbiamieji Kariaįl Adven
tas jau artinasi. Visų’ triukš
mu IMlraVb^gįasL Tadgi ap- 
Svietas ir organiramjūs sezonas 
turi prasidėti visais frontais t

Philadelphia/oaš’PlHladelįįu■;

AR MANOT VAŽIUOT 
N AMUOSNA ANT 

KALĖDO?** •
SPECIALĘ DIDELĘ KALĖDŲ 

EKSKURSIJĄ
Rengia mūsų Linija po už
veisia savo locno atstovo

LAIVU
“ESTONIA

Graodiio 3,1924
11 vai. lyto 

Nuvaliuorit stačtki į Baltijos 
Jūrių fortą Jtar peMriift 1F 
be vargo vandenili ui kelio
likos valandų atvyksit į

Klaipttą
A

KITI IŠPLAUKIMAI:
LITUANIA ....taMUtett 

Kitoms žinioms ir prekėms 
kreipkitės prie mūsą paskirtą 

agentą *

AME^CA LINE 
*9’Jtt6«ijiyWVork 1 

„ė * >■
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Trumpa ir tiesi kelionė į 

LIETUVA
Laivui išplaukiu su pullkausliiis 

įrengimais
“RESOLUTE“ ‘REtlANCE’’ 

“ALBERT BALLIN” 
“DEUTSCHLAND“

Vežu T, IT ir IH klesos pasažle- ■ 
rlus, ir labai gražus kabineto lai
vai “Clerelantl Moioit (HatfF 
“Tliurlngla," ‘‘tfcstpTiulla.” UŽda- 

• ryti 'kambariai dėl, III klesos pa- 
sažleriij. Grįžimas bėgyje 12 mėne
sių iieivkuojama prie kvotos,Įsta
tų.

UNITED AMERICAN LINES 
.JULIUS ROTTEMBERG

260 Hanover St,, Boston, Masa, 
arba pas kitus {galiotus agentus.

£

4

CUNARD
Į LIETUVĄ . /

trumpiausiu laiku, kas Seredų, tre
jais ekspreso latrais *

Berenparia. f Aųuitųnia 
Mauretania

(per Ulierlmurgų ar Soutliawplouų)
■ .. .. Tiesiui 15 Bostoną

CMlONLk.-... .GhūkI. 7, Sausio U 
LANCASTItIA..Vasar. 22, Kovo 22

Lietuviai važiuoju Lietuvon avė- 
čiuosna neilgesniam laikui kai me
tams, gulės grįžti Amerikon neatsi
žvelgiant Į kvotų.
Iš LIETUVOS Į AMERIKĄ

JEI manote parsitraukti gimines 18 
Lietuvos, vietas užsakykit dabar. 
Musų ofisus Lietuvoje suteiks Jiems 
pagelbij Ir duos paturimų. Visi tre
čios klesos keleiviai turi atskirus 
kambarius. Kuogeriausias Svarumas 
ir maistas. Smulk
menų klauskitvie- f- 
tinio agento 
arba

t

(JUNARDLINE
120 Statė St., Boetoa, Mom.

■į—Ii.r(i ii.., . . !«*«.—**m ^■*.ini.iii»i ■ii"ii.iiiim'i» i »

NORTHJ5ERMA*
—UjOYD—,

ŠVĘSK KALĖDAS 
NAMIEJE

ir keliauk ųei' Bremenu aut

SS. COLUMBUS
ir tokiifat*

luitas, arba kitais falvais Biu* li
nijos. Išplaukti: 

Lapkričio 5Ū—(kuodžio 11. 
Puikios trečios klesos kajute*, 

atskirt kambariai tiktai.
J>rtgrtW titefcfai tMitealie- 
ji bfpjf U mfik neliriStami fa*

SjHM'iulIfikoK kuino* - 
|g BremenVt l Kaunu.

W»TH OMAM UOYB

arba | v&MuSU V 
ą -Ii Tr Ū 'ivV f. • ■-
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jos nariais, kurie buvę ingalioti [kių išsireiškimų, 
tą darbą atliktų sumani kitokiu

<pagal draugijos nutarimą, jis vi-.tenka girdėti; “Mat ponas nenori Mu,ar tokiu būdu pririetojo prie 
■sai joe nepriėmė — grąžino. Šv. [dirbti, ar negali eiti i šapą kaip [papuošimo apvaikščiojimo (21-mą 
K. Draugija tada pasitarus su dr>[kad mes einame’

e

ŠTAI MOSŲPREKK
llkrąją lletuviSkų ramunėlių uvam* . 

40c.,5 hv. — $1.50 ; liepos žiedai «u 1»> 
jeHaTs .j(T<>. už svarij, 5 svarai’^— $2-00 į 
liepos žiedai be lapų .05c. sv,, 5 sv. —■ 
$3.113; puidiilškiij lupai 75c.’Sv., 5 »V.
— $3.00; puplaiškių šaknys $1 sv., 5 ' 
s v. — $3.85; stambios trejiinkou «t. 
$1.25, 5 sv. — $4.75; kadugio uogų 
sv. 25c., 5 sv, — 75c. Ir daugyWskito- 
kią žolių. Atsiusk 10a. p gausi žolių 
katalogą. #’ ,

IK. ZUKAITIS w
449 Hudson Avę., Bocheister, N. X

iš operos “T

KolonijaliŠkosios Dienos
Dienoae WMhlnftono ir L*fay«tto; 
Kbuciužko* ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai Kallojančiu. papilu puikiom* 
poniom* ir gražiai •piirtutiiMittns 
vyram* papuošti navo £*tva* au jrri- 
kiaia nerūkai*. Jei Šita* paproty* galio, 
tą ligi (rtol. tai įi*n<b*n jauteli* 
įmonių paistų - pt*WU W» peruku 
plehkanonrf* apdenrta* **vo MhM*. 

. Tačiau vietoje to, jie Mandlen naudoja

pleiskanų mirtinąjį prieAu kuriai jei 
iūti>(Ml Juonit gatrą anądien por t>a-

ViskąGirdėjęs.
“ 4- '

\ LAIOEltCEj MASS. '
. . • k- ■» 

Halloween Party.

n k ką Išėjo IŠ .spaudos ftštuonl, nau- 
ji „muzikos veikalai, dainavimui 

piano akomponlmentu.

1. Aull/a prieS dienų (solo).,$1.00 
^vnigždutė (solo) ir
ĄitSta RyUta (duetas) .75 
<W. D<riĮĮos(solo arba duot.) 
Nf^tui'iius - 
(duetas bnssui Ir.sopranui) 
PiemenClls (duetas)

(k O, taiuve (mišriam kvar
tetui arba chorui)

7. Myliu, (mišriam kvartetui 
arba chorui) ......
imant visus veikalus sykiu $4.00

SląsdtuHi užsakymus, siųskite U

PARDUODU
Parduodu veikalus, scenai, origi

nalią mano veikalą muzikos meno 
srityje. . PiiriĮundn juos jMlnaj pir
kėjo savasčiai,—pavienių- asmenų ar 
draugiją Ir atsisakini, vardan pirku
sio, nuo visą.prie veikalo, leisią Ir 
nuo autorlškų.

Parduodamų operą lt operečių y- 
ra klaviornuzugai, partitūros Ir or
chestros partijos; tas viskas pereis 
pirknsLUjų valdžion. Pirkėjas lais
vai gali pasirinkti blle vleiią vei
kalą ir užvaldyt jį žemiau nustaty
ta kaina.

1) “Birutę,”
melodrama .•tautos opera, 

k dviejų aktų. Pirmą karią 
statyta Vilniuje, H'HM’. m. S 250’

2> “ šienapjūtė, ”
Hundlcs. opera, vieno jik- 

. to. Pirmą kartą statytu • 
t’liieagoje. IDOS- m.’,,, -2“»0

3) “ Vaikas ar Mergaitė? ’ ’ 
fa rainio ' turinio, dviejų 
aktų operetė.Pirmnji kar- . 
tą stat? “Gabija,” Hojitll 
Bostone ......................  3<>0

’4) “Pirmoji Gegužio,” * 
trijb aktų opera, revollu- 
rfjoniško judėjimo kiiko- 
tn rprs. Iūrmu- kartu statė 
“Gabija.” SoiiHi Bostone. 
(Derasi (’hfeagiečlai) ...

.5) “Velnias-IŠradėjąs,”
t rijų akl ų komiška opera. 
Pirmu kartu statė “Ope
retės Draugija.” Brook- 

-. lyne. (Yra anglą katbon z
. vertimas) 1(UH»

6) “Egle, žalčių Karalienė,” - 
.. šešių aktą mytologinė o- 

l»era, Pirmu kartu statė 
“Gabija,So. Bostone. 
11)24 m. ( Yra vertimas ir • 
anglą kalhon)

Susižinoti:

MIKAS PETRAUSKAS
Opera, Kaunas, L i t h u a n i a

Ą. BAČIULIS, ‘
P. d. Box 16, So. Eostoa, Mm*. 

■ . 1. »

U' a"
1

i

7

0C1*tlX*KXB

i ApmriMrio* Vasario 16-tąją.
Lapkričio 5 d. K. Draugijų Są- 

ryšys laikė mčnerinį susirinkimą 
— nutarė paminėti vasario 16-t|ją. 
Bet visos iškilmės likosi perkelta 
ant kovo 8 d. Nutarė kviesti ga
biausius Amerikos lietuvių tarpe 
kalbėtojus, nes clevelandiėčiai 
mana gražiai paminėti vasario 
16-tąją ir sykiu šv. Kazimiero 
šventę. Vagį darbų pavedė komi
sijai. Šis prakilnusis sumanymas 
reikėtų visiems clevelandiečiams 
gausiai paremti. Žinoma, buvo ir 
daugiau gražių nutarimų, bet tų 
nežymėsiu Šiuo sykiu.

Pagerbimai bMebolininkų ir 
Aktorių,

. Baigiasi basebolo sezonas — tik 
čampijonai šiuo laiku pasiliko 

[žaisti bolę. Tarpe kurių randasi 
ir L. Vyčių 25 kp. tymas, šiam 
jaunam tymui labai gerai sekasi

ir daugelį kito- rUgg(tf0, 1924-jų m.) pamišimui
20 metų sukaktuvių atgavimo mtt- 

Broliai, darbininkai, mes priva- U spaudos ir kartu darbuotis at- 
būdu tuos pinigus sunaudoti Tai-Įlome prie aukštesnių idealų siek* [gavimui Vilniaus. Būtent: Hųry- 
gi tie pinigai vėl buvo nusiųsti ti, .kad galėjus ką nors plačiausigįs vi€^ gerbia-
gerb, kun. J. Koncevičiui į Wash- pamatyti, o tik tokiu būdu ^ntjadenisgaspadoriams Lietuvių Miv 

zikales Svetaines už suteikimų jos 
_________ .  ____ i —* apvaiksčioji- 

mui, gg. Stasiui Bairūnui ii’ Pra-

P-NIA MARI JOMA ČIŽAUSKIENi
I

Štai kų rašo angliški laikraščiai apie artistę M* .čižaus- 
kienę: «

“Marijona Cižauskas sang in a m&nner which pro ved her
ivorthy of the title ‘Lithuanian Gaili Curci. ” She demonstrated 
a teehniųue .and voice ųuality vvhieh enthralled her auditors- 

% “Madam Bizauskas voice is of a beautiful’ųuality, the rich
‘ timbre, fine ivarmth and characteristie brilliance įvėrė all adrnir- 
ably esploited iii ivorks of various*vvordš vvhieh she indicated 
with a'great deal of skili.” -
Lapkričio 16 d. Moterų Sąjungos 26 kuopa buvo surengusi 

didelį koncertų. Dalyvavo artiste M. Cižatiskienė. Tam kon-
■ lerte mūsų Marijona padare didžiausių furorų. Publika neda

vė atsitraukti nuo estrados, aplodismentams nebuvo galo; po 
ininio išėjimo .Marijona turėjo net 6-šis kart atkartoji o vis su 
nauja daina. . #

Mūsų žvaigždė parodė savo coloratura soprano ypatingai, žmonijos idėjos. 
“Arijoje”.iš operos “Traviata” (l<ų liudija viršminėta ištrau
ka iš. anglų laikraščio, Marijona buvo apdovanota net į-riais 
didžiausiais gėlių bukietais.

Žmonių buvo prikimšta pilna svetainė. /Pasisekimas di
džiausias, ’

I

' BALTIMORE, MD.

Muzikų dainininkų Čižauskų 
. koncertas.

' i._____
- Spalio 16 d. artistai1 Olšaus
kai davė koncertų, kuris pasi
sekė su didžiausiu pasisekimo. 

•Ęrogj-amas įvairių įvairiausis 
buvo. Artistė M. Oižauskiene 

. lietuvių Galli-Curci malonios ir 
jautrios dainos nešiote nešiojo 
publikų klausytis .dienų ir nak-

Komp. ‘ dainininkas J. Bi
zauskas,. tvirtu ir išlavintu ba
ritonu padarė didelę furorų, jo 

. dainavimas tikras Šaliapinas. 
, Baltimoriečiai laukia su ne

kantrumu pp. Bizauskų išgirsti.
. Žmonių atsilankė virš 500. Va

lio! Baltimoriečiai, dauginti 
rengiate tokių koncertų.

. _ BuvęS.

ingtoną ir prašyta, kad už tuos pi- kitus remdami sustlprėsim. Biz-L 
nigus laikytų šy. mišias už drau-[nieriai dar daugiaus turi dirbti j veltui tam tikslui 
gijos gyvus ir mirusius narius. [Veltui tokis išmetinėjimas. Bau- _______________ _
Tik tokiu būdu jis priėmė, o kitaip Įgiaus vienybes, daugiaus-Busipm-įmi| suruošimą to apvaik-
sakč jis nesąs užsitarnavęs ir ne- timo, bus lengvesnis lietuviams• gy-Ugfojijno» gerb.-kun. Ig. Zimbliūi 
galįs pinigų priimti. votumas jęi bus daugiau savų biz- jo j^^vinią ir prakalbelę;

Tokiu būdu dabar jau skaitysis kuprių. ’ geri). L. Simučiui už jo puikią pia
ne kaipo auka, bet kaipo atlygini-1 tinių Rinkėja*.. Di._ Dimydčukui (ukrainui)
mas už mišias, kurios bus atnašaii-[ z . /. < -- už jo grąžią ir žingeidžią prakal
tos už šv. Kazimiero Karalaičio Į „n. M . bą; kun. J. Koncevičiui už jo gra-
Draugijos narius. Į AMgTlRDAM, H. Y. žią prakalbą; Dr. lBšugųi (uki-ai-

K. Dryža. I w kuopa Jnii) ttž |0 ugningą prakalbėlę;

įrengė gražų programą L. R, K, Fe- pcl*6r Trepkui ir jo visiems daini- 
nleracijos svetainėje. Pirmiausiai I pinkams ; gerb. Ivoeiuhinskiui n* 

1jo visam, (iikraįnų) chorui.,,

Gerb. Ig. Kovnarkui (baltgiidžiui) 
už Jo nors tinimpą, bet gražią pra. 

| kalbelę; gerb S. Kvietkui už jo 
pilną jumoro, — juokingą prakal- 
bėtę; gg. >Julei Poškienei ir Onai

.ir be abejonės, kad jis čampijona- 
tų laimės klasėje ‘ rD. * ’ Gal šiam 
tymui Užtai taip gerai sekasi, kad 
jis turi metikų gabų —- A. Mont
vilų, managerį J. Venslovų ir ižd. 
A. Grigaitį. Taigi kaip tenka gir
dėti, kad Vyčių 25 kp. rengia va
karienę savo kp, basebolininkų pa
gerbimui kaipo laimėjusiems eam- 
pijonatų šioje klasėje... Taip-pat 
kp. mano sykiu , pagerbti ir akto
rius,. kurie dalyvavo “Keistuty- 
,je,” nes gerb. aktoriai, daug pa
dėjo triūso, besimokydami tų mil
žinų.

Aš stengsiuosi dalyvauti toje 
gražioje ir iškilmingoje pagerbi
mo vakarienėje. Vertėtų visiems 
mylintiems sceną ir basebolą tas 
padaryti. Jaunimo draugija reik
tų visiems remti, nes ji turtų lie- 
sikrauja sau, bet tik dirba dėl 
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. Horthb Yfetemtf.
HHelipje, lapkričio 23 

valalHlų vakare, buinyti 
svetainėje, bus didžiausios p$| 
kalbos. Kalbės mūsų mytt 
nnausieji veikėjai ir svety* i 
Bostono juristas P, Datriv 
Jie visi gvildens svarbiausi 
sitis šių dienų klausimus, 
kalbų bus ir kitokių pa 
nhnų. Visi atsilankiusieji bi 
pilniausiai imtenkinti. Ši di 
jį, triukšmų rengia Lietu 
Darbininkų K, Sųjunga,

t

i*-

—,——,—-y-t

Skaityk ir platink vienUtUJ 
kooperatorių-darbininkų bifc- 
raitį “Darbfofoką?’

gerb. kun; M. Daumantas davė ga
na gražią ir įspūdingą paskaitų a- 
|pie mokyklų auklėjimą jaunuome
nę Nors paskaita buvo gana il
ga, bet publika gan interesavosi 

]ir pabaigus tęsėsi ilgai gausūs del- 
nnų plojiipaD Po paskaitos J. Ta- Į unguraitei bei jn draugėms už no- 

‘ffitaTffiZa P«leW™«-k pa.riavi.tfrt faj-ga.s laite to ap-

Įvo porų eilučių, A. Auciumute su. ĮvaikšČiojimo. Šąryšis, kuris tai 
IT. Jankuniute sudainavo duetą, Įužgyre ir finansavo tą apvaikŠčio- 
j“Tėvynės ilgėsis,” V. Augiutė ir įimų, taria širdingą, viešą ačiū; 
A4 Liikšiutė pianu paskambino du-įkartu taria ir tiems, kurie vien fik- 

Įetą. Brone Kiškiutč, maža morJ.faf atsilankė Į tą apvaikščiojimą, 
Įgąite, giažiai padeklemavo ir ve-į— ttž atsilankymą.

P. L. K. Sąryšio . 
Presos Komisija.

0. BROOKLYN,-M. Y.

Čia buvo jau visiškai pakrikdy- 
tas šv. Jurgio parap. choras, bet 
atvykus naujam choro vedėjui, 
gerk J. Brundzai, jcr cnergija ta
po vėl pusėtinai sutvarkytas. Y- 
ra trūkumų iš abiejų pusių, ale 
girdėti, kad žada tvarkytis atsa- Į 
kančiai, 
risčių ar choristų yra nesusipra
tusių* kad jie mėgsta savo išnie- 
kintojams veikiai patarnauti ir 
taip teko matyti lapkričio 9 d.

Iš kur tai parsigabenę bolševi
kiškų plakatų ir net prie antrų 
bažnyčios durų dalino. Tai negra
žu. A. Arlauskų gerai žinau jau 
nuo kelių metų, 
nuodais spiaude ant katalikų. Tu
ri būti ne kitoks ir “Aido cho
ras,” o su plakatais lenda prie, 
bažnyčios ir prie katalikų; ar su
pratimas šv. Jurgio, chbristams 
duotis save išnaudoti? Jau seniai 
laikaš susiprasti.

l Draugijų veikėjai jau galvoja
Metas baigiasi — senos draugi

jų valdybos turės pasitraukti, o 
užleisti naujoms draugijų vairūs 
sukti. Gana daug rūpinasi Darb. 
Sąjungos 5Jt kp., kad pastačius, 
atatinkamų pirm., neš šio meto 
pirm, neparodė daug veiklumo; 
taip-pat/; kaip girdėti, kad ir D. 
Vyčių 25 kp.’ veikėjai nori pasta
tyti naujus darbuotojus savo val
dyboje.

' žinių Rinkėjas.

CLEVELAND, OH10.

Žinių žinelės.*
9 __________ _

spalių 28, 29, 30 dd. įvyko Šy 
Jurgio parap. Keturias. Dešimtys 
Vaalndų atlaidai. Per visus tris 

j ■
vakarus žmonių buvo pilnutėlė 
bažnyčia. Buvo sakomi -gražūs 
pamokslai, nors, žinoma, svetimų 
kunigų daug nebuvo, bet visos 
bažnytines apeigos buvo atliktos 
kuogeriausiai ir iškilmingiausiai.

- Daug žmonių priėmė į savo širdis 
Rvč. Sakramentą, Bažnyčia buvo 
labai gražiai išrėdyta*. Čia, UŽ 
bažnyčios papuošimą didžiausia 
garbe tenka mūsų parap. seserinis 
ir gqrW klebonui kpn. V. Vilku- 
taačiui už jųjų pasidarbavimą, Se
kanti kun. dalyvavo per. šiuos at
laidus: kun. Skripka iš Chieagos 
ir kun. Cibulskas ‘iŠ Akrono.

Per visus tris vakarus gražiai 
9

Į*** ■*-» **

giedojo šv. Jurgio didysis koras. 
Už korė išlavinimą ir prisirengi
mą su bažnytinėmis giesmėmis di
džiausia garbė tenka gerb. muz. J. 
Čižąuskui. #

Ęiantata scenoje.

Dabartiniu laiku yra‘suorgani
zuotas Clevelande didelis bendras 
keras, kuriam vadovauja gerb. 
muz. J. CiŽauskas; jis mano pa
statyti scenoje savo kqmp. kanta
tą: “Vilniau, seneli, atbusk iš mie
go.” Taigi gerb. muzikas deda 
visas pastangas, kad šis didelis 
ir gražus veikalas būtų gerai per
statytas ir atliktas.

Be abejo, kad šio v.eikalo auto
rius atliks savo užduotį kuoge- 
riausiai. '

e ■ ■

Pastaba. .

•' Man teko pastebėti 122 “Darbi
ninko” numeryje dž Cievelando 
korespondencija, kurioje iškelta 
taip aukštai Clevelando “garsio
ji solistė” — AgotaN-kienŪ. 
man teko girdėti toji vadinamo
ji “solistės.*’ Už “dainavimą,” 
žinoma, jos “frentai” suteikė gė
lių bukietą. Bet gailą, kad jai ta 
gurbe buvo suteikta^ nes žmones 
pamatę tokią “solistę” laikrašty
je kaip A. N., tai galės pamany
ti, kad liauja užgimė soliste Cle- 
velande. Man beklausąnt tos “so
listės” dauūivimo, - ištiktųjų ko 
neišlekiojo mano ausų būbneliai.

Buam,
' * ■

Šio menesio pabaigoje įvyks šv. 
JtU'gitt parąp., ^fl,^vasjĄŠįag|eid|ir- 
be dMrg dai?būojasį;'gerin klebonas 
ir parap. komitetilfh ~ Parapijo- 
narna reikia ‘paremti sis prakilnus 
darbas, neš visas, pelnas eis dėl 
naujos mokyklos

I

DYKAI ROMATIZMU 
SERGANTIEMS

’ Sies turime naują me
todą gydymui roinatl»- 
mo, kurią mes pMiųst* 

.V)uie 1 namus kiekvieno į 
dL/^šlo lalkrnfiėio skaityto- 
1WY J°> kuria tik parelka- 
ttįįr lauš. Jeigu dus turit 
įV skaudėjimą jūsų mus

kuluose arba sąnariuose, 
jeigu >jųs keąjjla skaus- 
mą oro permainose, žtat i 

h proga išbandyt naujų i 
X metodą, kuri atsieina pi- 
*® gini ir kuri pagelbėja ’ 

Šimtams. Jeigu jngų ilga yra ir chrb- t 
nlSkn ii- užsisenejusl ir jokios gyduo- f 
les Jums negelbėjo, mes patariant Iš
bandyt Šią metodų, kurių mes paslun- i 
■člame DYKAI išbandymui.

DYKAI MUSU LIGOMIS, 
neptašom nuo jūsų jokių pini

gų, l ik prisiųskiMnvo adresą. Mes iš- , 
shjsime jums apmokėta pušta DYKAI 
IŠBANDYMUI musų metodą, šimtam '■ 
šita metodą pagelbėjo, pagelbės ji ir j 
Jums. Nepraleiskit geros progos pa«l- ’ 
naudoti. Rašykit Šiandien, jeigu jųa j 
kenčiat nuo romatlziiio, ’

PLEASANT METOD CO.,
DoptKKk ” •

3(J24 No. Ashland Avė., Chlcaeo, UI.

liaus puikiai pašoko. Toliaus.nau- Į 
jasai vargonininkas gerb. p. V..| 

. . .. [Niekus davė solo ant saksofono, I 
Pamena kaip jmį. , ( . T . I

[jam akompanavo pianu gerb. kun. [ 
|M. Daumantas. I

r R. Jankūniutė padarė gražaus I 
I juoko, pasakodama, kaip rinktis | 
[vaikinų. J; Aleksandravičiūtė su Į 
[R. Jankūniutė sudainavo “Santa! 
Lucija” ir “Vakaras” — duetai] 

Choristas, pasisekė. Jaunos mergaites Saliu-1 
te ir Cesnuliutė skambino piano.V 
Augiutė maloniu balseliu padaina
vo; porų dainelių. „Jai akompona-1 
vo jos draugė. A. Lukšiutė. Ma- | 
■ža mergaitė, O. Mockevičiūte gra-1 
žiai padeklemavo. Ant galo mo- 
hologii. pasakė ponia TTžkabinskie- 
|nė.

Vakaras užsibaigė Lietuvos hiui- 
■nu. Publikas buvo pilna svetai-[ 
nė, nežiūrint į tai, kad tautinin- 
ikai savoj svetainėj buvo surengę 
šokius be įžangos.

Jaunimas ir abelnai visa Ams-J 
terdamo visuomenė labai džiaugia- [ 
Si nauju vargonininku. ]

i 26 spalio šiį Cecilijos parapiji- 
[nis choras toje pačioje svetainėje 
sulošė teatrėlį “Piktoji Gudrybė.” 

[Vaidino J. Kazlauskas. Z. Kisie- 
’’[liūtė, T. Jankūniutė ir Z. Diršius.

W gražiai prie visu prisitaiko. Komcdija pasisėkf, tofa, btivo 
Tad ir pasekmės yra visados ge- [-k- 
resnės. Šv. Petro parap. bazaras
ir-gi'gerai sekasi. Žmonės remia. I akarų vede gerb.^ P. Niekus- 
Čia daug atsilanko ir svetimtau-p ° tea&‘eli° sekė kiti pamargini- 

Tai vis dėka kleb. kun. J. F. mandolinos skambino
abumais P*-- Žukauskaitė, pianu akompona- 

vo gerk. p. V. Niekus.. Augiu- 
[te su G Sarbeliute dainavo duetų. !
R. Jankūniutė ir J. Aleksandra-i

.. .

DETROIT, MICH.
v

L .D. K. S. kuopos veikia.

72 kuopa yra pasiryžusi laimė-1 
ti pirmų dovanų. Nėra juokų. 
Nariai energingi,, pilni gerų norų 
ir pasišventimo — mums .gali tek
ti garbės vainikas. Tik vyrai da 
daugiau sukruskime ir bus mūsų 
laimėta. '

Kitos kuopos < ir-gi darbuojasi, 
žada ramiu būdu šposų iškrėsti. 
Pamatysime kur gabumai pasiro
dys; ;j . z .

Bazarai. m,

Šv. Jurgio parapijos bazaras 
gerai sekasi. Dr-jos ir kuopos 
darbuojasi kad tik daugiaus pada
rius pelno, Kleb. kun, J. čižaus-

X Šv. Cecilijos "choro nariai Aneap- 
sakomai gražiai pasilinksmino 
Hallovveeii night, N. P. merginų 
Sodalieijos vasarnamyje, “Palan
goje.” Daugumas nešiojo nias- 
kas, iš ko buvo daug juokų, kada 
viens kito nepažino. Šoko lietu
viškus ir angliškus šokius. Užkan
džius skaniai sutaisė p-lės D. Joku- 
bauskaitė, Marytė Žekevičiutė.

L. Vyčių 78 kp. ručsiasi prie So- 
kiųb lietuvių svetainėje, 29 d. šio 
mėnesio. Prie D- D; K. S. prisira
šė Ona Akstinienė. Visų prisira
šiusių vardus talpysdme organe. 
Kalėdos artinasi, pažiūrėsim kiek 
“Darbininkų” užrašys laivrencie- 
čiai,

čių.
Jonaičiui, kmis.su savo gi 
greitai parapijų išaugins. - •

Vilniaus našlaičius atjautė.
1 Katalikai, kaip visada, taip ir hdčiutė sudainavo porų dainelių. A. 
dabar Federacijos 4 skyriaus pa-|Mikolaičiutė ir O.' Mockevičiūte 
sidarbavimu Vibiiaus našlaičius I gražiai padeklemavo. Ant galui *“ 
sušelpė $100.00. Pinigai jau l^e-1 choras sudainavo keletu naujų] 
dėraeijos bentraii pasiųsti. Garbė dainelių, kurias vargonininkas | 
kiui. Čižąuskui už agitacijų o aų- [greitu laiku išmokino, 
kavusiems Už aukas,

Darbai..

Pastaruoju laiku darbai 
prastai, bet svaigalų įstaigoms ir 
jų mylėtojams nėra blogų laikų, 
diena'’ iš dienus kukuoja pilkomis T 
akimis, nespėja šviesios dienosi 
matyti. -Tai bent gyvenimas.

Busiprnskit darbininkai, imkitės]
Už kokio mokslo, nes Detroite vi
sokių mokyklų yra, vakarais ga- T"
.. \v - * [dar daugiau žiūrėtojų.
Iimn lumiikri v-taniMn tinvhhi /v I

T. Lietuvaitė.

PHILADELPHIA, PA.

Atitaisymas.

t

Pertraukoje viet. klebonas kun.
J. Židanavičius trumpoje prakal
boje pareiškė daug naudingų daly
kų katalikiškam jaunimui, . [

Po programo buvo šokiai- Mii 
■ jziką sudarė gerk p. V. Niekus ant 

>-smuiko, o p4e V Augiūte ant pia
no, Publikos buvo pilna svetainė, 

| matyt ir pelno bus.
■ Spalio 25 buvo maskaradinis šo
kis. Buvo daug apsimnskavusių,

Hito «r, tlišimtl <lknų ir rtltou* tik r*tk»r?|*U RttifO kp- -
WS <»tvo« uno Hią *f»h(*n<Hi) baltą lup.\nų; nieHjiim tuojau* 
pranyk* ir plaukai tuojau* wwu« nava natūrali, norntulf Įtrafcnuą,

. iiulton galini* gtutl viaase įpikkcm* po fl.le. feonką, *rlu ui T5r. prtotUnr 
č|*m» pritu i|t*i*i iii dirbtini*

F. AD.MICHTER ACO-, 1*4414 S*. 4tkA.. taAU M» L
t

, |M| ,.,.

..... t , 

A
i’

s-«

“Darbininko” No. 121 tilpo ši- 
ntite iš Philadelphijos, kurioje bu
vo kalbama apie dovanų geri), 
kun. Koncevičiui. Dalykai persi-

A ,

vertę kitaip. Pagal šv. Kazimiero 
Karalaičio Draugijos narių, buvo 
nubalsuota, per susirinkimų, 5 d. 
Sp>Ho,, kad’gėrb. kun. J.Kpniy* 
viciukatlygytiuž jo taip' ilidelį pa
sidarbavimų prie šv. Kazimiero 
parapijos. Tam buvo skirta do

 

vana $100.00. Kaip tu dovanu bu- 

 

priduota kun. J. Koncevičiui,

Auka.

vo

t

i

Įima išmokti visokių amatų, o amu- [ 
to mokėdamas gali lengvai gyven-.Į 
ti. ■

. Lietuviai remkime savo biznie-Į 
rius. Tankini atsitinka, kad prie Į 

Idękyiettoj.piįogos pimlasi.prie biz- 
iii&iį/ kad^gavus koluų’uukų ar f

PHILADBLTHIA, PA. 

Vielas ačMl.
*

‘ ‘ Pliiiadelphi jos' Lietuvių ’ Krik* 
tam panašiai. Savo reikale grei-[sėkmių Sąryšis” savo’ laikytame 
tai biznierių pamato, o kad tų biz-1susirinkime 2-vų d. lapkr., 1924-jų 
hierių remti, tai labai retai Urei.lmctų vienbalsiai užgyrč išreikšti 
čiaus su v us pajuok*, u tanldauMiai viešų ačiū virimai tiems, kurie šio*

A. r. GARDim-B. SIMONĄVierUB

GARDINER PIANO COMPANY.
Pas mus galite gąutgeriauria įdirbimo pianus, graaab* 
fenus ir lietuviškus rolių* dėl play pianų. Nauji pianai 
įmOO, o playtrUi imOO. Reikale kreipkite

472 W«rtmin»ter
GARDINER PLANO 00,

Provideuoe, R. L

i

kmis.su
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PROF. A; ŽIDANAVIČIUS, ARTISTAS SMUIKININKAS.
. Lapkričio 23 d., 7 vai. vakare, Jis dalyvaus N. N. P. parapijos 
Choro, Cambridg’e, Mass., rengiamam koncerte.

VALSTYBĖ BE GUBERNA
TORIAUS.

Mass. valstybė ketvirtadieny 
htivo be gubernatoriaus: tlabar- 
tinis guh. Cox, Floridoj, būsian- 
tisis gub. Fuller išvažiavo Fu- 
Topon, valsti jos sekretorius J. 
IV.Cook. ’ ' ■

Sekantis iš eilės, prokuroras 
J. R. Benton serga ir esti na- 

. nite. Vienpk jis yrą veikiantis 
gubernatorius ir valdo valsty- 

- hę nuo ligos patarto.

Dr. B. Ponder, gyvenus ant
180 Hnntington Avė., tapo pa- 

• trauktas teisman už nelegalu 
pardav įnejimų nuxxfi.no.

V‘

- !

> ’ * -

1
*4

* 
i \ .

Kuriame dalyvaus nese
niai iš Lietuvos atvykęs 
artistas smuikininkas

. Antanas 
ŽIDANAVIČIŲS 

ir panele 
ONAČIURLIUTĖ

— Rengia —
Nekalto Prasidėjimo P. 

Marijos Choras.

Atsibus.Nedelioje_ ___

LAPKRIČIO 23, 1924
f r

7:30 vakare.

Rengia švento Petre Bažnytinio Choras 

ričio 1924 7:30 P. M. 
PARAPIJOS SALĖJE, 492 E Seveatk Street, South Boston, Msss.

KADANGI JAU ADVENTAS ARTI TAD VISI ATEIKITE, PAS1ĮJNKSM1NTĮ.

20-TAS METINIS BALIUS
Lietuvos Sdnų Draugyste rengia gražų Balių, Ketverge,

, 1924
(Padėkavones dienoj (Thanksgiving Day) 

CYPRUS HALL 
40 Prospect Street, Cambridge, Mass.

- Pradžia 2 vai. dien^; t^aiM iki vėlai vakaro.

BUSGERA Kvieci^višus atlankyt KOMITETAS,
* ta>?

(RLENDORIil IR KITI į
DALYKĖLIAI į

||’Kerdiejaus iš Naujos Vietos S 
Kalėdinis Pirkinių 

-------------Pasiūlymas 7 5

įte . Vieimu Kiilendoj'ittK 25<\f 12-ka Jį 
fi Kalendorių UŽ $2.50 ir “Bitė” 3-jų S 

[5 nr, po kopijų priedam' x
■[» .Juoko fr pašaipom žitrūalns 5 

i į* “Bite,” vienas nr. 45c. Fremui.e- Z 
A x»TTri'«ta tie! 12-kos ar. Dabft:* įį

BAŽNYTINĖJ SAT.^J įj prtetuntus prenumemtii* Liėttiviš- 5
Windunrdt te kas Knlendoriuš priedam' . g
vvuiusur ol., i te KatedinosKorteles-i-pasveikiut &

(lamniViiriitKrp TVTass 155 mat po: -r, 10 ir 15c. Su korteli*- 5uamonage, mass. |g-wls ų. konvertaL >1 vardų ant |
¥ Jų dospatizidint tai $1.00 ekstra, a
4 gOo Lakštelių ir Ibi) Koncertų «
» Laiškams su Jūsų vardą- ir ndre- a 
te su atspausdinti, Kalėdiniam bak* 8 
k shtky, $1.25* te
te Užsakymai turi birt prlsųstt su S 
te užmokesčiu. Mažiau dolerio gali 5
5 būt stampomis*. gi- daugiau-^ 5
te “money orderiais,” ar kitaip kaip J 
». jums patogiau—šiuo' adresu.' < 
| METROPOLITAN į
g PRINTĖfGCO, į
g 312 B’way So. Boston, Mass. į

„ * 'Tel. S. R, 40A)

DAKTARAS
I. LANOŽIUS-SEYMOUR

Lietuvys Gydytojas
772 KAST BROADWAY 

So. Boston* Mass.
VALANDOS: s

nuo 0 ryte Iki 9 vai* vakare.
• • ------- ~ -- - _ ■ ........ ...... ■

■ "‘MAi. 'J-1 ..................u

Tat pirmu kartu teks 
(’ambridgiečiams pama
tyti lietuvius • artistui’ 
rijiizdkns. Todėl nepra
leiskite progos. Visi ka« 
gyvas i koncertų.

Kviečia —

Parapijos Choras.

STOGDENGIAI 
(KOvfiNij^ 

Smalos ir Žvyrio, mstalo, teeito ir 
ažpųlo Stalelių. Tat yra seniausi ir 
attakančlausi stogdengiai Ro. Ros- 
ton’e. Visas darbas gvarantuojamas 
ir ypHtlikai peržiūrimas.

T. L. ORMBBY A BOK 
216—218 Bow«n St, So. Boston

(Tarpe Eir FStreėts).
Tel, So, Boston 3662

t

—oiioooi
Tel. s. B, 280B-R.

IE TU VIS
OPTOMETDIISTAS

I

ISegtamlpuoju akis, priskirta aki
nius, kreiva* akte atltlęslnu |r į 
amblljonlšlioee (aktoaej akyta ta- i 
gražinu šviesų tinkamu laiku* '

J, L, M J L
447 Broadway, So. Boston. |

Trt. So. Boston Mtt 
J, MACDOHELL, M. D. 
Grtrtta ir Betarti**

tarno VAtAMDoe: Rytai* iki 9 vėl.
Po pieta nuol—• 
Vakarais nuo6—9 

DM B BroadWky» K. Borto*

T

Tel. So, Boston 04W*X

JURGIS STUKAS
FO®OGRAFAS

4B3 WB»T RR0ADWATt 
BotithBorton, Majų.

Darom dailius paveikslas. Veseillas 
.trankiam vakarais. Užallkom vi- 
sokioa rūšies ramus.

DR, PUSKUNIGIS
GYDYTOJAI

VIDURtNIŲ Į.IGŲ 
vai. 9 iki 11 ryte, likt 8popiet 

• 7 iki 9 vak.
389 Br0kdway, So. Boston.

Tai. So. Boston 2831.TEL. So. Borton 060S—W. 1 į
LIETUVES DANTISTAS | 

A. L. KAPOČIUS | 
251 Broadway, So. Boston |

(“Keleivio” name) • • 8
Omo Valandos: nuo & iki 12. nuo’8 
1:30 iki-8 ir nuo 6:30 iki ė vakare. te 
Seredomls nuo 9 iki 12 vai, dieną te 
Snbatomis nuo 9 iki 6 vak. Medi S 
įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti; te

■ ■ *

............... (
Irt. Mato 2488

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAB 

811*812 Old 8outh Buildlng 
294 Washington Street ,.

Boston, Mass, .
Valandos: 9 A. M. Iki 5:80 P. H. 

KAST BOSTON OFFICE
147 Maverick St., Basi Boston

Telephone East Boston 1490 
dymrtMo rtrtn 

37 Gorham Avenue, Brookline 
Telephone Regent 6568 .

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko SuffoUr Teisių mokyk
lų ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, buba mano ofise kasdienų 
nuo 8 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis {vairiais reikalais pas 
manę. A. F. Knelžlo adresas yra 
toks: 308 E. Ninth Street Tel. So.. 
Boston 1696.

f

4

T®b Brockton 5112—W.|

DANTISTAI

DR. A. J. GORMAN
(GUMAU8KA8)

706 Main St, Montello, Mau.
Į (Kampan Broad Street)

tiems kinams, kurie nepriklau
so prie jų organizacijų.

Vžstojiinui kelio rainybės ar
dytojams, policijos viršinin
kas išsiuntė keliolikų ptdir-^ų 
saugoti opiųjų kinų pozimįų.

PIENO NEBUS,

Z.

LIETUVIS GRABORIUS 
(UNDERTAKER) 

žinomi pasiskelbia atidaręs nau
ji Įstaigų ,kuri kiekvienam malo
niai patarnaus laidotuvių reikaluo
se, nepaisant ant kokių kapinių, 
sulig noro laidojančių. ,

Tatai Montello’s ir apylinkes lie» 
tuviai prašomi yra panašiuose rei
kaluose kreiptis pas. savo tautieti;

A. VAITEKUNĄ (WAITT) 
15 No. Montello St., Tel. 1023, 

Brockton, Mass
Re z I d e n c i j a 1

25 .Enterprlse St., Montello, Mass. 
Telepkone 6746-W.

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M, V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

436 Broadway, South Borto# 
Ofigo twaHdd»: 

nuo 9 Iki. 12:00 ryte Ir nuo 1:80 
Iki 5 ir nuo 6:0O iki 8 vai. vakare.

B
 Ofisas uždarytas subatos vakarais 

ir nedšldlenlats.

I*
t

16METŲ SOUTH BOSTONE I

ūR. H. S. STONEi
AKIU SPECIALISTAS. I 

r 389a W. Broadw*y, So. Bortai I 
VALANDOS j Nuo 9 r. iki 7 ▼. I

/ KINAI BOSTONE.

Pastaromis dienomis prasi
dėjo kinų kovines, Bpstone. 
Daugelis kinų skalbyklų ir vtd- 
gyklų buvo užpulta ir daryta. 

. kad -ne vienokios tai kitokios 
nedorybes: du tapo nušauti. 
Yra manoma, kad šios nedory
bes yra suruoštos dviejų kinų 
organizacijų, kurios nori pa- 
baidytiir net pakeršyti visiems

DIDELĖ DKĖ-FRRMl
1S5 akeriai* žeįues, siūba t) kniuba* 

rlų, didele kute, IT galvijų,* 3 arkliai. 
Vištų, ančių, bulvių. įso teini Šieno, 
200 vaisingų medžių, prekė S12JM1 tmle1 
kad nesutilknius šeimynoj, arba pamai
nys ant namo mieste. . A. IVAS. no 
Troitront St„ Romu 5(>S. Bastau. Mass. 
arini 361 IV. Brotultfay, So, Boston.

■C-H.-T J—.V-- . ■ .-i-- ------------------ -.-i.

PARSIDUODA TONIKO 
v n r rml IŠDIRBISTE

universitetu turiUuug profesi, SV-'isra®

ionahį Bostone, tai jie 1
riai laikosi už .«tvo mokyklas iri?2.>4-«t. y • . (Gk 1)
agituoja už jĮas. Daugelis ad-:į“ ——■
vokalų ir gydytojų nelntf ofi-1 Į f jį R $ į įj Į| Q [J jį. 
suose - važiuos žiūrėti gemio, v,aK|!,liMsĮal
Manoma, kad ir pati btatelv® labai geroj vtė$r prie lietuviųbaž-ĮX ' - Tek S. B. 0441E Į
TTous'ė neteks dabar veikiančia ' I ? lilIlUIRfK 1H

I gubernatoriaus, prokuim’o Beny tesohį Mj kreipkftčs i eparbininko’* t& f i • Ji RRĮilIlRŲdMld If
Purno išvežioto jai reikalauja j tono, kuris yra Harvardo aukt j '**?' ’,0G Bl‘oadw’ Boston, Mass. || ADVOKATAS II 

didesnių algų, jie nori gauti lėtinis ir lojalus jo rėmėjas7 ; Į| ||
užtikrinimų iš konipamjii, kad į ir jis važiuoja žiūrėti rugtinių ' B A 7 II C N1 U A--t ll BroadW&y, .So. Boston JĮ 
jų algos nebūtų -žemiau i! I R ARI A»

sųvaitę. Jeigu- tokio užtikri- 
niuib negautų 1500 vežikų išei
tų ant streiko. Bet yra viltie 5. 
kad susitaikys — darhinmkn 
reikalavimai bus išpildyt;.
da, žinoma, galimu 
kad kampanijos pakels 
aut'p ono.
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(Antros lubos) «•
----- ---------- --- " -- ----------------- :------M18 kambarių visi naujausi improvemen-

. iri raaiiiIIVI ft Itsti. 3 šildomi pėdai,, elektrlkos it vie- IV AnllIlNINK AX tn <1p1 mu-adžiaus ; rendų $135 j mene- i
T nlIUUIllIllifVv < | sj. Savininkas per toli gyvenų, todėl I f

įnori lab.al parduotu Preky tik $12,500. ii
Pateškttu rarnystns vienoj iš didesnių j HAS( 361 Broadtfay* So. Boston* 
parapijų. .TeU kuriam iš gerbiamųjų į " 
klebonų reikalingas, malonėkit kveip- | 
tis “Darbininko” administracijon su> į 
žinojimui antrašo. (25) į

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikia gėrimasi paskutlnj patar
navimų, todėl verta pas J| kreiptis, 

* Ofiso adresas:* ?
258 Broactaay, South Boston

:TeUS.B.0X83-W.t ‘
Gyv. 820 E. 6-th.Št, S.;Boston ’

SPORTAS.

Visas Uoston'as ir apieliiikės 
kalba apie ntvinario šeštadie
nio. tutbolio rungtynes tarne 
dviejų <Hdžiu,tų Amerikos uni
versitetų — Harvardo ir Vale.

* 4 . ‘

CITY POINT
2 šeimynų 11 kambarių namas, visi || 

J improvenientai, ęilddnlas pečius ir di- į Į 
Paieškair Onos špikleraites, po vyru t«eWs V^das. gerlaiLsioj vfetoj^atti 

KaturskienF. 5 metai atgal gyveno (’le- įs^ i , U
veijuid. Ohio. Taipgi paieškai!, pnsbro* | 10 kambarių IĮ
lio Jurgio Spiklerio. 5 metai atgal gy- namas su Impbovementais ant puikiau- I 
vem, RunifoiiL Me. Malonėkite atsbh«» k-ampi So. Bostone .vieta dėl 3 ii 
šaukti arba kas žinote pranešti., už kų karų garadząius xr tt., idant greitai U 
Imsiu dėkingas. Ir šiaip sn savo kai- j parduoti Dtak? ti Ir $3,OOOU-1R
myiuiis. draugais bei pažįstamais mulo- į5fs^1’ Ąį IV Ah, dGl 5V, BroadvVay, So. įl- 
nečirtu susirašyti laiškais; Aš paeinu I Boston, Mass. 
iš Lietuvos Kaulio red., Šiaulių apsk.. į 
Kuršenu par.. Vaškelių kuinui. Adre- į 
sasi ANTANAS MO(Uvl’S. 14S Forhes 
St.. Amsterdam. N. T. • (25) |
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Teiephone South Boston 8520

A. 0. ŠALN A (SHAINA)
LIETUVIS ADVOKATAS 

, Baigęs du Universitetu 
uotnell university bb A. B. 
G. WMhington.Univ, bu LL.B. 

“DARBININKO” NAME 
(antros lubos)

M W. Broųdrtiy- 8«, Borto*.
It e'/> 1-den 6Tj.n

t BOK Htirvnrd SI., Cntnhridge, Mum. 
Tel, Unlversity 1468-X

t-
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Rengia Lietuvių ūkėsų Kliubas

KETVERGE, LAPKRIČIO-NOV
(Thanksgiving Day) 

LIETUVIŲ SALĖJE
‘ Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass.

Prasidės A vai. i»«> pietų ir tęsis iki 12 valandos naktį

Bus gerti orchestra, tnd malonėkit koskaitliii- 
giamda atsilankyt.

Visus kviečia Baliaus Rengėjai

LAI BŲNA TEN 
ŠVIESA -

Mes žemiausią Raina suveda
me dratus dėl šviesos-silumos 

ir jegoli
JOHN F. LYDON

324E Street Tel. 3. B. 4269M

ĮTEIS.šEtAS elektrisinas * 
Speeijalistas dėt namų suvedimo

1 t ’

l.l~
Ofiso Tel.: South Boston 8972—R.
Resld. Tel.: So. Boston 1912—W«

S.BARUSEVIČIUS
Lietuviškas GraboritM, bateamuoto- 
jąs, Reni EBtate ir Bubile Notaras.

343 Vį, Broadwayf South Boston, Mus.
Residencija: 237 D St., So. Boston.

T
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PARSIDUODA 0RA8UŽIŲ h 
iR CEVERYKĮI (RAUTO VĖ

I Lietuviu ir lenkų apgyvento! kolonijoj, I < 
43.000 lietuvių Ir 2.000 lenkų, o tik vie- Į] 

na drabužių krautuve. Biznis l§dhb-.|;
į tas per 15'metų. Tas biznis turi būtį! 
įgreit parduotas, neš žuvininkas yra pri-L 
įverstas greit važiuoji l Lietuvį. Tas Į . 
j biznis netoli nuo Lavvrenee’o ir Lovrell. v 
į Visus nurodymus gausit per “Darbiniu- k 

| | ko” redakcijų, 366Broadway, So, Bos- L 
ton, Mass. S—S.—17) b

V*

SIUVĖJAMOTERIŠKŲ 
DRAPANŲ

[ Siuvu visokias drapanas, siutus ir r 
Į kotus visokios mados. Kaa norite I 
I turėti gražias drapanas ir pigiai ! 
padaryt, kreipkitės pas F. ZALEC Į 
|KIENŲ, 26DimickBt» Somęrville.
Į Mass. (netoli Inman S% Cain-1 
įbridge) i

; NAUJU IR SENŲ AUTOMOBILIŲ KRAUTUVĖS
*• »
; Parduodabie naujus BUIGK 
» automobilius su šešiais brelkals * 
į (motorais)puikiausios, tvirčlau- 
, sios mašinos ant kelio. Gailina 
k su Buick lengvai pradėti važluo- 
į tl Ir lengvai sustabdyt * Nemo- 
[ kėntis važiuoti gali lengvai ii* 
į mokti ir Su musų pagelba- galt- 
■ ma greitai gauti leidimų (li- 
> cense) važiuoti,^automobiliu.

PrekS naujiem Bulckam nuo 
: ?l,070 iki <3,000. Vartotos ir 
t perdirbtos mašinos nuo $100- iki 
; ?i,žo&

Parduodame ant lengvų limo* 
, kčjimų Ir labai greitai išmokitia- 
1 me važiuotu

i! . i
! Telpgi parduodame batarejas, RADIO ir visokių automobiliams reik* 
J. menų, taljerų, tūbų ir 11, pigiau itegu kur kitur miesto galima pirkti Ir< 
> taisome mažinus nebrangiai {r atsakančiai. • ■ ’ t

iv. JONO EV. JBL.JPAttttMMM 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ABRISAI.

PIRMININKAS — M. Zoba,
. S89 S. 7-th-St, So. Boston, Ma««. 

TelephoneSo.Boston 1516—J. 
VICE-PIRSf.’■ Kažys Anbnmš *

. 402 E. 7-th St, So. Boston, Mml 
PROT; RAŠTININKAS — J. Glkieckte, 

5 Thomak Park, 80. Boston, Mom. 
FIN. RAŠTININKAS — Matas felkfc 

40 Marine Rd., 80. Boston, Mass. 
KASIERIUS —A. Naudžlunas,

885 E. Broadiyay, S. Boston, Mass. 
MARŠALKA — J. Zalkl^

7 Winfleld 8t.r .8o. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre- 

Na nedčldienj kiekvieno mčneslo, 2-« 
vai po pietų šv. Petro parapijos salGj, 
482 E. Seventh St., 80. Boston, Mani, 
D. L K. DI8TO0I0 DS-GŪoi

VALDYBOS AMTRAiAI
f i 

Pirmininkas — Antanas Pastolis,
146 Boviren S t, So. Boston, Maita 

Hce-pirm. — Martinas Kntetautks, 
4062 Washington St, Boeilndait 

Protokolų Rašt — Antanas Macejunas, 
4® E. Seventh St, South Borto* 

Fln. Raitininkas — Juotas VinkevlAas
906 E. Broadreay, South Borto* 

Kaslerlus >*- Andriejus Zalleckas,
807 E. Ninth St, So. BostonJRaA 

Maršalka — Aleksandra Jalmokata 
SlšU'S-th St., So. Boston, Mota.

- Drangysto D. L. K. Keistučio laiba 
mėnesinius susirinkimus kas pirmų nta 
dėldlen| klėkvieno m&iMto po No. <0* 
Washlngton St, Boston, Mass., li!W 
valandų po pietų. Ateidami atatvsskito 
m savim naujų narių prte mtwų tfrtta 
ųijos priairOrtV .
IV. UZDCIRO R. K DKJS 

▼ALDYB0S ANTROM
Pirmininkas —- X Jarola,

, 563 E. «-th St, So. Morton, Mart. 
Vtte-plrm. X Grtiblųskaa, 

157 M. Strtat, 80. Boston, Mm 
Pfot. Raštininkas — A. Jantaonta, 

1426Cblumb!a RXr S. Borto* Ma*l 
rtnlnsų Raitininkas — K tKttWsįd

8 Hatdi Street, So. Boston, 
Iždininkas L.

lit Bovren Ft, So. Aortoj Mm 
Tvarkdarys *—P. laučka,

896 < Tlfth St. 80.9»rtoA MtoĮ DtanųUoų rrttaUilii tartpdm 
‘dtal.ytatokrti

Ekspertai mekanlkai padaro liltirlmi (te»t) ant mašinų h batarejų* 
visiems dykai LletuvIųųaTadŽlu j Ir automobilių krautuvėj, ... . |

(Nf8-22-2»)Į| ■ MOTOS SALES COMfANY
: 541—545 Šast Bro»dw»y, Sonth Boston, Mms. ;

. ' BUJOK SALES AKDKESJiVK®. . '■ I
► Tetephnne So. Btatbn 06T8 h* l$rtk ‘ * . e
L .1 i

[ANTRO MORGIČIO !;
DUODAME PASKOLAS ji i

Suteikiam uorlutlenis antro ojorglČJo © 
paskolų Ir skolhmiu pinigus mat namu x 
labili leugvomie bilygouufu KMpfclto* X

ĮMmS HTei.J CongŽS1 ott *(N2oV * »| M 0 O • > >O O* M < MIM 4*8 m I>41*1*8 Al M<.1 »

Suteikiam norintiems antro ojorglčįo
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