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ATVYKS AMERIKON. SUŠALO.K Alfe KETINA A®L.|- j į/kurie
GINTI.

/RALEIDO SU GIMINĖMIS, pajutę

ir

MŪVIAF :ems.I1O. 14į 6 n.
II

vesnią Fra m ..
ŠALTIS PRIDARĖ BĖDŲ.

Miško varžytinės.St. Albaus, V'.. -
APKALTINO ATSTOVĄ.

repą ir tuos pa-

o auteliai sprogo iraiegt
ib

iu

a lbo>iii būti r.-

KAS SUKĖLĖ MAIŠTĄ.

neari >u ir
Ž.t 1*0:

PABAIGĖ STREIKĄ.
Atidėta.

bl! V(

tos1 ūi i.; -t x i?

BIZNI PADIDĖS.

oi >: Danį.]*

19.-

Ftancijo' -tebūk

PoniiPt;

ĮKRITO Į UPĘ. .*m <

KIEK ŽUVO.

Washington. \’ a. 
pagr^ao.io >avo >koij< 
Pasakė, -kad apie sko

SantiagO. — Čilės respubli
kos parlamento atstovas Pedro

grioviai 
vasariui

ATVYKO ATGrri 
REGĖJIMĄ

imas praer, 
miniiias’rv:

Buvo
lai

miu šinink.'v r> 
miams

PAGRŪMOJO SKO’JIN- 
KAMS.

Irtu, karo stoviui esant, kas yra 
jEHiruatyta Baudžiamojo Statu
to 51. 12 p. 45.3 str. ir Ypatin-

BANKININKAS
K0MU.OTAS

žmo^ridyi. ..

Tųjsmospre 
3f ♦lieups

už >uk* '■ be.-. T 
i> lu’.V'i paleist, 

praleido -n šeimyn

kaltu. Jis apkaltintas k 
me kareiviu prie maišto, 
teistas ištrėmimui trim.'

Adams, M ftenf re?.-
Mannfaeturing C'o. tumius? al
gas ant 10 nuoš. Toji kompa
nija samdo 1.400 darbininką.

DABAR GERIAU.
New York. — Pramani ir* 

.. konferencijos

Springfield, M.-i".

New York. — \Villiam 11. 
uierson. Ini'-.bi> Anti-Saloon

1. Metai X.
; ---- -_=----_

.Ųbanijos premjeras, vysku- 
daneli atvyko Italijon. 

■r i įaišta jis neteko vietos.

TY-tdns. Ajfoitfl 
e neteko regėjimo. 
| kad s! ■-būk liūgai 

m a.

t i virtuvėj ant pečiau; 
smarki ekspliozija. bet ant 
mes niekas nesužeistas.

susitaisyti.
!šauti auTomoliiliuje.

SUDEGĖ 18 KARVIŲ.

Grsat Barrington, Mass.

niūkūs vitrvtūs

i stenėti. ypa< 
'patingio i V'

KAZLAVITAI TB& GY
VUOJA

padėtis 
tinaa. mi- 'tas Amier-' 
komunis‘1; rankos 
1: aini

SUDEGĖ DAUG TABOKOS. l’.- ~
_____ nijos va

'Hatfield. Ct. — Mieline] Boy-, valdyti ■ 
sandėliai, kurio ir ten bi: 
Ižmusią toje vals- ra todėl >ih

■1,200 neregią 
Tam 

įairūs garsai

.Sako, tad algos pertą laiką, 
i [Kmidviguhino. o pragvvenin;:i'- 
i t'ąmbrango dviem tro’daliai'. I

Klaipei los krašto gyventoją 
ir pramonės surašymas atideg
tas 1925 m. sausio 20 d. s

New York. -4 Pirmu sykiu 
neregiams buvo •> n r engti judo- 
ini paveikslai 
“matė" tuos pa eikslus 
tikra muzika,
padarė tą. ką.- 
rodoma.

m intako.;. .\iiine<: 
knr> nuvertė člba- 
in ir na*.' ėmė sab

apie -v
skobi iurė> nesmagu:.]

kštūn. bar. maisto
Albanijoj yru Itali

Kauno mnš- 
varzy finėse 

nors ir dalyvavo, Bet miško šį 
kartą nepirko.

ŠILDĖ GįĖOLINĄ.
■s^jr

Stamford, Ctfe-Tbomas Sarš- 
aegalėjo už- 

’e gazolfoą..
t'iebl šaltą&ie f 
žiebti a u

taWik$į% spaudai fe 

plačiausiai pasktetf tarp 

irtų. Geri laikra&i yra 

(tingiausiu daiktu i 

džiausto užmokėsit i 14:3^1

Francija nori 
lengvesnių išlygų 

KIEK GAV

Paryžius. -- l-’ranc - |v 
\ rmusyhė davė Ame J ■ 

prasti. ka<i Franci ja -;.t i. 
atmokėti Amerikai >k r.c 
metus. Bet per sekti:i' 

-jpėlą Amerikai nieko n r- 
tą. B; i o e'i-anei ’a ■ <1‘:: 
mokėt: :■>!•; i.luoši :a(* c 
kitos valsivbės moką,

Hanover. — Palei kelio rasta 
automobilius ir šalę jo sušalęs 
žmogus. \V. H. Ilsley, 52 m. ain- 
žų^fe, Automobilius Beturįs 

e.” Matyt žmogelis 
kad automobilius ne- 

varkoj, juisuko Į sali ir bandė 
Jo viena koja be

ls to da- 
^ad jis belipda- 

automobiliaus virto, jiri- 
iryio to sušalo. Xelni- 
is buvo .biznierius.

Chicago. 
išgelbėjo du , 
Leopoldą n ugi 
nuo judviejų i 
reikalavo $ 
dūkai yra nuž 
žydukę. Bu\ 
ligą daktarai, 
tu žmogžudžių- 
daktarai gavo

ivių gavo 
$150,000. Jie 

Minėti šy
lu metą kitę 

yti proto 
prirodytu 

portystę. Tie 
$*250 dienoj.

i-Ka 
m^iš*

itį^irmadienl sušaudytas 
©•įkepąs Jonas už-piliečio A- 
doiio Rudari&aus (gyvenančia 
TTkmerg.5> apskr.. Paba^ko v.. 
Traku vienkiemy) nužudymą 
kirvio smūgiais* į galvą ir ]>a- 

statytu keliu. Tęs kovą už pri- .grobimą iš šio piliečio įvairrtf’ 
pažinimą kolektyįii Heryht Ji* pinigų sumok

PAEiaftį^ žAvo 
' mTYMĄ.

W Xaujai
qs T)|rbo\Fe<fcnb0 

jos preriį&utas Given fonn^mi 
užėmė -savo vietą. Pališkė, 
kad Federaeijrt vesiąs jatirnu
statyt u keliu. Tęs kovą už pri-.

Kažkoks 
rį šy^fr. _
pra&H jrilf tfa <ah

tojiį., . i jnisiaa ?msl

Į UŽTROŠKO TRYS-ĮNIKAI

I Fall Eiyer, ^ia^^.Jtalu 
įš-.'ii'iynoj ištiko nelaimė. Trys 
• r ai k;.: užtroško garai. Langai

žmonišką algą, teiaiHjgiiino 
žmonišką <tarbo sąlytį.

--------------- •

ATVYKO MAŽIAU.
Į Kanadą per pirmuosius 

mėnesiu 1.924 metą ateiviu pri
buvo 121,685 . Tai yra ant 9.- 
046 mažiau. negų^O^.

RIAUŠĖS.
Adelaide, Ausjralija.— Dar- 

„hininkai laikė mitingą ir buvo 
svarstoma dabartiniai Austm- 
lijos'ateivyhės įstatymai. B- 
svarstant buvo užsikarščiavi
mą ir ištiko riaušės.

Lapkričio 27 d. mišką dopar- 
Limente ivyko varžytines miš
kui parduoti. Parduota iš viso 
654JN) l;a miško 1.341,216.70 
lit. sumai. Taksos kaina sieke 
1.233,861 ]it.

i šiose varžytinėse dauginusia 
miško nupirko vieną Karaliau
čiaus finua. Thip pat aktin-,

| vilkijos pirkliai 
ko pramoninku

sniego. Paskubi ajrav 
pradėjo kilnoti rjmkmjuk 4 
neva gininas-^ą 
Atėję jiolicmįnkar
maigu pečiu drabužiu^-tr-j^SS|X 
dė iš šventoriaus. Pas
kad tai birvo Vietini? 
jas — girtuokli

Ukmergė, lapkričio 
vaakre I-mo pėst. pulkp 
kuopę j Viekas kareivis, 
dydamas pri(4 valymą 
njngą, netyčiomis nušo^^ki^^ 
kareivį

am;
anno >

SPROGO parakas.

|, n, Scranton, Pa. — ?■ 
].*.]_ nia Coal kompanijos

namu

. Paryžius. i

SUSIŠAUDYMAS
P00LR00ME.

Sprogo

Bangor. —Bangor-Aroostook i 
geležinkeliu kompanijos 151) j 
manišistu sustreikavo dar 1912 į Viano farmerio tvartai iližsidc- 
m. Kompanija paėmė streik- j "ė. Buvo ten 20 karvių. IŠ t 
laužiu. Tik dabar tas streiką 

|.<-tai»o atšauktas. ja j. b.e aukščiau praneštu refe
rentu sutiko padaryti pranesi- 

! • • — e * • • mą Prekybos Bumą Klaipėdoj

Busią gerovės metai Nelaime Japonijoje
SUDEGĖ 108 ŽMONĖS. Į

Tokio. — Japonijos sostin.-j ■ |>p|.nili Iin5tone „..Iri,;, „o.. 
tšttko gntsras beproėm P™-;„i>tn,ota mažion. «.•« ižp--- 
glandoj. Žuvo 108 hsontij. Iš-nai |>(.,.nai 
viso ten buvo m Nuo tos )>r.o-į,ruot., 9 ,3T gi
blandos -aisio užsideda jplrn-Į -'1;,įrnota pjįp (i. - (iiiiiinui pr- 
kiniai namai ir sndooi- nai buvo 19.141. onž|srnai
,TH-’ '053. Mirimą jiernai 1H.94U.

. ; i.omai 11 .Ū03.
SUGRĮŽO Iš KALĖJIMO. NELAIMĖ ANT GELEŽIN- i ____________

KELIO.
Bowdoinham. Me. — Paša - 

žierinis traukinys trenkė i imti- ' 
ketai sustojusi ant geležinkelio' 

;:,nto„>.>bili,,. -rankinvs kof) datwr darl)ini„bi 
-■ntonu.h.h.j HMI pMij. ,>|ovh np„„ 10 metu tan ntS=l.
žmogus vietoj žuvo. Kitas mir-' • 
.inai "iižeistas.

“ Konsule pagalba Lietuvos 
laivininkystei.*’-

MAŽIAU APSIVEDIMŲ. '
Lerpal-ngis.. Tarp \ -'i.'<‘.hi ir 
upalingio <‘iu;i \*i<'skel>s, ku- 
, padirbtas dar ru-u: k<-lia> 
i ilta> /.vyriumi, šonai' iskas- 
grioviai. Ilabar umka pu

ma. nuo l.oi- 
< pm* I) rusk i-' 

kaiino la ikus. I... .
užversti ir išarti. Pa- 
atėjus. begalės nute

ikei: vanduo, ir keliai parida- 
p-v< neboišvažiuoiaiftas. ^Kam 
.priklauso minėto vieškelio prie
žiūra. reikėtų atkrmpb <l^tnu,, 
-io ir priversti kaltų^pRU^ 
-’rib\ iu> atnnujinij.

C^ariampdles- 
skrities). ŠI. m. Japkričio 2^ 
išvažiavo jaunikis .-h-, jaųmyt 
moterystės Sakramento prij«h£J 
tis Jaunasis buvo truputį išsi-'. 
traukęs. Klebonui berašant % 
j^i sutuoktuvią aktą, jaunikis ę 
susivaidiją tuo tarpu su jauno
sios tėvu S. ule] dalios. Pas- , 
kinu jaunasi" savo pulkui kaž-^r 

’ką'Vasakė. išėjo pro duris. 
dč> Į automobilią ir išpyškėjo 
Kauną. (.Jaunasis, mat, 
Kauno, o jaunoji iš VėAvriĄ 
valsčiaus Belevieit/ kaGUpįT< 
Kas gal būt per ši i ūbas, kai' 

‘jaunikis pabėgo. Todėl japnovj 
' j£ir jęiš pilkas nusiminę, lalvd^ 
nuliūdę. ^ji Įžo nam«.

VesĮuviib parvaįuojant 4nW 
kia susirinkę kaimy^iĮn ir sau 
žiavę svečiai. Vos pdsdvdę ’TM 
žiihai. Inoj visi išsipylė' 
tikti.

> kai nolmvo jaunojo. K
kad- norėjo tikėti ir jmolėsj.

ti.. . ix> pQ3<»stėm. I 
jo nebuvo.

Ši aibe _kanlfk*lyj<- tai, rodoeejg 
pirmntini* toks atsitikimas t 
jau dauginu |okių nė nereikia.?

GaUnyosids radio stoties 
rengimai jąit Atveži i iš Pmi» 
zijos j Kaupsią >r š’<W dio^ĮJ 
nnmis laukiami Kaune.

piru i•.nis ji.< • 
daba1 I’lockį* v 
bar ib- <umanū >
pasipinigautu
Dievo parMyn . .

įrašyk ritui'
b

New York.— Italu poolromne 
liko ginčai ir paskui 'MsiŠnu- 
. mas. P<vnki italai sužeistu

ATGABENS 500 GYVAČIŲ

1,1 H I

■'. aido imivesiteto •nn- 
<t rukus bu> atgabenta 
vari u. Atgabenama ;š

PENSIJOS I VISAS 
ŠALIS.

į Washington. — Xuv. Valsti
ją valdžia moka pensijas dau- 
'giau kaip 500.000 žmonių. Tos 
pensijos eina sužeistiems karei- 

A iains. arba užmuštąją l>ei su- 
įžeistąją šeimynoms. Valdžios 
ipensiją čekiai eina Į 68 šalis 

išmoka

mm :r t;
įsi^pše* i ma rj.'re 

inet.-imi prū^:
avpja t;i' kalbat

vatrūkmais b'šk .iia piritą, prigėrė daug žmčriaj. . Dc&iol 
ad tik j ją knyga-ą-nšyri ir lavonu iš npiis ii^riėhtu devy- 
isigelbėf i nuo Antlns taxis. ni žmonėa. - - .

knv_-;
b nka

PRIGĖRĖ DEVYNI.

l SVEIKINOSI SU PREZI
DENTU.

I . . į » 1VIVI

Į WasMingtan. — Per Xauiim pPr mpfW< valdžia 
iMetus į Baltuosius Rūmus alsi- 6929.904 777.
Jankė 4,000 svečią pasisveik’U- _____

L i su prezidentu. 8UCTQĖ

Apsileidimas.

Aukštieji Šančiai Lapkri- 
L io mėn. *26 L Kukštnosinose 
ša nū- i ■ i< tim^Jono Kązakevičiair 
naiuąose^ užsidegė kaminas. 

; nuo kurio vos i ,
i stogas, šių namą gyvenreja 
|šxigan<k‘ šauk P-pagalbos, vaį-

NUtOVĖ MOTINĄ. | .............. ...
Philadelpbia, Pu, - Tdchtu d 

Smitlą }7 m. amžinu*, policijai 
junsipažijio. kad ji* nušovęs i 
nnntfoą/ Jis sak* odenas, ko- ■

New York.— Xex\ York o vai 
stijoj ]>*r pereitus 1924 nu-lu^ 
automobiliai užmušė 231 žm<» I 
nnj.

Sue&eide, š. m. k išrieto į 
2&>d. nuo uHilicinos fakuMėtp^ 
nS<fiaJrtogo>ktomą krito

• . ............. - kapiieo 3 gtdialai, kurių
nenžsidegv taikė meuicinrt^ fuknUct/'^ 

Jn*’* teriborij^ skyrihw» -V-TF %Įį|

f

stfttentaf Pr. GelaJ&tn i .

lis ermidefis. Kiti puolei Iš kai kurią nuuHeiiioS 
(i baltfems. patalinAb ir Jųrofesuną, 
ai-gabenta laukan, bet.’1 
▼yrą,-partangomis ĖMįna.

Saltville, Va. — Ištvinns upei PAKENK Ė0REN15žIAM8.

Let CrI. —• šwtaov< grafowttta*hsvo’ tahji>/iĮgįw|i^||



Žyeięirjjjj

miai.' Dabar

neišsisuks
SUBSCRIPTION KATES

; tuščios, tai ten kalėjimai ku-

-t4.50
.<5.50 
.<5 JO

j Atsiminkime tiktai J. šliupą 
j ir kompaniją.

saburhe........
B eduntriea ye*rly

Franci j a, didžiausia Ame 
rikos. skolininkė, lukuriąvo 
ir nedarė sutarčių su Amen 
kos valdžia dėl atmokejinm 
skolų. Vis laukė, bene A 
menka jai dovanos tuos pen
kis milijardus dolerių. Anie 
rika keletą sykių aiškiai pa

pini. Prieš 75 metiLs Ame
rikos žmonės buvo labai pa
klusnūs Įstatymams. Tada

buvčTįkadafee mimo parašytas, 
straipsnis ir patalpintas'“Dar
bininke,” pertai antru' kartu 
apie juos kalbėti nebeišpultų.

Dabar aš norėčiau isiek tiek 
prisiminti apie Kauno Jėzuitus 
(apie Kauno Jėzuitus ir-gi til-. 
po “Darb-k?'” Kun. B. Ah-

ilgus į 
krfus «u kriminOi^is. Y

s.-

- by _
lOSttH’ajJTHUAMIAN B. C. ABSOCLATIOMOT LlfcOB 
(0 MeondH&n JBfrtter Sept 12; 1915 at the post offict it Boston, Mup. 
y i ' : nOder &C A.ct of Mareh 8, 1879."
oce Att malMug at spėriai rate of poatage provided for ta Sectlon Uflt 

-Bet et Oct, B, 1917, aulhortsed on July 12, 19H."

gtaugaziją.
nietafe jie^ ĮkĄrė

r-
i kąrįąbp-

ė tlčštemu/fijozfihja,. tęolngi-.
ja ir Įmokiau 1644
jftGais yjėžuitai įkūrė Vil- 
niaus; aktrjemijo,je teisių (juris
prudencijos) skyrių. Mediči
uos •« yriaus jie uiebu\m atida-

NAUJUS METUS 
PRADEDANT

Pradedanie Naujus Metus. buvo 23,000.000 gyventoją reiškė, kad skolų neatsiža
si^metai atneš dai biiiin-1 

Į^fckijai Ko darbininkams rei- 

tai darbo ir prideramo 
Įgątlygininio. Ar ateinančiais 

ketais darbininkams ne- 

įtrtlks šitų dalykų ( Plieno, 
bįivahi di‘ kai kurių kitų pra
monių magnatai drąsina, kad 

'.1925 metai būsią klestėjimo 
ir gerovės metai. Prambnč 
įmsianti bujoti taip, kaip n- 
tai kad yra bujojusi.

3-era yra veik visados ir 
ame turėt i v ilt i es. T eč ia n 
reikia turėti perdaug dide- 
ties. Tada nebus kar-

B

h Jei darbai ims gerai eiti, 
įgijai-be abejones kils ir algos.

iau pastaruoju laiku dau- 
gglyje dirbtu viii d^irbiuinkii 
Įj^osybųvo kapojariios.- Jei 
laikarpag^įres, tai tiems dar- 

tlbihiiikams bus proga atsi- 
||gpiebti. ’ j

Minėti spėjimai apie gę- 
^.tus laikus gali neišsipildvti. 
&bet kad žymiai dalykėli pa 
s^lbgėtų, tai nėra pamato.x

NURODĖ TIKYBOS 
REIKALĄ

Gi kalėjimuose visokių kali-{dės. Dabar atidėliojančiai

• ii ii tebuvo 7,000.‘ Bet tada! Franci j ai jau aiškiau duos 
visi piliečiai ėjo i bažnyčią, isiųirasti apie ireikalą atsi-

Toliau teisėjas išaiškina { minti apie skolas.

dar vieną indonni faktą. Ka
lėjimų raportai rodo, kad ka
liniai pasivadinę katalikais.
•protestantais arba žydų iš
pažinimo. Bet jie prieš vir-

ciniškos S. J. straipsnis).
Jėzuitai daug, daug ir labai 

daug pasidarbavo kultūros sri
ty. Jėzuitai atsižymėjo visose 
mokslo šakose: pedagogijoje, 
i -torijoje, literatūroje, gani-*3 
tos moksluose ir kit.

Misi jonoria vinie, pamoksli- 
i.lnkavime Jėzuitai ir-gi nema- 

; ža pasižymėjo.
Y’pač puikiai^ pastatytos 

mokslo žvilgsniu jų mokyklos.
Pirmiausiai Jėzuitai atvyko į 

A kirmi ją, kur juos parkvietė

Jėzuitai i .'gani laikui paėmė i 
savo rankas Lietuvos-jaunimo 
ųmkinimą ir auklėjimą.

Jų mokyklų durys buvo at- 
viro« ir neturtingiems, bau• 
dmauninkų tėvų, vaikams.

l’e.tat j jų mokyklas noriai i 
vyr<o visos Lietuvos jaunimą.-

pulęągvmt® 
.. ytosi' k Į

žiauriu 
tapo pa 

guostas. Iš 3ba plito Kristaus 
Alpiibjo šviesą'

To»del dabar\uprantama. ko
dėl Jėzuitų iaip^eapkenčia be- 
uieviąj ir laisvai 
aišku, kodėl-KriVaus priešai 
stoja jiems skersanįoelio: aišku 
kode! laisvamanių\špauda taip 
b jaurink juos šmeižia.

Dabar iš to matonV kaip be
dieviai. laisvamania\ ir socia
listai myli tėvynę JįieViivą. Jie 
bijo ii nekenčia tų, ku\ic išars 
Lietuvos dirvonus, jie lyijo Jė-

Franci ja 
į nori dabar pasiskolinti Arne 
■rike pinigų. Tai valdžia už- , ,. . .

v .1 kardinolas Hozijus. Sič jie i- 
draus bankininkams. Skolinti ... ....Į ............... _ yisteige savo kolegiją Brun.--

! pinigų t ranci.jai iki pi adės ųęra.e 1565 metais.
'atsilyginti Amerikai."

NAUJAKURIS
I.

Čia ankščiau tik neliečiamas miškas ūžė, kurio tankumyną.' 
retaižmogau- kojos mindė.

Dešimtimis verstų tęsėsi klaiki tankynė apaugusi žaliais, 
nepereinamais miškais ir raistynais, kurių neštyrė dar r žvė- 
rys. Čia kyšančiose iš pelkių salelėje šukė sau lizdus ilgablauz- 
dės gervės, kurios nuo pavasario iki rudens gaudė negiliame, 
stovinčiame vandeny varles. Pavasari nesuskaitopiaiy .pilkais 
čia sulėkdavo laukinės antys ir žąsys, idant rudęaĮ ilga virti 
ne traukli i pietus. Vilkas su vilke gyveno tankiuose krūmuo
se. o toliau nuo ]>elkių ii' ežero, po iškilusiomis sugriuvusios pu
šies* šaknimis baigė savo amžių tingus lokys*

Savininkas retai prisimindavo tą savo mišką. — ‘‘Ileikėtii 
ftutis-ųiž miško, kalbėdavo ūkvedys, gautume malkų, ganyk
la." Senasis dvarininkas atsakvdavo: — “Neverta. Neverti)

Įš; Cbicag< >s teisėjas Atarei#' 
^Savana gh<,pareiške^ i' 

žttyįnas reikalauji liljvBis 
itkos. . Jis pasakę^ “MČs 

^g^ifvlome atsiminti, kad Dię- 

gefbi-mas gnldosi ant ger-. 
ObbBO Jo teisybės.

Ša reikalas gerbti kitų žmo- 
teises ir nusilenkti prieš 

Cistitą valdžią. 'Be šitos su- 
aiičios intakos ant sąži- 

|aes ir papročių bile koks už- 
eiavimas pasidaro šit 

rono lazda, kuri bile va- 
Sūdą gali virsti i gyvatę. As 

. trkylx»s. Aš 
•altą, moksliški; 

į kuri ikšiol tc'/retiš 
iHdrriinalogai retai tekreį 
domės, bet kul^s ki įMyinh- 

^Sšštardari t i e ms ^tei sėja n i s 
da buvo žinoma^' z * 

a^t^oiiau minėtas „teise,iy 

kad kuomet tię fi-

■#
bi,Valdžios aparato, taktas 

baigėsi persAioji-, 
įžj£?Bet įstatymą. Bako 

putinai reikalauja

griautą vienuolyną; Jie 
savo gimnaziją Kaune. '

Be to kun. B. AndrUŠka yrO| 
Dvasinės Žemaičių Semimrnjcžim-y 
profesorium. Tėvas AndruškayJ 

ra atspausdinęs ^lygutę: ŠVl<Tį 
onas Berchmans ir šv. Igna^k 
s Loyola, kurias visi privalomoji 
e perskaityti (sukrauta šv^^ 
azimiero Draugijos knygyne^, 
aune Rotušės aikštė 6 Nr.).
Mūsų visų šventa pareiga' 
auno J ezuitus remti. Ko! kas. .' 
limo Jėzuitai iš brolių-išeivių < 
cento nėra gavę.

e jaugi mes apsileisime? 
aukaujame kitiems 
nors ir menkesniems, 

ugi mes būsime šykštūs ši
taip kilniam, 

iai! Remkime tuos 
ų labui dirba. Remkime 
itų Ordeno skyrių Kaune! 
ų-kime aukas šiais adre-

na>.

(dusiai 

 

tiUam;

n
ta
Bi

. mi
Katalika-- gi Jėzuitus gerliia. I.Jė;
įmyli ir remia, nes jie yra uo-i

Jėzuitai išauklėjo Lietuvai i bausi Kristau.- Mok.-lo skleidė
jai g mok.-io vyrų, mokytų, uo
lių kunigų ir daug gerų, doru

iji ir žmonijos labui darbuoto-; 
iai. Jų'obalsis yra: O. A. M. 1).

'(>. (Omnia ad maiorem bei 
Toriam) — Visa didesniajai

Vilniaus vyskupas Valerijų- te.-

Vilniuje jie Įsteigė spaustu
ve, rur iš.-pausdintos knygos į Dievo garbei.
platinosi sietuvoje. i 1923 metų rugpiūty atvykę

•Tziiitai Kaune taipgi turėjo Kaunan du rfėwii Jėzuitai: 
į -i-4'. igę vienuolyną gimnaziją.'kun. B. AndruŠka. S. J. ir kun.

Kauno Jėzuitų vienuolyno j I. Kijutfc S. J. Jie uoliai užsi- ’xan 
rūmui ir su bažnyčia dar irįima didesniosios Dievo garbės, 
šiandie tebėr. ' į-išleidimu ir darbavinmisi liv- , P.

vienuolynas daug yra m;i- 1 uvių švietimo labui. Jieener rami

Cerb. Kun. J. Kipp, Kau- 
Rotušės aikštė 12 Nr.

(lorb. Kun. Prof. B. An- 
įdiv.ika. Kaunas. Dvasinė Že- 
; maii ių Seminarija.

į JMpai galima auka.- siųsti J. 
•K. Žė.iiaičiii Vyskupo Kun. Pr. 

iaus vardu.
I. L.

S.

stlaipsni persispausdinti.^

Tylėdamas jis atitarnavo paliuosuojantį jį nuo sutarties > 
laiką. i

Tankiai matydavo kiti darbininkai, kaip Jakas šeštadie-; 
niais, lyg nepailsę- nuo dienos darbo, skubėjo miškan. Ne- ■ 
jausdamas nuovargio, jis ėjo prisiglaudušion miško tankmėje į 
aikštėn, sėsdavosi ant kelmo ir jo galvoje pamažu pynėsi vi-į vaikšto ant luini, 
tos pačios mintys. O grįždamas vidurnaktį, kartais irauštant 
namo, jis kalbėjosi su savim’ir tokiose valandėlėse jo veide !yt 
ir raukšlių buvo mažiau.

Nekantraudamas laukė jis, kada pasiliuosuos nuo darbo! 
dvare, troško, apsiginklavus aštriu kirviu, Įsiveržti tankmėn! 
prie savo žemėSj

To laiko sulaukė. Ir Jakas pasisamdė kaime senį, persi
metė per petį maišą su duona ir žuvim, pasiėmė kirvį ir dingo 
ištisoms savaitėms.

■ia. bo. nei išlaidų. 'Tegu su juo užsiims vaikai.’’
Ir }x> senovei šlamėjo miškas vėsiais vasaros vakarais, ū 

gė ir vaitojo audringomis rudens naktimis. Kiekviena diena 
atnešdavo permainas: tūkstančiai ir šimtai tūkstančių daigi 
ir gyvūnų dauginosi, gimė, augo: pavasario naktimis "galėjai 
jausti jaunos, audringos aistros grožę, kuri liejosi dainose-ir 
žydėjime, bręsdavo. >emlavo, 'mirdavo. Bet jų vĮbroft stoda 
vo tūk.sppičiai ir šimtai tūkstančių jaunų ir dešimtimis metų, 
amžiais nesimatė permainos.

Kiekvieną pavasarį žemė pasipuošdavo jauna žole, kiek 
vieną pavasarį medžiai apsidengdavo lapais, kuriuos ru<len- 
vėjm nutraukdavo ir vėl miške staugdavo žiemos viesulai. Vis
kas pasikartodavo. Naujo, svetimo balso čia nesigirdėjo. Ty
lėjo jautri tyla, tyla kalbėjosi su tyla: bet tyla negi indė garsų, 
tiktai tylą.

“Jakas aria lauką. Šeimininkė triūsia, bėginėja iš 1 
daržinėm o sūneliui — })ii<* gyvulių (ienai gyventi Ja 

Ir senas, benami.-, vienišas cigiik balsiki kvatojas 
Bet Jakas nesijuokia.
Žiemą, kada mišk-e >laugė

tvarto

roites. jog Kaz-kas 
jam būdavo ilgu iilbaisu. Jis stengėsi nc- 

jmanyti apie savo vienatvę. iš-kaitiiudiavo darbą, vartėsi nuo 
; vieno šono atit kito, bet miega.- nėjo.į— Kam darbuojuos ’ —' 
manė sau.

Žiemą jis-dirbo padieniais po vie 
re, ir vakarais, grįždamas mišku nm 
kvapą. Kaškydavo beržo šakelę ir gi 
pumpurus.

Jo pasiryžimas au 
buvo pripratęs laukti, 
pastebėta.

menini.-. pavasari dva- 
o. juto Šylančio- žemes 
stū lipius, išbrinkusius

o n jeigu ji- lieke, tai tiktai lodei, jog 
Juk jaunyste Jikui praėjo, beveik ne-

III.
Ankstybą pavasarį — dar sniegas riogsojo daubose — kas 

tai nesuprantama pertraukė senio vilko rytinį miegą. Atsar
giai slinkdamas, jis klausė tų keistų balsų, kurie girdėjosi to 
luinoje. Vilkas iškišo galvą iš po tankių krūmų ir sustojo lyg 
įbestas: nematyti padarai, švaistydamies skiedromis, kirto pu-! Namuoso švente: langai ir durys išpuošti berželiai.-: ant 
Šį. Staiga pušis pasverdėjo ir su triukšmu, treškėdama, pavir- !>iaudiuio stogo veiia''a. žemiau tyliai lingavo naujas vainikas, 
to ant sušalusios žemės . . . Vilkas, kaip kulka, nesidairyda- Uer atdarus langu.- girdėti balsui nže.-ys.^ lyg bb-ių spiečius.

Nuota- 
pus- 
per-

Dar namelio .-ienos geltonavo, bet ji'j pirmykštis žibėjimas 
jau priblanko.

II.
Jakas turėjo daugiau keturiasdešimts metų. Jau ketvirtą 

dešimtį metų dirbo jis dvare. Rankos jo buvo sumuštos, su
rambėję. kakta raukšlėta. Senai jau suvyto jo skruostai, už
geso akyse džiaugsmas. Jo Širdis buvo užsidarini it nykščiai 

■ dalindavo žo<feius jo kretai sučiauptos lū]>os. Bet 'kuom tyles
niu jis darėsi, tuo gyviau veikėjo mintys, jo neatskiriama da- 
li>. lį£ikė(iavo tik-valandėlei jam Įiedraukti darbą, kad atga- 
\ us ža$ą. kaip jį apnykdavo mintys — mintys apie nuosavią 
žemę, a^ie ūkį. ’ Rytą keliant ir vakare gulant, eidamas pas 
kuiSlvarinin'ko'ja’^čius. — svajojo apie savo lauką.

tikrenybėje matė, kaip jis deginąs ir kasąs kelmus ir 
Šaknis, kai^fo valdomas plūgas rėžė tarp akmenų ir kelmynų 
\agas. kJip biro žemėn sėklos, kaip jos dygsta: jis girdi dal
gio m piautuvo dainą, girdi birančių klojime stambių grūdų 
garsą. U' ji> užftiigdavo su minė-ia apie nedidelį geltoną name
lį ant lomelės, apaugusios drebulėmis, kranto.

Bet jis negimė vien svajotoju. Jau kūdikiu jis žinojo, jog 
>vajumi.- ir sapnais nieko nepasieksi.

Metais taiųiė jis centą prie cento ir į keturiasdešimtis.metų 
įela vilnone, skrynios dugne globojama, kojinė pasunkėjo: jo
je susirinko du šimtu dolerių.

1 Nuo visų pasislėpęs, |>efskuitydavo jis kamarėlės tamsia
me kampe savu brangenybes, prisiklau^ydamas.krfet&neil) iš 
rankif^inijrų*garsui ir pagreitintam savo širdies plakimui,ir 
jam rodės, kad tų pinigų pas jį begaliniai daug, iština 
mirganti sįdabru upė •.. ;
k. Jakas įprašė žetnės jrt jam davė miško tankmėje sklypą. 
Bet kol £ąvo ir tą, sklypą,'
jį^ž^rbt^eil* neatlygim^rto

JYNu, žiūrėsim,? k^p
ūkvedys. pstrfe dartett" 
tai nesinori

Jakas šventė savo vestUve-
genty.- ir Jako pažįstami užėmė vietaSuplink košelynos

pirmoji jauny

tnas nudūmė miškan. O kirvio kirčiai nesiliovė. Pilni smal
sumo miškiniai žvėrys iškišdavo iš už medžų savo sunkus ir' 
- tebėdan\ęs^žrurėjo. kas dedasi aikštėje. Niekuomet panašaus į 
nebuvo miške atsitikę. Bet buvo aišku, jog tai. kas dėjosi.ū^oges 
nesiūjė miško gyventojams nieko gera.

Ir vėl griuvo pušis, dar galingesnė už pirmąją. Su <1 
džiausiu riksmu pakilo gervė. Nepatenkintai urgzdamas, aj 
-įvertė ant kito šono lokys.

IV. ' '
Pavasaris ėjo galop. Saulė jau smiai pasislėpė už miško., 

Aikštelės krašte stovėjo mažutis, geltonas, iš nuluptų sienojų Į 
namelis.

Pro dar neužbaigtų langų skyles žiūrėjo Jakas temstančįgh- 
tolin. apsuptan aukšta miško siena, .rakąs svajojo.

Prieš jo akis stojosi jauni dirvos diegai, jo dirvos: an®K- 
mų slenksčio sėdi moteriškė su kūdikiu rankose, o prie 
jau nuo lietaus ir saulės namų -it-nų žaidžia šviesiaplaukis ber
niūkštis.

“Mano šeima" svajoja Jakas ir jo širdį užlieja šilta krau
jo banga.

Jis išėjo ir neskubėdamas pi.si<‘kė lauką. Truputis bulvių, 
truputis miežių ir avižų. Šti ir viskas, kas jam pavyko pa’da- 
ryti sykdn su namo statymu.

Jakas grįžo namo. Ilgai žiūrėjo į ifanius. Jo pryšakinėje 
-ienoje buvo sukalta.- iš eglėšakių kryžius, ant .jo sujiėsi vaini
kas — stogx> dar nebuvo.

Bet Jakas? buvo patenkintas. Linksmai plakė jo širdis. Jis 
įėjo vidun, atsigulė šalę senio-padėjėjo ant skiedrų ir užmigo 
kietu, prisikamavusio per dieną žmogaus miegu.

Prie geltonučio namo sienų, ievos šakose, džiūgaudama ir 
raudodama, giedojo savo seną ir amžinai naują dainą lakštin 
gabu---

į ką jis iš.-irinko sau už žmoną. -I 
j ko pakrašty, iš kur malėsi ir d 
į pradėjo kallDti apie ateitį. Dar

o.- Tai. ka-z jau buvo prieš akl
ojo baigti -kalytis, aparti, pris:

ką reikia pagalvoti

-u-tojo

). Jos 
žinojo, 

miš- 
ii': 

dar

ir praplatinti

it>akomy-gyvenimas.
bės jausmą.

Ir kol jie taip stovėjo miško pakrašty ir žiūrėjo ateitin, jų 
veidus aptraukė beveik liūdesys.

V-rto Vai. Viaugiryte.

T i ri/iYs Sūnus.

P I J? M Y .V ! . . 
Bėgai, lekiu tiksi*

Mintu saulės spinduliai

Aukštai virš-miško driekėsi dūmai. Ugnis naikino dalba 
išverstus kelmus, paversdamas juos lengvais, kaip pūkas, bals
vais pelenais. Kirto mišką, lakstė skiedros. Jr slinko lai
kas* ..

Lietingą rudens dieną pas Jaką atsilankė senas eigulį s - 
S si žiūrėti dfcrtftti. Jre susėdo priešais kaitrią pečiaus ugnį, 

«ė išpelenų keptas bulves, Lauke temo. Lietus smarkiau 
pfradėjoly ti.

<<Puildai J)adirbėjai,’’ gynimai ątsiliepe eiguliu. —
" padaryta,” ištarė Jakas, žiūredapias Į savo

Nematau kas peili taiko
K rūti nėi i m irt i ngą.
Nejaučiu kas minti vaiko.
Kaip sapną slaptingą . . .

Ūžkit gyvenimo vėjai.
.Kaip banguota jure.
Aš tą kelią pamylėjau.
Jis man širdį — buria . . .

Hisiu tyliai, drąsiai pirmyn.
Kaip saulės spindulys, 
Alt kilsiu ar krisiu žemyn 

r- y j



kiinibnriit; dėl III klt'st.is p:i-

lerokuojmna prie kvotos įsta-

Trumpa ir tiesi kelionė j

LIETUVA

REIKALINGAS
VARGONINIIKAS

Alga ir im-ieos :-os. Malimk:-1' 
kreipties: Kun. J. čižauska 1313 
IVestniins'er Av-.. DrtroiyMi'-'h.

bfięsj, yk^oęaf laimės

Darbai.

J

kumnct niekas nežinojoVYČIU KUOPOMS
Jaunimo benas.

.jos vyriausi oi^sitr.

: u

VALVE-IN-HEADplak Jai atkalbės ir t. t sirinkiman.

Laisvųjų darbai.

■ CLEVELAND, OHIO.

Draugijos veikimas.

Montellretis.

lupiu
fiiita

Vyčių 82 kp. turi savo beną^

ši''

lefoną susišnekėti ir visai 
niekam, ir tai vien tiktai 
1-cad ne ją plauko žmonės.
kad jie savo tokiu pasielgimu at
sieks Dievas žinojo, Bet, geriau 
būtų, kad santTąriečiai žiūrėtų Sa
vo kromelio. nekištų nosies kur 
nereikia.

i 
Į 

iž 75c. į

šokinėjo i‘ spirgas.
r. tau ir ž'-mčs rojus! Bet 
stobffis. kokius laikraščius 
tokias ii- tiarbus atlieka.

ontelioš .žinios/ nelabai'inalc8"

p.knygų ir iaiOsčiu)

^Črbiąmiejr draugai ir draiiJ 
ges' -Amerikos’ lietuviai! Jūsiri 

das Lietuvoje senai jau gar-j
Senai jau mes žinom, Rad

us gausiai mums aukavot ir 
Ipet Įvairiuose reikaluose, 
žtaigi turiu vilties, kad ir da- 

fąf neatsisakysit ištiesti mums 
duosrię i*anką — sušelpti 

|mus ligonius atliekamais laik
raščiais ir knygutėmis. Kas 

pats ligoninėj gulėjęs, tas 
turbūt neturi supratimo, kaip 
sunki ligonio padėtis. Kam 
tenka 3 ar 4 metus ligoninėj iš
būti, tam labai spaudžia sielą, 
ir vienatinis suraminimas būnul 
tik tuomet, kai gauni ką r.orsj 
Įdomaus pasiskaityti. Bet li-|į 
gūniai neturi pinigu ir paty.-i 
neišgali literatūros nusipirkt^ nilr^ ir X jhliaus našaličių. kurie 
Taigi ir kreipiuos pas jus. gar 
biamie.ji draugai ir draugės ai 
nrerikiečiai, šiuo prašymu. i.x*y

“.Darbininką” ar kitoR 
likrašti nenumeskit j^. 

bet prisimkit man šeiniaus ui 
rodytu adresu o niuim bm 
dėlė dovana.

Adresas tdks: J. Matidimd 
karo ligoninė 1-mas skyr. 7 Ti 
Kalina.-. Litiiuania.

T/MŪNTELLO

sy nes kaip kĮtur, taip ir čia?
šbai mažai eina; daug žmonių 

da be darbo -ir nežinia kada di'r 
/adės’dirbt.

Pirmas sniegas pasirodė aut Ka
lį Turbūt jis pasiliks ir ant to- 
us

įbata, tre-

sario 28-tą dieną.
Kad kuopoms būt len

nė paruošė tam ūkią pi-alatą. 
kuriam lietuviu ir angių Ribo
mis trumpai, išdėstyta pTą 
organizac
principai, idealai.

Vyčių kuopoj, rengti i ura 
.prakalba.-, paskaitas, ir įeita- 
lyrinius susirinkiinu>. jiui't1 
šiai- plakatais apsirūpfti j 
juos pasklei>t publikoj. Ka< 
plakatai būt tikslesni. iŠm’ra 
to jiranvškit dimią (datų. vk«

tu

į. sicis pigid. m
■17 už popi-rą.

Kai kurios
darban jai; y.i
įsijudiir. vi.-oi:

■->- \'i-a;- r>‘ika
forniae:/’:. ag

IllOKi’f-ilu'l' 
k iH-i plitG" ’ 

Centro .Uira.inN nu-i įą : 436 S. 
Wood St.. Cbicago, III.

L. Vyčiu Centro Rštinė.

DĖL BLOGO MIEGO, NBVIŠ- 
KUMO NUVARGUSIO IŠ 

PERSIDIRBIMO JAI. 
TIMO.

Pagalios štai yra nauja gyduolė, 
kuri duoda tūkstaučiani nuo
stabu palengvinimą ir už^nedi- 
nima i kelias dienas.

I Didelė Kalėdę dovana.

I Jonas K-ša nupirko šv. Roko 
bažnyčion puikią auką — Prtf- 
cartėlę kuri labai papuošė bažny- 
člę ir priminė žmonėm užgimimą 

regaus Kristaus.
Garbingas Montvilos klebonas 

|kun. Jonas Švagždys per pamoks
ią paprašė žmonelių, kad nepa-

yra nuo nedorų lenkų spaudžiami 
neturi pastogės, kenčia badą ir\il- 

ti. Pareiškė, kad visi tie pinigai, 
kurie bus sudėti prie Kūdikėlio 
bus pasiųsti kartu su Federacijos 
skyriaus pinigais Vilniaus našlai
čiams.

Prašymas L. D. K. S. narių.

(ierbiami nariai ir narės, malo
nėkit išklausyt prašymą kas link 

I lankymosi ant susirinkimų Lietu- 

[■ iij- Darbininkų Kooperatyves Są
jungos. Susirinkimai būdavo'Uas 
pirmą utarninką menesio, bet pe
reitam susirinkime buvo perkelta 
mio utarninko ant pirmo panedū- 
io. Mat kaikurie nariai negali 
arikyti pirmajam antradieny, gi 

pirmą panedėlį galės visi atsilan
kyti. nes visi yra liuosi nuo kitų 
susirinkimų. Tad-gi malonėkit se
kantį susirinkimą; sausio 5. 1925 
■m, šv. Jū>ko salėje. 7 valandą va
kare, visi atsilankyti ir užsimokėti 
praraitų metų mokestis. Žinokit 
brancūs nariai, kad “Darbinin
kas" neap k'irba pats, bet reikia 
tam tikru oininkų, kad jį ap
dirbt j:- mnin. risiųsti, užtad mes

j ūinokėt. Taipogi 
na: ,'i nariai, gaukit 
gch ir patapsit pil- 
s. na iais. Visi su-

žnyig'-Įis. kurio pavarde prasideda 
iš Z. garai gerokai į kailį nuo savo 
nc'-ers. Mat nabagas buvo papra- 
ęs; vaikščiot pas savo draugą, ku

rio moteris yra laisva, o Z. mote
ris turbūt susekė vištą kiaušinius 
iedatit, sii kita moterėle gerus! čč- 

s;;s turint ir žemiškuoju rojum 
džiaugiantis — tai kai pradėjo 
šiuotkilčių vanot. o po tam imt ir

GARY, IND.

Giedriiūnkus remi:

lililiiini priv: 
taip. k:iip • 
nių k;i< hipi 
jeimi -luino 
burtis imli 
rlnti jniisti' 
dieni; ir jei

B

ūkams. moksleiviams i" 
įsiai paremia a-r 

Mat, trokšta, 
visuomenės vadai būtu

B

ko ilulj ji 
grąžius Jum 
ne Išdirbėjai. tnlp gerai žl< 
jis juidiirys dėl Jūsų, fenilai 

, tiek<yliini,s giinirt'tuop».įĮcn| sazrli^ntl 
.Jtiąų )»lnljnw-jė(';v^ L«r 
■&$tnėhduojnny-' 
ūtiodiimns >/

bala m i, ką

sogrą^intl, • 
Įfnta s/ Re Ą 

‘ojnas'lrpfli-' 
T1W#- rak’

phsitiįrnąvo .savo tąū&'ir. ^ažny-į 
mdii- Hįokia ■užuojauta buš dideliu 
paskatinimu 'varguoliahfiiš m'oksleil 
viams siekti,, kad ir pėr didelį -v ar
gą, mokslo viršūnių.

Parapijinė mokykla.

Dabar parapija, gerb. kun. klėb. 
J. Mąreiui vadovaujant, deda pa
stangas dr aukas, kad Įsisteigus, 
kuogreičiausiu laiku, parapijinę 
mokyklą kur vaikučiai būtų auk
lėjami lietuviškoų ir katalikiškoj 
dvasioj. Jeigu visi parapijonai ge
rai paremtų darbuotojų pastangas 
tai ateinantį rudenį jau tikrai tu
rėtume savąją mokyklą savo vai
kučiams.

Vietinė anglų spauda nuolatos 
būbiiija, kad darbai esą gerėja. 
Kiekvieną krosnies užkūrimą plie
no liejyklose įdeda į savo skiltis su 
anlgalviu labai į akis smingančiu. 
Esą darbai plieninėse jau daėję iki 
83 nuoš. normalumo. Bet didieji 
šalčiai sutrukdė statymo ir kitus 
laukų darbus. Iš tos priežasties 
šiek-.tiek darbininkų liko be dar
bo.

L.
■lis pagroja įvairioms draugijų ir 
parapijos rengiamoms pramo- 
gąoms. Oper Kalėdas net. ir mi
šių pamaldas savo grojimu pada
bino.

Reikia platintojo.

Kaip kitur taip ir čionai, kaipo 
darbininkams žmonėms laikraštis 
“Darbininkas” netik yra jiems 
naudingas, bet ir reikalingas. O 
nėra jis prasiplatinęs' taip kaip 
privalėtų būti. Kol Jonas Vilkis 
sius čionai gyveno, tai jis pasirū
pindavo šio laikraščio platinimu. 
O dabar neatsiranda kitas toks 
uolus darbuotojas mūsų spaudos 
platinime. Begalines naudos toks 
galėtų nuveikti. *

Lietuviai pas svetimtaučius.

Per tris vakaras Įvairių tanių 
jaunuolių kliubas prie Ga.ry-Alrd- 
ing Settlemcnt House vaidino vei
kalėlį anglų kalboų “Kristaus Už
gimimas.” Tarpe aktų Įvairiu' 
.tautų chorų rinktiniai giedojo sa
vo kalboje giesmes. Iš lietuvių I.. 
Vyčių 82 kp. choro giedojo Anta^ 
nas, Bronius, Petras Pažėrai ir Jo
nas Liubauskąs. Juos lavino ir 
pianu pritarė vietinis varg. Ėmi
aus šlapelis.

šaukus delei paramos i 
vietinesOrganizacijfis tuoj dvi at- 
silicpe su aukomis. Gruodžio 14 
d., jaunimo org-ja L. Vyčių 82 
kiKipa, kuri niekad neatsako pad* 
ramos kilniems tikslams, paskyrė 
Giedrai .|10 auką ir užsiprenume
ravo metams giedriuinkų organą 
“Giedrą.”
. Gruodžio 21 d., iš vietinių kata-

Mykolo Ar;<;

.

; Jo
' ilpiišigiasųi saisiko ir jąiųį
s pūpštų sę-raiko, Ir dąj? vis bėrzd 
dylauieaibojoi kartą per di
delę metinę, šventę atėjo liet, baž- 
nyjžitaį pasitursinęs pavampsojo, 
bet ant nelaimės klebonas nepa
stebėjo tą jo “®ainaldiimą. ”■ Išė
jęs iš bažnyčios,; Įgrūdo savo “bo
bą” ir-pats sjnuko j savo automo
bilių ir dūme namo.

Vėliau, išsiuntė savo žmoną 
Lietuvon. Tenai ji apsimetė ar- 
tiste-tapytoja,. ieškojo reklamos. 
Bet ten nerado tokių gizelių kaip 
Tulys, Keserauskas arba Aboro- 
viez. Jos pūtimasis ir prašinėji
mas nuėjo vėjais.

Barzdylai palikus vienuivienam 
jau ar perilgu ar kas pasidarė. 
Savo tą“Gary State College” per
leido kokiam amerikonui ir pats 
dūmė okeano link. Sako, kad jau 
t|ive.,ĮH«gdkęs į New York’ą. O 

buvo" nuvažiavęs Į Boston’ą, 

pas savo klapčiuką Tūlį.
1 Barzdylos vietininkas atrado, 
kad mokykloj nėra taip kaip per
statyta. Barzdylą sugrąžino 1 
Gaiy. '■ VietSiė anglų spauda pla
čiai aprašinėjo barzdylos “Dr.” 

, S. zhaklerystes su mokykla. Aut- 
galvius uždėdavo net per visą pir
mą puslapi. Diplomai su Įvairiais 
laipsniais išduota savo “studen
tams” po Įvairas valstijas, net ir 
Californijoj gyvenantiems.

Barzdyla sukinėjosi, vingiavo
si^ ir galop paspruko. Jam esą 
net trys vvarantai išpirkti.

Žmonės pripasakoja daug įdo
mių dalykų^, net tikras pasakas.ą- 
pie barzdylos šunybes. Kaiku- 
rios paliečia ir jo gizeliu^. Net 
reikia rausti iš gėdos dėl kaikurių 
n ūsų žmonių tamsumo.

Dabar mūsų kolonija yra daug, 
ramesnė apsivaliusi nuo i-o bedie
vybės ir suktybes lizdo. Dabar 
daugiau jėgų lieka naudingesniam, 
statymo darbui,

Bet. Mikčiūnas.

Tūlio prietelis barzdyla pabėgo.

čia vienas pakaušy j plikas bet. 
barzdotas žmogelis bu<o pasivadi
nęs “Dr. Smitas.” Žmonės pra
minė jįblusologu.” Mat, pas
kiausias jo darbas čionai buvo už
dėjimas “Gary State College” ku
rioj specialiai mokino “bakteriolo
giją,” bet žmonės suprasdami to 
“daktaro" ir jo draugų Tūlio, 
Griniaus ir k. “mokslo” gilumą, 
pavadino tą barzdylos “mokslo” 
š-aką “blusolngija.” Taip tie trys 
žodžiai: barzdyla, blusologas ir 
blusolngija pynėsi apie Talio pro
telių “Dr." Šmitą (žmonės pasa
kojo kad jis seniau vadinęsis Pet
raitis':. Dar Talys, Keserauskas 
netik, kad gynė barzdylą spaudoj, 
bet būbnijo dar apie jo kilnumą, 
mūsų tautai pasišventimą.^ Po 
ki'-k laikę Genius metė “dėstęs 
lotynų kalbą” pas barzdylą ir nu
ėjo j ''steeLw(vęk*ą.” Kėserauskas 
išsimūfino is Vai pa raišo j Uhieąga 
kur gavo darbą Westėrft Electric 
Co. ir vakarais lankė Letvis In
stitute, turbūt tęsdamas toliau blu-
sologiją; o A. Al Ttffys fttiši'efcir 
s^-o.' tąįgllų tto^uią--.-Tapo rė-!

tą įlėksime,' nes- 
rašiininkaš šiame susirinkime pra--, 
neša kad jau. turime.arti-20'narių.' 
Užtaigi' visi nariai yra pasiryžę, 
kad nepasiduoti kitoms koloni
joms.

• Tolinus j art 
kuopos reiki!

isyaĮ-sčius įbėgančius 
.tžs likosi išrinktą ir

•valdyba ant ateinančių 1925 me
tų. Į valdybą pateko gabūs ir 
energingi -žmonės, būtent: pirm. 
Juozas Sadauskas, pagelb. A. Pa
degimas, nutarimų rast. P. Sadee- 
kas, fin. rašt. S. Kazokas, iždinin
kes A. Banys. Tikimės, kad bū-. 
siančioji valdyba atliks savo prie
dermes tinkamai—sutvarkys kuo
pos reikalus kaip reikant Įr atsi
stos priešakiu visų kolonijų.

‘ ‘ Bombardavimas. ’ ’
Clevelande yra madoje vieni aut 

kitų visokius bombardavimus 
leisti. Laisvamaniai pradėjo sau 
nepatinkamus bombarduoti yra 
“Dirvą.” Pastaruoju laiku pra
dėjo ataką daryti ant Lietuvių 
Bankus direktorių, būk tie nemo
ką nei “biznio” vesti, nei per te- 

neverti 
už tai. 
iMai.o.

Po parapijos bazaro yra prikara 
žiojama L. Vyčių 25 kp.. būk jos 
nariai mažai pasidarbavę dėl baza
ro. Man teko keletą dienų būii 
parapijos bazaiT, visuomet ma
riau kad beveik pusė kuopos na
rių dfrbcūkdš tEe'ną, kaip tnerginos 
taip ir vaikinai. Tokiu būdu, 
bombardavimas yra be pamato 
Geriau būtų primesti kitoms jau
nimo draugijoms, k. t. šv. Jurgio 
Klubui ir C. L. T. Chorui, kurių 
visai mažai matėsi prie darbo, ir 
jokios aukos nedavė, gi iš Lietu
vos A'yčiij 25 kp. apart darbo pa
aukojo ir $18.00.

Uošvio Žentas.

Gruodžio 26 d. 1561 m. Gur
dino šeimas priskyrė prie Lie
tuvos LyvžemĮ.

Graodžio 14 d. š. m. Šv. Kazi
miero D.r-ja -laikytam! savo mėne
siniam susirinkime yra nutarus 
naudingų nutarimų, kuriuos mn- . 
noma įvykint gyveniniai!; pažymė
tina tas, kad nutarė numažini į- 
stojimą iki vieno dolerio, ir nuta
rė duoti dovaną klebonui, išreiš
kiant džiaugsmą, kad gruodžio me
nesio 21 dieną, jau sukanka 15 me
tų nuo Įšventinimo jo i kunigus. 
Tam darbui likosi išrinkta komi
sija, kuri pasirūpis nupirkti do
vaną. Podraug šv. Kazimiero 
draugija šiais metais yra nutarus 
pasiųsti i Lietuvrų Salės Bendro
vės direktorius net 6 savo atsto
vus; atsižvelgiant į tai, kad iš ki
tų dr-jų siunčia savo direktorius 
po 2 ir 3 ir turėdami Šerų nusi
pirkę už $500.00, gi Šv. Kazimiero 
Dr-ja turi net $2.500.00.

Pažymėtino tas kad bene bus 
daugiausia iš šv. Kazimiero Dr.jos 
narių, kurie priklauso prie L. D. 
K. S. 51 kp., nes ir pereitam dr-jos 
susirinkimo teko girdėti, kad pri
sirašė prie sąjungos keletas narių, 
taigi iš visko matyti, kad dr-ja yra 
grynai katalikiška ir nemažai jra 
pasidarbavus dėl Lietuvos labo. 
Užtai patartina, ypač tėvam, kad 
per dabartinį vajų, kaėa; yra įlū- 

mažinias Įstojimas, prirašyti savo 
vfeikučitjs ir tnonri apsaugoti juąs - 
nuo risokių žydiškų ‘ ‘ Insurance/ ’ ■;

©afMiftukiĮ iškalai.
Uriiddžio 10 $. & fn. atsibuvo L. f

BR. A. A. IVINSKAS
REUMATIZMO KENTĖJIMAS 

Nemanykit kad einant į senatvę jau ir 
turit kentėt Reumatizmą. Palengvini
mas gali ateiti greičiau negu jus mano
te. CHTROPRAKTIKOS Sistema (Spi- 
nai Adjustmentj suvalnys sustingusius 
sąnarius ir prašalins tą kentėjimą. 
Kreipkitės—
1172 EAST 79-TH STREET 

CLEVELAND, OHIO.
Valandos: 2—1: fi—S :30 vakare. 

Ofiso telefonas Pennsylvania 1321

Gudrus Teisėjas Isgeb 
bėjo Šeimyną.

Namų sviniiikas užganėdintas 
Visi linksmi!

Tūla lenkų šeimyna Nc.v ’ior-v 
nesenai buvo pašaukta j teismą. ka
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namu. Principialiais liudininkai 
buvo keli kaimynai, kurie skundės 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos še 
mynos apartamente. Kaimynai ti 
krino, kad jie negali net naktims 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną ts tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių ku- 
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančią vaikų nutildirųi, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmihtingas teisė
jas Įsakė jai tuojaus nueiti j aptiek?, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMB1- 
NOir jo duoti kūdikiams, kuomet 
štik'tjžėis tie skausmingi simptomai. 
STciSėjis. bylą sulaikė 10 dienų, o 
ftfotfha padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų Savininkas •• ištraukė bylą ir 
vilti .sau. linksmai-'gyvena.

ĮBAįtfĖJNb yfa-kudikiygnriausiu 
jfcli iŪgmTKiiiikiaūžČgšU'-’tj tirt
ix v • L, k

(per -Chėrbo^r^^^^^SliartąĮtoną) •

CARONIA ...;."Sausio 11 
EONCASTRlA.Dk.yas. 22, Kovo 22 
lietuviai važinėją Lietuvon sve- 

au<fflia neilgesniam laikui kaF ine- 
tam^ galės grįžti Amerikon neatsl- 
ivėlgiant j kvotą.
IŠ LIETUVOS $ AMERIKĄ 

JEI manote parsitraukti gimines' iš 
Lietuvos, vietas užsakykit dabar. 
Šiušą ofisas Lietuvoje suteiks jiems 
pagelbą ir duos- patarimą. Visi tre
čios kiesos keleiviai turi atskirus 
kambarius. Kuogeriausias švarumas 
ir maistas. Smulk
meną klauskit vie- 
llnloagento 
arba

CUNARD LINE
126 State SL. Boston. Mass

Įrengimais

‘ RESOLŪTE ’ ’ RELIANCE ’ ’ 
“ALBERT BALLIN” 
“DEUTSCHLAND”

Veža I. II ir III kiesos pasažie- 
ri::s, ir labai gražus kabineto lai
vui “Clerclmi'l Ifount Clay”

tų.

UNITED AMERICAN LINES
JULIUS B.O.TTEMBERG 

260 Hanover St., Boston, Mass. 
arba pas kitus įgaliotus agentus.

NORT
=^LLOY©

TEN IR ATGAL
Nužeminta Kaina
Į LIETUVĄ

PER BREMEN Ą
-čioj klesoj tiktai stateroojnni
Apgyvenę ateiviai gr-Įžtan- 
tiejl bėgy 12 mėn.. neturi 
jokių sugrįžimui, trukdymų.

2 Brond'vny, Ne\v York 
urbti pus bile viętos agentą,

Merginos — Jūsų ’•. fGA -ZiRūpesčiai Užsibaigei'7! 1

šiandien yra visiškai pa
ku ’.’žlvkyu saro piau

sveir: vos odii švarioje h-

vakaras einant ęulti

paragino 
to naudokite

Įį
l į?

daugiau nct’drCsite jokių nesmagu- 
su pleiskanomis.

Bonka 65c. aptiekose, arba už —.
prisiunčiamo stačiai % dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO. ;s 
104-114 So. 4thSt., Brooklyn, N.Y. Zf;

NAUJŲ IR SENU AUTOMOBILIU KRAUTUVĖS
| Parduodame ant lengvą išmo- 
įkejimtj ir labai greitai išmoklmi- 
|me važiuoti.
g Parduodame .naujus BUICK 
§ automobilius su šešiais breikais 
į, (motorais)puikiausios, tvirčiau
si sios-mašinos ant kelio. Galima 
vsu Buick lengvai prailgti važino- 

ti ir lengvai sustabdyt Nemo- 
vt kautis važiuoti gali lengvai iš- 
< tuokti ir su musų pageiba gali
ama greitai gauti leidimą (li- 
i'cense) važiuoti automobiliu.
t* Prekė naujiem Buickam nuo 
'J $1,070 iki §3,600. Vartotos ir 
J perdirbtos mašinos nuo §100 iki 
{ $1,200.

( Teipai par-hmilame batarejas, RADIO ir vilkių auūimobiliiHnš relK 
į* menų, taijerų, tūbų irti pigiau negu kur kitur mieste galima pirkti tt.

taisome mašinas nebrangiai ir atsakančiai.
J Ekspertai mekanikai padaro ištlrimą (tęst) ant mašinų ir batarejų- 
prašiems dykai Lietuvių garadžiuj ir automobilių krautuvėj.
| MOTOR SALES C O M P A N Y-

J 541—545 East Broadway, South Boston, Mass

| BUICK SALES ANT) SERVICE
vj Telepbone So. -Boston (>37G Ir 1.370.'

--------------------------------------•------------------------- -

Lie.tuviškos Krautuvėse
JUSTIN SHOE AND CLOTHING COMPANY . 

146 Ames Street Montello, Mass.-J
------------------ --- AND------------------

134 Lawrence Street, Lawrence, Mass.
Mes užlaikom geriausių čeverykų M 

dėl v.vrų. moten;, berniukų Ir mer- žd 
gničių. '

I>el vyrų ir Niysų —• apatinių it įj 
tlrSntinlų marškinių, pančekų, kai- ^įj 
nieriii. naktaizų. sw<Hlerių, kepūrlife įįįl 
siint) ir overfeitų. įvairių staUIų. iy?l 

Mes esam prityrę, nes per lO.metųtyd 
krautuves užlaikom ir apie 10 
č-oMTyku dirbtuvėse esame dlrbei raj 
Mums npie čeveiykus lengva suprdsi.UI 
ti kur gerus nr prastas. Tokiu.burftf ’JS 
yhes visuomet užgrmėdinnm kostura^,^ 

^riua,-svarbiausia lietuvaitėms mote-š;^ 
rims katros myli kad čevcrykni gra-.'-į^ 

ir k<ų<>s nespaustų. t;p mes ant to jnu gerai pritjiįi, 
innliiKHin su musų čever.vkaJs ir stalln. nėr skirtaino“fttit’A 

klek dikios kojos butų. Katrie pas mus sykį perka tai jau lieku nrasio|B 
kostiiinerials.

Katrie gyvena netoli nuo musų krautuviųMontello ir La^vrenęc'.,,’ ,. 
tni ai važiuoja.ypn,tfškjįk liet katrie gyvena tolimis, nėr sklrtrliUo 
me miešti'. Pennsylvnrnjof ar f'nlifornljoj. mums jitrašo lafškąf 
žiid tori fiasnkyti kokltj čeverykii nori: aukštų n r žemų, su dlržhrkafe 
SU raikščiais, vyrų, moterų i»r boysukų. kokio numerio, hil mės išplh’."' . 
olsa kančiai Ir užgarinu įjojame; jeigu kn^ ne pati ks, <tal sugrąžiUi<lfe.'aWį5 
gal ir Tamstoms nekušbtos nei centas, mes apmokėsime visus ekspenslišS^ 

Motorinis ėevęr-vkul nuo §2.oO Iki ?.\50, vyrams v'tio -<3.50 Iki
hoystikų Aito §1,25 iki §3.50. . . • k

laiKką nišj'cįanii adrestfekite setaiilčjnl:
; J-US’HN/SEiOE AND CLOTHING'^0 I

ir ka
i®



cobpoMation

uhtižjų kniiiluvr

Valdyba, i Tjr

Narys.

VYRAMS.

DIDŽIAUSIAS BALIUS.

l'Dllult'j. 
ą: pirm 
ice-T)i ri:

.lūtn sudegęs. m 
' i»os pilnai slėgė.

kima.
J.žio ‘

DARBININKŲ SUSIRIN
KIMAS.

Metinis akcininkų susirinki
mas A’iršminėtos korporacijos 
atsibus sausio 20 d., 1925 m. 10

kampas E ir Siilver gatvių. So. 
Boston, Mass.

kės. +

MUZIKOS VEIKALAI

.1 u f i ra <ii<

I A

sek os "Usi-s n’mus.

Gyv. 820 E. 6-th St.. S. Boston DR
I i

Tel. Brockton 5112—W„

DR. A. J. GORMAN L
I

9 (T.ithnnnian

stibį •t* vakaram

JOkiŲ 
tašu k i U'

37 Gorhazn Avenne, Brookline 
fC'tapbot-.r' Rcronf G541S

I REIKALINGA APYSENE 
MOTERIS.

■randerėn -=■» nieko nrian- 
ir jei 
i abu

811-812 Old South Buildlng 
294 \Vashingtnn Street 

Boston, Mass.
Valandom: 8 A k£ 1H 5:80 P. H.

EAST, BOSTON OFFICE
147 Maverick St., East Boston 

Tclephone I'.:i«t 1490

(GUMAUSKAS
St., Montello, Maaa.

(Jamp.ia B ros d Street)
as

4.*>3WEST BR0ADWAY, 
outh Boston, Mass.

fronda:! ’:s paveikslus. Veseillas
:r..klm vakarais. UžaTikom vl-

TEL. So. Boacoa oeo«—tr.
ilETUVYB

Vtftt}
Knyga

te, .dvylikos justą-

prigėrę.
as, Florųlo Scanzūlų; sa- 
fis- (šuo) geras mano 
s, aš turėjau eiti jam 

'jaagiąlbon."

| į,. TIK NESUDEGĖ.
Sėredojo buvo užsidegus 

^^-Tžayso ir Uo. dirbtuvė, (i-S 
kenktos gatvės. .So. Bostone.

; Fm/raisnii esant eigoje, distrikto 
Sg kapitonas Wm. -1. Mahoney bu- 
O7vo ant ketvirtų lubų — lubos 
K/ lūžo ir kapitonas puolė, tik ant 

laimės Įsitvėrė rankomis lentos.
||iL-- tnom tarpu kiltis gaisrninkns! 

suteikė j gi gal Ką - - lapo gyvas, j 
dk drabužiai gerai ajideg.'*. i

jaus' laiku ‘fr^rėn^tis įffvt 
seimo, koris buk Boęloųepvisų 
nusistatymas padaryti ateinan
ti seimą gntli ausiu. Seimo 
Rengimo Komisija išrinkta iš 
geriausiųjįariij (jų vardus pa
skelbs kuopos korespondentas).

Išrinktų nauja valdybaJfr Į- 
vairios veikiančios komisijos. 
Nutarta rengti diskusijas ir 
paskaitas. Pradžia diskusijų 
pradėta tarno pat susirinkime: 
kun. Pr. Strakauskas keliais 
ruožais apibudino susirinkimų 
ir diskusijų vedimą sulig parla
mentariniu teisiu; tuo jaunimas 
labai pasitenkino ir Įgavo drą
sos disputuoti.

, Jono 
vaši} ir 
iminės p« 
i ik tmrįjpriet 
rašyti,^ 
no Ev.

'įĮf-jos prisi- 
irŠta šv. To7

Rl« 
pri-

Reporteris.

gija paskelbįeą ęįpbridge i 
piėlmkėš li^tevrfcis kad m 
mei ištikus"' minėto draugi ja 
turėtų progą sušelpti' Jus.

Kviečiame visus vyrus nuo 
1S iki 45 metų įstoti j minč4ą 
draugiją už pusę Įstojimo se
kančiame susirinkime. kuris.Į- 
vyks utarninko vakare 7:3<). 
sausio 6 dieną. 1925. Cam-

«.wsn^ KūNiRiį
upom

Riznittu^e rimtojo »c^ai iš- 
tliĖliųįš.-r. \<S*in greitai ŪAMnnii, 
nės nusipirkaii kbame n *........
ją* įSriif. bH.v«»Ų.s k^Ki illšios.

__ ĮgĄfi
314 K ,8-thBL So7 >Mtoa. Mass

PAKIDUMA DRABUŽIU 
į ĮBČEVERYKU KRAUTUVĖ

iainvj, kampas Wind><»r Stn*<*’ į
ir Wehsfr*r Avenue, Cambridge. Į
Mtlss. i

Constable Ee4 Estate.
apdraudimų (irVurance) agentįs 
361 W. BroudwĄr, Tel. So. Bo 
0605 arha 120 Marine Road, T't 
So. Boston 24S3-\\’.. SO. BOST< i 
JV1ASS. t SPcb. 2

PIRK PIGIAI
rAMBitlDGirilM — :>uikus 3 ;

barbėk snoi

:rnii vnžitioii i 1.

2&1 Broadway, So. BoMm
(“Keleivio” nnioa)

ftriso Vai,amioh: nuo 9 iki 12, nae 
1:30 iki vi ir nm> iki y vakar* 
Senslmui.H utH, -j iki 12 Val. dleu< 
Suimtomis nuo 9 iki <J va k. Nedž^ 
įlomis nuo 9 iki 12 (imgal sutarti'

£ Tel. S. B. iaos— n.
^LIETUVIS

0PT9METRISTAS
š<-u7.:iniiinb>jii «kl<, priskirtų nkt- 
i.us, .;reiv:is uitis tu it i<-siiiu Ir 
tti.lpi i'>nišk<>s<‘ i;,ki.>s<‘) akyse Ml- 
::-:iZUt; Švh-są l .!;11» u laiku.
J. L. Pasakantis, 0. D.

£ 447 Broadway, So. Boston.

Į Ateinančią nedėlią tuoj po 
jsm^|Kįy-rai prašomi susirink- 
į dlMKraznytinę salę. Ten bus 
|tij)WTjama apie lietuvių daly- 
p tivimą su amerikonais švento 
jVardo I)r-jo> iškilmėse. Tos 
I iškilmės kais šv. Vincento baz- 
; uyČ-ioj|P.

įpijinėje svetainėje, j 
misėt i n

Kadangi daugelis akcininku 
yra permainę savo anuašus. ii' 
naujų mums nepridavė, tad 
meldžiame akcininkų savo ant I 
rašus tuojans mums priduoti ir 
imti atydon viršpaminėtą vie
tą ir laiką susirinkimui, ir da
lyvauti jame kuoskaitlinginu-

— ik..-

iziiiiimunžiuiiin LIETUVIS GRABORIUS
(UNDERTAKER)

v’isi rimini -\ni
;o.$ klau-im'is.
;-ų paslaugu va j
Išrinko naują \

’ Jarosa (sena.-a
'.Sandu. prot. r: iš

rast. Morkus, ižu. A'aiad 
globėjai: (ilineekK ir Z;

'• Išrinko imi dovvnins

E1 'uos apskričio suvažiavimą. 
Bį kiuris bus sausio 1< d.. ’Briglfl 

-one.
Vakarų rengimo komisija

■ .ranešė kad >ansio IS d. yra 
>>iigiama labai Įdomus vakarė

ms, krrrio programą išpildis 
“Dzimdzi-Drimdsi Anūkai” ir 

ri kiti, o sausio 21 d. Darbiniu kiš- 
kas balius, t. y. toks balius, ko
do Bostono da nėra buvę.

'. Skaityta s laiškas nuo sergan
čio nario iŠ Grand Ttapids. 
vLich. Turint minty Broliškos 
pašalpos fondą, nutarė iš kuo- 

.X)S skirti penkis dolerius, o įei- 
• m bus reikalas, tai kitame su- 
ū'isiiikime bus galima ir dau-

Naujų Metų dienoje pavapi 
jinėj salėj anti-tos gatvės Įvy
ko šv. Jono Ev. dr-jos balins, 
ši pramoga parodo, kad lietn- 
■-tams katalikams reikalinga 

’jkoturis syk didesnė salė, i^nio- 
* | :i»il toje pramogoje buvo kupi- 
;niąiisia sale. Buvo pilni visi atsto-; „ w. k . ,
i iz.kampiai. Teciau valdyba y- 
i ra vikri ir gatava visiems pa
narnami. todėl visi buvoaptar- 
! liauti ir jautės svečiuose. Bu- 
; > o jaunų ir serui ir viduramž.ių. 
i Žmonės buvo tokiame lipe ir 
į taip pramoga patenkinti, kad 
įnoriai pirko tikietus ir kitos 
i panašios pramogos, kurią rc*n- 
igia L. I). K. S. 1 kp. sausio 31 
į d. Išeina, kad šv. .Tono Ev.

Pr. Gudas. • • Darl>. ‘' red. p m 
’ieše susirinkusioms svarlniio-1 
sius pasauly Įvykius. Kitam I 
. nsirinkime bu 
okių žinių.
Is visu atžvilgiu, matytis. T..

D. K. S. 1 kp. labai .-tijirčja.
Reporteris

zGEROVęs SKYRIUS^ 
' DEL APRŪPINIMO 

I ♦MOTINŲ IR 
KŪDIKIU SVEIKATOS,

STRAIPSNI:

METINIS SUSIRINKIMAS
D. 1^ K. Keistučio Dr-jos m<

Tnis susirinkimas bus nedėlio-
dieną sausio. 1925. po nnm. |,rv-
Washington St.. Boston. ! •>.:

iass., 2-rą valandą po pietų.
&*' nt šio metinio susirinkimo

kvipnas narys privalo atoi-
nes svarbiausi reikalai rei

kės apsvarstyti, taipogi konsti-
icijos punktai reikės visiem
karstyti, tokiu būdu jūsų visų ,

kns nusprendimas kas-link vi-Įpnpn-H'ių.
. « _ -i • -i i-. • į I’ric pirmo ženklo viduriavimo nrh:1Nikių Svarbiu reikam. Taipo- lv,-.niį;riI) patartina šaukti gydytojus

i tą dieną vi>i nauji nariai
Bprimami t iktai nž pusę Įsto- 

todel pasinaudokite visi 
proga, ir ra.šykitčs

ingiaU'in prie mū=n drau-

:.\I. KI’RIl'S MOTIN \ 
TI RI ATMINTI.

Niekad neduok kūdikiui m.ni>

Kurio akcininkai negali da
lyvauti. parpi kala ūkite p-r- 
mainit (proxips) blankų, kurios 
bus tuoj išsiuntinėtos.

A. & L. Tex. Corp. Valdyba.
2.'.”> Broad\vay.

South Boston. M

ŠTAI MOS|Į PREKĖS
Tiknjjt) lietnviSkij ramunėlių srnrae 

40c., 5 Sv. — S1.50; liepos žiedai su la
peliais 50c. už svarą. 5 svarai — 
liepos žiedai be lapų 65c. sv., 5 si 
$5.25; puplaiškių lapai 75c. sv.. : 
— $3.00: pnplntškiij šaknys $1 s 
sv. — $n.S">; stambios trejanko: 
$1.25, 5 sv. — $4.75: kadugio uogų 
sv. 25c.. 5 sv. — 7.5c. Ir dangybeskim- 
kių žolių. _y\tsiųsk 10c. o gausi žolių 
katalogą, ____

. M. ZUKAITIS 
449 Hndson Avę-, Boeh®st^r N ■ Y.

)<)l>()()IO(liniW
Šalčiuose susišildyk 

prie musų pečiaus

A. VAITEKŪNĄ (WAITT)
5 No. Montello St., Tel. 1023, 
Brockton. Mass

' ITALIJONIŠKI ARMONIKAI J. KALIlfAUSKAS
A. BAČIULIS, '•h;: \ ADVOKATAS 

, P. 0. Bos 16, So. Boston, Mass. I £ A. »
| Eroadway, So. TSoston

KRIAUŠIUS
A, SIMOKAITIS

BOSTON CONSGŪBATEO GAS CO.
inwr---------

SAUGUS MAISTAS 
KŪDIKIAMS

Tūkstančiai ir tūkstančiai lietuvių 
motinu augina savo vaikus Borden*s 
Eagle Pienu, bet nedažino kitų rei
kalų, kuriems tą patį pieną galima 
vartoti.

ii-: ibi

A. SIMOKAITIS
344 W. Broadway, So. Boston t

I Pl'e!. S. R. I

DAKTARAS
undžius-seymour;

lietuvy s Gydytojas 
EAST BROADWAY 
So. Boston, Mass.

STOGDENGIAI i 
(R00FING) |
< ir žvyilo. metalo, šieito iri

tono. Visas darbas gvaruutuojamr.s 1 
h* vtmiiškai peržiūrimas.

T. L. OEMSBY & SON 
216—218 Bowen St., So. Boston

<ui. vnknro.

1 , | TeL So. Borton 270

i J. HCDONELL, M. D.
Galim tutikalMti ir lietuviukui j

' onso alandos: Rytais Iki 0 r«l j
Po i»letų nuo 1—> 1 
Vakarais nnoC—o I

536 . Eroadway, So. Boston

Nedi’okzkndikin rnikš<’-ioti kuomet ji 
dar j>erjaunns. Vaikštinėjimas, arba 
stovėjimas kol Janiai dar nėra stitvir- 
tėję. gali padaryti amžinu nhacu.

Niekados nelaikyk šlapios ar purvi
no-; palos ant kndikio. Nuimk tuoj ir 
išmazgok.

I mok kūdikiai užtektinai- vandens, 
lot gydytojas nedraudžia. Vanduo ntri 
Imti pirma pcrvirlntns ir atvėsintas.

Paprastai lengvai ir greitni pritam
pa. Todėl, pradek kūdiki mokinti gera

I Vartojamus plonas turi būti liuosa- 
j nuo visit nžkrėtimi;. Engta P.rand Pię- 
|t'.as yra liuobas nno visą konksminirii

*Mephone South Boston 3520

;O.ŠALNA (SKALNA);
^dLDBTtma ADVOKATAS | 

ra Onirmltata

VtAlaftoa.lTnir. ra LL.B, 
1 ^DARBININKO” NA1O 

(ntras Mm)

ko- I Motinoms, kurios turi kūdikių, bet 
incgnli jų žindyti, stipria i patartina var
poti Rordcn's E:i;)p Plent) i tankines.

•?ofr® ■ ni Pni*clans*ns pieną1’ ir gfriansins 1 J' enkms moksliškai sulietas. Rorden's 
Engta Pienas yra maistas, kuris ankl*-- 
ia stiprias kojas ir vikrius kunus. Jis 
augina kūdikio svori, kuris reikalingas 
jo uormalybei tr sveikatai, (lydytojai 

Iii rekomenduoja jau fi5-ti metai dėt jo 
mieštos kokybės. Motinos patirs, kn<: 
Ir šiaip sveiki bdtikal nuolatos augs 
iš Tngta Pietfo. Jei nežinai kaip var
toti Rorden'a Enrie Plenj. iškirpk ku
ponų. kuris randtMl minu laikrašty Ir 
(Mislųsk J) | TbeBorden Čompany, o |i 
atsiųs visai dovanai pAtnoUnlmų Jurų 
kalboje kaip penkti kūdiki U kitokios 
svarbios literstvoo. kaip prlžiorAtl sa
ve ir kūdiki.

Vartojimas Borden’s Eagle Pieno namuose 
suteiks visiems geresnę sveikatą. Ypatin
gai jis geras augančiam vaikui — vaikui 
kuris perdidelis bonkutei, o vienok rei
kalauja puikios Borden’s Eagle Pieno mai
sto vertes.

Jei matote, karf jūsų vaikas neauga kaip 
reikia, vartok Eagle Pieną prie valgiu. 
Atmiešk 2 šaukštu Eagle Pieno trimi-cver* 
timi puodelio vandens. Kiti vaikai gal la
biau megs ji su ginger ale, vaisju'sKysti- 
mu, kiaušiniu, ar užtepus ant duonos

Jei norite žinoti, ar jūsų kūdikis nedape^ 
nėtas, kiek jis turi sverti, kiek augščio, 
koki maistą jam duoti, ir kitokias žinias 
dykai, prisiūskite mums sekamą kuponą, 
įrašę savo vardą ir adresą.

KUPONAS
Llterat'irį Norit
Valgiai dėl

P. j. AKUNEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS i 

Bnrpikln gerinusi paskuti::: pnrtir- 
anvimą. to<!el verta pas ji kreiptis.'

Ofiso adresas:
258 Broadvay, South Boston ,

Oti«o Tel.: Sonth Boston 3072—R. 1 
:<1. Tol.: So. Boston 1912—W.

S. BARUSEVIČIUS ;
Lletnrlškns Grsborlns. balsemnoto-
j««. tteal Estate ir I'nblic N<,turas.

343 W. Broadway, i
South Boston, Mass. I

fGIS STULAS

PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS !

VI TURINIŲ LIGŲ i 
' vai. S k! 11 ry»p. 1 iki 3 pn plet. I 

i 7 Iki 9 va k. j
1 389 iroadway, So. Boston, i 
! rm. So. Bos-t^n 2S3i. I

Penėjimo
Instrukcijos
Vardas ______
Adresas____„

THE BORDEN COMPANY 
Borden Buikling, New York

Matu 2485 Į

GEORGE H. SHIELDS

ANTANAS F. KNEI2YS 
knrls Innko Sttffėlk Teisių rnokyk- 
% ir užsiima* Rotai Kstate piantnvl- 
BĄjlmu, bnna mano otlue kaadHmi 
nt»o ž f Irt 5 valandos po pietų išsky
ras žrantnfUraltm. Lfoturlsl, kad 
Ir mažai aukalbtatteji anrllškal im
li Mratytil MUrtala ratkaUia pas

18M.

706

DR.
436

I

nuo 9 I
Iki .*> ir
Ofisas niarytn

Ir ne<lė)4i

Tol. So. Rostin 0823
IS DANTISTAS

V. CASPER
(lASPARAVTC’rS)

way, Sovth Boston
)t|»o
12:00 ryte Ir nūo 1:80

Irt MFP SOUTH BOSTONU

S. STONE
SPECIALISTAS

: N<| « r. Iki 7 f. v«k.




