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dymais daugiau gynė valdyto- 
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PARDAVĖ DAU/G LIEKANŲ jVoki^'nl 

Washington.—Pereitais me
tais karo departmentas likusių 
nuo karo drabužių pardavė už 
$6.699.32). ■ o kitų reikmenų 
pardavė už $27.46<).ū7ū. I

NtRĖ RIPAŽINTI.

NUTARĖ PERLEISTI.

Washington. — Atstovu 'mi
lo vadai sutarė perleisti 'IS.- 

upių ir uostų gilių.

UŽMUŠĖ UNIJOS VADĄ

Scranton, Pa.—Samiu-! Pa<-< 
31 m. amžiaus rastas gatvėj 
negyva.'. Jo kūnas kiliku iv
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Pašnekėt. P. !. — .'.n.
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r New York. — Rii'i.ios 
( vas čionai pareiškė, kad 
f tais metai' Amerika <1: 
) biznio padarė -n Rusija.
► ■ bi kuriais urėtais pri«-<ai

■•jjĮ.i' R;n tą atliko [>oy J m 
r>_ Į V "is p-nktadale- 'okundo- 

,'t'giką turėjo laimė- mat\
H žmonių. Po mailė- bė

BALSVOM ar GRĮŽTI
DARBAN

r n;
aiškiau i? aiškiau nia-jšimi. i ūmat: 1. P. Balčiūnas 

šviesesnis P. Juozaitis 
—*m... I \

jnir.’i .■
ą j m. kili jų pergalė ir >

p-ytiibs ateis tik susipratime.
iapšvmoje ir geležinėje Itopera-
■'cijoy. Šiuos dėsnius darbi- 

i.'ni.ikai nešasi savo krūtinėse ir 
.n ,skleidžia juos visiems uitiems 
■ 11 savo broliams, kurio da iki 'iol

iTieturėjo progos pamatyti tikro- 
__Į<ios darbo žmonių gyvenimo

Į Švicas, štai tų karšiųjų veto-
franu !<enu ju darbuotoju) pasi
I- “ ‘ ‘ .šventimas. <
!ti,m;i<: kuomet kiti piie stikk- į )andiečiu>.
Ilio kijo šventes, ta'rmūsų
ji). K. S.) brangioji nariai <
ho savo tanios, tikėjimo ir vi- .....

i suomines labui—p? trauke sa- Itarpšvencuis 
-.jvo imlius ir seseris prie 'var-1 narius: 1.
'. jhio'io.' darbininku organiz.aci-’Gabrys. 3. 
i> |’os -t.iotuvių Darbininkų Ko- i Kirtiklis.
o. ijM-r.'ilyvės Sąjungos. .šitkaii'kas

’...................... -. 3. J. Pikelis. I
■A. Puidokas, ū. K. Puodžiūnas 
6. R. Švietkaitė. 7. A. Višč-iū 
niutė. S. S. Smetona. 9. R 
Staškauskaitė. 10. A. Tumule 
virius.

Mont.-Uo kuopa dabar .-tov 
antroje virtoje, ir turi dvi--!! 
nariais mažiau už. (’levejandą 
Bet. pilnai tikime, kad iki kit< 

tpaskolbimo jie atpiškins sav< 
ir .'Ūmus elej-eo naujokų susipra- Ijkusrųe nariu-

.-^.4 U i 4 7 _ f i 1 • 1 1 _ _

’oildingas -uvirpejo nuo nesvio- 
t iško>- didžiulės minios klyks-

sukirstas amerikiečio. Afilži- 
-li'ko' minios baisus klyksmas 
m-r.;:v<-ikė i fina. Ji' mui liūgo

FINANSISTŲ KONFE 
į RENCIJA

jy. Paryžius. — Atsidarė 
r'iautinė finansi'tų konferencija.

• • • •

\^rs?-ką Andrių : ‘ .. i ■ y- ’ >
.! ><I- i

s mm:'' nepsnojo.

i.isk ' Mctiejų. kr ■ '* ; ’:s -
g: įkl-.vj knr šnv. iv ui.- Kelmė. •\ -.i.r*' misino buvo
rž]u’ėlj ir t'.į'.ipiėš; Kaz J--ritą į Kų - •':s”t.' dvarininko
. u zą gy r. X:'. vi'si.dų k. .1] i š t * s Si; .! ::.lll i r Autu -
buv< ;|ė.ši.<ai .mgrrd.ę •sm.i:';,, j-ųuk: Bi;d<-:'’ buvo pa ■

lis pri^ni- jkieiny. tarp miškų.
nedavęs vogtus daiktus: ne? 
pats nuo artimesnių kaimynų 
vogęs avis, maitinęs jomis plė-

iVisrkm darbininkai išlošė savo’ 
bylą. Dva.'O valdytojas turės 
sumokėti 195 litus, dar 12 litui 
i žbylos vedimą ir 15 litų teis 1 

mo išlaidoms. f»yla buvo iš
spręsta skubotai. *

ta paslėptos jo
šautuvų
to>. 5 medžioklės

i Detroito 72 jgoopa stovi t
Ičioje vietoje, ji turi tr uis i 

is mažiau už Montello. i 
prirašė <em.\

J. Dragūnas. 2.
I. Jarušiūna
J. Kripav.<

. 7. B. Zinku'. I)<■’-
Va kokie tarpšvencių vzul-Į roitiečjai, kiek žinoma, šioj.-, 

tatai: A įsai netikėtai, pasidar Ikovon taiyi savęs (i 
bavinui gerb. Saukevičiaus, Pa-;net trvs kuopos) ir 
degimo, Sadausko ir kitų clėve-j kuopomis Ji<-tikisi laimėti pi: 
landii-čių atpiškėjo devynioli mą dovaną.
ka naujų narių — ir tuomi j Cambridgius tarpušvciity br. 
('h'v'landa.' sumušė vis.as kita' - ----- ’ - -.............'
kunnns. DJbar Clevelandas 
stovi pirmoje vietoje. Štai jų 
na ijieji kareiviai: 1. And- 

!riii'i'viče. 2. P. P>ortmkas (ši< 
narv> vienas galės šjnitą naujų

medžioklių
5 kariškų šautuvų <u- 

antnvai. 2 
apie 2 kilogr. paju

ko ir kitokių ginklams Įrankių. 
Ji' pats prisipažino. kad ban
ditai jam atnešdavo ginklus

Phinšiškė- 
<ik nurimo

yvcntojai 'dabar 
ir vya dėkingi

4. V

i fu y ra • 
<ii visomis ;

Kiduliai (šakių apsk.). Kele
tą kartu ‘‘Darbininke” buvo 
paliesta. Kidulių valsčiaus dar
bininkų gyvenimas, kurių pa
sirodė. noĮx-rgeriausias. bet ta' 
sunkumas tų darbininkų g>"ve- 
nimo dar didėja karts nuo kar 
to.

1 Iš paskutinio Kidulių val'- 
p'-iaus Tarybos posėdžio aiškiai 
pasirodė, kas “gina” darbi
ninku re kai is. nes į Kidulių 
valsčiaus Tarybą iointt J. s. 3 
ats.. žom. I atst.. b -ž.n -itst.

i Da'>vanja pilnas susiūtas. iš 
Isvarbiaii'ių darbų tvariu.s oun
ktii, “aprūpinimu valsč-ious 
mokyklų malkomis kuru.” 
Svarstomas klausimas. “Kas 
turi aprūpinti mokvklas mal
komis - kuru, valgiau'ar liū
čių tėvu, kurių mo’;,,>; vaikai 
lėšomis.”

Po ilgų karštu kalbų, priei
tu prie balsavimo. Žinoma ū. 
s. nžm.. kad hals'ioi.i už. kad 

lis yra tikras ko-aprūpinamos kurti mo- 
1ie>ą. ajyit nacių Įkyklos tėvų lankančių vaikai 

iau nė vknib n<«be lėšomis.
.riejime su stikl<-liu. Draugai (Kauno “Darbininkas”)

Pasisakė ir lukšieciams.

Lukšiai (šakių apskr.j. Nors 
-niau lukšiečiai turėjo viršai

ti. mylintį stikleli. I>et fM-r šiuos 
-avivaldybių rinkimus pasise- 

jkė išsirinkti ir lukšieciams gan 
(blaivų ir dora žmogų viršaičiu. 
(Minėtas viršaitis Juozas Kait
ina'yra išrinktas nuo Darbo 

Bostonas Kalėdas švęstlama - i c<^‘ruc*in> 
rotėjas už 
I ikšieč-in. i

vo užsiėmęs kuom nors kitu 
naujų nariu neprirašė- - ji' 
vi ketvirtoj'
penkiais nariais mažiau :ž l)<; ’m; artinasi bėgimo galas. Ta

ki iimi' 'iikTle 'avyje visą ilg
ui. Keliais šuoliais jis pavijo 
amerikoną. Minia nutilo, štai Inarių prirašyti—jaunas žvaigž 

! jau amerikieti' pralenktas. Jau Įde. Red.). 3. T. Dumbliauskas. 
!r»ats bėginio galas. Fina< imi į J. P. Knreidekis. 7». -J. Klima- 
. siaučia kaip ant sparnų. Ir pa-j vičiu< (Clev. menininkas). 6.
■ liko amerikietį už penkių jar-JT. Džickas. 7. A. Liutkus. S. 

Kai jau netoli galo buvo. | V. I,lubinas. 9. P. Stankus, 1<>.
K. karkalas. 11. V. And.nšai- 
iis. 12. I. Derančius. 13. J. 
Eiiinkevirius. 14. A. Gedgau
das. 15. A. Grigaitis. 16. A.
Ktlbivkas, 17.. L Spau»»t4>aitis, i su žmona stoju darban. 
IR.A. StqM>ys, 19, K. pliuška*.

NVmtržiau

ikiti imi iš tolo negah-jo įa 
ip-gti'.. Jisai 'iiplioko visi 
j?-rike padarvtii' rekordu' 

yisai Pinlamlijo'bėgikas nu 'dm 
^•ino visą pasauli olimpiško j<ai fimis atsigręžė pažiūrėti i 

savo priešininkus. Pastebėjo.
*—. Amerikos sportininkai (kad -Raj* davė daugia i “šty- 
^ioro sukirsti tą finą ’t ntsi- mo” ir jį smarkiau vejas Ta- 

i Ameriką. Parinkta da finas dar šoktelėjo ir

tarp Hzmsmese Fanzinio p» reit l. . • i
arą.

^tjos. DalvvHiiia ir 5šuv tietė i
. ,. • •< “ ‘u' JieT‘ I Mjniin.j. i .ji (jjivui (ui jiiiuoijai euniefvjo u t~i»ur-
B yų eJogacija. okietija Iro smnrgiansi Amerikon bė- gė. palikęs savo priešinkikns 
nėra atstovaujama. hcai. už trijų jardų.

liauską — jis stovi pet
vietoje: devyniais nariais 
žian už, Cambridgiii.

Bostonas! Kalėdos praėjo.1 (gyvasar vargonininkas). 2. M. Į pranešimą, nuo 
sukrusk! 'Grigaitis. „ . .

Žinoma, jis tų padaiys. m-s ! Brighton, Mas s. P. Žilinskas‘ii žemę smo padangėje.;; - 
Tamoliūnns. Banda. Valatka ir ir T. Kuderauskas. į Bravo Pliiladelpliierjty >
kiti da gyvi. Be to gi su nepa- į PhiladelpdU, Pa.. 10.3 kuopnjsi kiti darbuotoiai. Judėk' 
prastų gabumų A. Stravinskas — J. Hudminas. įdirbkime, būkime gyti.
J“ * • j - • . ; Prie Pdiladlephijos reikia mc savo tautini ir sorijuli

Da keletas naujųjų narių: pastebėti, kad gaminant šj rn sirną žon<(kimr vfcii 
pasidarbavo irįTaUMb^M, Pa: 1. P. A. D‘ilkr portą gavome iŠ pačios širdie' Vajertfcf

praėjo. J (gy va . ____ " . Y i vieno «l»do|!o
'veikėjo. ku«l jie nnl’i*rė saĄidin-

1
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SUBSCBIPT10N KATES:

pažiūrėti, kuri* s srovūs yra 
- pastoviausios ir kurios iiėto- 

si it vėjo blaškomos.

sibūrę Į partijas aiškiau, ne
gu bile kurioj kitoj šalyje. 
Niekur nėra tokio Katalikų 
centro, kaip kad yra Vokie
tijoj. Katalikų atstovų skai
čius Vokietijos Reichstage 
mažiau įvairuoja, negu bile 
kurios kitos partijos. Kata
likų pereitame Reichstage 
(seime) buvo 65. o dabar 72. 
Katalikų skaičius padidėjo 
septyniais. Tuo tarpu k<>- 
munistų pereitame Reichsta
ge buvo 62. o dabar beliko 
35. Komunistų skaičius su
mažėjo veik perpus. Monar- 
kistų buvo 32. bediko 10. Ma
žiau negu trečdalis beliko 
Socijaldemokratų 
dabar turi 135.

iUrrinic 1924 i.lėtais lin- 
čavimų.Suv. Valstijose tebu
vo 16. Žinoma, linčavimų 
neturėtu būti visiška.. Ne
trukus ir bus taip, kad šitos 
rūšies pramogos išnyks vi-

buvo 99.

Tai-gi niatonicK kad kr;
tutinybės mėtosi iŠ vien

. pusės į kitą. Blaškosi it >
krikštytos dvasios. Kata

Negerai, kad pernai buvo 
dar 16 linčavimų. bet jei at
siminsime. kad netolimoje 
praeityj- būdavo po i(X) lin- 
’-avimumetuose, tai pereitu 
metų liTčivimų skaičius pa
rodo žymu progresą. Fro- 
gre'sasdaT aiškiau matosi iš ša
to. kad užpernai (1923- lin- 
’-avinnj buvo 33. Pernai 
15 -u ose at šit i k linuose vai dž i a 
užbėgo liričavimanis už akių.

Lincavinias Amerika yra’ 
savo rūšies sportas. Govėda 
griebia prasikaltėlį iš polici
jos ranką, arba iš kalėjimo 
jie deltn. kad mislylų. jog 
valdžia nebaudžia prasikal- 
fėliųi, h-‘dėlto, kad gauja no- 

Iri savn'iško “good time'o." 
Į Ž e n k I u I i uč 11 o j a n č i o s gaujos 
įgalima pastebėti kiikviena-

I 
■m- miiūc. Kuomet Bostone-

kaip lavmasr i
'Ne vienas gali paimslyti. 

kad, f man turbūt, tris sykius 
dienoj mėsos gausiai 
daug alaus išgerta.

n «*

dirba, o daug miegą.

Faktas yra,' kad fmų kraš
tas yra biednas. Finai turi 
daug dirbti. MaHuiasc-gi pą- 
įprasčiausiais valgiais. Dau- 
;giausia minta žuvim, paž
inai ir duoną kepą į tešlą žu
vies Įmaišydami. Mat ten 
daug ežerų, tai daug yra žu
vies. Betų turi ilgą pajūrį.

i Turi ir jūrės žuvies. Kraš
tas žiaurus, kelių nedaug. 
Žmonės pripratę ilgas kelio
nes pėsti atlikti. Be to kai- 
kuriais metų laikais dienos 
labai trumpos. Todėl prisei- 
na keliones kartais tekiniems 
atlikti.

Toliau finai mėgsta spor
tą. Šimtai yra sportininkų 
ratelių. Jaunimas sportui 
uoliai atsidavęs ir lenktynės 
nuolatai rengiamos.

Tai mat kur finų sveika
tos. stiprybės ir ištvermės 
šaltinis. Tie šaltiniai 
siems. kurie tik jais 
naudotis, prieinami.

nori

VYČIU VAJUS

PRIEŠ KOMUNISTUS
Anglijos Darbo Partijos 

vadai ima vesti smarkesnę 
kovą prieš komunistus. Xr- 
užilgio. matyt, partija griež
tai prieš komunistus nusista- 

tys.
'• Vienas žymiausiųjų Angli
jos darbininkui vadui ir par
lamento narys J. R. Clynes 
pasakė:

“Draugingi išsireiškimai. 
>..kaip va ‘mes einame prie to 
į/paties tikslo' arba ‘komimis- 

tai vra kairvsis darbininku 
g’judėjimo sparnas' painioja 
S1'^.dalyką-. Komunistai nevei- 
Hfike; kaipo kairysis darlimm- 
Hlkų judėjimo sparnas. Jie

•
gįjųivo kaipo nuodinga letena.

Kas. tai klykaujančią vaik 
palaikiu ir bernioką tuoj 
prisipildė gatvės ir pradėjo 
barbari'ką darbą : daužė lan- 
g:i>. iilėše. vogė, sularkinė-

Lietuvos Vyčių vajus 
sidėjo nuo sausio 1-mo 
metų ir baigsis vasario 28 d. 
Vajus pratęsiama nebus.

Kad vajų varant atsirastų 
daugiau ugnies, tai Centras 
paskyrė $100 .dovanų už ge
riausią pasidarbavimą. Do
vanos bus išmokamos gry
nais.

Linkime geriausios kloties 
šitame Vyčių vajuje.

pra 
? šių

tįį--, 
kiek- reikia, 

pradedą veikti visokį pusinteli
genčiai; šių veikimas dažniau
sia yra -biėdingas. net dernera 
lizuojantis. jų veikimo keiks- 
miųgumas eina iš to. kad. vie
na jie dažniausia aesupranta 
ką daro: jiems trūkstą kritijn- 
gesnio dalyką įvertinimo. Ant
ra - - toki pusinteligenčiai, kai
po maža išmanantieji, nėra ir 
negali būti savistovūs jie 
dažniausia yra i.sikinkę j tą. ar 
kitą politinę partiją ir jai aklai 
tarnauja. Toki nesupranta ir 
neįgali suprasti platesnių vi
suomenės troškimų bei valsty
bės reikalu. Jų drąsa kur kas 
viršija jų supratimo išgales. Ta 
išmanymui neatatinkami drą
sa. pasireiškusi g.yvu žodžiu ar 
spaudoje. Įneša daug painia
vos: juodą padaro baltu, o bai
tą — juodu. Tokioje minčių 
painiavoje, mūsų Tautą žudan
čioje, tegali orijentuotis tik 
rimtai mokslo atžvilgiu prisi
rengę inteligentai, o jei taip, 
tai visų mūsų, gerai Tėvynės 
reikalus suprantančių, reika
las padėti mūsų moksleivijai-- 
būsimai inteligentijai: kam rū
pi mūsų Tautos ateitis, tam tu
ri rūpėti jaunuomenės ruošimas 
sunkiam būsimam darbui.

Amerikoje gyvenančioji Lie
tuvos visuomenės, dalis, daug 
padėjusi , i nepriklausomybę 
žengiančiai Tėvynei, giliai su- 

( prato ir moksleivijoj klausimą. 
Jos lėšomis yra pasinaudojęs 
ne vienas šiandiėn riintąLretu,- 
voje darbą dirbantis asmtio. 
Jie visi yra giliai dėkingi Ame 
rikos lietuviams. Jeigu Lietu
vos dirvonuose bus išvaryta ne 
viena giliai kultūringa vaga, 
tai to kultūringo dargo gilesniu 
Įirieastžimi yra Amerikos lietu
viai. Busimieji Lietuvos Ne
priklausomybės istorikai ne 
vieną šviesų lapą turės paskir

ti! mūsų broliams, už Jūrųi gy
venantiems.

Ir aš kaipo pašalpa naudoję
sis. reiškiu Amerikos lietu
viams ir Lietuvių Rymo Katat 
likų Federacijai Amerikoje šir
dingiausią padėką.

y pridavę
mųi»s ūąo b? paįkiį*

dyįaš^Į brangių .'gera-.
jdąrių širdingą, ir gausi pąran»ą. 
Todėlskubinamas išveisti mū
sų širdiųgą dekiuguiną visut 
pirmu vienam iš didžiausių ! 
Hįū£j? Tautos veikėjų Gerb.1 
Kųn, Ą , Milukui. kuris parodė 
didelj prielankumą ir suteikė 
gausią paramą šitai įstaigai. 
Taipogi Gerb. Kun. G. Pauliu
kui. per kurio paraginimą, la
bai žymiai pasidarbavo Jėzaus 
Nuk.ryžioio Seserų labui Sąjun- 
gietės ir Gyvojo Rožančiaus 
draugija. ■ Tiktai gaila, kad 
nieko neaprašinėja apie savo 
prakilnius darbus, nes savo pa
vyzdžiu ir kitus sužadintų prie 
■pasidarbavimo.

Taip pat širdinga padėka E. 
Vandergrifo lietuviams už jų 
gausią auką. Nors maža kolo
nija.. vienok suvirs šimtą dole
rių seserims paaukavo.

Labai didelė mums linksmy
bė. jog artimiausia ir milžiniš
ka Scrantono kolonija sujudo 
seseris remti, pažadinta prie 
darbo mūsų didžiausio tėvynai
nio Gerb. Kun. J. Kuro, ku
riam viskas yra brangu ir visa 
širdimi remia kas tik liečiasi 
mūsų vientaučių ir Tėvynės la
bo. Pasidarbavus gerb. Liud 
vikai Gedminaitei i kelias die
nas Scrantoniečiai sudėjo virš 
dviejų šimtų dolerių, be jokio 
vajaus, bet tik privačiai.

'Taipogi’širdinga padėka Se
serims Kazimierietėms Sęran- 
tone. kurios dabai nuoširdžiai 
pagelbėjo tame darbe, tuomi 
parodė jog nėra taip kaip neku- 
rie mano ka^ jau perdaug 

• mums lietugiams bus seserų, ži
noma. tik tie taip mano, kurie 
nesupranta ir bijosi viešam la
bui darbuotis.

Nemažai paramos seserys 
gavo ir nuo pavienių ypatų, 
kurios nenori idant jų gailes
tingumo darbai būtų garsina
mi.

Lai naujai užgimęs Viešpats 
šimteriopai, atlygina visiems 
geradariams ir lai palinksmina 
anų širdis taip kaip jie palinks
mino seserų širdis ir tų. kurie 
darbuojasi mūsų vientaučių la 
bui.

Jėzaus Nukryžnoto Seserys ir
Tėvas Alfonsas Marija, C. P.
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TO PASLAPTĮ

Vienybėj galybė — didinki 
me Darbininku Sąjungą ir pla-

Kilos, d-ras Iz. Tamošaitis,
Lietuvos Universiteto 

profesorius

ORGANIZUOKIME 
JAUNIMU

J. N a t u še rietu*.

Saule šviečia juk visiems
Saulė šviečia juk visiems
Ir geriesiems ir piktiems 
Ir kiekvieną surąmin’.
širdį žmogaus atgairių

Be saldutės spindulių 
Didžiai žavinčių, meilių 
Būtų prislėgta gamta 
Nulifu|Įtrip prisųmusta.

Ar priklauso Draugija prie Fe

deracijos *......................................

Jei priklauso, tai prie kokio 

skyriaus?........................................ .

Išpildžiusio atsakymus parašas 

Adresas:

pančio jauni- 
pią. tautiniai 
gizaciją yra 
kr keliui liet 
Įlotų. Todėl 
cbuotL šia-

ickas,

priešus, kiek į išbandytus 
Kįt širdingus darbini n k 11 vei-

B-GTioliau ininūtasai darbinin- 

i^Vadas pasmerkė “pridėta' 
llpltp diktatūrą. ” Jei. sako 

esr didžturčių klesos 
l^ktatura ant bejėgių darbi- 

yra blogas dalykas, 
komunistai, griebdamiesi 

IfllBMiros, kurių jie smer-

Vienas Švedijos sostines 
Stoeklidliiio daktaras buvo 
labai užsiinteresavęs kokiu 
būdu linų jaunimas gyvena 
ir kaip pasiekia tokio tobulu
mo atletikoj.

Finai viso civilizuoto pa
saulio akyse sužibėjo laike 
oli mpiškų. žaismių Paryžiu
je pereit? vasarą. Ten jie 
bėgime visus bėgikus viršijo.

Saulė kviesti nenustos
Lig jiasaidio pabaigos:
Visuomet skaisčiai žiliūs.
Meilę, džiaugsmu perdėm sė

Kol Saulutes spinduliai' 
Kviečiu meiliai ii! giliai.
Tol būk tvirtą* ir ramus — 
Nieks neslėgs tavo jausmus

J eigų saules jauąiehūt.
Mes
Ir be vįltiės pąsijikt 
Iš pi^uli^ęį|fišny-kt.

Svarbiausia šių dienų lietu
vių amerikiečių klausimas yra 
kai}) išlikti gyvais, tai yra. gy
vais tautiniai. Visi patriotin- 
gesni lietui vai šiandena tuo 
klausimu giliai susirūpinę.- Mat 
nuo karo pradžios nebsulauk- 
dami jaunimo iš Lietuvos mes 
pasijutome betirpstą ameriko- 
nizacijos puode. Tas tirpimas 
apsireiškia tame, kad mūsų čia 
augęs jaunimas — mūsų ainiai 
atsiskiria nuo mūsų, išsižada 
savo tėvelių tautinės spalvos ir 
skęsta svetimtaučių tarpe.

Atsiskiria todėl, kad mes 
juomi permažai rūpinamės, ne
mokėjome prie savęs palaikyti. 
Turime nors dabar rimtai su- 
brusti. Turime jį organizuoti^ 
tose organizaci jose auklėti: 
ugdyti jame lietugystės dvasią.

Lietuvos Vyčių organizacija, 
kad daugiau nntaustančio jau
nimo įtraukus į savo prakil
naus veikimo ratą paskelbė 
Naujų N^rių Vajų. Vajus pra
sidėjo šu Sausio 1 d., 1925 ir 
pasibars Vasario 28 d. . Va
jais l^lke metine mokestis įsto- 
jantreins nariams žymiai numa- 
žintK-;

Tamistų Lmę 
jų pagelba 
katalikai yraBn 
dingų darbui 
Tautos istorija 
galės. Tuos S 
ir Tėvynei darB 
veikėte dirbdal 
visa lietuvių kl 
ne, vienybėje I 
-talikų Federacl 
rikos lietuviais 
besame gyvi, Ij 
met yra daijjo.i 
tų organizacija 
gyvuodama dar 
kilnų darbą nu^

A. L. R. K. F 
dama visus Amd| 
katalikus ir jų <1 
organizuotą vieni 
tikslu: 1

Pirmiausia dau 
rinti mūsų jėgas i 
mūsų darbus vieir 
ii vaisingesniais.

O paskui visų 
veikėjui vardus u: 
racijos knygose, k^- 
veiktieji darbai tajw|., 
istorijai ir ateinančMg 
kad mūsų vaikai pas® 
savo tėvų pavyzdžio® 
kia veikti ir mylėti K 
nes per genis darbus®

Tad ndrėdanirsu TiB 
būti nuolatos vienybė® 
muose ryšiuose, nore® 
mistų vardą ir Tainis® 
jus turėti savo knygos® 
sų garbingųjų organiJ 
veikėjų vardai surašyti 
me Tamistų išpildyti i 
mus Į pėduotus čia kfa 
ir ši lapą grąžinti Fed< 
Sekretoriui, žemiau pi 
adresu: 1

B. F. Maatauskas, I 

Centro Valdybos!

2201 W. 32-nd 
Chleag*

ir veiki

PRANEŠIMAS
L. D. K. S. Naujosios Angli

jos Apskričio pusmetinis suva
žiavimas Įvyks Sausie (Janua- 
ry) ISd., 1925 m., 1:30 vai. po 
ifietų Lietuvių Kooperacijos 
Svetainėje, 26 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Gerbiamosios L. D. K. S. 
kuopos malonėkite pasirūpinti 

Į išrinku ir prisiųsti kodaugiau- 
; šiai atstovų ir inteikti jiems 
daug naudingų įnešimų dėl la
bo mūsų organizacijos. Šiame 
susirinkime turėsime daug 
svarbų reikalų, pajiečiančių 
organizaciją, be atidėliojimu 
aptarti ir vykdinti gyvenimam

Kadangi dabar yra varomas 
L. I), K. S. naujų narių vajus 
ir mūsų apskritys yra pasista; 
tęs sau už tikslą prirašyti 2,000. 
naujų narių, todėl lai nelieka _ 
nei vienos L. D. K. S. kuopos 
^gyvuojančios Naujoj Anglijųj, , 
Įkur: ueprisiųstų nors vieno ar

tiek nau-
ką* Lietuvių

i įniršti ne-
)inps Dievui
Taistos ini-
viaybėje su

Įikigisucnie-
ILioivlų Ka-
■ jlts; Anie- 
wlikai. dar te- Įdviejij atstovų į šį svarbų šuva- 
■vie/iis. visuc- rn ':"

i\ Taiiiis-
®Msekinir.gą.i

ruj’y 'v'j:s t s i t U vi’.

>ki iyj •' f 
įeęjr; •-

no: i: i

Ibr-

■n

u
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Tamistų Draugijas vardas

Kiek narių ........ Draugi 

pirmininko Vardas ir adre

-Draugijos sekretoriaus vari 

ir adresas .,»... ,

9ag
žiavimų. Taip-gi rejkia atsi
mini! ir lai. kad mus laukia 
šiais melais ne seimelis, bet 
'dešbmieihiis seimas. O ka- 
I ianzi mūsų apskritys per pe- 
;• -iii’ L. D. K. S. gyvavimo 

niiei;'.- yra pasižymėję^ savo 
o.;;-ridiniais darbais ir yra daug- 
jkt gero nuveikęs, todėl ir šį su-' 
važiavimų, padarykime vienu iš 
>”riiansi į kokis kada yra bu- 

j .y. stori joj. Todėl dar kar-
/įmename, kad neliktų ne 

‘::;s kuopos, kuri neprisiųS-
:ių i::-s a.’J.atstovu.

K:, daugiai’, atstovų suva- 
jž:!!■:>. tai te geriau galėsime 
‘apiaiii kokiu būdu galėsime 
ini.-iči’ savo užsibriežtąji tiks- 
'h - jK’!rašyti 2.000 naujų na
ru. Katros kuopos tikrai ne- 
’šgiim prisivyti atstovo, tai 

■ mrinekite prisiųsti, apskričiu 
-ridini savo įnešimus.

Ihbar primename gerbia- 
iiimii kuopom ir jų valdybom, 
'dta i malonėtumėt užsimokėti į 
j apskriti savo metines duokles, 
ne.-naikurios kuopos yra ne- 

nnori’usios jau už kelis metus. 
'Ta; cžsimokėkit iki šiam suva- 
.žsriinui. kad ant suvažiavimo 

. (nebūtumėt priskaitytos į skoii- 
(ninki: skaičių. Jei katros dar 
I neprigulit prie apskričio arba 
(katros kuopos dėl kokių nors 
ipri'.’žasčių buvote atsimetusios 

> nuo apskričio, tai dabar malo
nėkite atgal prisidėti ir dirbti 
iš vieno, nes iš vieno dirbdami 
daug daugiau nudirbsim ir sa
vo tikslą, atsieksim — prirašy- 
sim 2.000 naujų narių ir pasi
rodysi m. kad Naujos Anglijos 
darbininkai supranta vienybę 
ir dirba visų gerovei. Dar 
mename gerbiamiem atstovam, ; 
kad malonėtumėt nes i vėlinti, 
i|es suvažiavias prasidės* prft 
iškirta laiku. .

- Pirm. M M.
. 20 Foxson Street, U

Montelb, Jhi ..
4 Mt. x ▼. smflrfi. ; |ggį -r- 

‘ W ■■, 125 Cherry
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kokiam nors' žl
•rba dėl ka

jK"--5'* iv.

Kiekvienas laikraš|k>.(Uią ngų^i 
turėdamas kolonijoje teisingų ko-. aeja *yt.

tą, kuris kartas nuo 'dso
ir visokius bai^ 

Eastouieeiai^taapMį^i j>Ūtį^į®7.
galūne — pors^n^toųį skaičiiis ne- 
didelis, bet vieayk^ę mes galime 
viską padarytį spieskiinės 
krūvon ir kariaajkisąe kuodTąsiau
siai prieš visus išgamas.

S. M.

f* #jo ^komis^ų.^ $>ek*Bti nianiiH- 
korf'ižriiri^ Į komisiją: J. Kinais,

to paraše žinutes. Toks kores- 
deutas vertas didelės pagarbos, 
ne visada taip pavyksta, kar- 
įsimaišo koks kerštininkas ■ ir 

Kgudriu būdu apšmeižia sau nepa
tinkamus asmenis. Redakcija pa- 

s-gitikėdama korespondentui pat sl
opina. Kolonija iš tokio korespon

dento turi didelį nesmagumą ir pa
nčiam laikraščiui prisieina nukęsti 
J'visokie išmetinėjimai. Todelgi 
įįl’ nors trumpai pažymėsiu kur tiesa, 
h .No. 130 ‘ ‘ Daj-įjiuiųke ” koks (ve- 

W lėna “ Vargi Duktė” išlieję tirižV 

ant Moterų Sąjungos už Buneo 
Party. Gaila “Vargo Dukters.''” 
kad ji nemato šviesos. Žinoma, ji 
jau ir nematys‘josios. Moterų Są
jungos 54 kuopos veikimas bus ne
išdildomas. Moterys daug yrą su
rengę gražių’ programų, daug pa
sidarbavę šv. Jurgio parap. per ke
letą metų, turi' įvairių amatų kur
sus. Pastaruoju lą5ku paėhiri gra
žų pavyzdį iš ehieagiečių veikėjų 
•— įvedė vieną vakarą pasilinks
minimui. kad plačiau išgarsinus 
sąjungiečių vardą, t. y. “Buneo 
Party.” Žinoma, katros gabes
nės ir darbuojasi prie kitokių, dar
bų taip ir prie “Buneo” prisidėjo. 
Susirenka keliolika, susideda po 
kelis centus dėl dovanų ir porą <a- 

-landų linksmai laiką praleidžia; 
||||K pagroja 'rbtnico,” pažaidžia, na ir 

suktinį apsisuka. ’ Žinoma. i;i:n- 
sūnėlem moterėlėm g’al ir itepaiin- 

^"ka, kąd ‘ nėra* ko'svarbesnio, d- 
Luisus nebūna'kaip iki 10:30, o ' ’ V. 
gĮĮM'' D.” Įsivaizdino baisiausią vaizuą.- 

T^aesigėdiiia šmeižti -ir niekinti ir 
tikrai meluoti,' kad susėdusios iki 
viduriiakčio kailiukus verčia. Są- 
juligietės nebailės. Jos rinka 
gražiai visur pasirodyt; v : ris
tos ir toliaus darbuotis.

Kąs link maskinio šokio, tai .1 
būt tik vienai /‘V. Duku-iTai 
matėsi pusnuogės, Kadangi kas

ČisŽM7- m -1 ’ itame šoky dalyvavo, pusr ų.
Varge Duktė -ur;ė.

D. iv > 
Darbi.1.".u "

W

>X£.

a 4

nemato
Kas reiškė kad ‘ 
kas nors negera!. 
No. 145 j; dar 
ir pasistaio žino;--, 
vargšių žinovių. ■< 
savi; pečių j u 
o kitus drabstė pu 
gusi Motina-’ -imtai aisak' 
pasakė. įas -iosa yra. Ncr 
Dūkio’ gjvėsi su Kiiygcr-- 
matoųiai 'u. neskaito. 'ies 
skaitytų. būtų kitokie orei- 

'Labai paiariina A'arg-. D
BrS'1 imti pavyzdį iš pažangių sąjh 

-W» . -r ,Bcių rr drauge daroron^ :
a hai prasilavinsi pažangiu 

o ypač švarume, ;<ii. k? 
Dukteriai laba: ca-ug .-.■ ka

S|.?Tuokart nebus kolonijoje n 
’^jgumo iš tokių korrspondi'i c: 

'W “Narvs’ ‘Darbininke 
į^šydamas šv. Jurgio para p. b 

.y^gpažj-mėjo. kad buvo pe; 

tfeU-^fnŪDŠainės. Tas jau perdau? 
igsggginK jokios inunsaines nebuvo 
^^tednodama, o jei narys niaič 
|/;^^iyeia nurodyti. Lietuviai. 

~ ?me danginus prie liesos, o bu.- 
yTĮgiaus gero, e ne keršto, šiuo- k-rt

f -š 
^•yv’

n e m

*

y u
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SIOUZ ®TY,IOWA

Parapijos bąząrss puikiai pasi
sekė. Atnešė gražaus pelno. Prie 
bazaro daugiausiai pasidarbavo: 
A. Mockevičiiis, J. Juodelis, J. 
Grigaliūnas. A. Mikėnas, J. Miške- 
liūnas. Biržėtiehe su dukterimis ir 
kiti. Mūsų biznieriai aukų atve
žu kelis vežimus, ir kiekviena šei
myna ką nors atnešė. Už viską vi
siems' tarė kleb. širdingiausiai

Kalėdos.

Kalėdas linksmai praleidome. 
Žmonių susirinko,.? bažnyčią skait
lingai. Sfainėlė'b’ūvo puikiai pa
daryta su miškeliu ir su žvaigžd-ė- 
niis. Altoriai būvu gražiai pa
puošti gyvomis gėlėmis. Choras 
su-gražiomis kalėdų giesmėmis pa
linksmino visus. Kadangi da ne
turime -vargonininko, tai pagro
jo mums-Ant vargoim viena incr- 
•rina. Pirmos mišios buvo pusiau’-' 
naktyje: aiitbos, 8:30: trečios. 
10 :-3o.
Vargonininkas Šlapelis sugrįžta.

- Teko girdėti.kad varg. Šlapelis 
vėl sugrįš -j Sioux City ir vargoni
ninkaus i-uūsų parapijoje. Visi 
džiaugiasi, rikiu ir rengiasi jį pa
sitikt’..

4aiyV*vo : aąvięš 
vnp’ Š .visų
vių Kolonijų — dau- 

gjausū iš Clevelanid, 0įuo. Past
Baigus posėdžiams, vakare buvo 
išpildytas gražus programas, po 
vadovyste apskričio raštininkės, 
lietuvių visuomenei plačiai žino- 
jppįi veikėjos ir organizatorės mo
terų tarpe p. P. trlugadienės, iš 
Cleveland. Programas susidėjo iš 
įvairių dalių, k. t.; prakalbų, eilių 
ir lošimo, kuriame buvo perstaty
ta istoriškas veikalas, “Gims Tau
tos Genijus.” Visas programas 
išėjo kopuikiausiai, už ką priklau
so garbė ir nuopelnas p. P. Gluga- 
dienei, kuri nemažai padėjo prie 
to darbo ir rūpesčio.

Gruodžio 9 d. buvo atvaidinta 
gražus ir juokingas veikalas “Kle
bonas Kaltas ” tlel parapijos nau
dos. Per adventą, net iki Kalė
dų tęsėsi parapijos bazaras^ ir nie
kas, apie viską nei žodelio.

Čionai atvažiavus klebonauti 
gerb. kun. M. Cybeliui, viskas ki
taip virto, nes per vienus metus, 
kiek daug nuveikta didelių darbų. 
Bažnyčia užbaigta statyti; klebo
nija pastatyta, draugijos užsnūdu
sio.*^ atgaivinta,- ir naujos suorga
nizuota. Žodžiu, sakant, visas vei
kimas ir lietuvių dvasia atgai^id-

dauskųs, A- įBaltružaitė, ;>Iė 
A Simeaaiiė ir,-'bervds,J.B.eiz- 
gys. Iš fios komisijos galam ti
kėtis, kad, ji (Urbą ^fcs, 
kuogeriausiai. Buvo nutarta, K d 
prie fcio kp. jubiliejaus rengtis su 
didžiausiu ir gražiausiu prognuiu 
— perstatyti gražus veikalas sė- 
uiausiems ir dkUktHnems nariuos, 
kurie laike raas kpi .oganižaviiiio 
daug dirbo, :o dar priklauso prie

Mūris »©;pexM^.p^dwti 
pjrtųntjįlrįiato jis ka^ašptaę 
le^ąįu. Sai^ęVtoių- Jfcfvo, bran
gus veikėjau, kadtaip sakai ir'tū- 
ri viltį, jog savo oponentątikiesi 
pralenkti. Trečių vietų užbara J. 

' V- Sadauskas naujų marių prioa- 
Šyme . Taip pat jiaug dirba gerb. 
P. liūlio lis, A Ivinskas, Piikelie- 

. ųė, Kuzniauskienė ir PC Štauprs- 
nė. Valio, visi j darbų, nes' mes 

i turime laimėti Centro paskirtų’ dor 
i vaną!

Va arelis.
Kalėdų ".■ak?re Jm;

dinta Aiuerikoiliškes
('2) .pasakytu ilgius, jdo: 
gas ; C) skambi irinuu;
P:

mje;
lietu
jč c

nu: z:.
lanlj
šios

mi

būdu

AKRON, OHIO

ado:

r. n •

po

k a

n

odelis
■); cVl-

■.m-

Akroniečiai moka dirbti ir veik
ti, tik jie nenori save girtis ir gar-, 
sintis.

Sveęias

CLEVELAND, OHIO. .

Vajai, 10 metų sukaktuvės ir 
“naujas išradimas.”

Gruodžio 28 d, £). L. K. Vytau
to Draugija laikė savo priešmeti- 
nį susirinkimą liet. svet. Šis susi
rinkimas nariais buvo gana skait
lingas. nes jame buvo renkama 
draugijos nauja ’^aldyba ant kitų

Vienok, vienas

Pirmiausiai ouvo išduoti Įvairių 
komisijų raportai -. iš komisijų pa
sirodė, kad kiekviena savo užduo
ti atliko
dalykas nebus pro šal 
ši draugiją rengia vai 

’pildy.-- L. Vyčių ‘25 kp 
bu* taiy -'šriiiki?. s 

Si0UX-iBlrizg-y. J. Kv-uara

s komisija:
Tcliaus se 'alely oos 

kjinii ;i,a/iai pateko. Į 
prezię^iiĄripmū. -- il.Bo- 

■T .‘-pirm. — P. L’rbšairis, 
:šp. — -j. R’uksielis. 'tiu. rn.b. 

baišis. ’žei. ’.as pats - R.

■ainr>

būt;.

Kvedarą a rieda -

lįtriktar dovanos; Bet šis dalykas 
likosi nepabaigtas ir jis buvo pa
vestas komisijos nuožiūrai.

Vakarai.
Kp. nusitarė rengti “naujo Ma

dinio” vienų vakarą— “Baksų 
vakarą” su šokiais; antrą, kortiį 
losimo vakarą .irgi su šokiais. Pir
masis vakaras dar ba^pirmasloks 
vakaras Cleveland ’o kolonijoje, 
ifaigi Vfeienis elevelandieciariisbus 
malonu pamatyti tas “naujasis iš
radimas,” Šiam darbuo buvo iš
rinkti žinovai to “naujo išradi
mo;’’’ tai prie žinovų to išradimo 
kp. sudarė šiokią komisiją: iš 
p-lės A. Baltrušaitės, p-lės A Si- 
monaitės. p-lės V. SimohaitG T. 
Vensloyo, N. Skirbanto ir J, V.ija- 
dąuąko. •

L. Vyčių 25 kp. kitiems siutu 
veikalus, išpildo. įvairus . progra.- 
mus, bet ir savęs ji nepaminta.. 
Kp; Vyčių turi šiuos veikalus pa
ėmusi': “Šventoji BarUraf,” karia 
Bus vaidinamas paskatinį nedėiiie- 
nį. prieš užgavėnes; antrą veikią 

. turi paėmusi,.“I^tbĮi)ukl4,''ūĮs 
veikalas -bus lošiamas, gavėnios lai
ke. šiuose' veikaluose, dalyvaus 
visi ir visos L. Vyčių 25 kp. įžy
miausi, ■ seniausios ir. įžymiausios 
kp. lošėjos, kurios pet ilgą laiką 
jau nedalyvavo scenoje. Šiuos vei
kalus- mokys. Įžyiniansias Clcre7 
lando teatrų mokytojas. 
Klimavičius.

Vajais.

MONTELLO, MlSS.

Žodis Mp liteli os Lietuvių Tautiško 
~ Namo klausimu.

Jau gerokas laikas,.kaip iš Mon- 
tellos padangės bolševikų srovės 
lietuvių spaudoje kartas nuo kar
to pasigirsta skaudūs balsai; *‘Gel
bėkit Tautišką Namą nuo užpuo
likų!”

Kad plačioji .lietuvių ateivija 
tais šauksmais nebūtų klaidinama, 
mes, žemaiti pasirašiusieji, iš sa
vo pusės trumpai supažindinsime 
visuomenę su Montellos Tautiško
jo Namo padėtimi,ir tarsijne ke
liate žodžių apie to Namo apgynė
jus ir užpuolikus.

Virš dešimties uiVtų -atgal mes,. 
Montellos lietuviai, pasijutome ne
turį atsakančios vietos savo drau
gijų susirinkimams, vakarams ir 
kultūriniam darbui, šūrnanėmė tat’, 
pasistatyti tam tinkamą namą.. 
Susibūrėme- į taua tikrą bendrovę^ 
nutarėme ir konstitucijon įrašė
me, kad tos bedroyės nariu gali 
būti by tik lietuvis, be skirtumo- 
tikėjimo, lyties ir pažiūrų,, kiek
vienas, kuris Įmokės . bendrų vėjų 
tik $5.00 Tautiškojo Namo staty
mui ir25c. ženklelio įgijimui. Toks 

į iki 
. uoti’ 

savo narystės teises vienam savo 
ainių. Minėtoji bendrovei! susibū
rę, 1913 metais- pastatėme nanTi’, 
kuris šiandien yra vertas apie 
$60.0(10..

Metai 
— irime

narys lieka p'ąjhiįb^ t|Į| ji 
savo mirties,Tet "dar gati pe

. darbūs, rūpi

. šeimyna; / ’ ‘ x ‘i.. T
3) tie, kurie pasirašė ant 

rio, išskyrus' tik.vieną;
40 tie, kuriems Tąųtišl^s 

mas, kaipo lietuvių kultūros 
nys, labiau rūpi, negu suinterną- ’ 
eionalėjusiems, teisiu^iaus — giu 
kaeapėjusiems Maskvoą pakali- 
kams; - ’ ’ ,;W

5) tie, kurie nieko svetimo at* 
, imti nenori, bet nenori ir savo pra-

kaito, triūso ir skatiko paveati'^fe 
• tiems, kiirie visą tai suvartotų liė- “||| 

i u vių pražūčiai;
6) tie, kurierpržklausb ne rie-» 

nai kokiai srovei, kaip garsina bol
ševikai, bet kurie priklauso- trims 
srovėms: katalikų, sandarievių ir 
^socialistų;

7) tie, kurie vra ne vienas-du 
užsispyrėlių, bet apie pusantro

šimto narių.
Iš virš pasakyto aišku, kad 

Montellos Tautiško ‘Namo niekas 
nuo nieko atimti nesvajoja; byltf 
vedama to patie.s Tautiško Namo 
Bendroves namo narių prieš da* 
bartinę jos valdybą, kuri yra pa
daras nešvarios machinacijos ir 
kuri nesilaikydama konstitucijos 
nori Vą Tautišką Namą begėdiško
mis priemonėmis paversti aut vi- 
sados tik bolševistiniu kromeliu.

Pasirašo katalikų, sandariečių ir 
socialistų įgaliotiniai:

Sand. Jonas Balianis,
’Kat. Juozas BalevičinSj 
Soc. Andrius Kireilis. ;

gna vfflaga gyvenfojšk.\Bet< ko- 
inunistams-bolševikams l^lierū-

neš dauguma jų-aSk^ hetu- 
r®dajni, uet daugelis besemyniai, 
su joginis įstaigomis jienri susi
durti if neprisieina, nebent kada 
nelaimei pasitaikius, atsiranda 
proga pademonstruoji savo kultū
rą Amerikos policmanui kr, geres
niam atvėjuje, dirbtuvės boseliui.. 

> Bolševikai pamatę, kad apkar
pymas teisių jiems gerai pavyko, 
jie pamalė sau, kodėl gi tų. tei
sių dr visai neatėmus? Štai, bir
želio 24 d., 1924 m. išeina “uka- 
zas,” kad visi tie nariai, kurie tiek 
metų buvo nariais pilnateisiais su- 
lyg konstitucijos, kuriems pirmuo
ju ukązu .(;1918) buvo atimta tik 
baisa vįmojtfetsei, .išbar. jau nastlP 
,ja visų teisių ir pačios narystės, 
jei], jie vis tebemano laikytis ori- 
ginalės konstitucijos nustatytų na
rystės teisių. Be minėto ukazo ir 
koiistitucdjos pasirodė, kad gyve
nime vęikia da kita — erezvieai- 
kos konstitucijai--.. į’av., konstitu
cijoje pirmame punkte, skyriuje 
XVII pasakytu: “Nariai bus pri
imami prie B. L. T. N. D-ves be 
skirtumiTlyties, pažiūrų ir am
žiaus.,.” črezvičaikos gi konsti
tucija tą punktą gyvenilnan įvyki
no šitaip: Viename mitinge prisi
rašė prie T. N. bendrovės kelioli
ka bolševistipės pakraipos narių. 
Jie visi buvo priimti būdu prak
tikuojamu nuo pradžios bendrovės 

’ gyvavimo ir sulyg rašytos konsti
tucijos (XVII, 1); kitame gi, mi- 

: linge pasirodžius aplikantams be 
bplševistipio sentimento, salėje 
pasigirsta rekomendacijos, lattki- 

’ niai balsai; ‘‘Kaziukas... pane
lė...” e te. (Suprask, Šv. Kazimie
ro D-jos narys... N. P. Panos Šv.

. Moterų D-jos narė, ete.). ' Rezul
tate — visi aplikantai (3b), demo
nišku juoku lydimi, buvo iššluoti 
laukan vien tik jų pažiūrų dėlei.

Štai tau ir konstitucijos para
grafas 1, skyrius X\'I1! Dar įdo- į 
mi eia toji aplinkybė, kad iššluo-1 
ti ne bolševistiuio nusistatymo i 
kandidatai buvo visai nauju, nie- į 
kad visame 
nevartotu i.

Įbolenis. ep 
tje nėra ne’

BALTIMORE, MD. •

D. D. K. S. 30 kp. ir Tautos Fon
do 6 sk. metinis susirinkinias lyąE.’ 
nedėlioj, sausio 11 d., tuojaus peĮ.* 
mišparų,.paprastoj vietoj. Bus rin
kimai naujos valdybos ir apkalbė
ta kiti reikalai. Todėl malonėki
te visi nariai k narės atsilankyti. J 
ši susirinkimą žadėjo atsilankyti ir

SgįS

•«$g

¥

igjĮS

A. Ramoška, ižd.

u aukščiu, us r.iln ■

Tie nauji būd

;arpu .tacay

bėgo ir bendroves nariai 
Statytojai mažėjo: vieni 
kili į kiii’s miestus išva
rei i Lietuvon grįžo, dai

rių priežasčių dėlei pasi- j 
-.u.o veijtbsaio dalyvavimo i 
u j; name r.■‘kainose. Jy- į 
bėgam Tautiškojo }) ,,,dn.v.s , --.,.3^-^

ė; privK nemažas^kaū-L.^^ Vailt;gkt n 
uliūrišk), storžieviško ?1>! A---------------------y į nu..

Ramesinems :r kulturm-| 
žm.n'ms jau n?bcjauku| 

• u ž i -r u i " j uS: a' s • f 311 a; i k a i s | 
■dirbti ir jie i.o- Į

NASHUA, N. H.

Šiais ličiais mū: 
šia pasidarbuoti.

-legv. pereitais m 
į. “naują išradim 
treilgii v ak

Dajig narių pasižadi 
pasidarbuoti naujų- u 
Žinoma, dabar jųjų ne 
rie pasižadėjo .djųug.dėii pastamą 
kad daug sutraukus Clevela-Jt”' 
katalikiško 
organizaeij
tu stengtis "prirašy-tr "savo 'd5C? 
les ir sūnelius prie vieiuntelės ji

■gamžacijos Am-Kk<-j-‘, k 
is daugiau -pajėgia pintai 

ie savęs čia augusi 
lair

laik 
ji surado
“Box ’;r”

jaunime

b: i asilniir'

mrn;;-.t

jbiniake” iš mūsų kolonijos.
Dr-jrs ?su jauna rąščja, bei

; iktc.il -Mūsų kolonija aar.pirųią 
,'T.ez- |Kip gražiai praleido £■

i Kai ėdu --akari: b u v-.

11.1'
zgiinuna

‘ Dar- 
tai'až 
šį-tą

kari^ 
Kalėdas.;
statoma 

rba “Šv.-
i Ii jos cho

ras, --ii- v:-u.;.?i’t ė. Sianšauskui. 
Žr.uijių !.uv-. dek daug, kad net 
krislų priirū.kė. Lošėjai savo už
du tis 'Gliku kuc-g'eriausiai. Sene
li.-; buv.- P. Skliutas — labai gra- 

■K-jžlai atlik;. Piemenys buvo Jonas. 
V*’|S. Barčis. būdau r’. Blkevičius, 
»•--‘Juizas J. Dvareckas, Baltramiejus 
- £• (D. LLukus. Juk ūbas — LTžda vinis, 

ilas. Visi ®ra-

.įkę 
i'ui

Į į. 1\. .u, raugų f oąrys.: -J. Povilo- 
itrs ’r J. Ble’zgys: ‘ Salės Bendr - 
jvę y. Tvinskas.
; Taigi iš naujos -al-jybos .gadina 
Itikėtis gražiausių pasidarbavimų 
jdel sa"-.- draugijos, ši draugija, 
įgalima sakyti, kad yra jauniau- 
jsia ;š -;sų: Clevelando katalikiškų 
(draugijų, bet veikime, tai pirmu- 
|ti;i-'. Nariai .-isi dar jauni. Daug 
prie šios draugijos priklauso čia 
gimusi-:, ir augusio jaunimo, vaiki
nų. Einansiškai ir-gi stipriau sto
vi už kitas draugijas. Nors ši 
draugija ir gana gerai stovi, bet 
bir-'o Įnešimas, kad būtų rengia
mas naujų narių vajūs. šį da
lyką atidėjo iki metiniam susirin
kimui.

• Gruodžio 29 <1. L. Vyčių 25 kp. 
laikė ekstra susirinkimą lietuvių 
svetainėj. Narių Į susirinkimą at
silankė daug mažiau,.negu į prieš- 
metiuį susirinkimą. Nora šis su
sirinkimas ir nebuvo skaitHngjs, 
įbet viavien jame dalyvavo kp. di-
‘džiuma įžymiausią kaip ii. prad0tow šį 
vaikiną, taip ii merginiį. nome taip greitai

dMUfiautiai žisusia be šimto na

r -i. itfo’ kultūringų- i tai n 
enčri.-ves pasnrauki- j bėrai

B->lšev'ka‘-kcnun:sia: pašte-, srrf 
ie baigia krapštyti !koryti 
?rg pažiūrų narius j y. Išplėšti jį 
nė dar naujus ’ uil’-’s. { užrašyti - y.<k

v?i 'fra

ivumg:

mrfffe 
ri dar 
kyL i

j ma .ir Jam leduoda
pradilč svnimtau 
Mes galime ir dabar, ’» 
klauso prie Vyčių arba kitų 
nimo draugijų. ;ni darią, čia ar- 
gūsį jaunimą, '-isuoroe. maira- 
scenoje, vakaruose arba kilok!?.- 
me veikime . Bet kuris jaunins? 
niekur nepriklauso, tai kur tą :ir?s 
regime, ant kampų: arba svetiir- 
taueių kliuhuose. Taigi brangis 
tėveliai, kur jums yra maloniau 
matyli savo vaikus, prie lietuvi; 
katalikiškų organizacijų: ar In 
kliulmose: Be abejo, visi sakų 
šile, akd prie liet, organizacijų 
aigi nepamirškite juos prirašyti 
prie jųjų, o tada ir jumis paeiti? 
tėvus geriau gerbs ir savo tautą.

Vajas.
L. D. K. Są-gos 51 kp. naujų na-

liūtų

A . Stepbna- 
Krodas.

Karas —
J. Vaišvi-

m u-u skriaus
sumam

pažymėsim-. N e kuriose
kolonijose ’ ■ visai menkos 

j kokį nors lošime!; taip jų 
iškelia i padanges rodosL 

'didž’ausĮ eikalą vaidino.
nors iš Kuropos artistu' 

(lošė gerai. Balinis dar s 
G -• •i' am panašiau .

Čionai buvo ir svari-ių 
bet apie juos niekas ir menkos ži
nutės neparašė, kaip lai: bažny
čios pašventinimas, kuris įvyko 12 
d. spalio .— tai istoriškas įvykis 
šios kolonijos lietuviams.

Lapkričio 23 d. čionai koneeria- 
vo J. ir M. Čižauskai, plačiai lietu
vių visuomenei žinomi veikėjai ir 
mušikai ii Cleveland, Ohio ir apie 
juo*'iki iicl dar nesimatė nei žo- 

r. i ■ ‘ U . • -•

:1 ne •-iimg:; Kazlauskiu

Lietuvis.

EASTON, PA.

Pe;ras

rijos pu.ikių. Art syk da ned: 
so panaikini; kcastitucijos punk 
kurs ?varantavo narys:v t'!s

t<u:-.e liko nuskį-toust 
:ems -asų p’r.mi .:u"-'- u:

stilius.

Kitos kolonijos. matylis. •:- 
, kruta, organizuojąs, spaudų 
tina, o pas mus viskas apmiręs 
jokio veikimo kaip :.- nėra. Tie- 
: turime S. L. R. K. A. kuopų ir 
tuvių Darbininkų Koperatyvčs 

hgos kuopų, bot veikimo, ku- 
£r«tų prit* ko norą prakilnesnio, 

io — nesimato; spaudos 
neplatina'; daug visokių ne
itų priviso,. jie ne tik, kad

;ik nnr.nm!' !)<< ir jų niniams, 
tas teise." išpradžios lik ripkar-

Taigi narį •stojusi Į bendr-'- 
su viltimi būti joje iki mirties 

pilnateisiu nariu, jie ir paliko na
riu, lik jau nebepilnateisiu. bot 
nariu bebalsiu, kol neprimokčs 
kas metai po $1.00. Nariai, liū

• ai
ai*.; kurio verČmin.'i uzpu-’Iili" oas- 
ta. nėra nei Nanu? narys. I’ris- 
ninii kreipiasi dariai tik mdei, kad 
kilo kelio ■•isai nebė.,:i, t'isos pra
gos išvengti teismo komunistų 
vo atmestos.

Dar žodis apie tuos narius, ku
rie kreipiasi S. V. teisman, .kad pą- 
iiuosnvug Tautišką Namą iš po .bol
ševikų dSrtrftOros. Tie nsfeial y-

VM-1Meile:r.s — -j. \'a 
iv. , 

■izia: lošė. ivroda. 
’ viriui":; y buv:. tiki 
jcigalas — l.učiūuiuii 

' |J. Uždarinis. Japas -
Seime — T. Bakanauskas, A- 
!as — i’. Hlkevičiutė. labai gra- 
ntliko. Mirtis — P. Endrikas.

Satkauskiute, 
ir J. Čaplikiutė, 

Velnio rolę 
jgemi atliko ir 

gėlų choras gra
ižini giodoj- . Ura panos buvo pri- 
lir.ikinios ir gražų Įspūdį darė. ™ 

Choras sudainavo keletą.
dainelių , > . :•

Kalbėjo A. Stansauskas ir kitu 
i) . Daniūnas. KlebouO kail» 
|vo labai graži 
piašhuaitdi^s 
• žmon&^fi 
(i. Skirstėsi-- 

Kuilį Juras 
gaskutbit ned

DM'

pst č
Lies, tylėjo. KomunistaDjs-bolše- 
vikams to tik jr tepelijo. Jie 
Mrtmai vieni patapo direktoriais 
vnaij Betavin pastatyta T. liamo ir

YWU8 c’na ®° r*u sjaarknnju stoję jiems priklausomų teisių da- 
lato 14^—^--- «-- «- -4. liL.U.,

iktc.il


akt t? n*mkys

*•4jCieilijoe choras žada 
Dūkti0 gavėnįoe 

ųtp girdėjau, kad £»▼$-
šja18 m.. i-mą vali po
pietiĮ, švi Jurgio dr-jos svetai- 
bėj, 180 New York Avė.. Now- 
ark, N. J. *

vakare lwvo Mo
terį ftjjaagpe kuopas sufcirin 
kimak Atsilankė susirinkiman 
JoūA»X?lineekis pakviesti kuo
pą į darbininkų rengiamą ba
lių sausio 31 d; Pakalbėjo la
bai gerai, tai visos narės prita
rė pramogai ir nutarė dalyvan-

kanoją

-
užmirštų tar^o? grahrinSų 4-

tas bažnyčioje.
kiek čia darbo'ir judėjimo.
rtą būsiu drąsesnė, para- 

daugiau.

sti>ee«w>, 4imat, Ja»4. gąpct. an»S- 
«?’• Šilko darbiųjukaj gęfjępfr 
žjsta viršminStas unijas ir nesiti
kėjo nei morale nei materialės 
paramos, lygiai kaip iš streiklau
žiu taip.ir ii šnipą . Jie paramą 
suteikė darbininku priešam.

ifigsmnyM?ĮMCMį motiną ant nervų.
•M >to*MtiuclauMns laikas mergaitės 
syytHM Tai laikai kada visos jos 
pafcalBOe yre keistame stove kurh.< 
pamtae natotogljoje. Tai lai- 
IcaBkfcėa Joc-sveikata tari rūpėti. Jos 
sv^kata-Sldme hUke yjmrlngnl prikl-.m- 
30 motinos FBpeseiiii. Kiekvienu moli
ną mrl rnpintls ti uiiklėr; mersal-

netik 1 
rėpusios motetu* nednpet 
sjelietUU eksperiuu 
jriokykkįe vnjkų pnr . 
nįti xu ŠEsgte Pleeu vMn 
7 > vaęu* daugiau sverto WfU M 
tu 

....
knd nedapenėtas vaikas visados kylą 
mažai. Jaunam vaitoti reikia 
šaukštu Kngle Pieno kasdiena ai^n 
s. -ii trim i čveriimi puotMlo Salto vii 

arta po pidtv 
Į labiau mAg*.

sunkomis, ars

NORWOOD, MASS.

SČĮ

PADĖKAVONĖ
St

Apol. K. Stašaitč.t
nau-

PATERSON, N. J.

PIGIAI
.Mk ATITAISYMAS.

Trina atjankri ka

aiškus
KAM PATINKA LIETUVA.

I >e-

Port Huron. Michigan

Adventas — apšvietimo lai
kas — skaityk :t Darbininką.

r šildomi )>e- 
•ekė S 13.500.

i Mes dir
bame ir im
portuoja me

M. ZUKAITIS
449 Hudson Avė., Rochester. N x.

Žinomo Bostono lietuvių biz
nieriaus Vlado Jakšto žmona

i Lietuvą jau pereitą

Paterson’o streikieriu pareiškimas 
dėl Pilėno ir "Keleivio” kišimosi 

i mūsų streiką. Kuomet Pilėnas giriasi su savais 
• .lokumentais." tai ir prisimena 

patarlė: "šunies lojimas nesustab- 
lys mėnulio šviesos." Taip pat 

ir Patersono streikieriu nesulaikys 
už gyvenimo reikmenis nuo kovos. 
Alos užuojautos nuo šnipu ir pro
vokatorių. kurie apgailestauja mū
sų vargus ir hotlas per ■ Keleivi” 
ir kitur, nepriimam.

Mes tariame ačiū visiems tiems, 
j kurie kuo nors prisidėjo prie pa- 

in- gelbėjimo mūsų sunkioji- kovoje.

r daugiau naujų nariu įirirašy’i 
jrie mūsų kuopos. .\<-pasiiiksim(- 

1 >ačioj pab.aiszoj šiam mūsų organi 
r aeijos naujij nari-; kon,-ręsto.

Alike I’.iuijįn įUl, jiųe. Jlill' 
MinersvUiej Pv'jjlio.lJDėkui.'ū 
p. žukntti. įUMnktiBjpū sut.

'k;<-iii;i kad streikas pasibaigė. 
‘Keleivis” nors ant pabaigos šil
ko streiko iškišo šnipo iltis ir pa
grūmojo st reik oriam s.

šią pirmos 
klesos ran-

imi ktvipp* PM į>tk«tti, ^'>e-er:i is \ 
biriais, o tv.S ■’žoiės 'ir fnmts aiiraisy 
[“rėkė ttūc. už. j».-«kx-li." Ats-ntsk 10.'

via neūirfrinią. iiabos -kaudĄjlino. nak
timi- '.iieųlius riėiiriuo-e ir lie
ko valkti nenorėjau. h«*1 tdllp aš su- 
•iati<iojnw j'isą žolių iii Miteliu X<'.
•JėūA. uii -ta- visas nesinitkuinas ųtio

PARSIDUODA
labai piissii NAMAS dėl gyvenimo, vie
nos šeimynos 6 kambariai, loiletus ir 
"as’as. dviejų aukščių itiriųuvė užpa
kaly. elekira varomos mašinos ir švie
sa uanidžiiis dėl Vieno karo. Kreipki-

Susirinkimo pirm. J. Tranas, 
i’lrganizaiorius J. Griciūnas, 
Sekrvrrirs J. J. Dulkis.

Tikrvnybėje |®reikas atšauktas 
(arba užbaigtas i2 ■!. gi-uodžio

DEL APRŪPINIMO
* MOTINŲ IR JŲ « 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Cieilietž.

■JI

Dukio-

TYRINĖS LIGONBUčlUS.

g^įįiajiggiį

J- 
i 
t .!

VLADAS PAULAUSKAS '
314 E. 8-th St. So. Boston. Mass'/

. k.-d )\e ▼Murki

ji *mi Rimblno—<u(.ikių JrHitir Drrtnrn.

Tavo Pareiga Jais Rūpintis. •==?
v jf’41-

Da-rinp. vyrą
Liziii-

Iblčnas bandė susirasti sau pa- 
gelbininką tarp šilko streikieriu, 
prisiuntė laišką, ąekr4 .1. V. Kūli
ką ičinų, kvieMfen&rpa savė, atva
žiuot, dar su djvem as»ewirax, ku
rio privalo titrrt liežuvį DŽ^antų 
■r žadėjo suteikti V dokumentus,” 
kuriais remiantis bfteią galima pa
tranku streiko vadus tėisrtan. 
Sekr. L V. Knlikaitis, aplaikęs 
laišką. 1 nejaus pasikvietė Į posčeli

; -'^,d.k.s. 3-čios kuopo,s susirin-
'ijįĮią įvyks sausio H - d^ 1925,

s turu* šv. Jurgio bažnyti-
y Visi nariai malonėki*

lįlĮp atsilankyti ąnt šio susirinki*
aes tai yra metinis. Senoji 

taldyba gal nebuvo tinkama, per- 
j^KtfaŽai'dirbo, nepilnai savo užduo- 

išpildė; tad-gi turite išrinkti
M. ;WkQją, kuri būtų gyvesnė ii- dau- 'Lietuvių skyriaus streiko kornite- 
K” gijų pasiryžus dirbti.
g. y bjaip-gi atsiminkit, kati apsliri- 
B čįt» suvažiavimas Įvyks Inoj, i;u!
ęh dieslegatai bus renkami i ši sttvaž.ia-
fez .r>aą.

tą, apsvarstę, nutarėm pasimaty
ti ,u Pilėnu ir ištirti jo siūlomą 
“dokumentą.” 1 miškas jam pa
siųstas tuo klausimu, bet Pilėnas 
jau neatsiliepė ir pradėjo skleis
ti provokaeijas prieš streikierius 
per “Keleivi,” “Dirvą” ir Pater-

“Kolei'. " Xo. -17 *il;
- i.acija šnipo Pilėno; p<> n 

'Del Patersono streiko, 
l'aterson'o šilko siroikio

L .ųi pasmerkėme “Keleiv
| ; inimą streiklaiižiškų pro 

rot ir’kit$ syki i-sam prb;
£■ -.stuoti.
’ Pilėno ir “Keleivio”
«< įleidimas parodo aiškų jų norą Į- 

Ikinti skaitytojus atbulai nrora
g kad Paterson ’o šH7

.ii būtų tur'ję geriau
nebūtų išėję ik.

■toriai.
šilko darbin’-ika:

■•.yvenimo a a'.i.ik;. • ’ų ■
v pašant kykiūs ętLM

■ f ikti r.' ' ■■

DIDŽIOS NAUJIENOS.

Bostono lietuviai tiktai su 
judo ir viešas veikimą.- gražiai 
prasidėjo, o dar gražiau toliau 
eis.

susirinkime nirtarė turėti išdir
biniu parodą sausio 25. Tada 
Įvyks Motorą—Sąjungos Mass. 
ir Me. valstijų kuopų apskričio 
suvažiavimas. Be to bus pui 
kus muzikalis programas. To
liau kuopa turės arbatini balių 
vas. 7 d.

Kita svarbi naujiena ta. kad 
parapijos prieteliai Įgavo daug 
drąsos po fėrų pasisekimo. 
Džiaugiasi, kad parapijos sko
los dila. T.ą dilimą nori pa
greitinti ir kaip teko nugirsti 
rengiamas liūs parapijos 
dai balius. Tas balins iv\
va-. 21 d. Tai bus paskutinė 
subata prieš užgavėnlas.

Daugiau apie tą parapijos 
balių bus kalbama fėrų. veikė
jų susirinkime sųusio f) d.

Nugirdęs.

Pereitame "Darbininko*' nu
meryje pranešime apie būsian
čias sausio H d. Cambridge'- 
iuje J. Smilgio ir p-lės Dadedi- 
naitės šliūbo iškilmes atsitiko 
klaida. Pasakyta, kad tas bus 
spalio 16 d. Taigi težino visi, 
kad minėto* panelės šliūbas Į- 
vyks n°dėlioj, sausio 11 d. lie
tuviu bažnyčioje per sumą.

Parduodu šį puikų murini 
TEATRĄ

V?-. ■

. O.OOf'
.lėnos

.• mm.-’

rasid od r

:• būna i-

jeną. Riz’-
kaip ir žiom.'i

. svieto privnži v-.'
ko ir Kanados

. daržuos ir vnndo- -
.'įn yra daug gc-’s-i.- i-,', mano
' • Dfat” teatrą Detroit Miob.. ku-

„rj neseniai pardaviau n^aA-fc

V: A ANT. W BŪTOM.
.< I Mgr and own«r. P. O. Box 286, 

Amo i Begeni Theatre, Port Huron Mich.

pirkti ’ai gali gauti visas infor
macijas pas mano švogerj, Praną 
GuaUitj. 951ė rtfl>doni A v* Dėt.

Buvęs Massacliusetts guber
natorius Cox su pradžia kovo 
mėnesio pradeda 'dtrbtf'Pi'rųio- 
je TaMtliįėje'- Bostono Bankbje 
kaipo vieeiphrmiamkas. Kokią 
finansų dali jis tvarkis, da ne
žinia; jis'sakosi esąs labili sn- 
siintei'esavęs finansais.

Gerbiamos kuoptos, malonė
kite imti dalyvumų metiniam^ 
apskričio suvažiavime. Yra 
<iaug svarbių ir nenaudi 
reikalų, kurie fafiiMuy 
nų kuojaęūr k iįevie^fit^Bus 
kalbatAt^-ai^ęą > .Varomą 
vajų.^.-Bn^^Mdųot^ raportas iš 
bu v g£l-Qf>> ik*Mitrų$4  ̂ma rš ru t o. 
Buštfė^&Mt-'bauja valdyba ir 
t. t. viena kuopa būtinai 
prisiekite atstovus. įteikite 
jiems pienus apie centro varo
mą vajų. Taipogi pagaminkite 
metini raportą iš savo kuopos 
veikimo. Katros kuopos nega
lėsite prisiųsti atsto<nj.*tai j>ti. 
siųskite nors savo nutarimus. 
virŠminūlu antrašu. .Meldžia
me n esi vėlini i.

M. Stapinskas, ipirm.

Motinos’ Jei ran
date negalima žin
dyti savo kūdikio 
tuoj, pradėkite var 
toti Eagle Pieną.

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda bučemė ir gToeernūv 

'Oiiai .įsg

KRIAUŠIUS

A. SIMOKAITIS
344 W Broadwav. So. Boston

Puikus 4 šeimynų namas t 
k įr»S tųnnbnrhis iiekviymii 
imjirovemeidąn i r
3rri. renthį i mįhėsf. 
Al.SOa įnešti ir lengvns 13y:

3-frf įd’kifmį žitembavių namas su 
vandenio

(’ltv Pofrit^ flftT $risit<Jbnrdavim-. nz 
SS.taAO. -imoteėU'reiki

; ’ ' f š t ' :
JC1 Mas-,
—-

šimties metų garantija. Musę, kairms 
žemos. D.vka; nurodymai <1^1 pirkėją 
Katalosus siančlame dykai. Rr 
SEKENEIJ.I. & .C0.. S17 lllj-

m,uiwi»nnn
Real Comfort

Dvok sau si
Pagelbininką.

mMlOOI/UIIDliUH
BOSTON CONSOLIDATED GASCO.
i U Vt* U) c >( h / h m /1

Vn-K 3>. iptirkonr ,r ic.:-.: •;«

F. AD. R1CHTER * CO
'Micri'ort /

Brooldys, N. T.

KUD1K1V 
'GEROVĖS skYRIUŠ

Abelnai kalbant, kūdikį nuo krutu 
reikia atimti tarp devinto ir keturiolik
to menesio. O nekurtos sąlygos gali 
priversti dar anksčiau. Pavyzdžiui, iš
senka motinos pienas. Arba vėl. oras

kis lengviau prisi 
fp. Galinu: protą 
artfa košelės. Ta 
Atmink vienok', 
gali .-pilnai snv
maisto r,e 1S-20 mėnesi 
ki.-t -tfkii: inn’sio vengti 
pos Ir'panašu? maistas v 
melo ir reikia vengti j< 

jimkimn pati

■inais c'.noti krekeriu 
prikalbsi: frmfcfnit’.i.

kudikis.aar ne- 
kretm ulinio 

TfKlei' rei- 
Bt^vėš. pr- 

i UiSrig Uruk- 
(la^mę/ 
Tina pa.-4m.r-

Eagle Pienas išau
gino daugiau vai
ku negu kiti mais
tai krūvon sudėti.
Trys gentkartės 
juo išaugo.

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą į. The- 
Borden. Company, 
Borden. Building, ■ 
New York, tai bus 
Jašfš jūsų kalboje 
paaiškinta. kąip pe
lėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

Dept. 2

:i'-r;:in:gią perkirtu.
i:,.j informaciją kreipM.es ,

PHILIP MCM0RR0W Licitaroriu
?3 Tremom Street Boston Mass Telephone Haymarket 2880

VINCENT B. AMBROSE. Agentas į
• 425 Broadway South Boston. Telephone South Boston 1607.i

Lietuviškos Krautuves
JUSTIN SHOE AND CLOTHING COMPANY 

146 Ames Street Montėflo. MassMontėDo. Mas?

134 Lavrrerjce Street.

mspnuatą. n’ n»ęp nn 
su mu<uj čevAr.-.'kals !r

Lawrence, Mass
jies užlaikėm geriausių *■> • 

iąI ryi-j m/'t"-:! b<l-" :iku tner- 
?■>!<’! n.

Del vyrą <r boysą — apnrinią tr 
tttjtoitlnh? marškinių, pnu^eką. kr,l- 
•lierią. .nnkrntzų.

■ Uitų ’f overknC; l-nlrlii^TOdlų.
<M>am pi'i.y.'ęi ne? jver JO meių 

irtuiuve? 'įžlnikom : i;i.i‘‘: 10 tn4h>. 
’everyid} "lirb<nv.*sr ';-rme <iirbę. 
dwnš iąle ■'evorykus lentr'ii supmg- 
l kir gerr.p n r pmstns. Tokiu budri 

ine? vjsjiomet: užgnnėrlinnm koatume- 
riwr Fvarbinusln lietuvaitėm? mote.* 
rims katro* myli kad čev<v«ykn;

to Jnn gerai prityrė, ir 
'stirUrr. n^r ^rtrtTTfflP

‘-v. ■'"’ka fciarj
Kr.trle cyveim netoli in>' mu.~ų kir.ninvi.j Mon;'''i<-. Ir l^Asrrenc^. 

atvažiuoju ypatlškn'. bet kntrie gj'v-.ir 'lilan?. ūT -ki.-tnmo kokia
me mloHte, Pennsylvnnljrvj nr Cniffomljo;. mum? itiTišo inlšką. pana
šini turi pnsnky;! kokių i1” v'Tykų no:-!: ankštų nr ženv;, -u diržiukais ar 
su jT.IkšCln'?. motorų nr Imysukų. kokio numeri'-, rni mes išpHdotn 
•'tsnknnčlni ir •.ižgnrnntnojnmo; jeigu kus nepnUks, tni sugrąžinsite it- 
gr1 Ir Tamsioms nekoštuos ne! renin*. mos apmoksimo visus okspensua

Moterims čeverykHl nuo ų-’ -ymm? nuo uu 
Nyvsuki) nuo $1.25 Iki $3.50.

Fjilžką mAydami ndresunirite sekančia >
JUSTIN SHOE AND CLOTHING COMPANY

146 Amet Strtel Mostelio, Man.

STOGDENGIAI 
(ROOFING)

io. metai;, šk-ite

T. L. 0RMSBY & SON I
216—218 Bowen St., So. Boston I

DAKTARAS
I. LANDŽIUS-SEfMOUR

Lietuvys Gydytojas
772 EAST BR0ADWAY

So. Boston, Mass.
VALANDO

TeL 80. Boston 270 

|J. MACDONELL, M. D. i Gniima nuikalbiti ir MuiAiThH 
1 OFISO valandos : Rytais Iki 9 w

Po olėti) nuo l—> 
Vakarais nuo6—8 

536 E. Broadway, So. Boston

T01. čo. Ro«tna 04T4-J

JURGIS SUKAS
FOTOGRAFAS

463 WE8T BR0AUWAX 
South Boston, Nua.

, Darom daTus paveikslus. Veselll** 
traukiam vakarais. Cfcilikom vi
sokios rtišies rėmus.

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
esi. 9 ’k' 11 ryte. 1 ikllnb plet.

7 Iki 9 rik.
389 Broadway. So. Boston.

Tei. So. Boston 281.

TM. Broclrtou 51 12—W

OR. A. J. GOKMAN
'GUMAUSKASi

706 Malu 8t.. Mttatelk), Haaa. 
(Kaapta Broed 8trwt)

Tel. So. Borton 082J»
LnmjVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
t Kasparavičius j

436 Broadoy, Batrtk Boatee
O fino

auo 9 iki 12 UJO ryte u nuo 1^0 
Ik! 5 Ir nuo 6:00 HA S tol. vata*. '
Ofisas uždarytas n>bn*to mtattoM 
Ir nedeidfenlata.

kreipM.es



