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TABOKOS 1$
PADI1LAUKIA PASAULIO 

PABAIGOS.

ŽUVO KELETAS DARBI
NINKŲ. VIENAS BENE 

LIETUVIS.

kiemą uomums;:; va>:< 
kouiunistą įLauruT-um* 
Uote l-'aime ''Raudom

minimum
ini — $3.600, 
m'ninitim- *1. '
- - $3.2M.

Vakarinėj Austrą 
kilus, barni viesulu, 
pridarė už $500.000.

N.ew York. — Pi leno kor 
racija siūlo savo darbininko 
pirkti m-- karpomai jos šė

vielos. Molei# p.ę
Daktaram-' behamiant

<;ėžoj. D z; 
:id nekuomet 
:ei.įi pradėjo

New York. — Atvykęs Ui 
kindtjos naujas atstovas Le 
narei Astrom pasakė ko ver 
kiniam ii jos atletai. Pasak

pritruki 
ant 2X1

u antroj mė 
jo aedidei: 
žilti metu

VIESULĄ PRIDARĖ 
NUOSTOLIŲ.

AN'J.I.IA: Burnloy Vatos 
Industrija. — Pasirodė page- 
rėjinia. Biirnlev vatos imiii'tri-

j K ĮVIJA: Pabėgėliai darbi-j 
j mukai. — Iš Shanghai atvyko į 
Į dauplA pabėgėliu darbininku.

Berlinas. — Iš Maskvos m 
•atilos ptaneša. kad >ovu 
ubasadoriąs Londonu. K.

$1 .•’<H). ina\imi
Pit t 'bu rg 

R00. minimum
Boston — minimum vyram-

-* imumirn $3.276. mc 
teriprs minimum $LGX

FalI River, Mass. — Centru 
Labor Union pasiryžo padidin 
t i savo veikimą tarpe audėją 

- labiau <ujung 
uniją sudaryt:

išllčivanos tabokos išgabe
ni mi.:-padidėjo. 1923 m. išga
beni:. i 3.47)0.679 kilogramą. o 
1924:n. išgabenta 14.07d.239.

, jo. Sulig oficiališku skadiy- 
į nią. ings. mėn. 1924 m. buvo tik 
4.2O(i Bedarbiu sulyginus >u 
sauso mčii. 1922 m. 163.000.

New York. — Chicagos 
- 'ūmi' Moe Tiirm.an ini\

■ i-aii'S-. k a
<itv\

Japonijos

IŠ 4.043 TIK 40 ESĄ 1’-927)
NESĄŽININGI. ; >ank 

Atlantic City. X. -i. Pi:ii 
m-ip'n.-O' ’i'empie 1 n.v-.-r.-ii<’' 

z j :■-u*l)r.

ijoj buvo kliū1 i ii vaikas taip buvo ]iri- 
Nimstolm smaugtas, kad negalėjo atsi- 

liuosnnfi. Ir buvo pasmaugt n'-.

la.us nei už.'ienio politikoj. 
Tam buvo priešingi Kamem-. 
s ir Stalinas. Jie Įrodinėjo.

Wasliington.~-Tikybinės a< 
ventistu sektos viena kolonij

tūriais |wiikiai> laiptais 
šeiau už pirmuosius. < >

VAIKAS PASISMAUGĖ
| Hamilton. Ont. — ■ W:.iy ( ai- 

'■•.' h.11. penkių meti; vaikas. 
\'ažinėjo rogutėmis, ibnažino- 
miil virvutė apsisuko .lį.ie ka-

Pasėliai Lietuvoj 1924 m. kviečiai. Ajiskritai. \ i.-ni Lio- 
gruodžio 1 d. lavai žieminiai rugiai ivurtiiia-

niotii' iiiok<-sni

j Kam.-m-va 
nėjo, kad no 

‘valdžia g.<ė
!'mini'tą ]mr 
dvejopą nn’i

priėmimą J

kareivią ]’• banditą.
pa'.-..,, t.-iv,. daug uzr-

bedoje .

ATGABENO UŽ $20,000,00c
AVutliugtOn. — Pereitais m*'- i

I tais iš F'raneijos į Šuv. \ aisti- bone buvo mesta bomba pro ro- 
jas ištiko pirkią atgabenta už tužės langą. Bomba sprogo ir 

^2n.fW.0DO. .riti žmonės buvo sužeisti.
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Popiežius PTT7SIX sako •

“Kiekvieno kataliko yr<: 
šventa priedermė paremti 
katulikiškają spaudą ir ją 
kuoplačiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užmes

- K11U 
otarmnkais. ketvekgais 

SUKATOMlS 
Menai .....................  i4..50
Utrubeiy Ir llestono apielinkt)** 

aietaua ...........................  t5..V

“Darbininkas” - 
364 So. Bostoų.

' Tel. South Boston 620.

tK.'Ž!

No. 11. Mttai X. ANTRADIENIS, SAUSIO 27 D., 1925. Kaina 4

Už stiprinimą 
audėjų unijos

Rabino siutus

roos ir kiū atliko didžiausią.
reklamą. Įsakė, kad ją nuop.-L.
nai Pinlanrii jai verti mažiausia d ' nv> U’1'1'111 žingsnis tm>--

ją labai žalingą pasekmių, ne'
Žinoma Siti.- ..įlota. a>-nentnmnml n-oaU.i :r r. 

meniškai laimėjo didžius pini- 's“n‘e

New York. — Consolidated !,‘K 
Pas kompanija tari darbininką.!11111 
kurs jai dirbt) per 69 metus.į 
Tas darbininkas yra Job.nl 
O'Connor. .Jis gyveno tau] 
ir v:-s pirko tos kompanijos

gos kio.-u įvairuoja. \ 
ko minimum im-tinė ; 
900. mavimum $3.~0(i.

Chicagoj minimu:: 
numinami - $3500.

Del mite minimum 
masinimu $2.G(l0.

| GERAS UŽKERĖJIMAS.

I Ar; Haiti sa|p.s, Suv. Valsti 

;ją valdomos, pasidėjo cukri- 
inią '.-įdriu imsimas. Išrodo, 
kadši'iiiet lenilrės užderėjo ge- 

■riau. negu bile&ada seniau.i ' i

Ku.iiingi Švedijos premieras 
B jakui r Brantingas jau kuris 
metibserga. ir de] jo pusvaiki 

.moiuiž.a yra vilties, karalius 
Į(;iistr.vtis paskirs nauju pre- 

Podei kiaulie-imiv-r Thorsong}. Pastarojo 
emet galėsi;: - vieton finansų įaifflsteriu bus 
>t k i a.ii i u esą pas kartas jęrg-kyies ^misteris.

?ieg:i' SamUras. o prekybos ministe-
. riu -\Vinforsas.

į RllAZILlJ A; Imigracija Ja- 
! poną

n atsiliepia Į Vą um 
Tie imigrantai airi

■;totą.
j Bedarbiai Anglies Apielir 

' 0 ; kėj. - Pranešama, kad 4u.it<t( 
'"I anglie- lesyklą darbiuink’ 
'••’j randasi be darbo Car.iil! apm 
^■'Įlinkę, kailio ]ia«okmė-. užde.

UMINKU VAJUS 6. • - v » . .
OŠ u lomios is Lietuvos 

pirmyn. Semtsios ir didžiosios : 
kuoĮMis imasi už kaklu, eina i i

Ismarkiausias ristinos; poruoja
si maždaug taip: Montello su 
Clevelandu, Detroitas su Cam- 
bridŽMiin. (ii Bostonas švais
tosi lx‘veil< vienas, da nėra per
galėjęs Cambridgio ir gerokai 
stipresnis jaučiasi už mažiulėli 
Norwoodą, kuri

_ >>e iHot-nv gt-iai į.>,.»). <> ziemi-1 raejusio lapkričio mėn. mv- ■ ....... 
. , mm kviečiai—geriau, nėgė, vi-teorologmcs salvgos buvo to- . .

. 'tluimiai ). be to. upskr.tv- kios pat. k-Mip ir uitu rudens ■ ....
I - . i _ _ st'. esamose i žiemius nuo Nemeilesni, bulėm per visa mene-' . :...................... ..  ; ,
■ * . ė, -mūriu, ir rug.'ai ir kviečiai kiek•si novo geras gana s-ltas o-

H-r- ’ . i - i gėrėsi, kaip njHu apslir 1 vse.ai. iaio -'-i.- ras. iialogii' muku darbams ....... 1 ‘ ; .•
• di-i-i^i n-i-ini : i • • : Dobilai \i"t>se apskrdvst įver.miuisi pana-.pabaigti ir ziumimani' javams - . .

<i-is m-iT ii< h j i o '■ , ttlliami geriau. Ut'gU Mt-llll lllls-sią> iiosioną, imu ]i> |au< laši, |)(>l dobilams auglį, tai pti. Pir-
stipresniu už didįjį Worcesten 'inoj kalbamojo mėnesio misėjj 
ir Lavvrencą—stovi kokiais k;-; iijo’ {le>!nal.Į<U;

i geresni.

kreipia domės i mažulė!: X 
woodą, bet ritasi tarpe >uv 
iki šio] Lawrencas stovėjo 
pijumi, bet 
Worcesteris 
Lawrenca.

supliekė į p,jaukuos 
že+nč

eanipijonu yra 
i ėampijomis.
dienomis gavome telegramą netjV 
iŠ Montreal, Canados — sako, pu-ien 
kad ir jie stoja kovon už dar- jl'kti t 
bininku būvio gerinimą. Be- jr'i<ien 
togi pradeda krutėti' Rttmfor-!ori’;lP 
das, Levistonas, iš A|aine vai-| neaparta, 
stijps, o AVestfie^ias 
organizuoja nauja kuo

Paskutiniam

ne Ųel pašaro štoko-..

7)0 nuoš. rugieną buvo !
Šiais mebtis neap- i 

Jartu rugieną liko tik tuos lau- J 
J kur; <. kuri i 
_ igionos iir-uri

X(-.ra juoko 'U Wes'ci‘icldti — 
ten mes matome .'inarknji iš- 
kalhininkn kleboną kun. Vaši,

PRARIJO DU ŠAUKŠTU.

Londcn.

Suvažinėjo.

gumą

Vajaus Vedėja:

i REICHSTAGAS UŽ LUTHE- 
i RO VALDŽIOS PRO- 

GRAMA.

PASITRAUKIA Iš TAUTŲ 
SĄJUNGOS.

Geneva. šv-

Kalėdų šventėms.

Ukmergė

Irabu-
u iein<

mok

Perėjo liCiU'

Vilnius

nusėn.

oi n

i ' VOKIETIJA: ReikalaujaĮ,lr!nn!
■ darbininku. — Visoj Vokietijoj
I trūksta kepėją, mėsininku, par- 
davyi. ir darbininku im-talą :r 
mi d i i :io i š < 1 i r b y s t ė s-o.

ŠVI’.I )IJA: Nedarbas. — X<

tarpia m uT- 
ua.-it raukiant i.

■■/.'iii!
šjems mok-smirni' pmi'-ūt ti< tokio

WiL”
į taip a

l vai.

Seatle, \V;i'lt. Rudavnpin 
kempę, pasidarė žemė'- 'link' 
m;i' Virtoj žuvo penki žino- km- ji 
nė'. Du mirtinai sužeisti. Tarj) Lietu) 
užmuštąją 'Ta Charles Rarkit'. 
(mnfvt lietuvio būta ).



balius. Abudu buvo rengiami dėl

sim savo atsiekt ką turim užsibrie-

upeliui 
tyn: pirmiaus kas mokėjo už stu- dalinę. (Mat ant apganuninu 
bus rąndos $12.00, tai buvo bran
gu, b dabar jau nuperka naujos 
gadynės, stubas, su puikiausiais į- 
taisymais, kur moka po $50.00 
pandos. Vienas žmogelis pirko 
naują 3-jų šeimynų stubą ir už
mokėjo $21,000. Įnešė $10,000.

Mūsų miestas didžiulis, lietuvių 
daug, o neturim reikalingiausios 
koop. krautuvės.

kalas laitai geras: perstato kaip 
dcl laisvos meilės papildo žmog
žudystę ir kokios iš to pasekmės. 
Aktoriai savo roles atliko labai 
gerai. Žmonių buvo susirinkę 
dikčiai. Lošimas visiems patiko. 
Pelno kuopai liks nemažai. Nor- 
woodiečiai taria širdingą ačiū 1 
kuopoms aktoriams už pasišventi
mą.

valdyba sekantiems metams: pirm. 
V. Vaznis, vice-pirm. A Mičiūnas, 
nutarimų rašt. P. Kavaliauskas, 
fin. rašt. B. Mieiūnienė, ižd. A. 
Gurskis, iždo globėjai T. Staske
vičius ir O. Janukevičienė, maršal
ka M. N’evuiis, koresp. B. M. Nau
ja valdyba užims savo vietą sekan
čiam susirinkime. Naujai valdy
bai linkėtina geriausių sekinių dar-

Pasibaiguslošimui lau-ibuotis dėl savo brangios organi- 
aplei- zaeijos labui . Be abejones, turė-

Sausio 13-tą St. Patriko salėj svarstys tą klausimą.
vietinio vienuolyno. Turėta YVhist buvo mokyklos vaikų paroda. Da- 
Party pas P. Barauskienę, dėl kuo- ly vavo daugiausia moterys, priėjo 

pilna salė. Po žaišmią ir mankš- 
tinimuisi sulošė Kalėdų Eglaitę, 
angliškai. Paskui sekė lietuviški 
šokiai ir žaislai: Suktinis, Klumpa
kojis. Noriu miego, Linelius ir Žil
vitėlis. Ant galo sulose “Betle- 
jaus Stainelę.” Viską išpildė la
bai gražiai. Publika likosi tiesiog 
užžavėta.
kė dar ko tokio, nenromis 
d o sėdynes. Garbė tėvams, 1 
vaikai dorai auklėjai/. Garbė se

serims ir vargonininkai J. Vismi- 
;iiui. Gi už vis didžiausia'garbė ir

pos naudos. Tai taip paviršuti
niai, jeigu pažiūrėtume nuodug
niau, atrastume da kita tiek ge
ri} ir naudingų darbų, kaip tai au
kos. “M. D.” ir labdarybei ir t. t. 
Dabar paimkime kitą pusę. Vei
kimo buvo nemažai, bet pelno ne
buvo daug. Kame dalykas? Gi 
tame, kad nėra seseriškos meilės 
ir vienvbūs, šaltai žiūrima i vi i- 
kimą, valdyba nieko nepadarys, 
jei narės nestos pagelbon. Patar
tina mesti visus nesusipratimus i 

'šalį ir griebtis prie veikimo, ypa-
’ Delegatai Į apskričio suvažiavi
mą išrinkt: M. Nevulis, V. Vaznis, 

j P. Kavaliauskas, A. Mačiūnas ir T.
Eikime visos, dirbkime, o pas
nigs bus geros.

Nauja valdyba.

Pirm. E. Miiunaiticnū, pag
K. Juškienė, užrašų rast. r. M.

parapijom} šviciiu 
kun. J. Simonaičiui.

Vietinis

AKRON, OHIO.

guro.
Koresp

CLEVELAND, OHIO.

Vajaus bėgis.

Vajau* reikale.
Norwoodieeiai stengiasi nepasi

likti vajaus reikale nuo kitų kolo
nijų. Žinoma, mes negalėsim su
silyginti skaitliam su didelėmis 
kolonijomis, bet su lygiomis kolo
nijomis nonvoodiečiai nemano at- 
silikt. o gal ir viršys didesnes. Pa- 
vyzdin Bostone, imant proporcijo- 
naliai, reikėtų prirašyt 10 narių 
prieš kiekvieną norivoodietj. Nor- 
ivoodas jau turi prirašęs apie 20 
narių. O kur Bostono 200?

beveik visi katalikai, tai koopera- 
tyvės krautuvės užsilaikimas ir 
žmonėms patarnavimas būtų auk
sinis. Tiesa, čia yra keletas krau
tuvių, bet jose ir kainos ir pirki
niai nevienodi. Gi jeigu būtų ko
operatyvas — tada būtų visai kas 
kita. Be valgomų daiktų krautu
vės čia reikėtų atidaryti diabužių 
ir čeverykų krautuves. Sakysime, 
dabar mes mokame $7 už porą če
verykų, ji kainuoja iš dirbtuvės 
$4.65, tad-gi kooperatyvėje krau
tuvėje būtų galima parduoti daug 
pigiau; už pigesnes poras da pi
giau.

Susirinkime kada ir pakalbėki
me rimtai. (Kooperatyve krautuvė 
yra begalo geras daiktas, bet pirm 
atidarant tokią krautuvę reikia 
gerai suprasti kooperacijos prin
cipus, kad paskui neišeitų vardu 
kooperacija, o darbais nuoga kor
poracija, arba privatinis krūme
lis. Sušaukite susirinkimą, išsi
kalbėkite gerai, turėkite žmonų, 

j kuris supranta gerai kooperacijos 
pagrindus, ir, tada, matydami 
viską prieš save, pradėkite daryti 
tolesnius žingsnius. Red/.

Dzūkelis.

buvo pažymėta kas 
■tiktai svetainę paėmę, gi kžfl^| 
šoko, kad jie buvę išrinkti ^ 
pradėjo juoktis), o da kiti iūį 
skundė, kad jų vardai buvo jfc 
ta kaipo neištikimų šios šalie*! 
liečiu. Klebonas aiškino, kad 
sai tų prakalbti nesustabdęs, 1 
po laikui sužinojęs; klebonas

Tai vis stoka I kad tie apgarsinimai paskiydąįpį^ 
susipratimo, stoka patyrusių žmo- visą miestą ir dalis jų patektM^^ 
nių ir susiklausimo — čia būtų ga« (St. James (airių) mokyklą, 
Įima atidaryti didelę kooperatyvę ' 
krautuvę, kuri gražiai lietuviams 
patarnautų ir pinigų sutaupytų.
Pagalvokime.

Žmogelis.

NEWARK, N. J.

dr-josSausio 16 d. šv. Jurgio 
svet. buvo sušauktas ekstra susi
rinkimas apkalbėjimui apvaikščio-

vaikai nešioję juos po mokyklą 
ten seserys ir kun. Haringman pi*/ 
stebėję ir pranešę policijai. ./' -į

Saudariečiai visaip kraipėsi ir {i 
vaipėsi ir galų gale priėjo prie to, 
kad esą jie savo vardą apginsią, 
bet kaip būsią su hetuvių vardu,' 
esą reikia išnešti rezoliuciją, ku- ū 
ri reikš, kad Nevvarko visi lietu- S 
viai “fain” ir tegul kunigas po ja \ 
pasirašo.

Ir išniintiiigumėlis tų laisvama-Ule

prigulmybes

Pipiras.už darbuotę. pai

PHILADELPHIA, PA. BALTIMORE, MD.Sąjungie'

ELIZABETH, N. J.

Pat. Ofise.
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J. S.Kuopos vajaus reporteris.'
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Katalikai organizuojasi.

Katalikai čia nori suorganizuoti 
kooperatyvę krautuvę, mat prie

fiC tl:< llunolKO 
zavo paj-odai, i 
pamaldas perki 
i 5 vai.

Na-gi. gerbia

vu, užgirsime jo plačią apie Lie
tuvą kalbą.

Try*iamVi«u«s Satefloa PalesfvUaą.'
Neatsidėkit ant riebaluotų tnoačlų, 

kuomet jums būtinai reikafingaa lini- 
mentas!

kuri
į Į brangiosios Tėvynės Lietuvos šil- 
jtąjį prieglobsti.
: Laimingos kelionės ir gerų pa 
i sekinių. Joneli.

Ir a:>ka:.kyiną p. 1*. G ingot 
iš Clevuland, Uhio. kas-iink

“Darbininkas

Darbai pas mus eina gerai, visos 
i dirbtuvės dirba pilną laiką, bet iš 
kitur pribuvusiam darbas gaut ne
lengva.

1 sa senoji. Pasižadėjo daug da 
buotis. Susirinkime dalyvavo ger 

svečia

.50
1.25 

.50 
.75 
JO

jo bū ' ' ris r. 
uiu but-i pilim 
Kalėdose, meti

jos boikotavo.
sudėjo.’ Jei

Siuntė mane
Šių nakcialy
Jojau dieną
Vai aš pakksčiau
Už šilingėlj..........
Ko liūdit sveteliai 
Skyniau skynimėlį 
Saulelė raudona . 
Lihgo (latviška) .

iink Broii.š- 
pnrnpijonai teikėsi ponikelj, polkos Paščiuos, bei palikta ant ki- 
dešimtuką, na ir po kvodeYiuką iš-rt<» susirinkimo, mat 
mest

Česlovo Sosnauskio
Blaivininkų himnas..............................................

Antano Bačiulio
Nauji, tik išleisti veikalai

davaiž
nesm;.-

P. tStaupier.ė. Daba:

j, Kad jie tų pra- ■ 
apgarsinimų ne-!

‘ ‘ Darbininko ’ ’ j 
tįsio laidoje, tilpt:

munais." B-.

J. Tallat-Kelpšos
Balnok, tame žirgą. Gerkim broliai 'mišrių balsų

iekvieną iš 
it i kiekvienam 
pasodinti medi 

ir nu liūs, kuris savo ša- 
ntrs mus visus nuo audros

j visuomet buvo Faeelbinsazychiole. Jis yra 
puikiausis ir labiausiai patikėtinas lini-

1 mentas, koki tik pinigai trah nupirkti. 
J Nėra tikrasis, jei neturi INKARO vais- 
' baženklio.

F. AD. RICHTER & CO. 
j 104-114 So. 4th Su. Brooldyn. N. Y.

zė Lconaitč. ižd. P. Bačinski- 
iždu globėjos; M. iščmkknč ' 
Bidiki-nė. tv;.rkd::rč P. Gudt. 
nė.

20 dainų dvi- ::.s ir trims lygiems balsams. Muziką 
parengė A. A'a:eiūna.s, karo chorvedys. Labai 

gražios ir tinka vyrų chorui. Kaina.............

nugi
-'D

16 d. reikalus, buvo ; 
ausimas kas-link su- ■ 
sandariečių prakalbų, i

Vajaus reikale iŠ vyrų pirmoje 
.ėję stovi A. Padegimas, F. Sau- 
ivičius, J. Sadauska-s, P. Mulii- 
:. A. Ivhiskas. J. Dubickas. J. ! 
ikauskas ir K. Pekutis. IŠ mo .

karą. kur; išpildė 1 kuopos akto
riai, iš So. Bostono. Pirmiausia 
perstatė Annrike auvę du vaiki
nai juokingą komediją “Šlitkis ir 
šliotkis,kurie publiką prijuoki-

numatoma, no iki sočiai. ‘ Antrą didelį veika-

ė'.ų laoiausiai
i daimiaus mo-

Jonas Karalius, j < 
senas darbuotojas mūsų kolonijo-j Į J 
je. Reikia tikėtis, kad jie susu- ^1^ 
bes išauklėti tą kūdiki i didelį vy-
u.

narsas tuser

jas visuomenės dirvoje, paselin
si movarkiečiai. nes gausime pro-j ninkc p Frankienė. veikli, šyva 
są susipažinti su Lietuvos atsto- į moteriškė irižd.

St. Šimkaus
Vienas žodis ne šneka 'chor-ū) ......
Darbininko daina, 'mišriam chorui) . .

Kad taip mūsų tautininkai dar
buotus dėl Vilniaus našlaičių ir ki
tokių tautos reikalų, tai būtų pa
girtinas dalykas, bet kuomet da-

uaug ko g^-ro imč'is, tai 
na Michaličienė ir Ona sta- 
cnė. Ypatingai O. Michaii- 
lenunstanti darbuotoja tar-

seses,
va s’-ci prie šio prakilnau

bd y m o
rios buvo garsintos ant si 
d. Mat susirinkime daly

■ 'arpe. \ ienos 
reikia tik pasi-

■ turėsime irmesl^^1^ 
amžiaus žmonių.

Darbai.
LDKS. 51 kuopos naujų narių 

i vajus sekasi gerai, tik gaila, kad 
i’e visi nariai stoja Į darbą: vieni 
dirba ir per daug, kiti vis dar lyg 

■ ko laukia. Vajaus reikalu reikėtų 
visiems nariams susidomėti, nes
ė:;; :u- vieno, ar kito asmens da- į 
i; kas, bet visų mūsų užduotis dar-! 
i uotis. Tas ne yra taip sunku at- j

rengia netingėi, bet iniiis j jolias Valčiukas apleidžia Phi- 
. ;s,eK.s prie darbo. Clevelandie- į]aj(JjpĮ1įa) iškeliaudamas Lietu- 
čiams jokia kita kolonija atšilai- von_ BuV(J puikus žmogus ir ge. 
Kyti negalės, jeigu tik visi bendro- į;.as kaIalikas. llgą laiką pHgulč.

■ jo prie šv. Kazimiero parapijos 
1 choro. Buvo puikus giedorius, ge
tras prie teatrų lošimo, kokią tik 
iroic paėmė, tokią puikiausiai išpil- 
idė. Tai puikus lošikas, gulas dar-'iiui Į vieną draugiją, kuri nešio

ja Lietuvos didvyrio vardą, paau
kuota iš kasos ir sumesta keletas 
dolerių spirgučiams. Toje dr-joju 
priguli nemažai ir katalikų, žino
ma, jie neskaito gerų laikraščių 
ir nežino tų triksų, kuriuos sanda- 
rieuiai perstato, kad “klerikalai’’ 
nori laikraštį uždaryti, juos iš
smaugti ir daugybę kitokių nesą
monių priplepa. O tamsieji kata
likai priima viską už gerą pini-

mis spėkomis veiksime. Vos tik 
kriių. narių pasidarbavimu, jau bu- 

supliektos visos kitos kolonijos.
kinius jai; st-niai dirba. Taigi vi
si nariai i darbą.

čia prie progos prašau lxOres‘jbininkas, veikė prie savo parapi- 
kurie r aš\ s u Į Daibi-|jos Gaila, kad netenkam tokio 

......A LDKS. 51 kuopos \ ajaus puikaus veikėjo. Paprastai pauk
šteliai lekia į šiltus kraštus, o mū
sų jaunikaičiai iš šiltų skrenda Į 

įšaltus kraštus. Vienok lai Die
vas palaimina jo ilgą ir tolimą ke
lionę, per plačius ir gilius vande
nius, per aukštus ir neužmatomus

ituric jums ne tikrai žinomi. Ro- 1 
Gosi liūtų mažas dalykas, bet tuo- j 
mi įžeidžiai tuos pačius senus dar-; 
buotojus. “Darb.” 3 numery bu
vo labai išgirtos dvi moterėlės, būk
mi jos p. M. I. ii M. K. jia pasi- jkaille]iUSj sugrįžti savo brangion 
daruavę kuopos uajuje. Tas ne Į tėvynėn. Gaila veikėjo, bet ką 
nesą. Jos ne^iie nie.AUom nepasi- iį padarysi, lai Dievas palai- 
(laruaio i«.i šmm laikui kuopai,;;njna j]gają kelionę, kuri eina 
bet dar girdisi, kad ignoruoja ' 
tuos pačius darbuotojus. Taigi pa

metų sukakiu\ ių 1 
j prisižadėjo daly-; 
is atstovas gerb. I 

K. Bizauskas. Nutarta rengti ko-j 
iškiimiingiausiai. Nutarta už-! 
kviesti dar du kalbėtoju, chorus, I 
surengti puikią vakarienę atstovo i

Bostono saudariečiai tiek prisi
virė košes, kad patys nepajėgia 
nei iškabyti, net už 400 mailių, to
limam kampely — Baltinio’e, atsi- 
baladojo ieškoti spirgučių-doieri ti
ku kad padarius gardesnę košelę, 
kad slidžiaus būtų nuryti.

Atsilankius sandaįiečių agentė-

! Neivarkiečiai kasdiena pradeda I ■> j 1 ■ dorojimą,
i smaugiau krutėti; dabar Netvarkų i 
'gyviausia pajėga — tai Lietuvių | 
! Darbininkų Kooperatyvus Sąjun- Į 
'gos 14 kuopa; ją galima pavadin- > 
;ti gyvąja, jodančiąja jėga. Bet... 
■ir kitos kuopos juda, štai sausio 
;11 d. SLRKA. 36 kuopa buvo Į-į 
Įrengusi vakarą, statė du gražiu j 
į veikalu, būtent : “Aš nepaisau" ir 
/‘Vargšas/’ Abu gana gražiai 
.išėjo, aktoriai roles atliko gerai. 
iBiivo dar dialogas, kuris taip-

darbus, mulkina žmones — tai ja 
'negražu. Kas-gi nuo jų iaikraš' 
Įnori atimti? Jeigu katalikai si 
įsipranta ir ima jau nebeskaity 

tai tas rodo lietui i 
icbctikėjimą Į šmeižiki

ir tikybos niekintojus. Okad ji 
arba jų buvęs redaktorius yra p: 
trauktas teisman, tai tame ne k: 
talikai kalti, bet jie patys -— m 
praust abu r niai saudariečiai.

,s. Taigi broliai ir lmi 11apvaikščiojimo Lietuvos
1 yra šventa parei- I -^■prigulmybės Dienos, vasario 16. 

Svarbiausiuoju kalbėtoju bus Lie
tuvos pasiuntinis Amerikai, gerb.
K. Bizauskas.

i Prie minėtos dienos būkime pri- 
jsirengę ne tik rengėjaį, bet ir vi-

Montviloje darbai pastaruoju 
laiku negeriansiai eina, daug žmo
nių be darbo, ir gauti koki nors 
darbeli yra sunku. Gal, neužilgo 
ir pradės eiti geriau — *aip ma 
noma.

Ireg. S. V..

MUZIKAMS
—---------------ir--------------------

DAINININKAMS

vimio ir urą 
svečiui paraąiims. gimė 
dikis — Federacijos sk 
niai jau mes jo laukė: 
džiaugsmo, daug viič-h 
baltimoricčių darbai 
“Of može do može-’ — po visą A- 
meriką. Buvom biski apsnūdę... 
Priešai pradėjo lipti ant kainų... 
Bet... Fcd. skyriaus vaidybon inū-

nuuju dainų, reikalaukite tuojau
>. Agentams ir chorams nuleidži 

nuošimčius. Pinigus siųskite su užsaky-
Tnais kartu.

Audra prieš dieną ■■o) o ................................................
žvaigždutė ''solo) ir Aušta rytas 'dueas;...................
Oi. dainos 'solo arba dnc'nB ...................................
Nokturnas 'duetas bossui ir sopranui) ...................
O, laisve 'mišriam kvartetui arba chorui)..............
Myliu 'mišriam kvartetui arba chorui).......................
Piemenėlis (duetas) .........................................................

Miko Petrausko
Lietuvių dainos. T-’j>a 6!) dainos. Knyga DO pusi.
5 Metų Kanklės. Telpa 55 dainos: chorams, due

tams ir solams. 19'.) puslapiui...............................
Girių Karalius, \i< :io veiksmo fantastiška opera.

Laimi gražus veikalas.................................................
Opera, “Eglė, Žalčių Karalienė’’.............................

S o 1 n : balsui ir pianui: 
motinėlė .................................................

'dzūkiška ................................................

.15

1.00

Darbai pas mus šinomi laiku ne
kaip eina, daugumas nedirba, o 
pragyvenimas gina brangus: taip 
pat ramios už stabas labai bran
gios.

Žiemos iki šiol kaip ir nebuvo, 
bet sausio 20 d. daug privertė snie
go ir pusėtinai atšalo.

66 B’way So. Boston, Mass



Oš- jie lietuviu vardą apteršė, 
išdergė, ir dabar ateina 
jūsrkatalikai eikite ir va
isą (.sandarieeių) papil- 

biauriausias sutras — nežmo- 
sugedimus — puvėsius.

gŠd'-Taip, vardas kiekvienam žmo- 
yra brangus turtas. “Sanda- 

redaktorius apipurvino kun. 
Išgarmaus vardą, Netvarko sanda- 

jŠįečiai suteršė lietuvių vardui sve- 
^Shtaueiu akyse, ir begėdiškai iš- 

— užgavo katalikus.
C’bar jie da nori išsiteisinti.
i fal — trauk žmogui veidan ir pas- 
l feti atsigręžę sakyk, kad jis ■ už- 

gautasai) pasakytu civilizuotiems 
. žmonėms, kad ji sugyvulėjęs iš

gama pabučiavo.
Aišku, da kart;; neivarkicčianis 

■ Įrodė laisvamaniai kokie jie yra 
bažnyčios ir tikėjimo pri< toliai.

Da- 
l’ui-

kėtų spiaul i ant laisvamanišku biz- 
•' nių, taip kaip ,ii<- spiaum: ant mū- 
• . sų tikėjimo ir

CLEVELAND, ORIO.

S. J.

L. Vyčiu 25 kp. naujas Dzimdzi 
Drimdzi. ’ ’

Sausio 4 d. š. u:. 1). L. K. Vy 
tauto Draugi.;;: Įrengė biz::: 
karą liet. svet. Programą 
L. Vyčių 2"> kp. 7ik ką mm, 
tvėręs “Dzimdzi Drimdzi.'

Žinoma, Inu c- daug a’\ 
visokių '.eik?.'.:; ir veikalėli’ 
landė, bet dar loki;; nėr 
kaip sausio 4 d. Imvo. L 
sis programas buvo sun-'m 
ru juokdarį'.:, “somėdi 
Žmonės, ga'mia sakyti, kaz 
nntės ni-galū.m ramiai so

ispi .<!(■

klausimas, koki ve 
? šiame tame va kr. :•< 

toriai tiu-čjo roles 
sc? Na-gi. pirmas .

Ž “Nenorėjai duonos -
tas;’’ antras. “Kas 1
čias, “Potog:-:: :-i.;r..” (

'imas veikalas 1 akto, aniras 2 ak

pa

I

VIETINĖS ŽINIOS Kooperacija — darbininkų ižga-
PAROBA

■ ;.'1S
rolę . Apie jj daug nerašysiu, nes 
gerb. P. Urbšaių žino.visi rieve,] 
landiešiai, kaipo scenoje gyvenan- j 
ti lošėją. S ienas žmogus užklau- MIRĖ ANTANAS ŠVEISTYS. 
sė gerb. Lrhšaiėio — ar ir tu loši 
ši vakarą? — Jis atsakė, — taip. 
Na. tai jau bus juokų, nes kada 
tu loši, tai visuomet jąją netrūks
ta, — taip ta ypata tarė j l'rbšai- 
tj. Taigi žmonių komplimentai 
konstatuoja apie jo lošimą.

Aldonos rolę lošė p-lė O. Kupra- 
virinte. kuri, ištik rų ji}, stebino 
publiką savo aiškia, gražia liet, 
kalba ir juokingais judėjjmais. 
Dabar p-lė o. Knpraviėimė ar tik 
neužims pirmą a ievą juokingos.

Pereitą nedėiią, sausio 23 d., 
apie 5 vai. vak. mirė Antanas 
.Šveistys, Paliko moterį, link
teri. tėvą, motiną ir nemažai 
kitų giminių. Mirė pasirgen a- 
pie 20 valandų. Turėjo 34 m. 
'i'ėvą paliko du syk vylesni už 
save. Prigulėjo prie Šv. Petro 
dr-jos. Susivienijimo >v. Kazi
miero dr-jos ir prie SI,A. Lai
dotuvėm bus seredoj.

Gvvono savuose namuose po 
mum !U) (i Sti<h->,.

. Į FEDERACIJOS SUSIRIN-
'! KIMAS.

K;ii. l-'edv'iat'ijos 3-čio ,'i<y- 
riaii.' silsi rinkimus Įvyko sau
sio 23 d., bažnytinėj-? sveiainč- 
.jc. Atstovų buvo didelis bū
ry.'. Kederaeijos Idatisinn: vi-

riabžriuka
i Mkuris ii
1 at vaizdavo laba
i gerb. M Mečiau 

į da.vvi;ma seenn;

naikia
menui :

pn-siką.
< P. Ur

a m Laukiamo

Potografiia.

xc

Be

Solo.

T;

I

bauskas. iš Mmn 
ražial paskambi!: 

kuris per pubi 
aplodismentus t;

pasirodė gana tamsus Fedm-; 
rijos supratimas — mos neai 
kūmus blaškė P. 
jis išrodė 
pu:

Daužvardis:
Federacijos princi- 

jos pasirižimiB ir varto- 
marinki’.: pinigą: ant .-e-

iuane 
iatoit dokumentali

Moterų Sąjungos Mass. iri 
Maine apskričio suvažiavimas I 
Įvyko sausio 25, patapijinej 
svetainėje. Delegačių buvo la
bai skaitlingas būrys. Visos 
dtlegatės pakeltus klausimus

si nutartu daug naudingų daly
kų apskričio naudai.

P<» susirinkimo buvo išdirbi
nių paroda ir programas. Pa- 
rodoje matėsi Įvairių Įvairiau
sių sąjungiečių prišteliais išsiu
vinėtų dalykėlių. Apart siuvi
niui, mezginių ir kitų gražumy
nų. puikiai figuriavo p-nios 
I >auž\ ardienės piešiami.

Daiktui išdirbėjoms 'buvo tei
kiama

antra

dovanos: pirmą dovana 
p-nia M. Salvinskienė.
— M. Sakalauskaitė ii-
— švenė-ionienė.

Programas.
Krdbėjo kum K. Urbanavi- 
us. kum P. (iarmus ir kun. P.

M.
2. Duetas — Ve-

mes, mokinkinjSs kbperatyvio bis 
nio vedimo — atidarinekime savo' 
krautuves.

N ASHUA’S IR APIELINKĖS 
LIETUVIAMS

šiltom i pranešu Nttshua ir npielinkės 
lioiuvinnis, k:td aš atpirkau nuo Baka- 
nausko krautuvę už pigią kainą. Ta 
l'romi pusinaiuUMlatnas nupiginau visa 
tavorą ant 2b nuošimčių, ktijp tai: 
vyrų, moterų ir vaikų visokios rūšies 
(vverykus. taipgi ir pilną eilę drapa
nų. Kurie dabar pas nuuie pirksit, su-

PADĖKAVaNĖ
Mike Dūlis, ’ 501 Pine Hllls St.. 

[MLnersvltte. Pa. rašo: “Dėkui Tamstai 
p. tukatti, už jūsų Stebuklingai sutai-

> sytas žoles, kurios mane sveiku padarė. 
Turėjau vidurių-didį sukietėjimą, skb 

*vio nedirhlmą. galvas skaudėjimo, nak
timis nemigo, dieglius viduriuose lr nie
ko vnigįti nenorėjau, bet kaip aš su
naudojau justi žolių du pakeliu No. 
UO.5A, tai tas visas nesmagumas nuo 
ttuthęs dingo ir veliju kiekvienam žm<»-

dūriais, o tos žolės ir jumis atitaisys. 
Prekė GOc. už pakelį.” Atsiusk 16c.. 
o gausi visokią žolių ir knygą katalogu. 
Adresuok taip:

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

Ui:
ITi'ETA

■. n.
KRIAUČIUS

Kriaušius A. SIMOKAITIS per- ; 
sikėlė-į naują vietą. .Jis siuva vi-1 
šokius vyriškus drabužius ir uer.-::

Bostono OraugysžiyVal- 
dyhy Adresai

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGUOS VALDYBOS' 

ANTRASAI.
l’itiaiiiii.kas •— M. Zoba,

AVint'ield Si

M

Glilieck

:t ium ivlU.iciiĮ kiekvieno mėnesio, 
ė;iĮid:j pi pietų. parapijos salėj

PARSIDUODA
2 šeimynų nnniųs >r G auionmbiti.i 

tramdžius geriausioj vietoj South Bos
tono. 4 ir 5 kambariai su visais n:tu- 
jausisiis itnprovemiHiutis. šiiuina ir 
••lekti'ik:^. prekė tik $9.000.

šeimyną 15 kmnharių nar.'.a ssu vė 
liau'ins in.ido' imjirovemom.iis, sky
rium .< įdomiu s pečiais, piaza.' iš pry- 
šttkio ir užpauk’.io ir elektriku, yeriau

.t>Mi,

A. I V A S
361 Broadway, S. Boston, Mass.

REIKALAUJAM AGENTŲ.

i-n.vi > n: nemauimo skilvio.

' Ui r.

t:

iaiau. negu kur nors kl- 
išprosi’.m ištais,, scm;<.

A. SIMOKAITIS
W. Broadway, So. Boston

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE!
AKIŲ SPECIALISTAS

S99a W. Broadway, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

DR-STĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS* ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Tv

sneiti į ariiiniis ryšius 
dt'rae: ;os ceinro valdy'o;

Nutaria rengti dideiĮ vakarą 
[vasario 21 d. Tam vakaru: 'U- 
'rengti Išrinkta komisija.

Pareikšta pageidavimas, kad 
I-'>'d. skyriaus valdyba budėtą 
- būtų saugotoja viso >oeija- 

do veikimo; kad pasistengtą 
jšiiaiidoii kiekvieną progą, ku- 
ji'i pasitaiko, būtent: nepraleis- 
;ią. nė vieno naujo ‘Kalbėtojo.

Fc-

sąjungiečių kilniuosius darbus 
ir ragino da dauginus dirbti ii* 
kovoti jn-ieš visas nedorybes.

Dainavo mums jau žinomos 
ir mylimos dainininkė.': 1 
Kaudoleiiiutė. akomp. ]>.
Karbauskui
niiilū ir Podeliutė. 3. Solo — K. 
švagždžiutė. akomp. Kibu- 
riutė. 4. Solo — p-nia Skud
riem". akomp. Karbauskas. 

■-Smuikavo jau ne kartą Bosto
niečius žavėjęs artistas. proL A. 
Židanavič-iiis. akompanavo O.

ke 75c.. liuksas (pusė tuzino) už .‘-'4: 
čel toisilii ir reumatizmo, šonų skav- 
•lėjluin ir no krutinę naudok l-'.inik'- 
Mos:;, prekė $1. 81.75 ir .$3.00. (la':’ 
fe yauti kožnoj aptiekoj arba pas išra
dėją EINIK <'<).. Ciiy Hili. St.
Vnion City. Corm.

Tel. So. Boston 0823 Į 
LIETUVIS DANTISTAS 

iDR. M. V. GASPER 
! (KASPARAVIČIUS)
; 42S Broadway, South Boston
! Ofiso valartdot;
' nno 9 Iki 12:00 ryte Ir nuo 1:30
' Iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 ▼»!. vakare.
: Ofisas uždarytas subtt*os vakarais 
I ir nedeldlenlals.

i

Čiurliui

ant vienos galvos. ' Lošėjos 
savo užduotis atliko labai ge
rai —- publika nuo juoko virto

Pirmame veikale dalyvavo -'-i.- • Įsi 
asmenys: Pr. Ambrazaitis — K:.-lni; 
::io rolėje, Pr. Bert: 
rolėje ir -f. Vimslov. 
lėje. Jau žinoma.
nu ir Jusgis susimi 
j>ę, tai žinok, kati 
ašarų. Taip ir ŠĮ 
ypatingai (langiaus 
rč gerb. P. Am’noz.;
• lino Kazio’-oi-,p Jam pasimūžim 
nntrsccnos — išrodė :aip baisia 
nusiminęs d> i ai: 
fnui ir kitcmie:;:s 
Įeina jo drangas.
ramina, kad šis
: leužilgo gauna 
dės’’ su $5.000 - 
mas, kad bus už
'Dėdė’’ rašybai? 
nėdavo, kad j i s

lo “Kaziui.“ bc-i 
praleisdavo su d r
uis. “Dėdė", b' 

mini” jis ji ragi; 
. nu žmoną ii- pi? 
..utiko su tuo. Tk1 "Kazys" a-i

>ie tai no man;.‘i nemaiu'. Vė- | 
taus jis gauna, nuo "Dėdės“ kitą 
aišką ir kad jis pasirengęs aplan

kyti “Kaži" ir jo žmoną < ko jis 
visai neturėjo', čia vėl Kazys Į- 
puolė Į didžiausias rūpes’is. Bot 
jis sugalvojo, kad reikia apreng- 

.<! savo draugas moteriškais dra
bužiais ir “Dėdę“ apgauti. Tą jis 
'.r padarė. ' čia daugiausia publi
ka turėjo juoke-.'■ Žinoma, kad 

į. neprasčiau lošė ir “Kazio" "žmo
nelė” gerb. Pr. Bortnikas. kuris 

; lr-gi gerai -nudavė margina iš k"
-Žmonės turėjo juoko iki ašarų.

Dėdė irgi savo rolę labai gerai 
'atliko, kuris mokėjo panvlyti ma- 

L Jonu m o ir žiaurumo “Kaziui. 
Įi džio prasmėje, \oikalas buvo 
t vaidintas kiiogcriansini.

“Kas Bailys.“

Šiame veikale dalyvavo įžymiau- 
hU Clcvriando juokdaris —- P. 

LtMUaftis, kuris vaidino .Ttiijjn

- Dėdė:

1’

D ė

moks-

Taigi buvo matytis, kad šis jaunas 
“ Padercvskis’- padarė daug’giiaus 

pūdžio į žmones. Nors gerk, pm-

m
n;

ib;i ir prigulinčios prie skyriaus 
draugijos naudai ir t. t.

Buvo daug kalbėta apie Įvai- 
1 rilis dalykus, po ilgų išsikalbė
jimu visi išsinešė minti, kad 
reikia smarkiau sukrust. ma
žiau kalbėt, ir daugiau dirbt.

Reporteris

Vėl dainavo 
rintė, akom p. 
Karbauskiutė,

mg
Įvairiais Lietuvos karinome 
ir duoda žinių iš Lietuvos i

žmonoms skaityti “Karį

a.ii

Li

Žmoni

IV

:ok ji viena, b

t du-

įsipratęs jaunini
' 'piskime 

i ho ko i 
Buvęs. L. . .

.s ant y: pameta o.ogu 
•očius. pratinas prie ger:
is savo pažadą piltis sumyks 
•'.i:; pasekmių.
Todėl organizaci j ;
• nieko neveikia ir
imimn. mikia pašei

I mes permatome vi 
ko nors trūks'a. Su 

*ą ii- griebkimės dar- I 
m-nerve!”,. Kilome"

nariams, m 
nelanko sus 
<t tą pa vyžė

p-lūs: D. Kibu- 
A. Kiburlutei. 
akom. Karbaus

kas: Biišmanienė. akomp. M.
Karbauskas.

Daininmkenis atskilai kom
plimentų neteikiau, nes nebū
dama muzikos autoritetu, bijo
jau. kad mano kritika nepa- 
slystii nuo tikrosios linijos, tat- 
gi dabar, sulig savo sprendimo, 
reiškiu, kad visos dainininkės 
savo užduotis išpildė labai ge- 

jrai. o publika ją dainomis ge- 
Irėjom ir aplodismentų nesigai
lėjo.

Parodos žiūrėti iv programo 
klausytis buvo prisirinkus pil
nutėlė svetainė žmonių, dauge- 

jiis nebeturėjo .'ėfhmiii — šle
ivojo. Tai gražus ir pavyzdin- 

J •;gas sąjungiečių prijautimas.
i Bauginus lokių parodų ir va-

Buvusi.
9

TT« • kam tik rūpi žinoti, kas dedasi Lietuvos ka- y 1Q1 riuomenėj, privalo užsisakyti 1925 metams 
r ^•‘J'Mkariu laikrašti

“ K A R Į”
KARYS“ rašo.no tik 

kai uis, bet 
sienio.

VISIEMS šviesesniems
nes jis spausdina bendro lavinimo raštų.

KARIUOMENĖS švietimo Komisijos “Karyj” skelbia savo 
pranešimus-, kurie Įdomu žinoti visiems liaudies '• 
švietėjams.

“KARYJ” randasi paveikslu, reginiu, anvsaku, eilių ir t.1. 
SPORTININKAI privalo skaityti “Kari,“ nes jis labiau ki

lų laikraščiu rūpinasi jaunuomenės kūno lavi
nimu, paduoda daug sporto žindi iš Lietuvos ir 
užsienio ir apskritai “Karyj“ geriausiai aispin 
di kai-iškas ir eivilis Lietuvos sportas. Sporto 
■skę-i-ių “Karyj” vežla sportininkas — spėriaus
ias. .1 .

'KARYS“ savo skaitytojąnfs atsako Ųklaušimas.
METINIAI “Kario“ prenumeratoriai dovanai gauna prūdą 

— gražų, spalvuotą sienini Karių. Kalendorių 
1925 metams. Kalendorius dailininko Joman
to darbo, papuoštas D. L. K. 3’ytauto portre"i. 
kitais paveikslais ir surašyti jame žymesnioji 

- lietuvi!} ginklo nugalėjimai nuo pat senovės ligi 
šhi dienu.

“KARYJ“ rašo daug karo ir civilių rašyto, 
poetu, sportininku ir kitu.

“KARĮ“ redaguoja majoras P. RL’SĖCKA;
“KABIO“ kaina metams 3 dol., pusmečiui 1 dol. 50c.
ADRTSAS: Kaunas, Nepriklausomybės Aikštė, “Kario- 

Redakcija.

hnm

PATERSON, N. J

Draugiją, veikėjams

-Taij keli mėnesini p 
kaip “Darb.“ nesimato j 
imtos apie Paterson'ą. 
kad čia nebūti} kam para 
tikriausiai nLlirpPo ko ; 
rašyti. Veikimas iki šia
buvo labai mažas. Dnugr 

mbytojų mūsą kolo? 
ad bū‘:i parašyta da

Visi i
idarbą!

Kazimiertečių. judėjimas.
šv. Kazimiero dr-ja. laike

:ja".t pirm. 1 . \ a- 
Apsvarsčius dr-josTartum raškevič-b

;yti. Ne. Ividnjirius
patingo bi 2." -y.r-*-: jubi’.icjans apvaikščio-

n laikui Ijirr.a ]$ d .sausio. Atsirado drau-

'Darė

B.

kins idėjinėj dr-jns ciisirinkimas. 
tai kiek susirenka ant to susirin
kimo’’ Taukiausia ‘ik valdyba. 
Didžiuma nariu nepaiso, kas ims 
nutarta, ir ką veikiama. Taigi 
brolučiai, jeigu norite matyti ži
nučių iš savo kolonijos, tai reikia 
teikti. Visuomet ateiti ant susi
rinkimu. duoti naudingi} sumany- 
nm ir jiios gvildenti ir kūnyti or- 
garuzatyviam gyvenime. Nercikm 
palikti viso darbo ant vį®noi vai- 
dyboa. Juk valdyba gali bffti ir ii-

storoko vakarė-

gy-c-nimo n pi i

prato prasmės

nc<iai< ido.

Gal nesu

PALIKTAS SKŽTIS.

l\a> iŠ sąjungi-ečių delegačių, 
nedėliojo palikot skėtį, parnp1- 
jinėj svetainėje* —- atsišankit: 
30 W. 6-th St.

šių m'-'ii vnldyba : pirm. P. Ja- 
miašitis. pagclhininkas Kamasaus- 
ka.s. fim rašt. Tg. Dudkus. nut. 
rašt. P. Sprainaitis, ižd. J. Žilius.

Iš atskaitos pasirodo, kad šv 
Kazimiero dr-ja ekonomiškai sto
vi gorai. Kapitalas siekia iki $2,- 
200.

Val’m Kazimi^riemajI
Reporteris.

Sąjungiete.

SAULĖ BUVO UŽTEMUS.

Pereitą sukatą, kaip buvo

mas . Laimei pasitaikė saulėtu 
diena. Debesiai nesugadino 
vaizdo. Teč-iau nebuvo pasida
rę Bostone taip tanvu. kaip 
kad buvo tikėtasi.

so dirbtuvėse buvo darbinin
kams leista nepaprastu vaizdu 
pasigerėti.

CAMBRIDGE, MASS.

fe ant rite

S-Į
Iltį

K

Dabar jau neteki laikai, kad galėtumo apseiti be 
laikraščio.

KAS LAIKRAŠČIŲ NESKAITO—VISUR PRALOŠIA.

Darbo žnio.can. tu trokšti šviesesnės ateities ir sunkiai

išmanvsi skaitydamas laikrašti

“DARBININKĄ
“DAI’BlNTNKAS” — teikia žinių apie Lietuvos gy

venimą. ypač apie tlarbinitikii vargii' ir pasisekimus.

“DARBININKAS” — tai 1ikra< Lietuvos darbinin
ku vadas, jų sunkioj kovoj su be-očio kapitalo galybe ir 
su visokia priespauda. Nirimdo darbininltams, kokias 
jie turi savo tėvynėje teisi'' ir kaip iio gali nuo išnaitdo- 
iojų sauvalės apsidrausti.

“DARBININKAS” -
džiamiiosiiis istat vrnib.
bn>.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirm:nir.kas — J. JaroSa.
ėi>2 E. 6-th Sr., So. Boston, M ai*.

Vlee-pirm. — .T. Grnbinskas,
157 M Street, So. Boston. Mana.

Prot. Raštininkas — A. Janušonis.
142R Coltimbla Rd.

Flninsų Raštininkas
8 ilatch Street, So. Boston, 

Iždininkas — I.. švatrždys,
111 Bowen f t., So. Boston, 

Tvarkdarys — P. Lančka,
395 E. Flfth St.. So. Boston.

Draugijos reikalais kreipkitės visa
dos į protokolų raštininkų.

Draugija savo susirnkimr.s laiko 2-n 
nedėbiienį kiekvieno mėnesio 1-ma vaL 
po pietų parapijos «*!£>. Seventb

S. Boston, Msaa
- K .Kiškis,

Mum.

Mas*.

Mana.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Z.iiiec-k:'.®.

514 E. Bfoa<?,vav, Sn. Bosu.,;. Mnss. 
hf.-pirm. — r.>vi:;:x Buk.--..

PROT. RAŠT.

Amlr. Žali

AI IŠALK A—Kazimieras 
<w, It. Eronėivay. So.

ew
SU:

i Tel S R 4<W>

i DAKTARAS 
1.LANDŽIUS-SEYM0UR

Lietuvys Gydytojas ■ 
‘ 772 EAST BR0ADWAY !

So. Boston, Mass.
VALANDOS: 1

nuo 9 ryte iki S vaL vakare. ■

TeL So. Boston 270

J, MACDONELL, M. D.
Galima nuikalbiti It lietuvUkaf 

ofiso valaitoos: Rytais Iki 8 vul
Po pietų nno 1—8
Vakarais nno6—V j

538 E. Broadway, So. Boston į

Tel. So. Boston 0464-J.

JURGIS STUKAS
1 FOTOGRAFAS

458 WZST BR0ADWAY,
! South Boston, Mass.
‘ Darom dailins paveikslas. Vesefllas
! trankiam vakarais, ūtalikom vi-
I sokios rūšies rėmus. i

DR, PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vai. 0 ik! 11 ryte_ 1 iki 3 po pt*t- 

? iki 8 vnk.
889 Broadvay, So. Boston.

Tel. So. Boeton 2881.Didžiausias lietuviu garadžins

sor St, Camhridge, Mass. F1T)

X-

Mes parduodame naujus ir 
karus, taip-gi taisoma 
Turimo dengtą Cadillac,

senus 
juos.
kuri parsamdom veseiijoms. 
krikštynoms ir laidotuvėms 
Patarnaujame dieną ir nakti.

vivaldybių dnr-

“DARBININKAS- — duoda gražiu pasiskaitymų 
tinkančių ir seniems ir jauniems. Skubėkite užsisakyti 
1925 metams.

“DARBININKO” — kaina: metams 8 litai, pusei 
metu 4litai. Amerikoje ir Anglijoje dvigubai.

“DARBININKO” — Redakcijos iv Administracijom 
adresas: Karmas, Ožeškienės ff-vė 12 Nr.

TbL Brocttoo 5112— w 

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GU1LAUSKAS)

700 SU MmMK Ha*.
(Kaapu Bra«4 Stmt)

ra%25c5%25a1o.no


SUBSCRIPT10N KATES:

ntatertd a* second-clasa jnatter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston. Ma* 
onder the Act uf March 3, 1879."

•Acoptance fi>r aniliug at specla! rate of postage provtded for in Sectlon 11UB 
Act. ot Oct. 8, 1917, authorized on July 12, 1918.”

tai klerikalams pasiseks, be 
abejones, pasmaugti netik 
“Sandarą/* bet ir kitus pa

(THI W0RKER)

Foblisked every TUESDAY, THURSDAY and SATURDAI 
-------------- by-------------

ii 1ADTT JOSEPH’S LTTHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOS

.... ------ rrt - _ _ ------ ------------- ------------—_______

| Lietuvos Koperadja. i-rrė"“"
į ______ 2______ į ’>) mano, kad Valstybė pri- organizacijas

Ivalo visokeriopai remti kredi- prielankius asmenis, kiekvienai 
to koperaciją, ' 'progai esant, varyti koperaci-

6) laiko vienu kr-dito kopė-;j°s ir propagandos

racijos artimiausiu uždaviniu 1 
liaudies lėšų mobilizacijų liau- Į
dies taupmenų formoje ir todėl ,tyx inių organizacijų vietose su- 

įranda reikalingu:

1) Kad prieškariniai kredito

nutarė:

F
t;

i

T«ariy...........................
Boston and suburbs.......
Pereiga countries yearly

. .$4.50

..$5.50

..$5 50

r?

£

f

r

NAUJI DEBESIAI sekamame numeryje. 
r\sime. kad ir Liet:

r:ide žinia apie lai. kad Japo-: 
•Biją pasirašė sutartį su Ru- 
'Sija. tai vėliau buvo pram

dėl t<> ivvkio. I ’ruz. t ooiid

vi kšn uogas. lies

Amerikai i:
k.-mc> 
m! i ui

kiai įžeidusi. Kai .-upykiir

Sonetu Respublikų L’n 
(Rusija), tai Ameriuai

■ Kodėl .Japonija siisitaikC
, j sn Rusi ja {

- Reikia žinoti, kadda.poiii
' jl’j’ra.ibe galo tirštai apg.v 

yenta Šalis. 3 a poniją v r:
’ pramoninis kraštas. ’(*vr;i:

j'

k>-
V” •

£

KG

1. Kviesti visas koperacijos 
ir koperacijai

- buvo kalba, kokią tik adv>-, Lietuvoje koperaeija labai tikybinioirtautinioneitralite-
katas tegali paskyti. į prigyja h-auga. Lietuvos žino-: to. t. v., žiūrėti j koperatyvm-

Jei-gu reikėtų Ra>tentui, ubų rankos da tik nesenai tapo ! kaipo į vietą, kur įvairių pa- 
arba kuriam kitam jo bei*- ptdiuosuotos. o vienok per tų >žiūrų asmenys gali vaisingai 
draminčiui prircnlyti kur. (trumputi laikotarpėli suspėta įdirbti.
kurie •‘klerikalai’’ mobiliza- sukurti virš penkių šimtų kopė-į 4) pavesti visų Lietuvos ko
vo spėkas "Sandarai ratyvų, kurie valdo daug krau- peratyvų centrai i niam organui 
smaugti ir ką jie sumobiliza- t11'!1!, kredito jstaigų. pieno r— Lietuvos Koperatyvu Tara
vo. lai to amžinu die na ne- 1 vidii b}.-<-ių irt>kitokių žino- bai — dėti visų galintų pastan- 
prirodvtų. S-rietis Rastenis ’^almgų organizuotų įgų tinkamai suskihtyti darbą mrvlriau HKvmuon.
augštinamas advokato titulu 'jtarP atskirų koperatyvu ir jų į 2) Apyvartos lėšoms ,-udary 
turi žinoti, kad mobilizuoti i šitie pavienieji koin-ratyvė- Mltrib kad išvengi paraleli/.-įti kiekvienam kredito kopera- 
spūkas ka nors smaugti. b*)i-,'iai buriasi j vadinamąją be--1110, tyvui sąmatos keliu turi but
kotuoti. prieš kurmis k<>n-g Lietuvo.- Koperatyvių Į 
si)iru >ti vra krinunališkiis Lmidrovių Sąjungą ir spalvinę 

Katalikų sąjungą. Katalikai 
m-io.ja pirmojon todėl, nes nu- 

i jaučia, kad bepartivizmas gra-

Tam tikslui prie kopera-

I rikalu-

11.

k’m

111 l<o]X‘iatyvų Kongresas 
išklausę- pranešim;' ‘Kopera- 
cijos reikšme Lietuvos ūky’*'

grcičiau likviduoti.

jtyvui sąmatos 
įduodama iš va 
į laikės paskolos

; .”> i Žemės Banį

lėšų Ii

ylaryti atatinkamas komisijas 
'iš koperatyvo Valdybos, inteli- 
■gmitijos. moterų ir moksleivių 
'atstovu.Į *-
į 3. Komisijų darbo koordi- 
'navimu rūpinasi esamos Lietu
voje Koperatyvu Sąjungos.
i 4. Platinti koperacijos lai- 
!kraščius, žurnlaus, knygas, 
-teigti knygynėlius, skaityklas,

tarp lietuvių. Tai tada bū
ti] mirtinas smūgis klerika
lams padarvtas.

BOSIĄS PALEISTAS
LIETUVOS SEIMAS

’inose skelbiama
>"s ‘•klerikalai

;'m naudai nori rinkimus 
■■ naudoti. Girdi ‘‘mat >iei 
: rišamo katalikiškame pas

' todėl klerikalai mano

liems laimėti rinkiim

kala

. zu- iiiv is ve-mo. o sirnyje nu-; 
teptas tam tikrai.- dažais, ku- 
ric nor.- nepasirodo ant 

ylo,-. _Le, t už Jai Ilsu veikia.
:• - Kąudtki^kp^, 1— ■ 
p<ongrt4-a> ira/ 

kati “kleri .mėnesi, o K

G nmsų >uvarg.;>ių visuo
menėm organizmu maitinasi iš- 

■ .tisą virtinė bene i kalingai tarpi 
ninku, kurių nu.-ikgi yli tega- 

'• Įima koperatvvinėim bendro- e a.-ario • . . *

ižio- ir aukštesnėse mokyklose 
m.lų Įvesto.- koperacijos panio-

raut

si na im t i
d ir 
ongre?

i G dd..: -) 4au mū.-ų
"ditavimas būni daro;

euyy
inii<v

u

jį ji kreiptų.
i Kalba apie “kiei 
jėgų, niobi i iza vitną da

daru'* pareiškė- straipsny 
■ Del kini, (rai-niatis by]r>s su 
^“Sandara." būk daugelis

dtoperai
vaujam

rtotojų bendrovių (viso 
au tuvių) y 108 atstovai.

b ko euonominis gyvinu na.-, i 
Sulii- koperariju.- negali naudoti.- v 

-ais žemė.- ūkiu temiikos va 
šiai.-, negali -upra.-t. iverlin 
kitėjančių rinko- -ą lygų 
jom.- prisitaikinti.

>;nu;

IV.

tUvūms ir rinkų, savo išdirbi- 
idanis. Amerika japonu-at
stūmė. ant Amerikos konti
nento durys jiem- uždary
tos. Anglija norėdama A 
metikai draug 
nedarė su Ja į r 
sutarčių. Seni 
sutartis

■<iir siKoina:

lt’! •ant u K la i!)' ■

Japonija liko izoliuota, 
draugią. Tą matė 
bosai. Maskva 
reikalas -neiti Į 
dranga vii 
pranmnin

pė sa\m ■ 
tarp pii-i 
rė savo <

m. - NEBE REIKALO DEJAVO
Ei

liauni i

jos. A ‘Tanistano. 
Maskva t<>m< tano 
talką prie- Anglį 
matomi' tad pr.-imoi 
ponijai. Amerikos

f i su Mas k 

ji medžim. 

dirbama •

Rusiją

gu diegliu Ai

Ru-ij

IĮ skaudžiai jam';;1
Rusija susigiminia\' 
linga Japoni |<>> n

alx'jonė< krūptelėjo, 
vienam ir plaukai am 
atsistojo.

Kaip

•l>Tr;

id'l l'»(l '

; Žun<.

Kj BOBIŠKAS PLEPALAS
kh i

Taigi pasaulio santikiai 
painiojasi ant milžiniškos 
skalės. Nauji d<4>csiai imi 
į padanges kilti. Ruošiama
si prie naujos milžiniškos

ati-tbyų. Į4'iį)i'?ho peri Ii rny-ė i n 
— 12 at.-tovd, ’ viena gyvuli;;

iaugniimo drnja — 1 atsiuva.- i: 
.viemu- inžinierių koperaiyvas. 

i'.o'mi lietuvių klebonas kun.’ šis korigrosasbnvo jau tre- 
! l’rbonavirius bylai neprim--čia- įskilęs/* jame dalyvavo a- 
iriąts. m ;piy ibi ktjtij klaugiatu atstovų.

Taigi ad v. Rastinio kalba inogtt <iviejwcįįi pirmuose.
japie “klerikalui " spėkų mo- >štai kele-as .i> oriiiūtujij rezo- 
bOizavimą "S-rai” smaugti 1 ■
yra grynas plepalas. Ir; r I.

uramaiil ir ne.-irūpinant .-avais 
■.ekonominiais reikainis. maža: 
.tegali padėt: bet kokia pagalba 
iš šalies, net neturi vaisių ir 
didžiuma vyriausylS pastan- 

igu pag-rinti jo< pa<kų, gi ko

;pa>ilii<ėl! > 
įpin’is -avo

I 4; kad 
Imunis taip 
įgilina b‘ji ><•

pajėgiais.

“tai buvo

DR. K. PAKŠTAS Į NEW 
YORKA.

kopė racija, keliu 
tnikstani;;. taupin- 

ąžiningunih.
...... i ai kad tik koperaefa naiėg-

: II-sis Lietuvos i\oi>eratvvn i , t.... sunamioti visus a‘.!ici<amu-tAongresas. įsulausęs praneši-1, . .
^tim anie bendra Liętuvcs Ko-'/-',>h --mi-

‘ .dm-vėmalams irperatyvu . padėti laikotarpy:
tarp II ir III Kongreso ir ras-l b j kad. apskritai mant, ko- 
•damas. kad: .peraeijayra vienas tipvarbiau-

įsi-ų kf-Hų. kurie vedai Šviesią 
Į teisybės pamatais sutvarkytą 
ipašau

.uikiu t'konominin

II!
Kone

r> :>ai ateinančiai.- melais pasi
rūpinti sušaukti Mokinių Kope- 
ra’. yvų atstovui suvažiavimų.

7. Kviesti vi<as Imperaty
vą Sąjunga- tankiau organi
zuot: provinei joje ir centre 
: riimpalaikiu> koperacijos, že-

ūkio ir są.-kaitybos kursus, 
aukuos kviesti lankylis ko- 

seratyvų narius ir tarnautojus.
8. Priminti visoms kojiera- 

ityvinėms oraanizacijoms. kad, 
ą-ir.aiit II. Lietuvos Koperatyvu

imi. kiekviena 
:mą “Koperatyvu uždaviniai m privalo sudaryti kopr-racijos 
i kovoje su falsifikacija” ir. tu-'švietimo :'r propagandos dar- 
• rodamas galvoj: diani.- fondą iš pelno nuošim-

1 i Kad prekių labifikai-ija /iu.’’

lai:

lūžiausių nieuziaginių nuo: 
liti bei n e a t) s k a i č i u oru t įTU-gž

kad vaisii

orga n i zuol a i. rem lan t 
lo daviniai- ir vir-iioim-m

n u ; ari-:
i Koperatyvą T

kai rūpintis, kat' 
atatinkamų istat 
falsifikacija.

Kaikuriu rytiniu kolonijų kvie- • '
į čiamas, Dr. K. Pakštas ketina ke- vz..aomna 
'lėtą Chicagos Liaudies Umversite- -alie 
į to paskaitų perkelti į New Yorko - ■ '<nu
gal net Bostono apielinkes. Va- m jo- .mde. 

Išiuos tik tuomet kai atsiras pakan- nmiidmunt 
■ karnai pakvietimų kelionės lėšoms ’■ ;'ą 
į padengti.

Temos: 1) KULTŪRA ir KATA
LIKAI; 2) ŠV. RAŠTAS ir GAM
TOS MOKSLAI; 3) GYVYBĖS 
EVOLIUCIJA ir ŽMOGAUS AT
SIRADIMAS ir k.

i Išvažiuoti iš Chicagos manytu 
i vasario 2 d. ir kelionėje išbūtu 2-3 '
■ savaites. Kliudytu Pittsburgo a-
j pielinkes, Rytinę Pennsylvaniją,;
I New Yorka ir Bostoną. Kiekvie- .'
I ' ,; no j e apie.inkeje galėtu pasakyti -
1 nuo 1 iki 3 prakalbu. Norintieji' ’
i teiksis kreipties ' Draugo Re
1 dakcijon

m

op<T

u t a

eižimi. 1 
animt;

;au

imu

- pusirerm
’.* pažangą

2) Kad imtų ĮKiirra p 
rigienos bei sanitarijos 
•ija :š tam tikrų žinovi 
-ėmis traukti atšakoms

■ome. kad Lietuvos Kopcraci- 
ja rižta.-i kaip galint daugiau 
patarnauti darbo žmonėms; ji 
stengiasi paimti i savo rankas.... 
vai-tojimo. uamybos. kredito, 
apdramlos ’r kitas reikalingas 
darbininkų gelbėjimui šakas.

Amerkiieč-ių lietuvių kojiera- 
lyvėm-s krautuvėms ir kitoms 
i-gzist jojančioms draugi joms, 

ėtų turėti nuosavus 
.u.-: jeigu ne visos 
tai nor.- apskričiui.

Koperatorius.
L\m<

am

ii niim-

n

r.

o<-n-

nd

savo
-ennon

riose ;os

imitraiinei Lietuve? 
ai tokių sąkrų. km 
darba< gulė*.- vaisiu-

(tojams kn e sau

o s

III.

I li-i- im-iuvo- Km-aiy?:. 
Konm"-;:- :t:<diii-.ę> di; remra- 
m Kredito Koperatyn reika

lais konstatuoja:
i ) ni‘v'>'iio( ia k i

T'l.Įo>

švietimo ir propagandos 
reikalu.

iii
n

i me-to , m p ra t i

U'-tiir: pakankama: 
. kąititahl.

• ■ r. ■
,;1
nm-ki.

Vincas Silpnutis.:

K. L.

vm'r-.

prakali);.). Be kitko imi rašo
ma :

‘‘Gerb. Rastenis pirmoje 
savo kalboje aiškino svarba 
Aliakio-Garmaus bylos. Hu

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Cleveland. Ohio. Ten Buvu

siam. — .\]>i<- ":i p.i'i d;i!>ką j;m

kur- nėr. -.-ule. č-ioim; ;<
Kurios norėčiau pnlinkčt: 
kola io džiaugsmo, kuri bebaimė- 
< mlčt um rast i - nuolat turėt.

(tis - a< dėsimo. Kasyk dailinau. 
-Tamstos korespondencijų laukia
me.

Tad irai uulin-t i. lauka- nulemti
, Ir verkti, -kąi-ti.-. aimanuot!!..
O fio’. . Jaunimui žaibai paleisti.. .
Jr vieto j vei k.-mo nždainuot...

VISU DOMEI
š<< ;:;.o ir atsakomybės de- 

tmmlTji reikalų su 
pri-iTikykile sekančios 

i".-: V:-: ‘-.-kiai ir money 
ria: turi būti išrašomi cen- 
žd:rinko A. POTEMBER- 
v:”'iir -i iiičiami centro 
n'm Vi.-: laiškai, kurie ri- 

oraan zacija. (ne biz-
ais. knygų uz- 
—t:i.- priklauso

,L:s. turi būti adresuojami as- 
meniai sekretoriui—P. DAUŽ- 
VARDIS, 366 Broadway, So. 
Boston. Mass.

pa reikštųjų

•n i ri:

$1.75

75

sl.uO'l

f Iš Lietuvos \
p- rkain

įti.iii.-: 'jc:ą mi'-im*;. Tu; ii;;'- -kančią maldaknygių:
AUKSO ALTORIUS, baitais '•'•luicifl"- v i Giliais su ka

buki'. auksuoti kraštai, nepaprastai jraži, tik.... $1.75
ANT0LASJ3ARGAS, t o k < part a pu..;.; :s. tik biski ma

žesnė. Kaina .........................................................$1.25
ANT OLAS SARGAS, r lalus skaros apdarai, iaabi graži $1.5G
AUKSO ALTORIUS, juodo- 

apdarais, su kabute . .
AUKSO ALTORIUS, m ii

AKIOLfiLIS, labai įtraž; ■■ .likanis kiOsKė, minkštais 
skūriniais a|xlaiais. tik ..................... 40

VAUOKRLIS, maža, juodais minkštos skutos apdarais,
JO

Jnk mūs’ dvasia jauna, sparnuota 
Lėkioj’ per dienuspr naktis

AR”



LIETUVIAMSvisaip dyhy AdresaiIDOJO.
Aegirdetas begėdiškumas.UŽSIMUŠĖ PROFESORIUS. <

F

ATEINA! ATEINA!!

s Mi kulis.

rinkiniu' 
rio 1-ni

įy. -

'.m

R
■&;

Didelis - filologas ( kalbinih-

. JSeredoji* lupo palaidotas no- 
ęĮėlioje inrtyr Amanas švvisty^. 
Jjuvo trejos Šv. mišios uz velic-

Amoniu buvo kupina baž
nyčia.

draugams ir visiems tiems, kn-ltie 
riuos tik susitiksi. !

t

Simanėliškių dv. (\ ’ i 1 k a v i š
Gruodžio 12-1

Ž.l ............................
i liūlį. (lai "ieš

I. K. manu

D;'A"f įįt-N I N K X B

PARSIDUODA

Mtus.

Ma*

K'E-PIR.M.
nors k;

kiti svotą LLANDŽIUS-SEYMOUR!

v/ros pu>

rno-

F. Juška

ir uedfildienials.

Maa. 
viw

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

dės 4-t 
si nari 
Naujai 
bris v 
svarbesn
Taigi visi dūlinu 
ateidami m.”,.-. n 
lute.

Darbininku 
s įrodymas i 
imliu dieno 
; io 31 d.. 
!92 7th S 
ra rengia 

. gyvai, kad 
net nebuvo 

' ha visi: wra 
< .gmos. o 
? tebereik 
j )\Ą stebūk 
yths parda 

ruošia. t 
mestų k’ 

kad Darbiu 
■toks, kokio Bo- 
’ai da nėra 
ko.

Lietu vys Gydytojas
772 EAST BROADWAY

So. Boston, Mass.
VALANDOS:

į Tel. So. Boston 0823
■ ' LIETUVIS DANTISTAS

OR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boitoa 
Ofito valandot

deo 9 Iki 12:00 ryte ir nuo 1:30 
Iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare.

453 WEST BR0ADWAY, 
South Boston, Mass.

■ Darom dailius paveikslus. Veseillas ■ 
traukiam vakarais. Utnlikom vi- j 

1 sokios rūšies rėmus.

■-įpėjo po 
o m?:tri:

Ateik į šį oaiūĮ su v 
sa savo seimvna

KELEIVIS” APSIKRĖTĖ

.ikrai gali I lik pa - ■
mąstykit. Į BALIŲ TURI par
davę virs penkios dešimt dole-, 
ilų vertės tikietų. ‘. y. : <- 
atrų, korėm- : Darbininku 
valią. Tas 
..une balirc 
ppaprastm
Taip, ta^

o rrepapras 
no ir Dor

’ ės “sinT/ 
kepsnius.
iragus i 
irisirengim 
'iauskienė -;ik

Ji turėsianti v
L> dol verda nė ’ ’:

•afthštų} ” 
vinskienė
1 riešinasi^ -ak^ 

tame kanm- 'v 
diskas km

i ridi.” M.
taikys.

Na, ką Či;: j 
visi ten būsime 
visas gerybes. <_

Tinmus.
Is Tik, nebūk Tamsta labai
^‘lokanmas,” nelaikyk Darbi- prasti kas ji leidžia. <>al bai

Baliaus paslaptybėje, pn- dyklės naktimis jj nabagėli ne 
/šakyfc wp?e ji s-frm iHminni, varjpTt*. nnr« syki galės rink-

< Į ITALIJONIŠKI ARMONIKAI
M.‘s .Ur

ba me ir im- 
lx.rti;oj;nne

f VIETINĖS ŽINIOS Žinios iš Lietuvos i™‘’sm*piaiNi(ĖS|B«stoiio bMw«a« w
| Su Sandarieč-iais visaip gali' w IIFT!Ilfl 1 lio ■ ■ ■ . <

1 “LITHUANIAN SONG ’ 
GARSIOS DAINININ

KĖS REPERTUARE
! \\

Buvęs

.Praeitos nedėlios po nmty.
Simpbony -idėj kmi.eriavo

iki; um\ai Inu
■ i<- . 'U \ iy. N;

Metropolitui! aiu i-ič. 1 '■ 
■, i •!> i." ::

'dram.-iLširn- '.ip.!-mm>
Ponselie. Ilu 'o grąžim ar 
tistiška gra.-:/;: m-i p.-m-mm!' 
kurnu t v-. \ I’m
klika, k.irios im.\u ūm .:m '-..i-

1' ' 
.. r imipm.o.

S50 UŽ A!

jai tiesiog ov;ų-jja> k.-jė. X •-
Į Cambridge.

norėjo nuo p;.i. • M : i;o \v! <k: g y

Bet mum.' • mm- > . ąpkamno ■

kaipo limtc:; '
ji savo )•<■:>“ : 1
navo gai-'ioj ; :..p -z:t v
Chopin’o tmp vmmmm;. ‘ l.'.u -

-•.'.m.- 1\..
' 1 i .

uanian Smi_." Tai :-.:vc ' ?.. ’. V

atspausdinta ]>>•<,gramuo'O '.y (■ '< j?-11ii. i<!

skelbiliUPisi ,oj ’.O' . ?..ji>, a:’.-
lima šaky;! mdžmmrn Bosum- 
muziku. I, •! m. zii: - •. \■

DARBININKU BALIUS ikas ir mergaitė apdegė.

METINIS SUSIRINKIMAS

JUsKA PAGULDĖ AMERI 
KOS ARMIJOS ČAMPIJO 

NĄ JOE MALCEV7ICZ 
DU SYKIU Iš TRIJŲ.

Mariamnolė

Renge

CAMBRIDGE. MASS.

Valdyba.

aini pailaj

Pigen

!EEXTRA! EXTRA' EXTRA!

Pereitą Sekmadieni išėjo 
' ‘Tiesos/ ’ No. 6.

Galės miegoti sau ramiai

lindi; i vali

Taisytina gatvė.

p.’inml y-mr

negalėjo

nkhimn ir no'ii'ipra.t 
pi>r ‘-a ve didi mok
i' turiniu lupoiio

,...,,1.,.,.-,,,: . l'ii-j ' i- "111111111 piaueMi .vasiuia ir apielinkl.lllA<>\ellll>. l\ad butų sali- Jieluviams. kad aš atpirkau nuo Rak 
iei iau finan-• ":!U"ko |<nuituvę už pigią kainą. 1

' pro^n )>usinatido<l:una< mini^inau vi

CAMBRIDGE, MASS

Didžiausias lietuvių garadžius

ules parduodame naujus 
vinis

l į juos.
k tiru s. taip-gi
Turimo dengtą (adillac, 
])arsanid<»ni

| krikštynoms ir
J Patarnaujame dieną ir nakti.

1 Technology Garage, 47 \Vind

I V A S
361 Broadway, S. Boston, Mass.

ORKESTRĄ
mšku;
ni o n I kus, 
geriausi pa- . K t 
sa’.llyj. De-

įmes meią garantija. Musą 'kainos 
uos. Dyką! jmr.Htymai dėl‘pirkėją, 
mdogu.s sii;i.<-iame dykai. RUATTA

and.. D<-

laeal 
Home 
Heat -

Buk patogiai per pirmas ‘-.a- 
latidits zero” per tą laiką ka
da pečius skiepe užmigo. Ne
reikia bijotis slankioti ]x. 
šalusią stubą liudijo šildytu
vas duoda užtektinai šiiunio. 
Radijo-šildyruvas išmeta šaltį

Pereit iki ink RnrUanlj iri. *ian 
•/oį/l.-, nt-oiod jį v-ijp

BOSTON CONSOLIDATED GAS CO.

PADĖKAVONf

M. BUKAITIS
i 449 Hudson Avė., ĮRochester. N Y

KRIAUŠIUS
SIMOKAITIS per-

| pm'ąjsj,

A. SIMOKAITIS
344 W. Bcoadway, So. Boston 

(Antros Itibos)

ŠIAME KETVERGE JUŠKA 
RISIS SU MILŽINU 

LENKU.

RANAS JUŠKA

S K O R S K Y

LEONE L A B R i O L A

CHIEF MONTOUP

J O E M A L C E W I C Z

Hilu -

Ar atsllalk; ■ 
i -TuSka orj»k šln? 
I mllžiuii t Pamitv-

Mariampolė

Dideles Ristynes

REIKALAUJAM AGENTŲ.

PILVO IR NEMALLMO SKILVIO.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.

DR-STš LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-J01 
VALDYBOS ANTRAtAI 

Pirmininkas — J. JaroSa,
502 E. G-th St., So. Boston, '!a.< 

Vlce-pirm. — J. Grubinskr.s,
157 M Street, So. Boston, Mas*.

Prot. Raštininkas — A. Janušonis, 
142C Columbla R<!.. S. Boston, Ma<«

Flnlnsu Raštininkas — K .Kiškis, 
8 Hatch Street, So. Boston, 

Iždininkas — L. Svarfilys, 
111 Bowen S t, So. Boston,

Tvarkdarys — 1*. La tieka,
3.95 E. Fifth St.. So. Boston, 

Draugijos reikalais kreipki:.'o 
■los j protokolą raštininką.

Draugija savo susirnk’mr.s laiko 2-rą 
ųedėidien! kiekvieno menesio l-ma vai. 
oo pietą parapijos shi&je. <t'w Šovini a

MARŠALKA—K

16 METŲ SOUTH BOSTONE :

D R. H. S. STONEį
AKIŲ SPECIALISTAS

S99a W. Broadway, So. Boston
Valandos : Nuo 0 r. Ik! 7 v. va k.»

rinkimui kas pirrn:i 
;o menesio. po mini.

Tel. s. B 4'yv. ;

• kam tik rūpi žinoti, kas dedasi Lietuvos kali 1121 riuomenėj, privalo užsisakyti 1925 metams 
" 5 kariu laikrašti

“KARĮ
KARYS" rašo r 

italais, 
sien io.

VISIEMS šviesesniems žmonėms 
nes jis spausdina bendro lavinimo raštu.

KARIUOMENĖS švietimo Komisijos "Karyj 
pranešimus, kurio Įdarai 
švietėjams.

' KARYJ” randasi paveiksiu, roginit
SPORTININKAI pri valo skaityti "kari.” nes jis :a 

tu laikraščių rūpinasi jaunuomenės kū 
nimu, paduoda daug sporto žiniii iš T.ie 
užsienio ir apskritai "Karyj" goriausiai atspi 
di kariškas ir civilis Lietuvos sportas, 
skyrių “Karvį” -.oda sportininkas

■airiais

>> i\ <111 V t i

>avo si<m:ytujarrs atssiKo s Klausimus. 
''Kario” prenumeratoriai dovanai gnu’

- gražu, spalvuota sienini Karių Kalendorių 
1925 metams. Kalendorius dailininko Joman
to darbo, papuoštas I). L. K. Vytauto portre’u, 
kitais paveikslais ir surašyti jame žymesnioji 
lietuvių ginklo nugalėjimai nuo pat senovės ligi 
Šių (i ienų.

rašo daug karo ir civiliu rašytojų, mokslininku, 
poetu, sportininku ir.kitu.

KARĮ” redaguoja majoras I’. RVSECKAS.
‘KARIO” kaina metams 3 dol., pusmečiui 1 dol. 50c.

ADRTSAS: Kaunas, Nepriklausomybes Aikftč, "Kario” 
Redakcija.

KARYS 
METINIAI

"KARYJ"

1 Tel So. Boston 27v i

! J. MAGDONELL, M. D. į
OaUma tutikalbZti Ir liftuviikat

orrao valixtx)«: Rytais iki 9 v«l 
Po pietą nuo 1—I 
Vakarais nuo6—t

538 E. Bro&dway, So. Boston :

Tel. So. Boston O4G4-J.

JURGIS STUKAS

DR. PUSKUNIGIS
i GYDYTOJAS I 
VIDURINIŲ LIGŲ

j vai. 0 Iki 11 rvte. 1 Iki 3 po pieL 
7 Iki 9 nk

I 389 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 2881.

Tek Brockton 5112—wT|

dantistas

OR. A. J, 60RMAN
(GUMAUSKAS)

705 Mato St., Mentalia, IUm 
(KaapM Broad Straat)




