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MiūtiinĮĖ ,^o*(50
darbininkas 

B66 Broadway, Boėton27, Ri 
Tel. South Tfoiion

Jūrtslttftl tar! MiprtUtį lrBd jų 
. aukot ix pariiventiinM dėl katali
kų tpaudoa auatiprinimo bua m<- 
loneania Dievui ir pačiai Balny- . 
$ial, j ir įmonėms naudingeaąia, Ą 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net nagu bažnytines apeigos, Pa- 
koL ta nesupras visi katalikai, mea 

’ neįdiffie tiWs sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 

• rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai,^.pirmiausia gi Pinigai/ tu
ri skaityti tai gavo didžikusiu už
daviniu. ’ ‘ ‘

? ' * ' Vyskupas Kilian.
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PADIDINK PRIEGLAUDĄ, j KOOPERACIJOS DIVIDEN-

. CLEVELAND/— Geležinke
lių darbininkųbrolijosnutarė 

’ padidinti senelių ir sužeistų ge
ležinkeliečių prieglaudą, kuri 
' randasi Higliland Vark, III. 

Tam reikalui paskyrė $150,- 
000,

J.

APLENKĖ PERKUPČIUS.

CLEVELANdT Ohio. —Nuo
- šešių iki aštiionių vagomr iš- 

parduodama anglui bu perkup- 
čių. Tos anglys ‘yra iš IVest 
Virginijos Coal River kasyklų 
ir Kentucky valstijos kasyklų, 
darbininkų unijų valdomų ko
operatyvišku būdu. Tas anglių 
kasyklų kooperacijas įsteigė 

i Brotherhood of Locomotive
Engineers.

f

F

t

Per pirmąjį šiij/metų pusme
tį Scottish Wholesale Coopera- 
tive Society išmokėjo gerus di
videndus savo nariams ir kos- 
tumeriams. Per pusmetį- par
davė prekių už $37,400,000,, jos 
diriito^^g^^įgm’ekįmuŽ' 

divideridri iš
mokėjimo kooperacija paside*, 
jo atsargon $78,000, specialin 
fondan, balansas' liko $860,000.

TĖKYS NUDŪRĖ MOTERĮ, 
f- » _

HILLSBORO, Ind. — Mary 
Cooper,, 81 metij amžiaus ėjo 
per fannos kiemą. Nelabas te- 
kys taip ūžątakayo, kad jos. vi
si šonkauliai ir-kojos buvo su
laužytos. ' ..

*

Ispanijos ūkininkų progresas
ISPANIJOS SODIEČIŲ 

VEIKIMAS.

Konfe-

4 , MADRID. — Gen. Rivera, 
Ispanijis premieras ture jo* kon
ferenciją su Katalikų Sodiečių 
Konferencijos atstovais. Pre- 

. inieras tarėsųsu tais' atstovais 
apie žmonių soci jalius ir ekono- 

/ minias pagerinimus. Prėmie- 
ras buvo nustebintas plačia ka
talikų: konfederacijos darbuo
tė/ 

t

^Ispanijos katalikų konfede
racija yra visos Ispanijos ūki
ninkų susivieųijimas.
derącija turi skyrius visuose 
Ispanijos kampuose. Iš viso 

. skyrių arba sindikatų yra 4,- 
000. Į juos priguli žemių savi
ninkai ir visokie- ūldų darbi
ninkai. Jų darbuotė nesiremia 
.kėlimu klesų ‘ neapykantos ir 
kovoSj bet veikia vienybėje 
kad pakėlus' ūkio darbininkus 
materialiu, socijaliu ir dvasi
niu žvilgsniu. 4 Materialiam 

^pakėlimui .steigiama paskolų 
• bankai. Tie smulkūs ūkio ban

kai jau turi pamatinio kapita
lo 200,00^,000 pesetų. Kadan
gi kreditas teikiamas labai sau- 

; giai, todėl žmonės į tuos ban
kus noriai depozituoja savo 
taupinius. Gausiai depozitų 

. turėdami tie bankai galėjo 
daug paskohj .padaryti. 'Tai
gi iš šėrininkų kapitalo ir de- 
pozituotų pinigų bankai yra 
paskolinę ištikimiems ūkinin
kams 300,000,000 pesetip

Ūkininkams reikalingos pro- 
. kės; perkamos konperatyyi u- Inl- 

du. Tokiu kooperatyviu būdu 
perkama trąšos/ mašinos, sėk
losir kitokie daiktai/ Per.me- 

. . "tus tokių kooperatyviu būdu 
pirkimų padaroma už 60,000,- 

.000 pesetų. Ūkininkų produk- 
. tai parduodami ir*gi; koopera- 
. tyriu .būdu. Sindikatai perka 
žemefc didžiausiais plotais. Tos 
Žemės eiiįa arba, bežemiams ar
ba mažažėniiam4 ?emių ko-*

•Sa

, ■ I

000,000. Tūkstančiai bernų Į- 
gijo žemės, per tarpininkyštę tų 
sindikatų. . Bendri randavojį- 
mai teipgi inėjo madom . Tokių 
randavojimų yra 54,000 hekta
rų... Sindikatai įsisteigė malū
nų,' pieninių, aliejaus spau
džiamų mašinų ir tt.. ir .tt. Tu
ri Įsisteigę ko.iperatyvių .duo
nos kepyklų. Apdrąudoję teip
gi pasivaryta Žymiai, Apdrau- 
da veikia nuo ugnies ir nuoA 
neužderėjiraų. Tokių apdrau- 
dų paimta, už 38,000,000. Sin
dikatai per metus vien medaus 
ir vaško parduoda už. 100,000 
pesetų.

i

Ispanijos direktoriatas, kurs 
įsteigtas ministerių kabineto 
vieton, pienuoja reformas. To
dėl premieras Rivera tarėsi su 
•Kutajrkų Konfederacijos atsto
vais apie tas reformas. Kon
federacijos delegatai aiškino, 
lcą konfederacija mano veikti 
ateityje. Tie konfederacijos 
pienai galės būti pamatu direk- 
toriato pienams.

Konfederacijos' atstovai pa
reiškė, kad stovi’ ulži koekzisten- 
ciją (sąbuvimą) privačios ir 
kolektvvės nuosavybės, už 
smuklių ir stambių ūkhi buvi- 
mą, už palengvinimą pervedi
mą žemių ir nuosavybių iš ran
kų Į rankas, už apsaugojimą 
biednųjų, už praplatinimą ū- 
kimnkdins reikalingų ūkio ve
dime žinių, už steigimą pavyz
dingu ūkių, kad senoviškas ne
našus ūkininkavimas kuogrei- 
čiausia išeitų iš mados»

Toledo1 mieste sindikatas įsi
steigė TOaša S^ąl1 nupirkda
mas namus, kur kvatieravo so-
eijalištai. Toledo miesto Tede- PINIGŲ PELENAI TINKĄ.

.. •.........L.............

RINKIMAI ANGLIJOJ.
i

LONDON—RinkimaLįAng
lijos parlamentą įvyks gruo
džio 6 dr j Rinkimų agitacija 
pačiame įsisiūbavime. .Spėji
mas apie partijir laimėjimą 
šiuo sykiu taip netikras, kaip 
oiu spėiinias^ ^ ., , ; bo Partijai valdant negalėtu

tvta 1,382. Iš ju išrinkta bus 
615. Tarp kandidatų yra 38 
moterys. . 1 /

Konservatistai pastatė (531 
kandidatą, liberalai 420,! dar- 
bieči ai 416. . Smulkiosios parti
jos 15.

Konservatistai stoja už aųgš- 
tą muitą, liberalai už laisvą 
prekybą. - .

Už ką stoja darbiečiai, t. y. 
Darbo Partija'? Į tai plačiai 
atsakė darbiečiij .. vadas J. 
RamseyMęDonald. /Į

Jei Darbo Partiją-š'iuo'se rin
kimuose imtų viršų ir tokiu 
būdu gautų progą paimti savo

, ji '

rankoisna valdžios , vairą, tai 
pasak MacDonaldą, Darbo 
Palfejli nČpra^ų. vUo cldr- 
ho nW pradžioj ‘'nebandytų 
vienu matd* įvesti ^fojąbsJ ši
tokių žingsnių' Dūrbo. Raitija 
neturėjo omenėje daryti ir jei 
kas iš veikėjų Darbo, Partijos 
apie tai manė,- lai dabar jį .Ru
sijos pavyzdis pagydė.

■M . \

Pirmutinis Darbo valdžios 
tikslas būtų panaikinti mili- 
tarizmą, . ne vien kaipo' orga
nizaciją bet ir kaipo5 trųstą. 
Panaikintų teipgi senus diplo
matijos būdus. Darbo valdžia 
.panaikintų kliūtis, trukdan
čias Amerikai kooperuoti su 
Europa. Darbo valdžia .rūpės-’

tingai pildytų tarptautines ob- 
ligącijaš. - Anglijos darbo val
džia kištus į 'Europos reikalus 
atsižvelgdama į savo interesus.1
Kadangi Europos valstybės te- 
bėsiremia mijitarizmu ir daro 
koalicijas, tai Anglija ir Dar-

apšeiti be talkininkų ant Eu
ropos kontiiiento ir be ginkla
vimosi. - Kuomet kitos1 tautos

• f ‘

ginkluojasi, tai nei viena kita 
tautą negali jaustis saugi ir nei 
viena tauta negali būt įtikin
ta mesti ginklus. Darbo val
džia stengtųsi Europoje, palai
kyti balansą ir neleisti nei vie- 
nai pusei valdyti kitą pusę. 
Darbo valdžia prielankiai ątsu: 
neštų į. Europos naujai susitrė? 
tusias valstybes. Darbo Parti
ja priešinga Vokietijos smaugi
mui^ Darbo -.valdžia žiūrėtų, 
kad vokiečių tauta nebūtų pa
vergta į baiidžiaunįnkę. Dar
bo valdžia įvestų laisvą preky
bą ir Darbo Paktiįa yra išdir
busi pieną kaip bendrądarbiau-i 
ii su tropiskomis šalinus* heįjįĮ 
išnaudojimo.■'< Remiant eEm>4 
poa. silpnesnesias ■ tautas-Angli
jos Darbo tvaldžia nedarytų 
taip, kaip Franci ja, kuri sau* 
prielankias tautas remia jas 
ginkluodama. įTokiai paramai 
Darbo valdžia nei sulūžusio 
skatiko neleistų. • Tautos turi 
būti paremtos ir-gi ne , taip 
kaip Austrija, neš iš tos para
mos tik finansistams nauda išė
jo. . Darbo valdžia be , jokių 
atidėliojimų pripažintų Rusijos 
valdžią ir tiesiog susineštų su 
Maskvos valdžia klausime pre
kybos.

SMETONA PALIUOSUOTAS

“Draugas’’ skelbia .gautą,iš 
Kauno kablegrainą, kad Lietu
vos huvusis ’ pirmutinis prezi
dentas, dabartinis Lietuvos 
Respublikos universiteto profe
sorius k; ‘ ‘ Vairo’ ■ redaktoriuj 
išleistas iš. kalėjimo, kurih bu
vo uždarytas trinu? mėnesiams. 
Kalėjime Lietuvos ex.-pfeziden- 
tas ir universiteto, profesorius 
.išbuvo apie, porą savaičių.

■ Kaunan atvyką Anglijos ne* 
paprastas atstovas ► Vaughan. 
Anglija sutiko duoti Lietuvai 
paskolą iš 23 milojonų litą. .■

>

racija turi 40,000 narių. Nese
nai tasai sindikatas’ turo jo rali-1 
ginęs iškilmes,- kur dalyvavo partmenliis sutiko atmokėti 
kardinolas/ Roig ir patiki vys- 
kųpai. :

Ispanijos karalius sutiko bū-

- e" ■. “**-***■ • A ”

iTOASKINGTON. Edo de.
1

vienam No/DRkotos bankui už 
pristatytus? nudegusių popieri
nių pinigų pelenui Tarne bam

4

PERMAINOS MUSŲ UŽSIE 
NIŲ ATSTOVYBĖSE.

* l . -

^Musų_ątstoigrbėse_užsieny_į- 
vyko šie pakeitimai. P. P. Kil
nias, . būv£& Užsienių Reikalų 
Vice-ministeris paskirtas Lie
tuvos- NepaprastuojuAstovu ir 
įgaliotuoju Ministerių Italijoje 
prie Krivinalo ir jau išvažiavo

4 Bizauskas, buvęs atstovas prie 
Šventojo Sostu' yra paskirtas 
Lietuvos atstovu Amerikai. A- 
merikon išvažiuoja lapkričio 
24 dieną. Kas bus "paskirta į 
vakuojančią prie Šventojo Sos- 
to atstovo' vietą,* dar nežinia.

Pirmasis Sekretorius Lietu
vos Atstovybės Vokietijoje p. 
St. Girdvainis yra perkeltas 
pirmuoju sekretorium į Lietu
vos Atstovybę Prancūzijoj, o 
buvęs jo, vietoje p. K. Grauži
nis tęsia toliau mokslą. P. TL 
Rabinavičius, buvęs pirmuoju 
sekretorium Atstovybėj Angli
joj yra laikinai atkeltas į Kau
ną.’

i-

įUIETūyois ĄTčTOVp AMIU 

, RIKAI,p. CARNĘCiaO 
.. NAUJAS PASKYRI- .
... , ■ MAS. .

• d. ■•i .a—„,■■■■■

Išbuvęs pustrečių metijIšbuvęs pustrėčių metą A- 
ifterikoj Ir dabar .esąs Kaune

r

išvykti paskyrimo vieton,’Nau
ju Lietuvos atstovu Amerikai 
skiriamas p. Bizauskas.

• .A -- ___________ * -■

VILNIUS (Bita), Spalių m. 
24 d, įvyko1 komiteto kovai su 
brangimui posėdis, k tiriame 
nutarta paskirti komisiją ištir
ti turgų ■Įlietu kalnas prod ūk
iams ir užklausti darko inspek-

stato jis brangumo Id/limą Vil
niuj ir kuo paaLšItinama to kili- 
nio skirtumas, būtent tuo metu, 
kai Varšuvoj 83,25 nuoš.’ Vi I- 
4puj —: 130 nuoŠ. Be to nutar
ta prašyti • vyriausybės komisa
rą pristatinėti kasdien Vilniun 
iš valstybės atsargos vieną va
goną miltų.

VILKTOS (Eltą)),' Vilniaus 
krašte šaukiama 42 dienom Ia- 
vintis ,1898 metų gimimo atsar
giniai. , t

VILKTOS (Elta), Lenkų 
darbo ir socialūs apsaugos mi-- 
misterija paskyrė VUniaui

■ * J

krašto labdarybės .įstaigoms 1,- 
100,000,000 L iii. Dėl sunkio? 
minimų Įstaigų padėties tokia 
suma yra visai maža ir jų pa 
dėti pagerins trumpam laikui/■

■jT-

VILNIUS. (Elta). ^‘Dziennil

VILNIUS '(Elta). Sustreika-

DIDELĖ KATEDRA/

SPRINGF1ELD, UI,— 
miesto diecezija pienuoja si; 
Hlrdtėdrątrž$^ 
gi bus statomas naujas vys 
po palocius ir katalikų h 
sehool.

ĮSTATYMAI

vyskupas Curley pareiškė, 1 
-įstatymais žmonių negali 
pagerinti.. Kurorte, kad Ai 
rike jau perdaug Įstatymų 
vis jų skaičius didinamas, j 

rodė toliau, kad Įstatymą : 
Ida pildyti, ločiau tie pilieė 
kurie re tiki į kurios nors p 
tvino geruma, turi teise ir 
reigą. varytis už jo pąnąik 
n-ą. . k

iškilmiNg-os pamald

WASMINGTOK -tšv. t 
riko katedroj Padėkones < 
noj buvo iškilmingu miš 
kuriai atlaikė šventojo T 
delegatas archysknp&š* Fui 
jsoni-Biondi. Augšfi valdi 
svečiai'buvo katedroje laike 
iškilmių. ’ ,

PRINCESA BAZARE.

LONDON.^^nceki - Lu 

našlė kunigaikščio Argyle, 
lyvavo atidaryme haząro 
Patriko parapijos. Priml 
bazare pasveikino lordas 
vat, kurs yra katalikas. J 
savo kalboje princesą svęil 
damas pareiškė, kad Didi 
joj Britanijoj nėra ištikimoj 
piliečių už katalikus. Tojil 
tikimybė kila iš to, kad k;l 
likai turi pilną laisvę ir jei 
trukdymui nei vartymų iš j 
džios pusės nėra. I

'atostogose ’Lietuvos atstovas M'ilenski” rašo, kad pastarno* 
•Amerikai, p. Čarneckis ’ gauna i ju metu Vilniuj , stipriai varą 
naują. paskyrimą — Utstovu akciją socialistai. "Tu pasėk- 
.Anglijai:* Tūp tarpų paskyri- mes — visa eilė streikų, 
jno klausimas išrištas principi-Į 
niąi, galutinai gi jis išsiris sa
vaičių bėgyje. Jau Mausta vo aliejaus falmkų darbinin- 
Anglijos valdžia dėl p* Čarnec- kai. Jie reikalauja išmoketį 
klo. kandidatūros, ir gautas su- brangumo nuošimčius. Tokius 
tikimas. P. Čarneckio uždari- pat reikMavimus stato ir inios- 
nys Amerikoj buvo — išgauti j to malūnų darbininkai. 
Lietuvos nepriklausomybes pri- Į -
pažinimą. Pripažinus AmeriU VILNTOH (Elta), Pastarno
kai Lietuvą de jure, jis tuojau ju metu kainos prekėms ■ kyla 
padavė rezignaciją, bet tik dėl kasdien. Skalbiniai ir geltnū- 
kaidairių.kliūčių tarėju dar ten b§ jau prašoko priekarines 
kurį laiką pasilikti. Gavus kainas, Pav„ viršutiniai bal- 
faiviiimt pąslvyruūąi mano U'ž? di. marškiniai kainuoja 7,000,- 
kėlių dienų drauge su /Žmoną 000 k nu dryžuoti — 4—4,500,-

4 ■'DARBININKO” DOVANOS
Nuo pat paskelbimo uDafbinii^oM užsifasymo vajaus, 

4‘Darbiuinkaš” yra jau daug išdalinęs dovanų knygomis. Ypa
tingai žmonėms labai patinka; dvi ImygutU “Trįs KelaiMain ir 
“Dangaus Karalienė.“ šias knygas prenumeratoriai gąvę do
vanų, negali atsigerėti ir daug jų savo dėkonės laiškuose, pa
taria, kad kiekvienas katalikas užsirašytų nors pusei metų lai 
k^aštį hbarbininką>V kuris eina tris kartus savaiteįe} o tikrai 
beskaitydami jį, pamėgs.

Jau beito vos vienas menuo, tai kiekvienam gerai mąstan- 
čiafe) /norinčiam apsijĖiaŽmri^užinoti, ta pasaulyj dedasį 
būtinai reikėtų užsisataį^ itoininki.11 ■ Jo Išaina labai pri
einama. Metams $4.50, Bostone ir apielinkėse $5.50. Užsimo
kėjęs iš kalno, kiekvienas gaus dovanų knygomis ui $1.50, Pu
sei metų kaina $2.25, Bostone ir apielinkėj $a75.

Lį Lietuvi “Darbininkas“ .yra geriaušia “KALĖDINĖ 
DOVANĄ. Kiekvienam' ubanta j Lietuvi “Darbininką,“ 
dĮiūdĮta dovanas ta paMas tap kad viriu j paminėta čia 
uir&šytpjas1-D?1 gatt ta dovanas ar sau pasiimti ar savo gimi- 

Įrito& taigstL . Mes dovanas pasiųsime jo nurodytu adresu. 
. miL18INGW ’̂

Eina girta) ^kad Rusijow . ^alldos^jau netoįL . PaaitobūkiteL
... ' 7 . • ^SkKBĮNINKAS1 1

500 oriaivių rivillta talata 366Iroaduraji : ; - South totaų

KĮEK LIETUVOJ
. . GYVENTOJŲ.

X
Lietuvos gyventojų surašinė

jimas parodė, kad •dabartinėse 
Lietuvos sienose, yra 2,011,173 
gyventojai. Vytų 962,76a, mo
terų 1,048,408. Lietuvių 1,696,- 
158, žydų 153,332, lenkų 64 j 05, 
rusų ’ 48,392, vokiečių 23,973, 
latvį 14,318, kitų 4,656. Sve
timų piiiėčių.6,239. , Gryni He- 

;tuviai sudaro 84,34 nuoš* ki
tokie 15.66 nuoš. Klaipėdos iv 
Vilniaus kraštas į šias skaitli
nes neineina.

APLANKYS ISPANIJĄ.

MAnRro.V/Yteinauti pa

vasari Italijos karalius ir kara
lienė aplankys Ispaniją:

PIRKO 500 ORLAIVIŲ.

t-

ii konfedetaljos ga£W pmL :ke buv<r gaišta ir dalis pinigių valdžia iš ’Kūlahdtjos, pirkus;
ta > - “ . - 1 * W Jta. , S - ’ t - frAA , . t»/b . * i -< H \ ’*
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000 k pu. paprasta skryheli
1—1.500,0001, m., gera — 5-1 

000.000 1, m., rudeninis pa 
-^30.000,00(1 ' 1, m., papra 
kelines —> 8,000.000 1. m.
bar mieste jau susidarė to] 
aplinkybes, kad darbo Ž 
nes negali nusipirkti net p; 
reikalingiausių daiktų.

DĖRLIŪS GERAS.
.*•* *'■ MARIAAIPOLB. 

linkėję derlius buvo ganą 
ras. Vi si javai tinkamai u 
rv,jo. šieno, palyginus su 
nai metais, gauta keletą k] 
daugiau; Kadangi rndun T 
gražus, tai išnokė sėkliniai 
Iii lai v k urių t ikimasi būsią 
eini, Biilyes bemaž visur 
kaštus. Diiržovęs strūpiail 
Imuos,, nes bijomasi šalčiąl 
sij svėntesi Pasėtieji rugiai 
šur gražiai, žaliuoja. Net I 
kurie šojo jau bulves nukJ 
'•tą dirvą irdų' pasjiej^ J 
Ihmt 1 del.gražaūĘmm _ ViJ 
nun/uedžių. baigiami raš 
iws vėjas krečia ir maišo 
,pia lapų.knnnūdso;

, RTOiehivft*') .
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D SI) E PILYPAI:—< .reikalai? Pairijotizmas bė tu
Mau-abai nepatinka klerika- kėjiminio pagrindo visuomet 

Iii šmeižtas, kad laisvamaniai, - A -««ftnwflu .
o ypač tautininkai, greičiau uzl- m,.,.' v . '. ,
kitos i&utčja. Kaip galM katt-oos as tmm barti:
skleisti panašius šnfeižtus įiepa- p1* ^lOfc! kurie istautėja, ar tuos, 
vemtus faktais? Malobėk sm [ kurie jieiiis ištailtėjimą priki'- 
barti Juos, kurie tas nesąmones hr? •
ra.^o.

X ■

f v -

i 

~ v ' *

būnav . r
Balaitę nereikia laikyt visa- 

iega, nes ji nepabėgs, Jųrei- * 
kia vartot iš galo, už kotuko, 
ne už dahtų. Taip pat ir peflį 
reikia 1 yartot. Peilis niekuo- . 
met negali atlikt šakės paini* 
gas W L.y. nešt- mėsą ar dar
žoves prie burnos. Peilis yra 
tik dėl atsipiovinio, b šakute 
dėl valgymo. v

. Yra priimta valgyt skystų 
viralų šoriu šaukšto* ne galįi 
kaip esu mačius darant.

Dlibųa reikia laužt šmoteliais 
kųsnio didumo ir tik tada' dėt 
burnom Iš visos riekutės kas
ti duonų tinka tik vaikams, ka
da jie begiodami^telgo. <

* - ■_

Vištienos koja galima paim
ti ir į rankų, jei kaip kitaip 
nebegalima. Bet beveik vi
suomet galima apseit be to. Ki
tokios mėsos kaulus nepridera 
į pirštus imti. Negaliu pa* 
miršt kaip sykį mačiau gražia
me, pokilyjė puikiai apsirė
džiusių moteriškę, kuri grau- 

griebusi. Per smakrų h? piiš-’ 
tus taukai riet varvėjo. ’

Salotas nepriimta su peiliu 
plaut.. Keikia jas šakute vinio- 
ti Čirba jos šonu perplauti.

Patėmykime kaip tykiai val
go geruose viešbučiuose. Ne 
tik nesigirdi sriaubimo, bet nei 
sakučiu nei peilių balso kaip 
juos padeda ant lėkštelių. 

■ Tekcr pastebėti .kaip nekurie

EIMYNOS
• ■. ■

ŲtytDISlfeŠ PATARIMAI
• (Tąsa)

Apie pietus bei šeimininkes 
lėlę, ■ ' - :

NękurioB šeimininkės rengia 
svečiams pietus iš kalno ir 
stengiasi kad kuogeriaiisia pa
tikti. Pietūs, kad ir skaniau
sia padalyti, apetito, nežadins, 
jei šeimininkė gražiai nepasiū- 
lyš. Ji turi turėt geras akis, 
turį tėmyt ar netrūksta vienam 
bulbiiį, antram mėsos ir t. p. 
jeigu jau pačiam svečiui prisi
eina visko-prašyti pas kitų, tai 
jau žinok, kad šeimimnke jį už
miršo. Per dideles vakarienes__

L svečiai turi vieni .kitus prižifi-Į dvejopai pavadint — prastai 
rėt ir’pasitarnauk JLabai ne- ■

YS
ii: “Tai niekis” ir toliaus ra- 
iikiaį valgyti. Juk kiekvienam 
tas gali-atsitikti Kaltininkas^ 
žinoma,‘ turi timmpai atsipra
šyti.

ei ir pačios šeimininkės vai
kas prasikalstą, tai nėreilaa 
ant jo bprtis prie svečių. MO 
tu toks ir toks, aš tau pirštus 
nukaposiu,” kaip kada išsita
ria supykus motina. Svečiui 
nesmagu klausyt šitokių ^kar
mų.

Šeimininkė privalo taikinti 
gražius Žodžius vartoti ir sąvo 
vaikučius to pat išmokyti. Kaip 
kada ir tų patį daiktų galima.

kati 

ir gražiau. Jei koks nėiiianda-

LaĮsvamaniuks,

Šmeižtas ne vienam nepatin
ka, gerb. Laisvamaniuk! Bet

. [neviens tiktai šmeižtas nepatin-
Įka. . Labai tankiai nepatinka ir 

,'ypačlvTiometji 
[ | mūsų klaidas išparbdo. Gi Čia |

■ toji pasalau kad laisvamaniai k. BK? SrComiectknt apsto 
įreičiauma ištautė ję, ar tik ne | '
■[bus pilniausioji teisybė. TikMedžio20 d.KasimaH. 
^nagrinėl^ tamsta. S.
pats matysi, kad taip yra,
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MARŠRUTAS
Centro Pirmininko Prakalbos

Gruodžio 2 d. Worcester,
Slass. spaudos savaitėje. -

Nuo1 gruodžio 4 d. ild 18 d.lmandagu ym. pačiam svečiui’g^ svečias išsitaria nėgražiai,

v

'*

«

u [ Viųų pirma stambiausieji JrlN. I-I. — K D.; K. &‘kuopaiv 
[ideaiingiausieji. laisvamaniųĮ Gruodžio 22 d. Lewiston, Me. 

adaį komunistai bei bolševikai Į— L. D. K. S*, kuopai.
Gruodžio 23 d. Riunford, Me, 

- L. D. K. S. kuopai. ''
Studentas Daųžvardis

—• Londonan, greit New 1 orkan atvyks p. K. Bizauskas, nau
jas Lietuvos atstovas Amerikai.

VisĘ šaliif diplomata* pripažįsta, kad Vašingtone ir abel- Įyra didžiausi rusofilai,i vądi-|:
«aai Amerdtpj sunkiausia c jiems dirbti. Mat beveik'kiekvie- Į parsidavė Husams, ' už 

na Europos-valstybė čia. r mi labai daug šavij piliečių, o dar' gerus pinigus, bet vis gi par- 
daugiau, vientaučių, šitie jadiečiai daugiausia ir pzidaro savo Į eidavę, šiandien pas lietuvis-1 per Kalėdų atostogas kalbės L.

siekt per visų stalų ko nors pa
siimt. Sykį mačiau, kaip vai
kinas besiekdamas per ištisų- 
stalų rankovę į sviestų įkišo.

Bet nuo to sykio išmoko papra- -J
šyt, kad jam patarnautų sale 
sėdintis svečias.

Šeimininke turi būt maloni, 
turi gražiai visus svečius .pra
kalbinti. Ji turi stengtis, kad 
kalbps niekuomet nepritruktų. 
Kas' iš tų karališkų pietų, jei 
šeimininkė bus susiraukus, pus
gyve. Svečiui daug geriau pa
tiktų pavalgyt pas malonesnę- 
šeimininkę. ’

Kaip kada šeimininkė būna 
perdaug duosrii. Išvien siūlo, 
a- jeigu jai svečias atsisako, tai 
ji vistiek įdeda. Čionais ji 
klaidų daro. - ,

Jeigų iš. netyčių • svečias ka 
palieja, arba jo vaikas kų su
muša prie stalo nereikia į tai 
domės kreipti? Reikia pąsaky- 
t ■ ■

v

tai šeimininkei netinka juoktis, 
tik nusiduot būk visai negirdė
jus.

“Oi Dievulėliau, kaip man

na šeimininkė svečiams, pie
tus benešdama. Svečiams Itn- 
vo nei’ Šis nei tas '* < t. Šeimi
ninkė. turi vengt šitokių išsita
rimų kaip pasikviečia pas sa
ve žmonių. Ji turi parodyt, 
kad ji viską jiems daro su di- 

. džiausiu malonumu, l^ad jai 
Jai nėra sunku. Nes kitaip ji 
gxeit gali svečių ūpą pagadin
ti. ■ . 2 ~ ’ . . . _

Begalo nemandagu yra ap-J obuolį. lupa su peiliu. Prade- . t
kalbinčt pažįstamus prie sve
čių. Svečias manys, kad kaip 
jis išeis, tai ir. ant jo_taip kal
bės. Svečias niekuomet, ne
gerbs tos šeimininkės, kuri ld- 
tų negerbia, —-1, y. kuri kitus 
“šinkuoja,” jei jau kam tin
ka apkalime t kitus, tai tik pas
kučiausios rūšies moterėlėms 
girtuoklėms, bet tų katalikių 
tarpe, ačiū Dievui, mažai ran
dasi. Jei nežino šeimininke a- 
pie ką pasikaįbet, tąi tegul 
prieš svečio atėjimą perskaito 
perdėm tokį “Darbininkų” ar 
kitų panašų laikraštį, tai v pas
kui galės šnekučiuotis apie til
pusias žinutes, straipsnius,

Šeiminiiikė turi pradėt tar
naut nuo garbingiausios y pa
tas. Ji turi užeit jai iš kairės 
su lėkšte, ydaiit galėtų svečias 
su tiese ranka pasitarndiit.

Mažiukai vaikučiai netinka 
sodint prie svečių, nes jie ne
moka valgyt ir kitiems truk
do. , .

*
Valgymo būdas.

■ . ■' *

> Yrą žmonių, kurie taip greit 
valį’o, ir tiek daug į burną ant 
syk įsideda, kad atrodo jog 
jie tikką pabėgo iš Rusijos ro- 
jauš> Greit valgyt yra. pir
ma, nesveika -—- daug ligų ky> 
ja iš to kad nesukranito užtek
tinai Valgį,' o antra, labai ne- 
gražu. 7 Dar blogiau atrodo kai 
ypata šneka kuomet burna pil
na valgio arba 10d juokias su 
kąsniu burnoje.. Tai tikrai sa
le sėdinčiam apetitą suinažimu 

Pasitaiko kaip kada pama
tyt kaip kas labai gardžiai Vai-? 
gxj .. Su lūpom ploja ir kaip 
jau ba^lati A*nlgis,. ypač de* 
šertas," tai jie grumdo Jdęk tik 
gali. Priežodi® sako r *5 nėpri*
viilgoi,^“ noprigramdyst *•. <■ J' 
prisieina, kaip kairi čiaudėt: 
prie stato/ \.Vis*gL reikia. 
mylėt ant priešais ^ėdinčųi 
žmonių.. T Nęlinkhi kĮtiems to> 
kas mankykį įūwt Laimi gra? 
ižus vaikinas sėdėjo prieš imi* 
ne, ųžčūaudėjp ?». * jo ąš Jriu 
sisluosčinu, Visuomet reikia' 
pridėt nosinę prie burnos kav 

’berita čiaudėt įr reikia ateipra-

I

diplomatams visokiausių r smagumų bei rūpesnių. Juk kiek- Į jms bolševikus nieko Iletuviš-| D. ICg. Ne\v Yorko h New 

 

viena čia gyvenančių pilieč ų grupė verčia diplomatus atstovam | Į<a nerasi 
ti jos ypatingus nusistatymu^ o ne■ visos valstybes reikalus. [ kiejųi; .žiūrintieji į pono akis,] •

Laimingiausias Vašingtone esti tas atstovas,, kurs šitoj šaly Į r neišmes kokį..grivenų antį - ■- .-■

mažiausia turi savb tautiečių.. /Vidutiniškai galętų jaustiės ;dąr Į alaus. Socialdemokratai Lię-į PRANEŠIMAS VISUO- 

 

ir tas atstovas, kurs su savo tautiečiais kuomažjausia į pažntis I tavoje taip pat labai prasti | MENEI,

eina ir geriausia  ̂moka nrnrįų slėpties. Geram atstovui užten-•] Lietuviai. Visuomet išvieno) • “

>ka tinkamai vesti savo valstybes politika. Nuo valandos ka-: eina su svetimšaliais ir jų inte-| - Gerbiamas kuri. J. Koncevi- 

 

atstovas pradeda savųjų piliečių tarpan maisyties, jis rizikuo- | resams tarnauja. Amerikos 4*us 11110 ^ie^ Katalikų Centro
ja labai daugeliui nepatikti. ‘ Abelnai, kuo minia tankiau ma
tys aukštąjį valdininkų; tuo jis labiau jai pasidarys paprastas 
ir negerbiamas. . — *

. P. Čarneckis.buvo diploniatiškiausias iš diplomatų,nes 
mokėdavo ilgiausia, ištylėti, šita dovana nedaugelis žmonių tu- 
ri,;*?Vięnbk didelį.žygį atlikusį — pripažinimų de jure išgaVu- 
sį į-.P. čmmeckį dalis mūsiškių susirietusi koliojo.. Kiek mės 
pažįstame krikščionių-demokratų • darbuotojus, tai p. Čarnec
kis mažiausia partingiunu pasižymėjo. ' .

L*

t da jį.lupt nuo. kotelio ir lupa,* 
lupa aplinkai visų obuolį.’ pa
sidaro lupyna "liga kaip šniū
ras, tiktų gal Kalėdų eglaitę 
aprėdyti. Bdt prie stalo netin
ka. Keikia obuolį pirmiausia 
pėiįūaut peiv pusę, paskui* vėl . 
per pusę.. Iš šitų keturių daliij 
sėldutes reikia įšimt, paskui 
jau galima ir nulupti.

Svečiai turi- stengtis visa 
maž daug, sykiu valgyt. Ne
gražu yra greit pavalgyt ir 
laukt pakol kitas pabaigs. 

. Dantų šipulėlių (Įbotli pieks) 
negalima vartot prie'stalo. Ba
tų nieks nedrįsta autis prie sve
čių. bet dantis krapštytr tai 
grįsta.' Koks į^d išrokavimas ? 
Ir dar prasčiau atrodo kaip ne
kuria pirštų Įdeda į,burnų ir 
apsuka, apie dantis. Tas tai jau 
neatleistinas nemandagumas.

Keliantis,nuo’ s'talo nereikia 
setveeiukę suvymot kaip buvo,, 
padėk kilę kaip, ęia turiu pri
mint, kad pradedant valgyti 
nepridera servetukų ' užsidėt 
ant krutinės, imip mažas .vai* 
kas, bei tik ant kelių. ‘ "Tra 
prumta t& du jos dvokta išvi> 

moti.
Clalvų rankomis ^ai’cmt ht< 

valgant -4 prastai atrodo. Sal 
poza būtų tegvaeioziška dėl pa. 
veikslų, bet ne pfie stalo. .

Kaip valgokartu mergina šu 
Audldnu, vaikinas- turi, laukt 
pakol mergina pakils. Negailu 

i praleist progos etonah neprb 
minus, kaip sykį mačiau jau
nų porelę plefuš 'bevuJgartt. 
Staiga vaikinau pakilai pasi*, 
raižĄ sųve. per vidurį d&lnuiu 
nuspaudė ir tarė: “Kikiva, Ur- 
ue, jau aš'piliuvs.’* ’

Dėdienė.
• ■ . * *- , — ' '• . * 4 •
.i-nn«- -r-^-;---t-m-1 . h., ji,*.

AJ3 r . - • *

eina išvien su roikalii atsisakė ir šn Federaei: 
Tampresnės unijoj (> K»Wos Vajaus, prakalbo- 

mis po. lietuvių kolonijas dau- 
; glaus nebevažinės. •

Fed. Sekretoriatas.

keleivininkai 
Lenkais, 
ludarymui jie apsigyveno vie
name kambąry, ir smarkiausi 
Lietuvių visuomenės paniekos 
žodžiai nebeįstengia tųjneilės 
raiščių sutraukyti.’ Meilė ge
ras daiktas, bet nė tokia iš- 

Tai kąikurie savųjų ( virkščia, kaip kad keleiviiwn-| 

 

jam prikaišiodavo partinį pasyvumą. . Naujas atstovas, p. Bf- al su. lenkučiais.. Lenkučius j 
ząuskas, yra veikįesmo būdo. Kaip partijos, taip ir visuome-1 jte myli ir su jais sugyvena, o 
nėš bei valstybes darbuose jis pasižymėjo didesniu judrumu, [ant Lietuvos valdžios šunis ka- Į 
Trid reikia manyti, kad mūsų laisvamaniams ir dar labiau ne- ria. Jų. redaktoriai su savi 

 

patiks. Dabar jų spauda nurimę, aptilo, pristigo medėgos. I vaikais lenkiškai kalba, itas 
Kaip*tik į; Bizauskas išlips iš laivo, tai laisvąmanija, nors |gali, sakyt, kad keIeLvininl<ai| 
.niėko apie jį nežinodama, savo pasveikinimus išreikš smulkių | neištąuteję. 
keiksmų formoje. Dabar 'jų spauda vėl gaus medegos aštres
nei polemikai, nes greit atsiras jiems naujas pykčio objektas. 
Jie pyks, kam atstovas katalikas; nors šitos pykčio priežasties 
jie viešai neskelbs. Dėl agitacijos miniose laisvamaniai sugal
vos populiariškesnių'ir suprantamesnių argumentų.

Ponas Bizauskas ne tik veiklus valstybininkas ,bei energin
gas organizatoriaus, bet taip-gi plačios erudicijos ir didelių ga- .
bumų vyras. Jis yra gerai apsipažinęs su literatūra ir teisių |Jienis tas darbas palengvintu 
mokslu. • Bė lietuvių kalbos, jis puikiai žino vokiečių ir rusų; ^Nekoks tas patrijotas, kurs są- 
taipgi neblogai kalba angliškai,' francūziškąi, itališkai ir len-|vo broliui palengvina ištauteji- 

■r kiškai. Diplomatinio.patyrimo Jis įgavo dar Tarybos.laikais, moMarhąl • 
"*v Vokiečiams Lietuvą valdant, kuomet jis redagavo Tarybai rie | gal tamsta paklausi,

— kaip galiJštauteti tie, kurie 
atsižadėjo Dievo .ir tikėjimo ir 

[visų savo energijų tautos rei-' 
1 kalains ‘pašventė‘ Juk pat vi- 
1 . i • . v j • ’ »* (_ j -i.iį* *

*-fr *•*
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Todėl laikas dovanomis pradėti rūpintis. Tamsta gerai zi-

. ir patys tautininkai, kuri ems 
sulig .vardo reikėtų būti tautos 
dalykų specijalistais taip naši*: , .
spec-ijalizavo, kad savo laik- bai, kad Tamstos brangieji giminėslr gentys Lietuvoje laukia iš 

raščiųose įveda nelietuviškus 
raštus. Mat, sako, Juietuviai 
vis tiek ištautęs, tai, reikia

■c

Vienų diplomatinį raštų. Šį patyrimų jis dar papildė bebūda
masLondone atstovo pavaduotoju.

.' SaVo pastabų rašome nemanydami atstovui piršti savos [j 
nuomones. Plačios erudicijos, dideliu gabumų, energijos, prx- 
tyrimo ir gražių manierų Lietuvos džentelmenas p. Bizauskas Įjotizmas tai vienintelis jų gy- 
įmokės, sumaniai ir naudingai pasitarnauti savo BespUblikat ir [ veninio tikslas^ |
padirbėti Lietųvos-AmeHkos draugingiems santykiams ir toliau Į F* atsižadėjo Dievo ir 

tikėjimo, tas pilna tiesa, bet 
[kad patrijotizmas būtų vientn- 
| telis jų gyveninio tikslas, tas. 

vie- visai netiesa, Jų- gyveninio 
.BUS Brooldyiio Įaisvatnanių laikraštis surado progos vėl pakar-. Į tikslas yrą jie patys, arba^U 
toti sayd patriotinį nu^istatyipų, girdi: “Mūsų ohalsisbuvo irpndividualė bei ayniennię.gtw 
tępėra: “Viskas Lietuvai, o Lietuva mums.n Nieko sau pat- vb. Jeigu jų inaterijalinė ge- 
riotemta.. Laisvamanija padovanoja Lietuvai savo Maurų Irpve bus ištikrinta Lietuvoj, 
torhų, senų pipkių rinkinį, išgverusį liežuvį, ale visgi nedykai l jie bus Lietuviai, bot griežtai 
4- iiž visų tai turi jiems kliūti visa- Lietuva, bet jau su piliio-]iaiuviunanišl<i Lietuviai,—dėl- 
ibis tetfbOiniš ir prikimštomis pipkėmii, Tain, patriotai! To- to jie. taip pašėlusiai kovoju už 
kĮų mes ir laukėme ir gulų’gale vis-gi sulaukėme, Tas laisva- Įįkutdmų hijšv|unany bės Lietu* 

' maniakas j/ viskąsn įžiūrimas tik per mikroskopų, ? Vadinasijie vojK Bet jeigu jų asmeniniai 
pils Lietuvai saujomis, o sems is jos režimais* . [interesai bus geriau uitiMnti

Panašiu ębalsįuir Želigovskis M Huymansu vadavusi:4jie LenIdjpj ar Iteijųį. tai jie ne- 
pasiW Lietuvai net Vilnių. irOįpedą,. vadinasi viskas Liė- sidrove.yprle Lenkų ; ir Husų 
tUVidi pjdetuva. 4. Lenkijai. . . [pįnsišliėtt OU pilnai'supm^

Daugiųu .valstybingunič.pūrodytumet, jei mažiau girtinus, jdainas jų obulsts : “ šalin Lietu

tis apyžiopliais obateiais *. / JĮuki^uirtf  ̂ma var jei ji vlijštų katailki^ka!”
tokiu* darbus TBvyaeL Kąm-gi: Čia da# t&ip priimtinai gųr- į: Taigi jų gyvnūib^ tikslas *~ 

&nt&, Juk tai.'perdaug naivu. 4 jų pačių interesai ne tautos

/

.‘mokės, sumaniai ir naudingai pasitarnauti savo Respublikai ir [ veninio tikslas, 

-plėtoti. • . .
LAISVAMANIŠKAI1 PATRIOTIZMAS,

Nekantriai belaukdamas.naujo Lietuvos atstovo,

- - *MMI
■ t.

>

Tamstos ne vien tik jausmingų pasveikinimindailiomis atviru
tėmis, bet iy piniginės paramos. Lauktumei ir Tamsta, jeibū- 
tiunei tokioj vargingoj padėty kaip jie.

Geriausių Kalėdų dovanų suteiksi jei pasiusi, litų pluoštų. 
Siųsk Šiandien, kad gautų prieš Kalėdas. Siųsk pigiausiu litų 
Kursu. O pigiausi litų kursų gausi tik Lietuvių Prekybos ELvęje, 

’ Štai mūsų kursas:
z - Litai'Doleriais

25 Litui
- 50 Litų
100 .

-150
200 '
300 
40(> 
500 

1000; 
2000

Prie šio ' 
litųJLciek yra pažymėta. ‘ ,

'po kalėdų seka pavasaris
l’utkiaumas iv patogiausias laikai kelionei Lietuvom Ypa

tingai alėinajitį pavasrį.daug Lietuvių koliauš siivo Tėvynės ap* 
lankyti, pilk gimines pakfevemūoU Tam 'tikslui Lietuvių .Pre
kybos Bendrove rengia SPECIALI EKSKURSIJĄ. GEGUŽIO 
&į DIENĄ. a Viela užįmta antviėno iš patogiausių laivų. Ant 
to laivo nėra nei pirmos nei trečios- klesos,.- bėi^ vįėn tik antra. 
Xodėl visi keleiviai galės naudotis visatą liuyo.patogumalž.; tlė< 
tuviai.Inte vežami j Khupėdų kur biis patikti sų.niibnka ir kito* 
mis įakiimėmlsv , * /’ .y y ,4-4 Y

Laivukoi’tbs pai’ihiodanms į mbivpusĮ (tbund tti^L Kurk 
lik- manote payasarį’vyfeti Lktiivon, būtinai rųngkltčsimliūnti 
Mi šia nepaprasta ekskursi ja. 'Platesnes inĮ'ūimaėijos sutelkia* 
irtos laiškais. /Kreipkites tuoj į . . . <:X'
j LIETUVIŲ PREKYBOS BENDRQVt

414 West Broadway, Į ne
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BARSININK AS\. 

nesutikę! čėrauninkei mokėti tiek 
kiek ji reikalavus, tai ta supyku
si ir uždėjusi savo kerus ant nau
jai SleMa laikraščio, * Užtai šio 
laikraŠčip, kuris esąs gimęs prieš 
šventązšįiūbąį skaityti negalėsiąs, 
tarn. afrodysiąs tik vien balta po* 
pieva. 1 r

Visi, kurie jau buvo pradėję lai
kraštį ąštuonią pusapią vartyti,

masai ir .pradeda savo išvedžioji
mas ir abejonės ar ištikrąją ^ks 
laikraštis mums “ yra reikalingas 
steigti ir ar įstengsime išleištf ir 
palaikyti jį. Nurodo, Kad fr 
“Darbininkas” yra kooperatyvis 
laikraštis ir galima juomi pilnai 
pasitenkinti, tik ‘reikėtą pagalvo
ti apie būdus'kaįp jį tvirČiaus pa
remti. Bet nei vieno iŠ susirinku
sią Nepažįstamojo kalba neąžim- 
ponavo, visi pasiliko prie Mazi- 
kajito pareikštos minties už laik
raščio steigimą?

•— Sakai, ^veikas, tenkinties su 
“Darbininku,”, bet kiek jis 
talpina žinią iš istorijos, mokslo, 
kiek jame randasi poezijos* kiek 
'humoristišką straipsnią' įdek žinią 
apie kooperaciją ir t. t. —• smar
kiai užkirto Lapčnaitis. '

—*■ Pilnai pareigiu p. Lapenaąčio 
kalbą, ir pėrstatau jį tiž redaktorių 
mūsą būsiančio laikraščio -**'pri
darė Piešėjas. —- Mes išleisime ne’ 
tokį laikraštį kąip dabartiniai kad 
yra, bet mes anot.Lapėnaičioxuž- 
vesime naujus skyrius^ talpinsime 
daug poezijos-eilią, liTOftoristišką 
raštą, gvildensiirie istoriją ir ko
operaciją. Mūsą straipsniai ir ži- ;

- f.nks ir jie pirks musą laikrašfr^ T
skaitys. . ' ,

— Pareinta, paremta .*,.—- pa
tvirtinta : Lapenaifis redaktorium 
ir visi paminėti skyrįai laikrąštin’ 
— visi vienu balsu sušuko. ’

— Gerai, piršteliai, .aš sutinau 
ižiintj tą taip aukštą ir garbingą 

■ vietą redaktoriaus ir sulig jūsą no
ro, vesiu visus skyrius, bet* vienas 
is viską parašyti negalėsiu, reikia 
nums dar ii* rašė ją ąpričre> (lakto - 

: ’iąus, — atsakė .redaktorius Lape- 
aaitis. ;

— Eilėms rašyti aš perstatai! p. 
Miseiką, nęsjp. ilgi, retai kerpami 
plaukai jam labai priduoda poeto 
* V ’ » T f 1 fišvaizda. z

:U — 0 'aš pėrstatau 'iš istorijos 
straipsniams rašyti- muzikantę *

— Gerai,, o aš pėrstatau iš isto- 
djos straipsnius rašyti rmu^ikan- 

‘1- . ! ■ . . T. ‘ ..
.. — Gerai) , o‘ kas * luuhorįstiškus- 
jatyriškus ‘ straipsnius rasys r- 
klausią redaktorius.* • i 

: — Juokdariu-humoristu lai bū
de Tamošius, Mažam geriaus pri* 
tinka prie juokingo darbo.

Kadangi visą noras buvo bū
nantį laikraštį paįvairinti, kad bū- 
•ą koįvairiausias, tąL nei 'vienos 
nuo perstatytos vietos bei sUtėik- 
*•0 jam darbo neatsisako. Tokiu 
būdu į dešimts miliutu visiems ląi- 
u'ašeio skyriams rasojai tapo su-. 

: diikti. ' ■
Ląikrašičo redagavimą ir rašy

sią sutvarkius, eita prie lešą Idait- 
uino. Ale kur’gori norai yra, kur 
nasišventimas ten ir darbai eina. 

: kaiįisviestu tepami. Nespėjus už- 
•’dausti apie lėšas kaip tuo jaus pa- 
npyle kaip iŠ vįedro arba iš dan
gaus penkinės, dešimtinės, dygite- 
Šimtines, šimtinės ir net tūkstan-*

------------------ L. _

Suraukto ja ^STRIUKIS.

, I

NEGIMUSIO LAIKRAŠČIO IR 
krautu- 

_ . VfiS PRADŽIA.

Vieną grąžą vakarą susirinko 
viename name, nepamenu kokias 
tikslais, gražus jaunimo būrelis ir 
keletas, senesniųjų, atėjusią taip 
sakant pavėpsoti, pasižiūrėti, pa
siklausyti 'ką susirinkę jaunuoliai 
veikia, apie ką tariasi, ką kalba ir 
t. t* ' - . ■

Į minėtą susirinką, įkaitant var
dais, atsilankė .sekantieji: Muzi
kantas, Artistas-Piešejas, Balai- 
'įtis'-Daminiiikas, Miseika, Šarka.

( Storulis, Nepažįstamas, senelis Žc^ 
• \ maltis ir dar keletas kitą, kuriit 

vardus pamiršau. ---- ------ 1 -
Vakaras bego linksmai. Muzi- 

‘ ’ kantas savo mikliais pirštukais bė
giojo po piano balsus, tai vienokia 
tai kitokia meliodiją išduodamas* ■ 
Balaitis stovėdamas vidury kam
bario, į vieną ir į antrą .pusę atsi
sukdamas dainavo griaudinančią

tinės aut galo*,. Suklojus šimtines 
ir dvidešimtines, pirmininkas pra
nešė, kad dar pinigą būsią perina* 
žai. Tuojaus atsistoja Miseika ir 
sakoBroliai* dėl šventos ir gar
bingos idėjos as kloju tūkstantinę 
ir išsiėmęs prinešė, ir t-istelejo ant 
stalo tūksfantąię.- Visą,akysauži- 
ho, veidai tai paraudonavo tai pa
balo iš džiaugsmo, kad jokią kliū- 
čią la&rašMo^Midmim^uigheFa*. ^klausęsi redaktoriaus stebuklingą

rašt. J. V. Smilgis. Po išsikal
bėjimo pasirodė: kad išvažiavi
mui yi‘a tinkamiausia vieta 
Montelloje> Mass. Todėl ir li
kosi nutarta laidyti sekantį me
tą išvažiavimą gegužio 30 du 
1924 m- Romuvos Parke, Mon
tello, Mass*

Taip-gi prašome Nauj. Angį, 
draugiją ir kuopą bei Šiaip or
ganizaciją nieko nerengti' ant 
30 d. gegužes, bet visiems va
žiuoti į Romuvos Parką- ant 
Darbininką: Išvažiavimo,, kur 
ig-alešite linksmai laiką praleis
ti* ■

Apsk. Rašt* J* V. Smilgas.

DĖL APRŪPINIMO B
MOTINŲ IRMų 

KŪDIKIUSVEIKATOS,

• Tuom tarpu pirrbininkaš pastebe- 
■ jęs kad Nepažįstamasis koltai sė

dėdamas šypsosi ir klausią.: ~y> Gal 
tamsta priešingas musu laikraščio

. steigimui* kad ne tik jokio darbo 
neap*siimi, bot -dar juokus bandai 
krėsti .'iš to’ viso musą pasišventi
mo ir darbo. . Nepažįstamasis pa
siaiškino kad jis nemokąs rašyti, 

- bet' būsiąs' pilnai patenkintas to 
laikraščio skaitymu, Pirmininkas 
ir visi likosi tokiu Nepažįstamo pa
siaiškinimu užganėdinti ir tęsė sa- 
yo susirinkimo darbą toliams.
J Laikraščio leidimo pradėti klaū- 
simas išrištas labai greit, nes* vi
są -vienbalsiai sutarta pradėti leis
ti kogreičiausia.z Įsakyta redakto
riui, kad ateinantį trečiądienį, t. 
y. už savaitės laikraštis jau būtų 

; visiems pristatytas. ’ Redaktorius 

dermę atlikti ir kitame sūsirinld-
• rne -laikraštį pargabenti.

Truputį- nepasitenkinimą kilo; 
dėlto, kad laikraštis reikia spauz- 
.dinti kol kas kitoj kolionijpj, bet 
viltis greito įsikūrimo savo spausi 
tu ves visus. nepasitenkinimus iš
blaško kaip tamsius rūkus vejaliui 
painius. , ‘ ' . ■

Užbaigus susirinkimą, visi pa
tenkinti su džiaugsmo plakančio
mis šhvdimiš’,gryžū namo/ Rodak- 
torius ir rašė jai; dar- eičĮ.ąmį jau 
pradėjo graibytis ,pą kišenes ieš
kodami paišelių, nes ištiktą ją 'dar- 
bas buvo skubus, ir apie miegą nei 
poilsį tą-imkiį'iiei vičilits iieibesva- 
jojO.’ Visų-buvo tik dldžiąusis rū
pestis atlilttHcothilmmiausią šavo 
užduotį. , » . ' • ■

l **

' Poetas pradėjo kalbėti-su vėje
liu, , žiūrėdama^ į dangaus žvaig^- 
.dės ir bėdanaąs mįątimis. keletą 
kartų apie riedantį mėnulį, kailį; 
gavus pradžią savo poezijai. Isto- 
likąs1 eidamas pradėjo.' temyli se-' 
nesniuosius namus ir daryti išva
das, kiCip kada ir Midų žmonių 
rankonds jie pastatyti., Tik vię* 

/ mas/ąahagąk .jupkd^ysStesumanė; 
:ką dąrjdi nė uuo;kt4 sęvo juokus, 
pratlūtirašytn ■jis feinžlo ■eidamas 
pulti, bandė,šokti augštyn ir į te-

• legramo stulpą lipti, bet niekas 
jam neatrodė juokingą; apie kurį 
butų galima rašyti, o vienok rašy
ti turėjb bė: jokio atidėliojimo. .

Ncąpšiėmitsieji jokios užduoties 
su nekantrumu lauke būsiančio su
sirinkimo, kad pamatyti tą nauju; 
•rašėją ir redaktoriaus iškeptą su 
daug skyrių laikraštį. Žinoma, gal 
nemažiau ir gal dar’ su didesniu 
nekantrumu ’to laikraščio lauke 
patys rasojai, kad pamatyti jau 
pasaulį išvydusius savo raštus ir 
pasidžiaugti ranką padėjus ant 
krūtinės savo darbo ir triūso' vai
siais. '. Laukė tain pat ir visi rašč- 
jii prietemai, draugai arba visi ktę 
rjė tik girdėjo apie, naujo laikra- 

: šcio užgimimą. ■
; liamliaus atėjo, te \ laukiamoji 
; durnu, kada įvyks, susirmkimas ir 
naują laikraštį išvysti galėsimo*

VM mmirįtiko net visą pusvalan
dį ankščiau lięgn paprastai* 

' Laikraščio redaktorius Lapeliai-, i ■ . r “ y - ,
tis kaip tyčia, gerokai pavėlavo ir 
visiems tuomi įickanTTumo įvarė*-

Itet štai prasidaro durys ir pa- 
: smurte mi dideliu lailęraščių pumlu 
j'ėrliikti.n’ius.' ’Jis pasidėjo pundą 
ant state; • at rišo ir išdalina po vie- 
ną. linui orį visiems..kurie suklekau- 
•t rumu laukė; 'Ilėdiiktciviaiis iš du- 
Hes matyt t) Ūla' nemažo juokdario 
ir'jte iiėlaukitemąs kol kas jo pra
dės klausinėti apie lailėrašciu “tu- 
Hiiį ’ ‘ kr kitokius teikis, ■■ ni'ršim.ple 

■grali, ploščių-, pasidėjo' imt/nsUlo, 
kepurę iv prtsbuiąęs. garsią- lut viiy. 

; įsi ori j p, panašią, į .DoiL. Kis-ą-o 
Pro Spicgidį, ” pradėjo' Pusnim 

kusioms idsivintijlkajl mr. teikia- 
-ėin no-.kilią' uisitikę.'". Važiunda- 
nvis .j šią ftęotemjąė 
užėjęs, mt visiiią telk'raščtais įpas 
>’i<’ną teėraui.diikęjnirtiniiikę. įmsb. 
leii’ant į. flpie sn\ o my Įmini likimą, 
'apie kąrią jau iteuglaus kaiįi- me-_ 
tai ue’i kūtivlfo nesąs gedėjęs.- Ite 
-pasiteiravunb su {ėviitiniulu’,. susi* 
pviąęt -už'mukoslį kuri-perdaug ...

Kadangi jis -J. Kalinu-&ua iv

papasakojimą apie eėrauninkę ir 
jos galingus kffints. Užbaigus re- 
daktarių! savo kalbą, visi Įkibo 
vėl į laikraštį vartyti jį ir ieškoti 
nustatytą- skyrią'ir ži^iią.

Komedija pasidarė nepaprasta, 
nes nei vienas ant greitosios savo 
krikšto nei gimimo dienos neatsi-- Z “ . • - •
minė. Nors laikrąštyj be antgal- 
vid visi lygįąi mate tik baltą po- 
pieią, bet nei viekas nebuvo tik
ras ar ir kini mato tik baltą, popie- 
rą ar jjp visas žinias ir skyrius 

MeaiioT-VisameJtambaryAiŽriešpa- 
tavo tyla, vieni žiūrėdami ir var
tydami laikraštį juokėsi, kiti-gi pa
raudo ir nesumanė ką daryti nei 
ką sakyti.

Nepažįstamasis su seneliu Že
maičiu tą visą šposą suprato ir ne
galėjo išsilaikyti nuo juoko. •

IR MANO ŽODIS,
•   —S— ■

^Nebūčįau kraipęs domės į 
Anglijos ginčus mrp valdžios ir 
laikraščio^del darbininką rai-

* * *
' 'UUM ■kJticp Mta llin* 

•M hlfa> <TiI<i«ta* nk 
fcifaiųąeai^K ktAM/Ma 
'tMilMoa Ir jh*',
a9kMlk!y.f ?

ay&au įtįiĮilĮtaĄanį 
■nttbot M&ajįjtti ir ŪaŪl 
ir ant jaažluu* ūi Ui 
ji* AiljMa* k«r| W-J 
'riait'ncaMttlinfa hlkd 
urpliū «t*ir*i (f ĮįfoviL

. j .

STRAIPSNIS 39 . S;
. Lavinimas ^lr papročiai.

Kūdikis pėra žaislas. Jis žmogus, su 
pilnai organizuotu kūnu, su gerbtino
mis teisėmis* Motina neprivalo niekad 

jn*ie jokią aplinkybių tas teises panie
kinti idant palinksminti gimines - ar 
draugus. Bei* didelis “žaidimas" su km 
dlldūJLerzinaL ir net gali kliudyti nor- 
maliain augimai.

Supimas^ kratymas, arlkt nieciojinias 
tik kų papenėto kūdikio yra blogas pa
pratimas. Yra tokią kų mano, kad tūb
ini maisto virškinimas pagreitinamas, 
bet jeigu , pats, perkentėtum tokį pasi
elgimą su pilnu pilvu, tai sutiksi kad 
greičiau ateina noras išvemti, maistų 
negu laikyti jį vidur tuose*

Kūdikio laviiiitftp prbgrame kūdikio

:-a

(HARRJMAN.LINEh 
\JOINT SERVICEWJTH; 

HAMBIPGAMERIGNUNE 

TRUMPIAUSIAS KELIAS 
LIETUVON 

Išplaukia kiekvieną savaitę iš 
Pler 88 Nortn Riveą ties 46 
gatvė, New Yorke musu pir
mos klesos Jttlyafš 

“Rėsoi/utV “RelunoV 
“Aebebt Baems’*

------------ “DeutschIzAnc” - ------ :
Veža 1, 2 ir B tiesos kėliau- * 
ninkuš,' taipgi fiio laivai 
Mount Qląy, Clcveland, Ean* 
sat Thuringia Ir TFestpftfri&ž 
3-člos klesos keliauninkams. 
Ganėtinas, ir geras patarnavi
mas, geras valgis ir putrau- Į 
kiantis, smagus važiavimas. ' 
United American Lin& į 
‘stųueSu supimą Bud raps 

'•ssujų.’nojsog ‘'?s jaAorn)H(Wį

' ■ ' - ■■■“■■ ■ v-* I

tos žiilrejo j dainuojantį daininin
ką ar į muzikantą-pianistą ir klau
sėsi ją žąv g jaučią meliodiją. rTiū 
•vienas Artistas-Piešėjas neatkrei
pė jokios domės nė įdainuojančią 
dainą nei į piano skambančius bal
sus, bet visą laiką galvą palenkęs 
prie stalo, kaž ką tokį paišeliu ant 
popiergalio braižė. Senelis Žemai
tis/kampe sėdėdamas' garsiai niū
niavo, muzikantui ir dainininkui 

- pritardamas.^ ’. j
‘ Artistas-Piešėjęs Nubaigęs savo 
piešinį Atsistojo*, iškėlė popierga
li augšeiaus savo galvos ir parode 
visiems, kad nupiešęs., gatve rie- 
dihčią.saulę. Tą saulė rieda pei- 

.*vienas dideles ir plačias duris tie
siog į krautuvę kurioje ant laUgtĮ 

x matosi'prikrauta^ duonos kepalą 
' mėsos kumpią.ir sieksninią prirau- 

• giutą pvikr'aipybj lindėtą ir ne- 
vindėtą dešrą. Užklausus ką tas 
visas piešinis reiškia, Piešėjas pa 
aiškino*, ’kad jis esąs suplanavęs į- 
kurti lietuviams |oldą krautuvę, 
kuri spindėtą kaip ta saulė šios ko
lonijos lietuviu tarpe. Visi sužiu
ro, susimąstė ir dikčiąi susidomė
jo išgirdę tokį piešėjo “paaiškini' 
iną.

. . Svajonės greit nutrūko ir žodis 
po žodžiui, visi sutarė steigti ko ( 

! operatyvę krautuvę.,
— Ki^autuvę-kaip krautuvę, a? 

nepriešingas krautuvei, bet mes 
. steigkime.kooperatyvį laikraštį ne 

krautuvę, tai apšviesime ne tik sa- 
\ va kolionijos lietuvius, bet atbu- 

diusiniė, prikelsime is miego visus, 
- miegalius ir kitą koloniją, — kar

štais žodžiais pareiškė savo mintį
* Muzikantęs perstojęs skambinti.

— Laikraštį, laikraštį! — alsi-'
■ liepė balsai, pritardami garsiu dek 
ną plojimu. Atsistojo Nepažįsta- 
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Skilvio Klinties, Nesveikų Kepenų, Nevei

kiančių Vidurių ir Vidurių Užkietejimo.
šitas vaistąs veikia taip greitai, kad gerą jo veikme, gaIi pajausti į kelias dienas*

* stįbuldingSM Vyrams ir moterim?, ttirintiętns Skilvio kliūti, Nesveikas Kepenis, Vidurių 
Kliūti,, arba tieint,^ KUne,tūn Kietus Vidųfitts. t Šitas 'vaistas sustiprina ir sutaisą' skilvi, padidina 
apetite. ię pagelbsti Virškinimui;. Jis apsaugaja\ir prašalina, gazus- ir išpūtimi iŠ skilvio ir vidtiriį». 
prašauna svaigiu nervišką galvoa skaudęjim^ ip tulžingumą* nuvalo apklota liežuvi ir pasąldjoa 
kvapą. Jis sustiprina ir sutaiso vidurius taip» kad jie tiksliau išeiną laukan, ir tuomi- apsaugoja

H nuo vidurių ulki$tfeimo< * *
■ Šitame vaiste yra tam tikra Geležies forma* kuri padaro. pgaustt 

kraujų—-tokia Oetezii, kuri sutelkia spalvA
. išblySkusiems veidems ir žėrėsi akims. Jas

į , .taipgi turi Fosforą,, didžiaUsį .ziudmt vaistų 
stipnemi galingiems Narvams„padaryti. Fosforą1.

. yra Oanųto* tikrasis Maistas Nervam* ir 
Energijos pavejąs. Re to jis turi BęSJS. kitus 
vertingus vaistus, Šitas Gyvybe Duodančias, 
Stiprumą psdarančias sudC'tmes . vartoja ■ visam- 
pasjuly geriausi gydytojai* kad padarius Stiprius,.

«... sveikus, tvirtas vyrus R moteris.**
• “ Sšitaš stebuklingas i vaistas yra Nuga-

. Tena, TukstanSiaįvyr1" '*1
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žįstamasis su seneliu juokiasi, ta
rė : ’

čia dabar juokiatės, ka
da visisfekaito.

Nepažįstamasis greitai ir- suma
niai atsakė Piešėjau. ’

-t-Kada Tamsta pradėsi Skaity
ti juolcą skyrią ir tamsta neišsilai
kysi nuo juoko. Juksapię tį pa
mėlę prirašyta taip# kad žmogus ir 
Verkdamas turi juoktis. Artistas 

. susigėdo truputį Jr vėl pradėjo 
■vartyti laikraštį. , ,

K --Poetas - garsiai atsivertęs . ant 
antro puslapio pradėjo skaityti 
savo eiles ir pareiškė, kad jo. ei- 
|ėp visos patalpintos taip kaip bui 
vę parašyta, ujokdarys ant*krės- 
lo kaip ant karšto puodo sėdėda
mas pradėjo1 rangyties ir raudo, 
nes^’artydaihaš .nieko laikrašty 
.nerado, bet nesuprato ■ kaip nepa
žįstamas su* poetu viską randa ir 
skaito,

:. Nežinia*kol.ta-komediją būtą tę- 
sūsis jei ne muzikantas/ kuris per
pykęs trenkę laikraštį ant žemės 
įr sako :' «

t- Ką čia^ inanęte kvailus mus 
puradbte ar juk čia apriČ ant- 
lgalYio_iiieko nėra parašyta, bet tik 
balta’ popiera* ir- ^š noriu žinoti, 
kodėl redaktorius atvežė mums tik- 
baltą popierą. Jei baltą popierą 
atvežė, tai kippadarė su mūsų 
raštais t Tada atsistojo redakto
rius Lapenaitig, kuris visą laiką sė- 
.dėdamas šaipėsi ir paaiškino kaip- 
ištikniją atsitikę. /Visa esą paga
dinęs “Garsė’*rėdyto jas.

Viskąs-buvę sutaisyta, sūgatavo- 
ta id lailęraštis jau beeinąs spau- 
don; kaip į spaustuvę įėjęs “Gar
so’* rėdytojas, pažiūrėjo į. rank
raščius iv šnipštelėjęs spaustuvi
ninkui,kad nespauzdint, nes girdi 
gedą padarysiąs tai kolnijai. tiems 
vasČjcinis iv mūsą spaustuvė t’okį 
laikraštį rspauzdiiumt: Po to 
spaushivniulcas tuojaus pareiškęs, 
kad mašinos sugedę ir negalįs dau
giais spai’zdiuti* Iš tos priežas
ties ir prisiėję jam atvežti tik bal
ti} p^pinąj su .ant galviu, kuris jau . 
buvęs at spaustas prieš rėdyto jaus 
įėjimą Spąustuvėn. M , 

-w Išgirdę susirinkusieji apąrdokį. 
nelemtą ir negarbingą nuotikį, vi
si begaliniai susinervavo ir nežino
jo ką daryt i nė ka bepradėti veik- 
ti imt tolintis! .■ Visą mintys buvo 
kad svajones apie laikraščio leidi
mą jau. galCitinai užsibaigė. ■

stojo griežtai * valdžios pusėj, 
pasmerkdamas “Cotton Factor 
Times” ir dar darbininką lai
kraštyje, tai negalima tylėt, 
nes, mat rodytus kad visi darbi
ninkai su tuo1 sutinka* Anaip
tol ne. Valdžios reikalas teisy
bę vykini o ne labdarybę.. “Ir 
jei tas laikraštis valdžią kriti
kuoja, tai tur būt pramato, 
tesingesnį kelią'darbininlrą ge
rovei. Pagal mano supratimą 
ir žiūrint vargšo darbininko a- 

‘kimis, ve kaip turėią būt,, jei 
aš. būčiau Šalies'valdovas, tai 
užgimė vaikas, skiriu jam to\ 
kią dalį turto, kad jis išaugtu 
naudingi,Šalies piliečiu, svei
kas kūnu ir protią kad be pa
šalinės paramos galėtą išeit 
aukštus mokslusy žodžiu,, bran
ginčiau lygiai visus šalies pi
liečius be išimties. Valdžia ne- 
apaštalą rolę lošia, bet paties 
V. Jėzaus, kurs tarė: “Leiski- 
tę marutėliams eiti prie manęs, 
nes ją vra.karalystė dangaus.
Kaip tie desperatai tuos v žo
džius supranta? . Spausti ko- 
daugiaiisiai, uždarbio' duot ko- 
mažiausiai, tamsoj laikyt kuo- 
ilgiausia* Tai jąjįj obalsis; 
mat bijosi daugiau negu Hero- 
.das V. Jėzaus, kad tas yaijgšas 
žmogelis nėpasiektąztokį laips
nį šviesos, kad galėtą aną vie
tas užimt valdžioj* Jei' suau
gusi turi teise atimt nuo tėvą 
šalies reikalams, tumu labiau 
turi teisę iŠai]gintr duodama 
tinkamą paramą ir. rupėštingą 
prižiūrėjimą, nieksi, tam nebus 
priešingas, nes priaugančiai 
kartai turi būt tobulesnę už dar- 
hartinv. * • ,
" Elizabethietis.

# . ■

motinai, nes kitaip viso spastangos tin
kamai lavinti bus bergždžios, . Dažnai 
kūdikis puikiausia elgsis prie motinos, 
bet tuoj persimainys pasirodžius, tėvui, 
Įš tėvų ir senelių pusės*ypatiug&t 'yra 
palinkimas Jepinti Kūdikį ir pagadin- , 
ti jį, Tokis perdidelis užsiėikimas yra i 
lavinimo priešas. Kūdikis tuoj pripran- j 
ta ir jo reikalauti Ima. Jis verkia jei i 
negaunu. Jis verkia ramintojo'* jis ver-' -i 
Ida kad ant rankų Imti, jis verkia kad j 
supti. Paprotis įauga, nes nėra leng- i 
vešnlo budo jį. auginti kaįp pavelyti ku- j 
dikiui gauti viską .ką jis nori* plekas- j 
nenori “verksmo:” * i

Viso lavinimo pamatas yra regulįa- ! 
riškumas. Kūdikio papročiai greitai su- j 
šiferinuoja. Ankstybas'lavinimas daug^,, 
padarys, kad palengvinus motinos naš-„ ‘Į 
tą, nesiduos jai daugiau liuoso laikę” 
prie narnų, prisilaikant valandų dėl i 
mfogojimp, tienejkno- ir maudymo,1 km- j1 
dikis tuoj pramoksta gyventi su “laik- i 
rodžiu/’: Dar kas svarbu — tinkamas 
ląvinimas kūdikystėje .palengvina mo
kinimą veliju..

Linksmas sveikas kūdikis yra namų 
pasidžiaugimas, J o' linksmumas. visus 
padaro linksmlais. Nustatyti papro
čiai* ir tinkama priežiūra, yra reikd-1, 
linga jo sveikatai ii* linksmumui. Nie
kas taip neatjaučia kūdikio ligos, kaip 
motina.

plotina dužiuos* kad sistematiškas'-la- 
viuimas yra būtinai reikalingas kaip 
kūdikio gerovei taip jos pačios. Dauge
lis įtemptų motinos nervų paeina nuo 
nereguliariškų papročių pas kūdikį.*At- 
minkįte, kad papročiai, geri ir blogi, 
sunkū. sulaužyti?. Todėl išmintingiau 
auklėti gerus paročius. /

Dažnai kūdikio radistas daro jį er- 
zulingu. Ypatingai dirbtinas maistas. 
Gal tokie maistai netinka, kūdikio vi
duriams ir ardo jų veikimą. Pasiren
kant dirbtiną maistą, svarbu pasirink
ti tokį, kuris lengvįl.suviršliomas. ir 
kuris "tuom pačiu sykiu suteiks kūdi
kiui visus elementus reikalingus augi
mui, Eagle Brand. Kondensuotas "Pie
nas yra pavinktinai puikus ■ dirbtinas 
maištas. Jis buvo vartojamas per me
tų eiles ir tapo įrodytas geriausiu kū
dikių maistinį

Toms motinoms* kurios turi kūdikius* 
bet negali jų žindyti, mes stipriai rekb- 
įuenduojame Bordeiūs Eagle Pienų į 

’bonkutes. Jis yra puikiausiu iš pienų 
molcsliškai sumaišytas su geriausiu 
grynu cukrum. Borden’s Eagle Die
nas padaro vikrias kojas ir sveikuš kū
nus. Jis kūdikiui sutelkia svorio, kad 
Imlų sveikus ir’normalis. * (Tydylojai jį ■ 
rekomenduoja, per 6Ū metus dėl jo 
augštos kokybės. Molinos ras kad nor
mai iškl 'kūdikiai irgi nuoliltos gerėja 
ant Eagle Pieno. Jei nežinai kaip var
toti Borden’s Kale rigeną tai iškirpk 
paskelbinuj* kuris musą laikraštyje yrą 
ir pasiųsk jį Tkę Borden Company.- ku
ri jums dykai prlsiijs lietuvių kalboje 
pamoktnhnų kaip penėti kūdiki ir ki- 
tiis pilnasTuformacijas apie jo ir savęs 
užJaikynuĮ.

KkaitįS: Situs straipsnius kajt ąnvaite, 
atilrlAiftS ir ptističk a fcieiah
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iGUNARD

Leisk musų rastinei Katine pa- 
gelbeti Jusiį giminėms išgauti pas- 
pertus Ir vizas ir tinkamai juofc 
prirengti į kelionę. ’ ,‘

: Nereikia laukti dėl vietos, tu
rintiems Cnnard linijos lalvakor 
tęs., Curiard laivas Išplaukia ii 
Europos kas keliūtą dieną. Gunare 
laivakortės yra. gerbs kelionei air 
AQUITANIA, BERENGARIA P 
MAURETANIA, greičiausia jusi 

/kelionė tarp Lietuvos ir .Amerikos
Dek smulkesnių informacijų 

malonėkite susižinoti su - muši 
vietiniu agentu arba musą rašti 
nėję.

CUNARD LINE, 
126 Statė Št., 
Boston, Mass.

.r
<

NORTit t-UOYD
LAIVO KORTĖ.

JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVC 
’ , ' / \-per-

BREMENĄ
'DIDžrAUSIU VOKIEČIŲ LAIV 

Gražiuose ! tiesos kambariuoše* A 
vizuota Linija Lietuvos Emigranti 
Informacijų klausk vietos agento t

NORTH GERMAN LLOYD
192 Washington 8t., Bostos, M 

Pirkite Tiesiog*: 
Dirbtavės8"“^?' '

uri^Siik,
v dOlNrUt-RVICEV/ini Mj

ĮAMBURGAKIRKANIM

. Tona. Tuk*t»n5iai Vyniir ntoterų.per ji apturėja frį, k:W(k* 
geresnę »veįkatik padidina stiprumą, atnaujino*

. en*r8tją,. igijo fdidesnę^titvęnnę'. - Nuga* Tona f ' Jil W 
«ukąri«, Sutaiso, sustiprini ir paakstma Knmnemi1. 
ir Nervą SistemM—insbs Gyvyb?* Organus- ir

„.. Kuna-Fuiikėijai--i»dsda jieam atlikti dAtb.v taip, 
.kaip Gamta yra laidus. T*i yra vicnlntčlis 
saugus ir Mmintingn budos greitoms < Ir 
patsnMnamoni* aekniims gatiti.
ANugA-Toriė padiditi4,mxurną jksioinį

~ IrpOnimt.R 'suteikia dąūgiaų energijos, daugiau ~ • s -
. ■mpfciit*—:P.r«iĮgiriB AyvgniM*. silpniems, stinyktišlėms,’ pumibajguaięnM, UMvimtkrts, pati'.
• gwem5,.nMvyikiemjr, sergantiems VyTams-tr moterims nfra nieko geresnių per Ntiaa-Tone n. jiins. 

taip greitai ant koją pastato. Pamėgink Nuga-Tonfe’ą fal jfis dlsnas. o Jausiesi kaip naujai
• '■ *' - '* ■ .• % . . . • *V i ’■

• Kur fllf Jutilitfttt SitA*' pHnUdytt Kupnnątlcmiaui-. Ldkuriivimgir
'gali padegti daug bingil' Nuga£ęnm:yr;*filc$!.',O(J.pakeliuf.

fen M) tabletii^rVietio pilno* mCnčato. <3ydyina»U*Mti' gituU4rii^pakebtn u?
»5,Q$|. Pamgįlok Nutą-Tonu’a per .20. dfcn<| intisų atsakymu lt Jei nebusi patdnkĮtttks, 
iH>km#ml»,SųgrąŽinklikusląpijkeli(>dali,o rncs tuoJiiusatĮnok»siniAr5Us tnttistos nlitlgus* 

.fissitMiK jfi^dięn--TUOjAu8; Negali pakuti-nei centoZ Nuga*Tortd taipgi pardavinėja 
ęptiaklnlnkalĮr absoliučiai garantuoia. kad jls suteiks pilną.pa»ltcrikltiinią, arba pinigai 
bus sugrgllnti. Ziur»kgarantJ]Qskiekvlcnamc pakelyje. : .

............. ...-

TiĄTIONAM LABORATORY,. pĘPTi^l ‘. -1018 S* V/abasli AVe„ Chicngo, UI*
GERBrAMIEJI:—Čia Medu uŽ;;~ų»i,i..-;.^pakęlius Ruga.’i’btic'o, AŠ imsiu

: Nuga-Tone ą 20 dienų,, o jei ai nebuitį pitcnkintas. Ui likusia dalį pasiųstu algai,: jus man 
” " ..... . ■■*'- -r ‘ • ■ • ’ . * - -i ' ;

■ ' -r*'-. ' . ■ - f
L,.^0M>,įįįMįll.»Wi>MI*W.Ū|l,ll., jll I.Hi , <1 I i|
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GERBIAMIEJI:—C|o-. Įdeda

■' '•Ugruitniito piųluuv.
’ *

Vardai ir Payard»„.
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krlčip išutežumino rangimo ko<. 
misi ja t m'iįp- susi riųkimų ■ lap- 
krivio Pd d* ” |durhttiiūko?d- mu 
įteb; •’ S lis i r i ūk iiuo tikslas buvo 
dėl ąpMlbojuno;-. ir . suradimo 
lin.kųiu.os. vados išvažątvmiiti' 
.sbkaąUmite molams, Sus'irinki. 
įtum .ui.Jtettko sukauti komisi
jos nariui: M. M.'.Kaiunndąlisi 
pĄ? Stešaičidtte K* Kiškiu V, 
‘Blrka- tteprl mvią bot iš Caiii.* 
bvidge nfejl mko HnsMhldiūąn fe

‘ apskričio

yiuvKiMAi

musu geriausiais laivais 
yrą daromi

KIEKVIENĄ SAVAITE 
~ is prieplaukos ^?Ur) M 

North River, • 
ties 46 gatve,' New York’e.

Me» pri»iu*im< Ue« 
Tami»tO» nūw« tį) 
BrtitoirtrtStN AU 
KABINETINI F 
NOaUARHĄ- 
atvaiid* ^fanai mate 
SOnaujŲ Ketuyiikv7E 
luiūbi* rekordu, groj 
40 įvairia kompoalčljų 
ffariauaiU adatu, -'iri*

*f-v
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t DR.GEDV YLOS <
| T i K Ė A :i<I E IV V I8K A TREVbNKA 4 
fe z ' 50 centą* “ . S'
P 3r; GctlvylOs M<H'ERĮy TONlKAS-^vnlsial šūstiprinimul. nervą, krnie. k 
•K k jo W viso misįlpnūhislo mnleries suikąimo..**.,*..,**.!*-$l Imufcft 
•g- 3k.^Gėdvylbs RTW$Utr BITORS—geriausias vldurią vulyhjas- Ir y fę 
f T ■ di‘UUjXtIS •>•<•»>*» fcSrį lAtifei 1 • Vį
•K;. min.ausitis Įvatrummr visokią gyauulhj, netuvifiką teitą, V
g . IJŲ deLirtotcrą ekstraktą ir t, L Katalogas prisiUiiMaraas įtornak N 
$ Ww8tams. visokius , vaistus perpūstą į visas OaUa pasaulio,/Adreima; g

/ . J GOOmvan DRUG COMPANY ’ ' lt
iSGlBeJofl. Campau Avmo, Dettelt, į«H

. f'

W t
Persiuntimą Afmok

TIKTAI PAMAtTlKITK MmMti 
tni»ui phoqocT*phx, kurio p^brtAnai it 

bętoatiavip^DdtM^šL 
duodama po 5150. Kabinėta* labai gnŠatl pt 
tagUmahonlniomadlio, turi ■tipry moterį Ir. 
bal»«. Galima aut Ja Erajint vi tokirakorfai.

PARUUODaME nepalyginamai PK 
UŽ KITUS. TAI TODĖL. KAD FAMDU8D 
TAM1STAITIESIOG IŠ DIRBTUVES. Šiai 
pardaątno.ut*upiKaiiJaidaa:pardavtjŲ.Ter 

tmOlh m ’
taūupinto«ill*idoa atiduodunafUmtatM, 

Ki«kvi’*nam*iina «ti išbandoma ją Ualpč ! 
mtlmjKtttttudiMniatritŽft Btėtfe VIIČ 

5fiHni*W t| tuikelotNlMihiHį^š 
phą, K^MidūIietuvi&y^OėMte aft 
Krtiian5iui40[YaIriukompo«lciiuir«DKtriau 

MTarantuoJama, aiKr 
.narna piaiaui.Vriaiu»kiteMoowr Or*adar i

General Phonoffti 
22? t ŠL dilr cAve* :< 

CLEVKLAND, O’

f

ph( 
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AuX* B K. FEDIRACIJO „ 
•k ANGLIJ08 AMKRIČIC

. VALD AMTMAAAL
Pirm, —* J* Au Krivhtf,

Ruatkink^ Kamand
20 Vaxou St, MonteŪOj Ma 

IidininlcM-J Glineoku,
31>6 JdVay* Bustom Mu-
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reiškė knd. pamesi ų, Tokis dar-, žarą,_ . ‘tuviui Ji įsigyti. Seniau tasąi> VlPflNf^
• hininkas atima iš savo draugo kąs-•’• Ir kadangi padaryta parapijai Į albumas piirsiduodavo no • IltllIl&J AlKliU1

J'? .1_____ -Lj-tj______.M_ ..... v-____ ’ ... . 1 AAA • _ . . » B” **

STOUGHTON, MASS,

Nestmuii buvo “Darbininke” 
Tašyta, kad ’^moneliai “nukišau 
nn” kaip Vandenėlį trankia/ ant 
bedarbes nežiūrėdami,

Taigi via atsitiko ttgpaprasths 
dalykas. Nusišovė iš 32 kalibru 
“automgtie revolver” lietuvis po- 
licistas Antanas Paeevičia ištart ; 

. navęs 10 metų pėiė vietos “spė
riai patrolman. ■f ’Fatžudy'stė at
sitiko jo namuose 3(18 Vrfd-imt Ht, 
9;30 A. M, 22 dieną, lapkričio š, 
m. 'Minėtas asmuo bažnyčios' nė- 

.laftkė, taip pat kiek teko sužino
ti, tai nei jo šeimynos nariai nv- 
lanko bažnyčios, o kurtų liko; ju 
moteris ir penki vaikai. Nekuriu 
žmonės šneka, .kad per kelias die- 

■ nas prieš tai matė. a. a. Poeeviein 
girtuokliaujant. Taipgi kiti šne
ka, kad Poecvišius buvęs' geras 
^munšaines” agentas. Jei tas 
tiesa, tai kas-gi gali būti su tais 
prasčiokėliais, kurie-matyt bemaž- 
kO kasdien girtuokliauja, Tą vis- 
ką daro bedievybė, muiišainės gar- ; 
bnftojai ir Al alkio pasekėjai.

Ar ne laikas butų žm opeliams pa
to ošti eiti blogu keiu, o pasirinkti 
teisybes kelias,, kilių’ *“Dartnnm-~ 
kas ” parodo 'ir mokina.' ‘ 7

Kitą syk daugiau.

. - iJ ; . » 
visos myli dainuoli, kąą neatme
na Lietuvos lankų, kuriuose Tite ir- 
skamba dainos Midau lietuvaičiu, 
Laike kone.erto žmonės užsilaikė 
gamtai, o tai labai pagirtinas da
lykas. (T gal dėlto jog .buvo ne-, 
leidžiami Žmonės su mažais vai
kais.

Ačiū rengėjams ką surengė toki 
gražų koncertą. Ačiū žmonėms’ 
ką parėmė mūsų daininiii.ką,,Kąip_ 
febo girdeli, tai įdėtos kutų ViV 
kutaitis ir “Dirvos” redakciją 
daugiausia pasidarbavo surengime, 
artistui Babravyčiui koncerto,

Valio, (llėvdąndiečiai Lietuviai 
drąsiau .prie idėjos šventos — Dai- 
los, Dailos, Dailus I..7

Užžavėta širdis.

■57

Lapkričio 21 atsibuvo artisto 
•.Babravičiaus koncertas.- Žmonių 
prisirinku. pilnutėlė svetainė ir 
nors mūsų žmonės nepratę mokėti 
po $T.OO ir $1.50 už tildeią, bet 
šį kartą, daug‘žmonių, sake, jog 
verta uždeki dainavimą;* mokėti 
po kelis doleijus už tikietą. Ar-

PATERSON, N. J.
5 I • ■ ..

L. .D. K S. 18 kuopos silsirin- 
kimąs Įvyko 22 d. Iapkrt.l47’*Mont- 
gomeiy St. Į susirinkimą atsilan
kė labai mažai narių. Mat mūsų 
kolonijoje dar yra ^užsilikę labai 

Mideli’Tinginiavinio papročiai/ »J eU 
gn kortas lošti ir gėrimai, tai mū
sų vyrai nueis, licrt jeigu ant susi
rinkimo ateiti, tai sunku. • Rodos 
jau būtų laikas tokis brangus jog 
negalima pamesti.

Svarstytas laiškas iš centro 
kas-Iink pardavimo L. J). K.JLjia- 

viena tai rimčiausia ’ mintis. Mū
sų 18 kuopa pareiškė, kad .būtų 
sušauktas L. D. K. S. N. T. ir K 
J. apskričio suvažiavimas. Į tą 
suvažiavimą pakviesti- vieną iš 
centro valkos narių, kad išdėsty
tų daykus su gyvu žodžiu kodėl 
namas parduodamas, - čia'svarbus 
dalykas ir visi nariai sąjungos tii-

ii t difbnos, nes daug audėjų vaik
ščioja be darbo, "Jųjų šeimyna gal 
neturi ko valgyti ir kiir gyventi. 
Argi toks darbininkas gali ramia 
sąžine gyventi, iir-gi jam sąžine 
neprimena broliškos meiles. Jeigu 
atsirastų iš lietuvių tokių, patarti
na pąinesti, labai negražu.

Iš veikimo.

.'šią, žiemą nežinią kas* pasidarė 
luFisų kolonijoje,, .turbūt kas tižke- 
vėjoTJtad jokio veikimo nesigirdi 
katalikiškoje dirvoje. Pirmiau 
taį Idelcviena sekmadienio vakara 
vis kas nors buvo surengta: tai te
atras, tai koncertas, tai taip drau
giškas jaunimo vakarčis. Žinoma 
jaunimas —- vyčiai tą ir rengia. 
Dabar kaip girdėjau, tai vyčių 
kuopa sugriovo ir mažai gyvuoja,’ 
kuri jnrma visą veikimo ratą su
ko, Ga dabar tie žmones gali ra-*- 1 f I
miau gyventi ir tik gvretis, nes 
sakydavo kad vyčiai per daug vėl-1 
Ida ir kitiems neužleidžia veikti.! 
Šią žiemą vyčiai nieko neveikia, 
matytis kad ir niekas’nepradeda, 
Kadid^jūs-nitvi’ildaUr—^Jtrk-vkilęk- 
ttio dirva tuščia. Žmones- trokšta 

; pamatyti teatrų ii; užgirsti kon
certų ir Įvairių pramogų,

Bazarase .

. Girdėjau šv. Kazimiero parapi
ją rengia bazarą- parapijos reika- 

re su programų ’ Kas programą 
rengia, neteko sužinoti. - Parapi- 
jonys turėtų savo parapiją parem
ti. ' Girdėjau kad pažaras trauk
sis ik gruod. 2 d. Daugiau pa
rašysiu iš bazaro įspūdžiit,. kaip 
patirsiu.

gražinis pelno —* nemažiau 1,000 
dolerių todėl tariu širdingai a- s»* _.cnt:

.11 šv. fhios draugijai už aukas 
ir padarytą apie 200 dol, parap. 
peno. • ’ ■ r

2) Visiems biznieriams, ypač A- 
dom’ui Juknui, J. God&ui, Pet. 
Laskanskui, St, Ūseliui. -

3 ) Abelnai visiems aukotojams.
4) Visiems ktnįe-ios dn’lio laike 

hazaro. Lai Viešpats Dievas vi
siems šimteriopai atlygina už tą 
viską. ’ • »

Kadangi tnipos-gi automobilitis 
įuu išleistas; pateko šios kolonijos 
lietuviui,—tariu šird&gą ariu ku
nigams ir abelnai visiems kurie 
pirko ir pardavinėoj fikiėtus. Ant 
auto/nobilians pelno padaryta na- v * ’’zui.

Da sykį visiems .širdingai ačiū 
Kun. 'Jurgis ^G. M. česna, 

’ Klebonas.

dhfo dabar po waina tiktai 
$3.50, kas yra nepaprastas 
■*bargaįn.n

Kurie nuirto tą knygą įsigy
ti kreipkitės tuojaus pas 

“DARBININKAS”
366 B’way, So. Boston, Mass.

RADAU.
Ant kampo 3 ir H gatvių ra- 

datų pinigų, Ktirie esate .pame
tę ik žinote kiek, kreipkitės 
pas: J. SAPARNĮ, 131 Botoi 
St, So. Uostom

*

Reporteris.
1 •

ALDrMAS yra didelio for
ma to knygių.' Turi 495 pusi., 
2SS j Mis i , su paveilcslais Lietu
vos veikėjų, grupių, partijų 

dalis albumo yra užimta bijo-|- 
grafijomis Lietuvos veikėjui

KkLvienas iieįuvis privalo 
nusipirkti Lietuvos Albumą, 
kurį gana daūg nupiginome. 
Duodamo įirogą kiekvienam lie- 

t , r - O- , ; .

tįstas-dainavo .žavejančiai,* o mūsų jrėtij domę kreipti ir rimtai tą ap- 
Iietuviui-plojo daug daug — nors svarstyti...
ir-'suyargusiontis • rankomis .-nuo 
sunkiu darbu. Artistas dainavo 
keliose kalbose ir labai Jausmingai. 
Žodžiu, žavėjo visus. Teko paste
bėti jog koncertai! atsilankė dau
giausia vyrai, buvo žinoma ir mo
terų, bet sulyginant mažai. Ko- 
del-gi taip- ar mūsų moterėlės ne
bemyli dainų? Juk-gi lietuvaitės

-Reportėris.

PATERSON, N. J,»

Teleplione South Boston 3520 
Namų Telefonas . Aspimvall 0870 
-ADVOKATAS ' 

A. 0. ŠALN AVSHALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu
Cornell University ■ su A. B. 
G. Washington Univ, su LL.B. 

“DARBININKO’" NAME

866 W%Broadway, So. Boston.
(antros lubos)

Dabartiniu lailui darbai Čia su
silpnėjo. Daugumas dirbtuvių.ųž- 
sidarė visai,', o kurios ir tębedirba, 
tai labai mažai. Iš kitur atvažia
vus darbas labai sunku gauti, nes 
čia daugiausia yra šilkų dirbtuvės 
ir kaip jos sustoja, tai didesnė da
lis darbininku be darbo. Eina*• *
gandas būk darbdaviai šilkų nori 
ihvvsti 'trijų ir keturių staklių 
darbo sistemą. Unija prieš tai 
griežtai užprotestavo, Darbdaviai 
nori‘uniją sugriauti. Tas aišku 
kad anie pne to eina ir to trokš
ta, daugumas Jau -ir turi taip.

.-Darbininkų nesusipratimas, nes 
dirba- ant 3: ir 4 staklių, nors li
nija daug persergėjo i/ gražiai pa-

X

l Užtukome visokius na-

b
ra

i OtsasGi?- i 1 
' Ssiiti IĮ 
r' , - - -' iHj^mni '■#»*£

• unj forničiūs. Barduo-

- daine 'ant išmokejiino ir . 

pristatome į kitus mies

tus ir teipgi perk raus

tom forničius iš vienos, 

. vietos į kitą.

LITHUANIAN FURNITURE COMPANY
268 West Broadway, ‘ . South Boston, Mass.

Telephone’R B. 839—W. ,
___ ______________ L....... .......................... ... .................................. •

1DR.L. GOLDEN
Bostone: 99 Green Street Roxbury:46 CrawfOrd St.

Valandos: 3 iki 4 ir 7 Iki 8 P. M.
Apart pėtnyčios ir nedeidtenlo

’ vakarą. v
Telefonas Haymarket 2288.

netoli Warren Street. 
Valandos' nuo 8 Iki 9 ryteli iki 
« ir 9 iki 1 vai. tftkare apart 
petiiyCios tr netlėldiento vakarą.' 

.. • Telefonas Itoxbury 0131;- .
y Kat.hu AMdtą^ Rusų, Lenku ją Lietuvių Kabomis.,
9^®»Oą<SZX>O'O^3^(h===^0<==^<><=Z=*O(h=ZZ=»<) Q<

Muia___ _ ?• . . ......... ... '•

KALĖDĮJ ATVIRUTĖS
• Tik ką gavome siuntinį iš Lietuvos labai gražių Kalėdinių 

atviručiu. Atvirutės.visos spalvuotos taRtųiėiųis spalvomis su ; 
lietuviškomis juostomis. Jų yra, trejopų. Taipgi yra pasvei- ■ 
kiniinai-—KąWoms;ir Naiijjems.IVEetams. ' ~ y . '

Visos labai gjįžiosj Kaina kiekvienos po 5 centus. 6 už 25c. 
Roikalaiikite pas: V.

•_'V;V ;-MŪAR.BININ<įKAW/-.'..'-' 
3««'W*t Broadivay : \ . South Boston,

>

V'
• *

Tek Mate 2483

GEORGE Hi SHIELDS
ADVOKATAS

811-812 Old South BuUding
294 Washlngton Street • 

BOSTON, MASS.
Valandos : 9 A. M. lki 5 :80 P. M. 

Gyvenimąyiete
10 WtWTHBor Stkem, East Bobtom 

• Tel. Eto8t B<jstoml52—J. '

ANTANAS F. KNEIŽYS
lanko Siiffolfc Teisią mokyk

lą Ir užsiima Reni Estate pardavi
nėjimu, buiia mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 valandos po pietą išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbtiutieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižio adresas yra 
toks: 038 E/Mnth Street. TeVSo.

. KURKĖS sprogo,
’ Pereitą seredfis. vakarą Bos
tone ištiko nepaprasta vksplio- 
zija; Sprogo1 kurkiu kainos; 
Dįehą kurkęs Tnivo nuo 35c, iki 
60c, svaras. O vakare po eks- 
pliozi jai buvo po 15c. svaras.

KELEIVIO^BURDINGIF.- 

RIŲ SVEČIAS.
Bostonan atvyko.*4 Keleivio’’ ’ 

bttrdingiėmi svečias, Lenkijos 
gert. TTaller. Jis turbūt pa
tvirtins lenkų liniją padarytą 
su ■t Keleiviu, ’5, Gero pasiseki
mo.

•r i

ATVYKS NANSEN.
Ateinančią savaitę atvyks 

Bostonan gabusis ^Norvegijos# 
turistai Nansen, Jis yra atli
kęs garsiu' kelionę i šiaurinį 
žemgalį. Nuo, karoliai kn jis 
daug pasidarbavo, hetarpinin- 
katidamirš tarp valstybiųne7 
laisvių apsikeitime • ir badau
jančiu šelpime.

l.r

DU 1. J. GOmN
~ (GUMAUSKA8)

D A N T I S T A. S

Tek Brockton 5112—W.

(Kampas Bronei Street)’
705 Main St., Montello, Mm*.

OU BO. Boston 2701

J. MCDONSl, M. D. 
IĘrIMi įįitffflbtii ir NctttfinML j

Onsd VaulBdoi:
Bytdi iki9 YrLPo plotą n«| l-R 

Vakarais nuo t Iki B, J
UI lroftdvay, 8o( Bufet, i

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©ee

, „ - Tel, 0d. Boston 12*. 
Lnrruvvg DANTISTAS

a DR. M. V, CASPER I
Ji , (KASPARAVIČIUS J
* 1 Laikinai perkeis ofisą po M& 
d 425 B?OAIWAY, So, Bobtow. Mam. 
i j ’ Ofiso Votartdo* į

J ĮNąol01kil2!80ryteirnTOTdW L 
iki 6 ir nno 6:30 iki 0 v, vak. | t 

i I OfljMm uWarytai irabatok vakaralk Z 
© Ir nedSItomte. a

.........--■ ><—■-'••- — - ,

b 

r
I i 

f

• VYRAI! VYRAI!
Vienatinė proga pajaryf pini

gų. So.* Bostone, pačiame lietuvių 
centre parsiduoda,puikausią boli- 
nė ir bmvjling allies., Kreipkitės 
pas Olseiką ir Mikailoms offiee, 

___  . 425‘Broachvay, So.. Boston. Tel.
)RA WIJQS IR KUOPOS | Į Sb. Boston 16D7, . Matykit *.K.1 

.(6)

Salomėja Į r Etzbieta Guščl u tės pa-
■______ ___-^Ūšeg^fl^’veno Duffmo, Jei kas a- 

}jie jr .žinotft iir jis pėm praneškite šiuo 
antrašu:

SALOMĖJA GUšėlUTB,
6 Corey St„ Ainstėrdam. N. Y.

, ' . •' (4)

II Meta South BoetoM

DR. H. $ .STONE
•U9» W. BB0ADWAT :

VĄliĄNDOg: Nno 0 r. Iki 7 v. rak.-J

TEMPKIT.

!x

T

^VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
.fENK LAI.

: SIOUK OITY, I0WA.

- s Šv. Kazimiero parapija.

Kadangi jau bazaras pasibaigė; 
orai buvo gražūs, nei sniego, nei 
šalčių; žmonių Susirinko ' labai 
skaitlingai; visi darbavosi — au
kojo ir rėmė kiele kas išgalėjo ba-

GERA ŽINIA STO
ROMS MOTERIMS: ♦

Nemo liūdinantis gorse-
, tas.Nu? 333 yrrt labai pi- ' 
- gus, drūčiai padarytas Ir

tiktai $3.00. Adresuokite:
■jNęmo Hygiąnic-Fasliioa lattitute ę ■
120 E. 16th St., Nįw York (Dept. S.)

t

SHLLTŽAS. I

PARSIDUODA
, Parsiduoda puikūs bažnytiniai 

vargonai,/ su triubdmis septynių 
balsų, viena eilė 11 pėdų augseio, 

’ [septynios pėdos, elektros dumplės. 
Parsiduoda labąi pigiai, Ka's no- 

| rite^-Kalėdoms vargonus turėti, tai 
atsišaukite šiuo antrašu: M. KUT- 
KUS, 204 Jefferson St., Netvark. 
N.J. . ' , . (8).

■ *7---------------------------- - “^~T~--------

' | ’ TETj. So, Boston 0506—IV.. * E 3
1 LIETUVYS DANTISTAS p

A. 1, KAPOČIUS Į 
|;25Į:Broadway,. So. Boston 
(| . (“Keleivio” įKumel ... JĮ

Ofiso- Valandos r. nuo O Iki 12, nuo h 
01:30 iki G Ir nuo 6 :30 iki 9 vakare 11 
^ Seredomis nuo 9 iki 12 vai, dieną E J 
| jSubatomis nuo 9 iki G. vak. Nedė 1! 
Epiornis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį' |Į 
ęffl®©©®®®®®®®®©®®®®©®®©®®^

I LIETUVIS GYDiTOJAl IR Jį 
g GHIBtJRGAS. ||
| . 50eBROADWAY, jį
| ■OUTHBOSTORrMA»l. 1 
g '(Kampas G St ir Broadvay Jį " f į 
$ VALANDOS! 9—11, 2—4, 7—9 H 
jij®®®®®®®®®®©®©®®®®®®®®®®^

/ * f. f. \

Paieškau stiro brolio Jono [Staniulio, 
kuris-tūlas laikas tttgal gyveno Chica- 
go, .Ilk Jis paeina iš .Tuškonią kaimo, 

. .pštinonią vai,,. Utenos apskričio ii .Tuo- 
eo Bulotos, jis gyveno Rortiesler, N.'Y. 

„ x . | ir jis paeina i SNariunų dvaro, Kupiš-
Hgų/rnetų praktikos artistišką kio vai.. Panevėžio apskričio. Meldžiu 
mūsų darbą liudija tūkstančiaj -ūsišaukt jų.pačių arba_ juos žinančią 
_ ... T .. .. - [.pranešti užką labai busiu dėkingas,
draugijų. Informacijų delei raiy | MR. petras STANIULIS, 
įjfe; 35 vViinvfck St, ' Newark, N. J.

‘ (4)
3f. A, Norkūnai, —------ ----------———-

16 Pleasant St., Lawrenc8, Masr 1 PARSIDUODA
. ' I Parsiduoda namas" 3-jų šei-

fiCllf AI IMnAQ Į mynu su storu, Groserriė gra-

HplAnMitunUx' ’ *jžioj vietoj, biznis senai išdirb-

VADPnMIMIMIf AQPas- Eriežastis pardavimo tu- 
V AnUUIllNĮRAAa| riu kita bizni. Kreipkitės pas 
savininką S. PUČET^, 333 E 
St., So. Boston, Mass. (4)

I • Ti i i i . i ' Tit-! " .
Telef. University 1957—IV ofiso 
Tel. ■ Unlversity 1957-^-11. namų, 

ADOMASOWIRKA
saiuonvnu siAnnuri

•Pagrobus atlieku gerai h* pigiai, 
Kaina vienoda visur. Užlaikau au
tomobilius. Vieta atdara dieną 

ir naktį.
‘ 8S3 0aMBILIDGE STREET

”, Cambridge.Ąlass. r

F. J. KAL1NAUSKAS |
ADVOKATAS I414 Broadway, So. Boston. |

TeL S. B, 0441. I
Antros lubOs^-VirStiį L. R ■

GYVENIMO VIETA: |
275 r.OWELL AVĖ., NEWTONVTLLE, MASS.J.

Tel. W. Newton 1463—W. |

OID. LIET. KUir. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
1-

CIRMININKAS ~ Vincas Zaleckatį 
___ §1 Mercer St, So. Roston, Mana. i 
5-ICE-PIRM. — Antanas Pastolis, .. r .

146 Bowen St, So. Boston, (M*M. 
JROTi ,RAšT. -« Antanas Macejunaa.

450 E. 7-th St, So. Boston, Man. • ’ 
’<TN. RAST: Juozapas Vinkevičlus,

906 E. B’way, So.. BosĮtoU/^Ha8S, 
S2ASIERIUS..-—‘ Andrius Zalieckas, -

S07 E/9-th St, So. Boston, 
vfAR ŠALK A — Aleksapdra Jalmokai,

115 Granlte St, So. Boston/Mojis, 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko m&oa. 

Inius susirinkimus kas pirmą.n&dfit 
6enj kiekvieno mėnesio po No, 004 

Washlngton St, Boston, Mass. 3-ą v. po 
lietą. -Ateidami drauge ir naujų na- 
tą sU Bavlm atsiveskite prie intuą dte 
os prirašyti.

¥-

F

’4

K

ŠV. JONO EV. BL. PA1ELPINM 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.

gerai žinantis savo amatą. ,Yra 
labai geras choras. Taipgi išlygos 
geros. Alga nuo $80 .iki $100 iriėn.. 
Atsišaukite šiuo adresu:. “Darbi
ninkas” “K. K.” 366 Brbadivay, 
So, Boston, . (4)

^ENGtoNpCote. žymiai pigesni negu ^genau- 
■. sioš rūšies kiti angiai, 

ilgiau dega ir daugiau šilumos 
. duoda. Bile oro traiJomo užtenka.

MwSfcw<bGofĮĮ neturi pelenų ir negadina pe- 
1 ’ • čiaus grotų.

m:aži-didesni--dideli

New Engianti Coke
. 111 DĖVONSHIRĘ ST., BOSTON, mMsS, 

. : Main 8532 V -TELEFONAI- Maih 2723

ŠTAI KAKffii DALYKAS!
’ . Kiti! mes padMaiin overęoat'ą dei kynMiįvėsr kurios.savlnlni^m pasta
tęs į langą piinmrkiuojii. Hipio o kilių žmogus, ateina pirktu tat imrdavtĖ, 

jtįs: iHisako kmW 1.H ir painią .$22.00, tlaughm kutų .tikrai .tas
ovpmnū'ns yra vėrins.- Tntnl* mėn nutarėme niėko. uesąltj'ti^o 'nvcrkotą

• ant'yrdcrlo Rmliiryti tik už i?2TiO0 ir kam flk reikliu ŪvaiMupla pas:
Z-MALINIONIS—BARANAUSKAS "

• 320 Hątrison Avė.4-No. 1‘Oueiįa' 8-d flodr, Boston, Masą.
' ■ ’ i’Trt, Bearti 2354. .. ..

- valandos i R Ą. M,' iki .g V. 'M. Subiitomjt &i(W^/iki T Pi kt
«sa r »

I Visokių žolių, šaknų, žiedų ir tt.
1 ■

Palangos t r ej anka 50ct, puplaiškiai 25 
i. RamunSliaį 20c., Liepos, žiedai 15c., 

I Pavušančius 20c., Senesą ankštukės dėl 
vidurių liuosnvimo 10c., I’ellnos 15c., 
tolūs nuo nervų išgųsties, bemigūs, gal- 

|vos skaudėjimo ir ausyse ūžimo 75c., 
įuo reumatizmo 50c., nuo strėnų skau- 

I dėjimo (50e., kadugių uogų svaras 25c.. 
| Visokios žolės yra pakeliuose «su lietu
viškais nurodymais kaip anitos vartotu 

Rolių* katalogą siunčiame* už 10* centų. 
| Vinklų knyga, “Aukso Altorėlis,” TilŽčs 
spaudinio, prastu apdaru 75c., skuriniu 

1 fl.50, celuloido apdaru $L50į “Viiini- 
į kėlls,” skutos apdaru $1.25; KantIČkos 
$1.50? Gyvenimas šventųjų, apdaryta, 
57.00. . • ' •

Vaistai nuo kosulio Ir Asthmos $1.75 
nž bankui Už prlslutlmą vokuojame 
10c. viršaus ant kiekvieno $l.(|0 vertes. 
Reikalaujame agentų visose apyshrflo- 
te.. . •' '. ‘

, M. ZUKAinS,
449 Hudson Avė., Rochester, K, V

PARDAVIMAI
Parsiduoda bažnytiniai var- 

gonąi, elektros temples. Senos 
išdyhystės. Parsiduoda- visai; 
pigiai. Didumas vargonų: U 
pėdų aukščio ir 7 pėdos pločio 
ir storio. Kurie norėti} pirkti, 
te^toipiA pas

■ W JefTerson Št»; NW<rfc X 
X arba?pas Ay 117

- Joti-ofeon Klwrkj.;N» »T» (4)?

®®®©®©®®®®®®®®®®C-®®©®®®@®t-' 
gLIETUVIS i

b FOTONE TRISTAS
t 5 ’
(3 Išęgzaminuoju akis, prisidriu aki- 
c ĮnhiSf kreivas akis atitiesinu ir am- 
^blljopiškėse (aklose) akyse sugrą- 
(ižfnu Šviesą tinkamu laiku.

d X L. Pasakomis, O. D.

į 3447 Broadvvay, So. Boston, Mas&

•^1

------------g-■ t- ■ _ . ------- —;
Ofiso Tek: South Boston 3972—R.
Besid. Tek: So. Boston .1912—W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Graborliisį. baĮstinuiūto- 
jas,zReal Estnte Ir Bubile' Notaras,

343 W. Broadway,
■ South Boston, Mass.

lU'shleneljii :/23“ r> St„ So. Boston.

MATULA1ITS IR 
NESIACKAS

Lietuviai .
Siuvėjai

Sluvnm gertūii. . 
šiai ir naujini 
dos mados" vy
rams drnpauA* 
rjatalsom, IStu-' 
iojn Ir nudfe^Y* 
tom.' Kas noy 
rite turėti ge
ras Ir naujau- 
sibs wddgdi®< ■ 
'-pinas, atėlkite . 
pas mus po mt« 
mariu
247 D ST, SO. BOSTON, MAB4

i.

?IRMININKAS Jt L, PetrauskM,
250 Gold St, So. Boston, Mas& 

ViCĖ-PĮRM. “ Kazys Ambrozaa,
492 E. 7-th St., So, Boston, Mum. 

>ROT. RAST. — JuIiu* Saviękas,
111 Bowen St., So. Boston, MaM. 

4'IN. RAŠTININKAS — J. švagždyit
171 .W. 5-th St., So. Boston, 

VASIERIUS — A. NaudŽlunM,
885 E.' Broadway, S. Boston. MiM, 

MARŠALKA — J. Zaiidk, _
7 Wlnfield St, So, Boston, B&Mk 

draugija Taiko BUilrlnkfmua kai tre&a 
įedSldienl kiekvieno ■eneslo, 
.>0 pletŲ Iv. Petro perapŲoe aaiaj, 
(L 8«Vėntb St, South Boston, llaM

J

IV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
HARTFORD, OOJfNECTIOUT 

1 VALDYBOS ADRESAI

. SI«b. Mielniklene, pirmininkfe,
44 Oedąr Št, Hartford, .Oonu, 

O. LablcklenC, vice-plrminlntS, - ’
00 Sheldon Street, Hartford, Oom 

e. Lablcklene, Iždininke,
44 Madlson SL, ĮTartford, Ooaa.

' 16 Atlantic SL, Efartford, Oona, . 
.Ui rundMlene, prot raStlntnrt, 

19 tValcott St/ Hartford, Ooiu^ 
Slo* draugljoš susirinkimai buria ka« 
antrą nedčldlenj kiekvienoj aiMŪb 

Mish,

*V. KAZIMIERO R K. DRJOB 
BOUTH BOSTON, MARK 

y VALDYBOS ANTBAUU.

. te

•X
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