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Katattkri mrf irapraatl, kad 
sako* Ir p«^T«nthaia dsl katali
kų gpaudoa mtiprinintm bua ma- 
tata Dievai to pačiai Balny 
iial, to, jtaonžriH naudtogėania, 
negu pirkimas bažnytinių indų to 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 

- negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atitiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms.' žmoidą .

■ vadai, pirmiausia gi kunigai, to 
• ri skaityti tai savo didžiausiu ut

■ daviniu.
Vyskupą* Kita.

ANTBADIKNI8, 8AW

. STREIKAS FORMALIĄI 
, PASIBAIGĖ.
; HARRISON, Ark. — Mis- 
somi & No. Arkansas geležiu

TREČIAS BANKAS.
; KNEW YOR1C—Šitame mies
te senųjų metų pabaigoje ,ati- 

£ įdaryta trečias darbininku ko- 
statas Saį^_

imtai tagesi n- sttata Pata!1)ankas 3^.^
¥5rta. Streikas prasidėjo 1921 | or .L e tiTO, Co,
ą. vasario „tas* Kompta- (operatl™ Traat CoSšis>nkas 

jai.staikę talžant tavo baisią ,.ra §aka jas gįležinkeliečią or- 
nmisių to smaugimų. Daug gracijos banko develahde. 
stoe&inihkų ta išvytu iš gy-|Atidarymo dienoj depozitų pa
menamų vietų to jie neteko' tur-į dėta arti $1,000,000. Vienas di
lo. Vienas streikininkas Fd-" 
vard-C. Grbgor buvo nuiinčuo- 
tos. Jam esant ant geležinke
lio tilto buvo užmesta virvė ant 
kaklo to tada nuo tilto buvę nu
trauktas. Buvo' kaltinamas, 
kacl ..norėjo tiltą sugriauti

KIŲK IŠLEIDO TELEFO
NAMS.

BW YORK. — Šio miesto 
telefonų kompanija per 1923 
metus išleido iš viso $79,000,- 
000. Tame mieste telefonų yra 
.1',175,000.

X.

džiausiąs depozitas buvo sumo
je $100,000. Svarbiausia banko 
užduotis tai teikti darbinin
kams paskolas namus perkant. 
Bankas* turi skylių pinigų 
siuntimo,- laivakorčių ir gele
žinkeliu tikėtų pardavimo, fi
nansinių patarimų ir kitokių. 
Bankas randasi netoli Pennsvl-*• 
vanta Railroad Station.

Kįti dft banku tame mieste y- 
ra įsteigti Amerikos Darbo' Fe
deracijos ir Amalgamated Clo- 
tliing Workers.

r

NE
KOMUNISTŲ

, RYGA. — Įsa 
komunistai, kuriė 
jon po* 1917 m.,
kinti senuosius k< 
dovus ir per savo 
kalnu ja, kad ir jk 
džiauti prie aui 
džios. . ' v
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Ofįįnįį durnai

', iihtosapo Darbi*iiikiĮ -S’!

pa-

. Rusijos 
ojo parti- 
gakogar- 

stų va
rus reto

jįtųprilei- 
nės vai-
" t.'.

Karo nunistęri«®roekiš ne

 

senai parašė Keletjį^raipsnių, 
kuriuose jis prit 
komunistų jūdėjim 
jaučiam slapto bąli

-- --- - -■ *-* v

KIEK MILTŲ PRIMALĖ.

, KANS.4S.QITY/Kansas. — 
sis nuėstas yra trečias pagal 
<lidttmą malūnų. Pernai šio 
miesto malūnai primalė 5,386,- 
000 statinių miltų.

TYLI DELFRANCUOS 
PASKOLŲ.

DABBININKAH

IfttMM e *.* •« *•••>*<
UirubHy metama 

DARBININKAS
MG Briadvay, Boston 27, XtMU

Tėt Boutft Bo»toi» <80. : y O
v v

FARMERIŲ STREIKAS.

•t. CHICAGO. — Chicagos a- 
pielinkės farmerių streikas 
pradedamas yra jausti. Chica- 
gon pieno labai mažai atgabe
nama. Bandoma jo atsigaben- 

• ti iŠ tolimesnių vietų, bet ir iš 
ten pieno labai mažai gauna
ma. Mihvaukee taimeriai visai 
atsisakė siųsti pieną Chicagon, 
tuo išreikšdami užuojautos 
streikuojantiems Chicagos far- 
meriams. Daugelis pieninyČių, 
kur pienas buvo priimama® 
'nuo farmerių ir paskui supils-, 
tomas į honkas ir gabenamas į 
Chięago, užsidai^ negaudamos 
pieno.

Taip farmerių atsirado ir 
streiklaužių, kurie bandė pri
statinėti pieną Chicagos pieni- 
nyčioms. Pirmas susikirtimas 
su tokiais streiklaužiais-ištiko 
AVanconda, kur streikieriai 
atėmė kelių ūkininkų pieną ir 
išpylė jį gatvėn. Fanneriai pi- 
kietuojn ir kitas pieno stotis, 
kad niekas negalėtų pieso atga
benti pardavimui už pigesnę 
negu reikalaujama kainą^’

Fanneriai sako, kad šis 
streikas yra Chicagos pieninin
kų, o pienininkai sako, kad 
tai. yra farmerių streikas. Far- 
jmėriai sako, kad pienininkai 

' patys sulaužė kontraktą ir pa
skelbė mokėsią ūkininkais 
daug žemesnę kainą. Kaip ap
skaitoma, pienininkai dabar 
uždirba po Šįc. ant kvortos pie
no, bet jie tuo nepasitenkina ir 
nori dar didesnio pelno, kurį 
nori išrinkti iš ūkininkų, nenu
piginę pieno karnas vartoto-

* jiuns-miestiečianis.

LONDONAS, to Anglija lau- 
ua atsakymo iŠ Lenkijos, Ju- 
go-Slavijos ir Rumunijos į sa
vo paklausimą kaip gaištoji iš 
Francijos naujoji didelė pasko
la tų šalių apsiginklavimui pa
liečia užtikrinimus, duotus už 
senąsias skolas/ Veikiausia tas 
paklausimas bus pasiųstas pa
čiai Frakcijai, jei tos Franci- 
jai tarnaujančios valstybės 
Anglijai neduos patenkinančio 
atsakymo. Taip-jau tapo pa
tirta, kad ir Suv. Valstijos y- 
ra giliai finansiniai užintere- 
suotos tuo paklausimu.

Tarp senųjų skolų, kurių 
gvarautijos gali būti, pastaty
tos pavojun duotų Francijai 
naujų gvajrantijų už ginklavi
mosi paskolą yra Suv. Valsti
jų, Anglijos. Franci jos r Itali
jos suteiktieji pašelpos kreditai 
Lenkijai, čeko Slovakijai, Ru
munijai,, Vengrijai, Jugo Sla- 

: vijai, Armėnijai,- Austrijai ir 
Pabaltijos šalims^ Tos pasko
los liko gvarantuotos nieku- 
riaiš taksais ir valstybės n.uo- 
savybėmto, kurios galėjo būti 
vėl užstatytos, šį sykį Franci
jai. .

Taipjau eina gandų, „kad to
sios šalys yra labiau Francijai 
prasiskolinusios negu skelbia
ma ir kad toms’ šalinis buvo 
duota slaptų paskolų.

PRIEŠ DAUGPATYSTĘ

LONDON."—Turkijospar- 
lamentan inešfa bilius, drau
džiantis daugpatyste. Per 
parlamento kbmTšfją biHus pu 
re jo. (Reiškia Turkija kryps
ta prie vienpatystės, o Ftanci- 
ja prie daugpatystės).

< ........ ,

VŽ DAUGPATYSTĘ.

•PARYŽIUS.—Francijoj
sirodė literatūros, stojančios 
už daugpatystę, - Dvi apysakos, 
skelbiančios daugpatystę, pasį- . w t
rodė ir vienos per keletą dienų Ve^ kodzmir 
pasklido 125,000 elizempiiorių, neYarzomų 
o kitos pusę milijono. Pasiro- komunistų pariujo^ 
dč ir teatrališkų veikalų,. kur 
vaizduojama daugpatystė. Te
atrališkąjį veikalą . paraše 
Brieiut, Jcurs yra pagarsėjęs 
veikalu ^ASunaikintosios 'Gery
bės.” Mėnraščiuose ir savait
raščiuose ir-gi nemažaį. rašoma 
apie naująją idėją.

■ i ■"■y?

IŠPLAUKĖ MANIEBRŲ.

WAŠIHNGTO.N. — Ąmori- 
kosriaiyyubs įšalai'į 
tiką Žienunhįmaniebrų daryti.

U >■—. Į Į. n*...-. ■■ ,i

ATKERŠIJO PAČIAI

BRIDGEPORT, Ct.t —John 
C. Frėiget’o pati pareikalavo 
divorso ir nunešė bylą teisman. 
Vyras buvo Ameriean Tube & 
Stamping Co. superintendentas 
ir gaudavo jio $12,000 metuose. 
Kad pati negautų didelės ali- 
inonėš, tai jis metė pelningą 
darbą ir stojo dirbti General 
Electric kompanijai už papras
tą darbininką už $30 savaitėj.

L'

SENAS PAPROTYS 
IŠĖJO IŠ MADOS.

M'ASHINGTON.—Kaip šau
dymas Liepos Ketvirtoje veik 
išėjo is mados,, tai per Naujus 
Metus sveikinimasis su prezi
dentu išeina iš mados. Būdavo 
per Naujus Metus į Baltuosius 
Rūmus pasisveikinti su prezi
dentu ateina apie 10,000 žmo
nių, o šiemet tos ceremonijos 
atlikti atėjo tik 3,891.

SNIEGAS RYME.

RYMAS. —- Naujų Mėtų die
noje Ryme ištiko retas dalykas. 
Žeme buvo tą dieną gerokai ap
klota sniegu, šiaurinėjItali-. ■

VALDŽIOSTĄSYNĖS 
SU KOMPANIJOMIS.

WASmNGTON. — Didžio
sios mėsos pakaimių kompani
jos užvedė bylą prieš valdžią
reikalauadmos iš valdžios $7;- 
000,000. Sako, kad karo metu 
valdžia užsakius mėsos ir jos 
neėmus. Per tai kompanijos 
nuostolių, turėję. Valdžia sako, 
kad f su kompanijomis jokio 
kontrakto nįbuvo padaryta.

joj buvo didėli speigai ir pus
tymai.

' ■“ ■'............... :--

KIEK DAVĘ ĮPLAUKŲ*
PANAMA. — Pereitais me

tais per Panamos kanalų per* 
plaukė 5,046 prekinių laivų. Į- 
plaukų nuo jų buvo $22,961,- 
000. Gi 1922 m. laivų teper- 
leista 2,997, o įplaukų nuo jų 
tebuvo $12,573,007. f

’ Fermeriai d&bar parduoda 3®ttovaĮ^iĄ^r^ofkadkom--; 
amu pwtij<*V® ūMkytą m«są per- 
— brangiai tahfrpfaoų MM*

tas.

i jaunųjų 
reikalau- 
imo, lai#/ 

spaudos ir 
"Nesenai 
oentralinio 

išnešėkomitetu suširinlr 
Tczoliucią, kųrioį 
tokį jo žygį sk

Apie 30 komunis 
sijos valdžią staK 
nuo prądžios folšėi 
jimo ir jie buvę nęf 
sijos diktatoriai; 1 
nistudsę 'įvyj^o sk 
nespėji konipn 
•jo partijon vėl 
■kadirųuoįj^ 

pabūti Soties viršūnėje. 
■ Bolševikų komisarai’ jau .ne
bėra komunistais. ‘ Jie dabar y- 
ra kapitalistai; Jie nacionali
zavo ir reorganizavo visas ylų 
džiąsias Rusijos industrijas, 
kiekvienam .gaunant savo dalį. 
Ta apie 30 komisarų grupe ir 
jų šeiminos sudaro kalp ir ben
drą, direktoratą. ’

Opozicijos žymiausiais va
dovais yra Ųreobražen^ki ir 
Sapronov. ‘ Jie reikalauja su- 
grįžimd prie tyrojo komuniz
mo. Jie salio, kad bolševikai 

^panaikino vienus didžponius, 
kad jų vieton pastačius .kitus ir 
kad inteligentija liko sunaikin
ta. o jo's vieton pastatyta kitų 
šalių inteligentija, kuri tarnau
ja dabartinienis' didžponiams 
komisarams. * • 2

Vis didesnis Ižįydų skaičius 
bėga‘iš Rusijos į Pabaltijos ša
lis ir bando dasigauti į Ameri
ką: Tai parodo tik rūstumą pa
dėties pačioj , komunistų parti
joj. Jie sakoj kad nežiūrint 
Trockio rėmimo, tie jaunieji 
komunistai darosi vis didesni 
anti-seinitar ir kad' todėl gali
ma tikėtis sū' laiku . Rusijo je 
milžiniškų pogromų.

KATALIKABLAIMSJO.

;; PARYŽIUS; ^;
Šytojas Victor* Giėaūd Imtoęjo 
toip vadinamą Lasserre dova
ną už pasižymėjimą literatūriš
ko je dirvoje. Tos dovanos ski
riamos kasmet per švietimo mi
nisterijų. ‘Gitoudyra profesci- 
riūsicataĮikų nnivėrsitėfe Fri* 
bourge, Šveicarijoj; .

pabare.

'C’ ' ■ • 4
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KALTMNĄL Švenčionių' paskelbė jog Ws žarnos nesam 
ap^kr. Atsimenant prieškari
nius laikus ši apylinke buvo tu 

: Ji nužengus prmyn šviesos sri
ty. Turėjo “Blaivybės*1* sky- 
rlų, “Ryto-*rdrat^ŲOs skyriuj’ 
šiokį told knygynėlį. Laikraš
čius ėmė tat nė Idekrięnas rto- 
cBius, o ypač būva išsiplatinus 

kurios ateklavo apie 
40 egz., o taip pat ir kitų lai* 
kraščių netrukdavo. Galimu 
-sakytį- buvę laikraščių išrąšy* 
mo ir skaitymo centras. Bet 
dabar kitaip virto. Dabar Kai- 
fmęriuosė paskutiniu laiku ro
dos, kad & pasauly lietuvių lai
kraščių- nebūtų: niekur nepa
matysi netik paskaitant bet ir 
pavartant. O platinti taip pat 
■niekas' neplatinu. Žinau so
džius, kaip šakališkė, Kukliai 
ir Ąšltiniai, kur yra gerai mo
kančių. paskaityti, bet niekas 
nedrįsta- laikraščip išsirašytb 
Paklausk,kodėl neišsirašot lai
kraščio; gauni atsakymą:4 ‘ Tai 
per. brangus, taLneverta, nes 
tadądabai peršokto ja policija; 
tai vaJscidp gal negautum. O- 
antra vertas, kas tuos; laitai 
eilios, gera yra,, ir* ar geriau tie 

dvi restauracijos, viena žydo ir 
antra šakališldečii)ūldinnkij B/ 
ir L. Tai kada tik užeisi — 
visuomet pilna, netik šventa
dieniais, bet ir paprastom die
nom, ir^vis iš viriminėtų so
džių. Degtinė jiems nebrangi: 
ro’ds paškutiiųu laiku reikia 
mokėti už bonką virš 200 tūks
tančių. Tai tik vi ena kartą ne- 
nuvykus į restąuraeiją gauni 
laikraštį trims mėnesiams.

žios, Bet fa įn-
sinuacija padavė savo, " Tuoj 
po to vyriausybės delegatas į- 
Suke užantspauduoti rihkfoį, 
nežiūrint to; jog jis jau buvo 
ui<antepanduėtas^^\ ^MkevL 
čiaus pastatyto prižiūrėtojo p. 
Svionteckio, reiškia knygynas 
buvo tikroje priežiūroje. .Bet 
šis rinkinys norima iiasisavin- 
ti to pergabėnti į vieną didžiau
sių lenku rinkinių «— į grafų 
Tarnovsltių knygyną Šuolioje.^ 

; , Aišku, kad toks vyresnybės 
įžingsnU neliko be protesto ’ iš 
savininko pusės. Tą protestą 
įteikė advokatas Jundzilaš, kur 
jis tarp įrita ko pa'sakė,’ kad, 
jeigu nori vyresnybės atstovai 
pasižiūrėti linkinio, tai jie tai 
lengvai gali -atliktu. Bet tie 
atstovai ateina tada, kada sa- 
yinįnkii nieko nėra ir jie nieko 
nežino apie reviziją, . Tie ats
tovai—pp. Remeris ir Saudnic- 
klri Ilgai negalvodami šitie 
vytai iina to laužte išlaužia net; 
dvejas duris, nuplėšdami ant-’ 
spaudus, totai be jokios teisės, 
ncštdkią teisę tilc teismas tega- 
li duoti

Žinoma, šitas “kultūringas” 
žįngjnfe’tbkįdm^gtčų^žnibnnj 
pasipiktinimą sukėlė, kad no-, 
toms nenoroms “didvyriai” ■—- 
o gal to .iniciatoriai — atsidūrė 
prokuratūros rankose.

* (Vilniaus “Liet. Rytai”)

ŠVENTI METAI.
RYMĄS. — Šventasis Tėvas 

paskyrė 1924-tus metus šven
tais. Tais metais Ryme ir vi
same Imtalikų įiilrtdjjė - W 
didelU kataljtįj ifailmis.'

' ~~3L~7A' n.' -~J-^

Kaina 4 effifaiĮĮj 

vų,. nusileidžia Į Nėrį. Tasfri^ 

Vokiečių kanalas buYo nuMūr^A 
tas, kaip būsimos kaūąlizacL^ 
jos pradžia. *'

Tais metais būvo padarj 
šie cementiniai lųmšteu Pra
dedant nuo'Mapų gatvės P01^ . 
kiemą šalę Liaudies namų p^J 
dėti yra eementątiąi 
clžiai nuleisti visiems vande-į 
nims, kurie subėga į Šį slėnį, * 
toliau Daukšos gatve ilti 
šio gatvės, .Lukšio gatve pro ; 
;žuvų rinką to nauju gatvrio t«’į 
Neries pakrantę. Iš viso šio į 
kūnalo ilgis siekia drauge 'mg 
prijungiamu Kalvių gatves taį- 
nalu 690 metrų. Visame kana* 
le padaryta vandens priėmimo ‘ 
šuliniai ir kanalas su visais į 
prijungimais aptarnauja apto ■ 
8 ha. senojo miesto ploto; /Bių ė 
kanalų nutiesimas drauge su y 
šulinių įrengimu apsiėjo apie 7 
60,p0(h d visų tų gatvių pakgit- 1 
mas to išgrindimas kainavo !),- ■ 
000 litų.

I * * * 1, ** ,

Kanto gatvėje buvo padėti^ 
cementiniai vamzdžiai pilė pą£ | 
galo 26 metrų ilgio. - .

Vandenims* nuo Ukmergė 
plento ties akmeniniais laip^ ė 
toismuleisti buvoprądėtąs natris 
jas betomniš kanalas ben&m jty 
gio 4.4 inetrgl^ Visas 
iminavdapie ^000 litų.

Dabar atliekami darbai nu-' 
tiesti kanalui Šančiuose, bend
ras jo ilgis suprojektuotas apie 
500 metrą to kainuos 90,000 li
tų, kadangi kanalas kai kurio
se vietose įsigiliuš iki 8 metrų 
gilumo; d

(“Lietuva”) v '

’J

'f

VANDENS NULEIDIMO 
KANALAI KAUNE.

Nuo senų laikų Kaune yra į- 
t ai syta keletas požemių kanalų 
lietaus vandeniui nuleisti. Visi 
tie kanalai buvo' daryti iš me
džio rąstų ii storesnių lentų. Iš 
tų medinių kanalų svarbiausie
ji yra šie: vienas kanalas ėjo 
w Mapų gatvės Lukšio gatve 
per Strazburgo žemės sklypą i 
Neri. Kitas kanalas eina nuo 
Lukšio gatves ties prezidento 
namais skersai per Vilniaus 
gatvę Birštonu ir Gardino gat
ve Nemunan, trečias kanalas 

i— nuo Ukmergės pi pabaigos 
prie Laisvės Alėjos, toliau 

bei susikūrus neatsisakė prisi-Į Laisvės Alėja iki Kanto gatves 
: dėti kaip išmanydamas prie jos 
sutvirtėjimo. Aišku, kad len
kams lai nepatiko. Maža to, 
jie dar prLivėngėf kad grafas 
nepareikštų savo teisių to nepa
sielgtų su? knygynu taip, kaip 
elgiasi vist kilnojamo privati
nio turte savininkai šalyse, 
kur nėra bolševizmo raugo; tai
gi prisivengė, kad tas' knygy> 
nas nebūtų parduotas, padova
notas. kiton vieton perkeltas to 
Lt. Bet kaip iam įakenkti t 
Birmių pirmiausia. ‘‘Dzien. 
ĄYiLn įsideda* viename savo 
numery (253) insinuaciją, kad 
Tiškevičių Įmygą to raįikrais7 
čių rinkines (viloje, Nerio pa
krantėje) esąs be galo apleis
tas,* brangūs XVI amžiaus ran
kraščiai esą išmėtyti po pasta
les ir 1.1, rinlnnių nori išvog-1 
ti to išvežti Nopriklau*. Lietu
von./ Kad tai būto biaurios in- 
sinuacijosr tai pats “Dz.AVil.’!
priribažino. ne« vėtaiamui- kančiom per kanalą vandeniui 
vn’dtonraščin nimAv (256-m») fUhwmti, kuris,

LENKŲ PASIKĖSINIMAS Į 
TIŠKEVIČIŲ KNYGYNĄ.

t—■*— .
Vilniuje yra žinomų Lietu

vos grafų Tiškevičių tiksliau 
Klementinos Tiškevičienės įpė
dinių, garsus' ir retenybėmis 
turtingas knygynas. Jis dabar 
yra gr. Alfredo Tiškevičiaus ži
nioje. Kaip žinoma, gr A. Tiš
kevičius yra vienas tų Lietuvos 
sūnų, kurie ir naujai vabsty-

GALUTINAI IŠDRASKĖ.

PIITLADULBŲIĄ Pa. — 
Teismas galutinai išdraskė The 
Consumerš Ass’n of America. 
Ta organizacija nudavė einan
ti kooperatyviai's pamatais. Bu- ' 
vo surinkusi $130,000. Kai ka
pitalas ėmė tirpti, tai Šėrinin- 
kai sujudo. Pagalios organi
zacija pasidavė bankrutan. D®* 
bar ją. teismas išdraskė ir -pa* 
naikino. . ‘

f

PRITARS. :
» -F •

LONDON. t-. Anglijos va|L 
cįžia ambasadorrtnurWasliing-* 
tone paskyrę gir Esmę Hftv 
vard. Tą- paskyrimą užgynė- 
Darbo Partija. Yra sakoi^ 
kad premieras Baldvrin dąm. 
taip/ kad Darbo Partijos 
mięrui nėręikėtij atiųdinų W 
rytį, k Taip tikrai tikima, kį#i 
Darbo Partija stos valdžiom -^4

KIEK ŽUVO.
ALBANY, N. Y. — Darbo 

biuras skelbią, kad New Yorlto 
valstijoj darbuose žuvo'hipkri- 
Čio mėnesį 192 žmonės. Datų 
ginusia žuvę prie namų staty
mo, femtaį w « 
lBm. nmWn».’ ’’

iv toliau Kanto gatvė iki Ne
muno ir paskutinis — nuo Miš
kų gatvės Gedimiiio ir Smėlių 
gatvėmis į Nemuno prieplaukų.

Reikia pasakyti, jog į šiuos 
kanalus namų savininkams pa
vykdavo kai kada nuleisti ir iš 
kiemų nešvarumai. Visi šie 
kanalai dažnai užsiteršdavo, 
medžiai-puvo* ir kas męt tekda
vo uiiėstuLnenmžai pinigų dėti 
jų remontui. - Todėl jau nuo 
; pereitų motų bnv&$ttat& visi 
šie kanalai pakeisti ^eementb 
mms vamzdžiais. Tokius ee* 
mentinlns vamzdžius pradėjusi 
yra dęti jat vokiečių olmpaci- 
jos valdžia, šios vokiečių; val
džios rūpesniu Imte ityta&ąrt&į
pirmas kanalas, kurs eina pra
dedant nuo Ligonmeos link 
Gardino gatvės ir šia gatve < 
paskui pro Rotušę į Jakšto gat- 

ir toliau Seminarijos gatve- 
lę‘nuvestos už1 SenapiUo į gojų, 
Kame .buvo įtaisytos filtras tą-

< . H .i.

Lietuvių Darbininkų K 
ratyyes Sąjungos Nanį 
Anglijos apekn pusmetini

mry)*lB'd.j;1924 m. 1 
pietų* Lietovių Rymo 
kų Nekrito Pra^idėdimo 
Marijos parapij 
aaUj, 432 Wi 
hridge, Maga.

M. KMMbedątte, •
JV.fcta
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ir gentkarčių čia Amerifaįfe^ Šioje pxtcnd^e ttMą^ta^|tt- 
i inėm suprasti tų amerikon&kai-lietnviŠką firtteų jatmuozne^ 

nes pobūdį, kuris vien jai ir tinka? nes jis yt> jos ir naiu- 
raliai turėtų būti išdirbtas. Šis tai brangus mūsų užsibrū- 
žimas, kuris yra vertas visų mūsų materialinių, moralinių 

j ir intelektualinių pastangų. Tokia, tad, turėtų mūsų čia 
I augusio jaunimo būti fizionomija. ” /

<rai UroftKMfc)
ev«ry TOESEKT, THURSDAY and SATGBDAY >»■■**» k*ečia *vwuonwaf oąpataao-

Įtioą k«ujungtomis^ajegoniia gimtati tikaląprojatoą mihg kn- 
by *• /1 ■ Į rin mdžinma duoti, mteu ištautatančiaL iaimiHNnttiei <<aaftfžrikD-

roftBPBlM UTSPANiAMR. U ASSOOIATION OF LABOM Įkrypsnio sociaJintame ir tautiniame veikimą.” 
«ae«Mw rnutur s#pt. 12, ims at the po«t otfice a t Boston, Ma*ų Į E Tamošaitis praktiškas. Jis nemano titoa perauklėtos

'onder the A«t of Wcu am jaunuomenės be darbo palikti. Jis visai tėsing&i pataria nrib
h i «• am* i«-

f Įnimorankaa: * ‘
"* • Į ši y ' * -

* *■*■ • **• • *•»■* f rt£... karta mums tatriigentams, Ilai; vėl pakartoju, ir
teikėjams įniksiu kuogreičiausiai susiburti į vienų didelę 

4M6 { grupę, ir'išdirbti tam tikrų projektų, kad tinkamoj mūsų 
~ jaunuomenei dawš<amerBotaškayieta’riško krypsnio so* 

cistiniame ta tautimame veikime,, ta progrese, kad jo pobu- 
disr tokiu būdu, būtų natūralūs ta tinkamas jam šiojė Maly^ 

“ je^darbuotisrta“veiktir žinoma,’’i^7priė*ta’tta^tandm_|; 
kvėpti jam. meilės’ link savo močiutės Lietuvos, savoprotė- 

k \ Į vių žemelės ta reikale jai*visada gelbėti finansiškai ta mota
(KNMar jsit Mim W ; į* w“as

*■ - ,x - I typrjgelheti, reikėtų mums musų jaummųpflžinti arpa pri
imti Į veikmių svarbesniosę mūsų iietuw^oše;organitarijo 
se, kaip tai į Tautas Ęondų, į L. Eį. K.S., į vyčius, gied-

dymo vietas, kad jis vėliau galėtų paimti šias organizaci
jas į savo rankas. Tajjp-gi būtų ne prošalį ptirėng'ti mū
sų jaunųjų šviesuomenę prie redagavimo ir vedimo lietuvis-' 
luj laikraščių, važinėti su prakalbo1^ laikyti paskaitas eta. 
Ašių klausimų pakėliau (žinoma, jis jau nepirniii karta bu
vo pakeltas)., nes ąs, pažvelgdamas4 aOtif matau pavojų 

ščių, nės jei lietuvių ateivių skaačtasdtas-metmažėja.ir šios 
organizacijos yra jų įstaigtos,. tai jei nepavaduos jos čia’ am 
gusi lietuvių inteligentija, kas tad.paltey^ taš orgąniza- 
cijas ta laticraščiiTS? Aišku, jei lietuviai ateiviai mažėją, o. 
mūsų jatutimas didėja,..kad jo ^šviesuomene turės lirtįvių 
tautų čia, Ameriltaje palaikyti ir vadovauti. Todėl auk
lėkime tų savo lietuviškų šviesuomenę ypatingai, ta pripra
tinkime jų vadovauti savo gentkartei. Aš tikrai manau, 
kad tas pasidarbavimas* nebus veltai, nes tada žūosfine tai* 
čia augusiai inteligentijai didesnio ūpo, taoro; daugiau gy
vumo ir nąudingumo .darbuotis savo labui ta laukti gerų pa
sekmių. 03&ta viso,‘kartu, bus ta lietimų tautai daug ge
riau, nes tada ta pati šviesuomenė, turėdama laikyt atsa
komybėj savo tautų, stengsis ta kartu jų iškelti aukštai pa
saulio akyse. Taip, ruoškime savo jaunųjų šviesuomenę į 
darbų, ji ir Jaukia dabar tokio pasidarbavimo Iš mūsų pu
sės. Mūsų jaunimus jau yrapriėjęS', kaip sakiau, prie tokio 
buities Stovio, kad nerimauja,, -blaškosi ta mėgina viskųy 
gerų ta blogų. Todėl nesnauskime, koFdar randasi , jame 
gero ūpo, gyvumo taboro save vadovautis-(kaip pastaodė 
CtiedrininkiĮ ta Vyčių pereituose seimuose), dirbkime sps^ 
vieniję išvien?’, '

Jau seniau esame rašę apie reikalų mūsų inteligentams tam 
tikros organizacijos.^ Juk be inteligentų organizacijos 'negali
mas' rimtas, planingas sutelktinis kultūros darbas, štai ta da
bar atsidūrėme kryžkely: ar.visa pusę pnliono lietuvių-amėri- 
kiečių padovanosime svetimiems, ak pasiliksime sau bent da
lį. Jei planingo sutelktinio darbo nebus, tai, žinoma, į 30—50 
metų iš tiėtuviškujų kolonijų Čia liks .tik negyvi ženklai, nėly* 
ginamai menkesni užBgyptapjn:aanidas.

Xabal mums būtų malonu, jei čia^gnnttSicbai^mo jauni
mo tarpe atsirastų pakankamai ta rimtos ambicijoB vadovauti 
išeivijos organizacijomsta spaudai. Gi sveika ambicija būtų 
gyvybės ta stiprumo ženklas. Geras vadovavimas rę^alaują 
tinkame prisirengimo. Apie ,šį ta kitus tautines gyvybes klau
simus fet®arbmink«ts” labai noriai rašys visų eilę šttaipsnių sa* 
vo apWesniuose nweriuose. * 1

< 1 * - *’5 ' . - =
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Amerikoje. Smagu mums čia pastebėti. Į
uoliai si^fdmnžno#Amerii^^giMMiomū-

O ka&ttrie atstovai. Ctūumlūa unrver^fto'sMentas , „ , . , ... . . • , <. .Sodino“G^e-p^ilOTStraipsniu-De. ™mliUS efe “ <h,al1 jam takart WteneS vai-
a, umerikonizmasta mūsų jaunimas,’^kuriuose patie-Į 
rinitų ta svarstytinų minčių. Stud. J. Tantosri-

rgįĮnęs ir augęs, W jis mokinosi filosofijos ir garsiame Į 
arų J’ribonrge. . Ten bebūdamas jis apsipažino suVaka-1

|Btn^itaWltūrata su ten besimokinan^u Lietuvos študern
9is (dabar gv^deua frWrse*? tautybes d&a&smid

h,.Įkuria taip giliai judina susįpratasin imtuvio sielų, 
'esant pmarbu ir d&o*$ iMtytajus. supa- 

ĮkįHĮ^ĮK^ Stahošsičio kaikurimnis trintimis ir pridėti prie 
jų pastabų. ,. ■ , . _.

’ l^iit^iinmo priemones Amerikoje, waterburietis štai

: i • •. • •.. '.; * ' ’• .
■ ■ < '

‘ >w1§į šalis gerai žino, kad per nevalių žmogų nepriversi
< Ąamytis tautybės. Todėl ji lipdo ir .taijrina tam tikras ųp- 

Inikybes ir priemones, kurios noroms-nenoroms veda žmo-d 
ĮSp jausti, "mąstyti ir vb^kti sociAriame^ partiniame 

ie, kajp visi šios^alies piliečiai daro. Ji tų atsiekia 
Sumigai;veik nenujauoiant. ' Jo'pažiuros.tampa ir palengvo '’MK' ® I . .

; j^mamytos ar jis liuesai ir noriai pasiduoda amerikonizmo 
5*įtekmei. Taip pat mūsų jaunimas daro ir dar geriau, nes 
l‘įinyta^iojė šalyje tiŽgiinęs ir auklėjamas.”

- / .. - •_*■=• '/• - \
f ' TMPr Amerika nevartoja brutalių 'ištautinimo priemonių,
įt savo blogo tikslo ji siekia gražesniu btidu: sudarydama to- 
s gyvenimo sąlygas, kurios .būtinai verčia žmones geruoju 

'Wauteti.' Nors “operacija” čia atliekama be skausmo, bet ji 
^^tMrpavojinga mūsų tautinei gyvybei.

ki ■ $Ė8d žitos ^malonios operacijos” išvengus, p. Tamošaitis 
ė.^lęk<ikurtifsintdiinį lietuvio-amerikiečio .typų, nes grynai lie- 
rj^ta^pas negalėtų prisitaikinti prie nepergalimų čionyk- 
' l^^yVeiteo aplinkybių. Jis rašo taip :S 4 ’ *

' -A.-'’- - *
- “&s (jaunimas) tūrėtų permatyti, kad tik per bendrų
Jkęoperaoijųir d&ribavimųsi jis begalės savo amerikoniškai- 

pobūdį arba typų palaikyti ir vystyti. O kad pri- 
e vedus jį prie to susipratimo, mūsų šviesuonienei ir visuome

nės veikėjams reikėtų pirma patiems l^uogreičiausiai sueiti
' ■. į^riėttųlbendių supratimu ir stvertis vieno bendro darbo, pa

gaminti vienų gerų planų arba projektų mūsų jaunimų gel
bėti. 'Šis tai yra mūsų Amerikos lietuvių kititūrinis ameri- 
koniškai-lietaviškas uždavinys. Matome, Čia bus dvi dide- 
ilios jęges, viena prieš kitų einančiose at'nerikonizma§ ir mū-

' sų nuyierįytas .spėkos, kad privėdus mūsų jaunuomenę prie 
xam^O:om^5ai4lietuviško supratimo .ir veikimo. Tokia pa- 
>4nis<rik&laųja netik materialinės pagalbos ir sugebėjimo, 

t ■ bet'ir j&Waus supratimo savo užsibrėžto tikslo’ ir tinkamos 
S <yąsio^ :ir energijos tų visų .atsiekti. Mūšų tikslas būtų 

stebis suvienyti ‘ataierikonybę ir ^tietirvybę musų liaudyje
[. d it visuomenėje taip, kad būtų taip jųjųlygsvara. Ik to iš* 
į. atdirbtų amerdv<miškai*Iietuviškas pobūdis arba typasųnū* 
į, 'sų jaunuomenėje, šitokia sintezė galėtų ateityje atnešti ne- 
t maža savotiškų^karakteriugų išdavų aaba ymsių.? ’. I

kad svetimoje kultūroje nuolat besiverscla-
įaŪBų jaunuoliai negali išlail^ti’tyril jautimų formų. Lie-
4 savinties reikalinga minĮmiun gerujų anglo-sak^ų ypa- 
tadritįtati jas4®tuviškai'Sielaį perdąW M nukraįimk

X / K*

?' ■ '* - - > ,

‘^Tautjnei^įiėlybėi čdayru dĮUelis pavojus,'Jietkų dary
ti, to pavo jaus negalime nė joįtiu būdu išvengti; Geriau su*.

*me jį at^intariai ir išpintiųgm,. ir vikriai
| suvartoti, kad jis-išduotų optimizmo, o ne pesimizmo 

Wrių. Tinkamai suderinti mūsų jaunuomenes Amerikoje 
'Įspirtus įpročius, gyvumų? sugeMjun^ aktivizmųku niiV 
rįi protėvių per pavėlMjyhę įgautus jpatyrimus,' dorų, rim* 

7 tumų, purtovunių, atsargumų, patriotizmų, lųeHc link

j-

£
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Mrim l nrtsų Salį W,W00. 

j Tos skaitlinės neteisingos, nee 
i Į imigrantas turi tik pranešti 
Į kiek pinigų turi ytašaus $50. 
ĮNuo karės dauginus imigrantų 
[atvažiuoja iš šiaurės Europos 

| [ir atsiveža daugiau pinigų ne- 
. o g Igi*9WMWBMMMMWMl gu prieš karę atvažiavusiejiat-Anuirf<«M* - i ■ekonominius santikius, ta vi-| B*v^’ 

®OMMBATOBinS.|duramžių gildijas, kada Kris-| Review of Economic Statis- 
via? ■■imr;JrSb- i&fr •nuJfcws ^ūvo tiek galiu* ties iŠ liepos 1919, paduoda

nažvelria i dabartine hnonLI *** W & ek^mL $150,000,000 įgabentų pinigų į 
r™B santikius, ta viduramžių metus dėl laiko nuo'1896-1914. nnstftVtt suKg Krįsjlr nuo 1914 dariėlria nuo $200,- 

ESS<£S;“lS±' 
4; $<» I PumtaitM nrn«iniA Kai varo Conmuttec on Leono-iŽ££aS.'5XS C&3Č& ■?—

.JAftTin lando ir tatij mieštoji kuriuose
tvarfajnauja geresne tvarkaJSiantUenį.pasaulyjerandati“a-

pamatų,, ten būtinai ^vykstaJopd^bMj kurte vykdo nuo-] ^ / / 7^ « t . Ltestrofa - revoliueria, pas- seWi & sntart^ai Kristaush™“ ™ma70 bet
SSjiffiri&Sis.US'UMs ekonominiuose -šauti- 1919 ®ętms, taomet etaug or- 

visa eile didžiausiu wg». faueae.' H

ife tuvį daug &i.

1919 «• paduota$600,OOTį- 

vesti net sienas wnpėmsgyve- parte sntakus. Kapitalizmas rlullttn_ 
mimo vfim«Tnfty mūsta gadynes ekonomijos 1 Gauti teisingesnių iitaormą*
nei tvarkai. Beliko tik, Visiems [velnias siaučia piluoje savo ga- jeijų apie pinigų persiuntimų 
snkrnfaiftj .uždėti stjiaiRy- [lybėje. Neduodamas žmonijai [ 1922 metais, Susinėsimo Dė
ti vidų ta jaųbusgatima keltis j ntsigauti ta atsikvėpti, jisai [parlamentas gavo skaitlinių 
į naujų triobą. , Senoji ekono-.[parengia . jai dalžnai “kraujo [nuo Amerikos atstovų uŽšieny-. 
minė tvarka buvo pakmfa iš- Įmaudynes, kvailina jos protusĮ je, .iš įvairių svetimų valdiškų 
naudojimu, žmogaus vertybės i klridinančia spauda, tvtakdo vietų ta iš Nevr Yorko bankų, 
pažeminimu, atsakomybes na- kfrdis nedorais' raštais ta pasi- Banca <li Napoli praneša, jog į 

,V^Z'n fe ^hovpaniėkA
. “ Į«r%>alsM«-yiPjalata’J oisamzaeijtjirheĮiMibkę laikra-jmMtatanįlria, riiel pasipelnymo), net jauj w surokavimai gauti nu& nb. 

....... Diįvo .lpl,oikSt& žmonįįm3 d5s. ntrtėms, •ką-tilc .atgimusioms stovų Ryme paduoda nuo $50,-
'niuo . Naiįojid^arka.stengiasi valstybėms priskiepi-ja savo 000,009 iki $60,000,000 ųnVmd- 

„... -i '

IŠ kitos bankus New Yorke, 
kuri išsiunčia daug persiunti
mų į Voldeti jų praneštą, jog į 
Vokietijų išsiųsta tarp $75,- 
000,000 ir '$100,000,000. Per-% 
siuntimai į Lenkiją mainosi; 
Guaranty Trust Con^pany'ir 
Polish Sydicate of Banks pa
duoda -$20,000,000; AmericaJk" 
Espress Company suvtaš $55,- 
000,000 ir ltitij. surokavimai vi
sai/ kitokį. Viener Bank'-— 
Verein, kuri persiunčia dau- 
^iausia pinįglaiškių ta čekiu i 
Austriją, raportuoja^ jog1922 
metais išsiųsta iki $1,500,000.- 
Yra žinoma, . jog daug pinigų 
išsiųsta kitais būdais netik per 
bankų. Senas Austrijos rapor* 
tas praneša,s jog prieš karę j 
senų Austrijos-Vengrijos - val
stiją išsiųsta suvtaš $109,000,- 
009 kasmet, ir jog 1922 metais 
ta suma padidėjo. Raportai 
nuo atstovų Čekoslovakijoj ta • 
Vengrijoj parodo, jog čion gau
ta pinigų nuo $10,009,000 iki 
$15,000,000. Iš Rumunijos ats
tovas praneša, jogpersiųsta ;a- 
pie $10,000,000, ta iš . Graikijoj 
jog persiųsta $20,000,000. Era- 
nešta, jog. išvedijon išsiusią a- 
pie $1,000,000, ir Norvegijon ta 
Danijon apie tokią suma,

HEHPMSHS 
HUPIGINIMAS
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darbininko ’ ’ Kalendorius 
metams jau gatavas. 

Sekančių savaitę bus išsiun
tinėtas L. D. K. S. kuopoms, 
kuopų -sekretoriams. L, Į>. 
K* Š* tizsimokėjusle ji nariai 
turi teises .reikalaūti kdlen- 
čloriaus pas kuopos sekreto
rių. Kurie sekretoriai kaleiv 
doriij negautij,1 tai lm prane* 
šaCentro raštinen ir-tuojaus 
bus pasiųsta. Neužsimokėję 
nariai, Tai pasiskubina užsi
mokėti ir tUojaus mes pasių- 
imc jo kalendorių kuopos 
raštininkui. - “

Prenumeratoriams, kurie 
atnaujino savo metines pro-

taikinti gyveniman-tims ^evolimodų. : 
duotas dėsnius ta žmonijos san-1 Tokiose sąlygose ’kdapei’ato- 
rtikius sūtvąrkgti sulig visati- Į niains sunku dirbti ir naujų k’o- 
nosbrolybės,'žmogusaugsiosl^..statyti, Suauguidarbminkai 
vertybės, atsakomybės ta dar- l tūkstančiais ryšių suraišioti su 
bo principų. . Įdabartine ekonomine tvarka.

ITaisprincipais irremiasiko- Tik dvasios galiūnai sugebi 
operacija,kuriiryranekaški- tuoslyšmssut^^ 
ta, kaip ;^taL0- jyjenatmė viltis;*** tai jauni*
mijoj. Kocd®fpijom:ėriai pe Įnie? kūrinta stadys tyresnės, ta 

i visi.buvo žmones gilaus tikėji- j gj^QS jiuesssnes, kurių prakil- 
mo. Kai-kurie jų ta nenųma- Įnum© dar nepakito išnaudoji- 
nė,, kad jų formuluoti naujos Įmodvasia. ’ 
tvarkosriėsniriyrame kasota, f t »_ -• . ,
kaip pritaikyirias Kristaus Vriad tap.gi^u, kad 
taoMu prfe ^amtadniu janmanas bu-
Hu, pertaMįymassamyhosir ^ rtdęjsMąs tooperaejjos 
dalyT>w'(p«><Woijos 1®®®®®**
bucajos) sulig 0&evo apreikštų I Tik.jie galės įvykmti gyveni- 
dėsnių. Bet kad ,‘tįe Bočdelio Į man\mūsų svajones. 
de^d^n>MdAlMevm malonūs, Į Tik jie galės nusmaugti gal- 
matyti tai iš to, kokį didelį-pa-1vų išnaudojimo velniui', 
.sisekųnų tie .desmai tari gyve- Į Tik jie. galės sukooperatinti 
minė, Imta gražiai kooperacija Ameriką ta visų pasaulį.
auga ta plečiasi. Tai yra gra-1 Mūsų menkai pradėtų darbų 
žus dapd(fymas visos 'lmkščio- |--- jie galės toliau varytiir prie 

. Juškos rivfeaeijds, . Pirmieji ĮpūgridEiūjamojo^ tikslo privesti, 
krikščionys taip buvo persiėmę ‘Turime juos rengti prie to. 
vien dvasine Kristaus mokslo Kaip? Apie tai kitame straips- 
puse, vien ‘būsimuėju' amžmu Inyje. 
gyvenimu, Imdlygtapamiršo _ 
perrtai‘kytį‘ekoiiomiirius’santi-r 

mokslo. Buvo* Msta pMe-į- 
nianis žnftmems_.laikytiper-! . PBffiMMTMįl 
daug turte, taebuvo nustatyta] ' 
griežtai ta aiškiai gamybom ta ‘ ‘ .. ....... ■ .
dalybos tvarka.. Iš to netruko Kiek pinigų .ateiviai išsiun- 
pasmauddti tamnijos nepriete- čia^užsieA?
lis, kitas kaip’prieš; Kristaus Į Suv. Valstijų. ^usĮnesimo De- 
Jaūms, taip ta per 19šimtme*įp^rtaanentaš iayo raporte iŠ 
Čių kril$čtaliių gįdjoies? ėko-( rųgs^iflRl^ IB23, jatataų kartų 
npininių santikių sritį skaitė išduoda pranešimą apie mūsų 
savo viešpatija. To viešpata- pramonės matomus ta nemato- 
rimot vaišiai buvo į tikrai ap- mūs daiktus. Matomi daiktai 
verktini. Nuolat sirgo žmoni- yra įgabenami ta'išgabenami , 
jos kūnaš — ekonomija, delto j kuomet nemaionai yra užstatu; 
negalėjo - ta žmom-jpardavimas,^stin$fautiška tran-
joė dvasia -*• tikėjas ir do-JsporMja, p&rsiuntimas pint 
raį > nes4uk tik■nveBkaiųe kū-|gųik vienos To
ne, randasi ta sveika dvasia.j raporto viena dalus liečia atri- 
žnmnija niekaip negalėjo nusM vių ’^gųpe^nntimus.

dtaria* nesutikimų, iakių pinįgų ilsėta iuvtaš;
vąržytinių, greito pasipelnymo Mis tiį ptaigų
troškimas valdė žmonių protus 
ta širdis. Tautų pblhika'buvo

: užnuodyta ta iškreipta, nuola-J 
lti tiniai karai stubdedvilizacijos 

progreaį, deta i&Į 
^gimimas plėtėsi. Toje ne* 
linksmoje praeityje tik du ŠvieJ 
siu tašku mertome: tai pirmųjų 
krikščiemių kubpetos, ąiifdbi 
įuaįaik 
\ •

•....,..i

mmieratas į| “D. ’ ’. gruodžio 
ta'sausio mėnesyje ataaujįs, 
■daostaąe kolendoriiį dovanai. 
Apart kalendoriaus, sadsio 
mėn. nžsiiušiusiems 
ninką” duosime dar tas pa
čias dovanas, kokias gąvo uz- 
sįrašiitsiėji gūdžio men.? 
1923, t. y. knygų iš musų ka
talogo iiz $LŪO.

.™*.to4.ę»«l“«’2>£*> ±± 12*52* ,£*.2
V

pai’davinejimį duosime 25%. 
Kurio jų mano parduoti,3 lai: 
atsišaukia į

’ •‘DARBININKAS,” 
366B’way, So. Boston, Įtart; 

C i I ■'’• ■<■ •

NEPAMIRŠKITE VžSMšHMOMmilIlKIS” B1 
Him $1.50 VERTĖJ VGŲI
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-mctaitata vtao to, kas yru inukitau ir.šventa gyvenime, tai * 
nuuų šventus idoite; priedam^ l& šmtąa darbas,
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buvo išsiųsta Europon nemokė
ti.už mažus tavorus. |r turi*' 
me nuo'tossumos atimti tubs 
pinigus, kuriuos naujai atvykę 
atei^aįajsiyežąįšitų^ali, kad 
nors ateiviai, kurtagrįžta Eu
ropon susavim daug dauginus 
iŠstanža ir jeigu ne išsiveža iš* 
riunčia per paštą, Jmigmrijos 
■twį»ijį®iariiw granata* jog

rf '
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ALBUMAS yra didelio for
mato knyga. Turi 495 puri., 
288 pusi, su paveikslais Lietu- 
Vos veikėjų,* grupių,, partijų 
grupių, namų ir 1.1. Likusi 
dalis albumo yra užimta bije- 
grafijoinis Lietuvos veikėjų.

Kiel<vi<ųias lietuvis privalo 
nusipirkti Lietuvos Albumą, 
kuiį gana daug nupiginome* 
Duodame progų kiekvienam, lia. 
tuviui jį įsigyti. Seniau tasai 
albumus paraduodavo po 5; 
*doh , dabar gi po waina tiktai 
$3£0. kas ym* nepaprastas ' 
“burgant.” • . j?

M S

Kurie norite tų knygų Įsigy
ti kreipkitės tuojau* pus

•DARBININKAS”

grgnetat jog3W B’way> So. Boitan»
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H" Fredrikas L, Hoffman, rašy- 
Edamas apie “Nelaimes Išdir- 
pbyiteje” sako:

' te '
k “ Kaip jau pasakyta pradžia- 
|4je, skarilius mirčią nuo rialui- 
į mingą atsitikimą .Suvienytose 

Valstijose tiSp rankpohią vy- 
* rą siekia tarp 30,000 ir 3^,(XX), 

iš kprią bąt buvę galima iš
vengti bent trečdalį, o gabnet 
pusę viso skaičiaus, jei britą 
gera priežiūra iš pusės fabriką 
inspektorių, įstątymdavystės 
ir valdžios. Prie dadėjittio, dar 

K buvo apie du milijonai inažą 
K sužeidimą, ir nelaimią, kurioj 

netik įtraukė žmoniją i sįelvari’ 
E" tas, bet ir m^ierijališkai prįfe 
K dė prie bankruto ir skurdaus5 
ML padėjimo?’ .

K'.. Jtfėrą niėko ypatinga ąr Šios 
gi; visos nelaimės pažabojo, virš; 
BF minėtą skaičią fabriką ’ir dirb-? 
įE ttivią darbininką atskirai, arį 
KF jos (nelaimės) įvyko kitokiose. 
K išcK^bystėse. ..... .J

■K Kadangi paminime priemo- 
■g'. nes sumažinimui skaitliaus to- 
jg* Irią fabrikuose nelaimingą atsi- 

tikinią, ant galo, kaip nebūk, 
aišku, jog didelis skaitlius ne-: 

||\ laimią išdirbystėje atsitinka.
Žinia todėl apie pirmąją pagel- 

E ‘ bą fabriką darbininkams yra* 
|į. nė mažiau svarbi, kaip ir gelž- 
į;„. kelio darbininkams ir kalnaka- 
^<t riains. Kaikada,J:eį?ybė, į fa- 

brika daktarą galima greičiau 
prisišaukti, ne kad prie kaina-; 

[L kasioj bet tai da nereiskaj kad , , , , ___ .____
t *aąt to remiasi didelė svarbą; žmonesx(mn®mti, W<Btipms^^hatig n$aab^M3^ So, Boston,.litas.
Į ■ ■ ==================..' j,, '. /■ijiLĮj-..'iiįiif■iiM.LąĮilĮiiŲJiBiBnįteteita^ii^iĮM'i-JiątatatateitatetataaiBtaatetažteįta^^^

£

r V

p:

Mligraiim.
Prieitertįs. Bąpuril 

mainą? tarp pjūklą, 
nimas nuo i*lMįįM^4nrtak|^r 
kį*' • - 

f Apsiėjimas. Nuo daugelio 
nelaimią, ^upmrtaitia, pfeu 
$8feau$$ti. Jbte priiftauBo s«ra 
gerą apeaugoeltaMymUjrtipite^

:W Nif 
darbininką blairiniti^ ir jju^ , „
rtiBtio xrvarrojimo

ir-' / * *Mukią. ' i

Dalykri, Imrie privalėtą bū-
įį sėkaneiai4i®š8į^: ‘ ■

Svari ®btw§f kad darW 
nmkasmūri^ Mcttt 3riek 
galhnajgeraši^^ M wįTSŽS ari
ta krūvon mašinerija;
džįos grmdis> genos patanričė 
darbininkams kad jie nesūri- 

5į Keistą iš priežasties mesumanu-
mo| nesirfipMmas rii&ū
kaipt
žiai, ka.d'škvemai arkteektinSi

pasakotą pasargą; nepersU 
dirbt; gera vent^aW^;?begesfį 
svaiginančią ^gėrimą;
priežiūra Ir gaSjMdhrįįmt 
spausdinti įsak^iMi/ kuoiuėt 
treikalinga; reguUąriska^t įM{ 
spekriją ir kiti tam p6&ą|Ks’< $$$& nąo yiėbMv rftįŠŠą? 
{reikalai, tiijktmH,dirita^ešė*t į

Prie to reikia tarpriM^b'
Žinia/apie pi^m^ pag^ib|.
Atsakantis kambąris ąpžiū

rėjimui šužėisto. s
Pirmosios pągelbibįraį^di;

1 *
’ k 
e

gL-

MM? x
Bf-V

Iv

■»

A

t

tzraA! izr-Bi/l

ffiflSSinE PR060S. 1
K* •Mj© M lietam »untiny», Lietuvai >1 

Jtami&ib (Mtataų Vytauto ir Lieta ] 
woi ombboBi ' jfsoAdą*1

*B* upRprMiai grafas ženklai ?ra stvirlaiškijĮ 1 
tanrafo taKj«iifta40 i ^ieng sąsiuvinį. Kiekvi»-1 
nraraiBžtMtakkiM, reiikia kokį neis mira' j

Į 4% yflj, apskritį, lietuviu Valstybę ir kaip Jm* 1 
į įtarautai imto* didvyrius. štaitĮiistoriJkji'ženr j 
I khM&fcn!.:
I ■ • < Kra^iil ttralkI 1« MRKM  ̂vj^lU*
■ tata. rjiįjjįjĮjjįjį'

I. ' 4. lyiniHt Itkfi - ityffilff

i S.'raaUML*'" 

| &itaw>pcdt'

I u iim f 
I H JttriHtfkM. * ;- 
J m 
114. 
| 15. 
I- MMM

17. IlitteTM, 
_M<£hta .
aBtbiiL 
flfi. .AfcHfy*

t
^Mariai s&iai gavotrię naują d

tinį ir gavę pigiau parduosime pigiau. Dabartinė ] 
ją kairia bus Mj5e. už vieną. ^Agentams duodame j 
W^. x LJM nariams W. JBinigus šiąskite^ ] 

’ ' * ■ - '»—*■' , . i *1
! ■'■■_ . ■ J
i te* te. tetateta.. , ®o«fo« 587, M«w. i

taranta^mtelMMra. - i kori bfitn, oa- 
Ibaa ■rfiiftĮ ffįeSti ir nuteikti 
jam Įiagrih6> vėliau
4aMboM mri&teati ant vie-
tos jei MiięUunMB ra didelis 
te> Ksntedfi gMMftli 
tada <Sk Ibtbni oalima naaa- 
tauri į suma ar ligonbutį kuo
met jie abųgAvęs ir rūpestingai 
apŽu3rift>*£.
-iii ilsili nu su .r »state Ita ta »*te ■ ............-'-. 1 "" 11 - '*'

vsinnujaaroB iinum... 
A. i. B. kTSid. N. A. Aps- | 

kritbŠaift^Buva^^ |
aauBio, 190^ m.1 vai. jpo pietą, I 
pafittepijm W©yfa^j Bal^j, 432i | 

l®rioteWt viri rižyriai prisiąstl 
4 BRVUritavimą -jrpd 

teti ktatldilrilką 'rdW kurie’ j 
m Mes^-į kožnam katalikui turi būti di- | 

delėB Mvarbos ateityje. Taipou j 
(gi tus to^tašam ir Tautos < 
jteu&LTriiadid. jįneŠnnusfiiąB-: 
IdtM^aijžakšu:j 
MonteMo Mtas,, M. Kamandu-’ 
fis. •. ■ ”.

>AA S. te' FEDERACIJOS ' 
K. AKOtUOS APSERIČIO ' 
RAUSVOS JJFTBABAI.

^suomei ihžkia
^Siauties ąpi«rthizdas. W’ M^terW^Lawreiiee,Ma^< 

•p^ftiriininoi — if M. Kamandnlis, 
Pton St., Montello, Mass/ 

įse ar <®WvtBfe? tįi&vrijas J. Glinedas,.

“Tbu 
tebkblfa 
t&nfe v
“ ■ 3 1»
t “Miekji taK kurs o- 
raeruoia mašina.”

Viaas B po kojų vi- 
MIK JTjuaKĮMuM  ̂JOB^^

:*«tx ..—'tara :i ..

Migi ūr^HiElHk ą^sunrivtą iwefe. ?r<

$elaimmgi atsitiktai prie 
tnąŠingfriTO JiaAitai antaftTW>tnna. ‘■ ’*• !,wp* r<lirai>

iiai-" ’’~^*į-iĮ& ^*'—».■ .£*^r.
EnTTBmiWTTTn1^ ^1jWTlTHML^rilIu -Ir

, atSMta -*• • tat jau šldftirigą

sttaentaą, jpminaterkiaiirai 
{peripauna ir kraąjąbė&is. esti 
fetiošas.
ifetftijpapiaBti tokiose išdirbys- 
ItėHe. ObėtifiŠką ėtemėntąriš-
i(M&B£ęse tankiausia apdegi-, 

.............. . . o —TF- T.-----,-------- f~-^-................................................r*, **;.

ili^inyeiose ir tirpintuvese nuo* 
fišSn&intąmetalą.

I,

i jrist jMrmę’sios pagelta ■s&S’*.
» • _ . . ’ 4»te. ? . *te _ ... .. *4.. . rte’rai. . ** ....■«

^andymmTįtiM'rir riė&ktnti

z'
figKFMCS XF. . • ’ ’

te
Saitco Pdrtzos gA

Kunigaištis pagalios nusprendę kad pasi- 
horiniinapfis su DtmlOšotU ir Sanco Šra, ja& 
reikia galas daryti. Tuo tarpu kui1 jerąs sugrižo 
nuo Sančo Paužos pačios Teresos su jos laišku^ 
Vyrui Sančo Paužai. Kimigaiikšris M&mjgmkŠį • 
tienė sumanė tą laišką perskaityti. O JameJ3UV<X 
rašyta štai kas : ..........

b . “Teresos groinatą jos vyrui ‘Safnco Poftztiii L

v-4s gavau žinią, vyrėti du mu^o, tdtį 
kad tu pastojai gzikernatoriumL Tol, kdįaiideli^ 
tu mano, tikėk man kaipo šoyrai kataffikeip 
aš tą žinią gavus per plauką^šgroto neiš^au^ 
džiaugsmo. Taip, aš dagirdąs, kąd tup^&&Mii 
torius, vos nenumiriau iš džiaugsmo. Tug&rdi 
žinai, kad staigus džiaugsmas lygia^ žitfop^ ntŽĄ 
muša, kaipnr staigi nelaime. 
džiaugsmo ne savyje jautusi tw’ š&kinįjo, : 
prieš akis turiu kunigaikštienes slnatuĄu^Šli'ąĄ 
vr kitas dovanas. •'Čia ped st ovi ir kuriera^,' tdė 
linksmas žinias ir dovanas dtgdbenęs, het rnmfe 
vis rodosi, kad viskas tai tik saįpnas. ^ėl ku^ 
gas, nei karceris, nei studentas Karaškū^ 
kritijonus negali patikėti, kad tu guėb&rmdto^ 
rtum tapai, die sako, kad tm^lžk manai, drka 
kerafy kurią pilnai pasitaiko Ttom Kisota ūu&į&

S*ii ii

t

-į.

te.

te-J
■4A

<*

4® Įą>uki^,, kada 
JPest^ikįa faa Dteva# &

. ? * < <r5JnniD ptt^^rw^ai3»ew/^

r J3&ii Mikas Bt£te&e Sat^^uotko is smagumo,

saams. ; . . -^ • . ” : : ’.y-.v
• ** ■'. ’ * . ** * '■-'.

mo

;.a~'^^įžttGhj^- 'Maiįząx&Q tai^L a$-į
tikės d&u£ ‘gerą, dalbą įBaratarįjos salos žmo- 
Memssta^bMti ^H &VĖfai^eįies. Ąi biiyp 
£0 sBptiūįoB ^dienos gubematoriavimo. jis jau- 
Wį 
ttfekMąfo, 
įečiiM įmėgas aM-įveike ir^gttbeinmtoiitis irami-' 

$ gck gis i»uMd& lik

Ąawįte*

N»Uuk Ugi ta. kurarat >t buH P»i- 
rantal atagihi. Fa •u*W*m Mttam 
darbut '.no r.»i»k<n>t. kūjunv-ir pcžlran 
Mttik .p<sl«>R''intmų!.

■ Bn«jįw. ki'ffe '4ifli<t m sava inutku.. 
Jai’, iwm*i. Mi ,>rt;.Mil,:m. htatglnkU 
ff- *TiI-irii !Mrriuti»Ai>'*il<mm tvkrt«.

IžvmUim si«wd*ma >^iu it tattai’- 
ąiu «iwių.
■teitam Jmtnes geNfe tatetyjet

35c. it 7iy. u* hmtfį »ptiuk<we.

.  m,, u ■teiMV'i ■!*■. tu i > T iWn f itibtad

CUNARD
a BorroKo i oanvH •

««4« •Utah, WH» 
AlMu TMMRJMfrr-

Aisonla—šaus. 27, Vas, 24, Kov. 28
• r,

_ GreitaB'petamavUnaM i Lietuvi 
Jįr I vfearBaltąoM valštAjM. Pnl-; 
g.kioB vietos, geria nUtita, 
f n>ipgl tt New Vorto, ypstUfcal 
| priturėta My Lfctaifc & yi- 
į aus Baltijos valstija!! ,kaa utar- 
t ataka ant trijij niMriu »Ullng, 
* BU’peraMtaiu Soutbamptona 
lwATirayT*Ateta ^^ppayyA^ 
E ' ' ngRteirftA'RTA .
g Taip-gl ręgtU&ttM. Upląukliuai 
E tleai&i j’Hainbūrga ant nauju alle- 

Į juml kūrinančiu laiv& 8 fctaM. 4 
j Piliau $W6.S0), b Hamburgą 
i $109.50. Ėarča tatau $&00. 
[ CUNARD ptalgtaiai orderiai M- 

s t mdfcanE Lietuvoj greitai, ultik- į 
i statalj gerai.. ®
[ Dėl informacija krelpkitSa prie K 
! Vietinio Agento > arba į v 1
{ THE CUNAUp STEAM SHIP. S I

COMPANT LIMITED . J] 

126 Statė Sreet, 
Boston, S(asA
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f 21, ffidhMMttttttK 
a. BtagA. 

38. VHkirtūd*. 
Uiureik /

- Siu. DttlVSusMMM*
26. Uk ; .
27, femUtad, į >
ar/m^.1. .;

t T1 . -

29. BMtlnlML n 
’BO, Mum. j.;4
81, Veliuona*
82.
88.dedafadaL
84, Mrtiiogtia, -
85, Lyda.
86, *««h**,

, M VaMdainkri*
88, Drtwal x ‘
89. &ting9< ■ •
40. Balninkai,

i

•5S^SSSSS®H

* Tr"''",1 4 -L L 4 41,1- '• ~4 1 “ tx8i 
iŠ Spaustuves prieš 6 vai. Vwįg! 
repaiiedėiiais,seredomis ir p^; 
nyoiomis. Taigi 3riekvienii|^ 
Skaitytojas artimesnėse..ŠtfįjF* 
no kolonijose, turėtą 

•ĮJUPyP titairdnMs, ketveigais ir &wMĮg
Ii a Tv A K 0 fe T 1& S tOBris. Taigi temykŲ;ę | tai, riM 

i ir .iš ■ W Aai *tttt įsidėjimo
Llfem^per BRŽMEN’4 Iato^° \ Ji

; Naujais, Patogiais laivais/ ‘^DAfeBlNINfeAS”
|MiWa«N-TO BWv Bo BoaitSi llfiFt .ta parankiais vienos klėgos laivdlsl p ■OG»WIb

—. ■ , .. n-i j.- a v Hm/. • Gerai pataisytas 3 klesos keliavimas, su 
S1J Ekscelencijos d^katmpadarytą. Ėdame gro- at8Mttds ėdamais kambariais deir 
Dio dalintis/’ ir 4 keliauninkų.-

t

H.

•f

ve, kad priešininkai Čia ir eina mušis.
i Pažvanginę’kardais, .paalasavę pagalios vy-1 

Tai sutiko : 4<ydKd! mūsą viršus, prieštomkasfį-J 
Veiktas. VeBoK” < z 1

PatovymŠaiaeSaa&3Paiim:
^GubtirsmioTiaiL' kelkis; musu pergalė. tRM « ic iw®a»wate ^įsnoa.-Ktam^ mvlįįii 

MauuxxiM.uvxxuuJ avw«į Mv.ęojv, vu, I fiOwitTirtthljrtrffta K tOittAa VflHn^l™n« cn J
w

bio dalintis?’ I ta 4 keliauninkų.
‘^KeltisV^suaįmanavo gtibmmatorinSį/^aip I^plaukiai Kąs Savaitę.

4š:<&&&% keltis, kad as nei pasijudinti nega^. Lį'i®<:ut0S v«va}<3žiSf aut?Su?ta į1^' 
iL’ ' Į Laivakorčių.ir kitųpaaiškinimų .klausų

Jei yra tarp jus, kurs tiiTi pasjgailėjimo, tai te-, kfte vietos agento_ ifta pas - 
pąliuosuoja mane nuo šarvą ir raiščią. Aš.mis-. . north gernian llotd a 
liju, kad visi mano šonkauliai Sulaužyti.” t (i&2<a«hington’St., 'Boston, aiass.

. Sada vyrai paBuosavo gubematorią, ir ap-j l
šluoste jo prakmtą. Pamatė,
Tai vyrai tada nusigando? pamanė, kad perdaugH • ’ flftUCI
šposavo. Tai nuvedė nelaimingą gubematorią. • lUjy UUMtk 

į lovon ir davė vyno. Ttis jį atgaivino ir vyrai nu-1 Ptatanairiais laikais, dangų- 
■ įdžiugori GubernatdriĮiS paklausė, kuris laikas, j mas ^‘Biafbtohiko” skaitytoją 
Vyrai atsakė, kad Jau aušta. Tai Sančo Panza Į negauna, arba gauna labai su- 
atsikėlė ir ėmė rengtis. Vyrai nesikišo ir' žiū’ 
rėją kan ta ir ką Jis darys. ‘D jo ekscelencija 
gubernatorius Sanco Panza štai ką darė: į

į Apsirėdęs, susirinkęsvisussav<^daiktus,ku- 
rią visai nedaug tebuvo; nuėjo į tvartą, kur jė asi- 
las buvo. ( Priėjęs pabuciavoĮ. asilui į kaktą ir 
tarė '
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Kuri bus atataiBi ilgiai n 
• IsikUL .

Kainos PRiEDTAMea, 1 
Reikalauk Katalogi* t

O^Mį’ ritferaMrata JB^ratata^raoro JBnMatffty 
Barton 27,Msm.

Ą

I Vėlintą iailąaštį, taigi šiuomi 
Ikreipiame 'skaitytoją domę, 
Ikad negavę laaku vieno ar 2-ją 
lirtiinerią, tUOjauslaiskumums 
l apie tai praneštą. Mes tuo- 
Į jaąs klausime paštą, kameda-

■ . tt^ , , , ,A *!"'^X^fSį[ *^aiMiitika ’̂ išsąmęiamaš
^Otu mano drauge ir dalininke mano nelai- .

mią ir mano skiu’ilo. Kol aš tik su tavim ben-.Į MMiį 
;^ra¥au,\kol žemę ząjriaii ii\ tave semtų tai ^Irj iF 
laimingos buvo mano: dienos, laimingos mano va- i 
ĮaMctoį laHningi Mėtai. Bėt įai nuo tavęs atsi- p> 
skyriau, kai ėmiau siekti ten kur mario godd-J J 
mas trauke, tai tada aš sulaukiau tūkstančio ■ 
i&ą,- tūkstančio ktočią ir. sielvartas tapo mano Į® 
kasdienine duona. ” ■ “ ‘ į>

■ - *' i T ■
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;^^|^WiWM^jeianydeią^^ė‘ Varpai.gatt-f 
įtinęs kauke? stiimitai timurt 

-gį^ėB^ikūgną trenksmas. Iššokęs is jto-- 
-vo$. ^ėfeiaOdtfe bego prie 'taiij, kurias pra- 

M&tįį tšr j^į^sį^lijfearri savo ^<ėriau^apie^ žmonių,
įtijir kardais. Tie žmones šaukei 
^įg^ešufetriau, kelkis ir ginkluotis, neprie-^

$į. 'šMrita^ įgytai atkurt©šauks-*

i .*igb^uosiuosį*- sušuko Sančo Pan- 
2$, wįttįi®»vQ gyvenime Jokio ginklo savoTan- 
koj>0tiirę|j*u.x Verčiau pašauktume Don Kišo-, 

limfose. Stadeldaš &anaskas sako, Imd 'tttyįs tes* įgį kiįįi^^riii^^ su visais neprie-
.■ . .-</ . ; _ _

Tąip bek^edanaas .jis pamaino jo /asilą įr 11 
±Ud^k^oiMkaife:irišt^efei, kuomet priešimnr 
kaš^p^t/^^ r . ’ ". ■’?

^TttOMlbt vyrui pribėgo ir eme ant Sančo 
Tauzos dWcšarvus. Ifpįrisą surišo taip, kad tas' 
>nripasijudiorii WgalSdamas. 
Viepas yy&as įbruko Jam kardą ir iaįet ^J&u- 
■BS^ nni .Thk^ M® kariuorimuė laukia vado- 
w.’’-’•- •^■' /'r " ' r - : ‘ < v-Ar ■̂

^^ft^iuBkegsįu, 0taeipasijm5toa rie-
4 . * ' J* ' -r

(, wSaiaškįįines taip negali, dfąrinkis,” šan-i 
k6.yįri*ai,’• k '/ -. _

Ta^v^mčo tade žimgti,'bet tuoį pįasrirto'

■ Wb6«i^ it čcrcpokas su savo
kevMtb Wte Jo

H JFJ1UH
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kosiąs, išvysiąs iš salos, o D&iiKišoto ^alvą ^įį 
skaldysiąs. Av iš to tik ^as^okiau, ,& Miierao^ 
įu kailis tašatioįa siaiMo ^ąsi&i 
$f< kzmiyo^kšiiev^ inM&lį
aš nm^ąiaii, kad jos Wiw aiiksiHes. fe
sĮąsTc Man pei^ n^ kavieiią, jei įiė iiiaSoje (pfe 
*tav& salos. Sfflšą kaimą inaujienos takios: r;
ką išleido savo dukteiį maliarių,
untdiorins iš kį&u kur aisikdšte dr parsįsa^^ ■ 
HUMalemdi vdlšciaas raštini vątfacš. 
tmiias dienas ir n^dląjo ^d^aiyti. Vienokį: , 1T¥___ _

į ndka išleido savo dtikteiįktdvo garą; 
< ..i., t . ?.•_______ _• 2 _*trrH'» 2y?tC-_i—■_ x^ž2. ’• u.’

J

*5

" rią. (Kai nepavyko jam md^avojjniąs^ .tat eme
lopetą ir išėjo grubią kasti. Kedxv Tjdbo

~ kunigusjau gavo pirmuosius švetdimds^r jo
. kaušU jad praskustas. MargarėtaKUw
■ ja dėl tof nes ji sako, &ad
Afyvos šiemet mcužd&rčjo,. geto negalima . _____
visam miesčiuke, dulkas kureitdiiĮįįi^įii^imiiU noįiAf♦ w»ft6k, jie neturėjo pasigailimo. At* 

* »ų milsvįuką ir išslvitiojo tris meryiMHh 1SM jod, ifla^, gftdMino Jaung irMuie ir nta
f* . * »V .M   ?r* .. to’ i ta *f  ..............I . . • .. s • , tof fll  __ -6 - - — *** **** ■ - M   -^El_________ L_ - *1 , _ V »
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LIETUVA
/ VAŽIUOKIT VISI PABANKIU 4 

LS-* TIESIU KELIU
/ \ Lietuviai važiuoja 1 l’iltavg ,
f Aplenfcla Lenkų Juosta (Karlttortv

VISA TREČIA KLKSA PADALINTA 
kambarius ant 2-jų, 4-rIų ir 8-nfa J^ą 

S. S. ESTONIA.....A.*»w.*.i»;«.Sausto'il^| 
S. S. LITUAMEA*«-.**.»**^»*>»MVasarto

Trečios klejos, kainos, t: A&3
HAMBURGE $108.50—PILIAVA II0650-61 W 

LTEPOJŲ IR XWMELI SlOT.Ųa 
' Pelei lak ta Žtaių kreipkitės prie savo agentų 

k. :f' -aa|
įgĮį^n,■iyi„„.MII,i„.„,W| „ s„.yrai^Įfcraui.^■■iSyraratattaMMBtaBMHBM

—. — , ...... ?—.... , qBBttrry,li!ti?',l,'wl^^ taKtamnNM
|1JM<JAN CIO S MO TKK YS S

WSą ATIDAI « S
Dr. GEDVVLOS gj'duoKs sugražino sveikata Mintoms nuMlpnčjusių Mte S9 

terij. kurios buvo nelalmtasos IS prfeilnivtlės tulų moterakų ligų. „aSi 
MPOTERV TONIKAS—Sustiprina krauju, nervua lr visų 

temų ta reguliuoto jojo velkinu}. KAINA-—  -i-"-    ...... . ..
ANTIBEPTIMOK-Svoikatotf Milteliai pasimaigojimul, reikalingi 

vedusiai moterei. KAINA--'.... ..... ................... ....... . ...................  .u.«.......—ū0ei8^^M
GYVASTIES ELIKmnK—Stebuklingas vatetna nuo Hmu ~ 

SaummHu ta ufeisenčjnsiM ta^o del vyrų ta moterų.' KAINA— 
ląTANTS LIN7MKNTAS—GeriiH trinimas nuo '

MAXN A • »* > t *» it» »»» » »» • M V »» »• » t * •» < »t *>* •*■• * te* • . 
Visi vaistai prisiunčiami per pašto po nptau^mnt nuį 

mi amteteoge nauttMphn <lldwe Įvairybė gyduolių, lietini 
fttmų. TfKRAIStaŪVMKA TREJANKA—» matų 
goeBVttt DBVG OOMPANT. 12015 tat OUipau

*r
■y.

šiaip taip užsižerge ant jo ir tarė teii buvusiems Į j 
:— daktaruiTležio, ’ sekretoriui’ir kitiems: ' 1J

“Leiskite, yyrai, leiskitemane įlaisv^ Leis-*ij 
kitę man grįžti jprie mano seno užsiėmimo- AŠ Į J 
negimiau tam, kad giibeamatoriauti, ginti nuo 11 
įieprieteliu, salas. AŠ moku arti, akėti, medelius j 
auginti, o* valdyti karalystes ne mano dairias. ”Į1

IJŽveizda tada tarė: 7 . ' '.j1
“Iftne gubeimatoiąau, mums-gaila, kad tuj 

mwa$Mdb riet Jei taip pakir^žai, tainestapdy-j 
sime- Bet turėtum išduoti raportą iš savo gu- Į 
bematoriaviino.” A ji
z “'Aš niekam kitam neduosiu raporto,’'* tarei 
Saneo, ‘‘kaip kwnigaikšeiui.” į

iVįsi sutikėj kad. taip butą. Tada ^ančo pa-J 
prašė truputį iniežią asilui, o sau pusę'sūrio iri 

uskepalĮ duonos. Prašyti daiktai buvo suteik-•< 
i ir gubernatorius Sanėo apleido salą.

(Busdaugtou)
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ras buvo nepatogus, vistiek svGtak pildėte savo Ve-

Darbiniito“ t muih 141 
odžio 18, 1(123 buvo korės* 
riencija iš No. Phihutalphia. 
to rašyta, knd tėti su prita
ri' gėri); kun. K&tdąkio tve- 

ju nauja parapija. „ ; 
Gavome pranešitną, kad įmoj 

korė*poiulėn(‘i joj yrą grynas 
jnehis. Todėl ją atšaukiame.

*
. " ‘i■',■1 ■*1 ri ■■ ė ■ ■.t1

X CAMBRIDGE, MASS.
in . . ' '
,t Nors niekados nebuvau vartojęs 
savo phmtanos korespondencijai 
jbet užmigus musą korespondėnt 
įUuiim amžinu miegu, bandysiu pa
tašyti nors trumpą žinutę, kad 
visuomene nemanytų jog visi mie- 
įįnną Šittrin kartu pairi ežiu ko
letą nors svarbesnių. z ’ 

į • Per Kalėdas Bernelių iŠv. Mišios 
J2-tąL valančia .nalrik -Tai;

^imd kartu Cambriclge. Žmonių į, 
/buvo pilna bažnyčia. Bažnyčia 

v taip buvo puikiai išpuošta, kad 
niekada, taip nebuvo- Karas ve- 

g^damaš vargonininko V, Šereikosą 
R labai gražini giedojo Bernelių Mi- 

žaašj pritariant Kriaučiūno orkes- 
Eį trak .Kalėdų vakare buvo vaikų 
gByakąras : krutamijmveikslai ir eg*. 
Įpaitė*. Yaikučiai gcroTlankiusieji 
Ksuokyklą, gavo* dovanas nuo klebo- 
Kąo kup. K JuŠkaičio, 
K < Naujus Metus šventė iškilmin- 
Eh gai. Suma ir mišparai buvo su a- 

isįsta, ddlyvauajut svečiams: dia- 
■ tarnui Štrakauskui ir klerikui S 
. Knrižhri.
ę Naujų metų boro lauktuvės. 

^.Gerbiamas klebonas kun. F, Juš- 
BCkaitis. rodydamas savo prisirišima 
abU* tiŽuo jautą už kovo .darbuotę pe- 
g’Yeitų metų, surengė korid' puikią 
Bą.vakarienė lauikant naujų metų. 
Efojuaike vakarienei buvo daug gra- 
■žiu kalbu nei nejuČioms kai atėjo -J/ k j■ĮBfetę-val. nakties. Užgaidus var- 
■jmtms ir dirbtuvių švilpynėms, vi- 
^■į sustojo ir užtraukė Lietuva Te- 
OOyne Mūsų To tam sveikino kits 
-■prita jau su naujais metais, pilni 
ĮjEfeoklo tai nepaprąsto linksmumo.

Naujų .metei’vakare teko būti 
4 ^baliuj Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

*Draugijos, čia negaliu apleisti ne- 
' ^pastebėjęs, kad nevienam geram 

f tėvynainjui širdį suspaudė. Įnė- 
. jj jęs, į svetainę., tuo jaus pamatai kas 
_Dper vieno L. S. ir D., genaus jiems 

tiktų Maskvos, s. ir d. vadintis. 
Raudonais skarmalais apsikorę o 
savo Spalvą po kojų pamynė ir ne
raustą iš gėdos vartytis Lietuvos 
SŪnais ir dukterimis. Svetimtau-

1 olai kalbėjo nuošaliai, kad jie esą 
fe *■ ant maskviečiu baliaus.
IN - ' L. Neris.

t.

kt i» - 
" j ■*.■* 
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PROVIDENCB, B-1.

* Kaip ir pemetus taip ir ši- 
uvt. paš mus ant nauju metų hm 
vo surengta dėl choro ir bažny
čios kolektorių vakariene, kurių 
sutrikę mums inubu gerk. kun. č'a- 
■pfem < CbnristiĮ buvo gana daug, 
mat viri kurie pirm: priklausė prie 
choro buvo sykiu užkviesti daly
vauti ii* nemažai jųjų priririnktv 

: > Yakarims brnm labai gardi Su
taisė ją p-nia M. Juškiene,, pa- 
gelbstint p-niai' Bužinskie^ei ir 
ketetai kitų. Petras Bučinskas su
taisė stalus ir pamargino salę,. 
Pirmiausia kum Čaplikas* sukalbė
jo maldą i/po tam Visi susėdo 
prie puotos. Birmiątisia davė sritR 
b :>s, paskui, mėsos ir jos buvo net 
kolTų rūšių Baskui sėdės ir Šal
tos. košės. Tarpe buvo tohstai ,ir 
yisi kurie atrilankcf keletu žodžių; 
tarė. ■ " . . .. •

' Visi choristai prisiekė darbuotis 
.kiek galima itad kuogt'eįeiausiai į- 
sitaisyt vargonus, nes mums jie 1a-'; 
baf yla reikalingi. ,

; Kuri. Čaplikas labai’gi’ąžM /vė
lino visiems nauju metų ii* ragino 
dirbti kiek tik gali kad Provičlen- 
ce’o ririrą padaryti vienu iŠ ge- 
riauriij Naujoj Anglijoj. ■ -'

Vargonininkas B. Juška ir-gi 
ragino jaunimą prie didelių darbų 
ateinančiuose metuose ir prižadė
jo tuoj .po Velykų surengti toki 
koncertų su choristų pagelta, kaip 
dar Providence nebuvo. Visi pri
žadėjo dėti visas pastangas idant 
tai įvykinus. Matysim ką nu
veiks.

Po vžikarienes, jaunimas gražiai 
žaidė lietuviškos žaismes ir tautiš
kus šokius.

Apie vienuoliktų valandą, sykiu 
sudainavo “IlgįsnuaųMetų’* ir vi
si sau linksmai ėjo i namus.

Jeigu visi čionai dirbs iš viepo 
ir dės visas jėgas prie ateinančių 
metų darbių:, tai bus pasekmės ne- 

; tOžliš, bekeikia dirbti ir net sun- 
kifu. Taigi lauksimo pasekmių iš 
to jaunimo ir lai jiems gerai ris- i "
kas pasiseka.

nė buvo pilna Žmonių, 
roles atliko gana gerai, prijuokin
dami publiką iki valiai. ,

Per pertraukas griežė ant Nfniti- 
kos J. Mažeika ir P. Gluodinis, a- 
kompaniavo p-lč’O. Andriuškeri- 
rintė ant pkjno. Taip-gi dainavo 
kėlės daineles p-lė A. Žiburiui?, 
kuri taip publikai patiko kad tu
rėjo grįžti du kartu ir pakartoti.

Veiklilas buvo po direktarima 
J. B. šnliūno, kuris daug dirbo 
dėl pasekmės vakaro *, 
y Gruodžio 31-mą, kaip ir perei
tais metais tai ir šiąis, L. Vyrių 
7-t^ kuopa surengė uBąignftiū se
nų metų vakarienę. Buvo gana 
daug žymiųTsvečių iš kitų koloni
jų. Nuo 8-tos Valandos vakare 
iki U-tai buvo šokiai ir žaislai ant 
parapijos svetainės. '

Griežė, “Prince Pecriess’5 or
kestrą. . Po šokių visi ėjo j Vyčiu 
namą, kur būva parengta vakn- 
rienA .'. - «• • f ■■■'- . * .•

. Vakaro vedėjas buvo J. B. šteliū.- 
rnwrr~Kaibejo;iTgčfflžlinkėji
mus naujų metų išreiškė, gerb, 
kum Jf J„ Valantięjus, L. .Vyčių 
7-tos tampos dvas. vadovas; kun. 
V. Karkanskaus iš" Ney Hąven, Čt;. 
kun. dr. pavietais iš 14’ $alette 
dm/Banlnikonis iš New York, p-le 

,:|L yąškeričiutė iš Neįveik, jN- J., 
Janušaitis dr J, Mažeika, pirm. Ir, 
Vyčių 7-tos kuopos. ' / -

; Visi buvo Užganėdinti ir grižo 
namo linkėdami viens kitam links
mų, Idimiiigų naujų metų.

I i

Dedynas.

WATERBUęY, CONN.
- ■ 'v

Gruodžio 30-tą ' L. Vyčių 7-ta 
kuopa perstatė komedijų, “Avinė
lis Nekalčiausia,” parapijos sve
tainėje, 7:30 vai. vakare. Nors o-

A

Aktorinį kurie jūsji pataikinai padaru ža
ltiškus iširo kalimus Mik. nedaroinK

ijkUjtiunu korpora«ij£k ar -koopera

cija, tai vistiek pat abi tik koOpe- 

raryvrikm tvarkysis. rtrigu ris- 
tiek pat, tai .kode! sulaužėte še- 
rinintai nutarimą. Juk buvo du- 
jalsuota sutverti kooperaciją, o 4 *
ne korporaciją. Tai jeigu jūs drį
sote tokhis šposus krėsti, tai jūs 
ar šiuių ar nrip sakytumėte, bet 
vūsviena jūs nieko gero nemanote 
apie kooperaciją, tiktai norite ko* 

; peraeiją, panaikinti. Visai būtą 
i kas kita, jeigu kooperacija susi 
tvertų ir teisingai susitvarkytų. 
Nėra nei mažiausios abejones, kad 
žmonių pinigai neprapuls, šerinin- 
kai noiy ir taip būdami apgaudi
nėjami, bet llnkiašu nekantrumu 
kuomet jūs stambieji boseliai iŠ- 
pildysite savo prižadėjimus ir ne- 
siskubina krėsti tą^jūsų nelemtų 
dasrbelį, nors ir dabar , dar nėra 
poryčiu ir remia tą mūsų va^in- 

j^sairos. 
tariūtuves^ preleetanY ’Jkaitltagai 
lankydmiiies Į kooperuotJos ren
giamas pramogai . ‘

S .Dilgėlė.
-  —<----------.... ■ ' ,A .;

TRUMPItSKAITYMELIAII
NAUJA KNYGA S 

fojė ttl j* 4M|ht kii? | 
100 tn»R pmiiiSų

156 pusi. 45 centai 
yMJttlNlNKUS

*

GERAS VARGONININKAS
' * ' .' - - -

Sinumis mw» nmauį nuo a iki Ž, Ku
liam i šgerli. kleboną bučiau reikalin
ga? teiksitės “Dftrblnin-,
kas” “Z. Z.,r S(M DfūjuHuv; f?o. Bosimų.' 
Mnss,. ' .. . (17)

flnutčs žinios

>
atfejuro’trrov' • II x x jEmA |i

1 Pranešame, kad drama “Pa- Į 
Įtrina^’ arba Nežinomąjį Kan-1 
kine bus lošiama nedelioj, sau*į 

Įsio 27, pobažnytinvje.svetainė* 
Ije ant Penktos gatves. Kandai 

' | Apaštalystės Maldos Draugi
jai. Labai gera proga bus šią 
dramą pamatytą >

NELAIME. ' .
■ -/...... ■■

'UJ'^ll-l'IVT'!'?-'1.!1 ..«»*

TIKRA ŽIEMA. |

•Pareitą uedelią išaušo wąi 
žiemiškas tyta^ Tai šią žiemą 

:Bostone pirma ųyk.iu dienią ap- 
mimiškė., ■ . ;

■n

DR. AlBOmiAN
(GUMAUBKAB)

D’A ST T I ą J A S.
L . \ ........ ■■U,*.. L. ■
Į r>

Tel. Brockton 5U2-W.
I (Kumpiu Bmml Street)
į 705 Hria St, Montello, Man.

•<
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JiMACDONELL,
_ , Orao ViiiiJttijss
MMiUAYnl. Po
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CAMBRIDG-E, MASS.

■ m. Pranešimas.
I 1 1,1

Č Cambridge’io ir jo apielinkes 
^ draugijoms ir kuopoms pranešame 
Kkad nieko nerengtų ant vasario 16 
8|d,„ 1924 m.,' .nes Ll>KS’. 8 kuopa 
K rengia milžiniškus šokius Cyptus 
■Bali, 40.Prospect St. Todėl ger- 
Kinamos draugijos bei kuops malo- 
Rnėkite nieko nerengti ant viršmi- 
Kometos dienos o visi atsilankyti ant 
H^darbinintaj rengiamų šokių.
■ĮTa
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Religinio Komisija.

BRIGHTON, MASS.

Balius.
j

halių

BRIGHTON, MASS.

Mūsų kooperacija.

Nektrrie mūsų kooperacijos.’ bo- r j 
sai sąkc; būk Brig^toha lietuviai | 
visai ''nepaisą kooperaci jos,nesi
lanką aiit ąusirmknmj ir abeĮnai. 
sakant nėremią kooperacijos. Yra 
galima sakyti, kad ta jų kalba y-1 
ra labai klaidinanti. Nepamirški
te jūs stambieji kooperacijos bcų j 
sai kiek buvo Išėrininluj atsilankę . 
į pirmutinį šęrininkų suslrinkiatą, 
;kuris buvo ■sušaulttas delei pakei
timo justi pražūtingo kooperacijai■ “ *■” * ' ' 
darbo. Kaip stojo žėrininkai į ei
lę ir rašės savo vardus'dceli gelbė
jimo kooperacijos, ką jūsMacla sa
kėte ? Teisitiotes, kad jūs tą atli
kote delei kooperacijos naudos ir 
prižadėjote šernunkams sutverti 
naują kooperaciją-ir tolau būdų 
jūs sulaikėte kšėrinihkūs nuo pa- 

' krėtimo jūsų darbų, bet arjūsiši
■ j* ■ ■ ■

GIRArPRiMTen/— Renfo 
puikiai Stotas §10* j]Kieta’ 2'( m., narys pasitorin- 

ites?. Šykiit groeernĄ cigarai, saMalttfttL įtteimvYiA-s Fiillnn Kv Ir tt. prieinamą kainą. Kurie jieretų W lb x auo.n’
putai .tat lai kreipiast f 3& Moeįts St.v lmtiei<as 1’8 mėtų kūlėjiman už 

. Phųaddpąta,pii......... y (D ĮuŽpuolimą ties Milton ant jau-

jau metas Užsisakyti 1924 metams,
1 ‘ ’• ‘ -J*

didžiausias ir pigiausias visuomenės ir politikos
dienraštis' • . - - • • *
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TRIJŲ VEIKSMŲ PIEŠA
STATO SCENOJ LIETUVOJ VYČIŲ 17-TA KUOPA

Pradžia 7 įSO val. vakare. '> - . y

|| “LIETUVA“ nepartinis 8 puslapių dienraštis, ski-...
. riamas Lietuvos nepriklausomybės 

i] - ... gynimo,; jos4 stiprėjimo irvisųome-
į ' neskultūriniobrendimo reikalams.
į |' ‘‘LIETUVA’ ’* ' seka'Ir nagrinėja Lietuvds vidaus ir \ 

|į ••' -■ _ užsienio; taip pat ir-Įritu valstybiij
:W ■ . ' ' / ' -politiką. '
; į) “LIETUVA’? duoda rinitų straipsnių iš. visų gyve- 

hį ' . irimo sričių. / ' . ' . ■'

J: “LIETUVĄ“ ( deda daugiausia žinhj iš Lietuvos^ 
H į: ; iš Visų lietuvių jšoivių kolonijų ir iš
ji ■ •- /užsienių gyvenimo,, ir telegrainų iš '•
ii viso pasaulio. - . z,

I ■* į ■ . «'■' » ■ .v • ■ '
I į IĮ Tik'“LIETAU VOJE“ dedama valdžios įsalcymaį, prą- 
ĮįJj \ ’ nešimai, kuriuos būtinai privalo ži- '
I r ' ’ nori valdžios ir privatinės įątaįgo^ ir
O \ vis! piliečiai. Taip jpat^spausdina vi-

■ ‘sų draugiją ir organizacijų trumpus 
„pranešimus. f ' -• ■ ‘

• • ‘LIETUVAI’ ^ausdiną'-apysakų, feljetonų, eilė-
’’ rašeių, ir t. t., slriria savo skiltyse 

vietos muzikos ir teatro reikalams.

“LIETUVOS” prenumeratai Lietuvoj metams kai- 
nuoja 36 litai, pusei metų-—18 li- 
tų, 3 mėn. — 9 litai, 1 mėn. — 3 
litai. Atskiro n-rio kaina 20 centu.

• Užsieny metams 72 litai, pusei m.
- _L36 it.' 3 mėn. 18 litų. (10 litų ==- 

1 dol.). '

“ prenumerata ir privatiniai skelbi-
- .ipąi apmo!kama iš kalno. Betįfo ei

lute prieš tekstą 1 lt.. 60 Centų, po '

«

R ;

l

7

s*

r, -. r'

f

«

a

f
“LIETUVOS”
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Į ŠDKK Nervy Yorko ir Newfa 
[jersey apskričio metinis šuva- < 

Jžiaviinas įvyks sausip 20 d., p 
: 1924 m,, 1-mą vai. po’ pietų, šv. Į]

Jurgio dr-jos svetainėje, ,180 ; 
fey York Avė., Newark, N. J. j 

Į . Brangus vienminčiai, kadan-Į : 
I gi šis viršminėtas suvažiavi- |a 
mas yra metinis, kur bus ren- UlfrxVf ii njtjvrlICDifi *

Įkania nauja apskričio valdyba, į I Albu A AU T Ali I įiEKIUj " * 
į bus daromi nauji pienai 1924-Į kuris gaištų priskistr su $i,ooo.oo. 
knn» m^>me -"n™ rniWlni iKrautuvę yi’ft E, Fetleral Šių siuvimo, Itiemfe metams ir namo reiKaiai i i^tam gale ceveryką dirbtuve;’ i’rie ge
ibus apkalbami. Tai-gl gerb- .|m«fttm Ageotm namų pardavins- 
Ikuopij prašome prisiųsti atsto- Įbūažinskas, f. o, wi«?t ątraet, 

lĮvųkodžmgiausia stt geriausiais ^llt0Į y. ; L , O ,
I rSUmanymais. Katro,S kuojos I AS Vladislovas, Jurgių-sūnūs, Ka«pa-
fe svarbios priežasties

Į ltūmėte atstovų prisiųsti. taiĮ.vo dėdės Kasparo Martyno Ir tetos 
nors raštiškai prishisidte Sow-

{ sumanymus. Meldžiame nesi- linskių Ir Jokūbo SU Antanų Rama-II . . I nauskų, gyv. Laiyrence, Mass-
į Į vėluoti, i p Teipogi dūdos Martyno Makai^V,
ji ■ Pirm P.T Kvrius. gy v’. New Yorke. .0 gal: kaslr
H ■ X Mt X Sereika.. k Mano adresas | Vladivoštok —* Biėr- 

įyajn Riečka, Vojiennoje šosse, d. 35, 
■kv. 1, F. .Tacevią (atiduoti VI. Kaspa- 
rui). "■ • •' '.
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r Tel. So, Boston 40001

I IK J. C. LANDŽIUS 
nurriivis gydijojas xk 

CHIRURGAS. 
ČOIBROApWAT, 

SOUTH BOSTON, MAMI.
į y'fKampaE G St, ir BroadvrayJ! 
S. VALANDOS: &-1L 2-4, 7-0

■VĮ

jimo, Alkių Ir lotą,
jYotnigsto‘w, pilto;

te *1

PRANEŠIMAS. ._____ ... . - . ,. .... ...
hIII • —____ ____ • I:
i i |h v , dji [ PranėsU savo, draugams, pa-> . • > i
B žįstamienis ir kostumėriams ĮĮ 
Ig kad aš, Domininkas J. 01seika, |j 
i; J dariau Beal Estato ir'Insur |į
• į Į rance biznį po numeriu 425 Į j; 
•j ĮrBroaduray. So. Bostone. SuJh-ta 
MĮlliuju Mikalionių kaipo. partoe-Įjį 
t M| pėrsiskyrėūi gruodžio (X>e- Įj I 
iįlĮlceiiiber) .18. 1923. iJį

fi Į Toliau teip-gi užsiimsiu tUotn ė
i lllInn.fi m "Reni; Estate. Mortnanees II ‘ PAVEIKSt*Al,ę3JBIUOS

V

v

Po Bažnytinėje Salėje
ANT PENKTOS GATVES, ' SOUTH BOSTON, MASS,

Jk,

> N

J. F, LANHERS 00. | 
; Plumbing, Heatingand Ges I 
i Fitting 1.
[ Visi, .užsakymai Išpildomi greitai ir R 
i prieinama kaina. ®
j 2G8 Bowdoin Street, . x
r Keeting Housc Siti, Dorchestęr ® 
! Tel; Dor. 3364. Bes. Granite 2631-M1.

MĮ patiia Beat Estate, Mortgagses ‘ ■DAlįSĮ'SGSs
■,S ir Insuranee bizniu po nauju Į ... _ _. - _ _ . -
i*I vaidu. Katrie turėsit reikalą]} J jjff B W ’ w I U K R v

u

*

H? • i§v, Jurgio dr.jn rengia
hąlių sukatoj 7:30 vakare, Sausio 

F, 10, Lietuvių Liaudies Name, 26 
į* 'Lineoln St.
K Tri-gi broliai ir sesutes, brigh- 
H tonlečjai ir apiolmkes miestelių už- 
Įr ’pfasom jumis ant virš minėto ba- 
& liaus, .kuris bus pirmas tokis 
Kį. Brightone. Muzikantai vi a ąš-. 
Re kviesti, garsūs. Grieš lietuvišlpis h 
E cngliškus šokins, visi galėsit pra- 
BL leist linksniai laiką
»•- įžanga: vytataą.50 ąentą iiiotc- 
ET.. rinte yb oėniai. , t ■* .

Kviečia "Valdyba 1

!/■>*' - IĮi ,il
Tad-gi gerbiamieji (tosios) nepraleiskit progos* pamatyki- Į 

te “Nuvytusias gėlės, kurias pražydo.“ Veikalas yra labai gra- Į 
žus, tik ką iš Lietuvos parvežtas ir bus pirmu kartu South [ 
Boston’e statomas scenoj. ■ * j Į

Suvaidįs gabiausi aktoriai(-ėą), kurie yra visiems getai Ži-1 
nomi ir tie kartą jau yra atsižymėję savo gabumais. Vaidįs I 
šie: p-lės: M, ir 2. Žukauskaitės, Št Motiejūnaite, M. Grilia- I 
yičiute, C. Sadauskiutė, Vl.Medoui^, K. Povilaitis, V. T. Sa
vickas, t ; \ J . • - ’ , . . . -:1 ’ Į

Tąi>gi dalyvaus garsiausi Naujosios Anglijąs tolistoi(tos) 
kaip tai* p lės M< it O* Uribaitėsy p-lė A, Raudeliūnaiti ir Št. j 
Paata ū Brightono, pdė Št Motiejūnaitė ir įdėtos ^eririamaa 
vargonininkas M B; Karbauskas. fe ; ;

Taip gi bus ir daugiau įvairių pamarginimų, tad-gi kvie
čiame visus kosk^tiingįausiai atsĮ&mkyti, o“ nies užtikrinant 
kad Msit\visi jriląai patenkinti, *

• i

KvieJia EENGUAI.

n

“LIETUVA”
i

J

j pirkime ar pardavime namų,] 
farmų, teip-gi insurancė (ap4 
draudos) veikalais; kreipkitės j Į

[loisen^s Realty Company, 40911 
ĮW. Broadway, South Boston, [' 
Jte., Room 3, Tel. So. Boston ~ '

Teip-gi linkim dėl savo drai J I ICT|IVIČ¥ AQ V ANFIEIR 
gij, paistam ir kostana^į~'*»®* !̂*™|W*lw 
linksmiį nauju metę! L^t*. m, ste™ «^i., J!tl ■

■ ' Kompanija l»
I ‘ ir jos vedėjas’P. X AIseij&4 Brianuos trejankaM, ptmUiSkfoiJ5 . 
| ------- '    ——IParužanėlus 20c.. Senesų ankštokai <M -

veryku biaų.. Turiu 2 krautu-1 ros smd$imo iv aw» uiima ti^ a 
I VPS fnio-i veisfūrm Ir b d nt si. I W StrBiių ^ai«*į ves, taigigeiscma- i<aa atsn kadugių wų avaraa i®
| šauktij teisingas žmogus ir lin- Woki<w foict yra pakeiiGoae au im> temjridfcnJo. VisaaMorma-teUS^K^ra, 

oijas- S«siąp^WŠU: Ą.
I Arlauskas, 788 Hudson Ay& JnM vetaidido apdaru $i.50,*.*vWk 

Roehesta-, S. Y. v (IG) WS!S3ffS^58fe

f I- ‘ ..'-i-' :: 'Į ri/htai Bro korelio Ir Airthmoa *0$-TIK Kį Iš SPAUDOS teSSS£3|
| knyga skiunbinhnul planu turinti ŽAi *’. ’
į lietnviakns Wu& labili lengva gro- J gmrAWHi ; a
I tL~Kalnn vienu.au prfeluntlnm,11^...^K,...I GEORGĘ * VITAK MŪŠIO CO., 4«fr|«» Htw*on AWMMMrKl| 

i||: Ashlred Avė., Chlcago, IU. (ižy **<.j^,w*nii|į8WanĮi,ji unimfaį, naii
I ,DOVANOS, DOVASOBl J

į? Mt» ut atalUukte lino antrai: LIG ŠTK “nARBTNTNKf” IR JM| 
r r .

453 WEST BROADWĄY, 
SoutlTBostbn, Mass. y 

padaromi 'didelius payeiMus. W 
laikomvisokiosruSIesrėmus. 

^elephonas: Soutli Bo8toix 404--J'.
"J“'“ a=a

r
'■

A, -F
teksto 80 centų ir tekste — 2-Ii- 1 ji 
tu 40 centų. ' H

..... K
Atskirų pardavinėtojų domei. “Lie- | įl 

.< tuvą“ galima užsisakyti didesnį eg- jlj|| 
zeniplioriii skaičių įr pardavinėti-: t Į! di 

■ - atskirais,. li-riąis, pasiliekant užtjar- I d 
f ' hiųi, susifaųsj nuoMmtį, Ątslriiit Įhį

n-riip pardavinėtojai atsiskaito _ su • I j 1 
. ’ Mdmiiustracija kas. du mėnesiai. ' z 111 

|IabUuriaiiš^lsto -Įn į
{tųvoje ir užsieniuose; turi daužau- IU 
.t . ... • >. : lfp.

-.*
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ė*

Iria įvairiausitĮ skelbimų, - -’.
B i ■.

Latoašeitti taCafcyms ir skelbimus Symige su ■ 
pinigais siųskite šiuo adresty 1, ‘ .

[■O G-VŽ NE. 14, “LIETUVOS’’ 
IMINISTRACIJAI. ,

. 1

tuosius prenumeratorius, agentus 
užsisakyti atM paaiaujitĮti užsaky- 
ly kad neapsųnkinuB Adaiini8tn.it 
ujųjų Metų be pertraukos gavo# 

diemltį’ ,
■ f * • - •.

t. , ... .. A.. .. .... ,. . .... .. ....... ................... ....................
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KAUNAS, KA:
. .* • ■ I

Prašome gerbi! 
iš unkšto] 
mus 1924 metai 
kad tuoj po 1
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