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ir naudinfcmla,
piririmt bažnytinių indų,ir 

! n*t naru Itihytlnfet nprigoc 
kol to naauprat tiri katalikai, mat 
negalima tikutis sulaukti spaudo* 
kuri ntatiktų Katalikų BaŽnygioa . 
rimtybei ir pajSroma. žmonių 
vadai, pirmiausi* gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiauriu už
dariniu

I . Vyrirapas KM

ŠEŠTADIENIS?

<

p ATSIUNTĖ PADĖKĄ. . ŽINUTĖSIŽDARBODE- 
feT I PARTAMENTO. '
fe , AVASUINGTON — Vokieti- 
jį£ jos Unijų Federacija atsiuntė 
2^ & Gompersui, Amerikos Dar-' 
R bo Federacijos prezidentui, pa- 
[. dėką už pastangas paremti Vo- 
i- ‘ Mėti jos unijas. S. Gompers y- 
fe ra išleidęs atsišaukimą Į Ame- 

tikos unijas rinkti aukas Vo- 
j kiėtijos unijoms paremti.

A N G LI j A ; ■■ Darbininkų 
Kompensacijos Aktas,” Sausio 
X <L 1 J)24 m. naujas kompensa
cijos aktas kuris buvo Parte 
mento priimtas, lapkričio mėn. 
1923 nt., ir kuris palengvina 
lig šiol vekiantį įstatymą pra
dėjo veikti.

NAUJAS SOUIJALISTŲ 
SAVAITRAŠTIS.

J ; NEW YORK. — Pasirodė 
į ^ ■naujas soęijftlistų savaitraštis 
f Nev Leader. Jame yra straips- 
[ iriai Anglijos darbiečio Philip 
/ ■ - - - - £ *• . 
y 
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5 • -NEW YORK. —1923 metais 
' namų statymas buvo toks dide- 
< lis, kaip niekuomet šios šalies 

istorijoj. Tais metais išleista 
budavonėms $5,992,900,000.00.

F šfe^tspėjimm'-buidamrėika- 
IL^Iį^L išleista $4.835.935.000. Pa- 
55‘^pįudavonių rūšį šitaip išleis- 

ta:"
• Mokykloms .. .. 
; Ofisų namams -..
* Valdžios namams 

d Pram. namams..
Moteliams ......
Ligoninėms ....

' Butams..............
s Bažnyčioms.... 
‘ ’Apartnientams ..

Y MAŽINA DARBUS, 
i Y

SOUTHBRIDGE, Mass. — 
' Keturios audiminės Hamilton 

. IVoolen kompanijos užsidarė ir 
2,000 darbininkų neteko darbo.

i ' --------------
i 

t

Snowdęn, Eugene Dėbso, Mor- 
ris Hiląiiito ir kitų socijalistų- 
veikėjų. Šisai laikraštis yra į- 
pėdinis, socijalistų dienraščio 
New York Leader.

f

NAMŲ STATYMAS.
(.

$1,195,140,000
607,690,000
248,770,000
748,065,000

‘ 643,820,000
450,015,000
710,750,000
400,980,000
947,670,000

PO KIEK ATSĖJO TAKSŲ.

WASHINGTQN. — Pagal 
cenzo biuro paskelbimo 1922 
m. iš viso Suvv Valstijų žmonės 
tiuksii sumokėjo $7,433,081,000. 
Tai atseina po $68.37 kiekvie
nam. vyrui, moterei ir vaikui. 

| Tas apimavisokias taksų for- 
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t mas — federales, valstijines, 
pavietines.
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PADAUGINO NAMŲ SKAI
ČIŲ.

. STOCKHOLM. — Per perei
tus penius metus Švedijoj nau
jų namų statymui išleista $16,- 
000,000. Namų statymas dar 
tebeina, bet butų stoka jau iš-

Nedarbas. Gruodžio 3 d. 1923 
m. užregistruotų bedarbių bu
vo arti 1,194,700, tai yra suma
žėjimas nuo savaitės prieš tos 
dienos. Be.veik jokios permai
nos .nebuvo per tą savaitę dar
bininkų skaitliuje, kurie tik da
linai dirba ir kurie gauna atly
ginimą už nedirbantį laiką.

VOKIETIJA. Rhuro Kasyk
lų Sutartis. Paskubinti sugrį
žimą ekonominių sąlygų, ka
syklų savininkių šąjunga ir 
angliakasių unijos padarė su
tartį kuri reikalauja kad ka
syklų savininkai patobulinti? 
kasyklų mašineriją ir techni
kos būdus, r .darbininkai dirbs 
vieną valandą daugiau kasdien 
su padidintu atlyginimu - už 
virš*iaikinĮ4a®Mi i
svarstoma darbininkų algos

__ __ \

Nedarbas Bredavoj. Pra
džioje praeito mėnesio skaitą 
liūs žmonių jieškant darbo 
Breslavos apskrityje padidėjo 
vienos savaitės bėgyje nuo 87,- 
000 iki 97,000.r Skaitlius bedar
bių buvo 73,000, arba 10,000 
daugiau negu. buvo pranešta 
:rvs savaitės prieš tai.

Nedarbas Saksonijoj. Prane
šimai iš 70 (iš viso yra 103) 
viešų darbo pajieškojimo biu
rų parodo, kad 1923 metais 
lapkričio 15 d. arti 250,000 žmo
nių buvo bedarbo, ir arti 500,- 
000 dirbo bet ne kasiden. Tuo 
pačiu laiku 1922 metais, 85 biu
rai pranešė, kad bedarbių bu
vo tiktai 26,853.

PORTUGALIJA. Jūreivių 
Streikas. Nesutikimas ir gin
čai delei.darbo sąlygų ir valan
dų buvo priežastis streiko tarp 
jūreivių ir pečkurių, ir strei
kas sulaikė visus Portugalijos 
laivus.

f ------
ŠVEDIJA. Nedarbas. Bedar

bių komisija praneša, jog skait
lius bedarbių nuolatos eina že
myn Švedijoj. 1923 metais vi
sas skaitlius sumažėjo nuo 45,- 
9000 iki 11,000 asmenų.

ATVYKO ATSTOVAS; į PER DĖDĖS SAMO ŽEMŲ.

šiomis dienomis Londonan| EL , FASO, Suv.

atvyko naujasis Lietuvos atsto-įValštiją valdžia leldfo Metrikoj 
yas Britanijai V, Čarneckio PJ valdžios kariuomta, gabenti 
Čarneckis apie dvejetą metų iš- pęr savo žemę. Omu sykiu 
buvo Lietuvos atstovu prie Su- pergabenta l,50O>kfeęiviį/ Tie 
vienytųjų Amerikos ValstjkiųĮkareiviai bus pontaloti prieš 
vyriausybes, kame nemaž pasi; Į sukilėlius. - , . ! '
darbavo Lietuvos naudai, ’ iŠ-r-------
gaudamas Lietuvai de jure pri4 - NESITARS JĖftį SAVO 
pažinimų. - PARTIJA.

Buvusysis atstovas p. Naru- —“fe .
ševičius iškeliavo Lietuvon ei-] U6ND0N. — N^jasai Angį- 
ii Susisiekimo ministerio pa-l^iosPrenHerasMrijoimldpasi- 
rejfrlb rodys su dekleracijūpaTlamen-

Linkime naujajam Lietuvos Į fe vas- toj’ėjopa’sita-
atstovui Britani joje selcmingai Į fe111? safe
pasidarbuoti Lietuvos ir lietų- įa&kino, kurių daafe naujasaf 
vių išeivių Britanijoje naudai. Įkabinėtas imsis, -aurodėi kad 

(“Išeiviu Draugas”) nedųrbas ir naihųta^ka bus 
pirmoje vietoje. :pareiškė* 
kad dėl valdžibrif^rbą' su 

! Partija išahksfo. nepitars. ' 
JL-- .

’t-

METUVOS ATSTOVĄ AB- 
DOVANOJO KOMAN- 
DIERIAUS ORDENū.

t ■ ■ *-***^*^*^

WMABJA,XIL22..Iae- 
tuvos atstovas Norvegijai, p. J. 
Savickis, prieš išvykdamas i 
naujai jam skiriamą rietą at- 
yj’ko iš Kopenhagos Kristiani
joj pasirašyti prekybos sutar
ti ir įteikti Norvegų vyriausy
bei savo atšaukimo rašttrs. 
Norvegų vyriausybė, atsisvei
kindama su Lietuvos atstovu 
apdovanojo jį Komandieriaus 
Ordenu, - •

P-nas~ Savickis, kaip tente 
patirti, būsiąs skirtas atstov.u 
Suomijon, Nauju atstovu Nor
vegijai skiriamas p. Šęinius, 
atstovaujantis Lietuvai Švedi
joj.

LENINO ĮPĖDINIS.

MASKVA. — Tarp bolševi- Į
kų jau kilo-Mausimas, ltąskir-Į KUR SAUGAU. > ■
ti į rietą mirusio Lenino. Kol 
kas šnekama apie tris: Eino-I ^a‘
vie'v, Kamenev ir Stalių^ Y - Bfeę? WUfės AUg^siams

1 , neleidžiama ąUSiotg|tt^izūoti Rr
DUODA VĖJO LENKAMS, sutverti rnrijįį Td Jjasekmės 

_ i ItoMo^ kadm ^678S-

- - -___
merikon Krakbvo rabinas, Len- žmogus. Tuo tarpu 'unijinėse 
•Mjos seimo narys. Jis duoda kasyklose ant kas 475,809 to- 
vėjo lenkų dešiniesiems, nes su m? vienas ižmogus težuvo. Reiš- 
jais žydai negalį susirokuoti- J kia. neunijinėse kasyklose dvi-

Į'gubai žmonių žūva., -

t.

r—.—
PASIRAšYTALIETU VOS- 
NORVEGIJOS PREKYBOS 

SUTARTIS.
i

ŠUO NURODĖ, KUR ■ 
SKENDUOLIAI.♦

WORCESTER, Mass. — Du 
vaiku su šunimi, bevaikščioda
mi ant Greenville prūdo, Įlūžo 
ir ėmė skęsti. Šuo,, matyt, 
bandė gelbėti bet negalėjo, nes 
šlapias parbėgo namo ii" darė 
tėvams ženklus, ' kad jį sektų. 
Tėvai nubėgę rado vaikus jau 
prigėrusius.

J ____________________________■

SUĖMĖ DIDELĮ ŠMUGELĮ.

NFAV; YORK. — Prohibici- 
jos agentai suėmė laivų, ant 
kurio rasta visokios rūšies 
svaigalų už $200,000. Laivas 
įkainuotas $50,000. Ant jo bu
vo šeši žmonės. • ,

— v •

1,000 ŽMONIŲ KAS
SAVAITE.,

ST. LOUIS, Mo.—Pagal Dr. 
Oehsner aprokavimo Suv.-Val
stijose nuo- džiovos miršta po 
l,0Q0 žmonių kas savaitę.
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so plėšimtmso ir išdavė savo ’ 
sįndarbininkns plėšikus: Lau- 
rinčiuką,, KonČą ir .Ivašką, kųt 
rie tuojau tapo suimti.

: Be Šitų šešių plėšikų ŠiauKij 
Apste šiemet .suimta, dar-6 
Žmogžudžiai ir 19 tikrų plėši
ku, k. a.: 1 )t Lipskis,' 2) Balsys, 
3) Buivydas, 4) Vyšniauskas, 
5) Porptius,6) Skridulis,7) Vii- 
syliauskas, 8) du broliu Bogii- 
čausku, 9) du broliu Šalčiu, 1Ų) , 
Vasyliauskas Juozas, 11) Če
pas, 12) Simaška didins, 13Į * 
SabariMs Leonas, 14)7FąsicMš,j 
15) GakŠeviČius,. 16) Briedis 
Jonas, 17) Stulgis Motiejus, 
18) Stulgis Antanas, 19) Efttu* 
raz 20) Butrimas. Albertas^ 21) 
Petraitis, 22) Ramanauskas, j 

Jų tatpė du svarbesniu plėši-.
<u, vienas Bagočiauskas' ir 

vienas Šulčys, kesinoSL''pabSg- 
;i ir tapo nušauti. Sulig Šian- 
ių Apygardos Teismu Valsty
bės Gynėjo parėdymo, šių pjė-

- Ir. '*

K ,1 —I , l||| I - ■.l—ll.lllllll I—w
I D ABB ĮNINKI: 8

B 1 į&^SML***?t>*** ** ******* *•** ••1SSI
I DARBININKAS 
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vius, bot jį lieturiri'mokys at‘ 
rimologijos.

•Antroj paskaitos daly buvo 
demonstruojamos ekrane cha
rakteringos Lietuvai iškasenos. 
Paskaita su demonstravimu iš
kasenų tesėsi 4 valandas. Pub- 
likos Buvo prisirinkus pilna sa
lė. <•

Vr

DURPĖS KAUNUI.
----- - - f

Musų durpynų eksploataci
jai Įsikūrus ir durpiij varioji“ 
mas Kaune padidėjo. Bet iki 
šiol gana jau gausingai prista
tomu p. Jesoičio durpių iš Eže
rė# o įmonės, prieš pat šventes 
atėjo Į Kauną ir pirmieji, dur
pių vagonai iš Miešto’ Valdybos 
kasyklų, Įrengtų Palemono' 
stoties apylinkėse. Ši naujoji 
Miesto Valdybos įmonė iki pa
vasario numato duoti Kaunui 
apie 100 vagonų sausų durpių, 
iš kurių dauguma skirta Mies
to Elektros Stoties reikalams.

Tame pačiame Palemono 
I durpyne Įrengtos dar dvi, tik
tai mažesnės, Kalėjimų Depar
tamento ir Vaikelio Jėzaus 
Draugijos, kasyklos. Šių Įstai-

KRISTIANIJA XII-22. Va
kar čia tapo pasirašyta preky-l 
bos sutartis tarp Lietuvos ir 
Norvegijos. ..Sutartį pasirašė: 
iš Lietuvos pusės ligišiolinis t - ••. £ ’ • \ .. . ktuvos &L NbrvegiM 

p^gg-g ^giėniiĮ minisferis p. 
Michellet. *

. ♦ 1 *
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/ KENO NAUDAI. .
* WASHHNGTON. — Senato

rius Couzens stojo prieš iždu 
sekretoriaus Meliono sumany
mą sumažinti taksus. Milijo-- 
nierius senatorius Couzens nu
bodo, kad tai būtų kapitalistų 
naudai. Jis sako, kad pagal 
dabartinį taksavimą jis 1919 m. 
taksų užmokėjęs $7,229,161. 
Pagal sekretoriaus Melono pie
ną jam tada būtų taksų mažiau 
ant $4,000,000.

■ ■<. .

ATNAUJINS DIPLOMATI
NIUS RYŠIUS.

ATĖNAI. — Italijos valdžia 
netrukus atnaujins diplomati
nius rvšius. «

SUDEGĖ NEGRAS.

DĖS MOINES,Ia.—Arthur 
Jolmson, negras,, 60 ; metų am
žiaus sudegė, kai degė namas, 
kur jis gyveno.

Šikų bylos pavestos vienam 
Teismo Tardytojų^ kurio's bus 
per dvi savaiti Užbaigtos ir utį 
duotos Arini jos Teisman.

i ■ į jr ~ v 
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DEGTINDARIAI.

MIŠIURKMAI (Plekšėtų ': 
valš., šakių apslc.. ■ MišiurkęT 
nų apylinkėje yra gana' daug jj 
miškiu kuriuose kaįkam 
5^db®T^era.pąšislė^t£; Kfeb 
metus MjŠitirkėnų pamiškėse' 
nuo milicijos slėpėsi keletas 
garsių bravorninlcų, kurie snų . 
ramiai du metus virė degtinę, 
iš to' nemaža • pelno • turėdami. 
Degtindariui sau pelnėsi, bet 

j■apylinkes ūkiai ėjo silpnyn, nes . 
jaunuomenė nuo savo ten? ar
ba globėjų ką pagriebdami nėš- , 
davo degtindariams už degti- 
uę- '
i Vieną gražų; vakarą it petitu- , 
nas trenkė j degtines pabriką;' 
tai Plokščių valsčiaus milicija 
Mišiurkėnų pamiškėje suėmė, 
beverdant degtinę ir visus įran
kius. DegtinmeisteriamS pa
vyko pasprukti. L

9

bus atgabentos j Kauną. -
ĖėudritMŠ frišę -feną 

Kauno mieste bus sunaudota a- 
pie 500 vagonų durpių kuro, 
šis gt durpių kiekis sava šilu
mos verte atsveria maždaug 
20,000. kub. mtr. malkų arba a- 
pie 3,500 tonų akin. anglių.

Dauguma gabenamų į Kau
ną durpių bus.sunaudota Mies
to (Tilmanso) ir Gelžkelių Val
dybos Elektros gamyklose; ma
žesnė dalis — kitdse dirbtuvėse 
ir centraliniUm namų šildymui. 
Miesto Valdybos ir kitų įstaigų 
Palemono durpyno kasyklų 
durpės yra labai sausos, todėl 
jos visai tinka ir galės būti var
tojamos virtuvėje ir paprastam 
kambarių šildymui.

LAIKRAŠTIS UKMERGĖJ.

UKMERGĖ. Vietos šviesito- 
lių iniciatyva gruodžio mėn. 16 
d., sušaukta darbuotojų susi
rinkimas nutarė: leisti Ukmer
gėj nuo sausio mėn. 1 dienos 
1924 metų laikraštį.

Laikratis pavadintas: “Uk
mergės Garsas”—-politikos vi
suomenės,'mokslo, kultūros ir 
kritikos bepartyvis dvisavaiti
nis laikraštis.

Prenumerato kaina: metams 
5 litai, pusei.metų 2 litai 50 cen
tų ir atskiro Nr. 25 centai..

Adresas: tT-tas Šauliu Sky- 
riUs Ukmerge, telefono Nr. 24.

Redaguoti ir technikos dar
bas pavestas girini, mokytojui 

. Žakui ir Šaulių Skyriaus Va
dui Michalauskui.

PROF. SPICYNO PASKAITA
----- r

Gruodžio 21 d. 7 vai. vakare 
Kaune, Karininkų KĮūbo salėj 
Įvyko prof. Spievno paskaita a- 
pie Lietuvos senovės kultūrą, 
sąryšy , su bendros kultūros is
torija . Iš paskaitas paiskėjo. 
kad VI ir VII lietuviai! turėjo 
originalę kultūrą į iš Vili airi' 
žiaus randami .slavų dirbiniai 
yra toki pat, kaip lietuvių; pats 
;slavai VIII amžiuj originalių 
dirbinių neturėjo. . IX amžiuj 
nežinia iš kur lietuviai tada 
daug sidabro ir juo pakeitė pir
miau vartotą varĮ ir emalį; XX 
amžiuj vėl grynai lietuvių kul
tūra tandania: ši kultūra yra 
labai įvairi ir puiki. Iš IX am* 
žiaus daug sidabro dirbinių yra 
sukrauta Berlyno Muziejui; vo
kiečiai !Šią kultūrą vadirita Me* 
melkuUnr.

Prelegentas ragino lietuvius 
uoliau, archeologijos imtis' ir 
tikėjosi, kad kitą karią'jam at- 
riykn^į LUtuyą nč jis Ifetu-

. ■ k ■ .

Iš ŠIAULIŲ MILICIJOS 
VEIKIMO.

ŠALTOS PAGIRIOS. Z* • -K
■ I ■■ I —I ,

Kapčiamiestis. Labai čia y* 
ra prigijęs girtuokliavimas, 

atsi-
Pastaruoju laiku Šiaulių Mi

licijai pasisekė suimti vagys, 
kurie mums yra pridarę daug 
blogo..

Nuo š. m. lapkričio mėn. 15 
iki 30 d. buvo suimta 42 įvairus 
įtariami asmens, iš tatpo ku
rių daugelis pasirodė esą va
gys; ten buvo keletas dezertirą 
ir keletas aferistų, bet tikrųjų 
plėšikų nepavyko suimti, nors 
jau ant pėdų buvo užėję perse
kiotojai. Bet štai ateina pas" 
Krimin. punkto Vedėją p. Bre- 
dnlį vienas Šiaulių miestą gy
ventojas ir praneša, kad trys 
ginkluoti plėšikai: Pipinas, žk)- 
lys ir Būkutis, vyksta Į Kuršė
nus apiplėšti ir nužudyti Vieną 
eigulį. Sužinojęs apie, tai 
Krimin. punkto Vedėjas su vie
nu eiliniu mil^ Stalyg^rapsl* 
ginklavįę nuvyko į nurodytą 
vietą ir suėmė riršminėtiis plė
šikus, kiltie ėjo plėšti, Suim
tieji plėšikai buvo gerai apsi
ginklavę, turejc^ kaukes, Šori* 
nių ir užnuodytos mėsos Šunims 
nunuodyti- * ; 4

Tardant jie prisipažino daly- Anderson, Anti-Saloon Lygai
, .d. -.i-. k-i k. 4 .t, .*• ■*• - k- ® A

rio,* Ėiuvydo, ir ItiKto- įriminališku^ pretikaltima^';

Gruodžio 16 d. buvo ti 
tikimas.

- Tnlas miškeli o ne
blaivus namo ir pataikė į šuli
nį, kurs buvo 8-9 sieksnių gi- - 
lumo, i

Netoli šulinio gyvenantis pf- . . 
lietis Kmieliauskai ėjo van
dens semti ir išėjęs girdi kas 
šaukia: “Gelbėkit, kas Mūšią 
turit!” Priėjęs prie šulnio pa- . ,
matė šaukusį ir stebo atnešti \

|D arbininkams Domės!
ff ' ' ’
g Senai laukiama gerb. Kun. F. K ė m ė š to parašyta 
B darbininku reikalais knyga, jau atspaudinta. Josvar- 
§ te ■' ■* ■ ■ ■■ : . ■ : _■ ■

virvę, nelaimįngąjam gelbėti. 
Atnešęs virvę ir padavęs jos 
galą žmogeliui enie jį traukti, 
bet betraukdamas pavargo, 
neištesėjo, virve iš rankų iš
spruko, šis, Vargias vėl pliarii* 
tolėjo į vandenį. Puikindama-| 
sis šuliny jis vėl šaukia: “gel- 
bėkit kas dūšią turitP’ Paga* -y 
liau buvo iš šulinio ištrauktas J 
ir išgelbėtas.

IŠLEIDŽIA SU DOVANOMIS

LONDON. — Anglijos vy
riausybė padare sutarti su Ka
nados valdžia. Kanados val
džia apsiėmė priiminėti Angli
jos darbininkus, o Anglijos 
valdžia, kad palengvinti iške
liavimą duoda dovani? po $80.

KIEK SKOLŲ.

WASIIINGTON. — Visuoti
nos Šuv. Valstijų* skolos yra 
$32,786,815,000. Kad tą 
Ią iMmoktti, tai r^ikčių, kad 

irotrri* ir 
' yaiįtas d&ų-po-$£t3. /
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“PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI” |
*■ * * \

Veikalas turi 148 pusi, vidutinio didumo su.uopieros 4 g 
viršeliais * Kaimi ąu prisiunttinu 75c. Kurie tu užsi* g 
.rašę ir Užsimokėję, gaus netrukus. Užsakydami adre- g

‘.ų

Fv*»^;d

V MISIJOS
_ Ateinantį panedelj, sausio 28 
d. Montelloj, Mass. lietuvių šv. 
Roko parapijos bažnyčioj 7:30 
vai. vakare prasidės šv. misijos, 
kurias lailiys tėvai marijonai 
'U-kum Andriulis^ kun. Dr. 
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SAUSŲJŲ VADAS BĖDOJ, . |

vavą^uužudyme baronu
no,- Ėiiivydo, Bakučio ir kituo- krimmališkus pmikalt imaį' r
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MV LITHUAMIAN R. 0. AB6OCIATION (V LABOS
r

ORnvauita &>r milini at apačiai rate Boataga provlded for ln Oectlon 1108.
JĮ&ot Gct A aotiMjrized on July l2,1918.” , '

SUBSCRIPTIONRATES: . '
■■ , * “ . * • &

K < M". »• ♦'«.*. orį • • » » , r r »• »•* . «,r * , <■<*«. *$4459'» - . - . J ' • Į ’
and- sukml)® *•*■**•■•■*■*•»••.>-,» > * >..••.«> »■.%.». * * *-*'<*<»r$5Ą0' 
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- - Pirmų kartą Anglijos istorijoj Darbo Partija atsistojo val
džios priešaky,^ Ligšiol daugelis'anglų konservatorių ir net 
patogių Žmonių patys netikėjo darbiečių valstybiniam, suma- 
ntunui ir kitiems tikrino jog Darbo Partijos vedamas mitoste-

. t rią kabinetas nesugebės krašto valdyti, šitokiai nuomonei ang- 
’ tuose viešpataujant, Darbo Partijos vadas p. MacDonald su sa-
* vedraugais sėda Į ministeriu kėdės, atlieka visas tradicines ce- 

remdnijas bei tuščias formalybes. Anglijos darbininkų judėji
mas,tuo labiausia ir skiriasi nuo kitų kraštų, tokio pat judėji-

: mo» kad jis nekovoja prieš senąsias formų tradicijas. Pavyz-
* džiuį p. R. Macdonald atranda jog karaliaus rankos pabučiavi

mas visai nesipriešina proletarų išsiliuosavimui. Juk kitaip,
?■ p. Macdonald būtų gal nebučiavęs Jurgio V minkštos rankos. 

t ‘ Jeigu/kitų kraštų socialistai laikytųsi savo įprastos taktikos, 
į ū|i jie turėtų gerokai iškolioti p. Macdonaldą už bučiavimą ka- 

raltaus rankos: nes kuom-gi karalius geresnis už paprastą pilie- 
tf, ir kaįp-gi darbo vadas drįso padaryti tojų nusižeminimo 
toW*

’ ’į. V ■ _

^*įDąrbiečių valdžiai besiartinant, turtingieji sluogsniai labai 
n^ųstavo staigių ir griežtų reformų, kurios liestų jų storas ki- 
š&lęs. Bet Darbo Partijos vadai jau yra vienūr-lritur išsitarę

* BSk jie neseksią rusų pėdomis ir visas reformas darysią lėtai ir
apgalvotai . Dalinai dėt Šitų pareiškimų, dalinai dėl sunkios 
Jįgijos padėties dešinioji opozicija visai susilaikė nuo volde- 
mariškos darbščių kabineto kritikos. Konservatoriai žada bū- 
t£ teisingi ir atviri Macdonaldo vyriausybei, gi liberalai nuo-' 
širdžiai ją remia. ’ *

. Valdymo sąlygos dabar nelengvos. Bet darbiečiams rei
kėjo valdžion stoti kad ir sunkiose sąlygose, nes jų dabartinis 
atsisakymas reikštų prisipažinimą prie visiško nesugebėjimo 
kraštų valdyti; o tai labai pakenktų darbiečių prestižui.

. UŽSIENIO POLITIKA IR LIETUVA.

‘ ' ^iais laikais mums labiau rupi Anglijos užsieninė politi
ką, .negu jos Vidaus-tvarka, Žinoma, p, Macdonaldui daugiau- 
iarūpes susitvarkyti Vakaruose: atinegsti Ruhro mažgą. Bet 
kai jis atsisuks į šiaurės Rytus, tai ir Lietuvą gal užkliudys. 
Juk neužilgo bus rišamas Klaipėdos klausimas.. Senoji Anglį 
jį visuomet stovėdavo už visų didesnių upių1 internacionaliza
cijų, nes tai puikiausia atatiko jos prekybos reikalams. Tad 
Klaipėdos ir Nemuno klausime senoji Anglija buvo didžiausia 
lietuves priešininkė, kurios interesai čia jungėsi su Lenkijos 
imperializmu. : te-

, * Kaip-gi šituo mums visusvarbiausiu klausimu nusistatys
| pirmasai Anglijos darbininkų kabinetas? Ag įspėti būtų ne- 
& lengva; Vienok galima kai-ko gero tikėtis. Užsienio reikalu 
| ministeris ir premieras, p. Macdonald pažįsta Europos reika- 
į . te ir žmones. Jis dalyvavo daugybėje įvairiausių tarptautinių 
l suvažiavimų, kur rodos turėjo susidurti ir su lietuvių, atsto- 
F. vata Betį iš to dar negalima spręsti kad. jis gerai pažįsta Lie- 
P tuvą. Greičiausia, kad. jis labai menkai' nusimano mūsų rei- 
lo -*

---------------------

Jį?** •-* * ««£*** •*"fefelSpOtirrifond.... ^500.00

• 4ikąrtktotję ............10 imonbj 
SūnnktipMdryŽo iki... .$600.00 

Dtero ApniidorTir.:
Darbininkų *......,.....24 žmones 
Ptriryio sudaryti ;. * .$1,200.00

MritaHtiParkt '
Auka rinkau **<.,.,.,.10 žmonių 
Surinkti' pasiryžo iki,. .$600.00

Tovnoftaki:
Darbininką •.•**.•<,.,♦,22 žmonių 

. Ptafryta padaryti iki $1,000.00
Tokiu būdu per tris savaites 

laiko stojo į apšvietos darbą 
142 žmonės, kurie iki Kultūros. 
VajauB pabaigos padarys ap
švietei $7,500.00* Dar dvi ko- 
lotoji liko nepajudintos, tai So. 
Chicago ir Chicago Heights. 
Tenai gyvena žmonės neblogės- 
ni, negu kitur. Visas Cliica- 
gos kolonijas suėmus į krūvą 
reikia tikėtis Md užsispyrusi 
mūsą apšvįetai ta mokslęmų 

4 .■ <■ .• , - v. palengvinimui bus sūdą-
jom rupi no tekina nemažiau, Mp$8,000.00. 

darbas kiek turej Kmas ^epų Iai-Į jau pū8g įos Sumos y. 
ra surinkta. Kitę pusę surink- 

pow sitij “bosu” »ikalauja sime tjkrai) ne3 teinR, tani 
kad'mainytą stenografes., _ darbui 5 mSn8sill.,. Tik <in?

Pasitaiko, kaikada kad šiai1 ta atkakliai visi į darbą už 
rimta moteris, merginą ąpsirė-Įg^gęgjję ^g^ tautos ateitį, 

 

do perimtai. Bet sykiu 18^jus—< “B* šviesa ir tiesa mūs 
su tais drabužiais ir pamaciusĮ^gsmu« lydėta” 
koki efektą padare"— vaikinus 
iš kelto veda—nęnešios ją I Pavardes stojusią į kovą už 
daugiau. • z mūsų apšvietą paskelbsime ve-

Maeiau kaip kunigas nedaveflian; ^estį skaičius vis daugi, 
Šv. Kkmmjps riS^moterei |»asi- Pranešime visuomenei jų 

dėl to, kad pernuogą >isiar- vardūs, turėsime jų pus- 
tino prie švento stalo’. Gerai Į aatro šimto, 
jis ir padarė. Nuo to sykio ta Į 
ypata pradėjo rimčiau rėdytis. 
Pate Šventas Tėvas dabar ne-1 VIEŠOS ŽEMĖS. 
priMaįaudie^jąmpteriųnfe. ^16,^24, Vidaus De- 

<^U^entes atidarS
Viena katalikų studentų| -j^ viešos žemės New Mexico 

 

[drauda(ne.Amerikoj)nutarė(ir Wa]1 aėi-]lome.
,neweitat,^^biAtirnUsWB,>aTba«namam,, 
įaugant S? tam mergintis' Pirmenybe iŠ 91 dienu bus 

kurios pusnuogei vaikščioja. Į- - . * . 
Kiek tai buvo piktumo iš mer-l.^ ' !'1 ' ' r ■

8iap, paerzinsime ją.” $iniį DusSs Į... Bet gąjij-gMt
Apsileidusias moteris nieks suprato nekurtos, kad studen- 

nekenčia. - Moteris turi steng-s tai turėjo racijos.

ttdoflrinmh-, patam to 
tuomenri atidarytu. ee-1
kančios: I

New Marico: Apie 80,800 Į 
akrą, žemes Socorro apskrityje I 
netoli Carthage miesto. Žeme I 
yra kalnuota, neišdtabtu ir ly- I 
gi. Medžiai apdengia kalnuotą I 
žemę ir žemė akmenuota Ly- I 
gios dalys pieskinės, molinės 
žemės nuo antros iki ketvirtos 
rate 'Visosžemėsger.osgany
mui, Vietinis Žemės ofisas Los 
Gruces,' New Mexico, išsiųs 
pranešimą apie nutartą dienų, 
kada prašymai dėl tų 80,800 
akrų žemės bus priimti.

Utah: Apie 97,600 mkrą že*, 
mes Uinta apskrityje, netoli 
miesto Watson, bus atidaryti. 
Žeme kalnuota ir medžiai’s ir 
brūzgais apdengta, žemė pies- 
kinė molinė, nelygios dalys y- 
ra akmenuotos ta geros tik ga
nymui. Trečios ir ketvirtos ra- į 
tos. Vietinis žemės ofisas Ver* ’ 
nal, Utah, išsiųs pranešimą ka- I 
da prašymui bus priimti.

*
ris visuomet gražiai atrodyt' 
Bet kad M graM,nčr& reika
lo birt puanutge. Tankiausia 
šitokios moterys nori,,. kad tori 
atkreiptų.! jas domę. Jos ma
no kad viri gfHes jų kū
no skaietufim. AtWto-gi, daug 
pasipiktiną, kiti bftna atvesti į 
pagunditomą. Bteos katali
kes tonedaro.

Nekurtos merginoj
i čios biuruose, beveik visus pi
nigus praleidžia drabužiams, 
nes kasdien nori' uMdėt
Mą siiktarsukneto* Valdiška 
sa vietose, btaOOse pageidau
ją tik švariai apsirėdžiusių 
merginų (balta jakutė/sijonas 
juodas, mėlynas), kurios gerai 
atlieka darbą. Tos, kurios ne
šioja peršyieČįąj^ias jakutes 
per kurias matyt daugiau ne
gu, pusė nuogų pečių telt 
nerą tinkamos jų vietoms .",»

Tankiai tenka/ girdėti kal
bant arba tenka skaityti apie 
senovės vergijos laikus^ Kiek 
tai tada sunkaus laiko praleido 
žmonės, kiek įvairiu persekio-' 
jimų perkentė dėl savo tikeji-jdalykas. Jos drabužių įŽririn- 
mo ir tautos ir doro gyvenimo. 
Tie vergijos laikatskaudžiau- 
siai palietėme  tėtis visų kraštų. 
Negana kad moterys tų laikų 
valdžios buvo paniekintos ir 
neskaitomos už protaujančius 
gyvūnus, bet karta buvo ir sa
vo vyro verge, nes jis turėjo 
teisiant jos gyvenimo ir mir
ties. Jis galėjo jąpirkti ir par
duoti, nes ji buvo jo nuosavy
bė . -

, f ■ ■

Moterys neturėjo teisės svar
styti Šeimyniškus reikalus su 
savo vyrais, nes, jie manė kad 
jos nieko nesupranta. Daug
patystė tais laikais buvo neap
ribota. žodžiu sakant, žmonės 
gyveno didžiausiam kūno ir 
dvasios skurde. Moterys bū~ 
damos apsunkintos tos vergijos 
našta, vis turėjo viltį kad ateis 
geresni laika^. kad moterys bus 

i bus pripažintos protojaučlais 
žmonėmis. Tas moterų troški
mas išsipildė atėjus Kristai į 
■pasaulį. Moteris tapo iššaukš- 
tinta, nes Kristus apsirinko 
Švu. Panelę sau už motiną. Švč. 
Panelę buvo ir bus moterų auk
ščiausiu idealu. Tarpe žmoni
jos moterų pripažinimas neįvy
ko1 ūmu laiku bei Revoliucijos r 

keliu, bet iš palengva per me-1 ? 
tų metus iapo įvykintas.

Dabar jau gyvendamos dvi
dešimtam šimtmetyje, sulaukė
me kad moterys yra pnpažin-’ 
tos lygiateisėmis,'ąpie ką mū
sų sėnos močiutės tik svajojo 
kentėdamos Vergiją. Kadangi 
dabar sulaukėnj lygių teisių, 
tai atmindamos senų motučių 
vargus, privalom dirbti dėl 
šviesesnės ateities, idant tie se
novės įvykiai nepasikartotų. 
Kadangi mes lietuvės moterys 
esame atsilikusios kultūroje ir 
apšvietoje, tai pirmiausiai rei
kia mums taomi reikalu ir rū- 
pinties. Šioje išeivijos šalelėje 
mūsų moterys, yra plačiai, išši- 
skirsčiųsios po Suvienytas Val
stijas, tad norint ką naudingo 
nuveikti, sunku pasiekti kiek
vieną ypatiškai. Tokiu būdu 
reikia susispiesti į vieną orga- 
nizatyvį' kūną ir susipažinti 
viena su kita arčiau. Tą pa
daryti yra lengva, nes nereikia 
galvos sukti ir mąstyti kaip su
darius tą organizatyvį kūną.

Štai, kaip žvaigždutė tiesos, 
stovi mūsų tarpe viena prakilni 
organizacija — Lietuvių Rymo 
Katalikių Moterų Sąjunga” — 
kurios tikslas yra jungti visas 
moteris ir mergaites į vieną or- 
ganizafyvi kūną, idant sušelp
ti medžiagiškai ir morališkai, 
skleisti apšvietą, auklėti'jauną
ją kartą tikroj lietaViškoj-dva- 
siqj, mpkinties namų ruošos ir. 
higienos, žodžiu sakant, rū- 
pinties gerove visų moterų.

Turėdamos tą naudingą or
ganizaciją, privalom į ją spies- 
ties ir naiidpties jos gerais, tiks
lais. Atminlain. sesutės, kad 
norint ką naudingo ir svarbaus 
puveikiį reikia būti gerai or- 
ganiztiofomSi nes tik organi
zuotos gali pasirodyti pasauly* 
> kaipo,jėga. ’’ :

Dabar yra gera" proga tapti 
Moterų Sąjungos nare, nes yra 
paskelbtas naują narių, vajus, 
kuris tęsis iki balandžio* d. 
Laike vajaus įstojimas suma
žintas per pusę, idant »davus 
progą visoms prisirašyti. Tai* 
gi, nepraleiskite progos^ visos 
apsidrauskite save, Kur dtvr 
nesiranda kuopų, tai neątide 
l! - t reikia jas įteigti ta di

RaloDidfani. 
MADOS IR MES.

Nekuriesako kad drabužiai 
tai yra inadoa dalykas, dau
giau niekas. Tiktaft. katopkė o$* 
ras kad tai sykiu yra ir

kūne yra du vadu; geras skonis 
irsązinė.
vyzdžio tų kurios taip' apsirėdė 
jog iš tolo mafyt kad joms 
rupirielos dalykai nei geras 
vardas. Išmintingieji <supran
taiš dirstelėjimo' ar moteris, 
mergina verta ko nors ar ’ ne; 
Ne tiek joms rupi pritarimas 
susipratusių, Įdek jų pačių są
žinių ramumas. Mažai džiaugs
mo turės mergina turėdama 
prisiskynūs pilnas .rankas ro
žių, jeigu nuo skynimo rankos 
bus sudraskytos, kruvinos. 
Bet kruvinos rankos niektu 
prieš kruviną širdį — ypatin
gai kai žinai jog tą padarei per 
savo paikumą.

Nesu tos nuOinonės kad tik
ros katalikes'vaikščiotų juodai 
apsirėdę kaip vienuolės. Anaip
tol, katalikės gali maž daug 
madas sekt ir sykįu rimtai at
rodyt. Tik reikia žinot iki ku
riam laipsniui galima eit. Ne* 
gražu, stačiai biauru,, matyt 
moteris, merginas per daug 
nuogas. Rankos beveik lig 
pečių nuogos, kaklai, ką čia 
kalbėti, — krutinės nuogos ge
rokai; suknelės taip siauros 
kad visa forma matyt. Ypatin- 

Į gai nepritinka storoms mote
rims kurtos yra jau metuose. 
Žiūrėdamas į jas tur susigėdyt 
dėl jų— p jos turbūt mano kad 
žavejančiai atrodo, tik dantis 
rodo, kraiposi į visas puses. Il
su plačius tokių vaikinų, kurie 
tokią u gražuolę” išvydę, stuk- 
tėri viens kitam į pašonę, pasi
merkia ir sako: “Eikime ar
čiau, paerzinsime ją.”

-w

Fed. Sekretoriatas.

r-
r*

MIRĖ BELESINDAMAS.____
VISTAS.

NEW CASTLĖ, Ind. — Da- ■ 
vid M. Luellen, 79 m. amžiaus, . 
nuėjo vištų lesinti. Buvo ras- . 
tas tarp vištų sėdintis ir .negy* , ■ 
vas. ' ■ "H

*■'-*■1*^*1 «'-j L II I

DR. K. PAKŠTO

/ MARŠRUTAS.

••

Sausio 27, vasario 10, 21. ir - I 
24 bus pirmos ne teologo, bet 
gamtininko bei sociologo, lig-įr 
misijos Larvrence lietuviams, 
kurie labai susidomėjo religi- J 
jos, kultūros ir gamtos klausi- ' ų 
mais.

.Vasario 17 d* — Worcestor, 
Mass. +— Kalba Tautos Šventė
to* / /

’DAMIHINrO1’ 1924-TĮ) METĮJ KAl£NDOH.%|

^‘Darbininko” Kalendorius 
1924 metams jau gatavas; 
Sekančią savaitę bus išsiun
tinėtas L. D. K. & kuopoms, 
kuopų sekretoriams. L. D. 
K. S. užmokėjusieji nariai 
turi teisės. reiMauti kalen
doriaus pas kūopos sekreto
rių. Kurie sekretoriai kalen
dorių negautų, tai lai prane
ša Centro raštinėn ir tuojaus 
btis pasiųsta. Neužsimokėję 

Į nariai, lai pasiskubina užsi- 
Įmoketi ir tuojaus mes pasių- 
ime jo kalendorių kuopos 

^Kretorius.lragtintalm / *

Prenumeratoriams, kurie

atnaujino savo metines pre
numeratas už “D.” gruodžio 
ir sausio mėnesyje ątnaujįs, 
duosime kolendorių dovanai. 
Apart kalendoriaus, sausio 
mėn. užsirašiusiems “Darbi
ninką” duosime dar. tas pa
čias dovanas, kokias gavo už
sirašiusieji gruodžio , mėn., 
1923, t. y. knygų iš mūšų ka
talogo už $1.50.

Agentams už kalendoriaus 
pardavinėjimą duosime 25%. 
Kurie jų mano parduoti, lai 
atsišaukia į *

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

Kovo 2 d. MinersviUe, Pa.
Kovo 2 d. St Clairė, Pa.
Kovo 3 d. Girardville, Pa.
Kovo 4 d. New Philadelplua, 

Pa
Kovo 5 d. Fraekville, Pa.
Kovo 6 d.. Gilberton, Pa.
Kovo 8 d. Ooaldale, Pa.
Kovo 27 d. Tkmąąua, Pa.
Kovo! 9 d. Easton, Pa. po su

mos.. v
Kovo 9 d. Reading Pa.

. Kun. B. Rumšas,

KULTŪROS VAJAUS
MARŠRUTAS.
> _____ ■ •

pšvietos reikalais gerb. 
kun. J. Daknys, svečias iš Lie
tuvos, gabus kalbėtojas, lan
kys su prakalbomis šias kolo
nijas: .

Sausio 27 d. Roehester, N. Y. 
vakare.

Sausio 28 ir 29 d’.' Bingliam- 
ton, N. Y.

Sausio 30 d/Forest City, Pa., 
Vasario 3 d. Seranton, Pa. 

kun Lopatos par, po sumos.
Vasario 3‘ d. Seranton, Pa. 

kun. Kuro parap.\vakare.
Vasario 6 d. Sugar Notch, 

Pa." 1 ■
Vasario 8 d..Minersville, pa. 

► Vasario 10 d. Pittston, Pa. 
vakare. - ' •

Vasario 10 d. DareyB, Pa. * 
Vasario 12 d. Inkerman, Pa.
Vasario 14 d. Eseter Boro, 

Pa ' v- ..
Vasarių 17 d. Wilkes-Baire, 

Pa. po sumos.
Vasario 17 d* Kingston, Pą.‘ 

vakare.
Vasario 19d.vLuzerne, Pa. 
Vasario 22 d. Plymoutii, Pa. 
Vasario 24 d. Shenandoab, 

Pa, .
: Vasario 24 d. Mahanoy City, 
Pa. \ '

‘ Vasario 21 & Shamokin, Pa 
Vasario 2$ d. Mti Carinei,

d. Freeland, Pa. 
d. Hazleton, Pa;

&
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Wų smulkmenose. Tad informacijos jam reikalingos ir mūsų ' 
Užsienio Ministerijai ir atstovybei Londone reikės su kuom rei- 
Ita m kaip, reikia susipažinti bei perstatyti savo reikalus visoje 
pilnybėje iraiškume.. .

IMugęlto net teisingų demokratų, aujditaiš valdininkais ta- 
Sf Pėrid^n biurokratais ir oportunistata M taip kartais at* 

ir su p. Macdonaldu ir jo draugais mįnisteriais, tuomet 
aMta bštųkogorobesitikėti Europ&įrirLietuvai. "

Anglija turbūt pripažins Rusų Sovietui. Įš ta galima lauk* 
tijamjo balanso Rytines Europos politikoje. Aiškiau kalbant 

!prastiž^ts turelį bent kiek nupulti, gi rusų ■*- pakilti. 
%|l gal ir Lietuvai padėtų savo itamiūf paO sustiprinti,

Į Omesitius spejiojipms mes nesite|rimeFwgeriau palauk- 
ataa pirmųjų p. Macdonaldo žingsnių iškalno jam linkėdami 
ttogflrfaurios kloties. Vėliau bus lengviau orientuoties visose" 
pwWemose, kurias galėtų paliesti naujaui Anglijos darbinin- 
iį kabinetas.

K MŪSŲ CENTRO
KULTŪROJ VAJAUS RA- 

SEKMESCHICAGO JE.
EilėprakribųChieągos kolo

nijose mažne pasibaigė. Bet 
Kultūros Vajus tęsis per 5 mė- 
nesįus viso je Amerikoj^ kad ta 
Chicagoj. Per tas tris^avaitesi 
nuo Naujų Metą pradžios pro-j 
kalbose ' reikalas išsiaiškino, r 
Apšvietus svarbumas ir moks-Į 
leivių vargai pasidarė gyviau j 
suprantami. Ir jeigu iki šiai 
dienaitiektiktebūtų padaryta, į 
tai ta trintų daugbūtą nuveikti 
ta. Kartu su taom vargo ta į 
reikto* išąąšMotamj$riek«ta-1 
po netikėtai gražūs rezultataiti 
... ." • ■ ■■ • 
Cicero: *

Jau. surinko*

~ } 
»sAp&itmfe darbe »,. ♦ .W1

Mritadėjo surinkti 0$ WX&0ę ■ 
Bridgeportai: ' 1 . ' I

birbti ......... .20 g Ipolitą
Pasižadėjo surinkti

ĮeipjoH S#Jyje. ' MM*:. ‘k J

o nutarti iki HOOOO,

t**™*-►M*.
*<■-• --**

s ■ .

ATVYKĘ iš Lietuvos Emigrantai, pasako j a, 
' kad su atsiųstais iŠ Amerikos “Čekiais” žmones 
ta po keletą kartu važinėt į bankas iki kol ap
maino juos ant' pinigų. ' *

Nevarginkit taviškių su “čekiais,” bet siųs
kit jiems grynus pinigus per visų užtikštą Banką

THE BRIDGEVILLE TSUST COMPANY
. BRIDGEVILLE, PA

'• . f

kursų:
600 Litą už
700
800

1,000
3,000

r*

...,*62.90
•* * r
* »■'< * os»
mVmŽOAOO
....206.50

į 9 - - - mV • . » _

tiPagM nusiųstiptaigąų
WpČia yra pažymėta o jūsų gimines gaus pa- 
kvietimą —kurpaimt pinigus.

■ Apdovano ją saviškius ant Kalėdą^ nepąliau 
kit šelpti juos ta tolinus, nęs Lietuimjevar^as 

Siunčiant pinigus reik adresuoti : 

įlomi te ca
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PHILADELPHIA, PA.

Po metų Vėl čia.

„Dar neišdilo seniaus įgyti įspū- 
. tižiai te vėl naujų įgyjau sausio 18 
d. iš Shenandoah, Pa. atidūzgėjau, 
pro .mėlynus kalnus kasyklų į di
delį, gražų miestų •— Philadelphia, 
Pa,, kuriame, mūsų brangių bro
lių ir seselių gyvena apie 50,000 su 
priemiesčiais. Yra lietuvių dvi 
parapiji : šv. Kazimiero |r šv. Jur
gio, Abi tūri parapijines gražias 
•mokyklas, išv. Kazimiero parapi
joje, triūsu Šv. Kaz. Dr-jos Spau
dos skyriaus triūsu ir prielanku
mu gerb. kunigų: klebono J. Kau- 
Iakio. ir kamendęriaus J. Čepukai- 
čįo, sausio 20 d. surengta prakal
bos ir teatras spaudos reikale.

Bažnyčioje.

Pirmąsias šv. mišias laikė te gra
žų pamokslą pasakė gerb. kun. 
kleb. J. Kaulakis, antrąsias — aš, 
o sumą — gerb. kun. J. Čepukai- 
tis. Pamokslą, žinoma, svečiui 
prisiėjo pasakyti. Per 2-jas mi
šias giedojo nepaprastai gražiai 
švelniais balseliais, seseių veda-

A.

. mos mokyklos, vaikučiai, o per 
sumą giedojo suaugusiųjų skait
lingas, gražiais balsais te gerai iš- 

, lavintas, p. Jankaus choras. 7Žmo- 
nįų pilnintėlė bažnyčia buvo. Mo
kyklą veda gg. seserys kazimierie- 
tės. Vaikučiai, tarsi, angelėliai, 
malonūs, mandagūs, dailiai elgia
si.te gražiai lietuvišką! kalba. 
Gražiai prirengti prie išpažinties 
įjr dailaus apsiėjimo ismokiiiti. Vm 
tai gg. seserų kazimierieeių nenu- 
ilstančio darbo, te uolaus pstilvent 
limo vaisiai. Dieve, . stiprink jų 
spėkas ir .daugink pašaukimų
skaitlių į jų kongregaciją..

Prakalbos.
- . 'f

Žmonių pilna salė. Malonių 
jauku ir drąsu kalbėti . Įžangine 
prakalbele pabrieže susirinkimą 
tikslą gerb. kun. Čepukaitis. Na
rių įsirašė: amžinaisiais 1) Mari
jona Barauskienė $35, 2) Marij°- 
ha Matkevičienė $35, 3) Teklė 
Rimgailaitė $20, 4) Apalionija. 
JasmontMtė $35, 5) Pranas Jan
kauskas $35, 6) p. Žygaitiene pa
sižadėjo. 4 amžinoji greit pasi
žadėjo įsirašyti per skyriaus vai-

/ 1

v*

<ybų Metinių apie 30 ir uemi.

Tettaūi.

Sulošta labai’ juokinga komedi
ja“Nelaimingasis Automobilis.” 
Visos artistės, te artistai gerai 
mokėjo savo roles te* nepaprastai 
gražiai suvaidinai O taa. jau 
“Buiko ” savininkas tai tikrai gi
męs arttetu te iš to amato .turėtu 
iiitai gyventi. Vidury vaidinimo 
p-įe Q. Unguriutė gražiai padekle- 
mato eiles, ^Nemunas.” Publika 
tiek pritijnolcA iš ^Nelaimingo 
Autoraobiliaus” lošimo, jog ma
nau užteks jai Itetkimaus ūpo iki 
linksmų Velykų. Bendra komedi
jos mintis pareiškia, kas mergi
noms lahiaųs patinka materialia
me, pasaulyje. Toje komedijoje 
buvo no tik saldaus juoko, bet ir 
gyvenime naudingų nurodymų. Už 
tai garbė ir dėkingumas vietos ga
biam artistų būreliui, kurs yra 
taipo-gi uęlus spaudos platintojas. 
Visi patenkinti, su šypsena ant lū
pų ir linksmais veideliais skirstėsi 
namon saldžiai miegoti te apie gir
dėtus ir regėtus dalykus sapnuoti.

Maloniausiai dėkavoju gerb. 
kun. kleb. J. Kaulakiui, kun-. čc- 
pukaiČiui už prięlankumą, skyriui

gSBSLJilHk’AS
UŽ surengimą prakalbų, o visiems 

• nariam* nAiairaivma ir oarSmima
Sv. Kax Ite-jea nariniate mbkes- 
čiafo. Via kiti maloniai prašomi 
rąžytis f 3v. Kazimiero Dr-ją per 
vietinį skyrių. * ;

‘ Su gilia pagarba, 
. Ktm. B.

Shenandoah, Pa.

SCHBNE0TADY, N .¥.
' ■■ ; • ... ..................

Koncertą* ir
t .. '< • ■

įšio mėnesio 26* dieną, šioje jie* 
tuvių ^kolonijoje rengiamas yra 
nepaprastas koncertas, kuriamo 
■dalyvaus žymus artistas-smuiko- 
rius gerb. A. Židanavičius, baigęs 
Pragoję konservatoriją ir nese
niai atvykęs iš Europos, kuriam 
akompaniuos gerb. A. Stanyna.

Solo dainuos panelė Emilija1 
BlaŽauskaitė iš New Britaitf, Ct., 
žymi soliste, turinti labai gražu ir 
artistiškai išlavintą balselį. Virš- 
minėta gerb.’soliste ir mūsų daini
ninkas gerb. Matas Velička dai
nuos duetą “Miserere” iŠ operos- 
II Travatore. Taip-gi pastarasis 
dainininkas pasižadėjo dr solo pa
dainuoti kelias' daineles. Jiems

. * f

akomptariŪM gerb. A Vuainu, 
vargonininką* it Amsterdamo.

Koncertui salė iteuacuMrta 
“Beri Mentali” 123 1W Stj 
Pradžia-7 vąk * Koncertui pasibai
gus bus • šokiai teskauūs Skan
džiai. -

šio koncerto ir Šokių visas pel
nas skiriamas bažnyčios pastaty
mui .Karių-RMoje, ’Mariampolės 
apsk. ’ Užsiminus apie Kazių-Rū. 
dą, manam kad rieproŠalj bus pa
minėti’ ir ‘jos biografiją. ' Kiek
vienam manau' žinomą yra viršuti
nėta stotis, kuriam" prisiėjo įva
žiuoti iŠ Kauno į Virbalį arba prie
šingai. Bet rusų laikuose, Šita vie
tele buvo paprastu kampeliu. 
.Šiandie-gi nepaprastu greitumu 
■kyla te plėtojasi. Nąriai kasdien: 
kaip grybai iš po lietaus dygsta, 
1922 metais tapo ten. suorganizuo
ta parapija, tik nelaimė, kad žmo- 
neliai ten gyvenantieji skurde ir 
negali sau pasistatyti bažnytėlės. 
Iš karto buvo ten laikinai įsteigta 
koplytėle gelžkelio valdiškuose 
namuose, bet praėjusiais metais, 
valdžiai atšiėmus namus, turėjo 
perškelti į kareivines ilti pavasa
riui) bet atėjus pavasariui,- būti
nu reikalu yra statyti bažnytėlę, 
Vienok atsižvelgus į ateitį ir į vie

tą, įurštų Mtt rnto ten gra 
tibafnyttią, u#b KuUl lityje
tavo
ipsuptriup^tudi, trfkkią gelž- 
keliu į
lytų.; IjVteMįteį^ląJpMą (ka^ 
yra nutaria pravesti.gdlžkėp už* 
|m& iš visų ešėmų miestelių, pirmą 
vietą. * Dąbariies'jau turi dri di
deles lentpiųves, malūną įr daug 

fa- , ■ » r-’ . 1
i . Z.
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ROMB MOTERIMS 

Neino kildinantis gorse-’' 
tas W>883 yra labai pi
gus, drūčiai padarytas te 
tiktai ^3.00. Adresuokite :

.Ntmo liyctenlc.Pashion. Ta^ihite ff 
’120 E. ietį Sš, York (Dept. S,> 

... ... -------- L----Wni[ii nf—i—M
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LIETUVOS per
' - Niojate, patogiais inlvate a 

munchbn-stuttgmit-columsot 
ir parankiai* vienos kteBoa taivajft J 

Gerą! pataisytos 3 JĮJesog keliuvlOMUi 
atskirais uMaromate hambarlate ūrifį 
te 4 keliauninką. , "

Išplaukia
Lietuvos vaidilos 
Lalvakorčlą Ir kitą paaiškinimą $ 
Hte vietos agento arba .pąą '

NOUTH GERMAN LLOYI) 1 
192 ■yVaslilngton St,, Boaton, MaHkl
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Vq tikėjimo, pasmerkdavo mirtin. Taip daugelis 
iš jų buvo atvesti Kolizejun ir atiduoti žvėrims su
ėsti. ’ ' ' '' . j ; >t į. /

Žemiau podiumo buvo geležinės durys, proi ko
piąs išeidavo iš urvų žvėrys. Kelias dienas prieš 
žaidimus negavę esti, su nudėguliais įerzinti žvėrys, 
vos dūris pravėrus; šokdavę arenon ir ieškojo sau 
grobio. Dabar matyti tik įėjimo .skylės, pats' urvai 
užgriuvę. Ten taip-pat buvo paskirta vieta pasmerk- 
tiemSj kuriuos čia atvesdavo prieš žaidimų dieną. 
Jie galėdavo išgirsti artimuose urvuose staugiančius 
žvėris.

t

Reikia priminti, kad arenoj nevien buvd žmo
nių ar žvėrių, bet ir jūrinės kovos. Tam tikslui are
non prileisdavo vandens, kurios dugnas buvo mar
muru išgrįstas; ant jo buvo užpilta eilė smilčių, 
Ant Cėlijaus. kalvos parodoma įdubęs žemės sklypas, 
kurs buvęs, pamate arkeologus, reservuaras, kurio 
vanduo atbėgdavo'Klaudijaus vandentraukiu; pats 
gi būvęs kanalais sujungtas su amfiteatru. Dabar 
viena arenos dalis užpilta* smiltimis, nes Pąpos ne
norėjo kad žmonės tremptų kankiniij aplaistytą že
mę. Kita arenos, dalis apdengta dirbtuvės plytomis, 
kurią Sikstas V bandė statyt

Žaidimai Kolizejų! užsiliko net po Konstantino, 
Didžiojo, nors ’ f aktinai jie-buvo, uždrausti. Bet tas 
nieko negelbėji; sunku buvo iš karto sulaikyti stab
meldišką tautą. Bažnyčia nesiliovė žmones prikalbi
nėjus nedalyvauti žaidimuose. ’ '

» Paskutinis kankinys, kuriam teko pribaigti Ko- 
lizejuj žaidimai, buvo' atsiskyrėlis Telemakas. Bu
vo tai prie Ronorijaus, 404 metais, kuomet atėjo Ro
mon aplankyti šventų vietų. Jis, dvasios šventos į- 
kveptas, įsigrūdo žaidimų, metu Kolizejun ir pasili
pęs ant laiptų šaukė prieš susirinkusius ragindamas 
apleisti ne žmoniškus žaidimus. Romėnai, įniršę už 
jo drąsumą, užmušė jį ant vietos mesdami į jį kas 
tik ką nugriebė.

Romėnai, pasibiaurėję pralietu krauju, apleido' 
amfiteatrą; Tuom ir buvo užbaigtos gladijatoriij 
kovos, bet kovos su žvėrimis tęsėsi dar visą amžių. 
Paskui ir jos išnyko. Taip Taip Kolizejus tuščias ir 
pasiliko per keletą šimtmečių.

VienuoĮiktame ir dvyliktame amžiuje didžiosios 
Romos šeimynos, .kaip Fyangiparii, pasisavino Ko
lizejų ir perdarė iš jo tvirtovę, kur slėpėsi nuo prie-1 
šų užpuolimų. Tuo laiku Kolizejus daugiausia ir bu- f 
yo apgriautas. Jau 1381 metais Kolizejaus dalis bu
vo sugriuvus, o likusi dalis tapo’ perdaryta į ligoni
nę. Penkioliktame amžiuje iš Kolizejaus akmenų kai-

Kolizejus pastatytas apvalioje formoje U tra- nešė, Barberini: ir kiti. Sikstas V norėjo perdaryti

CUNARDI
A.R MANAI PARKVIE8TI 

GIMINES Į AMERIKA?
s Lietuvos kvota jau yra paalbtteoiF 
bet dabar laikas pristeefigt prie jiatfc I 
jos kvotos, kuri prnsidCs liepos 1A, I 

m . * _ . , I
Musą ofisas Kutina“ pagelbsti ii- , 

gaut pasportus, vizas te prirengte 
juos fuojaus koUonėn.

Nora reikalo laukti tląlns, kurte 
' turi Cunard tikietus. Musą laivai !>• r 
plaukia U Europos kiekvieną 
tė. ’ .

Ounard tilketal yrą geri dei kairi*
VIo ant AQUITANIA, ■-Bj8®W>r f 
RiA ir maubetania Greiriaąrti.. 
•jurą piitarnavinias pasauly. ■ 

Ėel informaciją fcreli “ 
musą vietinio agento ari 
są ofisą.

; OUNAD LINE,
136 Statė Sfc, ~ 
Boston, Mass.

. Lietuvos kvota jau yru pMlibtigUiį'

- i.ii i.n*...! ■ .n,J, IH, 1,1.

liai. Žmones miniomis tuomet renkasi į Kolizejų. 
1j* kiekvieno širdį sujudina tokios iŠkilnĮes. Bene
dikto XIV įtaisyti Kryžiaus Keliai užsiliko iki’ 1874 
metų.

Čia šv. Juozapas Benediktas Labre, kurio kūnas 
Užlaikomas bažnyčioj Santa Maria dei Monti^netoli 
nuo Kolizejaus, praleisdavo' ilgas valandas maldose. 
Palaiminta Teresė Kūdikėlio Jėzaus, aplankydama-' 
Romų, neųplenkė ir Kolizejaus. Atsiklaupūs ant are
nos karštai meldėsi ir bučiavo kankinių lctauju ap
laistytų žemę.
' ; . Kolizejaus vardas ir pasiliks Romos istorijoje, 
kaip atmintis romėnų žiaurumo, ištvirkimo; kaip 
šventenybės atmintis, .kur daugel laikšeidnių savo 
nekaltu krauju aplaistė arenos smiltis.

Keletu žingsnių nuo Kolizejaus yra taip vadina
moji *‘Meta sūdant,” buvusioji fontanu, kur gladi- 
jatori'ai, po mūšių Kolizejaus arenoje, ateidavo ap
siplauti krauju aptryškusį kūnų Dabar jos vien su
griuvę, plytos riogso.
.' Netoli Kolizejaus stovi Konstantino Didžiojo ar
ka, kuriu senatas ir romėnai pastatė garsiam Mak- 
seneijaus ir Lįcinijaus nugalėtojui.

Rodos, visiems žinoma kad Konstantinui, Žie- 
niinėje Italijoje esant, ant dangaus pasirodę kryžius, 
su parašu: *4 šiuo ženklu nugalėsi. ’ ’ Paskui Konstan. 
tinui sapne apsireiškė Kristus ir liepė ant vėlavų už; 
dėti panašij kryžių, kokį buvo matęs ant dangaus pa
sirodant. Jis padarė kaip buvo liepta. Ir netoli nuo 
Romos, ties Tiberio tiltu Milvijūm,. Konstantinas 
pergalėjo savo priešininkų Maksencijų, nors ano ka
riuomenė buvo daug skaillingesnė. Pats Maksenci- 
jus, didis krikščionių persekiotojas, žuvo Tiberio 
vilnyse. '

Konstantinas įėjęs Romon suteikė krikščioniins 
laisvę^ Vėliau ir pats apsikrikštyjo Ir šį pirmų kri
kščionį imperatorių primena jo garbei pastatyta ar- 
ča. Ji susideda iš trijų arkadų, papuoštų reljefais, 
paimtais nuo sugriautos Trajano arkos. Kiti mano 
kad tai būtų pati Trajano' arka, kiek truputį pertai
syta ir pritaikyta prie Konstantino .

Iš abiejų arkos pusių yra sekantis užrašas: 
Iinp. Caes. Fl. Constantino Masinio

. P. F. Augusto, S. P. Q. R. 
Quod instinettt Divimtatis mentis 

i Magnitudine eum evercitu šuo
c Tani'de tyraimo quam de omai ėjus

Factione uno tempo re justis 
Rempublicam uitus ėst armis 
Areum friumpliis insignent dicavit.*)
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3RAUGIJOS IR KtFOPKOLIZEJUS 1
Po šv. Petro bazilikos, Romos lenkytojams svar- 

. bu pamatyti milžiniškas, buvęs romėnų teatras, Ko- 
ližejus. Tai Flavijų giminės garbę ir pasididžiavi
mas; Jis ir vadinosi “Ainpliitheatrum Flavium.” Jis 
turėjo skelbti garbingų Flavijaus vardą būsiančioms 
kartoms. Ir dabar tebeskelbia. Tik ten, kur sienos 
buvo marmuru dengtos, dabar vien griuvėsiai1. Ne- 
Bešūkauja ten romėnai, rankomis neploja; nebeatei
na Cezaras pasižiūrėti žaidimų. Krikščionys savo 
krauju arenos daugiau nelaisto. Dabar ten tyku. Tik 
vėjai kartais švilpauja pro. apgriuvusias sienas.

Šiuos griuvėsius aplankančio kataliko širdis su
sigraudina, apsiverkia. Ir štai, prieš kiek tai amžių 
čia plūdo nekaltas krikščionių kraujas. Romėnai, iš
troškę žaidimų, pasilinksminimų, šaukė: “krikščio
nis žvėrims!” Ir šie, žmonių apleisti, atstumti, vien 
Dięvui gyvenų, išlenda iš urvų ir, sustoję viduryj 
arenos, iškelia rųnkas dangun: jų paskutinė malda, 
paskutinė gyvenimo auki! Pasigirdus trimitui, iš
šoka pro geležinius vartus laukiniai žvėrys ir puola 
ant savo maitęs. Šiurpas paima pamąsčius apie jų 
kančias. Bet jie miršta su džiaugsmu: jie jau seniai 
troško pasiliuosuoti iš kūno pančių ir būti su Kris
tum. . ■ /

Įvertinti Kolizejų reikia prisiminti visą, jo isto
riją, jo reikšmę, kurią jis turėjo amžių bėgyje. Jo 
vietoje ankščiau buvo ežeras, iškastas Neronui palie
pus, kad pagražinus jo Aukso Namus, kurių, ant 
Eskvilino kalvos, dabar tik griuvėsiai teriogso. *

Vespazijanaš Flavijus, norėdamas įgyti giminei 
nemirtingą vardą ir garbę, paliepė ežerą išdžiovinti 
ir pastatyti jo vietoje amfiteatrą, kur romanai galė
tų pasilinksminti, praleisti malonų laiką. Jo suma
nymui prisidėjo ir jo sūnus Titas, Jeruzalės išgrioVe- 
jas. Darbas prasidėjo 72 m. po Kristaus gimimo ir 
80 m. buvo užbaigtas. Milžiniško teatro pastatymas 
tapo be galo greit atliktas, prie kurio dirbo iš Jeru
zalės nelaisvėn atvežti žydai. Nuo sunkaus darbo .te 
vargo žuvo apie 12,000 žydų, taip kurių buvo ir daug* 
krikščionių. Pastačius amfiteatrų, Titas jį pašven
tė tėvo Vespazijano garbei. Nepamiršo nė romėnų, 
■jiems suteikdamas 120 dienų šventę. Tuo laiku are
noje žuvo 5,000 laukinių gyvulių ir 10,000 gladijato- 
rių. Į kurie romėnai pradėjo sau statyti rūmus, kaip Far- ■.

* ‘ . h į ■ . -»r —c - •

Kolizejų į vilnų dirbtuvę, bet nepavyko.. Klemen
sas XI taipgi manė .ten įsteigti dirbtuvę.

Benediktas XIV uždraudė naikinti Kolizejų ix\ 
paprašiu&4v. Leonardui, leicįo arėnos- viduryje pa
statyti kryžių ir įtaisyti kryžiaus kelius. Pi jus VU,’ 
Leonas Grigorius KVI. ir Pijus IX daug paši-: 
rūpino griūvančių sienų sustiprinimu. Dabar galimą 
matyti kažkurias sienas naujai pristatytas, ant ku
rių parašyti Paf>ų vardai, kurie rūpinosi shto daly
ku. . X' "■

• Koližejaūs griuvėsiai turi daug reikšmės katali
kų gy veuime, nes ten žuvo už tikybą daug krikščio
nių. Trajaiiui viešpataujant Čia-tapo nukankintas 
šv; Ignacijus, Antijokijos vyskupas. Tąip-gį žuvo 
ir daugltitik x 1 «

Šv Leonardas KbHzejuj sakydavo paiųck-slus. 
Jis įsteigė broliją, kuri kiekvienų penktadienį ir sek
madienį čia iškilmingai apeidavo kryžiaus kelius^. 
Tuo tarpukokshiors pranciškonas pasako pamokslą, 

brolija hj dabar gyvuoja. Kiekvieną Didįjį Penk
tadienį čia iškilmingai apvaikščiojami KryŽiaua’Ke-

vertino akmens. Viduryj aplink yra galerijos, kur 
sėdėdavo žiūrėtojai. Žemutinė galerija, esanti arti 
arenos, vadinosi 4<podium;” ten sėdėdavo Cezaras, 
vaidHįutės ir kiti jo artymiausi asmenys. Truputį 

’. aukščiau sėdėdavo senatoriai, karžygiai ir visokį ats
tovai. Likusios galerijos buvo užimtos romėnų-žiū-’ 
retąją. Viso amfiteatre galėjo sutilpti 87,000 žmo* 
irių. Galerijos yra*-padalintos į kelias dalis, kurių 
kiekviena turi savo įėjimų; taip romėnai išvengti 
netvarkos. Grindys buvo išklotos marmurmarba ma- 
ząika. ’ Dabar galerijos jau apgriuvę, marmuro ne- 

. hera; Mat, romėnai Įtiek amžių vėliau pasinaudo
jo -apleistu Kolizejum, paimdami marmurų savo rū-' 
mų pastatymui. Parodoma vieta kitr manoma sėdė
davęs patsai cezarač

Žemai yra arena. Tai didelis žemės gabalas, 
apvalus, kurio ratlankis siekia W $Bdas. Tai ten

- i •

\

Ant kraštinių arkadų yra parašyta: “votis X” 
ant vienos ir i ‘ votis XX’ ’ ^nt ltitos. Tai senato pa
sižadėjimai, kuriuos darė kaš dešims metų.. Kitoj 
pusėj parašyta: šie K” ir * šie XX.” Vidurinės ar
kados šonuos parašyta: “Lįberatdri uvbis1* ir ^Fun- 
datori cpiietis.” ’ ' / ’ '

KonstaūtiuoAarka buvo pradėjus irti,; todėl Kle- 
niensas XII, Papa, leido jų sustiprinti.

’ Aplankant Kolizejų kiekvienas pašibfauri prisi
minęs tuos'žiaurius laikus. Čia kiekvienas nudžiun
ga, matydamas Kristaus iiugalėjiuią, Ir Žodžiai: 
jCįristus vincif, ChriMus iregnut, Christuš įmp/rat, iš- • 
sipildė. Krikščionys nugalėjo stabm^ldžiijžiauiTinv^ 
Vidui, nukauti arenoje užsitarnąvo kankinio-paima; 
kiti, Bažnyčiai atgavus laisvę, išėjo js kataknmhų 
ir viešai platino Kristaus mokslą. Koljžęjus ir fįon- 
stantino arka kari priešinga yiens ^tam irikhne: 
vienas primena persekiojimo metus, Jaisvės, ra*; 
'jmybfe?, Itinia mitins Kristus atnešė |ntžem$į ** w 

teomą, gruodžio Itf d., 1923
-T ■ i-

*i VMms jwn\ui dldcteinte rnidSmlB* ^
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h. IVAJMS jVĖLUVOS 
z ŽENKLAI.

Ilgų metų praktikos artialal 
mūsų darbą liūdija tflkstapž 
draugijų. Informacijų delei rf 
kitė:

M- X NorkuftM,
16 Pleasant 8U Lauteence, M

NUMAŽINTA4 
ANT 

GAZINIŲ PRIETAISŲ g§ 
teAD darbininkai musą dlrb-oa 
R tuvėse turėtą Šiuo bedarbės 
laiku darbo, mes numušėme 
15 nuoSImėlą nuo visą gazinią 
reikmenų kainos, kurios yra 
užsakytos pasiųsti sausy.

daginiai Pečiai
• t'J^a(žiąntfire’, žudytojai 

“Gasteam’* šildytuvai 
Garažitį Apšiidytojai

Stalinas ir Grindų L&inpos 
. V&lffomųjų Kambarių Lempos 

Įr kitoTdė Šviesai Rakandai
ISmokti naujo darbo, laiko Ir 
gazo taupintmą su Sitais Irau- 5 
Mals. Jąs galite gauti pigiau j 
tiktai sausy. Eik l bile vieną 
musą ofisą, kuriuos rasi tele
foną knygoje^■- , - , „ma t^revrory. r 
BOSTON ČONSOLIDATED GAS CO.

■■ • ............. 11 ■V""’
. ------ — _ ----- ,——
Trumpiausias kelias į visas dalia 

LIETUVOS " 
išplaukia kiekvieną savaitę su 

musą laivais de lux 
“Albert JSalin,,f ^eiitscMand^ 

SĮiesolute,” “RetianęeP 
Kurie veži I, II te III klesa pa- 
sažierius ir popullarlškl laivaf 
“Mount Clay,” ‘Cleveland/ “Han
są,?’ ‘‘Thurln.gta*’ te “Westhhalia” 
su cablri te Ui kleša. Geras man- •. 
dagus patarnavimas, puikąs kam

bariai, puikios apystovos. \ 
JULIUS ROTTENBERG . 

260 Hanover St, Boston, Mass.
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v JOflNTjJ'ERVlCEVnTH

HAMBURGAiffiSICANIl'IE

X,

-(M

te

F. AD. RiCHTER & CO 
104-114 So. 4tJ» Strcafc

MOTERIMS IR MERGINOMS!
Gal Jus turit Geltoms riaukus! O gal jhjs patilta byra luedH

.kai Rautloni! Vienok nežiūrint kokio!) cpalraj jie įsebliiij. iscloi 
[ikiskanocus stihaikititi jiy j;rjXwi)o t

JCfrffiSrs atliks taijjęi Jųs-tik lai.es »r& įeik') Juos
Nežuinjit at jus savo pūtikus <!.«• tcU-di-vii «ip’.irti£j i W
miklus f intaga, ar gal jau* esat truinpai mrs’kfri’e, 'utrtai: ji<s ncgiv 
lite italelšti. kad nesvarios, Kkril.c ptoalatios sr,;goM(j ■įr ę Kvite 
dij l nereikės kwtol .nysrtiaįinno dėto njtž^iui? ir U-Matd»-4> * 

k jplvof- odoĄ- Joj naiidesito ’
S ’Xėlik£klt ttfuvy kiisinldilt C5ft lihJik® iė Jiar-l^S peri

^tikrinkite, kad jtttfflct yra rairtintk’iĮririki ptelsktintĮ ir kariu .'ir,1 
puikiausiu tonik'i, kekį tik kada eMte fiaudok! Valium 
g»utt aptiekoss. ' •

Breoktyn, H* Y.

BEI VYRĮJ STROHTOlfAS
Moksliškai sutaisyti vaistai dėl sustiprinimo ly&Skal na* 1 

silpnėjusiu vynji, Kada ligos, sunkus darbas ar senesni nm« J 
' tai atima jnsę sUpnuąa ~Vartant SlTROMTOHą. •'J

Daugybė vyrų po 4Q inetų amžinumo ne mažai ir jaun«ęJ 
nių reikalauja niūsų vaistų ir būn^ visados užganėdinti. j

• V* ę|
Prisiutičiani per paštą po aplaikymui nioney order’io, aj

GOODWILL D£W COMPANY, 1
‘ Detroit, ttdiifrt. Į

t!

,

V. podoltiris.

Visiems žinomi krikŠaionių persekiojimai pirmuose 
amžiuose. Pagavę vienų iš jų, jam ue&tiadėjus sa-

l®' grūmėsi gludijutorM, 1mvowtiwšiamos žvėrių ko 
vos, tai Šią areną krikščionys aplaistė savo kimijų. 

Jk Ar 4, i 4 c* t/U* l « *4. •_ 4* ' ■> «

-* * . ■;
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Jfokririvą <v3ijwr«M

įią namą. Mišlęą urėdo rūpės- 
f£en statomi yra^ gimnazijai na- 
t - .BuDiaumu ten veikėju yra 
ĮĮaįr.riršminkas Ignas ;Baubax 
’ M apdovanotas nepaprastais 

‘, kurie didelę pagelbą 
lįa parapios vystymui,’ Bet ir- 
pievas suteikė didelę dovanė- 
l sūnelį Kkribkę nepaprastą 
lią, nes tuiMamąs 7 metus 
radėjo rašyti eilutes ir šiam 
irhrtis 12 metą jau rašo tiky- 

e ir mtorhiio turinio eiles, ^ta- 
|)V kad su laiku,. : Dievu i padė- 

ęuriaąksimte didelio poeto. 
idŽkt, Kazlą-Ruda bus garsi vie- 
■visaią žvilgsniais, tik mums ka- 

ilikams reiktą artimo ' meilės 
'jlganiu suteikti jieips piniginę 

t>agelbą, kad Dievo namas ten bu- 
(ą pastatytas tai vietai atsakantis; 
«ad žydelių ten steigiama sinago- 

įgtt nepadaryti) mums gėdos. Di- 
^žiausia ir šventa pareiga, tai gu- 

ant tą širdžių, kurie ten turi 
^gimines, pažįstamus ir ten gįmę. 
|Tad Broliai ir Seserys Kristuje, 
^azlą-Budos vargdieniu parapiije- 
Fcią vardu nuoširdžiai prašau kiek 
rgalint pasiųsti jiems auką bažny
čios statymui, kun. kl. Petro Ba
lkevičiaus vardu. Schenectadie- 

ir apylinkių kolonijų Tietu- 
AriUŠ) prašau virš minėtoje dieno- 
gje atsilankyti į rengiamąjį koncer- 
mi ir ten patys smagiai praleidę 
j^Įką,. sykiu artimo meiles ir^ka- 
priikybčs atliksite pareigą. 
L ;■ Kun. Kaz. Bičkauskas, 
KCiS Nortli College St., 
bįkhdreętady, N. Y.
K& >*< ............... ■ .. .. —
Rt * F- v

K PHILADELPHIA, PA.
C' —————

Žiiiomą prisirinko dikčiai, no vien 
tik kataliką darbininką bet ir ko
munistą. Kalbėjo gerb.. .Dr, K. 
Pakštas, L. D. K. S? centro pirm.. 
Pertraukoje užsirašė, Šerus Jonas 
žuliaitis už M. Marriake-
vieius — $5.00 ir E. Tukaite 'užsi
rašė “ Darb,? r ant visą metą.

Po pertraukos K. Pakštas kaL 
bėjo apie Lietuvą ir Daniją, tai
kė kalbos vienas komunistėlis ms 
rimavo, pradėjo'klausimus klaus
ti. Prakalhininkas tiek jį išsamia. 
tijo su jo klausimais,* kacl jis'pra- 
dejo Jaižytis, o jo draugai, kurie 
užpakalyje sėdėjoj patvmijo kąčl 
nieko nebus, sugriežė dantis ir išė
jo.

(lerb. Dr, K. 'Pakšto prakalba 
daugumui patiko, ypatingai jo at
virumas.

C. BROOKLYN, N*. Y,

Ąsa,

K. . .’ Sujudino visus.
KL ■ ‘ x

Pas mus atsilankė gerb. kun. P. 
KKaščiukas kaipo generalis ingalio- 
|r®bliS'&V< Kazimiero dr-jos Kaune, 
^’^tsilankė katalikiškos spaudos 

Reikalais.- Sausio 20 d. 1924 m. 
;er sumą sakė bažnyčioj paiuoks- 

fcTrijį, Ant tiek sujudino visus, kad 
R no vienas gėrėjosi iš tokio skelbi- 
K'ltio Kristaus gyvenimo ir visą ste- 
Ep^lą, kacl nevienam išbėgo griau- 

ašara. Kad išgirdus nors ke- 
1 lėtą- tokhį pamokinimą, tai nelik- 
|L tą jokią atskalūną, -dingtą kaip 
B,migla nuo vėjo visi nesutikimai, 
P ližžydetą tikra broliška meilės ra- 
l>myb& tarpe žmonijos. Gerb. kun. 
| P, Kasčiukas tikrai yra Įpėdinis 
B-Jėzaus Kristaus. Kaip malonu 
įklausantiems ir visi laukė ilgesnio 
Bj.pamokinimo, kas liudija išėjus iš 
■Bažnyčios. Tą pat dieną, apie aš- 
Mimtą valandą vakare buvo pra- 
■Įkalbos reikale šv. Kazimiero spau- 
■fios draugijos. Kalbėjo gerb. kun. 
Kk. Kaseiukas šv. Kazimiero para- 
■pijus Svetainėj. Žmonių prisirin- 

ir Įspūdin- 
fe.ga kalba, sujudino.publiką, kuriai 
| nemanas skaitJiųs;'’^UA-o išparduo- 
| ty* nygij’ ir tafpg^dahg ■įsirašė Į 
s y Kaz. Dr-ją platinimui katali-■ * * skos spaudos. Vakaras buvo su

Amafgpūimais. Buvo suloštas 
j^ąokingas teatru kuriuo publika 

pilnai likos užgahėdinta-. Kaip vei- 
R kejams, taip ir visiems pasiclarba- 
f VUšioms tame reikale, tariame pa- 
t dėkos žodžius.
r k. d.
E ..

įLAWRENCE, MASS.

R,, .SaūriČ'B d. nedėlios vakaro p^y-
Itps, pra^aį- 

r^tey'ė^ąe^uą Buvo nemažai, mes 
&ąd kalbės garsus kalbėto- 

ias gerb. kun. J. J. Jakaitis. Pra- 
'Ibiriinkas tiek.atvirai kalbėjo a- 
.•\alkolj. kad kaikuriems nepati

ko.
Sausio 20 d., nedėlios vakare, j- 

<vylęo JjDKS. 70 kps. prakalbos.

.CA,B|BRIDaEt MASS.
Aleksandras Potember^as pri

ima Hetnvįškus P. B. kuponus 
kaipo pinigą 5U išlyga imant 
furorą iš jo krautuvės. UžlM-

5 r*

kau. visokią vyrįšką ir moteriš
ką drabužią, ypatingai Kalė
dom visokiu daiktą dėl prezen- 

■■ j z 

Dabar prane«u •gerbiamiems 
lietuviams kad aš .laikau Mk- 
raštį ‘^Darbininką” .savo krau
tuvėje ir kas ateis 'į krautuve 
pirkti, laikraštį g/uis tik usžt 3 
eėntns. ...

. \ - t , v

Aleksandras Potembergas, 
877 Cambridge Street.

DR. A. J. 60RMAN
CGUMAUtKAB)

P ’Ą S
■ , ———< ’ i

1 ’

Tel. Brockton »
(Kampan Broad Street)*

705 Main St, Montello, Mm«.

Pigiai parsiduoda du po. tris šeimynai 
medinitiF namai, nštuonių metų senu
mu, su visata tuiujausioM mados įtata.v- 
jmds: atskiro* steam’u šilumos, kieto 
melžia, grindys, mtomėl maudynės, bnt- 

phimblng, priekio' ir užpakalio plg- 
zai, pirmi •mortgiėltti iM $6,006 ant 6 
nuoš. Inešt reikia ©o $2,60or Kaina 
tik pa $11,000, randasi labai •gražioj 
vlefoj. šie namai tnr£ bot parduoti bi* 
bal greitai dėtai > prlėžastieš dalinimo 
palikto turto.

Kreipkite^ pas:
F, A. EAEEŠKAŠ, į

395 Broadvajr, 80. Boston, Mass.
Tel. .8. B. 2340, ;

V-—'*

-šios ypjitos yra aąfcavą šiąip:
Gvaždaitis'-Jonasy;..<. r.. .$5.50 
Kun. L Kelmelis * t. 5 JO
Kaminskai Jurgį. 5.10

.,5.00
5.00
5,00
5.Q0
5.00
5D0
5.00
5.00
5.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2:00
1,90
1.60
1.50
1.20
1.10
1.00

» » < » r1
*•<«♦#> f «*■* 
/ -

W * » • * > < f. * *

Žąmarift Juok/*».
Agentas $t 
Laukžemis Aug, 
Gocis Yme.* «
Tamošauskas Kaz. . f
Ki’ūnięnesą Kąz, y*♦ 
Elseifca Pranas ... r , 
Brokas Jurg. ♦». * * • * ♦. > # f * 
Žemaitis Juoz. .,....«., ►. #« 
Danuoras' St. ,...«* *. . y.. 
Bliudžius Jon. . *. ’.»
Matušaitis Aug.
Juknis Juoz. , 7«... ą

ĮBružas Juos. w

LDKS. 10 kp. įvyks metinis su
sirinkimas sekmadienį, sausio 27 
<L, tuoj po pamaldi) šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, 207 York gt. 
Todėl gerb. šios kuopos nariai ži
note kaip yrą svarbus metinis. su
sirinkimas prądžioje naujo meto. 
Tai-gi malonėkite visi susirinkti ir 
užsimokėti iš kalno ir kurie dar 
užsilikę 'pereito, meto su mėnesinė
mis duoklėmis. Būkirne nariais 
gerame stovyje ant Šią metą pa
darydami rezoliuciją neskriausi 
mūs brangią darbininką organiza
ciją. Malonėkite atsivesti naują 
narių.

Beto ant šio susirinkimo bus da
linami ‘ ‘ Darbininko ’ ’ kalendoriai, 
nes jau prisiųsti. Kurie nepribus 
'— kalendorių negaus ant kito su
sirinkimo.

Kuopos Valdyba.

SPRINGFIELD, ILL.

“Blyną vakariene.”

.........

B, Vvčią 17 kp. n^esinis su* 
sirinkimas įvyks »«a*io 27 dn 
4 vak pesetą havvm kąmbi* 
riuoae. Malonėkite risi nariai 
skaitJiiąęii susirinkti. Taip-gi 
nėpamiifkite ateiti, ne# turėsi- 
me^greitai susirinkimą pasku
binti ir pisimė viri ant mi
sijų, nes tarinis paskutinis n& 
siją vakaras.

; r », • S

KraTikas Juoz. ...... 
Trečiokas A. S, 
Attdrianskas Leonas......... 
Dukaitis Jon. ...........
Truska Mikol. ......
Janitlionis D.x ir Mare....... .
Paliulis Mag, .............. „

Po J.00: Sereika Juoz., Pereigai* 
tę Marč, Kalantaitė Stepone, Pra- 
.kapienė Onat Juškienė Elz., Ją. 
čius Juoz., Matulienė Izab., Ras
ki eilė Kaziih., Kasaitis Kaz., Ge- 
čiute Ona, Matulevieh George, Ar- 
nionas V., Lukošiūnas V., Keršis 
A.; Arauskas S. 90c., Arbus Juoz. 
80e., Birnus Ona 80c., Veliuoniš, 
kis P. 70c., Bladis J. 70e., Rapola- 
viČiutė Julė 70c.

Po 50c. : Šrebikas P„ Kačinskas 
A., Spiečius A., Jurkaitienė R., 
Tarazaiįė Dam., Leckis Ant.“, Vai
tiekus V., Plytnikas J., Vasiliaus
kas P., Meškiūnas V., Norbuta J., 
Siniauskas V, Valukonis M.$ A- 
kelaitienė M., Karsokas J., Čes- 
niutė M., Daminauskas M., Pil
kus BĮ., Venckevičiutė M., Smo
lenskas, Butkus Petras, Lidzienė 
Ona, Mattsarage G.

Sausio 8 d. šv. Vincento parap. 
svetainėj surengta “Blyną vaka
rienė;” kuri visais žvilgsniais pa
vyko labai gerai su programų. P-lė . 
A. Franz išpildė gražią klasiški) 
šokių, taip-gi ir ant smuikos gra
žiai griežė. Ant vakarienės daly
vavo apie 200 žmonių.

Po vakarienės (’.jV. Lukšis rodė 
krutumus paveikslus iš Lietuvos. 
P-hi Lukšienė savo maloniu balse
liu paadinavo. Publika gėrėjos, 
džiaugės gražiais Lietuvos vaiz
dais.

Ljj

Susirinkimas.
Sausio 2 d. įvyko Lietuvos Vy

čių 48 kp. susirinkimas liet, sve
tainėj. Narių atsilankė gana daug. 
Daug svarbių dalyku nutarta.

Pirmiausia buvo išduota valdy
bos raportai ir įvairių komisiją ra
portai, kurie buvo priimti vien
balsiai. Nutarta surengti “Indoor 
Carnival” Kovo 1-2 d. su teatru 
“Meilės Žodeliai.” Kad geriau 
prisirengti prie šio veikalo ir kad 
kad jis būtu tinkamai atliktas, 
kuopa išrinko komisiją, kuri susi
deda iš žymią veikėją: Kupriene, 
Gudauskaitė. Bučereičiutė, Sugen- 
taite, Adomaitis. Tai žinoma kad 
šios vpatos savo užduoti atliks ge
rai*.

Susirinkime buvo nusiskundimą 
kas-link “Vyčio” negavimo. Tik 2 
kartu gavom praeitą pusmetį. Ka- 
me priežastis?

Svečias.

J

r»- • • -

yVaidybau
■m ; < ?.

SUSIRINKIMAS. z

< AtpliiauČią nedėlią BfthsjG & 
d. tuoj po pamaldų pobažnyti- 
nėj salėj įvyks LDS. 1 kp, mė
nesiais susirinkimas/ *. Bus nau- 
įjos valdybos vieton nžetmiiias 
ir pereitų metą raportą išdavi* 

Visi nariai atsilankyki-mas. 
te.

.. Valdybą.
i? ■ * ‘ \r.
i- ... .   r - .

NEPAPRASTAS
SUVAŽIAVIMAS.

i

, i' i'. 'i i.j>1 jii 1 n ii |n 1.-11-11*1 ™ 1 i. j

PARSIDUODA koncertmica, Salp gfc 
ra kaip Ir nauja, aukšto tono—1(1 R. 
perluota. Vokietijoj daryta. Galima pi
giai papirkti. .Tel pirks nemokantis, tai 
aš išmokinsiu grai.jlti. Galima matyti 
bite laiku pūs BAUL LAPBNAS, 99- F 
Street,. So. Boston, Mass. (12-19-26)

— .. .. ------------------ - .

- .....-L -f- -----mr .. ..t,

!: TA Bcb Boaton 270

J. MACDŪNELL, M.D.
Ori*# VkiAMDoa: j

1»Ki&tfa tiri O vaL Po pietų nm 
į* y0karattąaii01ktW | 
f M Broadwšy, - M BoeteMK* <

i

' į

i

*

£.

:: fTMJMPI ::
SKAITYMELIAI

NAUJA KNYGA; 
Joje telpa daugiau kaip 
1QO trumpų pasakaičių

150 pusk 45 centai

1922 Ghandtar parsiduoda tik už $425. 
Viskas pirmos rūšies ant 7 pasužferlų.

1923 Stai“Sedan visiškai naujas. Kai
na $650. Vertės $050.00.

Atsišaukite: 528 ESSEK ST., LYNN, 
MASS. Tel, Lyiin 319G~W.

a*

J. E. ž.

CAMBRIDGE, MASS.

L. Tyčią susirinkimas.

Vyčių J 8-ta-kuopa laikė sa-L.
vo metinį susirinkimą sausio 20 d. 
š. m. bažnytinėje salėje tuojaus po 
sumos. Į susirinkimą atsilankė 
beveik visi nariai ir rimtai svars
tė dalykus. Raportą išdavė šokit); 
tikietai jau padaryti, yra paimta 
L. Buinio orkestrą. Buvo skaity
tas laiškas iš L. Vyčių centro. 
Laiškas labai puikiai skambėjo. 
Toliaus buvo reukama nauja val
dyba. Pirmininku tapo išrinktas 
Petras Rudaitis, viee-pirm. P. Ki
sielius, rast. ,T. Barus, fin. rast. O. 
šimbelaitė, kasierius V. Širka, 
knygą peržiūrėtojai: K Bukavec- 
kiute ir A. Lenkauškiutė, kores
pondentas A. Vaisiauskas, teatru 
vedėja O. Šimbelaitė, maršalka J., 
Baranauskas.

Linkiu viso gero naujai valdy
bai darbuotis tautai ir bažnyčiai.

S, K.

“PILOTO DUKTĖ”

L, Vyčiu Naujos Anglijos 
Apskritis> šaukią nepaprastą 
suvažiavimą Vasario (Feb.) 3 
d. 1924 m. D. Vyčiu 17-tos kuo
pos kambariuose, 492 Ę, Se- 
yenth St., So. Boston, Mass. 
Prasidės 1-mą valandą po pie
tą. > Tad-gi gerhiami-sios kuo
pą valdybos ir veikėjai malonė
kit pribūti paskirtu laiku. Šis 
susirinkimas šaukiamas kas- 
link gegužinės (pikniko Liepos 
(July.) 4 d.j 1924.

TacPgL kviečiu’ suvažiuoti 
skaitlingai, neš labai yra' svar
bus dalykas ir žinot gana gerai 
kad ne vieno darbąs, o darbo 
yra gana daug.

N. A. Apskričio Pirm.

V. TL Savickas.
t

f ŠIURKŠTŲ BAJCTUS’ ’

Subatoj, vasario Ifi d. Lietu
vos Dukterų, po globa Mot. 
Švč. Draugija rengia žiurkštą 
balių 492 Seventh St Svetainė
je. Tai yra nepaprastas daly
kas ant kurio niekas dąr nėra 
buvęs. Taigi visli dąbar išanks- 
to pradėkit siūti’ šiurkštus, nes 
už gražiausią žiurkstą bus duo
dama puiki dovana. Taip-gi 
.prašome draugiją ant to vaka
ro nieko nerengti ir visi į ba
lių atsilankvti.c *

CAMBRIDG^E, MASS.

Pranešimas.

L. Vyrią 18-ta kuopa rengia šo
kius vasario 23 d., 1924 m., Malta 
Hali, 41 Prospeet St. Kitos kuo
pos arba draugijos malonėkit ne
rengti tą pačią dieną.’ -

Valdyba.
’ I

4
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DARBININKAS F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

<14 Broadway, So. Boatoni.
. Tel.'S, B. 0441.

Antros lubos—Viršui ti{ P. B-všs 

GYVENIMO VIETA:
275 L0WELL AVĖ., NEVVTONVILM, MASS 

Tel, IV. Neivton 1463—W.

c

I . _ ____ m So. Borton tfl ij lumuvibdantistas ;

DR.M.V.CASPEB
;■ (KASPAR^VTėnJSy ! 
i Laikinai perkėlė ofisą po Mb. •.'!
; 436 Bmmway, So. Boarotf, M<ML 
I Ofiso Valandos:
( Mno 10 iki 12:80 ryte Ir nih ldK) i 
j iki 0 Ir nuo 6:80 iki 0 V.vak. į ' 
I Oflian aMarytaa rubato* vakaraJa

Ir nėdsllomfo.

i

K
,i..Je*

4ItMeią South Bofltoio

DR.H.S^STONE
AKIŲ SPECIALISTAS
•90a W. BROAD WAY 

VALANDOS :Nuo9 r. Ikf7r.v«fc |

f

I

*

i

KR) akerių dirbamos žemės; 60 ako- 
rių miško ir ganyklos; pirmos rūšies 
gyvuliai ir budinkai; 20 karvių, 1 jau-r 
tls, 4 arjcliai, kiaulės, vištos, 10b to
nų šieno, trekas ir visokie ūkiški įran
kiai ; arti stoties ir Bostono; prekė ir 
išlygos visai prteiuamos dėlto kad savi
ninkas labai nori parduoti.

Taipgi turimo keletu didesnių ir ma
žesnių ūkių ant greito pardavimo, arti 
Bostono Ir kitų didelių Mass. miestų.

A. IVAŠKEVIČIAUS 
AGENTŪROS

110 Tremont St., Room 508, Bos- 
toh, Mass., Tel. Main^6467 arba 
361 W. ’Broadivay, South Boston, 
Mass., Tel. S, Boston 605 ar 133.

• .1 I « ■ ■ 1 l
3©e3©©©@®®©©©@®®@®©®^©©®®©© 
ITEL. So. Boston 0506—-W.

LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio" name)
Ofiso Valandos : nuo 9 iki 12; nuo 
1:30 iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 vakare 
Seredomię nuo 9 iki 12 vai. dienų 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vak. NedSf $ 
įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti'

PARSIDUODA
CAMBRIDGE, Mass., Olįver Street. 

’— du 3-jų famitijų namui po 15 kam
barių, su gefrnls intiiisymata ir šiįutna'ir 
2 ganulžiai. Galinta pirkti abu -sykiu 
arba po vienų. Pirmai mortegčius per 
du <numu Savlngs Rankoj $12.000 ant 
6 nuoš. Inmokėti $5.000 už abudu. Kai
nų $2.700.

DORCHESTER, Mass;, Fields Cor- 
ner. — 8-nių familijų ir 5 krautuvės 
po 5 ir 6 kambarius. Rendų<neša per 
metų $6,200. Kaina $34,000. Inmokėti 
$7,500. Pirmas mortgadžius $16,000 
imt 6 nuoš. Savings Rankoj. Antras 
mortgedžius $10,500 ant 6 nuoš. per 10 
mėtų.

Kas norite pi rkti, matyklt
JUOZĄ GRINKEVICH,

15 Gatės St., So. Boston,. Mass.
Tel. So. Boston 0243.

t

Tėl. University 1957—-R. namų. 
Telef. University 1957—W ofiso 

ADOMAS OWIRKA
LIETUVYS GRABORIUS 

Pagrabus atlieku gerai h*, pigiai. 
Kaina vienoda visur. Užlaikau au
tomobilius., Vieta atdara dienų 

Ir naktį.
883 'GSMBRIDGE STREET 

D, Cambridge, Mass.
• t

PARSIDUODA
♦

SO. BOSTON’E parsiduoda šešių šei
mynų medinis namas po 3 ir 4 kamba
rius. Reinių neša $100.00. mėnesy. Kai
na $8,200. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės pas F. A. ZALECKAS. 395 
W. B’ivay, S. Boston, Mass. Tel. S. B. 
2340. «

Tek $. B. 2805—R. |

I ETU VIS
OPTOMETRISTAS ’

Išegzaminuoju akis, priskiriu aki- 8 
nius, kreivas akis atitiesinu ir am- g 
blljopfškose (aklose) akyse sugrų-® 
žinti šviesų tinkamu laiku.' ©

J. L. Pašakarnis, O. D. |

447 Broadway, So. Bošton, Mass. a

PARSIDUODA kepykla su vištiis pri- 
taisynials. . Turiu daug kostumerių lie
tuvių ir kitų tautų. Kreipkitės šiuo ad
resu : 19 Oak Street, ’Ansonia, Conn. 

' . (24)

Ofiso Tel.: South Boston 3972—R.
Resid. Tel.: So. Boston 1912—W.

' BARUSEVK
Lietuviškas Graborius, balsamuoto- 
jas, Real Estate ir Public Notaras.

343 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Residencija: 237 D St, So. Boston.

I
Tel. So. Boston 4000 j j

DR. J. C. LANDŽIUS

LI«TUVĮ8 GYDxiX)JAl IR j 
CHIRURGAS. I

608 BR0ADWAY, t 
«0UTH BOSTON, MAM. į į 
(Kaaipaš G St. ir BroadvayJ f > 

7MI £Sergu jau 6 metai Ir niekas negcl- 
gelbėjo. Gavau- progų bandyti jūsų 
sutaisytų'žolių No. 303, tai jos man- 
labai gelbsti, 
vėl ant vieno

čion prlsiunėiū pinigų 
pakelio. No. 303.

. Anthony Morrison,
Simpson, Pa.

Tokių ir kitokių laiškų gaunamo isim- . 
tus kad žmonės geriau pasiganėrtiua sii 
žolėmis, nėgu su specialistais. Mes už
nikome virš 600 rūšių ižoliij ir sutaiso
me nuo visokių ligų. Atsiųsk 10c, o 
gausi žolių katalogų. Reikalaujame a- • 
gentų visose apygardose.

Musų žolės yra grynailietuviškos si 
letuviškals ir angliškais nurodymais. ,

M. ZUKAITI8,
440 Hudson Avė.. Rochester, N. X

. * i

J

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINĖS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRMININKAS — M. Zoba,

539 E. Seventh S t., S. Boston, Mass. 
Tel. So.z Boston J. 

VICE-PIRM. — Kazys Ambrom,
402 E. 7-th St, So. Bošton, Mass. 

PROT. BALTININKAS — J. Glinockis,
5 Thomas Park, So. Boston, Mns$ 

FIN, RAŠTININKAS —- Matas Seiki>
460 E. 7-th St., So. Boston, Masfc 

KASIERIUS — A. Naudžlunas,
885 E. Broadv/ay, S. Boston, Mass. 

MARŠALKA —• J .Zuikis,
7 AVinfiekl St., So. Boston, Mass, 

■Draugija laiko, susirinkimus kas tre
čių nedėldien) kiekvieno mėnesio. 2-rų 
vai. po pietų šv. Petro parapijos salėj, 
402 E. Seventh Su, s<», Boston. Mass.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 

• VALDYBOS ANTRAŠAI.
Pirmininkas — J. .Taroša,

440 E. 6-th St, So. Bošton, Mass; 
Vlce-pirm. — J, Grubinskas,

157 M St., South Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — A. Janušonis,

1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt. 1— K. Kiškis,

428 E. S-th S t,, So. Boston, Mass. . 
Iždininkas — L. švagždys, -

111 Bbwen St, So. Boston, Mns& 
Tvarkdarys P. Laučka,

.395 E. 5-th St, So. Boston, Mass. 
Draugijos reikalais kreipkitės visados I 
protokolų raštininkų.

Draugija savo vsusirlnldmuš. laikų 
2-rų nedėldienį kiekvieno mėnesio 1-nių 
vai. po pietų parapijos salėje, 492 R. 
Seventh St, So. Boston, Mass. t

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

Boston, Mass.
Prrmįninkąs — Antanas Pastolis,

146 Bowcn Št., So. Boston, Mass. * 
Vicei-Pim. Martinas Knistautns.

4002 vvashington Sti Boslfndale. 
Protokolų Ilnšt. — Antanus Macejunas,

450 Ė- Sėventh St, South Boston, 
Fin. Paštininkas — Juozas VinkevKJius,

906 E. Broaibvay, South Boston. 
Kasteriąs — Andriejus Zaiieckns,

307 Ė. Ninth St, 80. Bustom Maut 
Maršalka •— Aleksandra Jalmokna.

115 Granite St, So. Boeton, Mąm.

GERIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA TeL Mala 2488

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
294 Washlngton Street 

BOSTON, MASS, '
Valandėtu 9 A. M. Iki 5:80 P. M.

Gyvenimo vieta
10 Wiwtheop Stbeet, East Boston 

Tel. Kast Boston 152—J.

ANTANAS F KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lų ir užsiima Refll Ėsta te pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieuų 
nuo 8 iki .5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis {vairiais reikalais pas 
mane. A. F. Kneižio adresas yra 
toks: SOS. E. Ninth Street, Tel. So.

Boston 1696.

Yra tai labai įdomi ir la
bai atatinkama gavėnios laikui 
drama.

“Piloto Duktė,” turėtą kiek
vienoj parapijoj kas gavėnia 
būti atvaidinta.

“Piloto Duktė,” tai gyvas 
pamokslast

Atvaidinti nesunku. Reika
laujant, bus laiškais suteikiami 
patarimai,

' Knygutės kaina 35 centai.
Rašyk:

A^ENA KIBUKIUTE,

67 G Street, So. Boston, Mass.
(12—19—26)

Parduodam, stumtinom mumis, ukes, biznius ir visokių privati.škų nuo
savybę, taipgi skolinant pinigus, perkam ir parduodam MORGIČIUS, ap- 
draudžiam (inšiurinam) visokį turtų nuo ugnies ir nuo visokių nelaimių. 
Mes visiems suteikiam, greitų ir teisintai patarnavimų. Taigi visais virš- 

_minėtais reikalais kreipkitės pas
O L S E N ’ S ' R E A L T Y C O M P A N Y

HOMININKAS J. OLSEIKA, Savlnlukas. ‘

409 W. Broadway, Room 3, South Boston, Mass. Tel. S, B. 0243
t

1

šiame murinkime atsilankė 
gerb. Dr. Čopskis iš Kanados. Jis 
pasakė labaųgražią apie jaunimą 
prakalbą.

Mūsą vargonininkas p. A.. Alek
sį s apleido šią vietą. Išvažiavo 
rodos i Waterbury, Ct.

šiais metais valdyba susideda iš 
sekančių ypatų: dvas. vadas —- 
kun. kleb. L Keršis, pirm. — Jo
nas Adomaitis, viee-pirm.—Victor 
Alanais, praj^ sek. —- bua Gudaus
kai tė, įjrn. sekr. — Alena Bacevi
čiūtė, ižcl. — Juzė Sugentaitė, ka
sos gob. — Ona Adomaiti ir Anta
nas Aląųnis, P’ėd. atst — Kupėrie- 

Šhupėnaitė. Adomaitis.

i

c

t 1• a

DAILUS PAVEIKSLAI KURIUOS 
PADARO EOTOGRAEAS

JURGIS SIUKA S
453 WRST BROADWAY, 

SontfcRjBton, Mm.
Padarom 414elimi trik

įlipom vhoklos rtižtat slšąljB.
Tt'lephousS t South 464^,

I
CK M A ŠILTOJI S . |

y SouthMass. į|
pljone South Boston 1456—J. .B

e
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Telephone South Boston 3520 
Namų Tėielonas Asplnvull 0870

ADVOKATAS

ŠALNA(SKALNA) 
advokatam 

Baigęs du Univertlteta
UniW$Hy su A. B< 

r lĮniv. su Įi$.&
r “DAMININKO” NAME 

W.Broidwąy, 80. Boston. 
. (Miros lnbtw)

KLAUS
Jot tu esi koStuVerskas krlnličius it 

nori padidint ir flegetint savo biznį, 
tai nesigailėk keletinpirjučlų laiko. Ra
šyk laiškų tuojau kllusdamas visų &-■ 
formacijų,' o iš to ti>&l dl^tų naudi. 
Infovmątijoš ’ bus fitelktoa tuojau, 
kaip tik aplalky TuJkJattrimiĮ 
Americah Bi ©©•

Biznio f.
389 W. Broadyay, So, Boatoa,

Užlaikome visus naujausiu^ lietuviškus rekordus jh 
ir pianų roleiius pagamintus geriausių lietuvių dal- t 
niunką, kompozitorių, muzikų ir monologistų. Iš kl- jį 

, " tų Įmiestų kreipkitės laiškais, pažymėdami ko reika- 
laujate: .gramafonų, lietuviškų rekordų ar lietuviškų ■!> 

* piayer pianams notų (rolls). .Prislųsk2c, štampų dėl 
katalogo. Musų krautuvėje užlaikome čevėrykų vy- 
ra)ms, moterims ir valkams, padarytų iš geros skii- Jij 
rop Ir naujausiu madų. Turime daugybe vyriškų rą- & 
bųS kaip v tat: kepurių, skrybėlių, marškinių, kalniu- & 
riųJ naktaizų ir daugybą kitokių daiktų. .Visuomet $ 
Saųjite gerų patarnavimų. . f

lijter priraifii.
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