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SUSTREIKAVO.
/ Berlino požeminiu geležinke

liu darbininkai sustreikavo. 
Nesutikimas iškila dėl algų.
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tris dienas savaitėje.
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Washington.i *— Per rugsėjo 
mėnesį anglių kasyklose žuvo 
186 žmnės. . Per šių.metų de
vynis . mėnesius žuvo >1,821. 
Pernai per tą* pat laikotarpį
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KnSIXsako:. * 
“Rekrieno kataliko yri 

tvenk priedams pareinti kte 
taliiiikąją spaudą ir jų kuo- 

paskleisti tarp imte 
fiių. deri laikraščiai yrą nau-

* ■

tingiausiu daiktu ir verti & 
dubiausio užmokesnio/ ’ 

f

Orgąnas Amerikos Lietuvį
Rymo Katalikų Sv. Juozapa 

Darbininkų Kooperatyvas 
Sąjungos - 

DARBINI n1 K Ą 8
——Etna-—

UTAUNINKAIS, KETVERTAIS IR 
. SUBATO&I3

Kžnibežy ir Bostono apielinkčae

“Darbininkas”
366 Broadvray, So. Boston, Mass. 

ith Boston 62<1
į

SBŽTADlMnB>s‘LAPKRI<5I0 15 D, 1924.
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STREIKAS PASIBAIGS.
i Austrijoj geležinkelių strei- 
kąą pasibaigė. Darbininkai su
grįžo darban. Geležinkelių val- 

__ dyba su unijų vadais išdirbo 
naujas išlygas ir tas išlygas 
streikininkai priėmė. Streikas 
tęsėsi apie pusę savaitės.

PRADĖJO TARKUOTI 
RUSIJĄ.

London. Emma Goldman, 
vadinamoji raudonąja karalie
ne, jau pradėjo atakuoti Rusi- 

. t jos bolševikų surėdymą. Ji 
prieš neseną laiką pabėgo iš 
Rusijos Vokietijon ir dabar ap
sigyveno Anglijoj. Jos drau
gai surengė jai bankietą,f kur 
dalyvavo apie 300 svečių, Ten 
ji pasakė pirmutinę viešą pra- 

. kalbą. Sakė, apie Rusijos bol
ševikų surėdymą. Nurbdinėjo, 
kad dabarRusijos prislėgtosios 
masės labiau smaugiamos ir 
persekiojamos, negu buvo prie 
caro. Pas Rusijos, bolševikus 
nelikę jokių idealų. Bolševikai 
esą didžiausiais pasaulėje anti- 
revoliucijonieriais.

Toliau sakė ji, kad Ameri
kos- tam .tikri' valdininkai tei- 
ravęsis jos ar ji neketina vyk
ti Amerikon. Tai ji atsakius, 
kad ji vyks, jei Amerikos val- 

• džia leis ’ir kitiems su ja de
portuotiems žmonėms sugrįžti 

. ir jei Amerikos valdžia, nesta
tys jai sąlygų.

STEIGS DAIGIAU 
BANKU.

St Paul, Minu. — Arnalga 
maitų Centro. Valdyba svarsto 
nedarbo apdraudimą. .Kkiku- 
riuose miestuose tokis apdrau
dimas jau veikia. Toliau buvo 
pripažyta, • kad reikia steigti 
daugiau koopera tyrių bankų, 
nes esamieji gerai gyvuoja.

I -.............-■______ - — ■ ■- -

IŠANKSTO RENGIASI* -
Thomas Adams yra generalis 

direktorius Neiv Yorko ir apy
linkių pienų. Jo aprokavimu 
Neiv Yorko miestas 1976 m. tu
rės 20,000,000 gyventojų. * Pie
nai padaryti, kad šitiek žmo
nių sutilptų ir būtų geras susi
siekimas', ’ .

t

NUPUOLĖ TANKON. 1
Mechanikas iŠ- New Jerąey 

valstybės taisė East Bostone s 1 \ *
tStandard Oil ko'mpanjios tan- 

le nuo pat viršaus 40 pėdų į ‘ 
tanką. Draugai^akare pasiju
to jo ir kuotnetenuėjo ieškoti, 
tai atrado pusgyvį — nulauž
tomis rankomis ir suskaldyta 
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EIS PILN4 LAIKĄ.* * *
Manchester, N. H, — Amos-

keąg kompanija paskelbė, kad tive kompanija 1919-20 m. pa- 
paleisianti darbus pilną laiką. įdirba ’ Rumtįnijai lokomotyvų 
Toji kompaniją gatado 18,000 už $2,500,00£ą 'Puos įokoųioty- 
darbininkų. Per pastaruosius rus. laiku JB|mųnijai jj£įstatė, 
keturis mėnesius darbai tėjo >0 ta .atlyginimo} negavo ir negau- 

Kompanija bando gauti 
U aghingtoncf valdžios užtary
mo, iš teišeis, tai dar.ne- 
žinia. • j

Rumunija puvo dariusi ko
kių ten užsakymų Italijoj, Tai 
ir Italijai: neatsilygina. Dėl to 
iškila faktūrai. * Rumunijos 

karalius“ buvo jau pasirengęs 
vykti Ryman Bet piktumams 
dėl neatsilygliiimo įvykus, ka-

/ * • •

HKMUHJt USMOKESNie,
h1' j

Amerikos jBaldvrm i.okomo-

DIDIS BADAVIMAS 
' RUSIJOJ.

Ryga. — Darbininkiškoj Ru
sijoj jau prasidėjo badavimas. 
Sovietų valdžia yra paskyrusi 
komisiją kovai prieš badą/To
ji komisija iš Ukrainos gavo 
pranešimų, kad reikalinga prie
glaudų dviem milijonam sodie
čių vaikų. Jei nebus jiems pa
galbos, tai mirtis jiems neiš- 
vengtina. Kol kas tik mažas 
badaujančių skaičius teaprū- 
,pintas. Visi Ukrainos miestai 
pilni vaikų, kuriuos tėvai ap- 

. leido dėl neturėjimo kuo mai
tinti. Didesnieji vaikai plėšia, 
vagia, razbainlnkauja.

CIVILIZACIJOS KAPINES.
Los Angeles, Cal. — Komer

cijos sėkr. Hoover savo prakal
boj pareiškė, kad naujas pa
saulinis karas parengtų civili
zacijai kaipnes. Jis sakė;
“Pasaulis išmoko daug pamo- 

■:ų iŠ pereito pašardmio karo, 
bet nei viena pamoka nebuvo j ralius atsižadėjo kelionės. Ry- 
ryšfcesnė už tą, kuri - patode, man. 
kaip karo baisumas padidėjo. 
Jei toks“karas pasikartotų, tai 
jis padarytų civilizacijai, galą. 
Sųmohilizavimas visos .tautos 
karui, mokslo išradimai naiki
nimui ir žmonių žudymui, kilus 
kitam didžiam karui/ pąreng-

AMERIKAPASINAUDOK
Vokietijos buvnsis ekonomi

jos ministeris voh Banmer sa
ko, kad Europos pramoninin
kai turį jungtis. Jei ne, tai Yi- 
merika. iŠ Europos pakrikimo 
pa sinaudos. Jisai nurodė, kad. 
Eiiropos pramonininkai dabar 
vieni1 kitus smaugia, ypač-ang
lių ir geležies produkcijoj. To
liau jis nurodė,*. ,kad|Daweš’o 
pienas galų gale negalės būt-iš
pildytas. Jisai sakė, kad 
Dawe.s’o pienas sudarytas tuo 
supratimu, kad. Vokietijos iš
gabenimas bus ant 50 nuoš. di
desnis, negu prieš karų O 
tokio padidėjimo nesu galima 
laukti, nes jau dabar rinkos 
prekių prigrūstos. *

DIRBA VIRŠ LAIKO.
Į '

/>

PAŽAMJO APSAUGA.
* » ’* - ‘ 4,

Kubos yalĮžia cukraus pra
monininkų jjįonėms ir. dirban
tiems pažad®o/apšaugą nuo 
strėikinmkųjsįįikpniiikai rei- 

.irt-, W . vi!** » '

PRIEŠ KURSTYTO JUS . ' 
j Ė1 Paso, Tėsas. •--.■Johh H.

. Portland, Me. — Thi žmogų Donlin, Amerikos Darbo F’ėde- 
tapo suareštuota įr, netrukus«racijos - budavotojų ” skyriaus 
daUgiąu bus suareštuota sąrv- Įperdetiniš pasmerkė kurstyto- 

šyjė su. vogimu tikietų Boston i ‘ 
&Maine geležinkelių kompani
jos; Per pastaruosius du' metu 
tikiėtų pavogtą už; apie $100,- 
000. Tame ‘pasidarbavo ■ pįr-. 
moj vietoj keletassgėležinkelin 
darbininkų: Pavogtieji tikie- 
tai Buvo parduodam per agen
tus Bostone, Maldęneųr kituo
se miestuose;. . 4‘ų':- .
-r—--------- -----------------------------------—f—-------------- ---------<1-
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PAVOGS TIKIĖTtJ Už ‘ 
$100,000/ ■-

jus. Sakė, kad devyni iš de
šimt streikų yra išvengtini.- Sa
ke/ kad’ prie streikų sukėlimo 
kurstytojai prisideda. Ta pra
gaištis sakė' jis ypač ■ būdavo
te jus paliečia. Sako, kad bm 
davotejų darbus yra sezoninis. 
O kai prisideda streikai,, tai 
tos rūšies darbininkai visai su- 
vargsta. ■

Vokietijoj viena pramonė tai 
tikrai gerai eina. Branginami 
įmonėse darbai eina gerai, dir
bama virs laiko. Tas taip, yra 
dėlto, kad gauta kalėdiniu už
sakymų. Dabar išdirbinėjama 
geresniųjų rūšių daiktai. Ikšiol 
dirbta tik žemesniųjų rūšių 
darbai.... ’ .

$uv. Valstijų, pašto valdyba 
paskelbė, kad jau laikas siųsti 

' kalėdines dovanas ir laiškus į 
svetimas šalis. Paskelbė, ka- 

’ ' da. vėliausia į kurią šalį galima 
išsiųsti, kad laiku Kalėdoms 
nueitų.

Kalėdiniai siuntiniai į Lie
tuvą, skelbia pašto depattmėn- 
tąsj turi būti pasiųsti ne vė- 
K*utad*i ■ ■

TIK VIĖNOJ VALSTIJOJ,1
w • - * < -

Harrisburg, Pa—Vien Penn- 
sylvanijos valstijoj, nuo birže
lio Į d. buvo 550 miško gaisru. 
Išdegė 27,000 ąkėrių miško.
*. * • » ________ , . • . _ •

IŠVAŽIUOS OHIOAOON.
Prez. CooUdge išvažiuos į 

Chicagį aplankyti galvijų pa
rodą, kuri prasidės gruodžio

4 ♦

FARMERIAI SUSIRŪPINO.
Washington. — Daugelyje 

rytinių valstijų jau antras mė
nuo, kai nebuvo lytaus. Jei ir 
buvo tai žąsims pagirdyti'. Dėl 
šitokio apsireiškimo jau susirū
pino farmeriai ir miškų savi
ninkai. Visoje Naujoje Angli
joje stokuoja lytaus. Dėl to 
kilo daug miško gaisrų. Nuo 
Virginijos visu pajūriu iki Flo
ridos stokuoja lytaus.
Floridoj lytaus yra net. per
daug. . .

Šiokia tokia viltis yra kad 
netrukus giedra baigsis. Ir 
baigsis su baisiu triukšmu. IŠ 
tropiškųjų Atlantiko dalių-at
lekia baisi audra. Ji jaū pasie
kė Bermūdos salas. Tai nėra 
labai toli nuo . pakrančių. Jei 
audra nehusilpnės, tai trenks 
į Amerikos pakrantes ir ūžte
lės lietos.

Mąssachusetts valstijoj jau 
ima pritrukti vandens. Wor- 
caster jau semia ‘ vandenį. iš 
Bostono rezervoąro. Kasdien 
seiiiiasi po 5;QpO,QOQ galionų 
vandens. Citata dąfbri-taryti 

4«>,wo.

Klaipėdoj yra įsteigta aukš
toji -muzikom mokykki7“”Ją“į^ 
steigė Didžiosios Lietuvos ir 
Klaipėdos krašto valdžia, kad 
duoti progos Lietuvos jauni
mui pakilti muzikoje ir sukurti 
Lietu voš simfonijos orkestrą,

Prie konservatorijos įsteig
ta 72 mokiniams stipendijos 
tokiam pavydale: laike penke* 
rių metų mokinys dykai gauna 
mokslą, valgį, butą ir kurą. 
Po penkių meti), mokinys lie- 
ką Kuosas, įstaigai nieko ne
skolingas ir gauna atatinkamą 
savo gabumams vietą Lietuvoj 
(operoje, simfonijos orkestruo
se, konservatorijų,-arba gim
nazijų mokytojais ir tt.)'

Į tą naują Klaipėdos įstaigą 
suplaukė JŠ visos Lietuvos ga
biausias jaunimas. -

■
— J> * • , .

t Šiuomj prane^ame Uetųyos 
IttuniūįnkriAjųe^ikoje;-kadyno^ 

pintieji pasiekti aukštąjį . muzi
kos mokslą nuo Naujų Metų 
gali gauti prie Klaipėdos Kon
servatorijos * stipendijas. Tuo 
tarpu vietų bus tiktai smuiki
ninkams ‘ ir ’riolenčelistams, 
Stojant į Klaipėdos Konserva
torijos bendrabutį reikia turė
ti: • . . . •

. D. - pradžią muzikoje
(smuikams bent'5 pozicijas), 
2) ne daugiau 20 metų, 3) pir
mais metais 400 litų įsigijimui 
instrumehto, 4)’ per visą pen
iau . mėtų. laiką' savo rūbus ir 
avalynę *6) nuo., žinomo ir tu
rinčio sato tūrtąpatikrinimą, 
(garantiją), ’ kad “ kandidatas 
darbštus ir rimtai nori 5 metus 
mokintis muzikos.

Auklėtiniai nuo karo, prievo
lės palinosnojami. . ' -

Konservatorijos . bendrabu
čiui yra pavestas. Paupių dva
ras (prie pat Klaipėdos) pato
giai įtaisytas, . kur. mokintai 
sveikai ir rimtai gali muzikoj 
darbuotis. Duodama geras 
valgis,, tvarka -*■ rimta ir ne. 
perklotą. . .. .

Auklėtinius mokina 19 pro
fesorių specialistų tam tyčia iŠ 
vidurinės. -Europos pakviestų.

• Norintieji Klaipšdon vykti 
gauy smulkesni ųžįnių,. krei
piantis: Klaipėdos Konservato-

PABEGO JAUNI 
DRAMBLIAI/

* - —— .
Philadelphia, Pa.—Trys jau

ni drambliai, kurie buvo varto
jami vodevilių teatre, pabėgo. 
Eidami pro vneną namą užuodė 
valgių ir pasuko prie to namo. 
Šeimininkė tai pamačius su tri
mis vaikais galvatrūkčiais lei
dosi ant stogo. Drambliai nu
vertė tvorą ir per užpakalines 
duris inejo vidun. ■ ■ Vienas 
dramblys sukinėdamasi apie

Klaipėda, LMa. 

baksį’’ ir daug rakandų’išlau
žė., Po to išėję “svečiai” 
lauk/ Tuo tarpu savininkas 
jau gavęs žinią atlėkė ir nusi
vedė dramblius, avantiūrų teš- 
kojusius.

Konservatorijos Vedėjas:
Stasys Šimkus.

. . Klaipėda, 
Spalių 26. <Į, 1924 m.

•'—•—.
Ministerio atsilankymo 

^pasekmės. \
Vilnius, ŽsTS “Vilniaus i 

Balsas”- rašo: Kaip jau buvo 
rašyta, švietimo .ministerk- 
buvo atvykęs Vilniun dėl pla
čiai įrengtos Vilniaus Univer
siteto klinikos (karę ligoninėj, 
Antikaliiy) atidaryme* ;.

Be, to, p..minUterią aplankil

euose pietuose, priėmė į kelias
dešimt įvairių įstaigų dejegaci- 
jų, spaudos atstovus.

Delegacijos buvo priiminėja
mos X. 13 nuo 2 valandos po 
piet. Kadangi niekas nežino
jo, kada kas bus priimtas, tai 
vienu metu prisirinko“bevėllf 
pilna laukiamoji salė. Karai:- 
teringa, kad tautinių mažumų 
delegacijos buvo priimtos pa
čios paskutinės. Savaime kilo 
mintis, ar nebuvo vaduojama- 
si — kas ištikimesnis. Jeigu 
čia būtų teisybes, tai įdomu iš
kelti ąikštėn, kokia gradacija 
buvo nustatyta tautinėms ma
žumoms: “lenkiškieji” gudui 
Pavlinkeričius, Bildziukevi- 
čius ir Ko., paskui' rusai, lietu
viai ir žydai. Kadangi apie 
žydus nieko nepranešė oficialis 
pranešimas, tenka spėti, kad. 
jie ta gradacija įsižeidė ir ,ne- 
.bėlaukdami priėmimo pasi
traukė. ‘

Pastebetihas rūpių adminis
tracijos netaktas. Delegacijų 
priėmimo metu įsireikė jai ar- 
■dyti'-telefono indauja. -'Suar
džius tą indaują- nukaro elek
tros laidų -vielos, lyg įmprovį- 
zuodamoš kokias kartuves. ..

Lietuvių delegaciją sudarė 
“Ryto” d-jos valdybos pirm, 
kun. P. Kraujalis, tos pačios 
valdybos narys ir drauge tėvų’ 
komiteto paryš K. Valeckas, 
Yyt^ūto Didž. gimnazijos di
rektorius M. Šikšnys ir Moky
tojų Seminarijos direktorius 
J._ Kairiūkštis. Delegacija į- 
teikė f ‘Ryto ” .d-jos pageidavi
mus dėl paleidimo iš kariuome
nės šiemet paimtų kareiviais 
lietuvių moksleivių, dėl valsty
binių teisių lietuvių mokyk
loms ir kita . J -

P. Ministeris priėmęs dele
gacijos . memorialą ir valandė
lę, pašnekėjęs su delegacijos 
nariais apie reikalus, maloniai 
atsisveikino tardamas; “dzię- 
kūję za ūprzejmošč.”

Taigi, X—13 “Ryto delega
cija įteikė Vilniuj švietimo 
Himisterini memorialą apie sun
kią lietuvių mokyklų padėtį, a- 
pie trukdymus tas mokyklas 
atidarant, o jau X—14 buvo 
gautas iš Vilniaus inspektora- 
to tą pačią dieną pasirašytas 
rastas, su kuriuo sugrąžinta 8 
mokytoju dokumentai. Rašte 
pasakyta, kad “mes negalime 
patvirtinti.” Atmestųjų mo
kytojų skaičiuj yra keletas as
menų, kurie šių metų gegužės 
men, jau buvo to paties inspek- 
tarato patvirtinti 1924-5 moks
lo metams ir Jau yra pridėję 
darbą paskirtose vietose. -

Ar bereikalingi komenta
rai?”

Kainai 

į Klaipėdą, kur stoty juos 
tiko Klaipėdos uosto direkto 
rius kap. Stulpinas ir tt 
buvęs- Klaipėdoj Susi 
Ministerijos inž. Simoliūnas

Spalių m; 18 d. defegarija^ 
apžiūrėjo uostų, jame esamas,' 
raclio ir elektros stotis, dirbtu
ves, sandėlius ir kitus įrengi*' 
mus. Po to apvažiavo laivu ri- < 
dūrinį uosto reidų iki molų ir 
atgal Juodkrantės link, apžiū
rinėdami žiemos uostą, laisvąją^ 
uosto zoną su jos įtvarais, žve
jų uostą, celiulioze fabriką^ 
lentpjūvių pakrantę ir kt.

Apie uoste atliekamus dar
bus ir jų stovį teikė paaiškini
mų uosto direktorius kap. Stul- ] 
pinas ir vyresnysis uoste inži- ® 
nierius. Kurganąvičius. Sve
čius laive lydėjo taip pat inŽ< 
išimoliūnas, inž. Naruševičius W 
ir inž. Visockis. Laive buvo su
ruošti ir priešpiečiai. 

: Grįžę į uostą svečiai nuvyko W 
■į- miestą, kur apžiūrėjo įžymės, 
nes jo vietas, po te ‘delegacijai j 
buvo suruošti pietūs, • kuriuose : 
be Svečių ir sakytų asmenų da
lyvavo ir Klaipėdos krašto gu
bernatorius p, Budrys.

Tą pačią dieną delegacija iŠ- 
vyko traukiniu į Rygą.

Svečiai viešėdami Klaipėdoj^® 
reiškė palankumo Lietuvai clet; 
uosto tvarkymo ir minėjo dide
lius galimumus jam plėstis,

Spalių m, 20 d. Susisiekimo 
Ministerio p, Sližio vardu iš de
legacijos buvo gauta tokio tu
rinio telegrama: “Reiškiame 
Širdingiausią ačiū už draugin
gą priėmimą Klaipėdoj ir pa-' 
kely?’

(“Lietuva”)“

• Seirijų pašto viršininkas Kį 
Užumeckas savo darže užaugi’* 
no keletą arbūzų. Koznas ats^ 
kirai svėre per 25 kilogramų, t2 
y. daugiau pusantro rusišk 
pūdo; ;

lJ
C tV

' . ... -I!.-

Užsienio svečiai Klaipėdoj.
Kaunąs. Kopenhagos laisvo
jo uosto direktorius p. Berg- 
see, ^vyresnysis statybos inž. 
Agerskov ir Kandelskameros 
sekretoriui p. Vestbeg spalių 
te. IT »«r Vridetiją šaky/

Semelišlds (Trakų apskr.) 
Nepaprasti buvo šiemet šv- 
ko atlaidai. Niekas neatm 
kąd kada būt buvę tiek 
maldininkų. Ne tik mb 
buvo kimšte prikimštas, bet 
laukai: aplinkui Šen ten buvc 
nustoti. Gražiai pasi 
žmoneliai, nes be galo visiem 
patiko giedojęs per 
Kietaviškių, pavasarininkų cba 
ras, kuris gana maloniai' 
giedojo mišias, mišparus i 
“Labą naktį/’ Vietinis 
neorganizuotas jaunimas : 
pavydėt pavydėjo. Gėrb. Ki® 
taviškėnai, vargoninkesuchu 
ru, ir kitur apsilankykit ir 
taip gražiai pagiedokit.

Tik viena gaila ir labai 
na, kad po visam labai 
žmoneliai. Taip gėrė, kąd 
manės ir rūpestingi ” žydid 3 
tie pritrūko degtinės ir 
Išgertą iki paskutinio lašai' 
Be vietinės slaptai buvo 
atgabenta ir lenkiškos 
nes, kurią slaptai parda 
Atsirado.ir litų, nes 
ka’žin kiek davinėjo, 
gaut buteliuką, Mainė ntt B 
tinęs dėl stikliuko.. /

Reiktų Čia labiau šu 
tiems, kurie stovi žmonių

d
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Rudnia, Dubininkas, 
Kili

» v*,n r:
lietuviškas parapijas. ’ ’

kugštaičiams.

Šis kraštas gamtos apdova
notas, stebuklingomis grožybė-

**1

.«♦1XV

— arba du syk dati-

[Lai, kaip pardavėjų knygve-[ 
[dsių, ofiso darbininkių, tiktai 
į paskatiniuose 1 dešimt metu, 
{pradėjo būti atsižvelgiami kai
po tinkama? moterims, lygiai | 
taip kaip vyrams. Dvi grupes, Tarp Merkio upes kairiojo ir 

Įkitriiį dritomeių moterų ,<ai-[Neniuim dešiniojo kranto ra®- 
(TUW0BKIB) Mfas pasiekė 50,000 primų syk į dasi keliolika grynai' lietuvis-

mm B. Ovmmcu™w o»
M MeCoud-clasa matter Sept 12,1P15 *t tha i>0Ht offlco at Bontou, Ma«,v. f-- t ji i u- lu«; k * r i ta

uoder the Aęt of March 3 18TO ” rIUS didėjimas bile kokioje m- [Imi, Asasmnkai Darželiai, Dar-
įMri.tara.Mdrt ral.of n«t»w prortM for to ssiUou ta Pąrodonią automlSi- žin^, tenai,, Mai'gionyą,

Act. gf Och a 1W7, uuthorized ou Juiy 12, įoia** į «*! dirbtuvėse. Moterų skai- iKopiniškku, Dubas, Rotiivria.
SUBSGttIPnGN KATES‘ [rius, kj™s dirbo^liejyklose.Įpervaik^, Švendubrė, Grūtos,
8UBSUBIPTI0N RAlhS. _ hmvo_ arba du syk dau- r Mašnvčhw Kmfn.

ti^ Buburbs . . . Ik tam 1920 mitais neg 1910 me-•«v> sui/iu Ųfl » mi* * » it*.* » i i « o * < * < « t i » * « v O * * * * « m* • e^ĮusUlr | - > c*1 >
į ccmiit’rię'8 a * *«• ■«. ■»-< •»»•* ♦«. ■ • • • v *.* • >*h ** *»«* 45M tais.

■? -. u,.... [ Moterys vedėjos ir dirbtuvių [Versuroduikis, Khuetoi, Ase-
toglų šalių lietuviams Ūkiam- [prižiūrėtojos siekė tris ri pusę takiai., - - r.,

(kauti, biri to lietuviai nenori, [sykių daugiau h’ moterų išdri- [Žogeliaį Neravai ir k. k. 
Tas klaustaaš ir turi katati bėjij skaičta* žymiai padidėja, gyventojai nuo sernj ąe-

joretoi, kol atsiras šalis pi'amo- [1920 iiudais laivo daugiau ueg|novės lietuviui ii’ priderėjo

šija, Randamonys, Šunupis.

MUDOS ŽEKS 
LĖTUMUS

r

‘jE^augeis’^ keletu kartų už-Įninlų darbininkų reikalinga, I du ri pusę sykių tiek moterų 
M apie likunų lietuvių iš-raiba kol lietuviai tamores ant Ibankininkių ri bankų viršinin 

ririų. Nurodinėjo, kad užsi- 
rruB durims ateiviams į Suv.

Valstijas, n esant Lietuvoje no
rinčių emigruoti reikių rasti Ša- [ 
lį, kur lietuviai būtų pageidati- [

’ ir kur jie galčtų apsi gy- [ 
enti kolonijomis ri nrištautū- Į ^00fciyii0 “ Vienybes’1 rc- l^^'^^ išsivystymų ri im 

daktaritis nėra vien melagis. I 

Jis yra dar ir kitu kuo. 1......
laikraštis num. 135, lapkričio Į 
8,1924 laidoje pareiškė: r

•“Kta Jtartftr y- P™?!-Udavo ft vieta. Atrodo ata- *taftW“ *?,?" saVUm. 
Į- UCS amerikieėiue kunigus po įjotilia: „ ^terys benori* pa-. “1 musu praeita, senas 

• truputį įyedžioti anglu Mta i tati vietas kurias jos įgyjo tuo M^J Pa^tas, dainas ta ką- 
I lietuviškas parapijas.” kitai .o>r 'ringuspadavimus; ir kyla vai-

€ Ai i « l -VT. • rdintuvėj it vaizdai kaip rimti 
Abelnai imant, aiškiai mato- L . , J r L.

Lietuvosgaliūnai/ braidė po 

 

litas plečiasi, o ne taneėnfitio-P"05, ^ynim.n kaip gatan- J 
,.M ., „ ... , jusi vien tik ant i,'pačią daita k\skan/3?«tiy,uts!- P13‘
“taenai kun: taiesis, nu: į g lSunmus tą visk?, asaros nna re-

vumv^ Lietuvon u vai- tllsaiSkllSj palyginalBll|^. Bet «te skaudmu pasi-
dziosotaozą Lietuvą sfaips- J , mai įdaro, kad prisiminti gta tik

 

ai, ta— mtauai itaoae U ,stevedamas imt. Me^o u-
Amąnta.liotaams kunigams suanoti kad ^.Ipes dešiniojo kranto. Pirmyn 
«Į įvetaa, bažnyčiose uughj ažg* di. Ikelias tau užtvertas... Tas

kMba pamokslų ir ainerikamza- f . - 7 . ." ’ ~ ™ •* • _
virno lietuvių per bažnyčias. • • . . • . ,. . se, mokytojomis,- m stenogra- 
Tokiu būdu rašyti gali tik fgmis. To ir reikia pasitikėti.

Vienok, nėra labai aišku kodėl
- vyrų skaičius mažinusi tarpe 

MOTERŲ'PROGRESAS aktori«,-^0^i rKwiM>vnw u. reporterių, o moterys daugi- 

AMATUOSE

arba kol lietuviai panorės ant [bankininkių ri bankų viršinin
[ūkių apsigyventi ri juosius mo- Ikių, kiek buvo 1910 metais. _____ ___  ________
dainiškai vesti, Į Nekuriu darbų grupėse Įty-įmis, gražūs kalneliai "apaugę

Įko stebėtinos atmainos per paį himtmętiiiėmis pušimis, žalia 

HE VH9U. MEIĮ kutinius dešimts metip Toms|.Įjtt^miodos Ivgiimos apdeng- 
nE f IEh iKtAuĮd ’ ' [atmainoms galima kaltinti — fos žaliuojančiais* miškais, o 

-|nw^

dustrijos specializavimų šiuo
Tas j‘X,eri°^rL Didžiausis skaičiaus 

" Įdidėjimas buvo ofiso darbuose.
[Kaip tik karas paimdavo vy-

, rus nuo tų darbų, moterys už-

< »

Nors tas klausimas tėrn sva- 
, bet girdint, kaip daug 

tetuvoje trokštančių emigrito- 
tat pravaiitu apie tai užsi- 

iri.
Ąirrnis.dienomis išėjo lukšten 
lykas, kad Angliju šiame | 

ĮBėnetyje parduos iš varžytinių
Alrilicje. Qį sekančiame to laikraščio I 

nors^ numeryje, lapkričio 11 d. laido- Ima, kad darbo progos moto

je jau štai kų rašo :

««

-1

’ ■ >

qy,M, (I,, r n JrjĮ.ĮĮį

SUMINI PONU.
— Kodėl ponia samdai to

kias storas tarnaites?
Nes pati esu plona.
Kaip tai t
Mat storos tarnaites nega- 

Ii vilkėti mano baltiniais ir rū
bais,
*»• ■ ■ - .-įTu t----r .fr- : - .-į A- ■ —- -į—-i  1- - -f.

KALĖDOMS EKSKURSIJA

li.’A. V, Biitca, 
Suvienytu Vai* 
■ stl Ju Linijos
rengiu epeclule 

\ KttWdom« L’ks- 
kuraiJu t Lie* 

ktuvip l’usažle- 
rlitl Išplauks mrt didžiojo “Lyvlatli- 
iin” nqo Ne\v Turko, Gruodžio 0 d. 
per Souihamyfonty. Juk pasielkite 
savo tėvynę laiku sueit sti draugais 
ir giminėms, dei Kalėdų HvenCtij.

Pasiteirauki! šių ekskursija da
bar, Jih gausite mažiausiomis 18- 
Somls, švarius, puikius kambarius, 
geriausi valgį, didelius ir prlinuius 
publikos kambarius Ir nuindngę pa
tarnavimu iier visu laiku-

Unitod* Statės Lutes
45 Broadway, Ncvr York Gity 

arba jusy vielinį laivu agente.
75 Siute Sti’eet, * Boston, Mass. 

Munnglng Operatore for 
Uiiitcd Statos Sliipping Board

Į LIBTUV4- 
r

»

♦

nai.

Šitas pakraštys turėjo labai 
daug karių praleisti, kaip ga
lime spręsti iš daugybės čia 
milžinkapių, kiekvienas vėjo

išis'paveikslas atvaizdina' * 
Bažnyčios vyskupų,

~~---- MūsųbrpH-~llki’aj iiia
— Bogačevskį Kastų.

' ęųr’s neperseniai atvyko*)
J šį kraštų laisves;
Jį lietuviai ir, pas tiko

. - Su sųnais </o šalies...

t

X

Ir dėl Jo, to garsaus vyro
-Ir draugo mūs’ tautos ( . 

Musų širdyse sukilo ’ 
Jausmai Jam .pagarbos.

Už tų, kad Jis gindam’s savus.. . 
Kentėjo nuo lenkų;, 
Kentėjo kalinio urvuos
UŽ laisvę pavergtų....

ZSttNT SERVICF.

*

<•'
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¥ • *
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Šit a sutrauka trumpai parodo

;U

J

Moterų Biuras nesenai išlei-

Uetaviuf tarnauja kiemsar- 
hris ir pauašiaiš už laliiais 
iviasi. Todėl Bueiics Airese milijonų 
klidępfc ištolo negalima užsiėmė įvairiais darbais 1920 
sry.fi tokių kolonijų, kari) [metais. Prie naminio tamavi- 
esam» Suv. Vaišijo* e. A- Įmo dirbo' daugiau neg dū -mili- 
^KetaxiijesųPata^?aAJoj>ĮjonaL. Industrijoje dribo du 

r y ofmžmgė iki Abraomo milijonai. Apie uiilijonas ir 
likę civilizacijos. B»- issoj pusė dribo ofisuose, ir apie mi- 

rkerdykb s ir ten be* oriai [njonas moterų užsiėmė agri- 
^t»®igmažkxūvajw Bet [kultūros darbais. Drofėsiona- 
<i jų medžiaginė padėtis la- htų moterų buvo koks milijo- 

fekurdS. Inas. Mokytojos ri slaugės bu-
į Brazilijoj klimatas e -ųs toks, vo pirmoje vietoje, nors inote- 

rien dėl jo negal ų" r. ioilbė»Į pys buvo reprezentuotos beveik 
Eayie steigimui ten lietuvių ko- visose profesijose, kaip gydy- 

Buvo Brazilijoj ienkų tojų, advokatų, rašytojų, re- 
yja?. Tai jiems ut ilgai te- daktarių, ri panašiose .darbo 

ūko išgaiš 11/ • dirvose, kurios praeitose geni-
''Ae&Maerikos kontineutu Ke- įkaitėse,, tava užtate-s vien tik 

iarte lieka dar Kanada, kur i vYr,b .
<bii įfeMŽmmi. Kanada y-’ Šita sutrauka trumpai parodo 

|i .Oibmtinin Žvilgsn iu labai j moterų' įvairius darbus, kuriais 
Maš iietuviams kraštas J jos užsiima* Pažvelgus, toliau, 

’ten pusėtinai išvys-[pamatysime - kokios atmainos 
Bę£if pramoninių'dar-] 

ų to® riestokuoja. Gi lie- 
iOęi«d' veik1 be' išimties

būH pramoniniais darbi
ai. f Ūkiais verstis Kana- 

Įhfir Ax$e»Hna, gal ri ne vie-

Vystėsi jų darbuose, ir aut ku
rių remiasi jų dabartinės ir bū
simos progos. Tas labiausiai 
įmatomas darbuose, kūnais di
desnei moterų dalis užsiimdavo. 
Per daugmetų# daugiau neg 

kitoj šalyje, yra plati dir- jpuse visų dirbančių moterų už- 
' Bet ūidų ir Lietuvoje ne- [siiinduvo moteriškais pašauki- 

įmėjicr M šito' fakto ir be-[mals, kaip tarnaitėmis, siuvę- 
Inu lietuvių išeivija. Lietu-1jomis, skrybėlių išdirbtomis, 

nori būti pramoniniais [mokytojomis, stenografeniis, 
irbininkab, bet nėra' šalins, Imuzikos mokytojomis, skalbė- 

tokių pageidautų -Yra pa-jomis, ir daug kitų.

I - >

visas gamtos, vaizdas.ii- visi tie 
kitimai užgrėbti žiaurųjų len
kų. Jau ne vienas nuo jų ge
ležines rankos bei smūgio ir 
gyvybės nustojo, o1 Įdek jųjų 
sėdi kalėjimuose1? !.. Kiek varg- 

^ Jšų našlaičių • liko, be jokios 
pastogės!.. Už kę gi jie ken- 

v; čių? . . Už Tėvynę . . . Pir
miau, regis, šie gyventojai bu
vo apmirę, bet nūdien, jie visi 
pasiryžę ūž Lietuvos trispalvę 
vėliavųžūti...

Nors priešo1 geležinė našta 
o moterų skaičiaus [sunki, bet jie jų kantriai velka 

 

mažėjimas tose Liesose siekia įri dar stengiasi jaunesniajai 

 

šimtus tūkstančių.. įkartai kelių parodyti, kad jie

f Dabartiniu laiku atrodo, kad [rigi jųjų būtų sekėjai. Neku- 
užsiėmimo progos ^įoterims, Įrie kaimai steigia lietuviškas 
Jungtinėse Valstybėse praktiš- [mokyklas, bet žiaurieji lenkai 

 

kai neapribotos. , Atmainos į stato kliūtis ir neleidžia mažu- 

 

kurios įvyksta įvairiose dar-liūlių auklėti mokykloj. Bet jie 
hų šakose duoda, darbo kaip [nenustoja vilties... Jų skam- 
dauginantiems moterų skai- Įba šie žodžiai:
būtume, kad ne tie juodieji 
tarpe vyrų ir moterų darbu [pietų debesiai! Tie tamsūs de- 
nuolat mainosi ir dažnai nyks-Įhesiai užstoja šviesų, jie trūk

 

ta. Šie faktai priduoda daug du mūsų gyvenimo laimę, jie 
svarboš tokiems klausimams, į neprileidžia; mums saulės spin- 

 

kaip apsaugoti moteris indus- j difiuj, mes delei jų nešiojamės 

 

trijoj ir kaip jas apšviesti, y-[ledais apkaltas krūtines ir su- 
pač pašaukimų žvilgsniu. [stingusius sųnarius... Mes 

 

• ________ '_________ . . įtrokšta mliuofeybės... Bet kar-
T" —-—- šviesos; šviesos... Musų

MŪSŲ TARNAITĖS. Į Tėvynės meM plaka širdyse ri 
/x “"'‘A rr\ • • plaks iki tol, kol mes išvysime 

,T i. .. .a^? [mūsų .sostinės Gedemnuj kalius
Maryte, ataulfa visuomet, jog Ievgslt6 wi trL v?Ha. 
devintų ryto mes pusryčius vai-1 » ,
grane.

1 ____ __________________ _______ __________—________________________

i Tarnaitė. 7-t Gerai, poniutėj

Tai valgykit be mąnęs, aš ga- Į ?jfcAElTIE&
iėsiu včliau pavalgyti. Liepos m; ifčū 1262 m. Ze-

maišiai sumušė kryžuočius su 
‘ Daugelio ramumas būtų tik-1 jų talkininkais Danais ri Uvė

 

resnis, jei galima būtų visus dais. Tame mūšyje žuvo Žu- 
nemalonunius pakeisti valdiš-Įvėdų (Švedų) karalaitis Karo- 

 

kom sąskaitom. | liūs. Visos medžionių gerybės

• K. Ftutkov. įteko Žemaičiams. zNuo to laiko 

 

------- ’ | kryžiuočius ir kitus vokiečius 

 

msVOUg. ■ ,ai^l»toMalb»ijnė,tad|4ta- 
{tuviai lengvai, išblaškydavę 

 

Vienas narsus ispanų karžy- [100 vokieeįų. Pilys, kurtos

[naši tose profesijose. Tuom 
put sykiu* moterys muzvkės ir 
artistės mažinusi, o vyrai tose 
profesijose dauginasi. Kas la
biausiai stebina, tai faktas, 
kad vyrai ir tarnai pasidaugi
no tūkstančiais, nuo 1910 m, 
iki 1920 mM

“laimingi mes
čiams,.s, taip ir vyrams, ir ribos

\

' Gi Vilniuje dar lietuvius 
Lenks žiauriai engia, 
Tai Jis kentėjo Ir už mus 
Lenkis kalėjime.

Todel.eį, Jam mes lietuviai 
Kų-nors paaukokim, 
Jo pagarbai himnų garsiai

■ Alės jam pagiedokim.

*) Rugpiūčio 15-tb dienų,. 1924-jų metiį vyskupas Bo- 
gačevskis Kastas (Konstantinas) pasiųstas per šv. Tėvų- 
popiežių atvyko Plnladeljliijon (Pa.) užimt jam paskirta 
via esamų ukrainiečių katedrų, o 17-tų d. rugpiūčio atsi
buvo Jo instaliacijos iškilmes. Iškilmėse, taip parodoje, 

• kaipo ir bažnytinėse ceremonijose dalyvavo su Lietuvos 
vėliava ir delegacija nuo Philadelphijos Lietuvių Krik
ščionių Sųryšio. K. V.
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Trumpa ir tiesi kelionė j

LIETUVA
Laivui iSpJaiilda hu pufikausluls

• įrenginiais
‘■RESOtUTE” ‘RELIANOE” 

MALBERT BALLIN” 
“DEUTSCHLAND”

Į Veža I, II ir III klesos pasažie- , 
rius, ir Ulbai gražijs kabineto lai
vai “Cici'c'lanil Molini Clai^n 
“([aiisa,” “Tliurlngia,” “Weslplia- 
liaT Uždaryti kambariai 'lel UI 
klesos patįažiegiŲ. Grįžimas bėgy- ‘

. )e, 12‘mėnėMių nerokuojama prie 
kvotos įstatu. ' -
UNITED AMERICAN LIKĘS

J ULIUS R0TTEMBJ3RG
260 Hanover SL, Boston, Mass. 
arba pus kitas įgaliotus agentus.

<?
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TARASAS ŠEVČENKO,
Ukraijinų kožymįausias dainius-poeta

Ve jri’ ŠevČenko, 
Apie tai kurį 
Daug žmonių sako, 
Kad Jo nemari

. i

Yr’ garbė ir bus, 
Niekad nepranyks;
Už dainų žiedus '. . . 
Jo vis aųgŠtyn digs...

Nes Jo dainelės 
Brolius tikrumus 
Saukia link -laisvės,
Kaip Maironio mūs..,

♦

O taip, kaip šįmet
Jau mat sitkako
Šimts dešimts metų

, Kaipo'Ševčenkų
Uknujinų kuožymiausias

9

’ Gimė, tai .kartų 
Už savo dainas 
Ir nuo lietuvių 
Turbūt’ pagerbtas.

Kės Ukrainai 
Yr’ mūsų broliai, 
Mūs’ geri kaimynai, 
Ne taip kaip lenkai...*■

, t

Tiki daugelis 
Tas laikas ateis,

■ Kad jie su mumis 
Leninų kailį švels

Ir juos sutrynę
<>?»!" ir “Vairo!”

<’ šauksim sostinėj
Ir pyly Lvovo .

ir kogerimisms pobta-dninins.

k *>

i- .

<

gis yra pusakęs: — kai būnu kryžeiviai buvo Lietuvoj įsikū-kaip kad mūsų Maironis, gimė 15-tų vasario, 1814-tų įmitę kai 
Šarvuotas, bijau veidrodyje rę, vienu po kitos teko Žemai-uh* Morineai Kijevos gubernijoj; r " 1...... 1‘- WiM * ■ “*■ “

\ čiams. 1 . ^vasario 26, u palidutas Ukrainoj.

I ii

Kiti dar- - sava pamatyti.

r $■.
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n mirė Petrapily 1861 metuose,
i & v.
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GUNARO
ĮUETUV4

| traiaplauslu Talku, kas hewMte< tre? 
Į jais ekspreso laivais 
j Berenp aria Aųuitanis
I Mauretania
Į (per Uherbourgg, ar Soutbainptona) 
Į .. .. Tiesiai iš Bostono 
į UARONLk.... .Gi’uod. 7. Sausio H 
I LANUAmtIA.,Vasar. 22, Kovo 22, 
Į Lietuviai važiuoju Lietuvon sve- 
| čiuosna neilgesniam laikui kai me- 
I tams, galės grįžti Amerikon ueatsl- 
| Žvelgiant į kvotą.
I Iš LIETUVOS Į AMERIKĄ
I ,TEI manote parsitraukti ^linines 1S 
| Lietuvos, vietas užsakyki# dabar. 
I Musų ofisas Lietuvoje suteiks jiems 
| pagelbų Ir duos patarima. Visi tre

čios klesos keleiviai turi atskirus 
kambarius. KuogęriaUsiąs švarumas
ir maistas. Smulk- fX

i menų klauskit vie- | 
. tinio agento
arba

GUNARU LINE 
m stato S t, Boston, Mote.

Ji (
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Snecialiikvs kilnoti 
iš Bremena i Kaunu,

NOKTI OMAM Um 
1112 VASHINGTON RTREJffT 

BOSTON,MABB.
mini į vietini igeat<.

SVĘSK KALĖDAS 
NAMTEJE Y

Ir Miauk per Bremn’ą ant

S.S.COLUMBUS
ilklžitiušk ir yrelčiatisit toMškat 

laivas, arba kitais laivai# u- 
► . nijos. Išplauto, t
Lapkričio 37 *- Gruodžio 11 
Puikios trečios,klešne kujutoa. 

aiBklri kambariui tlktak
....... . Ii......  i ■!! . r>|fa,„„iiiMii Vir— 
xljiwi/rcrt(j ateičiai 
ji bCffif 12 oifn. nclfc&HHi i*- 
kials sueisimo trąfediwtw^.
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Kuomet metf turėtame moksliį, ap- 
Svietą, tuomet būsime susipratu- 
rios moterys, tai tuomet ne tik,

■pati gąu ŪŽiasu viwJkįaif vrikaūc 
jais.

švento Jurgio mekyklee svetak

rrmrgn

Vakarianš. 

u Aukos VHniaiM našlaujami.

• > t ,• n,; ,i .
..... .. W

n nMniM. 1 -t
Įbes Taryba ižtbric* kinigaildU ||

ourimuMh **■
’ 28 d. spalio čia prasidėjo 40 va
landų atlaidai ir baigusi 30 d. spa
lio, Visus tris vakarus žmonių 
buvo labai daug prisirinkę bažny
čioje kad nei sėdynių neužteko su- 
sėst, ‘kiti turėjo ištisą vakarą, sto
vėti. Svetimų kunigų buvo: kum 

Skripka iš Chieagos ir kun, Cibuls
kis iš Akt'onu. Žmones susirinkę 
kiekvieną vakarį gėrėjosi sv. gur
gia parapijos choro giedojimu ku
rį'taip sumaningai veda gerk J. 
Čižatiskas vištemą jau gerai žino
mas. Artistas aukštai suprantan
tis bažnytinę mušiką, šv. Jurgio 
pai’apijuK choras susidedantis iš 
virš 60 balsų po vadovyste gerb. 
muziko J, Bizausko išpildė mišpa
rus, “Falsi-BordonL” Choras prie 
vargonų acappelĮa. O 30 vaikų 
choristų pildė eluft'alę dalį prie di
džiojo altoriaus duodami gražiau
si įspūdį klausytojams, Tai vis 
dėka gerb. J. Cižausktd kaipo ži
novui taip aukštos bažnytinės mu- 
zikos. Taip-gi didele padėka pri
klauso chorui, kuris su alyda klau
so savo direktoriaus paSfdkų,; to
dėl ir atlieka kuopuikiausiai muzi- 
kalę užduotį. Toliaus dvieilis kvar
tetas labai gražiai išpildė “Salve 
Regina?’ Artistė Marijona ir J, 
Čižauskai ant užbaigos išpildė du
etą “Crucifiz/’' o visas choras iš
pildė labai galingą ir sunkų maršą 

“Domine Šaltum fac,” kuomet 
žmonės ėjo iš- bažnyčios. Čia tu
riu pasakyti, kad šv. Jurgio para- 
pijonys niekad taip nesijautė už
ganėdinti bažnytiniu choru kaip 
daabr, nes choras yra pasiekęs ga
na aukšto laipsnio giedojime. 1*0- 
•Iraug kompozitorius getb. J. Či- 
žauskas labai gerai sutinka su sa
vo mokiniais. Mokiniai taip pat 
yra užganėdinti svo mokytoju. 
Taigi toji galinga vienybes spėka, 
visados atlieka tąjį nepaprastą ga
lingą darbą. Kuomet iš šalies ten
ka prisižiūrėti, tai niekaip negali
mą atsigerėti jųjų visų susiklau-

kaa bruzda, net malonu žiūrėti. Tą f 
•viską daro katalikų vienybė. Kle
bonas kun. Jonas ŠvagŽdys dar
buojasi iš visų jėgų ir Jau daug 
darbo yra nuveikęs.

Montellos parapijoms turi gra
žų paprotį, atsimindami Lietuvos 
darbų pabaigtuves ir Amerikos to
lygią istorišką padėkavones die
ną, ris surengia sueituves. Tai ir 
šiemet 23 lapkričio rengia vaka
rienę ir žada visi kartu dalyvauti 
tame vakare. Malonu matyt to
kią vienybę. Valio visiems t

MentelUeth.

parapijos choru. TJŽtad dabar
ii< yr» toji taip galinga «p«ka gia-1 Imjmm 11 ii 1SM m. VdUyC'S
dojime su pagelba gerk J. čižaus-
ko. Taigi valio, balnytinis ebo-įį Urachų Lietuvos kBialMHUjJ 
ras, valio L. Vyčiai, valio artistai 
gerb, Marijona ir J. čižauskail

Ad. Maginiac.
f

‘(ifiiHtaMgis II), Tečiaųg dAkų ,J
... 1 ..... .... .

t Ieškau savo brolių: Lionginą ir 
Juozapato, Daukinty ir saaarisr ** 
Idodgardos Stulpinienės — Dmt- 
kiotaitės, kurie yra iškeliavę B -'* 
Lietuvos apie .1900 metų, pirmiau- 
šiai gyveno Cbicagoj* Jeigu haM 
žino ar jie gyvi ar ne—prašome 
pranešti man jų lidresą. Ir gal 
jie patįs atsilieps. Ieško sesuo ” 
Vince Doukintaitr, Prašau praneš
ti šiuo adriw; LITHUANIA, Tel
šių apslu, Žarėnų Vh1v KrSpštųi 
kaime, Vincė Dftiikmfait&

n \ *
----- --------------- --------------- - - r ------------------------------------------------------ ---- i'.g.

LAWR1NCE, MA8S.
L DK S. 70’kp. susmukimas 

Ims lapkričio 16 dienų, tuoj po 
paskutinių mišių šventų, Mar 
Jonūkite visi nariai austrhkii, 
nes kai kurtų prasitęsė nmkes- 
tys. Taipogi ateidami ir na
rių atsiveskite, nes dabar nau
jiem nariam gera proga prisi
rašyti kadangi įstojimas numa
žintas iki 50 rentų. Gi vajui 
pasibaigus bus ve! 1 doleris.

70kp.vaWb®*

nėję, neseniai vietinė mergaičių neitame su - savo dukrelėmis 
draugija buvo surengus malkinį 
fokį. Ir labai nuostabu, kact 
viena lietuvaitė mergina drįso atei
ti ant šokių pusnuogė ir užimti

• Velnišką rplę piktindama jauni* sielą ir mkėsime pagerbti savo 
Svetainė paikiai papaoš- etą... Jeigu nėra ant tos svetainės 

jokio gaspadoriaus, tai tuom turė
tų pasirūpinti parapijos komitetai 
Įr jeigu ateitų kokia beprotė iki* 

pusiau nuoga, kad būtų prašaliu- 
ta arba padėta į bepročių namus. Luoti “Bunco 
f Spalio 26 Lietuvos Dukterų 
Dr-ja buvo surengus grąžų vaka
rėlį, buvo sulošta du veikalai “Su
lig naujausios, mados“ ir “Jurgis 
Žiburys.“ Visi aktoriai savo ro
les atliko gana gerai, ypatingai 
didžiosios ir svarbiosios rolės tbu- 
vo atliktos labai gerai.
t Šf menesį tęsis šv. Jurgio para- 
fcijęs bazaras. Kiek matosi, vi- 
hos draugijos darbuojasi energin
gai.

« Moterų Sąjungos kuopa įsteigė 
Vakarinius kursus, kur yrą. moki
nama įvairių rankų darbų. Bet 
deja atsilanko labai maži moterų. 
Kažin delko mūsų moterys nėindo- 
fmauja atsiekti ką nors ’prakilnes- . .
toios Bet... jeigu kas nors pravė- kad esą geriausi kataliki ir taip 
da kokią žemos rūšies pramogėlę, 
būtent, kauliukiį vertimą (buneo1 
gamė) tai tuomet mūsų moterų

Bpąlio lS d. atsibuvo vakarienė 
Draugijų Komiteto surengtą para
pijos labui. Buvo tai smagus ir 
malonus vakacilie m kiokvktio at
žvilgio. | 
ta gyvomis gėlėmis ir vėliavomis, 

'žmonių daiigybė, jų grąžus užsi
laikymas, puiki orkestrą^ kuri 
griežė laike vakarienė# tas viskas 
davė įspūdžio esaut kokiam tai ne
paprastam susirinkime, kur vis
kas iškilminga, prakilnu, manda
gu ir malonu. Apart skanių ir 
daugybes valgių, kuriuos pagami
no vietinės lietuves virėjos, buvo 
ir grąžus programas. .Pirmučiau
siai, klebonas kun. J. Kasakaitis 
jsupažhidmo visus su p-Ie M. Joku- 

’ baite iš New Haveno/ kuri iiese- 
liiai atkeliavo ir mano apsigyven
ti pas mus, ir paprašė jos pakal
bėti. Buvo pasveikinta smarkiu: 
rankų plojimu. Reikia pripažinti, i 
kad p-Ie Jokubaite yra gabi kal
bėtoja, kurios žodeliai išeina iš 
.nepaprastai Jautrios širdukės, at-! 
jaučiančio® ir karštai mylinčios' 
viską, kas yra- lietuviška, kas y- 
ra prakilnu.

Kalbėjo apie Moterų Sąjungą, 
kaipo su ja gerai apsipežinus, lies 

•per kelis metus buvus.Sąjungos 
pirmininkė. Girdėjau, kad šia 
kalba mūsų moterėlės didžiai su- 
siįdomavo; išgirdusius savo lyties 
kalbėtoją taip- gražiai ir įtikinan
čiai kalbančią įgijo daug drąsos ir 
pasiryžo net pagimdyti M. S. kuo
pelę. Valio. Rochesterietčs 1

Antjsa^kalbėjo kun. Kasakaitis. 
Kalb^j^i, ištaręs visiems ačiū 
už rėmimą parapijos reikalų, pla
čiai kalbėjo apie 4 metų sukaktie 
ves Vilniaus užėmimo; vaizdžiai 
nupiešė, kaip mūsų broliai šian
dieną kenčia po lenkų jungu, ir 

< visus ragino aukoti Vilniaus našr 
loičiams. Jo kalbą klausytojai 
patvirtino savo aukomis, žemiau 
paduotas aukotojų sąrašas. Taip
gi šį vakarą papuošė gržios daine
lės, kurias sudainavo gabu daini
ninke p-Ie A. S’aunoraitė, Garbe 
komitetui už surengimą šie nau
dingo vakarėlio, kuris davė gra- 
žauspelno parapijai ir mūsų nelai
mingiems našlaičiams. Vilniuje!

’ * »

Aukos Vikraus nažiairiams.
.5 »

Kun. J. Kasakaitis 3 dol.
Fel. šlapelis 2 dėl.
Be 1 dol; M. Jokubaite, W. 

Stanloy, J. Riekia, S. Platakis, O.

praleisti ilgus rudens ir žiemos va
karus priė kauliukų, bet žiūrėsi
ma į ateitį rimtai, apgalvotai, zu 

1 išdirbtomis mintimis; prakilnia 
|.wr*«k 4i Mvwri?u»u via »>a>v
moterišką “didybę“ o pasmerkti 
visas moteriškas silpnybes, ‘ Buti- 
co‘ parties“ nėra jau taip smerkti
nos, tik nereikia joms visai pasi
duoti — Sąjttngietes gali kombi- 

“ su rankų išdirbi- 
inais ir kitomis pamokomis. Tito-, 
mi pritrauksite daugiau moterų ir 
parodysite joms šviesą. Red.)

. Vargo Duk#

MONTELLO, MASS. 

Bolševikai lenkėja.

* •

DETROIT, MICSI

LDKS. 72 kp. ekstra susirinki
mas įvyko nedėlioję, spalio 26 d., 
hw j po pamaldų. Jis buvo šauk
štas vieno klebono, be kuopos val
dybos žinios, dėl kokių ten neaiš
kumų. Mat jis niekuomet nesilan
ko ant kuopos susirinkimų, tai ir 
nežino kaip kuopa juda —- mane, 
kad kuopoje nieko nėra, bet labai 
apsiriko, kuomet pamatė šiame

? Skaityk ir platink vienintelį 
kooperatoriiį-darbiniita laik
raštį “Darbininką.”

* 
t 

šauilene, V Danielius, J.Mocie- 
jūnas, t>. Dapšieuė, P. Aadriuš- 
kevičienęz J. Bagdonienė, T. Be- 
leckis, P. širvinskas, N. Jurėnas, 
S. Moeiejūnas, J. Baranauskas, A. 
Senkevičius, J. Milli, A. Širvins- 
kas, K. Bazys, A. Lukas, M. Ven- 
tisv d; Stašaitis, A .Šiliniene, Pr. 
šūkis, K. GluŠokas, K. Žellife, M. 
SldhienSį B. Kolas, Kareiva, J. 
Šūkis, M. Kanapickas, A. Gude
lis, V, Piktinąs, M. Kulbis, P. 
Pikūnas, P. Milleris, J. Barimo- 

^nas, F. Eismontas, K. Gervickas. 
J; Nevedenskas, A, Norkevičius, 
V. Uzdila, A* Žiemys, T. Palui- 
kis. '

Smtdkių 11 dol. Vigo surink
ta $60.00. .

DETROTT,

ViokopoMikį.
4

Šiais laikais Detroite rodos pir
moje vietoje stovi persiskyrimai 
(divorni). Jau nekalbant .apie 
laisvamanius, pradėjo skirtis ir1 
katalikai. Kaikurios šrimyim y- 
1-a tokios kur vyras sunkiai dirbęs 
per penkioliką ar dvidešimts me
tų, įsigyja nuosavą naatelį, turi 
užaugusius sūnus ir dukteris, 
jo moteris išvaro jį iš namų.

o
0

r •

Tfk ką |Sėjo ta HpamtaB nfiūionl, nau
ji muzikos veikalai, dainavimui ati' 

plano akompanimentu.

Antim prl/'S (iH'ntį (sMoJ«»ąi>0d 
itvalfliMS (ariol ir
Mitą Rytu* (duetas) .... .75.
OI, Daina#bintą arba duet.) ,50 
ycįfiintai 
(dnetna btis^ui h* 
PlcmenPUs (duetas)
O, Zctarą (mišriam kvar* 
totui arba chorui) ....... 
Aft/ZTc (mišriam kvartetui 
arba chorui) ...L.......
Imant visus veikalus sykiu $4.W 

' Siųsdami užsakymus, siųskite ir 
pinigus ISperkant pašto money or
derį h- adromioklt sekančiu antra-? 
šu;

A. BAČIULIS,
V. 0. Box 16, So. Borton, Muu.

> ■ ......... . .. ....—

* c

JŲ ATMUČIU PRAKALBOS

redak
torius, L. M K- Sus. A. reika
lais kalbūs šiose vietose: 

Elizabeth, Pa., Lapkričio 30 d.
12 vai, po .mišių.

DtRjueane, Pa., Lapkričio 30 d., 
4 vaLpo- pietų. .

MčKees Ročka, Pa,, gruodžio 1 
d., 7 ;30 vai. vakare.

_ExpOrt, pą., gruodžio 2 d., 7:30 
vai. vakare. t

Wilmerdiiig, Pa., gruodžio 3 d., 
7:30. vai. vakare.

Charleroi, Pa,, gruodžio 5 d., 
7:30 vai. vakare.

Donorą, Pa., gruodžio 6 d., 7 ;30 
vai. vakare.

BenUeyville, Pa., gruodžio 7 d., 
12 vai., po mišių.

Pittsburgh, Pa., 254 "kp., Penu, 
Ave.,Jvakare, gruodžio 7 d.

Vandergrift,- Pa. gruodžio 8 d., 
7:30 vai. vakare.

N. Š., Pittsburgh, Pa., gruodžio 
10 d., 7:30 vai. vakare.

Homęstead, Pa., gruodžio 1J d., 
7:30 vai. vakare.

«

Braddock, Pa., gruodžio U d.., 
7:30 vai. vakare.

Bridgeville, Pa., gruodžio 14 d., 
po mišių, 12 vai

& S., Pittsburgh, Pa., gruodžio 
14 d., vakare. . ,

' CH5B3®įS8SBSS2SSBfi5SSŠSH2S5EH3SSESSHSBSESSH

Ar Mau&le Važinėti 
Moismant 

farfeto?
SPfCIAM MDEtę

Rengia mūsųlanija použ- 
• veizda. savo locno atstovo

LAIVU
UESTOKIA

Grii<>dži*3,1924
11 vai. ryto

Mūsų bolševikčliaikatalikėja h- ekstrą-susirinkime, kad vietoje, 
kelių narių (stilig jo nuomonės) y- 
ra kelios dešimt ir visi veikliausi 
kolonijos veikėjai — tai prisiėjo 
Sutikti su kuopos veikėjų: Bara
nausko, c Bagdono, Petroko, Dau
noro, Stėpulioiūo, Šimonio, Usa- 
rio, Zabalavyčiaus ir kitų paaiš
kinimais.

Po dalykų išsiaiškinunb kalbėjo 
advokatas Uvikas, apie vakari
nius kursus ir reikalą tapti pilie
čiais. • •
< Tą pačią dieną, tuoj po LDKfes. 
kuopos susirinkimo buvo Federa
cijos skyriaus susirinkimas, kuria
me dalyvavo ir adv. Uvikas ir pri
sirašė prie Federacijos skyriaus. 
Jo asmeniu visi džiaugiasi. 
>. Vakaro ręngimo komisija tapo 
papildyta p-le B. Daumantarte ir 
p. St. Stepulioniu. Minimas va
karas bus gruodžio 7 <t, š. metip

Dėtroitiečiai, darban, Cambrin- 
dgiaus kuopa stoja tai mumis į 
lenktynes. syinu ir mandagumu. Vyčių cho-

Vienas iš LDKS. o

•s ' , •
Soeij&listų Rojų. Bpauda “Draugo,“ Chicago, III............. .5 

Jo Malonybė, Naujas Žemaičių Vyskupas PraRciikus Karevičius. 
Parašė Kun; A. Dambrauskas, “Draugijos” redaktorius. Šv. 
Kazimiero Dr-jos leidinys? Kaunas................ .............................

Jenhaų Naktis. Laurinaičio Jono-. Krašto Apsaugos Ministerijos
■ literatūros dalies leidinys. Kaunas .______

Ką Mokslas Gali Pasakyti Apie Pasaulio Pabaigą ir Apie apokalip-
tiškąjį skaičių 666? Parašė A. Jakštas. .Kaunas.......... 

Kai-Kurios Mūsų Laiko Ypatybės. (Perspausdinta iš “Lietuvai
tes“) . Kaunas....... r.------- ... .........................................

Kaip Daromi Susirinkimai ir Kaip Juos Vesti. l*arašė F. D. ‘II 
pataisyta laida, šv* Kazimiero Dr-jos leidinys. Vilnius, 1018 .51 

Kaip Išsirinkti Žmoną iš Panų Milijono. Broliu jaunikių naudai |
■ parengė IL Stiklius. III išleidimas. “Katalikas,“ Chicago. .10 į 

Kas šiandien Kalbama apie Dievą, sielą, religiją, pažangą ir so- ■
eializmą. Parašė D-ras Povilas„Mira, Kaunas, 1910m..».. L .15 

Katargon! Atsitikimas Muravjovo laikuose Vilniuje. Parašė P. B. 
“Katalikas,“ Chicago, III.......... ..... ........................ .10

KatoržninkasirTėvynė. Dvi apysakos. ParašeJBr. Vargšas. Chi- 
c ago,.* III. ... »............a' .....,.....

Keleivis. Legenda, Išleido “ Vilniaus žinios.T} Vilniuje. Para
šė K. Žegota .................. 

Keturi SIoiKdogai. 1) Vyras pasileido;. 2) Pati pasileido; 3) 
Parapijos komiteto įgaliotinio pasikalbėjimas: 4) Vokiečių 
kultu' atspindžiai arba šiltine Lietuvoj 1917-ais metais. Pa
raše A, Vienuolis. Kaunas—1920 m..____ ................

Kiaulių Auginimas ir Kiaulių Ūkis.- Paraše agronomas J. Al. 
I910 m. (kaunas ... .*»...., .*.*» ..... .a0

Kiškiai, 5 pasako® vaikams. Parūpino Pr. Mašiotas. Piešiniai 
P. Kalpoko. Vilnius, 1919 m..........—, ,15 

Kovotojas Dėl Vilniaus Lietuvybės. (Kun. Juozas Ambraziejus) .
' Paraše Liudas Gini. Vilnius, 1014 m.<.

Kultūros Viešpatija. 
Kunigai Kovoje Su Caro Valdžia. Kaimas, 1919.... 
Khn. Jonas BalvOciug-Geruris. (1842-1915), Paraše Ą. Jakštas,. 
Legendos Apie Kristų. Paraše. Seimą Lagerlof. Lietuviškai iš

vertė Kun. A. Alekna. Įžangą paraše A. Jakštas. Šv. Kazi
mierą Dr-jos leidinys. Kaunas................... .... .ę...........

Lietuviu Dainų Literatūros Istorija/ M. Biržiškos. Lietuvių Moks
lo Draugijos leidinys. Vilnius, 1919

Lietuvos Steigiamo,] o.Beimo Įlinkimą Įstatymai, trečiuoju skaity
mu Valstybės Tarybos priimta 1919 m. Spalių mėn. 30 d..... ,lū | 

Lietuvos 1704 m. M. Biržiškos. Lietuvių Mokslo Dr-jos
leidmys. ilnitis, 1910 .10

lenkėj*, o gal ir iš protero kraus
tosi. Jiems kad užeina koks ūpas, 
tai Jie keikia kunigus, tikėjimą, 
Dievą ir viską, rodosi, kad jau po 
jų kojų pragaras prasivers. Bet 
kuomet pereina tas kvailumas, 
kuomet suserga arba vaikas gims
ta, tai eina pas polską .kunigą,, 
bučiuoja jam rąnkas, “bažijasi,“

toliau ir tam panašiai. O kai pra
deda kalbėti poterius, tai kažin 

j kaip nukalba, ir save žemiau vai- 
susirenk* didelis būrys: stalus* ap? kų pasistato.

Bolševikėliai ,bolševikėliai, jus 
galite tokius -šposus krėsti su len
kų kunigu, bet ne su Dievu. Jei
gu jūs da krikštijąt vaikus, jeigu 
jūs nepasitikit Leninui, tai balam; 
gi jūs išjuokiat lietuvius ir. save.

Katalikų veikimas.
; Katalikai “čionai turi darbo iki 
valiai. Dabar daug darbuojasi su 
bėrais: vieni pardavinėja, kiti per

inės reikalaują tauta ir visuomenė, ka, o treti da ką daro, ir taip vis-

sėdę, verčia kauliukui sušilusios, 
pailsusios, iki vėlumui nakties. .
i Moterys ar-gi tai čia mūsų idea
lias, ar mes nematomo priešais sa
lve nieko naudingesnio bei prakil
nesnio. Jeigu ne, tai pasidairyki
me po platųjį pasaulį. Vietoj mo
kėję dešimtukus už “gemius,” įsi- 
gykime laikraščių, knygų — skai
tykime. Su jų pagelba pamanysi
me kas yra moteris, ko iš motė-

•f

i
'u.
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SPAUDOS SVARBA
Visi niokytesnieji žmonės’ gerai supranta vertę gerų, doru 

knygų ir laikraščių. Todėl. popiežiai, kardinolai, vyskupai, 
kunigai ir visokį mokytieji ragina visus skaityti geras, doras 
knygas ir laikraščius. Štai kaikurių didžių vynu išsireiškimai 
apie knygas ir laikraščius:

Vienų knygų pakanka paragauti, kitas verta’ praryti, o 
kaikurios yra tokios, kad jas reikia sukramtyti ir suvirškinti.

1 — Badon

Jei knyga kilus nuo širdies^ tai ji pasieks kitų širdis; žiu-, 
tariaus šiaip visokios pastangos ir dailinimai mažai tereiškia.

— Carlyle
Per knyghs mes pasišnekame su augštešniais žmonėmis, o

tas pasišneke^mo-būdaą visiėdls prieinamas* Geriausiose kny
gose išminčiai kalba* į mus, suteikia mums save brangias mln 
■tis ir Bęja savo- sielų įž mūsų. -— Chamtiiig

Kiekvienas, geklžiantis savo tautai labo, kiekvienas švie- 
sos šalininkas? privalė kuodau$iausiai pasirūpinti išplatinti sa
vo apielinkėje dorų laikraščių. NesigailekĮme darbo ir išlaidų 
bažnyčioms, mokykloms, draugijoms, taip pat nesigailėkime iš
laidų tr žygio doriems laikraščiams platinti.-yPref. Kun- Bnčys

Skaitymas protui yra tuo, kuo pasimankštinimas kūnui.- 
Kaip vienu užlaikoma, sustiprinama ir padidinama sveikata,, 
taip antru proto sveikata gaivinama, auklčjama ir sudrūtina- 
nik. — AddiMK. '

Žmonėse išnyktų puse, pliauškimų* jei jie skaitytų tik to
kiuos rastus, kurie skaitymo užsipelno. -- Dartsmk

Vanduo po lašų varvėdamas akmenį prakerta,—taipmudla/ 
tinęs bedievių zaunos negali neatsiliepti ant pažiūrų* ir jausmų 
katalikiškos visuomenės. Kun. A; Kmirm.

x
•r

tieritalttok Aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-lrilipiną. 
Lietuviškai vertė Ktm. F* L. Šv< Kaziimero Dr-jos leidinys. ,15 

(Mų KlairifiiM Vetsalės Taikos Konferencijos metu, Istorijos 
politikos rašinys, J* J. Voronko, Lietuvos Valstybės Tarybos

. ir Gudų Ręikalų Minfeteris. Kaina............ :f......... ,2b 
gyvenimo Gabalilhi Parw K S. T. K U Cldcago.,........   >20

Parašė Dr. T. Želi. Lietuvių kalbeli vettč Juo
zas Laukis. ‘‘Kataliko“ lėšos ir spauda...................................

Homero Vilkolakis. Parašė A. Jakštas........ .. ,10
r Aš Malas Buvau. Parašė Pr. Mašiotas- Vilnius. .............. 15<

i storlja Apis Genovaitę. Išguldė Laūrinas Ivinskis............ .25 
: I Adomo Mickevičiaus Raštų. Mokykloms parinka M. Biržišku.

Lietuvių MvkritaDr-jesleidinys.................................................
Kelionės po Europą ir Arijų. Parašo Pranaičių Jule. Phila- 
““ “ ...2.50dėl phui, Pa. L. *»»»<>)* « € • • « *
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Nuvažiuoeit stačiai į Baltijos 
. Jūrių Bortą kur persorit ir 
’ be v*rgo vandeniu už kelio

likos valandų atvyksit į

KhifriNh

KITI IŠPLAUKIMAI:

LITUAMIA ... .Gruodžio 2S 
Kitoms žinioms ir prekinis 
kreipkitės prie mūsų paskirtų 

agentų •

BALTIC AMERKA UNE
9 Broadway !Hw York

15.
€

5.
6. 
f
L

fr sopranui) l,23 j 1 
?fas) ...... .50 >

.50

Jlt

t

j

stuu mnmn'; 
SAMIEMS '

Mes turime naują Dta- 
todii Rydymul romatlz- 
mo, karią mes pMtąafc 
me į namus klekviean

’/Sio talkrnŠČIo skaityto 
jo, kurta tik pareika
laus. Jeigu jus turit 
skaudėjimą jmų dmu- 
italuose aj’bftsąuariuose. 
Jeigu jus kenčia statūs* 
mą oro permainose, fctat 
proga tabandyt naują, 
metodą, kuri atsieina pfr* 
gial 1l- kuri pagelbčįof 

Jeigu jūsų liga yra Ir chro-fihitams. ____ ______________
nifika ir užstaenčjasi lr 'jokfos jęydae*. 
lės joms negelbėjo, mos patartam !&• 
bandyt filij metodu, ktiriij mes pashm* 
čiame DYKAI Išbandymui.

DYKAI MUSU LĖŠOMIS.
. Mes neprašėm nuo jūsų jokię ptafe 
gij, tik prisėskit savo adresą. Mes ft- 
siusime jums apmokėta pašte DYKAI 
IŠBANDYMUI musiį metodą, šimtams 
šita, metodą pagelbėjo, pagelbės jlir 
jums. Nepraleiskit geros -progos pasi
naudoti. Rašykit šiandien, jeigu jąa 
kenClat nuo romatizmo.

PLEASANT METOD CO., 
. DoptNlO •

No. Asliliinil. Avė.; Cliicaco, IH
..... .  . ..... . ............... . ...................u. . ................... ■■■. ■ . - .■ ■■■<

4

■

Mergitios—Jttm* 
JH4>&PČbriUžslM|p€ 
Buvo Mkri, tarane* nIeki+Miiėkia 
ka» yra. plti»ka»oa fc- kaip auo ją 
atenkratyti. Šiandien, yra -rfMIMt |»* 
[H»Ui dalyku užtaikyti «n<o p)MC 
kils ir galvo« od< kurioje M arei- • 
koje padėtyje, 

ištepant kalvį kaa. vakanie einant gulti 
per Mvaitę ar deiimtj dieną, KMkl- 
kiną plelakenaa k paragina jįS*Q 
plauką ’ auginių- Po t3. naudokite 
Ruffteit tik retkariHaie milig reikalo | 
ir d*ugf«a neterMte jtkią nienf>g» 
mŲ *u‘ pĮtMkanpaU* 
Ba*ika«46c. apifebete, atite U* 
priaitinčiaer atefiaia dirbturk. ,
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į . F. AD. RlCrtTtR « CO.
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i A. r. GARMNEB-*. SIMONAVIČIUg ,

I MRDIWFWtfr6WWW;
g Pas mus galite gautgerimsrią išdirbiam gruma*
r ffiMKir lietuvUkus rolių* <W JfMdi ptobl
g $325^, * * MM* kreipk**:
g- BMMMt >XAM& GO»
? 472 We«tminiter Bt., Provicbao®, *. 1

*
PAAIŠKINIMAS

UMsnkant knygas iš katalogu, 'visada rnikia^ p^žyhtetJi 
mygąs vardų. Vžinukesnį žeminus dolerio galima siųsti pašto 
žęųldęliąi^ Virš dolerio reikia siųsti čekiu arba wde-j
riu° Visais reikalais kreipianties iiKj>inig^s siuneiwnt?M.sao-. 
met adresuokite taip: '

‘“DARBININKAS"
366 Weit Broadway D Souih Mmb.

i

1.00 >
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V APIE ŽIDANAVIČUUS 
į- ; KONCERTU 
f - - —,—■

i “Sandara” apie Židanavi- 
čią, kaipo smuikininką'Šitaip

- paraše: * '
> “Smuikininkas pasirodė la

bai susinervavęs j dėl to nega
lima šį kaii: spręsti jo gabumai 
mnuikoj.” 1

" “Keleivis'’-gi šitaip parašė: 
, “ Židanavičius yra labai ga
bus smuikininkas artistas ir 
griežia labai puikiai* Jis grie- 

* žė keliatą gana sunkią veikalą 
ir jo smuikas žavėto žavėjo’pu- 
bliką// -

pas tik nusimano muzikoj, 
tas pripažįsta p* Židanavičini 
gabumus. Išeina, - kad sanda- 
riečiai yra dideli liurbiai. Juos 
per ilgtis metas lavino kompo- 
riterius Mikas Petrauskas, o 
jie pasiliko neišmanėliais. M. 
Petrausko darbas tarp sanda- 
riečią nuėjo vėjais.

Be to “Sandara” dar štai 
ką paraše: “Antanui Židanavi- 
ciui reikia atiduoti’ kreditas, 

_ _ kad jis sugebėjo išvesti So. 
Bostono parapijomis is po baž
nyčios skiepo ir ateiti į Lietu
viu svetainę. Patartina Žida- 
navičiui dažniau surengti, kon
certą ir pripratinti pavapi jotais 
ateiti į Lietavrą svetaines” 
(turbūt svetainę). M

Tarsi Lietuviu salė pasižymi 
kokiomis geromis ypatybėmis. 

. Kaktas yra, kad toji salė kiau
ri, apleista, nešvari, nevadin
ta. Svarumo žvilgsniu įi daug 
prasčiau stovi už pobaŽnytinę 
.salę, o sn parapijine sale ant 

/ 7-tos gatvės, tai net iš tolo su

silyginti negali. Nors parapi- 
jonai paprato švaresnėmis sa
lėmis naudotis, bet reikale tu
ri naudotis ir apleista Lietuviu 
jale. Ir naudojosi ja. Jhk joj 
kalbėjo knn. Garmus, kompozi
toriaus Naujalio koncertas ten 
buvo, .tąsyk kun. Urbonavičius 
prakalbą sake. Parapijinis 
choras ten rengdavo, koncertus, 

. vyčiai šokius, kol neturėta sa
lės ant 7-fos gt.

Tai mat kokie tie sandari e- 
čiai. Nežino nei to, kas čia 
pat dedasi. Nežino paprasčiau
sią atsitikimą.

A

K

VAGILIAI.

Vagiliai išpiešė tris 
(?harlestowne: vienam 

. $200, kitam $7 
krasaženklį,

statas 
rado 

ir' tricenlinį 
o- esamąjį} saite

900 doleriu vertės boną neėmė, 
gi nuo treciojo saito tapo nu- 
baidvtij

“SANDARAI“ ŽANDINĖ.
“Sandaros'’ redaktoriaus in

tencija, rašyti Dievą iš mažos 
raidės, jau rodė vaisius — štai 
ką rašo iš Racine, Wis.:

“Katalikai pamatė, 
“Sandara*J yra tikrai bedievi: 
kas laikraštis ir kataliką kru- 

• vinas priešas. Tadgi jaunimas 
nieko nelaukęs ir apleido san- 
dariečią kromelį... “

Tai kibius jaunimo ir visą 
racįniečią pasirodymas. Taip 
visi susipratę žmonės, elgiasi.
. -- __

f *
t

Dr. J. Landžius jau ajidare 
ufisą^ savo namuose, 772 K 
•Broad\vay, Šo. Bostono.

kad
v

'Telephone South Boston 852(1 S 
A.ū. ŠALNA (SHALNA)S 

LIETUVISADVOKATAS j 
Balyje du Universitetu I 

(tomeli Univeraity m A. B.j 
G. WMhlngtonJJniv. bu LL,B. H 

“DARBININKŲ** NA.MH g 
(antros lnboa) ■

M W. BroidtfftV' B*. Bortet. i 
R e r I d e.n e 1 j a g

•05 ttarvard St., Cambtidge, 3Iaw. ■

k

r trttau MUSrtBpjL
Litiuyo« Vyčią 17 kp. Šokiai 

kurie buvo rengiami kas suba
ra, visiems gerai žinoma, per 
nekurį laiką buvo sustoję, be; 
dabar vėl prasideda. Pirmieji 
bus subatoje, lapkr. 15 d; pa
prasta laiku ir paprastoj vie
toj, 492 E. 7-th St Nepraleis
kite progos. Visas jaunimas 
ant šokią. Dabar yra paimta 
nauja orkestrą, net 5 piece’ią, 

Rengėjai,
*

PONZI PALEISTAS.
Šiomis dienomis ėjo didelią 

niiošimčią mokėtojo ir paskui 
subankrutijusio Ponzi byla. 
Ponzi savo pusę gynė pats, ne
turėjo advokato, ir pasisekė j- 
tikrinti prisaildntuosius teisė
jus (jury), kad jis nekaltas. 
Tokiu būdu, kuomet prisiėjo 
teisėjams išduoti verdiktą — 
Jie pasidalino į dvi dali (turi 
visi vienbalsiai sutikti) ir ne* 
galėjo nieko galutino pareikš
ti, tad teisėjas juos paliuosa- 
vo, o Ponzį paleido: po senuoju 
užstatu. Kada iš naujo jis bus' 
teisiamas, da nežinia.

PATARTINA PIRKTI*
Manantiems pirkti- kokius 

pirkinius dėl Kalėdų, dabar 
būtą neprošalį’ pasidairyti ir 
nit upirkti, nes dabar daug pi
giau, <> kuomet tik atves to lai
kus artinsis prie švenčiu, tai 
vtoos prekes pakils.

BUTĖNO KONCERTAS.

niūkė, tai jau negražu. O jei
gu ji yta operos dainininkė, tai 
nereikėja* sakyti, kad ji prašė 
ties tai perdaug didelis pažemi
nimas dainininkės,

Antra, esą p, Morkus nedai
nuos šį vakarą, nes rengdamas 
<ą koncertą nušalo* Bet ką nu
šalo nepasakė. Tas publikoje 
.sukėlė juoko. O programo ve 
<lėjaa sako, “tai paprastas dai
nininku “ėNcuse.” Reiškia, 
smogė p. Morkui tiesiog kak- 
tanV^nšnie^^
ra.
c , • Reporteris,

A. f A.
M iro Šri. Jono Ev. Bt. Pašei - 

pines Draugystes nare Pranciš
ka Mikalauskienė. Jos kūnas 
randasi po No. 248 Fourth St, 
So. Boston, Mass. Laidotuves 
hussubatoj.

Rašt.
Žymaus dainininko p. Jono 

Butėno koncertas Įvyko lapkri
čio 12 d., lietuviu svetainėje. 
Apart p. Butėno, dalyvavo 
p iiia Belkns, p-le Mitrikaitė ir 
■pijanisfas Vosyl Petrov. Visi 
savo užduotis atliko gerai, y- 
patingai p. Butanas ir'Petro v, 
senas žmogus, bet jaunas, ne
nuilstantis skambintojas. Jis 
■akompanavo visiems daininin
kams, per visą vakarą beveik 
neatstojo nuo piano. Gi apie 
p. Butėną daug ką sakyti nėra 
reikalo,^ nes jis jau nuosena-i' 
yru‘žinomas kaipo geras daini
ninkas. O dabar savo daina-■f 
rimą jis yra daug pagerinęs, 
matytis, didele permaina,, bal- 

daug lengvesnis ir malones
nis. j?ats. seniau . girdėtas 
"Kalvis“ jau daug kitaip kala 
iš f!utčno krūtinės.

. Butėnas savo repertuaruose 
turi daug ideališką dainą, ir 
jas gerai dainuoją, jis jau tik
ras artistas — pažibos lietu
viams. - - .

Žmonią buvo prisirinkus pil
na svetaine — visi gėrėjosi 
■ la inią tako koncertu.

Negalima praleisti nepada
rius pastabos rengėjams už 
terliojimą meno, būtent, įsilei
dimą srovines propagandos — 
afišavimo sandariečią krome- 
Ito. Jeigu Butėnas, a-r jam tono sandariečiai skelbėsi Vil- 
koneertą rengėjas Morkus lai- ntą. vaduosią. Šaukė mas-mi- 
kysis tokios taktikos, tai savo tingą. Turbūt žmonės nujautė,

' t

■; ■■
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SUEIKITE.
Šv. Jono Ev. BĮ. Pašelpines 

'Draugystės nedėlioj, lapkričio 
16, 1924, antrą valandą po piet 
bus susirinkimas, ant Septintos 
gatvės 492 salėj. Visi nariai su
eikit. Bus-renkami kandida
tai į valdybą 1925 metams.. •

‘ Rašt.

ir. vigai mažai tesuėjo. Pasiro
dė, kad ne Vilniaus, o partijos 
reikalams rengta* Retas ku
ris iš kalbėtoją užsiminė apie 
Vilnią, vien agitaciją vare už 
Sandarą. Teisybė ta agitaci
ja buvo kvhila ir be jokios taip, 
sakant ugnies. Ivaškevičius pa
dejavo, kad taip matai žmo
nių. Sakė, kad girdi prieš rin
kimus sandarieciai buvę su ai- 
rišiais susidėję, buvo surengę 
prakalbas majorui, kurs ant f, 
gubernatoriaus runijo, o žmo
nių atėję tik sąujalė. Tai gedą 
nuo airišią tarėjo.

Ten buvęs*

MOTERYS INDERLANDU 
INDUOSE.

predtita Iabhi susiatftĮ®t ap
teps B^oviniiis supdžiata* 
mene to netupėtą rautis*

.JEotas dalykas labai gadino 
koncerto skonį, tai netinkamas 
asmuo vedimui programo. Vie
na, jo kalba labai neinteligen
tiška, neaiški, neapdirbta ir 
keista, antra, matytis, žmogus 
labai nervingas ir nepripratęs 
ant estrados būti.

Štai kokias keistenybes jis 
pavartojo* Išėjęs pasakyti, kad 
rtetoje Neviackienes dainuos 
p-lė Mitrikaitė, pasakė, kad ta 
panele prašė jo, kad jis ją per
statytą kaip operos dainanin- 
kę. *

Tas gerai, gal ji ir prašė, 
bet jeigu ji nėra operos daini-

■

Šioj šalyje, moterims, ar iš
tekėjusioms ar ne, visos preten
zijos atviros įr jeigu turi tin 
karna išsilavinimą, tai nebūna 
skiriama nuo vyro, su atatin
kamu išsilavinimu, Čionai, vai- »■ « 
džios įstaigose tarnauja gydy
tojos, jurystės,‘mokytojos ir tt 
Moksliško išsilavinimo gauna 
Europoj. Vietoj ruošiama tik 
į mokyklas žemesnio ar Anduri- 
nio- laipsnio. Visur ĄTa priiriT- 
ta, kad mergaitė net ir aukšta- 
ją sluoksnią, pasirenka sau 
yieuą ar kitą specialybę. 
Brangstant pragyvenimui ima
si uždarhiavitno m ištekėjusios 
moterys ypae ’daiig moteriškių- 
yra. gydytoją ir mokytoją.

PA ĮSI J IltU t IjSElSį;1 mosy rs
«*., SAWA1MC

i A.
• e251 Binadway, So. Bostįa

*

vikiui p!<t*i saldainių kk.i.ctu- 
*V“ Ubai geroj vietoj prie lietįiviylb.it- 
įsyGosi, tarp dvieju dideliu mokykit}. 
Lietuviui labai tinkama vitm. Dėl pla
tesniu italu,kreipkite į •'Durbtūtako ’ 
ofisą, 2t6 Brcndyray, So. Boston, ITiu-*.

PARSIDUU]DA~
,^.12* Beimyni} namus gražioj v It to j
yra labui ge’runr pataisyme, reudij 1250 ĮŽjdoiaia nuo 91kl 12 (pagal sutarti'
, - ,-------------- -----Wa,u*,tuj TIKIM,

Dorchęrtery, puikus yardas Ir iiamas

į iufr-ėsi prekė $21 tiOfc
A17T BHOADvVė.1j, So. Bostone 

šautuve ir 2 leimįnų y kumlitcrių ast
mos, progą -d»| Jdzplo, prekė $lr.fX(O. 

" -K* I V A S
361 Broadwiy, South Boston

 .«

CRAŽUSNAMAS
18 kambariu vist naujausi improvemen- 

'tat, '5 Šildami pečiai, elektrikas ir. vie- 
tudlel garadžtaus; r.ndii $135 į mėne
si. Savininkus per toli gyvena todc-l., 
nori labai parduoti, l‘rekx tik $J2£(jO, 
A..1VAS, 3*31 Btuadvvay, Ko..Boston.

PARSIDUODA TONIKO 
EDIRUYSTĖ 

Biznis gerai išdirbtas, Priežastis par- 
iluvfmo — įvažiuoja į kirų miestą. 
Kreipkitės: CWBtE, 16'1
Ame.* Mt., Mohfelot Mass. Tel. Brock. 
.1254-L . (Gr. 1)

. ... -------- ......... -. -    -r * |

PARSIDUODA DRABUŽIŲ 
ĮRĖEVf RYKĮJ.KRAUTUVĖ I 

r.ietnvly Ir lenki) apgyvento] Iroloaijoj. I 
ll.oOo Metųvlų ir 2,0fKi lenkiu o tik vie - j 
m drabužių krautuvė. Biznis. Isdlrb- Į 
faa per 15 nietų, Ta< biznis turi būt i 
greit parduotas, nes savininkus, yra pro I 
verstas greit važiuoti* į Lietuva. Tusi 
d'znl.s netoli nuo Lau rence’o Ir latreli į 
Tisus nurodymus gausit per “Darbiniu į 
to”* redukcija, 360 Brnadrcay, So. Bos-1 
ton, Mass. S“S.—17) I

' __________ I i

r

a. y įtožiiis i „... n w i "9-. g Į lieptu žiedai be lapų 65c.r»v., 5 sv.
» *------ •* / J| $3.25; paplftllkltt lapai. 7tfe. sv., 5 nv,

kw|— $3.001 puplaiškių Šaknys $JL »v„ £ 
(^Keleivio” nktn#) ‘ «IST- “ >3-85; stambios- trejafikcf .#X<, 

SlhiRiO jitjo 9 iki 12, ™ ^5c^rr daulrb^sk?^
Ji .on <51 s v. 25c*, o $v. — *oc. ir aaų<yBes*ie>^Seredomls nuo 9 iki 12 taL die^f i|.KtiUoŽ?* 'At3^sk 0 *a"sl 

gdūhatotnfo nuo 9 iki e vata tMi gįkrttal°sM*
fintai* hrtA fil 5$

s^a»ssĮ3mastf^ij0a0ęi6»0ęs»‘ 1449RudFon Ave/Rochejiteri N. Y. 
_ ’x’’ / *1 •> ■ , . _■ _

■ y [$353; puplftllkltt lapai. 7fe.
— $3.00; pUplalUdų Šaknys

.r< Kata swsa III

UEURUt R. nūs
ADVOKATAS 

811-812 Old South Jtaiidiiiff
294 iVashington Street [į

.Boston, Mass. Į
Falandoa: M A; M, Iltį 5:to P. B. ||l 

KAST BOSTON OFFIOE
147 Maverick St., Rast Boston į|

Teleplione kast Boston 1490 įl 
<9goeHimo tūiii III

87 Gorham Avenue, Brookline | 
lelephone Jlegent 6563 IĮ

ANTANAS JT, KNEIŽY3 Į 
kuris lanko Rnttolk Teisti} mokyk- |t| 
1< ir užsiima liesi Katate ptirdavi- III 
nėjlmn, btina mano ofise kasdiena JI j 
nuo 3 ilū 5 valandos po pietį} .IšKky-11 
rus Šventadienius. lietuviai, kad r 
ir matai sukalbantieji angllMkat ga- H 
u kreiptis įvairiais reikalais paa 11 
mane. A. K Knelžlo adresas yra ||į 
toks: 308 E. Ninth Street, Tel. So. 11 
Boston-leaA -——7-—- |įį

» ICIaBoittoMO

J. MACDONELL, M. D. 
(JaKmo tMitebtH ir 

omo TAtxKW>»: Bytata iki 9 M
Po platų nuo 1-41

■ f > Vakarais nuo6—0 
1M* Iroadtray, 80, Botam

4*

rii-riĮįim-'r--T"''."f'Įr.Hir

Tel. So. Boston 046^1.

JURGIS STULAS
458 WRBT BR0ADWAY» 

Hottth Boston, Man. 
Darom dailius paveikidus. vatadltoa 
traukiam vakarais, Uiąllkom vi
sokios rėmus.

m.

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ vai.e iki 11 ryte, likt8popiet, 7 iki 9 vata 
880 Broadway, So. Boiton.

Tet.So. Bostoil'2831,

Ūfįso Tel.: South Boston 8972—R. |r| 
tteald. Tel.: So, Boston 1912—W. jį

S. BARUSEVieiUS
Lletnvlškas Graborins, haliamnoto- [j
Jas, R p ai Estate ir Pnbllo Notaras. ||į .....

843 W* Broadwąy,
South Boston, Mass.

Realilėucijn: 237 D Si., So. Boston,
■ ... ......... .....

4 .I

f Tai. Brockton^^^^l

DANTISTAS |
STOGDENGIAI

(ROOFING)
Smalos Ir žtyrio, metalo, šleifo Ir || i? 
ašpalo šlngelių. Tai yra spnlausl ir III jį 

■ Atsakančiausi stogdengiai So. Bos- llį 
tOTfe/Vįsas darbas gvarantno jamas ■įl Į į 
11'yT,t Lktt0RMSBYa& SON (UNDERTAKER) ; III

216—218 Bowen St., So. Boston Į I Sliiomf pasiskelbia .atidaręs, nau- į
■ J . . UI Ją įstaigąkuri kiekvienam malo- r!

(Tarpe E ir F Streetfl) II I II nim patarnaus laidotuvių relkaluo- III
Tel.-Bo. Boston 3662 IH nepaisant ant kokių kapinių, |į| _______________

111 sulig uoto laidojančių. .. .------------- m - — -z=n;-.
fissgatcssssssGssssssssssįsss^gss} UI Totai Monrello’s Ir apylinkes Me- Į| į|į . Tel-, 80* Boston 0823

| tuviai, prašomi yra panagiuose; rel- į . LIETUVIS DANTISTAS 
l| ;ltaltJose kreiptis.pas savo tautietį: įl nn lt Xf Aianm 

ii T*1- S. B. M4t | VAITEKŪNĄ (WAItT) | DRi Mt ¥■ G AS rE nJ, KALINAUSKISI 1-ft.ttH!-”■ .
| ADVOKATAS | L .„iįį ISS ,6. « '

x 414 Broadwav. So. Bostone III  Telephone ___ jį[. pžiaai; Jždaiytasaubatos vakarais ]
X (Antros lubos) .... g į,-,,--- . J

Tel. S. B. 381)5—R.

E. I E T U. V 18 Jtį

OPTOMETRISTAS
4 . . < ^rf<^ .

ISegzamlnuoju akis, priskirtų aki
ntus, kreiviia akis atitieslnu ir
amblijoniškose (aklose) akyse im-
grąžinu šviesą tinkamu laiku,

J. L. Pašakarnis, O,. D*
1 447 Broadway, So. Boston*

JIS PASUNKĖJO 13 SVARŲ 
• Jaučiasi Labai Dėkingu. , . *

L. R. Taylor Iš V/iilow Bend, Va. 
rašo; “Aš dėkavaju .Toms už pagelbę; 
Iniria esmt aptarSjęs iš .Tusi} gyduolių. 
Aš- netiktai atgavau sveikatą, bet Ir pa
sunkėjau 13 švarų; Aš dabar jau Imu 
ketvirtų bonkute Nuga-Tone.' Alano gy
vastis iirildauso nuo Nnga-Tonu, todėl 
aš jaučiuosi labai dėkingos.’* -

Mų$ų skaitytojai, atras Nuga-Tone 
neblėdlngą, malonų ir veiklų gydytoja, 
kuris padidina stiprumą Ir pajlegą tai
so apetitą, nervus, kraują ir kūną. Ji
sai sutelkia tinkamą miegą, stimuliuo
ja -kepenys, ir laba} gerai reguliuoja 
vidurius. Nuga-Tone yra garantuotas 
fag patenkins - jvltols, arha gražinama 
jūsų pinigai. Pastebėk garantiją snt 
pakiuko. Rekdmėflduojamas, garantuo
jamas Ir pardavinėjamas per visas ap
tiekus ; arba prisiųsta $1.00 ir gausit 
tiesiog iš National Labavatory, 1014 So. 
TVabash Avė., Chfcago, III,’

ANT GREITO PARDAVIMO
- Ęavšldupda' Čeverykų taisykla sn vl- 
soifnis mašinomis, kurios tik yra reika
lingos prie taisymo Ir visos geram sto
vy. vieta labui gera vien lietuviais ap
gyventa. .• Biznis išdirbtas iper-penkis

(GUMAUSKAŠ)
705 Main Bt, Montallo, Man* 

(Kampai Broad Street) .

DU SKANDALU.
‘ Bostone iškelta eikštėn>< • • ‘
skaądaln. Vienas taiantDeer 
Island. Ten koncentniojaiąi, 
tiili • prasikaltėliai. Pasirodė,1 
kad-ten ėjo didis girtavimas..
•Netikęs buvo prižiūrėjimasX. . , u . ... . .. r

v. . . . . , ... nietuA'Ir darbo yra. įyalias. Parduosiu
Viršininkai buvo patys istvn1- lAbal pigiai; nes savininkas nešvelkiio 

■Rot notvoni nežinaTit la‘ir pfųrnl gydytąjį} rtatarimuš turiunei neiycią nezinam |apleistI SJlV0 clftrbiį. J(?i pIrktlJ .nopft.

du t *■

f

K<y 
vienas augštas valdininkas nuy 
plaukė nepastebėtas ir viską 
Misekė.* Tas yra didžiu smūgiii 
dabartiniam majorui.

Antras skandalas tai išviįkiy 
mas*viešumon šlykštaus stu
dentą gyvenimo. Ištvirkimas

*" ' * • , t q pui.'jymun ia jjuriviimvj vivluj* m*

Girtybe labai-sprinkit pas “DARBiNiNKAšy 366 
Universitetą nroadway, So. Boston; Mass. CN20)

besąs didelis, 
prasiplatinusi, 
valdybos imasi -griežti} priemo
nių įvykinti padoresnį studen
tu Užsilaikymą.
I I I II- .. I

. KAIP VILNIŲ VADAVO.
Pereitą nedėklįenį So. Bos-

'tyres ruleto darbo. ;fal upsiiinu pramo- 
Idnt. RTCHARD JARMALzVVIČIUS. 87 
Artliar St., Montello, Mass. Gyvenimo 
vieta 7.7 Blėhdel SS. (KIS)

ANT RENDOS
KAMBAlllAT ant Išlelldmo su Šilu-. 

k ma; elektros šviesa, maudynėm,; su vi
sais įtaisymais ir parankioj vietoj. At;

(N20)

---------------------——_J—... .

ANTRO MORGIČIO 
DUODAME PASKOLAS 

.Šateikiam norintiems antro morgičio 
paskolą Ir skolinant pinigus ant namu 
labai lengvomis išlygomis. Kreipkitės 
Room 615.333 Wasliington St., Boston. 
Mass. Tel. Congress 3580. 1X29)

. J. AKUNEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

Sutelkia gerlausf paskutinį patar
navimą, todėl verta pas Jį kreiptis;

Ofiso adresas:
258 Broadway, South Boston

- Tet S. B. 0183-W.
Gyv. 820 E. 64h St., S. Boston
r., į ■-i ■ ■ rr-Yrw—.....-

=rjįi^—■;■—-> 7 — 11Į——   - ' ■* - —■..-T1"1-—

/■ Tel. S. B- 4050 U
daktaras: Ifl’HTsyffEl 

ĮIII.IAIIDŽIUS-SEYMUUR Ls3^Kii»| 
? | |t Lietavys Gydytojas ! jf| Į valandos :Nuo a r.iki 7.<.-ota |

UI! 772 EAST BROADVTAY į 
tiĮl So.*Boston, Mass./; | SV* JONpEV.BL,ĖAW5L^iilĖ8 
U L JVAĮĄNĮioą: V - J DRAUC^£Š>YA0YBOB 
III nifo O ‘ryte jkl 9 vąb. vaHrfc [į . . . . ATmUflAT* ,

*1 PIRMININKAS—-JL Žobai
'I . 589 E. 7-th St, So. Boston, MaM* 

Telephone So, Boston1510—J, 
IVTCE-PIRM. —«• Kazys-Jtmbroza* -; 
; 492 E.. 7-th Bt., So. Bohtota, Man.

PROT. RAŠTININKAS — ą, GllnecHo, 
- 5 ThomaS Park, So, Boston; MiUB*
. FIN. RAŠTININKAS — M&taš Seiki*, 
| 40 Marine Rd.t So. Boston, MasA
IKASIERIUS — A. Naudžlunan, 
| # 885 E, Broadwy, S. Boston, M»M. ,
SLARšAtKĄ — J. Zaikfe;

j 1 7 WlnfIeld St., So. Boaton, Mass, 
I Draugija laiko susirinkimus kas trrt 
Į šią nedėklįenį kiekvieno mėneelo, 2-ių 
| vai. po pietų S v. Petro parapijos sal$X 

: 492 E, Seventh St, So. Boston, Maso.

T
rf.

I
LAIBŲNATEN 

ŠVIESA

Mes žemiausia kaina suveda* 
me drątus dėl Šviesos-Šilumos 

. ir jėgos
JOHN F. LYDON

324 E Street Tel. S. B. 4269M .
TEISŠETAS EI.EKTRIŠINAS 

Specljalistas dėl namų suvedima

*r

T

■ ■ ■ T Ii • ■' •"•■.'t* T'(. •'< 1■'
■r- ■'<T ■■Tyr.r it r

Mokinkites angliškai
Amerikoje esantiems lietuviams pramokti ang

liškos kalbas yra gyvas reikalas/ Nemokantiems ir 
ažai temokantiems turime tam reikalui knygą. Btai 
jos: ‘

RANDVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS, pusi. 310 
Kaina $1.75.

Antras daiktas yra tai žodynas. Žodyną teip-gi 
turime.

ŽODYNAS angliškai-lietuviškos kalbos, pusi. 
835. Kaina $5.50, drūtais apdarais $6.50.

Iš didumo vienos ir kitos knygos galite spręsti, 
jog iŠ ją galima gerai angliškai pramokti. Vist ją 
įsigykite. ... ■ y .

Pinigus su užsakymais siuskite:

“DARBININKAS”
■ 866 W. Broadway SA Boston, Mask

- / ** Mf- r*’ ’*■■**. ‘ '

. d -r. r

i—-

r*

W

1? A* V *
• Parduodame naujus BUICK 

automobilius su šešiais brelkals 
(motorais) puikiausios, tvlrčlau- 
sibs mašinos anf kelio. Galima 
ati Buick lengvai pradėti važiuo
ti ir lengvai sustabdyt. Nemo
kantis važiuoti galt lengvai iš
mokti 
ma l 
c?nse> važiuoti ąutomobUiu. ■ 

PrekS naujiem Buickatn nna ,V 
$1,079 iki. $3,600. Vartotos ir 
perdirbtos marinos mirt $100 iki _ 
$1,200. * Xj

Parduodame 'ant lengvi} ISmo- f • 
kčjimu ir labai greitai Ižmokina- 
are važiuoti,

Teipgl parduodartie ba tarėjas, BADIO ir visokiu automobiliams reik § Į 
menų, tederu, tūbų ir 1.1, pigiau negu kur kitur mieste galima pirkti IrSĮ 
talsojne mašinas nebrangiai Ir atsakančiai* ®1

Ekspertai mekanikai padaro ištlrlmų (tęst) ant, mašiną Ir ha tarėjų ’ Į r 
visiems dykai Lietuviu garadžluj lr automobiliu krautuvu. J t į

MOTOR 8ALE8 COHPANY |
641—60 Kast Broadway, ■■ Swth Boston, Kasa. g|

• ‘ . BUICK SALES ANŲ SERVO®
Telephone So. Boston 0376 Ir 1870.

t *. - • **1 t • ■

’ ‘ te f ***■''»* .

I

VAWB-IN-H£Aį>

ti ir su musų pagelba gali- f Ji & 
greitai gauti leidimą (M- Į /J JF 
ak vnžHfirifl tfiitnmhhHin f

D. L. K, KEISTUČIO DB-GU08 
VALDYBOS ANTRAtAI 

Pirmininkas — Antanas Pastėlta i 
j 146 Bowen St., So. Boston, Ma«k 

J Vlce-pirm. — Martinas Knlstnutas, 
Į 4062 Wa<?hington .St., BosUhdato 
H Protokolu Rašt. —- Antanas Maoejums, 
U 450 E. Seventli St„ South Borto® 
ĮI Fln. Raštininkas — Juozas VlnkevISii 
H 906T E. .Broadvrny, Šouth Borto® 
H Kasierlus — Andriejus Zulleckaa, 

307 E. NInth St, So.-Boston, MaA 
'[Maršalka — Aleksandra .Talmokaa, ** 
J 216Vj 5-th St, So- BostoouMaas^

S lmšneslntus suširlnklmns kas Plrm€ h#» 
Afdčldienl kiekvieno mftneelo po No. 6M 
y | (Vaabington St, Boston, MašS«, li8ft

■ >

I

1924
J Naujos KanklėR. Šį kartą J 
į leidžiama knyga — “Treja Į ę • ». T>- „T |> vinnnn . 31 JJW% O-rn »T., BO. -BO3UM1, JUUW,į Metu Kankles, už 1922-3-4 jĮ Drausto U L. K* Keistučio laitai 
f metus.
• <| VYKSIUngion sr., ivcsiou, Aiasc., *įowį Troją Metą Kanklės B| valandą po pletij. Ateidami atalvaakitt 
i bus atspauzdintos Lietuvo-į|J?1*?*!SBR2Š5h“*r,,> prta mwą *** 
[je ir išsiuntinėtos visiems JI 
į užsiprenumeravusiems Ka- JI

tTU.A-1^, klrmlnlnkae

Vtce-plrm. -

Prot,

| ledoms, 1924 m. Preuume-ji 
Irąfoja kaihą už Treją Metą Si 
J Kankles du doleriai, o ve- J| 
Į liau bus brangiau. " 
j Antrašas: 
į MIKAS PETRAUSKAS 
į Laisvės Alėja, 60. Katum 

Lithiuttihit ’
Finigiia eląfit pašto 
moriey tačfc*iaU

p. a.
1 A

*» f* & <

r|tv, kizimuro r. k, dr-job
VALDOOSANTRAMI

_ _nInlnkM — J, Jaro(a.
562 ®, frth St., So. BOfltoh, M«M 

Vtce-plrm, — ,T, GrtiMnąkas,
157 M Street, 8o. Boatou, MM 

Prot. RūMtinlnkae *-* A, Janulouta, .
1420 Columbia Bdi S.BoatoMM 

Finlnau H*Stlnlnlnwi — K .Klikb,
8 Hatch Street, So. Boston, M*«k 

IBdlnlnka* r- D. fivaridjta,111 Bowtn FUlo, Boitoa, ttafc 
ujm DmfUoa ramiata doa * . X

% *
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