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Išmėtė lietuviu prieglaudą 

į gatvę.

. Antradienį spalių ’m. 23 d.

MAIŠTAS &RMT PA- 
, SMAUGTAS.

bet mokyklos nėra. Iš tos prie
žasties prisieina a;r pačioms 
motinoms, kaip spaudos drau
dimo metais, arba, gal nei mo*

ft-

r->,

ĖRANGUZIŠKA LAISVĖ. . ^žUVG DAUG ŽVEJŲ.
J / ■ . |. į ■

Francijos parlamente huvo Ispanijos pakamtėj netoli 
*1_ ___ __ * . .......

PopfeCfai PIUBIX mko:
Hlttoivieao kataliko yra 

tranttk priedermė paremti ka- 
talĖdlkyi spandf ir ją kuo* 
ftašhmdai p&Mklrirti tarp fcno- 

tteti laikraščiai yra nau* 
dinfiajata. daiktu ir verti dl- 
tMqfrtWū uinnaKmmiOi

f

Kstoiiijes sostinėj komunis- kilęs klausimas apie kalbų. Al- nuo Portugalijos rubožiaus hu
tai buvo pakėlę maištą. Buvo zacijos mokyklose. Toje nuo t vo- ištikus didelė audra. Nu- 
Užatakavę keletą valdišku bu- vokiečiu atimtoje žemėje 96 skendo du žveją laivu ir prigė- 
dinkų. Bet valdžios jėgos greit 
apsidirbo su maištininkais.'

Kitose vietose jokią sumiŠL
mų.nebuvo. ’

Tfc O-1

. ŽUVO SUKILIME 50
žmonių;

gyventojų n|k)š. kalba vokiš-’ rė 14 žvejų. Valtys, kurios ne- 
kai. Tai buvo klausimas ar pa* buvo toli jūrėn nusiirtisios su
likti vokiečių kalbą mokykloj

—Prmnieras Herriot pareiš
kė, kad Franci ja neprisidės 
prie palaikymo' vokiečių kal
bos. Šalie, kad į mokyklas tu
ri būt į vesta vien francnzą kal
ba.

spėjo sugrįžti i uostų.

Organo Amerikos Lietuvį 
Rymo Katalikų Sv. Juozapo 

Darbininkų Kooperatyvės 
Sąjungos •

D A R B I N. I N KAS. 

-——tona—-A
UTAHNTNKAIS, KETVERTAIS TR 

SUMOMIS

IĮo*
Užrubeiy ir.Bostoną aptrtlnkPse 

jnPtnniš m i« m m $ < m

“Darbininkas**
366 Broadway, So. Bonton, Mim

Tel. South Bnston 620.
* ■ .

Estijoj laike komunistą suki
limo žuvo 50 Žmonių., Keletas 
sukilimo vadą pagauta ir tuoj 
sušaudyta. Iš paprastąją eili
nių sukilėlių suimta virš 100 ir 
visi sušaudyti. Tarp jų daug 
besą ne Estijos piliečių,: o rusą 
bolševikų šmugelio būdu įsmu 
kušių į Estiją, Šuldiėliai bu- 

. vo pasipuošę Estijos karininką 
’ rūbais. Buvo apsiginklavę šau
tuvais ir ganatomis.

Estijos vyriausybė tuoj pa
skelbė karo stovį. Vyriausv-

’--- J............

KARALIENE SULAUKS 
- 80 M.

SUSIKŪLĖ DU LAIVIĮ

Danijon pakrantėj susikūlė 
du laivu. Danijos laivas Baltre 
nuskendo. Prie to vienas žu- 

'vo. : .

- Anglijos karalienė našle su
laukė 80 m. amžiaus. Ją svei
kino jos sūnus karalius, jo žmo
na karalienė, sosto įpėdinis Vi
lijos princas ir Norvegijos sos
to įpėdinis.
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NUKOVĖ AŠTUONIS.

Berlin. y- Cemento dirbtuvėj 
bes aparatas yra gerai suorga- Siegen’e buvo ginkluoto ban- 
nizuotas ir jokios abejonės nė- ditų užpuolimas, Banditai no
rą, kad vyriausybė bile kokį hėjo atimtidarbininlcamsatga- 
naminį sukilimągalį,pąmnąūg-Įbentas algas. Ištiko susišau- 

dvinas. Nukauta astuoni žmo- «>
nės.

Hi
«

’f.
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Už MOTERŲ TEISES.

Italijos,premieras Mūssolini 
pasakė esąs moterų teisią šali
ninku. Pas jį buvo -atvykus 

■ .delegacija nuo s’ 
tai delegacijai pareiškė, kad 
pats įnešęs parlament’an bilią, 
reikalaujantį moterims nuo 25 
m. amžiaus balsavimo teisės.

. ------- -------- : r

xARSi*BUOJA,

Buvo plačiai pasklidę gandų 
apie tai, kad New Yorke Wool - 
vorth’o bildingas siūbuojąs 
audrai užėjus. To hildmgo ar- 
ch įtektas Gilhert sako, kad kai 
1913 m. tas bildingas buvo pa* 
statytas, tai huvo daromas tyri
nėjimas ar jis siūbuoja, Tai" 
kuomet kilo audra ir vėjas pu
te 90 mailių valandoj, atrasta, 
kad nei per nago juodumą 1>H - 
dingas hekryptelėjo. Bot kilus 
kalboms ir gandams apie hil- 
dingo siūbavimą laike didelio 
vėjo,, bus išnaujo darytas ty-

Wig vėl pasikartojo jauX?. 
- J. , r k5klos nemaciusieji mokytojauUtaq»H hetavnj knltanmo-vaitas ttek

darbo gno— V* <ta*9 irteKm<to. nos ar Sali rfalim 
lenkų policija išmoto f gatvę tllWi . . ” ,

NORI PASMAUGTI ESTIJĄ.

London. — Iš/Suomijos sos
tinės pranešama, kad Rusijos 
karę laivai plaukiojo Estijos 
pakrantėse. Tie laivai nuplau
kė tik tada, kada gavo žinią, 
kad komunistą sukilimas Esti
jos sostinėj tapo pasmaugtas. 
Jei Estijos komunistams būt 
pavykę sostinėj gauti viršų, 
tai tto sukilėliai tuoj, būt gavę 
Rusijos pagelbą ir būt kartu ė- 

\ję .prie užviešpatavimo visoje 
Estijoje. Estijos premieras 
pareiškę, kad sukilimas buvo 
suplenuotas trečiojo intemaci
jonalo. . Ituraingas Paryžiaus biznierius,

, 1

DOVANOS Už VAIKUS, r

Franci jos Akademija paskel
bė didžiąsias šeimynas ii- su
teiktas dovanas. Šeimynų su 
10 vaiktj rasta 7’0. Toms šei
mynoms suteikta tpo 25,000 
franką. ■ Paryžiuje tik viena 
šeimyna tesanti su 10 vaiką. 80 
šeimyną rasta su vaikais tarp 6 
ir 10 .vaiką. Tokioms šeimy
noms suteiktą po 10,000 franką*

Šiemet dovanomis už didelį 
vaiką skaičią Francijos Akade
mija išdalino 2,500,000 franką. 

: Tuos pinigus suteikia vienas

*

• > ■ ' y .■ u..-. ... .

REMIA STREIKININKUS.

Kubos geležinkeliu darbinin- 
. kai kad pagelbėti cukraus su

streikavusiems darbininkams 
paays sustreikavo. Faktinai 
Kuboj generalis streikas.

PASIRAŠĖ SUTARTIS.

Anglija ir Vokietija pasirašė 
prekybos sutartis. Sutartis 
daug maž tokia, kokia prieš ka
rą buvo. _

UŽDARE JAPONAMS 
DURIS.

KETINA IŠBRAUKTI IS 
PARTIJOS.

Washington. — La'Follettol vieną seniausią lietuvių įstaL 
su savo žymiais rėmėjais yra gą. Toks liūdnas likimas išti- 
TėspnhtTkonąTparfijos;—.Dabar ko“Iic*toviirpriegląudą • tr_mb7 
respublikoną partija ketina įkyklą Pranciškon mūruose. Tie 
La Follette’ą ir jo rėmėjus iŠ- mūrai jau arti dvidešimties 
mesti iš savo partijos kaipo ats- metą buvo 'lietuvių rankose; 
kalimus. Yųa pasiūlyta i’ozd- ten buvo pradžioje prisiglausi 
liueija, kuria senatoriai. La Lietuvių Mokslo Draugija, Sa- 
Foltette, Ladd, Brookhart irivitarpinčsPašalpos D-ja, visoj 
Frazier nebūtą kviečiami į ves- Lietuvoj plačiai žinoma dvikla-- 
publi'koną partijos konferenci- sė lietuvių, mokykla, ilgai gy- 
jas ir nebūtą skirami'į komi-vavusi rusų lūikais, 
sijas. - ----------------

----------—.— Streikas žydu gimnazijose. 
SUDEGĖ KETURI

ŽMONĖS. ' Vilniuj keturi žydą gmmazį-
__ __  jų laikytojai atsisakę kelti mo- 

; New York. Prie IV. 63 gL Įkytojų algas pagal kainą kili- 
buvo užsidegę penkių augščią mo. Derybos nieko gera neda- 
nmnai. Sudegė keturi žmonės vtislos. .Per tai, Epšaeino, 
ir sužeista 12.___________ . ĮDzencelskienės, Pedagogą. D-

—------------- jos ir Vid.. ftvięt Plai. D-jos
PAVOGĖ $6,000. gimnaziją makyldos jau spalių 
t • L-"— . 11 |ta 24 d. nutarė pradėti strei-

St. Louis, Mo. — nt* . i - *

siuvėju būti. ’ <
; ‘ Baublį škiai, kiek jūs išlei- 
džiate piiiigų baltakok n ypač 
jaunimas, kuri tik jūsų sveika
tą ardo, argi negalite pastaty
ti mokyklai namą, nes juk ir 
-žemes .jai yra skirta.

Kada turėsite mokyklai na
mą, gausite cenzuotą mokyto
ji, Jmris auklės jūsų jaunus 
vaikučius gerais piliečiais, ku
rio atneš naudą ir visai tautai.

Šimonys. Barnu ligšiol kam* 
pelį nesenai sudrumst? nenau
dėlių nedori darbai.

Būtėną k-mo pil. D. Č. iš 
nakties rado viską iš seklyčios 
išgabenta, ypač daug visokią 
drabužių.

Š. m. spalių mėn. 15 d, Soko- 
nių miško piemenys pastebėjo 
du šautuvais ginkluotu vyru, 
kurie pabūgę pasislėpė tanku- 
mynėje. Ar tik ne ją bus ank
ščiau minėti darbeliai.

Spėjama, ar noalsilankė. iš 
kalėjimo pabėgusieji, nes vi
dui vasary maišėsi iv buvo trys 
suimti apie Skapiškį.

ufragiečių. Jisi",”^imas*
i, vyoohvorth o; budingas yra 
•796 pėdą augščio. Sveria 103,- 
000 tonų. Smalkiam vėjui pu
čiant spaudimas siekia 123,000 
toną. Bet pagal architekto' iš- 
rokavimo vėjas gali ūžti 250 
mailią valandoj, tai ir tada 
Woolwortho hįldingas. nesiū- 
buos. .

J

SUSIPEŠĖ TARP SAVĘS.

' Maskva. — Du bolševiką va
du Kamenev ir ętalin paskelb- 
dtno, kad Trockį,* kąru minis- 
tevis, esąs bolševikų eretikas. 
Judviejų tas raštas jau nuo se
niau cirkuliavo tarp komunis
tų, . bet tik privačiai. Dabar 
tas raštas jau išėjo. viešumon. 
Trockis kaltinamas, kad jis no
rįs stoti į Lenino vietą, kad jis 
nuo pat revoliucijos pradžios 
veikiąs kaipo menševikas, kad 
jis, nesilaikąs bolševiku princi
pų. Ir daug kitą ereziją Troc
kini prikišta.

MIRĖ KOMPOZITORIUS.

Italijoj mirė garsus kompo
zitorius Puecini. Jis savo ope
romis pagarsėjęs po visą pa
saulį. *

. r .....
. ^jlą, ^auditu, užpuolė .Bales’ą,! ‘ 

kurs gabeno St. Louis Star lai-Į

Du ginlduo-
_ _ . _ I IvtLi

_______ - 4 ~ 
,. vvr , , i i Pamiršo BHsudskį-kra^io .dMfemmMjs aW| - <.viJnialls Bafeas„ MŠ0: jio. 
,Banditai pagneh? $6,005 pnbe- m&, diMomjs 

£°‘ . salas Pilsudskis. Niekas šienų
APVOGĖ BANKO tabeieplioja: “Nieeh žyje PiL
A J* ctTTTrTmr-i^T sudski,”jifokas policijos isalcv-

-PASIUNTINĮ. L vėliavėlių nebeka1ūnė.ja; nū- 

Kahsas Oity, Mo. — Twelfth eskadrono. O Iofip-
Sitreet Banko pasiuntinis ėjo su nesenai tai visa Vilnius matę. 
$5,000. Du banditu jį užpuolė .
ir apvogė ji pabėgo. Atsargiai su ginklais.

7 Vadoklių parapijoj Gelažių,
įkainio ūkininkas Pevią par-

• DARBININKŲ VAJUS Wkmi«o, r&mct
, ■ x norėjo pašaudyti iš brauningo

• •" 1 1 ~------ 7 , bet būk tai neišovęs. Dedant-
Per pastaruosius kelis metus į. Ąd. Padegimas: “Prašau gi brauningą į kešenę šūvis, at- 

prisiųsti nemažiau 100 aplika- ūiliepė ir. pataikė Petrui Juškai 
ciją dėl naują narių prirašinė- tiesiog į galvą taip kad jis ant 
jimo. Taipgi prašau skelbti vietos ir pasimirė, 
mūsą kuopos naują narių vają. ----- - ———
Mes tildmės visus pralenkti J Kelme, čia yra valsčiaus 
Didžiausias ‘ūpas kyla tarpe prilaikoma valstybines degtinės 
mūsą.’* ’ parduotuvė. Degtinę. gabena

O ve kę rašo Mentelliefe: S Tel.T , '’TT P.arv^a' 
“T,T>KS 2knona. tau surinko l pIWS ^Madieni, dabar
‘. p. J , ’.v.. .. parveža sekmadieniais, (tas 

sbvo armju, krm žada iškirsti k vo . 
sposą kitoms kuopoms, kurio?h i * • • - i • L’ 
. ; , . . , v . _ . I kada žmones renkasi ant pajau darbuojasi kelintas mene-1 ■ v. .v ,sis ir sinnSia eontram-po 2,3 arį’““’’/ 3^
5 narrins narinš Gi inontellie- F““ nesa degtW-1 Par<i™W 
.rnanjnsnanttS. Gr monteuie . J4 japki-ifio visn
ciai pradesime siųsti nemažiau L ” , . v. ’

, t . . fsventrt šventėje apie 5 vai. va
pu dešimt nartą. Musą vienas L .t *.
t -r v. i ’ v: x •. karo atbarškėjo vežimas suJonas Jeskelevicius sumuš vi- . .. . ■ .... T . . .. .. . degtine ir prasidėjo iškrovu
sius kitus. Jeigu kas n stiby-1 . , .. /... .r. ; mas, buteliai tik skamba, 
tis, tai antra kuopa skirs du m 4.-4. > Kšhnfeliu dovanu ” Tas nebūtą nuostabu, jeigu
šimteliu dov aną. L .p dabar

Iš Torcestėrio tik dabar at- valsčiaus valdybą katalikai, 
plauke du nauji nariai nuo Jo- vežėjas irgi katalikas: Nejau
no Vaitkaus. Įgi negali siųsti atvežti degtinės

Malonu Žiūrėti, 'kad daria- įpaprastomis dienoto,' kamgi 
pašiurti šventadienius (net me
ninę šventę).

P-nai valdyba Ir vežėjas, ga
na jau žmones piktinti, atmin
kite šventą dieną švęsti.

Baublių kaimas (Kretingos 
apskn). Nors Baublių k. ne
mažas', nes turi apie 20 gyven
tojų turinčių pQ 20 hektarų že- (lo. 

Vajaus Vedėjas, mės ir apie 26 gyv. mažažemių, i
, 1 ‘

’ SKAITĖ PRANEŠU^..

------- 1 *
Seredoj gruodžio 3 d. kongre

sui tapo perskaitytas prez. 
Coolidgeto pranešimas. ’

ŽUVO DAUG ŽVEJŲ.
C ’

t Kaspijos juroj iškilus’, .aud
rai žuvo 1,500 žveją laivą. 700 
laivų tebėra jūrėse. Ikšiol su
žinota', kad žmonių prigėrė 48.

V

/

Žemės reforma.
Naujamiestis (Panevėžio ap

skrities). Visai neseniai čia 
tapo išdalintas Baltadvario 
dvaras. Darbininkai ir beže
miai išgirdę tą naujieną džiau
gėsi, bet neilgam, , nes visiems 
dvaro darbininkams, kurie čia 
dirbo jau po kęliol iką ar kelįas- 
deŠimts metą, apskrities Žemės 
Reformos Komisija paskyrė po 
2 ha. Aiškus dalykas^ kad da
bar tie darbininkai liks dar di
desniais vargšais negu iki šiol 
buvo :, nss ant 2 ha pastatyt tro
besius ir pradėt gyvent nėra 
galima. Jei būtą arti .miestas 
■ar pramone tai dar išaip’taip, 
dabargj to viso nėra.’ Ant 2 ha 
dargi jokio' gyvulio negalės iš
laikyt, o ypač arklio, kurs rei
kalingas žemės išdirbimui.

: Rodosi Žemės Betonuos tiks
las; “ bežemiams ir ažažemiams 
žeme aprūpinti, žemes ūkita 
taip sutvarkyti, kad Būtų tin
kuos sąlygos žemes ūkiui tarp
ti P* Tokiuo' gi paskirst imu šis 
tikslas neatsiekiamas.

Darbininkai padarė skundą 
Žemės Betonuos Valdybai ir 
laukia atmainymo. •

Daug žeės iš viršmlneto dva
ro teko savanoriams, nors mū- 
sn valsčiuje yra dar keli tūks
tančiai ha parcoliaeijai, iš kur 
būt galima gaut, o jau darbi
ninkai ten nebegaus. Paliktas 
centras nors savininko nėra o 
trobesiai visai nekokiu kurs 
galėtą būti padalintos darbi
ninkams. Nesulaukus iš Žemėn 
Betonuos Valdybos atmainos 
darbininkams prisieitą mes s|,’ 
vo 2 ha ir bėgt v|l ieškoti skub-

(Kauno <<DarbtofakMHJ
v

" ■. .f ■

mes turėjome visokią vają — 
tie visi vajai reikalavo ko 
nors nuo mūsą — mes davėm 
ir Rifus ragmom duoti. Tie va
jai suteikė daug naudos Lietu
vai ir kultūriniams reikalams, 
gi mums patiems direktyviai 
nieko nedavė. Tadgi Lietuvių 
Darbininką Kooperatyve Są-. 
junga, kurios tikslas kovoti už , 
naują, geresnę ir teisingesnę 
soeijalę ir politiniai-ekonominę 
tvarką, nusistatė šiemet pada
ryti tokį vają, kuris rinks ne 
jnnigus, bet pačius darbinin
kus; kuris neprašysjnuoUarbi- 
ninko dovaną, bet duos jam; 
kuris nebiednins (larbinihko, 
bet turtins ir švies—stiprins jo 
poziciją/ ves prie šviesesnio ry
ko jaus, prie geresnes ateities 
— prie pergales visą priešą.

Šiį L. D. K. S. balsą pirmiau
siai suprato ir įvertino Detroi
to ir Cambridgiaus kuopos. Jos 
jau senai pradėjo smarkiai 

__ _ dirbti naują narių užrašinėji- 
Iš Šio miesto pi- nie, jos jau turi po apie trisdc- 

j -J- * ;  •   i_ __ i i •'j. _ k

imta kate ir nugabenta į Wis- kaunasi tarpe savęs ir nori są* 
consin už 164 mailią nuo Chica- mušti kitas kuopas Amerikoje 

jgns. Neužilgo katė pabėgo iš Bet, deja, ir kitos kuopos ne-

nąjį savininką CjĮica^om‘ bato Štai rašo iš Cflevelando

GAVO PASKOLA.

Vokietijos geležinkeliu kom
panija gavo iš Londono banki
ninko $15,000,000 paskolos.

RINKIMAI VOKIETIJOJ.

Ateinančią nedėlią Vokieti 
joj bus rinkimai į Reichstagą. 
Trys didžiosios partijos — ka
taliką, socijalistą ir demokra
tą išleido atsišaukimus į pilie
čius kviesdamos už jas balsuo
ti, nes jos stovinčios už dabar 
veikiančią konstituciją. - Iš vi
so ten partiją yra arti 20.

z GOMPERS BULIŲ KOVOJ.

Po .inauguracijos Meksiko 
prezidento Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas S. 
Gompers su savo draugais nu
ėjo į bulių kovą. Gompers ku
lią kovoą turbūt susijaudino,

-I
. , '------------------ I

• Rymas. —Prie polici jos nuo
vados buvo ištikusios riaušės. 
Tą žmonės padarė dėlto, kad 
polięija nepagavo piktadarių,’ 
nužudžiusią dvieju metą mer
gaitę. Tai mergaitei buvo iš
keltos viešos laidotuvės.

RIAUŠĖS.

%

NUSKENDO LAIVAS.
* , *

Laivas Mollocrat ties Airijos 
pakrantėmis matęs laike aud
ros laivą skęstant. Jis negalė - 
įę's pagelhą suteikti.

SUGRĮŽO KATĖ.

Chicago. —:
Rečio M. C. Duneano buvo pa-eimt naują narių; jos stipriaiBrazilijos valdžia pranešė

Japonijai, kad japoną ateivių
1 į savo žemę neįsileis. Japonijos kad negalėjo po visata paeiti, 

vyriaušybė tuomi labai nusi.ste-Jo draugai turėjo jį išvesti. Jis 
bėjo ir sako, kad iš fokus hlo- nepažinojo jį sveikinančią kitą1 naujos vietos ir sugrįžo pas se- snaudžia—rimtai rengiasi dar.
gos pasekmės.

**
.*

• Vi

AIMUUMIV AUlltM, U<UW

ninkai pradeda suprasti savoj 
reikalus ir stoja kovon prieš vi
sus išnaudotojus; mato, kad 
darbininką pergalė gali būti tik 
nesulaužomoje vienybėje. .

Todėl dirbkime visi. Jeigu 
Tamsta da nedirbai, tai pra
dek.

*
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nuomeiiės. Jie ten vykstu su 
įsiviiizdinhnu upie uugštos ver
tės hancūzų dailę, kultūrų, 
pasilinksminimus. Jų ten lau- 
lyu ištvirkimo urvai.- Uose
liuose yra susidariusios šaikos 
svečiams patarnauti, pavaži
nėti Ir aprodyti Paryžiaus žy- 
liiyljes.Neutsaig’ittsiTnepaty- 
rusius keliauninkus ir gabena 
po tuos ištvfckimo urvus, kurių 
dabar daugiau ir kurie šlyk
ščiau išrengti, negu prieš ka
rų. Ištirti jos nudaromos po 20 
ar 30 asmenų. Kiekvienas už
moka po $5.00, Gabena juos į 
specialiai įsteigtas urvus. Prie 
jų stovi parašas drinking is 
‘‘ compulsory,? gėrymas pri
verstinas. Ir ištvirkauja ten 
Amerikos jaunimas. ■ Miss 
Lyncli sako, kad amerikiečiai 
privalo boikotuoti Paryžių. 
Ten amerikiečiai nieko gero ne
išmokstu, o blogo daug.

Vienas iš žymiausiųjų tokių 
urvų vadinamas “Le Ciel,” 
(Dangus), Jis pastatytas baž
nyčios pavidale, Viduje yra. 
'sakykla ir : altorius. Žmogus 
kunigo rūbuose sakykloj skai
to neva šventraštį, o išskaito 
šlykščiausius, riebiausius anek
dotus ir šposus. Tuo tarpu pa
tarnautojai vienuolių baltuose 
rūbuose su nuskustomis galvo
mis neša gėralus pamėgdžioda
mi komunijos dalinimų. Bū
riai merg'šių-kokietkų angelų 
rūbuose pasirėdžiusių landžio
ja tarp svečių ir žiūri, kad nie
ko svečiams “Danguje” ne
truktų. Kitas vyras angelo 
Gabrieliaus rūbuose ir su spar
nais vaikščioju ir krapina sve
čius “švęsta” vandeniu.

Iš “.Ūangaus” svečiai veda
mi į .“Pragarų.” Ten sve
čiams tarnauja “velniai.” Jie. 
nuduoda' velnius,šokinėja, krai
posi, ’ rankomis mosikuoju ir 
grumuoja svečiams. Toje Vie
toje gėrimai ir valgiai pavadin
ti Hauriųjų ligų vardais. Lu
bos nukabinėtos žmonių kau- 
kuolėmis ir skeletais.

Nepatyrę, svečiai’ tokiu būdu 
yra it smakų iščiulpiami me
džiagiškai, dvasiškai ir doriš
kai, Tolde nepatyrę svečiai su 
augšla nuomone apie Paryžių, 
ima tai viekų už grynų pini“ 
gų, *

Ir kiti protingesnieji ameri
konai kelia uždangų ir rodo vi
suomenei Paryžiaus urvus ir 
persergsti nepatyrusius kelei
vius.

■ j 'ii.ii i m.. ii i miw.. ■ , .

Pagirtinas yra daiktas teik
ti ūrtjįifeiems Kalėdinės do- 
vamis/ ’Bet doyanakavo tikslo 
aisiekia, jei ji pridereamai pri
taikytu. Dovanos yra dalija
mostik kurtų metuose, fui|>ra~ 
vartų pasistengti, kad jos bu- 
ų kuotinkamiausios.

Renkant dovanas reikėtų at
sižvelgti į lietuviškumų. Da 
bar daug kalbama apie lietu
vybės išlaikymų Amcrike. Pa
tarnauja tam tikslui kalėdinės

į dėvimos. Teesie dovanomis 
r lietriviški daiktai, o jų yra ne- 
) mažai ii; gerų.
į Savo prietelius, draugus 
l sveikindami velijame jiems 

daug sveikatos ir laimės. Jūsų 
Kalėdų linkėjimai teneesti 
vien sveikatos linkėjimai, o' te
esti ir dovana “Sveikata,” ku
ri kainuoja 7- $2.00. *

Antras geras daiktas Kalė
doms dovanoti yra tai “Lietu
vos Albumas,” kainuoja $3.50.

■ Trečias puikus daiktas’ Ka
lėdoms dovanoti yra “ Vilniaus 
Albumas,” kainuoja $4.00, > , 
> -Visų trijų veikalų galima, 
gautį.“.Darbininke,”

•Daug šnekume apie lietuvys
tę, daug;šnekame apie Vilniaus 
atgavimų. Ir Kalėdų dovanos 
tetarnauja šitiems tikslams.

Veikalas Sveikata nurodys, 
kaip išlikti sveiku, Lietuvos 
Albumas ir Vdniaus Albumas 
patarauns išlikti lietuviais.

' Kada Amerika- uždare durys 
japonams, tai Japonijos sosti
nėj Tokioj įvyko [didžiulis mas- 
mitingas protestui išreikšti. 
Masmitinge buvo sumanyta į- 

I steigti paminklą, kurs reikštų 
Amerikai paniekų. Bet masini-

- tinge aUirado vyrų sveikesnių 
\ minčių ir šie nurodė, kad tokio 
' paminldo japonams gal reikės 

sarmatytis po kokių 25 mėtų. 
Tada bjivo pasiūlyta kitaip pa- 

\ minėti šį įvykį. Dasiūlyta vi-.
’ simns tapti blaivininkais ir ko
voti už ’blatvybę visoje tauto
je. Minia tam pritarė ir prasi
dėjo Japonijoj proliibicinis ju
dėjimas. Blaiva japonų tauta 
geriau! palaikys savo teises/ 
Blaivybe'jie geriau patarnaus 
savo tautai, negu mkmens pa- 

gf minklu. .
B Mes* ėsarne menkesni už japo • 
B nūs, tai lietuvystės ir prakilnu 
B bes kėlimui ir palaikymui Ia- 
B biriu už japonus turėtume rū- 
B pintis- Ėlgkimės pagal Šitų. 
B r pienų šiose Kalėdose.
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B Jau nuo senai1 Paryžius .pa-. 
B garsėjosavo ištvirkiinm Bet 
B po karo tas* ištvirkimas. nesu-. 
B mažėjo,’ o padidėjo..- Apie tai 
»■ liudija Miss Bilu Franees 
B,Lynch, Amerikos posižymeju- 
B- si moteris švietimo srityje. Se- 
B niau, sako Lyncli, į Paryžių 
B. vykdavo suaugę vyrai ir mote- 
K. rys jn jų koHonč buvo vuisin- 
B ga švietimo, kultūros irpasi- 
B linksminimo žvilgsniu. Dabar 
B dalykai pakitėjo. J Paryžių 
K plaukiu pulkai Amerikos jau-

SPRĮHOTJKU ILL.

28 d. lapkričio 10 y. vakare, 
šv. Jono ligopbuty mirė lietu
viu klebonas kun. Ipas Kerše* 
vičia. Dvi maltis atgal bu
vo > padaryta operacija ant 
apendisyčip. Po operacijos kun. 
J. Kerševičia žymiai ėjo geryn, 
įtik staigiai kraujas apėjo apie 
širdį ir širdis negalėjo plakt. 
Po trumpos kovos giltinė per
galėjo? Valionio kūnas bus iš
lydėtas | Pennsylvaiiiją

Lietuvių senovės viena daina 
garbinga sako mums apie senų 
budrį kurs turėjo “tris sūnus 
tikrus kaipo perkūnus.” * Nors 
senasis bndrys buvo vienas iš 
tų didvyrių, kurie stipria save 
ranku ir drųsiu krutinę gynė 
Lietuvos žemę ntm skaitlingų
jų priešų, bet garbę net mūsų 
laikais minejamų įsigyjof anie 
irįs sūnūs, Kodėl T

Todėl, kad jų buvo trįs ne 
vienas. Todėl, kad tie trįs bu
vo kaip vienas. Vienybėje — 
galybė ir garbė. 

■ Senu pasaka. Buvęs sūnus 
kuris turėjęs septynerius sū
nus. Mirdamas* jis juos pusi- . 
Šaukęs ir davęs jiems kiekvie. 
num jio vienų sttiebelį ii* liepęs 
perlaužti. Sūnūs lengvai tuos 
stiebelius sulaužė. Tuomet 
-mirštantis tėvas davė sūnums 
septyni u s stiebelius drūčiai su- 
rištus į daiktų, ir liepė juos per- 
liružti. Nė viemr^negalė;įo.------

Tuomet mirštantis tėvas ta
rė savo Simams r “Shneliai. at
skirai kiekvienų iš Jūsų kiek
vienas pergales. Laikykitės 
vienybėje ir meilėje — niekas 
jūsų neapgalės.”' Sena p 
ka, bet teisinga kad vieny

- galybė ir garbė,
Federacijos 14-tasis Kongre

sas Amerikos lietuviams svar
biausiąjį darbų šiems metams 
uždavė tik vienų: — mūsų vie- 
nyhės sustiprinimų. .Prie tos 
Vienybes yra daug kelių; ketu
ris čionais svarbiausius norim 
čionai pažymėti.

1. A. L. R, K. Susivienijimas.

Šios organizacijos vardo kas 
bežino^ ■ 

! Tai turtingiausia visų lieta’ 
vių organizacija. Nes tari tur- 
to. virš pusę' milijono dolerių. 
Tai viena skaitlingiausių .mįįsų 
organizacijų, nes tari virįš pen- 
kiolikų tūkstančių narių. Tai 
viena naudingiausių organiza
cijų. Ligoniams pašalpa, mi
rusiųjų giminėms pagelba, gy
viems kultūros, šviesos, vi
siems savo nariams prietelingu- 
mo ir meilės dvasių teikė Su
sivienijimas. Trumpais žo
džiais tos organizaci jos naudin
gumo ir svarbos negalime iš
dėstyti. Paklauskite kiekvie
no, kurs jau priklauso prie A. 
L. Rt K. Susivienijimo,i jie jums 
užtikrins, kad yra naudinga 
prie tos organizacijos prildau- 
syti. ■ ,

Tad raginam visus, kuriems 
gal priseiti sirgti arba mirti, 
visus kurie yra lietuviai ir km 
tulikai1, — kad prie A. L. R. K, 
Susivienijimo prisidėtų dėl sa
vo labo.

2. Moterų Sųjunga.
Panašiai, kaip Siįivieniji- 

mas, tokius pat tikslus tari ir. 
Moterų Sųjunga. ' Panašių ir 
nemažesnę naudų neša savo na
rėms Moterų Sųjunga. 'TaiUiti- 
nai, ^protingai vedama, ši or- 
ganįzaeija finansiniai yra la-. 
bai stipri. Beta, kas nesupran
ta kad mūšų ateinančios kartos 
likimas ir mūšų visuomeniniai 
darbai priklauso labai daug 
nuo Moterų — motinų ir skais
čių mūsų mergaičių. Dabarti
niu laiku Moterų ’Sųjuhga daro 
savo narystes vajų. Yra ski
riamos dovanos — gausios ir 
skaitlingos, tiems ir toms, ku
rio prirašys daugiausiai narių 
į-Moterų ISųjungų ar tai į pa
šalpos ar jaunaiiiečįų ar tai į 
pomirtinį skyrių.

! Lietuvės, motinos ir seserys t 
Moterų teises, per daug amžiui 
buvo pamintos ir niekinamos. 
Tuo tarpu Jūsų Dievo duota 
svarbiausioji dovana — širdis 
meilinga yra vienas iš pama
tų ant kurio remiasi kiekvie- 
nos tautos dorybe ir meile. Su- 

NJ.KZ, jungtomis jięgomis Jūs Motedietuvini
’* *

J’

JEZAUS NUKRYŽIAVOTO SESERYSJ' '
Jauniausios lietuvės vienuolės, iš Elmliust, Pa. Rugp. 2 <L š. jn. jos apturėjo abitų ųuo Scrantono vysk. Jo Malonybės J?M, 
Hobon.' ' ' ‘ - 'j • ’ • - *
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'kokios yra darbininko ■ žmo- dos turėtų būti grynai Uetaviš- 
gaus teisės. Kristaus bažny- kafc bet lietuvių kalboje pusę 
čia nuo senų amžių turi 4 aisyk- tinai 
le, kad į dangų šaukiantis pavyzdžių, 
keršto nuodėme yra užlaiky
mas , darbininkui priderančių 
jam užmokestį. Jei Kristaus 
mokslo, jei bažnyčios įstatymų 
klausytų pašauMs, nebūtų dar
bininkams skriaudos. ;

.Visi, tad, - lietuviui, darbo 
žmonės, jungkiniės į Lietuvių 
Darbininkui Koeperatyvę Są
jungų. Nes tojLsųjįUnga tikslų 
turi: Lietuvių Darbininkų tat- 
pe kelti darbininkiškų, susipra
timų ir jungtis su visais pasau
lio .darbininkais, kurie Kris
taus nurodytirkeliu gina savo 
teises.

Užbaigos žodis. Tos ketu
rios organizacijos yra didžiau
sios ir svarbiausios, Nebėra 
čia vielos minėti kitų., nors 
daug yra jų gerų. Jei Ameri
kos lietuviai, visi1 kūij) vienas 
susidėtų į tas keturias organi
zacijas, —- mųsiy vienybe būtų 
gyvas kūnas. ,

Mes taptume panašūs-į tuos 
septynis stiebelius, surištus į 
.daiktų, ir nėperlaužiamus. Mes 
taptume panašūs, mūsų 'garbin
giem. protėviam, kurie vieny
bėje per amžius gynė Lietuviu 
tatdų nuo dešimteriopai skaitą 
lingesnių Į>riešų. Alės taptume 
panašūs tiems -protėviams' did- 
A’yrtams, kurie leido’ Lietuvių 
tautai išlikti gyvai ir mums, 
dabartiniams žmonėms, ’ susi
laukti vėl Neprildausoiuoš rtė
vynės Lietuvos.

Federacijos Sekretoriatas,

2201 IV. 22nd iSireet,

Chicagb, Ul»

NEVYKĘS JUOKDARYS

uždavinius----- vyrams pavyzdį,
vaikams išauklėjimų suteik
site. . “ ~~ \

Tegul nebus nei vienos Lie
tuvė# Moters ar mergaitės, ku
ri neprįgulčtų prie Moterų Są
jungos! \

3. Lietuvos Vyčiai.

* Amerikojeimes, senieji, gy
vename ir mįrsim.. Mūsų val
tys savo nelaimei pagelbų rasi
te, savo .teises apginsite, savo, 
kai privalo gyvenimo toliaus^ 
gyinti ir vykinti .tuos idealus 
dėl kulių mes savo prakaitą 
liejome ir kruvinai uždirbtas 
aukas dejom. Kaip vyrai ir 
moters, Lietuvoje gimę, kaip 
kiekvienas- žmogus pasaulyje 
■privalo dėtis į vienybę, -7- taip 
ir mūsų jaunimas .privalo 
jungties į vienų Lietuvišką Ka
talikiškų organizaciją. Tokia 
organizacija su tūkstančiais 
narių, jau yra. Tai Lietuvos 
Vyčiai. .

• Federacijos 14-tasis Kongire- 
sas, numanydamas kartu su vi
sa mūsų Tauta, yra nutaręs:. 
“Laikyti kiekvienų mėginimą 
skaldyti Lietuvos Vyčių orga
nizacijų už pragaištingų Kata
likybei ir išdavingų lietuvybei 
darbą.” Jaunimas visuomet 
yra mkapngas pagelbės ir ^va
dovybes.
. Tad kviečiame vardan mūsų 
tautos, ateities, visus tėvus ii* «» , 
molinas, visus nusimanančius 
mūsų inteligentas, kad savo 
vaikus ragintų dėties j jaunimo 
vienybę, kad savo naudingais 
patyrusiais patarimais pagel
bėtų Lietuvos Vyčių darbams,’ 

4. L. D. K. Sųjunga.
Poetas tarė apie-mūsij Tautą 

neįiužmirštamus žodžius: “Lie
tuviais vsaųie mes gimę.1 ’ Bet 
dar teisingiau galim pasakyti, 
.kad mes visi “darbininkais 
vsaūie mes gimę.” Šitoje ša
lyje kiekvienas iš* mūsų už sa
vo prakaitų ir kruvinų darbą, 
yra laimėjęs tiktai kasdieninę 
duonų. Irtainevisada. Su vi
sų šalių darbininkais mes visi

P

privalomo suprasti

«

Nepersenląi So. Bostone pra
dėjo išeidinėti taip vadinamas 
juokų laikraštėlis * ‘ Bitė, ”• lei- 
ūžiamas p, dona Kerdiejaus.* 
Jo tikslas—pašiepti visus-ir vi
saip. Rodos impnrtyvus,bet tik
renybėje. laisvnmuniškaV Ko-.

šlubuoja. Štai, keletas 
Jo geriausias eili

ninkas, barzdaskutis Galinis, 
taip eiliuoja:

“Mes Lietuvos jaunuomenė 
traukiam visi kariuomenė.” 
Reikėtų pasakyt “karinome 
nūn,” tai butų suprantama, bet 
“traukiam kariuomenė’ ’tal 
nesąmonė. Arba vėl: “Jojam 
bernai .iš Suvalkų,, randam mer
gų tris kavalkus.” Kutas reiš
kia i Apart nesąmonės č ia dar 
pavartotas polonizmas, arba 
lenkų 'žodis, nors “eilių” au
torius sakosi griežtai prieš len
kus nusistatęs. Kitoj “juokų” 
vietoj sakoma:?‘Nagi su Kubi
lium ir Šlekiu lankėsi pa,- žyde
lius ant Ilarrison Avė. pietus 
suvalgyti.” Čia vėl pųloniz-. 
mus, arba lenkiškai sudėstytas 
sakinys. Lietuviai sako: “pie
tų pavalgyti.” Mat, p. Ker
diejus, būdamas sulenkėjusiu, 
neišstenge misikratyti ne .tik 
lenku kalbos dvasios, b«Tt ir jų 
įpročių. Pas jį kad jaiusuval- l 
gyti, tai taip suvalgyti, kadt 
nieko nebeliktų. Arba dar v.ie-, 
nas sukinys: “ir taigi sari šna
bždo: Dieve, jei tu Kšmi.” > 
Keistai tas viskas skamba.- 
Tikras lietuvis taip pasakytų: 
“ii taip sau šnabžda: Diove, 
jei Tu esi.■ ..

Parodęs, kad ųemoka lietu
viška į, p, Kąrdiejus taip sau 
* ‘Šnabždo: ’ “Reda kiormm
reikia dar kunigo, tai kaip už
giedotų jie Reųuiem Aetei- 
nūm.”‘ Man rodos, ’kad kuni
gai gieda recpuem aotornam, 
o ne aeternum. Tiesa, p. Ker- 
diojus į bažnyčių neina ir jei 
kada yra joje buvęs, (ai jau tu
rėjo kriti laitai senai, ir viską 
nabagėlis užmiršo. Bet kaip 
ten neimtų,- rašant į laikraštį 
reikėjo atsi klausti to klns’žino. 

Iš atsakymui wDįrvni” inato- 
si, kad “juokų” laikraštėlio 
autorius nemaža apsipažinęs ir 
su lenkų kalba, tikėją netaisyk
lingai’, vilnietiškai. vartoja. 
Matyt, p. Kerdiejus visapusis

• m ■ "

žmogus, tik niekame 'nera do- ' 
kilias, o jau mažiausia tai juo
kų srityje. Vargas;, kuomet 
tenka pasijuokt ne is juokų,-tik 1 

:įš juokdario.
“kleis as tariny as crulęhes/* 

pasakė viena .samariete, bet p. 
Kerdiejus vis tiek spausdina 
savo' “žurnalą,” manydamas, 
kad labai juokingas.

Taip, jis pats užtektinai juo
kingas, tik uc jo juokai. ■

Barzdaitis.

v >

i 

t

Ar jau Tamsta prirašinėji 
naujus narius prie L. D. K. S. 
•jei ne, taikuogreičiausiaipra- 
dėk.

<

- J

PARDUOTO
r*arduodu veikalus scenai, origU 

nallij many veikalų muzikos meno 
srityje. Parduodu juos pilnai pir
kėjo savasčiai,—-pavieniu asmenų ar 
draugijų ir atsisakau, varčiau pirku
sio, nuo visų prie veikalo teisių Ir 
nuo autoriškų.

I^arduodanuj operų ir operečių*y- 
ra kluvisirauzugui, partitūros ir or- 
ekestros partijos; tas viskas pereis 
pirkušiujų valdžion. Pirkėjas lais
vai gali pasirinkti, bile vienų vei
kalų ir užvaldyt ji žemiau nustaty
ta kaliui.
D “Birute,” *

melodrama, .tautos opera, 
dvlejii aktu. Pirma Kartį 
statytu Vilaluje, 1800 m. $ 250
“Šienapiiitč,”
Ihuulics n)mriu vieno ak: 
t». ntriiiį kurtį statytu 
CUieagoje. 1008 m..»,,. 250
“Vaikas ar Mergaiti?”

' farstulo turinio, dviejų 
aktu oper<‘tP.rirnmjt kais 
t;i Staiv "(Jubijuy South

* Ūo-Monc 000
.JŲ “Pirmoji Gegužio,”"

' trijų aktų OiH?ru,zrevollu* 
jaUejiitto-laiko*

. tarpte. Filmu kartu litą® 
‘•ctabljų,“ South Bostone, 
ilmrast Chieugiečial) •’

5) “ VelniasJŠradšjaiC?
Irijų ūktų kontteka. ortttt.

■ 1’1 mu kartu statę 
jvrvs Draugija * * Brook- 
lyno, (Yru anglų kolbou 
vertinius) >»»*<.»».*•»»»*
“Egle, Žalčių KarMtenV’ 
m'Mu aktų mytotogtae* - 
I><‘i-u. 1‘lrinu karia Kinto.

So. lhwtomk, 
tltt l in. t Yru ir* ■.
augly kalimu) ■» * i * * p** W]
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L. Vyčių 25 kp. narių domri!

. CLsnums, ohio.

L. Vyčių 25 kp. Ki&faiicfaiM iri 
uurerbimo vakarienė.

- Lapkričio 16 d. L. Vyčių 25 kp. 
laikė savo susirinkimą 1 lietuvių,

; narių pareiškė, kad trys 25 kp.i 
’ nariai lankėsi Cplumbus,, Ohio ir 
i auoi-ganizavo naują Vyčių kuopą. 

Garbė tiems nariams, kurie nepa
ilstančiai darbuojasi! .

metainėj. Narių buvo atsilankę! 
neperskuitlingiausiai. Gaila, kad 
mūsų kp mariai nevisi supranta 
Vyčių organizacijos idealą ir ma
žai tekreipia atydos į kp. susirin
kimus ir jų nenori lankyti., Čia 
daug yra kaltes pačių narių, bet 
nemažinti tevelių-močiučių, kad 
savo vaikų nepavagiu* eiti į susi-' 
rinkimus, kur jie priklauso, p tas 
būtų naudinga netik vaikams, bet 
ir tėvams, nes jie daugiau galėtų 
susipažinti su jaunimo veikimu ir 
su jųjų visomis tradicijomis. Tai
gi, , tėveliai nemirŠkite paraginti 
savo vaikus atsilankyti į Vyčių 25 
kp.*susirinlamus.

Nors šis susirinkinias nariais bu
vo neskaitlingas, bet jis nutari
mais buvo gana gyvas, kur likosi 
daug padarytų naujų įnešimų dėl 
kuopos labo.

Paprastai pirmiausiai būna iš
duotas raportas iš basebolo veiki
mo, bet nesiradus gerb. J. Vcnšlo- 
Vui, tymo manageriui t—šis rapor- 
los paliktas tapo ant vėliaits.

' ‘‘Keistutis’* teatro komisija ra
portavo," kad dar konkretiška ats- 
kaiianepadaryta, bet komisija pa
reiškė,, jog kp. pelno liks. Tuom

r’ a - ė-

bėkm pasakė gerb. muzikai J. ir M. 
ČiŽauskai, kuriuodu visuomet my
li su vyčiais dalyvauti ir juos 
gerbti. Gerb. muzikas č'ižauskas 
labai gražiai padėkojo gerb. tymo 
manageriuį ir visam tymui už jųjų 
kėlimą lietuvių vardo svetimtau
čių tarpe. Gerb. M. Čižausldenė 
savo kalba gana jaunimui skabaus 
juoko padarė, o tas, žinoma, jau
nuoliams labai patinki. Pastaro
ji kalbėjo anglų kalboje.

Paskiausiai kalbėjo gerb. tymo 
nmnagcri^'Jurgis Venslovas, ang
lų kalbojė>^Xors Jurgis ganą 

gražiai kalba ir lietuviškai, bet 
jis buvo priverstas kalbėti šios ša
lies kalba, kadangi keli atsirado, 
kurie lietuviškai nesuprato, Nors 
šis nepailstantis darbuotojas yra 
Vedęs, bet turėdamas sau už mo
terį vytę ir didelę Vyčių patrijo- 
tę, gyvena gražiame jsutikime, tai 
jam visuomet- liuosos rankos-siu 
vyriais- darbuotis. Per gerk J. 
Venslovo pasidarbavimą daug 
Cleveland’o jaunimo jau sutrau
kėme prie Vyčių, bet dar daugiau 
jis Ūkis jo sutraukti prie kp., nes 
gerb. Venslovas yra sporto žino
vas. Dieve duok tau brangus vei
kėjau didesnę energiją, kad savo 
užbriežtą tikslą kuogreieiausiai

> pasiektumei.
X -Jjj— **

Padėkos žodis šeimininkėm.
Čia, prie šios vakarienės, dau-

vAizitni.>
1 Lapkr. 20 d. šv, Jurgio patap. 
gvet." buvo surengtas L, Vyčių ,25 
fcp. baaebolininkų pagerbimui va
karienė, Jaunimo buvo prisirinkę 
gana apsčiai, šioje vakarienėje 
dalyvavo ir svetimtaiiČių: du him- 
pajariai, kuriuodu dalyvavo pas
kutiniame garnyje. Teisingiau, pa- 
sakius, 
belaimėjo mūsų tymas, bet jis pa- 
oilium nuvilko 7 ar 8 kitataučių 
tymams uniformas: tik nelaimė 
papuolė jiems kad paskutinis ty
mas jį pajėgė apveikti. Taip pat 
buvo atsilankiusiu gerb. parapijos 
fcomitetu: Ad. Padegimas ir A. I- 
ivhiskas, kuriuodu dalyvavo prie 
Makarienės/ * .

s ‘
1 -Vakarienė prasidėjo ? :30 v. y.

Stalai musų rengėjų buvo .ap
taisyti liet, trispalve, kurie išrodė 
labai puikiai. Visi baseboltninkai 
'turėjo prisisegę po gražią rožę, 
kurias jiems prisegioė j vyle A. Si- 
įmonaitė. žinoma, nebuvo išskir
iąs gerb. tymo manageris ir iždi
ninkas A. Grigaitis. '

Susėdus visiems,, vakarieniauti, 
yakaro vedėjas pirmiausiai pa-kiaušiai pasidarbavo gerb. vytė P. 
kvietė kalbėti gerb. kp. pirm. J. x----- *- - * ; - n..-,

sykiu buvo išreikšta didelė pade- įKuzą, kuris gana gražiai apibudi- 
ka visiems artistams ir apgarsini- ojo kp. praeitą ir -būsimąają dar
nių rinkėjams: gerb, N. Skirmun- įbuotę ir baigdamas savo kalbą į- 
tui, kuris užtai pelnė nuo kp. do- -teikė auksinę fontaninę plunksną; 
vapą užgavo.pasidarbavimą. Nors 
gerb. N? Skirbantas dar visai nau
jas narys,’bet jhu jis parodė daug 
pasišventimo dėl Vyčių naudos... 
surinkdamas programais $89.00 
dėl ‘.‘Keistučio” teatro. Kp. 
džiaugiasi susilaukus sau naują 
uarbuotoją. Taigi valio 1 nnujas 
darbuotojas ir energingas vyti h apie basebolą prisimindamas, ka

kvietė kalbėti gerb. kp. pirm. J.

aio kp. praeitą ir -būsimąają dar-

įgerb. N. Skirbantui,’ kuris priim
damas tą gražiąją kp. dovaną 
pasižadėjo dar daugiau pasidar
buoti dėl v/čių gerovės. Po tam 
kalbėjo gerb. parap. komitetas, 
Kat. Draugijų Sąryšio pirm. —* 
Ad. Padegimas, kuris savo trum
poje kalboje gana gražiai prabilo

Taip-pat buvo išreikšta ir kitiems 
lygiai širdinga padėka nuo kp., 
kaip tai: Pr. Urbšaičiui, Pr. Bart- 
nikui, A: Grigaičiui ir p-lei V. Si- 
monaitei. kuri antrą vietą .užėmė 
programų rinkime. Jauna dar
buotoja, tau didelė garbė pri
klauso už tavo drąsą ir energiją.

Kp. nusitarė paminėti savo gy
vavimo dešimt metų sukaktuves. 
Tas darbas pavesta kp. pirm- 'J* 
Kuzui. - Toko girdėti, kad Sąryšy
je diena jau užimta gegužės me
nesj, 1925 m.

Kp. paskyrė $15.00 ūel‘ parapi
jos bazaro išlaimėjimui. Tam dar
biu buvo išrinkta komisija; M. Ar
dais, J._ Venslovas, J. Kvedaras, 
p-Iė P. Urbšaitė (penkto vardo ne
teko sužinotu.

Šį kartą prie kp.-prisirašė nau
jas narys J, Medelis. Vienas iš 1

D

» Pirmadieny, gruodžio 8 d. £ im, 
7:30 vai. vak., Lietuvių Salėje, L. 
■Vyčią 25 kuopą laikys priešmetini 
susirinkimą. Pagal mūsų kuopos 
įpročio, tai šiame susirinkime turi 
būt išrinkta nauja valdyba sekau-, 
čia m metui, kuri valdys kuopos 
vairą. Visa tai .turint minty, šis 
susirinkimas yra skaitomas svar
biu.

Tos priežasties delei kviečiami 
visi gerb. Vyčiai, vytos dalyvauti 
susirinkime ir sudaryti sąstatą val
dybos iš ypatų galinčių ir norinčių 
dirbti. Kiekvienas pirm susirin
kimo turėtų apie tai galvoti,

Pirm. J. Kuzas.t •

t

*

KUMMHMNKk W* J
Lapkričio 23-čią, nedėlioj, buvo 

naujo namoapvaikščiojimas kerti-j 
juo akmens paminėjimui, žmonių 

‘buvo daug, maršavime turėjome 
du pulku muzikantų. Po marša- 
rimui buvo prakalbos. Kalbėjo 
miesto majoras J. Kenali ir* kiti 
valdininkai. Gerb, kun. J. Simu-

- uaitia nedalyvavo, nors buvo kvie
čiamas. '

* . •
Vakaro buvo koncertas^ parapi

jos naudai, St. Patriks Airių pa
rapijos svetainėj. Žmonių buvo 
pusėtinai, daugiausiai moterys •— 
vyrų visai mažai. Turbūt pavar
go iš parodavamo ar kas kita, pas
kui sužinosiu.

Vis-gi kartą ant visados pažin
kite save ir savo klaidas. Kuni
gai ir mokytojai čia mažai inkai- Įbę galėtų patraukti “Darbininką 

. __ __ ...... ,, . ... _ ■ ..... * . ’ ’ * ,

bes jaunimui, kad aavo t* -~l. - - ■ r r. —, 
gerbtų, iri Uwi ją gmrtaMM irĄfrontecija Wttų janife

' vargo neatjaučia, o per tri nat
senatvės nuo vaikų gauna tą pgiHaeiąmaa ' gidą jbtakkąri* * 4lrt4a t

*» l

maistą, tukino jie maitino savo pC, tentą gerai žinai, kad 
vaikus. Antrą kartą primenu per 
spaudą, susipraskite, gerbkite vai
kų gerus darbus, įkainuokite vai
kų pastangas, idant ir jie jus se
natvėje ne iš pasigailėjimo, ^het 
kaipo teisiu g ą skolą atlygindami 
gerbtų.

-M

VWj.

m0M$ HttBI
Albany, N. Y. 8. K. ‘-r Tamstos 

korespondencija atkreipta prieš 
.vieną asmenį, ir sūriai. Tas as
muo, norėdamas apginti savo gar- 

>>

klauMŪnai ne f‘Darbininkui” 
ti. Tjunstoa kompondaneliii | 
laikome.

«hio4
ĄŠanii Tąmstoa koi 
eija daugely vietų atrodo 
ma ir tokiu būdu gali bftti 
minuojanti. Jeigu ištUcrųjų «
begėdiškumai įvyko bei '
tai Tamstos jais remjbnnies galjtl 
ieškoti teisybės tinkamoje vietoje.
Tamstų koloniją išgelbės tik auvfc. f 
n,via kova prieš visus išgimio.» ' •

taie Darbininkų 
tinlrimp n

■Staupięnė ir vyteB. Buknienė, ktt- 
riodvi taip puikiai mokėjo paruoš
ti šią pagerbimo- vakarienę. Taf?gi 
ačiū gerb. seimininkėm už jūsų to
kį pasišventimą dėl Vyčiu kp. ir 
jūs nemirs. Tariu ačiū ir gerb. 
rengėjams, kurie irgi nemažai 
darbo padėjo: gerb'. A. Bukniui, 
J. Venslovui, A. Grigaičiai, Pr. 
Urhsaičiui ir J; Kvedarui. Vaka
ro vedėjų buvo J. V. Sadauskas.

Buvęs

da čia augę vaikai jį vieną syk mė 
tę sniegu, o jis. juos akmenimis," 
bet jis būk daugiau nukentėjęs 
nuo sniego, negu vaikai, nuo jo 
akmemj, nes. visi akmenys tekda
vę jam atgal; kadangi tie vaikai 
pagaudavę akmenis mesdavę į jį, 
o jis būk negalėjęs pagauti tij ak
menų. ir sniego. ;

Taigi gerb. Padegimas daug pa
darė gardaus juoko visiems; kurie 
girdėjo jo kalbą. Vyčiai labai 
džiaugiasi susilaukdami daugiau 
įžymių sau užtarėjų, o ypač kaip 
gerb. Ad. Padegimas, kuris plun
ksną labai gabiai vartoja ir_gana 
svarbią rolę lošia tarpe clevelan- 
diečių katalikų. Ačiū brangus vei
kėjau, kad už'organizuotą jauni
mą užtari.

Gražias ir agitatyviškas prakal-

Lietuviškos Krautuvės
JUSTIN SHQE AND CPBTHING0OMFANY

Montello, Mass. 
and —------—

Lawrence, Mass.
Mes užlaikėm geriausią’ėeverytaj 

:rtel vyrų, moterų, berniuką ir mer
gaičių. ’ .

k)el vyrų ir boysų — apatinių ir 
vlrtutinlų maržkinių, pančekų, kal- 
aiisrių, naktaiių, swederlų, kepurjų, 
įstatų ir.overkotų, įvairių atailių.

Mes esam prityrę, nes per 10 metų 
ikrąutuves užlaikoni ir apie 10 metų 
iCmterykų' dirbtuvėse esame dirbę. 
Mams apie ėaverykus lengva, supras
ti kur .geras ar prastas. Tokiu budu 
am* visuomet užganėdinam kostutne- 
jrltart; svarbiausiu iietnvaitSins mote
rims kįOtros myli kad teverykat gen
iui mes ant to Jau gerui prityrė, k*

146Ames Street

484 Lawrenęe Street,
■'a

žiui atrodytu ir kojos uespaųl 
^»0,męt:ii«guuMUmm SU musy Čererykata ir staliafnlr skirtumo* ant 
klek dĮktąs kojos‘butą. JSutrle pus. mus sykį perku tai jau lieka musu 
kostimieriuls. • ’

Katrie gyvena netoli nuo musą kBautuvlą Montvila Ir Lawmee‘o 
tai atvidimoju ypaMSlUii.’bet katrie.gyvena toUaus, nėr skirtumo koktu
mo mlestk IVnnsylvunIJoj ar eallfamljoj, mums atrašo iūl»m, nemu
štai turi pasakyti kaklą.ėeverykąnurl: aukštą ar žemą, su diržiukais ar 
su raikščiais, vyrą, moterų ar boysUką, kaklo numerio, tai mes lšplldom 
■itsakaiičlat ir užgarantuojame; jeigu kas nepatiks, tai migrąiinslte at
gal Ir TaniKtoniH nekušluos nei centas, «ne» apmokėsime visus ekspensus.

Moterims ėeverykal mta $2.50 iki fo.SO, vyrams nuo MTO ikl ST.00, 
Imysiiką.nuu $1,25 iki |8,W)« a

Laišką rašydami adresuokite ^kančiai t w

JUSTIKIMOKATO<HiWimw
146 Ames .Street

JUSTINAS MtaCKVIčIŪK Ir KAŽIMIEKAfc PETIIE1KI8. ‘ '

i

t

MONTREAL, CANADA.
Lapkr. 16, 1924 m. Liet. Vyčių 

33-čioji kp. vaidino puikią šešių 
veiksmų .dramą, ‘‘Kantri. Alena.” 
Šis veikalas'buvo puikiai atvaidin
tas, nes artistai savo roles kuoge- 
riausiai attiko.

Visi žmonės juomi gėrėjosi ir 
šakė, kad 'dar niekad Mdntreal’e, 
taip natūraliai attikto vaidinimo 
nebuvo.

Svarbiausias ir puikiausiai atti
ko savo roles, sekanti: Pranas 
Tautkus. Karaliaus Enriko rolę, 

: ■ ’ f’

'Helena *Bandžiutė — Kantrios A- 
lėnos.. Šiedu artistai, yra verti 
didelės pagarbos, nes . jie visą sa
vo sielą dėjo vaidinime. Trecia
me veiksme, kuomet Karalius En
rikas skyrėsi su žmona Alena, re
tas buvo tas, kuris neverkė, nes 
p-lė Helena Baudžiutė visus pra
virkdė kuomet savo verksmingu 
balsu ir liūdnais žodžiais atsiskyrė 
su Karalium.
• A. Kreivienė —Enriko motina,; 
taipgi puikiai atliko savo rolę,
■ Elz. Jankauskaitė •—- Krarisos 
rolę labai natūraliai vaidino, ir di
delį įspūdį padarę. ;

P. Staigvila -u- Ciesoriaus ; atti
ko labai gerai.

S, Valentu-— Pakonijus, ir-gi 
gerai vaidino.-

Dar daug kitų artistų, kurių nę 
taip buvo svarbios roles, bet jie ir 
labai gerai attiko.

• < Taigi šis veikalas ilgai paliks 
žmonių mintyse.
i Liet. Vyčių 33-eia kp. yra atsi
žymėjusi kaipo veiklingiausia jau
nimo draugija, šią žiemą rengia
si dar daugiau darbo nuveikti.

Ačiū gerb.. kun. J. Dakinui, UŽ 
paaiškinimą programo. lūm. J. 
Daknys -yru dailės mylėtojas, Ui 
jam turime būti dėkingi jei L. V. 
kp. auga ir stiprėja.

Bravo, L. V* 33-čiai kp. už taip 
puikiai attiktą darbą.

Daugiuos tokių vakarėlių.
Mirganti i1

"DAMBIHKO” KNYGYNO KATALOGAS
• ■ „ < - *

‘ ■ -——-—:>
*

SPAUDOS SVARBA.
*1 _________________________

Visi, mokytesnieji žmones gerai supranta vertę gerų,* dorų 
knygų ir laikraščių. Todėl popiežiai, kardinolai, vyskupai, 
kunigai ir visoki mokytieji ragina visus skaityti geras, doras 
knygas ir laikraščius, ištai kaikurių didžių vyrų išsireiškimai 
apie* knygas ir laikraščius: ■ *' • -«

, t
Vienų knygų pakanka paragauti, kitas wrta praryti, o 

kaikurios yra tokios, kad jas reikia sukramtyti ir suviršlįintt
—-Bacon

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

— Carlyle

Per knygas mes pasišnekame su ąugštesniais žmonėmis, o 
tas pasišnekėjimo būdas visiems prieinamas. Galiausiose kny
gose išminčiai kųlba i mus, suteikia mums savo brangias min
tis ir lieja savo sielą j mušt}. • — Cbaimųig

* ‘ * -
Kiekvienas, geidžiantis savo tautai labo, kiekvienas švie

sos šalininkas, privalo kuodaugiausiai pasirūpinti išplatinti sa
vo apielinkeje dorų laikraščių. Nesigailėkime darbo ir išlaidų 
bažnyčioms, mokykloms, draugijoms, taip pat nesigailėkime iš
laidų ir žygio doriems laikraščiams platinti—P«>f. Kilu., Bufy#

Skaitymas protui yra tuo, kuo pasimankštinimas kūnui. 
Kaip vienu užlaikoma, sustiprinama ir padidinama sveikata, 
taip antru proto sveikata gaivinama, auklėjama ir sudrūtina* 
ma.—Addjson. ,A . - .

Žmonėse išnyktų pusė pliauškimų, jei jie skaitytų tik to
kiuos raštus, kurie skaitymo užsipelno. — Dawson. t

Vanduo po lašą varvėdamas akmenį prakerta,—taip.nuola
tinės bedievių zaunos negali neatsiliepti ant pažiūrų ir jausmų 
katalikiškos visuomenės. — Kun. Kaupas.

t

i
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Šdutė.

GAMTOS IR KITI MOKSLAI.
* a • 1 ’ •* *,

' - *

' Apie Dangų, Žemę, Orą, .Augmenis, Gyvūnus 
ir Kitus Gamtos Dalykus.

Astronomija. Parašė pagal K. Flammarioną ii* Loekyerį A. Aga
tas. Telpa dangaus apžvalga, saulė, planetos, kometos, mė
nulis* pasaulės įstatymai. Bu daugeliu paveikslėlių.. Kaune, , 
191 /, pusi. 62* ..r.,...* .r, .. .j .40

Apie Orą ir Apsireiškimus Jame. Pagal M. Brzezinskį. Seinuose, 
1911, pusi.. 112 .. ■».2o

Akyvi Apsireiškimai Sviete, į kuriuos- žmonės nuolat žiūri, bet jų 
gerai nesupranta. >Su 7 paveikslėliais, kurie nori sužinoti, jš 
ko darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas. Kas yra de- ■ 
besiai.,ant ko jie laikosi ir tt. Chieago, III., 1894, pusi. 79 .25 

Apie Žerię if Kitus Svietus, jų būvį ir pabaigą. Pagal Heilperną, 
Falbą'ir kitus sutaisė Šernas. Aprašo, kas yra žemė, iš ko ji 
susideda, ant ko laikosi ir kaip sukąri. Kas yra saulė, žvaigž
dės, mėnulis, planetos, kometos ir- kitos retai matomas žyaigž- 

. dės, mėnulis, planetos, koinetos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškiį paveikslų. Chieago, 1896, pusi. 255, ,75 
Ta pati apdaryta.............. .......... ........ . ............  > t... *.».1.00

Apsireiškimai Atmosferoje arba meteoroliogija. Pagal profesorių 
Vojeikov^ą sutaisė Šernas. Aprašo^ iš;ko susitverė ore žaibai 
ir griaustiniai, nuo ko atsiranda ant dangaus įvairios šviesos 
ir šešėliai, ir daugybė visokių kitų įvairiausių, ore apsirėiš-

- kimų. Plačiai ir labai suprantamai paaišknta, kaip galima 
mižinoti oro permainas ir daug kitų įdomių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam supratimui.-parodyta ant paveiks
lėlio. ' Chieago, III., 1907, pusi. 238 ‘
Ta pati apdaryta ............. i...................... L. .1.00 

BotąįnSmt arba taislius augmenims. Parašytas kun. Ambr. PabV 
žbs. Bhenaudoah, Pa»* 1900, pusi. 4I47

Chemija. Bu 37 paveikslėliais. Parašė Roscoe. Vertė S. M. Iš
leido T. M. D., Pl-ymoutU Pa.,. 1904, pust 116.

Dangus. Pagal K. Flammarioną paraše P. Brandukas. Su pa
veikslėliais. Aprašoma planetos, kaip jos eina ir kokią įtekmę 

■ turi vięua į kitą. Chieago, 11Į, 1907, puslapių 193..........
Dvi Kelioni į Tolimą Šiaurę. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žingei

dus ir naudingas aprašymas iš kelionės į šiaurinį poliusą* (Su 
17 paveikslėlių). Ciheago, III., 1909, pusi, 88. ..... ,A......., 

Gamtos Istoriją. Pagal P. Beri vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga su
* daugeliu paveikslų, žuvių, žmonių, medžių ir akmenų pa

veikslėlių; trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istoriją^ Chieago,*III, 1903, pusi. 209.......... 
Audimo apdaruose ....

Geografija Arba Žemės Aprašymas. Pagal Grikio, Naikovskį ir ki
tus sutaisė šernas. Su paveikslėliais. Aiškiai ir suprantamai 
aprašo musų žemę, jos pavidalą, ir platumą: jos kalnus, jų 
vaidus, augštį, vulkanus, metančius i šsavęs Ugnį; iš kokių 
sluogsuių susideda žemė,kur ir kiek joje yra anglių, geležies, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; kiekmarių, ežerų; jų vardai,

K*
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plotis, ^Iiss kokie kuriuos vandenys: sūrūs, prėski, kartūs; 
kokie juose gyvenu gyvūnai ir tt. ^emė aprašyta dalimis; 
išskaitytos Visos viešpatystės, kunigaikštystės, respublikos; 
kur koks ilgis dienos Ir nakries’ir tt. ‘Knyga didelė 6x9 co
lių, ant geros popieros spaudinta, Ghicago, Iii,, 1W, pusi. 469

_ Ta pati apdmyta.. c....................

Gamtos Pajėgos irSK^ip iš Jų Naudotis, BagatBitperį sutaisė ber
nas. Knyga su daugybe paveikslų, įvaiidų mašinerijų ir kito
kių prietaisų, išnaudojimui gamtos pajėgų. Chicago, III, 
j9(II, pilsi, 2-18 , jt t , . , r . . . . , . . . . . . i , , . . , . . . « į, ,,. , JUl

Geležinkelis. Pagal svetimuš raštus parašė K. Stiklelis. Aprašo a- 
pie geležinkelio ypatybes ir kaip juomi žmones Naudojam 
t hn ago, Ui., įlipsi, l ....

Ū Kur Akmenys Ant Mūsų Laukų Atsirado? Geologiškas Lietu- 
•v<m ištyrinėjimas. ‘ Naudinga' moksliška,knygrič, Tilžėje, 
.1898 , pilsi. 28 . • . . r • *i r ...

iž^GyvųKų gyvenimo. Prof. J, VVagner’io. Iš rasų kalbos vertė 
< Dr, K. Jokantas.- Seinuose, IMI, pusi. 50.............................. ..

Kaip Gyvena Augmenys? Pagal Lunko virių ir kitus sutaisė Žor-, 
nas. Su paveikslėliais. Yra tai aprašymas apie įvairius mūsų 
žemes augalus, jų judėjimą ir atmainas, gyvį dr plėtojimąsi 

r nuo pat menkiausių pavidalų iki didžiausių ir tobuliausių.
(Tiieago, III., 1901, pusi. 129 .........................

Oras,, Vanduo, šviesa ir giluma. Lekcija Prof. Bloekman’o. Nu
taisė šernas. Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiši 
ko ir fiziško proceso, aiškesniam parodymui kurio yra dauge
lis tam tikrų paveikslėlių. Ghieago, III., 1907, pusi. 138.... .40 , 

^iopiiterBIcaaMtl^ediš Fizikos. Parašė P. Neris. Knygelė sw- 
deda iš 5 skyrių •' 1. Svarybė, Il.šiluma, UI. Balsas, balsio ypa- 

’ tybės. IV. Šviesa, šviesos spinduliai. V.'Elektra. Yra la
bai naudinga knygelė kiekvienam žmogui, ypatingai visokiems

, amatninkams. Vilniųje’ 1905,‘ptaATOO;...........

Sodiečių -Dangus. Pagal Planimarioną parašė Gerutis. Kaune, 
1909, pusi. 80.

Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai. . Pagal Hutchinsoną.sutai
sė šernas. Su paveikslėliais. Aprašo seniausių gadynių įvaL 

- rius sutvėrimus, gyvenusius ant žemės dar prieš atsiradimą 
žmogaus. Šiądien tų sutvėrimų kūnus žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus> arba imdami iš žemės anglis, randa giliai 
palaidotus žemėje. Tūlų sutvėrimų atrado čielus, nesugadin
tus liūlius, užklotus keliolikos sieksnių stora žemės eile. Moks- .

' liūčiai, paagl storumą ir senumą žemės sluogsiūų, kuriuose tų 
sutvėrimų kūlius ramia, gali spręsti, kaip sena, yra žėmėrir . ’ 
kaip seniai .žmogus, ant jos atsirado. C'lueągo, UL, 1900, pus- z 
laįynį 3 (0.. a. l.OIl'

Ta -pati apdaryta . •....,.. * * * *».«, -... *... • •♦ • • • • *
• ** .

ISTORIJĄ/BIOGRAFIJA, ETHMOGKAFLTA. 

Istoriški Aprašymai ii Kelionių, etc.
Is Kelionės Fo Europą ir Aziją. Parašė Pranaičių Jule. Philadėl- 

pbia, Pa., pusi. 380. 102 iliustracijos (paveikslai}... ►S.GĮl
.Audeklo apdarais ««»».*....**.^.^5 

IstoriJos^ftsakos. Parašė Šatrijos Ragana. Aprašyme telpa iš Lie- . • ' 
tuvos istorijos trumpi gabalėliai. Seinuose 1907, pusk 54. ..«

Kun. A. Vienožinskis ir Jo Dainos. Paraše Kl. Jurgelionis. Scran- 
ton, Pa., 19T1. puslapių26 ......... .UI

Keliones po Lietuvą ir Aziją. Parašė Pranaičių Juzė. PbiladeI* 
pbia, Pa. 1914. Autore aplanke Prancūziją, Belgiją, Vokieti
ją, Lietuvą ir Rusijos svarbesnes vietas kaipo : Taškentu, Sa- 
markanūą,, Bueliai’ą, -Cbyvą. Mervą, Užkaspijąt Ki*anovodską, 

* Kaspiją,Baku, Tiflisą,' Vladikaukazą Rostovą, Maskvą, Tve
rų, Petrogradą ir tt. Hurinko svarbesnių vietų ir žmonių fo
tografijas ir patlapino jas šioje knygoje, aprašydama viską, • 
labai žingeidžiai, ką svarbesnio tose vietose patyrė. Yra tai 
labai naudinga knyga, perskaityti tiems,, kurie nori dasižjno- 
t i apie t ų šalių būdą, papročius ir sšly gas, ypač tiems, kurie 
kada nors mano įsvietą keliauti ir vieną,- ar kitą tų vietų ap
lankyti. ar ten laimes ieškoti. Knyga didelio formato, 379 pu
slapiu, tviijįjįis apdarais..2,2Q

Kaip Atsirado Amerikos. Suvienytos Valstijos. Vert ė - P. -B., Chi- 
cago. III.,' 190*, pusi. •l'Ol*

Lietuvos Isterija. Himano Daukanto. Nuo seniausių laikų iki Ge
diminui, Didžiam Lietuvos Kunigaikščiui. Pilniausi ir tik-_ , 
riąusi Lietuvos istoriški atsitikimai, karės, jos vidurinis $yw-‘ ;;
nimas ir tarptautiški prietikiai su kitomis tautomis* Lietuvių 
religija* kultūra, dabar ir pilnas atšvmtis kadai buflisios ga
lingos Lietuvos valstybės^ PopuliuriškaVpąrašyta, kiekvienas 

• ir menkai mokantis rašto gali lengvai skaityt. Didelio for
mato. Knyga I. Plymontlų Pa^ 1893, pusk 483...
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Užshakant knygas iš* katalogo^ visada reikia. patyli 
knygos vardą. Vžmokesnį žeminus dolerio galima siųsti ptljl 
įenklelųps. Virš dolerio reikia siųsti čekiu arba “inoaey orde
riu.” Visais reikalais kreipianties ir pinigus siunčiant, 
mot adresuokite taip: / •
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“■DARBININKAS”
36® w**t Bro*dw*y ' |«Q|h *mIm, Ma*
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APHUPINIM0 
> MOTINŲ m jęr» 

|Ų SVEIKATOS.

LAV(NLMAb‘ IR PAPROt’lĄL

Kūdikis nėra žaislas. Jis Mmugus, su 
pilimi organizuotu kunu, su gerbtino
mis teisėmis, Motina neprivalo niekai! 
prie Jokių aplinkybių tas teises panie
kinti idant palinksminti gimines ar 
dritugim. Per ddells “žaidimas” su kū
dikiu Jį erzina, Ir net galt kliudyti nor
maliam aaglmuk

tupimas, kratymus, arba mėčlojlmas 
tik kų papenėto kūdikio yra blogas pa
pratimas. Yra tokių kų mano, kad'tuo- 
ml maisto vlržkinlma’s pagreitinamas, 
bet jeigu pats perkentėtųm tokį pasiel
gimų, su pilnu pilvu, tai sutiksi, kad 
greličau ateina noras išvemti maistų 
negu laikyti jį viduriuose;

Kūdikio lavinimo programe kūdikio 
tėvas turi savo vietų, Jis tari padėti 
motinai, nes kitaip visos pastangos tin
kamai lavinti bus bergždžios, Dažnai 
kūdikis puikiausia elgsis prie motinos, 
bet tiioj perslmatays paslrodžius tėvul. 
iŠ tėvų ir senelių pusės ypatingai yra 
palinkimas lepinti kūdikį ir pagadinti 
jį. Tokis perditlelis užsiėmimas -yra 
lavinimo priešas. Kūdikis tuoj pylprjnb 
ta Ir Jo reikalauti Inm. Jis verkia rų- 
mintojo. jis verkia, tau! aut rankų imti, 
jis verkia kad supti. Paprotis įauga, 
nes nėra lengve^io budo jį auginti kaip 
pavelyti taidlkiul gauti A’lskų kų jis no
ri. Metais nenori “verksnioj1

Viso lavinimo pamatas yra regulla- 
riŠkomas, Kudtlko papročiai greitai 1 
susiformuoja. Ankstybas" lavinimas 
dftug padarys, kad palengvinus moti
nos naštų, nes duos jai daugiau Iluosd 
laiko prie namų. Prisilaikant valandų 
dėl .miegojhito, penėjimo Ir maudymo, fe 
kiulikis tuoj pramoksta gyventi šit 
‘‘laikrodžiu.” Dar kas svarbu — tin
kamas lavinimas kūdikystėje palengvi
nu mokinimų vėliau.

Linksmas sveikas kūdikis yra namu 
pasidžiaugįmas. .To linksmumas visus

padaro Hnk^mah. Nustatyti papročiai, r. 
ir tinkama priežiūra yra reikalingi tat-1 
diklo sveikatai ir linksmumui. Niekas I 
taip neatjaučia kūdikio ligos, kaip nuo j

Motina tlažinos, kad sLsteinutISkUH | > DU NUSKENDO.
lavinimas yra būtinai reikalingus kili ’ _____  •

-Uu Bartam hixniejpaiW 

nercguiiariškų pnpročtų pus kūdiki, [skendo iš priežasties vaiku Sll 
Atminkite, kad papročiai, geri ir blogi. | _ , # ; ♦„ .sunku sulaužyti? Todėl išmintingiau rogutėmi s pasnnūišymo kely ir 
auklėti gerus papročius. [♦ninervavimo automobilisto, ku-

Dažnai kūdikio maistas daro ji erzu- L ..
lingu. Ypatingai dirbtinas maistas, on- ris nenorėdamas suvazmeti Vill- 
11 tokie maistai netinka tauliklo vidus Ii*-,. i^<i<roo,Io' it*rfams ir in do jų veikimų. Pasirenkant lipinėj IbMganao 11 pava- 
dii'bthuj maistų, .svarbu pasirinkti tokį, ĮZiavo įK> tiltu, 1S ketllTią <l)L 
kuria'lengvai suvirškomas, Ir kuris L.., 4.™, „v: htumu pučiu sykiu suteiks kūdikiai vi- Įkutomobiustab ii mergintų tapo 
.ms orementus reikalingus nugimnl. (i^lbett <> du t Vienas išdirilė- 
F.‘igl(> JBi’and Kondpnsnotas pienus yni I.
purinktiniii pultais dirbtinas miii.štns. Į jas paveikslams reniu, o kitas 
Jis buvo vartojuiniis per metų eiles Iri.1fwnfn,. fnrekenrin 
tajHk įrodytas gerhmsta kūdikių mals- l4S™’’ nusKenao.
tu. .

S'Mlifk Hitu* utratyM-hūi ka* xtiii:aitr 
iitlHliM !)• paftidt'k itfi’ičitil,

MAUTAS DARBAS.
«

t

Ją visą ilgą kaBą girdėjo 
išėjusioji krautuvių (taip jie 
man?, bet ji buvo nhmie pasi
slėpus) muktoji'paTi ir sūnaus 

pamotė. * «
; Šita baisenybė'įvyko South 
Bostone lietuviu šeimynoj^.

‘ ’ TeM^^iminienA

Įmones, kurio periami nuo
dus ir ceriu juos, vadiname 
panjii$iais. .0 kaipgi su tais, 
kurie perkasi nnodingąj%spau 
dą ir skaito ją?
»—»»»> g nriMri g ■ > m   „m—

DGRCHESTER Y—3 šeimynų 1« kam
barių namuK, vinį improvemenrai, su
domi i*člnl. elektriką* Ir vletaslel gu- 
rttdMiau*; rendoH $RT5 ant menesio, pre
kė >>12,.Vi).

3 šeimynų 14 kamtatrių namas, vieta 
dėt gsTOdŽlauš, remtas $72 ant mėiio- 
Mto; prekė ?6200 Ir tik $1000 įnešti, pib 

’jmir atneša 38 nuošimtį ant įneštų pint

2 šeimynų 13 kaihbnrių namas su vi
sais Improvementitis, skyrium šildomais 
pečiais ir vjeta dėl kelių garadžių, pui- 
kl aplelinkė, arti Coliimblu Road, Dor- 
ehestery, prekė $7,7.00 ,rlk $2,50f) Įnęš- 
ri.

Priedo; Bostonu 3 šeimynų 18 kam: 
barių namas su visais impmvementata, 
puikioj-vietoj/prekė *11,700,

A. TVAS, 361 West BroadkayTSouth 
Boston ,Mass. : (DO)

REmUNGA
pusininke'merginu 20-30 metų su' 
300 dolerių prie valgyklos (reshūtranf), 
Turi būt dirbus valgykloj Už valfeekų, 
Kreipkitės lulšku arba yputiškni; Eit 
HERMA N, 137 E. .31 St.. Ne\v York, 
N.Y. . (D0>

gij. .—
Ja. IVas.

IMI W. BetMunviiy, So, Boston, Mass.
» !■■— ........... .. ........  d ........... - ....      T,., „

DAKTARAS
I.LAWil»S-SETMOUR

Lietnvyi 
77^EAST RR0ADWAY 

So.BoBton.Ma8i.
VALANDOS; ;

k ntto 0 ryte Iki 0 vai vakare.
|| m ■u'j.uj .....     I. I • nj^nr, 1^^-.MOTERŲ SUSIRINKIMAS

Moterų Sąjungom lo-tos kuo
pos priešmetinis Kusiimkimas 
atsibuvo utarninke, gruodžio 
2-rą d, Susirinkimas buvo 
skaitlingas ir labai gyvas. Ap
tarus visus dalykus buvo ren
kama nauja valdyba. Išrinkta 
labai prakilnios darbuotojos ir 
galimą tikėtis iš jų didelės nau
dos ateityje visai draugijai ir 
-visam veikimai. Nuthrė veik
ti pilnfti prie Džiovininkų 
Draugijos. .

REIKALINGA
IMkitlingą mergina ar našlė užlai

kyti namus; vienut ypatni darbus ant 
yfrwl<j«. Turi Imt dora, protinga, nese-' 
nesnė kaip 3d metų; mokestis gera—> 
pagal sutarti.1 AtsISauklt’ greitai. Ke
lionės lėšas ftpmokėslų. BARONAS,' 
Bok AKI D., R. F. D. No. 2, Warrėn, 
Mlęh. (N29)

ŠTAI MŪSŲ PREKĖS
Tikrųjų UetuviBkų ramunėlių švara. 

40c., 6 av. — $1.50; liepos žiedai au la 
pelinis r>0c. už Bvnrų.S svarni — 3'2«°O; 
liepos žiedai be lapų 65c. sv., 5 sv. -r 
$3.25; puplaiškių lapai 75c. sv., 5 sv. 
— |3.00; puplaiškių šaknys sv., i 
sv. $3.85; stambios trejankos sv. 
$1.25, 5 sv, —• $449; kadugio uogą 
SV. ’25c., fi sv. — 75c. Ir daugybėskitO' 
klų Molių. Atsiųsk 10c. o gausi Molių 
katalogų.

M. BUKAITIS
440 Hudron Avė., Rocheuter, N. Y.

(

.■<! .4 ...n............  ry-R..".-

Tol. 80* JBoiton 870 

J. MtGDONELL, lt D. 
OrttaH teįihrtbitt <r BetitvtfltoH

omo vAtajtDoa : Rytoto Ik! 9 
Po plotų ntto 1—i 
Vakarai* nuo6—9

686 M Bro*dway, lo. Bortai 
tetetoiiMMKMisateiMKnaBfiSBNiMMa.

1
------  — ----- -—. -.. ' -• Seredoje prasidėjo kasimas 
Gudrus Teisėjas IŠięel* naujo tunelio ant Boston gat- 

bėjo Šeimyną vės, Dorcbestery. ftio tunelio
Namų svininkas Užganėdini kasimns aeha ilgininw kai- 

Visi linksmi I Mos y ieną ’ milijoną doleriu.
. _ Dangtflis darbininku turės dar-

Tula lenloį šeimyna Ney ¥gwo h ? •
nesenai buvo pašaukta į teismą, kt - Į n().’*■*** „ .
rianie ėjo byla dėlei jos išvarymo Į 
Ė* namu, Prindpialiais,liudininkais irorlMJAmi-ritime 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, libljlhJ! UW Ų K.Airius, 
kad Jie nuolatos yra erzinami ver- į ' - -------
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šėi- Telet’oną kompanijos RUsi-
uuynos apartamente. Kaimynai ti- r i.* v . .’ • >-i-krino, kad. jie .negali net naktimis įstlltyinas kelti Lamas,. silkele 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir daug triukšme) visoj 'Massaclin- 
todel prašę namų savininko išvaryti I ., ... . ‘
šių lenkų šeimyną is tų namų; Įsetts valstijoj, o svarbiausiai 

Teisėjas išklausęs verki.'inčių ku- i flortono, RTat Rostortą sūriau-’ 
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji. Irtai kerpa — Bostone nori pa- 

nes jie verkia kankinami mėšlungio, Į branginti teletonils net ant 2r* 
paėinančto nup vidurių dieglio ir kmošimČiiL Bostono majoras 

jiems pagelbėti. Išmintingas teisė- K urlCT savo proteste sako kad 
jas įsake jai tuojausnuei ti į[aptiekę hoks pakėlimas vra neteisingas 
nusipirkti uz 35c. bonką BAMBI- k J v , . ’ . «*>
NO ir jo duoti kūdikiams, tuomet’pijęs visuomenės interesus; 
tik Užeis tie skausmingi simptomai. fokios ratos Vrft ft^mOTOŠk0S 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o r ; v.
motina padare viską kaip buvo įsa- br perdaug ankstos, 
kyta,' Dabar kūdikiai naktimis jau _______________________
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir J TULIKAI IŠBUJOJO, 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu Kosinae v‘ibitini f-rin išknin 
draugu.. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net DO. tone vualiai tąip ishtljo- 
prašo daugiausi Ijo, kad'pradėjo‘draskytinetik

(paskeibunas). papiiistus žmones, bet ir pačius
dabar poKwG. 

Ristynes Už Pasaulio CčHTipijoriatrfl kailis įsakyta nešioti išekzami 
nuotiis revolverius virŠlitnėse 

JUŠKA susikiksu STASIAKUv V Lkfl v.uiti _ nepasiduoti ban-
RISTYNES [VYKS.ŠIAME KETVERGE \ . |dito kulkai.

4 MžiD-Dmnber, 1924, GRANtt=ŪPERAHOUSE
' «««. KM. kampas Bmr St. .SC, Mm. .

-. ■ ■ Piadžia S:l.) vakare. ' . I jaunimas ■užsi-gavėjp nuo šokią

Lietuvių čtunpljouas-Kranas Juška mana netik apsiginti nuo lietuvių, epo- įvisam adventui. Tą. padarė 
nentu, bet jis tikisi su laiku palikti čmnpijonu. Piratus .ta ristynės už pasauliu | .i .» . , * tat-
.Čttinpijonatų bus šiame ketverge, kuomet .lis susikibs su tankų čampijonu STAN- I praeitos SUoatOS vakare, 1j. v y- 
LIA ŠTASIAK., v Kuris Šiose rlstynese laimes, tas gaus progos .ristis su pašau- Į pji-i |7-kU0D0S Darenfi'tllOse ŠO- 
lio čampijonu St raugtai' Levis. ' Į. ,*■ 1 .

Apart Juškos su Stasiuku tų patį vakarų risis italų čampijonas LEONE ĮklUOsę, parapijos salėj. Jftuni- 
LABR.IOLA su graikų čampijonu. kuris pirmu kartu pasirodys Bostone. hno bllVO (Įaugi, net iŠ kitą lvO- 

Apart to tMs <lstr rietus garsus Ueturis rtsUhls (tuntui^ s,t Avedu .Talin- VTST labai Unkšmai ŠO-

ko. Juose tapo atnaujintas išė- 
iš mados žaislas “skrajo

ji u . B b ‘ , g janti' krasa.”. Šis visiems taip

$ Kviečiame Užsisakyti ii Platinti 1925 Metams 1^*°
’ r P-lės• LTrbeląite, Gntai-

’ - $ tė, Brbtėnaitė nespėįjo atviru-

T'W rt■•HkT T"*!fc o Povilaitis.
■ B-" | Petrauskas; Zulonas daugiau

5 w JLJLJl JI w JL ^. prakaitavo nešiodami atviru-
g. . . * tęs negu I<iti šokdami.* Dali-
£ Lietuviai per 18 mehj vra ija'atę skaitvti “Vienybe,” Ilgiausia lietuviškos atviiutės

nes nuolat ją skaitydami įsitikrino, kad “Vienybė” vi- g pardavinėta ir ją pritrūko.
■JĮ- sieros suprantamas savaitinis lietuvią kataliką laikras- g Pirmą dovaną laimėjo Ona 
g riA " . • . ’ g Prikackaitė, gavusi 276 atviru-

į “Vienybė“ tarauja Bažnyčiai ir Tėvynei ir rfpngiarf
B ūgdvt lietuviuose pilntitini gyvenimą. . < g re gavusi 9- ari. \ yiądova-1/ ‘ g ną laimėjo V-, Medonis gavęs. 24

“Vienybė” tinkamiausis lietuviams laikraštis: | atvirutes. Po didesntpluoštą

- ' a gavo dar šios p-lės: O. Ambro-
. \IEwYBE ‘ duodu ktįs suvartė įdomių. įtolUikos žinių* apie Gn A QO-visokius įvykius plačiame pasaulyje; seka užsienio politikų. ęįZditi. JO, O. valecklUte 8w,

♦ t “VIENYBE” plačiai rašo apie Lietuvos Vyriausybės ir Savivably- B.g ’ Mikalauskaitė /»>, B. Broti- 
bių veikimų, nurudo gerąsias ir kelia aikštėn blogusias muša vaistviii- amaitė 59. Kitos BO mažiau* 
nio Ir visuomeninio gyvenimo puses. 5 '• , v.

- s Daugelis pageidavo’ panašius 
kn» SS " |boMnx turėti po Kalėdij. '

‘VIENYBE” rašn.apieitktodąlykns. fhrodu patarimu, atsako staR- ’
• ty tojams 1 klausimus. | BAISUSŽVĖRIŠKUMAS,

■g “VIENYBE” ypač plačiai rašo apie’tikybos, doros, bažnytinius ka- '• * . —:—
5 tulikų, reikahts. duoda žinių iš viso pasaulio katnlLkų gyvenimo, dažnai 8j TultlS Jonas būdamas vedęs 
g - Lietuvoje, apgavmgai apsive-g “VIENYBE” drąsiai kovoja šit visais ll|auvių katalikų priešais. aidė SU p-nia T. A., kuri buvo

8 Vienybėje—Galybė! Tat palaikykime ir platinkime » našlė, dabar už.sigirdo, kad
“Vienybę,“ o tapsime galingi. , • | pirmoji moteris atvažiuoja A-

gln)erikon,rtai Jonas pradėjo ne- 
« riniauti, ir alnVsii sūnum pra
sidėjo neapkęsti antrosios mo- 

g terš. Darė visokius neinnlonu- 
gĮnuis, o birželio 13 d. š. m* už
puolė moterį ir labai sumušė. 
Gi kuomet ji sumušta išėjo 
krautuvei), tai sūnus su f tėvu 
dirbo pienus nužudymui, ir, ži
noma, sūnus būdamas daugiau 
apsišvietęs patarė tėvui, kad 
gomnsis būdas ją nunuodytų

>

---- , ■■■ .... ų

UŽSIGAVĖJĘ. -

Valdyba.

A. f A

■ Barbora Antanavičienė (Gi
laite ). paeinanti iš Lietuvos 
Uimikiij kaimo, Mažeikiu vals
čiaus, mirė lapkričio 2B d., 3 v, 
-ryte. AmerikojV hnvoAšgyve- 
nus 3» m.: So. Bostone.20 na,, 
o Montelloj 15 ūl Velionė bu
vo daidišti moteris, priklausė 
prie visu MonteHo katalikišką 
draugiją. Laidotuvės buvo 
gruodžio 2 d. Kun, J. Švagž? 
dys atlaikė šv. misiąs ir pasakė 
pamokslą. Velionė buvo Pran
ciškoniškuose rūbuose apvilk
ta.

Barbora paliko labai didelia
me nuliūdime savo' vyrą Igna
cą, sūnus Domininką, Vladą. 
Povilą ir Ignacą ir dukterį Bar
borą. • . «- • . •

Velioiiė jau turėjo 63 metus. 
Lai būva jai lengva ilsėtis 

Amerikos žemelėje-.

Vladas Paulauskas

KRIAUČIUS z
'Atidarau kriaučlatm dirbtuve. Tai

sau. prašinu Ir taip visokius kriančiš- 
kus darbus dirbu. Vfalėmą reikia kreip
tis pas savus lietuvius. Atlieka darbų 
kirogėriatislui ir už pigių kalnų. K. 
JANKUNAVK’IUS, 202 W. Wf|It St. 
So. Boston, Masst< . ' - (DG)

ANT IŠRENDAVOJIMO
NAMAS-3 ir 4 kambarių, turnė F ir 
Dorchester Sts. po nnm, 327 Thh'd St., 
So. Boston, Mass,

ITALIJONIŠKI ARMONIKAI 
Stos dirhame ir'partraukiame visokių 
rusių pirmos klesos rankoms dirbtus 
ITALT.TONIŠKUS ARMONIKŲS, ge-

tinusius visame pasaulyje,, Dešimties 
metu garantija. Musų kainos Žemes
nės negu RLtii išdirbysčių. Dykai ar
monikų nurodymai dėl pirkėjų. Kata
logus siunčiame dykai. RUATTA SE- 
RENELLI & CO-, 817 Dine Island 
Avė., Dept. 16. Chicago, IR.

J

I f

*’ Tel. go. Boston 0464-J,

JURGIS STORAS 
>01 O a B A F A s 

v4t» W1«T BR0ADWAY, 
South Borto®, Mui 

Dnfom dailius paveikslus. Vemįllaa 
traukiam vakarais UMalIŽom vi
sokio* rūšies rėmu*. .

■i

i

KRIAUČIUS
^Krisnčinr x~ siMOKATTis-pčv-- 
nikelė I manių vietų, Jis siuva vL 
soklHB vyriškus dralmžlus Ii? gerai 
padaro. Piginu, ne’gu kur nors ki
tur. Taipgi Išproslna ir ištaiso senus.

■ A. SIMOKAITI8
344 W. Broadway, 80. Boston

(Antros lubos)

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINI? LIG? 
vai. 9 Iki 11 ryte. 1 ik! 8 po plet 

71kI9vak. 
889 Broadway, So. Boston.

Tel. So. Boston 2881.

LAIBŲNA TEN 
ŠVIESA

Mes žemiausia kaina suveda* 
me Uratus dėl žviesos-šilumos 

m jėgos
JOHN F. LYDON

Tel. 8. B. 4269M
TEISŠETAŠ ELEKTRIŠINAS. 

Spečijalistas dėl namų suvedimo

•f

i

Į

JUŠKA TIKISI ATSILAIKY
TI PRIEŠ LJSNKŲ ČAMPJ- 

J0N4S1?ASiAK4.
---

Kas laimės—lietuviai ar len
kai? Lietuviu garbę, gins Pra
nas Juška, o lenkų — Stasiu
kas. Jiedu susikibs šiame ket
verge, Grand į Opera House. 
Pasikalbėjime su lietuviij laik
raščių. reporteriai s, Juška pasa
kė: “Nors Stasiukas yra skai
tomas nekarūnubtu pasaulio 
čampijonu ir visus ristikus iš
klojo, bet aš duodu lietuviams 
savo,garbės žodį, kad Štasia- 
kas šiame ketverge, manęs ne
paims.”

Užklaustas, kų. jis mano a- 
pie Požėlų, ir Kamarauską, Juš
ka atsakė:{ i Aš sutinku į vieną 
vakarą paguldyt juodu abu
du.”

Juškos manadžeris Paul 
Boivser sako, kad Juška yra 
stiprėšnM ristikas už Stasiuką 
ir dabar kuomet jis mete gėręs 
ir rūkęs, jis turi progą iškelti 
savo ir visų lietuvių vardą ir 
palikti pasaulio čampijonu. 
' Patartina visiems sporto my
lėtojams nueiti į Grand Opera 
Hanse pasižiūrėti, kaip mūsų 
drūtttolis gins lietuvių 
nuo lenkų.

‘4
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TeL So. boston 3120
i 
t 
i
<

Tel. Brockton 5112~W.il

DANTISTAI II
dr; a. j. gormanI

. (GUMAU8KAS) II
TOS Mtin Sit Montello,

— -11.

, Tel. fio. Boston 0828
LIETUVISDANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS). '

436 Broadway, South Borton 
Ofitovalattddt: 

nuo 9 iki 12:00 r/te Ir nuo 1:80 
iki 5 ir nuo 6:00 Iki 8 tai. vakare. 
•Ofisas uždarytas auboton vakarais 
|r nedėldlėnials, 
1 '."'iir—~***^

— - ..1 1 *1 1

16 METŲ SOUTH BOSTONE) I

0R. H. S. STONEl
AKIŲ SŲEOIALI8TA8 I 

909a W. Broacfrray, So. Bortdu I 
VALANDOS ;Nuo9 r. fal ▼. vffkį

■ *

-•i

/

ir
t

■>' • Turime už garbę pranešti lietuviams, kad paėmėm i savo“ 
rankas taip vadinamą PERKINS SQ. ČABH MARKET po nu
meną 490 Broadway» So. Boston, Mass. Todėl ir kviečiame sa
vo tautiečius atsilankyti pas mumis. ...

’ S a va s p a s s a v ą I '

Savininkas POVILAS »AL®WIUNAS.' l

44~.?

iv. JONO EV, BL. RAinaUfa 
* DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI
' ’ . ’ ’ ** *
VIRMININkAS M.‘Zoba, 

USD Er 7-th 8t.,. So. Boston, Mara. 
Telephone So. Boston 1516-^-J. 

YĮCE-PIRM.— Kazys Ambrbzas , • 
492 Ę. 7-th. St, go. Boston,. Mm»< 

VROT. RAŠTININKAS — J. GlinėcMa, 
5 Thomas Bark, goLBorton. MOM bTN. RAŠTININKAS — Matas SeliSį 

* 40 Marine Rd., So. Boeton, Misa. 
KASIERIUS — A. Nųudžlunaų 

885 E. Broadway, S. Bbston. Maaa. 
MARŠALKA —J. Zaikls, •

T TVinfield St, So. Boston, Masa.
• Draugija laika susirinkimus kas tra« 
Hų nedėldlenį. kiekvieno mėnesio, torą 
raL po pietų Šv. Petro parapijos 
JS2 E; Serentb St, So. Boston, MmA

D. L. K. KEISTUČI0 DRGLF01 
. VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — Antanas Pastolis, 
146 Bowen St, So. Boston, Maso, 

Vice-pirm. — Martinas Knistautas, 
4062 Wa8hlngton St, Roellndala 

Protokolų Rašt — Antanas MaceJaaeK 
* .450 E. Seventh 8t, South Boston 

Fln. Raitininkas — luošas VlnkevRUtn 
906 E. Broadway, South Bostost * 

Kaslerlus — Andriejus Zalieckaa, 
807 E. Ninth St, So. Boston, Mma 

Maršalka — Aleksandra .Talmokas, 
216& 5-th St, So. Boston, MaN.

Draugyste D. L. K. Keistučio laiba 
mėnesinius susirinkimus kas pirmų Mk 
dčldienį klekvlebo mėnesio po No. 6M 
Washlngton St, Boston, Mate., 1:30 
valandų po pietų. Ateidami atolvertite 
m savim naujų narių prie mulų dra». 
gijos prisirašyti,

’ R ADIO
ŠITA KAINA BUS TIK Pim ato DIENU.

Labai daug Žmonių bijo pirkti RADID kadangi jie mano kad 
RADIO YRA labai keblu nustatyti ir vartoti. Ta baimė jau pasi 
baigė. Musų Inžinierių Skyrius, po ilgų tyrinėjimų surado būdų 
gerų ir drūtų TOLI PASIEKIAMA tūbų setų (Model H), kuris taip 
LENGVA nustatyti Ir valdyti, taną Ir VAIKAS gali padaryti, šis 
SPECIALIS setas gali nešti aiškų halsų iš labai tolį nuo 10 šimtų 
iki 15 mylių tolumo, šis modelis U RADIO taip geras jei da negeres- 
nls ir už kitus, kuriuos kiti parduoda daug augštesne kaina. Mųsn 
RADIO pigus dėlto kad:

1. Gerai padaryti.
2. Mes parduodame labai daug.

r 3. Jus gaunate tiesiai iš dirbtuvės, nėra krautuvės Išlaidų ir 
pelno. . ’ \

4. Mes parduodame už CASH pinigus kad sutaupius knygvedys- 
tes išlaidas. • ■

RADIO duos tau daug linksmumo ai* tu gyventum mieste ar ant 
ųkes. Tas pagelbės išmokti gerai angliškų kajbų ir išmokys tavo val
kus, Tat geriausia DOVANA- Tas yra ekonomiškas—pirjuos išlai
dos ir paskutinės. Ir parduodant netrotysl.

Su kiekvienu RADIO siunčiame pilnas informacijas kaip nusta
tyti ir valdyti*

.Kaina šito nepaprasto Modelio H RADIO tiktai $38.0(1 (trisde
šimts aštuoni dolerini). UŽ vištai nieko nereikta dadėti, agtavas nau
dojimui. .

$38.00 
Modelis II

Nupiginta Iki 
i $38.00 

Modelis II
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“Vienybė” pigiausia laikraštis:t

j . LIETUVOJE? Metams — « Titai. Pusmečiui 8 litai. Trims int1-
i nesiamS'1 lit. 5ū <*t. Atskirus ’Vlen.vh<V* numeris 20 realų.
i t’žSlĖNIUOSIS; Antru liek.. Vokietijai, Latvijai ir Estijut taiko-• 
s mos CletitvAis kainos. • ,
j SKELBIMAI: Petito eilutė arba jos vieta ■— pirmame psl, l 1. 50 

cf„ paskutiniame 1 litas. Nuolat •skelbiantiesiems duodami nimšlnu 
člaL

! “ Vienybės’’ adresas: Kaunas'Rotušės Aikštė Kr. G.
I
į Tat kviečiame užsisakyti ir platinti “ Vienybę0 1925 m,

4
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Turim? nepRprastai grąžtą 
konvertą jei kalėdijiiij ąplotkip 
Tadgi gerbiamiems vargoni
ninkams pasiūlome isigyti.Par- 
duodame labai pigiai: Šioje 
gadynėje būtą, savęs pažemini
mas® neimti aplptkąs liuesas. 
Siųskite tuojaus užsakymą.

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

Nepamirškime savo vajaus 
— darbuokimės jame viii *• 
stiprinkime koperaciją.

. %

VAHTOK ŠĮ KITON'.! KVONtkl' I’ŽSrSAKAT r ■ r " i.imni 
STANDARD UADIO CO, ,
501 Citizens Bldg. (Darbtufutam)
Cnnton, Ohio. -

Bears Širs: Engloaed fInd Mbney order for $38,00 (Thirty* 
Elglit Dollors) ptaase send me one <if your Modeli It RADIO 
sets ineluding everything— randy to ūse ana instriicttuns. Yoius 
mtly, • ,• * J
JMy.luinu? ist
Jty IR-. » t »i I l A » ♦ A) * » » » a n * » t i » ♦ » A i i » •) >» a A V

* • t *

IV. KAZIMIERO B. K DR-JOE 
VALDYBOS ANTROM

,,, r
Pirmininkas — <L Jarola,’

562 E. 6-th St„ So. Boaton, MM 
Vice-pirm. — X Grablųakaa, ■

157 M Street, So. Boaton, Ma< 
Prot. Raltlnlnkąa — A Janųfooia.

1426Columb!aRd., S* Beatoj MM 
Flnlnsų RaStlninkaa — K «KMn$ r

8 Hatah Street,’ So. Boaton, lUM 
lldlninkaa — L. ftvartdya,

111 Boven Ft., 80. Borttoų *a 
‘^385?JUth 8?8o!XįA' Mg 

DrahtUoa reikalais kretprttli rtM* 
doa |

•arai
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