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DrginaiAmerikos Lietuvį 
Rymo Katalikų Sv. Juozapo ’ 
Darbininkų Kooperatyvas

’ Sąjungos 

DARBININKAS 
—— Einu—— 

CfTARNTNKAIS, KETVEUGATS IR 
r > SUKATOMIS

......... 
llilmbHy jr Bostono anteUnMj*

“Darbininkas”
366 Broačhvay, So, Boston, Mn«. 

Tek Smitu Boston 620.

* * * T

Ptfplelhu PIUS XX Mko: 
kataliko vra 

Ihtata jttiadermi paremti ka- 
taUMfcąją spaudą ir ją kuo- 
klafthurial paikleisti tarp žmo- 
Aią. Gari laikraščiai yra nan- 
(ttkgiauiitt daiktu ir verti di- 
tatuiio užmokesnlo.”

« KETVIRTADIENIS, GRUODĮ TO 11 D„ 1924.

I \

Suv. Valstijų Agrikultūroj 
deparfmontas skelbia, kad 150,- 
00(1 farmerią tuvi, po radio. _UŽ SVETIMŠALI V 

REGISTRACIJĄ. ’

Wasliington. — Atstovas As. 
vveBrts Louisiąnos valstijos įne
šė atstovų butan bilių, kuriuo 
būtų registruojami svotimša- 
liai. Sako, kad dabar svetim
šalių osiy 7,000,000 ir jie neišsi- 
imą pi lėtinių .popierų. Regis
traciją . turėtu atlikti paštas. 
Pirmoji registracija atseitų $10, 
o po to kasmet $5.00. Svetimša
lis iuretą užsiregistruoti pašte 
to distrikto, kuriame gyvena. 
Išsikeliant kitur, reikia praneš
ti paštui, kur. užsiregistravęs, 
ir teipgi pranešti1 paštui to dis- 
trikto, į kurį persikelia.

PRIE TRAGEDIJOS 
BIELGRADE,

Ji buvo Lietuvos 
eros baleto šo-

6,000* VAIKŲ ŽUVO PERNAI

New York. — Ant vieškelių 
ir gatvių saugumo konferenci
ja savo raporte parodė, kad 
popinivienautomoMliarsuv;t- 
žinėjo 6,000 vaiką. Iš kas 100J 

žmonių, žūstančių ant gatvių 
ir vieškelių yra 30 vaikų.

Konferencija nurodo, kad 
tam piktųi išvengus, reikia 
saugumo mokyti mokyklose, 
judomą paveikslų teatruose, 
steigiant žaismavietes, aiški
nant dalyką per laikraščius, 
per radio, per bažnyčias. .

pažinojo.
Valstybinės 
kėja. Buvus jgraži h- dora lie- 
iuvaitė.

Naujausios j žinios’ skelbia, 
kad vice-konsplas Dayton mi
rė. t -

l .. •
r^.ririlAĮYT.- r. >-■

INDOMIOS ŽINIOS Iš LIETUVOS
■ <■

Kaunas 23-NI-1924 dar girininkai mėgsta ant šal- 
. ~ ^*10 ir , po burnelę išsimesti, tai 

ką-gi darys... ima ir. perleidžia 
kain medelį, kam malką veži
mėlį... .o pagirią gyventojams 
to ir tereikia. Vieną perleidžia, 
ą keletą jie ir patįs, pasiima. 
Kai sugauna, arkas įskundžia. 
tuomet jau'ąšaros ir bėdos, nes' 
valdžia baudžia visus, ir tuos, 
kurie parduoda ir tudb, kurie 
perka...,

Susisiekimo ministerijoje: 
keliai ir tiltai vieni taisomi, ki
tiems projektai ir pienai išdir
bami. Jau dabar inžinieriams 
neduoda paprastu raštininkė
lių darbo, bet stato kiekvieną 
pdlei jo specialybės ir visiems 
darbo yra užtektinai, net neap
sidirba. Pavasarį mano smar
kiai varyt naują gelžkelią tie
simo darbą, jau ir dabar daug 
kas toje srityje yra padalyta ir 
daroma. Eina bruzdėjimas, 
kad pavasari. 4aryį_da.ug nau
jų plento kelių bet kažin ar 
išveš ar ne, dėlto kad su pini
gais striuka. Visiems galams 
^neužtenka, o mokesčius didyt 
jau nelabai yra galima.

Kaime daug kas šį rudenį 
pradėjo naujus triobėsius sta
tytis, o dar daugiau yra pro
jektą, kurie manoma pradėt 
anksti ateinantį pavasarį. Da
bar valdžia nevelija prasti} na
mą statyt, tai kurie nauji sta
tomi namai visi yra- dailūs ir 
Kaunui gėdos nedaro. Ypač 
gražūs bus valdžios pradėti sta
tyt namai: Emisijos Banko. 
Teisingumo ministerijos/ vals
tybinė spaustuvė.

Butas Kaune gaut ir dabar 
yra labai sunku delta kad Kau
ne gyventoją yra dvigubai dau
giau, negu kad prieš karą bu
vo. Pragyvenimas nepigus, — 
ypač atsižvelgiant į uždarbius 
kurie yra nekokį.

Aine tan’ lirfir nadarvt T1*

Permažai yra matuunkii ir vist 
darbu apsikrovę.

Varžytinės dvarą centrams 
parduot bus po Naują Metą ir 
pavasarį’apie šv. Jurgį. Pa
geidaujama, kad amerikiečiai 
šituo dalyku susidomėtą, nes 
tai yra vienintelė tikra proga 
gerai savo 'pinigus investyti, 
kad iš ją turėt senatvei duoną 
ir poilsį.

Toje ministerijoje yra mišką 
depąrtmentas, p giria tai va
gią lizdas. Dėlto ir tanie de- 
partmente dažnai esti įvairią 
permainą. Tankiai stovi įvai
rių skundą ir valdininkai pa*. A«u.Wbu,jOfti utm- 
keičiami ir paliuosuojami, Bet kai galima sakyt daugiau ar 
kiek jie yra kalti ar ne kalti mažiau palaikomi Emisijas 
“sūdyti ne man.*.. ” Tik kiek Banko pečiais, o jei ne tas, tai 
iš pagiriais gyvenančią žmo- turėt visi užverst kojas, 
nių girdėjau, tai sako, kadgi- U, . . . , , +
riąsir dabar nemažiau vagia- Ja taisytis, bet ir tai daugiau- _
ųjosFiegu/kad prie rusą vog* ~
davę... Algeles valdiųinką 
nekokios, o pragyventi reikia, tijų

*r

Kaune viskas po senovei. Po-1 
litišką atmainų pastaraisiais ?į 
laikai s neįvyko jokm. Seimas-l 
priėmė UI skaitymu Švenčių Į- 
įstatymą, prieš kurį labai ya- 

* rėsi žydai ir visų rūšių socialis
tai. Žydai net protestą buvo 
išreiškę uždarydami kelioms 
valandoms visos krautuvės ir 
kitokios žydą globoje esančios 
įmonės—bet nieko nabagai ne
pešė. Įstatymas perėjo toks, 
koks Lietuvos visuomenei bu
vo pageidaujamas: šventa ne 
subatbje, bet nedėlioję.

Dabar politiška vilnis lyg ir 
aprimo, jei neskaitytį Klaįpė 
dos vokiečią ir socijalistą prieš 
lietuviško bruzdėjimo, kurs 
vienokioje ar kitokioje išvaiz- 

* ’ doje. ne kartą apsireiškia.
Pačioje didžioje Lietuvoje 

P kaip kur surandama komunis
tą ujačeikkas, ” bet likviduo 
jamoa be triukšmo. Nauju vi- 

, daus reikalą ministeriu p. Star- 
/ ▼ kum, kaip matyt, netir socia- 

listai liaudininkai geriau yra 
patenkinti, negii buvusiu jo 
pirmtakunu, kurs buvo ją žmo
gum- P-nas Starkus be triukš
mo, bet savo ministeriją laiko 
tvarkoje ir kietai. Iš policijos 
netinkami elementai be atodai
ros kokios partijos ar grupė 
būtą, jei tik neatatinka savo 
vietai, tuojąus paliuosuojami, 
permainomi, kitais pakeičiami, 
o rasti kaltais atiduodami teis
man.

Teisingumo ministerijoje 
taip pat sumobilizuota teisėjai 
ir užsivilkusią iš senovės bylų, 
didelė didžiuma jau išspręsta. 
Jau spėjama, kad per poTą mė
nesiu prieisią prie normalio da
lyką stovia.

Žemės ūkio ir valstybės, tur
tą ministerijoje labai daug iš
parceliuota dvarą ir į vienkie- 
mins išskirstyta sf/žhj M | m not „„„

žudysčią iš priežasties nedar
bo* labiausia taip vadinamą 
pusinteligenčių tarpe. Etatus 
mažinant daug atleidinėjo iš 
vietą... o be tarnystes ir be 
darbo iš ko gi gyvensiu. Lyg 
kad .tyčia atleidžiant' iš vietą 
daugiausia palikta turtinges
nieji -— mat ji^ turi daugiau 
dėdžią,ttetijj kūne padaro pro
tekcijas, o atleista visąbied- 
niaush Toks jau vargšą vi
sam pasaulyje vienodas liki
mas.

Apie bankų krizį rašiau 
anuom kartu. Dabar tik pri
dėsiu, kad lietuviški visi ban-
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^Gąlimas-ddkteSįJracLtrage- - 
dija Bielgrade, kur krito lietu
vaite Ona Juozapaitė ir liko su 
mirtim kovoti Amerikos vice
konsulas Dayton, pilnai nepa
aiškės. Iš to kas buvo praneš
ta apie tragediją, tai buvo tik 
spėjimai iš ištirtų aplinkybių. 
Buvo skelbiama, kad sužeista
sis Dayton dar nebuvo tardy
tas, nes buvęs per silpnai Tik
rai nežinoma, kaip kova prasi
dėjo, katras ją pradėjo ir kat
ra skatram kokias žaizdas pa
darė.

; Bet štai kokia indomybė pa
aiškėjo. Besą Bostone Lietu
voje buvusiu žmonių, kurie di
dvyrę Oną Juozapai tę Kaune

gerbia ir savotiškai myli, 
Lietuvos universitetas moks

li 
sirodo, kad didžiuma viduri
nių mokyklą persilpnai tepri- 
ruošia savo auklėtinius ir jie 
universiteto rūmuose dar turi 
eiti ir gimnazijos dalykus, tas 
nėra sveika pačiam mokslui.

. Kaune visos įstaigos užkimš-; 
tos vietoje prityruskj valdinin
ką studentais. Norima nušaut 
du zuikiu: studentas ir mokslą 
išmoks ir valdįninkaut įpras. 
Bet iš to pasekmės' nevisur ir 
ne visuomet geros. Seni, pri
tyrę valdinirikai lieka be užsi
ėmimo ir duonos. Studentai 
prastai atlieka valdvietėse dar
bą ir neperkaip prisiruošia, 
mokslo dalykuose.. Ne visi ya- 
Iioja viską aprėpt. Iš to žala 
valstybei ir mokslui, bet tas 
daroma turint omenyje pragy
venimo brangumą, kad studen
tai turėtą šiokį tekį uždarbį 
pragyvenimui. Mano nuomo
ne čia yra dideliai klystama ir 
tą reikėtą kogreičiausiai ati
taisyti* kad šit laiku dalykas 
neišeitą taip, kad nebus nei ge
rų studentų, nei gerų valdinin
ką.

Surašant žmones pasirodė, 
kad gana daug yra beraščių. 
Tai dabgr stėngiamasi kodau- 
giau turėt mokyklų, bet vie
na joms neužtenka mokytoją, 
o antra, visos mokyklos moki
niais taip prigrūstos, kad dau
giau jokiu būdu sutalpyt nega
lima. Daugelyje mokyklą mo
kinama dviem permainom, vie
ni iš ryto lig po piet, o Įriti nuo 
po piet lig išvakarių. Noras 
mokytis yra ’ didžiausias^ bet 
ne visi sutelpa. Daugel vieto
se yra daromi suaugusiems 
kursai. Vienu žodžiu gyveni-, 
mas virte verda ir yra vilties, 

rkad dar per keletą mete Liėtu-

j»r,Jx!______ — t J_____ t

TURI DAUG ^EPAGEiDAU-

■ JAMŲ.
i

Rumunijos jvaldžia skelbia, 
kad turint i l|)0,(X)0 nepagei- 
daujamų sveti|nšalių. Ją bus 
pareikalauta išsikraustyti. Ka
dangi rusų yra daug ir jiems 
beda būtų Rusijon sugrįžus, tai 
jiems bus paskirta teritorija.' .

—f---- :--- I

streikai Pasibaigė. *
J *

: Varšava. —^Didžiulis strei
kas LoJziuje'.pMsibaigė, Strei
kavo lOOįOOO darbininkų.

-< —....... .............. ~

______ _ ___
■ PATARIMO.

r ‘»

Kubos prezidentas Zayas.pa
siuntė į Suv. Vaksti jas savo ats
tovą pasitarti su S. Gompers, 

,A. Darbo Federacijos preziden-; 
tu, apie Kubos cukraus darbi
ninką streiką. - ;
i’ ' :;

PLIENO* PRAMONĖ PADI
DĖJO. ,

Pittsburg, Pa. —• Plieno kor
poracijos darbai tiek padidėjo, 
kad dvisavaitinė darbininką al
ga siekia $40,000,000. Algomis 
tiek nekuomet toji korporacija 
ikšiol nėra mokėjusi.

> ■■ ■
GERAI UŽDERĖJO.

Oklahomos valstijoj medvil
ne užderėjo taip, kaip nekuo
met ikšiol. ’Šią metą derlius 
aprobuojamas ilri $168,960,000.

DARBAI NEPAGERĖJO.

Albany, .N. Y.—NmvYorko 
valstijoje darbai nepagerėjo. 
Statistikos parodo, kad dirb
tuvėse per spalioir lapkričio 
tnįnesitoC, Jįgits >• darbmmką: 

skaičius dirbo.. >
t ' Į------------------- -

ATIDĖJO.
t

Washington. Paštininku 
algų pakėlimo bilius buvo pa
keltas kongreso, bet vėl atidė
tas. Tas bilius buvo perėjęs 
bet prezidentas ji vetavo. Jei 
kongresas jį išnaujo perleis, tai 
jis be prezidento sutikimo taps 
istatymu. ’ •

NAUJA FONDAS.

Charlotte, N. C. — Milijar
dierius James B. . Doke pasky
rė $40,000,000 įsteigimui lab
darybės ir švietimo fondo.•r A

;__ Per metus laikraštinės pople-
ros ant žmogaus atseina Rusi
joj 6 svarai, ' Japonijoj ,12 ava* 
rų, Vokieti joj 45 svaini, D. Bri
tanijoj 76 svarų, Suv. Valsti
jose 150 svarų.

-' f ' . ............     ’ "
' ‘4

Per metus D. Britanijoj^kiek
vienas žmogus telefonu kalba
si 18 sykių, Franci jo j 18 sykių, 
Vokietijoj 52 sykiu, Snv. Val
stijose 160 sykių.

TAI BENT BAUSMĖ.
"•J’” .

New York. — Moteris pasi
vadinusi Bloonringdale atvy
kus Amerikon norėjo .paslėpti 
brangią drabužių, perlą ir ki
tokią brangmeną. Tai1 muiti
nės vyriausybė “nufainavo” 
ją ant $120,000. Jos slėptos 
brangmenos vertos tik $80,000.

* ‘
DAUG PINIGŲ SODUI.

»■■■■,!......

New Yorke’ botaniškam so
dui skiriaina $7,000,000^ Yra 
ketinama tą sodą padaryti žy
miausiu visame pasaulyje.

380,(100 KIAULIŲ MR VIE- 
NĄŠAVAIT^

Pereitą , savaitę kiaulių į 
stoekvardns atgabenta 380,000. 
Bubate j atgabenta 15,000 kiau
lių. Užpereitą savaitę buvo at
gabenta 334,000. Po tiek kiau
lių į Chicagos stockyardus ik
šiol nekuomot nebuvo atgaben* 
Li te“T|

PAKVIETĖ VOKIETIJĄ.

Franci jos ambasadorius Ber- 
ljjne oficijaliai pakvietė Vokie
tiją. dalyvauti Paryžiuje ren
giamoje dekoratyvės dailės pa
rodoje. Jau 36 tautos pasiža
dėjo dalyvauti.

ATRADO PRADĖTO JĄ.

i Suv.‘ Valstijų Agrikultūros 
Departmentas skelbia, kad 
1841 m.. VTiscohsino f armerys 
pradėjo prikalbinėti savo kai
mynas pavesti jam atliekamą 
pieną sūriams išdirbti. Jisai 
žadėjot visieiąs lygą atlyginimą 
Ūž pardiiotua sūrius. Agrikul- 
tūros Dopartmentas sakoį kad 
taibuyus'praSžm kooperacijos. 
Dabar \Vi scpnsino valstijoj yra 
70 nuoš. visų Sūv. Valstijų pie
no kooperacijų.

DIDIS GAISRAS.

Mesopotamijoj, Basra mies
te, ištiko didis gaisras. - Dau
giau kaip 1,000 šeimynų liko 
be pastogės.-

. *,!■■■■ ............................  ' -I.'

DIDESNIS UŽ DIDĮJĮ.

New Yorke pienuojama pa
statyti namą. 88 augšeią. Tai 
būtų 37 augučiais ir 200 pėdo
mis augėlesnis negu dabartinis 
didysis IVoohvortlio nainas.Tik 
kilo klausimas ar toks namas 
apsimokės. Todėl iš pradžios 
bus tyrinėjama, kaip Wool- 
vortlio namas apsimoka. Prie 
sumanyto milžiniško būdingo 
statymo dedasi milžiniška Uni- 
ted Statės Steel korporacija ir 
milijardieriai Du Pentai.

KALĖDINĖB VAKACIJOS.

Washington.—-Kongreso Ka
lėdinės vakacijos prasidės 
gruodžio 20, baigsis gruodžio

DARBININTVAJOS
. -L.

Liet. Darbininlpį Kooperat^ 
-vŪs-Stąpmgos vedamas- vajU** 
kasdien didina savo žingsniui 
Iki šiol daugiausiai nariai 
plaukdavo iš Detroito ir Cam- 
bridžiaus, o dabar'jau 'pradėjo 
eiti iš Clevelando, Norwoodo ir 
Montello.

Cleveland, Ohio .51 kuopos 
nauji nariai: 1. J. žaliadūonis,
2. V. Debesys, 3. P/Dumčius, 
4. J. Martinkevičius.

Norrcood, Mass. 3 kpj 1. D, 
Kazakevičius, 2. M. Damnlevi- 
čius, 3. J. Jankevičius, 4. K. 
Barauskas. ' -

Montello, Mass. 2 kp.ii L V. 
Januševičius ,2. M. Mikailionis,
3. M. Kašėta, 4. A. Ūsaitis, 5. 
V. Adomaitis, 6; V. Jakubavi- 

jčius^ 7. K. Cieliauskas, 8. R. 
[Egtavičiute, 9. J. Monikaitė, 

10. O. Povilioniutė.
Bravo! montellieeiai!
Elizabeth, N. J. 16 kp.: 1. J. ■ 

Motečius, 2. kun. J. Simonaitis, 
3. A. Visminas. ‘ 
. Sveikiname visus mūsą nau
juosius narius, ir darbuotojus 
ir linkime visiems geriausią 
sėkmių. . # .

Kitame “Darbininko” nu- 
meiy paduosime detališkesnį 
vajausbėgį. ■

Vajaus Vedėjas.

SUMAŽINO ALGAS.

Lawrence, Mass,Everett 
Mills numušė algas ant 1,0 nuoš. 
Darbo valandas pailgino. Taigi 
audė jai gal gaus po tiek pat al
gos, bet užtat ilgiau dirbs. Da
bar dilba joje apie 1,300 audė
jų. Trečdalis mašiną dykauja.

V ,
J ■

ĮPLAUKOS IR IŠLAIDOS.
V ——-r

La Folio tte’d kampanijos ko
mitetas paskelbė, kad kampa- 

* v as*nijai įplaukė $225,936.50. o 
laidą tūrėta $221,977.
t ■,— --------------——

PAKALE MUITĄ.

Argentinos vyriausybė pakė
lė įgabenamąjį muįją. Dau
giausia kėlė muitą ant vilnų.

r

F. Virakas. ta. 1 ?“TW

c

«ri. Da
bar rodosi, kad dalykai prado*

Rusijos politikos klousijnn.

siisilygys su savo kultflringes- 
niais kaimynais.

šia iš Jurgučio gabumą. DeĮta 
visi finansistai1, nežiūrint par- 

skirtingumo p. Jurgutį

.*

. t

t

Geriau vaiką, pripratinti prie 
taupumo, negu jam palikti tur
tus.

‘2 i

L 
f.

ATSIDARĖ PARLAMENTAS

Lbndon. —- Karalius Jurgis 
savo prakalba nuo sosto atida
rė parlamentą.

Karalius savo kalboje purė? 
me valdžios žygius Egipte ir 
nusistatymą prieš sutartis sn 
Rusija, Nurodė, kad reikia 
steigti laivynui uostą Singa
pūre.. «

. Ex-premioraš McDonald sa-

t

>.

Šuv, Valstijose balsuotoją y- 
įu 54,000,000. šią metą rinkL 
urnose iŠ ją balsavo 30,000,000. 
Gi 1920 m. balsavo tik. 26,000,- 
000.

* -

' 26.000.000 balsuotoją 1920
H darysiąs pataisą Iilgiptb Ir m. moterų b^suotojų buvo 10,- 
Rusijos politikos blausumu 000,000.

V

Sekančiame “Darbininko” 
num. bus indėtas labai, ameri
kiečiams svarbus ir indonuB 
gerb. kun. F. Kemešio laiikM • 
iŠ Lietuvos. Aiškinama apie 
ingijimą žemės Lietuvoje,

Antra sekančio “Darbiniu- ( 
ko° numerio indomybi ir-gi g J 
Lietuvos, būtent Lietuvos ao--j 
ėijaldemokratą partijos tptatoF 
lija Amerikos lietuvių bendra- 
minčiains. Tą epUtoliją riteMh 
ti spaudoje draudžiamą* B*l 
kadangi “Darbininkas” ntftj 
sorijallątinit laikraltiątai k 
valia ją skelbti.
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Amerikos Darbo Itedcrącija 
nuolatai stovėjo už aieivybės 
varžymų. Tuomi norėjo apsau 
goti vietinius dmlmdnkus nuo 
nedarbo -ir nuo konkurencijos 
algose. Mat kattaie ateiviai 

' apsiimk už mažas algas dirbti. 
Bltokis darbininkų nusistaty
mas išrodo nedraugingu kitų 
mdių darbininkams.

f l ,

■Bių metų Amerikos Darbo 
Federacijos suvažiavimas pa
antrino savo nusistatymų prieš 
įleidimų Amerikon japonų. Be- 
ijaliiiėijbj sakoma, kad. Ameri
kos darbininkai nori kuodrau- 
gingiaūsia sugyventi su Japo
nijos darbininkais: Bet toks 
sugyvenimas galūsiųs geriausia 
terpti tada,, kai japonai pripa- 
žįs Amerikai teisę kontroliuo
ti ateivybę savo naminiais įsta
tymais. ■

Ar galima šitokį Amerikos
-'Bferbo'FeikTaeijos nusistatymų- 

vadndLnedraugingu? Klausi- 
ma&^ipma yra painus. Vie- 
podKi -atsakymo negalima tikė- 
j«.. . ■ ’įt ■ - •
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Pe£ ilgų laikų rokuota, kad 
didžiausias gyvybei pavojus y- 
ra karo laukas. Paskui po ap- 
skaitiiavimų pasirodė, kad A- 
mėrįke darbuose daug maž tiek 
žūva, kiek žuto amerikiečių 
karo lauke.

' Dabar didysis pavojus gyvy- 
bei kitur persimetė. Dabar di
dysis gyvybei pavojus, randasi 
ant vieškelių įi\ gatvėse. Tas 
atsitiko dėlto, kad priviso labai 
daug automobilių. Dabar žmo
nių., žūva ir sužeidžiama ant- 
vieškelių ir gatvių daugiau, ne- 
•gį karo lauke ar dirbtuvėse, 
iSsykįose ir apskritai darbuo
se. 85 nuoš. nelaimių gatvėse 
ir ant vieškelių ištinka dėl au- 
temobilių. - .

Į.

. Permd - (per 12 mėnesių) , 
Et- kaip -Komercijos sekretorius 
K Hoovei’paskelbė, ant vieškelių 
K ir gatvių užmušta žmonių veik 
w trečdalis visų žuvusių karo lau- 
■į be.per 19 mėnesių. Gi sužeidi- 
W Imu ant viAeltų ir gatvių per 
v 12 j^nęsių buvo du sykiu dau- 
S- gi&u, negu per 19 karo mene- 
« Hų karų lauke.

K Pernai Amerike ant gatvių ir 
S' vMtėlių žuvo 22,WOO žmonių, 
* Nuostolių P*-

įfeOO,000,000.
■ Bikrt>Mhlouas gatvėse pri- 
® atsargesniems, negu
® dhbtuvėfee prie mašinų. Bet 

w ndkia atsiminti, kad Žymi nu-: 
B beatėjusių gatvėje dalis yra 
V vaikai. Todėl gal būteskad 
K gatvė vaikams yra pavojinges* 
K uis daiktas, negu vaikų , dar* 
K bus, kurio pašalinimu daugelis 
B daugiau rūpinasi, begu gatve-

d

Įi

f

I

Mine HUNDOS 
VUIETUOJ iuntiVK i Ww» , ±

Kai laisvamaniu laikraščiai 
ėmė beminti FrihourgįO katali
kiškų universitetą ir jį baigu
sius lietuvius, tai “Draugiu” 
prirodė, kad tas universitetas 
yya lygus geresiųemems Euro
pos universitetams. Po aito 
paaiškinimo Brooklyno “Vje- 
hybės” tišnaujo pasityčiojo. 
Tai “Draugas” Įsnaują daly
kus paaiškino ir labai gerai 
prirodū “Vienybės” redakto-

mūsų obaliis. Nyrinu hunui 
niekam išganymo nedavė, ne
duos ir mums. Betgi brangį 
mokykla nušvies mums kelių, 
sustiprės dvasių, priduos pajė
gų, energijos priešininkų ne tik 
kad nugalėti, bet ir visiškai iŠ 
kelio nušluoti iki amžių pabai
gai. , Katalikiškoji spaudai 
nestovu kai sfinksą ar piramL 
da šaĮtojį, bet tark galingų sa
vo žodį; laukiam gando tavoI

a Moifcmk
... -• »■.—,., f

JAUČIAS wr NAUJAS 
. VSJRAS.

K>bw% to pi^mau buvo tik- ’ 
w ItoAryMk MidŽiešiuSy da-; 
mt pufe kiefcvie*ws progos at- 
gal Izraeliu’ ver8PJon bogina. 
Prisidengęs įvairals išvadžioji
mais, retai, bet litai pats ir 
su parapija amerikonizmo ko- 
seren žengia; Nustojęs meiles 
Lietuvos, neapkentųs jos žmo
nių, lietuviškai nemokus ir mo- 
kintiesi tingi8, kad save už sa
vo nerangumų pateisinti, di
džiausiu amerikiečiu stiepiasi. 
Pasekmės to jau rodos. Mat 
inteligentai tyli ir liežuvį kram
to, o liaudis paskui tokius pipi- 
inkus visgi būriais dulbena. 
Kas bus neužilgo, filozofo ne
reikia. Pastatyti namų arki- 
tekio reikia; gi sugriauti ir 
kvailas vejas pataiko.

Mums besipešant už partijas; 
besibylinėjant su airių vysku
pais; , nesirūpinant parapijinė
mis mokyklomis; ( mums snau
džiant išdygo ir praplito pras
čiausio typo kūkaliai. Kol kas 
jie sau numai snaudė ir tvirtė- 
jo^ vadųjrūkstant\_ Betgi „dar 
bar ian iie ir vadu siilmikp ir V(,s ll' kuiul; Kuga-tfeme išdirbėjai; taip pu L jau pt, 11 vuuų hUUVUKe n .SWal anodam! :lo veIkwe «ltokiuGWj at
vašai drąsiai mums akysna Žiū- vėjuose*, priverčia vIhuk aptlekorlus ga* A Kol įniko <Ta ^vaWd4'» 

K paliko, kąs g^as, vymJ, sto-
kxt darban! Mokykla prie snoo f r apiaiicysit tiesios: is Nailonai 
kiekvienos parapijos lai. Wma 10M *•_ ATe”
.... . / .................... . ..... .V..  ; - -*-
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pač airius, kurie šičion nuo 
Koiumbolaikųjjyvena ir bet
gi savo individualuiwj. čielybė
ję užliko. Tai dėl ko gi jau 
lietuviai jų mintais takais žen
gti negalėtu t IŠ kur jam to
ji tamsi mintis galvon durai 
Negalima daleisti, kad jis iš 
piktumu ar užvydo tai sakė 
pats būdamas lietuvystes mo
deliu. Išsižiūri jis norėjo tarti 
štai ve kų: — už trisdešimties 
metų Amerike lietuvių bus kai 
tešlos; daugiau neg dabar; bet 
tada jie jau gyvens ne sau, bet 
svetimiems; jų Lietuva bus 
Jungtinėse Valstijose, o ne Eu
ropoje. Ar atminė? Ai" gerai 
pasakėt Pažiūrėkim.

Da jo laikuose o jau lietuvių 
gyvenimas pradėjo įžymiai ai
žėti į dvi priešingi sau idėji, — 
katalikus ir atskalūnus, Atro
dė ne kaip. Tečiau, tautiniu 
*■ f-T ». »Ttfr O •

Kadangi vieni ir kiti visa šir
dimi geidė kodidžiansia Tėvy
nės meile save karekterižuott

Gan tankiai teko girdėti a.m. 
kuo. Burbų sakant, jog už tris- 
dežkntįes metų Amerike lietu
vių nebus. Tuomet aš taip, 
kaip ir kiti šiuo khmamu nei 
biekį neįdomavnu. O gal ge
riau tarus nesupratau. Na, o 
dabar prie šio klausimo dau
giau prarymau, negu prie visų 
kitų saujon ėmus. Taip kad 
šiandien jis man atrodo įdo- 
fniausiu. Ir kų gi ištikrųjų 
anasai garsus veikėjas sakė? 
Juk jis pažinojo germanus o y--
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Tių nežin^stę ir gerai juos api
budino. ;

Štai kų “Draugas” paraše: 

“Kilus ginčų apie Fribourgo 
universitetų, Brooklynu ‘Vieny
be* prašė manęs plačiau paaiš- 

. kinti dalykų esmę. Tilpo 
“Drauge” pora straipsnių, kn-

■ riais ‘V-be’ patenkinta tapo, 
nors ne viskų suprato. Dabar

t ‘ V-bčJ rodos, jau neabejoja a-
■ pie Fribourgo universiteto rim
tumų. čia pravartu tik porų 
dalykėlių pataisyti. rVr-bč’ sa- 
ko, kad 1920 metais net 11 lie-

f tuvių gavę Fribotu’ge daktara
tus.- Tuolarpu jie .(11) tuos 
daktaratus gavo tik 3 metų tar
pe, būtent: nuo(1920 m. pavasa
rio iki 1924 m. liepos mėn,’, t. y. 
po 2 ar po 3- j metus. Buvo pa
sakyta, kad 5 iš tų 11 jau pro
fesoriauja. Tai ‘ V-bei* labai ne
patiko ir ji bene lenkiškos ‘fa
naberijos’ vedama surezgė di
delę nesąmonę, pakišdama min
tį, buk tie daktarai vis tiek esu ’ 
negabūs, nes esu į profesorius 
pakelti ne kur kitur,* o tik Kau
no universitetan, ir ne kieno ki
to, kaip tik Švietimo Ministeri
jos, klerikalų valdomos.

“ ‘ V-bes’ redaktoriai menkai 
nusiniano, kas per daiktas yra 
universitetas. Aukštojo moks
lo neragavusiems, žinoma, do
vanotinas universitetij tvarkos 
nežinojimas. Ignoraeija tol es
ti gudri, kol ji tyli... Bet pp, 
Sirvydai perdaug- nekantrūs iš
tylėti, todėl jie tankiai leptelf 
tokiiį absurdų, kokie kiekvie- 

i nam inteligentui gėdos padary- 
’ ’ fų-

„ , Apie gabumus. .
‘ ‘ Gabumai tai dar ne genialu

mas. Nereikia būt geni jum kad 
gauti daktaratų universitete. 
Bet be žymių gabumų jokiame 

’ rimtame-universitete priimtinos 
. disertacijos neparašysi. Šitą 

dalyką inteligentai gerai, žino, 
bet ne pp. Sirvydai. Jei ‘ V-bės’ 
redaktoriai nori Įsitikinti, tai 
patarčiau jiems pabandyti gau
ti Ph. D. pavyzdžiui Harvard’e, 
Columbijos uii-te ar Fribourge. 
Bimčiau galvoti pabandę, jie 
gal supras, kad neišmintinga 
kalbėti apie dalykus, kurių ne- 
žiuai ir nesupranti. Ar esi Kau
no un-te, ar ne, bet jei suge
bėjai rimtame universitete mok
slingą disertaciją parašyti ir 
kvotimus pereiti, tai reiškia 
jog turi gabumų didesnių nei vi
dutiniai. . ■

v “Noruit ką nors rimto apie 
daktarų gabumus pasakyti, rei- 

. Ida lyginti jų disertacijas ar ki
tus mokslo veikalus. Na, ar 
skate pp. Sirvydai kurio nors 
friboui’giečio disertacijų, o jei 
skaitė, tai ar suprato ? Bet pp. 
Sirvydai apie disertacijas tyli; 
jie turbūt, kaip, čigonai, ‘kor
tomis išmeta’ ir taip be jokio 
vargo išsprendžia visokius klau
simus, nes apie, nežinomų žmo
nių gabumus. Ir nesprantu, 

‘ kam juins, vytai, kalbėti, apie 
aukštus dalykus, * kurių tikrai 
nriŽmanote? Kam jums tie 
‘universitetai,’ ‘religijps? ‘kul
tūra,’ ^gamtamokslis*. ir t. t., 
kurių prasmes ii' sąvokos jūs 
vis-gi nežinote? Kam-cia inte
ligentus pamėgdžioti, jei jūs to
kiais nesate? Argi ne geriau 
jums derėtu rašytif Am. Lietu
vio’, ir ‘Šaulės’ ^onu, kurių re-

v —■
i
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Vokietijos Darbininkų Unijų 
^Federacija buvo atsiuntusi 
IPeter Grassman’ų delegatu Į 
šių metų AnierikoSuparbo Fe- 
deracijos suvažiavimų. Tasai 
delegatas pareiškė, kad Vokie
tijoj aštuonių valandų darbas 
nėra panaikintas. Sake, kad 
SOnuoš. unijinių darbininkų 
dirba tik 8 valandas dienoje. 
Kiti dirba 84r pusę arba devy
nias. ' Labai nedaug tėra tokių, 
kurie virš B valandų dirba.

1 Toliau Grassmau sakė, kad 
jokio ypatingo įstatymo., api’u-. 
bežiuojaneio darbo valandas 
iki 8 vak dienoj Vokietijoj nė
ra. Unijos dabar varosi, kad 
tuo klausimu, būtų atsildaiista 
balsuotojų. Bet vokiečių uni
jos įstatymais nelabai pasitiki, 
sakė (Irassinan. Iš patyrimo 
jos žino, kad ant ^popieros ga
li būti gražiausi įstatymai, o. 
gyvenime jų nesimato, jei nėra 
stiprios jėgos už tai pastovėti'. 
Todėl unijos žiūri labiau savu 
jėgų stiprumo, negu darbuoja
si, kad jiems reikalingi įstaty
mai būtų priimti.

i Darbininkų įstatymai kar-“ 
tais gali būti darbininkams ne
naudom' Tada darbininkai ga
li per daug pasitikėti įstaty
mais, gali Bestiprinti'savo uni
jų jėgų. Tada geri įstatymai 
ir liks tik ant popieros.

!

į.

APIE MISU ESTIJOJ
i Chicagos “Naujienos” apie 
maištų Estijoj šitaip paraše: 

Į “Estonijoję, .kaip ir kitose 
: . Baltika respublikose, komunis- 
; x tai per paskutinius dvejetą-tre- 
> jetą metų yra visai nupuldę sa

vo įtaką miniose. Vadinamos 
‘kOniunistų partijos* tose šalyse 
šiandie yra ne masinės organiza
cijos, bet tiktai slapti konspiua- 
terių būreliai, 'kuriems vado
vauja komitetai ‘lyderių,’ sė
dinčių sovietinėje teritorijoje ir 
gaunančių algas iš Maskvos iž< 
ilo.

“Maskva užlaiko tuos ‘lyde
rius* ir duoda jiems įsakymus. 
Jie gi savo keliu duoda, pinigus 
(gautus iš Maskvos iždo) savo 
agentams tose -šalyse ir nurodo 

. jiems, ką jie turi veikti, šių 
svarbiausias darbas yra skleis-

• ti. lapelius ir kitokią literatiną, 
idgnt sukiu’sčius ‘revoliucini* u, 
pą nepasitenkinusiuose elemen
tuose ir prirengus dirvą tam 
momentui, kada -iš Maskvos bus. 
duotas signalas stvertis gin
klo.” .

. r

Toliau “Naujienos” nurodo,' 
kad komunistų tikslus Estijoj, 
Latvijoj ,ir Lietuvoj yra padėti 
bolševikams panaikinti tų šalki 
nepriklausomybes ir prijungti 
-jas prie Rusijos,

l,.., I ■! I ,1 T u .1.,,,^,^ b. „Į
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Šokiair užsidarė — dabar 
skaitale ir tfatMc “Darbiniu-
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Praeitam “Darbininko” nu
mery pateikem lyg ir perspek
tyvų “Broliškos pašelpos fon
do.” Tikimės, kad tų straps- 
nį skaitytojai jau perskaitė ir 
žiek'tiek galvoju apie menamų žvilgsniu, viltiem liku nemažai, 
fondą, kuris rišusi su kiekvie
no L, D. K. S. nario ateitimi; 
kuriš paliečia finansinę ir mo
ralinę gyvenimo pusę, t y^pir- Kitaip šakius, tai buvo litas 
minusiai kišenių, o paskui visų 
žemiškųjų kelionę, kurioj gali 
pasitaikyti visokių ligų, nelai
mių, vargų ir ašarų, kurių nie
kas nenorės pagelbėti nešti, iš 
kurių priežasties nepaliks jo
kių pagelbos šaltinių — išski
riant Broliškos pašelpos fondų, 
kuris savo narius .nelaimėje .su
lig išgales gelbės — paduos šil
čiausių broliškų, rankų.

Panašių atsitikimų nū vienas, 
.žmogus nenori, ir, kol sveikas, 
stipins ir keletu centelių turi, 
vargiai apie juos mušto ; daž
niausiai ^pasitenkina tik ta die 
na; nepažiūri kas gali atsitik
ti rytoj, kokioj perversmės jo 
turte ir šeimine je gali įvykti; ir 
kaip jis gali palikti didžiausia
me varge.'

Aišku, tokia filosofija labai 
nesveika ir pavojinga, kiekvie
nas žmogus, turtingas ar netur
tingas, turi apsidrausti gerose 
organizacijose (S. L. B. K. A.; 
A. L. R. K. M. S. ir k.) ir lauk; 
ti rytojaus su apčiuopemesniti 
užtikrininlu — išorine apsau
ga.. .

• Neužtenka to, kartais pasi- 
taiko, kad liga užsitęsia taip 
ilgai ir tokioje formoje, kad 
visi turiamiėji apdraudos šalti
niai išsibaigia, žmogus palie
ka ant prapulties kranto: dirb
ti nepajėgia, apsidrausti nebe
gali (nesveiko niekas neprii
ma), pinigų nebeturi — žo
džiu sakant, teik ir skandinkis.

Šitokiai nelaimei už akių už
bėgti L. D. K. S. įveda Broliš
kos Pašalpos fondą, kuris labai 
arti stovės prie darbininkų, pa
dės jiems sūriuose varguose ir 
neapleis jų ir tada, kuomet vi
si kiti atsisakys remti. 
„ Dabai'-eina balsavimas nu
statymui mokesties į Broliškos 
pašelpos fondų. Kiekvienas 
darbininkas pamųstykit kokia 
tinkamiausia metine mokestis 
reikėtų nustatyti, \nkit į ateu 
nantį savo kuopos susirinkimą 
ir pareiškite savo. nusistatymų 
tumė klausime.

*
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Viduriai yra gari; miega puikiai.

Wm. II. Shermnn ifi Mirmespon*, 
.Mimu rašo: “Tūlas Irti kas atgal, aptu
rėjau Jūsų laišku, Malink gyduolių Nu* 
gu-Tone. Esu Jas gavę# ir, turiu pasa
kyti. jog btl geriausius tonikas, koki ag- 
esu vartojęs. AŽ Jaučiuosi kaip ir nau
jas žmogus. Mano viduriai yra geri ir 
aS miegu puikiausia, jus galit pašluoti 
bllo kfį pas įminė pasiklausti apie Jūsų 
gyduolę, aš kiekvienam pasakysiu, kų 
|l padarė dėl manęs.Wm. Ū, Sher* 
imi n."

šio laikraščio skaitytojai atras Nuga- 
Tone stebėtinų gydytoju tokiuose atve
juose, kaip kad vidurių keblumai, Pa
bandykit ih Jis yra taip paprastas, 
malonus' Ir veiktus, jog i keletu dbmų 
Muš patys stebėsitės, kaip gerui jaučia
tės, Jis urnai pnnmijlns J u si j sttpnnaiy 
ir energijų i rputuisys Jūsų kraujį. per- ...... i., ,—.....

visai drąsiai mums akysna žiu- [vėjuose, priverčia visus aytiekorum ga* 
•m. Vai Intu rantuoti ji ar sugryžbrtLpIirtgus M jto

KO.

tautinis kęntestas, kas laimės. 
Netikėtai sulaukiau pamatyti, 
kuri šalis laimi, r. Pradėsiu 
nuo atskalūnų, kadangi anuo
met’jie gyrėsi, net laukai skam
bėjo, jog galų-gale praizas ta
rės tekti jiems, o ne katu ki
tam. Berods, jie ir po šiai die
nai da vis tų patį žodynų var
toja. Betgi praktikoje jųjų 
darbai jiems burnas čiaupia. 
Atrodo, jog Lietuva jiems yra 
reikalinga ant tiek, ant kiek 
joje jie gali mobilizuoties, nia- 
nievravoties ir savo usnėmis 
kitų idėjas teršti. Lietuviai 
jiems yra brangūs ant tiek, ant 
Įdek iš jų grašio iškaulyt pa
taiko; Lietuvių kalbų vartoja 
ne iš meiles, o tik kaipo būdų 
saviems reikalams atsiekti, j 
įjuos Lietuva apsiašarojusi žiū
ri. Bet tai dalykas jų. Aš 
vien f aidų taip, kaip jis man at
rodo pabriežiu. Jei kas mato 
kitaip, da geriau. Aš norėčiau 
juose kų geresnį matyti, o ne 
jiems garbę raikyti. Kol kas* 
negaliu.

Orįžtu prie katalikų. Šieji 
ketino mažai, betgi ištęsė jo kur 
kas. daugiau. Šalę gerai veda
mų kelių laikraščių ir šimto su 
kaupu parapijų, da gailina pri- 
detTir kelius desčtkus parapiji
nių mokyklų, kurios tikrą A- 
merikos lietuvi gyvenimui ko
rį neša. Gi Kazimieriečių, 
PranciškieČių, ir‘galutinai Pa- 
sijoniscių seserų įstaigos tai 
juk tikri mūsų Darilaneliai, ku
rių užuvėjoje bus baliniu da il
gus metas kvėpuoti ir su pavo
jumi nors bent arzintiesi. Vis
gi tai amerikiečių pilekulniai,. 
Už kuriuos kredito perduoti ne
galima. Ant nelaimės, rodos ir 
katalikai atskalūnų užlomis 
jatt mėgina landžioti. Prieik 
prie lietuvių Važnyčios, — ten, 
kur pirmiau vien Lietuvos kal
ba skambėjo, dabar gi lietuvių 
kalba viena kita porelė pijani- 
simo zumna, gi angliškas for- 
tisimo kai iš pypkės rūksta, 
įeik vidun. Valančiaus, Za- 
vackio maldaknygę mului vie- 
nųkitų, Mažiausiai juu dėyy- 
niašdešimtas, nuošimtis angliš
kai svajoja, kur tų po pietų 
baseball ganie turės įvykti. Jų
jų širdyse LietuydSi meiles yra 
tik tiek, kiek vandenyje ug
nies žarijų* Kotas, iš kurio 
krutinės nesenai Pulkim ant 
kelių; Šventas, šventas, Šven-' 
tąs; Angjoj Tavų Dieve stoviui 
taip skardžiai veržėsi,. dabar 
jau kažkokiomis negirdėtomis 
meliodųomis kratos. Supasi-

■ '• y -

i

, geniai ir nei nebando tokiu nu
duoti..* ■ . ' ,

“Universiteto profesorius ne
Švietimo Ministerijų skiria, bet: 
patys profesoriui renka; balsuo
ja ir kviečia. Kauno, umversi- 
tėte profesoriauja apie' 20 Erv 
bourgo daktaro, žymi jų dalis 
jau prieš karą profesoriavo Ru
sijos aukštose mokykloje. • Po 
karo baigusieji fribourgiežiai ; 
atsidūrė Kauno un-te ne Minis- : 
tėvijos’ dėka, bet .už Jų pašte* didžlaytau pasistiepęs iingĮjš<> 

. bin|U8 gal)umus ir mokslo.veika- kai';V'Bwųis Jn^tarbir. t Jjįaįcr 

fLaliteiAį* jaučia  ̂nešą -

I

“KRIVULĘ
i ’ • * ’

! Vienintelis Lietuvoje iliustruotas valstybės
> ir visuomenes gyvenimo.mėnesinis žurnalas.

t Jei nori pažinti Lietuves kraštą, valstybes vyrus, mūsų Jauti-.
• irio atgimimo, mokslo ir meno darbininkus, rašytojus, visuo*
i menes veikėjus skaityk “KRIVULĘ.”

r Jei nenori atsilikti nuo mūsų literatūros ir meno auginio, nuo
• valstybės ir visuomenės gyvenimo, — turėk savo namuose
į ‘.‘KRIVULĘ., ■
I ■ ■ • . 5 . I - I . >/ - ,

į Jei nori pažinti pasaulį ir jo valdovus, mūsų kaimynus ir di'au- 
[ gus, — jei nori pamatyti, kaip lietuviai svetur gyvena, — visa 
Į Jai rasi “KRIVŪLĖJE.”

j “KRIVULĘ” leidžia ir redaguoja KAZYS PUIDA. “Krivu- 
jį lės” kaina f Metams 30 litų,, pusei metų 15 litų; Užsieniuose 
y . (išskiiaut Latyijii ir Vokietį) 40 litų (4 doleriai). 
ę'
| KRIVŪLĖS’* Redakcija ir Administramįa:
p ' Kaunas, Mickevičiaus g. 26. ei. 14-77.
J r

Reikalaukite “Krivūles” visuose knygynuose. Latviuose “KrL
• valė” gaunama visuose “ Letos” laikra§eių kioskuose.

Kviečiame Užsisakyli ir Platinti

Lietuviai per 18 nietų'yra įpratę skaityti
nes nuolat jų skaitydami įsitįkrino, kad “ Vienybe” vi
siems suprantamas savaitinis lieluvin katalikų laikraš
tis. -

“Vienybė” tarnauja Bažnyčiai ir Tėvynei ir stengiasi 
į. ugdvt lietuviuose pilnutinį gyvenimų. .' ■
į J '

; “Vienybe” ttekamiausis lietaviams laikra&is:

■ /‘VIENYBE’’ duodu kas suvaitil įdomią politikos žinių, ražo apie 
f " visokius {vykius plačiame pasaulyje, seku užsienio polltiky.
į “VIENYBE” plačiai rasa apie Lietuvos Vyriausybes ir Savivaldy-’1 
: bhį veikimą, nurodo gėrusius ir keliu aikštėn blogusias musą valstybĮ-
■ nio rr visuomeninio gyvenimo puses. . . *

“VIENYBE’’ aiSkial, "sulig katalikij mokslų, gvildenu šalies tmb'itt' 
kymo reikalus. ■ f .. . ,

. “VIENYBE”- ru§o upir ūkio dalykus, duodu paturimą, atsuko skai
tytojams i klausimus. ' *

“VlENYB®” ypač pinrlui taSo apie ’tilčyhos. doros, bažnytinius ka*
• tuliką reikalus, duoda žinių ifį-vtso:pasaulio kataliku gyvenimo, dažual

gvildena auklėjimomiukyma reikalus. . .
“VIENYBE” drąsiai kovoju "su visais lietuvių katalikų ptlwuls.* ' , » ‘ * 1 »-»k. * *

. Vienybėje—Galybe! Tat’ palaikykime irplatbikmie 
“ Vienjdię,” o tapsime galingL \ \ .

“Vienybė” pigiauris ląataštter
I4EWVO.TE: Me.UHns r-uutuL Pusmečiui - 3 litnk Trbus mė

nesiams •— 3»nt.ū0 ct.k Atskirus “Vienybės’’ numeris 20 tentų.
U£S1ENWOSĖt Antru Jlok. Vokietijai, Latvllul Ir Estijai taiko

mos Lietuvos kainos. - . *.
SKEL»fM.VI:Yl‘tttn t'iliač m-lia jos vieta — pirmume<wl, l t. 3* 

che imskuthilume 1 litus. Naolat skelbiantiesiems duodami nuošim
čiui?’ ■ t ’' .

* ./tVienvhes,” adresas: Kaumjs, Botušes Aikšte Ni\ <L .
v\ -t v -nL ?• *.*.*-: .-t A teik ». W ~ * ». jt . A
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>-n*a K. IriMi t<Alnmri 
Amerikai perMM tūtortanę

Visi mes žinom kaip sunku 
dabar dasigauti Amerikon, Ne- 
Mušant to pasisekė p. K. Luk- 
lilri parvežti AmmtRo* «e ke
lis, w keliolika, bet net daug 
tūkstančių lietuvių. Atkeliavo 
»u juorn 3,500 dainininkų, visas 
Įbjįįrys Kauno valstybinio tejul- 
TO kAžjų — visi beveik mūsų 
Lietuvos sportininkai. Atvežė 
jįis beveik visą valstybinį apa
ratų ir net visą mimą, šiaip jau 

Jhnonių, mūsų pažįstamų, bro
lių, seselių, mūsų šaunių ka
riuomenę — ar bewt jos dilelę; 

^altarijos ir artilerijos dalį -*•; 
generolų Žukauską* vyskupą 

JKarevieių, na ir ką jūs pasaJ 

kyšite net ir patį mūsų didžiai 
gerbiamąjį prezidentą su savo 
mertere! Jeigu kas. abejojate, 
lai kreipiasi su kkrasmiais prie 
Amsterdamiečių. Trisdešimtų 
dienų lapkričio ir pirmų dienų 
gruodžio mes, mūsų mylimiau
sius atkeliavusius iš Lietuvos 
svečius turėjome progą pama
tyti.

P-nas K. Lukšis iš Amster
damo šiandien iškeliavo su sve
čiais Bochesterin, N. Y. Iš ten 
keliaus.Chicagon. >

Tik stebėtis ir gėrėtis pono 
K. Lukšio judomais paveikslais 
reikia. Mūsų kolonijoj turbūt 
nebuvo žmogaus* kurs būtų ap
leidęs tų puikių progų su savai
siais pasimatyti. Visus mus 
nustebino tikroji Lietuvos pa
žanga. Žavėto užžavėjo vikru
mas mūsų kariuomenės. Tai 
ne kareiviai, tai stačiai akro
batai I Vikrumas jų neišpasa
kytas. Tie p. K. Lukšio judo- 

^mi paveikslai, tikiuosi, kad su
žadins net labiausia atšalusius; 
ntūsų brolius piliečius. f

Matyti po tiek amžių prabu
dusių mūsų tėvynę, — jog tai 
jlidžiausis džiaugsmas. I

Baigdamas šį straipsnelį, ve- : 
liju p. K. Lukšiui kogeriausios 
kloties, kaipo’tikrai naudingai 
besidarbuojančiam naudai mū
sų brangiosios Tėvynės Lietu
vos.

; iMHUlMikf ktyąiMB w 
’tM ĮflkdfTlifH Ar -
iždaieJia, parašė Juokus Gvil
dys. Liet Kai. “Blaivybes” 
l)r. Hdjnys Nr. 2. Kaimą* 

’^ŠviegBa”' Jakšte
gatvė Nr. 1985.

Šitoj kfcygtrtėj atidengto* 
tikras Mkotatio veidas. »

braune straipeny “Dievas, 
taip nori” kova su alkoholiu 
•ulygiiMHMi m Kryžiaus Ka
rais, įvykusiais viduramžiuo
se.

Kaip 'tada papai Urbonui IX 
jja'udnMSfešMS X/ler-
mont^e j ariUnrititag iriiH ir pa- 

; rirelbns Kryžmas Karų prieš 
Azijos mwmlmKuuK, toji, kaip 
siena, minia vienu balsu sušu
ko: “Dieu R vblel^ (Dievas 
taip nori)-, taip dabar turime 
sušukti “Dievas taip nori.” 
Dievas nfori, kad rautumėm iš 
gyvenimo tos blogybes (alko
holio šaknis; Diedas nori, kad 
vestum&m kovų su alkoohliu ir 
jo vartojimu. 5 ~

Toliau seka straipsniai: 2» 
■Alkoholis mūsų priešjiliąkas, 
3. Alkoholis tai tironas, 4. Al
koholis tai plėšikas, 5. Alkoho
lis melagis, 6. Alkoholis yra 
galvažudys, 7, Alkoholis yra 
suvedžiotojas* 8. Alkoholis Lie
tuvos girdytojas* 9. Alkoholis 
pusikaltėlis ir lfl Mūsų kova. 
J Visus šitįtos alkoholio epite
tus autorius sėkmingiausiai į- 
rodinėja ir juo negalima ne
tikėti.

Todėl brangūs skaitytojai, 
nusipirkime šitų knygutę ir pa
žinkime mūsų bėdų šaltinį! I 
kovų su visokio pavvdalo 
svaigiaisiais gėralais: gecnhi,. 
beer’u, moonshine’u ir kitais!

Laimėję kovų, sugrąžinsime 
laimę.

1 L.

Per penkia metus klebonavęs ir 
daug garo parapijai padarąs kle
bonas kun. Ig. KerševiČitia visai 
netikėtai atriskirė nuo’mūsų. Pas
kutinį širdingumą parodė velio
niui visos katalikiškos draugijos, 
kuopos ir parapijoms. Visose pa
maldose ir iškilmėse skaitlingai 
dalyvavo parapijonys. Apart lie
tuvių buvo daugybė ir kitataučių. 
Mišias laikė ir pamokslą sakė jo 
malonybe Kpringfieldo vyskupas. 
Dalyvavo Jaabi daug kunigų, jų 
tarpe buvo du lietuviai: kuiu. Jun
keris ir kun. Brigmanas, kuris sa
kė pamokslą lietuvių kalba..

Velionio kūnas tapo. išlydėtas į, 
Altuna, Pa., pas savo gentis, pir
madieny, gruodžio 1, % val/po pie
tų,

Rtd. pMtiūąb Tamsta 
pondentelją truputį sutrumpi 
Per dideli mrikmeriiimmmi 
tytejų ueintenuiuoj*, bet v 
Tat “Darhhinkas” piūt 
savo Icm'espouJentų prašo 
trumpas .ir turiningas žhhag,

HAMFOBD, cęiinr.
.-M

Pirmą kartą šioj kolonijoj |vj 
ristynes, parapijos mokyklom a 
tainęj, gruodžio 13-tą. Plačiai M '*! 
nomas lietuvis drūtuolis 
Komaras imsis su Norvegijo 
pijonu Petęr Johnsoii’u. Aiit^M T 
lietuvis Juozas Šimkus imsįs lig 
Gass Abromijas,'greku.

Ristynių surengimu dariuojajd! 
Susivienijimo L, R. K. 89 .kp, \ 

I LDKS. kuoops pirmininkas Au< 
Parapijonys linki, kad mūsų bu- tunas Mašiotas buvo susirgęs, jau ; 

r

dirba* kruta, rengiasi prie 'naujo 
aria prie gereimio gyvenijHO.

Mūsų 6ja kuopa Hartforde ir
gi neturi atsilikti. Nuo pradžios 
naujų 1925 metų turi pradėti su 
pilna energija riekti prie savo už
brėžto tikslo. Tari pareikšti atvi
rai, kad ir 6-ta kuopa per praeitus 
3 metus ne kažin-ką veikė, vos tik 
savo gyvybę išlaikė. Da vyrai su
sirinkdavo, nors ir mažas skaitlius, 
bet vis šį tą aptardavo, bet mūsų 
moterukės bei merginos, tai ma
žai ir akele dirstejejo į mūsų kuo
pos susirinkimus.

Rasidėkovojint* mūsų darbš
tiems, raštininkams: geri. A. Pa- 
teckiui ir A. Keršiui kuopa nešit- 
mažėjo, bet vis-gi padidėjo.

Taigi gerbiami 6-tos kuopos na
riai bei narės, štai jau*.galas me
tų, 14-tą dieną gruodžio, 1924 m:> 
nedėldieny, tuoj po sumos, pri
puola mūsų kuopos priešmetinis 
susirinkimas, 41 CapifoI Ave. Ši
tą karią atvirai visus raginu ir 
kviečiu susirinkti ir naujų narių 
atsivesti. Taipgi šį sus-nįą pripuo
la kuopos valdybos rinkimas, tai 
kožno nario bei narės yra šv. už
duotis ateiti ant susirhikiiho ir iš-4 
rinkti tinkamą valdybą, kurią vi
si mylėtų ir kuri energingai dirir 
tų -del L. D. K. S. ir vietinės kuo
pos.

to remdamiesi, galėtų lietuviai* 
Ukrainai ir Imltgudžiai sueiti *ų 
.vienybę kovoje u? laisvę jų tėvy
nių. Tai yra, kaip čia būdami ga
lėtų pasekmingiau išvien pmgėlbi- 
nėti savo tėvynėms Europoj. Su
sirinkimu‘pirmininkavo gerk. An
tanas Užumeekas. Bet, taip sa
kant/ siela to susirinkimo bu
vo daktaras Lukošius Mišinga, ūk- 
rajinas, buvęs Rytų Galicijos vai 
stybes atstovas 'WasHngton’e, D. 
C. .

/ AM8T1BBAM, M. Y.
VaikuaųkiOMtariovuižlž KūdL 
MBe JmuriuuBajčiaoui Kaune.
Mes Amsterdain/o šv. Kazimie

ro parapijos vaikučiai, besiarti
nant šv, Kalėdoms, užmanėme mil- 
Mų broliukams ir seselėms—našlai
čiams, Kūdikėlio Jėzaus prieglau
doje esantiems Kaune dovanėlę 
nusiųsti. Aukavo gi tam tikslui 
Sekanti: .

Po M-00: Strikuliukė Zosytė.
Po |1.00: Stangiukė Stasė, Jur- 

kCrniukė Anelė, Jurkfmiukč Pėli- 
ka, Grinčiukės; Pranė ir Antosė, 
Varnas Fortūnatas, Kisielis Anta
nas, šlaveikis Aleksas, KuČis Sta
siukas, Kttmaitis Vincas.

Po 55c.: SagaičĮukė Ona.
f

P<r50c.: Miliauskaitė Malvina, 
Vaičiūnitikė Ona, Jučiukė Pranė, 
Graabuskaitė Pranė, BarkeviČiu- 
kė' Ona, Povilaičiukė Marytė, Šlia- 
vhtko Ona, Lickamavičiuke Ane
lė, šimpnhike Stasę, Kučinskiu- 
ke Alena, Kučinskiukė Jadvyga, 
Palibniuke Veronika, Peliaekaįtė 
Zosė, Povilaitis Kazys, Pagirė
liai: Juozapas jr Povilas, Blaževi- 
čia Antanas, Šimonis Mikolas, Ma- 
rozas Rapolas.

Po 30c,: Liudvikas Juozukas, 
Liutikaite Ona, Makačiniuke Ve
roniką, Javona Jie va. •

Po 29c,: Guščiuke Bronislava.
Po 25c.: Trumpiekaitė Janina, 

Rusiliukė Prauę, Jučiukė Ona, 
Valikoniultė Pranę, Juryoniukė 
Mikase, Šlaveikyto Zosė, fcazlaus- 
kaitės: Petronėlė ir Albina, Bra- 
siuniukė Veroniką, Barkevįčiu- 
kės: Maryte ir. Janina, Batvinskai- 
:tė Ona, Mikolaieiukė Ona,. Jutis 
iStasys, Šlaveikis Pranas, Mogilai: 
Edmundas ir Liudvikas, Karkus 
Boleslavas, Degutis Leonas, Liuti
kai : KaziukasĄr Vytautas.

Po 15c.: Žilinskaitę Ona,
. . . . 

kauskas Pranas, Šaulinskai: 
lionas ir Bronis.

Po 10c.: Kostanauskaitė $tase, 
Maroziuke Marytę, Užkuraičiukė 
Zosėr Lūkšiukes : Pranę ir. Stasė, 
Zakarytės: Adele ir Julė, Raba- 
čąuskaitė Kotrina, Radzeričinke 
Prane, černęvičiuke Anelė, Miko- 
laitis Vladas, Railą Stasiukas, 
Rimka Vladas, Užuraitis Feliksas, 
Degutis Vaclovas, Šlikas Stasiu
kas, Radzeviče Bronis.

Po 5c.,; Juraičiukė Julę. Kazaly- 
tė Zosė, Kraujalis Bronis.

Po 2c.: Januškevičiukė Ona 
(viena iš pirmiausiu aukavp).

Apart to aukavo suaugę žmo
nės: - ■

Po $5.00: Kancerevieiiikė Ona.
Po $1.00: Sargeliai: Petras ir , 

Filiomena, Pakuckai: jonas ir Ro
zaliją, Kibartieftė Alena, Lįberip* 
kė Uršule, Valikoniukė Vincenta, 
Kazlauskytė Antanina, Guščiuke 
Salomėja, Jaspavieiuke Ona, Ro- 
zembergytė Emilio, Aleksandravi- 
Čiukė Karolina, Babrauskytę Pet
ronėlė, Niekus Vincas ir Grabaus
kas Antanas.

Po 25c.: Bąniavičieiic Ona, Ka- 
naporienė Ona, Kanaporienę Jie- 
■va, Ramanauskienę Barbora, Ba- 
brauskas Antanas, Račkauskas 
Dominikas, ŽilinskasPranas, Ver- 
biėkas Pranas.

Vaikai tarnaujantieij prįe Mišių 
šv. paskyrifiš savo iždo $5.00.

Iš viso surinkta ir stačiai Kau
nan išsiųsta $56.00.

Apari to.‘aukavo drabužėliais: 
Šlaveikai, Paghskiai, -čekanavi- 
čiai (Simonai) ir Šileika Antanas, 
Išviso 2 skrynutes.

Visi aukavusieji siunčia Kauno 
našlaičiams širdingiausius veliji
mus iš priežasties Kalėdų ir Natijų 
Metų,.

Amsterdaman šv. Kazimiero 
parapijos vaikai*

- A. J. Mašiotas

<■
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Kormpoadaitu

CLEVKLAND, OHIO.

Lapkričio 7-tą gėri. Navickų 
namuose, po nuni. 1205 E. 71-mos 
gatves, buvo linksmas vakarėlis, 
“surprise party” pagerbimui ger
biamų muzikų Čižauskų. Vakarė
ly dalyvavo Žymus būrelis Cleve- 
httidfr^katfflHtttndąrbūriojų,: veth? 
šių ir nevedusių. Toks susirinki- 
melis jau seniai buvo įvykęs; visą 
laiką .gyvavo linksmas judėjimas 
pas visus, pasikalbėjimai ir įvai
rūs žaidimai visų drauge.

Apie 11-tą valandą atsibuvo iš
kilminga vakarienė, kuri buvo ge
rai pagaminta iš įvairių užkan
džių. Vakarienes laike buvo į- 
teikta geriiamiem M.w J. Bizaus
kam dovanos, už jų, metinę dar
buotę Oleveiande. 'Už tripsą ir do
vanas gerbiami Čižąuskai išreiškė 
gilios padėkos ir noro ant toliaus 
kariu darbuotis, ypač dailėje. -

• «
Po vakarienei trumpai pasikal

bėjus visi skirstėsi į namus lhikš-. 
jni., . ■ ■

Red. pastaba. Dalį korespon-

■ /

X

manę draugams 
"kėjMns.

Tie. kuri<‘ žino mane. žino, kad uš vienas lė ketarfą gerlaaslų rakan
dą fabrikantą Ir dirbėju-Neu* Yorke mieste,. nt'H aš buvau su geriausia 
rakuiulti'lstafea. .Fle pasakė man melai pirmiau, kaip aš tik vienas ati
dariau krautuvę, kad aš turėsiu geras pasekmes toje plrklystėJe dėlto 
kad aš suprantu rakandą vertę gerai,

PIRMAS METINIS IŠPARDAVIMAS-
$15 lova Už $J1» • ‘ ■ .
§34 šilko flosso matrasai Už $25. .
Llnoleum kerpėtai dydžio Oxl2 .$’f2.50 Ir aakščlulb ’

5 Vilnoniai karpetai 9x12 $23 Ir aukščiau Ikl $77*
g, Dvieją tumi -K n šmotą valgyklos setas gabiai..padarytus, geratą dm* 
s tas dabar- $250, tikra vertė $330. . ,e' ■
8 Dvieju toną Iš 1<1 šmotą valgyklos setas už $108,
g ‘ Keturlą šmotų gero amerikoniško kaštano medžio gullainojo kambario 
S’..«f*tuš už $160 Ir augšėlau*. . '

> ParHorlo sems iš 3 šmotų tikra ruda- oda aptraukti už $37 parslunein* I. ma iš' dirbtuvės tiesiog jums. Aš užmoku už pergabenimų.

Jus galite užmokėti iš karto arba mokėtt kas savaitę* Mes patys iiuga-

bename Jums rakandus jei gyveni ne toliau, kult) už KM) “mdiUij UHO ;; 
\Vaterbiuy. Bet Jei tolinu, hd siunčiame troliu,.

‘ .Informacijų skyrius:*.M nori JJį’eyąMorlte pirkti kitokių dulktą, ne 
rakandų., m* tai savo blzniiii ,ar organizacijai, tat.mano Infbrmacją sky- *' 
rins, gali nurodyti, kur tai galima pirktis, jei tik tie. daiktai ten-garnį- 1 
narni i rpurduadaail. Tik fndėk $1.00 skyriaus išlakioms padengti. , 
Rašyk trumpai ir jei gali tai angliškai. ... . ’ ■

NEW YORK F’URNITURE STORE
| -• . PETER CIRKOT, Prop.,
| 194 North Main Street, Waterbury, Ootnu. *

i
f

■v.

PHILADELPHIA, PA.

Labai svarbus .įvykis,
• —:------

. Sekmadieny vaakre 30-tą lap
kričio 1924-jij metų South pusėje 
mūsų miesto įvyko labai svarius, 
stačiai istorinis dalykas ‘— mat, 
užsimezgė tuomlaikinis inieijaty- dencijos išbraukėm, nes apie tai 
vis komitetas prhrdošiniui pieno, jaupinna buvo “Dariininke” ra- 
,ar bent projekto ant kurio parna-šyla.A * *

'

t

«

fl

Žu-
Jn-oraus tmmui

* > —
Rockester, N.-Y. Bijūnėliui. — 

Tamsta pakartoji pirmiau patašy
tą korespondenciją, išpeiki vieną<
visai nekaltą asmenį Ir pabari ko
respondentą, kad jis nežino, ką 
moterys pienavo metai atgal. 
“Darbininkas** į polemikas įsilei
džia tik tuomet, kai dalykas eina 
apie principą, arba užgavimą as
mens.

Hartford, Conn. p. Vieraiciui.— 
Tamstos žinutė asmeninė, skaity
tojams nelabai įdomi, nes įdomes
nieji punktai jau buvo “Darbi
ninke” pirmiam , Nedėsime.

PAIEŠKOJIMAI
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Ktm. J. Židasavičius, ♦
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HARTFOjRD, CONN. t

ry Cc. 'Vės Sąjungos Juriinhikų
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4,
išitą galima atsiekti tik pastatant milionų do

lerių vertės naujų, telefono dirbtuvių dėl pridė
tų (padaugintų) patarnavimų, ir pertaisant mi- 
lipnų dolerių vertes dirbtuves, kurios jau pali
ko nebetinkamomis.

ii iftVCbk ]U>A*£ t» JJjiiuonutyPardaoKteine vicSpm?_-A. Ml^unus^’ <^>W4* j

I

Lietuvių Darbininkų Kooperaty- 
knopus

Aštunta serija apskelbinui- tiriančių. telefono 
situacija. Naujoj Anglijoj '

►Y

* ' ,l

Naujoji Anglija kiekvienais metais reikalauja 
vis daugiau ir daugiau telefono patarnavimo. 
Taipgi reikalauja, kad patarnavimas būtų at
sakantis. . " .

<

Nupiginta Iki

Gerai padaryti. *
Mes parduodame Ispmi dau|t.
Tųs gaunate tiesiai iš dirbtuvės, nėra krautuvės Išlaidą lg 
pelno. ’

4. Mes parduodame nž t'ASH pinigus kart sutaupius hnygvedyto- 
lės išlaidas.

RADio duos tau daug linksmumo ar tu gyventum mieste ar «afi«

Tai Didžiausia Problema
C • • s

«?** NWVA1G?NK SAVO KUOIKlUi-*
Geriau Jeisk kti'IJkliii verkti, rn-g'<r pripildyti ji su riurkotlškaLi nuodais, į 

kad ‘,apnialiiiiti‘’’j"'>U:r.nia paUnantj nuo netvarkoj esanfiij viduriui 
■Dar goriau—duokite jam truputį

AIMČ B13\TO
tyriausio, saldaus.-,skonio, tikro viduriu puliuosuotojo, J.une nėra tvaigaltj. | 
Nėra narkotiSku nuodų, Mą J« tik lengvai veikianti kombinacija, p®U- 

: ryta iŠ rtlariJoviu iSsunkij, kuri pagelbsti nuo vidurių- užkietėjimu, vidurių H 
dieglio, mėšlungio. Kudikiiti mėgsta jį. Jie net prašo dauginus.

Jusy ’ aptfekorlua parduoda Bambino—35c. už boukų, 
| . arba pasiųskite tiesiai į labąratorijg. . ..

F. AD. RICHTER 1CO.
104*114 So. 4th Str*«t Bro<4clj». N.Y.

PRANEŠIMAS
L. D. K. S. kuopų New Yor- 

ko ir New Jersey apskričio me
tinis suvažiavimas įvyks sau
sio 18 d., 1925 m., 1-mų vai. po 
pietų, šv. Jurgio dr-jos svetai
nėj, 180 Neur York Avė., Xew- 
ark, N*. J. '

Gerbiamos kuopos, malonė
kite imti dalyvumų metiniame 

Yra: 
daug svarbių ir neatidėliojamų ■ 
reikalų, kurie paliečia kiekvie
nų kuopų ir kiekvienų narį. Bus 
kalbama apie centro varomų 
vajų. Bus išduotas raportas.iš 
buvusios teatralio maršruto. 
Bus renkama nauja valdyba ir 
1.1. Kiekviena kuopa būtinai 

grisių skite’ atstovus. Įteikite 
jiems pienus apie centro varo- = 
mų vajų. Taipogi pagaminkite 
metinį raportų iš savo kuopos 
veikimo. Katros kuopos nega
lėsite prisiųsti atstovų, tai pri- 
siųskite nors savo nutarimus, 
viršminėtu antrašu. Meldžia
me Besivėlinti.

pirm. 
J. Sereika, rast

T.

Lietuvos Respublikos 'Pasiunti
nybe Vašingtene prašo ieškomų 
atsiliepti ir visų žinančių duoti 
ž nių apie Šiuos asmenis :

1. Edvardas Daugirdas, gimęs 
Ilguvos dvare, Naumiesčio apskr., 
1914 m. atvykęs. Amerikon ir ap
sigyvenęs Čikagoje.
‘ 2. Kazukaitis Baltramiejus, ki
lęs iš-Šeduvos valsčiaus; atvykęs 
Amerikon 1913 m. pradžioje; tūlą 
laiką gyvenęs 82 Wallaeę Štreet. 
New York City.

3. Julijonas Šefleris kilęs4 iš 
j Kėdainių, atvykęs Amerikon 1913

m,, gyvenąs 157 Wespromenty 
; Street, Neivburgh, N. T.

4. Martin Jaks ar Saks, gyve- 
; nęs 1337 Commercial StreeL Taeo- 
i ma, Wa& -

Lietuvoa Pasiuntinybė 
?* ‘ Amerikoje,.
1924 m. gruodžio mėn. 2 d.

VALU IRU
fa d. turime gatavų -į

vokelių (Konveitų) labai mrminimas - 
žM padarytų.
visai pigiai, Reikalaukite, 

“DARBININKAS0
366 B’way, 8o. Borton, Mmi.

251 Fulrvlmv St., &ew BHtuln, Ct. 
RAŠTININKE — M, BlakauukaHft

tO Fnlrvlriv St, Ne\v alų, CL 
IŽDININKAS — S, ClbUlskiJi

41 So Leonard St„ Water

- "W

Pastatyti daugiau dirbtuvių reikalauja daugiau 
pinigų. Mes turim gauti šimtą mifionų dolerių ■ 
per sekančius penkis metus, idant užpildyti ši 
reikalavimą.• t ' * • *

, Didžiausia ir vienintelė problema šios Kompa
nijos yra—kaip gauti tuos pinigus.

*■ šis turėtų būti didžiausiu reikalu Naujosios 
Anglijos, nes, jeigu šie pinigai nebus įgyti, tai 
telefono biznis liausis pirmyn žengęs kartu su 
visa Naujaja Anglija, . . .

Naujų pinigų negalimą gauti, jeigu mūsų kre
ditas nėra geras, ' . .

Dėl gero kredito mes turim UŽpelnyt pakanka 
mii didelius dividendus ir aprūpinimą, kuris 
uMikrintų mokestį šių dividendų visados, idant 
padaryti mūsų apsaugojimą patraukiančiu in- 
vestmentu dėl taupinimot pinigų Naujosios An
glijos žmonėms. *

Mes to negalime padaryt su dabartinėm telefo
no ratom. ši problema nebus išrišta, jeigu ne
gausia aukštesnių ratų.

rdt^\ lt«w E»gl»ntl Malate 
& Telegreph Cmmmmy

MATT B. JONUS, Presidsat

Nupiginta Iki 1
538.00

Modelis II .
m**

Modelis H

ŠITA KAINA BUS TTK PER 30 DIENŲ

Labai dausr žmonių bijo pirkti RADIO kadangi jie mano kini 
RADIO YRA labai •keblu nustatyti; ir vartoti. Tu baimė Jau pusi 
baigė. Altisų Inžinierių Skyrius, po ilgų tyrinėjimų, surado būdą 
erų ir (imlų TOLI PASIEKIAMA tūbų setų (Medei II) , kuris taip 

LĘNOVA nustatyti Ir valdyti, kurį ir VAIKAS gali padaryti. SU 
SPECTALIS setas gali nešti, aiškų balsą Iš labai toli nuo 10 šimtą 
Iki 1,1 myllit tolumo, šis modelis II RADIO taip getas jei danegerpe- 
nis Ir UŽ kitus, kuriuos kiti punluodu daug augštesne kaina. Uksą 
RAI>1<> pigus dėlto kad:

Tas yra ekonomiškas—pirmos iShi 
dos ir paskutinės. Ir pimhiudiint uetratysl.

Su kiekvienu RAlHo ahmviame pilnas Inforaiuvljan kaip nu»ta- 
tyli Ir valdyti. , ......

Kainu šito nepaprasto Modelio II RADIU .tiktai Jš'ks.OO (triade- .
* šimts aštimnl doleriai), Pž viską nieko neranda, datlėti, agtąvaa nau* 

. doJlmuL 
e - • V .*?'■' • *’

....... . it. VARTOK ŠpWWXA KVOMKt! rŽanUKAl
STANDARD RADIO CO. . (
n<H PItizens Btdg. (DurbhiinkMri •
Cantou, Ohlo. . ....... •,

Jleara Širs: Etigfosed f imi Sįoney orėer t\«r (Tldrty- ? 
Elght Boliam) plense senti me mie of ynnv M<w|el t H RADIO • 
sėt s hicludlng eveiythlug—moly to u*' utul iBstHielious. Ymkra 
tvuly, • ’ . ■ , * . .

w *V t t tvu » O M M M Jtt O t *

Aly įHull uUdrvss fe »*»»*»»»**»»

lai gomiiKm rRnANA*

My ntinip b: .,
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tarveiko ir dabar stoja darban. 
petrM Mikalauskas, kuopos na- 
ffibtivo dirbtuvėj sužeistas. Mė- 
ėria laiko kaip serga.- Linkėtina 
im greito pasveikimo.

Reporteris.i
H

X... .......
T . BALTIMOBfc, MD.

^p LDKS, 30 kp, priefimetinis susi- 

. Bukimas įvyks nedėlioj, gruodžio 
jįi d., po mišparų. Malonėkite vi- 
t# pribūti ir užsimokėti visas šių. 
rW^U duokles.

A. Ramoška, i'žd.

*.

f ■’
- •

MANCHB8TER, CONN.
* A. L, R. K Moterų Sąjungos 
Conn. apskričio suvažiavimas įvy
ko 13 dienų lapkričio, 124 ant 

'Tinkcr Hali, Main Street, South 
Manehestciv Conn.

Veroniką Betraitiene atidarė se
sijas, pasveikindama visas delega
tes ir vėlino geriausiu linkėjimų 
visom delegatėm. > Atstovių iš 
penkių kuopų pribuvo septynioli
ka,

Nutarta parengti Conn. apskri
čio išvažiavimą, arba gegužinę, 
gegužio 30 dieną, 1925, Ne\v Bri- 
tain, Conn.

Buvo papuošta sale laike sesijų 
su rankų.išdirbiniais, kuriuos j. 
Bashuiute ir F. Motiejūnienė par
vežė iš Lietuvos. Visa publika gė
rėjosi lietuvaičių rankų darbu.

Laike sesijų, pribuvo gerbiamas 
klebonas, kunigas »L Ambotas iš 
Hartfąrd, Conn., pasakė įdomią 
prakalbėlę apie organizacijų ir 
draugijų reikalingumą.

Sesijos pasibaigė penktą valan
dą po pietii. •

Vietinės kuopos, pirmininkė, V. 
Betraitienė pakvietė delegates ir 
svečius ant puotos, t Laike vaka
rienės p-lė Monika Sveisčiute pa
skambino ant piano. Jurgis (iri 
buogutis pagraino ant skripkos. 
Gerbiamas klebonas, kunigas .L 
Ambotas labai interesingą prakal- 
bčlę pasakė. M. Brazauskienė, M 
Bujavičienė ir E. Mileskiene su
dainavo. Ona Megutienė padekle- 
mavo “Aš Senelis.” labai juo
kingą gabalėlį.

Vakarėlis linksmai buvo pra
leistas. Butų malonu, kad ir dau
giau tokių vakarėlių būt galima 
parengti.

«

. Reportere.

PRASIDĖJO BYLA.

Seredoje Bostone krimimdia-I

me teisme prasidėjo tardymas 
kun. P. Garmaus su ‘SSanda- 
m” byla.* *. - *

PARAPIJOS FĖRAI.

Pereitais trimis sekmadie
niais bpvo gan’ sėkmingi Šv. 
Petro parapijos ferai. Žmonių 
ganllftug lankėsi ir buvo įvai
rių daiktų gyvų ir negyvų. Bu
vo kalakutų, žąsų, ančių, 
vištų ir gaidžių. Taip-gi buvo 
daiktą auksinių ir sidabrinių, 
kaldrn didžiausius dėžės, sal
dainių. Tą viską žmones lai
mėjo tik už vieną dešimtuką.

.Pereiti nedėldieniai tai tik 
pradžia, Bet ateikit ir pažiū
rėkit kas bus ateinančiais ne- 

.dūldieniais. Bus ne tik kala
kutų, žąsų, het bus makabilių, 
aeroplanų, zeppelinų ir kitokių 
mašinerijų,' Tad-gt gerbiamie
ji pa ra p i.įoiuii ir aplinkinių ko- 
kmįių-ltetimm-inaloHėkit atsi
lankyti skaitlingai, o aš užtrk- 
rimi, kad busit pilnai patenkin
ti .ir turėsit dvigubą nauda. 
Palis,praleiskit linksmai laika 
it* patemkit parapiją.

Tad kas tik gyvas ir galit 
paeiti, tai visi marš į parapijos 
ferus. . |

Kviečia Gaspadorius.

\ Kalėdos tjau nebetoli. Neuž 
oniršk savųjų. Lietuvoje — su
teik jiems per visus metus ne
užmirštamų ir brangia dovana 
“DARBININKĄ.”

PARDUODU
Parduodu veikalus scenai,, orige 

halių mano veikalų muzikos meno 
srityje. Parduodu juos pilnai pir 
kėjo savasčiai,—pavienių asmenų ar 
draugijų ir atsisakau, vardan pirku
sio, nuo visų prie veikalo teisių ir 
nuo autoriškų.

Parduodamų operų ir operečių, y- 
ra Mavienurzugai, partitūros ir or
chestros partijos; tas viskas pereis 
pirkusiujų valdžion. Pirkėjas lais
vai gali pasirinkti bITe vienų vei
kalų ir užv&ldyt jį žemiau nustaty
ta kaina.
D “Birute,”

melodrama,tautos opera, 
dviejų aktų. Pirmų kartų 
statyta yiluiuje, 1006 m. $ 250
“Žienapiūtė,” 
liaudies operų, vieno ak
to. Pirmų kartų statyta 
Chicagoje, 1908 m....,,.

“Vaikas ar Mergaitė?” 
fatsinlo turinio, dviejų 
aktų. tiperetė.Pii’majį kar
tų statė “Gabija,1* South 
Bostone .................. 800
“Pirmoji Gegužio,” 
trijų aktų opera,’revollu- 
ėijoniško judėjimo laiko- . * 
tiirpls. Pirmu kartu statė 
“Gabija“ South Bostone. 
(Derųsl CTUcaglėČlal) .. .

5) “ Velnias-Isradėjas,” 
trijų aktų komiškų opera. 
Pirmu kartu statė “Ope
retės Draugija,“ Brook- 
lyne. (Yni augių kalbon 
vertimas) 1009

6) ,“Eglė, žalčių Karalienė,” 
**’* ’ šešių aktų mytologlnS o- 

' perą. Pirmu kartu statė 
“Gabija” So* Bostone, 
1924 m. (Y f u vertimas ir 
tingių kalbonl »......... . •■ 2000

* Susižinoti;• - i
MIKAS PETRAUSKAS 

Opera, Kaimas, L i t h u a n i a
-Į^g *' .... v iaa"1 "■

2)

3)

4)

KĖLU KAUTAS.
Omnibusų kompanija nori 

pakelti “forus” ant--vieno cen
to; iki šiol būdavo mokama 
Įmuki' centai* n dabar jie nori 
pakelti iki sesių.

« *

Kalėdos ateina. Pirkit do
vanas anksti ir siųskit anksti. 
'■Ank*tyve»mtstdarbf> atlikimas 
palengvins siuntėjams ir pašto 
darbininkams.

1

kelioliką muzikos veikalėlių 
parašęs ir išleidęs atskirais lei
diniais. “Choro Repertuarą" 
galjma pak jj užsisakyti vi: 
siemą metams už $2.00., O kn- 

, rie užsisakys prieš Naujus Me
tus, tie gaus už $1.00. Adresas: 
A. Bačiulis, Bok W, >So. Boston, 
Mass.J . (D9)

1

65-TA GIMIMO DIENA.

Bostono deocezijos kardino
las (FConnėlI pirmadieny šven
te 65-tą gimimo dieną; Jo ras
tinė buvo užversta syeildninnj 
telegramomis ir gėlėmis; Kata
likės moterys „surengė kardino
lui .puotą, Toje puotoje kardi
nolas skambino pianu Avė Ma
ria ip keletą kitą giesmių.

GAUSI AUKA.

Mm*» «m» Mm
hL

««Mm MarMFte Amu! 
ir M JMMt, W UA 
n* MjrMklMf mm. m» 
rita* ritrtiMili faM.
(ovM Ir MM

4 / 9

KAU* peneti nIvujagimt.
7;—J 1 •

Kuomet ktKlilkft giminias palaimina, 
ntof Inu,—ji -ife-glmė-

DBL APRŪPINIMO ■
MOTINŲ IR JŲ • 

rŪMKIU SVB1KATO3.M

r Garsusis milijonierius East- 
nmn iš Rochester, N. Y, aukojo

. . ........ .......... ...
nologijos institutui. Iš *viso ’s“ priežiūrą ir

t ’ r ± . iftaistą, Nors mokslas per merų metus
mokslo tr labdarybės tikslams bandė surasti dirbtiną nuilstą, kuris 
.YtTl-nrtTo 4:1 A (inn llbft prilygtų motinos pienui, bet jam dar ne-aUKUOjo Jfd r>fvUĮl,UUlL pavyko. Todėl Jūsų kūdikis tūri teis?

_______ *- — « įilketls krūtų. . ‘ .
Į Pienus krūtyse pardrmlo .tik trečioje 
dienoje po gimdymo, žhulynio pirm 10 
Įniko akstinu krūtis. Reiklu kad pirm 

v> . .. - . ‘ eitų bent šešios valandos po pirmo žln-
. Šiomis dienomis atlankė dynm. imd motina atsigautų. Kūdiki 
nii i .i.,,♦ 2. reikia žindyti tik keturis sykius peri Darbininką žinomas orato- pjrnnif< 2^ valandas.. Bet reikia duoti 
rius Braddocko klebonas Icun.
P. Garnius. .Jis labai džiaugia- .m* ymiueu*. ku 
si Braddocko lietuviais ir kito-ir RrSilWyaL ssu,gtau 15 v(eu<> 
filis sąlygomis.

s

GARBUS SVETYS.

J reiklu duoti kndiklul du ar tris šaukš- 
■ tus vandens, kuris, pirma, reiklu išvlrlnį-

žiluos U LIETUVOS.

L. DUKTERĮ VEIKIMAS.

Lietuvos Duldenji priešineti- 
n:s susirinkimas Įvyko * antra
dieny, gruodžio 0 parapijos 
svetainėje. Narių buvo gana 
grąžus būrys. Išrinkta valdy
ba, didžiumoj paliko senoji,/čienė. Velionė Amerikoje išgy- 
tik galva, pirmininkė išrinkta Jveno 12 metų. Iš Lietuvos paT 
p-nia žitkienev Iš jos yra ti- eina iš Kamrčių' kaimo,1 Varė- 
kimąsi daug naudos draugijai, nos vai. Paliko nuliūdime, vv-

L. Dukterų vakariene, bus rą Viktorą, sūnų Viktorą 6 m. 
parapijos s ve-h-dukteri Amiliją .2 mėtų. Pai;- 

Šioje [dotuvčs. bus ketvergėj 0 vai. ry-
gruodžio 28 d., 
litinėje ant 7-tos gatvės, 
vakarienėje bus Įvairiausias 
programas ir gardžiausi val
giai. kuriuos gamina geriausios 
So. Bostono ir Dorcliesterio šei
mininkės. Vakarienės gardu
mynams vadovauja O. fsiaurie- 
nė. . ’ - ' -

X F

Rep.

vartojimo.
' Pienui pasirodžius,,..paprastai trečio

je dienoje, kūdikis turėtų gauti šeštus 
žindymus per 24 vftl|mdas, kas tris va
landas per dieną. Ik, vieną syki nakty. 

Jei reikia,' išbudink kūdiki, nes tas 
ne tik pratina ji prie reguliarlškumo, 
bet jr motinai pavelija geriau laikų 
virinti ir atvėsinti vandeni pirm kiek 
sutvarkyti darbut ir pailsini.

Penint reikia vtųtipjl vieną krut} sy
kiui. .Tą reikia kad 'geral iščiulptų, ta
da pieno ims užtektlpaL žindyti reikia 
neilgiau 20 miniitų.

Nustatant penėjimo' valandas, gerai; 
yta padaryti, kad’ penėjimas pripultų 
lygiai ant vaalndų. Tada laikrodžio 
mušimas primena žlndymo laiką ir pa
lengvina motinai atminti.

Jei pienus .sunkia) pasirodo, arba te
kėjimo neužtenka, nenusimink ir kūdi
kio nuo. krūtų neaųmk. Pieno tekėji
mą nustato kiekis darbo, kuri kūdikis 
atlieka žaisdamas. ’ .

Per pirmus dešimts dienų udikls turi 
gauti apie dvi uncijas pieno kiekvieną' 
syky I’asveriant Jį tuoj pirm ir po žin-> 
dymo galima patirti, kiek jis suvalgė. 
Jei kūdikis negauna užtektinai, tai gali 
imt i reikės pridėti pieno 13 kitur iš hon- 
irutės, čia reiiku atsargiai elgtis, kad 
šitas pienas būtų griežtai šviežias, sal
dus ir grynas. Jei kįla abejonių, go
biau vartoti patikėtlųą kondensuotą pie
ną.-. •>

.Kūdiki turi laikyti sveiką ir stiprų. 
O tns didžiumoje priklauso nuo mais
to, kurį duodi. Reikią jį kasdien maz- 

jgotl Ir reguliartškai penėti. Jei ne gali 
Su nirtrižt (liciiu sulisio. i 925-11° bandyk. Bordėn s Eagle Pieną i?>u puma uieiia. .uiimu* w(Wfa rIebnw karvių pieno ir

Rietu, South' Bostone pradės ei- cukraus — ypatingai kūdikiams. Gydy- 
. :___ Itojai iš visur Jį. rekomenduoja dek jod mėnesinis muzikos leidinys .^kyhės ir Vienodumo. Per keletą gent- 

— {4 Choro Repertuaras/ * iTa- [karčių Amerlkle.tės motinos Išauklėjo. 
/ . ... . (savo kūdikius su Borden's Eagle Pie

nu. Jos tą darė dėlto, kad Eagle Pie

va do jį užganėdinančių.

fikaityk nitus straipsnius ka* suraitė 
atydžiąi ir pašalėk ateičiai.

A. f A.

Panedėly, gruodžio S d“. mi
rė Kotrina Arniošaitė-Valevi-

te.

EKSPJLIOZIJA.

Back Bay ekspliodavo gazo-' 
lino tanku Irvintono garažiu- 
je. Nuostolių padarė nuo 8 iki 
10 tūkstančių dolerių, ir sužei
dė keturis žmones.

Dabar, laikas prenumeruoti “Cjįqį>q REPERTUARAS”
“Darbininką” Lietuvon. Tams
tos gimines ir pažįstami lau
kia, *

fc. , -II. ■ • , ,, *

SUMUŠĖ REKORDĄ.
Per penkios dešimt tdu metu nie- tilps muzika vien tik clio- j 

gruodžio 9 d. nėra .buvus taip rains ir kvartetams, 
šilta, kaip praeitą antradieni— 
siekė virš 60 laipsnių šilumos.* t)

H

Ti lok na rekomendavo draugai Ir dėlto, kad- 
r'\ wrd«. ii Mže-snipdinančia.

-jaunas mūsų muzikos žadinto
jas A. Bačiulis, kuris yra jau

j

Sužvėrėję* žmogus.

Adomižkiai (Kvivtiskio vai. 
Mariampolės apskr.). m. 
spalhj m. is 17 į 18 d. nakčia 
Adomiškių kaime pas pil. R, 
Kiemą pik Jurgis’ Bendorius 
(Skriaudučio k.) nuo “valsty- 
binės” nustojęs visų žmonišku
mo jausmų, begailestingai su
laužė pil.’J. Matulaiti. ■ *

■■"“-'m 1 ■» _ ' ' J

- Mat buvo taip f-ltvakare 
abudu minėti piliečiai Mariam- 
pelėje pasivaisinę ^Ginksmiuo- 
ju skystymėlitt” traukė namo. 
Vykdami dar neužmiršo pasi
imti vieną-kitą “pusbonkį” ir 
pakeliui užėjus pas pil. V, ėmė 
juos tuštinti.

Apie 23 vai. prie piį. R. kie
me pasigirdo mirtinai mugamo 
žmogaus riksmas, Pasirodė, 
kad išėjus pil. Matulaičiui, pih 
J. Bendorius ėmė jį mušti. Šat
ra taip sumušė, kad Šatra lūžo 
T kelias dalis, o pil. Matulaitis 
visas paplūdo kraujuose. Taip 
sumušęs kur tai galpasitraukė, 
bet sugrįžęs irž kokios pusės 
valandos ir pamatęs kad dar 
gyvas, dar labiau ėmė mušti. 
Taip apsidirbęs ir palikęs, jo 
manymu,- “užmuštą,” nuėjo į 
•pil. V. šiaudų kūgį, įlindo ilsė
tis.

Mariampolės policiją tai su
žinojusi, atvykus ištraukė iš 
šiaudų minėtą Bendorių ir, su- 
dėjsui maišan sumuštus, kruvi
nus šatragaliuš, >— atgabeno' 
M-les T-osfos Policijos NuoVa- 
don. J. Bendorius atiduotas: 
Teismo Tardytojo žinion. 
'. Čia dar tenka* pastebėti, kad 
pil. X Bendorius visoj apylin
kėj garsus peštukas. Tau ketu
ris kartus policijos buvę areš
tuotas: už pil. Tumoro ir pil. 
Vaitkevičiaus supiaustymą, už 
kareivio supiaustymą, už pil, 
Liubinsko namuose nakčia už
puolimą ir už šį paskutinįjį, bet 
vi's jam lengvai, pavykdavo pa- 
siliuosuoti ir vėl savo jėgas į 
žmonių šonkaulius ir į galvą 
mėginti. Kiek mažesnių peš
tynių ir visokių “šunybių.” 
žmonėms pridaręs -r sunku ir

suskaityti. Žinonės labai susi
rūpinę. kad jį ir dabar vėl 
lengvai nepalniosuotų.* Bet 
manomai kad teismas suteiks 
jam atsilsį ilgesniam laikui.
7 PiI. J. Matutaitis nors baisiai 
sumuštas, bet dar gyvas nuga
bentas Marinmpoleš ligoninėn, 

(Kauno PUarbiniiikas**)

KRJAUCIUS
* Kriaučių* A. SIJifOKAITia per
sikėlė | nftulą vietą,' * siuva vi
sokius vyriškus drabužius ir gerai 
padaro, ilgiau, negu kiir’Unrs ki
tur, Taipgi Išproslna ir ištaiso senus,

A.8IM0KAITIS
344 W. Br0adw*y, So. Boston

(Antros lubos)
i- „į.i w,p'Ttwwia,aiy-m r vara.-a-ymss

MirOPETRAUSKO 
OPERETĖS

Esu {galiotas autoriaus prižiūrėti 
t i'skollntl šluos veikalus: 
\“Consillum Fiicultatfs,” Apvezdln- 
klt ir Mane,” “Birutė," “Užburtos 
Kunigaikštis,u ešienapjutė," “Lietu* 
viekas,Milijonierius,.” ‘‘aTrnaltė Fa- 
mokė" (valkams operetė), “Adomns 
# 4teę«,'’ "Vaikai ar Mergaitė?” Ir 
operą “Eglė, žalčių Karalienė.”

Talp-pat galima pas mane gauti 
visus JI. Petrausko spausdintus vei
kalus. Klauskite informacijų Hlnom 
antrašu:

.T. O. NAVADAU3KAS, 
125 Allslon St., Lawrence, Mass.

f ..-  . .. * ■

PIGIAI PARSIDUODA
ANT PUIKAUS KAMPO gerlousloj 

vietoj City Polnte arti Broadway ir 
pamai‘00,10 kambarių namus su Intai- 
sala (Improvements) Ir vietįa dėl ga- 
radžlaus. Savininkė išvažiuoja, todėl 
parduoda už $5,500, $2,400 Įnešti ir 
bųt lengvos išlygos^ -

CAMBRIDGIŲI puikus 3 šeimynų 
18 kambarių namas su visais naujos 
mados improvementafs, šildomais pe
čiais, elektrikus šviesa Ir piazuiš, ren« 
dos$125 ant mėnesio, preke tik $12,700,

‘ A. IVAS
361 iV. Broadway, So. Boston, Mass.■ ■ * •

REIKALINGA TARNAITĖ
prie namą darbo. Tik trys žmo
nės šeimynoje. Atsišaukite Dor 
i8585< ‘

ITALIJONIŠKI ARMONIKAI
Mes dirbame ir partraukiame visokių 
rūšių pirmos' klesos rankonis/ dirbtus 
ITALT.TONIŠKUS. ARMONIKUS. . ge-

rlausiūs’visame pasaulyje! Dešimties 
mętij garantija. Musų kainos žemes
nės negu kitę išdlrbysčių. Dykai ar
monika nurodymai dėl pirkėjų. Kata
logus siunčiame dykai. RUATTA SE- 
RENELLI & CO., .817 Blue Island 
Avė., Dept. 16. Chlcago, Iii.

ŠTAI MŪSŲ PREKĖS
Tikrųjų lietuviškų ramunėlių švara* 

40c., 5 sv. $1.50; Repo* žiedai sū 1*. 
pelinis 50c. už svarą, 5-svarai — $2-00 į 
liepos žiedai be lapų, 65c, sv., 5 sv. — ’ 
$3.25; puplaiškių lapai 75c. sv., 5 sv,. 
— $3.00; puplaiškių šaknys $1 sv„ t 
sv. — $3.85; stambios trejankos sv; 
$1.25, 5 sv. — $4.75; kadugio uogų- 
sv. 23c., 5 sv. — 75c.' Ir daugyteskito*' 
kių žolių. Atsiųsk 10c. o gausi žolių, 
katalogų, * • ’

M. ZUKAITI8 
449 Hudson Ave.,Roęhester, N. Y,

I.

■

r *

* Tel. B. B. 4MO

DAKTARAS
LAfflžHJS-SEYMOUR

Lietuvy*
772 BA8T BĄ0ADWAY 

> So. Bortam, Mmu.
* \ VALANDOS: 

nuo 0 ryte 1W 9 vai. vrtmm 
r * - ’

^'1 .................

IW* tto, Boaton |f$

J. BACOONELl, M. D.
onao vmamdou: Rytai* iki 9 vai 

Bo pietų nuol-f
Vakaram nnod-4

6M1. Btoidiray, So. Borto®

t-'

■imi-j- m11?.1,1 iiĮĮi.iii.ijĮ.'.ai,

Tel. Bo. Boston 04644,

JURGIS STUMS 
F 01O G RAFA8 

4MW18TB10ADWAY( 
South Borton, Mu«.

Darom dailius paveikslus. Vbsellla* 
traukiam vakarais. Uialiltoet vi
sokios rūšies rėmu*,

DR.PUSKUNIGIS 
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ vai. 9 Utį H ryte. 1 iki 8 po plot. Tlki9vak.
380 Broadvray, So. Borton. 

Tel. So. Boston 2881, 
■aamsaasmESBEsssssssaia 

.-r—t----------Į . ..... .  ■«
<sa

-

DANTISTAS I
DR. A. J. GORMANi

(GUMAUmS)
705 M&in 8t, Montello, Mmi.

. (Kampaa Broad Street)

• ' Tel. So, Boiton 0628.
LIBTUTlfe DANTISTAS ’

DR. M. V. CASPER
■ (KASPARAVIČIUS)'
405 Broadway, South Bortai

* O/feo įHitaHdb*:
nuo 9 iki 12:00 ryte lt nuo 1:80. 
iki 5 ir nuo 6:00 Iki 8 vai. vnkare. 

uždaryta# roboto* vaktraii
v . -* ■

I*JL U IX UUU y .W A 
fl Ofisas uždaryta# j

4

ię METŲ 8OŪTH BO3TONE IDB. H, S. STONEl
AKlŲSęSJOIALI8TA8' I 

300t W. Broadiray, So.BoHdal

i
I - ■

■ I

Yra Vertė Kiekviename Daikte
‘ ' - • - 4.

Kuris Tiktai Aįeina iš Jordąn’s >

MES LINKSMI esame pareikšti, kad vardas Jordan 
Marsh Company ant pakelio arba ant daikto, ku- 
yra duodąmi kaipo Kalėdą Dovanos, priduodam de

a svarbos akyse tu, kurie tas dovanas gauna. “Jeigu 
$ ateina iš Jordąn’s, tai tikrai turi būt geras daiktas,” 

, o tai tokia yra opinija netik Bostono, bet ir visos Nau
ji josios Anglijos žmonių. Ir tas yra teisybė --gerumas 
» išdirbime, gerumas stailose ir gerumas vertybėj. .

| JORDAN MARSH COMPANY

LAIBŲNATEN 
ŠVIESA

Mes. žejniaum kaina auveda- 
me dratus dėlžviesos-šilumos 

ir jėgos'
JOHN F. LYDON

884 E Street Tel. S. B. 4269M 
’ TEISĖTAS ELEĖTRISINAS. 

| Specijallstas dėl namų suvedimo *

SIDABRINĖS SFILKUTES t

tiy. jono ev. BLPAiELPnm 
DBAUGYSTM VALHBQS 

‘ ‘ ADRESAL ■
člRMINlNKAS—M.Zobk, -/ 

_ M#;B.tyhSfc,,8a. Bftstotl, 
TriephoneSo. Boeton 1516—J, 

/ICB-PIRM. ~ Ka*y«Ambroia* , 
492 E. 7-th St, So. Boston, JMftOu 

?ROT. RAŠTININKAS — j. GlInecM^ 
• 5 'Thornas Park, 'So, . Boston,‘ Afū*. 

/IN. PASTININKAS — Matas jMkK 
40 Mitine Rd., So. Bo«ten, Mm* 

SASIERIUS — A NaUdžiuDM, . 
885E. Broadvay, S. Boston, Ifitta. 

MARŠALKA X Zaikfe, '
7 TVinfleld 8t„ So. Boston, M«m. 

* Draugija laiko susirinkimu* kai tro» 
H* nedėldlenį kiekvieno mėnesio, 2-r$ 
lak po pietų ir. Petro parapijos mUU, 
192 E. Seventh St.,So. Boston, Mat*.

o. l. r. maručio umhjon
VALDYBOS ANTRASAI

Spilkutės visokių stylių, artistiškai išplaustytos Ir gražiais akmenukais papuoš-, 
tos 50 centų ir ankščiau. Darau naujus Žiedus .ir spilkūtes; Taisau auksinius 

ir sidabrinius dalykus. Reikale, kreipkitės:
VLADAS SPORAS, 66 Wayue Street, PROVIDENCE, R. I

J

Td. So.Boston 3120

PERKINS SOIJARE

♦

ir
/Turime už garbę pranešti lietuviams^ kad paėmėm į savo 

rankas taip vadinamą BERKĮNS 0ASK MARK1T po ntt- 
merių 490 Broadway, So, Boston, Mass. Todėl ir kviečiame sa* 
vo tautiečius atsilankyti pas mumis. ’

Savas pas savą!

Savininkas POVEUS BĄIaTBViŠIUNAS.
■ > A - ’'

Pirmlnlnkta — Antana* Paatel!*, . 
146 Bovven Si, So. Boston,'M***. 

Flce-plrm.Kartina* Kalstant**, 
4062 Washingtou SU RoeUndaJ* 

Protokolą Balt — Antanas MaceJv^ą 
450 B. Seventh St., South BotttM 

m. Raštininkas Juos** VlnkevlČhB 
906 B. Broadvrajr, South Bpstm 

Saslerius — Andriejus Zallecka*, 
. 307 Ę. Nlnth St, So. Bo«ton, Mm
Maršalka — Aleksandra Jalmokas, 

216& 5-th St, So. Boeton, Mase 
DrangystŠ D, L. K. Keistučio loBl 

nfcneelnlus suslrlakimus kas plrtt| Mk 
Ifcldlenl kiekvieno oišnesio p© No. M 
(y’ashlngton'St, Boston, Mass., 
/alandą po pietų. Ateidami rtabertito 
u savim.nauji) narių prie aaas? ękrtp 
djo* prtalralytL . .; •. ■■ .. ---- .
IV. KABDHBBO B. K. DfrJtNI 

VAIDYBOS ANTRASAI
Urmininkas — J. Jarota, *

562 E. U-th St, Sa Boston, 
Vlce-plrm. *- J. Grobiai ‘

167 M Street, Ši l 
Prot Raltlnlpka* — A;

142«OoIumMaRd., ABoemm 
rinlnsų Raštininkas *-* K JŪKtih8 Hatch Strort MMA
IšdtninkM — L. _

111 Bowen fL’ .MM*

>
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