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*— ----------- Elkų kapelionas ir masonų ka-
GOMPBRSO LAIDOTUVtS 'pelionas.

KETVERGE, 4 Gomperso kūnas bus Eiki?
įklube'iki ketvergo 9 vai, ryto,. ,

Pirmos pamaldos taps atlai- JVo/ kaip jų automobilinn tren- 
kytos grynai žydiškos. 
; Ketverge Gomperso kūnas 
bus atgabentas į Torrytov'n, N. 
Y. Ten vėl bus laikomos pa
maldos ir palaidotas ’ netoli 
Andrew Camiege. Abu velio
niai gyvendami! buvo aštriais 
prišininkais. Mirtis abu suvie
nijo. Ten taip pat ilsis milijo
nierius AVilliam Roekefellor. 
Gomperso pirmoji pati ir duk
tė yra palaidotos Washingtono 
žydų kapinėse. Bet tos kapi
nės esančios pilnos. Todėl pa- 
ties"Gompersa noru jis laidoja
mas Sleepv Hollovr kapuose. 
Tos kapinės nėra žydiškos ir 
dabartinė jo našle galės būt pa

Samuel Gompers, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
mirė San Antpnio ligoninėj pe
reitos subatos ryte. PetnyČioj 
jis buvo pasitaisęs ir išrodė, 
kad atsigriebs, bet vakarop su
silpnėjo ir 4 vai, subatos ryto 
mirė.

Garsiam darbininkų vadui 
tapo suteikta atigščiausia pa
garba, kokia tik teikiama šio
je žemėje. Jį pagerbė taip, 
kaip neį gubernatorius nebūtų 
pagerbtas,

' Miesto majoras Jobu W. To- 
bin su miesto delegacija ir uni
jų atstovais palydėjo katofalka 
iki stoties. Lydėjo teipgi 50 
gaisrininkų, tiek pat policistų 
ir būrys inotoreiklininkų. x Kū- laidota šalę Gomperso,' nes ji 
nas tapo atgabentas į Wash- 
ingtoną., Šitam už Amerikos 
darbininkų teises kovotojui su
teikta tokia pagarba, kįip pa- uariai 
sužymėjusiam vadui karo lau
ke.

• < -

Užuojauta ii visur.
Pasklidus žiniai apie Gom- 

peyso mirti "pasipylė į Ameri
kos Darbo* Fed. centrą Wa- 
šhingtone užuojautos telegra
mos, Pirmas' užuojautų išreiš
kė prez. Cdolidge.

Gedulingas traukinys lėkda
mas į Waslūngtonų apsistojo 
16-koj vietų, kur. darbininkų, 
visuomenės ir valdžios delega
cijos atėjo išreikšti pagarbų.

Darbininkų vado kūnas bus
Elkij klubo .namuose ir ten bust seno bendrai su velioiu veikė, 
laikomos pamaldos. Kadangi Antrų ranką laikė William D. 
(Įompers buvo-žydas, tai už jį Malion iš Detroit, strytkarių u- 
pamaldas‘laikys du rabinai, ui jos prezidentas.

» « *

nėra žydė,
Grabnešiai bus Amerikos 

Darbo Federacijos valdybos
f ,

Paskutiniai žodžiai.
Gompei*s prieš pat mirtį pa

skutinius žodžius pasakė nar
šei Matildai May. Jis pasakė: 
, 3 Narse* tbį iš.j&e.jend> Goji 
bless our Ameriean institu- 
tions. May tliey grow better 
day by day,” “Nursej tai jau 
galas. Palaimink, Viešpatie, 
Amerikos įstaigas. Teinie jos 
geryn- diena iš dienos. ”

Mirė labai ramiai, kaip sal
džiai užmigdamas.

Mirštant vieną Gomperso 
ranką laikė Duncan, kurs nuo

*-
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BANDĖ NUŽUDYTI. 
KRASINĄ.

GAL CARAS DAR GYVAS
• . • ■

New York.—-Atvykusi Ame- 
į “carienė” Di-Paryžius? Moteris rusiš- rikon feusijos 

kbs kilmės bandė nužudyti Ru- J džiojo kunigaikščio Kirilo žino
si jos ambasadorių Krasiną. Ji na sako, kad ne visi dar tiki, 
tuomi norėjo bolševikams at
keršyti.

NUSKENDO LAIVAS.
**■ *

Tokio. —Japonijos laivas 
Kranto audroje nuskendo. 
Žuvo kartu 150 žmonių. *

kad caras Nikalojus nugalaby
tas. Sako, kad jo motina, ku
ri yra,Danijoj netiki, kad ca
ras Nikalojus nužudytas. To
dėl ji apgailestauja, kad D. K, 
Kirilas pasiskelbė caru. Tas 
padare susiskaldymų .Rusijos 
monarkistų tarpe.

REIKALAUJA STIPRESNES 
. VODKOS.

Rusijos valdžia buvo legali
zavusi vodką iki 30 nuoš. Bet 
to žmonėms “nepakanka. Jie 
nori iki 95 nuoš; Per pasta
ruosius 18 mėnesių valdžia 
konfiskavo 400,000 sąmagon- 
kos dirbyklas, sunaikino 2,000,- 
000 galionų samagonkos ir tei
sė 338,000 žmones už samagon
kos dirbimą., ‘

IŽVAŽĮAVO I PiETUS.
Maskva. L. Trockį, Rusi-

A > f
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NUGALABIJO JAUNĄ 
ŽMOGŽUDĮ.

—------ ■ . >
Columbus,A)hio. — Alexan- 

der Kuszik tapo nuteistas, sesti 
elektrikinėn kėdėn tiž nužudy
mųsavo 13 m. puseserės. Jis 
sėdo kėdėn visai ramiai.

NUŽUDĖ KETURIS 
OFICIERIUS.

Meksiko valdžia pasmerkė 
miriop keturis karininkus. Vie-

.folį karo ministeris, ąpįeido majoras ir du kąpitoųu- Jie 
Iftiąkyą ir išvažiavo į Kanka* nugalabyti už Ūi, kad buvę 
%% gjTdytis. maištininko Coollo tarnyboje.

nasjų buvo generolas, vienas

maištininko Coollo tarnyboje.

ŽUVO AUTOMOBILIUJE.
Balrimore, Md.-—Keturi žmo

nes, važiavę automobiliuje, žn-

kė traukinis. 9 . . .

ŽUVO GAISRININKAS.
f

Middletown~^L Y. — Vidur- 
jniestyjė buvo didelis gaisras. 
Nuostoliu už $200,000. Vienas 
^gaisrininkas žuvo ir kitas sun
kiai sužeistas.

•i

GAUS DAUGIAU.
Vakarinės Kanados ferme

riai šiemet už kviečius gaus 
$175,000 daugiau, negu pernai. 
Taip yru dėlto, kad šioinot kai
nos didesnės.

pasinaudojo Migla.
T

Anglijoj buvo užėjus migla 
ir tęsėsi per 60 valandų. Per 
tų laikų pasinaudojo plėšikai. 
Jie pavogė vien Londone daik
tų už apie $100,000..

PREMIERAS “SERGĄ”
Francijospriuniejeąe ^sar* 

ga” ir dėlto turbūt rezignuo
siąs. Kranui jos premieras 
Herriot neistenge gerai valdy
ti ir palaikyti tvarkų. Todėl 
-buvo aštriai kritikuojamas.

REMIA VAIKŲ ĮSTATYMĄ.
Washington. •—Amerikos di

džiųjų universitetų teisių .sky
rių dekanai užgyrė. vaikų dar
bo amendmentų.

KRUVINOS RIAUŠĖS.
Maskva. —Kai Trockis, ka

ro'ministeris vyko Kaukazan 
“gydytis/ ’tai Maskvoj kilo 
riaušės. Trockio šalininkai iš
kilmingai lydėjo jį. Tas neti
ko “čekai” ir iš to kilo kruvi
ni susirėmimai.

LDKS. naitm narių ir “Dar
bininko” skaįtvtojų prirašinė

 

jime karas įkarštėję — Cam- 
. bridgiui su Detroitu darosi šil

čiau, mat pastaruoju laiku sto
jo darban g$d?ji Clevclando 
darbuotojui sų savo ’gerii. kle
bonu kup. Vitataičiu ir pagar
sėję Sąjungos augintojai Mon- 
tcllicčiar su s tvo klehomt kuii. 
J, Švagždžių, 
velandiečiai 
nenuilstančio 
ton jau darosi karšta ir darbas 
degto dega pirmyn. Gi apie 
montelliečius įebėr ko ir kal
bėt — su ateij lančiu sekmadie
niu jie žgda J stovėti pirmo jo' 
vietojo. Jie tik astuoniais na
riais turi mažinu už Detroitą ir 
Cainbridgių. lo vajinų prakal

bų da pas juos nebuvo 
selunadieny, gruodžio 21 d. 
Čia jie žada parodyti ką Mon- 
tellas gali.. £

Kitų kuopųjiarbuotojai už
mirškit apie įtĮtį;. meskit ko

rtus? nuo; pečių ,ir traukite me- 
‘džionėn naujų, barių, Sujuskit 
tąipwk^> kferkuzasi
TūmoliūnasfjSi^iū^c*iūs,IČa- 

mandulis juda, tai Montellas 
gal ir nepajėgs sav s apsivai
nikuoti. ■ . - * -

Kalėdos ateina. Perkam 
draugams dovanas. Džiaugia
mės su jais. Apdovanokim sa
vo sąjungų naujais nariais ir 
‘/parbininko ” skaitytojais.Ta- 
da galėsite daug b’nksmiau 
švęsti Kalėdas, nes žinosite, 
kad dalynatės Kalėdų mintimis 
“Darbininko” skyltyse.

Darbininkai! kelkimės,, eiki
me, dirbkime,. organizuolrimės 
— spieskimės po viena darb’i-

O jau kur de
ni. pagalba savo 
dehono stoja, tai

BIELOVIEŽO MIŠKŲ 
KONCESIJA.

Belaukiant sutarties Bielo- 
viežo miškų registracijos klau
syme, gautas leidimas pradėti 
medžius pinuti, ir darbas da
bar, tęsiamas. Sunkiausia pro
blema,* tai pernešimas medžių 
į pajūrį. Tai išrišta, gavus lei
dimų nuo Lietuvos valdžios pa
leisti juos Nemunu į Klaipėdą.' 
Už tą prMlcgiją LiotiTVOS Val
džiai bus mokama 3 litus kiek
vienam kubiškam-metrui ($.70 
tūkstančiui pėdų).

Klaipėdoj yra malūnas, su 
kurinom padaryta sutartis ga
benti visus minkštus medžius. 
Bieloviežu apielinkoj randasi 
keturi tar tokai, kurių užtenka 
dabartiniams medžių plovimo 
reikalams. Didelė dalis tų me
džių bus supiaustyta geležinke- 

bus lių tiesimui. Sulyg sudarytų
L.

nas kautynėse su kryžiuočiais, 
iki šiol buvd privačiose ranko
se n* apleistas. Dabar jis tapo 
iš privačių rankų atimtas ir pa
vestas globoti Lietuvai Pagra
žinti Draugijai. Tuo būdu ši 
brangi lietuviui istorinė vieta 
liko visos tautos nuosavybė ir 
bus atatinkamai prižiūrima ir 
branginama.

*

Palangos kurorto lankymas 
kasmet didėja. Pav.*1922 m. 
vasarų aplankė f338 Lietuvos 
piliečiai ir 197 svetimšaliai. 
1923 m. 1362 Lietuvos piliečiai 
ir 106 svetimšaliai ir 1924 m. 
1901 Lietuvos piletis ir 169 sve
timšaliai.

(“Karys”)
< . \ ••
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Mimsterių Kabinetas lapkri
čio 12 d. priėmė dviem skaity
mais nlkogoliniams gėralams 
mažmenomis pardavinėti įstn- 
/puo. projektų, šiuo projektu 
■suteikiama, palengvinimų alaus 
pardavinėtojas. Projcktas šlo- 
mis dienomis bus priimtas tre
čiuoju skaitymu ir patiektas 
Šeimai.

Skiepymas. Sveikatos De
partamento iniciatyvą Šiemet 
Panevėžio apskrity įskiepyta 
nuo raupų 2,600 žmonių. Pra
eitais metais buvo įskiepyta 3/ 
000 žmonių, skirtumas 40 žm. 
19123 m. buvo skiepyjama vol
tui, o Šiemet Imta po 50et. nuo 
žmogaus, kas yra visai nebram 
gių privatiniai sldepytojai im
davo nemažiau, kaip po 1 lt. 
Ateinantiems metams reikėti? 
savyvaldybėms organizuoti 
raupų skiepymą veltui. Svei
katos Departamentas duoda 
raupų skiepus voltu kiek tik 
reikalinga, tik savivaldybėms 
reikėtų pasiimti ant savęs skis-' 
pymo išlaidos. Įsiskiepyti tu- 
riį visi.- ■ ..

Kova su epidemija.
Šiais metais Panevėžio aps

krity Vadoklių, Krekenavos ir 
Naujamiesčio valsčiuose buvo 
.labai išsiplėtusi dyzentorijos 
epidemija. Apskrities gydyto
jo D-ro Šidlausko pastangomis, 
paremiant Sveikatos D-tui ir 
apskr. Valdybai lėšomis, buvo 
suorganizuotas epidemijos, per
sonalas, kuris per dtrmėnesiu, 
sunkiai kovodamas su šia Man*, 
ria liga, 31-N. š. Įų.- galutinai 
dyzinteriją l&vidavo. Visus 
metus Panevėžio' apskrityje 
siautė .įvairios užkrečiamos li
gos, bet savyvaldybių organai 
ne perdaug apie tai buvo susi
rūpinę.
' Spalių 27 d. Panevėžyje yra 
užregistruotas vienas susirgi
mas dėmėtosios šiltinės, tai pir
mas pranašas panevėžiečiams; 
kad visuomenės sveikatos prie
šas visai nebetoli. Kovotu su 
užkrečiamomis ligomis galima 
tik įsteigus, užkrečiamųjų ligų 
ligoninę ir izoliacijos namų. 
Mes jų neturime sveikatos 
reikalai pas mus paliekami 
paskutinėj eilėj. . Mes tikime, 
kad naujai mūsų išrinktieji sa
vivaldybių organai rūpestin
giau atsineš į visuomenės svei- 
Jiatos. apsaugų ir padarys ata- 

'TOnkamūs žygius kovai su epi
demijomis'.

DIRBTINAS AUKSAS. MINIBTERIŲ POSĖDIS -------
’ “ • 1 dbtotavao Bankų Panevėžy yra 12 ir 2

bankinės kontoros.

pienų, jie bus supiaustomf ir 
nuleidžiami Į Klaipėdą, iš kur 
jie bus sukrauti ant laivu.

Laivininkystės reikalu. Kai 
kurios garlaivių draugi jos New 
Ybrko, Londono ir Paryžiuj 
patiekė Liottivos Busisekimo 
Mihi^i^^afpu^lūlyniųrbeiidriii 
laivų draugijai įsteigti. Drau
gijos sutinka tam tikromis są
lygomis pristatyti Lietuvai po
rų laivų. Susisiekimo Ministe
rija šį pasiūlymų. įteikė Jūri
ninkų Sujungiu. \ '

Sekančių metų pradžioj bus 
pradėtas statyti šventosios žio
tyse Palangos'žvejų uostas.-

Kalinių gaudymąs. Iš šių va
sarų pabėgusių Kauno Sunkių
jų Darbų Kalėjimo 74 kalinių 
jau yra sugauti 64 kaliniai; 10 
kalini dar tębeslapstosi ir poli? 

mnkiška Lietuvių Darbininkų eijos yra ieškomi. J
Kooperatyves Sąjungos vėlia
va. t

; ' ■. Vajaus Vedėjas, ‘kuriuo žuvo L. D. K. Gedimi-
Veliuonos piliakalnis. . ties

<

'Kupiškis. Kupišky prie pa-4 
'rupijos bažnyčios yra senelių 
prieglauda —.ubaginu vadinta 
ma. /Prieglauda užima ąkn^ 
ninj-namą, susidedantį 
kambarių. Dabar prieglaudą 
yra 16 senelių moterų. Kai ku
rios jų turi, daugiau 100 metų. 
Kambariai apleisti ir reikalau
ja kapitalinio rem^to, stogas 

kiauras, visas narnąs, drėgnas. 
Seneles apliktbs Dievo globai 
ir apie maistų bei kurą rūpina
si pačios. Laikas nuo laiko kai
miečiai* atveža joms maisto, bet 
jis teikiamas senelėms neorga
nizuotai, dėlei ko senelių tarpe 
tankiai būna nesusįpratimair* 
Laikas būtų Kupiškio visuome- - 
nei bei savivaldybei susirūpim- 
ti savo valsčiaus neturtingų 
senelių globa.

LIETUVOS PREKYBA PRA
DŽIOJE 1924M.

Lietuva, viena iš visų Balti- ’ 
jos valstybių, tegalėjo parody
ti prielankų prekybos balansų 
už pirmus šešias 1924 m. mėne
sius, Nuošimtinis ryšis tarpe 
išvežimų ir invežimų siekia 
117, sulyginus su Latvijos 58. 
Finlandijos 68, ir Estonijos 75. 
Lietuvos prekyba su svetimo-' 
mis Šalimis parodo padidėjimų’ • 
70 nuošimčių virš 1923 metų. 
Išvežimai pasidvigubino vertė
je, o invežimai padidėjo 47 nuo
šimčiais. Prekybos statistikos 
už pirmus šešis menesius rodo 
išvežimus, kurie siekia 124/ 
966,820 litų ($12,496,820) ir įr 
vežimus^ kurie siekia 107,018,- 
000 liti? ($10,701,800)., tuomi 
sudarast prekybos balansų 17, - 
950,200 litų ($1,795,020). Įve
dimai 1925 metais sieke 73,517.,- 
500 litų ($7,351,750) ir išveži
mai 63,132,900 litų ($6,313,- 
290), kuris tuomet sudarė ba
lansų 10,384,600 litų arba $!♦•* 
038,460.

*

Berlin. —- Išėjo aikštėn žinia, 
kad vienas. Vokieti jos mokslą- 
vyris, pasekmingai, daro ban
dymus padaryme aukso iš pi
gesnių inetalų. Jis mažų šmo
telį išdirbęs,' padavė pinigų 
kalvės valdybai. Valdyba pri
pažino kad tai tikras auksas 
$1.75 vertės. Profesorius pa
sakė, kad tas jam atseję 10c. 
padaryti. ..

1 Amerikos kapitalistai bandę 
tą išradimą nupirkti. Nes jei 
tikrai- pasekmingas bus naujo 
aukso išdirbimas, tai tada ant 
šonų eina auksas ir padaro bai
siausią revoliuciją visame pa* 
šaulyje- Kadangi Amerike 
aukso yra daugiausia, 'būtent 
apie $9,000,0090,000, tai Ame
rika iŠ to išradimo- labimieio 
nukentėtų.

PRIE LOVOS.
Francijos -premjeras serga 

slogomis. Svarbiems reikalams 
esant kiti ministeriai suėjo pas 
jį ir prie jo lovos laike posėdi.

NEDALYVAUS PARODOJ.

Užprotestuoti rinkimai. ^ Te
ko patirti, kad apskrities val
dyba užprotestavo Ramygalos, 
Piniavos, Andrioniškio ir Kre
kenavos valsčių tarybų vykdo-

Vokietijos ministerių kabi; m0<)U organų rinkimus.

netas nutarė nedalyvauti ren- • ” 1
giamoje Paryžiuje parodoje. 
Tų daro dėl stokos pinigų..

- MOTERIS PASIKORt
■ , SAVO PLAUKAIS.

London,—Prieš septynis me
tus vyras ir jo pati buvo įtarti 
nužudyme moterie^ kuri jų pa
ine gyveno. Dabar išsiaiškino, 
kad minėta moteris pati pasi
smaugė savo plaukais.

> Minėti vyras ir moteris buvo 
įkalinti. Dabar paleisti.

NaujokųŠaukimas. Lapkri
čio 3 d. pasibaigė naujokų, gi
musių 1903 m., šaukimas Pane
vėžio apskrity. Šaukimas,pra
ėjo ramiai., Daugiau išsigini- 
šių galima buvo pastebėti Ku
pišky ir Troškūnuose. ‘ Pavyz
dingai užsilaikė naujokai Šedu
voje ir. Ramygaloje. Priimta 
apie 1500 stipraus, gražaus 
jaunimo, kuris su dideliu ūpu 
prašosi skirti ^augiausiu i spė- 
cijaleš'kariuomenės didis: ka
valeriją, artileriją, inf įnori ją<

Javų kainos.
Vilkaviškis, Lapkričio 7 d', 

buvo turgus. Žmonių priva-. 
žiavo'ne per daugines palijus, 
keliai labai pablogo. Javų tų' 
dienų maža kas atvežė, jei tie/ 
kur arčiau plentų gyvena, 
met rugiai kasdieri vis brangs-1 
ta. Visi jau ant kelių klausi- 
neja tik rugių. Pirkėjų daUg/ 
— pardavėjų maža. Tų dienus 
kainos rinkoje, buvo tokios: ru- J 

[gių centneris 30-33 L, kvieėių| 
30-36; miežių 24-26; avižų W-| 
20; žirnių 30-32; piemenų 37-3S|i| 
bulvių 8-9; kopūstų kapa 74|?3 
obuolių, kriaušių 5-10; selA| 
avis 30-40; jauna avis 
kas) 15-25; paršas 4 savaiŽra 
10*12; žąsis 15-20; antis S-5JČfl 
višta 3-5; gaidys 3-4; dešimtH 
kiaušinių 300e.; svaras svita™ 
305c. ; avies kailis 6-6.50;
ras vilnų 3,00 c.; lašinių *<1 

3,00 c»; parsienos — 2,50 c.; nAi 
sos sv. 80 c,; juodos duonos BvŽj 

35 c.; baltos — 60 c.; pyrago 
80 e.; vežimas malkų 30-40

' u
Esant lietingai vasarai, dm 

durpių šiemet liko nep&i 11 iijfM 
ir sunaikinto plynėse, todėl 
ro klausimus yrą opus, ypač i™ 
lokai nuo girių gyvoiĮą^yotaiiS

.1
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kote rmrtionms įstatyta* pti- 
žabojimui spiinriiirijęuB tiiiij

- bankiniu kontorų, kuriu rei
kalus kartu bu žydais ištijtia-

gm.
Pažiūrėkim dabar k< daro 

socialdemokratai Kauno Mies* 
to Taryboj t * 

mm « r t ^aH>® darbininkai šįmet pa-dar menkas, kad valdininkai
netikėjo per rinkiinus ponrnns isoeialdeuloltnitams ir išrinko !savo priedermes, bet sykiu tu-

priklausomybės pa-4ai 

Į komnnistiį. Taip kad bendrai knatus ant degusių ir pelenu 
socialdemokratai, kuriu tarpe kad Lietuvai truko ir daliar 

.<4.50,yra ir žydelis daktaras EpšteLĮdar trūksta rimtai išlavintu ir
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ar juupMmdb, vwua tiaMH 
globoja. IWok doroti j«bu 
pran tarnas Mykta, drikotok 
am lietuvis pabuvęs Amerikoje, 
grįžęs į Lietuvų reikalauja tau 
neužtarnautų privilegijų!

Mes gerai žinome, kad Lie
tuvos valstybinis aparatas yra

nevisuomet sąžiningai atlieka

tvarstydami B«dHkos pa- 
Hpos tada reikalų, svarbų ir 
naodhgvna neturime įsmiki 
duoti kokių tai mgalimų daly
kų: požalpoe skyrių, didelių
nuolatinių mokesčių laike ligos 
arba ir kitos kokios nelaimės* 

Žinokime, kad turėti apduo

’iž savo Buopo 
Mokėti mBBiaib

[6. Tada bū- prieglaudas, labdarybės ir Re-

F

tai tuomet bau galima kalbėti 
apie visobns Iripiftms, ir netir vMto atidėti nMiau- 

tų gaHaa >^|hriti tūkstantinį 
fondų, o kuomet būtų fondas,
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Lietuviškos Krautuvės j
JUHTIM SHOE AND OLOTHlSG OOMPJUTY

140 AiaM Btrttt . '' MonteUo, Mms.
—------ ------ . • -

134 Lawrence Street, Lavmoe, Mass.
Mok užlaikomi gertaugly Coverj-ką 

dėl vyru, moterį], bernlutft ir mer
gaičių. - <

Dėl vyrų Ir boy«ų — iiyattaly lr 
viršutinių marūkiuly, paučekų, tai- 

'uierlą, nuktaim. Brokerių, kepurių 
siūti] Ir overkotą, Įvairių HtalUų.

Mes esam prityrę, nes per 10 metą1 
krautuves užlalkom ir aūle. 10 metų 
<VvcryJtiį dirbtuvėse esame dirbę. 
Alums apie čeverykus lengva kupcm- 
u kur geras ar pranta*. Tokiu burtu 
mes visuomet uignnMInam koBtume- 
iius; svarbiausiu lietuvaitėms mote- 

. . , . . . . rims katros myli kart čeverykai <ru-
mai. atrudy tu ir kojos neapunstu, tai mes ant to jau gerai prityrė, ir 
visuomet užjųmėdlnam sti musy.ėcverykuis Ir s ta Ha, ufr skirtumo ant 
klek dlktos kojos btilij. Katrie pus mus sykį pertai tai Jau lieka musu

• kostumerlais. - i *
Katrie gyvena netoli uito muši] krautuvių Montello ir Luwreneo’o, ; 

lai atvažiuoju. ypiitlSfad, l>t katrlft.gyyeua tolinus’, nėr skirtumo kokia
me miesto, Peūnsylviniijoj ar CnliforulM, mums atrW laiStaj, vatm- 
siul turi pasakyti kokią tevarytai nori: aukštą ar žemą, su diržiukais ar 
su rulkselate vjyą* moterų nr bo.vsuicą, kokio numerio, tai mes. išpildom 
.itsnitaučlul ir ujgarautuojnmc; jeigu kas nepatik^ tai migrątitiBlte at
gal ir Tainstęms nekoštuos nei centas, mos apmokėsime visus ekspousus. .

Moterims teveryMnw .$2,(50 iki Vyrams nuo $3.56 iki 87.00, 
boysukąjįuą $Į.li3 iki $3.Frfi.

Lataką rašydami ftdi'e^uakne^sekanrial: . , .

JUSTIN SHOB AND CLOTHING COMEANY 
146 Ames gtreet Montello, Mase.

JUSTINAS HtCEKVaiUS ir K.U51MIERAS PETRB1KIS.
■ • ■ 1 ■

nelių namus. •
Darbininkai, gerai pasvare*

--------- Ui—
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Įmikėti nuolatinę mėnesinę mo- 

 

jjkestį, ir tik tuomet, už kas mė

nesįmokumų pusdolerinę, gau-
įj^Las bu savo kitais draugais su- [sąžiningų žmonių. Juk gi bū- f“1 P° lx‘nk^& 
y^° Įdaro didelę pajėgų Miesto Ta- Į tų nesųmone ieškoti dabar LieJ^^l^**1

ta
■ >

pus fondų svarstomų mokėti 
tik jjo keliolikų, arba kelias-

ryboj, , I tavoje kitos . Amerikos bu vi
li’ štai ponai socialdvmokra- Įsais susisiekimo tobulumais po_ duoimų, arna xeiias- 

tai su savo tavorščiais tuoj iš- [kitais pagerinimais. Ateis lai-c?n^ (neaukšciau do- 
sirinko į Miesto Valdybų dva- kas, gal Lietuva gražiau atro- Eeilv * y^us metus. TfW 

^■įninku Vileišį valstietį liaudį- dys, negu dabartinė Amerika. K? vieiĮ 3att y^ku, ^d bis fon- 
mnkų burmistru, dvarininkų[Nevisuometbuvo ir Amerikai• s J®?. ? pašei-j

lenkų Liutkų ir vienų žydų, [tokia, kokių mes šiandien ma-P°s lb ne^ .
Į* J O patys socialdemokratai su-1 tome. ’VVashingtono laikais A-. ^ kiekvienam, ligoniui nuola- Į 

 

Įlindo į Komisijas, kui'įose sau knerikos' kariumnene daug var- Mokestis jos negales na- 
surado šiltasgerai apmokamas gmgiau.atrodė, negu dabartį- f5'!. teiW 

i vieteles. . nė Lietuvos, ir jeigu pe Pran-Į^J^ ,.^u.

į įaukos atsirado* Nesenai, vie-
j nok, tas pat “Trimitas” minė
jo apie Amerikos lietuviu lai- 

r kraičius ii* rekoummįavo tik 
“tautininkų” laikraščius, ku-| 
rie atkartotinai skellie savo at- į 
šalinių prie Lietuvos/, Nepa
minėjo tada “Trimitas” tik 
“Smdaros/’ Turbūt. “Trimi
tas” atsiminė, kad “Sandara” ..... ~ ~
StoSfti ’SJŽ 

tininkij” partmjn. iždan au
kuok$1.00.

Toliau keistoka, kad “Tri- 
nūtas* ’raŠokad apie Amerikos 
lietuvių: aukas sužinojo iš len-
Mškij laikraščilj. Ar-gi jau A- v ~ . „7 __ ______ __ __________ _
merikos lietuviu Mcrasčiai ne- Mvariumkai su savo klapeiu-1 varę biznį, suprask, nemokėjo 
žinomi. Pagalios įūšo, kad A- [kais socialdemokratais juos no- taip gabiai susukti, kaip anie 
merikęs iUtuviai Vilniaus parijai rems. Darbininkai, kurie lietuviai; štai “P. įš. V.” žo-: 
grobimu mįneje.spalio 20. Tas balsavo už socialdemokratus, džiai: “Amerikiečiai varydami |; 
buvo daryta spalio 9 d., teisy- Į gali, džiaugtis/ kad jtj išrink- [biznį pagal amerikoniškų rnaš 
be ne visut kartu. .

[ Vilniaus pagrobimo sukak
tuves mitteti sumaiię ir įvykino

| “Darbininko” skaitytojai*ne 
| be indomumo perskaitė Lietu- 

F vos soeijaldemokratų. praneši- 
į mų Amerikos lietuvių “socija- 
? Ijstam” Tame slaptame ras- 
| te jie atviriau kalba, negu šiaip 
f jau laikraščiuose bei prakalbo- 
į >se. PasturajaBie^tsitikime jie 
f nudundu tikriausius ir vienin- 
į tėjus- darbininkų prietelius.

Kaip jie ištikro elgiasi, kaip 
jie gyvenime daro, tai matosi, 
iš jiy slapto pranešimo. Jame 
jm nipko nesako apie darbi- 
niita reikalus, apie darbinin- 
kų^būvįp pagerinimų. Jie ten 
tįk reiškia, begalinį džiaugsmų 
iŠ Jaimejimų savivaldybėse ir 
karingai'kalba apie kovų su ki
tomis partijomis. Karingumas 
jįjriM- tikrai kaizeriškas. Gir- 
di’“stoku Partijos orgaw®to-, 
riiį .nekliudo draugams atkak- _ _
1W skaldyti priešins ir Z'wtaJi‘Ž-K, 
^‘ešti/Savųjų. politikų. ” Tam at- . \
kakliam “priešininkų/’ * skal- —-

SžX°"aiisno3a '""H SOdMlIBRlTi-
Kų Lietnvos socijaldeniokra- r- <, Mf AfiHUlUfil • ID 

tai-įtrbinmkams rengia gali- lllnllillllllw Ui 
ma matyti iš straipsnio iš Kati- Į 7VtUl KfitfAI 
no ‘ ‘Darbininko ” perspauzdin-1 L ■ ™ ŪLūnRI
to šlitine “Darbininko7’ mane* 
ryje.

' tokios ankštos draugystes so--Inuvokęs-ganaus Amerikos va-j8įį^Va111 
cialdemokratų ir dvarininkų1? j das. 1 savaitę ar kitais ko-

Galima fs anksto pasakyti, kad [ Kitų nesųmoiię. pareiškė po
niuko apait pliko kaulo Lozo-[nas “P. iš V.” tvirtindamas, 
riui mesto. ’ [būk amerikiečių bendroves
. Gi spekuliantai džiaugusi, j Lietuvoje siisibankrutino del- 
kad jų bizniui bus gerai, nes Į to, kad amerikiečiai teisingai

t Įkiais terminais. Broliškos pa- 
šelpos fondas to niekam neža
dėjo ir nežada, bet jis sAikė ir 
sako, kai jo pagrindine užduo
tis t ■ t* k*.
tuvių darbininkų brolių, gelbė 
ti darbininkams tose valando
se, kuriose pagelba yra labiau-1 

iriai : reikalinga. Pavyzdžiui 
kaip žemiau paduotuose atsiti- 

ti atstovai pastatė Miesto vai- [tabu, tuojau atsidūrė Kankruto Į kimuoseAkųriuose darbininkai!
ne iš kokių prasčiokų,, bet Ugoje. ju teisingumas ii- at-|^ !Bitels?e3a ” Bag?l}M’5, 

iš ponų dvarininkų. [rirumas čia labai pakenkė.” 18 ^^kttr gauti negaliu niekas}
Tai dar vienas įrodomas, J Argi bereikia žioplesnio“ išsi-... V1 , .

kaip socialdemokratai “vier- reišldmb, kaip šitas. Nejaugi fondo idėjos nebū-
nai” “slūžija” dvarininkams [‘‘•p. Jš-V.’’ nemato absurdo sa- l3‘ ”le kalba sekamai; I
ir kapitalistams; e » į yo pasakyme, jeigu patys a-|

Lietuvės Darbo- Mutacija, taerikonai varėj biznį taip tei- 
ktrri visur ir visame udiai g> ringai, kad' jieJįuojau turėjot 
nė ir gina tik darbininkų iijšiibankrutyti, tai toks jųir fei^l 
hiednuomenūs reikalus nenaši- [ringumas buvo.

to suune “Barlniunko” nurne- . lahnūjima socialdemokratų »n- Nepasisekamo tij Vendiovių
^•.■. ‘ * * hoemktemolH.^aj.. savo taifc. savivaidyk. Mes Pūstis ghidi musų visų lxe-

Taigi soči jalistainsreiiua tiki rastpalaiky ar mitinguose mul- ' n iivri i-id Ha prityrimo, vienybes ir f
šiltiį imtųr o ne dirbti darbi* [kiną darbminkus save vadin- L i„„4 |mPksio. stokoje. ’ . j - kių dalykėlių pašelpos jokios j

m^j bnynn pagerinti ■ Mtos darni darbininkų draugais ra apdame ais, patys pamatys Tegu nurodo ‘‘P. fi V.” tas 
virtos jų tfelas, o darbmmkų h, gynejms. Ota didumą L iau kad ^ciai. galingas ir bujojančias Trek^
rakakn tai tik priemone tamljau Lietuvos darbuunkų demotatai tarnaujame darbi- bos bendroves tarp lietuvių A- 
tifata atsiekti. Įkino.lmdpimtosomrtde^kra-l^j.^ 1ret dvaiininkams ir merikoje. Jų nėra, arba jeigu |

Lietuvos secijaldeinokratųl*^.^ 31?^411mmnkų, bet.ava-K q lnejj ^hj. yra koMa menkutė tai ir tai

tai

jais nesirūpintų jeigu Brolis- Į

< nemaža bėda tame, kad jie ne-|Tmiukų ir kapitatistų įa^ dapLUinkai pra-ivos-vos gyvuoja.
f I enk. nrisišaukti Amerikos lietu- P®8 3°®- darbais šimtais j -į, nnfv<snaftififrvtiij Lietuvoje amerikiečių ben-|

drovus subankrutino dar grei
čiau, nes čia turėjo jos pergy-f 
venti vokiečių markės anuliavi 
mų. Norint Lietuvoje prekybų Į 
paimti į savo rankas, reikia tu- j 
rėti tam tikslui daug kapitalo į 
ir prityrusių žmonių, kad tuo 
būdu galima būtų sulaužyti 
dų konkurueijų. Žydai finan-l 
Simai yra? galingi; ne tik Lietu-1 
voje, bet rišame pasaulyje. 

Kitų “P. iŠ-Vi” minčių ne-l 
gvildensiu, nes jos jau per-| 
daug* vaikiškos.- . Gaila, kad 
“P. iš V.” bereikalo purkštau- ) 
ja ir kiršina visuomenę nesu-j 
prasdamas tikros dalykų pade-j 
ties, lyg panelė į “bėdų” į- į 
puolusi kaltina visus, tik ji rie • Į 
na nekalta esanti...'

Vaivtfra&l

į,. Jolįv VdtAJUkV^ J0wC*.VK -Hv-* I ™ i

} 1 gaM prisišaukti Amerikos lietu- JpesJa1/ darbais simtaisį a^g lyg-
J rių “socijalistų” paramos. kartig jufemkar yra pardavę j (jįallno'“Darbininkas”) 
E buržuazėję . “socijalistai” iš reikalus, nors <jaul_j----------
f ‘‘Keleivio” ir “Naujienų” ne-P?^kartiįrbiwo 3)ar*{ i|irntWAę | ICT||lfl<|
S* pajėgia sukelti jokio entuziaz-pp^ke apįe judosiskus s?o-| MnUlmvd UCIUVInl 
b mo remti saviškius Lietuvoje. Į^aldėmdkratų darbus, bet vis-1 I IETIII/OIKZ
t „ Įtik dar yra.tamsių nesusipra-1 UmUVuJl
R ‘ - ; t [tusių darbininkų kurie dar ak- _

Wkįbę -į socialdemokratnj “Darbininko” No. 138' tapo 
fnflw£Wwwt juodegų seka jų mulkinami. [atspauzdintas labai žingeidaus

A Tie darbminkai kurie laikra-Į turimo straipsnis, kuriame
rAwWniwATlnm|šČius ‘‘Barbmmkų” ir Mtušįkoksai tai ^P. išV.” liejųkro- 

‘ ’ ’ [žino, kaip ponai soeialdenio-lkodiliaus ašaras, kad, girdi,
Ltetįvos šaulių organas pa-j kratai Steigįaiuajam# .Seime [ mes amerikonai tiek daugfcie- 

s^Haugė, kad Awm^cns'Įkartu su lenkų dvarininkų ats-Įtuvaiaukavome savo dolerių,© 
vinį Žriigovskio Vilniaus paJ tavais ėjo prieš žemės reforma, gi ta biaiiryhė Lietuva neremia 
groinma dienų minėdami sude- tarnaudami dvarininkams ku- ['amerikonų. Įniršęs, kaip miš- 

buvo tuomet apsčiai jų [kine širšė,'“P. iš V.verčia 
[frakcijoj, nepalaikė ordinari- [kalnus nusųmonių Lietuvos vi- 
ninkų samdymo.it atstatymo į- Įsuomenei. Ponas “P. iš V.” 
statymo, pereitam ISeime kar- [tiesiog vartoja vaikiškus argu- 
tu su riambiois ^emvaldžinis. j mentus, • net koktu darosi skai- 
valstiečių/f&ttdihmbų atstodtant histerijos klyksmus. Iš 
vais soęMltfeinbki^aįs darer-P. iš V.” straipsnio matyt, 
pastangas, kad ptdaidoti meti- kad tasai ponas ašaras lieja 
niųšįitarčių saindiidamsapDKi- dėlto, .kad amerikonai Lietu- 
kėjimo įstatymų, įneštų Darbo voje neskaitomi dievaičiais. 
Federacijos Frakcijos S^ųųaiK

Šitam Seime sbricddemokrar 
tai ir nepalaikė darbininkų or
dinarininkų samdy&o ir .atsta
tymo įstatymo, -nes kai svars
tomas tas įįatymus-'socialde
mokratų Seiman ateina tik ke
li iš-8 atstovų; švenčių įstaty
mų Darbo Federacijos Frakci
jos įneštų ■ svarstaųt Seime,: 
ponai socialdemblmdai daly-' 
vauja viri, bet’petys J petį šit 
žydais eina prieš tų įstatymui 
nors tas įstatymas, yru labai 
svarbus darbininkams ir jo 
darbininkai' nekantriai laukia.1

i

ii

B jo W&Uus lietuviams aĮiie fri^ buvo tuomet apsčiai jį! Į kine širšė, “P.iš V.” 
| $10,000. * ‘Trimitasf ? rašo.:

Šita .auka amerikiečiai dar 
kartą, parode savo solidarumų 
su visa lietuvių tauta ir su viso-

’ u • ■

mis j^ dalimis pasauly. Netie- 
sft, kad amerikiečiai yra atšalę 
I savo tautos reikalus 1".

Trb teisybė, kad neatšalę,

'J. 
i
‘f i. 

K 

b

■ A“

lie Vieni buvo atšalų 
■Bta Uik?.“ Kitiems šaltas vė- 
Eįpi papilė, kąip Vileišis būva 

Lietuvoj “kleriku- 
Mbi ” įsigalėti.- Tokiais yra

Jų laikraščiai 
Ienai paskelbė aja-e užniiikiinų 
Mbltaių ir apie-atšalimų. Vie- 
flp*** jų UikraštL (Clovelando 
lyDh'V*”) nupeikė sumanymų.' 
Opuičti Vilniaus pagrobimo su- 
BEtidiivna. ‘^Naujienos” nelabi 
llynai rašė apie savo “realų” 
Miuistatymų Lietuvos rėmimo 
MUrasimu.

Ptinu* aišku i^kur minėtos

” s

*•- ar • v*

l

Eikime arčiau prie argumen
tų. Juk gi niekas neginčys nei 
Lietuvoje' nei ilmerikoje, kad 
Amerikos lietuviai ddug prisi
dėjo savo doleriais prie išgavi 
mo ir palaikymo Lietuvos ne
priklausomybės. Bet gerbia
masis “P. iš- V.,” jeigu turi 
kiek smagenųj pasakyk gi 
mums, driko Lietuvos visuome
nė privalo amerikonus dau
giau gerbti ir remti už tuos, ku
rie visų karo laikų nešė vargų 
ant savo pečių ir gulde.galvas 
iškovojant tėvynes laisvę T

Lietuvos valdžiai yra hrun-

r»,t™ 'i —«r

tai būti artimiausiu lie- IŽ

“Milaširdmgieji Prie to liai, |
nužemintai Jūsų prašau pageĮ- f 
bos: esu amžinas ligonis Jau f 

w i r

aštunti metai sergu džiova, išsi- 
gydymui kelio nematau, bet ka-’Į 
da mirsiu taipgi nežinau; da-| 
bar esu apyorktiniausiam pade-1 
jinie: pinigų neturiu- ne dėl jo

KRIVULĘ
' *• . •

‘ VieuintėlisLietuvojeiliustru&as valstybes 
ir visuomenes gyvenimo mėnesinis žurnalas.

• 0 ta • -
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Jei nori pažinti IJtiftvos kraštų, valstybės vyrus, mūsų tauti
nio atgimimo, mokslo ir meno darbininkus, rašytojus, visuo
menes.veikėjus skaityk ‘‘KRIVULI ”

» •

Jei nenori atsilikti nūo mūsų literatūros ir meno auginio, nuo 
valstybes ir/visuomenes gyveninio, — turėk; savo namuose 
“KRIVULI”

' 1 J ’ f • 1

Jei nori pažinti pasaulį ir jo valdbvus, ‘mūsų^afanymiš ir Ūraift; 
gus, — jei nori pamaty ti, kaip lietusiai svetur gyvena, — visa 
tai rasi “KRĮVTOBJE.’’,'

“KRIVULĘ" leidžia ir redaguoju KAZYS PUIDA. ’ ‘krivū
lės” kaina: Metams JO litų, .pusei metų 15 Etų. Užsieniuose 
(išskirant Latviją, ir Vokietijų) 40 litų (4 doleriai).

KRIVŪLES’’Redakcija ir Administracija:
Kaunas, Mickevičiaus g'. 26. ei. 14-77,

Reikalaukite “Krivūlės” visliose knygynuose. Latviuose ‘‘‘^ri 
vulo” gaunama visuose “Letos” laikraščių kioskuose.

' ■»

nū iš kur negaunu — esu atskir
tas nuo žmoniško jo pasaulio.

‘.‘Mielieji broliai lietuviai ir 
sesutes lietuvaitės, da kartų šir
dingai prašau sušelpki! mane 
sulig savo išgales, o aš Jums bū-1 
siu hegria.fr be krašto dėkin- ~ 

m .

'^ *■**“% . Kyiečiaimi bžris^i ir Mali 1925 Halams
Cook County Hvspital, |.? »

Chieago, UI.” | «T 7TPMVD f W 

,fBrangūs Broliai ir Seserys: ? M ■■>]T
(‘Prašau Tamstų broliškos W

rankos. Esu labai vargingam I JF z ' -
padėjime. Per domėtu sirgti- g Lietuviai per18 metų yra įpratę skaityti 
liavau, lankiau gydytojaus, o ji n«nlat jų skaitydami įsitikriuo, kad vi--
dabar itįpu^sis; jąn ne- |g siemš sripi<.Hitdm<ts_ siumtiiiis lietuvių katalikų laikraS“ j

bedirbu, nes: nebegaliu r— esu ? . . . '■ . • ■
džiovininkas. Daktarai jau att [S ^Vienybe” tarnauja Bažnyčiai ir Tėvynei ii’ stengiasi Š 
sisake įlydyti Turiu keturis Į| ugdvt Hetuvmose pgnatinį gyvenimų. ; ■

vaikučius—visi maži, eiua nw-1 
kyklon. t Moteris guli ligonbu-1 
ty jau septyni metai Jos liga | 
taipgi nepagydoma. Tatgi da- Į 
bar esu tokioje padėty, kad ne-

R-F

i

Esu labai vargingam

b- ■ *

i ^Vienybe” tinkamiausia litiuyMps laikytis: ,
r . ‘’VIEJJYBf?’ duoda kas savaite įdomių poMtikof,- ifaiy, rašo- «pi« 
t visokius įvykius plučiauio pusaulyje, seka ufcleulo politiku...

■ *‘VIENYBE” plačiai ttiSo apie Lietuvos Vyriausybes- ir Savivaldi- 
biij veikim?, nurodo gemsias ir kelia aikštėn blogąsias musu valstobi- 
nta ir visuomeninio gyvenimo puses. - : *

“VIEJirBE0 aiškiai, .sulig katalik? mokslų, gvildau Šalies «utrar- 
kymoveikalus. * ~- M

“VIENYBE’1 FaSo aiU'*. ūkio dalykus, duodu paturimų, atsuku skul- .
tylojams t khltislnnis. -
. “VIENYBE” ypač pla<‘iui rašo- apie tikybos, doros, buiujtlaius ka
talikų reikalus, dumia kiniu i§ viso pasaulio katalikų gyvenimo, daftuai 
<;vndenu-auklėjim<.bmfikyinoreąailus. .

*ViWXB£w dusiai kovoja «u visais lietuvių katalikų pritikite. j

Vienybėje—Galybė! Tat palaikykime h* platinkime j 
: “ Vienybę? ? įtapsime galingi. ' j

“Vienybė” pigianris Mcratib; 1
LIETUWE; alėtoms — d litai. Pusmečiui 3 litai. Trims m»- i 

; nesteum1 Ut. SU et. Atskiras "Vienybės” numeris 20 mitų,. / |
UABimyOBE: Antru tlekv Vokietijai, UtvIJai ir JtttDai talku- 1 

mos Lietuvos kainos. , ■ 1
SKELBiMAI: Botite eilutė avim ,k‘s vietų — pirmame psl. 1 I, ftl J 

et., paskutiniame 1 litus. Nuolut skePdaatiesiems dmnlaml uuvtim- 1 
•«ti, I

‘ * Vienybės}' adrmt*: -Kmuiįu^ Kotušėb‘ Aikštė ?Nr.‘ 1k 1

Tat kviečiame ulrisakyti ir"platinti “Vienybę” 1M6 nu |

/

turiu pinigu ne tik kurui, apre-, 
dahii ir pastogei, bet ir duonos 
kąsniui. Jeigu Tamsios nesu- 

. šelpsite, tai aš būsiu privers
tas pasiduoti miesto malonei. 

į Prašau neužmiršt manęs ir ma
no jaukui vaikelių dideliam var
ge.

IŠ LIETUVOS
.? . .. - ,- _> : -

Gavome tikrai lietuviškų at-| 
rimčių. (post eard) , Apie ke
li šimtai skirtingų vaizdų ir Į 
spalvų. Kam pirkti kur ko-j 
kiūs netinkamas, ir dar bran
giau mokėti, kad mes parduo-Į 
daine pigiai ir Tamistos drau-Į 
gas-gSgavęs tokių atvirutę tik
rai džiaugsis. 

: J?ardubdame turimus; po 10 
centų, 15c. ir 20c. Įdek tuojaus 
10c., 15&, ar 20c. pašto ženkle
liais į konvertų, o mes tuojaus 
pasiųsime tas nepaprastai gra
žias atvirutes.

“DARBININKAS” i
360 B’way. So. Botiem, M&U. ij kiekviena* susipratęs darbi

:• M

- • «.

*
Petras Lukša, 

533Cri»b3-^UN.W.t 
Grund Rapicls, Midi.”

čia du iš daugelio laiškučiai, 
[kurie aiškiai parodo ivikal^ 
(BroliŠkos pošelpos fondo, ku
ris lūpintūsi panašių ašarų 
šluostymui brolių lietuvių iš 
vargo traukimu.

Darbininkai būtinai turėtų 
| turėti prie L. D. K. S. ne vien 
Ivardtnp bet stiprų fondų, į ku-

t 1 į.
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kime te ant tolima Grtblittaam 
dartRMHii ir lalyMlirti fMbiMe.

; ’ Metinės mokesties nustatymas: 

Bukuoju u£jr .to i whi»
n

ir InkMutam raokė- 
į metus, t. y. austatykite 

pašefpos fondo meti-
*V ’ ' , - --- --------- ------------

nuomonę ir ftfrfetevfe*. mą k*krita«te-
gųhte pareikši atein|nei»- £ veikalėlį '*PrvogtM 

kuopta MMrriskune įmonių priNMaba IBhėi akaitlin- 
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metai, bet ji nepajėgė viena pa
matyti. Pasidarbavimu gerb. A/ 
Kebta te ponios Dabfaien&, Mote
rų Sąj. 17 kp. veikėjo*,pavyko su
linkti tinkamus aktorius ir atvai
dinti, Lošė sekantieji: Jonas Man 
čiūnaa, pdė D. Maikanskinte pa
vogto kūdikio rolėj, p-lė Janutaite 
savo dainele gerai pojaakmo pub
lika, ponia Mančioinenė «U panele 
Kersuke buvo kūdikio dabotojos; 
A. Gilia •— Žūviumtae, p. V. Bet- 
rukevicienė, jo sesuo, pp. Norkevi
čius, Keršukas, Paleckis, Elijo- 
šius, Stenlia ir kiti, kurių vardų 
»esiižte.ojau.___________ _________

Visiems tam širdingai ačiū, 
šitas teatras buvo labai pavys- 

dingas ir pamokinantis, 
r OiPpidiftntaifiM&Bkp.pte- _ t
teinmkė vedč vakat,. Ji vi8Mfa'KW; 

gražiai tvarkė, pertraukas įvairi-, 
ao Ūeklemaoijomis te. dainelėmis, 
kurias atliko mažos mergaitės.
: * - 'u‘«

1 lAttftvosarttetm/'Itamdai-DYim-įku drauge sugiedvriais giedojo ini- 
dri,” Irarie suvaidino “Jovalą’’ te 
‘4 Laisva Liątuva, ’ ’ lapkričio 21 
Amerikon Lietevių Klitta svetai
nėj, o 22 lapkričio L. It. K. Fėde- 
raeijos kniubo svetainėj. . ' ' \

Kas galėtų apsakytų kaip gerb. 
artistai žavėjo publiką, lošimu te 

alaras M- 
spaudė ne vienam te jas vėl tuoj 
nudžiovino gardžiais juokais, tai 
pirmas toks atsitikimas mūsų ko
lonijoj, kad Žmonės taip pamylė
jo lošimą te dainas — jokiu būdu 
užmiršt negali, vis kalbą apie juos 
ir laukia dar kartą jų čia atsilan
kant . Dauguma žmonių negavo 
matyt gerte artistų dėlto, kad ti
kėjosi 23 lapkričio, nedėlioj^da 
teks pamatyti, bet gerb. artistai 

i lapkr. 23 jau buvo pasižadėję būt 
Roehestery, tat didžioji dalis pub
likos, kurie šiokiais vakarais užim
ti negalėjo išeit, negavo progos pa
sigėrėti jais, o gerb. artistai ymga* 
vo to pelno, kuris nedėlios dieną*
būtų siekęs arti tūkstančio ameri
koniškų dolerių. O koks buvo 
nuostabumas nedėlios rytą, 23 lap-

vavo bažnytiniame giedojime, lai- 
ta šv .ūiišių. Viet. vargonininkas 
gerb. J. Niekus davė progą gerb.

^nag^iui parodyti nors ma-

šiasr ir gvjb. OHauskas pagiedojo 
solo, *'Marija, gelbėk mus.”

Geistina, kad. žmonių įspū
džiams, opačių artistų naudai, 
kada nori! dar cit atvyktų “Drim- 
dzi-Drimdzi.”

Po atsilankymui gerte artistų, 
žmonės pradėjo nerimauti ir ilgė
tis dainų ir lošimų, tat vietinė Vy
čių 100-ji kuopa,’27.1ap., Padėka- 
vončs dienoje surengė “Cinku- 
linku, ” sulošdami veikalėlius : “ Iš 
praeities/’ “Meile užmigdė,r* dia
logas “Laiškas” ir ant galo muzi
kais programa.

Muzikalu programą pagelbėjo į- 
rengt viet. varg. gerb. p. Niekus; 
pats dalyvaudamas ir mokindamas 
jaunimą dainelių savo kompozici
jos ir kitų. Nors lošėjai visas pa
stangas dėjo, kad viskas įvyktų 
kopuikiausiai, bet žmones nesigė
rėjo taip kaip kitais laikais, nes, 
kada matė ko geresnio, tai pa
prasti dalykai nesvarbu. Bet, vis
gi reikia duot garbės .žodį ir mū
sų lošėjams bei dainininkams, nes 
dainos buvo naujos, šioj kolonijoj 
negirdėtos, labai malonios te tt.'

Vakaro rengimo komisija buvo: 
Jankūniūtė te M. Žukauskaite.

Auka.

taaaę žoiMiiaH pMiMŠMnų Žinia t 
ai jam už tą viiiai, širdingai 
M&uoju, pabrėždama*, kad tuos 
žodžius kuriuos ji# maloaėjo apie 
mane parašyti, vien tik turbūt pa
diktavo jam jo prakilnios širdies 
jawHMi, nes aa ntužsipehiau taip 
didelės garbės, kurią j*8 man su
teikė tame savo raštely; Sa w- 
taa didvyri* t Jis manę nykštuku 
troško, kaip matau, perkeisti į 
♦R-

Su kvailinusia jam — K. Dry
žai pagarba,

taftsą amrtih * {kure iHtirtM nw>tijr- Un- ^nelaimėj <r ligoj-
tas praneihmm, kuris turo 
tylas te mrtąrta teikiamą ■mtĮMBT : J 
vardą Arčmoną gelbėti ja 
tnių hMcu, ligoje. Jis raadari Tro» , -3 
vftbwa taspitalėj.« BrhAta t«|ft - 
jį lankyti Gustaitis ir Ignas 
kvietes ir pasHrta Ą2M M taMT / 
dėl gėlių. ToHaus buvo daryta M?»
drsiiė pasigailėjimo pagriba.

72-ro kuopos narių labai 
meldžiama ateiti 21 gruodBHo ai# || 

susirinkimo ir .savo mokestis • 
melų užbaigt mokėt.

T P. &. Jeigu negalėtum atei
nančiam savo kuopos {susirin
kime dalyvauti ir ten savu bal- 
step&duoti, tai išppdyk viršuj 
paduotą s kuponą (pridėdama 
žeaaklą ‘ prie nUmerio, kurį 
Tamsta nūn nustatyti metine 
mokestimi) te paduok kuopos' 
valdybai arba prisiųsk centrui 
adresu: “Darbininkas,” 36B

< žą dalelę savo gabumų ant vargo-
*■ I IMU III l«IIĮl I lllh lll^" 't * J

* . ’ , , - Imu Gerb. Vanagaičio spaudžia-
”, w vai-gonai stebuklus darĮte įvai- 

■Wm^i>riiaaS*’ n “auto. ros sk“id®žmo- 
linkn ’ ’ ’ r galvų. Nenoroms žmonės bu-

•** __iJ_' ko priversti atsisuki ir pažiūrėt,
į - Nors jau 'gerokas laikas prąbe- Įkas čia per naujas choras? Mat, 
|įo, kaip mūsų' kėKon^ą'aptaiikė'gerte Vanagaitis su gerte Olšaus-

MiYNO KMUIGIS
4

l.

• i

l>.»l.tel...tetei ■ ..... N.li.

\ PHii^mi.rau, TA

Viešas ačiū. f

{<Darbininke’134-me gerb. 
Ks Dryža vienas is žymių veikėjų 
mūsų mieste ir Uolus koresponden
tas aprašydamas įvairias Minutes iš• l

I

Lapkričio 25 d. šv. Kazimiero 
bažnyčioje, St. (.’lair, Pa. per kun. 
Mieržvinskį likosi surišti motą$«k 
tęs ryšiu J. Grėblitnas, iŠ Home- 
stead, Pa., su, p-Ie M. Didelaite, 
iš St. Clair, Pa. Lapkričio 27 d. 
jaunieji parvažiavo į ttomesteadą 
te čia žada apsigyventi. Vakare- 
susirinko būrelį draugų te drau
gių. Dalyvavo“ ir vietinis kun. H. 
Čcpanonis.—Jauim^džiamSrJnte 
ke vakarienės, išreikšta daug ge* 
j'U iintajimų. J. Grėblnuias yra 
vienas iš Homcstead’o 'kolonijos, 
didžiausių veikėjų. Buvo L. V. 
11-tos kuopos pirmininku, daug' 
dirbęs jaunimo tarpe. Dabar y- 
ra L. V. centrą iždo globėju, taip
gi Fed. 6-tam skyriuj ii\ Tautos

Pastaruoju laiku JaBKS. 72-rai 
kuopai veikimas, iš dalies, nepavy
ta: ristyuių Vakaras 14-tą dieną 
gruodžio susitrukdė dėl nepatogiu 
aplinkybių. Sulig ristikų nurody
mų tapo atidėta vėlesniam laikui 
p^Kalėdų

> Šio vakro rengimo komisijų ne 
mažai dirbo, sueikvodama daug 
laiko, kasir vajaus darbą daugiau i 
perpus sutrukdė ir UŽ tai jau ne- 
kurį laiką gal ir pažangos dideles 
daiyti negalėjom. 80 dieną lap-- 
kiurio.buvo sušaukta ekstra susi
rinkimas. Aptarus uepavykimą ir 
kokią išeitį iš to pasidaryti, liko 
tas nutarta atidėti tolesniam, lai
kui, toliaus darbuotis tais pačiais 
reikalais ir tgr pati komisija. O 
14-tą gruodžio dieną nutarė per- 
vost federacijos' 4tam skyriui.

Aiitras gvvas reikalas buvo 
rimtai svarstytas— tai vakarinių 
kursų pradžia, kurių įrengimui 
daug pasidavo brangus veikėjai:

MONTBLLO, MASS.

'Penktadieny, gruedžio 19 4. < 
m., 7:30 v, vakare Ha Ubai imm. 
tasssųri rinkimas šv. Roko par. sve
tainėje. Viri L. D. K. S. n*rhw it 
katalikai malonėkite sueiti Bus 
apkalbėta HvaWrji - tarbiiitaką 
reikalai.

, Laukiame.

p-lė B. Daumantaitė te Vytautas i
Morkum. jie išdavė savo rapor
tus ir patekino, kad p-Ie J$. Dait- 
ihantaitū gavo mokytojų iš Intais 
liational instituto už dyką moky-

te

W. KuMadiUto. »

f

t'

f '-

apie 
keliavimo 
X Y. Vald 
JniVŲ. .Tie t 
Švarins, pai 

^SliMfajnrirtJjHoi

Fonde., L. V, 12-jo seimo rengimo (mui augių kalbos, rašybos, skait- 
komisijos buvęs pirmininku, da-. 
bartiniu laiku pirmininkau ja L, D, 
K. S. kuopoje. Nebuvo prakilnes
nio veikimo, kuriame J. Grėbliti- 
nas būt nedalyvavęs. M. Didelai- 
tė-Grėhliūnionė ir-gi darbšti, daly-’ 
vaudavo šv. Kazimiero parapijos

1

liavimų ir lt, o Vytautas Mat'ku- ‘ 
ząs savo raporte pranešė, jog jįsd 
jau surašęs apie 30 narių, kurie ' 
lankys kursus. . j

Trečias gyvas* svarbus reikalas' 
buvo iškelta pasvarstyti susirūpi- ’ 
nimu pačių narių moralė pagelbaj
&,).!■ Iiir*..- ■ ir, ir i,- f,r. i

i,

* ’

’/ I

<Iel 2, 4 arba' 6 Žmonių. Paikas įvai
rus valgis, ftJHndagtts patarnavl*# 
4W*W dčn.vs, beno komvrtal ir v 
sokfos hjSIfs genimai Ii- patogumai,!

Mengte kati Jusij giminės butų par<® * 
kviesti J Ambrrkų. ant J, V. ValdSi 
laivų Jlui^tlnrlų Valstybių Lliriją,.

Matyki t jūsų vietini laivų ag 
tų arba

United Statas Linai
Broadlfu^, Nete Turk Į 

75 statf street, ’ So#^, 
Mai^tglng Opei*tbrafor 

United Statės * 
iiii. "i’“* 

. r tĮ. ■ „ip-tea^.t,^..^.

• Bykaviečių^apmedžiavimas. Pagal Ąlekš. Novieką parašė P. N# ' ‘ 
Labai -geros patarmes ūkininkams, kaip paversti dyfctriiftes į. 
sodus,'išduodančitLs gausitis vaisius. TilŽėpė, 1903, ^usl/47. i Jįi 

Javų (maistas) ir kįfos ūkištaš'žii^ilkmeūos (pątamė»iL
Tilžėje 1898, puslapių 15............\.......... *.

Kaip Bites Kopti. 
Bkonomiškos Bendrijos. Su 23 paveikslėliais. Paraše A, Al, 
Būtiei'ov. Vertė S. P. Apie senovės1 lietuvių bitininkystę, Pa
rašė Žienikentis. Petrapilis, puslapių!54..........

Kaip Dirbti Žemę, sėti ir valyti javus. Smulkiųjų ūkininku nau
dai. Vertė Juozas Kurmelis. ‘Vilniuje, 1905, pusi."113.,7^., ,9d. 

Kaip Keikia Kiaules Auginti. Parašė Ą. Sniegoekis. Lietuviškai 
sutaisė J. Menaitis. Tilžėje, 1898,'puslapių58, '501 

Kaip žerti MėlžiamosiosKarvės. Parašė A Piatkovski. Išvertė P. 
K. Vilniuje, 1910, pusi. 41 •W

..35^KarVės ir Mauda iš Jų, šią knygelę išleido ant naudos Lietuvos 
| gaspadorių ir gaspadinių Ramojus.- Bitėnuose 1905, p. 24.. ;10 

.. ... ............. ,|0įKarvės ir Pienas: Šią knygelę išleido ant naudos Lietuvos gaspa- ,' 
....... .10,r ‘ dorių ir gaspadiniųRamojus. Bitėnuose 1892, pusi. 30...... Jfl. 

Kaip Užsilaikyti pavasarį, vasarą, rudenį dr žiemą. Pagal Med. f Kas Tai Ifra Dirbama Žemė. Kaip ji atsirado, koki yra jos skyriai.
L. Volbergą sutaisė Dr. A. Vileišis. Vilniuje, 1906, pusi. 92 .251 ir kaip juos pažinti t Del naudos gaspadoriiĮūkininkų, sutai- 

Kas D&tyti, kad: sveiki būtumėm ir ilgai gyvrentūmem, Vertė iš len- į sė Dr. A. V. Tilžėje 190L pusi. 30........................ 
'kištas kalbos Dr. A. Vileišis. Naudinga knygelė kiekviehain. įKo Keikia Žemei, kad būtų vaisinga? Žodis ūkininkams.' ilžėje, • 
Su paveikslėliais. Vilniuje, 1905, pusi. 42. r.............. -10į > 1897, puslapių 19....................................... ...................... .......... .101

Moteris te socializmas, žiūrintišiuodvi M filozoiįjos kmtes. Vertė |Kuo ir Kaip Iteęšt Žemę. Vokiškai parašė Dr. A. StdtzerĄ vertė , 
-v -t ,501 A. Dubkūrys. Kaune, 1910, pusi- 68.......................... ...........  ♦

Proto lavinimas ir išshystymas .. |MiskUr IAukų, Sodų, Darinį Aibės ir bausmės už jas. Tilžėje, 
Paraše kun. A. Briedis. Su paveiks- Į 1903, puslapių 32' ...1............10 - 

lėliais. Chieago, III., 1908, puslapių !M..................... .20 pamatinės Ūkio Žinios. Oras, vanduo, žeme, augalai, žemės dirbi- ’ 
• l&iž* dovanėle Lietuvos ir Žemaitijos patariama; taipgi h* tiems f mas. Patiekė kun. P. P. Vulvieius. Seinuose 1912, pust. 95., ,W 

kurie da nerūko, bet žada-rūkyti. .Vilniųje, 1906, pusk 15..10pienininkystė. Lietuvos ūkininkams parašė BerliniŠkis. Tilžėje^ 
KaminU Gydytojas. Pirmoji dalis: apie žmonių ligas ir jų gydy- . į 1895, puslapių 24 ..................... .... .............. ............... . . £0
. v mą, Sutaisė A. Vileišis. Antroji dalis ; apie gyvulių ligas ir įŽecbi&s, Apyniai te BStys. Parašė Petras Nėris. Lietuvos gasjJe- 

jų gydymą. Sutaisė V, T. Seinai, 1908, pusi. 176..............  .501 doviams. Spaudimas trečias. Naudingi pamokinimai įsodiniBL-
Nekaltybė, žiūrint iš filosofijos kertes. J. Geručio versta iš vokiš- į kams, bitininkams ir ūkininkams. Tilžėje, 1906, pusi. 32. *. AB

ta. ShenandoaK, Pa.. 1907, pi 89...................   .25 įTrys Pamokslai apie gaspadorystę dėl gaspadorių sodiečių. Antra '!
Pergyventais Valandos (Karvojaus laiškai). Parašė K. A. Shenan- Į laida. Tilžėje, 1900, piisl, 35... .....................  *»«,., ,pl
Pergyventos valandos (Karvojaus laiškai). Paraše K. A. Shenan- įTrumpas Vadovėlis ŽJviestininkystes. Parašė J. Smilgevičių. Su 

doah, Pa., 1906, pusi. 140  ......... ................................. .. .60j paveikslais. Varšuvoje 1905, puslapių 15- .• JKĮ
Politikos mitalo pradžia, V. Chižnlakov’o. Vertė Pranas. Vilnius, į Ūkiškos Draugystes įvairiuose kraštuose., Ramagaus sutaisyta* 

1906, pusi. 71 . ...t i.....; .251 Knygutė nurodanti lietuviams apie reikalingumą turėti ūKk-i
Sveikata arba, tiesus te trumpas kelias į sveikatą- Pamatinės ži- Į kas draugystės, tokias, kokios jau randasi pas Ūtadtttas M* 1 
. mos iš anatomijos, filosofijos ir higienos, Sutaisė Dr. A. L. f Jų civilizuotų tautų. Tilžėje 1901, pusi. 38....... .i

Graičiūnas Chieago, III., 1911, pusi. 339................. ,2$0 įūkihniko Draugas. Vadovėlis ūkininkams apie žemės mdtetaną »
I , ir pelningą ūkio vedimą. Sutaisė Agronb’mąą Vineaa Totorai- » 

rodymai; kuorimt, Įtiek ir kaip privalome mes valgyti te gerti, -| tis. Seniuose 1909, puslapių 460-.... 
kaip reikia miegoti, apie vaistų pasekmes ir daugelis kitų • 
naudingu pamokinimų, kaip žnmgus turi užsilaikyti. Kau
nas, 190/, pusi. ,32*1 .1

Užkrečiamų jų Ligų Išsiplėtė jimo Būdui ir Ktrtk Bu Jom. 
se Dr. Graičiūnas .».«■-. . *.......

ūkinutkybt*, žbmdirbystž
Naminiai Gymiui, IŽŽM)fc!dal, ete.

Apie Bodą. Barime kun. Peliksas Martišius. • Čia rast žinias, taip 
sodas užvesti, kaip palaikyti,‘kokios geriausios vaisinių me
džių veisles ir t.t Kaune, 1910, pust, 116. .45 

Apie Ūkininkavimą. Pagal Lskovskj ir kitus sutaisė A. Žitvis. tiu
lis I. - 8ioji knygelė pamokina, kaip išdirbti te pageriuti žrtnv, 
kaip užlaikyti mėšlus, ltur takią sėti sėklą ir 1.1. Vilniuje, 
1906, pusbipitĮ 90---------- -----------------“. ........... ..

(serbentus, agrastus, avietes, Įeuntog^ vynu*^fer- 
uogesi. Parašė Studentas. Vilniuje, 1911, pusi. 64,.... 

Danijoi Ūkininkai. Apžvalga, ūkių pavyzdžiui. AL Šlaliuovskio.
Iš lenkų kalbos verte J. Kurmelis.

c

* f

SfrAUDęS SVARBA.’
—Vi si mcikytesnieji žmones gerai supranta vjertę/gerų, dorų 

knygų te laikraščių. To.del pbpiežiai, kardinolai, vyskupai, 
kunigai ir visokį mokytieji ragina visus skaityti geras, doras 
knygas ir laikraščius. Štai kaikurių didžių vyrų išsireiškimai 
Apie knygas te laikraščiuš: . , '
* ' * • f

Vienų knygų pakanta paragauti, kitas verta praryti, o 
fcaikurios vra tokioj, kad jas Teikia sukramtyti ir suvirškinti.

^-Bacon
JeiknygakOus nud'štediesy tai ji pasieks kitų širdis; au

toriaus šiaip visokios pastangos ir dailinimai mažai tereiškia.
— Carlyle

Per knygas mes pasišnekame su augštesniais žmonėmis, o 
tas pasišnekėjimo būdąs visiems prieinamas. Geriausiose kny
gose išminčiai kalba į mus, suteikia mums savo brangias min- 
ĮM ir lieja, savo sielą į inūisų. ‘ Channing

I Kiekvienas,' geidžiantis savu tautai iabo, kiekvienas švie-

W. Broadway, South Boston, 
Mtas. .

Daugelis lietuvių šiandienaj 

negali sau įsivaizdinti kaip lie-j 
tuviai galėjo iškovoti Lietuvai^ 
laisvę neturėdami užtektinai j 
mokslo vyrų* Ar ištikrųjų taip] 
yra įąip daugelis mano. Šian
dien jau gavome iš Oetuvos Šalininkas, ^vąlo kimdaugiausiaipasteūpfliti išplatinti sa- 
knygą vadinamą*‘Lietuvos Al- vo^apįelinkeje dorų laikraščių. Nesigailėkime darbo ir išlaidų 
bumas/’ kuri talpina savyje Imžnyeiomą, mokykloms, tau^joms, taip patjiesigailėkime iŠ- 
parinktų didvyrių paveikslus. 
Jų yra apie tūkstantis. Labai 
graži knyga grataš te $0to vienu užlaikomftj sustiprinama ir padidinama sveikatai •

vra taip daugelis mano. Šiam

įnyeioms, mokykloms, draugijoms, taip pat nesigailėkime iŠ- •« -<. »w W u> A te . • 'a Ha* w-

.60

.10

.10

----------------- ——------ į—------------ r------------------------ ------------------  
Daktaras Kisentoje; Aiškūs pamokinimai kaip užlaikyti sveikatą 

te kaip nuo iįgii apsiginti, su. daugeliu receptų surinktų nuo 
geriausių daktarų. Sutaisė M, PaltanaviČia, Woreęster, Mass.

• 1908, pusi.. 167. Audimo apdaruose ...............
Pegtine-^ųodai. Pagal N. N. raštus, parašė S. Kaimietis. Chi- 

cago, III., 1911, pūsi.' 34....................t.............
Girtybė ir Kova Prieš ją Lietuvoje. Parašė* kun. P. Kemėšis. Kau

nas, 1910,, pusi. 44 ,, ...
Girtuoklystė — Nesveikata. Iš įvairių gydytoj raštų sudėjo kun.

K. Paltarokas.^ Kaunas, 1920, pušį. 32 ....-------------....... .10
Girtuoklyste—Neturto Motina. Parašė Kun. K. Paltarokas. Kau-‘ 

’ nas,K 1910:, pusi. 12 ........... . ................................. .. .. t... .05
iHygiena Arba Mokslas Apie Užlaikymą Sveikatos. Pagal Bernesą, 

Dr. NoII ir kitus sutaisė šernas? Kas ją perskaitys, tai pa-- 
taikys užlaikyti savo sveikatą, pailginti amžių. Chieago, 11L,. 
189i, jiusL U2 .......................................

tėkmė Dantų Ant Žmogaus Gyvenimo. Parašė J. A. Zimontas, Den- 
tjstas. Brdoklyn, N. Y., J9il, pusi. 25...

Katekizmas Apie Alkolj. Shenandoah, Pa., 1906. pusi. 32.

•/ 1897, puslapių 19
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laidų ir žvgio doriemsIsdkraŠčiąms platinti.—-Prof. Kun. Bučyg } iš vokiškos kalbos J. Gerutis. Pusi. 104................
d T ’ • • 1-5 MflkzM zveikata te kultūra.

I Skaitymas protm yra tuo, kuo pasimankstinmias kunui. - žmogiškumo-kidtūroje P

popiero. Puslapių 435.Juietuvis taip antai proto sveikata gaivinama,.. auklėjama ir sudriitina- 
tojams tekią Mygą tikrai •,

• . • < r

^nončse išnyktų pui^ė pliahskinių, jei jie skaitytų tik to*

turėdamas tokių knygą, tikrai 
gali jaustis didvyriu ir parody- 
ti kuris netiki tanu Nepapras- įjuos raštus, kurie skritynio užsipelno. — Davšon. 
to dovana nuteikti kam Kale-1 
doniSy Kaina tik $3.50. Pini
gus su užsakymu siųskite:

‘TOARBINIKKAS’’
m BM^r, >00. Burtom Mass.

Vanduo puikią variedąinaš akmenį prakerta,t—taip nuola
tinės bedieviu zaunos negali neatsiliepti ant pažiūrų ir jausmų 
katalikiškos vimomenės. — Kun. A. Kaupas. .
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Kuriojo greitai, gerai te 
pigiai atspausdinami:

KNYGOS
KONSTITUCIJOS
PEAKAT4T
TH3ETAI 
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K1GSEKA — MEDIOMTA — BLAlVyBt.

lĮpie cholerą tr kaip nuo jos apsisaugoti- Labui reikalinga kiek
vienam perskaityti; -Vilniuje, pusi. 16,...............

ftptei ŠĄnMžlktdtafimą. ^galprąf. BKmičlį .paraše 1’. Norkus. (Bu 
25 paveikslais).. SMooklym N. IĖV1910, pusi 74.......... 1. 

įtina, Sutaisė tam P. F. Bulvieius. Seinuose
1908, puslaphj 46 •.'>...........................

Hpte Bffiigriią, Keli žodžiai norintiems suprasti teisybę. Vertė P. 
j B. Chieago>III,W7,pusi2-i,.. 1A......................................
ąaivzH. Telpa : Šis-tas iš. istorijos žinių, abstinencijos pradžia, 
■' skirtumas tarp abstinencijos ir paprastosios blaivybę »paly- 

gininias gėrėju šit blaiviuoju, kaa tai,yfa nervų sistema; Nar- 
, kotinis alkolio veikimas. , Alkolfe ii' alkolininkų gydymas ir 

daug kitų-naiidingty nurodymų. Parašė J. tl-dys. Vilniuje 
•imž, 188...z....v.-........................ ................ ....................

Mfogį BMĮM|•frtpUiHiL Fugai B. Knight iv W. Robinšon «u-
taMIte. A. LGraičŪlųink Pamokinimas, kaip apsaugoti ma
žus vaikus aiuo-blotų papročių, tankiančių jų sveikatai. Chi- 
eugo; Ilk 1914/ pusi. 45..1.. .... . ................

•žiova lr KcMlht W. Populeriškas tatiktirsinis darbas, apdova- 
(iterihie 24-27 gegužio, 1889) , susirbikimo 

, #|Mrmi«tytiiKOv«« džiova. Parašytas I)r. S. Kuojit
. j^etuvištai jmUMė Dr. A. V. THMje, 1903, pusi. 90........

DitW BykŠti te Maloni te Girtuoklių gutiga.. Vyskupo A. Baru- 
jįausko. Spaudon prirengė ir prakalbą pridėjo Adomas Jakš
tas. Kaunas, 1910, pusi. 35...................... ...................... ..............

\

t

vfa

•S <
• f®

J;
U'

x»(•* U
- * ’ • *

a. ! T «

.oa

.15
1C|S veikate. Iš vokiečių kalbos vertė kun. ,L Gerutis.. Telpa čia nu-
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I ir pelningą ūkio vedimą. Sutaisė Agronb’masį.Vincas-Totorai-
I tis. Seniuose 1999, puslapių 460.
Į Vištos, jų veisles auginimas, ligos, gydymo būdai ir vaistai. Tat*-
I, šė kun. Ambraziejus- Vilniuje 1907, puslapių 6th *». fc«,...»♦ ,6^ 

.80 Įįemdtebystė- Dalis I. Dirbamoji ŽemK Parašė A. Aitvarai By* 
Šutai- I goję 1907, puslapių 30-......................     JM

.151 lemia Tręšimas gyvulių mėšiu te kitokiomis trąšomis. Lenkiškai
I parašė M. Natonson. Verte Adolpas Vėgėlė. Vilniuje 19LU » 
į puslapių b4 dMl.
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Vilniuje, 1908. pusi. 50..
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P A AIŽKINKYK ,
■| . ' K r

Vžsisutant knygas katalogo, visada veikia
Iknygoa vardų. Užmokėtai! žeiniw dolerio galoną 

. [lenkleliais. VM dolerio reikia siųsti Čekiu arija “money 
40 Itiu,” Visais reikalais kreipiantis te pinigus siunčiant* vi 
IfjĮ-met adfvsuokitetaip:

‘‘‘DARBINIBKAfi”
15(366 Wmi t Broadway l Soitii Boątoa, '
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M0RT1IKI, MA88. vmffčs žiNfos
Darbai Montviloj .sumažėjo, iŠ 

kįhi koloniją iitvažiaviisiems nė
ra galimybės saldi 'darbą-

Katalikai puikiai darbuojasi ir 
vienybėj sugyventi,, o kur vieny
bė hm ir galybė, štai 23 lapkri
čio buvo.surengę vakarienę pager
bimui savo vado garbingo kim. 
Meliono Jono išvagždžio, kulis jau 
penkti metai kaią klebonauja 
Montviloj ir per tuos 5 metus yra 
daug pasidarbavęs lietuviu gero
vei, Tat gi už tai jo ir nepamiršo 
susipratę lietuviai.

Vakarienėje dalyVavo daug sve
čių, kurie bevalgant išreiškė daug 
gyvą ir montelliečiains brangią 
.minčių. .

Puikų)ją, galima sakyti pirmos 
kliusos vakarienę surengė gerb. 
veikėjai: K. Vaičiūnas, «T. Traina- 
vičius, B. Tamulevičius, X Ba- 
liavieius, M. Jonis, A. Trainavi- 
Čienė, Vermaiiskieuė ir gyvoji p-ly 
0, Kašėtaite, kuri%tiyo vakarie
nės programo vedėja.

Montelloa trupiniai.

Patiko nelaimė LDKS. narį B. 
Zinkevičių, grįžtant iš So. Braint- 
ree iš darbo susidūrė traukiniai ir 
parbloškė jį, sužeW koją ir veidą. 
Dabar—p.—Idrikesičitis _tandgąį 
Quiney Bospital.

’ <LDO. 2-ra kuopa nori vėliavos 
laimėti. Savo susirinkime gruo- 
džio‘2 sudarė tokį.pianą:...išrinko 
4 poras, kurios vaikščios po šlu
bas ir prirašinės naujus narius ir 
‘.‘Darh.” skaitytojiLS, gi'katėas iš 
tą porą prirašis daugiau LDKS. 
narių,- tai porai kuopa duos tokią 
(už tiek) dovaną, kiek ta pora 
bus pasiuntus centran pinigą. T)a r- 
buofojųi išrinkti šie: smarldausia 
ir jauniausia pora — tai panelė O- 
na Kašėtaitė su koro pirmininku 
Jonu Spranaičiu; antra pora — 
Juozas Daugėlaričius, ateinančiąI
mėtą pirmininkas, su Antanu Aks
tinu.' 3 pora — Jonas Jeskeliavi- 
čius, kuopos garbės narys, su Mi 
kolų Jokiu, kurio vardas yra laimi 
gerbiamas tarpe parapijoną ir -nd- 
kėją^St pora -— Benediktas Tarnu- 
levičius, kirvis šiemet foruose gavo 
už pasidarbavimą garbes žodi, su 
Mikola Kamanduliu, kurį Monte- 
Įlos bolševikai gerbia. Iš to jau 
aiškiai matyt, kad dabar kitom 
kuopom jau bus šilta. Mat su 
Mentelių nėra juoku, ji apsiima 
konkuruot su bile kuria gyvuo
jančia. kuopa.'

disputas Rabino su Vienuoliu.

Gruodžio 21, sekmadieny, 'pas 
mus įvyks prakalbos ir “ Vienuo
lio -su Rabinu Disputas.’* Visi 
Eengkiinės, užgivsime daug ko 
naujo.

»V

Tas pat.

' MONTREAL, CANADA.

“Darbininko-” numhery 13T. ži
nutėje iš Montreal’io, buvo apleis
ta pora labai veiklią ir musą ko
lonijai brangią asmenų, būtent: 
p-les Japkausknite mjC-elanskaitė. 
Šios dvi paneles, puikiai pasirodė 
su savo balseliais — jos buvo at • 
aauktos net po tris kartas. Lauk
tina daugiau tokių pasirodymą.
' Montrealietis.

*

BYLOS PROGRESE.

, lietuviu bylos <la dehetnna. 
Slinkio byloje <la tik pirmą as
menį lifičljiimką iššaukė. Iki 
šiol buvo kalbama tik apie 
mažmožius. Kamanatiško šit 
Skutulieno byloje jau išekztt- 
įmmuota keletas liudininką, da
bar stoja IMdyti pats skunde 
jas.

t

Rep.

BOSTONIETS LAIMŽJO.U

• Virš tūkstančio inokiniij iš-Į- 
vaiijin valstybių aukštąją mo
kyklą. dalyvavo kunteste — te
moje: “Pasaulinė organizacija 
su.stabdyniui kam/* (leriiumį 
(tiąw jmiąažinta) rašinį para
še bo.^toniete p-Iė PbtnaiL 
aštuoniolikos metą mergimu iš 
Latin Higb Schooi. .

PAVOGTAM AUTOMOBILY

Bostono trys v^ikeza-t pavo
gė automobilį ir nuvažiavo 
^ląrlmstcrin,. bet vietinė poli
cija davė žinią į apielinkinius 
iniestelh^—4&1—Wrnehesieiic 
policija dykaduonius suėmė ii 
■Įsistatė Bostonan. Pas v’mną 
vagiliuką vado revolverį. Da
ba r jiv visi tupi šaltoje.

PROHIBICIJA GALĖJĘ...

Nuo gruodžio 5 d. Massacliu- 
sf'tts valstijoj pmldbicija* įėjo 
galėn. Iki šiol čia degtinda- nedelto 
rius gaudydavo- tik FederaliaĮ 
agentai, o dabar jau gaudo ir 
pačios valstijos detektyvai. >Se- 
redoje buvo du pirmieji \ralsti- 
jes areštai: Rosenfield^as su
areštuotas su vežimų 40 dėžių 
vyno, kuris buvo manomas 
vežti i Providence dėl vartoji
mu syimgogose; .menamas vy
nus esųs gaidas nuo rabino 
^tarmauo. Policija dabar ieš- 
ką.ju pastarojo ir nori j| areš
tuoti, nes jis nors ir turi teisę 
pardaviuėti. vyną tikybiniams 
'reikalams, bet neturi teisės lai
kyti tiek daug.

Antras buvo suareštuotas p. 
Bui'ley, kurį policija sugavo 
nešant penkis galionus balta
kės.

Abu areštuotieji lapo nu
bausti užsimokėti po $200.

Lietuviai, kurie užsiėminė- 
davot su darymu “moonšar- 
nės,” dabar meskite visus kati
lus mėšlynan ir laikykitės Įsta- 
di dėlės bedas, nes agentai vi
sus “niaonšainiei-i'us’' pradeda 
Imti kiėtari nagam

Proliibicijos agentais yra ne 
vien amerikonai — daug yra ir 
lietuvių.

IŠ LAIŠKO

bnuoy l ity. Pu, Mudu norė
jom pastumt pianą, ir grindys 
buvo silpnos. Tai lu\stmiiiant 
pianą užsikabino itž vienos len
tos ir perdaug pasvyru pianas, 
kati mudą negalėjom dalaikyt. 
Tai griūdamas užgriuvo ant 
kojos. Žinoma, gerai kati pa
taikė ant Įiedos, o jei biskį auk
ščiau, tai butą nulaužę koją.

O aš tai pereitą ncdėldienį 
hueia i upę Įvažiavęs. Dalykas 
buvo toksai. *Mano mašina siu 
gedo. . Tai as pasilikau patai
syt Amsterdame, N. Y. O hm-* 
no draugai nuvyko traukiniu. 
Mįus susitaisius mašiną lapkr. 
30 <L Mdžiaus i kelionę ir nu- u fc V
važiavus 40 mailiu nuo Amster-

- *■

dariu m*4oi*11110 miestelio Littlv 
Fa Lis, N, Y- paslydo įmina ma
šina ir tik per plauką neafsi- 
dūriim upėn. Priežastis slydi
mo mūšiuos buvo deltp;kad <Ha 
suimtoj gerokai snigo o nakties 
laiku pašalo. Tai kelias buvo I. * J-
gerokai slidus. Jlano hdine* 
kad masinu puldama upėn už
sikabino už nedidelio m.’džio ir 
išgelbėjo mano gyvastį. Žmo
nės pamate mano laimingą ne
laimę sveikino mane sakydami, 
kad aš laimingiausias žmoguj 
ant žemės. Vienas senukas sa- 

T kė, kad jis TūaFęs visokių atsi^ 
tikimų, bet dar tokio nėra ma
tęs ir sakė, kad jis turi įsirašy
ti i savo knygutę atminčiai. 
Mašiną nelabai sugadinau.

Dzimdzi Drimdrl pasekmes 
turi neblogas, išskiriant Brook- 
lyn’ą. Dabar jie randasi jau 
Petrui t, Mieli, ir bus ten iki pa- 

i, aš manau juos pavyt 
ir keliaut į Chieago. Nežinau 
kaip laimingai: kelione man pa
siseks. Bet tik tiek galiu pasa
kyt, kad, be galvos tai į Bosto- J 
ną negrįšim .

Aš apsistojau pas M. Kcrbe- 
lį. ‘‘Darbininko^buvusį admi
nistratorių, ir jaučiuos taip 
kaip naime. Kerbelis turi.gra- 
žią įuoterą ir. jL mėnesių dukre
lę. be to’2 šeimyną medinį na
mą gražioj vietoj.

--------------------- . ■ ' ■ '

* *

F

Z.

DR, A. A, MINSIĄS
r *»

reumatlkmo kskt*jimab
.Neminėki! bud j Mdnatvf jau ir
turit kentėt lietimu t (xmą. l*nk*ngvinl- 
mus jadl nteitl greičiau twt jų* matu»- 
te. l’HIRUI’KAKTf K< IK Statemu »Špi
liai A*lju*tmmt» suvilnys suMingusius 
sųmirius ir prnšulin* tą kentėjimų. 
Kreipkitės—

1X72 KAST 79-TH STREET

Vnlnndus: 2—4; 6—vakare. *
Ofi^o ttdofonns 'IMmsylvnnlti 1321 .

.. |D:»)

PMsnmu uuainiy 
IBčEVHYtęBMTBtt 

Lietuviu ir tankų apgyventoj kntouljbj. 
XZMM» lietuviu Ir 2.000 lenku, o tik vie
na drahnžių kmnhiv?. Biznis išdirb
ta* per 15 mėty. Tas hlznlM airi hut 
greit panUintns, nes savininkas yra pr; 
rertoan greit važiuoti f Lientvą. Tau 
biznis netoli nuo Lavrence'o ir Ix>weU 
Vl«w« nurodymus gauatt per “Darbinin
ko*’ redakrijų, 30d Brnadvroy, Mo. Bos- 
ton, Mare. _ S—S.—1T>

ANT m PARDAVIMO
BnČėrnė lf Grorernė. Labai geroj vie
toj, Derchetoery. Nemokantį titankta- 
«te darbe, SavDnftikfih rtiri d< stora 
ir negali aMajų priitarėti. Parsiduoda 
tatai HlttaL Keeipkltės: 285 RROAD- 
XVAT. So. Ttaeton. Mass. (Dig)

Ant pulkaus kampo t'apitol Avė Ir 
IVliitinau (’ourt, gerui apgyventa, lietu- 
Ii lietuviškos bažnyčios. Biznis gej-id 
eina. Fnr<lnvluio prležusls—savininke 
yni našle Ii* neguli vienu užlaikyk Mrs. 
o, SHEITIENIE. 25 <Mldtot Avė.. Hitrt- 
fiird. Ubim. (Dlfl)♦ ■ k

GERI PIRKIMAI
Krautuvė ir 5 šeimynų namas su im- 

provementnis geriausioj vietoj City 
Tolute. su tavoru ir visu bizniu valgo
mų daiktų, tik SOHOO: $3000 įnešti.

PUIKUS n kambarių namas bu nnu» 
jaustai* ikiprovcmentals steam žiluma 
ir elektriką. 2-jų karų garadžiua ir a-’ 
ple puH? akro žemės puikioj vietoj Mil
teni* prie Ihtrebesteriri. Dėl greito pur- 
davimo prekė tik $5,00d. įnešti. 
XeužmIršHte matyti šį pirkimų.

A. IVAH, !W1 W, Broadivuy, Šou f h 
Boąhim Masu, - (D20)

KRJAUČIUS
Krtaučfna A. SIMOKAITIS per- 

oikėlė Į naujų vietą; Jis siuva vi- 
spirtus vyrukus drabužius ir gerai 
padaro. Pigiau, negu kur nors kb 
tur. Taipgi Išprusina Ir Ištaisa sonns,

A.MmOKAITiS 
$44 W. BroMwty, ta Boaton

(Antros lubos)
1.11111111 -■ Į1I T-'-f ■ ■'

H I^.iimi- ira.i - |I ■'■ »|W*I*I»

LAIBŲNATEN 
ŠVIEŠA

Mm žmųianxHt kuiną mveda- 
me dratųa dėl Iviaioi-iilumos 

irjigoa
JOHN E, LYDOK 

$041 Tel. B, B, 42S6M 
TEISĖTAS BLEKTRršIKAS 

Spacljaltatfts dėl namų suvedimo

V~'«

t
r SIDABRINĖS SPILKUTĖS

SpilkutėM vifiikių ištyliu, artistiškai išplmistytos ir gražinis akmenukais papuoš- 
tris 5u centų Ir aukščiau. Darau naujus žiedus ir spilkutes. Taisau auksiniu?, 

ir sidabrinius dalykus. Ii^ikale kreipkitės:
VLADAS 8POKA8, 06 Wayne Street, PROVIDENCE, R. I.

*

)]
« ; A. r. GAĖDINBR—B. SIMONAVIČIUS Z

GARDINER PIANO COMPANY. | 
--Buk mot galite gautgeriausio išdirbimopianuą^ grama* J! 

fonus ir lietuviškus tolius (įel play pianą. Nauji pianai J j 
$325.00, o pl^yeriai $425.00. Reikale kreipkitės:

GARDINER PIANO 00, '
472 Westminster St., ' Providence/ R. T.

* • ‘ ■ . i >

Tęl. S. B.

MIMAS 
I. LANDŽIUS-SEYM 

. Lietnvy* ftMjtd**
772 KAST BB0ADWAY 

So. Borton, M***,
* VALANDOS:

t ntm fr ryte Iki & vaL vakare.
• t I

-s 
- a 

A

< ,  

t ■ <'
------------f

JL • -*
TU. ta Botota M*

J. HAGDONOl, M.K
•rara VAUVMtž Rytata IM • tai*

*. EtmiAvVa M 
MtotoiitarataMB

----------------*— .............. ...................... ' ■ A - ---------------

a>l< ta B6at^ d4(M-L

JURGISSTUKAS 
rOTOGBArAS *' 

4M W1IT »10ADWATi

.Dorojai.dallluzpaYelkzltta.Vtotollaz 
traukiam yakaralz. UMallkoM ri- 
■okloąraileą rėmuo. f

t,,,1 ■r-iĮni'"i'"p""irr'i'p1 P<saM.a,u.i.a

to-

f
i
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NAUJAS SMAGUMAS DĖL NU- 
VARGUSIŲ, PERSIDIRBUSIŲ, 

NERVU0TŲ ŽMONIŲ

Nuga-one Atlieka Darbą ir 
Atlieką Ji Greitai

Nuga-Tont* 'sugrųžinu gyvumų. veik-* 
l.iunų ir pajiegų nusidėvėjusiems ją ner- 
vnuis ir muskulams, Bndavoja raudo
nąjį krauju, stiprins, pastovius nervus 
Ir stebėtinai padidina jų ištvermę. Su-, 
teikia juilvinantF miegų, gerų apetitų, 
puiku žlebeiojimų. tinkamų vidurių vei
kimų, daugiau entuziazmo ir ambicijos. ' 
.Jei Jus uesijaučiat kaip reikiant tai 
.pats dėl savo labo turit išbandyt ji. ■ 
Jus negalit prarasti. Jums nieko ne
kainuos, jei nepagėlbėtų. Jis yra malė, 
ims imti ir Jus tilo Jaus pradėsit jaus
tis geriau. Jei Jūsų gydytojas dar ne
rti užrašas Jo dėl .Tusų, tai nueikit pas i 
Jūsų aptiekorių ir nusipirkit honkutę 
Xuga-Tone. Nėpriimkit įkaito. Imkit 
jį per keletą dienų-iv jei Jus nesijausi t 
geriau. nentrodysit geriau, nuneškit li
kusią pakinko dalį pas aptiekorių ir Jis 
sugrąžins Jums Jūsų pinigus. Išdirbė
jai Nuga-Tone -įsako visiems aptiekė- 
koriams ga miltuoti Jį ar sugrąžinti Jū
sų pinigus jei Jus būtumėt neužganė- 
diiitiis. Rekomenduojamas, garantuoja
mas ir parduodamas per visus aptieko- 
rius.

ilbišA S». Bostonietis Feliksus ZA- 
LTECKIS. kurs važinėja su Dzimdzi 
Drimdzl juokų teatro artistais:.)

Aš jau daug apvažinėjau ii 
daug pamačiau., be to ir pasi
mokinau. Turėjau gerų ir blo
gų laikų. Žinoma kelionėj kit- 

. Ture jonj 
.... A..w.vieną tai su ar
tistu Dineika, lapkr. 16 d. Ma-

Skaityk ir platink vienintėlj į<<> ir negali tikėtu 
kooperątorią-darbimnką laik- dvi nelaimes 
ražtį “Darbininką.”

Kas pas mus užsisakys toniko 
tai tas įsus puikia dovana 

KALENDORIŲ į

CAMBRIDGE BOTTLING COMPANY 
: 4 -6 Berkshise St., Cambridge, Mass. t

WATERBURY, CONN.
I Pr anęšimas mano draugams
1 ir pirkėjams.

Tie, kurie žino .mane, žino, kad aš vienas Iš keturių geriausių raknn- 
ff dų fabrikantų ir dirbėją New„Yorko mieste, nes aš buvau su gerinusia
2 rakandų įstaiga. Jie pasakė man metai pirmiau, kaip aš tik vienas ati- 
£ dariau krautuvę, kad aš turėsiu geras pasekmes toje pfrklystėje dėlto
3 kad aš suprantu rakandų vert© gerai.
| PIRMAS MEDINIS IŠPARDAVIMAS.

8 -§15 lova už §TL
* . §34 šilko flosso inątrasai už §25.
g Llnoleum karjre.tni dydžio 9x12 §12.50 ir aukščiau..
2 Vilnoniai karpefai 9x12 §23 ir aukščiau iki §77.
g Dviejų tonų iš 9 šmotų valgyklos setas gabiai padarytas, .geras, drn- S; 
S tas dabai-§250, tikra vertė §350. . - 5:
X-' Dviejų tonų iš io šmotų valgyklos setas už ?19S. « 5

Keturių šmotų gero amerikoniško kaštano medžio guliamojo kambario to 
8 setas už'i§160 ir adgilciau. . * ’ • a

Parilorio -setasi!(iŠ a šmotų tikra ruda oda aptraukti už §37 parsiunčia- S 
ma iš dirbtuvės tiesiog jums. Aš užmoku už pergabenimų. g
Jus galite užmokėti iš karto arba mokėti kas savaitę. Sies patys nuga- » 

‘ bename jutas įkandus jei gyveni ne toliau,, kaip už 100 mailių nuo S
AVaterbury. Beė jei'toliau, tai siunčiame freitu. . _• g

:5 Informacijų skyrius: Jei nori New Yorke pirkti kitokių daiktų, ne S S . rakandų, ar tai.savo bizniui,ar organizacijai,.tai mano Informacjų šky- to 
to rilis, gali nurodyti, -kur tai galima pirktis, jei tik tie daiktai ten gami- to 
i 5 namį-i rpųrduodaml. Tik indėk $1.00 skyriaus išlaidoms padengti. S 

I:» Rašyk trumpai it jei gali tai angliškai.
NEW YORK FURNITURE ŠTOKE % 

PETER CIRKOT, Prop., Į.

194 North Main Street, Waterbury, Coiln.

i JAUUŠKy NAMįl 
: J APRŪPINIMAS

Kalėdiniai Nurodymai: 
į Dovanoms rožančių 
į sidabrinių, paauksiiotų Ir
? aakslnh).
' Paveiksią
i Įvairiausių sieninių šv. pa-
l veikslų su tcpllorl.škiiis' rfč-
: jnais. -
i Dėl Bažnyčios gero.
i Altorius aprnpintiin su stovy*
i lornls, kryžiais f r ‘liktoriais.
į Ęalędinią atviručių ir
'■ kalendorių.

. Su .katalikiškais Jausmai* ir 
piešiniais.

Marlier Publishiug Co.,
21-29 Bavrlgon ISJctcnulou,
tarpe Beclford. iii Esses Štrcete,

‘ BOSTO^

' _ _ 5 _
MIK PETRAUSKO

OPERETĖS
Esu įgaliotas autoriaus prižiūrėti 

i rskollntl Šluos veikalus: .
> “iCorislllum. Kacultatls;” Apvezdln- 
kit ir Mane,” .“Birutė,” “Užburtas 
kunigaikštis,’.’ “šienapjūtė/’-- “Lietu
viškas Miųjonierius,” ‘,‘alrnaltė Pa
mokė'’ (vaikams’operetė), “Adomas 
ir.Jtava,” “Valkas ar Mergaitė?” ir 
Operą “Eglę, žalčių Karalienė.”

Taip-pat galima pas mane gauti 
visus j£ Petrausko spausdintus vei
kalus. Klauskite Informacijų šiuom 
antrašu: '. . :

J. C. nąvAdauskas,
125 Alis ton St„ Lajvrėnce, Mass.

I

z

! t

, Nupiginta Iki
1 538.00
Į Modelis H

DR. PUSKUNIGIS 
GYDYTOJAS 

VIDŪKIKię LIGŲ 
rak 0 f kf 11 ryte. 1 iki 8 po plot

■ ’ — f & 0 Tifc - ' ; ' ‘ '
889 Broadway, ta. Įtartai* 

w«‘sbitatim am. ‘ ' '
Basaam. » » 4 < * •*'« -I 4 1 * • »

j Tai. Brockton 5110—W. |

j DANTISTAM j 
IDR. A. J. gormanI 
I ' ' (GDMAŪSKAS) < '• I ■tos lUin W., Mont«llo, M*n.g

- ....... ... - ■ -----
■ - ’taBoztbbteaŠ'

LIBTUVlS DANTISTAS

DR.-KOBIH
425 3ro&dwa^.l^i^įofto^

OJito tfflaadOH
nno 9 1kl 12:00 gyte ir nuo 1:80
Iki 5 Ir nuo 6.*00 Iki' 8 vai. vakare. 

J Oftaaa uždarytė# »uba>oz vakarata 
4 lrnedėldfentata; .. . _
■ksiaBiataimiKaMitaMĮM

16MBTU8OUTHBO8TON1!

H. S, STONE
tagtozp&tac*

W9*R;Btvtfwfcy, tyBokm;

“t t.

»

r ' * . • ■ ’ - ■ -

'yt?'
■ ' - .7-

: • . ' ■ '■

*

I

ŠTAI MOSy PREKĖS
Tikrųjų lietuviškų ramunėlių svarat 

40c., 5 sv. -r- §1.50; liepos. Žiedai su la
peliais 50e. už svarų, 5 svarai — $2-001 
liepos žiedai be lapų 65c. sv.. 5 sv. 
§3.25; puplaiškių lapai 75c. sv., 5 sv. 
— §3.00; puplaiškių šaknys sv„ E 
sv. — §3.S5; stambios trejankos sv, 
§1.25, 5 sv. — §4.75-; kadugiu uogų 
sv. 25c., 5 sv. — 75e. Ir daugybėskito- 
kių Žolių. Atsiųsk 10c. o gausi žolių 
katalogą.

M. ZUKAITIS 
449Hudson Ave.,Rochester,N. Y.

Nupiginta Iki 
$38.00 

Modelis II
l

i

sz

S
t

I

/

ftyK>MMVia«ta Satdkta P«jHi|irtaia<!
NeatsidSkit orų riebuląqąt moi^liį,

meutus!

Jref.S.V.' Pat.

bafenklio.
^D* RICHT 104.114 So.4th SŪ

vimiometbuvo umlblngį jryduole. ti»yn 
puiilaualt Ū I<bĮau*til nutikctinti* llut-

į kuomet, jum* Mitinai reikaSngas Tini ramiifuut ' •

f
j

puik!*ti«I* ii* ltblauniai niitikCtinaa lli>t- 
i mentaa kokį tik pinigai ttali nupirkti.

Nėra tikrasis, jei neturi INKARO vuls-4

■

’■ ŠITĄ KAlN4e-BUS TIK PER 3O'DIENŲ.

! Labai daug žmonių bijo .pirkti RADIO kadangi jie mana kad 
į RADIO YRA labai keblu, nustatyti ir vartoti. Ta baimė jau pas!

baigė? Musų Inžinierių Skyrius, po ilgų'tyrinėjimų surado būdų 
gerų ir drūtų TOLI PASIEKIAMĄ tūbų setų (Medei II), kuris taip 
LENGVA nustatyti ir valdyti, kurį Ir VAIKAS gali padaryti, šis 
SPECIALIS setas gali nešti aiškų balsų iŠ labai toli nuo 10 Šimtų 
iki 15 mylių tolinu o. šis motlelis II RADIO taip geras jei da. negeres- 
nis Ir už kitus, kuriuos kiti parduoda daug augštesne kaina. Musų J 
RADIO pigus dėlto kad r

1. Gerai padalyti. .
2. Mes parduodame labai daug. *
3. Jų» gaunate tiesiai iš dirbtuves, nėra krautuvės Išlaidų Ir 

pelno.
4.. Mes parduodame už CASH pinigus kad sutaupius knygvedys- 

tes išlaidas. •
RADIO duos tau daug linksmumo ar tu. gyventum mieste ar ant 

ūkės. Tas pagelbės išmokti gerai angliškų kalbų ir išmokys tavo vai- 
kus. Tiri geriausią DOVANA. Tas yra ekonomiškas—pirmos’išlill* 4| 
dus jr paskutinės. Ii* .parduodant netrotysl. . tj

Su kiekvienu RADIO siunčinme pilnus informacijas kaip nusta- 
tytbir valdyti.. ' ‘

Kainą šito, nepaprasto Modelio II RADIO tiktai §38.00 (trisde
šimts nšbioni doleriai). Už vislių nieko’ bereikia dadėti, agtavas nau
dojimui. 1 r -

......  r į VAKTOit ŠI KUPONĄ KVOMfr| rŽSTSAKAI i» mi i n ........  

STAKDABD RADIO C’O.
501 VItizens Bldg. (Darbininkas)
(Jąnton, (Milo, ■

Bears Širs: Englosed f tad Money ortter fov §38,00 (Ttarty- 
KlgUt. Doliars) please serid nie one of your Model: II RADIO 
sets incliidiug everything—i’eady to ūso and instructibns. Yciurs 
truly, ’
yiy na n le j s. .4,

’• ’■My nuiii ą'dtlressis *i..*«.,»*»,v.
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PARDUODU,, ■ ■ ‘ t A , • * *
Parduodu veikalus scenai, orlgi- 

; bailų mano veikalų muzikos meno 
, Srityje. Parduodu juos pilnai plr- 
, kijo savasčiai,—pavienių asmenų ar 
: draugijų ir atsisakau, vardan plrku- 
! šio, nuo visų prie, veikalb teisių ir 

nuo autorlškų.
Pjrduodainų operų ir operečių y- 

’ ya-klavterauzugai, partitūros ir or- 
ęliestros partijos; tas viskas, pereis 
plrkusiujų valdžion. Pirkėjas Ials- 

Į vai gali pasirinkti blle vienų vei- 
Ikalų Ir užvaldyt j J žemiau nustaty

ta kaipo.

n . .
melodrama ,tautos opera, 

] dviejų aktų. Pirmų kortų 
l statyta Vilniuje, 1906 m. $ 250 
! 2).

liaudies opera, vieno ak- 
*• te. Pirmų kartų statyta’ 

Chicagoje, 1908 m.......
3) "Vaikus ąr Mergaite?”

farslnlo turinio, dviejų 
aktų operetė.Plrmajį kar
tų statė “Gabija,” South 
Bostone .

4) “Krmiji GegnMV’1 
trijų aktų opera, revoUu- 
djoniško judėjimo laiko
tarpis. Pirmu kartu statė 
“Gabija,” South Bostone. 
(Derasi Chięagiečlal)...

5) "Velniag-Išradejas,” 
trijų4 aktų komiška opera. 
Pirmu kartu statė “Ope
retė* Draugija,” Brook- 
Įyne, (Tra anglų kalbon 
vertimas) • »*• • • F *-* R * » įoonl

6) "E^t, žalčią Karaliene,”
geW*attų mytologlnė o-

GabUtr,"- So. Bostone, r 
m. <Yra vertimas ir . v 

anęlų kalbon) *......,» 
kuųlBąoti.:

• ■ v
MIKAM J?BTBAUBKAS GpvKfEkM, Ųitkuatti* 

-rr^'imru, į C ’

peru. Pirmu kartu, statė 
“GabtjiT;”- ta Bostone,

250-

uoo

200Q

s

i

IV. JOlfOBV. BL. TA«SLIOnt» 
DBAUGYgTMVALDYBa* 

. ĄPBtaa.:r;;t:.::/':
' 6Š& ®. 7-tū 8t,vSo.'.Bostod.'Mwm» 

TĮGErTIRJf., — Kazy> Ambhwg*.
; •492iIt-7-tb.8t;.8o;Bt>«tGn,,MaM
moT. rajtlninkas - x ^irt^ 

'■*' S-Thdihgs PgttrBd.
J®r. ’KAŠTĮNINKĄS — Matot
. 40 Marine; Rd.,' Mo.‘ Buaton,' Mtoa..
KASIERtUS. — A. JJfottdMŪūaf,; , , 
.» ' 885 E. Brotdvay; S, Bottoo, Itak 
MARŠALKA. —: J. Zaikls,

7 Vrinffeld St, 8o. BortOn, lfzta
- Draugija laiko BušIrlnklmUa ku tro
lių uedėldlenį kiekvieno mėnesio, 2-rt 
vai, po .pietų šv; Petro parapijos 
192 E. Seventh St, So. Boaton, Mtaft-

O. L. K. KEISTUČIO DR-GUOS
valdyBouahtbaui*

Pirmininkas — Antanas Paptelia, 
" , 146 Bowen Ht., So. Boaton, Kam, 
Plce-plrm. — Martinas Kniatautaa, 

4062 yrashlngtou St, Roeilndaia 
?rotokolų Rašt — Antanas Mačejuaafc 

7 450 E. Seventh St., South Botos*
ėfo. Raštininkas — Juozas Vlnkevičta* 

906 E. Broadvvay^Bouth BpMtoi 
iasierius — Andriejus Zalieckas,

807 E. Kintu St, So. Bortoų MM 
Maršalka — Aleksandra Jalmokas, 

216% U-th-SU So. Boston, Maso.
. Draugystė D. L. K. Keistučio laika 
nSneslmus susirinkimus kas pthaų Mk 
l&dlenl kiekytano mėnesio po Ko. dM 
SVashlngton St, Roston, Mass., l^NI. 
ralandų po plstų.j Ateidami atalrosklto 
ra savim naujų narių prie musų 4k*W 
^osprislrsAĮtL

taU-ir ‘ . -.......  ' ' ..... .. ' ' ’w-

iv. a s. oaJoa
• vAldybo«aktba*ai

Pirmininkas —- J, Jarola,
a ‘6B2-E. 6-th St» Sd,. Boaton, M1M 

Vice-pirim — J. Grublnskas, 
157 M Street, So. Bestoj M* 

Jrot. Raštininkas -* A. Jau 
aineOolumbiaRd., KBtafoMto 

tlnlnsų Baltininkas — K .Kims,
S Hateh Street, So. Uostau Mosi, 

ždlnlntom L. Žvagidyj, / ,
1Ū Bowon Boston, Mm

S’ū — Pi L»učWk> • ' t ,
‘ &yBotopą<Mąe>

Brauktos «0fc»kĮs 

F

!
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