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t. Gustav Strese-

Linksmų Kalėdų visiem s
”Darbininko“ skaityfofcims
linki
.'
. '
-

•-

Visiems “Dariiininko“ skai ,nėso hliuzkelėse Gal tai ir ge- ja vandentmnkmi
, naują minisŽmones aiisirėdę ilepr
Bet jis atsisa- r tytojams linkiu Linksmų Kalė rai, kad šilta nmžiaū malkųv
dų. Laimingų Naujų Metų pa išeina. O malkos Lietuvoje ne- kuip pas jus Amerikoj
* visi dejuoja, kad *pra|
pigios.
Eberfo pa- linkėsiu biskį vėliau.
Nuo praeito mano rašyto
Suvažiavus ant žiemos vi- mas kasdien eina hrangyn Jį
nigų nei pas vienų perdau
laiško Lietuvoje politiškose sierns moksleiviams
Kaunas
_____
,
’
viršimėse permainų nepųstėbi- jaunimo kupinas. Taip univer- ra.
“Rūbo” B-vės daiykftų
įs nia
Viskas eina po senovei, Hite, taip kitose mokyklose moK paštininkų algų normale vaga.
v Buv.
kinių dominuojanti didžiuma girdėjau taip stovų
■mimu
halsuos
no
Gaunu iš amerikiečių laiškų. praktikuojantys katalikai. Da
•><«M
Šėrininkai iš Amerikon &
Korio d d.
kur klausinėja apie gyvavimą bar. laisvimianybė nelabai ma Amerikos* konsi^e taipiniidcj
^&A ARMIJĄ. įvairių bendrovių ir banku Lie- doje, nors Dr. J . Šliupas ir da tę pareikalavo atskaito** '
«

_

°

^D&ffininfaiu ŠectaitDija

tr
įkrrbininkai.
*
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Ir laimina pasauli visą,-

Kiniam blogumų t lok priviso.
'

»
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Vargų suspausta žmonija
Prie Jo graudinga halsų kelia.

••

Iš skurdo kad prikeltų ją

Ir tamsoje nušviestų kelia.
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ro savo misijas, bet jaunuome
ne jo pusėn nelinksta. Jaunuo
menė skiriasi į dvi dali: katulikus ir socialistus. Bet socia
listų yra tiktai tiek, kiekpipi 
rų žydo žąivies sriuboje. Ir tie
patįs tirpsta išpalengva,

Į visus atsakinėt neturiu nei
Aijn ■ynausybo paskeL
fcįbilizaeija. Tos laiko* nei noto. DM to pabrė' bė
šrn trumpai “Darbininke” štai
■^nmšfr.serhų isL
ką:
fbrioyflO
1. Visos bendrovės stovf
' KAiSiH ■t IKIGYVOS kaip ant vištos kojos/ Visom
mirties vanias žiūri į akis. AKEufig
.i
Fabrikų darbininkii'o>e ir
pie pelnus kol kas rimtai kal
mažesnių valdininkų eilėse soHmbs. -^Teisinai bėt nėra realaus pagrindo. Kas
išrado^M fc.’Mereier kaltu tame kaltas, parodys ateitis, eijalistų daug didesnis nuošim
tis nė kaip moksleivių tarpe.
pačios,.AM Kmp . Jis ją nu- bet, daugiausia blogo padarė
Bet ir fabrikuose Darbo FedeSl^/ALLs’
> 1 miodijse^B
^kritimas pinigų kurso, ir, ne
rantai ir-gi tur nemažą įtekmę*
K^tynV sykius praktiškas, amerikiečių biznie
nors bendrai imant.Darbo -Fe*
. balsavijj^
Wsu piupaži- rių biznio vedimas, kurs 'veik
detantai permažai turi vadų r
išimtinai rėmėsi reklamos pakurie tikrai galėtų -Hen > tik
STREIKASPASIBAIGt.
grindais,
.
Federacijos darbams atsiduo
Dar įdek stipriau laikosi A- ti. Vieni iš jų baigia aukšleiSpr-ngfięld, III.
lOincįis
merikos Lietuvių Prekybos Bnius mokslus, kiti dilba seimą,
■TraetTon sistemos geležinkelie
vė. Audinio Bendrovė, Nemu
■HttJIMV.
mokyklose, taip kdd Federaci
čia streikas/kurk tesėsi ištisa*
nas. “Dubysa ir Venta.
jos darbui pašvenčia* tik^buo
41
'
ir streikinin
7 i>
*P^!Wr giw dtfrbam^
<ttfrbaii
Li

i

Didžioji Šventė janatėj*T

Vaikelis guli prakartėj

naujų namų, o piivmpjrjjį
narna pyudet dar
tis. Dabar Vedamu karydr

*>•

?I^pranaŠauiaš nuo seniai,
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Atvyko žemėn Atpirkėjas,

Jam garbę gieda Angelai,
Žmogus pakilo nušalėjęs,

,X

■

f

*

'

1

■

*
.’ • *
Ir plrmumęlių ,^ai hūi*ys
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Jis daugij jiems atidarys,

“Rūbo” B-vės valdybos,
nisteris Petrulis užklupo krfj
to inspektbrių p. M

kad “Rūbe** padaryt rev
Bet dalųu* nesuranda *.*R
valdybos. Sako, kad K ar*?1
ir Gudžiūnų už Gud
traukia kriminalen atsalgj
bėj* Būk išrandą nejcnltiL

na Jankauskų. * “Rūbo
dvba, buk tai pati pard
jusi akcijas vertes po
auksinų po JO,000 auk
į kasų bendi“ovės*inešdavŪ8j
po 1,000 auksinų — ti
minulę akcijų vertęr Krai
ve su prekėmis būk tai
pardavę tik už.300 ar 50#- IH
ir priėmę apmokėjimų
mis, kurias patįs pard
kelis centus. Ktedito'in

9
L

Streikavę' viso apie AO t rau niai

tM?W2,006. Tat
bą prisisavhtinie vis® ‘tRuho’
ganizaeiją.
kinių tarnautojų.
ant. $753,000,000 daugiau. negu
Nes nors, mažytis, viską gali.
turto. Kiek tame teisybės, ne- ;
Stipriausiai stoti Ūkininkų
Susitarimas įvyko darbinin pernai.
-.
žinau.
Galimas daiktas, kad
Sąjftnga. Jie turi iš įvairių biz
kams ♦aisisąkius’nn.uo reikalavi
Ton Juozapas su Marija
ateis eilė ir kitoms. Juk jei
nių lėšų, o su pinigais -dalykų
mo priedo mokesnio, o kompa
PIRKO MILTŲ.
kiek dar liko šio to,, tai advo
Su karšta meile širdyje,.
vesti tai nereikia nei Saliamo
nijai sutikus pripažinti darbi
New York. a- Rusija čionai katams ir-gi norėtųsi savo da- no...
■? Jį vysto, glamonėja, glosto,
ninkų uniją.'
lį gaut.
.
Nuo šalčiupaktyje užklosto.
Daug žmonių rašosi, važiuot
\ Be to kampanija-sutiko mo pirko 1*20.000 statinių’ miltų.
Bankų visų dalykai nekokį, \
»
Sakonm, kad tie miltai bus ga
ant darbo į Franefpp— saka
kėti, priedo mokesnio 10 centų
benami aiba-Pėtrogradan arba visi Emisijos Banke skolose pa- vėžšią apie 10^000 darbininkų.
valandai daugiau dirbant virš
Pasaulis miega ir nežino,
skendų iki aidų skylei. Nors .
Batuman.
,
Pradės vežt apie Kalėdas. /.
laikį. Darbo norma devynios
Kokia įvyko paslaptis,
nuošimčius JLupa nežmoniškus,
Fabrikai Lietuvoje dirba la
valandos tarnaujantiems pasaKodėl toji randlknaktis
bet geresnius laikus susilauks .
SUSTREIKAVO.
bai silpnai, žmpnes iš darbo
žieriniuose traukmiupae. ir dę-*
New Vork. — Sustreikavo tiurbut nė taip greitai.
Balsais paplito Serafinų.
atleidipėja’— bedarbių yra ne
Šimt valandų prekiniuose.- ,
Kun. Jono Žiliaus organizuo- '
800 laivą liuodotojų. Tas pamažai...
•
'
/ darvta dėlto, kad tapo įtaisy- to Amerikoje banko kapitalas,
Bet neužilgio sužinos,
Bet taip bendrai imant Kali
1
SPROGIMAS KASYKLOJ. .ti median^ki liuodavimo prie- gal kilt, - kad ir nedingo. ’ Da
Kad Dievas Čia apsigyveno,
nas puošiasi. Daug statoma
bar buvo vaTdžia prie jo priki
Tącoma, AVash.—Anglių ka
Ir bus au mumis visados,
busi, bet. jis nurodė, kad pini
sykloj ištiko sprogimas.
žu-,j
Ir teiks nuims dangiškojo peno. /
gai lindėti sulyg Lietuvos val
NEGERAI NUKALĖ.
vo trys žmonės, du buvo su-j
džios nurodymų. Tai gu ištik•žeisti.
į
Lenki
jos
Vyriausybė,
pašinuSeniai tas buvo, bet kasmet.
rųjų dalykas taip virstų, kad
| te į Ameriką’atstovų, kurs pri visa atsakomybė kristų val
Kuomet atein’ Kalėdų švente,
DREBĖJIMAS VOKIETIJOJ. žiuręs lenkų pinigų kalimų, džiai, tuomet šėrininkų pinigai
Žmonija džiaugias vis taip pat,
Lenkija savo pinigų kalimų už būtų eielyhūje. Bet aš tam neFreiburgas, Vokietija—Len sakė Philadelpliijoj. Pirmieji
.
Nes su Dievu lengvi au gyventi;
perdaugiausia tikiu.
gvas žemes drebėjimas buvo nukalti pinigėliai nesą geri. ‘
Kunigas Tarnas Žilinskas ke
jaučiamas- Švarcvaido srity.
Nes Kūdikėlis iš Dangaus
tina šiomis dienomis važiuot į
Stuk
bet
nuostolių
nepadaryta
NEVALIALAIKYTI
■ Per -Kalėdas ramybės duoda,
Ameriką, turbūt į Philadel*
gurte drebėjimas tęsės viso
AUTOMOBILIŲ
GATVĖ
J
phia.'Pa. Jau visas vizas turi
J širdį įpila žmogaus
v
dvidešimtį sekundų.
‘
/
Ivtmtrybė, meilę ir paguodų.
i Berltn. ~ Nors Vokietijos išsiėmęs.
*r
taisai.
Kunigas Jonas Žilinskas ser
{sostinėj gatvės labai plačios,
\
Raimi uga Šventė I Lai visiems
i bet ten automobilių pasistatyti. ga nervų liga, važiuoja į užruTURI SLOGAS.
bežiųs gydytis.
;
į kaip Amerikos miestuose, neBlanks dovimos Dangaus Kąraliijim,
Šiųip viskas po senovei.
• . valia. Ten yra miesto gara*
New York. — Milijardierius
iMi iš tavęs ramybę sems
. '
Man atrodo, kad “Darbi
John D. RockefeŪer. ketina džiai ir ten juos reikia laikyti.
\
Kurie geros dar tiifi valios. •
ninkas” pradeda vėl issijudint,
vykti į Floridą. Bet pagayęs
liet vajus dar neisi siūbavęs
BAISIOSVESTUVĖS.
slogas/ negali * išvažiuoti. J is
taip kaip reikėtų. Reikia ju
M rm«
U l ,'Ki ’ m
»' .M'.
k. ,
...
■. Lyonas, Francija.“Grįžtant
dabar yrą 85 m. amžiaus.
odyti ir judėti. J eiguvas neat
SAHtfKIAI str jatonija- i įneštas sumanymas steigti bal*
no Šliūbo iš bažnyčios, automo
važiuočiau į Ameriką! tai visbilis. kuriuo7 važiavo jaunave
GAL PAGERĖS.
tųjų tautų, gyvenančių aplink- REIKALAUJA
vien Įniks nuo laiko šį. tų iš Lie
Paeil*iką, bloką atsilaikymui
ATLYGINIMO. džiai su. broliais ir pamergė tuvos parašysiu. Bet dar ne
Washmgton. ~ Du ženklu
mis, gatvės užsisukime nepa
prieš Japoni ją. Tai tas sihnd
pasirodė, kad Amerikos saidtWhitefieldrNTlT. -'Martin
nynfas be svarstymų buvo at
taikė pasukti, kaip reikiant, ir atsisakau nuo atvažiavimo.
kiai su Japoni jagalės pagerėti.
TJetuvoje šįmet" ruduo labai
C. Shveeney reikalauja iš mles- trenkė- j krautuvės priešakį.
mestas,
J aponija paskyrė *VVashingto >
Penki
asmenys,
tarp
|u
ir
abusąnsa,- gražu, šilta. Šeto valdžios $5,000 atlyginimo
nAn ambasadoriumTalsudaiių,
Haiiiison, N. J.—'Policija su
nuu toks gražus ruduo yra- buuž išvarymų jo iš high sehoolės. du jaunavedžiai/ užsimušė,
Tai valstybės, sekt, Hughes pa- ėmė didelį motorinį t roką ga! vęs kaip šįmet.
sibkubirio netik užgiri e .Japoni henns> visų vežimą degtines
Mums
nuostabu ' kuomet
PAKILO PRAGYVENTMAS,
ItPLAUKĖ ATGAL.
jos valdžios paskyrimų, bet ne vertės apie 25,(100. dolerių,
skaitome laikraščiuose, kad
• *4
pasigailėjo komplimentų pa- šmugelis suimta tik po snrnrAust rijoj nuo pergi tų Naujų
Rusijos “‘carlonė/J Kirhiena New Yorke. Ryme. žmonės su
skirtajaih ambasadoriui. Tuo : kios polieijos kovos su “būtie* .motų pragyvenimas* pakilo ant Franel&s laivu France Išplau- salo/ o pas mus paneles vnikpnt laiku į atstovu rūmą buvo gėriais,”.
kč Europon.
18 mioš.
ščinja po Laisvos Aitria vasari4
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nepardavinėtų — o,
ve. Vienu žodžiu, jau pasC
kr i minai is apkaltinimas .
o kuom tas dalykas užsr
nežinau. Bet kad kaltir
ras ir nubaus, tai neabejoti!

F.V

■

Kaunas, Lapkr. JO, 1924.
—;
. , - . ,J

PAKĖLĖ ALGAS.

|

- Umontovsm, Pa.- Nep
mingosios anglių kasyklų k
panijbs pakėlė algas ant
puoš
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či«nf mosuos ižaižkjmw kope- mitetos priėmė Wett renoliUeijų bendrais politikos klauriraoijos prioripu*.
“3. Tarptautinių Koperari- mau, kada Europai gręsė karu

jt

t pasaulio Išganyto
dieną; turint minDievui aukštybėse,

-f

Visuose klausimto^ — pa
sigailėjimas?

“Jau šimtmečiai kai žmo
nija trokšta vienybes, t. y. to
kios tarptautinės organizacijos,
kur visi bendrai dirbtų vieni
kitų uandųr.
Gal praris dar
šimtmečiai, kol tas tikslas bus
pasiektas. Bet geresnieji iš
mūsų jau tai mato ir stengiasi
žemėje.
.mūsų rūpesnius nukreipti į tų
- '
.
paduodame ilgokų, pusę.
įdomų, “Lietuvoje”
“T. K. Sąjungos apyskaita
pu P. Šalčiaus, Lietuvos
patiekta raštu ir sudaro storo
atyvių Bendrovių Sųkų knygų. Svarbiausieji jos
pirmininko straipsnįr
darbai buvo saro laiku praneš
kito atsidėję jį perskai- ta “Talkoje?* Čip tik trumir įsidomėti prie ko kopė-1
’ ymi puliesiū svarbesniuosius.
įU^dja siekia, ir už kų ji kovo- Wuo laiku į T. K. S. įeina ®1
valstybių, 74 atskiros organiza
Ml-sil Tarptautinis Koperaty- cijos su 85,000 bendrovių ir su
J
vų Kongresas.
40 milijonų šeimynų arba akaiI&, m. 1 d. įvyko Tarptuti- rtant šeimynų -į£ 4 žmonių 160
Koperatyvii Sąjungos Kon- milijonų organizuot# vartoto
Gento mieste, Belgijoje, jųvalios žMkmėms
ą reikia prisiminti kiltaus principų reali- Koperacijų,^ kuri
■ būdavot: pasaulyje
ia, ramybės, teisingumo ir
gerbūvio namų —Dievo

iai išpuoštoje painiomis ir
emis veliaomis Švenčiu
Uoslėje susirinko apie-0W įvaiįmsaūlio tautų koperatyvų
vų. Daugiausia atstovų
unte Didžioji Britanija,
i Sovieų Busija. Lietuatstovams paskirtos vietose
riste gale greta su Latviais/
(Estais ir Šutomais.'

j

uAridariusPirmininkui GedKongresų, ėjo sveikini-

į Mi Sveikina belgų koperatyh| vardu L. Bertranas, paskui
vay ir visa eilė kitų nuo įlų organizacijų ir valdžių,
klyginus su X-ju Bazelio Konatidarymas išėjo daug
esnis.
Mat, Bazelio
esaš buvo pradėtas gra/žia maldinga vargonų muzika
irįehofU, kas suteikė išldlmni-

£g!B8»ės nuotaikos.
“Darydamas trumpų apžvalgų
k K,
nuo paskutinio Kon1921 (Bazely) pirmininĮ«8 Gedhartas pažymi, kad viejris svarbiausių užmetimų, kuĮ£ų toko "rasti spaudoje T. K.
kad jinai nesilaikanti griežj politinio .ir religinio neįtrato, arba nesuprantanti jo
ūmo. Jis nežinąs, iš
tokis susirūpinimas eina ir
duoda tam pagrindo- Valžiūri į Koperacijos judūtau? kaipo į neitralinę dirvų,
•įvairių pažiūrų ir įsitiki|»nų žmones gali bendrai dirb* Nmtralitetas buvorišlaikovisuose Sujungs leidi-

draudimo draugijos įkūrimų.'.datuoja, kad tos dienos švente ninke M. Devis. Lietuvos
1923 ui. tarptautinę draudimu y m taip jHįtgaliijga ir nuudhi- peratyvų Atstovu j C. K. išrink
komisijų. T. K. H Kum. Valdy- ga prienionė tarptautinei kopa- tas L. K. B. Sąjungos pirminiu
stovis ir kvietė visų šalių kth lm pri^nė savo gloabn. Ši ko- racijos propagandai ir pasauli- kus P. šalčius.
jos parodų rengyuas.
‘•į' Knygų ir laikraščių lei peratininkus palaikyti P. K. misijn padarė 5 posėdžius ir J nūs
“ taikos
‘ ft
'' ' 5
idėjai.
“Pnmešimua į vairinis prinnuomonę (Genujos Konferen >u|jo įsantykius su daugumu
dimas.
“ * Todėl jis kviečiu visus ža eipialmis klausimais darė AL
cijoje, pasaulinės taikos kon koperatyvinių draudimu įstai lis ir visus T. K. S, narius pa
“5. Nuolatinio spaudos
Imrt Tliumus — santykiai tarp
grese. Bangoje 1922 ni„ iški gų įvairiom šalyse. Ketvirta daryti visa, kad šioji dienu |sikritimo įvedimas dvejopai*
'■įvairių koperarijos rusių; Max
lus karopavojui artimuose ry organizacija, automatiniai vei spūdi ngui parūdytų koperucitikslais <—.vienos tauitnės or tuose, Būrų užėmus ir Jdt),
bVmlęlis ir Sir Thonuta Allen j'
kianti kontakte sp T. K. Sųjun jos judėjimo galybę h* soliduganizacijos kitai ir tam tikram
—’ JcofHjruly vines guinyboH uŠ-' <
pasiuntė savo delegacijų ištirti ga, yra tarptautinis koperaty- rmnų?
spaudos biurui sudaryti, kuris
daviniui, išsiplėtimus" įr riliui?
vinis
moterų
komitetas;
jo
“Anglų kuperatimukai į>a- Pirmasis — Vartotojų b-vių; ?
teiktų bėgamų žinių Koperaei- Koperarijos padėtį Rusijoje,
tikslas
įsteigti
tarptauine
orgaGeorgijuje, ėmėsi iniciatyvos
siūle priimti rezoliucijų, kuri antrasis — Didmemj b-vhį 5
jos spaudai.
ųįzucija,
kuri
lūpintūsi
pri

sako, kad T, K, Sujungus na putina ■Preundk’h, Austrų par
“(>. Koperarijos literatūros surengti /Koperarijos švtntę’
visame
pasaulyje,
surengę traukti moterų į koperaeijų.
riai gerbtų svarbiausių T. K. lamento narys ‘Moterys kopė*
.knygyno įrengimas.
“
Toliau
dėl
T.
K.
S.
veikimo
Sujungus dėsnį
jus politinį racijos judėjimo’ ir pranuūzaa •
7. Palaikymas tarptautinių Tarptautinę Koperarijos paro
priimta
kelctat
rezoliucijų/
ir tikybinį neiiiuluittų ir įga Gustoii Lovy ‘KoperacijosBan- J
prekių mainų koperarijos pa dų Gente. Be tu, labai svar
bus daugiau principinis darbas Dėl finansines T. K. H. padė lioja C. K. reikalui esant pa kų reikšme kopehicijus judėji
grindais.
vartoti visas galimas priemo me?
“8. Paluikymas tarptauti ėjo tam tikrose komisijose prie ties; ‘Kongresus primenu visų
nes prieš savo narius, kurie to
nių koperarijos bankų ryšių.
“Išklausius Albęrt Thomaij
T. K. Sujaugus, kurių svar šalių koperacijos organizaci
nesilaikytų.
Rezoliucija,
spi“9. įrengimas fįkid'*pbiiti~ biausios: 1) Tarptautinei Ko- joms ph<ų ir svarbų uždavinį,
pranešimo priimta tokiu rezo
kurį stalo sau T.‘ K. Sųjunga, riantis rusų atstovams, buvo
kos rentralinio biuro; ir toliau, peracijos Didmmų B-vri įliucija: ‘Nl-sis Kop. Kongresas
priimta didele balsų dauguma.
primena
ypatingai
jo
veikimų
organizavimas koperatyvės ‘sa- strigti, kuri buvo sudaryta, iš
konstatuoja, kad visų salių
nuo
Bazelio
Kongreso
ir
tarp

vo gfmybos? kad davus Impe tautinių Didmenų Bendrovių
“Iškeltieji bulgarų ‘Osvu- kopimdininkai vienu balsu pri-.
tautinę
ir
socialines
'
apsaugos
ratyvams galimybės apsirūpin atstovų ir kurios įstatai buvo
boždenije^ koperatyyų atstovų pažįsta, jog visos koperaeijoa
ti prekėmis perdirbant savo pasirašyti Gente Kongreso me parodų, ir reikalauja, kad ko dėl savo valdžius persekiojimu [bendroves turi tam tikiu bemlmedžiagų pigiausiomis 'kaino tu. Pati Tarp. T)id. Bendrove peracijos organizacijos suteik-. ir vengrų dėl čekoslovakų vai-- nj žymių, kuriomis jos skiria
mis; išleidimas diagramų, fo jolnų operacijų nedarys. Jos tų piniginės "pagalbos, kurios džius užgrobto ‘ ‘ Itangyos ” tur si nuo kapitalistinių bendrovių,
tografijų ir t. t koperarijos tikslas bus teikti infornmcijų* Valdyba priversta bus jų prū to klausimai neturėjo pasiseki ijeatsižvsilgiant j tai, kurių kodarbui iliusfĮmot,. palaikymas jo) Bazelio Kongreso mitarinm nyti? Dėl Tarptautine^ .Kope- mo ir buvo grųžuiti C K, ir šį peniui jos formų apima; jis reiš
■ryšių su kitomis tarptautine-Jruvo nutarta kviesti Tai’ptauti- racijos Farbdos — Kongresas kongresų, kaip ir pereitų buvo kiu noro, -kad Tarptautiniumi:
rnis organizacijomis, rinkimas no Kop. Bankų konfmneyųrfeveikiha brigų kQpeiatižhkus [skundžiamasi
l^t«ut^anUvųi Lenkų valdžia, Koperueijos .Biuletenyje dr ofimedžiagos apie koperatyvų;kuri išsitartų dri Tarptautinkr sumuostabm tarptautinės paro- Vkraimečib-i išleido brošiūrų ■emiinose T. K, S, leidinįuokc
t .
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tvarkymų, inetodus ir praktika [Kopei*. Banko įsteigimo. Bau- dos pasisekimu, kuri taip tiks- “flh*ois autos de tvavaii būtų nušviečiama 'ryšiai ir tų
įvairių tautinių organizacijų, *kų Konferencijų įvyko 1922 m Imi su įkvėpimu ir pasišventh cnoporatif ukramien en Polo, lyšių galimybes įvairių kope(g’
palaikymas kalbos studijų ko- Briuselyje, kuri sudarė tam mu pasauline,* koperarijos nau ne? kurioje nurodomos lenkų . racijos rūšių, tam tikslui pa
pėratininkų tarpe, organizavi tikrų-komisijų toliau tyrinėti dai buvo organizuota. Šis fak valdžios, daromos ukrainiečių naudojant organizacijų ir gerai
mas ekskursijų, kuriose įvai Tarp, Kop. Banko -įkūrimo tas koperarijos judėjimo,, veikj^ koperatyvams skriaudos.
susipažinusių su koperacija as
rių šalių koperatininkai galėtų klausimui.
‘‘Pirmame kongreso posėdy menų pagailiu įvairiose šalyse f
Komisijai jokių mo,, išsiplėtimo, sugebėjimo,
vieni su kitais susipažinti, pa-' konkrečių darbų nepavyko nu pastebimo parmjoje, yra, jos je pagerbta mirusieji‘T. K. S. jis inato augančiuose savytaikeitimas T. K, S. į tikrų Tautų veikti
ji surinko statistikos vienybes, pavyzdys, ir išrody nariai, būtent: Emilis Bauvas piiiosc ryšiuose tokių sųlygų,
Sųjungų. ~
medžiagų apie gyvuojančius, mas, ■ kad galima įstrigti kope- (prancūzas), trriningas (mig tautines' ir tarptautinės ūkio
“T. K S. renka statistikos
“Aukščiau išdėtai progiu? bankus ir' diskutuoja' Tarpiau- tacijos respublikų, -Tos įiieniš-' las') . IJuncan' Mc. Imies (ang organizacijos, kuri^vietoje pei
žinias apie viso pasaulio kope mri.. vykinti reikėjo mažiausia tinio banko įsteigimo princi
kas atlikimas, jos auklėjamoji las). A, AViIliams (ahglas). lio statys pirmoje eilėje reikme,
rarijos yaganizarijas.
j).15,000 svarų sterlingų metams. pus; 3) Tarptautinis koperaty- reikšmė, duoda mums Vilties, Oskar Deli (norvegas), Koiira- nų patenkinimų.' s Tam tikslui
“1921 m. Bazelio Kongrese Bet gaunamos lėšos T; K. Są vinio draudimo komitetas, su
kad faktas parodus koperarijos das Bartas (vokietis) ir 1W«. jis kreipia I^pėracijos judėji
buvo priimta tokia T. K. S, vei jungos toli gražu, nesiekė tos sikurtas 1922 m. balandžio 25
mų susidomėti šiuo ypatingai. *
judėijinų,' sugebėjimų ir pobū manu Hamsing (estas).
kimų programa:
. <■
“Toliau, eina T. K. Sųjun- svarbiu reiškiniu.
sumos, todėl ir darbo taip pla d., sukviesdųmas Romoje įvai dį galet’ų likti nuolatine Tarp,
“L Tarptautinių kongresų čiai išplėsti negalima buvo, rių šalių koperatyviiiio draudi Kop. Sąjungos Kongresų Jstair. gos neprincipiafių įstatų punk
“ Labai vra svarbu, kad atkvieaimas pasidalyti mintimis Tačiau laikotarpis tarp pasku mo, atstovų. Jame buvo: nutar gą, Koperarijos dienos (šven- tų pakeitimai., kurie C. K pa sįrpstu betarpiniai ir organi
ir prityrimais, dėl organizaci tinio ir šio Kongreso reikia lai ta sudaryti tam tikrų informa- /tęs) reikalupriimta/tokia rezo- siūlymu praeina. .
niai ryšiai tarp vartotojų h-vin
jos metodų ir taktikos kopera- kyti vienu veikliausiu T; K. Su cijų komisijų, kuri surinktų ži- liucija: ‘Kongresas pasitenkin
“J naujų eentralinį Komite ir Milės ūkio bendrovių, kad
cijos darbuose (atskirų valsty jungus gyvenime. Be dalyva nias^apie veikianičas* įvairiose damas konstatuoja, koldų visų tų, išrinkta daugiausia tie pa- tuonų iš vienos pusės srities, ir
bių ir tarptautiniuose).
vimo įvairiuose artimuose savo šalyse kopėratyvines draudi-■-T. K. S. narių įkvėpimu priim-jtys asmenys: Garbes nariais iš- visos šalies ribose gamuiantie4‘2. . Kvietimas susirinįnmų-tikslais kongresuose, Tarpiau- mo organizacijas m
ir paruoštų tas buvo tarptautines Kopera- rinktas-. Anseele —.belgų kopė- juva^totojai miestų ir žemes ūdideliuose miestuose, kad pla-tinęs Sųjungos^Centralinis Ko- pranešimų apie tarptautines’ rijos dienos įvykintas. Jfekon- ratininkas ir Anglų koperatL. kio ir iš antros puses tarpvals“T, K. S. leidžia kas menuo,
savo organą *4Biuletenį ’T Gims
kalboms; vokiečių, prancūzų ir*
anglų, ir šiaip brošiūrų .įvai
riais
svarbiais
koperarijos
klausimais. Bet dėl lėšų sto
kos nepajėgia jo kaip reikiant
išplėsti. •
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: tų. išvydęs; verkia, kad skausmo kiek paragaumi; verkia nuo skurdų, dejavimus, laimės nei žymes neradęs; ant galo, po
tiesos kelio paklydęs; verkia^ katf grabų regėti gauna...” penkių dešimčių keliones metų inėjęs miškan; čia paklydęs;

kai kurį laikų nekantriai ieškojęs, kur išeiti; tuo tar
Tiesa, ir ant žeinęs žmogus turi ne kartų linksniias dienas, pu radęs gražių pilį; ineinųs vidun, rinųs per kambarius, vi
laimingas valandas;, bet laimė ir .ta linksmybe*ne ilgam; šit sur tuščia, ramu; dairusis, .aure vartai su parašu: “čia gyve
‘ “Ieškokite ‘ i»lmaiau Dievo karalystes ir Jo teisy- džiaugsmas, antar aimanavimai, šiandien juokai, rytoj* verki na’ laimė.” — Laiminga Valanda! ■— sušukęs iš džiaugsmo ke
;
ir vis tai’ bus Jums priduotu'4 (Mut. VI, 33) .
mas. “NesMdžiuok rytoju, — sako priežodžių knygar — ne leivis: — ant galo randu.tai, ko per tiek metų veltui, ieškojau.”
* .
J
'
Kai žmogus paauga, pradedu plūtoties jo protas ir inųsty žinodamas, kų ateinanti diena atneš” (Pr., XXVII, 1). ^Ma- Drebančia ranka atidalųs vartus, žiūrįs — grabas...
ti apie tai, kų aplink save mato, pasijaučia vyresniu už kitosL ž&i.linksmybes čia ant žemės,, daug verksmo, skausmo ir'.kan. Grabas — tai vienatinis atsakymas, kurį galime duoti Idau- .
sutvėrimus, tarsi valdovu to regimo pasaulio. Bet kąd rim cTqs: retai dangus, plačiai užtemęs, prašvinta ant našlės gal šiunčium-apie laimę. Visa'žemė yra vieni kapai; žingsnį ženg
i Teisingai žemė Bažnyčios^dpaldose vadinas “ašarij pakalne?5

tai pagalvos, turės užklausti savęs, iš kur tai visa atsirado* vos” (Maironis). O kiek yra tokių žmonių, ant kurių visados
iš kur pirmas žmogus ant. žemės, kam aš esu šiame pasaulyje,- juodas dangus, kuriems į tamsių bakūžėlę niekad neineina links
kas bus su manim, kąd ntUiiirsiųtL .
" mesnis saulės spindulėlis ?! Daugybė žmonių, kurie vaitoja ir
Klausimas, -koks 'yra žmogaus tikslas ant žemės, rūpėjo aimanuoja nuo lopšio iki karsto lentos.
”
visiems nuo senų-senovės; niekas Tik negalėjo rasti tikro atsa
Vargšai paprastai mano, kad žmonės, visa-ko pertekę, jo
kymo. Galvočiai sumanė, daugybę įvairių atsakymų, kuriė vie kių sielvartu netifrį. esti laimingi. .. Bet ir turtuolių, noi's lū

si — grabų rasi; rilių eilios guli suguldytos vienos ant kitų, še
rnai pavirtusios dulkėmis.. Kiek tai žmonių išmirė nuo, pašau- '
lio .pradžios, kiek nuolat^irštat Dabar ant žemes gyvena
žmonių apie 1 milijardas 500 milijonų; miršta kasmet lig 50 mi
lijonų; kasdien 137 tūkstansiai, jx?r valandų 5,700, per minu

tę išmiršta 95 žmones. Baisu ir minėti! Stačiai kaip rudeniop.
“Nėra gryčios be dūnu?’ Tapai nuo medžių bįra, taip ki'inta žmones, mirties pakirsti.

ni kitiems prieštaraują. Vieni sakė:-reikia naudoties pasau pos šaiposi, širdis dažnai suspausta.
? prisilaikant 7 q įstatu.
liu, kol tenka viekų užganėtlinti visus savo geidulius:? kiti, —‘sako priežodis; nerasi namų be dejavimų; net ir karulių rm
K. Sąjungos valdyba sukad jai, prisilaikant priešingai, liepė suvaldyti ^save, ingyti dorybės, žinomaKbe yįL mai nėra liuosi jmo kryžkelių. Ant galo; nors kam viskas
Ties užmokesnio; vieni stygavo, 4«id žmogaus tikslas esųsišla*sulig noro klotus,, ai* būtų laimingas ? “Ilgu, ilgu man ant sviei savo principų, tekdrftorSH reikalo ir su tokiomis vinti savo dvasios ii kūno jegas^ viešpatauti ant silpnesnių; tOi nors ko reikia, viskas vra; tartum, spaudžia' man širdį Ine
rijomis, kurios laiko- kiti pabiro visai pasišvęsti kitų žmonių tarnavimui, naudai.., tai, verkt nenoriu, ašaros bįra?’
dejuoja Vienužis. Nėburišto pradu.
Tokių ir šiems panašių atsakymų niinėtajin ldausiman mo . yo, nėra ir nebus žmogaus laimingesnio už Salemona karalių:
tačiau T. K S. nariai pri-J kyli žmones^priskaite aštuoniasdešimtis su viršum; .tikra vie-.
•jis vienok taip apie save sako:/‘Surinkau sau sidabrų'; auksų
Ibjkikytis Ročdelio prinripų, nok žmogaus užduotis ant žemes lieku neišrišta; žmogus pali ir karalių turtus; ko vien mano alds geidė, daviau jomsf savo
f naudodamiesi męs nori- ko, kaip.buvęs, patsaįfs&u mįslė. O turėti aišlmš atsakjunas širdjįiai lęįdžiau ragauti visokio saldumyno; bet visud^e daly
pastatyti rūmus, kur kopė tan ldausiman yra labai svarbu; be to, žmogus klaidžios gy
kuose išvydau niekniekius ir minčių suspaudimų ir kad niekas
ja užimtų pinhų vietų, šio
venime, kaip vaikščiojus tankiam .miške, saulei nešviečiant. • nepatinka pasaulyje” (Bkl<8—11).
.
o žęredami paniekti, mes
' Užtat, kad niekas nesiteisintų: nežinojau, “ išklydau iš tik
Nors 'žmogaus širdis ir maža, vienok visomis pasaulio gė
valome persiimti tarptoiitišro kelio” (tšm. V, 6), tų svarbiausį žmogaus gyvenimo klau rybėmis jos nepijpildysi. Kada Cezaras, užkariavęs pusę pa
» dvasia. Mūsų visudmeprivalo remtis įnoniškmnu, sinių išrišo patsai Dievas; žmogaus užduotį aut žemės aiškiai- saulio, ingijo garbę, turtus, naudojosi vmojums mČgumam, tu
brolybe/ lygybedr visito- primine Išganytojus, sakydamas: “Ieškokite pirmiau Dievo re ant galo: “Ar tai jau viskas!!” Aleksandras Didysis užė
karalystei «r Jo teisybes; ir vis tai bus jums priduota.” Tų mė visų tuomet žinomų pasaulį; išgirdęs esant dar kitus kraš
taika.
\ \
1,4Suprantamas Metas ir čia* tikslų kart-kartėmis primena4 žmonėms Kristaus įsteigta Bažny- tus, jam nelinomils, nuliūdęs verkė, kad negalįs jų pavergti,

I

-*

Kad mūsų tai pat laukia, sakyti nereikia; patįs matote, kaip
gįliine kasdien aplinkui kerta senus ir jaukius, didelius ir ma

žus. Todėl pirmiau ar paskiau visi, kurie dabar gyvename, tu
rėsime skirties
šiuo pasauliu; gal nebevieno mūsų jau arti
galas.

Pagalvokite, ar galima ramiai gyventi, pežinant nei

dienos, nei valandos. “O kada trūksta vidurinio ramumo,—
sakošv. Grigalius Kisenietis, —- visos gyveninio gėrybes, kaip; į
mitai: tortai,, sveikata ir tiems panašūs daiktai, negali minim; y

būti tikrai malonūs,” Kiekvienas mūsų mato, knip’sęsta, jau
čia besiartinantį savo .g;alų, turės tarti su kenčiančiu Jobu:
“ Mano dienos praėjo, mano mintįs išsiblaškė, kanjdndamoH
man širdį. .. vienas tik grabas man belieka” (XVII, 1—11).
‘Jei žmogaus galutinas tikslas būtų gyvenimas ant žemes,
vienas tik žmogus liūtų nelaimingus, Kiti sutvėrimui —• pauk
ščiui, galvijai, hy-tik sveiki, sotūs, atsigėrę
užgandlinti.

y 4

«
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kovoti dri savo principų,
irt tik dvasios priemonėmis,
niekas neprivalo taip elg< kad pakenktų pačiam jm
ui, arba’ mūsų draugų
IgTų žodžiais tariant:

*
Todėl ir aš, kaipo Bažnyčios tarnas, jn-adėdamas aiškin
ti jums tįkybos mokslų^ šiandien išdėstysiS šį klausimų: kam

Žmogui duokkų, tik nori, kiek nori, niekuomet jo čilm ant že

mės fieužganedįsi: vis dar jis ko-Uors trokš; žmogus iš prigim
žemes gėrybės tai? tarsi, muilo burbulai; jie įvairiomis spal ties veržte veržiasi prie laimės, tuotarpu po trumpo, pilno vi
vomis gražiai blizga, bet ūmai sųpliuškšta. “Kad maži hu- štikių sielvartų gyvenimo — gula graban, humes nepažinę*.
ymne,
sako šv. Branciškus, — statėme trinkeles is šukių, mė- Įėjimas užgesinti savo troškimų šiame gyvenime yra aiškus nudžiagaltų Ir purvų; kuomet gi kas mums‘jas išardė, verkėme; Ar gi prigimtis mus taip skaudžiai apviltų t Jau pats negadabar patįs iš to juokiamės; taip pat kuomet nors papmtysL rodymas, kad .geidžiamosios laimes kur kitur turime ieškoti.

žmogus gyvena čion ant žemes? Pasakysiu, \kad žeme yra iširėnumo’vieta^j* dangus — mūsų amžina tėvyne; parodykim
kaip teisingai sųkošv. Povilas Apaštalas, jog “neturime<ia me, kad mūsų prie pasaulio prisirišimas buvęs niekniekis ir juo Kadangi mirtis kasdien^akyvai mus j kapus veda, mūsų troš•* ’ln things essential unity (veriančio miesto; bet būsimo ieškome*’ (Žyd. KIS, 14). kas. ,.
;
\
kbnui privalo išsipildyti anapus gralio, Nėra čia -nuolatinio
i things doubtful liberty
Klausykite!
;
‘
Paklausykite šenos Kytųgyvėntojų pasukos, kmi paaiškįs gyvenimo. Anot šv. Povilo: “Neturime čia tveriančio miesto,
all things charity?
I. Kiekvienas, žmogus iš prigimties trokšta būti laimin sakomąjį dalykų* Tūlas išminčius, kurs, iki sotie.? paragavęs bet būsimo ieškome? ’
llį&ui lietuvių kalba reiškia: gas; prie lakais linksta visos jo mintįs, žodžiai ir darbai. Tuo visokių žemes niūgiūnų, matydamas juose nesant laimės, nu
II, Paklausykite toliausi Kad visi gyvuliai žemyn gai
tarpu, anot dainiaus.:44Sunku gyventi žmogui ant svieto: iŠ taręs jos paieškoti plačiame pasaulyje; skersai, išilgai išvaik vus nuleidę vaikšto, tarsi, ant žemės ieškodami sau laimės, vie,
r ‘Principuose—^vienybė,
visur vargai, nelaimes spaudžia; nuo nuliūdimo .sunkaus ir kie- ščiojęs visų žemę: neaplenkęs nei kaimo vargšo surūkusios ba mis tik žmogus į dangų Žiūri, nors žeme vaikšto; todėl Grai
inčijamuos klausimuose —•
| to sunku neverkti, kad Širdį gniaužia. Lopšyje verkia, svie- kuiŪS, rni miesto rftiių; bet vis veltui huyę«: riiur sutikus?
kai žmogų “antropoa” vadina, kų mūsiškai reiškiu “augityn
f

f.

•«

4

A

>

•’ > i

-

«

... I

•

’

.

*

/

•■ -

• .
* -

. I
J

_ t

4
t

• t

klysti: k*d arklys spangM, tai ne
apgavystė, tikto! tavo didelė nelaimėj neg ir aš tokiu būdu jį spau
gą nupirkau.

f

E? ~ jau keletu, kartų mes esaine
l^ųpriminę apie korespondenoijŲ
E rašymų.
Kiekvieną kart eea-

'•

B: nie sakę, kad korespondeliciEMnMk, *• X — I^ka ’šv.
K’jos, tai ne mokslinių, probletnų
P risimas, bet įvykusių faktų ba- Beiro to Panliau* parap. klsbUto
jgA gavimas. Korespondencijų sky- kun. J. Simonaičla
sekmadippy 21. XII. įvyko p.
Kųžiųs laikrašty yra įvestas ne
E* arams padangomis skraidyti, vino uyątoinžje/mitingM.
fcne kokioAs svajonėlės ieori- gą, grąžto prakalba at|dart ir doiėriųlr
jo joms lieti, bet paprastiems ant galo užbaigė gerb. kun. Simo Urėto lik nerdejąiii ii
^Įmonėms apkalbėti savo reika- naitis. Urėto skaitlingai auriHn- pMŠŽadljo ]&$ iilicnų llUt
kusių vyrų, moterų ir jaunimo, mane dar pasiteirauti inle t
Ir reikalus tuos, kdrie
Bestovi arčiatiidaĮ prie jų širdžių mitinge atsilankė garsus blaivy v% ir įsitoiyti į iv. įjudmiėro
K
Mes, visit pirmiausia, esiune bes skelbėjas kun. Saurusailto. Jto draugiji- Susirinkime dalyvavu
kalbėjo apie reikalingumą retoti
sieji pareiiki gyvo noro
g*, darbininkai. Tat’ gi plučiįrakotai, spaudų ir platinti blaivybės
kitą mitinga aHiadauaioje
g; siu! kalbėkime apie savo reik;upropagandą.
Klausytoji
gau

t-Jus: sužinokiiiKKkiek mieste; yje. Yra gemi žinoma, kad jei lie
siai
jam
plojo.
Susirinkusieji
Mtytuvis ką užsimos tą ir. padarys, ką
m dirbtuvių, kų jos išdirjm,
tižiai klausė ir mano pranešimo a- pažadės tą ir
Žinončs čia
kiek jose darbininkų dirba, ko
j m Lietuvą ir apie šv. Kazimiero tikibhiiai ir tautiškai nusikratę,
kias algas jie gauna, kaip ilgas
.draugijos pastangas per apatidų myli savo bažnyčią, užlaiką mo
valandas jie dirba, ar pikių lai•izulinti lietuvių tautišką ir tikybi- kyklą, remia ketai, draugijas, įtu-- - —
u
į ką dirba ir.tt Ir tada, žinoįtrai-dorinį susipratimą. Žmonė rių ypatingas remžjaa yra nenu
| ina, tas visas žinias, kartu, Ur
se reiškėsi meilė prie tėvynės Lie-v
ilstamas kum J. Simonaitis. Gar
ba bent per kelis kartus, sukli
i*
tuvos ir noras padėti jai šviestis.
bė Eliažbetho parapijiečiams! —
juokime į korespondencįjas to
Štai pasirižiino ir meilės Vaisiai : Reikia au malonumu pastebėti,
ppsiTjskimtr laikraščiui.---------gerb. kun. J. Simonaitis paža’de*
kad p. Liutvirika — lietuvių
Tolimi esame lietuviai, npra- .jo visomis priemonėmis remti to
toinę mitingui davė už dyką,
i
šykirne
lietuvių gyvenimų:
ėmė jokio mokesnio. Antras pi*
pasistengiame
sužinoti nuo
ringas įvyks Bayonne par.,’ sek
kaip senai lietuviai gyvena ap
madieny 28. XII. lietuvių par. sve
rašomajam mieste; kada jie
tainėje (23 str.) 7 vai. vakare.
pirmų savo draugijų suorgadirDBL^KwmS<o1
Prašoma lietuvių skaitlingai aiaižavu; kokia ta draugija^ buvo,
iankyti. , Programa ir pranešimai
• MOTINŲ mJŲtoB
ar ji da tebegyvi£ojay' ir kaip
i
LKŪDIKlŲ8VBlKATOS?fl
r
bus įdomūs.
gyvuoja; kas jų suorganizavo,
Su pagarba, ,.
■ - t
&* j
ir ant kokių pamatų; kiek, da
i
Kun. St. Pavilktus,
bar draugijų yra k kaip jos įvŠv. Kazimiero Draugijos įgalio
y
f vuoja; kiek lietuvių yra,; kaip
tinis Amerikoje.'
skirstosi, .to kuo užsiiiua.
V
214 Ripley PI.,
r(
7V '
H* Juoba, esame kooperatoriai, tai
b
Elizabetli, N. J.
" studijuokime artimai koopera
------------ --- ------------ r-,
cijų ekzistavimų. Nepagailot
•kimo vakaro, kito, jeigu patys
, WESVILIEt ILL.
nežinome, pasiteiraukime liuo
I <
.senesnių gyventojų, ir.sniulkG
£== • 1 « Turbūt .mūsų koresp. užsnūdo,
nienišklii aprašykime savo kokad nieko nesigirdi apie , mūsų
ŠSTRAIPSNiy IX);
miestelį.. Tad stengiuosi aš, šį bei
■ lonijos kooperatyvu istorijų.
;
MOTINOSMAISTAS.
*4~ Taipgį. raŠinėkime apie ctabar
tų pabrėžti.
. *
i

rf*».j.u

t*
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r
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Būtų Motam* ife-taa parašyti apltotaltoą kolonijai lietuvius, jei
jie ii t* atadinf* veiktų. Bet dė
ta,... u keH** refct? Peikti

ir negalima.
Štai kad to Lietuvių Namo Ben
drovė
auorganiruota jau antri
Metai. Rodos užmanymas turėtų
užintereanoti kiekvieną diejuv
New Haven’e, nes ntinėtofcįatoigos
rikrias yra įrigyti nuosavą lietu
vių namą
avetaihę. Bet vis-gi
negalinga sakyti, kad bendrovė au
sta taip kaip ji privalėtų augti.
Ir, jei ir ateityje taip augs, tai lie
tuviai nė per dešimts metų liesu*
lęuks ąavo svetainės. •
tofeverta mums sukrusti?
Niekas neateis ir nepabuduvos
mums svetaines, jei mes patys
tuomi nesirūpinsime. O tų mes
visi gerai žinome, kad svetaine bū
tinai reikalinga.

tojas tai jau supraAtup didko žmo
gus turįs jĮvi ausi, .
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Pleiskanos sunaikina — j

Ruffleaatgaivina!
■ Kaip vanduo nuolttoa JaiSdamai int «bn«nš
iimufct duobę, taip it plei*Jan», nota w«ta
bet tikrai, ■uMlklna plaukų falcnta .ir yt*
nrietartiml pldukų MpIonSliinO. kurio «u lak
ku paliduOda nuplikimui.
N«pri«i!eiikite Iltokio atiitikimo prls hy«(!
Naudokite..
-

„
7

<
tuojau«, kai tik pąstebijiilt^ , plel»4ci»t»a—
-r.„
_ neivarių baltą- lupynCllų pirmi pa»lr0aym«
aiva galvoje. Rufilta sinalkina pleiskanas ir paraįijw augimą juaų jplauką.
Bonlęa 05c, aptlek«e, arba ui’ 7Sę. i>ri|lunčiaino atačlai ii dlrbtuvča.

K AD. RICHTER * CO.

• i•*

, 104-114 So. 4th Street

Brooklyn, JN. Y. ,J
t

LietuviškosKrautuVši
JUSTIN SH0E AND CLOTHING COMPANY f d|
146 Ames Street ‘
.
Mostelio, ĮĮįjĮ
>
. i‘ ___________________
:---------- !---- ^-AND>-------- - ----- -■
\^Sįp'
LRwrence,
Mass;
134 tawrence Street,

r»

i

DU APSIGAVO.
—-Bijok tu Dievo /Antanai!
Pardavei man aųHį suvis spangą;
tokia apgavyste jokiu būdu nega
li, būti dovanojama!..
i

PARDUODU

Mes užlalkom geriausių čeverjdtą
tlel vyrų, motery, berniuką ir
gaičlų. .
•Dėl vyry ir boysą — apatinių to
viršutinių marškinių, pnnčekų, kai
li ieną, naktalzų, mvederiy, .kepurių
siutų ir overkotiį, įvairių stallhj.
Mes- esam prityrė, nes per 10 meta
krautuves užlalkom ir apie. 10 metą
čeverykų dirbtuvėse esame dlifto
Mums apie čeverykus lengva paprato
tPkur geras ar prastas. Tokiu badu
mes visuomet užgančdlnain koetgsgto
rlus; svarbiausia lietuvaitėms motok
rims katros myli kad čevčrykal
mai atrodytų m kjyos nespaustų, tai mes ant to jau gerai prityrę' n
visuoj<*t užganėtllfiam su musų čeverykais ir stalla, nėr skirtumo Kai
kiek diktos kojos butų. Katrie pas mus sykį perka tai jau lieka vūrifl
kostumerials,
•
■
/
•» Katrie gyvena netoli nuo musų krautuvių Monteito ir Luwreimift|
tai atvažiuoja ypatlškaR bet katrie gyvena tolinus, nėr skirtumo kpklįti
me mieste, Pennsylvanljoj ar Californljoj,' mufns atrašo laiškui''
šiai turi pasakyti kokių čeverykų nori: aukštų ar žęmų, su diržll
■ su raikščiais, vyrų, moterų ar boysukų. kokio numerio, tai mes/
M|
atsakančiai ir užgarantuojame; jeigu kas nepatiks, tai sugrąžą
gal ir Tamstoms nekoštuos nei centas, mes apmokėsime vlsuš ek/q>earof|
Moterims čeverykal nuo $2.50 Iki $5.50, vyrams nuo $o,50 iki^TJM
boysukų nuo $1.23 iki $3.50.
.
Laiškų rašydami adresuokite sekančiai-:
*
.
.į

’ JUSTIN SUOK AND CLO’ĘHING COMPANY
|
146 Ames Street
Montello, Mafltt

Parduodu veikalus scenai, origi
nalią mano veikalą muzikos meno
srityje. Parduodu Juos pilnai pir
kėjo sąvas^lai,—payiėnlą asmeny ar
draugiją tę atsisakau, vardan pirku
sio, nuo visą prie veikalo teisią ir
nuo autorišką.

JUSTINAS MlCKEVIdygS Įr KAZIMIERAS PETllEIKIg.
5- A

Parduodamą operą ir operęčlą yra kiayferauzugal,
ęa
klayferauzugal, partitūras ir oror
chestros partijos; tas: viskas pereis
pirkusiują valdžion. Pirkėjas lais
vai gali pasirinkti blle vieną vei
vel
kalą ir užvaldyt jį Žemiau nustatyta kaina,

[♦

-t

F
Labai daug Malonių bijo pirkti BADIp kadangi jte mana kad
į. RADIO YRA laimi keblu nustatyti Ir vartoti. Ttt baime jau mist*
1 • baigė, Musų Inžinierių Skyrius, po ligų tyrinėjimų surikto binto
r gerą ir drūtą TOLI PASIEKIAMA tūbą setų (Model II), karto toto
į LENGVA nustatyti ir tildyti, kurį Ir* VAIKAS guli puduryū. • Rftj
I SPECIALUS jsetas gttll Ue^tl aiškų balsą » Iahul tūli .nuo 10 Įimto
; iki 15 mylių tolumo, šis modelis II RADIO taip geras jei da Mąnrad
■ nĮs ir už kltu«, kuriuoR kiti parduodu daug augštesne kainu* Musą
*-RADIO*pigus ddto kad:’
,‘
?
1. Gerai padaryti.
’
|
- 2. Mes parduodame laimi daug*.
. J
3. Jus gaminto i tiestai Iš dirbtuvės, nėra krautuvės išlaidu ■
. pelno.
’
4. Mes punluodiinie už CAS1I pinigus kucl sutuuplus kuygYtoMĮ
lės išlaidas.
>
. KAldo duos- tnu daug Itaksminim ar tu gyventum miesto ur toft
K ūkės.
UIKVCS Tak
JUW»piUįV<IH^
įF'UniiVl l RVFUi
U lJ'MHUJkjn
IIIVV vuH
vwn
.pa^lnėHįšamktl
gerai miftlIJ'Ąų
anglišką WUl»IJ
kalbą ir
tšniokyn tavo
I kus. Tai gerinusią
h>VANX Tas yra ekonomė
gerluUKiir’ 1
DOVANA.
ekonomiųkas—pirmus
pirmos lita|M
UMf
r Uos Ir paskutinės. ‘ It įiarduatlaut netnotysL ’
i
Bu Jjiekytenū -RADIO siunčiame pilna* informacijas kaip ntotOB
r tytl ir vaidyti. .
Katort šito HPiMipruNto Mė II RADio tikint mm (trtabd
.1 SlpttK nfituoid doleriui). L’Ž viskį nieko nereikia dadetl, agtuvaa nMH
dėjimui.

,....
liaudies operą, vieno ak
to. Pirmą kartą statyta "
Cliicagoje, 1908 m....... 250

3) “Vaiku ar Mergaitę” '
farsinlo turinio, dvleją
aktų operetę,Pirmąjį kar
tą statė "Gabija,** South
Bostone t « H * » • ■ « rt • • *, • * 800

t

4) “Pirmoji
i

5) “Ųąlrias-Išradėjtt
trlją aktą komišku opera.
Pirmu kartu stata "Opąretės Draugija,’’ Brooklyne. (Yra anglą 4į|goii
vertimus) ....t......... 1090
6) ‘
EUČiųfCaiilienė,“

i

t

-b

-glH

........... .m ... . V.tMTOrt Sf KI'CON.J, KUOMET VŽS1SAKAĮ
RTANDAltn RADIO VO.
. '
?(1
‘ ūo i <'UiM0iw llhlg.
(Darbium®
Cunton, Glito.
/
Dears Širs; Englosed flhid Mouey ordpr fnr
(TMrty^M
Elght Itahąrs) piensn senti me one of ymir Medelį H RAUO^JM
m'1> indiullng vveryihing— muly to u*' mul Inaiturtams.
.truly,
. ..'***w^H
J
■
t
My name is:
jfl

<

šellą aktą mytologinl operą. Pirmu kartu stata
"Gabijai* Ho* BosMe,
1024 m. (Yru vertinius Ir
anglą kulbon) ...........
2000

Suiiltaotl:

My mali luklresMIh

MOKAS HRAAUnUS
0>m,Kainu, llthB»ni»

.....i i ........

Iiii-r.^i.ii

<

X

*•

k*.

ŠITA KAINA BUS TIK PER 30 DIBMŲ.

D “Birutė,”
.
melodrama ,tautos opera,
dvleją aktų, pirmą kartą
statyta Vilniuje, 1006 m. $■ 250

trijh aktą opera, revollueijūniško Judėjimo laiko- .
tarpia. Pirmu kartu stati
*Gąl>lju,” South. Bostone.
* (Derasi Chlcagiečlal) ...

^J

Nupigintą Iki
$38.00
Modelis II

——c

k
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Vyras. —Dėl to, kad kaip esava vįęni, tai tu man ne išsižioti ne-

**

1
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GERIAUSIAS VAI1mW
SUSTIPRINIMO mMM
SUDIRBUSIŲ HM®
MOTERŲ.
■
Tūkstančiai Randa Stebiį|B
lengvinimą į Keletą

Jei Jusy gydytojus dar nto» ai
Jo
dėl JUhij, nueilkt pus Ju*0
. b
rlų Šiandien ir nmdplrklt booidM
vtidhmsi Miga-Tone, Nugu-ToneH
GUDRUS ATSAKYTAS.
ŽIhu gyvumą, veikme Ir pajltaęjfl
r-.
vėJimleniH nervinu* ir rannienfą^B
Ūkininkas vežu vežimų šieno ir buduvoja raudonąjį kraują. »UmH
narvus. Ir Iubul ftoMnK
susitinka žydų, kuris jo<klausia: tvarius
didina Jų ištverme, Jlu eutdJi-Jg
■ Juozui,Ui Juozai, tai ką tu čia viliantį miegą, gerą apetitą, putHU
Plojimą, reguliari, vidurių vaS
veži? ’ A
'J gausiai entuziazmo ir ambicijas
— Malkas — atsaki^tkiijjiikas, Jus netilluučiat kaip reikiant,1 n|
dyldl jį J J Ik, nieko Jums gsMg
jeigu Juiiis’Ir hepageibėty. JIOM
loiiuH priimti ir jų*'tuojau* pfl
jaustis
geriau. " Imkit jį per ketofl
NUSIMINI VAGIS,
nu ir jei pęsįjaųilt geriau, Ir W
. I ■
>■
dysit gerinu*, nuncSklt atlikusiąW
• Kartų užklausū vagį,, ką jis da ko dalį pas Jūsų aptiekorlų ir E|
PAVARGĖLIS PRIE BAŽNY rysiąs kitame pasauly; vagis nu- gražins Jums Jum; pinigu*. IraM
Nuga-Tone gerai žinodami ką fta
ČIOS. » ‘
simines^tijaky
darys dėl Jusą, prisako vlsi®w«
koriams
Vurpntuotl jį arba «ug|n
veiksi, nieko; Žmones jūsų pinigus,
Pavatgūljs 'stovūdaniiis prie baž
jei «Tųs būtumėt ■■
nėdlntas. Rekomenduojamai, |įB
numirdami
nieko
nepasiima,
tai
nyčios, graudžiai skundėsi:
tuojamiĮs Ir parduodamas per riM
tJekoi’iuHr
'
— Prieteliai, pasigailėkit var nebus’ką vogti.

lietuviai gali atsilankyti ant susi
rinkimo
ir patirti apie B-ves JAUNAVEDŽIAI PO VESTUVIŲ
stovį ir tvarkymąsi. . * •
. Vyras.Buvau labai kvailas,
‘ - Briidinves Korespondentas.
kad aš tave ūmiau už moterįr
— r.i...
’■
Žmona. “ O ai* irr dabar toks
kvailas esi? • ■ - ĖfciŽ4Bi!ra,3r. j.
/
•
Vyras, — O ne, ■ jau dabar pmu
.L. ik fc.. S. *16 ktioįoje įvyko ėjo tas kvailumas.1
Žmona. —* Taigi mielasis * turi
mažos permainos, pasikeitė zlu vaiįiyU.
. datąi- statomu^ būti labai' dėkingas man, nes ma
tai, aš tave jŠgydžiau is to. kvai
Juozas Matuza, o ižą. A. -Ožkelis.
lumo^
••
‘, Prisirašo trys nauji nariai. Dau
■*
— «
giau, žada prisirašyti po Kalėdų.ŽMONA VYRĄ BARA.
Pajėgos mūsų kuopoje didėja*
"
.
'
'
r’<
Tikimės, kad neužilgo parodysime
žmona. —* Kaip drįsai mane bar
ką bies galime.
,
.
ti prie svečių.?

.-y-

*"=-• c
_ - Jr -

paklausi:
— Ko, judu »iišatės?
— Kaip gi nes mušti — tai’ė vienas. Jis sakę, tad kunigėliu de
šiniosios kojos 1
sakau penki.
— Kvailiai — atsake kunigas,
Kunigas nore .amas sulaikyti jų
muštynes, atsh edo to liepė nu.
traukti batus |r suskaityti pirštus,
. Tie pribėgo i ienas už vieno ba
to, kitas už antro griebė ir pubū
’ Z
.
ga su batais. /

dan Kristaus,, sušelpkite mane
vargšų, aš dar šiandien įiie nieko,
pavalgiau.
— Tai koclel neini dirbti, juk
matai, esi sveikas!
subarė pra
eiviai.
Bendroves susirinkimaif atsibū— Mieliausioji, kad dirbčiau,
iia kas antrų trečiadienį (seredą)
tai clarlabjau norėčiau valgyti,—
kiekvieno mėnesio, -Draugijų Sąry
atsake susimųstęs pavargėlis,
šio Svetainėje, 310 East St. Visi

•

%

MOKYKLOJE.

Ktnmt ugavo.

k

Mokytojas. — Ką tiktai aš tau
K.b.
takan, tai ffena ausiu įeina, o ki*
kunigas to pamae netoli jo mu
tu iieinH.
šantis du jaunu vyru, neiškentęs
Mokinys. — Dabar ponas moky

J

•to

St, Untmi
Mtamyomhi dėl utMkyuu,

I

Kartą yaikžčfcL Vilniaus uode

Nešrht motina reikalauja, daug .so ' ■
• -i
» ■»
esančias-kooperacijas.
Būtų taus
ir sveiko maisto, nes ji netik save
Vietos klebonas, kun, L. Brigmagerai, kalt stipriau stovinčios peni, be. ii;mažutyte gyvybe, kurią ti
kisi palei L Dailus keksai- Ir koSęlės nas smarkiai taisosi, to jau atro
kooperacijos kas mėnesį išduo niekad net. -kiro pieno-’ ar stiprumo.
do labai -gerai. Ačiū Dievui jam
tų savo apyskaitų, tuomi su Reikia pap. stu valgiy,' gerai išvirtą.
,* ■
Perdaug aptl rbtų arba labai- riebių operacija gana sėkmingai /pasise
teiktų inspiracijos kitoms ko- valgių reikia vengti. Taipogi nereikia
valgyti keptų valgių. Nors'svarbu, ne- kė, parapijopai linksmi matydami
lonipjorns. Žinoma, reikia ap ščiai
motinai griūti užtektinai maisto,; savo kleboiią ir vėl sveikų ir d^Ūrašinėti ir lietuviškas veiki bet reikia atminti, kad persivalgymas
..Šingerįš pradeda budavofi dide
pasunkina organams darbų, ir gali at tų.
mas: vakarėliai, susirinkimai nešti rimtų ligų.
*
. Vyčiai buvo surengę “motioįi lę dirbtuvę, šulyg patiektųjų pie
Nėštumo laike ir per visų Žiudymo
ir t. t Bet jie to visi kiti ap
laikotarpį rekomenduojame ‘sekamus pietures,” kurie pusėtinai pasise nų,. kainuosianti $2,000,000. Mil.
rašymai turi hųti. žmoniški, be valgius:
Visokių rūšių sriubo,s-7bet neperdaug kė. Tik vienas papeikimas — ap Žiniškasai namas bus tarpe Antros
kažin kokių ten filozofijų,. gar sūrios, rūgščios ar kitokios. .
garsinimų komisija viski nesidar- to Trečios gatvių, prie gelžkelio.
binimų ir visokh| kitokių nebū šviežia žuvis—smožipta arba virta,>r
. Kiaušiniai—vienas, du kasdien.
bavo, tokiu būdu ne pusės nepel- Tas. žinoma, suteiks daugiau dar
tų ir negalįmų dalykų, k. tv Virtų javinių košelių su pienu. ar
irijom, kaip kitais laikais. Nuo bo darbininkams.
‘ ‘ angelai, ”,
‘fc lakštingalos/ ’ Smetona.
Mėsos sykį į dienų—aviena, veršįęmt, liet, veikalo gryno pelno atliko
Reporteris
mėgėjo viso gyvenimo apraši- ajutiena, kumpis, lašiniai ir vištienų.
Duona turi būti valgoma bent dviejų $53:50. Tad vyčių iždas šiuom i Red. pastaba. ■— Tamstos kitu
mas, žydo barzdos išvaizda to dienų senumo.
kart nevisai tuščias.
raštelių tuoni tarpu negalime, su
daugybė kitokių bereikalingų Paprasti skanskonlal—šaltakošū ar
ba kiaušiniene.
,
Liūdną primint kad mūsų tarpą naudoti Perskaitykit korespon
šiukšlių. O visų blogiausia
‘ Vaisių reikia valgyti daug, ir žalių
apleido .varg. J, Kudirka, išvyko dentams patarimą, ir rašykit jo
ir virtų.
tai užsipuldmeijmas .ant kitų kerimai—pienas, koko, ar pasukęs.ne.t į Pennsylvanijos kalnus. Pas prisilaikant.
žmonių, neteisingas aprašomas, Arbatos ar kavos mažai vartoti.
Gerk užtektinai vandenio, jei galima tarasis vargonininkavo Čion metus
iškoliojimas, nuplėšimas gar dvi kvorti į dienų.
. to pusę, visuomet buvo pirrn’utiius
štai
trys
pūkus
receptai,
kurie
pa

bės to to t
DETROIT, MICH.
įvairins valgius irtuoraj patim laikų.jai* veikėjas kaip parapijoj taip to jau
•»
teiks motinai ypatingai .sotaus muisto.
Tatgi, laukdami naujų mėtoj,
nimo
visose
rengiamose
praniogoGrahayi Deimantai
.
Fedčracijos 4-to skyriaus vakar
prašome visų korespondentų 1 puodelis Borden’s Evaporated Pie se, neapsiriksiu parašius kad jau
no.
■
■
rašyt trumpas, aiškias ir tei- 1 puodelis vandens.
nimas neturėjo to vargu kitą be ras įvyko gruodžio 14-tų dieną,
3
puodeliai
graliam
miltų.
.
ringas žinias. Ilgas to sumai- 1 šaukštas cukraus.
ras tokį sau vadų kaip .Kudirka. švento Jurgio parapijos svetainėj:
; sytas su visokiomis tolozofijo 3 šaukštai sviesto.
Tokiu būdu užsitarnavo didžios, Buvo stivaidinta “Motinos Šir
4 Šaukšteliai bukins pauderio.
pagarbos nuo visų. Laimingi jūs dis/* Šis veikalas jau antru kar
mis korespondencijomis Raiky
1 šaukštelis druskos. '
kiaušiniai.
.
5
tu čia buvo fsuloštas, bet tik dabar
pittstoniečiai! sako mūsiškiai.
sime — Naujosios Anglijos ap -2
Suplak lengvai kiaušinius, pridek Iže
• •
*• - <
■,
f
skritys to centro valdyba įsako lių ir vandenį, o paskui persijotus ki
Per ir po švenčių kaip jaunimas ošė 102-tos kuopos^ West Sides
tus dalykus. Įmaišyk ištirpintų svies
jaunimo Vyčių artistai, vadovau
redukcijai tų daryti. M
tą ir gerai suplak. Pilk Į pasviestuo- taip to suaugę rengia visokių pra
tus bandelių kepinio indus ir kepk karš mogų. Apie tai bitų kart.
.r*
jant jų gerbiamam dvasios vadui
■
... . ■
.....V'- ——
tame pečiuje 20 minutų, kepta kiaušiniene.
-Ataųj. kun. I. Bereisiui. Pirm lošiant,
2 šaukštai Borden’s Eagle Brauti
buvo perstatytas kun, I. Bereišis
Kondensuoto Pieno,
1 kiaušinis. ;
*
pakalbėti. Užėjus priekin seeiiefa.
Septyni aštiindaliat puodelio • vutl*
rijos gerbiamam kalbėtojui, visi
dens."
, .
Sv.'Kaziuiii't'd paį-apijoje pasta- ’'triukšmingai plojo, nęs jau senai
Cvertis šaukštelio vaiiilos;,
Viena šešiolikta dalis šaukšto uutmeTik ką Išėjo iš spaudos aStuonl, nau
go.
,
’ romis dienomis, gruodžio 14,1,5 ir jįįs buvo čia kalbėjęs, o kadn jis
ji muzikos velkiai, dainavimui su
Sumaišyk Eagle Brantl ir vandenį 16, įvyko labai gražios, brangtos to jąir kalba, tai gali klausyti valan
♦ plano nkomponiineritu.
getai. Suplak kiaušinį Ir pridek pyle
pieno maišant; gerai. Pridėk vanilųdr dideles iškilmės -—keturios dąšimt dų valandas to vis norisi kad fa1. AMta yrieS dienų (solo). ,$t,00 putntegų. Kepk ant vandenio viduti valakų atlaidai. Dalyvavo daug
ginu kalbėtų.
niam pečiui Kada peilio asmenys į2. IvalflSdidę (solo) ir
svečių kunigų. Pamokslus sajež
dčtos
kifiušinlenen
išeina
švarios,
tai
Aušta Rytas (duetus) .... M’
šį vakarą jis kalbėjo temoj nio3. Oi, Dainos (solo arba duet) .50 kepimus baigtas.
sekantieji: kuū* M^dvinskas, kun.
tijiita čtoijis, to alpinai apie širdies
4. Hfiklumtts
, Nesuprasta, apleista mergaite nėru iŠ Bakūuas to kun. Karalius. Visų
(diietas bussui ir sopranui) 1.25 knygų paimta. Raikė brendimų donge?
idealus, gi mums nepaprasto įspdDifmtenėlis (duetas) ...... .50' lis jaunų mergaičių pereina per |dki pamokslai buvo labai įHun°kipau- 0o padarė, kuoinet jį gyvenbho
laikotarpį mUerljos ir rūpesčio — Mo tl. Žmonės labki tdžlaii|įi»Į. Brįe
D, Lahte (mišriam kva^
tinos
Jums nepatiks Šitas—dėlto, feid
Mul arba chorui)
vatodai^Mkrito nuatikiais nuivic.50
jos
netenku
pasitikėjimo matlamps. keturios dešimts valandų iškilmių
7. SDiUu (mišriam kvartetui
tė tikrenybę, kup visi neapąakoinotlnų atsisuko prlpiiilnti
arba chorui) .........*. .75 Daugelis
kad šitas laikas yra vienas W kritin- papuošimo labai datig priridėjo maf buvo sUMayėh ir užganėdinti.
. f
Imant visus veikalus sykiu !?1.00 glitusių mergaitės gyvenime.
Seserys Kąritnieriėtės sii savo Lošimas ir-ii i
Saugumas
gult
teisingmne
mnltiųhpe.
iSčjo gerai. 102 kuoKlysdami užsakymus, siųskite lt
mokyklos
vaikučiais.
biuras
ITklPlIojlnms Boi^en’p Ragio Pieno
pinigus IBperknnt pašto money or 'prie Jūsų valko valgių sutelks Jhuį
pos Lietuve i Vyčių artistai puikiai
derį ir adresuotai sekančių antra- kiekvienų veikėjų reikalingų vikriai taip-gi neatsiliko — gyviausiai da
Jšsllarinę, < ir savo užduotis dar
iu:
t
sveikatai, Suprantama, šviežius oęas, lyvavo.
Parapijoilys akuitllnRui
*
nmukštymus. užtektinai miego Ir sveiki
puikiau »tl ko. Mps gerbiamųjų
gelbsti. Bet lankė atlaidus, daugeli* ėjo UpaA, BAČIULIS,
įi pustiU»k*nilnUliiiiĄtulpgl
7
nepamiršto
tomistus netinka, niekus netinku..
jįtoties ir prie švenčiausio.
r. O. Box 16, So: Bortoii, Mom. jei
įkaityk Kitjįn štitiipnidiią Ra* imttflCi
BJdmkTtv parapijų
bur
utį/dtidi ir
atŪC'iuii
i
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nėjo prokuroro pakartoti klau
taip žiopčiojo it kuolų
^reifanną nauja,vatfy- simų,. _ ir
js. Jau not ir “džjurė”
^ Wtwi8’ lt>25 metams?pradėjo
1^
juoktis, o apie publikų
, gerbiamieji, kad 'tat nereikia
nė kalbėti. \
išrinkti .tinkamus ir Luisvąrannių ; fUiudijiinai/’
ritins whw f valdybą ne*’ savo veido ^pymai, klumziA-

y
&

l’t

«

I'

* vfigbodamaanpio
ŠJiakio kr tintlięę hy uždair
nnvo,k dabar esu filialamdaugiau S ksQ laimėti (?); iš
tęs priežn^es Mknndikfti dre
jeigu tfliakys lnibų, - t- *
darbščios valdybos priki pasirodymai įtikrino proku- mėu,, tai t ų Pknndikni tais
ir kuopos veikimaj*

t

■

n

772 4<8T
OADVM
mirtim

toikJk

'niadių plotu

■jSkpndėb). valstybes advoka
tas kulbėje į prisuiktatuotou^
visai kitokiu tonu. Matyt,-yra
labai demokratingas žmogus,
nepakenčia jokių vabalų, ku
rie ardo visuomenės ramybe.
•Ifa atyirai pareiškę kad iš los
korespondencijos matėsi, kad

CAMUkąmK'irj — HdVnA 1 ta>lRiny ilftojo* himloH
h kv rluta

.. -į i •,
.
- I
LeHHttrtkiis;iitaxaflAprie*
Boštėfu* ssWč> užtėmi tūta I
viot.ij, 1-nv
bus.didelis,, hef ne. visiškai pd-| nvnnER siiop th1iwt.iaskJitywu>, 4
lui'*
Ofl
uaviršio tal(Jm(l|lh(J
^^*1**! n -• vi(.tujtWro
atities w Ws<
lietuviŲ1
na.
.p nuoš
ilnas smilės l«Bir>ioi

hus Bos|gpo aptemę. 1 rinesius Igreito )inf4inviui<» preke
saulės ; užtemimas • matysis Uf w.
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Daugelis Bostoniečių ir iš kitų
Masšaehnsctts valstijos daliu <

T

■*-

ano U ry t<*

................

O-

IB|Į «* M

J. MACOTIKU,
A

G®m® mnmhu r
otiM vAtAMBoa:

i
roy ųir teisėjų, kad- esandarię* traukiami n^alęomybėn. '
*
ti>
.Jfdktaktjr''b44'l»
Fanatikų
Vakarais
eini patys save nusitaisė. To .■ Taip kallĮi ūkiai bobos ir “gilig?,*’ kurty* wdftry stovi vyks į minėtas valstijas
M® A BwMwty, fo
kiu būdu, prokuroras, nors ir IpeĮųyoS j>j
MUirtlt
*
Cllid
ny^, nes jin ro- akundlųunaani, v i|w jį ilga punuityti 1W nimš. saulės už’’
teminiu
porui »mnmntmrtfc W«e prtuU Turt
turėjo apie dešimt liudininkų, kiiųjn, kad ftvo’oėrklėmtg gu
.v
.
‘
, |iM»tkfatlp lūuibež
Mtiroknuil.
eilė klųpėiukų. Prokutarua <ie4
Bostone saule ims užtemtifTurl būti ,,N«l r melsmu UoikailHpasitenkino sn vieno kuo, Gar li viskų, įtafmtu LtisusMšgmu ftkeontavn, neaiškino žodžių
N. Bo. HMM WM4>
kvi.i
riLUUnUttu ta’nM nž I»rlžlin’ėttf.1ij (busip. AMUppkl,
maus liudijimu, o kitų visaį ne-,
K.U4
\
h
L
I
s
1J|«.
IJHlziansmsp
KAB
ęl
,
aut
Muhotong
Runk,
♦vien tik tadtan rybose, bet ūšauki, t y. apta penld, šeši atU’
Tie^a, *’K lelVig** turbūt tu mo atskirta suktam* ir paskui. užtemimas bus 9d 7 vai. ' UŽte-p<rtoa*sr<wn. (>hH
mimas baigsis 10 $6 vai. To I
'
durlečiai neatstojo vieno knn. ri ’rarijta > tl ip , komantuoti ir visų korespondencijų. Jis įtikAliaktai-bars dety šukuoti, nes Tino prisaikinhiosuis, kad jie kinWuHanlė ta. tėmdamfl
Garmaus.
ir p. “K.” linkta šltakinč koIfouth BfoltoK MMI. ..
.(Bus.daugiau). . ...
gali imti nors paties Šltakio per pustrečios valandos. Dr-.[*
i,
W
“•
Vamir
džiaustai .saulės tateinimtait-ę-ĮČft’MtaH* Real Ertate. Visokių Darom Mllita
f*TOERA0WOS
M Jr.jtagftiėągirita ,kųd by- vcrifaię, vtattak jta neprieina
traukiam vakarai®, palikom, vk
y-"-1* i“-................
vivninHti
“
htpdi’audirnų (ibsumve) agentas.
j
'
SUSIRINKIMAS.
takto* ruktai ritama.
.
|ų Įnamio r-4 povų tukshtavių .prtaMtokioH konkliit/.i jos, kaip ms a
«tn nunnt>.
M1 w_
T(.L
^ortt)n
■. PR<MSKireCUrAMAS
*Įii |ll>»i lM» t> l
dolerių praleido 5
,
' tiktai . “Sandaros’’ korespon
- K
———
MOji afH 120 Marine Moad, Tri.
Katalikų Federacijos 3-čio ■
7 * O ktalink įuhdikų drebėji
- - ry-" rT--į—--T
dencija yra visa perkošta PUIKIAUSIA - VAKARBSNS.fe^s‘'"1
e rtgnįata susirinkimas bus sek- [fI
Šiomis dienomis legislatūroj mo ir jų atsakomybėn trauki šmeižtu ir juodžiausiais pur
tadteny, gntadžfo 2$ taaj po
pakeltas - Kast’ Bostono tilto mų, tai jau vargiai ir dabaT^* vais ant kunigo,
po globai- % w«sia p«iki«L TO*“8?* Art?SENA
uai,f
klausimas. Projektuojamas til uis “Šros” redįjpniktaitagalė 
draugijų ir kuo^ųjtata". MOTERIS.
penkių sandarta(Uų ir vie vnkurTenę gruoHžio 2Š <l„ 1924',L
tas
’
eis
nuo
Boston
proper*
Į
tų
miktabėtk
Kogi
skundikai
7
imi
Virt'
T
’
nrimum
fenfek
.
apysenes motortos prtevtoŽmaionėkiteateiti,nestureBįnoa.
no kataliko liudijimu; advoka < VaLVaiy., 1 atlipi,JOS
w
va-Unt«
hoSIų metų, o mergaite 18$ lr«eciway,
Kast Boston ; jis lėŠRos apie gali drebėti? Kta.gt jutaųt? idme keletu labai svarbių daly $i4,qooW
■192
Kast
Seventh
St
Ta
vaka-plviejįj.
nęika
prto
jn
hntl
nuo
7
vai
tų- kalbomis ir teisėjo .instruk
Tel 8o,Bo»ton 2B0L'
'
4
......
...
.
. ... IrytO’lkt G vai. v«k. Uet mokėsilos misakomybėn gali patraukti ? Gal
kų aptarti.
.
cijomis •, ta^idkintiojt išėjo none bus puikiausia v^okiaisJrt^me. viktobas Ulevičius,
dabartiniu itaikio ir ex-redak.■MKtaipii
t
l5n/
Broliai katalikai, dabar lai-, >•
spręsti bylos.
Jie buvo savo gardžiais valgiais ir įvairiu ir I(lmns
torious barzdos!
»
■ TBIS 8YK 2UD18I.
kas, pradėkime dirbti.
Lr.....—,
-------bute apie dešimts 'ynlsndų ir igimisiu programų, kaip tai:į^eigu-sulig
vK.
’
^'
kaušo*kriV
f
•
.
’
-------r*
*
'
Žiūrėkite, * neužmirškite —•
murika, dainomis, šoktais, pra-■ • 1
' """4
; Jaekson, buvus vietios gatve* niinatistus 'miernotų; ‘tai’, visi negalėjo sutikti—pareiškė raš
| mtilioj,' tuoj pa mišių.
karių kompanijos
vieė-pirmi- 'paltaotoiotiojivagys,, žmogžu- tu, kad nesutinka. Kaip bal kalbomis ir kitokiais pamargi-Į
< . •?. ‘
Valdyba. •Cnmkas, buvo nulaižęs net^^{džiai rtakalautų užmokėti iiž jų sai "pasidalino; niekas nežino, mnųus, Naujos nares hus pnF •
s J—1'• ■ rri r (TJ -*
- ■
imamos už numažinta įstojimą. Į|[ ' •
(GUMAUBKAB) r,
išskirant valdžia. ’ ’
000, kada jis tapo sugautas, tąi “ labdaringus’’ darbelius,
•ir.viiw« rldrA«tt4rffw1iCiAt
Jtamalos ir žvyrto, metalo, Šleifo- ir
. GRAŽŪS VAKATELIS; mėgino pasiplauti, šokti pro
Išnaujo byla bus tardoma K.ltlOs ciai nepngnilt,. tai atei* Įjįagpalo Šlfigeli^. Tai yra seniausi Ir |T56 MMn a, ihiUM.
4 ‘
‘
Laukite,
koleivininkai
ir
kit ant vakarienės, gardžiai pa- ||f attykanClnnsi stogdengiai So. Bos- ' •■' 11 L'r_l >
saiisio 19 <}., 1925 įu,..
. J ,
*.
-r*- 1
■
'* • IJ ton’e. Visas darbas gvarantuojtuntia
Kalėdų vhkare Marijos Vai langų ir? nusinuodyti gasu, bet sandariečiai, gausite atlyginiValgysit, . • pamlmksmmsit
ir [I ir ypatiskal pernnrtmas. . . 1
* I
4
*
keliai buvoįrėngų-ėsana gražų, nė vienas būdas nepavyko. Da
įianjcnnis uKtal, galėsite j*.
’l
‘ i ’OT v
| Kalėdoms pritaikintų vakarė bar jis yra.iigopbuty, ir yra vilT, V . *•
■*
Utį ^mokėdamos- tik pW h
p į^j ■
LODTUVIS
/
i
’' ‘ *'
PRANEŠIMAS.
'■
lį, kuris susidėjo ‘i§ ltaimėliOj ties, kad nemirs.
*
**-s
"
*
*
-įir.I-,
stopnio.
yel; g(X
w
*
h
• '-■ •;* •■'■ ' " ' l 1 I , ■»
* žauKmų ir. kalbų.
Kalbėjo
• Šhiomi pranešu kad užtai'Visus kviečiam -ant vakario- l|ž_jB=aBfi=s=5S^^
‘ Advokatų kalbos.
geibi klėb. lomi K. Vrbonavi- l VY0ię ąBSIRINICIMAS.
nūs.
' , ,
[ ———1———-•—-—--------kau. agentūrų siuvamų mašinų
", ciusj kun. P.\ Strakauskasyir
Rengėjos. fmi1' '^'"
1
. ..... ." H
•Pasibaigus
tardimui ,ph% .-p $mgėr$owing Machino (ta,'■t
L. Vyčių 17 kuopos priešnie$ ,4cUęw St. Kneižyš, Vakarų Ve‘ nuo 9 Iki 12100 »d
minusia kalbėjo į prisaikintuo-.‘kurios' yra žinomos kaipo geiki r Ir «w'5^1il
dAA.
KneŪys. * žmotaų-bu- tinis susirinkimas įvyks’ paneOfloaa uJOanriaa tai
sius Sliakio advokatas, -žino- rjausios. išdirbystūs niąšiuos. TRIJŲ ŠEIMYNŲ NAMAS U
ir Dedtfdltalal*
\£> puspilnė svetainė. Visi pa- dėly, gruodžio 29 d., 1924 in. na,-kaip- paprastų už tūks- Kam yra reikaįngff^ kreipkitės . Pigiai pbrsiduod^ geras trijų šoi || LIETUVIS GRABORIU8
7:30 yakave ‘ savuose kamba^-Lsitenkino programų.
*
tautinę, kiekvienas jųįvakątiiš pas ųianeu čia^irtataint šutau- myiuj mecliųis n^ąsį-su vispjs in- II Suteikia geriausi paskutini putaruavirrtjj, rodei verta paa JI kreiptis/
^Jg|ppv*.. '• •
S. Huosc? Šis susirinkimas bhs
taisomais, po fi-7-7 kambarius, ga 11
• v
.
* A
*
1 I
"* 1
lagjrkį
ąavo
klijentų
prisaikinpysite,
mažiausia
;1(1
procentu,
Ofisoadresatu
‘
svarbus. Bus rinkimas nau
r o šiluma, elektros šviesa, mandy-įj
258
Broadvay,
Soirth
Boston
jos valdybos seRan.ttauąį me tiesiems‘. ir Įeisėjuty; panamai K. P. TAMASf TAILOR SHOP nes cta-į. vi$kks’ labai geram sto- II
. Tok S. ft OlB&Ay, ,
- rT
.
(Tkmošiįūas).
ISANDARIE6IAI BUČIUJE, tams. įė to reikės apįartį va
i’y.je, daug žemės; raudų $145 per JI Gyv. 820 E. 6-th St. S. Boston
mėnesj, kainuoja tik $IŲ)00, leng- H
ji; y ,
(Tisinis) • ;
. .rVfr- , '. ,
/'
jaus, seimo ■ rengimo it kiti (IŠ to. mukta tik klįjento grieš- 28 Buekingham Street,
vios išlygos; randasi labai geroji
:| |»?i w> >0mcww
uai širdžiai). ; Toliau jis dėjo
< - Hariford, Connn.
SUsirinkita
t ' Nevtackas, žinomas cicilikas svarbūs reikalaj;
| VALANDOS; JOto
vietoj netoli Uplmms. Corncr, Į
Vmij^tangų'si'i^n^tmti
žo-(Giv3(l)
.
?
Ofiso
Tel.:.Soutk
Boaton
8072
—
R.
Dorehoster.v. Kreipkitės pas TI-|
.y Ir didelis keikūnas, “Keleivio” paskirtu Įaiku, Atsiveskite ir
TUS P. asams. 395.Broadway, Į Ręsto. Tet: So. Boston 1W2—W.
5 redakcijos narys, liudijo apie naujų narių. ..
V.
d.—
Soulh Boston, Mass. TeJ. So. Bos-1
TliL. So.
-K
>
.Valdyba.
Lun» Garmaus prakalbas ir gie t
ton 2340,
( (S20-27) f
r
*
‘
dojo” paprastųjų liberališkųjų
’LletuvlJlkaK Gtaboriua, balumuoto* id
jmC Iteal Katate tt Bubile Notaras.
F’ giesmę. Gi kuomet buvo pra
v:
DAUG GIRTV.
< 143 W. Broadwąy»
SUBATOS VAKARE, GRUODŽIO 27, 1924, 7^0 VAKARE
dėtas prokuroro klausinėti ar
Sonth Boston. Mass.
Restoencija
: 237 B <»• So. Boston. i 251 Broadwy, So.BofftaF
nėra kataliku priešas, nr jis i Ne visiems bostoniečiams
•
PARAPIJOS
SALĖJ
'
■
—
—
—
- --' ;i, - / • *
i tiM, ar jis ne socijalistasį tai Kalėdos buvo linksimos — lai W Rast Sevunik
Cfcaeįūfeį d«m) ' ■ :
:
South’Boston, Mass, Lietuvių Ir lenkų apgyvento.! kolonijoj.* |
ife
kraščiai
paduoda,
kad
kilčių
¥
■‘ panas cieilikas neprisipažino
p,000 lietuvių ir 2,00Ūienk», o tik vJe- i
-f .*' ■ - /’ .Tai bus phihhtiniai šokiai po Kalėdų_______ ’
na drabužių krautuvė. Biznis
r
š *esįfe socįjaįistu
sarmatijosi nakty .trys iriirė, o devyni Ant
tas per J5, metų. Tas biznis turi Imt j
Subatomta mw a iklff ftfc
4)«3$dyti savo * tikrųjį * veidų* mirties patalo, nuo.riiūnšainės;
greit pardiiotaR, nes savininkas yra prt 1
p
doinfe nuo s iki 12
verstas greit* važiuoti į Lietuvi), Tas I
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ktausytojams, kad sočijalistų
redaktorius yra pelės cnatlystiuio ir tik iki tol cypia, koį lca-

Netoli Kendall Skvėro,
, Cambridge, Mass.
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REUMATIZMO KENTĖJIMAS Į
Nemanykit kati einant į> senatvę jau ir |
turit kentėt Reumatizmų. Palengvini-1
mtis gali ateiti grel&tm negu jiiKUmno Į
te. t'HIROPRAKTnvOS Sistema (Spb
nal Artjustmeht) siivalnys .sustingusiu'? Į
subartus ir prašalins, tų kentėjimų r
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ateinančio seimo “tlarbiniiikas” bus dienraščiu, ,
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liau katilikai bus tokio npri-

- Barduoitme naujus ĖUICK
automoMltna «U SeftUls brrtknis
(moforalslpolklRusloa, trirčiauaiofl BMdUnoa ant kelio. Galima
bu Bulck lengvai pradėt valiuo
ti Ir letigrm saaūbdyL Nemo
kantis valisoti pili lengvai ilk
mokti Ir ta mttsg parelba gali
statimo, tai “Darbininko” Sta*
ma grdtal gauti įeltUmij (Ulfc palaikyti ribiįi BojtyĮfe*
eensO) voitnotf automobiliu. *
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Esp {galiotas autoriaus prHIurČtl
ir Gludinti šiuos veikalus;
“ConsUium Eacttltatis ” Apvezdlnklt ir litine," “Birut?." “Užburtąjį
Kunigaikštis,* •'šrebapjute.’’' “Lietu
vižlais Mllljonlerita*,* ‘TarnnitA Pa.
moko" (valkams operetė), "Adoma*
ir .liova." "Valiam ar Morgai tf?’* Ir
operų "Egį?, žaičlij Karaliene"
. Taip-put galima pom mane gauti
visus M, Petrausko spausdintus vėl*
kalus, 'Klauskite tntormndJu šluom
antrašu:
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Tikrųjų lletnvlfikij ratnunaiij »tnw |
40e., 5 av.
$1.30; Popos Mledal su Ia Į
pelinis 50c. už svarų, 5 HvaraI — $2.00{ Į
liepos iletlat be lapų Ctk*. sv.r U sv. — I
>3.25; puplaiškių lapai 7r>c. avų 5 rv. |
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Teipgl parduodame batarejaR, KADIO ir visokiu autoteOblliatns reiktaisome motouu nebraoglai Ir atsakančiai.
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nlal patarnaus hUOattūtųr'flMM**
se, nepaisant ant kokių kapinių,
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Teipgl pardnodame batarejns, KADIO ir visokių dutftaoblUams reikmenę, tnijenj, tufeij Ir 1.1, pigiau negu kur kitur mieste galima pirkti ir
taisome maginainebrangiai Ir atsakančiai.
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į pilis, krrtrtui aki* ttitišįmijfr
> amblljonlštom<aM®a#X>£iifih
J grųžinu feriMt ttMoaaa

Mes žemiausia kaina suveda*
me dratus dėl ŽTiesoe-iHIumoB
ir jėgea .. .
JOBU F. LYDON
824EStreet Tei. 8. B.4269M
; TEISIAS: ELEKTRKINAS
Specljallstas dėl namų suvedimo
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Batono:>Hėtuvitn katalikai

pradeda susiprasti ir pažinti
* les nemato.
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ŠMakys labai laisvamaniškai bedieviu komedijas. Mat pas
į - paviedojosi. Sakėsi, kad jis taruoju laiku iššoko keletas ap
Įdėjęs Šmeižiančių korospon- sireiškimu, kurie atvėrė kata
[«itamijų kun. Garmaus pagerbi- likams akis ir parodė laisvama*
kad jis visas religijas la- nin ^liėyną.” Tatgi dabar ka
įjmi gerinus/ į Dievų tikjsff ir talikai jau visai kitaip žiuri į
lietęs visu laiku prielankiau- draugijas ir spauda. ^ Katali
' sias bei daug bukesnėmis aki kės moterys jau hė vienam be*
mis Žiūrėjęs į kun. Garmų, ne dieviškam agentėliui parodė
gu kad kiti jo prieteliaL Kun. duris, ir liepė neŠintis su tavo
šlamštu.
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Bostono katalikai labai daug,
TUMfeMe feteth Bootoa 854d |
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