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Brazilija. Vatos išdirbystė.

1 Suiv£ m l)a.'-
m Kon-

rZaknam. Mass. — ...J 
ir lė; mninkni pa'dre-i 
.m.v.•• • es sugrįžo d-m ban

Australija Moterų algos
■ Industrijos Boardas misiatė 
įminimam aigą moterims Tai 
trisciešini. aštuoni Šilinga.! už

:Keturiasdešimt.' -išiuonms ia •-

Qeveiaįwfečf
paskelbė.
maži s..

tafflrišktft spaudu ir jį ka^ 

plačiausiai paskleisti tarp Įmo

nių. Geri laikraščiai yra nam- 

< dmgmnrfu daiktu, ir verti di

džiausio užmokesnie.

ŽEMES DREBĖJIMAS 
APLINK BOSTONĄ

rialui';’.1

darni nepaprasto 
reiškimo saus'm
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m o
Ant ežeru ir upių

Merrmiae'o upės -nori.- 
gi a tis i a- d rel >ė j i mą 'a t j a r. t 
vardo universiteto pro;’, 
žemės drebėjimų žinovas, sa-uo. 
kad Merrume'o upės klonvie 
buvo drebėjimo pradžia.
’“TTavei7FiilTy;\ sudrebėjo na
mai. vienoje vietoje požemine 
vandens dū-i;- 
skiepo r. s ir. .- 
(Iroveland tiltu 
mė. P h

‘ piinką tę Tederaci
“ Įzilijoj-- .-andas’ iefąffT 

įninki Her
’|iėje.

Namas beturčiams.
j buco gubernatorius, -m 
d.. 1924 m. pasirašė -. 
kuris Įsteigi? modą. ? 
bus naudojam;..' s ta t y : 
mų Permm'buer mi-'-srę 
eiams.

•, Kanada.' Darbe išsipletoji-K Darbininkams. 
uaas. x Mnu.treaĮw-^kšdP-hystėš^+«s^;uv: 10"UhoŠ7

a i s t ra nspor t a c i j <; s >
• • pastaruosit 
odė mnoiankv.

Ws
_____ : uričio mėnesfĮ.popjeros 

Fall Rivet, Mass. — Audėjų Valstijų 
ua'i.jų lebgatai suliko 

........ muiiušias ant 10 nuoš. 
jalgąs. Kompanijos pereitą sa-* 
'''ititę paskelbė, kad nukapos 
j algas am i9 nuoš. Seredoje 1 
Į imi jų delegatai turėjo susirin-• 
,'vimą. Nutarė priimti tokias nl- j 
[gus. a?s nematė gerų pasekmių : 
įsireikiui išėjus. Du delegatu 
i'naisavo už atmetimą, keturi už 
(priėmimą. Kitą panedėbį nu- 
o rištos algos mama galma. Ta.

----- KlfMĮ ——-
GTAHNtNKArS, KKTVBttG.M 

STJBATOMTS

Metama ............................ ........
Oilnibety ir ‘Bostono «plelinkęs£t

■aetsms ................  : .fe
‘ ’ Darbininkas.’ ’ '

366 Rroadway, So. Boston Įfak* j i
Tel. South Boston ft20.

oHHHMįi vijus Žinios iš Lietuvos!
Į DarbininKu Kojkmacąę.
Į kompetencija muga Ir stiprėja. 
į Iš vsių kampų gauname žinių, 
.kurios 'viškra darbininkų k<

_ jperavimą save kolonijose ir 
ikompeticiją tarpe kolonijų. Ik’ 

iap-;šiot neturėjom sti| 
Suv. įiš Pennsylvanijos

■nta 2.907.599 Į dienomis atūžė g\ 
'.Kin i ją išgaben- Įsiryžimas konsaiid 
ru. Kita popierajtl s Įlėk a s sav-.

I rengti .didžiausias prakalbas ir 
; nepasiduoti kitom?- kolonijoms, 

'b'as. žinoma, labai džiugina 
t mus ir visus susipratusius dar- 
mininkus dienok katk’iriems 

KoiiKtireniams darosi >š 
•m. ma: Pennsylva.iija 

’-ŠKirst’ didelį Šposą.

'.Ir-.ioiižio S u. tai'; .ionav. s 
ir Palemono- stočių nežinomi 
piktadariai apiplėšė greitojo 
traukinio Xr. 1 pašto vagoną.. 

gi šiomis p’agone ftuvo vežamos kai kil
iausias pa ■ Hų stočių pajamos ir pašto pi- 
iot;, stipriu- ^gaL Buvę tuo metu vagone 
apieimkč.]<\ 'du’saugolojai suimti.

Kriminaline: policijai o.vmr- 
dam suimtuosius saugoioj..< 
Markevičių ir Miehaiiovi. na

■ lės meiles. Kaltimpuni iūv®;.
• kad jie neleidę jiemą apšivesfi.^

Stačiūnai ; ■ š i tm 1 i ų aps i< r.)'.
Apie Stačiūnus prasidėjo 
gystės. tai vienu;- m: kilti ė iš
siginsiu apvogti ūkininkai'; 
daugiausia vagia aps i vi i k imtis.

:• š. m. Kaitks-šA
K. Peiraitytė-- 
siuvęs sudėjo: 
įmani jos hū- 
■pintą ir išne- 
n r. vž iis pas?

<

£

ant grindų, 
sprogo ledas. Paukščiai, katės, 
šunes. kralikai ir kiti gyvuliai 
rodė ženklus išgąsčio.

Išsigandę žmpnčs pirmiau
sia pamislijo apie eksplioziją. 
Kadangi .-Ketone yra ekspliozi- 
jų dirbiuvės, tai tnoj teirauta
si ar neįvyko ten ekspliozija 
(lama, kad ne. Pagalios tik
ra žinia įranta iš Harvardo imi 
versite-io. nes ten yra kas se 
kundą instrumentą nustatyti ■ 
užregistruoti žemės drebėjimą.

Kur drebėjimas buvo smar
kiai pajustas, tai moters su vai ■ 
kais išbėgo i gatve.-. Kiti pa
mislijo. kad jų skiepuose spro
go krosnis. Todėl žemyn.

žemė sudrebėjo, tai Bo>- 
ėjo greitasis traukinys, 
drebėjimas ii užtiko Bes 

Tai mašinistas

S150 Už DANTĮ.
Salem. Ma’>s. — II. Perr.t. >_• 

. •■•.iitas. ža.id? su i.i i? am

keletą narni?, j . ■

.VfcLI DARBĄ

, Iuokai maži. Kederacijos sal
imas yru nutarta laikyti Plula- 
klelphijoj. Darbininkų Sąjun- 
;gos seimas i"gl gan. kad kokia. 

Ų--ii.. R. Rabb Į nušvilpti ten. nes pn'Hadeiph.ie- 
tehnynoms pa- Čiai judinusi ir grano kitiem.' 

įbL$Ū-00 už kiek - 
ųu^

šia padarytas jų pačių. Yapč į- 
tartinas jų prisipažinimas, kad 
jau kuri laiką abu ruošęs’, ’š 
Lietuvis visiškai išvykų į e.ž- 
sienius. Jie tačiau primygti
nai tvirtina, kad vagoną api
plėš? banditai. Pasak tardo
mųjų. apiplėšimas įvykęs trau
ki ai v. i L.'-m a am. 
banditai atsidar 
rakteliu :r 
saugotojam 
grobę buvu.
gaiš- pakietus 
traukinio.

t: am kiemo Įėjo Į grįčią ap
laistyti kraitį ir kraičvežiamš 
įlipą pašlapini;, kad neper- 
sproktų važiuojant per vėją.

slinko a- 
K.raičvo-

zia: pnsisiapinę iūpči.- '.ižteki' 
na! sėdos į vežimą nieko no- j 
matydami nudardėjo -į paskirtą^ 
vietą. Nuvykę į vietą uiidu^-i 
daru Kraitį -ado 
spintą, matyt buv 
pK^išlapinę. kad nebeina^ 
vežime^ yra. _ B u vo duoĮgl" 
Btacmnų Policijai dėl sųnMli 
mo daiktų ir kaltininko, heB;^ 

ĮikT Šiol nėra surasta, Patar^^l 

na kraičvežiams ateityje 
atsargesniems, ne.ę •jaunaved^^ 
paliks be kraičio c- įaunavc-DS 
džiams dideli nuostoliai *43

įMontello. Clevelandaą ir 
. roi-fas-irgi nesnaudžia, ši; 
;Monteįlo atpiŠKėjo septyni 
.riai. sutriuškino Cievelandą. ir 
Įdalrar stovi pirmoj- vietoje, m- 
|ri penkiais nariais daugiau už 
įCievelandą. štai ;ų nariai: 1. 
i.XI. Vaieniukevi-iutė. 2. Boles- 
pavas Kavaliauskas. Kaži- 
pnieras Germanavičių?-. 4. Po- 
[vilas Gotautas. 5. Leonas Prai- 

» šas< Ų. Antanas Kitkauskas. 7. 
ypėtoliaA ?

t Tėmykit Montollą ir im<lr.o- 
įkit įam taip, smarkiai skri'ti. 

’ 0-MonioIliečiai daromi herojai?-.
’ Žiūrėkime.

I ~i Spaudos apaštalai.
i ’GAUDO DIDŽUVES. '
j Meksiko pakrantėse keletas] -^ntelloje susidarė labai 
Gaivu gaudo didžuves. Jų aps- [gražus Imi v?- apast.i 
L-._ž'___ i.L.’likiškos spaudos

•‘Šitie apaštalai y.a t 
!ge kooperacijos ir i' ' t /Clji’ L » » » »»' ■ ' » ■ ’ • ' 1
(dvasia, kad jie .jau imbepasi-ityt- nej ni{11’ko,ns.
Menkina sava kolonija, bet yra t Kiek automobilių Lietuvoje.

po '■ pasirengę traukti ir į kita- ko- ( 1>ai.krį(ų(> p,]. Lietuvoj buvo 
Uonijas: pirmajam savo piaršn:- p.(,iristrunta <14 privatinių ko
dui jie numato sekančias kolo jpįvjtl automobilių, 79 motori- 
piijas: Bridgmvater. Stoughton. 1^ pjatforTnns jr *214 motnoik- 
X. Abington ir \\ . Hanov-r. »

7-’ -paskui jau trauks toliau. \ a-’ 
dinamieji spaudos apaštalai y-< 
ra šie: Juozas Daugeliavičius. Į 
Antanas Akstinas. Benedikta' Į 
Tamulevičius. Juozas Balnui-1^, 
či.us. tonas JeskeHavu-ius ii 
Mikolas Kamandulis.

Daugiau tokių apaštalų, im
kite kiti r.avvzdi iš montellie-

Nepakeliami mokesčiai 
Vilnijoj.

iš ūkio gyvenimo šioj apylin
kėj tokio -naujienos. Vargas 
su mokesčiais. Kas savaitė 
nauji mokesčiai, kaip išmaišo 
piliąsi. Štai jie: I) nuo turto 
(Majątkowe'’). 3) valstybės iž- 
d ui C“ skarboive ”). 3 už gaivi - 
jus. 4). valsčiaus mokesčiai 
••gminne". 5) seimelių (“sej- 
mikoAve"), b) apdraudimo mm 
ugnies ir toli dar galas. Der
liu?- šiemet nepergariaus:as. 
Šiaudų šiaip taip, bet grūdų ir 
pusės nebus. Bulvės irgi ne- 
j>ernykštės ir greit pūva. Su 
malkomis gryna bėda. Sako 
nėra, iš miškų neparduodama, 
išiemet valdžios miškus apie

filaiintojii. Pjikretonę ir Balta-
iiji irž.Md - į r;)įsį kjrs> |M>t o-.vv.mtojams ne- 

apsvmto- į4)uOs paU()-tyti nei troboms sta-

Detroit.
'-re ulėms
v ė s b u v o- uždą ryt os . ? 
Dabar: visi darbininku

Aiicdo Kti i ūuų - 
nžėjup: Kordo dirbtu 

’ dien it 
ii- sugrą

Dirbę 124.01X1 dar--j
. Kuba: Darbo perviršis. K u-į 

boję randa.-i darbe. dauginiu, 
negu darbininkų, ir dabartini? Į 
darbo perviršis nuolat mažių;''> . . . . i
atvykstam mngramam? m p'e-i 
tinės Europos.

Anglija ir Valija: Mažinusi5 
pašalpa beturčiams. Laipkri : 
či.o m. 1924 iii. pranešimai pa-Į 
rodo sumažėjimą sulyginus sn| 
pereitais memis 10.8 maošini-; 
č-iais. skaičius žmonių kuri.d 
gauna pašalpą Anglijoje ir Va-, 
lijo.je. Į

Vokietija: Darbo reikalavi 1 
mak Čkių darbininkai. prity-Į

' re teknikai metalo išdirbyslūje. I 
ir prityrę darbininkai audimo Įprieš 
ir namų siatymo išdirby.-dėje. 
dabartiniu laiku- labiausia vi 
k a 1 a u j a m i Sa k s on i.jo j.

Nedarbas. Nedarbo situam
ja pradeda Šiek-tiek gerėti Vo. Į-tija patvirtino.
kiotijoj. ’ Pranešama, kad spa--;ij.>s ta anmndmcntą atmetė 
lio m. 1924 m. žmonių skaičių- j.\ imdė <>eorgia 
gaunantis pišalpą -umažėjo 
ant dvidešimt nuošimčiu; <aip 
pat mažėja skaič-ū- tų km iė v:- 
kalauja darbo.

Norvegija: Žvejų streikas.
Sakoma kad mažinimas mokes
čiu žvejam.- privertė juos strei
kuoti lapkr. 1 d.. 192-1 m.

Samatra: Reikalauja darbi
ninku. Kaskart .iidėjant (paikinimą,
kultūros išdirbystei prieita prie (
larbininkų trūkumo . I
__ švencarija: Dauginasi va- U(>nt.t 
žinejimas traukiniais. Važinė
jimą.- traukiniais dauginimasis- 
Šveicarijoj, kuris, prašilk“jo pe
reitą metą, atrodo kad bus nuo
latinis. ir žingsniai daromi pa-ję..
didinti transportacijos jierso- tino streikuoti.
Halą.

l VI: i
' iŠ! IT)k Vagiui nepavyko.

Kalifornija ui vaikų

įstatymą

Rusnės Muitinė pnmoša; ktttįjS 
atleistasa; iš tarnybos k-aipp 
nepatikimas muitinės vaidm'itty^ 
kas Antanas Petrauskas, pasi-* -S 
dirbęs mm muitinas buto ir nnęr 
pini.gii spintos rakius. i+aktĮ i šy 
na lapkričio 23 d. įsiveržė į tS 
Rusnės muitinės būsią, ir.- atr-# 
daręs padirbtais rakiais muiii?-?® 
nes nedegamąją spintą, i*<vog^.-W 
iš jos buvusius tenai piriigus — 
12.00f) litų ir 329 vokie^uj reU- 
tenmarkių. \'įenok. _Petrą 
kui išėjus iš muitinės hiįsto, 
pastebėjo ir sustabdė-twirUti-2 
tinės >arga> Ignas Kfuopelfs. 
Vagis, pamatęs sargą,., šoktfj.1 
prie jo ;r stvėrė ji už-^JrkleR, 
kita ranka stmm'<iapi2.'dJ<. 
traukti iš kišenės revolverj, bets 
sargas nutverę- vagi už rankos, ė 
neleido jam revęlv >rio ištrauk
ti. Po trumpos kovos Pefrain’* 
kas. nepavykus jam tiugslefi 
?<argą. .-markiai ii pastūmęs. 
mė bėgti, norėdamas Įi-aspmfcė® 
ti. Sargas Stnopoi s 
tuoj atsikėlęs ir ištraukęs re-1 
volveti. šaukė I >< »hė ganei 
vagiui, kad stismtų. grąsindų-A 
mas, nesustojus šans ą.s, 
rauskui vis dėlto losi^stoJtLs^ 
sargas šovė j jį ir pataikė 
tinai j nugarą.

Pakviestieji krimiaalv; 
rijos valdininkai pas nulyąij 
rado, užtaisytą brauningu 
tns nuo muitinės bnlo pĮij 
nuo nedegamosios spiutot1?^ 
pagrobtuosius pinigus. , 

I Finansų ministerija- 
muitinės sargui Ignui 
fift už stropų pni^igų :

šil

čių.
Vajaus Vedėjas

SUSITAIKĖ.
mip'-

tvirtino 
in.mt:'..

PATVIRTINO VAIKŲ 
ĮSTATYMĄ.

New York. — llndson kattn- 
s bulvaro bnsų draiveriai ke-1

.Ju vra 300 ir traukiniai. Taipgi laivai

MIRĖT KALĖJIME.
Chicago, III. 

me kalėjime 
l/co Korei z.

IŠRINKO PIRMSĖDĮ.
nirm- 

Jis

SUSIRGO
jus susirgo ir

•raitėj
yėngtii.

bomio įdaryti irtja Ufttai. Uitose .gfc. gi

Gyventoju prieauglis.

Rtreil

darbo aiirnnd čiai esą, pereitus keturis 
už baldavo -’S.! mėnesius pagauta keletas šim- 

i ut^loviĮ b;ite]tii. Tuomi užsiima Norvegijos
! firmos. Pagautos didžuvės ga- ; 

........ ... . . -a antra val>ti 1 būnamos į Norvegi ją. Pačios I 
a.iirikaviisi tą anieudmeutą. Ididžiosios didžuvės v 
■ita birželi Arkansas vai- . kū.lKlO.

tonan 
Žemė? 
Reading. lai mašinistas pu- 
mislijo. kad i jo įrankiui -nuo
gė kitas traukinys Tai jr> tie-' 
Groenwood stotini sustojo Įši

lti ar taip iŠtikro buvo.
< Bo-toho apylinkė'o •/..•■ 
drebėjimas nėra pirmuti- 
Paskutinis žemė- drėbė ji- 

yra buvus kovo 21, 1904 m. 
Tada, vienok, silpnas midrebė- 

• jimas tebuvo. Bet smarkus su- 
drebėjimas buvo 1755 m.. 1 
dienų po baisaus žemės drebė
jimo" I.isabone. kada tas mie- 
tas buvo išgriauta.-. 
Bostonas nbKuvo dideli-' 
tas. . bei ir lai nuo namui tada 
jie] žemės drebėjimo nušoko 1,- 
200 kaminu.

nie: 
ni.«

NUŠOVĖ ANGLIAKASĮ ,
Scjanton. Pa. — Stove Fraly.

streikuojantis angliškasis tapo Vokietijų*. Beichstfiga i 
nušautas. Tai jau antras strėi- <odtiu išibiko Panl £<»'•!><

• kuojantis angliškasis nu&kutas. yr«. ^oeijšldotnokrat

; UŽ PANAIKINIMĄ VAIKŲ Į
DARBO. i

į Washington.— Prez. Coolidg,-;
skė stovįs už vaikui darbo 1

kad no-'
kad valstijų legislatūros I
H-vaiku .larbo amen.t- b,.

loleriu.

GUBERNATORIŲ 
KONFERENCIJA. t

Wash>ngton.- l)vide<mit ko-, 
Jūrių anglinių valstijų g iher-’• 
■natorių konferencija Įvyks sau 
i-io 26 d. Bus svarstoma apie 
saugumą anglių kasyklose.

Valštijinia-
Statesvillėj mirė 
lis buvo pagarsė-
Savo draugams 

nusuko miliojnus j GAUS DOVANAS.

į Holyoke, Mass. — rarr Al- 
------------ inaea kompanija paskyrė savo

. AUDRA.
St. John’S, N.'S. — Del aud

ros negalėjo išeiti, nei

t HH > M i <’l MIUl I . •) U I ■ 1 . . ' '

Jie kasdien išvežioja 100,000 ^galėjo Išplaukti.
Įpasa'žierin. Jie gauna po $40 j ~ '
savaitėj. Reikalavo po $45.
Pasiiiįvta jiems' po J Ispanijos*

Tas iilyga* priėmė ir turėjo visas

Per pirmą 1924 metų pusme- 
Didziojoj Lietuvoj ir Klaipė- 

>s krašte Įregistruota 1L->27 
vedybos. 33.921 gimimai ir 13.- 
745 mirimai. Tuo būdu gyven
toji! prieauglis sakytu laikotar
piu pasiekė su viršum 20.000 
•/m., tuo tarpu kai per ištisu4 
1923 metus jis buvo lygus tik 
27.000.

3.000 darbintnkij $240.000 do K Šerėnai Antalieptės vnls- 
vanų, Tokias dovanas ia kom miuje vaikinas Ant. Jankauskas 
panija kasmet duoda. !jr p-lė*]Jud. Paliunaitė naktį

--- į iš G į 7 d. lapkr. ežere ahudh nu- 
NBFABflNIS KABINETAS. |sisknndino (prisigirdė).

Vokietijos premjeras ^farx (kant atrasta, ežero paviršy plu- 
bąndFsudaryti kabinetą iš nrt- įduriuojant abudu susikabinu- 

.riu .įvatiilį partijų.- Tas ne.pa- siu ir ai»t kranto palikta kepti- «



Švitra Brooklyno ; ‘ Vd^y^S* 

je" prisipažino. kad tamta

and suburbs
I fiountriee yeariy...

. iinofna- ir organtat-

SUBSCRIPTION RATES 
.................. ~............... ’ l"

V a u d e u s aktyvumas
I ewry TCESDAY, THUBSDAY and SATUSDĄYbuv^s fandti^te soctja-^ 

- -----------  fry ------------
MMKPH’S UTHUAMIAM K C ASSOCIATIOM OF LABOS
ay lĄcoDd-claM mttd- S«pt 12.1915 ■t'tbe post Office *t Boston. Mase, 

uader the Art of March 8, 1879."
Me t^r •ailiug at special rate of postage provided for In Section 110* 

Act of Oct 8, 1917, authorized on July 12. 1918.”

listas ir- Mokslo Pt-JQS na

mus sicijalistų sąjungos or 

gaut ' t Kovoj e' ‘ pavadinęs 
prostitucijos namais.- Chi- 

Įcagos "Naujienos ’ pajuto, 
kad čia nekoks komplimen 

... .$5^0 tas socijalizmui. Todėl sako.
..15.60 girdi tokiu jį i^atiklejo

te benaudį vandene-

Kiaa praeivis tolyn*-, L, 
nuilsęs per taukus, ie&kodiiųas /B 
nors mažyčio, bet sriauniai te7ęd 
kančio upelio, ai- nors šieta 
tiek judančio vandenėlio, net1 
jis žino, kad tekantis vandenė- ’ 
lis yra gyv.as, stiprus, galingas;: 
gaivinantis žmogaus širdį Hf' 
sielą. Jis (vanduo) būdamas 
gyvu nusiplauna, nusimazgjoja 
savu veidą. Jis nepakenčia; 
neleidžia savo gelmėse tūnosi 
drumzlėms. Jei kada piktas 
praeivis savo nešvariomis ko
jomis praeidamas pro šalį jį su
teršia. tai jis būdamas visada 
gyvu tuojaus praeivio palik
tus jame nešvarumus išnešioja, 
išsklaido n pats'vėl pasilieka 
tokiu kokiu buvęt. Tekantis 
vanduo, nors atrodytų menku
tis. silpnas, siaurutis, vienok 

; jei priešas bandytų jam kada 
nors pastoti kelią, sulaikyti'

" titrbą-
^■••v^Į'^bvąi^Į^— ir'tą® 
ynų natu/aiu Vjąaok tahąi 
svarbu, Įtampo pavargję^p. 
tų gaunama užtektiną! taiko at- 
alsėti, ir atnaujinti sunaikintą 
energiją. Dažnai girdime apie 
kitus kurie serga nuo 'persidir
bamo, arba turi džiovą; visi 
apgailestaujame, vienok nepa
galvojame. kad ir mums ' ns 
pats gali atsitikti

Kartais, nežinome kad esa
me pavargų. Pavargimo sini- 
tomų yra daug ir įvairių. Pa- 
prasčiausis pavargimas yra tas, 
kuris paeina nuo labai sunkaus 
darbo, ir atakuoja tuos., kurio 
vartoja muskulus nepratusius 
prie smarkaus mankštinimos. 
Geriausia gyduolė yrą poilsis;- 
tol kol nuodai kuriuos kūnas 
prisirinko, yra išplauna) •’ 'r 
energija sugrįžta.

Protinis pervargimas pa
prasčiausia šių dienų liga. Jis 
paeina nuo užsikimšimo K/a"- 
jo gyslelių smegenyse ’-ms y- 

uideiio .motu

Kambariai žiemos laiku turi 
turėti temperatūros tiktai 68 
laipsnius ar mažiau; niekuomet 
daugiau.

Oro temperatūra Kambaryje 
yra svarbiausiu faktožu prak
tiškoj ventiliacijoj, nežiūrim 
kur būtų, namuose, mokykloje 
ar dirbtuvėje. Tas yra pripa- 
rodyta Įvairiais būdais. Pir
miausiai.
temperatūrą, apie-75 iaipsniu. 
ypač kuomet jis drėgnas, truk
do kūnui numesti šilumą. Kuo
met oras pasidąro labai šiltas 
kūnas visai nebegali numeri

Mes dažnai užeiname ar tai 
tankiuose krūmynuose, ar tai 
dideliame miške ar tankioje gi
rioje kokį tūnojanti, snaudžian- 
ti ar giliai užmigusį, miegantį 
ežerėlį ar šiaip panašų niekeno 
nejudinantį ir nejudantį įsilie*- 
jusį vandens slėnį,

oras turintis augšia! - g» Miško tankumynas, suaugu
sios, susipynusios tankios me
džių šakos, neperleidžia per sa
ve prie tykiai liūliuojančio van
denėlio, malonaus, gaivinau- 

v., čio pietų vėjalio jo skaistaus
šilumos -7 1- ūš. ;• _ .. . i veidelio pabučiuoti, ne rustą-

ls tos priežasties ranuas n.-.- v- ... . _., • jam šiauriui jo miegančią kru-
smagumas. sunkumas vra už-• • , ,., ° i'-inę draskyti,
kraunamas ant šilumos -egi" , ■
liuojančio mekanizmo. širdžia vM>deneUs lai. miega ramiai |llu0 wgimo pasiskirtu taku, tai 
smarkiau mušant, sunkiau kvį.i^^uadamas siu pasaulio ra,- |,.................................................
puolant, kūno temperatūra k?Sl!iV;kaUSm,f-' 
k Faktinai Kūno atsilieki J« padubs atrodo r,-.■

■nokiu. Arjarfl kai vakarei).' 
jam jo krantų* kas saldžiausia.'

J. inialoniausias daineles dainuo- 
paeina nuo karštligės ':tlt ,ar Sodžiai aut rankelių |t,.upėių

w ... pasirėmęs, rymodamas, žiūre- i žino. <ad io tikslas vra nubėg-
Masma .vettoanStas pajugas lama6 , „ aJ)temus, plafiiy aK ir ten susiilej"t

nesmagumo mų ;X~erktų ir suspaustas nesuval- tekančios upės vandenimis.
•ct domo širdies skausmo pultų įtraukti drauge i. plačiąją, galins 

PaJeąa--|jo gelmes: ar rūsčiai pažvelgę- Į jūr-a. ir ten subėgus drao- 
galim^. •___■ -j* • -

padaiųtj daug daugiau darbe įęo]yn murmėdamas ū*>" Vl<-įpaiėga ir 
neg šiltoj. Šis atradimas papat 
sirodo iv praktiškame prityri- jų. yra Uegyvac. 
me. Kuomet esti labai šiltai^jj-— 
žmogus nenori dirbti jokio dai’dįojjmaį / ' - 
bo. ypač tokio kuris akstinu jiipk^mybės ne linksmiausi juo- 
prie sušilimo.

Industrijinėsc įstaigose '.i..- 
tirti praktiškos reikšmės. Vei- 
kiąnpįų, pąjč^ū i dūgiiĮiąS ; dapg 
-priklauso nuo-vėsių-ir smagiu 
'atmosferinių atpystovų.
■ P-^ršflimžž )furi t ir kitas pi 
vojingas^pasėkmę.'.. Būnant 
labai Šiltuose kambariuose 'Į- 
gauname 
nosyje, 
nebėgai 
sies viduje 
ra tu tonos, 
sk vsrima'

Mažiau

\t~cui. arba cftabčjai.
i G' Naujienų ’ ‘ pabnežta). Iš
sisukimas visai nekoks. Juk 
įei J. Švitra nebūtu patekęs 
socijalistų tarpam Aai. žino
tina. jis nebūni Mok^o Dr-jo.s 
munų pavadinęs pi\stiiuci- 

jos lamai"'. Vėl-ga 'ei

geibus panaikinamas. įsiga-
• i 'ėjusio pikto įstatymu nei ne- 

ŽMOGŽUDYSTEJE gaiinu panaikinti. Ar pro- 
_  !iibicija panaikino girtybę:

Ar nelaužo kadien prohibici- 
/.■■s jstatviiiv šimtai mkstaii- 
i’t žmonių ' Kas pikčiausia

d-Dar nėra žinią 
įtek -iš viso pereitais 
itomobiliai 
šio pasauliu 
na kaikuriu 

urių mies- 
odų. Kad iaiib 

Žymus progresas 
į-Massachus.. i1 s
riai J 924 m / .tui'?

709 zmlmii 
mb- •'■-•s n - : 
žuv... 578 ĮĮ 

pereitais 
alsiif\- 

ių buvo 260 vai k:. 
ai automobiliai sažeid 

žmones. Ta’ • : 
žmonių daugiau, 
mai O’arpe s’-ž • 
/buvo vaikai

Jei panašng sKalrim 
būt. žuvęs nuo garnį- 
arbal-darbe ;irba ai 
arba mm bado. irb;: 
. tai nusistebėjimams ir 
ilestavimams galo nebūt

ai uznmšr
23 ni.
lonių
lonių
ssaeliusens

Bei

bolieij

Jorinim
'mčavm.m Panaš 

kov-.s pūdu reikėjo pasiu 
Kon’ .<ov,,j._ prieš girryi 
I'•■•.•'Š.Įi: ''ūcic būt galima 
-vaiki] darbą panaikinti

- I B;
statymą 

atimi? 1 • apsi- 
’aikų daro;; 
ištarmių

ta ■

mų.
lėta.

įminiu imsime 
■ui socijčilizmm 
sius, kad jis ne

;ia aukiejančios iiuakos.(ra iš nriežasi
rvri. Koks tėvu. gimi-!vi^o rūpesni
irba globėju esi išauk-|nio . Ge!'iausU' g'’!1

‘poilsis yrą Tizirųs': inankstmi- 
mas. kuris atitraukikraują 
iš smegenų j kitas kūne lali^.

Nuolatiniai protiniai darbi
ninkai. ir tie kurie apsunkinti

imJ į oi-kokius trukdymus 
šilumos Daineiimo umkcijos 
ra labai panašus ; tuos '<n

silpnutis drąsiai atstatytų' 
:avu galingąją, pilną gyvybės 
r ‘štvermės krūtinę savo prie 
■ui r neatleistų tol.' kol visot

I priešu padarytos pastangos 
(jam pastot' kelią į šipulius su

i. nes tekantis vanduo

;:-kun 
■g-alii'ams

• • • • • -i It'-’t ’m-p. Kaip atsitik-.- •
(SU prohibicijes istatyiirc

Kas laimėjo pliekio darbi- 
mh'.karis pagerinimą 'Žinc- 

|m- kad jie Įiarys-bandė pa 
i *. _
I gerinti save- būvi. Buvę iš-, t
ję streikai'. Pralaimėjo
Bet viešrji opinija ueatiai 
džiai buv > keliama pi-ieš 
'plieno korporacijos nežino-Įp1^ 

mška darbiiiink.’’ išnaudo-ji-Koctel4anar ž monės nebai- i 

ejasi arba mažai lesibaisūia 
iomis žmogžudystėmis i 
vieškeliu ir gatvių. Ka-j

Baetu pasipainiojus infin- 
zai, koks žmonių išgąstis 

Įlivo. Sujudo žmones mds- 
kad l)i evas atitolinti] tą 

Sujudo valdžia, kad 
toj užbėgus už akiu. Ko

dėl-automobilini!] žmog
ysčių ii' sužeidimu t#)ii> 

žai tesigirdi. To nutyič- 
[> turbūt priežastis-tame, 
nėra vieno kaltininko, 
ant ko suversti kaltos, 

nes labai mėgsta save, 
tetinaes ir bėdas primesti 
iemg. Vis kiti kaiti. Au

lini nelaimių vieno 
tinko negalima nuro<ly- 

?Todėl ir t via .

JKĖS ĮSTATYMO
tvirtini daro Amerikai

Todėl š.vicsesnio- 
ros visuomenės da- 

■kovoja prū
D net antidinėaviine 

įneštas kongresai!, 
ynio sumali} mas. nc-

linčavimai peniai 
^OMkaitlingi ir kad jų 

& e;ua greit mažyn, 
kad be įstatymo 

fci&ayks.

^vkiu prr 
priduoda peršilimas 
ma'žim veikiančia.
Vėsesne.! atmosfgeroj... -rūnesč-ni. nepaiso, kuomet s 

mgos ■rautiiiinKų lai-. 
s ''Varpas" i*ašo. Kad 

Garmui ir jc- drau
klerikalams. Kaip ma-_- 

’ūpi ne rie.K kuu.^Gar- 
/ 

maus garbės atitaisymas* 
(kiek įskaudinimą^ saiWarie- 

■čiams " Girdi "greičiausia 
ką pini- 

is sandariečių. 
jau 'ietuviu kaipir 

\> ’u cituotų ž<-- 
■•ašytojas • rTeprisidej o 
įskaudinimo 'naujie
ms " tokiems pat lietu- 
. kaipi- jis .' lir tai ta- 
iieimvi- vardas buvo 

tas. svetimtauči'-. T< - 
d'd čia "Varpe" garsas p1-'-)- 
stesnis ir už šukės gorsu

Girdi
;.ue riek te ir laimė;
-,gų' -ištrauks
Itoki

\ isiiometie jureti, 
šiai su justi vaikui 
klausime. Čia darbas turėti] 
eiti dviem frontais. Reikė
tų balsą kelti prieš vaiki] 
darbo naudotojus ir prieš tė
vus. kurie vaikus siunčia

pana- 
darbo

lietuviu vaikų skursta dirb
tuvėse. kasyklose, vietoj kad 
eiti mokyklon. Bet kur tas 
piktas yra apsireiškęs, tai 
ten reikėtų kelti nuomonę, 
ka^ nepilnamečiu vieta vra 
mokvkla.* o ne dirbtuvė, bei

genys pradeda duoti pervargi
mo ženklus — galvos skaudė
jimus. nemiegOįįihaą.. ir kitus.

■ kurie parodo. kadięnrkuĮiaeijos 
padėtis jau n^esutinka -u 
sveikata.

Pavargęs žmogus kuris ieško- 
pasžlinksminin»','taMg ^protin
giau daro, negtelfkvrris pa r?-' 
jęš iš darbąįšigSDu0Aj'.tai)kšIis-; 
kas knygas.' Šeimininkės no
ras atsitraukti nuo s^vo parei
gų yra teisėtas- ,ios daubas 
yra labiausiai varginantis, vien 
dėlto, kad iis vra monoroniš- 
kiausis

Pavargimas dažnai vra prie
žastimi vaikų piktumo l-nepa- 
rangumo. Tėvau 
džiai prižiūrėti, i 
užtektinai miege 
maistą Dažna? ■ 
džiausiu priežasčių. <aip 
kuose taip ir užaugusiuose 

i nedavaigymas Nes-per vargęs 
kūnas -eiškia ■- pervargusi

Iš Lietu.Amerikon •.•■- 
davo daug laiškų be stampių. 
IŠ t<» Lietuvos paštui būdavo 
nuostolių. Dabar Lietuvos 
valdžia paskelta’ kad neap
mokėtų laiški] i Ameriką ne
siūs.

gauti] 
n kam a

V& i “

skilvi, pasekmės Ktirū va ne
turėjimas tipeiito

Nedavalgymas ■■■ <itc>.: ;igos 
kurio.' paeina nuo pervargimo 
yra fakioria’ vedanti nrie '1-/00- 
vos 'r nor.- era normalu 
sveika dirbti tol Km pavargsti, 
vienok pervargimo pavnui’ ko5 
•<as nėra a t jaučiam

d

mus neitume taku, 
siekimai netikri.

VISUS 
SPAUDOS DARBUS

auskita į 
DARBIMINKO” 

SPAUSTUVĘ
Kurioje greitai, gerai ir 
pigiai atspausdinama:

KNYGOS 
KONSTITUCIJOS 
PLAKATAI 
TJKIBTAI 
LAIŠKAM ir 
KONVERTAM
ANTGALVIAI, 
UŽKVTETIMAI

Su visais spaudos darbais 
visuomet kreipkitės pas 
mus o paturite geriausį pa
tarnavimą.

nesmagius jausmui 
Nosis užsidaro ir orą? 
pereiti, plėvelės no-

- itmsta. pasidaro 
pradeda bėgt'

Žmogaus Tokia Prigimtis.
Žmogaus tokia prigimtis:
Siekti visa amžinai.
Ko neturi įgijęs jis.
Tai Įgyt nori labai.

Viskas būt labai puiku.
Kad mūs norai būt geri. • ?
Kad
Kur

• Bet nelaimė mūs tame.
Kad suklystam paprastai: 
Savo nontus. siekime w 
Mes įgyti norim tai.

Ka sneduoda nuims naudos.
, O pritraukta niūk širdis

Tik į piktų visados 
Ir subfaurina'mintis.

Todėl tttHmr aWnrint: į
ĮįpjtĮL. .JDBBBIlla

Išpjautų į jo veidą ii eitų <ifti į.ge <u kitais, sudalyti galingą 
iūbuoti ir stebinti 

jsavo galingumu visą pasaulį.' 
liekantis vandenėlis visiems 

yra malonesnis. Ištroškūsį jis 
atgaivina, nuliūdusį suramina, 
palinksmina. Praeivis, būda
mas ištroškęs, bėga prie jo sa
vo troškulį užgesinti. Poetai 
slegiamas sunkios minties h- 
negalėdamas dainos posmų su
austi. eina pne sriauniai te
kančio upelio, kad atsisėdęs 
ant jo kranto, žiūrėdamas į bė
gantį vandenėlį lengviaus galė
tų tverti savo poezijas. Lakš
tutė. linksmiausia Lietuvos 
paukštelė, garsiausi pasaulio 
giesmininkė, linksmiaus prie, 
jo gieda. Todėl ir poetas atė
jęs prie tekančio upelio, prisi
žiūrėjęs jo gražumui, jo gyvy
bei, jo nenuilstančiai spėkai, , . 
klausia: “Pasakyk man, kodėl 
ir iakštingelė linksmiaus gieda 
tarp žalių krūmų prie srauno 
upelio.’’ 

lakštingalėlei yra links- 
miaus matyti ir žiūrėti į tekan
ti vandenėlį negu nuilsusj, už- ' 
migusĮ ir sunkiai miegantį.

(Bus daugiau) .

oejėgis. .ūš 
ėjauąMa. nemato, negirdi Vai- 

skausiltai. dejones.

■P'

kai. kvatojipąai, jo nejauslios 
krutinės nesugriaudina, nepra- 
linksmina. Jo kūnas gilumoj 
rodos yra skaistus, tyras, ne
kaltas. lyg našlaitėlio gailiai 
iper veidelį riedanti ašarėlė. Ro
dosi, jame tiek daug vandens. 
tiek: daug paslaptybių jis savo 
gelmėse paslėpęs užlaiko. Kiek 
skausmų, vaitojimų. Unksmy

Bet jo apte
męs veidas neprašvito, nenu-. 
liūdo nuo to. Jis tyli, nejuda.

Kiek daug spėkų jis turėtų, 
kiek savo galybės pis parodytų 
pasauliui, jei tik prieitų prie 
jo vėjas ir jo miegančias ban
das Išsiūbuotų? Nuo jo (vė
jo) pakeltos bangos sudrėbė- 
betų ne tik šiandie ant 
plūduriuojančio lapo nusileidęs 
savo sparneliui* prausiantis 
paukštelis, bet sudrebėtų, su
linguotų besivartuliodamas po 
jo siūbuojančias . bangas šių 
dienų baisiausi?įjūrių milžinas 
— laivas.

Šiandiena, neišduoda jis sa
vo slėpinių žingeidaujančiam 
pasauliui. Jis tykiai, ramiai 
miega. Jo veidas pažaliavęs, 
'amanomis, gleivėmis ir kito 
kiais puvėsiais apaugęs. Jo 
kvapas nė vieno savęspi nevi
lioja. Jis dvokia.

Praeivis, dažnai laukus ėjęs, 
išt roškęs, sušilęs, perkaitęs. 
Troškulis jo gerklę džiovina, 
>iipna darosi ant širdies. Pa
matęs pro medžių tarpą tūno 
jantį vandens slėnį, ji* bėga 
prie jo kogreieaflsia. norėda
mas savo tttakiuli numalšinti, 
uivo silpstantį nuilsusią širdį 
vandens lašelio atgfcivinti. Bet 
pribėgęs, pažvelgęs į jo vietų, 
užuodęs nuo tolo jo dvokiantį 
kvapą, nusigręši* ir eina tolyn 
murniėdninas su rūstumu, kad 
tiek daug vandens užlieję taiko 
tokį didelį Žemės plote, bet 
Žmonijai tas dvokianti* van- 
4?o ne tik kad jokios naudos 
teneša, bei suieiMa.

’a 'bių jis girdėjo?

šilumos — mažiau 
slogų.

Normalus ir-sveikas apden 
girnas nosies viduje yra pasau- 
gojamubju užtvaru nuo visų 
bakterijų, kurios priduoda slo
gas. Staigus išėjimas iš labai 
šiito Kambario į šaltą orą su
silpninti plėvelių apsisaugoji 
mo jėgas prieš bakterijų už- 
v ešpatavimą

Turim omeny, kad papras
to.' 'logo.' gali turėti nepagei
daujamas ir pavojingas pasek- 
im-s. mrodytų labai patartina 
apsisaugoti nuo nehigieniškų ir 
nenatūralių nosres-plėvelių iš
statymu pirma šilumoje, paskui 
šaltyje.

PADARYS KAslfclKIA

PRANEŠIMAS L 0. K. S.
C0NN.APSK.KWMS

•g

Jau mespda.-. džiaugias <ii^da.' 
Ir aš pačia žadu vest 
Nors apsenusią mergelę 
Man pavyko susirast.

Bėda .bėda galvų ėda, 
Kad seniau nesuskatau 
Plaukai pradeda žydėti —

• Reiks nuplikti jau matau.

Aš jatinikis pasilikęs 
“Ka?a$i)os" net laikų 
Dar pažaisti man korėtus 
tebetinku prie vaikų.

Bėgo metai it tie ratai.
Pagalios susipratau 
Kuomet pilkąją senatvę 
Puškelyje jau matau.

L. D. K. S. Conn. Apskričio 
metinis suvažiavimas bus sau
sio 25-tą dieną, 1925 metuose, 
šv. Andriejaus parapijinėj sve
tainėj, kampas Chureh ir Stan
ley Sts., New Bntain, Conn.

Kadangi šitas suvažiaivmas 
yra metinis, tai tegul neatsi
lieka nė viena kuopa neaiuntua 
delegatų į šį suvažiavimą. Yra 
daug svarbių dalykų apavam* 
tyti ir nuteikti dėl orgaąisaei- 
jos labo. Taipogi bus renk*” 
ma valdyba dėl ateinančių4ft»* 
tų, ko daugiau delegatų, to g»f 
riau išrinkti tinkamiausias - y- 
patas į valdybą.

ntirškite suteikti jiems 
naudingų. gerų 
tMtarftii VMrtfcftH

ta

'■S

‘t■.■S

d



D&rfatnistaį judėjimas.

S Kuopo;
K A.

RąkortkdjoB
•ikair lai~

Xaujų Metų dienoj užsibaigė Valdyba.

siu 14.
■ -n.dus u visaili 'VVoretžSi ■ 
Oirlvkimt hūkiiffe 'ikrais

LDKS. 7 kuopos valdyba šiems 
metams pritikta iš sekančių asme
nų. pirm. J Vieraitis, ivce-piriu. 
Ig . Mauasas. prot. rast. J. lĄvirs- daini i susirinkimu, stengkitūs nors 

Pu vieną naują nari atsivesti. Vi-' 
nariai smarkiai 
prirašinėjime—

bet kuomet gimė Vyčių kuopoje 
baneballiųknkai, Vyčių kuapa susi-j 
laukė nemažą skaitlių,eioaai gimti- | 
šio ir augusio jaunimu.

A L K K Hederacijo* 
skyrius puikiai gyvuoja

: W0M

Dabar pas mumis vieši gerb. 
kun J Navickas Tekoiirdiu 

> kad da pabus tūlą laiką, piijrlbS- 
ti mūsų klebonui parapijos ^ika- 

^Iu-js- pakol gaus vikarą

Detroito tankiai laikjašėjuu 
matosi ;kas|ipk įyairių draugijų, 

o, bet iš Sąjunfieėių veiki 
labai retai žinučių pasirudu, 
tum aąjungietėa nieku pei'yi- 

Vienok kaip tik priešinga;
•jartsų inoterys nenuilstančiai dar 
baojasi ir jųjų tarpe apsireiškia 

_ daug gyvumu Drąsiai galimu sa- 
£ kyti. kad Detroite iš. visų draugi- 

ją ir kuopų sąjuugietės yra > ie..u 
vį. iž veikliausių Kad parodžius ,y> 

-kta rašoma yra teisybe ■■ ivpt.s 
gyrimas, tai.aš parašysiu o-.-.

-ūmesniuosius sąjungiečių v.?ik
Štai kau n parapijos oa: 

kuris pasekmingai užsinaigc 
sų sąjungietės užėmė pirmą

■ savu darbštume -Josios 
padarė pelno daugiausia 
draugijas Iš sąjungiečių 
liko peniu virš 606 doleri; 

■pinigu pada -ius 
mažai darot . ■■■■ 
patinga' moieęys izsita. 
garbą nes o ūda mos .seimui 
Turi a 
namu 

' sišve

' ..IUU.Ž1U 2b-Ią 1''.ue. a<.!ji';
skyrius ląikė uieiinĮ susirėmimą., i
Susi rinkimas būvu taoai gyvast i
rinitas ir svarbus, \aidybu išda-ĮBeKolckcijos mūsų bažnyčioj ku- 
v. sav<. raportus Is i-aporty bu-įyias laikė gerb kun. NsicKas.
v. “uiima pastebėn ;s pereit nie jyOrs jis yra gana iškalbu; pa- 

dv.yKta da..g gražaus u a >.-0v. i u.ok.siiiuiiKas. vienok žmoni, baž- 
pereirus merus bedera-rijus 4- iuvėjoi; 
SKy.nus pasiuntė Fed '■’Dfgiausih

j,-.'

iš 
didžiauaų ir tvirei*uaių savo ru- 
fies. 'aea pareitą Įmetą mačiau apy
skaitą kariąs vien perviršis (šurp- 
lti£) siekė suvirs i|35,000.06 Ve
dėj’u tosbankoe yra gerb. J. S Va
siliauskas. bnvusis SLR 
pirmininkas.

Darkai silpnai eina.

susirinkdavo nejurdau- 
Priežastis gal tai: kad 

iaiK .. Kalėdinių švenčių, niiiii ko
lonijos lier.;viai v ra papraure.ig-; 
Ii Įvairias pramogas baiiut: čian-1 
ginusia ?ni pas kitu;

Aplamai čia sumažėju 
darbai, o labiausia siuvėjų 
vų budavojima Šios rūšies dar
bus dirba ir lietuviai, pertai kone 
visus lietuvius su Kalėdų švento
mis palietė bedarbė Vis-gi žmv- 
nės nenusimena ir tikisi kad netru
kus darbai įsisiūbuos i pilną judė
jimą \

kaš, fin. rąšt. Mojt|ąjas.^ &iuka, gu eisite• si^Įrūdpat^B, i pai] 
ižd T Migauskąg; iždA globėjai: te nauj\i sthnany^ų^del'kui _ 
A Mollauskas ir K. kenkus, tvąrki organizacijos didinimo: ir gaidą? 
darys P. Lubinas ši valdybą, ii-Dik> Taip-gi pagalvokite it apie ’ 
ktniasi. daug pasidarbuųs kuopos i N. A. apskričio suvažiaimą. kuris 
ir visus ••rganizaoijos labui. ' ; bus sausfb 1S d., Brightonc. Ei-.-
i-.ausii.i jai linkėjimų.

Susirinkimas.

ina

ABIPUS TIKIETAI 
SUMAŽINTA KAINA

Parduodu šį puikų mūrinį 
TEATRĄ 

Port Huron, Michigan

iT
r»

<

PAIEŠKOJIMAlNumirė

uosi t;

Prisnigo

..a k:

. gera

ai. cv,. e, 
Ba,r 
hūliij /

Iš NEW YORK -
i K A U N ąSQ AQ 
IR ATGAL

baigė savu gyvenimu

dū su.-.. pareigas Jaru.

c.u draugės Dabi.
'u Urbonienė.. -M
Turiu svąrbų reiKa
.JOSEl’H i SKIRI

aon -<5“06.0C Lietuvos 
š- s. ida pinige iūui.įa Pilietis

K;

aoae
UNITED AMERICAN LINES

KUOpt)

BROOKLYN N Y

rnc kok ■ F. A.D. RICHTER & C O- 104-114 So 4AS»„ AtmUtb. M. T

Vakarėlis

YMO

Skiltis j 
'Šiai ' 
tirt 
pi 
Jo

K Sąjungos Kuopa sm 
organisuojas:

kokio numerk
:s nėpsfil

mes apmok

prog» ISbnndy 
metodu kuri h 
gini Ir kurt 

Ai m tams Jeigu Jūsų lipi y 
nlAka Ir už-sinenėjusi ir jo 
•Ts jums negelbėjo, mos 
Bandyt Šią metodą kurią 
Šame DYKAI IKbandym

DYKAI MITSl 
Me* nepmSom n 

$U. tik prtafajaMt
• JtUM a 
Yinn

sausio nūSc. ?
jjBę-scenoje iaba: gražų 

kals Berti ' Stain 
gąč ■' m', • 'ika;-' 

nausios
j, ?■’veikai.-.
Si;- " Dąuman

• Čiuosna 
dienoms

i. ; cianus k is .s
* ti i minėta 

. bvs graži 
nas'hn, 
dai

“—•kr.: -i:n
■ -.k1 $3..T
imi a drevei.-, liekančiai

JUSTIN SHOE AID CLOTHING C0MPANY
146 Ames Street MonteHo. Mass

KaZIMIEKAS’ pktretkis

ormoje
-ąitrdeT*

I G.1CČIN v.,-^

Tnento,

r DYKAI 
Mum
H ir

PADĖKAVONE

surengusios -naaKtu-adų >: 
. ris davė pemu apie $56;00. 

darbe daugiausia pasiūarn»v 
sų veiklios-; sąįungietės Pa s 
nt ir Valatkienė 'Ypaė pasia' 
daug pasidari<av.u. „ji iš 
davė labai .daug rikietų

. vakarą.įvyko lioterjja-
leido išlaimėjimui. šiikū 

sargį u- uukst' A>.Q0 .<• ii
davė kuopai »eln<. .n-š $’<K' 
Svarba, tame kati f. iair 
laikti -isos . sąjuagietės išp; 
•tikie,’.is i'-.padarė kuopai g 
pelru Šiandien ; kuopoje ra 
apn. o,..saiirt'? šimte- doie: 
be są j ungiet ė m s. k a d 
darbuojas”

;aoai maža: ia.
-leieii# uivi.-. įl

ietus

Brone

SKO1O.
su*-'

-Mi-| .

Valdvba

Lietuvos Vyčių nepaprasta 
vakarienė

:"-i V yėuį’7L'-tos iii- : 02-rt® jkurpx<s 
yybasebanilirikai ii balini i'

surengė iiąpaįfcittą .vaiąr&At : 
Įvairausiu programų \ aka.->?

;■ ■• įvyko sausio 7-rą, seredos 
iv Jurgio bažnytinėje yvą; 
Ih»v<j viskas kuopuikiausiai 

Mūsų basoiyallninkai.
footbalhihikai labai u 
anglų spaudoje Pakol nes 
aporto mėgėjų, patol DetMit. 
timtaučini mažai '••žinojo api 

"tuvius Pastaruoju aiki 
vįą ž\-m-sni>-,ji '-.Ugū'al •••?

- pine su jaunuom’ui'V ištai 
Šis opus reikalas ••r’ia 
visuomene ieškoti i>nd> , 
teiky’i išt»i u t ėjimą. Man 

'yd-., tomu, -eikia jaunimui duoD 
’ >al> imas geriausiai niėgsla ir

■“f.tai čionai gimini h- Augusi jausimą 
jpMtų gal ima pritraukti prie lio-u- 

visuomenė? ir paiaikyrt iie'u- 
dvasią jaunimo tarpe P-roL 
motais buvo galima paso-bėti 

i džiuginantį a pa i reiškimą jau
ti. tai sportas, karį jaunimas 

mėgsta. Kad ir Detroite.
ag, kurią k«<UUri* mažai ži-

K>l 

lošini

Nauja banka

i- Bilus 
^liirersville V:

• p. bukaiti, už
sytas, žoles, kuriu-- o 
Turėjau viduriu 
v'.;, nedirbami..

; tini iš’neaugto aid
> ko valgyti, .-neu'd
■ naudojau jūsų

3<r>A -a: :.a|
irtaųtį-' diiąju Ir ; .
gu t Kreiplik'pai. žtl ką ir;

I duria:- 'OS Žolės .r..

C U
Į LIETUVĄ

TAMAQUA. PA

K ai ėdu iškilmes

iaiia

painu .vinim
niausią' pat<'<:ki;ii:i
)n<' .".i gražia .įsi i; ū

Vakarėlio mirengitn'
darbav..
ii jaunimas 1
nas skiriamas ......
lik* nemažai.

ir >iH Md4kA

\-nrg<>nu,K;1S p \ Dulkė
Visus vaKarėlio po|-

. bažnyčiai Pelno

BaiiKa oaigra perstuyctįiirt tusi verkių ų
; • Adresuok taip:

lamą ; uiodiinską '■ CTfgj_
rukus 44Q Hnditoa iŠ.. BodMster N ?

Lietuviškos Krautuvės
CLOTHING COMPANY 

Martelio. Mass
JUSTIN SHOE UTU

146 Ames Street

134 Lawrence Steffc Lawre»ce, Mass
Mes užiaikom geriausių Zj . -ytu 

■nei vyrų, moterų. be'-.-’’iki -np- 
gaielų.

Del vyrų ir boyaų — apatinių Ir 
TiTėntlūlų marškinių, pairtekr.. ka;- 

ierių. naktaižų. svederių. '

•nuturės Hžlaikom ir •ipie rt.’
•••■erykų dirbtuvėse ?same '.i:bc 

Mums apie č-everykus lengvi; supras
ti kur eeras ar prastas. Tokiu bude 
mes visuomet užganėdinam kostume 
rtus: svarbiausia lietuvaitėms mote
rims katros myli kad 

liti mes ;u;£ te jau ge 
ua

■.icspusrų.
:U msaj Severykafe ir

naujų ir sENyramy krautuvės
I’uruuodame aut lengvų 1$bo 

kt-jimų Ir labai greitai itaioLt 
noe važiuoti

Parduodame naujus BOK 
automobilius su šešiais brdbla 
(motorais)puikiausios, tvirto
sios naftinee ant Mo. Giia 
su Buick lengvai pradėti vaito
ti ir lengvai sustabdyt Mas
tantis važiuoti gali lengvi! Iš
mokt i ir su ausų pagelta nll- 
ma greitai gauti leidi hm Ui— 
censei važiuoti automobiliu

Prekė naujiem Buickaa ino 
$1.070 iki ------
perdirbtos 
$1 200.

$3,(00. Vartoto Ir 
mnAlmn nuo BlffilkJ

Tcipgl perduodame bturejas. KAUI0 ir v tetiktą automobiliams reik 
menų taijerų, tūbą ir t tfttaa segu kar kitur mieste galima pirkti ir 
taisome maiiaas aabraaglallr atsakančiai

t tapentai aetanftal |terc IMtirlmą (tęst) aut maliną Ir bato re Jų 
visiems dykai Lteturią priKhJ Ir autotonMIkį kf*m»mH|.

f

jais ekspreso laivais
Berenp’aria Aauitama

Mauretama
■ per Cherboargą ar Southamjįiouą

Lietuviai važiuoją Lietuvon sve- 
čiuosna neilgesniam laikui kai me
tams gulės urįžt’ Amerikon nea'sir 
žveigiaut į kvotą.

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
JEI manote narsitraukt' gimines -š 
Lietuvos vietas užsakykit dabar. 
Musų ofisas Lietuvoje sutei.y jiems 
pazelba duos, patarimą, v is. tre
čios kiesos seieiv.tv tur. aiskirus 
kambarius. Kuogeriausia? Svarumas

menų klausk: 
agento

arba

C'jx ITIIJ TJNF
126 štate St.. Bostnr.. Mas?.

RMAN
—LLOYD— 

TEN IR ATGAL
Nužeminta Kaina
J LIETUVA

PER BREMEN A

DYKAI ROMATIZMU 
SERGANTIEMS

Mes nirime ■:

namus

kuri:

tkauciėjlmą it; 
miluose nrba >n

mnr-

Hiz'.i. ap-
■ ;.a šio; 

*20.000, ’
UŽ 

.*4(M> ant 
liet uvi»B. 
BŪTOM. 
Box 266,

ANT W
Mgr and >owner. P 0
Regent Theatre. Port Hutob Mich.

infor-
l’rana' •

t- Koloniiaiiskosios Dienos >

Nuža-Tone
20 DIENŲ
GYDYMO 
BANDYMAS

anMl'ir sus ų>r1ajniv! kūno
rone daktare receptas, kurtė

i < o*»Wnrv»>t» lti»>rMn«nant r*lmft»^»»l iv pa/o«t4.

tvk«t«nctrm»

KATIORAL LABO*AT«itY,«r*t.



GAISRAS LIETUVIŲ

^.-ASąpsio'9 d. apie 4 vai. ryte 
^iftp.y.o- kilęs gaisras puošniuose 

PJevokienės. namuose po 
^- hum.,948 E. Broadway. Gaiš 
įS?ras prasidėjo virtuvėje (kitebi- 

ny) ir liepsnos bnviKšsiveržu- 
sios Į antrą fliqrą. Tuo tarpu 

.> .llbveik visi įnamiai saldžiai 
..uiiegojo, savo kambariuose. 
,Ant trečio aukšto gaisrą pir- 
njiansiai pajuto dainininkas 

’ . Pr. Rimkus, gulėjęs kartu su 
.. savo broliu. Jam dūmai pra- 

■ dėję k menti nosk Atsikėlęs ir 
radęs pilną kambarį dūmų vie
toje save geibėjas .šoko žadinti 
kituose- kambariuose miegan
čiuosius tonas Plovokas ton 
iiiegoję.' vienmgėškinis puolė

• oer dūmus pašaukti gaišriniu- 
!<us Kii-šakio i'-gi vienTnarš. 
uinia spėji •'»•• troškinančiu'

■ lūma.' iaipiai 
Gi. Pr P imi

• alum nulipi 
•iomis Pi 
nrpui, •.-.n:

■ litro a n k Ši 
aute Tiou - 
)C-r langą ’ • 
Ūo žinom;’, 
•yti. Kil’< 

’-ų kopė' oi

< oreliu Brn- 
'•įninku kojie

R ■ lodamas 
s '/•‘•i<įr \m

;oko

■s;

gub. • priešai^,.
Pėtnyčioj’formaliai.nžėipė vie
tą- ‘

SVARBUS PRANEŠIMAS.

KAPS BĮ 5 I R K 3NT. 5,

CĄMBRIDGE, MASS.
h

ICATAUKŲ .DjmjniAb.

Kalėdų šventė.

šiaįs‘ Naujij Mej^ Akėjimais,. 
. 'tuoj užklause paragijonų ajymi 

■ si norite? pasida^>udŲ, &a<l pa- 
kapijos skolas snmažinus? Vjr 
si \4enbaŲnai parodė -rankas

net išėjo r. ig:. s 
sinta Tr. <amh;i-.- 
>mvo .liepsnose

Žemai? n i a m* • ,- ,• > >< š i 
šia gaisre oa.mio \l

Šiuomi pranešame Tarnis- 
toins, kad A. L. R. K. Moteęij 
^jungos Mass. ir Maine aps
kričio metinis suvažiavimas i- 
vyks Sausio 25 d., 1925 m. Šv. 
Retro Lietuvių Parapijos sve
tainėj. po Xo. 492 East Seventh 
Street, South Boston, ALass. 
antrą, valandą po pietų.

Būtinai išrinkite delegates i 
ši suvažiavimą, neš hus renka
ma nauja valdyba 1925 me
tams. Taip-gi bus išduotas ra
portas delegatės M. Sakalaus
kaitės iš Moterą Sąjungos .Ju
biliejinio Seimo.

Tą jiačią. dieną bus ir išdirbi
niu paroda. Taigi kviečiamos 
vso> sąjungietės prisidėti prie 
paįvairinimo tos parodos tai y- 
ra: siusti savo išdirbinius Į tą 
parodą. \’isus išdirbinius pra
šome siusti am sekančiu ant
rašo :

Miss Marijona Sakalauskai
tė. 50 West Sixth Street, South 
Boston 27, Massachusetts.

Ib'i. n.>s jy'ogos primename, 
kau kuopos atsilikusios su mo
kesčiais : apskriti, prieš ši su- 

1 v až i a v i m ą' a t s i lygiu t u.
. *! !<■•;■• pagarba.

i Alena V. Kneižienė,
\ >. .k. K. Motoru Sąjungos 

Mąss. ii Maine Apskričio Ras
im ini<ė

--------  , .'AąGir ipakeldanri. " Na jir tapo nutarta 
• Šią šventę Canahridgė’k> lie- rengti parapijoj ferai sausio 
tuviai katalikai labai .^ra/iav-------  *
apvaikščiojo. Girtų beveik.sn-. 
vi$ nesimatė, jei ir buvo. K^iip 
kur, tai buvo laisvieji, 
rie tuo raugalu šviečiasi. . k ....

Kalėdų naktyje buvo šv. Mi
šios. Per Mišias nepaprastai 
gražiai giedojo vietinis koras, 
vadovaujant p. V. Sereikai yąr- 
goninkni. Prof. A. Židanavi- 
Č-ius korui ir vargonams su 
smuiką gražiai pritarė. Malo
nus giedojimas ir smuiko.' bal
sas visus dvasioje nešė prie Kū
dikėlio .Jėzaus. užgimusio Bet- 
lejume prakartėlėje. šv. Mi
šias laikė ir pamokslą, apie Ka
lėdų reikšmę, sakė pats geriu 
klebonas kum F -l -luškaiii.'

Bažnyčia buv<, nepaprasta i 
išpuošta. Ilgiausi keiur: žabų 
lapų vainikai nuo pat 'ubų m . 
vo išvadžioti apie visus tris ;u- 
toriu. Didysis altorius buvo 
gyvomis gėlėmis ža vejančia: 
papuoštas. O P 
rią šš. Panos Mą 
Prasidėjimo Mot 
įtaisė pora metų 
ir-gi eglėse ■’ ž;"' 
skundus.

-18, Į25 ir vasario L O vasario 
'23-, š. m. surengti didžiausią, 
iškilmingiausią .14 metų ap- 
yaikŠčiojimo nuo įžengimo j šią 
bažnyčią vakarienę. Tuoj bu
vo išrinkta darbininkai ir gas- 
padinės. Gerb.. klebonas pa
reiškė kad skolos kas met žy
miai mažinąs. Šiemet, nors ma
žiau kaip pernai tegalėjęs at
mokėti — nes Field Days nepa
sisekė taip, bet visgi dar ketu
ris tūkstančius skolos atmokė
jęs Visi su didžiausiu entu
ziazmu-pasiryžo šiemet darbuo
tis. kad skolos daugiau galėtų 
m mokėt Dieve tik padėl:.
m'-iv - ■ i-

bažnytinėje svetainėje. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti, 
ries šiame susirinkime turėsime 
begales visbkh^rėikahj: reikės 
rinkti naują valdybą šiems me
tams, atstovai į apskričio su
važiavimą, paskui reikės gerai 
pakalbėt,! apie varomą vajų, 
nės iš paskutinio raporto pas i 
rodė, kad mes jau lyg ir aprin- 
gom.|pasilikoiji užpakaly £itų 
— sukruskime, nepasiduokime 
mažesnėm kolonijom; iki susi
rinkimo pasistengkime gauti 
nors po vieną naują narį — ta
da mes būsime vėl pirmoje vie 
tojo. Būkime visa tikrais ka
reiviais. kariaukime už savo 
kolonijų. > ■, .

ANTPARMVIMO i
Psnlčlnoda būčeni ir grocernė. | 

Brizais toje vietoje dilo sen.ai iš
dirbtas. Noriu greitai parduoti, 
nes. nusipirkau kitame mieste nau
ją. biznį. Išlygos knogeriausios.

VLADAS PAULAUSKAS
314 E. 8-th St.. Sc Boston. Mass

Ofiso Tel.: South Boston 8972-rV5
Resid. Teb: So. Boston uU i--',W.,

S. BARUSEVIČI^
Lletiivlškaą Graboriiną, 
jas, Real Estote ii- EutoUc

R
Resldenclja: &S7 f> Su, Sa Boston.!

T

V aldyba.

ŽYDŲ DUOSNUMAS

jo> N
i D r

\-r

Katalikas.

Jaunuome-

1UI.
gyvuoju 
braugi.ii
sau .si o
minga .

JOS • 
ta:

S v Vardo Draugijos 
iškilmės.

• .?<ii atėjimo Ca.min-i
•■••i- kuri. F -i

žydu labdary bės_
pasiryžo surinkti 

Tai žvtiu hankiete

lostono
Vietinis. (Federacija 

AŪOO.OOO.
< <>pk-\ Plaza kotelyje .surink
to $25b.O(Xi. Bankiete dalyva- 

i \ • api-- 400 žmonių.

►-n
GAVĖNIOS TEATRAS

PILOTO DUKTĖ"
Komis 5-ių aktų drama.

■ įvaizduoja Kr 
-inųjn Krikš

PARSIDUODA DRABUŽIU 
IR ČEVERYKy MUTUVĖ

rJetuvfii ir lenką npgyveotoj kolonijoj. 
3.000 lietuvių ir 2.000ienlcų. o tik vie
nu drabužių krautuvė Biznis išdirb
tas per 1$ metų. Tasbiztnis. turi būt 
jrrelt parduotas, nes satnitrkas yra pr'.
verstas greit važiuoti i 1. imivą. Tas 
biznis netoli nuo I.awMce'o ir Latveli. 
Visus nurodymus gausiiuer • nurbinin- 
kb" redukciją', 366 Brraiiray, So. Ros-

M ¥*in 2488

GEORGE H. iHIELDS
7

M.

pi o vok ie- 
■tė’ir ’ ėi cm jojus m.' nrikėlė. 
sale vn-tiivės gulėjos -emikas 
Mikas Dink'.' oūldarna.' nėr 

. -.iepsntis ■'•■mm uošviu i.ų- 
geroku, 'ąigauino pi,rmo r 

-įjatro aukšto r/.uaKalines namo i 
lalis. Trečias inkš ■- liko, 

-veikas iš<k’'r-;iw: uolėtą, įaugą. į 
Pažadintasis.

SUAREŠTUOTAS BAN
DITAS

CENTRO VALDYBOS 
POSĖDIS

• >pšėdis.Jms i-
»šio 15. 7
.•minko ” <ai
ūkite vis m

” me keletą :
n'autarimiu

p:mn. A Vaisianskas na

iJė-jq~ naktį tapo suareš- 
: luotą.- - ienas kandytas, kuris 
am. imi; ouvo drąsus, kad ei- 

■<iavo i krautuves nežiūrėdamas, 
'nebodamas kieK ten žmonių bū
davo. bei 'nabagėlis’’ iš savo 

I didelės drąsos, užpildęs Mc- 
l^aughlhd garažiuje, ant-45 Von 
\Vinkle .gatvės. Dorchestery, iš 
aiirm gavo tik apie septynis 
• mierius ir tapo policistų paste-

’• suimtas.- Drąsuolis 
K. F. MeDnnąid>ąs. da' 9 O V

DARBININKŲ BALIUS.

SUSIRINKIMAS

Pis. Bh.

•• įdėlio j. s- 
sumai, nok.
"Įsi nariu'
,;siiank”’.<:

i d

Valdvba

perdaug norėjo

Edv-ar:.
"tižiam- Be 
'■ Stua-t z 
: uvę ir pah-‘ 

užtek' 
'i'.oki if 

> bongliiin
■. »n vyk r .• 
,'ino. nib’g-

i)o

4'n

T'
P,

no

UŽĖMĖ VIETA

. Perpila
■ i. i ų ■

r

F

OlVlf 
r.- n

-ink t

Telepbone Sontb Boston 3520

1.0. ŠALNA (SKALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetą 
Ooraell University iv A B. 
O. WMhinfton.Univ, ra LL.B. 

‘TJ1BBININK0” NAME 
(antro* toboa)

SN W, BroedW*vv gh. Bocta*.
Rezidencija 

•05 Hąrvard st. Cambęlįf®. Mas*.

&

'0710

ne ..jon 
i etinis

t G k ■■ < 
bū m

Šv Panc.-

mingi M;šoa"

\ 01

UOs 
le’n knn .

Pamokstą, idk ,
žmogau.- gvvėnimo ''iksiri ant

u renių

:uč

ūvdgvinus rengėjams,, f 
kiekvieno uKto paveiks- i 
; paveikslų- įmik .aiškią t 

sceną sustaiyri ir k<>- i 
lošėjų kostiumai. :

u jąu iiMižai vofnrtmr- I 
-< kaina 330.. - I

811-812 Old South Building 
294 Washingtoi Street

Boston, 31iss.
Vabmdoe: 8 A. M. IM5:80 P.

KAST BOSTON OTFICE 
147 Maverick St., East Boston

Telephone East Biston 1490
Gycentak) tirta

37 Gorham Avente, Brookline 
Telephone Reg?.: G5GS

ANTANAS F. NEIŽYS 
karts lanko Suffolk Teisių mokyk
lą ir užsiima Real Esate pardavi
nėjimu, būna mano ošė kasdieną 
nuo 3 iki 5 valandos pepi etų išsky
rus šventadienius. Lmviai, kad 
ir mažai suktilbantiejiŲigliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
mane-' A. F. Kneižio adresas yra 
toks: 308 E. Ninth Strset, Tel. So. 
Boston 1696.

k-Uais 50- 
d.iskitf-

•ifitmliia -rtoad.
f>oi;chester. .Mm

birmninkiškašai kalius judi-
■■'.• So. Bostono padangę.

■•'įsi. tikietų pur
ina vilnimis.
■ nedėlioję, sau-

Šv. Stepono R K
nes Draugijos metinė šventė.

Gruodžio 28 <■ 
ja apvaikščioję <; ' 
metinę šventę :s 
yRi in corpore •'ta.v - 
šiu aukoje, kurio.' u 
buvo atnašaujame.- 
gerk, klebonas, pro
kinta gražų pamoksią pasakė. 
Po pietn 5 vai. kuvd draugijos 
surengtos prakalbos. Kalbėto
jų buvo svečių ir vietinis gerk, 
klebonas. Per prakalbas drau
gija laimėjo apie Tuzino nmi.i.r 
narių.

Vakare. 7:3G. tu mv. ■traug:- 
ja buvo surengus urutamų pa
veikslų rodymą Paveikslai 
buvo labai gražūs r /uokingi. 
ypač Charlie Cb.aplin. Pmno 
draugija negalėjo daug lureit. 
nes žmonių no-rv-'Aa-iffm'-s-ni 

jbuvo atsilanko

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. K. S. SI O N E
AKIŲ specialistas 

899a W. Broadwayw- Besteni 
VALANDOS : Nno 9 r. iki 7 v. vak

ūma

■;■ m'.' šv. Kaizmiero
3.' nams. mat' jie lai- 
■'ieną savo dideli susi-

Bal’a r s na veikslas

Reporteris.

DZIMDZI-DRIMDZI.
■'lė-'.-.-.ji'- v-atisio 1^ d., baž-
F .- •■•■rainėje hus ido- 
sms si’. netiĮ perstatymas.

Dzimdzi-Drimdzik’.-.rį špi'dy
Anūkai T

•uisipirkt i

Mas

Be pūti! ■ HIOO 
pilnutėle, •-rdvf- 

bažnyčią vienų wrų Jųjų Tai 
c -p. • ? r ipe daugeli? g^uyiopu 'ad-l- . 

vokalu ii Kitokių profesionair;. 
Tegul mūsų bedievukai or.sim 
lyžtelėjo moksic nužvelgia > to
kią -kaitlingą. apsišvietusią I'

ŠV KAZIMIERO K. ^ DBrJOM 
VALDYBOJk&buĄii ■ ?

•Teza-.’.' K'čcinu:' kareivis 
h.-' .-• ,i?iprar»t-

tJ

Stepukas.

L. Vyčiu 18 kuopos Nauju Metu 
sulauktuviu vakaras

Per kelis praeii - .i.: 
tinę Vyriu kuopa pobažn 
je svetainėje rengdav- \ 
Metą sulauktuv-s šiem 
laukdami Naują M ' 
vytos užsimanė pas: šok' 
<lel vakarą su šokiais 
rengę Brighton’r .m- 
o pe ra c i jos s v n t a i n ė j ■_ 
ra> buvo lakiu šaunia ga 
mas. o kiek -okc nugi”? 
dar šauniau tapo šmidy- 
ko kiek tik norėto V:

Rep.

Repeticija Veikalo "Žmog- 
džia’” ••^peticija bu,- pirma- 

12. 7:30 vakare, 
'■alėj. Fifth Cit.
;mantieji tame 

rmą. prašome pri- 
I si n mėnesio va

• lienį. -.i 
pohažny: hipi

h f; t., n r

-‘-■'k i n eerai prisi-

Komisija.

PRANEŠIMAS
P ra n '■šamo So Bostono lie

tuviams kad Broadway Marke- 
tas. 387 Rroadtvay, South Bos
ton. perėjo i lietuvių rankas. 
Todėl kviečiame visus lietuvius 
'atsilankyti pas savo tautieti. .

Savininkas W. Baniulis,

o e

n

am r

nu?

t'. Stiprino.- . - '.p-am
kuom kas-galėjo 'Inde -m 
kurie iš publikc..- m -,--, y 
na.i mi'sistiprinę \'včm 
dos užsilaikė gera . "k ■ 
trys namon g.rįždam' an' 
vekario su kunduktorium 
dėjo garsiai kalbėtis, 
mažai sarmatos padarė 
vyčiams. Jei ne Nau.i 
kaip nekuriu sakė. m; 
šuoliai būt šaltojon 
Sarmata jei taip paim- mrieji 
liutuviai-vyčiai pasielgė Dau
giau to nebus Patįs gailis ir 
gėdisi savo Ino pasielgimu.

Nugrdes,

: Parapijos Darbuote

Naujų Metų dienoj*: iuo.i po 
sumos gerb. klebonas paprašo 
parapijom! kodaugiausiai susi
rinkti svetainėn, kad pasikal
bėjus apie šių metų darbuotę.

i Paklausė savo klebono. Prisi
rinko pilna svetainė. Gerb.

• klebonas pasveikinęs su geriau-

Metinis susirinkimas

i Plrminipkas. —, J.-Jaroša^ ...... ...
•; • 562 E. 6-th St., So. Boston, Ma*. 
■Vlce-pirm. — J. Grnbinskas,

157 M Street, So. Boston, Masa. 
Prot. Raštininkas — A. JarmSonia,

1426 Columbla Rd., S. Boston, Ma* 
iįFTninsų RaStlninkas — K .Klokis,

8 Hateh Street. So. Boston. Maat 
riždinj-nfets — L. Svagždys,

111 Bowen ? L, So. Boston, Maai 
Tvarkdarys — B. JLaučha, •

395 E. Fifth Su, So. Boston, Ma» 
Draugijos reikalais kret^kitSs vto 

„ dos i protokolų raStininkų.
J\.arvs., . Draugija.savo susimktmus.lalko 2-rt 

uevlėidienį kiekvieno -mSnėslo 1-mą vai 
pietų parapijos saloje. 492 Seventk

' Tel. S.B.Ž805— R.

LIETUVIS

5 6M0IKTRISTAS f

iŠėjįaminnoju akis, priskirta aki
nius, -kreivas akis attesinu. ir 
amniįjorriškose (aklos1'akyse »n- 

■ ^rąŽihu Šviesą' tinkam laiku.
L L. Pašakarnis, O. D.

po

am
n
n

Valdvba.

PRANEŠIMA o

Namams šv. Kazimiero R 
Draugijos

n arį a*

kaiu aptar- 
yra vienas 
išgirsiu si 
pasekmes 
dyka užims

K.

uank

s mis i rinkim: 
arčiausiu. •<>

a i p-g• naujr

nrii- 
m-

< įsiems

na r i.
•Joną.

L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON. MASS

PIRM. - l’o-.-iląs- RHkn 
_• S'rroo Bosrr.r, M:v

A".:anax ....
: Šf., Boston. Ma: 
uozapas Vlnkc-iio:

JERP And”. Zalie^kS
- . S . Bo.'-tnr.

306 ", Brond^vn M*.

Ule:
Mass.

BRONIS KONTRIM

Am. 
K ožy.-- 
Svagž-.

'SFch 21?

Constable Real Estate \ i šo kių
• apdraudimų 'Insurance, agentas, 
j 361 W. BroadtVay, Tel. So. Boston 
i 9605 arba. 120 Marine Road, Tel. 
ĮSo. Bos^i 2489 tv SO. BOSTON, 
!mass

PARSIDUODA
l'labai pligai NAMAS dėl gyvenimo. •:o- 
Inns šeimynos 6 kambarini, toilofas ir 

dviejų aukščių dirbtnv,* už.pn- 
tkJiiy. elektra varomos mašinos ir švie- 

. jrnradžlus dėl vieno karo. Krelpki- 
itės pa? Mr. CROU'BY, 149 Sevcntb S'.

Jaroša. -ic.'-oii-n:. 
GnibinsKas pro’ rašr 
Janušonis. . fin rasi 
Kiški.-, ižo ;.eonas
dys ■'-arkda •••',
Laiu-ka: boarz1 oi <ii’'cj<toria: 
F Tnleikis. J Zraikis. \ Mic-i^j 
kevič-ius. P Šarkiūnas. V Ba-;sa. 
lutis. P Rūkas. J. Šapam

Susirinkimas įvyks 2 vai. po į . 
pietų parapijos svetainėj. t9‘? 
E. Seventli St.. So. Boston

Prot Rast A. Janušonis I i'uUais 4 šeimynų narnas su .-n-Mlti, po 
|4 Ir 5 kambarius kiekvienai, visi nauji 

--------  ~ i ImprovetnentnI. elektrikas fr šildomi pe- 
r* a iwm■©TTMl® mrAfiG cioi. rendų.$145 į menesĮ, preke $13.o()0.UAitUSKlUU-Jb, MABb $1.800 InhSti Ir lengvos išlygos.

i 3-jtj šeimynų, 14 kambarių, namas sru 
L. D. K. S. 3 kuopos metinis I***8,,!1;, , # City Pointe cmt greito purvovnno už

susiraukimas bus antrądieuy. s&ooo. jmoMtt reuci&ono.
’ sausio 13, 7:30įval. vakare, po- s®” Bo8t»n>

- -k“ y *•■ ' ž

PIGIAI

I
TEL. So. Boston 0506-*-
LIETUVYS DANTIŠt4&|P
A. L KAPOČIUS^

251 Broadway, So. Boston «

(“Keleivio” name) 5

Valandos ; nuo 9 iki 12, nno®į 
1:.W iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 va kare.’8 • 
Seredomis nuo 9 iki j2 vai. dieną « 
Subatomis nuo 9 iki 6 rak. NedV3 
tomis :iuo‘9 iki 12 (pagal sutartį) 8

I F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS |

414 Broadway, So. Boston | 
(Antros lubos)

KR! AUČIUS
yriškus druni:

per

■ 344

>-

A. SIMOKAITIS S
W Broadway, So. Boston j

STOGDENGIAI 
(ROOFING)

■ los ir žvyrio, metalo, šleifo Ir 
.io šingelių. Tai yra seninusi ir 
ucar.eiausi stogdengiai So. Bos- 
e. Visas darbas gvarantuojamas 
oatiškai peržiūrimas.
T. L. 0RMSBY & S0N 

216—218 Bowen St., So. Boston

S iha 
ašp;. 
ars.-: 
ton‘e

'Tarpo E ir F Sfrcets)
Tei. So. Boston 3662

Te!. S. B. 4000

DAKTARAS
J.LANDŽIUS-SEYMOUR
! Lietuvy s Gydytojas'
j 772 EAST BR0ADWAY 

So. Boston, Mass.

LIETUVIS GRAIBIUS
(UNDERTAKR)

■ siuoml pasiskelbia nt&ręs r.ai:- 
lą OSiaigą .kurt kiekvieiirn maW 
nirii purarnav.s laidotuv::reika’.uo-

l se. --.epąisanr. ant kokę kanin. 
suiig noro laidojančių.

Tarai MenteiIb's-terapyiinkSs lie
tuviai prašomi yra ^fotKUOse r<*;- 
krtnose kreiptis pas saneautiet;:

ADOMĄ WAITKHNĄ
! (WAITT)

P. J, AKUNEtMS
LIETUVIS GRABOBIUS 

Betektą geriausi paskntlnj patar
navimą. todėl verta pas.’i Urelptis.

Ofiso adresas
258 Broadway, Šori Boston

Tel. S. B. 0183-K
Gyv. 820 E. 6-th St.. S. Boston

MUZIKOS VEOIAJ
Cik ką išėjo iš spaudos ašioni, nau- j 

Ji muzikos veikalai, cinltstrnrn! ra I 
piano a tora poni rimtu

Audra dic'yn si.oo 
7,rniatdut'~ ipnin) ;r 
Au;ta. Riiio.o IduAhi.t 
07, Da in'ys (snlr -rhr. .■-<«-

•duetas bnssui ir sopMnii
<duetr.s>

0. f mlšrintn kv^ir-
'eini arba chorai) .
)Crfli>i (mišriam 'kyirtetuf 
nrbn chorui)..................
imant visus veikalus syki u $4.00

Siųsdami užsakymus, diekite i> 
pinigus " “
deri ir 
Su :

3

6

' Iki f) vul. vakare.

Tel. St>. Boston 27b

Į J. MACDONELL, M, D.
Galima fusikalb^ti ir lietuvis kai

' onso valamdos : Rytais iki 8 r«l
Po pietų nno 1—B
Vakarais nno6—8

530 E. Broadway, So. Boston

Tek So. Boston 04C4-.7.

JURGIS STUKAŠ
F O T O GRAFAS

453 WEST BK0ADWAT, 
South Boston, Mass.

Darom dailius pąveikslus. Veseilias 
trankiam vakarais. Gžnlikom vi
sokios rūšies ržmns.

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vai. 9 Iki 11 ryte. 1 iki 3 po plet.

7 iki © vak.
389 Broadway, So. Boston.

Tel. So. Boston 2831.

r

.vi

.ISO

Išperkant pašto uraey or- 
adresuoki t sekanfln nntra-

A. BAČIULIS, 
Pi, 0. Box 16, So. Boita, M&n

TeL Brockton 5112— 
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAK
(GUMAUSKAS)

705 MMn St., Moatello, Mara. 
(Kampas Broad Street)

Tel. So. Boston 
UMTUVTS DANTTSTAŠ^O

DR. M. V. CASRĘR
(KASPARAVIČIUS)

42S Bnadway> Sonth BcnAm;
Ofiso tvimutos: t

nuo 9 iki 12:00 ryto lt oaa 
tkt 5 ir nuo 6.-00 Iki 8 »ah vniiflO 
OflMB uidarytos. subr«»m 
ir ne0«Hiię)at». ‘ ■s3*S5“

I




