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KAUNAS. — Elta p! 
Ša, kad Voldemarui iš* 
vus Genevon, jo pareigi 
pulk. Daukantas, o užs 
reikalų ministerio par 
pavesta Balučiui. ,

bių ir painių turės
L'žtV’i

ŽENEVA. — Grub 
d. čia prasidėjo Tautų'

C-. '

Dėl ivvkttsio Rygoje emi
grantų suvažiavimo, kuria
me buvęs Seimo atstovas ir 
socialdemokratų f racijos ly
deris Plečkaitis su savo ša
lininkais priėmė lenkų pa
diktuotų Vilniaus klausimu 
rezoliuciją, musų visuomeni
nės organizacijos, pirmoj ei
lėje kreipiančios daugiau dė
mesio < Vilniaus vadavimo 
klausimu, žada sušaukti spe
cialius posėdžius tam klausi
mui apsvarstyti ir žada iš
leisti visuomenei, sąvo nuta
rimus tad reikalu. ? < •' < z

savo ambicijų ir nusttifl 
™°- ■•';Ca

• Paritjos sako, yra pari 
kusios, kad jeigu Voldet 
ras Geneyoje nusileis kok 
me nors klausime prieš 1 
kjis, tai geriau lai negty 
i Kauną, taip skelbia sp 
da. į

džiuose bus svarstyta 
vos skundas prieš 
Minisferių kabinetopil 
Voldemaras ir Dr. ZaujBŠ 
atstovaus ir saugos Lietas 
reikalus. Taipgi dalyvaus 
Leonas Bistras, nuo Kri| 
čionių Demokratų part|į 
kad reikale galėtų padėtfci 
ginti Lietuvą.

Užsienių s|>auda praneį 
kad Lenk ją atstovaus pį 
Pilsudskis, kuris numėtta 

irpasisiiiain^Jt| 
jusrubus ir Užsienių ReįĮl 
lų ibinisteris Zaleckis. Ji’ 
gelbės, kad tik Lietuyps^ 
lėgaci ją įklampinus šoriai 
tų judaš Plečkaitis. '.\^s

NENO&IBUTI
LENKAIS !

Į Naumiečio raičiaus val
dybą Panevėžio apskrityje 
šiomis dienomis keletas pilie
čių padavė pareiškimus^ pri- ] 
dedami prie jų savo vidaus 
pasus,kad juose butų ištaisy- į 
ta tautybė „iš lenkų į lietu
vius. Pareiškėjai sąvo pra
šymą motyvuoja tuo, kad jie 
yra supykę imt lenkų dėl 
biauriai neteisingą lietuvių 
persekiojimų Vilniuje ir del 
to daugiau nebesinori vadin
tis lenkais. • r / " ’ - -•

su Anglijos Užsienių Reika
lų Ministeriu Chamberiain, 
kad atnaujinus dęrvbas už
mezgimui draugingumo ry
šių su Anglija.

Jeigu Litvinoff’ui pasiye- 
sęks prisivilioti Chamberlai- 
na ir pasitarti, tai paskui 
praneštų. savo valdžiom.

Taigi kaip matom iš nusi
ginklavimo konferencijos, 
kuri prasidėjo gruodžio pir
mą dieną niekas neišėjo.

įrf^o’gruodSo 1 d?, bu- 
dkttg skandalo. Daūgiau- 
sensacijų sukėlė Rusijos 
ievikų delegatas Litvinof- 
su savo deklemacijomis 
ė nusiginklavimą. Kitų

■
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dažnai

lietuves

sKų judėjimas. Plačiųjų 
inkelių traukiniai *ėjo 
įnpasi vėlavimu, o siau- 
fcuvo visiškai sustoję.

granus dįį&t 
įpjaus apy 
kuratorijos

iaętro užkliuvo- ir Žmo- 
jį ištraukė. Kol savinin- 

• atsirado kiaušinių dėžės 
Sėjo tuštinti ir gerokai 
l5^> j- " . ' . •ustino. A
‘aipkis žada skųsti Gece- 
ene. katu prie viešo kelio 
) netaiso. * '

vakaru Žemaičiuose pe- 
osmarki perkūnija su

re, Kurti- 
sodięeių.
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kaip svarbu

, —T<: ■ .'- rįįZ&i. i
Turint omenyje: l)gra- Darbas pradedama nuo 

tHBą -puriau aprašymu tampa
eagoje ir^Te^for- nuodugnaus Aiherikosrlieta- 
Amerikos Lietuvių. statistiniai istorinio po

būdžio ruošiamu veikalu. 
Jis apims visą Amerikos 
Lietuvių gyvenimą su viso
mis jo sritimis. *^0 svarbaus

” pusiau 
atvaizdu ir 

darbo atlikimui svarbu visų 
ir mora

lė paramą *kuria leidėjai pa-

i

Gerai.— nėfa abejonės, kad jūsų tiesa.

, - Daug žmonių yra toj pačioj padėty.
’ e .* š t, ’ _

| Bet tas nereiškia, kad turi visai apleisti kavą.

Tik reiškia kad turėtumėt pamėgint Borden’s — 
Pasaldytą Kondensuotą-Pieną; i savo "kavą 
vietoj cukraus ir Smetonos;" * •

' ■ f
Tik pa praktikuok per savaitę af mėnesį. Gal

• surasi, kad puodelis pusryčiams arba pietums, 
sutiks sų. jumis kuogeriausia kai vartosite 
Borden’s Pasaldytą Kondėnąfotą Pieną K

’Šiud skelbiu Gerb. Visuo
menės žiniai, kad pirmiau 

žinių rinkimo.
V’ •• ŠIOJI 

žiema ir pavasaris.

Knygos “Amerikos, Lietu
viai” Leidėjų Komiteto 

- ' Pirmininkas .

• •' •- . Z
R TAllLST A esi vienas iš tų, kurie mėg- 
(sta ^puodelį geros kavos, bei randa, kad 

“nesutinka?” - .

jimo <. 
ke dėl 
dalyvavimo kaipo ‘ piliečių 
Jungt. Am. Valstybių gyve
nime, o ypač pasižymėjimų 
sporto ir meno srityje;

2) Bendrą Amerik^ Lie-lp^į^btojį įmigti knyga^A
tuvių Visuomenės Veikėjų merikos Lietuviai 
nusistatymą reikalingume fotografijų 
plataus STATISTINIAI 
ISTORINIO A. L. -gyve- bendraclarbiavimas 
nimo aprašymo; į j f . . . .

3) Kacbtas jau piimian sitįjį & Gerb. Visuomenės, 
•buvo A. L. R. Kc Federaci 
jos nutarta ir pereitos vasa
ros mete įvykusiame Kong- satištinių

’ rese pasižadėta prisidėti Tam tikslui skiriama
• prie pirmiaus neįvykinto 

darbo, kuris dabar tenka 
knygos “Am. Liet.” leidė--

; jams, kurių tarpe ya žy-- 
. miausi literatai ir raMnįšr.
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'Balkanų

Ir lai laimės daugiau

įkėlimas Taryboje 
ir Albanijos klausi-

kelios skerdyklos ir tik ditba 
vasaros laiku. Bet žmonėm ya- 
fiuoja beperstojimo. 'todėl 
priefabtikos vartų kasdien

nubausti jo delegatus. Tas 
daug reiškia. Diktatorių pa-

f Ar tiesa ar netiesą ką sa
iko Chicago Tribūne, vis dėl/ 

to negalima nepastebėti, kad

ninpj, o prurna vos po ke
lius žmones ir tai tik tiek 
kiek paliuosuoja nuo darbo. 
Kaip kada atsitinka mušty
nės. Vietiniai pradeda vaikyt

Štai, turite, gerbiais^ 
skaitytojai vaizdų todėl Ine 
vienas savotiškai galit apki 

saro brolių h- (Irau 
padėtį gyvenančių Utugtt 
juL P^nia^ijd
Mantevideo 14.10.1907.
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bai sunkia pad 
uždarbiu ir sun

— Kaunas^ Laisvėfe 
uŽidmys.ve</'^?2
p. ŽVAIG^1^ 

dvasinio turinio tadgnĮ 

leidžia Tėvai Jėzuitai/’ 
metams 8 lit.,pu«fe£»

g ^miio gt. 3q,

bJ"’ .. *t * ?!

skaitytojams duos 
000 litu sumai. Kįn 
'!$>; i it’ pūsmež? 7 JiC 
rnėn.3 lit 75 cent, i 
c ■ ■ - • ■ -

■'•**»•* *• ;W **■ *• «•**»• t ^į|

klausiau, kodėl taip daugelis 
buŽĮjįaiįi ąĮrntidžiaai «ąvn la- 

mažu 
raLtar

r
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KAS GIRDĖT! LIETUVIU KOLONIJOSE
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2 Lietuvos kariuomenBS'fcsyųlį 
kūrimosi, kurie kiekvienam nkai- 
iytpjųi parodys, kiek Eetuviųlaur 
ta threjo. pakuti va^go « <kųj 
kol iškovojo nepriklausomybę 

Kiekvienas jaunuolis, kuriam
reikės atlikti karo tarnybą, turi Ą j 
skaityti “Karį,” kad iš-anksto su- ’ 
sipažintų su kariuomene. Toks jau 
nuolis patekęs kariuomenfin iškar
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
tai garbingai tarnybai

Kur tik yra susikūręs koks nors 
jaunimo ratelis, tch būtinai turi 
būti “Karys,” nes jis be kariško 
aųkl ėjimė .rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.

Kiekvienas sportininkas privalo 
skaityti “Karį,” nes jis paduoda 
daug sporto žinių iš Lietuyos ir 
Sžsieuio.

Metiniai “Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedą — gra
žų, spalvuotą sieninį Karių Kalcn-' 
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo, papuoštas paveikslais ir sura- 
šyti jame žymesnieji beturiu gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligr šių dienų.

“Karį” redaguoja pulk. Įeit 
Burokas.

“Kario” kaina metams 15 litų, 
pusmečiui 8 litai, 1 mėn. 1.50 et. 
Užsieny $2.50.

Adresas: Kaunas, Nepriklauso
mybės Aikštė, “Kario” Redakci
ja-

- *3
jrr'4'-

■f:3

>

į—M - ♦ • < > < \ A

LAWRENCE, MASS. ,
Moterų Sąjungos.

Vietinė kuopa apturėjo laiš
ką iš Nashua, N. II. su pakvie- 
tiniu lošti veikalą šią žiemą. 
Nashua’iečiai rašo, buk labai 
mėgsta musų narių veikimą

Pilu. Blaiv.
9-tos kuopos susirinkime da

lyvavo Centro Dvas. Vad. kun. 
St. Kneižis. Raportą išdavė p- 
nas Šimonis ir p-nia Baubinie- 
nė. Didžiuma narių užsimokėjo 
Centro duokles.

Fed. Skyriaus Sus.
Pereitame susirinkime skaitė 

turiningą laišką iš Fed. Centro 
vietinis rašt. Silvestrą č’eikau- 
skis.

• • *'V'Spaudos platinimui apsiėmė 
komisijoj Pirm. K. A. Vencius * ir Silvestrą Ceikauskis.

\ \ Mažiukė.

—*
■--> -V'* ■ i

tokių vyrukų, kurie gyvena 
Maiklo protu, niekas neklausė.

Fėrai pasisekė dar ir dėlto, 
kad turėjome rimtą gaspadorių 
p. Danilą. Vietinis

MONTELLO,MASS.
Užbaigus vasaros sezoną ka

talikai griebėsi prie svarbiau
sio parapijos darbo.

Kaip kas metai, taip ir ši 
metą pirinoje'eilėj.stovi para
pijos fėral Tai nelengvas dar
bas, bet sutartinai dirbant vis
ką galima padaryti.

Pakvietus musų klebonui 
kun. J. Švagždžiui savo para- 
pijonys prie fėrų darbo, puolė
si visi išvien seni, jauni, dideli 
ir maži, prie savo paskirto dar
bo. Pasiskirstė po savo koloni
ją ir aplinkiniii kolonijų kata
likus rinkdami aukas dėl už- 

! manyto darbo. Iš šalies žiūrint 
Į- šį harmoningą darbą, atrodė 
it bitelės, kas kur ką pagriebus 
nešė į paskirtą vietą. Nestebė
tina, kad vietos katalikai gau- 

rsiai aukuoja, bet ir tolimesnių 
kolonijų kaip tai: Middleboro, 

Į No. Abingtono, Stoughtono 
ir kitų kolonijų neatsiliko nuo 
palaikymo Kristaus Bažnyčios 

Prasidėjus fėrams visi nuo
širdžiai ir energingai dirbo, 
k^d padarius ■> kuodaugiausia 

[pelno. . Gausia) atsilaikiusieji 
mums ten malonu jiems pa-1 laimėjo daug gerų ir naudingų 
tarnauti. NepafnirškimeVisi, kas ir kaip galė- 

lošėjos ja,mi rėmė savo numylėtą į- 
, ' staiga bažnyčią. Negana to, 
jau Moterų Draugystė P. P. N. 
tai Švč. sumanė sau vienos pava- 

mi- ryti fėrus, porą vakarų, kad

i
S3B6Sa636X»»SSXX3a63aSXXX3CX»»3C«%3CS«^^

pas save. Nashua’čiai sako: 
“Mes norime retai, bet ge
rai.’’ Mat teatras “Gyveni
mo Verpete" yra didelis ir 
gražus. Jame visko yra: iri 
juoko ir ašarų. Be to, lošime 
dalyvauja gabiausi lošėjai, 
kurie yra mėgiami publikos. 
P. J. Zupkauskas sako >“ Jei 
mes važiuojame į Nashua 
lošti, tai turime kiekvienas į 
savo rolę Įdėti širdį”. P. .J, 
Buja. kuris turi svai'biausią 
role, tai Petro. Jis sako,'“ne
busiu tada nei Juozas, nei 
Buja, bet, matys mane daili- 
ninką-ariistą išplaukusi gy
venimo verpetą su garbinga 
pergale.

* .
Pp. Strelčiunas, Rimas,! 

Davidonis ir Frankonis, la
bai rūpestingai praktikuoja, 
kad parodžius ką jie gali. P. 
K. Breimozer'is sako: “Aš 
pasirengęs netik Į Nashua, 
bet ir į Chieagą važiuoti.” Z. 
Riihaitė, Zekevičiutė ir P. 
Grigali unaitė sako: “ Na
shua ’je tokie geri žmonės,

*1SKYRĖ PENKTUKUS 
CENTRUI-

^CAMBRIDGE, Mass.— 

iDS. 8 kp. savo susirinkime 
įaip jau buvo pranešta, ųu- 
|irė kiekvieno nario įmokė-1 
penktuką kuopai nuo >Spa- 
Įų iki Gegužes mėn. skirti 
Sėntrui. Šį nutarimą kuopos 
|0dyba|zpildo ir Čentmi 
penktukus priduoda. Gražus 
pavyzdys ir kitoms kuo- 
įOms.. Penktukas prie penk- 
|tko sudaro dolerius. Kuopa 
ie nariai neužsideda jokios 
sunkenybės taip . darydami. 
Bet -Centrui, jeigu visos L. 
H S. kuopos taip atjaustų, 
»tų didelė parama.
BPildvkime Seimo nutari- 
®a. Remkime Centrą finan- 
dškai. Narys.

NASHUA,.V.
Ka^VRENCE, Mass. — 
Kaip tik Nashua’čiai suuo- 

'kadM. Sn-gos 16kp. pa
raitė mokintis didelį teatrą, 
m pirmutiniai ir užsikvietė

_____________
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tarnauti."
to, kad tai gabiausios 
iš merginų Lavrrence.

Kadangi Nashua’čiai 
taip anksti užsikvietė, 
pas juos pirmiausiai čia 
nimi veikalo “Gyveninio sukėlus daugiau kapitalo para- 
Verpete” dalyviai ir važiuo- pi jos naudai ir kad parodžius 
ja. Naųhua'je loš 
d.. 1928 m. parapijos salėje 
119 Temple 
Sausio 15 
Hali.

Linkėtina 
riaušių pasekmių, nes jie pa
darys didelį kultūrinimo 
darbą abejose kolonijose.

Leici^tonietė.

ap.Langer, viršininkas San 
p apygardos komunikaci- 
policistn, liko išrinktas 
odentn Kalifornijos policis- 

»• . • • • - M(Tganizacųos.. ■
■> 1 *

Kiekvienas, kam tik rūpi žinoti 
kas dedasi mūs kariuomenėj, kam 
rūpi krašto gyvenimas, Vilniaus 
atvadavimas ir kariuomenės su vi
suomene susiartinimo idėja, priva
lo užsisakyti kareivių laikraštį

“KARĮ"
“Karys” rašo ne tik apie įvai

rius Lietuvos kariuomenės reika
lus, bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir iš užsienio.

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Karį,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo rastų, 
įvairenybių iš nauji) mokslo išra
dimų. Kariuomenės švietimo ko
misijos “Kary” skelbia savo pra 
nešimus apie kariuomenės švieti
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmoguj švietėjui.

“Karys” praneša, ką valstybės 
veikia karo srityj, k?:p jos gink
luojasi, kokius naujus karo pabūk
lus išranda ir ką pasaulis -gali 
laukti atbity, kokie Jarai gali kil
ti

“Karys” daug rašo dėl visuo
menės susiartinimo su kariuome
ne, nes tikxsusiartinę tegalėsime 
įvykdyti sa^o amžiną troškimą — 
Vilniaus Gedimino, pily pakelti 
Lietuvos vėliava.

“Karyj” yra daug paveikslų, 
reginių, apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų ir 1.1.

•'£?l
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PHILADELPHIA, PA.
Koncertas

Lapkričio .27 d. Šv. Kazimie
ro riiokyklos svetainėje įvyko 
koncertasr.Programas buvo il
gas ir .turiningas, Choras, due
tai, soIoįs ir vaidinimas veika
lo “Pražydo nuvytusios gėlės” 
patenkinko visus.

Pirmiausia dainavo choras. 
Po to pasirodė p-lė Geležiniutė 
ir savo gražiu soprano balsu 
visus patenkino. Stanislovas 
Barauskas stiprus basas, daina
vo solo ir paskui šu pl-le'Gele- 
žiniute sudainavo pora daine- 
‘U «... 

gerai žinomas dainininkas, tu
rįs stiprų baritone balsą nudai
navo penkias dainas. Jo dai
navimas publikai taip patiko, 
kad plojimui galo nebuvo, vis 
norėjo daugiau.

Po to prasidėjo vaidinimas. 
Vaidintojai geri ir savo roles 
tinkamai išpildė^

Jonas Mickunas — gydyto
jaus rolėje, Jurgis Mankus — 
inžinieriaus. Stanislovas Ba
rauskai — tarno; p-lė Dobro- 
volskiutė — gydytojo mylimo
ji; p-lė Geležiniutė — astrono- 
mės ir p-lės Gustaitė ir Gurgž- 
diuniutė. Visi labai gerai. vai
dino. Abelnai visas programas 
buvo geras. Gal dėlto, kad jau^ 

: nimas didžiausioje vienybėje 
ruošėsi prie šio vakaro.

Šio vakaro pelnas paskirtas 
p-lei Mickunaitei, kuri baigia 
aukštus muzikos mokslus Ita
lijoj.

Užtai reikia pagirti musų 
jaunimą, kad gelbsti savo tau
tiečius meno-sritv. Musų jauni
mas’yra susispietęs į Dramos 
Ratelį, kuriam vadovauja ga
bus muzikai: R. Juška, H ode
lis ir Barauskas.

Dramos Mylėtojas.

VIEŠA PADĖKA

Pažinsi džiaugsmą, kuomet 
žinosi, kas yr ašaros.—G. Pa 
lau.

o q

Besirūpindami 
mes /surandame 
Platonas.

Neišsirašynėk, nepirk ir ' 
neskaityk bedieviškų laikra
ščių bei knygų.^

Kas nusidėjo, pabūgsta ir 
vėjo.—Liet, priežodis.

Vyriškį išklausti nesunku; 
moteris gi paslaptį savo ne
išduoda.—Kant.

kitų laime, 
ir savąją.—
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Visiems mano giminėms ir ■ 
pažįstamiems draugams-ėms, 
kaip Norwoodiečiams, Brigh- Į 
toniečiams, Bostoniečiams, taip ! 
it kitų kolonijų tariu širdingą i 
ačių už atlankymą manę sun- j 
kioje mano ligoje. Nors map I 
prisiėjo po sunkios operacijos 1 
sunkiai sirgti, vienok aš jau
čiuosi laimingas, kad aš ma
čiau kožną dieną savo draugų 
atjautimą, kas man daug gel
bėjo mano sunkioje ligoje. Šir
dingiausia ačiū tariu savo my
limam klebonui kun. V. Taš- 
kunui. kuris daug mane atjau
tė Intoje, patarnaudamas man 
visokiais budais. Taipgi tariu 
širdintraiusia ačių Tėvui kun. 
K. Urbanavičiui. So. Bostono 
lietuvių klebonui už jo gerą 
širdį, kuris mane sergantį lai
mingai parvežė iš ligonbučio 
savo mašina. Tegul jam Dievas 
gausingai užmoka. Aš taipgi 
stengsiuos jo gerą darbą neuž
miršti. Ačiū V. Kaziuliui ir A. 
Navickui, kurie ir dabar man 
sergančiam padeda pašvęsda- 
mi savo laiką ir mašina vežio
dami mane pas daktarą. Vienu 
žodžiu, visiems, kurie nors ko
kiu hudu prisidėjo ir pagelbė
jo man ligoje, dar kartą tariu 
ačiū. Jurgis Verseckas

Nonvood, Mass.
■ '...................

s
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KOMPOZITORIAUS A. ALELIO DAINOS
VIENAM BALSUI PRIE FOjtTEPLĮOįNO

Ak, myliu tave ------------ -
Bemužėl, nevesk pačios .
Graži čia giružė..................
Meilė.......................................
Meile uždegta krūtinė .,.

6. O pažvelgki.........................
Visuomet širdis surakinta 
Penkios linksmos dainos .

z

1.
2.
3.
4.
\

—5.

X

r

i
i

I

7.
8.

* t

.75

.50

.50

.40

.65

.50

.60 
$1.00

-Z f ,xl

\ f DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas ...... 
Skrenda, lekia mūsų mintįs .. 
Trisdešimt dainų .......................

»

Sausio • 8 Į ką gal i nuveikti organizuotos 
moterys. Dirbo smarkiai, kad 
net ‘sųbytino’ visuomeniškus 
fėrus.
Jaunimas irgi neatsiliko. Cho

ras pasiprašė pas kleboną, kad 
ir jiems duotų porą vakayų. 
Klebonas nusidžiaugė, kad jau
nimas su noru rengiasi prie 
taip sunkaus darbo.. Jaunimas 
parodė tikrai nepaprastą pasi- 

i šventimą. Prieš pradėsiant jie 
išpuošė svetainę visokiomis 

l spalvomis ir vėliavomis, išve
džiojo elektros šviesas, kad vi
sur tik mirgėjo. Pradėję fėrus 

Isušilę, suvargę mergaitės, tik 
lakstė po svetainę, kaip peteli
škės, puošniomis kepuraitėmis 
pasipuošusios, kad žiūrėk ir 
džiaugkis.iš jųjų darbštumo.

Rodosi tokiems turėtų rūpėti 
įtik šokiai arba “niuviai”. Bet’ „
ne, musų jaunuoliai visuomet! • 
su visais bendrai dirba, kadi naujai įrengtas su
paVodžins tinginiams, jeigu',““*"*«• mados 
vadinieri kataliku, tai eik ir 
darbuokis po Kristaus Vp]ja., kioj vietoj ir lietuvių apgvven- 

! I toj. Prieš miesto parką. Ge-
> į riausia tiktų dėl vaistinės 
; Tėrų pasekmės pasirodė šie-> (<lrogrtore). Kreipkitės prie 
į mot geros. Visuomeniškus va-| savjnjnko:
> karus subvtvno motervs, o jau-.

- *i \ z,- ADOMAS OVERKAuifnnas prašoko ir motervs. 7a- **"**««>» w
į J ' __ ‘ ~
į noma sjes turime ir tokių, ku- 
Į ritrsave vadina katalikais, bet 
k jie netik, kad nėjo kartu 
’/bųotis, bet varė agitaciją.

st.. o Lawrence
»’

d.. 'Hibernian

lošėjams ge-

| Palaikymui puikių . |

* plaukų naudok ’

II 
i

I

9.
10.
11.

MIŠKAM CHORUI
Ginkim šalį Lietuvos ........
Giesmė į Šv. Kaži merą ...
Lietuvos Vyčių Imnas........
Pirmyn į kovą....................

s.

. .50

. .75. 

.$1.50
/ ' r

į Kalėdos Artinasi
E s
b y '

g
z
7

b
R’.; ;t '■
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JFNC MYLIMOS GIMINĖS LAUKIA 

NUO JŪSŲ DOVANŲ

.GERIAUSIA DOVANA BUTŲ JIEMS TAI 
PERLAIDA IŠRAŠYTA ANT 

LITŲ ARBA DOLERIŲ

MES SIUNČIAM i ČEKIAIS IR TELEGRAMŲ 
' SULIG PIGIAUSIOS KAINOS ‘

Sioskit dabar per, Sj
į UTHUANIAN SALES CORPORATION į

.* • ■ | s r;L 366 Broadway, So. Boston, Mass. L " VI < ♦.'
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Biznieriams

storas—krautuvė. Labai pui-j

Cambn 
dar-’Ofiso tel. Uni 
Bet Gyvenimo tel. ’
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i:: TRUMPI 
SKAITYMELIAI j NAUJA KNYGA į Joje tdfa dtsgtai kaip 

| TUO trūpų pasakaifių į 150 pusi 45 centai
DAMININIAS 

*N«M 27, Mat

• < 2

X

e

[n 
.n

!

12.
13.
14.
15.
16. . Mes grįšim ten........

a) Išauš vasarėlė,
b) Tu mano mergele,
c) Išbėgo mergytė ..
a) Kaip aš buvau jaunas,
b) Žiūrau anksci rytų,
c) Aš užgimiau Lietuvoj....
a) Eikš mano mergele,
b) Aš sutikau žydelį,
c) Kam anksci kelcis..........
a) Miels tėveli,
b) Oi skauda galvelę,
c) Atsigėriau žalio vyno____
a) .Oi džium-džium,
b) Už‘jūrių, >
e) Kalbin jaunas bernužėlis,
d) Aš turėjau vištą..............
a) Tykusis rytelis,
b) Oi laksto vanagėlis,
c) Kur Nemunas, -d) Oi čiūčia-liūlia

✓ I
Visos virš paminėtos dainos galima gauti 

“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuok 
kito taip: ’

“DARBININKAS” J
366 Vest Broadway - South Boston, Man. >.

V, . ’ . . . r' ' >
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GAMBRTnOK
Vvtėnjį,Valdyta

TUVIAI

Pranešėjas

zųuy 
skel

bi ži-

rir ■■■ U. i

įMfcos spaudos, ir taipgi pejr- 
Bfięaįės feįtvĮs savo draugus.
^.Šios misijos nebus atsieku- 
'^įį/aę, tikslą, jeigu katalikai 
j^gmis po ^oji? misijonierių 
-grąžus ir kilnius pamokini- 

patarimus. Taa/feik 
■Litarodys musų katalikų išty- 

nesubrendimą, 
užbaigę šias šv. misi- 

stokime į misijo- 
Onagir imkimės platinti'

apsaugos nuo be- 
-flfevybes ir ištvirkimo. Pasi-

mavones sakramentą vys
kupas Msgr. ; J. Peter- 
s o n. S į L Sakramen
tą priims apie pustrečio šim
to vaikų ir mergaičių. '

Toje dienoje Uos iškilmin
gos Šv. Mišios ldvaL . Pa-> 
mokslą sakys gerivKun. K. 
Urbanavičius So. Bostono 
klebonas

lygia* P<mo» 
liukas, kai klebono?

kur muzikonto!

4^.; V ■/>,. \
Žinių rinkėjai tiksles- 
avo'dąrbp atlikimo. 
niVntn mieloj MOUiS

. V A’

, ii,- . >r;La ‘O*

'1 '■J?
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TŲ PROVOKACIJOS 
šRusų išeivių tarpe kilo

■ sujudimas. Žinomas rusų 
jhri^uomenininkas Buręevas, 

uris anuomet iškėlė aikš- 
>n pragarsėjusio jprovoka- 

jįųriaus Azefo veikimą, da
li bar įspėja rusų išeivius būti 

atsargiems, nes sovietų pro-] 
yokatoriai savo gudrumais1 
pralenkė net irAzefą. Šis, Į 
kaip žinoma, būdamas revo- 
liucijonierių vadas, išdavi

ojo ,iuos caro žandarams, 
ajndimui priežastį davė ži

nomo rusų rašytojo Šiilgino 
kelionė Rusijon. Jis praėju
siais metais užsieny surado 
kažkokius asmenis, kuriu 
padedamas slaptai nuvyko 
Rusijon-išvadinėjo ją sker
sai ir išilgai ir vėl grižo tais 

y pačiais keliais Paryžiun. Ne- 
| trukus išleido jis knygą a- 

•_pie savo kelionę. Joje apra
šė, kaip Sovietuose veikia 

.fašistų organizacijos ir kaip 
’ tų organizacijų nariai visur 
j pasitikdavo jį,, vadindamie- 

si kontrabandistais. Knyga 
sudarė didelį Įspūdį ir ne 

; vieną išeivį paskatino išmė
ginti Šulgino keliais nųyvkti 
Rusijon. Tačiau iš ten jau 
daugiau negrįždavo. Tuoj 

; kilo įtarimas. Pradėta svar
styti priežastys. Pasirodė, 
kad visa Šulgino krliouė bu
vo* čekistų nuo pradžios ligi 
galo organizuota ir kur tik

; jis važiavo, visur jį lydėjo 
Čekistai, visur pasitikdavo 
čekistai irJošč tariamuosius 
fašistus. "

Ilgams. >
jjaų manomai kasadU, d»j 
pagalba. 5 ų ** >

Dabar ęjiepiikąi ameriĮde4j
• • v j i i « • • Jr ’ :

TT

čiai išrado būdą pelningiai 
sunaudoti šiaudus; neguja 
klojant gyvuliams į tvarius. 

Rasta būdas iš kiekvieno 
' centnerio šiaudų, pagaminti 
įvairių prekių už $L80^ Da- 

’ j bar iš šiaudų galimą gamių- 
•ti: popierių, audrūs, ply- 
|tas, padus ir kitus gaminius. 
Mokslininkai įsako, kad- S 
Šiaudų būsią galima .paga
minti apie p00 rūšių įvairių 
gaminių.

JAPONŲ KINO TEATRAI

Japonų kino teatrąs, paly
ginus su mūsų, yrA labai^a- 
votiškas. Įeidamas į kino 
salę kiekvienas japonas >turi 
kartu su bilietu atiduoti sa
vo pusbačius ir salėn įlei
džiamas tik vienose kojinėse.

1 KĄ IŠ ŠIAUDŲ ŠALIMA 7
GAUTI

Kasmet mokslas išranda 
naujų ir stebėtinų dalykų. 
Ypatingai toli yra pažengęs 

^chemijos mokslas. Mokyti 
: chemikai išrado Įvairių dujų 

naikinti kenksmingiems

AR REIKIA VALYTI 
LANGUS ;

Visiems aišku, kad nevalo- 
mi langų stiklai greitai da
ros nešvarūs nuo prikimban
čių prie jų dulkių, dūmų ir 
t.t. Tačiau mažai kas įsivaiz
duoja, kiek daug šviesos su
laiko tokie stiklai. Vokieti
joje tuo reikalu padaryta 
tikslūs matavimai, kurie pa
rodė, kad langas su bran
giais slidiniais stiklais, po 
10 denų po valymo, perlei
džia jau 35-50 nuoš. mažiau 
Šviesos, negu anksčiau. O 
jeigu nevalyti stiklų' išti^, 
mėnesį, tai šviesos nuostolis 
gali pasiekti 80 nuoš. Tokios 
skaitlinės gauta, darant ban
dymus su slidiniais stiklais. 
Paprastas stiklas, ląbiau už
laiko nešvarumą ir reiškia,

\ vabzdžiams, kurio padaro la- dar mažiau šviesos pralei- 
. bai daug nuostoliu ūkinin-< džia.

BĖGA SKERSAI KONTINENTO

r-.

-

1 

jo iškėlimas viršun 
didelių sunkumų.

Šiais .metais viena japonų plento, 
firma jau pradėjo iškėlimo

- . RANDA ŽMONIŲ 
KAULU 

Daunaikiu kaimo. Dabei-* kių valse., Utenos apskr., 
laukuose, kur nesenai buvo darbą, žinoma, svarbiausia—
miškas, ūkininkai, dirbdami tai iškelti nugrimzdusį auk- 
laukus, randa žmonių kaulų są.
ir pinigų. Pinigai daugiau-' --------------
šia esti tokio didumo; kaip NELEMTAS PASIKĄLBĖ JI- 
dabartiniai - 5 ir 10 centų, j 2VJAS.
Ant vienos pusės tų pinigii . Sučjus penkeriems ap
galima įžiūrėti lytį, o ant ki-^|ams nuo ^Spaudos Napole- 
tos kažin kokią galvą su ne- ono„ųordo Northctoffo mir- 
įskaitomais parašais. Ant į.įes, Londono laikraščiai į- 
kai kurių pavyko geriau į- dėjo keletą įdomių jo gyve- 
žiurėti 1675 metų data. Spė-- ‘ 
jama, kad šioje vietoje turė
jo būti kapai.

SENOVIŠKOS KAPINĖS

ISRUTE.- Nesenai šalia 
einančio į Sprindi, 

rvisai atsitiktinai užeita žilos 
senovės laidojimo vieta. Ji 
raudasi dešiniajame krante. 
Senau pro čia bėgusios upes 
Angerapp .Ligi šiol iškastose 
6 urnose rasta papuošalų iš 
bronzos ir gintaro. Spren
džiant iš rastų daiktų, .šios

NEPRALEISKITE

“JUODOJO FĘINCO” 
BRANGENYBĖS

1854 m. rudenį,-! y. prieš 
73 mėt, prie Krimo pusiau- 
salio, ties Balaklava, Juodoj 
juroj žuvo per audrą pran
cūzų ir anglų karo laivų es
kadra, apgulusi rusų pakraš
čio tvirtovę Sevastopolį; 
Tarp žuvusiųjų laivų buvo 
ką tik iš Anglijos atplaukęs 
anglų laivas “J uodasis^Prin- 
ėas”, atvežęs išmokėti vi
siems dalyvaujantiems Seva
stopolio apgulime anglų ka
riams algas. Taip jis ir nu
grimzdo su neišmokėtais 
aukso pinigais apie pusę mi
lijono sv. sterlingi! (J. V. 
pinigais bus apie 2!/> mil. 

;dol.) Nugrimzdimo vietos 
i tikrai nežinota ir po ilgų ie
škojimų 1925 m. rasta “Juo
dasis Princas” 16 metru gi- 

i lumoje. ' Bet ‘ per tuos % 
■ amžiaus beveik visai tas lai
vas buvo užneštas smėliu ir

nimo anekdotų. Viena diena 
susitiko jis “Timeso” redak
cijoj jauna savo bendradar
bį ir pradėjo tokį pasikalbė-

— Kaip šenai'tamsta 
ęįirbi ?

— 15 mėnesių, sir.
— O kiek tamsta uždirbi ?
— 10 sv. sterlingi! savai

tei. .
— Ir tamsta esi pilnai pa

tenkintas ?
— O, labai patenkintas, 

sir — paskubo atsakyti vai
kinas.

Tokiu atveju, buk toks ge
ras, mano vaike, nueiti, tue 
tuojau, kason ir atsiimti sa
vo atlyginimą. Laikraštinin
kas, kuris dirbą “Timese” ir 
patenkintas' 10 sterlingų ne
gali būti geras, laikraštinin
kas, todėl ir negali jis pas 
mane turėti darbo’’... ,

* “j.. k.**.• k-" k ■ _

NĘW YORK SPAI 
Kampa# Dorchester St. B 

-.vįM'hroaJicay B 
56)1777/ BaSTO.V T | 

' • r? ■
Užkandfių rietą. Saldbinių 

iniieėafytų, SaltakoBSs

nių pasi
fialų. Neužmlrtkife savo draugų.

Dr. John Seiler, “Flying Yank”, atbėga į Pasadena, 
Cal. po perbėgimo skersai kontinento nuo Atlantic City, to
lumo 3,052 mailės.K., ~’ -. * .

vUMdiį, Mktai- 
sirfttlnftiį 'del -risokių rei-

turi
me na niie tarytų. SaitakoRSs (ice- M "t -A x 
erėm).?

« ' >7

P. J. AKUNEVIČIUS
Lietuvis Graborius

* /

820 E. SDCTH ST., SO. BOSTON

Tel. S. B. 4486

t

J. PETRUŠKEVIČIUS
Laisniuotas Graborius 

Laikau automobilius dėl veseli- 
ją krikštyną ir šiaip pasivaži-

I ‘ nėjimo, pigiau nė kiti. ■ 
r 142feroadway, S. Boston, Mw, 

Ofiso TeL-So._Boston-030A.W-
1 Bes. TeL S. B. 0304-R.

v* čia

«
RUDENS VAIDINIMŲ 

SEZONUI»
reik&lankite

NAUJĄ IB LINKSMIAUSIĄ 
BOKALĄ

“ŽEMĖS ROJUS” 
r ♦ •Visokią rašytoją 3-ją veiksmą 

komedija *
•1 KAINA 50 CENTŲ
i DALYVAUJĄ 5 vyrai ir 4 mo- 
! terys. Scenerijos: miesto ir far- 
| mos kambariai. /
r' ži komedija fiais laikais labiausiai 
I žmonėms patinka.
j Galima gauti 1T j.

“DARBININKAS”
366 Brosdmay, So. Boston, Mass.

f A
TeL Norvood 1608

E. V. WARABOW 
(WRUBLIAUSKAS) 

LLETŪVIB GRABORIUS 
IR BAL8AMUOTO  JAS
U7P VaBHTNGTON 8TRBET

girtni^.*5fors ra- 1,1 
idimąi nėra dai- galutinai 
įmofoliskai ištirti, bei pavy
ko konstatuoti, kad šitos ka
pinės yra žiloje senovėje čia 
gyvenusios lietuvių' tautos 
šakos — Prūsų. Urnos buvo 
visai negiliai, vos pusė met
ro puo žemės paviršiaus. To
limesniu kasinėjimu ir radi
nių tyimėjimu yra susirūpi
nęs Prūsijos Muziejus Kara
liaučiuje.

11
KOSCIUŠKOS ŠIRDIS 

GRAŽINAMA LEN

KAMS
Žlugus lenkų valstybei 

1764 m,, lenkų išeiviai Švei
carijoj, Rapcrsvillio mieste
ly, įsteigė tautinį muzėjų, 
kuriame sukrovė -istorinius 
dalykus iš kovų dėl laisvės 
laikų. Tarp kitų dalykų ten 
buvo tam tikras indas su Ta
do Kosciuškos širdimi, kurią 
lenkai laikė šventu daiktu.

Dabar tas muzėjus gabe
namas į Lenkiją. 13 vagonų 
muzėjaus daiktų jau^ par
vežta. z

r, SKAUSMĄ
Kentėtojai dėl uStrių, tarai peQio 

skausnnj. atšipusių, erzinančią, nuola
tinių skun.-emj. si: kuriais surižti inl^ 
stij priepuoliai ir kepenų nesalfis, ga- M*' 

| ii rasti pagalbą naudojant u Johnson^s 
Red Cmss Kldney Plaster. Jis ndkfo 
bevelk umi^ pagalbą nuo baisių skąu- 
sinų ir tikrai padės kitoms gyduolėms, 
kurias jusi, daktarus Jums prirašys

Johnson’s Reti Cross Kldney Plaster 

negali būt laikomas kaip^gyduole bite 
kuriuos žvilgsniu dėl šit, organinių ne- 
tvarkų —Just, gydytojas tame tur būt 
Įsitikinus ir'jo gyduolės naudojamos 
savo keliu.

Plasteris Šildo ir Švelnina ir jo gy
duolės Imtinai tur persisunkt per xxlų 
tiesiog J apimtas vietas. Buk tikras pa
reikalaut Reti Cros« Kldney Plaster 

. su raudona flanele užpakaly. Visose 
vaistinės.’^

/

ANT RENDOS
“Darbininko” name, prie E 

gatvės, ant rendos didelė krau
tuvė. Tinka sandėliui, dirbtu
vėlei arba šiaip kokiam bizniui 
Renda prieinama. Klauskite 
“Darbininko” Administracijoj 
366 Broadway, So. Bostin. Tel. 
S. B. 0620.

M-

SUSTIPRINA KRAUJĄ IR 
SVARBESNIUS KŪNO 

ORGANUS

Reta Proga

Dvieju šcimynij medinė stuba, su 
penkių automobilių garadžium, 
City Point, ant East Sixth Street, 
netoli L Št. Keturi kambariai ant 
pirmo augšto, penki ant antro. 
Maudynės, šiltas yatiduo, elektra, 
priešakiniai piazai. Gera proga 
žmogui, Jcuris turi vieną arba 

daugiau automobilių, arba užsi
imantis automobilių taisymu. Ran
dų atneša netoli $100 i menes. Kai
na $8,800. Matyk A. J. KUPSTIS, 
Savininką.

B AR G ANAS!

South Bostone Lietuviams
South Bostone Lietuviai jau.be- 

veik apipirko visas geriausias biz
nių vietas ir visi gerai gyvena. 
Pas mus .Šiomis dienomis pateko 
turbūt paskutinis geras kampas 
South Bostone su gerai išdirbtu 
bizniu. Mes užtikriname jei žmo
gus paims katras supranta tą biz
nį arba norintis išmokti galės da
ryti gerą gyvenimą. Biznis ir na- 
rūas ant 2 šeimynų su trim kamba
riais užpakaly krautuvės. Randų 
ateina $95.00 Į mėnesį. Biznį ir na
mą galima nupirkti už $8000 o gal 
dar pigiau. Lengvos išlvgos. Ma
tykite tuojau A. J. KUPSTI. •

Dorchestery
šešių šeimynų medinė stuba su 24 
kambariais. Y ra gazas, elektra, pe
čiai, piazai, vieta dėl garadžių. 
Randų atneša $160 į mėnesį. Pre
kė $14,800. Lengvos išlygos. Ma
tyk A. J-KUPSTU

! South Bostone
Šešių šeimynų medinis namas, 27 
kambariai. Rendu atneša $780 į 
duetus. Prekė $4.500. Lengvos išly
gos. Matyk A. J. KUPSTĮ.
LAIKAS PIRKJI ANGLIUS IR

MALKAS
NEPAMIRŠKITE, kad rudens ir 
žiemos laikas artinasi Paprastai 
imant angliai ir malkos pabrangs- 
ta4 tadgi - neatidėliokite, įduokite 
savo “orderius.” .

Kreipkitės pas:
A J. KUPSTIS

332 Broadway, So. Boston, Mass.
- Tel. S. B. 1662—1373

/
Vartokit Nuga-Tone jei jus tu

rite prastą irsilpną kraują ir men
kus svarbesnius kūno organus. 
Virš miliono vyrų ir moterų, at
gavo savo sveikatą vartodami šias 
puikias gyduoles. Nuga-Tone taip
gi suteiks jums stiprius nervus, 
išvalys odą nuo pučkij ir sustip
rins apetitą ir virškinimą. Praša
lins pūslės arba inkstų iritaeiją, 
sustiprins kepenis, suteiks pasilsi- 
nantj ir atšviežinantį miegą ir jus 
pajusite esąs kaip naujas žmogus.

Nusipirkite butelį Nuga-Tonė 
šiandie. Pabandykit šias sveikatą 
budavojančias gyduoles savo ligo
je. Visi vaistininkai parduoda jas 
su tikra garantija pinigų grąži
nimo. - '

Tel. So. Boston 0823 ____
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. y. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston 
OI šio vdiandos: 

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldienials, talp-gl seredomis nuo 

12-tos dienų uždarytas

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300 

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 Iki 5:20 p 
iki 9 vąkare. šventų 
sltarimų. r

“H Į

LIETUVOS
ŽENKLAI

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra indomu su jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirute^, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje. išviso yra 40 ženklų.

Kaina 40 centą
DARBININKAS”
366 W. Broadway 
S. Boston, Mass.

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ .

D. Ą. ZALETSKAS
Oratoriui ir Balsamuotojąs
877 ir 448 Ctunbridge Street 

Oambridge, Mass.
Telephone University 8881-W

X TeL Brockton 5112
5 DANTISTAS

DR. A. J. 60RMAN
| (GUMAUSKAS)
| 705 Main St., Montello, Mass.
6 (Kampas Broad Street)
x Ofiso valandos:
X Ryte nuo 10 iki 12 vaL
g Dieną nuo 2 iki 5 vai
ė Vakare nuo 6 iki 8 vaL 
i Sekmadieniais pagal.sutarties.

Į TEL. So. Boaton 0506—W.
’ LIETUVYS DANTISTAS
Š A. t. KAPSČIUS
251 Broadway, So. Boston

^“Keleivio” name)
Orrso Valafuob : nuo 9 Ud 12. n* 
r:EO iki 6 ir nuo 6:80 iki 9 vakaru 

'\Seredomls nuo 9 iki 12 vaL dieną 
^Subatomis nuo 9 Iki 6 vak. NedB 
uitomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti'*

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti.

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj. .■
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina 13.50 ' .

I •

“DARBININKAS”
866 Vest Broadvay Bouth Boston, Man.


