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urgmu Ait^rikot
Rymo Katalikų Šventa 

Juozapo Darbininku 
Sąjungoi.

DARBININKAS
?—Eina — 

UTARNINKAIS, KETVEMGAIS IS 
2 8ŪBATOMIS.

•• • #* t »'*«,«,» •«,«..»**• .^4.60 
ŪSrubežy metams ,,. IS.SI 

DARBININKAS , 
866 Broadway, Boston 27, MbbB* 

2'eL South Boston SžOl
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KtftllMI tnrf iraprliati, ktd jų' 
aukot ir pasišventimag dėl katali
kę Bpaudoa sustiprinimo bus ma
lonesnis PievUi ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 

. rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri. skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu?

« Vyskupas Kiliau,

Kaina -i centai
-- : J- ------

-------- JĮ
...- • S' .
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DARBININKŲ SUVAŽIAVI
MAS.

APDRAUDĖ DARBININ
KUS.

—ELPASO,Texas. — A[ęksi- 
ko ir Suv. Valstijų darbininkų 
konferencijoj nutarta gruodžio- 
ni. 1924 m. turėtų visos Ameri
kos darbininkų kongresą Mek
siko sostinėje.

v
I

Meksiko darbiniiikų organi- 
teijos pakvietė Samuel Goin- 
ersą, Amerikos Darbo Fede- 
acijos prezidentą, aplankyti 

Meksike ir užmegsti draugin
gumo' ryšius tarp Suv. Valsti
jų darbininkų ir Meksiko^dar-" 
bininkų. Dabar S. Gompers 

.yra EI Paso, Texas, arti Mek- 
z-siko rubęžiaus. .

nmVTORK^-Julius Kruttš- 
chitt Southern Pacif ic geležin
kelių kompanijos vardu paėmė 
ąpdraudą tos- kompanijos dar-, 
liniukams.. • Apdraudė 9(1,000 
savo darbininkų. Tas atsėis 
koiųpąųįjai jĮŲjO^^OOR neiį 
ffiutns7l)ad^jnkai ■ apdrau
džiami tie, kurie išdirbę kom
panijai, mažiausia pusmeti.

DĖL VOKIETIJOS KAILIO

TURKIJA RESPUBLIKA.

KIEK SURINKO MO
KESČIAIS.

t KONSTANTINOPOLIS. — 
Turkijos . parlamentas nutarė 
Turkijos valdžios formą aptik
ti respublikoniška ir vienu bal
su išrinko Kernai Paša prezi
dentu. ■ '

VAKARAS NEPRIKLAUSO
MYBĖS PAMINKLUI.

VILKAVIŠKIS. Kadangi 
■čm“,statoma.mrLicYuvoYNeprT-

p
L . jjgc^ASKINOTGN'. — Valdžia 
S^ir<3mfikelhė, kad 1921 m. mokes

čiais gavo $1,420,962,438, Ats
kirų ašmenų ir firmų mokesčiu

- jnokėjo 7,018,583. Turinčių nie- 
: tinių inėigų milijoną dolerių ir

daugiau prisipažinę. 21 asmuo, 
s 1920 m. tekių buvo 33. Trys 
asmenys prisipažino turį mete

- nių ineigų tarn, dviejų ir trijų 
milijonų dolerių ir tiys prisi
pažino turį ineigų tarp trijų ir 
keturių milijonų dolerių. Vie
nas prisipažino turįs virš pen
kių -milijonų dolerių.

•,Turinčių, ineigų nuo $1.000 
iki $2,000 taksi} mokėjo 3,440,- 
544 žmonės; tarp dviejų ir tri
jų tūkstančių- ineigų turėjo 2,- 
222,031, tarp trįjų ir keturių— 
702,991; tarp keturių ir penkių 
— 369,155, tarp penkių ir de- 
šimt-tūkstančių-^-353,247; tarp 
dešimt, ir 15 tūkstančių — 80,- 
014,. -tarp 15 ir 20 tūkstančių

- —- 34,230, tarp 20 ir 25 tūkstan- 
; čių — 18,100; tarp- 25 . ir 30

tūkstančių —-10,848, tarp 30 ir 
40 tūkstančių — 12,047; tarp 

t 40 ir 50 tūkstaneįų—6,051, tarp
50 ir lOOO^tūkstaneūį. — 8,717;

' tarp. 100 ir 150 tūkstančių — 
1,367, tarp 150. ir 200 .tūkstan
čių — 450; tarp 20 Oir 2501 ūks
iančių —- 205; tarp 250 iv 300 

.. teikstančiiĮ —• 84; tarp 300 Ir 
400 tūkstančių — 985; tarp 400 

. ir 500 tūkstančių •— 64; .tarp 
500 tūkstančių ir milijono — 
6V / -. 7 ' - • -

Korporacijos 1921. m. Į plati- 
kų’ $4,336,047,813, ,gi. 1920 m; 
jos turėjo $3^600,000,000. ■
“Yrą sakoma, kad 60mųoš. 

■. Amerikos tartų vakio 2' nuošr, 
‘ gyventųjų.. Jdomu pažinti kam' 

- kokia dalis mokesčių krinta. Ir.
. taip? gaunantieji Įplaiikriūiuo 
$1,000 iki $3,000 sudaro 7(1 
nupš. gyventojų, fiitię žnioųęs
- 76 nųoš; visų AnĮerikos'mm 
kesčių ^mokėtojai Sumoka -t ik:7 
ntioš. .višiyindmsČių: Du ir pu/ 
še (2,5) nuaš., mokesčių’molūy į 
tojų uždirbą; nūn $10,000 hy 
$10(1,000 sumoka 49 Įiūoš...višiį 
mokesčių.\
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į-WASHINGTON.
1 VEJA LAUK ŽYDUS:

VTENNA.■— Austrijos sosti
nėm atvyko 3.00 žydų iš Muen- 
cheno. Sako, kad iš ten .valdžia 
išvijus ir konfiskavus jų tur
tus.

LONDON. — Franci jos vy
riausybė sutiko, kad tarptauti
nę komisija ištirtų Vokietijos 
išgales juokeli ja^.
tbfmoTudai^išlygų, tarp 
kurių ir ta, kad kontribucija 
nebūtų mažesne už liggiot nu- 
statvta; ’v u.

; Nors kitiems alijantams šitos 
Franci jos išlygos nepriimtinos, 
bot jas priėmė, turbūt su vil
tim, kad komisijai ištyrus ir 
pareiškus, kad iš Vokietijos ne
galima tiek išlupti kiek Franci- 
ja nori, tai Franci ja pasaulinės 
opinijos smerkiama tiirės nusi
leisti. Francija tuo .tarpu, 
smaugdama vokiečius, gal pa
tenkins savo keršto apetitą, ir 
spaudžiama kitų valstybių eis 
prie sutirimo.

Šitoje komisijoje dalyvaus ir. 
Amerikos delegatai. Šitas žy
gis .gal’ir padalys, pradžią ga
lui Europos suirutės.
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įklausomybės paminklui pritru- 

 

|ko lėšų,’ tai paminklo statymo 
komisija rugsėjo 29 d, kino.sa- 

.W YORK.—Nansen, gar- Į»>• Prf“° <Mai’ stlraoiiil
.S®is 'Non'esij'os mokslo vyras ,*arpt«utmį- savybės vaka- 
jrjiąmfaio gtoali^tMinataJ'"- p™«r““a ta™ «"» tv«i- 
'ja^ykur^rUiijaT. .atvyksta Ame- 
rikon telegrafavo, kad viso pa
saulio nuomonė stovi už 
Huglies-Smuts pieną reikale ka
rinių reparacijų. Ainerifcbs vai- Į^a’ 

stybinis sekretorius Hugiies 
prieš metus ■ laiko užsiminė, 
kad reikią paskirti tarptautinę 
komisiją Vokietijos išgales iš
tirti ir nuskirti jai kontribuci
ją. Tą pieną karštai pareniė

VISI UŽ AMERIKOS 
PLENĄ.
u—— .

llOo ’̂ 
ginin. choro —- Lietuvos him
nas, 2.) Šaulių būrio -artistų 
1-no' V. Čechovo juokai “Meš- 

,” 3) Žydų artistų — 1-no 
v. komedija “Poetas ir,batai“ 
(žydų kalba), 4) P. Faktarovs- 
kio vedama stygų orkestrą — 
muzikos Bethoveno ir kitų kū- 
rini-ali, 5) P-nios Vaitiekūnienės 
kelios dainos — solo, 6) P-įės 

Anglijos dlpldmatas Smuts ir|Berenšteinaitės,. p. Kaga.no te
pasuk Nanseną tą'pieną* Te-P* ^lornono—*<lama trio (žy
mia pasaulio opinija/ o jam I<teba), 7) P._ Kagano ir 
priešinasi Franci jos milit'aris-|P~^y Berensteinaitčs dueto

• [(žydų kalba), 8) p. Lietuvniko-
~ ■ ■’ ‘ pasakyta monologas •‘.Reikia

_ ___' tepti.”- Paskum"ėjo šokiai irNŪROHNOSAKSONIJ4. T

BERŪK -Jonijoj bufetas ir

. Svečių buvo nukviesta daug*. 
ĮPrograma atlikta.'ir tvarka lai- 

' kyta g’era.i. Visas vakaro pel
nas; 'kurio būsią virš 4,000 litų, 
skiriamas Lietuvos Nepriklau
somybės paminklui užbaigti.

■ f

“STEBUKLINGAS” 
ŠALTINIS

VILKAVIŠK1Š. ■ Mažučiu 
fe s

kaime, Vilkaviškio valse., ne-
Akyvaizdoje toli nuo gelžkelio, A, Jasaičio 

finansinio | lauke ties koplytėle, y ra mažas 
šaltinėlis. Jis yra plačioj apy
linkėj žinomas, ■ kaipo, stebūk- 
lingas akių gydytojas. Joj dali
nai lankosi žmonęs, daugiausia 

Čia vieni

vo įvykęs- raudonas .perversmas 
ir nenorėta skaitytis su‘Befli
no valdžia. Tai iš Berlino buvo I 
pasiųsta kariuomenė ir raudo
na valdžia buvo išmesta. Bėr
imo valdžios ■ kariuomenės va
das uždraudė, Saksonijos • sei
mui posėdžiauti.

RENGIASI PRIE DIKTA
TŪROS.■* % ■ • ' .

Daugumas.mūšų brolių lietuvių darbininkų griebiasi moks
lo, lanko vakarines mokyklas. Bet daug jų ir jokių mokyklų 
nelanko. Sėdi ramioje arba kur prie stalelio su kazyrėmiš. To
kiems patartumem nusipirkti gerą Įmygą ir prie stalelio, vieto
je kažiriioti, vietoje džiovinti savo galvą be reikalo, skaityti 
balsiai gerą knygą. . ' • ,

Kad kiekvienas mūsų skaitytojų galėtų nusipirkti gero, 
maisto savo protui, mes iš priežasties x‘paskelbto “D.” vajaus 
duosime progos kiekvienam lietuviu^ įsigyti prieinama kaina 
sau gražią knygelę.

Kiekvienas, (pradėjus Iaplkr, 1 d. 1923) metinis prenumera
torius užsimokėjęs iš kalno savo prenumeratą, turi teisės gau
ti iš “Darbininke” skelbiamų knygų $1.50 vertės. Ypatingai, 
kiekvienam naujam skaitytojui patartumem įsigyti gražią iš 
Kristaus laikų aprašymą I‘BEN HUR.” ši knyga yra išveis
ta į.visas beveik pasaulio.kalbas. Yra tai dideles svarbos vei- Panty .paskirtas ministeriį Tm- ferų 'Nieks netyrinėja nė van-. 
kalas. Ji yra su gražiais audimo apdarais ir kainuoja $1.75, Bet bineto vlce-pirmininlftu Dniovs- Įdeus sudėties.
kiekviens senas ar naujas prenumeratorius prisiuntęs už visus 
metus “Darbininkui” prenumeratą, $4.50, gaus ta knygą do
vanų. , ...

Jeigu kas nenorėtų tos vienos knygos, tai pasiūlome jos 
vietoje kitas dvi gražiai apdarytas knygas: “DANGAUS KA
RALIENĖ arba padavimai apie švč. Panelę”'ir “TRYS O- 
LEIVTAI: Krikščionis, žydas ir Turkas, šios dvi knygos kai
nuoja po $1.00, bet užsimokėjusiam už čielus metus mes duosi
me jas DOVANŲ VISAI DYKAI:. ' 9

. Dovanoms galima pasirinkti ir: kitų knygų $1.50 vertes iš 
mūšų katalogo.' Taipogi maldaknygių,. kuriij kainos šiame ’nie- 
nesyje bus žynriai sumažintos.. Bus galima jas pirkti pigiau 25 
jiūoš. m L. c ' •'•'-y. ,

g Taigi jdekvienas lietuvys darbininkas turėtų pasinaudoti1 
šia proga, . pasistengti ližsirašyti tris sykius savaitėje .einantį 

darbininkų laikraštį, ir Jlgais žiemos- 
vakarais penėti sąvo protą sveiku maistu. ; 4
” šis pasiūlymas.apima visus-tuos^ pa^ehiušar dmigijM ku
rie patys, atsiųs ‘fDarbininktun pilnų visų metų $4.50 prėnume- 
įatą. ,Gi Bostone ir apielinkėje $5.50. ’

Taigi į darbą! • . . • ■ - . " ‘ .
: 4 ^jJrARRį.NT NKAS-“; ■.

,i(J6 .West' Broadway - 1 Soutli Boston, Masš,

VARŠAVA.
stre ikų, suirutės, 
krizlo ir gręsiančio maišto, 
Lenkijos prėniieras AVitos ren
giasi paskelbti diktatūrą. 'Da
bar daro tik prisirenig'imus.

Darbininkų organizacijų są-Į sergą akių ligomis, 
junga valdžiai-įteikė memoria- geria, kiti prausiasi šaltinėlio, 
tą, kur .sakoma, kad būsiąs iš-1 vandeniu, arba, prisipilę Imte- 

 

šaukt-its genęralis streikas, jei [liūs nešasi namo. Ši vieta yra" 
valdžia nepakels algų. ’ . labai nešvariai laikoma., Daž-

Tiio tarpu valdžia padarė siu nai matyti primesta šaltinėliu 
vo sąstate permainų, Rezigua- visokių šiukšlių. J okios sauk 
vo kaikurie ministeriai. . Kor- Itarinės. priežiūros šaltinėlis ne-

.i
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Obuolių saikas 
vi • kriaušių — 
- 6-8 litai, nntls 

gaL

bulvių — 
-10-12 centų,
15-30c;, žąsis

dūkas 2-3. Paršelis auginti 
6-8. Avis plauti 15-3(1. Metri
nis svaras sviesto 2,60-2,81), 
rūk.; lašinių 2-2,50; Dešimt i s 
kiaušinių 1,00-1,70, kaimo smte 
1-2.111. ■

tojai, vis.-gi- šiaip taip paribio-’ 
da,’ bet daugumų kitų produk
tų jiems tenka vežti namo.

f v
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PAŠIBAIŪĖ KONGREBAŠ. '

f AlARSELiĄFv£inctja.---Iš  ̂ ; ____
fnišiAnrLrMcūTifts- -

atlaike Marselio vyskupas,.pa
sibaigė Franci jos visuotinas gi*
mimų padauginiiho kongresas. -
Jame dalyvavo asmenys viso
kiu itkvhii ii’ be tikybiu . Da- 
ly vavo ir valdžios atstovai. Da- '

nių padaugini litas ir priaugan- • 
eros gentkartės. gero ve.

Rezoliucijos priimtos tokios, 
kurios katalikus visai patenki
no. ’ . '

Priimta rezoliucija pasmer
kianti divorsus. Divorsų istą- . '
tymai bus suvaikyti.’ .

Priimta rezoliucija, kad ir - 
viešose mokyklose būtų doros 
auklėjimas ir kad. jose. neturi 
būti žemi įmina t i kybą vaikų a- 

tis liga a>tabdyt.ų tenka apsk. |kyse; 'bet atpene.. kad etikos
■ * “ ■ ' ‘ ’ pamokos būtų įamiianios pripa-i • "

žinimu Dievo, nemarios sielos .
ir liuosos. valios .btiviinof'

ftitos rezoliucijos priimtos be .
jokio prieštaraujančio balso.

Kongreso pirmininkas Lsaac, 
buvusis prekybos luinisteris, 
pareiškė-:

“(riinunų daugio kl aušimas 
yra valios ir sąžinės klausimas. 
Visi pasaulio turtai nepajėgtų 
sutverti tyros sielos, grynos są* 
žinės, arba-švarios dotos. Gra
žios, skaisčios šeimynos pa
slaptis gludi- išauklėjime tyros 
sielos, jautrios sąžinės ir gry-

KIAULĖS SERGA-.
VILKAVIŠKIS. Šiemet Vil

kaviškio apskrity, labai siautė 
ir dabar dar nevisai paliovė 
kiaulių liga, -vadinama ‘‘rau
donlige.Jf Nemažą kiaulių iš
dvėsę. Apsaugotą -niio 'susi egl
inę tik -Įskiepijant.' Stengi mi-

veterinarijos gydytojui daug 
dirbti.

IŠ VILNIAUS.
Šiais metais bus atidarytas 

Vilniuj liaudies universitetas. 
Jo užduotis bus teikti Kinių vi
siems, kurie'» uždarbiaudami 
pragyvenimui neturi galnuyhvS 
tęsti toliau mokslą, kaip, puv,, 
biurų ir Įvairių Įstaigų tarnau
tojai, darbininkai, amatninkai 
ir kt. ITih’ersiteto bus šie-sky
riai: polonistikos, humanitari
nis, matematikos technikos 
ir gamtos. Asmens, .išklausę
kursus ir išlaiko kvotimus, nos doros.”

- v . fc

gaus linu tikrus pažymėjimus. 
Paskaitos prasidės spalių m? 10 
d. ’ •'

—_ - . į,

TAIKOS PAMINKLAS. .

RYMAS. — Šventasis Tėvas 
sumanė pasta ty li tarptaut inį 

j taikos paminklą. Į viso pasau
lio katalikus atsišaukė prie to 
darbo prisidėti, . PanįįĮdas bus 
puošni Saldžiausios Širdies 
bažnyčia ant Piaazza Armi.

KLAIPĖDA. Klaipėdoskraš 
to ekonominiam . gyvenimui- 
tvarkytis ir kilti daug kliudo 
iki'.šiam laikui nesutvarkytas 
11esiogrnis susisiekimas gelžke- 
lių Klaipeda—Pagėgiai, Vietų, 
pirkliai bet pramonininkai pa
kartotinai kreipiasi į KraŠio 
Direkciją, prašydami tą retkn- 
1ą kuoskiibiauHmi sutvarkyti, 
nes tai daug nukenčia ekono- . . . vv. .
minė krašto gerovė. Pastaioji jMžiamam katalikų • dienraščiui 
sūmėia ... tuos pastskumlinuis rūmas,
Aukštajmii Jgatiothuui liet iri- 'M* dovanij iS^Oftstt,
Mas iki šiam laikui, kiek išlyga. ,iei kiti dmn'aššio
tyt, nepasistūmėjo pirmyn. ’ ipi'*teliai tsj sutiuj I’ailvigttlnns.

____ jTas padvigubinnūas turi įiyk-
Prieš.porą ti per tris mėnesius. Tasai ge-

į radėjas rašo žinąs, kmldaikras- 
tis negalįs išsiversti ir" todėl

■čia lietuvių kailius kiirSits. Jani. . ./b _ -. J v ~ .
tnisnllKni kiek vėlku ktuūė susimi i

y.miėnj „ĮokyUs!^ n0Pi,1Hq jflolęintfe' as.” 
y alpiu m. niieste il<i s, .m. 'Sl:'''nįW>, :j,l.fal.pll »Ušiek tielrsust-, 
luj .men. i d; susirado Jioiiivlij rašyjūu 22 ■
asui, \ minką kidbeti-.‘Imtitviškai ir 78

J-T paskirstytų į heturms ; < .
gilių mes V Artimiausiu laikų-btis r

llLgrupę.ie Vrivkuipn.^Mlųtem
17* '*•' v.~7rb n;'.V*’Mll!i^įHmsiiėm lAigoghipsim-irMnuili- 

...yA ...
, - . • - ■ Dės; visai kalbos imžhmučnįųmj Lnvmb -

tams narbus - vits
^»ese iMsulėju sptditj iklaipbdtj ir& j ėršjkttid.

to pf D1h^

ki paskirtas užsienio reikalų|v .... ............ ,,
mmisyiup Pamainyti ir W[ SUNKU ŪKININKAMS 

 

įnimsteriai. Valdžia pasiryžo| . -
sumažinti išlaidas nuo 300-iui-| VILKAVIŠKIS, šiemet šioj 
lijonų dolerių iki. .180 milijonų | apylinkė j, bendrai i nmnt, javą, 
dolerių. Tą daro panaikindą- pašarų,., linų, bulvių, daržovių 
ina daug valdiškų-Įstaigų ir at- y sodovių derlius, gana geras— 
statydama daug valdinitikų. \ penai yrių ioW < buvęs. ’Todol 

šitas pėrniainas turbūt Frūn-(pastaromis timgiitm8dienomm 
eija padiktavo-. Naujieji valdi* -... *-•“*1 - •
ninkąį yra pairi usnim Franci jos 
bernai.:' Kail išgelbeti saiT pa
klusnią /Lenkiją nuo nu girine 
(limo ba lon Franci ja' šutei ko 
naują paskolą. Davė Lenki jai 
400 milijoną frankųL ' Ėraiici- 
jOš.senatorius, ir.biudžeto ko-: 
misijos narys lięrmigūr papoL 
kė .Lęūlrijąędęlto/teacl tkšįol vis 
didino išlaidu o tūd\ tarpu 
Lonlrijps. inėtgos imižėjd ir gy* 
vente jau nenori mokesčių iuo- 
kėte < rC „■ y.’ ' f

*<
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TEIKIA PARAMĄ,

. DL Bl •(}!’ KJm — čionai lei
t

prekyvietė buvo ’gvOste pri- 
grilsta visokių gyvų Ir negyvų 
produktų. ‘Pik visa nelaime 
gamintojams tame t arba visai 
pigiai pirkliai moka,1 arba vi. 
šai neperka.' Todėl daugumui,' 
nats labiausiai piulgų rųĮkvtų,’ 
prišmina atvežus prmkddųs veĮ- 
Amžtįsteamo... • ■ * ’y
' Pastateirils diMmhiš įvąi-

įvo sęknnčtesų Rugių eėįitneris 
•1.2-UI litui; kviečių • 17-18,

KLAIPĖDA.
valčių švietimo ’ Ministerija iš
Kauno atsiuntė Klaipedou mo (
kytoją lllugtuiską organizuoti darąs • jam paremti pradžia,- . 
čia lietuvių kalbos karšūs* teini
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Del pavyzdžio, paminėsim tik naujausius daktarų veikalus-di- Į - - jP t j| ĮĮ f E 

scrt^ęijaš išėjusias po karo, kuriai atmintinai gaJime^nsiūiitkĮ ' . * " *> ’

tt , • l Į * (Turgenev’o) v
,,IŽ FILOSO^IJGS; '* 1 Į Aš ėjau, vienas plačiu kėlių,

Prot Dy, StŠalkauskio: Pasaulio Sielą, VI. Solovjevo ffloj. -ttž Jšgirdau

sofijos kritika (apie 120 didelių spaudos lapų), / įlengvus, atsargius žingsnius.,.
Doęento Dr. L. Bistro: V. Solovjovo dorps mokslo kritika-!K’až-kas mano pėdomis.

(120 pusi.). - v Į Aš atsigręžiau —ir pmna-

l

r

t

Bfof. Dr. Is. Tamošaičio: VI. Solovjovo gnoseologijos kfl- Uiau mažę, sustaprinTisi^^7mmwS 

„a , skamaIuOUSenutę.IŠposkai--metaransll’ldtais_ pri.,
' Docento Dr. V. MykoJoącio: Vf Solovjovo estetaka. _ Ui, tik vienas senutės ^eriarfas tavo anldetosc m-

Kaip matome. Šie ketun folosofai lig-ir- susitarę paraše va- veidas:. geltonas, raukšlėtas, svt... in1. ti1rtai K bn
kam šviesuomenei <gM ir i ^Keėiu W L^Jnfadb veidas. parytas sprendimai Bet

m^O^^ių?^ . ASprfe j0Sprisiartinau....ji|mgaIime {spėti; kadangi vie-
veltui Uėtwa tarp dviėjn pasauli, nbV ... .sustojo. " nas rašė taip, kitas kiuii'p. S-

. : Iž TEOLOGIJOS: . < .. Kas tu i Elgetai Lau-,”Om^k7ir
$5 50 Dr. Jono Navickai apie sakramentą (The Sacrament, apie hęj įgmaldos^ | buvo išvemti, taip pat r-ate.

pušį.) | - ĮKrinta tiktai į’akte tai?> M

■ - / - Genute tylėjo* ^. karininkųbeveUcvteainepasD
IŠ ISTORIJOS: _______ z Pasilenkęs, as ,patėiniiaii,Į1rjeįr didPHmte

Br, Marija Andziuiytė: žemaičių vyskupijos įsteigimas. . . kad abi senutės aid aptrauk-L ( nuošimtis valdininlcų ir gy- 

Iš POLITINĖS EKONOMIJOS:
Dr. Pranė Raulinaičiorapįe Lietuvos finansus ir jos ūkį. 
Dr. Petro Karvelio: apie žemes reformų Lietuvoj.

Iš GAMTOS MOKSLŲ:
^grario š£frriekioji iš zoologiios^jjjie planaritas.
Dr, Kazio Pakšto: apie Lietuvos klimatų (150 puslapių).
Neatsimenam disertacijų temų filosofijos ir medicinos dak-

f

Viehodi! -
Tas ‘ ■ vicliodi *’ ilgai skambč ■ 

jo ausyse — Žiaurus, baisus.
Ant rytojaus likusius vėl va

re į. mūsų kainerų, Nedaug iš / 
jų teliko,*) ■

ICalėjimo baisenybės. \
Ir proto kitos nustoju. — Poilsis 

Kristuje. -Ir su nuoguls ‘‘Sektai?*
— “Visu Salių proletarai, vienykite F* 

■ — Pasienio sritgyba ptts jtras svečiuose*
— išvaduotieji nuinirėliaL — PrleS a.£- 
loišdainl vedu sušaudyti. — Mano (Irau- 
Sus,. — Kalėjimo verslas. — Kaip aS at- 
Hllygltjatt su savo draugu. — Nauja ži» 
nta, Ir man rėkia: “viehodiP* • 

: Nedaitg mūsų tėra, o Čia dar " 
kasdien vienus išveda, . kitus 
atveda. Dabar jau 'ir dienos 
metu- išveda po' du, po tris. Iš
vesti negrįžta; gali Imti,. kad 
kai kurie yra jau atleisti. •

T

po į kampų be kepurės, i r n’ 
ko .nevalgo. Sutikęs ką, susi 
■ja'ir. klausia: “kada mus 
leis ‘l., . ar nežinote, kada -mi 
išleis P, . Nesūlaulęęs atsa-. 
Įkymo, eina toliam Jam iš 7 
.miesto- atsiunčia valgį,, bet'jis 
jo nemato^' tik r vaikščioja ir 
vaikščioja. • Vienas kitas imu- . 
iiią dėl to jo vaikščiojimo nuo 
ryto iki vakar ui,-

Kameroje su mumis sėdi vie
nas šventikas. Įveistas, bet la-. • 
bai geras žmogus. J is mete šei- ■' 
mynų?ir parapijų kaž kur tcį^'-.

X-

Laipsnius
---------------------------——. - K

Mokslo laipsniai maž i teintereauoja paprastų skaityto jų. Į 

 

Vien’ok* pastaruoju laiku l“ew Yorko lietuvių spauda iškėlė šį| 

lių. raidžių, kurias “Gars-.s 
jas nieko ir nesakysim, 
laipsnius abėlnoje plotmėj;.

X • * * - >

. Kaip Europos, taip ir •Amerikos uniyersitai bei aukštosios_________________
mokyklos teikia savo stu entams įvairių mokslo pažymėjimų. Į cheno ir Breslavo. 
vadinamų bakalaurais, d alomais, magistrais, licencijatais ir 
daktaratais. Europos mūrersital duoda keliij lūžių diplomų, | veikIta katelflsu moksTininku būrelis, kurie'įau 
kurių .vieni lygūs gerųjų Amerikos universitų (A klasės) 1» | disertacijas. Tam iii naminėtinir 
kalaūramš, kiti-gi prilygi i a jų magistrams (masters). šitokie 
diplomai- suteikia teisę mokytojauti gimnazijose bei kolegijose

. ar praktikuoti kurių kita profesija (advokatauti,. gydytojauti) . 
Bakalaurų Europos universitai paprastai neturi (išskyrus Ang- Į juristas 
ttjų ir dar.kaikurias šalis) . Bakalaurus ten dalina. tiktai kole- viities^apsivUinikuos <ta£arų titutais. T 
L _ . .. _ _ _ . . .
ir!dar vienos-kitos valstybės universitai. Vietoj magistro, Va
karų Europoj (Šveicarijoj, Franci jo j, Belgijoj ir kitur) papras-1 
tai teikiamas licencijatas, kurs yra aukštesnis už Amerikos ma
gistro laipsnį, bet žemesnis už Rusijos tokį pat laipsnį; (Kalba- l^a kvotimai 
me tik apie.priėšrevoliucinės Rusijos uniyersitus). , . ’ ‘

/ MOKSLO.LAIPSNIAIS

mokslininkų tarpe, skaitomi tik daktaratai ir Rusijos universi-
■ tų magistrai kurie lygiai Sunkūs įgyti, kąip ir Šveicarijos ar

■ - Vokietijos daktaratai.
- . Kiek mums teko patirti Amerikos ir Europos universituose

juosė'bešimokinant, atsilankant ar jų programus peržiūrint, tai- 
— kalbant

APIE DAKTARATUS —
įgalima juos skirstyti į tris rūris: 1) lengvesnius, 2) sunkesnius
(vidutinius) ^ir 3) sunkiausius.

1) Prie lengvesniųjų daktaratų skiriami 
tife, kuriems įgyti nereikalaujama disertacijos rašyti, o užten
ka paprastų rašto darbų ir žodinių kvotimų, šitokių daktara
tų duoda Italijos universitai ir Amerikos medicinos fakultai bei 
mokyklas. Todėl visi Amerikos gydytojai, dantistai, naturo- 
patąi ir kiti turi daktaro titulus, nors jie nebūt rašę jokių moks-

’. Iq darbų (disertacijų). Tarp jų yra ir mūsų Dr? j/ Bielslds, 
kurio profesijų ne visos valstybės pripažįsta. Kaikurie lig-ir 
niekin^Dr. Bielskio daktaratų, mos tas nėra žemesnis Už didu
mos Amerikos dantistų ar šiaip jau kaikurių gydytojų mokslin
gumų. ■

2) ; S u n k e s n i s d a k t a r a t o typas reikalauja di
sertacijos, mokslo darbo daug-maž nuo 60* iki 200 spaudos pus
lapių, šios rūšies daktaratus teikia Vokietijos, Šveicarijos, A- 
mer&os ir daugelio Europos valstybių universitai. Kolegijas 
ar joms lygias mokyklas baigusiems paprastai skiriama mažiau
sia 3' itietų universito kursas, kad gavus teisę laikyti daktariš
kus gaminus, žinoma, jei disertacija jau parašyta ir uniyer- 
ritopriimta* . - -
7 3) Sunkiausia daktaro titulų gauti Franci jos,

. Belgijos ir Rusijosjiniversituose. (Tiesa, Belgijoj šalę labai
sunkaus doCtėur aggregė (skaityk:;- agrėžė) yraTir lengvesnis 
dakt&ratas, panašus į itališkų beį Amerikos M. D/). Franci- 
jos MiVersituosė, . ypač Raryžinje,. daktaratų gauna tik prity
rę; profesoriai, parašų ir apgynę didelius mokslo veikalus. Tų 
pat reik pasakyt ir apie Belgijos bet senosios Rusijos^ univėr- 
Situk \šit0kių;daktąrų^IĮętuvių tarpę mums iieteko girdėti.

.Jų nedaug ir visame pasauly'. / . - ■ ' t ‘ :•
^itp tyįib daktarų ir Jįetuyįų tarpe yra; gal apie Bta70<Ir 

dėl jų tankiai kįla žmonėse kaikurių nesusipratimų. Mat be
veik visi yra.įpratę visus gydytojus daktarais vadinti, .nors 
tietuvoje ir-geri gydytdpai daktaratų retai teturi. Jėį kokf fi
losofų, gamtininkų ar Mtėratę, žmonės išgirsta daktarų, vadiį 
natttį taį mano gydytoju jį- esĮant ir kreipiasi prie- jo medicinas 
pagelbos, nors tas apie medicinų nieko neišmano, Tai tankiai 
tenka’patirti visuomenėje besisukaM . •• z- 7 - ; ‘

Lietuvių daktarų yra šiek-tiek tarpe teologų (S. T, P. arba 
D. D.j, filosofų' ir istorikų (PK i).), litėitaų (Lit. D. arba Ph. 
D.) ir medikų (M &)• Mažiausia, jų && tarpe teisininkų (J* 
M arba LL. D.), gamtininkų (Sę7B. arba Ph. D,) |r įjdiitikų 
(M?*.) ' i v

Jeigu šitų visų lietuvių daktarų disertacijis išvertu^lietw. 
vių kalbom tai turėtume gana žyta savo mokslinę Ii

įį..:-...įMattĮl mlĮi., Xwmwimwįwiw«i
• k • t • , ■. •• .’»•*«**' ' ■
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, tos baltū plevete/koki būna pasj jytojų* Bet Ir tų pastarų jų 

kėli Sušaudyti. ICuo gi čia su- 
,,sĮvo sprendiniuose sprendėjų va

 

dovautasi? Vakare -sugrįžo 
Bet senutės akių plėvele, ne- [partiją, išvaryta, prieš inus,7i

K’

Įkaikuriubs paukščius: ji ap

saugo jų akis nuo peraiškios 
šviesos.

a.
* v •*

” jau “iššifravo.” . Tad mes apiė|
1 iums labiau rūpės pajudinti mokslo I - . . ,

Įtaro Gylio.ir medicinos daktaro Domo Jasaičio. Visi čia pami- 

 

jnėti jauni daktarai laipsnius įgyjo maždaug vienodomis sąlygo
mis šiuose universitūose: Berlino, Fribourgo, Chicagos, Miiln-

$
«.

gijos ar bęejai. Magistrų titulus duoda tik Anglijos, Rusijos.

r'

r ■;

/• ?
■ * .[ ■.
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Metų ar antrų bėgyje prie'šitų daktarų prisidės dar naujų

įušė disertacijas^ Tarp jų paminėtini: '
j?-le Marija Ambrazięjūtė, istorike; Sakalauskas, istori

kas; ’Kl. Ruginis, pedagogas; kųii. K. Matulaitis, teologas; 
(Juška, astronomas;/ Pr. Jūcaitis/ chemikas; Ed. Turauskas, 

ir eilė dar jaunesnių, kurių gabumai ir darbštumas,
• *»•

Daktaro laipsniui gauti universitai skiria mįnįmum 3 me- 
,tus. Bet tikrenybėje labai retas kandidatas į 3 inetus jį gaų- 
iųa. Paprastai užtrunka 4-6 metus. Chemikams vien pilnam 
kursui išklausyti paprastai reikia 5 metų, o kur dar disertaėi- 

Beveik tų-pat reik pasakyt ir apie kaikurias 
kitas gamtos šakas, kurios reikalauja labai ilgų labaratorijos 
darbų: bandymų, tyrinėjimų, patikrinimų etęr~

Iš lietuvių, apie pusę gabiųjų studentų, jei pasidarbuoja, 
daktaratus gauna.' Sprendžiant Šveicarijos universitų pavyz
džiui, tai amerikonams bene sunkiausia duodasi daktaratus gau
ti. Eribourgo urirversite amerikonų vis estvūųo 35 jki 50. . Jie 
atvyksta jau baigę savas kolegijas su A. B. ar S. B. Gamtos 
ar filosofijos fakultuose smarkiai dirba apie 5-6 metus ir tai 
tik apie 4 ar 5 nuošimtis tegauna daktarų laipsnį. Nors jiems 
yra'leista disertacijas angliškai rašyti, vienok rašymas ameri
konams sunkiau eina, negu lietuviams, kurie pasižymi giliu fi- 
Iosofmiii galvojimu, žodiniai kvotimai amerikonams daug gė
riau sękasi, negu disertacijų rašymas. ■

Vokietijos ir Šveicarijos universituose lietuviai jau spėjo 
užsirekomenduoti kaipo vieni gabiausių, darbščiausių ir suma
niausių studentų. x

PALAIDOJO STEINMETZĄ
Z ...

SCHENEČTADY,*' N. Y.— 

pereitų panedėlį tapo palaido
tas pelnyčio j mirusiu elektrlHi- 

nis raganius Steiuiuetz, Kaip 
jo gyvenimas buvo prastas taip 
ir laidojimas be^ypatingų iškil
mių buvo.' Nors algos imdavo 
po $lti(MRiu metuose, bet gra
bas buvoųpigaaifsiaą. Pamal
dos buvo namie. . Jas atlaikė 
ūnitarijonų kunigas. ■ Laldoį- 
mas buvo 2 vai. Ant kapinių 
buvo arti 1,500 žmonių. Mies
tas velionį pagerbė. Visos mo- 

‘ kyklos/ir valdiškos vietos buvo 
Uždarytos. . (tenorai. Electrie 
kompanijos dirbtuvės • švilpė 

’pūskuliųį Mšweiktirimų.-
1 ...... f' .Ui’iii. - - -

PABĖGO.
MANCHESTER, K H,— 

Henry Bevnolds Didžiojo' Karo. 
veteranas drąsus karo lauke 
pasirodė bailių prie. apsiverti
mo. Sutaręs. ant rytojaus eiti 
pas altorių, iš vakaro* dingo 
dingo ir nesirodo niekur. Te- 
čiau kitų spėjama* kad tai ne 
iš baimes tų padarė, o gal blo
giau' yra atsitikę. Jis išnyki
mo dienoj turėjęs $1,000. . Gal 
žulikai' pasmaugę.

ŠVENTAS RAŠTAS 
NAUJOJOĮSTATYMO 

Gražiais Apdarais Tiktai Vienas Doleris
M

' “MRBJN1NKA8” ’’ J '
3B6 W«»t BrMdw«y ’ Boaton, Man,

* _______

—<1Į..... .. -.ĮMIK II r II1 'k

’ i • .

Iš to aš sprendžiau esant jųjme pėsti- 35 varstus, o jie spė- Vienas vte-mindžiojasi iš kair 
akla. • . ■

- Lauki išmaldos i — 
antrinau' aš savo- klausimų. 
;Lodei tu mane seki?—•

Bet senute vte^lėjo; tik da [na šiaudų — 
abiau susitraukė.'
* £s nušigręžiau ir tęsiau savo 
kėlių Ir štai vėl girdžiu tuos 
pačius lengvus, vienodus* se- 
kmičius žingsnius. ■ ■

• “Tr vėl ta moteriškė? — pa-J 
maniau sau;-— ko gi ji iš ma
nęs nori? — ir minty pridū
riau: — tur būt, ji, būdama 
akla, suklydo kely ir seka ma- 
no žingsniais, norėdama pasie
kti gyvenamų vietų. Taip, 
taip*; taip ir-yra.”

Bet. keistas' nerimas mane 
sugriebė; man,.rodėsi, kad toji, 
senutė ne tik įiiane -seka, bet
gi ir nurodo man kelių,-‘stum
do mane tai dešinėn, tai kai
rėn;, ir .ūš nenoroms jos klau
sau. r - •

Aš tęsiau kelių...' tik štai, 
priešais, pačiame mano kely, 
kažvkaš juoduoja ir ta didė
ja... Kokia tai duobe... <įKa-

;!” — dingtelėjo' mai gal-
— “Tai mat?, kur ji maim

stumia.”
Aš staiga pasuku atgal. Se

ilė vėl priešais.manęs... bet ji 
mato! .

Ji žiuri į mane didelėmis, 
piktomis, piktų lemiančiomis 
akiiuis... akimis plėšraus, pau-
Iv v»cseio...

A& artinuos prie jos veido,
akių...

Vėl toji pati balzgana -ple-
ve... ■ •' : ■

“ Aeh! manau... r— toji se
ilė ■—-.manu likimas. Likimas,•x *. ‘
nuo kurio žmogus neišbėgsi* 

“Neišsteuksip- neišsteuksiii!
Koki beprotyste-... įteikia po
mėgi irti ”... ’ - .

Aš pasukau šalin, einu kitu
keliu.

» . - ■ / •

Aš A vikriai elniu.. Bot arti.
arti girdžiu lengvus žingsnius...
Ir priešais vėl juoduoja duo
bė... >

Aš išnivujo pasuku kiton ša
lin, i r vėl girdžiu' tuos pačius 
žingsnius, ir matau tų patį bai
sųjį taškų prieš- save. ■

“Palauk!'— inanaų saiu
Apgausiu-gi aš jų! Nekrutėsiu 
iiū.;iš vietos P/ it aš. bežiūrint 
Sėdu žeiūėjta

Senė stovi. Ątaų 'čjngsiitų 
nuo'manęs atstu* -— -Aš jos'ne
matau* bet jaučiu jų člą esant.

Staiga aš pjųmičiau: juoduo
jantis taškas slenku* tenka ar

tyn, •
Dieve! AŠ atsigręžiau: Sėnė

pas
von.

j jo padaryti TO varstų. Jie1 grį- 

 

pa-Įfžlo, bet kaip jie baisiai atrodo: 

 

-I daugumas vienmarškiniai, tik- 
Įtai visur šiaudų prisikišo; pil- 

v* - ■ ’ _ Ir rankovėse,* ir
ant krūtinės, ir kelnėse. ]

Jie buvo, priėję, “Vladisla- 
vovkos” stotį. Ten .sutiko daug 
raudonarmiečių, kurie nespėjo 
ateiti pasiplėšti į Kerčų.-- Pa
matę suimtuosius “baltuosius,” 
taip puolė prie jų, norėdami 
kų nors gauti, kad patruliai 
ne labai galėjo atginti (nelabai 
ir gynė). Baltuosiu^, uždarė 
stoties.salėje; raudonieji išlau- ant Dono* ^“pats pasakoja, 
žė duris, išmušė langus.ir pra- kitokiomis aplinkybėmis; prisi-

1 “ • _ -T 1 . ■______ __ y* V________ ‘ f . . . .

A

dėjo draskymų; čia buvo “ne- 
bepasikeithuas,” bet papras- 
čiausias plėšimas/ kaikuriuos 
apiplėšė iki pat marškinių. Ir 
kaip tik jie išlaikė naktį tokia
me šaltyje* be langu, vienmar
škiniai 1 Tie šiaudai negalėjo 
per daug sušildyti, o dar rei
kėjo grįžti 7.0-varstų su vėju; 
Tšbadėjusiems, sušalusiems, pa
mėlynavusiems. Už kieno kal
tes jie kenčia? Juk tie, kita

• 1

* >•

’ “Sto
davo cerkvėje ir matau, 

pro žmonių minių ėina Kristus; 
priėjęs prie -altoriaus, tarė 
man: ‘Eik su savanorių armi
jai’ ‘Viešpatie, ar paimti & 
S.’ Kristus pasižiūrėjo, nusi
šypsojo Ir tarė: ‘ImkieF ” Taip 
jis ir atsidūrė savanorių armi
joje. Jis vis pasakoja, kiek 
su juo yra atsitikę stebuklų,, 
kiek kartų jis gulėjo pražūti ir

sapnavo jam Kristus, 
viu,

i 4

laikę save prieš tarybų valdžių Įkaip vh. stebūklingai išsigelbe- 
kaltais, išvažiavo; liko dau
giausia tokie, kurie baltųjų ar
mijoje atsirado pripuolamai, 
mobilizuoti. '

I

; Jų ūpas dar labiau, nupuolė,.' 
kada jie . sužinojo, jog mūs iš 
10’8 liko tiktai šeši’; lėčiau ne-, 
norį- tikėti, kad tai sušaudy
mas: visi mano, kad tai tikra
sis Charkovas. Tų šūvių nieks 
negirdėjo, be manęs ir. to, ku
ris su manim pasiliko, tiktai 
mūsų l-angai išėjo laukan. Kors 
vedė juos ne į stotį? o už mies
to, vis clejto nutikėjo, už kų giu 
Ii būti toksai žiaurumas. Juk 
jau baltuosius nugalėjo; kovai

i

jo. Visur jis Dievo pirštų ma
tęs, Nuo vieno Įeitu jis vis rei
kalauja duoti žodį, kad. išėjęs 
iš kalėjimo, fiievų tikės. 

; Dažnai miltai jį raminantį tai • 
vienų, tai kitų.

Ncddtig dienų išsėdėjau šito- . _ 
jo kameroje, bet ilgai jų atsi
minsiu. Veli? nuo -ryto iki va-- 
karui* tai viena, tai kita iluu-n . 
donarnileeių grupėj vis dar- no
ri nurengti* rodosi nieko ant. 
savęs gero nebeturi, o jie vis 
dar randa, ka “pasikeistu?;

Kasdien kas nors naujas: į- 
vedanias. kasdien vienas kitas 

.... KvedamaA Papuola kaip ka- 
pasihaigųs, nėra ko skubėti.. ,iu ir mažiau prasikaltusių ram ? • ' 

Taip praėjo pora dienų. Kuš thwvmtedų^ ;\ 
•naktį buvo girdėti raktų karš-Į vienas ■ buvęs 'karlninkasD v 
kirtimas, kas naktį po kelis iš- j vaikščioja nuo- vteno prie kilo* ; 
vesdavo; išvesdavo ir tuos, ku-pr kiekvienų nori įtikinti, kad . . 
riuos.lmvo palikę nuo sušamly- J^mr aukšrmūsias ohalste e-'

: • - •sus: *sVišų šalių proletarai i *
• «>*« •nįi?;itawr‘ ■; 4is.net prato Įiurfo .

jo taip bijosi mirtlėš/ 7 
* Pakliuvo - į niūį^; knirivių - >'j 

kažkoks komunįstas. . Ktdlgni t .

• v . >

Kvieeta registracijai ‘ visų 
4&D žnionių partijų. Visi vaik
ščiojame kaip prislegiti. , Kas 
žino* ta m mūšų šiandien bus ___
sušaudytas* o kas išliks* Kmkhi7tįį^ivj0; jį. tšteW
kalbų, kiek Įvairių nudmoiibį.

Tiį pačių Įinldl nedaug teliko 
iš ’ tų; ’ 4ŠQ< Kelta vaįmūta 
juos po vienų išlaukine jo. <W- 
šiai šaukė pavardę, iš kokios 
nors kitaros vis idsiįtatap 
“ja.’5' J ■- fta

.-Trr;: .
Žiuri į manę '.ir.będantėš lupos 
šypso.'/ / j ' /

—- Neišsisuksil —
■Verte Vak Vidugiry#. 75’000.'.

‘ ' ' ' : * " ‘ ’ ■ »

J

• ’l '

■ ‘ '

t.

Karininkas* sužinojęs,' kad Iki 
komunistas^ imulihasi prie Joj. 
paėmęs; už rauta vadžioki M 
po kamoriy ir pasakoja. bta 
koks-uųkštas'tuk'obatete “visų j 
šabų proletoiK vįęįiykitūšV . \ 
Ar gali būti, kas nors mikštes* 
nioT. . 7 J '
’\ Atvedė būrelį pasienio ta-

. *V Iš visu KvK» ntate Rušaudv 
apie 7,00<k o visame Kryme — r*

* *• - • ■ f.

4is.net


Tai atleisti juos šaukia. Bet 
jau jų neprisišaukS ..*■’• y 

Neturiu mieste pažįstamų, 
niekas man nieko Valgyti ne- 
prisiunčia, o taip baisiai noriu. 
Laimingas kas turi mieste gi
minių, pažįstamų, šeimynų. 
Jiems kasdien’ką nors prisiun- 
čią. Man šiek tiek padeda viė*- 
nas iš kalinių — tas, su kuriuo 
mudu tiktai vieni pasilikome' 
kameroje. Jo žmona netęli gy
vena ir kasdien ką nors pri
siunčia. Man nepatogu mažin
ti jo neperclidelį siuntinėlį, ku
ris ir taip mažėja pakelinį riuo 
vartų iki kamerai. Pamątęs, 
kad jis gavo siuntinėlį; einu į 
tolimą kampą, leidžiu jam vie
nam pasistiprinti. Bet jis tuo
jau ieško manęs, šaukia. Tai

gybos kariiiiųkų — tų/ kurie 
jau bolševikams tarnavo ir pa
stojo į etapą; kaip mes milici
joje tarnavome, laikė mus,, kol 
neturėjo kutf”pakeisti, taip ir 
jie etape tarnavo, tiktai žymiau 
už mus ilgiau, Jie buvo' mūsų 
sargyba, kada mus etapu va
re, o dabar atsirado su mumis. 
Bolševikai dabar sudarė etapą 
iš savųjų ir galėjo be jų apsal
ti, galėjo ir juos pačius tardy
ti. Dauguma tai vietiniai gy- 

. vyniojai; jų šeimynos 'mieste. 
Jų ūpas geras, ’visi turi pažįs
tamų, protekciją. Jie mano, 
kad tai tiktai formališkumu 
juos kalėjiman pasodino ir tuo
jau išleis.

Gana daug siuntinėlių su 
valgiu; mūsų kameroje jie su- _ 
darė atsldią grupę, kaip kokie geros širdies žmogus/ha^k 

privilegijuoti,- laikinai su mu
mis kartu pasodinti. <

Štai vienas iš jų įbėga links
mas kamerom Vos tik nuo žmo- 
nęs kažkokitr būdu jis sužino
jo', kad šitą dieną vakare visas

»ažįštamiis“ gafęs tokį pažadė-
•.mą. -
Įdomus-reiškinys: 1% tildai 

ms pradeda pasakoti, kad tu
ri protekciją,. kad laukia grei
to išvadavimo, 'tai dažnai atsi
tinka, kad tokį išsaukia dieną 

K- nuveda sušaudyti, o tą pačią 
dieną kaip kada praėjus tiktai 
porai valandų ateina tintrą kar
tą jį iš' tikro išvaduoti. ■

. - Pasakoja, kad, tai įprastas 
čekistų būdas: kaip tiktai pra
deda kas galingesnis už ką nors 

..prašyti, tai tuojau čeką liepia 
^i’"Yolqų^ušaiidyti. Prašytojas gau

na dtvadavimo prižadėjimą; 
g,avęs atsakomą pažymėjimą, ji 
kręipiaši.kąlėjiinan, o ten gau
na atsakymą, jog tas asmuo e-, 
sąs" kažkur' išgabentas. Ilgai 
paskui šeimyna nuo tokių iš
gabentų laukia žinių, kol nu
stoja vilties. Išėjęs vėliau iš 

^kalėjimo sutikau žmoną vieno 
toldotįšgelbėto;. jau pusė metų 
praslinko po tokio išgabenimą,

1 o-ji vis dar laukė . ..
į Tai čekistai bijosi, kad jų 

>į£ieįtaTtų .šališkumu. Būdavo, 
klaidingai kas papuola kalėji
man, — pradeda už jį prašyti, 
įrodinėti; garma išvadavimo 
paliepimą, bet jau kalėjime to 
ižmogaiis neranda.

. Mūvime į tą būrelį, kaip jie 
linksminasi:. jau šiandien būsią 
laisvi, '.būsią su savo/ šeimyno
mis. Vadina pavardes tų, km 
ne būsią išleisti. t

? Koiįdoryje barška raktai. Ei
na- sargybai Atidaro 'duris. 
Sargybos daug. Saukia tuos, 

’ kurie turi būti išvaduoti. Ta
čiau dar per anksti, dar toli iki

• vakaro, ir sargybos taip daug. 
Bet šaukia, reikia eiti. ’

Kąiueia visa nutilo; nelinks
mi išeina tie,.- Imrie tąip.nese- 

. nai. linksmai kalbėjosi . ... 
išvedė., Uždare duris. Ar

gi tąi/š tikro -išrėdė sąišaūdy- 
ii tuos, už kuriuos kiti prašė 

’ ir kuriems pažadėjo juos atleis-
• ii ? Artoją vakaras/ Vėl skain-. 

dm raktai, vėl ūiūsų durys at-
/ sidaro, ir vtd Jšaulda tuos pa* 

. čius,• nesenai išvestus.- Dabar 
nėra sargybos vieni sargai-

.. *• • •
H 1'
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ro aš nuo jo ir vėliaus nuo jo 
šeimynos esh patyręs V

Daug yra tokių, kuriems 
nėra kas laukia, bet vis vienas 
kitam padeda. ' t .

Atsiranda savo rūšies vers- - 

eina prie vartų ir laukia ką at
nešant kitiems. - Atėjus - kam, 
neša jb adresu.. Kieme labai 
šalta, o ilgai, keikia riogsoti, 
bet užtat ufžl 'atnešimą gauni 
duonos gabalėlį, silkę ar. ką ki
tą. ,

Atsitinka, ’ kad siuntinėliai 
per daug suiffažėja, kol ateina 
pas savininką. Kamera renka 
kameros sąrašus ir tiktai savo 
kamerai gauna siuntinėlių. 
Taip mažiau pražūva, nes Ja-, 
bar tiktai raiidonarmiečiai šį tą 
“konfiskuoja,” '

Vįehą kitą dieną mano drau
gas negavo siuntinėlio. Matau, 
kad jis nori valgyti. • Man ne
patogu: jis su manimi dalina^, 
ir todėl jam neužteko.

Einu aš dežuruoti pas var
tus, gal, ką nors “uždirbsiu” 
u.- su juo atsilyginsiu.

Įteikiau aplink dešimtį siun
tinėlių. Siautė žiaurūs vėjai; 
aš be milinės, drebu, bet esu 
patenkintas: gavau kelis gaba
lėlius duonos, dūr šį tą iŠ val
gomųjų produktų. Pasidalihau 
su savo, draugu ir matau', kaip 
jis valgo suAlįdeliu apetitu/

DežnruoČiau ir toliau, bet 
šaltis darosi nepakenčiamas, 
Grįžtu savo kamerom

Čia mano draugo ūpas paki
lęs. Kažkas -buvęs raštinėje ir 
matęs nesehai atėjusį sąrašą, 
kur buvusi įrašyta mano pa
varde, mano draugo ir dar. de
šimties kitų, jau nuo seniau pa
silikusių nuo' įvairių grupių.

Kalbamės, kas tai galėtų bū
ti. ’• ' K ... .

Mano gulamoji vieta, prie, 
pačios “parašos?7* Tai dar 
nieko, kad čia. smarvė, bet čion 
visi eina, savo parazitų, kraty
ti; ‘žinoma, papuola ją ir ant 
žemės,’ iš ten ir pas mus.

Priviso jų begales. ’ A 
. Kiek-sušilęs, nusirengiau jų 
nusivalyti. Suskambėjo rak
tai, atsidarė durysž mane šau
kė. Atsiliepiau f ‘ ‘ jai ’

— Vychodi! • . ?
Negaliu greitai - Išeiti t re! ld a 

igl apsirengti; koyiilbriuje pra
deda rėkti); kali greičiau, ’ 

“ / J (Ik d.^
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KAS GIRDĖTI
clbvsland, omo.

Vakaras, teatrai' dainos’ koncer
tas, vakaras ir padėka.

Spalio 21 d. įvyko liet, svėtani 
je Clevelando Teatrališko Choro'' 
draugijos vakaras. Vakaras buvo’ 
gražus. Pirmiausia užgrojo or
kestrą, paskui sekė perstatymas 
veikalo 4-rių veiksmų komedijos 
“Ponas Dauganoris.” Veikalas.li
kosi atliktas [neblogiausiai. .Vaidi
los* savo roles be maž ko' visi atli
ko gana gerai, tik nekurie nedąsi- 
protejo to; kad nereikia užsigrįžti 
nuo aųdijencijos laikė vaidinimo, 
o Čia kaip sykis vienas vaidila, 
kaip užsisuko nuo publikos, tai 
žmonės net tarpe savęs pradėjo 
kalbėtis r kiek tas vaidila užstojęs 
jiems už akių ir jie . nematą, ką 
kiti vaidilos veikia ant seenos.

Šios ypatos vaizdavo rolesY Jac
kaus Dadganorio — F. Mockaitis, 
Zigmas — I. Šamas, Ona — O. 
Šumskiute, Zofija Žemulytė — M. 
Kadielskiųtė, Zofija Žemulytė —- 
J. kepuraitė, Ignas Teisutis -s—., J. 
Marozas, Goldmanas, Žydas — A. 
SlavįĮis^as,, Kašte čirkehu-

■ Po veikalui sekė dainos, kurias 
sudainavo Teatrališkas Choras. 
Dainos buvo sudainuota neblo
giausiai. P-Iė J. kepuraitė daina
vo solo, bet geriau butų,- kad visai 
ji Butų nedainavusi, nes tik sudar
kė tokių gražių dainų “ Oi, neverk, 
motušėle.” '“Solistė’h netum -jokio 
balso dėl solo dainavimo chore 
buvo geresnių balsų; negu pasta
rosios. Chorui vadovavo L. Kram- 
pa. .

Žmonių, buvo nemažai | atsi
lankę į vakarų. Po programai se
kė šokiai,, kurie tęsėsi iki-vėlumos.. 
Vakaro vedėju buvo J. Ųrbšaitis.

Matęs.
Z.
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NamųApšildymoParoda '■
■ 167 TREMONT STREET, BOBTON. 
Parodoma visokič apšildymo aparatai 

visokiem^ .reikalams ■ 
. BOBTON CONSOLIDATED OAS VO.
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Koncertas,
* ’

Gferb, niuzikai dainiai Čižaus-

. f »

peticija?? Ši komedija, ištiktųjų, 
yra Ubai juokinga ir graži, kuri 
atsiankiusius pakakins didžiau-1 
siais juokais Taipogi gerb. či- 
žauskai irgi dalyvaus Šioje pro
gramoje ir dar iš kitos kolionijos 
bus įžymus solistas ir daugiau vi
sokių pamarginimų: diologų, mo
nologų, deklamacijų ir kitokių 
pamarginimų.- •*”'

Padėkos žodis, .
Čia keli žodžiai kas link gerb. 

muzikų čižauskų pagerbimo va
karienės. Gerb. “Liepunčlė,” ku
ri taip gražiai aprašė “ Darbinin
ke” to vakaro iškilmes ir visus 
įspūdžius, bet kažin kodėl nepra
tarė padėkos žodį musų gerb; .ga- 
spadinėms: poniai Bartnikienei, 
Baltrušaitienei, Janušaitienel ir 
panelei Žitkiutei, kurios taip gra
žiai paruošė vakarienę, kad visi 
valgė ir gėrėjosi jųjų paruošta 
vakariene.Tad-givardan, visųda- 
lyvavusįų Šiose pagerbiamo iškil
mėse tariu ačiū visoms rengėjoms, 
kų taip atjaučia Vyčius — n-s tai 
žinoma, kad Visos yra Vyčių rė
mėjos ir pairijotes, kuris pačios 

vas "eikiteprie Vyčių, tai jiijif 
certą, nes šiedu dainių, tai yra vnikąj-prikausOr fnušfAOiAnijįJ^p^Eosa^ 

respondentais. Štai išdygo musų 
kolionijoj e nauja korespondentė 
— gerb. “Liępunėle,” kuri taip

(

Clevelando, kad net po visus ka
talikiškus laikraščius, kurios yra 
labai gražios pasiskaityti. Yra 
pageidaujama gerb. “Liepunėlės” 
ir ant. toliaus nepadėti savo gra- 
žiosios plunksnos.

v- ( Žadintojas.

7

f

' [kai duos susipažinimo su eleve- 
landiečiais koncertą, lapkričio 4 
d. š. m., Šv. Jurgio parap. svetai
nėje. Ištiktųjų, 'Šis. koncertas pa- 
ūaryšdidžiausio — įspūdžio eleve- 
landiečiuose, nes įžymiausi dai
niai —> Solistai Amerikos lietuvių 
tarpe, Nesykį amerikoniški kriti
kai (korespondentai) pavadino 
gerb. Marijonų čižausldenę: ”Li- 
tuhanian. GaUi-Curci”, kuri su sa
vo aukštu ir gražiai išlavintu bal
su užžavėjo didžiausias žmonių 
minias. Gerb. Jonas Cižauskas, ku
ris yra vienas' jžymiausiiį Ameri
kos, lietuvių tarpe baritonas, kuris 
su savo , žemu gražiai išlavintų 
balsu paliko nevienoje kolionijo- 
je didelius įspūdžius.— padarys ir 
eievelandįeeių tarpe. Šioje progra
moje 'dalyvaus ir įžymus smuiki- 
nninkas. Taip pat> gerb. kun. J. 
Vilku^aitis kalbės •apie muzikos 
istoriją ~ :

Na, clevelandiečiaų visų kas gy-

certą, nes šiedu dainių, tai yra vaikąi .prikauso.

riuod upuoš musų kolioniją, Argi 
mums būtų negėda neišgirdus 
šiuodu dainiu-artistu? Ap saky
čiau ,kad tai butų didžiausias de- Pačiai pradėjo rašinėti žinutes iš 
velandieeiams pasižeminimas, jei
gu mės neišgirstume* jų. Visi cle- 
velandieciai, ruoškimės, rengia
mės į.gerb: Čižėuskų,koncertą.

Eisiąs. .

Vakaras. .

- .Lapkričio 11 d. Šv. Jurgio par. 
svetainėj įvyks: gražus vakaras, 
kurį rengia L. Vyčių 25; p.k Šio 
vakaro pelnas eis. Šv. Jurgio par. 
uaudai\Bus suvaidinta vieiio vei
ksmo komedija: “Paskutinė re-

^" 'MaKTEELO/mSS; u

Montello j kaip, pirmiau, taip h’ 
dabr, veikėjai nesnaudžia. Q ypač 
šiiiom laiku, montellieeiąi sulau-

kę dar drugiam veikėjų? Čionai 
butų neprošalį’ parašyt, kelį? Žo
džius apie Vyčius, kurie buvo .už
migę. Per keletu mėnesių . begir
dėt buvo jokio Veikimo. Ma tpriė- 
žastfe ta, kad Vyčių veikėjai bu
vo išvažiavę iš Montello, ypač didi 
veikėjai; Elzbieta Koženaitū, kuri 
buvo išvažiavusį kitų miestų. Da
bar sugrįžus 'veikęajt jh. Roženai- 
tei pradeda atbust iŠ miego Vy- 
eių kuopa^dPh’Hią kartų visos va
saros buvo sušauktas susirinkimas 
21 spalių, Šv. Roko salėje. įMei 
Roženaitei į tų susirinkimų pri
buvus pasirodė tarpe Vyčių gyvu
mas. Tikimės, kad pradės veikti 
po senovei. Įlaipgi Montellos Vy
čiai susilaukė didžio veikėjo, tai 
yra Jono Spranąičio, kuris atva
žiavo 29 rugsėjo ir turbūt apsigy
vens Montelloj, Taipogi 21 spalių' 
pasirodė Vyčhį susirinkime; buvo 
priimtas i kuopos kaipo didis vei- 
kejas. P, Spranaįtis davė linkęji- 
mus 1-mai kuopai riuorūl kuopos, 
kurios buvo iki šiolaik narys. Pri
buvęs į Montello pastojo 1-mo^ 
kuopos nariu ir didžiu veikėju. 
Taipogi pasiėmė darbą veikti , ne
nustojant, sumanė lošti teatrų. 
Ton komisijon inejo J. Spranaitis,

Čiai pradės iš fniego keltis,, sulau
kę tokių veikėjų. Taipogi p. Rože- 
naite buvuši Worcesteryj dalyva
vo Vyčių kuopoj visuomet nenuil
stančiai. Sugrįžus Montellon pa
teko komisijon susižinoti su AVor- 
cesterio kuopiį Vyčių artistais, 
kad IVoi'ėesterio artistai atloštų 
Montello kuopai, o Montello kuo
pa atlygins savo lošimu ^Vorcestc- 
rio Vyčiams. Tas parodo, kad* N. 
Ang. Vyčiai pradės veikti milži
niškai. -

Ex-Vytis, 
_---------------- į----------— :

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
“DARBININKE.”

' 0AMBRIDGE,MA88. | «
Spalio 28, buvo rodomi krptiunl 

paveikslai: Chariie ChKph* ie 
“Lamb” kurį ložė DpuglM l’tįr- 
banks. Paveikslai labai grąžto.ir 
dideli būvu. f Žmonių buvo priai- 
finkę dviem atvejais mažne $ifna 
svetainė. Pelnas visas parapijai 
ejo._ Mat dabar parapiją jau, be
veik įsigijo savo kintamiems pa-i 
veikslams malimų* 
; Lapkričio 4, žada būti garsios 
prakalbos, Nežinau kas jas ren
gia; bet sako'būsią labai pamoki* 
nančios .ir žingeidžios prakalbos. 
Visi ateikite pasiklausyti..

žinovu

LERMAS ITALŲ SEIME:

' i PROyiDENCE; R. I. Ita- - . 
lijos Sūnų organizacijos kon-* 
grėsė ištiko riaušės, kurias su- • 
-kėlę-^Ų-fašistBii^-delegatah— ~ 
Pasijui du smarkuoliu biivo iš
mesti ir įvyko tvarka.

l

. (Tęsinys)
SKYRIUS XXVII.

8-m-ayl val^rien^ ir^avantiuros užeigoj.
Pasįlsėj ę ir pasistiprinę prie Šaltinio visi sė

do ant savo gyvulių ir be ypatingų avantiūrų jie 
pasiekė karČiamos. Sančo 'Panza prieš savo nb- 
rą tįirėjų jon ineiti..; Šeimininkas, šeimininkė, 
duktė ir Maritorna, pamatę Don Kichotą ir San- 
čb Paužą išėjo pasitikti ir pasveikinti. Karžv- 
gis-kiajūnas ’ sveikinosi šaltai, bet- mandagiai. 
Paprašė, kad dabar duotų geresnę lovą, negu 
anuo kartu. Šeimininkė pasakė, kad lova dabar 
būsianti karališka. Don Kichotas pasitenkino 
pažadu ir. gaVo tą patį kambarį, kurį pirmiau tu
rėjo, ..tečiau lova buvo geresnė. Don Kichotas, 
kūnu ir dvasia nuvargęs, dribo ^ant lovos ir kie
tai užmigo, •'

Kjpųgasužsakė vakarienę, Šeimininkė, , ti
kėdamasi gero atlygininib, pagamino geriausia, 
ką galėjo,. Don Kichoto nežadino/prie vakarie
nės, nes jam miegą labiau reikėjo, negu valgio.

Prie vakarienės susėdo visi ir svečiai ir na
miškiai. Kalha.buvo apie nepaprastą, negirdėtą 
Don Kichoto/proto pamišimą, - Šančių prasiša
linus, Šeiimiiinikė papasakojo, kas Čia seniau bu
vo atsitikę tarp vožėjo,. Don. Kichoto ir Sančo, 
papasakojo ir apieJSaųČo supimą paklodėje, iš 
ko visi turėjo daug juoko,. Kai kunigas pasakė, 
kad Don Kichotasi gavo proto iiamišiuią per ri- 
cicriškų knygų skaitymą,' tai šeimininkas tarė:

' ‘Aš. .negalių suprasti," kaip tas gąlėjo bųti.’ 
Mano patyrimu, tai nėra smagesnio pasiskaitjr- 
ino? kaip apie ricierius, Pas mus yra, tokių kny: 
gų trys ar keturios ir keli nuorašai. Ii* męs iš 
jų turime nemaža smagumu. ‘ Laike’šionpjūtes 
būdavo ar per talkas ar yąkaimškas pasitaiko mo
kąs skaityti ir kai kokią valandą būi,ys’'puldauso, 
tai visi atsigerėti negali. ‘įCaį dd ųuuięš, tai maiį 
smagiaušia klausyti apie tas bai«msr4r žiaiuias 
imtynes. Aš pagatavas visą naktį sėdėti ir klau
syti tokių aprašymų” '? ’ :V ~

“Aš norėčiau,' kad taip būtų/’, tarė šeiniP 
ninku “nes inan ranii yalanda tilc iąda? kad ma- 
;im■ vyrh kiaušų skaitomųapie ricierius; Jis ta
da .taip pusinerB į klausymą,. kad užinirsta iųa- 
ueplūsti/’ . v •. ~ / 7

. “Tuip^ taip ir man. patinka klausyti,/ įsi- 
[kišo Maritorna, “ypatingai, kaipaprašonią ąpih 
pasimylavimus. Tokie aprašymai, tai t Ikras mb- 
dus/’ /

Z
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■ŽEMĖ PRARIJO VIEŠ-
KELĮ.

■ ■ — ..... • -

rių mailii^ nuo Perkinstown at
sitiko taip “jog dalis vieškelio 
1.00 pėdų ilgio; visai prapuolė, 
žemė prarijo tą vieškelio dalį. 
Vieškelio vietoje atsirado van
duo, 30 pėdų gilumo. Vieške
lis buvo pastatytas pereitą va
sarą. .Kelias ėjo' pęr/žemą 
drėgną balą. Pradžioj>per -tą 
vietą buvo išgrįstą,rastais, pe
reitą. vasarą pastayta plentas ir ■■ 7 . 
dabar jis nugrimzdo'. Yra spe- ~ - 
■jama, kad apačioj yi^ ežeras, 

Pernai kitoje vietoje. panašiai » 
vieškelis paskendo.

“O kaip tamstelei tokios knygos patinka?” 
paklausė kunigas šeimininkės dukters. -

“Neiiiežinatvk'aip čia .pasakyti,” tarė duk
tė. “Aš teipgi ją klausau. Kaikurios vietos pa
junka. Tečiau tos imtynės, apie kurias minėjo 
mano tėtušis, man nepatinka.. Man patinka, kai 
rieieriai aimanuoja būdami toli nuo svo numylė
tinių. Man tada net ašąros akis suvilgina. Bet 
norėčiau, žinoti ar-gi iš teisybėscgalėjo būti tokie 
rieieriai ir ar galėjo dėtis tokie dalykai?”

“Visai ne/’ atsakė kunigas. “Tokios kny
gos parašytos žmonių pabovijimui. Nebuvo pa- 
saunlyje nei tokių ricierių, .nei jie atliko tokius 
darbus, apie kuriuos skaitote,” -

“Kaip tai?!” sušuko šeimininkas.? “Ar aš 
kūdikis ? ar aš nežinau nei iki penkių suskaityti ? 
Ar aš nejuntu ar mano čeverykas spaudžia ar 
ne? .Kaip tai šitos knygos gali būti išmistas? 
Jule jos su valdžios leidimu atspaustos. Valdžia 
neleistų melų pasaulin skleisti.”

“Aš jau sakiau,” tarė kunigas, “kad tos 
knygos leistos žmonių pasibovijimui. Panašiai 
valdžia leidžia'kortas spausdinti,“ sapnininkus, 
planetas leisti, bilijardu ir daugybes kitų žais- tūi veikia kerai/’ 7 
mių. Valdžia leidžia spauzdinti tokias knygas a- 
pit ricierius, manydama, kad niekas nebus to
kio menko išmanymo, nad jas ims už teisybę. 
Todėl savaip manydamas apie tas Įmygąs, ne- 
virsk kartais Don Kichotu antruoju;. ”

“Visai ne,” prabilo šeiniirdhkas, “AŠ žinau, 
kad dabar laikai visai kitokie, negu ricierių lai
kais, Todėl aš įięžadu karžygiu-kla jūnų virsti, ’ ’

Tuo tarpu jau buvo inė jęs Sančo Panza ir 
jis labai nusiminė išgirdęs, kad.ricieritigadjniė 
jau praėjus ir kad knygos apie lieierliųš yra tik 
išmislas. tavyjejis pasiryžo^dar laikytis kavo 
pono iki jis išpildys apsiimtąją avantiūrų/ Jei 
toji ijepavyks, tai grįšiąs hbnur pas pačių ir yav 
kas. / . /-/ .■ 7 . , / /-y-

‘ ■ Po vakarienės Sapčo Paiiza nušjo<ąltĮ į sį 
vo poncP kmnbarį. Bet neilgai trukus su didžiu 
■riksniu smuko atgal. * Jisai šaukef ?. ’

‘ ‘^VjTęąi^en, visi, greit bėgkite mūnp ponui; 
talįdik kMaho ponas grumiasi su įhilžinu. irjaU 
nukirto ausis ir galvų,. kuri nusirito, kųxp kopūs
to galva/’. 7 ' 7 y 7:

“ Ką tų yia, žmogpių. kalbi ’• taM kunigas. 
“ Ar tu nesapnuoji. Bahūo ?” ’ ' .. . '7

Tuo tarpu nuo viršaus pasigirdo Don Kiehą- 
to halsas.A . . - ' ."?-..

/ ‘ Palaitkiėi tu vųgie, galvažųdi, rąkalL Taū 
.nieku nageliuos nei thvo turkiškas 'katdąs. ” Xr. 
pasigirdo kardo smūgiai tyojami sienom / ,

“Ko jūs vyrai klausote, o neinate mano'jmh 
nni bjlkon?”sušukoSanČo Pauža. “Kovą 
na arsi, aš pats mačiau, kaip kraujas liejasi)”

. “Nekitaip yra,. kaip tas Don Kichotas arba 
Don Velnias prakirto vyno maišus,” tarė šeirni- į 
ninkąs ir pastieiŪO Aukštyn.“ Kiti šoko bėgti pas
kui jį.... Don Kichotas besąs keisčiausioj padėty
je. Buvo vienmarškinis ir ant galvos buvo užsi
dėjęs taukinų šeimininko kepurę. Kairiojoj ran
koj turėjo pagalvę, kuri buvo jam skydu, d de- • 
Šiniąja ranka švaistėsi kardu. Jis nebuvo nubu
dęs, o tik jam'prisisapnavo avantiūr os, milžinai 
iš Mikomikonijos ir'šoko iš lovos su jais grum
tis. Bet ne į milžinus pataikė, bet į vyno maišus. 
Šeimininkas perpykęs šoko ant karžygio ir jei 
kunigas nebūtų įsikišęs, tai jis turbūt būt pada: 
ręš galų Don Kichoto avantiūrai. Kirpėjas ma
tydama^ Don Kichotą nenubudusį, atsinešė vied- 
rą šalto vandens ir pūkštelėjo ant įnirtusio kar
žygio. Ir tas jo nenubitdino.' Doroto ja pamačiu
si menkai ąpsirėdžiusį karžygį nepaisė matyti a- 
Vantiūros pabaigos Įr nubėgo žemyn. Sančo tuo, 
tarpu visuose pakampiuose ieškojo nukirstos mil-' 
žino galvos. Neradęs jis tarė : .

■ “ Kuris čia galas gali būti, aš tikraį.niaČiaū 
nukirstą, galvą ir dabar negaliu rasti. Čia tik-

Šeimininkas visas nesavyje suriko; .
■ “Neišeis taip lengvai tie klajūnai. Turės už
mokėti už viską. ”

“Ką čia kalbi apie tokius menkniekius,” ta
rė ŠanČo, “ bet aš milžino galvos nerasdamas pra
rasiu salą ir grafo titulą.” ''

Taip tai Sančo galva buvo apsukta Don Ki
choto prižadais* kad jis budėdamas tiek išmanė, 
kiek Don Kichotas miegodamas,

. • Kiungui laikant Don Kichoto ranką, jis ap
rimo ir karžygis manydamas, kad jo ranką lai
ko Mikoniįkohįjos karaliene, atsiklaupė irdarė: 

?. “Augsią ir garbingoji poni. Dabar jūsų 
skaistybė galį randai gyvuotu nes tas niekadėjas;. 
kurs Tarusiai kenkė, jau nukautas. A§ iŠpil- 
Jžiau. savo pareigą/’ z .

.?Tą išgirdęs Sancotare:
.< “Ar. aš jumu nesakiau* Todėl manįala ir j 
! gubernatorystė užtikruita.” f .. ■ j

^iekaš. negulėjo.-Ala sūsiĮaikytįmuo pašilei* j 
dimo.juokais iš^anča paikumo? JCik šeiminiu- < 
kas. koike, kaip šiaurius. .Tečiau kunigas jį ap- B 
rąminĄ pareikšdamas, -kad pasirūpinsiąs. 9 
jo nuostoliai būtų padengti,-Paškm . kirpėjas n W 
Katdienijuš nubogino Don Kichotą ąnt lovos ir1 s 
jis yel kietai užmigo/ 5 : a

/Doroit'ja^ridėjt? keletą raminančių- žodžių w 
$aneuu 'sakydaiha, kad rūpinsiu kad jam butų . J 
suteikta sąla. Hhnčo savo kelių prisiegavp tik- J 
tai matęs nukirstą milžino galvą*

/ (Bus daugiau) ’
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“DRAUGŲ” BYLA

Tel. Brockton 5112—W.

(Kampas Broud Street)' 
705 Mato St., Montello, Mmf,
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BENGKITĖS VISI.
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TIK Kį Iš LIETUVOS
Tik ką iš Lietuvos esame gavę 

maldaknygią “ŠALTINIS.” Yra 
tai didelė maldą knyga. Turime 
net kelią kainą; $2.25, $3.00 ir 
$4.25, Kurie norėtų, tai tepasi- 
skubina, nes mažai jų teturime.

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

Čiai įteikė majorui laišku, kur 
sako, kad nesuterštu miesto 
vardą teikiant šitokiam “did
vyriui’’ viešą priminimą.

“Keleivio” kurclingierius 
“Kuryer Codzienny” baisiai 
“apsibrozijo” ukrainiečiu ir 
žydu pasielgimu. .

1

DR. A. J. GORMAN
(GUMAŪ8KAS)

DANTISTAS

■ KIMIBIIII II ■ ,

Jau mėnuo laiko, kai Ameri
kos lietuvių visuomenė žino, 
kad taip vadinamų lietuvių so- 
eijal-buržujų tarpe ištiko skan- 
dališkas dalykas. Soeijalistai 
niekinantieji valdlžlią ir jos prie
mones, smerkiantieji pinigus 
ir godumą, griebėsi tos nieki
nančios valdžios ir jos niekina
mų priemonių. Ir delko? Dėl 
jų smerkiate pinigų ir iš pa- 
čių godumo. Prieš1 ką sočijalis- 
tai griebėsi? U-gi prieš savo 
draugą,

Herman-Purvis, vedęs gešef- 
tą New Yorke ant biržos, gavo 
nuo So. Bostono socijalistų va
dų keleivininkų keletą tūkstan
čių dolerių tam gryniausia ka- 
pitalistiniam giešeftui varyti, 
Kai buvo viltis to kapitąlisti- 
iiio_geropelnytiviaLdraugąKO- 
ęijalistų tarpe buvo taika ir 
draugingumas.
' Kada daugelis New Yorko 
girnių nuė jo ant šonų ir griu- 
damos palietė minėtus gešefti-' 
įlinkus, tai jie .patyrė kapitalis- 
tjiųo...w£d^ 
lėivio”. Gegužis, nesulaukęs 
laukto pelno, panoro' pasitrauk
ti iš gėšefto ir atgauti induotus 
pinigus. Todėl ant savo drau
go Hermano'-Purvio, kaip ant 
kokio kriminalisto, užsiundė jų 
smerkiamą valdžią.

Kadangi visas kriminales by
las valdžia ima savo rankosna, 
tai ir įtartą Pūrvį savotiškai 
paČLupinėjoyir -priglaudė. Tai
gi keleivininkų įskųstas Piul 
vis. Wąterbury buvo suareštuo
tas ir atgabentas Bostonan, kur 
tarpe kriminalistų turėjo kalė
ti iki teismo, iš ko. keleivinin- 
kai turėjo daug “patiekos.” 
Didžiavosi įkalinę savo draugą 
blialie į Charles kalėjimą.

Įkalintas Piųvis atsiš'aukė į 
adv. Šalną. Pagalios teismas 
prasidėjo' pereitą panedėlį ir tę
sėsi dvi dieni. Prieš Purvį liu
dininkais buvo Gegužis, Mi- 
chelsonas ir kiti “keleiyinin- 
kai.” Kadangi byla buvo kri- 
minatiŠka, tai nuo valdžios bu
vo Distrięt Autorney.. Teisme 
advokatui Šalnai išdėsčius da
lyką, Purvis tapo paleistas iš 
kalėjimo ir kaikurių jau buvo 
matytas So. Bostone, ant Broąd- 
way. ’

Tai ve, kaip socijalistai, 
“tikrieji” darbininkų prietė- 
liai, darbuojasi dėl darbininkų 
labo.

. Jei jie dėl pinigų • smaugia 
vieni kitus dabar, tai kas bū
tų jiems valdžion patekus? Jei 
jie vieni kitus taip smaugia, tai 
ko gali tikėtis opozicijoj jiems 
stovintieji? Ke kito’ko, kas 
daroma Rusijoj—“k stienke.” 

Reporteris.
T

• KOMEDIJA TRIJUOSE VEIKSMUOSE
BUS STATOMA LIET. DARB. KOOP. SĄ-GOS1-OS KUOPOS

Nedėlioję, Lapkričio 4-tą d.
7:30 vakare

ŠV. PETRO PARAPIJOS POBAŽNYTINĖJĘ SALĖJE 

Penkta Gatvė, South Bostonę.

L. D. & 1-ma kuopa rengia 
milžinišką vakarą*, kuris atsi
bus lapkričio 4 d. š, m. parapi
jos svetainėj ant 5-tos gatves, 
So. Bostone. Pirmu kartu bus 

i ' statomas Bostone puikus ir 
jiiokingąs veikalas ųž. savaitės. 
Tasai veikalas t-ai <fElgėtij 
Gudrumas,” komedija 3-jų 
4eiksmų. Tai-gi gerb. malonė

kit skaitlingai atsilankyti ana
- minėto vakaro, nes užtikrinam 

kad būsite patenkinti, o juokij. 
.tai pilnas kišenes prisikrausite, 
neitai juokingiausias vakaras 
kokio dar Bostone nebuvo. Prie

* tam bus ir kitokių pamargini- 
mų, kaip tai piano skambini- 
hiinas, smilikos griebimas, eiles

- deklemaeijos;—Veikalą atvai- 
dins L. D. S, .l-iūa kp. gabūs lo
šėjai. . Tikimės su taniistomis 
pasimatyti ant minėto vakaro.

Kviečia Rengimo Komisija.
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'Stone tkjriujė .aM Ulkia 

tiso hlko rrAdenilsie «t. 
kalas Įdomiu btaianBoaur. 
notlnomairBotlnomi juh1 
ey kūdlklį.;

Kūdlkig aprfptnliuš lt-pa.' 
Diliau* yra. dalykas lyros 

:. «varbos JWmynaI ir taniai 
ir nes ĮaaSaau. kad tai 
yra dalykas, kuri tn> > 
riae'RCultarUkab laiko-, 
tarpiais atyiral^tr.lalsval 
ptrgviH«aU.r” .

STRAIPSNIS 35.S.
Įva^a.

• Mes rekomenduojame sekančius “ne
daryk, ” manydami kad. vidutine moti
na nėra tiek gerai informuojama apie 
savo ir savo kūdikio gerovę, kiėk’rtt- 
į'etu būti. Dideli žingsniai padaryta 

‘tų žiniij praplatinimui per valdžios 
įstaigas ir kitur, bet Borden’s Kom
panija, suprasdama, kad, tūkstančiai 
kūdikiu penimi su Eaglė Brand Pie
nu, paduodu šituos nedaryk^ užpildy
mui spragos.

Mes tyčiomis apleidžiame patarimus 
apie gydymu, žinodami, kad' tokius 

■. patarimus geriausia gali suteikti gy
dytojas, kada reikia.

Nepenėk kūdikio per dažnai ar per
daug.

Neguldyk kūdikio vakare nepapenė- 
jus.

• Neguidyk kūdikio vakare jei nebus 
gerai viduriu liuosavęs per dieni}.

Neduok kūdikiui čiulpti tuščiu bon- 
kutę ar kitką nusiraminimui.

Neduok kūdikiui vaisiai ar gyduolių 
,be daktaro patarimo.

■ • Neduok kūdikiui arbatos, kavos ar 
alkoholiniu., gėrimu.

Neduok kūdikiui šokolado, saldainiij 
ir t. p. t .

Neduok kūdikiui kieto maisto pirm, 
metij ir tada tik .po truputį ir leng
vai suvirškomose formose.

•Neskupėk su vandeniu, atsigėrimui; 
vanduo pagelbsti vidurių, judėjimui.

Nepūsk ant ’kūdikio valgio dėl atau
šinto.

■Nepadaryk maisto daugiau, negu 
reikalinga vienam sykiui. • Geriausios 
peseltmės gaunamos. kada pieno miši
niui tikkii šviežiai pagaminti.'

Nevartok jokių -kitokių gumų prie 
bonkutės išakytus čiulpikų.

Nepajik kūdikio vieno su bonkute.
Nepasitėk kam kitam išvalyti indus 

Ir bonktes; prižiūrėk ,Šituos svarbius 
dalykus pati.. -

Nepamiršk sykį į savaitę kūdikį pa
sverti.

Neleisk kūdikiui čiulpti bonkute Il
giau, kai dvidešimts miliutų.

Neleisk kūdikiui, užmigti su čiūlpl- 
ku burnutėje. Nežaisk .su kūdikiu po 
valgiui.. Lai jis ilsisi ramiai nejudo- 

’ mas; » - . . ,
Neleisk vaikams žaisti su maistu; 

nebandyk jų dainę nukreipti ar Žaisti 
. su jais valgant. . - .

Neduok yalkams valgyti tarp, valgių. 
Nepavelyk vaikams greitai maistų- 

ryti. Lai ima užtektinai laiko sukram- 
tyhuiL

Neapleisk valko dantų. Tai svarbi 
pvitklermė, kurtos nereikia užmesti,

Neragink valkų valgytu Jei jie kas- 
dien 'atsisako valgyti prie stalo, pasi- 
todtivyk stt .gydytoju. .

’ iii—iii’ ' k— '

Per. .keltas' gentkartes amerikietės 
motinos auklėjo jsavyj kūdikius su ’Bm*- 
den’s Eagle Pienu? Ta du rė dėlto, kad 

. Engle Pienų joms rekomendavo drau- 
. gal ir dėlto kad jis Užganėdino. Bet 
.ant. nelaimės daugelis lietuvių.motinų 
nežino kodėl > filtos puikios pnfiekmės. 
gautos. Eagie Plonas yra puikiausius 
ir gryniausias IŠ šrtožaus, riebaus pie
no, Ir atydžlaurtal gryninto cukraus,

• tinkamai sumaišytų..1
Kad lietuvė motina žinotų kaip var

toti Borden’s Eugle Pienų, Borden 
Kompanija yra 'išleidusi lietuvių kal
boje pilnus pamc/kinlmtiš įkaip. paruo
šti Eagle. Pienų kūdikiams įvulrtif nm- 
žhį, .Tėl nori tų pamokinimų, tai Išpll- 

' dyk kuponų, kurį" matai paskelblmuo- 
*■--i|ę šiame laikrašty Ir pasiųsk jį kom- 
. panijal ir ji jums su noru pasiųs vi- 

sal dykai kartu, -su ’ gražia kūdikių
• knyga. ' ... < .■ ;.. -

Rka.ify]i. alliJžlttt' Uticofį

ir

TRIES PALIOKŲ 
“DIDVYRĮ.”

li‘

JMr saeattrirpaaMUU ateičiai,

k.-, 9

>

Dr. Pakštas, L. D. S. Centro 
pirmininkas ir “Darbininko’’ 
redaktorius pereitų pelnyčių iš
važiavo į Connectieut valstijų. 
Turbūt šios savaitės pabaigoje 
sugrįš.; .

NUSIKALTIMAI,

”F

KAUNAS. Niio Š.< rugsė
ju 10 d. iki 30 d. Kąuifo miesto 
milicijos surašyta 300 (protoko
lų, kurie pasiųsti atatinka
moms įstaigoms, kad; nusižen
gėlius nubaustų. . Hžf girtuok
liavimą surašyta 74 prot, už 
girtuokliavimą ir triukšmo 
kėlimą — 24 jorgt.. už fraliki- 
mą gatvėje arklio be priežiū
ros—8 prot., už . nepildymą 
valdžios atstovo teisėtu reika- 
lavimų — 2 prot., už vaikščio
jimą'vėliau nustatyto laiko — 
20 prot., už;vaikščiojimą be 
dokumentų — 7 prot., >nž ne
švarumą —15 prot., už neįkai- 
navimą prekių — 29 prot., už 
laikymą ginklo be leidimo — 2’ • * r
protv už kabinėjimusi prie pra
eivių — T prot., už neišsiėmi- 
mą paso—7 prot., už greitą va
žinėjimą automoboliu—3 prot, 
už iškabinimą iškabos be pra
nešimo milicijai 1 prot., už 
lietuvių kalbos darkymą — 2 
prot., už neuždarymą laiku 
krautuvės — 1 prot., už gyvu
lių kankinimą—‘1 prot., už 
viešos tvarkos ardymą — T 
prot., už vežimą ankščiau nu
statyto- laiko nešvarumų — 1 
prot., už nepildymą taisyklių 
svetimšaliams įgyventi Lietuvo
je -s-1 prot. j už keikimą biau- 
riais žodžiais — 1 prot* ’

I Nuovadoj surašyta' 84 pro
tokolai, 11 — 78, III 110 ir 
IV —28.-

Bostonan ketina atnUaidęytr 
lenkų gen., Haller. Manyta jkm 
tmkti viešų ipidėiuimą. Tai uk
rainiečiai ii‘ žydai pasirūpino 
visuomenei ir: miešto , valdžiai, 
priminti, kad. to lenkų “didvy
rio” rankos kruvinos ukrainie
čių ir žydų krauju. Ukrainie-

KLAIPĖDOS ALBUMAS.
—r—

Indomiausias ir svarbiau 
sias lietuviams šių dienų įvy 
kis yra Klaipėdos Krašto su 
si jungimas su Lietuva; Džk 
bar visi norėtų pamatyti 
kaipišrodoKlaipedosmies* 
tas. 7 Kaip sykis' ‘ * Darbinin
kas’’ turi Klaipėdos miesto 
Albumų, Skubinkitės išsi-:

i.

i

I*'.', —---------

ĮŽANGA SU AUGUS tEMS 35 CENTAI; VAIKAMS 10 CENTŲ

Vaikai be tėvų į svetainę nebus leidžiami.
fi

■.................... • - • t -

Kas žino, kas matė Lietuvos ubagus, tas gali suprasti,’ kas 
per komedija galės būti, • Juokų bus tiek daug, kad kiekvienas 
yra prašomas savo pilvą ne su vienu, bet su keliais diržais su
rišti, kad netruktų. . Kurie turi papratimą juokdamies verk
ti, tai lai nepamiršta pasiimti keliolikos nosinių, nes gali nuo, 
ašarų visas sušlapti, Nepamirškite tatai, kad.tokio veikalo dar 
nei vienas nėra matęs. t T^ip-gi nepasivėluokite, nes kas pirmes- 
nisr.tasbu^geresnis,

GEORGE H. SHIELDS 
.ADVOKATAS 1 

811-812 Old South Building 
294 Washington Street 

BOSTON, MASS.
Valandos: 9 A. M. iki 5:80 P. M. 

Gyvenimo vieta
10 Wiwthrop Strkkt, Kast Bostonu 

Tels East Boston 152—J. , 
Į Tel. Mato 2488

— — - - . .. . ... ............. ...V------- ■ - - -

Ji RinU UUIlLLLj Uit Ui
tfaUta ir Batam

Omo VAtAsrtaž 
Rytaia iki fi vai Po pietoj na!-4 i 

Vakarai! nuo 6 iki 9. ,
M lroadwty, Bo. Boata |

*

r-
• ft Kviečia visus L. D. K. S. 1-ma KUOPA

SUDEGĖ DĖL LĖBĖS.
. **■

AURORA, IH. — Dviejų me- 
tij mergaitė Betty . danė Avili
ams su motina bėgo iš degančiij 

nė palikus lėlę ir spruko atgal. 
Ji nesuspėjo sugrįžti ir gaisri
ninkai išėmė iš po dėgeahj jos 
siuspii^gnsį lavonų,.

.sausio 1, 192,4 atsidarys čia di
džiausia pasauleje orlaivių la
boratorija. Visam reikalui pa
vesta 90 akrų žemes. .

S-fEriiLii ~~ "7yA’^r'a?H=il S'

MOKĖS SKOLAS.

Meksiko valdžia parėdė, kad 
užtrauktos nuo Suv. Valstijų 
bankininku skolos būtu atlv- ** • A
gintos,. 3uvo gimdas, kad dėl 
nubiednėjimo' Meksiko valdžia 
skolij nemokėsianti. Pinansii 
niinisteris pareiškė, kad se- 
Ituomet valdžia nemanė'neatsi- 
lyginti su skolintojais.’

DIDŽIAUSIA. ORLAIVIŲ 
DIRBTUVĖ.

S)

si

f-ik. '
FONTANIN! 

PLUNKSNA 
u - ' -■ I ■ • ■
I . Naudinga Visus

DIRBTUVĖJE, OFISE,
NAMUOSE IR KELYJE.

Daug parankiau liT sma- 
I glau tašyti su fontanine 

plunksna. Daug mažiau 
išlaidu vartojant fontani- 
nę plunksną. Pirk dabar.
Kainos: $1.50, $2.50, $3., 

$3.50, $4., $4.50, $5.00, 
$5.50, $6.00 ir aukščiau.

“ Darbininkas,”
866 Broadway,' 

Boston 27, Mass.

A

PHILADELPHTA, Pa.—Nuo
1

0 DR. L. GOLDEN ‘i

Roxbury: 16 Crawford St.
- •• netoli Warren Street.
Valandos : nuo 8 iki 9 ryte, 1 iki 
2 ir 9 iki 1 vai. vakare apart 
petnyčlos ir nedėlėlienio vakaru.

Telefonas Rosbury 0131,

5 Bostone; 99 Green Street
Valandos: 3 iki 4 ir 7 iki S P. M.

1 Apart petnyčįos ir nėdėldienlo
- vakarų. 

Telefonas Hkymarket 2288.

Kaluu Anglų, Rusų, Lenkų ir Lietuvių Kalbomis. i

Sekanti “Darbininko” agen
tai turi teisę priimti “Darbi- 
ninkui” prenumeratas, garsi
nimus ir jie taip pat turi par
davimui “Darbininko” pavie
nius, numerius: - ' .

M. ABRAČINSKAS,
187 Ames Street, ■ Montello, Mųss. 

“AMERIKOS LIETUVIS”
15 MiUbury Streūb AVorcostėr, Mass. 

P. BALTUTIS
901 IV. 33 Street, ' Clilcago, Illinols 

H. FLAKOIVICŽ,
87 Grand St., Brooklyn, N. Y.

J. GAILIUNAS 
Th.e Llthuanlim Store, Athol, Mass.

V. JAKAS,
711 Cambridge St., Catnbrldge, Mass. 

T. P.. KRIZANAUSKAS,
102 E. Center St, Shęnandoah, Pa. 

P. LUKŠIS
1.90 Van Buren St. Newark, N. J. 

KL. KIŪRĄS;.
235 E. Main St, Amsterdani, N. Y. 

A. J. NORKŪNAS
. ‘ Loiyeil, Mass..

A. PATEMBERGAS, 
877 Cųinbrtdge St„ Cambridge,. Mass.

. J. B. ŠALIUNAS,
4Bank, S t, Waterbury,. Conn.

ItEV. S. STRUCKUS, 
' . ‘ , Plymouth, Pa.

. . URBŠAS ir SEKYS, 
101 0ak.: St, • Lttivrencė, Mass.

" J. p. VASILIAUSKAS, 
820* Bank Sta ' ‘-IVatertairy, Conn.

- K. A. VENCIUS,..
70 Lavvrcnee St, Ltwrejicė, Mass.

• F. ROSSI, 
7?6.Stanley St., Ne\v Brltaitt, •Conn.

‘ Nedėldieniais galite “Darbi
ninką” gauti'ir pas sekamus: 

< K. ABIŠALA;
0258 Cardonl Avė., Petrott, Mieli. 

JONAS OĘRVOKAS, 
63 Heaten Avė., Norivood, Mass.

" KUNi^r. JAKAITIS,
41 Provldencę St, Worcester, Mass. 

J. KANTAUTAS,
57 Fourth Sti Ansonla, Conni

• . Z. MAKSVITIS,
357 lątji S t, Rrookiyn, N. X 

PATECRAS, • 
494. Park St, " Hartfordu Conn.

P. STATKUS,
453 No. 13 'Streųt, . Philttdelphln, Pa. 

V, TAMŪLIONIS,
84 Temple St., Nnslnia, N, H.

REV. V. VILkUTAITIS, 
0527 Superlor Aye„ OlevolanŪ, Ohlo,

84

68 Chestnut \St» .

•V

r*

« x

jj ':

DR. GEDVYLOS»•
v T I K R A L I E T U V I š K A T R Ė JO N K A 
i! rA ''
i!
ii 
i!
«
1!
a

12015 Jos*. Campau Avenue,

u
f-i

50 centą.
Or. Gedvylos MOTERŲ TONIKAS—vatsiai sustiprinimui nervų, krau- 

jo ir viso nusilpnėjusio. moteries sudėjimo................... .....81 bonka
M Gedvylos STOMACH BITTERS—geriausias Vidurių valytojas ir 

sveikatos draugas. ....................... . .................... .$1 bonka
lidžiiiusins įvairumas visokių gyduolių, lietuviškų žolių, perfumų, čirkš- 

.Pjl moterų ekstraktų ir t. t. Katalogas prisiunčiamas dovanai, 
rikiuučinm visokius vaistus per paštų į visas dalis pasaulio.-Adresas:

GOODUTLL DRŲG COMPANV . •
. Detroit, Jlichigau..

k

K

V «

- ■ RTf2fF»VlT|*

Te:

T

. yra -geriausios anglys ir labai 
, tinkamos kūrenimui namuose 

k ;'

yra -Įdėtas, švayus ir sausas
- kuras. Pelenų turi' mažai. ’

NwEnqandGok1( .lengvas kūrenti ir negadina 
•pečiaus grotų.

MAŽI-’DIDESNI-DIDELI

New England
111 DEVONSHIRE ST., BOSTON, MASS.
Main 8532? —TELEFOlSrAI— ^lain; 2723

PARSIDUODA NAMAI
6 šeimynų, po penkis kambarius, 

su vėliausios mados įtaisymais. 
Rendų neša į mėnesį $180 ; nuo 
gruodžio 1 d. randų bus $210.00- 
į mėnesį. Kaina $18,300.00.

Dorchester’yje, 3 Šeimynų medi
niu namas, po penkis kambarius, 
tee deyyniųmetų se^^^^'ve-

Ša į mėnesį $114.00 ; kaina $12,- 
700.00.

Delei ' platesnių informacijų 
kreipkitės pas;

F. A. ZALESKAS, 
’395 Broadfaay, So; Boston, Mass.

Tel. S. B. 2340. (31- v . •■ ., •

.... —--- * J1 1 T

| _____ TėL So. Bortoa B3>d
LHTŪVY8 DANTISTAS

OR. M, V. CASPER-
N (KASPARAVIČIUS)1 ' j
H Laikinai perkeli oflflą ito Mfc i
< 425 B»OADWAr, So. Bobtojt, Kuta f 
n OfisoValandos:
(į Nno 10 iki 12:80 ryte ir asu 140 

iki ė ir nuo 6 :80 iki U v. vata 'm v **. uuv vtuu o vr v««ra > . -

c į Ofisai nldarytai eubatoi vakarai!,. 
S Ir nedallomlg. f

drjl’s’Sne
AKIŲ SPECIALISTAS 
Bta W. BBOADVAY

VALANDOS: Nno 9 r. ĮM 7 y. rak

PARSIDUODA
Kas norėtų pirkti jaunų slyvų, 
gružių medelių pigiai, lai atsi/ 
šaukia 3 Rowe St., Dorchester, 
Mass.. (30)

!t . Tel. So. Boston 4000 P .

LDR. J. G, LANDŽIUS
I

LIBTUVIB GYViTOJAa TEL f 
CHIRURGAS. J

500 BXO AD WAT, 
BOŪTHBOSTON,MAML 
(Kampas G St lr Broadvayl f į 

VALANDOS : 9—11, 2—4, 7—8 &

PARSIDUODA MĖSINYČIA
Nuo senai išdirbtas biznis, groser- 
ne ir mėsos krautuvė,, turi būti 
greitai'parduota už pusę kainos 
kiek yra vertas. Prekė $1800. B. 
KONTRIMAS, 120 Marine Road, 
arba A.. Ivaškevičiaus ofise, 361 
W. Broačbvay, So. Boston.

DID. UOET. KUN. KKSTUeiO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS. \ •
?
>

NAMAI--MORGIČIAI
Parduodu Ramus ir parūpinu 

mortgičius. Visais pirkimo, par
davimo ir įvairiais kitais reika
lais kreipkitės pas manę.

A. F. KNEIŽYS,
494 Broadway, So. Boston, Mass.

. Tel. S. B. 0770

JAU TURIME LIETUVIŠKU 
ŠŪKIU ORKESTRAI 

FOLIO (DALĮ) NO. 1.
Talpinanti 31 popuerių lietuviš- 

kiį šokiu šiems-. instrumentams: 
1-mai Smuikai, 2-rai Smuikai, 
Bassiu, Vioienčelei, Fleitai, Klar
netui A, 1-mam ir 2ri’am Korne
tui A, Trombonui (stipriausiam- 
balsui),. Bugnui ir Piano akom
panuoti. Kaina kiekvienos rūšies 
50e. Piano akompanuoti $1.00.

Visos tos dalys Šioje, knygoje 
tinka ir koncertinai, kaip ir kiek
viena dalis atskirai orkestras rak
te. : • ■ ■. i . •

Tikrai įsigyk sėtą šitų gaidų, o 
būsi pilnai užganėdintas. .
GEORGI & VITAK MŪŠIO CO. 

4630 South Ashland Avėnue 
CHIOAGO, ILL.

■r*

PIGIAI 3
S Šeiniyini, 17 kambarių nmias,visi‘‘iiitaisat (im* j). 
pi’Gvements)’ ir ętektros Šviesa;’ sų gaAadžinm dėl 2 s 
auionuifeįlių, preke tik .$‘1 j ,5(k) ; j(Y2,5pO įnešti; Dėl pla* 0 

-iešmųžinilLkteipkitę^į/' u
Ą. IVAšKEVIdlAUS OFISUS i

*

< 11 ;n ii irajiaaitatal^tataitai

r' . . ■ • .

VIENINTELIS

UETUVIŠKAS SANDĖLIS 
, v ■ 

visokių. žoIIų, šaknų, žiedų, ir tt.
Palangos trejaiiki 50c., puplaiškiui 25 

e., Rnmuhėlhil. 20e., Liepos žiedui .15c., 
Partišan.čius kdc.i Senesų uukštnkčs dėl 
viihmlų liuosuvlmo We<5 Pelines -15e;» 
>oles nuo nervų IŠgųstiC4>,.bemigčst gak
tos skaudėjimo, ir ausyse ūžimo 75c., 
tuo reumatizmo GOe., nua strėnų skau-* 
dėjlina 5(k\, kadugių’ uogų svaras 25c._ 
Visokios' Žolės yra pakeliuose su lietu
viškais nurodymais kaip anuos vartoti. 
Žolių katalogų . siunčiame už 10 centu. 
Vinklų knyga, liukso AitorčtiSj” Tilžės 
spaudimo, prastu apdarų...ISe, skurtniu 

ccluloido npįiaru $1.501 “Vaitai* 
IdHfe,’.' staugs apdaru $1.251 KmvtiČkos 
$1.50;, Gyvenimas: Šventųjų, apdarytu, 

•• v ■■ > '
Viilštni nuo kosulio ir Astinnos $1.75 

už bonkutę. UŽ prisiutimi vokuojame 
lOc. virkaus ant kiekvieno Sl.OO vertės.-. 
Reikalaujama agentų visose apygardo- 

* M.znK aitis, ;

. PIRMININKAS; — Vincas Zalecka*, 
SI Mercer St, So. Boston, Mara. 

VICE-PIRM. — Antanas Pastolis, 
' 146 Bowen St, So. Boston, Mara
PROT. RAST. — Antanas Macejunas, 

450 E. 7-th St., So. Boston, Mara. 
FIN. RAST. Juozapas VinkeviČIus, 

906 E. B’way, So. Boston,' Mass. 
KASIĘRIUS — Andrius Zalleckas, 

807 E. 9-tb St., Sd.Boston.JMara 
MARŠALKA — Aleksandra Jalmokaa, 

- 115 Granite St, So. Boston, Maso, 
D. L. K. Keistučio d r-j a laiko m6n> 

stalus susirinkimus kas pirmu nddSl* 
dieni kiekvieno menesio po No. 0H 
yVasliington .St, Boston Mass. 2:30 po 
pietoj. Ateidami drauge ir nauju na
ciu savim atsiveskite prie moiq <ir> 
los prirašyti.
----------  —;------- ,— --------------- ... ——..-..-.cj ~

av. JONO EV. BL. PA1ELPINM 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS — J. L. PetraMkai,
250 Gold St, Šo, Boston, Mass. 

ViOB-PIRM. r* Kažys Ąmbrosaa,
492 E. 7-th St., So. Boston, Mam. 

PROT. RAST. ■— Julius Savicta
III Bowen St., So. Boston, MaMk 

FIN. RAŠTININKAS — J. Švagidy*, 
' 171 W. 5-th St, So. Boston, Ma*.' 

KASIERIUS — A.NaudMunas,
885 E. Broadway, S. Boston, Man. 

MARŠALKA —. J. Zaikls,
7 Wlnfield St, So. Boston, Mass, 

Draugija laiko snsirtnkimus kas trettc 
nedčtalenl kiekvieno m6nesio, 2-r% vat 
po pietų Iv. Petro parapijos salėj, 49$ .
BL Beventb St, Soutb Boston. Mass, -

IV. ELZBIETOS DRAUGIJOM 
HARTFORD, OONMEOTIOUT 

VALDYBOS ADRESAI

EIsb. MielniklenŠ, pirmininkė,
44 Cedar St. Hartford. Conn. 

,0. Lnblcklenč, vlco-pirmlnlnke,
OO Shetaon Street, Hartford, Conn, 

P.Labicklenč.lždlninkč,
44 Madlson St, HartfOrd, Ctonifc 

Marijona Katkauskaltč.fin. raitininku
16 Atlantlc St, Hartford, don*. 

R. PundalėnS, nrot raStlninke. •.
19 Walcott St, Hartford, Oon|k 

Šios draugijos raalrinklmai būna kas 
antr< nectetalenl kiekviena tatosstak 
balnytinčje salgjs. x.

. w..,.i i ................„..-i,
IV. KAĖIMIEBO R. K. DE-JOE 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS AMTEA1AL

I
K

r
:,-s . M**N**--W ’'’/V

361 West Broadway, Telephone South Boston 0605. Ų

3 110 Tremon Street, Room 508, Telephone Main, 6467. V .

• .' . ' i • '*■

PIRMININKAS — VL Pantat»ta, _
814U Š4b St TeL So. B. 333MU - 

VICE-PIRM. — X Jurašą, '
440 E; 6-th St, So. Boeton, MMk 

PROT. RAST. — A. Janutai!*, 
> l426a61ūmbtaRd., S.B0itant Wt*b 

FIN. RAŠT. — K. KUklM, .
A&8M St, SO. ta

ItDlNINKAS - JŪ flvRgŽdl*.
/ 1X1 Bowėn St., So. Beitam. Ita
TVARKDARI3 *- P. LnuČŪ,

393 E. Fltth St, So. Bootta, ttta, 
DRAUGIJOS anrata roltalt 

. 866 Broadway. So. Bo«tm. Mum
DraugŪ* **ra mirlnMmną taikų M 
nodždtahį Mtkviono atleto Į'tayėC

* *

. 'J- ■ • .
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