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KOOPERATYVŲ 
PROGRESAS.

* . i • ■'

Kttillkli turi nuprasti, kad fa 
. aukos ir paidiventimas dėl katali

kų Bptudos suBtiprimmo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms/naudingesnis, 
negū pirkimas bažnytinių indų ir 
riet negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų“KataIikų' Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

' Vyskupas Killan.

DARBININKŲ SUVAŽIAVI
MAS.

_____ TOR0NT(įS^IŠ^tW 

TTenderšon, Anglijos Darbo 
Partijos sekretoriaus gauta ži
nia, kad 1924.m. įvyks visos D. 
Britanijos imperijos organizuo
tų, darbininkų suvažiavimas’

RINKIMŲ AGITACIJA 
ARŠI

GLASGOIV— Anglijos rin
kimų į parlamentu, agitacija ei
na, karšta.. Atsitinka riaušių. 
Viena unijine kandidatė"p-lė 
Violet Robėrtson laike prakal
bos buvo užpul ta liuli ganų. 
Prakalbas, suardė ir stumdė 
spardo, keikė. Tuosdiuligianiš, 
kus' darbus atlieka komunistai.

PETROGRADAS. -- Koope
ratyvui Rusijoj dabar yra 80,- 
000. Jų tikslas aprūpinti žmo
nes reikmeiiomis.. 1921 nn ko
operatyvai atliko 40 nuoš. visos 
Rusijos prekybos, o 1914 m.

4*yy'Tg.0--f >

visos Rusijos prekybos. Rusi jos 
kooperatyvai užsiima tik eko
nominiais reikalais ir nesikiša 
politikom ’

IšVAŽIAVp.

*

PASKUTINIS 
LOKOMOTYVAS.

STOCKHOLM. — Švedijos 
valdžia pirko paskutinį garinį 
lokomotyvų. Valdžia tikisrper 
.10 metų suelėktrizuoti visus sa
vo geležinkelius. Elektra Ims 
gaminama vandens jėga..

RENGIASI PRIE IŠKILMIŲ.

PI-IILADELPHTA. — šio 
miesto veikėjai svarsto apie 
prisirengimus paminėti 150- 
metinos 
.rašymo•<

racijos. 
1926.

sukaktuves nuo pasi- 
Ne.pri gulmybės • dek le- 

Sukaktuvės pripuola

ĮPLAUKOS Iš TABOKOS.

WASHINGTON. • 
tais metais valdžia taksomis už 
taboką gavo $309,045,492. ’ '

UŽDARĖ BANKĄ

LARAMIE, Wyo. — Stoek- 
men’s Statė Bank tapo val
džios uždaryta. -Yra sakoma, 

‘ kad depozitorių pinigai nežus.

»
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Bfmo Katalikų šventi r 

Juozapo Darbininkų 
Sąjungot.

I

D A B B t K I N K A S
— Eima — 

ūtabninkais, ketvergaib nt 
SUIMTOMIS.

ą ■ . • —■ . į r-it t-ti' ... ■

tUrnbežy metams ęsM
DARBININKAS i

866 Broadway, Boston 27, M*sa. • 
Tel. Soutlt Bontnn

BU CHARESTAS. — Graiki
joj balsavimams einant, kara
lius pasišalino ir apsistojo Ru-. 
munijoj. Graikijos ministerių 
kabinetas nutarė, kad dėl sau
gumo rinkimų kompanijai ei-, 
nant karalius išvažiuotų.

DUOS TEISES MOTERIMS.

RYMAS. — Yra šnekama, 
kad Italijos parlamentas netru
kus išleis įstatymų, teikiantį 
moterims balsavimo teisę.

NUSINUODIJO PENKI 
ŽMONĖS.

PLITLADELPTITĄ, Pa. — 
Penki žmones mirė išgėrę mun- 
šaino. Daugelis atgabenta į Ii ■ 
gonines. Spėjama, kad gauta 
koks naujas siuntinys munšai- 
no, kurs prasiplatinęs tas' jei- 
bes daro,

UŽMIRŠO LAIKRAŠČIAIS 
PASIRŪPINTI.

Z"

—Di0nrąštis‘rSioAvo”sąvo242 
j Nr. nagrinėja Rytų pakraščių 
padėtį, užmetinędamas vyriau
sybei nosiorientavimų pakraš
čiuose ir nesidomėj imą. * .jais. 
Anot jo, jau. suėję metai po 
to smūgio, kurį lenkai gavo 
JUTųpmcni ’̂iuč se^per1 y mini
mus į seimų,, nepravešclami 
kai kuriose vietose nė vieno sa
vo atstovo,' tačiau šiam daly
kui atitaisyti iki šiol dar nieko 
nenuveikta. Kad 1 kresais ’ ’ ne- 
sidomina, gerai įrodžiusi nese
nai suruošta visloj Lenkijoj pa
kraščių naudai rinkliava, ku
rios iniciatoriai būvą ministe- 
riai Glųbinskis ir Seydm Ne
žiūrint karštų atsišaukinių į vi
suomenę, į lenko sąžinę, rink
liava vis tik davė menkų pa
sekmių. Apie mažą susidomė
jimų “kresais,” liudi janti juo
kingai. maža suma,' surinkta 
Varšuvoj, būtent, apie 250 mi
lijonų 1, m. Iš to matoma ne
tinkamas Rytų pakraščių rėi-’ 
ka įkainavimas. Antras daly-

* a '*

kas —v nesiorientavimas jia- 
kraščtuose. Tai .įrodųs faktas, 
kad Lenkų vyriaus., nežiūrė
dama gyventojų protestų, ati
davusi Berezvečo bazilijonų 
vienuolynų' kariuomenės reika
lams, ir viėnuolynas jau ardo
ma. Baigdamas laikraštis pa
stebi, kad šie du faktai įrodų, 
jog Lenkų reikalai, pakraščiuo
se blogai pastatyta ir būtinai 
reikalinga esą rimti pakeiti
mai.

naujau perdažomi namai, prie
miesty ištiesti lentų trotuarai. 
Iškabose jau tiiaža klaidų bauž- 
silikę: “Prekyviete g-ve,” ko
operatyvas “Nevėžis” ir 1.1,

Reikia tikėtis, kad netrukus.
Kėdainiai paseks Biržų ir Uk
mergės pavyzdžiu- ir pastatys 
pirmajam žuvusiam- Lietuvos

bukumui gražų paminklų,, nes 
apie .tai senai jau vietoj mano
ma. Verta dar paminėti arti 
Kėdainių Tatlebeno parke, pa
statyta’ kadaise mūhainetonų 
mečetė su mėnuliu viršuj,. . Tų 
maldyklų pastatęs dvarininkas 
savo žmonai, kuri buvusį tur
ke ir joje melddavusis. . Tai 
rods, vienintelė visoj Lietuvoj 

. miniatiūrinė Allaeko: švėntyk-“ 
la, nes važinėjant po' Lietuvą 
niekur kitur provincijoj ne ten
ka pamatyti.

NESUTIKIMAI PASIBAIGĖ.

BERŪK. — Nesutikimai ir 
ginčai tarp Berlino valdžios ir 
Bavarijos pasibaigė. Bavarija

čiau dabar Vokietijos nauju 
premjeru paskirtas Mairx. Ji
sai yra katalikas. Tai jisai ka- 
talikišką Bavariją, nutildė. ,

-------- —i—

PAKARTOJO NUSISTA
TYMĄ,

PI-H.LADELPHTA, Pa.—Val
stybinis sekretorius. Iluglies 
laikė prakalbų Amerikos Aka
demijoj politiškų ir soči j altų

mokslų. Tos iškilmes buvo su
rengto/ paminėti šimtmetines 
sukaktuves Monroe doktrinom 
Su v. Valstijos nusistatė nesi
kišti į Europos valstybių reika.- 

valstybės nesikištų į Suv. Val
stijų 'reikalus. Prie šios-pro
gos •sekretorius Hughes pareiš
kė, kad $uv. Valstijos nemmio 
kištis į Europos ginčus. Ame
rika esanti pagatava su patari
mais, patarpininkavimu. pa 
rama. Pareiškė siuipatijų Fran- 
cijaį ir teipgi nusistatytų prieš 
smaugimų ir skaldymų Vokie
tijos, ■-

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS.
Didele nelaime

FALAltoJO VYSKUPĄ,

~nWTXAa Ckini ja. - Iški 
m ingai tapo katalikų’palaid< 
tas vyskupas Bornardin dell 
('liiesa, kurs prieš du šimt 
motų mirė. Jis iiiirč’gniodži 
31, 1731. Be prideramo pala” 
dujinio buvo užkastas ir viėl 
buvo užmiršta. Dabar jo Tavo 
has atrastas ir- prideramai pa 
laidotas. Jislmvo pirmas cli-i 
nieč'ių vyskupas. ' ’

t

KODĖL STOJA UŽ KATA. 
LIKYBĘ.

— Perei-į-
t • v •

DIDELĖ KOMPANIJA.

BERLTN. — Iš autoritetinių 
šaltinių sužinota* kad Vokieti
jos kapitalistas liūgo Stinnes 
kartu su Amerikos Sinčiai? Oil 
Co. sudarė naujų žibalo kampa

ini ją. Sudėjo kapitalo $20,000,- 
000. Žibalas bus eksploatuoja
mas Suv. Valstijose, Meksike 
ir Rusijoj,’ - .

ANYKŠČIAI. Po karo pri
dygo čion daug įvairių įstaigų: 
pora bankų,, Amerikos liet, 
bendrovės krautuvė, pil. Bal
tram) verpimo įmonė, progim
nazija, keletas pradžios mo
kyklų ir ne-t šioks toks kinemar 
togratas.

Nežiūrint tačiau į miestelio 
plėtojimąsi, Anykščiai bet gi 
nerodo pastangų susitvarkyti
taip, kaip šiam miestukui pri- gimovič.

ITALIJA PRIPAŽĮS RUSIJĄ
ATGAVO BAŽNYČIĄ.

*
KOELNAS — Garsioji baž

nyčia ir heneiliktinų. vienuoly-

RYMAS. — Italijos fašistų 
premieras Mussolini pareiškė 
stovįs už Rusijos.valdžios prL 
pažinimų.. Rarlamentui patars ims ties Andernacli tapo tam 
pripažinti dabartinę Rusijos 
valdžių. - . ’

-"T T"" ■*“
NESįŽININGAS MĖLIS

ordemii- sugrąžintas. Tas vie
nuolynas' buvo .atimtas 18(12 m.

Iš Vilniaus,

—Sp^^RV^iųn atva
žiavo naujai paskirtas latvių 
konsulas Vilniuj Donasi Kon
sulatas bus-atidarytas apie lap
kričio m. vidurį, i ’.

— Vyriausybės delegatūra 
pavedė atatinkamoms. įstaiT 
goms ištirti. Vilniaus krašto 
dvasiškių pilietybę. 'Visiems 
dvasiškiams jau išsiuntinėta 
tam’tikri lapai su klausimais, 
į kuriuos'jie turės atsakyti ir 
paskum įteikti Storastoms.

“Dziennik AVilenski1’ Ico-J 
montuodamas minimų ■ parėdy
mų, priduria,, kad esą šis rei
kalas turis politinės reikšmes, 
nes daugumoj katalikų ir sta* 
čiatikių parapijų esą dvasiš
kių, neturinčių pilietybės tei
sių, ir todėl jie turį būt iš Vil
niaus krašto’ išsiųsti. Ypač 
daug; tokių kunigų lietuvių esą 
Braslavos apskrity.

— Teismo tardytojo'parėdy
mu suimtas ir pasodvtas kalė- 
j i man gaidų laikraščio “Volny 
Sciag” redaktorius Juozas La-:

v

derėtų. Naujai atstatomi po 
karo miesto centre namai dau- 
ginusia mediniai, mūrinių gi..

\ •

ŽUVO 600 ITALŲ.
— ' ■ ■■■' « - c

Italijoj Gleno ežero pylimus 
pratrūko ir vanduo užliejo di
džius žemės plotus. • Išgriauta 
trys sodžiai. Žmonirj žuvo 
600.

MOKYTOJOS NELAIMĖ.

PANA, III. —TCunice CrutĖ- 
ers- duktė žymaus biznieriaus 
ir mokytoja vietinėj mokykloj 
mirtinai apdegė, kuomet jos 
dresė nuo pečiaus užsidegė.

riškę į sienų, kad ši net galva 
atsimušė- į siena, pasitvėrū 
kumpi, gorčinę pieno ir pabėgę 
dingo. Reikėtų apie Vytauto 
bažnyčių vieno milicininko 
tvarkai žiūrėti.

‘. NAUJA AMBASADA. s
____ _  _ J

IVASH'INGTON. — Valdžia 
pienuoja. statyti, J aponijos sos- 
tinėi naujų ambasadų. Bandys

, • • .-p

statyti tokių, kurios žemės, dre
bėjimas nesugriautų.

SUDEGĖ ŠEIMYNA.

CONFLUblNCE, Pa. — Sa- 
nuiel RoseolI su pačią ir pen
kiais vaikais žuvo, kuomet jo 
namas užsidegė.

NE TAM PATAIKĖ.
BE K l N. 111. —- Plėši kai. t ai 

kėši vienų žmogų apiplėšt’. !>el 
užat akavę ir sužaidę paiiiate. 
kad ne tų palakė. Todėl plėši
kai pašaukė sužeistam dakta-

BRUSEUS. — Vienas kata 
likų laikraštis apjašė Italijos 
premiero- Mussotinik) nusista- ’ 
iv. katalfkvbės klausime. Alus- . * * * ’ 
solini esąs pasakęs: - “Italijos 
stiprybe, jos-džiaugsmas ir jos 
puikios progos ateityje yra ka
talikybės dėka. Aš tų dažnai 
pahriožiii. , Tų pakviesiu prie 
kiekvienos progos. Kataliky
bė savo mokslu, savęs išsižadė
jimo, .metavone. pasiaukuojt- 
niu, katalikybe su savo asce- 
lizinu įtikina žmogų kovoti su . 
savimi, o kova su savimi silke- ’ 
lia žmoguje-energijų. Kitaip 
tariant katalikybė lavina žino-

A Ė

nes prisirengi i ir užtikrinti per
galę. Tais būdais katalikybė 
gaili i na ■ didvyrius ir šventuo
sius. Katalikybės dėka mes i- • 
tukli išlaikėme dvasinį gajumą,. 
dvasini prakilnumų/, dvasinį 
vaisingumą, kurie užima mate
rialiu turto vieta.’ Kas-gj bū
tų be katalikybės? Į ką liejos. . '
italai virstų ? ’Pažvelgk i di- 
duumą Europos tautų. Jos ■ 
paskendusios troškinio smagu
riavimų, Jos suniedžiagūjo. 
Jos sugrubo jo.“

Tas tautų pablogėjimas įvy
ko per atsimetimų nuo tikybos. 
Mussnlini šake, kad Kryžiaus 
{> ręst t ža> tu ri I ui t i pakeltas, Sa-

1

,7 .Lietuvių Prekybos B-vės-konkurentai ir’ jos priešininkai 
paleido So. Bostone gandą, būk Tarptautinis Bankas Kaune 
esąs uždarytas ir būk ten Bendrovės visas biznis' šubąnki’uti- 
K /•• V \

Apie Lietuvių Prekybos B-ves bankrutą jqs priešininkai kal
ba nuo pat-jos įsflcūriind. Dabartinis prasimanymas yra lygus 
seiliau buvusiems prasimanyinąnis. Todėl pletlrininkų kalboms 
netikėkite. ? " '' . ./ . ■ ' . . ■"

■ - Bendrovės ir Tarptautmio Ėankd darbuote Lietuyoj'e-’ple/ 
Čiasi. Ii£ inyęstytų pinigų;į- durpynus ir Ąiauliiį elektros sto
tį B-ve jau;gauiia įplaukų, Q Tarptautinis Bankas Kaune iš run. 
davoto namo,. Laisvės .Alėja 60, keliasi į nuosavų namų. .

ŽUVO PENKI. e
. UOl'MA. La. — Kilus Viem
lai žuvo penki žmonos, pėukijkykloMia ir. teisiuuosua. Sib 
buvo sužeisti. -. I grąžiusią-' ir parlamentam

ŽVIRGŽDAIČIAI, Šakių aps. 
( Eltos Kor.). B. nu spalių men. 
21 d. vietos klebono rūpesniu 
tapo sušaukta steigiaiuasis U- 
kininkų Sąjungos skyriaus su
sirinkimas.. Įstatus perskaičius 
imta rta .žvirgždaičiuose steigt t 
ūkininkų*. .Sąjungos skyrių, 
Nariais prisirašė apie 70 asĮuė- 
nų. Iš jų tarpo buvo išrinktą 
valdyba, iš šių asmenų: pirmi
ninku Jakštys, jo ‘pavaduoto
ju (t lydaus kas, • ižd ininku Tu t - 
lys ir šeltretorius kmu Radžiū
nas.' Nutarta pasiųsti iš čia j 
krikšč. demokratų koįvterenct- 
įją atstovus. Atstovais' tšriitk- 
ti:' Jakštys .irtinrentaS; . . ‘

- * - c ,• k'_

• ■ •/' ... * ■ *’ . ■ 

? JIŽKRENAI.^ 6, 7/ir S-o 

spal ių;“š.'. pu čia įvyko visos ap
skrities pavasarini nitam • trijų 
dienų : socialiai — organizaci
niai k tiesa u- Pa du v y (ą J 6 pa - 
skaitą/. Kiaušy toji/buvo — 39 
žmonių, Buvo apriinąkęs.Ikvas 

pieno -ir dmigiątt kų. /Pribėgę Eretus, kurs pųdauč^ iąs pa • 
tulikai smaykįgi pastūmė medė- skaitąs. -

“DARBININKO” DOVANOS
Nuo pat paskelbimo “Darbininko” užsirašymo vajaus, 

‘ ‘ Darbininkas ’ ’ yra jau daug išdalinęs dovanų knygomis. . Ypa
tingai žmonėms labai patinka, dvi knyguti‘fTris Keleiviai’1 tr 

, ”Dangaus Karalienė.” /Šias knygas prenumeratoriai gąvę do
vanų, negali atsigėrėti .ir daug jų savo dėkonės Miškuose, pa
taria, kad kiekvienas katalikas užsirašytu nors pusė! metų lai- 
kraitį “Darbininką,” kuris eina tris karius savaitėje, o tikrai 
beskaitydami jį, pamėgs. ; . < . .

Jau beliko vos vienasmėnuo, tai Mekrienamgerai mąstau- ■ •• 
Šiam, norinšįam apsipažinti-^sužinofi, kas pasaūlypdedasi, ‘ 
būtinai reikėtų užsisakyti VDarbininką?v Jo kainą labai pri- : 
einama. Metams $4,50, Bostone- ir.ąpieįinkėse SūM Užsimo
kėjęs iš kabio, kiekvienas gaus dovanų knygomis užBu
riu metų kaina $2>( Bostone- ir apielmkėj W5. ’ - •

;; Į Lietuva “Darbininkas” .yrą 'geriausia . ^KALĖDINĖ ; 
DŲVANAv Kiekvienar^^^ “Darbinmką/* . .
duodame dovanasetas pačias kaip kąd vitšuūpaminėta. ..čia 
užrašytoji 4 ’ p.” gaū tas dovanas ar sau pasiimti ar savo gnhL \ 
nems pąsiąsti» - Mes,dovanas pąsiųsniią jo nurodytu adresu. ■ 

■T Lietuvą “DąrbiuinkoZ’ kaina yru S5.Š0 metami? - s '
N Kalėdos.jau netoli; Mšlškubinldtė!■ 

:;?-'/ : .^DAfcjINtNKAg* ' ? ■/- •
West Broa<w, < .. . - J / Boutli Bbston,

f ■- ,J,

—■ “ Drienuik ĄVilenski” ra
šo, kad \ri Iniaus krašto lietn- 

statoiua visai nedaug, o ir tįęĮvių mokyklos pergyvenančios 
patys dažnai menkesni už krizį. Mokytojai ded.ą pastan- 
prieškarlnius. Tiesa; mieste- gų,, kad URmaus liptuvių gilu
tis įsirengė elektros šviesų, bėt nazijai. būtų suteikta lenkų 

,giiunazijų teisės. .
fcl- .' *■ ,, ’

< VILNTU^ (IW><, 
žiniomis. >rtl niaus įimvevsitetūs 
turįs apie 3.0(19 klausytojų.

KAUNO KRONIKA.

Gatvės užpuolikai. ‘ Nuo-gar
laivių. prieplaukos, ęinant į 
miestą, norėta^ atsitinka/ kad 
■Užpuola gatvių Židikai ir kokį 
nors “šposą’ - iškrečia. &it per 
Visų šventę apie v. po piet nuo 
rgariaiyio ėjo. vienąmoteris ir 
nešėm pintinėje kump^\bonkį

neapšviečia vakarais. .gatyhf 
kas’buvo * praktikuojama jau 
prieš karų; -Ypač; nepatogu, 
kai valsčius, milicija , it pro*- 
glmnaži jayra išsikėlę.j Įmesto 
pakraščius. Paštas taip pat iš
sikėlė iš miesto centro, visame 
mieste nepalikęs nei vienos' dė
žutės laiškams, kt|s verčia 
kiekvienų laiškų gabenti ligi 
pat pašto jstaigos .durų, trotua
rų gi nbra. \ •/ /.■

k

■ » r - • * , ’
» ' y

S KĖDAlNIALRaskiausiu lai-: 
Lku seni Kėdainiai pradeda su- 

t -m.-------------- T --. lig Kaunu pltf&fe' liejami ve*..
LIETUI įnmdbdm trotuarai, ’ mieste ••

v f
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'Ir siy“ ubagu“-—ūkininku pašlapinę burnas gražiai sau 
iki gaidžių šnekučiavome, 1 ;

Jau apie 10 valandą žino jau, kiek pus ubagą telyčių 
augar kįek'paršelių, kumeliukų, o apie antrą jau ir visas 
užkrosnis ir palapines paslaptis patyriau. wIr pagaliaus pra
dėjau pavydėti; Dievulėli brangus, kodėl mane ūkininku ■, 
•nėsutvėveu ,o negailestingai miestan valdminkuutr išme-r_; 
tei?L

. Galimą, pasirodo, dar Lietuvoje gyventi!“ baigia Nu- H 
. savintas Pilietis. ' ’ • •

i i

IR DAUGIAU aimanavimų ... j

Štai vėl ta pačia Jma rašo ‘ ‘Trimitas“ (No., savo į- ■ 

žauginiame straipsny “Ryt dienos galimybės,“ kurio ištraukų 
5ia paduodame:

“Bkundžtasi ir krautuvininlcat, kad girdi biznis einąs 
blogyn. Vienok apskretusios, purvinos Kauno ir kitų aries- i 
tų gatvės šnabžda šilkais, dvokia 'purtomomis, žėri aukso 
ir brangiųjų akmenų papuošalms, ..

iriais drabužiais rėdosi, vis skaniau ir riebiau minta, vis ;
• daugiauirda.ugiau’geriab.altoriosi..’.-

Skundžiasi (larlHiiiiinkai, sunk a jienis esą bepramisti, / 
o tuo talpu Kaimo apylinkėse bulvių kasti neina kitaip, kaip 
iš puses, t. y. reikalauja, kad ūkininkai atiduotų jiems pu-

LAISVOJęTRIBIHU 
aiŽDRlNlNK^ DATOJE 

Aiškumo dėlei.
. Rugsėjo mėnesio “Giedro
je“ yra straipsnys antgalviu— 
“Po Šeinio,“ kuris piešia ga
ną tamsiais vaizdais praeitų 
Giedrimnkų seimų. Didžiumų 
ji nutarimų pastato aukštyn 
kojom — išaiškina esant nevy- 
kuriąis ir’ negulimais realizuo
ti ' ’ ■

Žinoma, autoriaus už tai la
bai kaltinti negalima, nes sei
me nebuvęs ir protokolo nema
tęs, turėjo orientuotis ne kon
krečiais faktais, bet korespon- 
dentų atmintiniais padavimais; 
O ■ kadangi korespondentai, 
kaip, ir viri žmones,, nėra super- 
naturalūs nepasako' visko 
aiškiausiai ir teisingiausiai, 
tad jrr faktų komentuotojui pri
siėjo namų statyti ant kreivų 
pamatų. Gi kartų paėmus Idai? 
■dingų premisų, nieku būdu ne-

dd^“ąlumnai“ — tai bereika- rinys, daugiausiai 'priklauso 
liūgas karščiavicasis, nes Gied- redaktoriui ir literatinei k'ohii- 
rininkų seimsa jo neužgyrė, bet sijai, Juk juos renkame ųe dėl 
paliko svarstymui. — rinkimui orgafian vardų talpinimo, bet 
tinkamo užvardinimo mokslus dėl darbo—- teikimo mums 

šį maldingo dvasinio maisto, 
Kituose numeriuose pakalbė

sime atskirai apie viršuje pa- . 
judintus klausimus.'

i f

Dažas.

e
J

Ilgi amžiai svetimos . srgljos. paliko musu Tautoje daug 
neigiamų ypatybių. Jų v‘:na — tai nuolatinis lietuviij dejavi
mas kad vis bloga Lietuve' gyventi. Kas ten nedejuoja1.? Vi
si! ūkininkai, , valdinink?.’, pirkliai, samdiniai ir dvarininkai, 
šis jų dejavimas labai įkii 3. Dar blogiau, kad žmones amži
nai dejuodami nebeįstengi galvoti ir dirbti, kad esamus blo
gumus pašalinus. Dejavir- :s — tai lietuviu tautinė liga. ‘ Kar
tais ir sveiki bedejuodami sau ją įsikalba, lig-ir užsigipnoti- 
zuoja- Dejavimais -.lietuvi;j savo bėdas įšp_učį4 dešimteriopai 
ir padaro jas “nebepergalimomis,“ Sugrįžę Lietuvon kaiku- 
liė amerikiečiai ir-gi užsikrečia dejavimu ir viskas jiems pra
deda nepatikti ir nesisekti. Dejavimas—apatijos ženklas. Apa
tijos pagauti žmonės netenka energijos ir jų gyvenimas negali 
būt taip, pažangus, jų darbas nevyksta, jų būvis neina geryn. 
Nežiūrint šitų dejavimų, Lietuvos gyvenimas visgi nėr taip 
blogas.

’ . . KĄ ŪKININKAI SAKO?
* #

Įsiklausykime “Lietuvos Žinių“ (No. 246) sandarbininko 
Nusavinto Piliečio typingo pasikalbėjimo su kaimiečiu ūkinin
ku:

“Kitų, syk sueinu su pasiturinčiais ūkininkais, 20—30 
. ' lioktarij savininkais.

• —Na, papasakok Tami.4u kas ten pas jus, Kaunu, da
roma, ar teisybė, kad nuspręsta visus ūkininkus išsyk pa
karti? •

— Ar jums galvoj negerai! Jus pakarti.’ Jūs gi esa
te Valstybės ramsčiai, pats vidujinis, patriotiški ausis gy
ventojų sluogsnis; Iš jūs visa bemaž mūsų inteligentija ki
lusi. ‘

— Gražiai giedat, puikiai gludni,, ponulį; bet visgi 
Kaunas mus rengiasi paplauti.

Štai, girdim, visoms ministerijoms naujus rūmus nau
joj vietoj žada mūryti, arba vėl Karo Muzūjų sumanė; ar 

^dar teatrų ir dar ir dar kųl Taigi vis mūsų, negi kieno, 
pinigais. Nebijok, bankai tam nieko neskirs, ta i.liepei pin
ga, ’(ai gali žemės Ruišikai įtaisyti, jų, girdi, daug, jie 
kantrūs, stiptūs, jie. visų kų pakels, žemę virš dugnų iš
vers, jeigu jiems paliepti. - Tu ir kelius taisyk, ir malkas 
mokyklai vežk, ir ponų sprauuinkų ar nuovadų pas mieste
lio .paneles nutysk. ir mokesnius mokėk iv apsidrausk ir 
nedateklius padvngk — iš ūkininko viskas —ūkininkais 
Lietuva laikosi, o patys jos rėmėjai ubagauna.

• ’—■ Tai tiesa, jūs esate pats gražiausis, sveikįausis ir 
* stijjriausis Muogsnis, jūs .■. .. didžiai garbingi vyrai, tik

neverkšlenkite taip: Nepadoru net!
—- Dar kų panorėjote: čia tave smaugia, čia .dar sako: 

neryk. Nebūčiau ūkininkas, kad netekčiau, jau mes tokie 
stttverimai. Dvidešimti metui jau verkšlenu. Het, veizėk, 
ką norėjau puiklausti. Ar teisybė, kad- didžiausia Kauno 
betvarkė pareina nuo to,- jog'daugel kas ne savo vietoj ran
dasi: kas moka darbų dirbti, tas pas alų žiovaųna, o kam 
TeUda kąlejiine ilsėtis, tas di rektoriauna,

■ Ar tiesa? ■ •.
Kų aš čia jums pasakosiu,’ jeigu jau visų gėriai: ži? 

ilote,. negu mes. Kauno! Gal ne tiek skaitote, kiek girdi?
' te t . ‘

-v Va, teisybę pasako,/ Tikrai, -mos ir laiko neturime 
• • hukrąščų skaityti, užtat ganduose, iki misų skęstauie. Tai 

tąs,. tai. tas — vis tik Ir šnabžda į ausį-: ųi(j<o nebus, nit'- 
. ko .nebus, litui notikok> ktdntis greit kils, rugiai jūsų-gi 

- 11. • ’

Tas parodo, kad Lietuvoje nėra jau taip, bloga, kaip
■ tai mes nusiskųsti esame papratę, .

Pasižvalgę .pas kaimynus; matome visai kitokį reginį.
. Nekalbant jau apie Rusijos rojų, kur žmonės tūkstančiais 

miršta iš bado, kur komunistai vis.'tolyn ir labyn ardo šalies 
ūkį ;ir jos gyventojų gerovę. Žvilgterėkime arčiau i. .Ien-

‘ kus bei vokiečius ir prisižiūrėkime,, kas tenai dedasi.'

• Vilniuje, sakysime, nėra nei kalbos apie šilkines pre
kes. gulinčias krautuvėse. Tenai žmonės-jau^užmiršo ta
kus; .vedančius- ne tik į brangenybių, -bet k: į kasdieninių, 
reikmenų krautuves. Miestuose niekas nieko" neperka,, bet 
visi pardavinėja. Vienas neša parduoti padėvėtus batus, 

f kitas atliekamų niarškinrų porų, kitas viršutinį drabužį, tre- 
. čias virtuvų, puodų,' bliūdų arba Šaukštų. Ir kaip neneši, 
. .kad darbininkas už savaitės darbų gauna tik tiek, kad tri- 

. jų žmonių šeimynai užtenka dv’uųu kartam pavalgyti. > Val
dininkas, mėnesio algų paėmęs, gali būti sotus ne daugiau 
4 dienų. Tokiose aplinkybėse bobos nereikalauja pusės der
liaus už bulvių kasimų. Tenkinasi, kad už sųvo darbų pa
valgyti gauna, o jeigu dar- šiek tiek- joms primoka, tai esti 
.laimingos. Tiek pat ir darbdaviai ūkininkai nesiskundžia, 
kad mažių tiiri pinigų, kad neužtenka buteliukui- nusipirk
ti, kad javai aruoduose pūva, belaukdami pirkikų. Te
nai ūkininkas džiaugiasi, jeigu jam paskutinės karves ne
išvedė ir bent'sėklai grūdų paliko.

Vokietijoje dar blogiau. Miestuose didesnė pusė žmo
nių badauja. Dienos viduryje išbadėję žmonės puola plėš
ti duonos ir kitvj maisto produktų krautuves. Šautuvais ap
siginki avusi-policija be jokio įspėjimo šaudo.plėšikus, bet 
nei šūviai nesulaiko išbadėjusios minios. . ' .

; Kaimuose ūkininkai ir dvarininkai ginkluoti budi die- 
. nų ir naktį, kad išbadėjusius atrėmus.“ - ; .

Galop, šaulių organas “Trimitas“ pataria neaimanuoti dėl 
sunkios dabarties, o apsidairyti kad ateity dar blogiau nėbiL 
tų: ’ - .

“Tik neišmanėliai.gali aimanuoti ir skūstis, — kad sun- 
. ku yra gyventą kad musų ekonomine padėtis negerėja. Ka

da kaimynuose įsigalėjo sunki i'r beveik neišgydoma liga, 
kada padanges aptrauktos juodais ir tamsiais debesiais- —- 
voltui lauksi giedros ir geresnių dienų. Reikia laukti aud
ros ir dalykų pablogėjimo. Atėjo valanda, kada reikia mes
ti svajojus apie geruosius prieškarinius laikus, o pririnūn- 

. ti okupacijos metai ir jo vargai. Rytojaus diena kad tik vėl 
neatneštų mums tų vargų, ypač,, jei mes per savo apsileidi
mų iv ištižimų nebūsimo tinkamai pasirengę gresiantį pavo
jų atremti.“ v

Amerikiečių laikraštija, pasiremdama Lietuvos atbalsiais 
ir nevykmiiais Amerikon sugrįžusių išvadžiojimais, ir-gi tankiai 
sudaro apatijos ir nusiminimo ūpų. Vienok p. Grigaičio, p. Ba- 
gočiaus, mūsų pačių ir daugelio kitų pritirimai Lietuvoje ne 
visai sutinka su- amžinųjų dejuotojų raudomis. Yra juk. tesi' 
daug ir gerų reiškinių, kurie priduoda-vilties vargusi ir skurdą 
bent kiek sumažinti. Kur ištikrųjų esti labai bloga, ten žmo
nės degtinėlės nebegeria. * Rusijoj degtines ragauja tik komisa
rai ir šiaip jau komunistų aristokratija. • Paprastam piliečiui 
ten neberūpi degtinėlė — jis ieško duonos kąsnelio. O Lietu
voj kaš-gi jos negeria?! tipeliais plaukia valstybinis’ skisty- 
mėlis į piliečitįgerldės. Jei.gęria tokį brangų gėrimą, tai ma
tyti kad valgio dar užtenka. O de javimai paeina daugiau iš pra-* 
sigerimo, negu iš alkio..

■—0 jūs plepalais nė-pasitikeidl.. .
Kaip nMikosi t Mes įuto^užiuripųpratoitt'svieto' pe-- 

reigoms tikėli. Kų jie pašalto/ tąip yr būna., -L-Bet,-Auū- 
zek, kų aš pasiūlysiu. ^JąuLtip.graŽiai įsišnekėję,; ąaūsonr 

_ btjrnomnepadoruridrtis. EivąpasLeiziTįl Ą'į •
O kas. mokės ? ■ - _ v ;

' - v Nu jau, brač, dėl to nesirūpink. Tu mums nutikėk, 
kad jau tioknič nieko neturime. \Yra dar kiek nuo pernyk
ščio derliaus užsilikusių skatikų. kaunietį reikia pa

► y 
baigusių skyriui. Tikiu, šį 
klausimų pakels konstitucijos 
pataisymo ir gaminimo komisi- 
ja, tada galėsime pakalbėti 
plačiau. . ...

Kas organizuoja “alumnusF 
Seime šį klausimų pakėlė, ne 
moksleiviai, bet aimanai. Rim
tai diskusavo jį ne moksleiviai 
(žiūrėk protokole)., bet moks
lus baigusieji. Ir organizavi
mo darbų neša ne moksleiviai, 
bet laipsniuoti inteligentai. To
kiu būdu, mūsų profesijona- 
lains ir inteligentjai nesimato 
ne mažiausio pažeminimo.

Kokianaudaištokio sky
riaus įąoksleiviams? Naudin
gumo čia nereikia aiškinti, tik 
reikia atrišti, atskirumo mazgą
— tuomi visas naudingumas 
pasirodys. “Po Seimo“ auto-

toks skyrius ir^usm^^®o^t^^f: 

jis ir bus atskiras nuo mokslei
vių. Visai ne taip. Organiza
cijos skyrius niekuomet nesu
daro atskiros organizacijos. 
Juk tam yra šimtai pavyzdžių: 
Ateitininkai turi “Sandraugų’ 
skyrių, Kolumbo Vyčiai turi 
bent kelis skyrius, vadinamus 
laipsniais; masonai turi kelias- 
dėšimts tokių dky-rių, - -vienoj 
jie nesudaro skirtingų organi
zacijų, nes virš visų.skyrių y- 
ra generalis vardas. Tad-gi ir 
mūsų organizacijoje nežiūrint 
kieno koks bus vardas, o pa
vardė bus .-visų abelna—GĮED- 
RININKAI.

Seimai.
“Po Seimo“ straipsnio auto

rius aiškina būk esą nutarta 
centro valdybą rinkti ir kitus 
svarbiuosius nutarimus spręsti 
referendumo būdu,ta- dseimų 
visai nereikią —- galima pasi- 
tenkinti i>rovincijonalėmis kon
ferencijomis-. - Gal ir taip; jei
gu tokie nutarimai, būtų. Bet 
jų nebuvo ir nėra. Centro val
dybą ateinantiems metams nu- 

■ tarta nominuoti referendumo 
bildu, - o ne rinkti — rinks pats 
semiasi Tokią būdu kelios kon
ferencijos vienai organizacijai 
ir vienos valdybos negali iš
rinkti — reikta visos organiza
cijos seimų. Bet seimai turi 
būti taktingi ir demokratingi. 
turi tarnauti nė vienai provin
cijai, bet visai organizacijai.. 
Tadgi šių metų seimas ir pa
teikė teisingą ir demokvatlngą 
seimų laikymo tvarkų, būtent: 
laikyti seimus sulig* proporci
jos lietuviais apgyventų vietų
— Rytuose kas antri metai, o 
Chicagoje su apielinke Jr eent- 
ralinėse (Mielu, Ohio Ir vaka
rinėje daly Pa.) valstijose kas 
ketvirti. mėtau Aišku, čia nė
ra joks meriumiškumas, bet lo- 
gingai demokratiškas teisingu-- 
mas; ' , -i ;

Bendrabučiai. ;
Bendrabučių steigimas esąs 

nevykdomas seiimį riutarimąs, 
mat chicagieclai per keturis 
metusMuėgiuę tr nęįsteigę beri 
drabužio. Jeigu yhicaglėČąąl 
.neįstengė, tai da nėra dogma
tiška taisyklė, kad jau. nebėra 
galim'yhes Įsteigti; nes ęhlcū- 
giečiąi nei visa Amprika\Beto, 
Giėdrininkų nutarti bendrabu
čiai. Jrnip protokole skambiu 

čįų steigto beūdraliučiK'
J Organą klausimas. ; . 

.?A4škmĮrdąlykąsį Jeigu ju'lą.-

Nesulaukdamas jokių už- ■ 
'klausimų nei. priekaištų prieš • 
išsireiškimus tilpusius “Darbi
ninke“ pasiryžau paaiškinti, 
priekaištus man seniau, priva- 
tiškai padarytuosius, kurie dar 
nebuvo talpinti. ’ "

Alau hečifuojant sakinius šv. 
TomoAkviniečio,kuris tvirti
na kad rūgimas arba raugas 
(l’orme’ntuni) yra puvėsis ar 

augalų iš kurių darisi raugas; 
tūlas inteligentas užmetė būk 
mano sakiniai priešintųsi Kris- * 
taus žodžiams Evangelijoje šv . . 
Mato: “Dangoms karalystė pa 
naši į raugų, kurį moteriškė ėj, 
mė ir įmaišė į tris saikelius mil
tų, kolei visa neįrūgo.“ Jei 
raugas būtų supuvimas, tai 
Kristus savo įsteigtųjąJBąžny- 
člą’. nelygintų raugui-supuvi- 
mui. '

‘Tikrai, jeigu- nebūtų jokio 
skirtumo tarp raugo, kuris va
dinasi alkoholis ir raugo kuris 
vadinasi actasmksusas, tai šv. 
Toūto ' Akviniečio sakiniai 
griežtai priešintųsi Kristaus 
prilyginimui. • Bet yra skirtu
mas tarp vieno raugo ir kito. 
Rauginimų darosi alkoholis 
svaiginus gėralas, ir raugini- . 
mu darosi riksusas, prieskonis 
žmigaus maisto. Kartais 'ge
riausias vynas pavirsta uksusu, 
tai kas pasidaro.su juo? Kuo
met visas alkoholis išgaruoja 
iš vyno, tai vynas virsta liksu- 
su„ Tai atsitinka, jei nežino . 

kokį vyną kaip užlaikyti bute- . .
liuose. Tuo prilyginimu Kris- - 
tus vien parodė greitumų savo 
karalystės paplitmo po visų pa
saulį — kaipo raugo spėka pra
sidėjus vaisiam ar javam rūg
ti greilu laiku plinta po visų už
raugi amųjų kiekybę, taip Die
vužodžio per burnas apaštalų: 
“trimis saikeliais.“ t. v. tikėji
mo, vilties ir meilūs spėka, pa
laistomu krauju kentėtojų Kris
tui dangun įžengus trumpu lai
ku papilti po visų pasaulį

Švento Tomo Akviniečio 
mokslas apie raugų labili sutin
ka su mokslu garsaus visame 
pasaulyje Daktaro- Dasteuro, 
kuris prirodo. .kad alkoholio 
raudas noru jokiu žemės vaisių', 
produktu.. tiktai pilnu’supuvi 
nur iš oro-.pasidarąs, kaipo ant 
pilstančio medžio pasidaro gry- .: 
bari kuris tėipgi neyra lt me- 
!.džio..vais?us arba- produktas, - ‘ - 
Mat bepusiant vaisiams ar ja. ‘ 
vams, oras yrą pilnas mažyčių 
gyvūnėlių, be paduliuąnčiojo • 
stiklo mnuatomų.- kurie ryja.' . 

: cukrų tų •yąisių jrąuvų,. jri pą ■ ' 
dirbę įšf.jp alkoholy aut; klek ■ 
danginu randari javuose ir.yai */ 
sinuso vukrausę ant liek dau . 
ginų būvu Tyim -.ai' aluje alko ; - 

; . t , . . k Jmlim. •Nor^i i'ūgstam duona
Inis. J?xjrdngemu.>liu»ągxo.- prądędadųjč atsirasti alko
. ......................... . ...................

lis išvaro iš duonos.visų ąlkohy 
Jį aih'a siimūklną jį, duųna pu 

: Kokti rūgšti,' bet joje nerą ją 
kio alkohbUo,4jaip kMkurio no 
ri tvirtinti. Taigi no Idekvm

tų. Tad aišl'u, neldtaip atsi
tiko ir su straipsniu “Po Sei
mo. ’’

Mėginkime jį' truputį pra- 
šviešinti — . padiskusuokime 
kiekvienų pajudintų, klausiinų 
giedresnėje šviesoje.

Autorius skundžiasi, 
i seimininkai parašę šį bei tų a- 
pie seimų į kitus laikraščius, o' 
‘ ‘ 'Giedrai ’’ riėprisiūntę' nė žode
lio. Čia,. rodosi, savaime aiš
ku, nereikėtų nė kalbėti. Sei
mininkai padavė abelnas žinias 
į dieninius ir savaitinius laik
raščius, kuriuos skaito bei ga
li skaityti kiekvienas! giedri- 
ninkas-ė. Ten jie gavo nuta
rimų skeletonų, kuriuo jau ne
buvo* reikalo užimti vietos sa
vam organe, nes jam buvo ga
minamas pilnesnis dokumentas 
— protokolas. Gi platesnis nu
tarimų aiškinimas pirm pro
tokolo. pasirodymo da buvo 
perankstyvas,. nes nebuvo ant 
ko remtis.

Alumnų organizavimas.
Šitame punkte, yra pakelta 

keturi klausimai: - negalimybė 
suorganizuoti, vardo netinka
mumas, netinkami' organizato
riai ir .naudingumas tbkio sky
riaus. - , ' •

Esą per dešimt metų taip va
dinamus “alumnus“ norėję su
organizuoti, bet visos pastan
gos nuėję veltui — nesuorgani
zavę. Taip, vienu noru mūrų 
nepastatys* ■-*- reikia darbo. 
Lietuviui noriųie .įsisteigti Ą- 
merikoju nuosavą kolegijų; no
rime atsiimti lenkų užgrobtą 
Vilnių. Vienok da pilnų žiiigsr 
nių nedarome, kai’ pradėsime, 
tai ir padarysime. Nuo senai 
ir ilgai norėjome Lietuvai auto
nomijos, o kai pradėjom tikrai 
ieškoti tai gavom netik autono
mijų. bet ir visiškų nepriklau
somybę. Taš pats bus ir su mū
sų menamąja inteligentų Orga
nizacija. -

■■ Taip, gyvuojant per dešimt 
metų /Moksleivių Susivieniju 
mm nepavyko save apsivaini
kuoti “aluinnais’’ inteligen
tai nesispietė po viena vėliava 

nėjo: kartu su moksleivaĮs. 
Kodėl l Todėl, kad jiems buvo, 
peržmna Žaisti .su .įnokslčKė- 
Ii ai s — ■ nebu vo- užtektinai iii- 
teligontų nei tinkamos jų Juo- 
piui organinei jos. . Dabar kas 

: kita: ‘turime didelį būrį•-.kūtaii-' 
kų inteligentui^ 
organizacijų ^-Giedrą,Jkūri 
dengia po. savo vėliava moks- 

.• lėly turi studentus iv pbęį^jo*' ____
,.6uM2iM nalus* šiton otgmnzarijonlnri bulWnw^pasitenkhisime tik 

nesunku sutraukti visus inteli
gentus. •

*3 _
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KALĖDŲ ATVIRUTĖS
Tik ką’ gavome Siuntinį: iš Lietuvos labai gražių Kalėdinių 

atviručių. Atvirutės visos Spalvuotos tautinėmis' spalvomis sū 
lietuviškomis juostomis, Jų yra trejopų. Taipgi yra pasvei
kinimai—Kalėdoms ir Naujiems Metams.-

Visoslabai gražios. Kaina kiekvienos po5. 
Retaktuklte pas:" .

“‘DARBININKĄ*^

' •'*■-

■i su puslapių pripildymu, tai br. 
ganus pats itfcpftsitolmim Tik

pasidaro.su


Tildai javų ar vaistų stipūdy- ’ 
mas iki pavirsta svaigalu tai 

-pasidaro alkoholis ir nuodai ne- 
betkokie. Rodos šito turėtų už-: 
tekti, aiškinimui tų apsireis- 
kiančių priešęnybių* ‘

.r ,

Pilnasai Blaivininkas.

ALBUMAS yra didelio for
mato knyga. Turi 495 pusi., 
288 pusi, su paveikslais Lietu
vos veikėjų, grupių, partijų 
gntpiųrmainnii‘LL LUais‘i 
dalis albumo- yra užimta bijo- 
grafikomis Lietuvos veikėjų. •

Kiekvienas lietuvis privalo 
nusipirkti Lietuvos Albumų, 
kurį gana daug* nupiginome. 
Duodame progų kiekvienam lie-

albumas 0parsiduodavo po 5 
doL, dabar gi po waina tiktai 
$3,50, kas yra nepaprastas 
“bargĮain.”

Kurie norite tų Įmygu įsigy- 
■ti kreipkitės tuojaus pas

“DARBININKAS”
V

MS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONIJOSE.
./ *• w

js . •* ■ mh i Ii i i' m.

CLEVELAND, OHIO, 
r _ .-q • • - ’ /

Juozo Babravičiaus Koncertiis.

Gana plačiai buvo garsinamai 
koncertas Pono Babravičiaus. Vi
si žingeidavo ar ištikro .jau jis' 
gali būti tokis artistas kaip, buvo 
paskelbta. Užtaigi susirinko pub
likos virš penkių šimtu išgirsti tą 
-dainininką kuris būk užžavėjęs 
liet didžiausius “Anglijos Sno
bus,” kurie atsižymi visam, pasau
ly savo nejausmingųinu.

Uždangalui pakilus, pasirodo 
nedidelis, gana gražiom išvaizdoj 
vyraSj nežinomos kokybos,. Už
dangai nusileidus, visiems aiškiai 
pasirodo, kad dainavo artistas vi
soj to žodžio prasmėj, ir da tokis, 
kurio gali mums pavydėti,? kad’ 

’ Ir kultūi'ingiausia tauta. Ameri- 
kojo da mafi neteko gir dėt, netik
tai lietuvio tenoro, bet ir pasauli
nio kuris klausytoją taip .sugebė
tu sujudinti.

Jo pozas ir mažiausias nudavi- 
mas, rods. kad Čioiiai stovi artis
tas, kuris valdo absoliučiai klau- 

tai tas žmogus, kuris yya kada 
nors savo širdyje jautęs didelį/ 
skausmą, kuri^ yra pats pergy
venęs tą viską, gali tiek jausmo 
įdėti į savo dainas, gali ta viską 
taip pareikšti.

Katras atėjo Su minčia pakriti
kuoti dainininką,’ grįžo namon vi
siškai patenkintas kad galėjo su

prasti vien tik pagyrimą'. Verste

ką. taip klausyti kad kožiias sėdė
jo kaip užžavėtas, negalėdamas 
savo- akiu nuo jo atitraukti, Bu 
tokiu ’ autoritetiškumu - dainavo, 

;kad kožnas jautėsi kad jo rendiei- 
. jai nebuvo galima ne krislelio pri, 
. dėt, —nei -krislelio’ atimt.. Ameri
kiečiai kurie atsirado ant koncer
to apgailestavo kad tokis artistas 
turėjo . tokioj menkoj svetainėj 
dainuot. Tikimės kad kitą kar
tą, sugrįžus P. B. mažti bus galima 
įurašti tinkamesnę vietą. ■

. Publikos pasielgimas laike dai- 
navįnio '.buvo pavyzdingas. Vaikų 
beveik visai nubuvo, ir gal pirmą 
kartą patemijfrmc kad laike dai- 
iiavimo visi taip tykiai užsilaiky
tą. I’abaigus artistui kokį šmo
teli tokis. girdėjosi plojimas rankų,
4<ad~tiktai'taekrapstocDvO}—rkacltr 
įap buvo pailsta. Gerai kad mūs. 
lietuviai neturi jautrumo franeū- 
m arba italą, nes kas žin kas bū
tų galėjęs P. B. atsitikti.* s

. Daugumas, ne tiktai-mūs bet 
: ir kitų tautą, žmonių baidosi nuo 

koncertą rodėsi visai kitip. . Vei- 
-1 kalas- kuo klasiškesnis, ir tai da 

nesuprantamoj kalboj,, žmonėms 
rodosi geriausia patiko. -Pasirodo 
kada tikras artistas dainuoja kla
sišką veikalą, tai ištikro pasidaro 
klasiškas,' bet kada tą patį daly
ką ima tąsyt kokis *‘neva artis
tas,” tai adventai išeina, visai kl
iokis rezultatas. .
.,-Norint visps dainos be galo pub
likai patiko, I|ėt gi buvo tokių, km366 B’way, So. Boston, Mass. privertė Ppnas Babravičius jnibli-

f 4
rios stačiai sukėlė furorą. Iš sep
tyniolikos dainelių, nesirado nėi 
vienos katra, būtų šaltai priimta. 
Kada užbaigė Tosti’o “Vorrei 
Morrire, ” B- B. gavo tAkią ovaci
ją, kokios da jokis lietuvis Cleve- 
lande neaptiirejo. X3cr keletą mi
liutų visi sustoju‘įr rėkė “valio.” 
J eigu P, B. būtų nė vienas daina
vęs, būtų turėjęs progos šiek tiek 
atsikvėpti, tai butų publika parėk 
kaJavus kas-žin Įtiek kartų-atkar
tojimų. Šimkaus “Kur Bakūžė 
Šumano,” neapsakomai patiko vi- 
r.kms, nors nežinau įdek kartų 
yni čionėi buvo girdėta. O kaip 
žiū e jaučiai sudainuota buvo Gret- 
(‘kmininovo kompozicija “The 
Urcary $tepJpeZr Užbaigę pirmą 
dalį koncerto su' liachmaninovo 
“ Ja nic Prodok.” Šitas, nors 
trumpas veikalas, bet jame, be a- 
bėjo dainininkas išliejo savo visą 
širdį. Žmonės nenorėjo sustot SU 
apkidismentais, ir P. B. būtų gale- 
; ;s ir dešimts kartų ją atkartot, ir 
dar vis daugiau būtų reikalavę,

Ponas Babravičius parodė nepa
prastą skonį išrinkime turinio pro- 
gramui. Kožnam žmogui visos 

buvo nepaprasta,, kad koŽhas tu
rėjo įsimylėjęs vieną dainą, ir,ta
me pasirinkime pasirodė didelis į- 
va trumas. •

Balalrirevo meliodija, ‘šviesus 
Mėnulis, ’ ’ parodė visas galimybes 
.artisto balso. Ar jausmai liudė- 
sio ar meilės, artistas- sugebėjo 
<ūip atlikti savo užduoti kad žmo
nes ir verkė ir juokėsi ir ilgėjosi. 
Tshajkovskio Operą .“Eugeu One-

V
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SKYRIUS VII.

Don Kilotas'svečiuose- pas Don Diego.

Don Kišotas prisiartinęs prie Don Diego 
dvaro, pamate, kad tai visiškai prastas dvaras. 
Dyyenamieji namai kaimiško styliaus, bet nuclai- 
'linti gražiai. Šėiminiuko ir sveeiij. išėjo pasitik 
ti sūnus su motina. Kaip sūnus taip ir motina 
.gerokai nustebo pamatę keistus svečius. ' Šeimi
ninkas supažindindamas Dos Kišotų su namiš
kiais šitaip tarė:

“Motin, šis ponas yra La Mančos Don.Ki- 
šotas, išmintuigiaUsias ir drąsiausias' karžygis 
pagaulėje. Teikis jį priimti su sau paprastu vai
šingumu. ' ' " ’

Ponia, Dona Kristina maloniai pasveikino, 
į ką Don Kišotas atsake su nepaprastu mandagu- 
mu. Tie pat komplimentai sutratėjo Don Kišo- 
tui sveikinantis su šeimininko sūnumi Don Lo- 
renzo,. • ' •

Don Kišotas buvo įvestas į-salioną, -kur jis 
nusivilko dalį drabužių ir pasidėjo šarvus. Jam 
buvo pakaitinta didžiulis katilas vandens dėl nu- 
siplovimo- veido, kurs išrūgomis buvo suterštas. 
Apsišvarinęs Don Kišotas' inėjo į Don Lorenzo 
kabinetą pasišnekėti iki pietūs-bus gatavi.

Kol'dar Don Kišotas prausėsi, tai Don Lo- 
reuzo pt‘i«jc^ klausė tėvo: . ’ .

. “Totus, kas do svetys, kurs šu tavimi atjo
jo? aš ir mahia visai nesuprantame kode! taip jį 
mums pristatei ir neatsistebime iš jo išvaizdos.”

“Aš veik nežinau,- ką atsakyti/’ tarė’Don 
Diego. ‘ ‘ Aš patyriau, kad jo žodžiai visai neat
sako jo darbams. Šnekėk'su juo atsargiai.”

. Don Lorenzo todėl buvo atsa rgūs kalboj e su 
Kišotu. Be Įeito leo Don Kišotas šitaip tarė Don 
Lorenzui: _

’ . “ DoiiDiegp, taĮiistos tet ašis sakė man/kati 
esi pamėgęs eiles ir rašąs eiles.'

“Didelių poetu /neskaitau savęs,” atsakė 
Don Lorenzo, “teėjau poezijai esu atsidavęs iš 
visos - * •sielos.

“KtikliiiiUis inau patinka/’ tarė Don Kišo- 
tas, “ypač dėlto, kad poetai paprastai išdųlūs, 
ldekvienas D)kii«dnb;avedid^iaHsiii poetii/’ ■ 

. „ “Pasitaiko i šunenų ” atsakū TJim. Lorenifo, 
“yya tokių, /kuiie įiemijaAič.ia savo talento, Te- 
čiąu noifrūttt žinoti ivoTauš inokikis'-esi stūdi,įą<: 
v$k kad taip indonimi,įt poezija/’ - ?

“ Aš/’ atsakeDmi KiŠotasv “ išėjau karžygio-. 
klajūno tnnkslūs. Tas. mokslas siekių aukščiau 
poezijos.”/ -■ : (z*. *■

“ Aš pirmu sykiu gii’džnt apttf tokį moksliu ” 
tarūDon Lorenzo. “^leidžiu paaaiškinti. ’ ’

gume,’1 suteikė jam progą Lens-- 
kio Arioj parodyti visą artistišku
mą Oi kaip buvo malonu išgirsti 
P. B, šitoj operoj, atsisveikinant 
sų sa.Vo Olga. , Nors ir ištrauka ga
li sujudinti žmogų/ bet matant vi
są veikalą' daug daugiau galimą 
semti patenkinimo ir įspūdžio.-

Verdi’s “Brindisi” iš “La Tra
viata’ ’ lietuviškai- sudainuoti, pa
siliks musų vaidentuvėj ant visa
dos. t ( Aukštai mes pakelkim tau
rę linksmybės,” neapsakomai pa
kėlė visų upą, nes tai prodos vis
kas nušvito, po tiek liūdnų dainų. 
Aiit pabaigos P. dą pridėjo dai
nelę viršaus, kuri yra ispanų tik
ras perlas, “La Daloma.”
■ Visi mes trokštame da kartą' 
progą gauti išgirsti P. B. Tie ku
rie nepribuvo ant konėrio, dabar 
labai gailisi^_Tarp jaunimo gir- 
ūet Aabartlktatkalbcjimasapie- 
mokinimąsi dainnbt. P. B. daug 
prisidėjo atgaivinti norą muziką 
studijuok Negalima1 apleisti ne
paminėjus ir P. Leono Benęlitekio, 
kuris daug prisidėjo prie padaili
nimo vakaro su savo • artistišku 
akompąnavimu.

__ ____ ' *■ ‘ 1 * .• » .------------

Brightone. Taipgi bus renkama 
nauja valdyba ateinantiems' 1924 
metams. .

Taipgi malonėkite naujų narių 
atsivesti prirašyti prie mūsų kuo- 
W ' D ..

Malonėkite užsimokėti mėnesi
nes. Nekuriu narių yra mokesfys 
užsilikusios.

Komitetas.

i
Centro Pirmininko Prakalbo

NuO gruodžio 4 d. iki 18 
L. D. K. S. ConneGtiėut apskr 
tyjo.

Gruodžio 20 drNashitaj K. I 
—■ L. D. K. S. kuopai.

Gruodžio: 21. d. Manchestė 
N, H. — L. D; K. & kuopai,

Gruodžio 22 d. Levriston, M
— L. D. K. S. kuopai.

Gruodžio 23 d. Rmnfotdj -M»
— L. D. K. S. kuopai.

v
D O M Ė S !

Tik ką išėjo iš spaudos dvi 
smagios teatrališkos knygutes: 
“Ubagų Gudrumas*1 ir “Gi- 
liuldngas Vyras. ” Pirmoji pH- 
na juokų, S veiksmųj antra
panaši pirmai, dviejų JSokslems P, pmuvar^s kslw

Prie antros yra dar prikergta 
monologas * ‘ Cicilikas? ’ Kai- 
na kiekvienos 'yra 25c. Imam 
tiems ‘Visą setą knygučių par
duodama po 20c. viena. “Uba
gų, Gudrumas”' dalyvauja 12 
žmonių, gi “Giliukingas Vy
ras” ■— 9.

“DARBININKAS”
866 Broadway, So, Boston, Mass?BRIGHTON, MASS.

L. D. S. 22 kuopos susirinkimas.

Gerbiaiiūeji nariai ir nares ma
lonėkite- atsilankyti į susirinkimą, 
kuris bus gruodžio 7 d. 7:30‘ vai. 
vakare Lietuvių Svetainėj po nu
meriu 26 Linęoln St., • Brighton, 
Mass. Bus svarstoma daug svar
bių dalykų kas-link mūsų kuopos

• " • ■. * - ų

k
t
F g.

Gruodžio 8 d. Patcrsone.
• Gruodžio 9 d, Brooklyn?c 4 v. 
-pGTpietųA2 -kuopoje- tv8~ v&l.-va 
10’ kuopoje; Ncw York Dtty ta 
jaus po mišių. . - '

. P. S. Npmtfei surengti 1 
DauŽvai’džiui maršrutą, L. D. 1 
S, Spaudos reikalams greit 
kreipkitės sekančiu adresu: J, Š 
veika, aimkr.- Jleifetst .
St., Netvark, -N.

./Karžygių-kląjūnų mokslas apima vi- kartu į vestuves, kurios bus Šauniausios visoje 
į sųsmiokslųs..-Mes sekantieji karžygiivklajmiųr”^rrt'rt'i*/:,'r'’;A ” 
| procesijų turime-žinoti-teises ir suprasti kaip ir 
!• kam teisingai dalykus paskirti, ką', nubausti, už 
’ kųi Užsistoti, t kam dovanoti. Mes furiine žinoti 
1 D-ievo-mokslų, nes esame Pįęvo valios vykinto
jai aut žemes., Mes; turime žinoti gydymo tuoks
iu, nes esame pavojuje būti sužeistais. . Turime 
mes žinoti botanikų,- nes mums reikia pažinti žo
lių ypatybes. Alums’ reikalinga astronomija, nes 
kėliau j ame naktimis po nežinomus kraštus. Alės 

;turime žinoti įvairių, amatų, prisei,na pasitaisy
ti balnas, šalmas-, drabužiai, ginklui. Alės vis
lių turime žinoti, _ viską turime mokėti.”

?• Jei jau jūs tokie mokyti ir garsūs, tai ko
de! apie, jus nieko nežinoma,- kiek yra karžygių- 
klajūnų” klausė Don Lorenco.z e

/‘Matau, kad % visai .nieko nesupranti .apie 
mūsu reikalus,’1 -atsake DonKišotas.- “Todėl as 
tik Tamstai prašysiu Dievo dvasios šventos, o 
aiškinimas biitų.tuščias,” . ' .

. “Tai mūsų svečias išėjo iš vėžių,” pamisli- 
jo Don Lorenzo, “vis-gi jis yra nepaprastas pa
mišėlis.”

Jų pasikalbėjimas tapo pertrauktas šeimi
ninkes halsu, kuri’, pakvietė pietų. Pietūs ėjo 
gražia i. 1 ion K išotas buvo patenkintas namų ra
mumu. Esu taip, kaip kartuziečm vienuolyne. 

Don Kišotas viešėjo pas Don Diego ištisas 
keturias dienas. Ketvirtoje <1 tonoje jis paprašė 
šeimininko paleisti-ji pasaulin Dievo t alios vy
kinti. Sakė, kad nedarbas*ir aisilsis nepritinka 
ypač karšygiams-klajūiinms, kurių pareiga.yra 
lyginti skriaudų pilną svietų. Jisai, sužinojo, 
kad toje apylinkėje jam užteks dąrbo iki reikės 
■vykti Saragosai}. ■ ” :

l kigal i os atėjo at sis vėl kinimo valandai ' Don 
Kišotas iš to džiaugėsi,, bet Sančo Darnia liūdė
jo. Iš namų, kur šoriai valgė ir-miegojo kiek- 
norėjo turėjo leistis Į miškus ir plynias. Vienok 
jis knolabiausin apsirūpino reikmtmomis.' y 

Atsisreikiiidnnųis . Dnii .Kišotas tarė.. Doii 
Dieglių kad iniehū imtų su savimi jo s-ūjiųišmu^. 
lunt i karžygy st oš. 'jei to jis n orėtų. . Dągalios 
po atkartoiiniį atsisveikinimų Don Kišotaš;s.edo 
ant sato. Kozinanto, o Sančo Ikuiza ant asilo Ir 
išjojo iš vi esi iiįo- d vartojo, \
■.' -Don. Kišotns'iientikDiavo toli*- kai jį pavijo 
du studentu ar klieriku, lydimu' dviejų kaimiškų- 
berniokų/ Vienas sfudeiitas turėjo ryšulį škal-.' 
liiurijj aidras nieko Jtį.tko iiHutejė kaip kardų,' 
Studentai ir h(;ruiokai nustebo, kaipiv kitiųiir- 
inn svkurpainate Dim jyišotų ir panoro sužinoti.

’ kas tarperžinogusu DnųKiŠDūispksvmkiiio juos 
ir sužinojęs; kad Jie einu tilo patr Mitų papDū 
!šė lūęiaų keliaut t ir laikytis kompairtjoš. Jis .pįiį 
siaišk hua jis esąs/ ką'jis yeiRiąk ^Viskas 
tas bih-njokanis’ buvo nesupraiduma. Kitaip to- 
ėitut atrdde sttidėHtanis.' Vienas jų ture*/ -

” J<4 tamsta, karžygi-kbijūne, nesi npsh’ių

M .

\Z

apygal'dojė.'” • t - ■
“Gal tai kokio princo ai‘ kunigaikščio ves

tuves.” tarė: Don Kišotas. , .
i ‘Ne, ne, ’ ’ atsakė studentas, “tai buš vestu

vės grjlib sodiečio su gryna sodiete.” '
Don. Kišotas mielai sutiko dalyVauti tose pa- 

l'iidose sodiečių didžiose A'estuvese. Ant ryto
jaus jie pasiekė nuotakos iltinių. Prisirengimai" 
bedaromi ištikro nepaprasti. Visa pramoga tu
rėjo būti po atviru dangumi, gražioje pievoje.. 
Sančo Pauža godžiai žvalgėsi, kaš čia gaminama, 
lomiausia. pamatė paskerstą didžiulį jautį. 
'Pleškėjo didžiulė ugrus, ant kimios kabojo šeši 
didžiausi katilai-. Priskersta buvo daug .avių ir 
jos it balandžiai buvo lengvai kraunamos į tuos 
katilus. Priversta buvo krūvos kiškių-, žąsų ir 
kitokia paukščių, laukiančių puodo ar skaura- 
dos. Sančo toliau paniąte Čielus^ešis desetkus 
skirtinių maišų, į kiekvieną kurių, tilpo po 24 
kvortas vyno. Čielus kalnus Sančo.matė duo
nos, pyragu, pyragėlių^ beįgelių, • Krūvos sū
rių baltavo i-t baltos plytos. Du katilai kitoj vie
toj pripilti buvo taukų mėsai .kepti. Vyrų virė
jų ir gaspadinių ir jų pagelbininkų ir pagelbi- 
ninkių buvo apie 60. Visi, švarūs, tinkamai pa--. 
sipuošę, linksmu juokauja, špbsaųįa, bet viską 
prideramai atlieka. T. ištemptą, jaučio pilvą pri
grūdo apie tuziną paršelių ir užsiuvo. -Dievo do
vanų buvo tiek, kad'rodos buvo galima pa vaišin
ti čielą arniiją. Sančo tą viską apžvalginejo dy- 
vydamos ir džiaugdamos. Sąvo . gyveninio jiis 
nieko panašaus nebuvo matęs. Mane, kad Čia 
tai jam goriausia avantiūra. Labiausia jįs lai
žosi žiūrėdamas į ‘mėsa. pTilmautas Liūtas ir vy
no maišus. Apetitą turejb vilkišką ir nestigo 
kailyje, kad kaip nors greičiau prasidėtų puota. 
iJagatios neiškentęs jis prisiartino prie vienos 
gaspadines ir įtikinančiai, paprašė ar negalėtų 
gauti užkąsti, nes esąs alkanas, kaip šuo,

“O.žmogeli,” tarė gaspadįue, ..“ar .šiandie 
žmogus gali alkti. I^asikabyk iš puodų ko tik 
nori.” ' .

• Nudžiugęs Sasčii ČniŪ žvalgytis saiučio. ar ki
to instrumento, Ir išsigriebė tris paukščius ir 
porąžąsų. ./’ ‘

• “Nutildyk savo alkį iki pietūs ateis,” tarū 
gaspadine. y .

Kuomet jSančo nuošaliai terebi jo paukščius, 
tai Don Kišotas teinijo-kąs čia dėsis, pamato 
Štai-ką t Pievon įjojo ant puošniai parūdytų alk
ti rj tuzinas raitelių, Svočiai sušuki)//‘Tegyvuo
ja Kainai/) ir KhgHjal” \Taip minios sveiktun 
pribuvusius jatiiiavėdžius. /riąu^tdis <Įąr priclo- 
jtp /Tegyvuo,įa/ ;ianndvedysr tųrtiiiglausiaK ir 
)mot’ąku giežiausia.” / J. -/J : / --

Tai. išgirdęs D<imKišotas^aiv sau: . i

/‘Aišku,: kad,'tio(žnumes.nėra matę mano 
I luįeiimjos, • Kitaip jie . nebūtų, taip nuotakos 
sveikino.” -J/ • / ’ - ..
i . Po to prasidėjo šokiai, žaismes, viilgymaų 

getimaf Linksmybes tęsėsi Mielas tris dienas.

■ ■ »

k

PLAČIAI PAGARSĖJĘS. 
ĘIJJI3IENTAS . 

•Niiu'dojttinas^nua^ dfejaflnčljj sąnarių 
ir mii-hulfj. y L ’ ’ 

-Nuo; Kkausjną krutinč’ę. ir pęiSut®?., 
Kuomet reuroatfeih.i'J ■ justj muskulus 

f sutraukia i dįMĮS-I. 
Nuraminimui Arbanfiu,. darančių 

, ueuralsijus gnaibymų,, 
i Kilo iSnariiūnių ir nmtr.išimų. . 

Jšno diedių It t-kausmų. 
Patrinlrit jųoąii — PKWJ'i sūausnią . 

šalin.
ViVuomi-t •iilivb.fte bunka po tiu-Įul— , 

niikugmcE nraalil f.IivĮi- kada, j.s 
> . j5’tn-. !>•'.? i< ik’IimmR. • ; ■ ( 

i/ 7i>e. ui b i A i apticknfif.
F. AD. RICHTER & CO; 

.101-114 So. 4Ui nrockftm, N.V.
g y

i

*<

fCUNARD 
I IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
| PER L1VERP00L
I Ant Naujų, Didelių, Puikių 
g Aliejų Varomų Laivų: 
jg Ansonia..,. .Grūod. š ir Sausio 27- 
fa 1
K . Greitas patarnavimas į Lietuva 
g ir j visas Baltijos valstijas. Pui- 
S klos vietos, geras Valgis. ' 
,g. Taipgi iŠ New Yorko, ypatlšiaf 
g. prlžįūreta kelione į lūietuviį «ir vi- 
® sas Baltijos valstijas kas utar- 
® ninką ant trijų mariąs milžinu, 
s su ,persėdimu Southamptone 
|maur^tania, aquitania, 
g • ^iBERENGARIA.
| Tafp-gi reguliariai išplaukimai 
g tiesiai į Hamburgą ant naują alie- 
,© jumt kūrinančią laivą. 3 klesa i 

mm/ (i Hamburgą
« $109.50. Karės taksų $5,00.
© ■ GUNARO piniginiai orderiai iš- 
g mokami Lietuvoj greitai, užtik- 

tintai,, gerai. '
© Dėl informacijų kreipkitės prie 
g vietinio agento arba į 
$ THE CUNARD STEAM STTTP 
g COMPANY LIMITED 
1126.štate Sreetį

Boston, Mass.

A< i'PiIiaw $106:50)

Pirkite Tiesiog iš 
Dirbtųvėss“K^xętt”p-

Mes prisiusime tiesioj i 
Tamistoa namus tp. nepa
prastos vertės NAUJĄ 
KABINETINf? H Q- 
NOGRAPHA. — kuntf 
atvaizdą čionai matote, su 
20 nauju KetuyiSkij 75c Co- 
lumbia rekordų, grojančiu 
40ivairiy kompozicijų ir 200 
gejiausiu adatų, —vieką; už $29.
Persiuntimą ApmokąmS

TIKTAI PAMĄSTIKITE! $29 nuperka Ta- 
mietai phonographą, kuria padirbimas ir baisa 
garsumas lyginasi su phonographu, kurie yra par
duodamapo 5150. Kabinetas labai gražiai padary- 
tas ižmahoniniomedžio, turi eftprumotorą iraižku 
balsą. Galima ant jo grajint visokį rekordai.

PARDUODAME NEPAUYGI KAM AI PIGIAU 
UŽ KITUS, TAI TODĖL, KAD PARDUODAME 
TAMISTAI TIESIOG IŠ DIRBTUVES, Šis būdas 
ptuędavimo sutaupiau išlaidas:pardavejų, vertelgų, 
agentų, ojsclio, pervergiu ir 1.1, ir, štai, tos yisoa 
sutaupintos išlaidos atiduodama Pamištai.

Kiekviena mašina esti išbandoma jąišsiųčiatifc— 
tat gi y ra g varanUojajnaan t2ū metu.. Už $29pri- 
eiųsime Tamistai ši puikųkabinctinjPhonogra- 
plitl, sų 20 nsųjų lietuviškų 75c Columbia rekordų, 
grojančiu 40 įvairių kompozicijų ir 200 geriausių a.- 
datų. Užganedinimą gvarantuojame. arba grąži
name pinigus. Prisiuskitė MonėyOrderi ar čeki. į 
UŽSIŠAKYKTĄ NEPAPRASTAJAI A
PHONOGRAPHA IRREKORDUsM^DAnS 

Genėtai Phonograph Co: 
(2271 St Clair* tAve. i-r Dept L. 13 i 

CLEVELAND, OHIO 4

t
F

t

NORTH ’ 
GERMAN 

LLOYO
Savaitiniai Išplaukimai i 

lIETUVį 
NAUJU, SMAGIU LAIVU 

Tarp New Yorko ir Bremen 
‘ DIDŽIAUSIU VOKIEČIŲ 

LAIVU.
“COLUM US” 

‘Taipgi pirmos klesos kambarią 
UUvaL<Gra$iai patašyti, B kiesoš 
parankUBiau Parankus uždarytį 
po 2 ir 41ov:is.

Laivakorčių klausk bite agen
to arba * ■ .
19'2 AViLsliington st.,- Boston, Mass.

North Gerumu Lloyd
Į92 Washlngton St, 

Boston, Mass, •

■įt\

^S.

SERGANČIOS MOTERYS
JŪSŲ ATYDAI ' •

I>1\ GEDVYLOS. gyduolės sugrąžius sVeilaihuSūlitenis iiUrilp.nt'jusliĮ mo
terų, kurios buvo nelaimingos K prie2astw tūlų mott'riSkij ligų,

. MOTEI! V TDNIlsAS—KustijnTmi kraujų, nervus ir visų moteries »y&*
Wfcem;j ir. reguliuoja jojo veikimų, KAINA———... ,2,.

ANTISĖPTIKON—Sveilmtm^MUteimi pastmazgūjiūiui, relkailhgi kožnal 
vediiskii mot orei. ‘ KAINA ' -r—————^50 centu.

GYVASTIES ULlNIlUrsT-stelmklingas vaistas nuo • Reumatixtx»«, 
Sausuolių iv uzsisėnėjusio šalčio dėl vyrų iv motery. ’ KaINA^-^^1,D0

ŽOLINIS* LlNlArBNTAS—Geiiis 'trinimus nuo visokių- skausmų.
KAINA • - i • - ». .A ». ♦, «. » •» » » t t į. • t ’fc, * % t t t t ». u Ju t .fr >. *■■ ». »-*-»■ >-« SjiE 4 v . , į..-* TO centų

•. VM vaistai jH'ishHičkiini per pa&ą pu sLplttikjniūi mmieymrdpr'iA Mu* 
‘ sU'Uinlek>‘> u/JaJkoina -didelė įvairybė gyduolių lietiĖūškų žalią ivpetr 
filmų -TIKRA LIETUVIŠKA TREJANKA^G „centą:pakeiks, . ' <

.BpCHHVfLL WIG UUMIANY. 1201-5 Jos. CaiapanAte,. Detiibit, r

K. i

4

OMli i

d

PER- HAMBURGE

-6> ' /L 11 TįET V O B “ 1
ZANT KALfiDŲIRNAUJŲMETŲ , 

Greičiausiais ir DidėWs .M^b
'c : - . '

t*\s į % į » 4 > -į, v-x--« į>

LITIIUANiA
, • ■ , ,į

lt New Verta fr Bostone i Hamburgu IlOSiSa Į 
t Pinim ŠIMTO, į Libav< ar Memtij 10T,— į 
Ji Bottono rNe\v York$ per Fall Rlver Linija* { 

I J. in,lf

U -
■L .Ų. '

ii
■ ■
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ VIJOSE.
...... - 4

no kodėl taip yra, o nokilaip? Kal
bėtojas davė pavyzdžių iš kur tas 
užsiliko, ’ •

Amerikiečiai Lietuvoj.

' Buvo rašyta ir kalbėta jog amė- 
• i-ikiečlai Uotu vilti negauna užuo

jautos grįžę tėviškėn. Tiesa, adž- 
nai žmonės fikoavo toms kalboms, 
bet išgirdę geria Zujų ■ kalbant, 
greitai paaiškėjo daykų stovis, 
kad ne Lietuvos žmonių arba val
džios kaltė, bet dažniausiai patys 
pasirodo ne tokiais kokie -turėtų 
būti. Ir tokia prakalba yra svar
bi ir vieniems ir.kitiems pasiklau
syti. . • ♦ *Po Mato kali jos dar buvo dsii- 
iių nemažai, bet jau nėjo pagal 
programų taisyklę. •

Paskutinę dainą sudainavo p. 
Rakauskiene “Katriute,” Pasi
pylė gausus delnų pojiinasf taip 
kad be paliovos šaukė antrą kar- 
’1;į padainuoti. :

Visoms solistėms piaitu skambi
no p. A. S, Pocius, Kum A. Lin
kus pirm koncerto pasakė prakal 

Jt;į pritarki n tą tam vakarui.
Koncertas paiko atminti žmono

se’, nes pasiliko užganėdinti visa
pusiškai.

’' ' CICERO, ILL.

E. Rakauskienės koncertas.

..Lupkr,. 18 d. šv. Antano par, 
svetainėj p, Ritkauskiene pirnuj 
sykį davė koncertą šioje kobnijo- 
jė. ‘

Programas susidėjo iŠ šių dai- 
r nų: “Kur bakūžė samanota — S. 
Šimkaus, “Gailiose ašarose”.—- S. 

. Gambludella., “Mergužėle neviTio- 
kic” — M. LM raustai, šias pir
mas daineles sndainąvo Diena Ra
kauskienė ir visos gerai ir sėkmin
gai išėjo taip, kad klausytojai li
kosi užganėdinti jau iš pat pra
džios.- . . •

Antra programų dalATŪ M. Sla- 
pikaitč atliko savo užduotį padan 
mindama solo.

Ir vėl p, Rakauskienė pasirodė 
ir sudainavo “DuLditl” — A. Va- 

l 

nagaičio, “Žalioj lankoj”' — M, 
-Petrąttskeh—-šėbykpdEtb&i-pąt-itar 
publikai kai dainavo Rakauskienė 
“Žalioj lankoj.” o ypač tie “Pęn-. 

■ fineliai” ir “Žalias Vainikėlis” ir 
“Jaunas dienus.’’ • Mat vaikinąs 
atsilygindamas merginai už vaini
ką, g mergaitė už pėntynus pasisa
ko ko kas vertas buvo.

navo “()i kas 7—S. Šimkaus, “ Ga
le . sodo ” — A. S. Pociaus,’ Abid
vi dainei i gerai išėjo.

“Tykiai Nemunėlis teka” - 
Petrausko ir “ Nuožmi mergina” 
p. Rakauskienė .pati sudainavo ir 

nuo 
taip

s.

daug aplodismentų sulaukė 
klausytoju, kaip už pirmas, 
ir už šias dvi.

Kalba Mato Zujaus*

Po šių visų dainų- į vyk (>-. atmai
na programoj. Gerbiamas Z.ujvs 
pasakė, labai indoinią prakalbų iš 
Lietuvos gyvenimo. Jo kabia taip 
svarbi kad nupiešia visa Lietuvos 
padėjimą nuo 1921) m. ir iki -šių 
laikų, Kaip trys metai atgal Lietu
va atrodė ir kaip dabar, atrodo. 

• Daug žmonių nusiskundžia, iicku- 
riais nesmagumais, liet patįs neži-

BAYONNE, N. J.
• A

Mūsų kėrospondentai nežinia 
kur pasidėjo. Užtat aš kelis žode, 
liūs pabriešiu apie mūsų koloniją.

28 d. spalio buvo prakalbos apie 
girtybę. : Kalbėjo kun. Kelmelis 
ir kun. Siaurušaitis. Žmonių bu
vo pilna salė ir visi buvo užganė
dinti. -. t

Mūsų, kolonijoj apsigyveno A. 
Stanšauskas, iš Lietuvos atvykęs 
kelios savaitės atgal, tik nežinia 
ai- ilgai bus, užtad mūsų kolonijoj 
sujudo Vyčių kuopa, didėlė susi
organizavo ir 4 d. lapkričio turėjo 
obuolių balių i r. gryno pelno liko 
pa rupijai 50 dol. Daug svečių bu
vo iš Harrisono, Elizabetho .ir 

<0 t •

k

__ , D- A B B rjK l

Kalbėjo kun. Šiam ’š kurių vyriausią duktė yra apie’ 
19 metą amžiaus. Mirus pirmam 
vyrui vedė su .Benediktu' Vaiče
kausku t Vaičaičiu) ir pergyveno 
su jitomi-apie 7 metus laiko, susi
laukė clar porą vaikučiu. Kilūs 
tarpe Vaicekauskų šeirtiyniškiems 
įiesusipratim am s .Benediktas aplėk 
do savo pačią ir vaikelius n išsi
beldė nežinia kur. Pastarais lai
kais buvo girdėta, kad jis randasi 
kur tenai apie Chicago, 11L Būtą, 
pat artina Vaičekausko- draugams 
ir pažįstamiems atkreipti jo dorhę. 
į šį skambi miotikį ir paraginti jį, 
kad grįžtų nors savo vaikelių i>ri- 
žiūretL

Velione gyveno po No. 32 Rem- 
S(‘U Place, Afaspetli, N. Y. ir turė
jo mažą, namelį kame paliko grau
džiai beverinančfus savo našlai
čius, Aleną, Joaną,, Benediktą, Jo
ną., Vaclovą ir Henriką 4 metų.' 
Taip-gi paliko nu lindusius įbrolį ir- 
seserį BrooMyne ir. vieną, seserį 
(.'liicągo, 11L Kiek girdėjau velto-: 
ne priklausė prie Susiviein,įimo 
LT?triTįnAm<mHvrirb''"piūvlOTkdo,':r 
ten Apdraudos (Iiisurance) kom
panijos. . Jos lavonas buvo laido
tas lapkričio 28 . dieną šventos 

. Trejybes kapinėse, Brooklyne. Ve
lionė ’btivo .atsižymėjusi rimtumu, 
teisingumu visuose reikaluose ir 

•gera ištverme savu likimo. Lai

New Ybrko.. Kalbėjo kum Biau- 
riĮsaitis, A., s/ąnšauskas, Kulikai- 
tis, Tamošaitis ir kiti svertai. Žmo
nių buvo pilna salė. r. 1

Lapkričio 11 d. mažasis mergai
čių ii- vaitai parapijos choras susi-' 
dedantis iš kokių 60’ ypatų turėjo 
teatrą ir koncertėlį ii- gražiai pa
vyko. -TėveliM didžiavos pamatę 
tokį gražų būrį jaunų mergaičių 
ir vaikų po vadovyste A. Btan- 
šausko. Toko girdėti kad ant Ka
lėjų-statys “Šventoji Naktis,” 
Dieve padėk, , ■

Motci-ų Sąjungos kuopa išdygo 
graži, nors dar nežinome kokį nu
merį turėsime. Lankiame iš <,ent- 
ro pranešimo kota mums paskirs.

Valdyba susideda iš sekančių! 
Pirmininkė M, Karaevičiene,- Pa- 
gelbininkė M. Bernatonirnė, Nuta
rimų Riištininkė- M- Marcinkienė, 
Finansų Raštininkė O, Saun'orie- 
ne, Iždininkė R. Aidiikonienė; 
Iždo Gobėjęs: K. Btrakuusldem“ ir 
Kini; P. Raurusaitis.

Narių, prisirašė daug.

d. lapkričio. Moterims bus pro
gos parodyt darbštnmąį

Parapija dabar pasistato gražią 
mokyklą jr salę; kur dabar esti va
karai, tai vis yra dėka darbštaus 
klebono ir parapijiečių.

’ Dabar girdėjau kad dar organi- ’ 
__  

nin pageidauja t.aip-gi SLRKA. 
kuopos. Rodos ir ije dabar turčt ų. 
pasirodyti per šį vajų.

Tai ir pakaks “iš mūsii kolonijos 
tarpu. ■ ■

n
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DU PAVYZDŽIU.
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-M
So. Bostono “(labijos” dr-ja 

iŠrinntinūjo laiškus su prašymu 
aukų M, Petrausko naujai ope
retei •“ Žal čių Karalienei ’ ’ iš
leisti. Laiškas šitaip prasido-J V 1.1*1 l.» 

da:

“žmogum Imdamas mi Ii jar
dais Juiriyardų plektronų krovi
niu, ntisidrilaiir ilĮ iŠ‘teigiamų* 
jų, t. y. sniegenų ir. neigiamų
jų elektronų,-1, y. jaknų, tari ir 
dvilipę minti. Viena mintis tei
gia, skatina prie’ko nors^ kita 
neigia.” . .

Pei’(‘it;į nedėlią prie protes
tantiškos bažnyčios, kur lietu- t*
viai neva metodistai kampinin- 
kau,Įm.buvojpakahjjMmLŠitoksL 
plakatas:

“Paskaita per A d v. F. j. Ba- 
gorirK>“Ar Buvo Kristus ži- 
das.” Kodelioj, Gro,-Dec. 2. 
1923. Pradžia 7 valanda, vaka
re Mokslo Drogijos Komitetas

pus tada garsaus nuforioto’ ko
miteto pirmininką Ivaškevičių 
užmiršo apie tai. Kai gavo ži
nią, kad bankininkai laukia, 
tai atsakė telaukia iki jts [in-. 
pietaus, £i Keleivio” burdin- 
gierių svečias Ilaller buvo pa
skyręs valandą pasimatyti su 
majoru Curley. Majoras laukė 
ir nešulauke. Gavo pranešimą, 
kad Halleris dėl nuovargio' ui 
galėjo atvykti. Majoras paju
tęs įžeidimą pasiuntė laišką 
pranešdamas neatvyksiąs į Ha- 
lleriui rengiamą vakarienę. Sa
kė nenorįs nuvargusio svečio 
savo atsilankymu labiau suvar
ginti, • .

Halleris turbūt nuvargęs nė- 
jo pas majorą dėlto, kad prieš 
akis dar buvo' uKeleivis”, ne
aplankytas ir “Keleivio” uni
ja su lenkais nebuvo pat virt in- 
4&r---------- ------------- ■________ ’__

Tel. Broekton 5112—W.
(Kampas Broad Street)’ _ _

705 Main St., Montello, Masą.

DR. A. J, GORMAN
(GUMAUSKA3)

D AKTISTAS
■ i ■■ ■■■■ ■■■*<■■ i’m •

i.

f

TtL BtJ, Boaton 270 ih. MACDŪNOiL
Į atikai te#(r j

S Oitbo Viiamuos: ,
į Ryteli iki 9 vaL Po pietų miii I—B. i 
| Vakaram nuo 6 -Iki 9. į 

B BM Broadwty, Bo. Bottaa. I

.1

Eržvilkietis.

MONTELLO, MASS.

Sąjungiete.

MASPETK, N. Y.

Lapkričio 25-tą dieną š, m. pa
simirė a. a. Kazhniero Vaičekaim. 
kūme (Vaieaitienė) VVyekoft* 
Higlits ligoninėje po operacijos 
dėl. “Apendieites.” po kurios ji ga
vo kraujo užnuodijamą ir ūmai mi
rė. Velionė turėjo 39 metus am
žiaus ir paėjo iš Lietuvos, Girkal
nio valsčiaus, .Raseinių apskričio. 
Ji buvo vedusi su pirmu vyru Ru
zu ir susilaukė ketvertą vaikelių

Jaunimas kruta, veikia.

Vargu Lietuvos žydų iška
bos, kurias Lietuvos fašistai 
degutuoja, yra parašomos la
biau darkytoj lietuvių kūlboj, 
negu gahijiečrų, laiškas arba 
Bagoriaus plakatas.

KALBĖJO 'GARSUS 
REDAKTORIUS.

.......—:--------- -'."J 1 ■ ' -l..... B- 
eBffi®©©©©©©®©©®®®©©©®©©©©®©® 
ITeL So. Boston B2J1! į 

LIBTUVYS DANTISTAS i i 

DR. M. V. GASFER

(KASPARAVIČIUS)’ | Į 
Laikinai perkčlS ofisų po Ms. i • 

425rBROADWAY, So.Bobtoit, tUiui į į 
Ofiso Valandos; ; J

Neko 10 Iki 12:80 ryte 1» n®J I :fi0 I į 
Iki 6 Ir ano 6:30 iki 9 y, vat • g 

Ofisas uidarytao subatos vakarais; !!
Ir nedaliomis. S

, Lapkričio 11 d. buvo sulošta te
atras ‘‘■Klaipėdos Julė.” Visi lo
šėjai savo roles puikiai atliko. Po
vilas.Antanavičius atliko šokiuose 
puikiai, ir Savo šokimų, prijuokino 
publiką. Klaipėdos Julė iš Besto-, 
no Grybaite t ikrai gerai’atlikę sa- 
.vo rolę*. Malonu butų matyt dau
giau tokių vakarų. Visa to vaka
ro rengimo ir pasisekimo teatro 
garbė priguli vargoninninkui Jo
nui Baniui.

Montviloj darbai sustojo vovery-, 
kų dirbtuvėse. A'ekurie žada ap
leist Montėllą. Butų labai gerai 
kad kur yra LDS. kuopos, kad 
praneštų' .apie darlm stov-j per 
“Darbininką,”, kad galima.liutų 
sužinot kur darbai gerai eina.

Katalikai veikia visi išvien. Fo
rai puikiai .sekasi. Romuvos pai> 
kas ateinančiais metais bus daug1 
gražesnis. Kas at važiuos iš kitur 
.tai nepažins. Dabar viskas.'pui
kiai sutvarkyta. Atrodo kai nau
ja vieta. Daug padėta darbo, bet 
darbas atneš daugiau naudos. Mat 
kas'dirba, tas ir turi. Tas viskas 
prikaušo nuo gaspadoriaus. Jei 
gąspadnrins - geras, tai ir t varka 
gera.

HALLERIS VILEIŠIŠKAI 
PASIELGĖ.

“ Kelei vio ” burdmgiernj sve
iks geru HalĮer, ‘Lenkijos did

vyris. atvykęs Bostonan pasiel.- 
g? ’vileršiškai. Lietuvos pirmu
tinis-atstovas Vileišis buvo pa
sižadėjęs paskirtoje valandoje 
pasimatyti su Bostono banki
ninkais., bet patekęs j pietus

v 
('

w

(i ('ore,v St.,
Parapijonas.

4

Salomėja ir Elzbieta Guščintės pa
ieško bi’olio Stanislovo Gusto, mefeii fr 
pusė atgal gyveno Buffalo. Jei kas a- 
pie ji žinote ar jis pats praneškite šiuo 
tint rašų: • ' .

SALOMĖJA -GUščIUK
Anisterd:un, N. Y. 

(4)

REIKALINGAS
VARGONININKAS. * -

gerai žinantis- savo amatą. Yra 
lalgii geras choras. Taipgi išlygos 
geros. Alga nuo $80 iki $100 mėn. 
Atsišaukite šiuo adresu: “Darbi
ninkas” “K. K.” 366 Broadway, 
So. Boston. . ’ (4)

Pereitą iiedelią Ford Bailėj 
kalbėjo O. G. Villard, ‘žymaūš’ 
Ia.il 
jŽctorius.

ropos ir kalbėjo apie Europos 
susmukimą. Nurodė, kad Vo
kieti joj giltinė nuo krašto iki 
krašto turi gausią pjūtį. Sakė, 
kad visos kalbos apie Vokieti
jos maisto gausumą yra melas. 
Sakė, kad jei pasaulio opinija 
■nesusidarys ir- nepakreips Eu
ropos reikalu bėgio prie tvar
kos tai nei metai nepraeis, kaip 
ten prasidės parlipantiškas bai 
sus karas. ■ Pat vi rt i no v ien<. 
Anglijos laikraštininko nuomo
nę, kad Franeija isibriaudama 
ir būdama ‘ Vokietijoj papilde 
baisiausią piktadarybę žmoni 
jos istorijoj. Europos klausi
mų išrišimui, sakė redaktorius, 
kelią nurodo Nazarietis (Kris 
tus).

V V *

Jis nesenai iš Eu-

15 Metų South Bostoa*

AKIŲ SPECIALISTAS
B98a W. BROADTCAT

1 VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 ▼. vato

♦

.y> zt^ fti/n
^jtĮĮ^jrATrį^r^ ^^-^^/\P^psp^jpvp^jĮ/r>"!fc^rx^j*si^jp^yTpvP^n^iCTj

J Tel So. Boston 4000 į

DR. J. G. LANDŽIUS
!
 LIETUVIS GYiZiTOJAg ES

CHIRURGAS.

506 BB0ADWAY/ 
BOUTH BOSTON, MAM. 
(Kampas G St ir Broadwayj!

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9
MjPlTtCTHjcijejjoJciugOyiū

PID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

A. L. R. K. FEDERACIJOS 
N. ANGLIJOS APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Pirm, ‘— J. A. Kriviutū,
38 Tylėt St., S. Lawrence, Mass. 

Raštininkas — M. M. Kamandulis,
20 Fason St.. Montello; • Mass. 

Iždininkas J. Glineckis, ■
366-Bbvay, So. Boston,. Mass.

VYRAIl VYRAI’
Vienatinė proga padaryt pini

gų. So. Bostone, pačiame lietuvių 
centre, parsiduoda puikausią boli- 
nč ir. boAvlling allies. Kreipkitės 
pas Olseiką ir Mikalionis office. 
425 Broadmay, So. Boston. Tel. 
So. Boston 1607. Matykit K. 
S1ILITŽAS. , . (6\

- NRVtavoCoKi žymiai pigesni negu geriau-l 
sios rūšies-kiti angliai. | 
ilginu dega ir daugiau šilumos 

duoda. Bile oro ti;auldino užtenka, 
N^riknANDCofOE neturi pelenų i į’ negadina pe- 

• ‘ ' ęiaus grotų.
MAŽL--DIDĘSNI-DIDELI j 

New . England Coke 
1X1 DEVONSHIRE ST., BOSTON, MASS.
Main- 8532; -TELEFONAI- Main 2723

Jiidžas Kamaraųskhs-'iki šiol 
tarpe liei nvhj nebuvo žindnias* 

. .iiMriV.ps j yra v ienas. iš,st i prian- 
įšių-vyrų pnsųuly, . VatTmliMtt- 
vili’ s ti p’rusui o už jį. nėra; Jfšy- 
ra’gražrai nuinigį's ir pilkiai is-

f '• ‘ 1 - ’ - ■ - r'‘

. r JymjįatT Kitanįmiifikas yra 2f>
• *ii«ži ai i«, svori a 240 ava-

jo krutinės miera 5G (mliai.. - Nonžilgu ‘Bostono liotitviai 

įmūri progą pamaly t iv Juozą 
Kamarauską' ant. estradoj i 
maut iš šit r pasnitl io Jąnipi jo 'I 
Mals. / ' . ' ,'.j

A Mums yra linkšrua, kad mū- 
kų (antn .sĮirilaubč .toMd inilži- 
nd,1 kni's-garšlna. JiotuVių van 
:dą.Fv'Mimtaiirią tarpe. ..

f

rų., jo krutules iiitera 5G ebliai... 
<) iniiskulų .19 coTiiĮ.' Tai mūsų 
fnitiosimlzbias, . ; '

- Juoząs K;linupį.biMtps nebijos 
imtis- npi s u ’ vif<bu paširnlui. 
eaiupijojijL J[r pakiša, jp Lįe*- 
tuvps parapijos, • Tye-
daiTinj apskričio. :

S

ŠTAI KAME DALYKAS!
Kini mes psūllrhiiiil ovęrAiiU,tj.4oi ki‘iūjtuyčs,.ktirios savhilukns pąstiv 

j tęs | ttiiimj.paumrktupju $ūnXi.o <i Ralį) žmogus ateina ptriRL M piirrfavė- 
' jūs’ tmsiiko tairštu įjrakaHnj ’.lr piUtmt. $22.00 -djuigiito kulą i tikimi tas 

: - ęrL’i’vmt-t ’tis yra. veriąs. Tilte t - Ūtos miliirčniri nieko- liesak;jrtl o ovęrfcotą 
nnt oįtlei'iii inulnr/ti Hk už ji>27,<ki 4r tinto tik1 rolkUu. tes.lkiripla. pust

J-;’-

> 3,20 Harrison Avė,—No. -l Oneida St.i 3-d. fiūofy Bošlob, Mana. 
:'■ 5..' ’ ’ T TėLBedchga^ Z . ■ ’ V . '
• Oft’lsa valandos: 8 M-Mi fkl 5 Pi 1L Šubiitomfe A M. ftt.i• r I , r ~ i z . > • f ' ,

4 r k
• ’ z

PARSIDUODA
Parsiduoda puikūs bažnytiniai 

vargonai, su ’tviubomis septynių 
balsi), viena eile 1Ipėdų augščm- 
septynios pėdos, elektros dųmplėr 
Parsiduoda labai pigiai. Ivas no 
rite Kalėdoms vargonus turėti, ta* 
atsišaukite šiuo antrašu: M. KPT 
KUS, 204 Jefferson St., Ninvark 
N. J. ■ (8

PIRMININKAS — Vincas Zaleckad, .
81 Mercer St, So. Boston, Mara, 

VICE-PIRM. — Antanas Pastolis,
146 Bowen St, So. Boston, Man, 

PROT. RAST. — Antanas Macejunas, .
450 E. 7-th St., So. Boston, Mass, -. 

FIN. RAST. — Juozapas Vinkevlčlus, 
906 E. B’vray, So. Boston, Mass, 

KASIĖRIUS —• Andrius Zalieckas/ 
S07 E. 9-th St., So. Boston, Maaa, . 

MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas, 
' 115 Granite St, So. Boston, Mase, 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mSne* 
<ln'u3 susirinkimus kas pirma nedSfc 
Reni kiekvieno mėnesi© po No. 694 
IVashin'gton- St, Boston, Mass. 3-ą v. po 
pietą. Ateidami drauge ir naujų na- 
ių su savim atslvesicito pila mu*u ur» 
tos prirašyti

ŽV. JONO EV. BL. PA4ELPINŽ1 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI,

Paleškąu savo, brolio Jono Staniulio 
kuris tūlas laikas atgal gyvenoj’liica 
go. III. Jis paeina iš JnŠkonių kaimo 
Šimonių, vai., t’tėnos apskričio ir Juo 
z.o Bulotos, jis gyveno Rorhester. N. ) 
Ir- jis paeina i šN'ariunų dvaro. Kūpi? 
Ido vai., 1‘anevėžio apskričio.. Metožit 
atsišauki jų pučių arba juos žiuančb 
pranešti už ka labai busiu dėkingas.

MII. PETRAS STANIULIS.
i!o IVanviek St.. Nevvark. N. J

H

PARSIDUODA
Parsiduoda namas 3-jų še.‘ 

mynų. su storu. Groserne gra 
žioj vietoj, biznis senai išdirh 
tas. Priežastis pardavimo tu 
riu kitą bizni. Kreipkitės pa 
savininką S. PUČETĄ, 333 J 
St., So. Boston, Mass. (4

PIRMININKAS >- J. L. Petrauskai,
250 Gold St., So. Boston, Mass. 

ViCE-PIRM. — Kazys Ambrozai,
492 E. 7-th St. So. Boston, Man. 

PROT. RAST. — Julius Savickas,
111 Bceven St., So. Boston, Mas*. 

FIN. RAŠTININKAS — J. švagždy*,
171 W. 5-th St, So. Boston, Mau. 

KASIERIUS — A. Naudžluna*.
S85 E. Broadvvay, S. Boston. Mau. 

MARŠALKA — J. Zalkli,
T Wlnfleld S t, So. Boston, Mau. 

Draugija laiko susirinkimui kai treSlf 
aedsldlenl kiekvieno menesio, 2-rą vai, 
po pietą Sv. Petro parapljoi saloj, 4flS 
1. Šįventh St, South Boston.

VIENINTSLIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLI!

r-
4V. ELZBIETOS DRAUGUOS 
RARTFOED, CONNEOTIOUT 

VALDYBOS ADRESAI

SlEb. ‘'MlelnikienG, pirmintaks,
1-1 Oda r St., Hartford, Conn, 

G. Labicklenė, vlce-pitmlnlukč,
90 Sheldon Street, Hartford, (Jono. 

PULąbleklen?, Iždininkė,
44 Ktadlson St., Hartford, Conn, 

Marijona Katkauskalte, ffn.raštlnluk^
10 Atlantlc St« Hartford, Conik 

R. Pujutoleuė, prot. raštininko,
19 U’alcott St, Hartford, Oonn, 

ši©* draugijos susirinkimai būna ks* 
iintvą nėdėldfenį kiekvieno »5uėMa

■ baluytiuOJe saloje.

IV. KAZIMIERO E. K. DR4TOS 
80UTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRASAI. ■ J.

PIRKTININKAS—VLlteumnukn*. ,
314a \Mh Tek So. B. 3305—M.

VICE-PIRM. J. Jartoto. ' 5 _
> 440 B. O-tb St., So. Boston; '

PROT, RAST. A< Janušonis,
1420 ColumblaRd., S.Roston, Ha*«, 1

8-th St, S^.B^ton, MaM 
tliD^INKAS ^ L-SvąWf«, ; . 4

T 111 beorėm St, So. Roaton; Mtife 
TVARKDARI8 & LauŽJte,

893 E. Flttb St, Sft Wtoa, M*< . 
DRĄ,UGIW aiiraSa* reW^.*- V

800 Broadway, So. Boston, 
Draugija sruirinklmą* teito 
nedMdi«ni ktekvteno m«M»to 1-nu m . 
g* B '.
S*wrth at/.So, Bęmtoo. Mm

\

visokių žolių, Šaknų, žiedų ir tt
Palangos trejaukii 50c., puniatSkiat 2 

j., ItanniniįUąi 'SOo., Liepos .žiedai, loe. 
Parašančius 20&, Senesu aukStukės 4e 
vidurių Iluosavlnuf 10d,* Celinos l5e‘- 
toKs nuo nervų Išgųstles, bėmigčs, gal. 
vos skaudėjimo ir ausyse užKmo 75c. 
irto retimnttemo ‘50c., - nuo strėnų simu" 
tKjlin’o BOcų kadugių uogų svaras 23c. 
Visokios žolės yra pakeltuose- su lietu 
riškals nurodymais: kaljy anuos vartoti 
Žalių katalogų siunčiame už t0 -vemtų 
Ualilų knyga, “Aukso Altovėlte?5 Tilžei 
spaudimo, primtu Apdarti 7mv.', skuvinim 
Jsi.hO, celuloldo apdaru $1.50 į 'Vaito- 
kėns,n skuros apdaru $1.25; Knutlčfeos 
$1.50; Gyvenimas MehtąM apdaryto. 
•f7.,00. . a . ■

Vaistai nuo kosulio Ir Asthmos $1.75 
už bonlmtę. .UŽ prlšluttmų šokuojamo': 
tOč vTviJiUm ant kiekvieno $1.00 vertės, 
Reikalaujame agentų visose apygardo

; MzuNAms, 
449 Hudson At».. Eocheiter, N.Y

» .
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