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SŪBATOMI8.
ŠJfltaBB T«» ....... < aį&SG
Ožrubėly metamr

DARBININKAS '

Tel. Bo«ton 080. ■

OfįffHi** Awrji0t
$ttaete ;

k, • • . i ‘ .4

Sįįi^ng(i9» , < ,

t ■ muini tun b^jctb|% im jy 

kų^paudM snitfcrip&a ta* ®*" 
t Lmąąnii .Ųievnl ir p*4Ui Bdtay- 

ir fcionta* naudlngesnli, 
į įnfljlpa pirJdinM bažnjtiįdų indų i? 

j l n«t bažnytinės apeigos, Pą* > 
t iūįto nesupras vid katalikai, mea 

negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei m pąjėgama. Žmonių 
▼adai, pinaiagsia gi kunigai, tm 
ji skaityti tai savo didžiausiu ui* 
daviniu.; \

Vyskupas KĮltab
’Į 866 Broadvay, Boston 27, Katfc

Ketina J ccj?

KSTALIKĮI PASAULIS

tf*

i

DARBAI PAGERĖJO. *”

ALBANY/n7y.-~^ew Yor- 
Ro valstijoj darbai gerėjo per 

■;—rugsėjo taspalio menėsius.

BANDYS ORGANIZUOTI,

WASHINGt6n. — Ameri- 
kos Darbo Federacija pasiryžo 

/ išn&njo pabandyti suorganizuo-

ARDRAUDOS KOMTANIJV 
■ MUriAą. '

’• New York’o Continental Jn- 
surąnce Co. nuo savo įsisteigi- 

t mo 1853. m, ikj gruodžio 31, 
1 1921 .easij dijidendū išmokėjo 
^$26A14,357,' o stock dividendų 

išmokėjo $8,000,000.

KIEKPRAMAUMUOJA.

CHICAGO.—YYigley & Co,, 
išdirbanti čiugamą, parodo, 
kad Suv. Valstijų, žmonės ne
mažai sumaumuoja čiugamo. 
Toji kompanija per metus par
davė 5,000,000,000 šmotelių 

1 ’ čiugamož šmotelis
atseina po Ic. Nesunku apro- 
kuoti kiėk visas eiugamas atsė- 
.ta ' . - ..

pečiau reikia žinotiv kad Čiu- 
g«mo kotapaęiją.Anięrikke nė
ra: vieimį' jiį’^rą keletas. :

< *■ '< * — -
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RINKIMAI ANGLIJOJ.

LONDON. — Nepilnos žinios 
apie Anglijos. parlamentan rin.- 
kimus rodo, kad gavo :

Konseryatyyaį .. .110 
Darbo Partija 76

’ Liberalai ...... .....: 59
Neprigulmingi ..
Tautininkai . . ... ..

____ .ervatyvai pralaimėjo 35 
vietas, liberalai laimėjo 18 vie
tų, Darbo Partija laimėjo 2.0 
vietų viršaus.

Nei viena partija neturi ab- 
soliutės didžiumos, Tokie rin
kimai įvyko po. tokių aštrių a- 
gitacijų, kokių šioje gadynėje 
Anglijoje nėra buvę.

^K.0
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. ŽUVO VAIKAS,
; EĮTdjBUR^Masš —Alex- 
imdėr AltaĮt nėteko -savo, sū- 
paiįs, . septynių' mėtų - amžiaus 
cfeltą, kRd' laikė gazolinų ir ke- 
rosinų lygiai-, vienoduose in- 
dųOSė* . Vaikąs per klaidų mal
kas pečiuje apipylė gazolinu ir 
padegė* Sekė, eksplioziją, vai
kas'.ta’isiai apdegė, ir. mirė.

■ *'

s

KALTINA ATSTOVUS.
{ YARMVA^Lenkijos sei

mas du< socijalistu atstovu 
Stanczyk ir Bobrowsk neteko 
neliečiamybės ir patraukti teis
man. Jie kaltinami sukėlime 
riaušių lapkt. 6 d^ kada kele
tas oftatarių ir daug kareivių 
žuvo.

• -1

DIRBTUVĖS UŽ MIESTO.

NEW YORK. — Jolih R.
Ereeman. inžinierių draugijos 
suvažiavime išrodinėjo, kad A- 
meiikos pramonės centrus reti 
ketų kreipti toliau nuo didžių
jų miestų. Sako, kad steigiant 
dirbtuves mažesniuose mieste
liuose patogumas pasidaro ir 
darbininkams ir darbdaviams. 
Tokiuose miesteliuose žemė pi
gi, darbininkai lengvai galėtų 
įsitaisyti namelius stt dideliais 
daržais ir sveikiau ir .patogiau 
galėtų gyventi ir lengviau vers
tis. Nedarbui užėjus nebūtų 
tiek bėdų, kaip mieste, nes dar
bininkai iš savo daržų galėtų 
gerokai misti. Todėl, sakė 
Freeman, inžinieriai turėtų da
ryti savo intaką, kad dirbtuvės 
būtų steigiamos mažuose mies
teliuose. .

t — r —■

NELAIMĖ DĖL LYTAUS.

L0WELL, \Mąss. Vyras 
ir moteris apjakinti gausiu lie
tumi, nepamatę atlekiančio-au- 
tomobiliaus, pasuko. gatvėn ir 
abu buvo sužeisti.

v-
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ELEKTRĄ “MTTINO” 
’GAių, ; *

ERIE, Penn. — Buvo ban
domą naujas elektrikims loko- 
motyvas, Tai jis padarė 105 
mailes valandoj. . Nekuomet* 
garinis lokomotyvus nepadarė 

. tiek m*?Hų valandoj' ’*
y^CT-^*rnnwhrii.įrM>aJk»;i*x>*i'iwa^

NELAIMĖ ANT
GELEŽINKELIO

y W YORK. — Pasažieri- 
nis traukinys susimušė su pre
kiniu traukiniu. Niekas nebu
vo sužeistas, nors trys vagonai 
nušoko nuo bėgių.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS.

K. VILNIUS. Kai kuriose 
Vilniaus krašto ir bolševįkų 
-sienos-vietose-ynrįstesgtirpre
kių pūsilceitimo punktai, pie
nam jų ^irmoiMsdąpkrižio' die- 
homis buvo toks nuotikis. Vie- 
ną Vilniaus firma norėjo pasi
keisti prekėmis su bolševikais, 

; Tain’tikslui. minimos finuos 

lenkų pasienio sargybos ko
mendantą, kad į. įmuktų 'bus 
pristatyta partija ‘ prekių, ir 
gavę,s ją jo. užtikrinimą, kąd 
prekėmis keistis kliūčių neda» 
romą, . sekančią; dieną su dviem 
prekybos , agentais,, .žydais ir 
muitinės.; valdininku nuygžė 
prekes; j punktų. Tačiau visi 
buvo neapsakomai .nustebinti, 
kai komendantas įsakė . jiems 
trims pakelti aukštyn, rankas, 
paskum pasisukti ir pasigirdę 
po. to'šūviai mirtinai sužeidė' 
Nasarovskį ir vieną žydų, .ki
tas gi tapo lengvai sužeistas. 
Muitinės: valdininkų komen
dantas įsakė surišti ir taip visi 
keturi tūrėjo būti nuvežti už 10, 
kilometrų į' policijos nuovadų, 
Tačiau-žydas mirė^akęliui, ’■ ą 
Našdrovskis — .jau '/vietoje. 
Dalis atvežtų į punktų brangių 
prekių buvo išgrobta ir mano
ma, kad grobimo tikslu ir bu
vo taip, kruvinai pasielgta.

■ ,.....................r?'x{--------------r. •

e:; ŠVENČIONYS. Čia ypač 
•pasižymėjo, kaipo atkaklus lie-- 
iiivių priešas, iki šiol ėjęs mo- 
kyklij inspektoriaus pareigas 
Plebančyg. jis būdamas in- 
spektorium, norėjo sulenkinti 
visus lietuvius,. siųsdamas į lie
tuvių kaimus ’ lenkus mokyto
jus, kurie lietuviams žadėda
vo. net primokėti, kad tik leis
tų savo vaikusr f lenkų mokyk
las.' Tačiau lietuviai, geraipa- 
ž'indami panašius* lenkų vylius, 
griežtai atsisakinėdavo >110 
lenkų mokytojų. ;Dabar.Ple- 
bančyk paskirtas pradedamų jų 
mokyklų viritatorium,

MAŽYTIS KŪDIKYTIB.

BELVIDERE, III. — Envln 
Morris’o žmona pagimdė kūdi
kį, kursi sveria tik pusantro 
svaro. 'Vienok, kūdikis aitgą 
ir stiprėja. . .. . •

i
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Tik ką gą-TOme siuntinį iš Lietuvos labai gražiu Kalėdinių 
■ • atviručių. ' Atvirutį visos spalvuotos tautinėmis spalvomis su 
\judstanita Jų yra fr®jta>U‘ Taipgi yra pasvėL 

ir Naujiems Motais. ( V
Kata41riekyięnospo 5fientus.

Reiki&iiHta pas: *

366 Eroi'dV!»ay /
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ti jos apygardos komitetas. Ras
ta daug nelegalinės literatūros, 
patronų, užkastus žemėj šąu- 
tuvasjbolšėvikųantspaudai ir 
kt. . Ten pat stuiinta 4 komu
nistai. i -

♦
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E. VILNIUS. ^Lapkričio 6 
<1. įvyko gudų komiteto nuo ka
ro nukentėjusiems šelptu narni 

vieiaųs pranešimo paaiškėjo, 
kad komitetas išlaiko našlai
čių prieglaiidų, kurioje yra da< 
bar su viršum 100 asmenų. Len
kų valdžia, išlaiko tik 40 Vai
kų. Po pranešimo. išrinkta 
nauja valdyba, kurion įėjo se^ 
natorius Bagdonovič, seimą ta- 
rijai Miotla į • Stankevičius ir 

keturios ponios.

E; VILNIUS, XI—U. Vieti
nė vyriausybe, kovodama su 
nepaprastu kainų mėsai, kili
mu, pradėjo jų konfiskuoti, bet 
toks kovos būdas mažai ką te- 
pagelbėjo, nes pastaruoju me
tu žymiai sumažėjo 3 gyvulių 
plovimas. Pirkliai neturi ga
limybės pii’ktįmž. aukštas, kai
nas vyruliui Manomų, kad e- 
šant mažai atsargaikainos nįė; 
sai dar labiau ' pakilsiančios. 
Mie'sto gyventoji], jau retas;, kas 
mėsos perkas. :

1

BOLŠEVIKAI, 
ATŽAGAREIVIAI,

MASWA;-L Kurijos bolše

vikų valdžia susidėjo iš radika- 
liškiausio, gaivalo. Ji ikšiol ko
vojo tik su taip'vadinamais at
žagareiviais. Pagalios radika- 
liŠka valdžia susilaukė ludika*. 

siejo kovoti. Iš savo partijos 
jau išmetė 12 organizatorių, 
kurie buvo perradikališki.

l ' . ■ r .

PREZIDENTO PRANEŠI:
MAS.

PRAŠO PRIPAŽINTI 
ŠVENTU.

—/R¥^rA^^==^fšųvairiųpaš 
lib kraštų’ ateina '.pas Šven! 
levų prašymų pripažinti a. 
popiežių Pių N šventuoju, P 
butinis prašymas atėjo n 
Bostono Kardinolo () Vonnel

* < •

zuvo^eKai^oriusT”

»UBlTQCTį. lotfa. — V 
nintėlio katalikų angliško 
kalkėje dienraščio redaktori 
Niekotas- ,E.. (ironner sutil 
mirti be laiko. Ties ’ Squi 
AVayne, Wik vaduodamas a> 
loiuohili umi žuvo jis- ir jo did 
te, Jei pastangoinis tarf anglu 
ko j kalboj dienraštis ’ Dail 
American Tribūne tapo • įsteij. 
tas. -

TVAHHINGTONz Ketver
ge prez, Coolidge skaito kon
gresui savo pranešimą. 
Svarbiausieji pranešimu piinjc- 

tai yra šio:
Taksos turi būti sumažintos,

riųjųl Ypač reikalinga mažin
ti taksas nuo uždarbio.

Nepritarė bontisų skyrimų 
exJ<arpiviains.

P rohihicija turi būt ’ vykina
ma. Rubežiai, per kur šmugįe-. 
liuojama svaigalai turi būt la-. 
hiau saugojami.

Pritarė įvedimui naujo švie
timo ir gerovės departmenfo..

Amerika-aiškiai atmęt e-Tau
tų Lygų, bet pritaria Pasau
liniam Teismui.

t Sakė, - esanti viltis noar tikus 
užmęgsli ryšius su Rusija.

Pritarė palaikyti dabarti
nius muitus.

•Valdžios prekiniai laivai tu
ri kuogreieiaušia būti.perves
ti į privatines rankas, i '

Kongresas turįs savo galę 
■ pavartoti prieš lynčia\’iuius.

“•Mokinių auklėjimas. ■3. Be toj t Įstatymai regulinojantys :a- 
viaeiją turi, būti išleisti.

Anui ja ir laivynas negali to
liau būt maginami.
- Ateivyhč. privalo būt .siauri
nama. Amerika turinti likti a-* 
nierikoniška, •

Nepritarė anglių kasyklų yu- 
valstybinimui. Tečiau anglių 
kainos nepakenčiamai augs tos 
ir jos turi eiti žemyn.

Nepritarė p.anaikiniiuiū alį- 
jantams skolų, < .

Fariueriarns pagalba reika- 
iiųgav «Valdžia turi pagelbėti 
farnierių • produktų išgabeni* 
mui. . • '-.f

vidujinėj apyvartoj esantieji 
banknotai iš vidaus apyvartos 
būtų užtraukiami, ir koncen
truojami pirkliams, o kad vi
daus reikaluose daugiausia ei
tų paskolos ženklai,. ......

I—. ...I. -■ - ■■ Į_. Į .

MOKYTOJŲ KONFER^SN- 
s UIJA. ■ \

. UTENA (Eltos Kor.). Lap
kričio 2 d. Utenoje buvo apskri
ties pradžios mokyklų mokyto
jų konferencija. Pirmiausia 
buvo konferencijoj ofičialine 
dalis — mokyklų ir mokslo rei- 
kalki,* paskui kun. Butvilą 
skaitė pasakitų iš pedagogikos:

E. KlklPEDA' ^Tilžėje da

bar kainuoja svaras kvietinių 
miltų bį- milijardo, . ruginiu 
miltų ~ 1,4 milijardo,, svaras 
syiėšto —• 1d milijardų, svaras 
taukų "t- 20įmilijąrdų> Jiteris 
pieno -r- 600 milijonų, svaras 
sūrio •—-6b milijardų, silke 

’— 60D 'milijonų, stiklas alaus
oOO milijonų, barzdų skūsti 

X 900 milijonų, plaukus kiirp-. 
ti —14- milijardo .mk.

dar buvo patiekta dienotvarkė: 
ii) Vadovėlių klausimas, ■ ,2) 
Mokyklų apruĮiiniiuas, 3) Mo
kyklų antspaudų išgavimas, 4) 
Jaunesniojo mokytojo teisėms 
įgyti ilgesnių (vatoętogų gavi-' 
mas,;5) Žėmčs rikio kursai mo
kytojams ii* 6) Klausimai ir 
.sumanymai. Dalis dienotvar
kės dėl .stpkos laiko paliko ne
apsvarstyta: atidėta artimiau? 
šiai mokytojų konferencijai^ 
kuri manoma sušaukti per Ka
lėdų atostogas.

E. KLAIPĖDA. Pik.; M. 
Rėizgys įteikė Krašto Di rėkto* 
rijai- šitokį- sumanymų į Ndi’int 
pašalinti esknčiąjų -pinigų; sto
ką,Yreikia: IĮ Visų, kutįe rok 
kklattja' kredito, nęjmiiMptoųjį 
turtų valdiškai įkainūpąti4r IV 
įkūiūbtos vertes įraŠyti^ibūnko 
knygas per teisn^rypoįeiej iš* 

duodant nejudinamąjo: tarto*, 
savininkui apimto laišku J ’ ta 
1^ vardinį; rąstą. įteigti 
Klaiįjėdosr kraštui Agrą^M^ta 

Kūris ątspausditaū, 
Jos ebklušž ’ ’ (Dariąbnsk^sem 
^clteineky bankąs 
Mtf po Tąidžios prięiįūik' & 
Išleisti į^tatyniąv Mriūb-"vądta 
vąūjaųtiA pąslteloa žemiai 
ri ta jisAių'vėrtę; kaip iribąAk- 
notai Jr taryta būti .vi’sųrt’aMiė* 
Icų bėį prltatimųjataigųi pįtk* 
liųf ir štarji' ktelcvieno piliečio 
kėičįaibi*; ' ; j'

Norintys,pasJtoloą savo pony 
tų- laiškų užstato Agrarbanke 
ir tiiomi > padengta - paskolos' 
tachta, >kirriF jam išdųadinį 

ir-F. F»
f • ► . 5 ,

i>. . 4 1. 1 ,
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■ ŠVENČIONYS. ' Vietos 
seimelis nutarė likyiduott lie> 
tuvių prieglaudų. Ir štai spa
lių iii. 24 d. semielia šeiminin
kas Gašįinpvski atvąžtatp sū 
dviem liūdininkais pasiimti 
prieglaudoj vaikus ir turtų ir 
perduoti lenkų prieglaudai. 
Ten buvę “Ryto” draugijos 
nariai pareiškė,: kad vMkūą gū
dį imti, bėt turto neduosiu, nes 
tai4 * jtyW*"* Nuosavybe, %aikai 
įud tarpu kas kų galėjo pagrie* 
be ir išbėgoti taukus, nėnof& 
darni- eiti į lenkį .prieglandųį 
Taip nieko nepešęs, Gašiinovą* 
ikla- turėjo išvažiuotų o vaikai 
’vėl susirinko į‘plWlandiį>- - ;

•E. VlLNaT^ - Lapkr^ 
d. - Vilniaus pbiiMja>? teisima, vy
resnybės .pavedaipu, ‘padarė

A’< u l>j> i . * ' L> ‘te* ■

u-

; v

t

SAVIVALDYBIŲ GYVE
NIMAS.

• .SINTAUTAI,- "šakių apskr. 

(Eltos ĘoęJ Lapkričio 3 d. 
Vaičiaus: Tarybos ppsędy tarp 
kita ko nutarta: nubausti.,3 ū- 
kininkiis už-nepririštus. šunis, 
l>o 2—3 liths ; išrinkta žemes re
formoj komisija iš p. Dunčiaus. 
Rudzevčiaus ir Dailidės; pakel
ta alga viršaičiui iki 60 Iii., ka- 
sininkui įkį 20 lt, sekretoriui 
^ki 125 ta 'sekretor.iaas padėjė
jui iki 30 liLt raštinės sargui 
Iki 40, liL. VisijemU valsčiaus 
tarnautojams per menesį ..buk 
IšmokaURi3(M litū o permetus

NESITENKINS PRIŽADAIS.

< WAKI1INGTON.^Suvieny
tų Valstijų .valdžia nesitenkins 
Europos, skolingii. yalstyliių’ 
tuščiais pažadais atnmkėtb'sko- 
las. Reikahms aiškaus pieno ir 
jo vykini i no. ’

V v£

SUDEGĖ VIENUOLYNAS.

LA CROSSĘ, AVis. — Gra 
žus St. Rose vienuolynai triji 
augščių namas, , sudegė visiš 
kai. Nuostolių- už $100,01X1 
Viena sesuo .70 m. amžiaus už- 
troško dūmuose.

KEISTAS PRAŠYMAS.

RYMAČV '—t Matrundnialis 
Vafikano-tėis-inas iiiri keisčiau- 

-• * r V' fc ■ t"

šių Jiyllų ’ •*. Vienas s Vdidetijos 
princas, protestantas, išbuvęs 

: vodu^iyiie^Įąppv^b kreipėsi 
į Vatikamy.su. prašymu pauai- 

; kint i jb apsivedei *dJH norįs 
vėsti kataliku ^Civilį pdmkyri- 

“uių princas letfgtfąi galėtų gau
ti, bet pb foltip. persiškyrimo 
jis negalėtų vesti katalikes^ Jis 
prašydamas švėntb. Tėvu*.seno-

*. - f a ‘ <-

jo itpšįvedirao panaikinimų, su 
ptisiega pareiškė buvus* pri
verstas vesti - • m^atinkamų 
princPsų; * 'Kadangi vesdamas 
^prbmas’.buy oįį«p>|iaus; tat 
nėra vilties, laimėti. ■

* « ' 1 * - ’

JMeri gyv, Miškų g. Kr? 
> įmdaš jo^.bųto prie.-
ntigio lupo pąvbgtaš yyilskaš 
dytirątis^ 
vagis ieškomastiirdvmaš m* ' ' * T' . V--’ .
na,//.: : ■■

’ . v. ' • . ■ \ ' ■ ,.X -

Ntųjta McraŽtis. Lapkriti b 
H išėįš naujas jmtitiį^oa, Maitą' 
numėS;. mokslo, litėratilros iv. 
kritikos sąvaitraštiš, vardų

... (‘.‘tjvhjr*’’! .

v , - . ■ »*

y*_ .
‘ ' *• C* »• '

\

GAL RĄLEIS REICHSTAGĄ 
** \ i -A i

;;iBER13Xv 
naujusta'Vtatatita pimmeras 
su. pr itanifim-' pležictante ^bert 

■'to bil^ valatūlą:Mitavąs*paleis* 
ti Reichstagų. Tą. pitrtarVs. jei 
Reiclvštagūs- nepritars kabinęk •< «• \ y .,fc. , \

: t b Tttiri sta tyĄnmri' Jeijtetalistiu 
gas būtij^iėista^ tai rinki- 
maiJy^kta ^asąrį< ųĮcol kas .. 
kąblimišta‘■•diktato*' . . 
riškai.. .. .■ . . <

' -y ./Y

SUSIRGO
• • ' 

' ' ’L.-4’ v*>t * 17
. . . t.- t -t --

Centro pirmininkas, 
aųnegalejo. > Dėl tos priežasties J 
negalėjo pasakyti keletas

V CoŪnėcHėūt 
vaMtjpį!‘‘ '

kad- > 

vedą.platų biznį pą visųjntrtųv lytėti:
ta■ V - * ' f ^pn^kyti prakalbų, :/

REIKALAUJA RINITŲ. ■
PARYMuSSmmijiis vai-

■ • -į *

džia-rengiasL prašyti paijamen- 
; to paskirti SOO,OO0,ŪOQ frankų 
įoUū^taįnH aimdjar palaikytu 
Šitiems retkatans pariamentiis 
be debatų paskiria TeHml'auįai 
mus’ pinigus... “ .

■ •'' ',■ , . ' ■ 'L

JAUNAS PREZIDENTAS.
. ** X - •

•mv Wfc^'Mwiyn 
.Denyottft. ljkį.kąlkįBi^tiįi# 
išrinkta^ jn’ezidentif, Deinotto 
ČO, ' Jstei^jas tos teūųpųhijtrt 
Demofte nešimai purė; jo, suima 
tėvo, vadovvste išlavhftas, biz- 

’i.*. \ •; , . - • * * '■ .

. uyje. mm jaunų dienų iv 'dabar 
artoją tėvą* vieton/ *KokpąrtUi 
kttpitarizuota H’
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Gruodžio• 8d,

tikrošteB laisvės priūcipūs, kurie yra mūsų garbė ir mw 
Į be. Sitų priešų nesibijokime perdaug. ‘ Istorija, kurią mes Ta
pome, atidarys jiems-akis. ; • '
j Kitbgi, kurie nori kalbos suvienodinimo, d’rba iŠ pasalų’ ’ 
Į teitliout “forcing.the issue” (be didelio spaudimo) taip rašo ap- 
| I&kin^s dataolic VVelfare Conference;.
r ; ‘ • <.< ‘ 1 » . , .

‘ Tai čią pavijingieji, tikri priešai mūsų moMųinja ir mūsų 
, franeuziško bet katalikiško išlikmo. Ir< nuostabu, jog šitų mes
f ' 1 randame ypač mūsų tikėjimo žmonių tąrpe, kalbančių angliž-

I • * , , I f ■, f . . ; 4 • -.

■-^_by— ? i ; r* I f /^aLgi Svarbu Čia pastebėti,kacį^ sulįg bendro franou^ų ir
JOSBPli’S LITHūANIANK C. ASSOCIATIONjOF LĄBOB p*ūR nustatymo, gimtosios kalbos įšmetimąs j§ pradinės mo- 

•‘jEntefred as second-ciass rhatter sept. nt thejpost pffice.at Bofiton. Masji,. kyklos yra nei katalikiskąs, nei valstybinis žygis* Tie anglai, 
‘ : .. “ri6* 3f vj • ’ *? h v _ ? kurie; Iei<įžia įstatymus gimtųjų kalbų skriaudai daro nuostolį

^eptance for mailing nt spędąl.5ate of postage Dro^ded fm-.jn IMetlon AnfArikoS’dvasios441tūrai ir SUmtadžioją savo respublikos tė-

. į; viy garbinguosius ©balsius. Airiai, užmiršę savę tevų kalbą, 
padaryti tą patį negarbingą žings- 

njr miiijdmri a^stuinia nuo-Bažnyčios ir padaro juos repiniais 
indiferentais, bei. jtąų^niąis,kosmopolitais.

į ?? Į i L- * h J ; ?; ■ (Bus Maudau) . ■ ■
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. Ąpsvarstykit sau#»vięntaū^įąi, ar jūsų giminėr Lie- » 
tavoje tur užtenkaiųai pinigų dėl a^i^Mid ”iavęsJ ‘ 
nuo šalčio ir v^rgo? O čia ir Kalėdos jūu artinasi. *;

\ Pamislykit sau? ar linksmos bus jų Kalėdos beken- 
Čiąnt Vargą? 1 • • ’

Visų tų Vargdienėlių akys yrą kreipiamos ūnt savo 
tik giminių-amerikiečių, tik kurie gal apginti juos’.

. nuo šalčio ir targo ir kurie gal duot- jiems tikrą .pa* 
linksminimą tik su pinigine pašalpą, - ’

Kurie manote siųsti tą pašalpą saviškiams Lietuvon, 
; patariam, ęiųsti per visiems žinomą ir užtikštą Ban- 

ką,-_  , *

THE BRIDGEVtLLE TRUST COMPANY
BRIDGEVILLE, PA. , ’

' Kurie da niekad hesikreipet į šį Banką, pritariam 
^mk®^ri-daba^o^ūsitė^ifeai ųžganėdjbiri,— 

Reikalaudami blankų ir kursi, malonėkit adresuoti

1 šitaip: — ■ ■■’:

THE BRIDGEVILLE TRUST COMPANY
BRIDGEVILtE, PA. '

• ’ . . • ’ f ' . 1 ’
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- Šiomis dienomis^ kiekvit> 
nam L. D. K. S. sekretoriui pa- 
siuntėme tain tikru “Darbinin
ko” prenumeratų rinkimui 
kortelių, kurias, prašomi, da
linti pasitaikius progai. ar tai 
baliuose, ar prakalbose ar kur 
kitur. Kuriems tokių kortelių 
pritruktų, : tai ’ teiksis mums 
pranešti o tuojaus jų gaus dau
giau. Reikia priminti, kad 
kurie pilnai užsimokės už me
tus! ijt su kortele prisius cept- 
ran savo prenumeratą, tie gaus 
apart skiriamų- dovanų, specia
liai gražią užsirašynuii knygų-
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•mus ir viens kitam už tai 
kęišytų.

6. Jei. bųndyjių.viens' kitam 
!>aMM(i«TS!rr®t6gfiae!r^

‘ paguosti ir nereikti!aut per sun
kių savęs, išsižadėjimų ir patar
navimų.” '

,.. t .

, 7? *Jei namų bmniuš, nesuti- 
•kinius .įmantriai pei'gyventij, jų 
nepasakotų, taip vadinamiems 
geriems draugams. ■ . .

* f t *-

8. . Jei abudu stengtus žiek- 
tiek pinigų susitaupyti juodes
nei dienai, vieton to kad pas-.

> 1' V ' ’ * / A

kutiiiius centus išleisti niadoms-
, ■ •: . -s. i • ' .

vaikvti.
,*9. Jei. santimuose su drau

gais Ir kaimynais, sergėtus kad 
nei leidus’ pavydos i savo na
mus. ‘

' 10;. Jei stengtųsi rasti dau-’ » . • ■ . ’ • 
giau pasilinl\sininunij namuose, 
negu kur svetur.

.11. Jei' suprąstiį kad geram 
vaiku auklė juntu tėvai turi 
santaikoje gyventu .

12. Jei savo vaikučius au- 
» . , ’ . 1 ■ f

gintų labiau Dieyo meilėje, ne
gu šio amžiaus, tuščioje mate- 
ralistinėje dvasioje.
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. “D:bd” -nume:'7- padąteme, tiįt dąjį tųi mtačįų,
kurią^bėiškš ,p,.Daigrault ( Jenjo) franko-amerikiečių kata-1 
likų ijon^tese. '.:Jo mintys la\ri tinka’ to lietuvių :gyvęmmųi;

z"‘KLAIDINGO.PKE-.AIKYJIO PAVOJŪS.■ M. S5?'“”“?, b“^ 

.^g^kąi kgsjpasakytų,; fc .į parapinė mokykla nefą tauri- F?r mdlonUnis, jeigu abi pusi 
nė įs^ŽL’jr ji yra višupirma re‘ -ginė įstaiga Bažnyčios takamen- fpririkiįkytų. šitų 12 patarimų: 

■ duogiMnai.tikybai palaikyti. ; -’.’^kad mokinimas vienos-kalbos Į J; Jeigu moteris su yyhi iš 
datigiaunegukūriosdritosjai c.a nerūpi. v j ----------- x- 1 ---

į<^Ks,'nįatotė iškeltą., principą: parapinė mokykla yra.visu-J 
piriiiaReliginęįstaiga. Ir tai riešą. ' . , ‘ '

B^as taataii šito di-
džS^$^jįvki^į^trii^gĮme čia paliesta - KfesnerigĮnčy- 
sinte kad tikybos\ pataikymas yra pirmesnis už kalbos* Įšjąijy- 
nig;.vita tai* pripažįsta. J: Bet. kas;taip-gi'yra tiesa, kad yra klak 
dingą manyti būk Bažnyčia, ‘ po tikybos pataikinta ptįteįs^ų įę- 
ka^e&ūoja apleidimą gimtosios kalbės.” ‘ j

a . . PAMATINIAIMPRiNOIBAI.

f i ? . f / .

KAIP PADARIUS ŽEIMY-' 
NOS d^VĖNIMĄ LINKS- . 

' , MESNIU., . 4

i

I
ne-j

[ pat pradžių nuprastų,1 kad jie 
turi šitame luome bebūdanii už- 
sitarnaut sielų išganymų;. tad 
turi viens kitam pagelbėti šito 
.ikslo pasiekti! . ' •

■ 2..? Jei -nepamirštų, kad' jie
• T •, ‘ « į

yra sujungti yisam gyvenimui; 
tad tTtri'stengtis padaryti idens 
kitam šitas- jungtuves kuopa-:' 
kenčiamiausiomrs ir kudmalO-

Iriausiomis.
,A ... .... , ■ r c Jfj s 4 ‘ a^u^u stengtųsi būti

i IW»aatt išRėtta kėletsį ‘ pagiindmii}; M taip mandagūs ir tdip švelnūs
• žmdguį;ii®pįįęra įjesivaduoti.' . ■ '' ■' .Įyiens kitam, l<ai> jie.tavo ir

? ‘šeimyna, stovi pirmiau siūlės, draugijos, kurion JįmąL prieš vestuves. • -
tii& lg^.-, Dievąš norėjo'pdįėtinės' 4/ Jei .nemanytų‘kati jie y- 
šefinyiią; Ir ištikro, Jis.nedayč Savo.BažnymąĮ.mis^ aniuolįi, bet tik'nuodėmin-
kintitai, ką Jis pavedė civilei draugijai sergėti. . ‘ gali ir klaulį

Taigi Dievo įsteigta šeimyna, sergiama. Dievo norėtos drau- padaryti. • '
g^Os,rįeras Bažnyčioje tos iegos, kuri norėtų panaikmti'.jos 5- J<? porelė neatkreiptų a-
(ŠeimjBįms) pagrindines teise? ir užgesinti jos jausmus, kuriuosĮ 'ydos į., savy tarpinius .ušgavi- 
p^'Wevas Visagalis padėjo jos pamatan,. kad užtikrinus jos Iš- j —!----- .. --
siląikiinąjėvai greičiau matys Bažnyčią palaikant jų teises auk *1 

** ■ “ f
lėjimoil^lykno !̂.’ & ■ jiem^ tarnaujant- pagęlbininke bebildant 
tas. pi^d^nes, -kuriąs uzdedą jįj teisės. - . į

■ TW$tąi, man rodos, katalikybes doktrina, kuri taip tan
kiai užmetama arba liuesų noru nežinomą J Ir &a glūdi tas 

’ pavojįš/įkuri aš pareiškiau pirmiau, '

'Ąš?hUža tebijau valdžios peršekiojįmų. Nes yisupirmad 
jei mes tūrėsimė suvienytą norą išlaikyti pas save f ranėūzų kal
bą, m&ją išlaikysime net didžiausių persekiojimų aky vaizdo-' 
įe. It gal.būt^šitų persekiojimų proporcijoje.”

AMERIKOS KONSTITUCIJA Už GIMTĄJĄ KALBĄ.
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.. Pagal Amerikos Kooperatyves Lygos leidinio 
prirengė UOSIS. .

l

t’O ..1 « • ■ ~

“DARBININKAS,”
366 B’way, So. Boston, Mass. . J i ‘ .

ŽEMĖS ŪKIO REIKALAI..

^SINTAUTAI. (RltosKorj; 
Lapkričio 1 d. vietinėje^kyk^ 
loję buvo' “Žemės Ūkio” drau
gijos, Sintautų skyriaus susi
rinkimas. Dalyvavo apie pora 
šimtų žmonių. Agronomas 
Vaikelis kalbėjo organizavimo
si klausimu, plačiai nušviesda
mas svarbų ekonominių orga
nizacijų ir stengdamasis įrody
ti, kad gerovės tegalima bus

i

i

q

“DJBBININKO" DOVANOS -
Nuo pat paskelbimo “Darbininko” .užrašymo vajaus, 

‘ iDarbinilikaa' * yra jau daug išdalinęs dovanų knygomis.; Ypa- •<. 
tiųgai žmonėms labai patinka dvi knyguth “ Trįs Keleiviai’ ’ -ir - z 
“pangaus-Karalienė.1 * šias knygas prenumeratoriai, g^vę do-'J 
vanųj negali atsigerėti ir daug jų’ savo dėkonės laiškuose, pų- \ 

~ . | taria, kad kiekvienas katalikas užsirašytų nors pusęi ine'tų lai-t '
atsiekti tiktai susiorganizavus “Darbinmkiį;’.’7kijris eina tris kartus savaitėje, o-tikrai

’j galingas sįjtingati. ; bėskaltydaini jį, pamėg^.
\ Po to buvo gana platus J. , _ _
Cimbalaičio pranešimas apie oiainz norinčiam apipašinti—sužinoti, .kas pasaulyj dedasi, 
čekosipvakų ūkį, jų kooperaty-r4 būtinai reikėtų užsisakyti “Darbi * 't. 
mis ir bendrų ekonominę padė- einama. Metams $4,56, Bostone įr apielinkėse. $5.50. Užsimok . 
tį. Visi labai, domėjosi sveti
mųjų gyvenimu. .

Po paskaitų, buvo bendri nu
tarimai. Nutarta: steigti valo
masis javų*, punktas; suruošti 
’žjiemoš metu visų eilę paskaitų 
iš žemės ūkio mokslų Suruošti 
bent % trumpalaikius kursus ir 
kt. -

Po susirinkimo buvo priima-, 
mi nauji nariai..

■• A

■•. i ’ - .

Po paskaitų. buvo bendri nu- f

I >* ■ -• ■- -"i . - v ’ t '

Jau beliko, vos vienas, menuo, [tai. kiekvienam gerai mąstau-
I’
a. ” Jo kaina labai pri-• . • • * A . ***

kėjęs iš kalno, kiekvienas/gaus dovanų knygomis už,$1.50. Pu-r . 
sei metų kaina $2^5, Bbstonę ir apiejinkėj $2.75. • ’

Į Lietuvą “Darbmipkas!’. [yra geriausia ‘‘KALĖDINE> 
DOVANĄ. Kiekvienam teašanbiam. j Lietuvą ‘‘Darbininką/ ’ 
duodame dovanas tas pačias kąip kad viršuj paminėta, čia 
užrašytajam “D- ’ ’ gali taš dovanąs ar sau pasiimti ar sava gimi- 
nęms pasiųsti. Mes dovanas pasiųsime jo nurodytu adresu. 
Į Lietuvą “Darbininko” kaina yra. $5.50 metams; ?. .<■:>

Kalėdos jąu netoli. Pasiskubinkite! - .
‘/DARBININKAS? y '7

366 West Broadway,. • Soutį Boston, Mass. ,

kad esama dvejopo būdo organizuoti- koopejf’atyves imaža bus ir pirkėjų. . Draugija neprivalb'^taug p‘a- 

krautuves: tikro ir netikro,^ero ii’ blogo. Kai-kurie sitikėti „pašaliniais pirkėjais.- Privalo reintįes klau-• 
Amerikos'kooperatoriai neturėjo kantrybės sekti 
R-oedelio pieną,, kurs augina draugiją' iš apačios ir 
i.Špalengva. Jie tat sumanė ant syk sukelti didžiau
sius kapitalus, paleidus gabius, gerai apmokamus 
agentus šėkams pardavinėti; inknrti tvirtą centrą 
su dideliais sandėliais ir paskui iš to centro steigti, 
vesti, aprūpinti ir kontroliuoti atskiras krautuves; 
kitaip sakant jų mintis buvo užkrauti kooperaciją 
dšaugšto ant galvų žmonių, kurie -dar kooperacijos 
nesupranta ir nėra dar tikri kooperatoriai^ Taip 
organizavosi centras Cliieagoje -ir dar kai-kur kitur. 
Milijonai kapitalo buvo sukelta. Po poros metų ka-. 
pitalai žlugo, dėl to kad nebuvo stipraus pamato, 
kuriuo yra žmonių-kooperatorių apšvieta ir'susipta- 
timas. Tik tada, kada žmonės patys inkurdami ir 
vesdami savo krautuves ant vietos, išeina tą pirmą 
kooperacijos mokyldą — tik tada jie lai pradeda rū- 
pinties sukurti centrą; draugijų sąjungą. Tai bus 
darbas, pradėtas ne ntio stogo, o nuo pamatų-.

Kiek reikia narių ir kapitalo darbo pradžiai. .
Čia nuomones tarp kooperatorių skiriasi. JlAte 

gal vienų nuomonės — nedtdeliaiiie miesčiuke ĄML 
j

- - . • - . . ■ -

tų kapitalo ir kada prie cbaugijos bus jau susirašę 
hėnt JOG šeimynų, kurias pasižadės viską pirkti m* 
voi kraųt{ivėjer kąs tik joje, bus laikoma.* ? *v.

Kiti tečiaii prlrodtnęją, kad be 200 narių, ir. M 
ĄlOJlOO.Op kapitalo neverta ęsą nei. pradėti krautuvės 
kurti. Ta miomonė tinka ypatingai dideliems inies* 
tams.. .... , . ■_ ,

v Jeigut fetr tąrp tų dviejų nuomonių vidurį r* 
tai išeina, ka^ vidtdtaėje iitasų kolonij4ri\kadąjjau. 
luta susirašę bent 150 narių, pasižadėjusių savo krau^ 
tavėje pirJdV b kada jie bus sudėję bent $5,000 ka
pitalo —- jatagalimą tada krautuvę kurti.V Aišku-ko* 
dėl reikia pradžiai nę visai nikžo luųjtalo ir geroko' 
fmrių skaičiaus..; Be pakankamo kapitalo:draugija 
taėgales įsitabytiganą getas krautuvės, kur nariai- 
.gidėtų gauti visų teiltaiinglausių produktų. Antra 
vertus, draugijai gali pateikti iš- pat pradžhriMrtar 
J^į^ųriustataites ltarga|btegėlėĄvMgš-. 
rnf labai 'nepagridautauta* ' Vėlgi pakol ma|a- narių,

M - j J* - '
-4~- ' L * ' " .J- ’

J ,\.r.

>

TINKAMĄ PRADŽIA.

Pirmieji žingsniai.

Dėl gero kooperiteljos’pą^isekiino labai svambu.
“iet jūs atsimenate, kad Nebraskos valstybė buvo nesėdu1' ^rgantzaoijos pradžią• ii.imęgstij^žmon&i is

niąL..ušdraudusi svetimas*kalbas visose pradinėse- mokyklosed .vienos apylinkes, vieni kitus jau gęrai pažįstantieji, 
Aųgičiaūsįas Jungtinių Valstybių teismas nusprendė, kad taa.tey,e^afi;t^ 4 tluTolimo,je. kaimynystėje, nariai (tos 
Uždraudimas yra sauvaliskas ir be reikšmes, dėlto;kadKonstid Pietas draugijos, (pavyzdžiui.!, IkJv. S.) parapįjosj

■ ■ * ’ unijos ir t. t. Tokių pradžininkų būrelio bus jau sa*
vq tarpt1 geriau apstpažinę ir driiugjškai nuri^atę.

Pirma negu ihkurii krauriteęrjteigejai'tari:dn-

, ar-ho-'jOv .Tų; susirinkimų tikslas bus 
stSinoti,. ištirti ir apsvarstyti kooperacijos judėjimo

4*

tuėijos 14 punktas draudžia Valstybei ątimiti iš žmonių gyvy
bę, laisvę ir nuosavybę. . . . .

: mes "galime išvesti, jog. tėvai turi teisę sptęsti kurį].. . . .. ,, . , . , .
attldejįęią jų vaikni gaus. Prigimtoji teise, kuriąBažnyčĮa.j^| ri^ vvguteriūs šusĮrinkinittą beųt s^kį į savaitę, ar 
pa^Štą^kurią valdžios autoritas gerbia,- kurios ribas nustato J0* ^usirinkimų tikslas -bus
tik morale teisė, jokiu įstatymų nelaužoma. * • . sužinoti, ištirti ir apsvarstyti kooperaci jos judė^iino

‘ Neminint tikybos mokslo, kur Bažnyčios teisė yra abso- Privelti,, jotikslusdnyrikimob^^^
, liūtė ir išimtina, turime pasakyti; kad tėvai yra sprendė jai sa, K H^lrinkiinnose-turi būti platinama kooperacijos 

. vo vatkę;aUklejime. Kas per priedermės! Bet kas per atsako- |W‘pvtųrtu .lĮraugai, kurio geriau skaįto, tari pa- 
jny^Į - . ? .j'-?7; ' ■ ' ' iškaityti balsiui4anL'riktus iškny'^ų ]Mirskyi'imus,,ųr-

.’.J. Jj .. w ‘Hia iš laikraščių straipsiiwpirasitavvH dalyvauja
GIMTOSIOSĮKALBOS* PRIEŠAI į apsvarstyme tč/kas būva peyskųitytmi? f

-‘BetĮkas:gi tie yra, ’ kurie iieigia.^itaš tėvų teises? ’ Yrą r . Toksai prirengnuduais apšViptęs dąrbu^yra’bū- 
jų visokiiį rūšių, ; Visupirmą friiMkotilar (Red. Taip-giTitvano.Tai ‘gero pamatas?.--
fobaį, -itaĮofobai > visi, kiti fofiai), kurių blogai įkvėptas pą- r Jeigu drangijoš' steigėjui W vtvų dėlto *kxi,rių 
triptknna^ ir aklas, fanatizmas padaro juos mažai pavojkigais; kymitavę, kadW>iWutėįi.fš joįkiie(lidž.iauąioš imu* 
Ir pagnlianšj kšibbs suvienodinimo Šalininkai/1 kurie dalinai į|dos: ,.ar tai .pigesniu pr<>irių? ar taitlldęlių dįrideil- 
dvi rūŠi’ ąulig priemonių kuriomis siekia,tikslo. IMeni jį kai;Įdų 4- tiii. tokie steigėjui noišnugins krautuvės.'■'iŠ® 
kurio labai nuoširdūs, garsiai .šaukią* kacl šioj Šaly tereikia | gįįjm turi žinoti Ir m wl i galutinį didįjį kuopom- 
vįėnos tėvynes, vienos vėliavos ir vienos kalbos,. JPąsakyš^ridįos tikslį, kurs yru ^- pakeisti iš pamatų dahąį 

, ąiūe.juosjtik.meną žodį, *tai kad ’jiė trokšta kąlSkĄĄeįvyk-t^ liaują tęiąingesnę tvaiįk^. ,Da-
: domoj įar didesnės imperijos nei M Wli«r m^W^b;SU. šiuoHmryiskAšdlrhystejr prekyb^^ta yi^ita^^pėlūoį 
' kalbų tadurinfu. Ir jos atrodo, kadiėvyųĄĮr vėliava nėra iš;| pavienių žirninių? Kodpėtūtų,įi^$ ^feltaV sfcivaikytt 

davystės isimboliat' ir još nereikalauja ii t^Uų^uos^riglaUi išilirbystę? ir,’Wct talonų WkiV M putnriiuvhuo i r 
džia ir gpia, atsižadėjimo tų pagrindiniųi jausmųT berkurių^- pitteiįkimiių> 'viųų žmonių, •p^lsknnt tAyhėg it 

\ vynž nesti toji motina, kuri gerbia, visų teisęs/ ir vriiava nui^hrol^ęy pamątij/ / . v ■ 1. 0-
’* fa būti tiom garbės žėnfelū, -kuriu šioarėspublikęi tėvai \talriijujtetejropMJutt>vlnW?SW

K*

* . Vi

giaušiai savo nariais.’ Tad kuo didesnis hua įtarių ' 
skaičius; tuo didesnė bus biznio apyvarta, ir tuo go-' 
resnis bus krautuvės pasisektoms. . ’

Tik, žinoma, labai svarbu yrų». kad visi nariai 
būtinai pirktų savo krautuvėje: kažkurios draugi jos... 
tą reikalą laiko taip svarbiu; Tad nejierkantiems- na* 
riams neduoda net balso diskusijose. '

Pradedamasai darbas. ’
. Kaip tik jau bus susidaręs gerokas būrelik žinte 

nių, gyvai užinteresuotų ir atsidavusiu kooperąci- . 
;jos idėjai •— jau laikas bus užmegsti nrganizacijps : 
pradžią. Pirmiausiai reikia sudaryti Steigiamąjį Ko
mitetą, kurio pareiga bus gauti literatūros ir reika-. 
Imgų informacijų iš kooperacijos 'centrų: . ' ■

į) Anglų kalboje-iš: “Tke Cooperative Leagūo 
of America,” 167 W. tSrili .New York Giiy, . 

'2) Lietuvių katbųje iš “Lietuvių Darbininkų . 
KooperatyVenSąjungos.^ Jfib IT* Binadivayj Sbutk 
Boston, Mass. Beto tasai Steigiamasis Komitetas': 
prirašinėja pirmuosius įtarius, lanko ir tyrinėja ko- ‘ 
operatyves krautuves 'savo, apielinkeje ir išankstd 
dairosi tinkamo kandidato į krautuvės vedėjus;.,,gi 

ma jau steigti krautuvę kada bus kasoje $2,500 šę-, tokį nužiūrėję^ pasirūpina jo tiitaamu pritenginnij,• .
[kad ir pasiunčiąnt jį 'papraĮdikuoti į gerai vedamą 
kboperatyvę krautnvęj; arba į kocų^ąeijos, kursus-

;y,.A J.'? ‘ v' / , v ■ '
- J** ateinamasisj"-

. ‘ ; Tik lari# jau< ItadCtąsatpriren^ainata^ „darW 
bus. įtiįktas: vedėjas ųūžiųretas;ir-^prirei^tas^piikan-.... .
kantas kapitalas užtikrintas ir pakankamas narių, 
ritaiėiąš prisitašęs (tokiųy kūrie pasižadės pirkti sft? 
vo ktautųvėjejtv tuomet, ^įr tik tuomet gnlnna ^bus ^ 
jau šaūktHtoĮgiantajįu šusirinldmų, \ * ■' ‘ ;

> ' Tame susj.rinkinta: reikės atlikti šiuos reikatesf-: t 
r j L Priimti tau^ijos'Konstituciją (B^Lawį)x ... 

Išrinkti pirntehmkį,' šektetorių jr iždininkėj- 
Išruiktl Dhųkteijų Tarybą; tBoard ■ uf 

Dij'eotdrs) .' . : e ' ; ;
Išrinkti Apšviėtes Komitolų; 
brinkti

J,iiA
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čia lapkr. 25 d.' lankėsi koks tai 
tautininku žmogus su prakalbomis, 
bet kas jis toks ir iš kur jis,, tai 
niekąs nežinojo.. Prakalboje pa
aiškėjo kad jis. gyvena South Bos
tone ir eina teisių mokslą, bet kaip 
jis vadinasi, tai ir šiandien Hud- 
šono niekas nežino. To Vyro misi
ja ela buvo laikoma matyt su tiks
lu kad bolševikus perkrikštyti į 
sandariečius, Todėl buvo ilgas .pa
mokslas iš lietuvių i’r Lietuvos is-

r ‘

OUĖTDtAND, OHIO. ,

Z. Ty«i» 26 l<p. stisipnkiinas.

Lapbiičiol 12 & įvyko IiD. Vy- 
. eni 25 kp. kltsirinkimas lietuviij 
svet. NariijL j aistrinkime atsilan
kė ganą apačiai — daug svarbiu 
fdalykij likosi nutarta.

Pirmiausiai buvo išduoti įvairhį 
komisijų raportui r Sąryšiai T. 
Fondo, Naš. Foįido, Spaudos, Bas- 
kct holo, koto ir “Išgriovimas 
Kauno pilies. ° Raportai buvo 
priimti viMibalsiak

Wkate
I

l 1

4

*

11 * - % ■ »’•» j. »t .1 r
■HWI - .1 CT—7— -

Todėl .tai matant ia vienos Tik -k| S Lietuvos esme gavę ( ’
puses sabotažmjikTiSj baslinins” 
patriotus, viešai prisipažįstan- 
čius nedavime nei cento Lietu
vos valstybiniams reikalams 
prieš kurtus valdžia piršto ne
pajudino ir iš kitos pusės ma
tant'tos valdžios taikymų visų 
griežtumų prieš pirmutini Lie
tuvos proždentų, negali ne
kilti juodos mintys dėl ’ Lietito 
Vos ateities ne iŠ kaimynų ne
dorumo, bet iŠjMleių blogumo.

/Gausiai Aukavęs Lietuvai,

t *

t

ji nemoka apginti gavo pilie- 
ehiR svetur,’ neranda būdų to
kiam apsigynimui, tai aišku, 
jog štanetmn. rei
kale netinkanti yrii.”

maldaknygių “ŠALTINIS.” Yra 
tai didalė- maldų knyga,/ Turtinė 

net kelių kainų: ^1.25, ir 
$4.25. Kurie norėtų, tai tepašt- 
skubina, nes mažai jų teturime.

“DARBINI»«AS''
366 W. Broadway,

■Y _______________________________ _____ . ' - - • —■■------------

SMETONOS KALĖJIMAS IR 
, KOLGMBO PAWAL

... *1 l'« -
Neretai ,buvo atėję iš Lietu

vos tokių žinių, dėl kurių rei
kėdavo sakyti: “Vis-gi Lietu
vą galas griebs. Ir tai ne per 
kai m ynų,; o per pačių kaltę. ’j 

Tą pat reikėjo pamistyti; kai 
atėjo žinią apie įkalinimą Lie
tuvos pirniutinio prezidento A. 
Smetonos. Kartu prisiminė 
Kolumbo pančiai ir jo Aipiidy- 
mas kalėjime.

■; . Ar’ istorija minės Smetonos 
kalinimą, kaip- kad mini Ko
lumbo į kalinimą ar kaipo užsi
pelniusio' bausmės prasikaltėlio 
nubaudimą ? " . *

^^KeTu^aTTerkalmdahar-salcy- 
d ar šiaip ar taip' bus, bet pa
svarstyti šį dalyką pravartu’.

Pilnam apsvarstymui nėra 
užtektinai mddžiagoš/ Man ne
teko skaityti nei to rašto, dėl 
kurio Smetona įkalintas, o ‘VoL. 
Ūmnaras^isirenults/ 
Pečiau teko' apsčiai skaityti 
Lietuvos laikraščių, kur Sme
tona smerkiamas ir pripažina- 
mas kaltu. Tai juo daugiau tii 
kaltinimų ir smerkimų skai
čiau j uo mažiau įsitikinau, kad 
Lietuvos autoritetai' tinkamai 
padarė. ’ i

Sutraukoje Smetona ir Vol
demaras 'kaltinami skleidime 
melagingų visuomenę erzinan
čiu žinių if keliantį nepasitikė
jimą valdžia nusistatymą.

Skleisti -melus, erzinti .visuo
menę it kelti nepasitikėjimą 
valdžia- yra baustinas dalykas 
7pač tokiu- miku, kurį Lietuva 
pergyvena. Bet. kodėl šis įsta
tymas ne visiems taikomas?’

Visai ■ nesenas laikas, kada 
amerikietis V. K. Račkauskas 
“Lietuvos Žiniose” dėl Bonų 
nuošimčių pinigų tokias žinias 
paskleidė, kad f inansų, preky
bos ii* pramonės mmisterio pa- 
rėdymu turėjo, tilpti atšauki
mas. ’ Tada “Lietuvos Žriių” 
redaktorius nebuvo liestas,?’o 
asmuo melų pluoštą, paskleidęs 
V. .Račkauskas gavo darbą 
Londone Lietuvos atstovybėje. 
Ar dejL Račkausko melų ir nuo
šimčiu mokėjimą be priežasties 
sulaiRvma nebuvo Lietuvos 
valdžios ir valstybes, autorite
tas žeminamas, ar nebuvo erzi
nama visuomenė! Juk tada A- 
mėrike Lietuvos priešini.nkai 
turėję geriausią progą sušukti, 
kad Lietuva bankrutija, o . ii* 
grynieji lietuviai turėjo tylėti.

■ ‘Vėl štai 11 Lietuvos žinios” 
Jie manė,(kad jau .viskas Bal- pąĮĮlničio 6, mun. 248 įžangi- 

Tččiau jo paąe- j nĮįUlie straipsnyjte “Reikia kas 

nors daryti” rašo apie vilnie
čių bėdas po* lenkais. Bę kito 

kė. Oras tą vaakrą buvo nešina- ko tas laikraštis štai ką para
ma buvo lietus: Bct-gi žmones šo : 
lepaisė ir buvo pilna svetaine pri- Į “Juk apie visus tuos faktus 
sirmkus. gerai žino mūsų, bent privalo Ų 10 Millbury SĮtreėt,

I tdi’ijos pritaikomas bolševikams 
<. ■ I prie uattjo krikšto. Nors pamoks-

TcatrOf .*4Isgriavimas Kauno pi-1 ĮĮn|nĮ_as labai aiškiai prirodė, kad 
lies,” ltomMjs tąportm, Wigsn&m daug au£&iiu stori «5 
veikai® s« visu smai-kiimu yra bdBerianv bet bolševikai matyt 

_ Į ir noniislijo apie persikrikštymą, 
dĮęsi sajo ^oles. Kad gevĮ^ per prakalbai vis žiovavo ir 

?iauprisi^ngtįprie šio veikalo ir,įkartas nuo kario rąžėsi, kaip ka- 

kp. išrinko. komisiją, kuri suside-1± t atatjxajr-v IJV^ 
da i| žymių kuopos veikėjų: J. |įas vyras per savo prakalbą, bet 
Kuzas, R, Žilinskas, J, širdies, vistiek pesu-
J. Kvedaras ir J, V.; Sadauskas. | jaini^tinę ir pasibaigus pamokslui 
Na, tai jsihofna, kad šios ypafos |viefOja epį pPie sandarietiško kri< 
savo uždėti atliks gerai. [kgt()r’ bolševikai pati misijonierių

■ Šitas veikalas, įštikmjjii ar WLoK..|() .perkrjk§tyti ant savo vie^ 

toks dublis ar gražus, kyriU busi^a ii- sakė, ka jis liesas priešingas
/ suvaidintas gruodzm 30 d. s. ę idealams. Mo nema-

Germama Turnterem svetainėje į^- &Iagag We. ^viku ir kum-' 
ties 55 gat, šiame veikale ,dan- f 
giausiai vaizduos karus, kada Lie-j

)
tuvos Didysis Kunigaikštis Algir- j 
das su Kęstučiu valde5 Lietuvą ir 
kaip^ juodu narsiai gynė savo, tė- 
. A>. vynę bf tais laikais, kryžiokai ’su- 

! s griovė Kauno pilį ir' daug daUg 
' ' V kitokių pavyzdžiu. Bus visiems 

f žingeidi! pamatyti, kaip mūsų bo- 
/. _ čiai žengdavo į stoną moterystes^

■:; Tymas.

Sportą manadžiąris, J. Venslo- 
vas, pranėše, kad merginų basket 
balo tymas jau suorganizuotas ir pyčiau nuoširdžiai atsilankyti.

. - garis smarkiai žaidėjos lavinasi Į . 
Tuojans žadama susikirsti, su .•M-l 
tais tymais:. Valio mūsų jaunos | 
yytėš Utėrginos ir jųjų tymas.

• * - ; r ■ v ' ■* ** *' -A A

Vajus.

Susiriiikjine buvo gana plačiai 
apkalbėtą apie naujų narių vajų; 
dauguma narių pasižadėjo iki ki
tam susirinkimui daugiau pasi
darbuoti — prikąlbyti naujus na- ; 

~ ritLs prie savo kuopos. Bet*buvo! 
ir nusiskundimų kas-link i( Vy
ties ” negavimo. Valdyba prane
šė, kad yra parašiusi laiškus Cen
tro-Vaidybai visi nariai suti
ko laukti atsakymo.

/ . >

Kalbft.

Šiame susirinkime gerb. ■ muzi
kas j. Bizauskas pasakę labai gra
žią apie, jaunimą prąlęąlbą; jis ra
gina visus lankytis koro repetiėi- 
jo§e,, susirinkimuose 
kuopos darbuose dalyvauti. Kuo
pą išreiškė didelę padėką gerb. 
muzikui, už4okią .jo gražią, jaus
mingą prakalbą. ‘

Auka.

Gerb.. Štaupai paaukojo Vy
čiams $5.00 vertės dovaną ir kurią 
paskyrė vajaus reikalams. Jie pa- 

. Žymėjo, kad kuris daugiau nau
jų narių prirašys prie, kuopos, tai 
gaus šią dovaną. Visi nariai reiš
kė didelį padėkos žodį gerbiamiem 
Štaupam. už jų tokią gražią dova-

Gerb. Štaupai turi jubiHerišką- 
“jeTreler'” krautuvę. 6701 E. 67 
Superior Avė.

f
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r

varomas pirmyn; aktoriai smar
kiai mokos:

# .

..* _ kad'jia būtii tinkamai atlikta
Įrint kiek pataikavo bolševikams

i stiniis grąsino vieni į kitus. Tas 
tęsėsi apie tiek pat aiko kaip ir pa
čios prakalbos. Palaiminti ubagai 
laisvamaniški, 'nes jų. yra -.ruska 
karalyste, utėlių apgraužta.

Stelmokėlis.I ' i 1

1

' NORWO0D, MASS. 
’ —— ■ ■ ■: - ,
Į ' L. D. IC S. . 3-Sios kuopos susi
rinkimas įvyks: nedėlioj, gkuodžto 
9 d7 tuoj- po sumos, šv. Jurgio pa
rapijos svetainėj.’ Visų nariij pra

i'

H

Ą, K. Stašaičiutė, fin, rašt,
• ’ : ■ , •

£

>

»

*

»-

t* ,

A

«w •

;5^^^SmtIDGE,MASS^-‘ 1

L. D. K.’S. 8-tos “kuopas mėne
sinis susirinkimas įvyks gruodžio 

į 11 d. 1923 m. 7 ;30 vai’ vakare lie- 
puyių pobažnytinėj salėj, tVindsor 
St. Visi nariai yra kviečiami bit
inai pribūti nes yra daug svarbių 
lalykų paieęianein. mūsų organi- 

I :aeiją, kuriuos būtinai turėsim ap- 
I .arti aut šio susirinkimu. Todėl 

’ | »'isi nariai-ės malonėkite atsilan- 
' I ,ti paskirtu laiku. Taip-gi. ma- 
I .onėkite ir naujų narių., ateidami 
I itsivesti prisirašyti prie mūšų or- 
I janizacijos.
I Valdyba.

*

ir visuose ! baltimore' md.

Lapkričio 26 dieną. Baltiuiorės 
dėtuvių, simfonijos orkestrą suren
gė puikų koncertą./ Orkestrą su
sideda iš 30 jaunuolių. Jie yra 
po1 vadovyste K, Siekio. Jau tru
putį laiko prabėgu, kaip ponas J. 
Bizauskas apleido Baltimorė; Bal- 
tiinorės žmones buvo lahoi ausimi- 
aę.. J‘ 
/imorėje numirs. 1
a sėkla auga. Žmonės atėję ta 

Vakarą į koncertą labai nusistebė- vl. 
jo, neš orkestrą puikiai užtrau- ą

Vytis. 
■*'• Susirinkimas;

L.Vyeių 25 kp. įvyks svarbus 
susirinkimas gruodžio 10. d. 7:30 

' *; vai. vak lietuvių svetainėje. Visi 
nariai iv narės esate kviečiami ko- 
škaitlingiąusiai atsilankyti įsusi
rinkimai neš bus išamė susirinki
me renkama nau ja, valdyba ant ki
to pietoj tadgi nepamirškite visi 

. atsilankyti viršuj minėtame suši- 
' , rinkime, idant būtų iš ko. išrinkti 

IS&lnu naujas kp^ preaidiumasi ir 
„daug kitokiųdalykų yra aptarti. 

t X V. ifodatiskas,pirm;
' _ I. >1 . • , ■

‘a.

t

; VROVIDENGĖ^ R L ;

LDK»S.‘ U-toš kuopos1 mėnesinis 
susniųlpmas atsfyuš gruodžio 16 

p!p. rijoj ’ Visi na
rtai būtinai, atsilankykite. .

r

• K

Ar vilt ne žeminimas Lietu
vos valdžia aiitoritoto? O ar 
Lietuvos valdžia1 darė kų tam 
laikraščiui už bereikalingų jai 
duotą .žaiidinęf Ikšiol apie tai 
neteko gifdeti/ Reikia atsimin
ti, kad ta valdžiai žandine bu
vo dito’ta tada; kada buvo pats 
karščiavimasis dėl Smetonos- 
Valdemaro prasikaltimo.

Lietuvos autoritetai, smaug
dami pažangiečius, visai mažai 
domės tekreipia į Amerikos lie
tuvių spaudą. Ant kiek žino
ma, tai tik Amerikos lietuviu 
Jiolševikuojaneiaiį literatūrai 
"Kėlias~iižkirstir į~Lietuvą/~U 
Įdek yra dergimo ir žeminimo 
Lietuvos valdžios ^ištikimoje” 
spaudoje. Štai charakteringas 
pavyzdis. Brooklyno “V-bė” 
num. 67, rugpj. 21,1923Tedak- 
cinįame straipsnyje.štai kas pa- 

t . •
“Čarneckio atšaukimas iŠ A- 

merikos, kaip tiktai’ ir yra pai
symas amerikiečių reikalavi
mų. Amerikečiams reikėjo 
pavartoti stipriausi baslį,' kokį 
jie tik turi — neduoti nei cen- • 
to Lietuvos valstybiniams rei
kalams — kad privertus krik
ščionių demokratų didžiumą 
atšaukti savo visai atstovo vie
tai netinkamą asmenį.” - ”• ■

Ką šlylcštesnio Lietuvai gari
ma padaryti, kaip tą prie ko 
‘4 tautininkai’’’*1 su. pasididžiavi- 
■mu .prisipažino? Pirniiriusia 
dergia ^ą^rtstovą,1 kurs buvo 
Lietuvos vaft&ios atsiųstas iš
gauti Amerikos pripaižinimą 
Lietuvai ir kuris savo misiją 
išpildė greičiau, negu bile kas 
tikėjos. Toliau tas “tautinin
kų” laikraštis prisipažįsta sa- 
botažavęs Lietuvės valstybinį 
darbą. Tas 'sabotažas buvo aiš
kiai matomas laike atstovo 
Čarneckio bonų platinimo' va
jaus, laike aukso-sidabr^-va- 
jaus ir laike registracijos. Ta
da bašliniąi patriotai buvo pa
rodę didžiausią savo5 uolumą, 
kad tik Lietuvos valstybiniams 
reikalams nei- cento netektų.

Kur Lietuvos autoritetų 
akys, kad neinate tokių’šabo- 
tažninkų.

Centro Pirmininko Prakalto 
—NitorgHTOd^ta dfądHkir-lS^dz 
L. B. K. S. CoTmectieųf apskri
tyje. ■ /■

Gruodžio 8 — AVaterbury, 
Conn.

Gruodžio 9, po pietų—Brid- 
geport, Conn.

Tiaven, Conn. .
Gruodžio 12 — Brandford, 

Conn. .
Gruodžio 15 — Meriden, Ct.
Gruodžio 16 (po pietų) —- 

Poquonock, Conn.'
Gruodžio 16 (vakare)—Nev1 

Britam, Conn. . .
Gruodžio 17 ■— So. Manchos- 

ter, Conn. ‘ ° ,
„(tmiodžio.1.8Hartford, Ct.

Michalina Blažausknite
L. D. -S. Conn. Apsk. B-ašt

NoirrOEmLLOYD
LAIVOKORTi

JŪSŲ GIMINĖMS iJETtr
— P e r — 

BREMENĄ
DIDŽIAUSIU VOKIEČIŲ 

Gražiuose 1 klesos kambariuose 
rlzuota Linija Lietuvos Emlgn 
Informacijų klausk vietos ngent 

NORTH GERMAN LLO ' 
192 Wa8hington St., Bartos,

JRAUGIJOS IR KUO

DOUBLE POINT 
“MANTU" 

COMFORTSAS IROM

Ar parodė juma musų agentas kada 
nors, kokius duoda Oazė prosas Ir jo 
vartojimas parankimius? Jeigu ner tai 
pašauk bito vienų, iš miiųų oflgų, arba 
parašyk atvirutę. Mes pasiųsime žmo
gų su prosu, kuris parodys Jums, kaip 
viskas^ veikla. Nare] kl»| --prĮprįitlmo.

Dau^mo^ 
terų mums praneša, kad savaitės pro- 
sinimas’ joms kainuoja tik 3 centus. In- 
mokėti už prosų reikia tiktai 75c. Ir 
prosas bus Jūsų.
B08T0N CONSOLipATED GAl? CO' , 
LauTenee Bldg., Trehiont & IVėst Sts.

. Tėlefonuok Beach 7060.

Gruodžio 20 d. Kasima, N. H.
— L. U K. S. kuopai.

Gruodžio 21: d. MaAėliešter, 
N. H. — L. D. K. S. kuopai.

Gruodžio 22 d Lewiston, Me.
— L.D^K. S. kuopai.

Gruodžio 23 d. Rumford, Me.
— L. D. K. S. kuopai.

Moksleivis P. Daužvardiš kalbės;
Gruodžio 8 d. Patersone.
Gruodžio 9 d. Brooklyn’e 4 vai. 

po pietų 12 kuopoje o 8 vai. vak. 
10 kuopoje; New York €ity tuo- 
jaus pa .mišių.

P. S. Ndrlntiei surengti P. 
Daužvardžiui maršrutą L. D. K 
S. Spauuos reikalams greitai 
.kreipkitės sekančiiLadresu: J. Se
reika, apskr. rašt., 211 Jefferson 
Si., Newark;.N. J.

-».
f

Specijalis Pranešimas |
* Atminkit, Imd jau labai mažai; laiko: liko iki KALi5f)Xk ĮVeigu manot V 
iy pirkt DOVANAS dėl savo mylimų, tai nelaukit ilgai ■—žinot, kncl plmes* T 
y nl daiktai geresni, ir didesnis pasirinkimas. Ir Jus nelaukit paskatinės įl ‘ 
S dienos, ateikit j mu^.KjtAVTūW> kur galima, visokių daiktų gaut, gra- M 
A žiose kalėdinėse skrynutės. Jei vaikinai nori pirkt panelėms, dovanas, n 
y ateikit pus mus, mes turim šilkinių. Kamisolų, Kofsetveisėių, Naktinių Į)- 
$ Marškinių, Batli-Robes, Ramonų, Veisė!ų„ prėslų, Pirštinių, Prijuos- & 
I ) ^lųų. Kepuraičių, Ir tt.. O jei merginos pirksit vaikinams kalėdinių do- n 
y vanų, tai turim.gražių Marškinių, Kaklaraiščių, Pirštinių, Kalikų, Svė- y 
? terių, Guzi kų i r t. E Vaikučiams Si u tellųt Kepuriųkių, Mergaitėms Bre- s 
A sinkių, Išsiūtų su Šilkam., Kitų dalykų negalim išvardint. Kaip ateisit, A 
y pamatysit, Viskas gražiai feūttiisyta Kalėdinėse skrynelėse. Kas pirksit Ų 
? pas mus, tam suteiksim dovanų GRAŽIAUSI KALENDORIŲ 1024 JIE* ž 
A TAMS. ’ A
| s J. STOšKIENĖ ■ f

■' ■ - '• Worcester, Muss. A
Ten buvęs, žinoti, iv liiūsų viildzia. tToig'U

... t 1 •

r
U‘|

VĖLUVOS IK ĮVAIB
ŽENKLAI,

Ilgų . metu praktikos art 
mūsų dtrb% liudiji tflkst 
draugijų Informacijų dele 
Įdtėt ,

M.ri. Norkūnai, 
19 Fleasant St., ūvnnęe*

1

<
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GERA ŽINIA STO-
ROMS MOTERIMS 

Nemo budinantis gorse- 
tas No. 333 yra labai pi
gus, . drūčiai padarytas ir • 
tiktai §3.00. Adresuokite: 

>Nemo llygienic-Fiihioni Iammte r 
120 E. Ifith St., NeY^ Vork (Dept. S.1

Į
AR MANOTE ATSIIMTI G 

NES I AMERIKAI 
2029 Lietuviai atvašluos į č 

metą.
Leisk musų ražtlnel Kauni 

gelbėti Jūsų giminėms Išgauti 
i pertus ir vizas ir tinkamai 
prirengti į kelionę.

Nereikia laukti dėl vietos 
rintiems Cunard linijos latvi 
tės. Cunard laivas Išplauki 
Europos kas kelintų dieną. Cu 
laivakortės yra geros kelione 
AQUITANIA, BERENGARI 
MAURETANIA, greičiausia 
kelionė tarp Lietuvos IVAju

Dėl smulkesnių infor 
malonėkite susižinoti w 
vietiniu agentu arba mm 
nėję. ' '

CUNARD LINE, ft. ' 
120 Statė St, 
JBoston, Ąlass.

MOTERIMS IR MERGINOMS!
Gal jįjs- turit Geltonus plautais! O gal įųą plaukai yra Juodi!. 

Ar Kantoniniai Rudi, ar AuĮšsinfts- parves; Hatisvi plaukai ar Ytelj. 
kai Raud«nil Vienok neiiurint kokias spalis jie l»butų. neleisk 
pleiškanaiiš sunaikinti jįj, gražumo! i * ■ ■

■ jRtiffller' aUikš tai, Jei tik laiba laiko . Juos naudosite.' J 
bežiūrint m- jtįs savo plunkus dar telx‘di'vit supintus i tašu ur su 
suktus į mazgų,, ar irai jau esat trumpai n'-siklrpę, vienok jn$ neg 
lite daleisti, ktul tieSvūrioSį iškrikę' p’<&tawr S-agaiivtų Jūsų, išvntz 
iliji Jnjn.s! lĮCreikę.s.kfnt.Sti tpmngiunb' (tėtei nlča>jrmo ir bcsdlupjma 
galvos odos, jei naudosite t lįaffltt,

NotikC-klt niusų žodžiui. Nusipirk it C5c. bonkiį ir pačios per- 
SitiĮtrinklto. krfd RaMit yra mirtinu priešu pleiskanų ir kastu-yra 
puikiausiu. plakt, tonikų, koki tik kada esate rarudojęt Gailinu, 
gauti aptiekę*,'. ■ ' • .

F. AD..RICHTER & CO.
304-1I4 Sė. 4th Strect Brooklyn. N, Y* ■

s e r g a ir e i o s m o t e r te
JŪSŲ ATYDAl

Dr. GEDVYLOS gyduolės sugrųžlno sveikatų šimtams nusilpnėjusį 
torų, kurios buvo nelaimingos i& priežasties tūlų moteriškų Ilgų.

MOTERŲ TONIKAS-^Sustlprlna kraujų, nervus Ir vTsą moterte 
temų ir reguliuoja jojo veikite KAINA ■ - -----—>■ 

. ANTISEI*TIKON—-S^tkatorf Milteliai pusimazgojlmui, relkallngL k 
vedusiai motetei, K4JNA*-"' ~7-. gfr r

GYVASTIES ELINIRIUS—Stebuklingas vaistas, nuo Reumut 
Saušgeilū ir užsisenėjušto šalčiotdel vyrų Ir motetų.. KAINA——

ŽOLINIS LINIMENTAS—Geras trinlmus nuo visokių škax 
KAINA k M * » n , , , , . , , , i j į , ,O , , M44 » » ,* , HM ..Oft

Visi’vaistai prisiunčiami per paštų po aplalkymul money-order’lo. 
su antlekoje užlaikoma didėlė Įvairybė gyduolių, lietuviškų žolių Tt 
fmnų.’ TIKRA LIETUVIŠKA TREJANKA—450 centų pakelis, 
GOODUTLL DRUG COMPANY, 12015 Jos. Campnu Ava, Detnjtt, .*■y ,  •, l . j..• ... .

BY toms RICHARB
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p A ft.B>i r i ir K A s
i mums reikiamą ąąm^uį.
į Pažinimui sodžiaus jaunimo, 
neužtenka išžiūrėti tai koks jis 
šiandien yra, bet dar reikia |

4

*

Linksmybes dienos.

Kiekvienas buvo, o gal ir y- 
jaunas;.. kiekvienas, kurs 
'gyveno jaunystės laįkotar- 
ąiškiai suprato ir atjautė 

malonumą, gražumą, stebūk- 
^gumą *. y Kiekvienam švie- 
: prieš akis gi’aži' vyliojanti 
teitis.. Kiekvienas džiaugėsi 
uo. margu, linkbmiu gyveni

mu. Be abejonės, buvo ir iš
metu. . Varguolis ar našlaitis 
egali lygiai' grožėtis jaunyste, 
iįp jaunuolis ar jaunuolė vi-

:uom- aprūpinti. Bet-gi,.
< kiekvienas pripranta prie 
va luomo. - Našlaitis džiaū-

* ’ * • t . t •• •

asi ir jaučiasi pažemintu, I<a~ 
i jam tariama malonus • pa- 
iiodos žodelis) džiaugiasi.ma- 
ydamas aplink save tiek daug* \ 

*1 Te - v — • , i— .

vmno, tiek energijos, jei ne 
jaunimas, i kurio, tarsi, verž
te veržiasi begalines jėgos, ir 
noras veikti ir veikti, nestovė
ti vietoj. Bet. neretai, savo 
veiklumu Įpranta Į ką nors, ir 
tas į jį taip į kūną ir į krau
ją Įeina, kad jis, su laiku, lie
ka to įpročio vergas.

Jaunimo svajonės.

Jūroj, .kame daugiau,

;ą, kurie lygiai kaip ir jis -r- 
eturčiai, bętvistiek pat pa

kruti savo gyvenimu, savo 
ūmi. Turtingesnių tėvą vai- 
, džiaugiasi, kada jam įtei- 
ina nauji rūbai, * kada lei- 
ama eiti į pasilinksminimus 
juose dalyvauti, ko naš'lai- 

eleidžiania nuo pikti) šei- 
tką. Tiek vieni', tiekant- 
laugiasi turėdami tyi’ą ne-' 

ristą, biauriais jausmais, 
Į; elgdamies , kaip pridera 

~nš dof am jaiuiūoliui ar jau- 
OI . ,

Kaip pasiklosi, taip * 

išmiegosi.

ai jaunystės laikotarpis 
’kąs, kada mes augame, 

me, rengiamės “ į toli- 
gyvenimo laikotarpį, 

te turėsime pasirodyti 
s, tvirtais vyrais ir mote* 

kada tirrėsim parodyti 
prdįo ir kūno jėgas, dirb- 
įvairius kūrimo darbus.

.la, tasai mūsų veikimas ir 
toks, .koks bus mūsų prie 

.ai’bų prisirengimas, ‘fjtąfe 
įklosi, taip ir išmiegosi”— 
.o žemaičių patarlė. Toji pa
le visiems pritaikinama: 

vtam ir bemoksliui, turtin- 
beturčiui. Kas ką jau

stoj buvo gerai išmokęs,ne- 
nirŠ to ir žiloj senatvėj. Kas 
noko taupyti laiką ai" skati-
t, tas viJada to netruks. .-' f , • l

Mano tikslu yra išnagrinėti 
i pasakymą: ukaip pasiklosi, 
iip ir išmiegosi.” Visiems aiš-
u, gerai' susiklostęs, - gerame, 
atale gerai miegosi, taip-gi 
.erai išmiegosi. Brisitaisyinas 
nitalo — tai jaunystė, miego- 
tnas — jei taip galima pasa
li, žmogaus gyvenimo vidur- 
ažis ir .senatve. Tat-gi pa-
rešim: kaip turim kloti s sa- 

. gyveniino'patala, kad gerai 
me-miegojus, ir kokios pila
ntys verčia mus taip, o ne ki- 

• to susikloti patalą. .

Dažnai šaltame: jaunas žino- 
n — tai laibas medelis,: iš 

ūrio, movint, jam augant, 
argi nesutrukd^iūs to augimo', 
Jima padaryti' įvairiausią 
vmą lankus ir dar kitas f Igų- 

. s v Taip pat jauną žmoglį ga- 
ą išauklėti.doini ir'nedoru, 
uit į tol kokio dofe^ Mp’s“ 
bus jo auklėtojas ir kokios 
inkyhėšyeike jam auĮdėjaų- 

Tų gBįyalrįų. aplinkybių 
'almą žinbgų begales, nes 
tolau niegsta įvairumus, 
i ifonislm,. jei Ue jauni- 

gyvis, .yisur

van
denų, uolų, gyvūnėlių, ten 
daugiau menkių, o kame daug 
menkių, beabejonės, ten ir 
hairgžirvešęTaip patir jauuno- 
inenėj. Pradeda atsirasti* ja
me vienas koks menkutis jaus
mas ar svajonė, tas gamina ki
tą ir taip pagaliau išauga ga
lingas jausmas, paskui kurio 
seka noras, „ toliau, darbas, o

J

Tai-gi ir pažiūrėkime vysty
mąsi jaunimo, minties, darbo 
ir darbo pasekmės.

Sodžiaus jaunimas.

Aukščiau minėjau, kad jau-
• «r-

nimas* nėra vienodas. Jauni
mas, gal būt, būtų vienodes
nis,1 jei ne turtų ir auklėjimo 
skirtumas. Jaunuomenė auk
lėjama gerose: sąlygose, auklė
jasi vienaip ir turi savas blo- 
gas ir gėraš puses, taip-gi auk
lėjama, daugiau ar. mažiau, 
blogose sąlygose, turi savo iš
siauklėjimo ypatybes ir savas, 
blogas ir geras puses. Tat-gi 
ir mums reiks skyrium peržiū
rėti' sodžiaus ir skyrium miesto, 
ir taipgi skyrium moksleiviją,, 
nes tos trys grupės nors ne ak
lai. arba visuotinai, bet r vis-gj 
skiriasi tarp savęs. . Pirmąsias 
dvi labiau būt galima jungt į 
vieną, nes tiek -sodietis, tiek 
miestietis, Lietuvoj, dirba be
veik vienodą ūkio/darbą. Ki
tose šalyse, kur miestiečiai pa
prastai užsiima prekyba arba 
amatais ar darbu fabrike, tada 
galėtume * išvesti griežtesnę 
skirtumų liniją, bet dabar, fab
rikams mažai pasl nms išsiplė
tojus, gyventojai verčiami už
siimti ūkio darbais. ■ Kas kur 
gyveną ir kokius darbus dirba, 
tai tokiu ir vra.

Barant skirtumą tarp tą tri- 
ją luomą, negalima pasakyti, 
jog kiekvienas iš tą luomą turi 
visai savotiškas geras ir blogas 
puses ir kad vieną kurią-pusę 
būt galima atskirti nuo kitos. 
Visai ne. Jau matėme, kaip 
sodietis, berniukas ar mergai
te, mažai tesiskiria nuo mies
tiečio, o moksleivija iš kur at
sirado, jei ne iš tą pačių so
džiaus ir miesto vaiką. Taigi 

■vėl kįla abejonė, kuriam tiks
lui daryti tokis skirtumas, jei
gujie mažai kuom nuo viens 
kito tesiskiria? Tasai jų skir- 
tuniąk pasireiškia jų dvasioj, 
jausmuose. Pas sodietį jaks
imu, tokiame stovy, pas mies
tietį ar moksleivį A- kitokie; 
moksleivio tokiu dvasiu,, sodie
čio ar miestiečio a* kitokia, 
Jausmą ir dvasius kkirtūmas 
■prįklauso 'nuo ašmens auklėto- 
jo. Taigi trumpai pažtnlgsįm; 
sodžiaus ir miesto -jaunimą h*3. 
gi mokšleiviją, ją auklėtojus Ir 
aplinkybes, '.kuriose yra aūklė- 
jaini." Kad pažinų^,. kieno- 
mors jausmus, dvasią,: reikia.

J

ta tokiais, o ne kitokiais. Ži- 
n6ma, jie yra tokiais, kokiais 
juos tėvai išauklėjo, nes jie ki
to mokytojaus, t beveik/ neturi. 
•Tėvai — tokie, kokiais juos ją 
tėvai išauklėjo ir t. t. Tokiu 
budu išeina, kad dabartinis 
jaunimas turi, atatikti tam jau
nimui, kuris gyveno kelis Šim
tus metą atgal. Bet juk taip 
nėra.. Taigi, buvo dar kitos 
priežastys, kokios žymiai pa
veikė į jaunimą. Tos priežas- 
dys yra — tai nauji laikai, 
miuja gadyne, nauji išradimai, 
naujos pakraipos, svetimą tau- 
tu užplūdimas, okupacijos, lai
kai ir daugelis kitą. Susidė
jus tiekai daugeliui priežasčią, 
jaunimas ir tapo nauju būdu iš
auklėtas?^

. Senovės jaunimasl

galime pasakyti, jog senovėje 
•lietuviai buvę daug* darbštesni, 
negu dabar. Mat, nesant, Lie- 
į tavoje, plačios prekybos, ne
buvo galima patenkinti gyven
toją fabriką . išdirbiniais par
gabentais iš svetimo, krašto, 
fcek senovėj, Lietuvoje, buvo 
fabriką visi žino; - geriau saky
ti, jog nebuvo nė vieno fabri
ko. Ką turėjo, tą turėjo pasi
gaminę savo rankomis ar par
sinešę, kaipo grobį, . iš karo, 
nuveikę kaimyną. Visus men
kos, koki tada galėjo būti, ū-

Į.
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fettodido t i, iftžį 

taita s*v«> 0 vaikui laiko na- 
o jęi ir leidžia baigti 

tik iiąifcta mokyklą ir toliau 
nebeleidžia, nors tam lėšų už
tenkamai turėtą.

j “ Ką-gr veikia jaunimai na- 
muose? Svarbiausias darbas, 
;kurį jie turi dirbti, yra ūkio 
■darbas. Vaikai, kuine dar ne
gali daboti gyvulių, būna na
muose su auklėmis ar seniais 
neinančiais dirbti lauką darbą. 
Tie jų auklėtojai, mokina po-. 
teriiį pasakoja pasaką, mįslių 
ar net mokina dainą. Patys 
auklėtojai dažniausiai nemoka 
"skaityti,' tai nepratina prie to 
įir vaiką. Augesnieji vaikiu-
Z ' • • f

* r" • -- 
gyvulius, o žiemą, jei neina mo

r
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iįyita, tq jfe Jįę
Wo 
jo * apie platųjį pasaulį. Jų 
jausmui buvo žemi.

Bet fe tąrpa tų, taip blogai 
ąųįlĮjąmųF :vąikU ^Bfeasdąvą 
fe teilų, kurį2 parodydavo ųe- 

voliuta* tas ta* 
Jų nienkutė siė- 
kukamo esant 

pepąpmstą Šviesą, kuri juos vi* 
jįodąvo, fe jie verždavosi ten, 
įmw jų pliekdavo tik didžiu 
vargų, ir nekartą jau pasiekus, 
fe paėmus tą baimes žiburėlį* 
norint nešti savo broliams, 
žiaurus priešas, greičiau, iš pa
vydo nužudydavo jį. Daugiai, per visą'vasarą, daboja 
aukų atiduota kol lietuvių vai
kai gavo mokyklas pamatė ir kykĮom ar neturi kas juos pa.- 
joseęfiiė kalbėtigimtąja kalba.

Šfondienjaujiuolis ar jau-

šių dienų jaunimas.

UUOlė, be išimčių ar jų tėvai [mažų dienų, skirta auklėti jau- 
turtingi; ąę nę» visi gąli mokiū-
A* 1 ’lL-'T* ••.. •• •■■•

semti tą šviesą, dėl kurios at
gavimo tiek amžių darbuotasi. 
Bet pažiūrėkim, ar visas jau-, 
nimas lanko mokyklas ar dau
gelis palekia, ginmažijos šie- 
įbasį Qįį kaip mta dalis. Ko 
!de> gir W dėlto, kad ją ne- 
lėidžia jų tėvai, .sakydami: 

.vaikai mokėsi mokyklose, mo'-- “mūsą tėvai buvo bemoksliai,, 
nemokėjo nei rašyti, nei skai
tyti, mėš esame bemoksliai. 
Mūsų tėvai puikiai gyveno, bu- 

pūyalgę fe apsidarę, mes; ba
do Mematdm, tai-gi vaikeli, ar 
tiį kitokisį galėsi gyventi ir be venime. Tas laikas yra laikas, 

[ mokslo.” Tokiūtai būdu pa-kada iš vaiko galima padary-

. . fiiiį,iw'.
tok" w kh 

toą) 4$
♦ - hilFlXL«-jė

pas kaimyną ir keletą 
bertainių saldausmidučio. Kad 

’ tuvių medžioklės, puotoj pa^
k 1 ‘ " -* ‘ 1 mta* h <taai

nereikią^
seąoves žaidimų maliutoąžsįįĮ- 
ko iki mūsų dtai^bs&t svoeb 
bta rėdą,
kąi-kw LUtaojeų vartojama 
Gerai žinome, kad jie mokėja 
linksmintis, dįipmM ŽWW 
pasakas pasakoti ir daug kit
ko.

Telaiko, pHiių gyventojai, 
tūrėjo visąi tokius pat papro
čius kaip ir kaimmčiai» nes pi
lis juk ir buvo gyvenimas keik
tos ūkininkų, kurie, apsigym-

kės įrankius, pritayvius jffek* 
lūs, paprasčiausius ąpdaruą 
gamindavosi patįs namie.. J&. 
^oriškose apysakose* daugely 
vietų randame,’ nupasakota lie-

'silinksminimai, karai ir kiti 
jų darbai. Vidur matome jų 
narsumą, vikrumą, mokėjimą 
apginti save, nes kiekvienas lie
tuvis pripratęs kovoti giriose 
su žyerimi's; medžiodamas, 
kęsti badą, šaltį nuo pat mažų 
dienu, nes tėvai verčia vaikus 
viso to mokintis,“ kad pasiga
minus sau maisto ir apdaro.

Pasiklausykim ką sako Ba
ranauskas apie Lietuvos miš
ką:

•=— Miškas buvo Dievo ne po
no, — sako jis —- kur lietuviai 
racto priedangą nua vėjąr aud* mui nno priešą apvedė savo 
rą, bado ir ir priešų. Miškas 
buvo ją turtas, jų klėtis ir 1.1.

Ir trūsdavo, lietuvis su su-
r * #

mumis, per dienas miške, tai 
medžiodamas, tai įkilus kelda
mas (bičių avylius), tai mal-

ikitką veikdamas. O miškas bu* 
[VO pilnas turtą.

Pasilikusieji namuose arba 
dėl blogo oro neišėjus į mišką, 
nors lietuvių kiaurus oras nei 
kiek nebaidė, dirbdavo ūkės į- 
rankius: indus, kretilus, ark* 
fus, pindavo’vyžas arba malda
vo girnomis grūdus. Motery s 
ir mergaitės ar verpdavo, ar 
ausdavo drobes- arba siūdavo.

- i *>•

rukus. ‘
Nekartą susirinkdavo, ku

rios nors apiėlihkės (nes tada 
miestij nebuvo, apart pilių,

kaimą siena.
Vėliau, luomams, tanigaik- 

Ščių, turtingųjų arba bajorų ir 
vergų, susiskirsčiusį ir lenkams 
ėmus apsigyventi: Lietuvoje, a 
^ar labiau 
tam prasčiokų luomui <bu£o 
sunku, nes ant jų galvos buvo 
kraųjama dtdlžoji dųfc ftr 
visi mokesčiai, neduodamą mo
kyklą ir 1.1 Jaunuomenės, auk
lėjimas pįsidarė nepaprastai 
sunkus. Tuo pat laiku, kada 
įkitoso valstybėse* Kdtų' tautų

kėši savo kalboje, lietuviukai 
lietuvaitės ganė tęvų ar dvaro 
kiaules ar baudą arba per.die
nas užpečkyje lindėjo, bijoda
mi pasirodyt lauke, bijodami 
pamatyt, piktą poną, kuris- ne
kartą žiauriai pasielgdavo su

i

i ■*

mokintų, iŠ; sūvęs.nieko nepra
dedami, perstovinėja be darbo 
arba gerai, jei turi skusti bul
ves. Mergaitėms, jau nuo pat

Į

\
1'

ISIJ&

niausius broliukus ir sesutes ir

gali duoti žilas senelis ar senu- . 
tė arba jauna neprityrusi auk- Į 
lė vaikui, kuris kasdien trokš
ta naujumą, kurio1 jausmai 
•judrūs? Labai mažai. ( Senu
kas pergyveno savo amžių, ma
žai beprimena savo jaunystę, j 
menkai tesugeba pažinti vaiko y. 
psichologiją. Pažinti vaiko Vj x 
.psichologiją, pąžinti jo gerus l . 
:ir blogus darbus! ir sulyg tą l į 
darbą duoti Šiokius ar tokius . \.

■ ■ ■ ■ V
■patarimus, nepaprastai daug V‘ 
reiškia tolimesniame vaiko gy->.

i

't '
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ciaus kiemo, tai iš ten išbėgo du lekaju, ilgais 
rausvam siautalais užsidengę. • Inėjus kieman,

L girdas pasklidęs. Kunigaikštis sumanė pasibo 
į vyti tuo didvyriu. • ' •
Į * Kai Don Kišotasišdidžiai prijojo^rie augs-fUaržygį' pasitiko. M paneli ir uždėjo ant jo pe-
! tų asmenų, tai Saneo. Paužai davė ženklą, kačfečių puošnų ploščių ir akymirkoj ant paločiau 
Į nori nušokti nuo Ęozinantik Sančo skubiai žėn- 

ge nuo asilo, Kad. palaikyti pono kilpą.' Nelai
mei Sančo ko ja įsipainiojo.-į paprugą.1/ Pats at
sidūrė žemėn, o koja kabojo papingo šniūruo
se Don Kišotas tuo tarpu manydamas, kad Sau- 
čo jau laiko jo kilpą,' norėjo akyvaizdoje kuni
gaikštienes, kunigaikščio ir palydovų vikriai nu-, 
šokti. Bet papingas nebuvo priveržtas^ tai bafe 
nas ir karžygis dribo žemėn. Didžiausią gėda j 
ir apmaudą kentėdamas, Don Kišotas- kažką 
murmėjo sau po nosimi ir ypatingais' žodžiais 
garbino nelaimingą Sančo* kurs buvo pakaitąs 
už kojos. Kunigaikštis, matydamas garsų kar
žygį ir jo skysta palfepe savo paly"
dovams pagelbėti, j lems. Prikeltas. karžygis uo
rėj o priklaupti prieš, kunigaikštį ir kunigaikš
tienę, tečiau kunigaikštis, nušokęs nuo žirgo ir 
apkabintlamasDon Kišotą tarė:

. “Man gaila, kad per skydininko kaltę toks, 
tamstai nesmagumas ištiko ant mano žemės. Bet 
[žinai, kad pei skydininkų Iiurbystės būna ir bai
sesnių dalyką.” .

“Šis atsitikimas” negali sumažinti mano 
džiaugsmo iš priežasties susitikimo su jūą ma
lonybe. Jei mane būtų prarijusi ir žemė, tai ir 
iš ten aš būč iššokęs pas tamstą. Mano skydtai* 
kas (tegu jį dievai) labiau mėgsta litaviu taba
luoti, negu savo pareigas eiti. Tėčiau'ar raitas 
ar peščias aš pagatavas jūsų skaisČiausiaiponiai 
patarnauti, ” tarė Don Kišotas. 

: “Atsargiau sų kompliinonfeisj” tifeė kuni
gaikštis. ” Tol, kol Dutaiėja gyva, .tijl tięra jai 
■lygta’* .. .■.•< ■•:?■ _, ;

Tuo tarpų Sančo Pauža jau buvę lūtaas fe 
jis ėmė balsą Raibąją teČiąų jfe buvo 

vykti nąm Kąi^^Bozinaųtąs buvo, gatavas/ tai 
sėdo ta jo Don Kišotas- Ktagaikstis jojo ta 
tauta žirgoy įkunigaikštienė; joją tarp kta 
gaikščio fe Don Kisoto. 
W Šaųčo neatsilikti nuo jos. Šųta be galo 
gūsi,' taydatoas esąs kunĮgąikžifeta ntanėr 

ję. . ■ •' .'k,-;';' ■_■■-. * — -
r Kai partija jąu buvo netoli dvar$ • taį 
niguikštfe zovadaįšiltai ta pfem pūtimus

S ; • x,r / . ■ 

Dou J&įšotas kimigaik^čio palociu je.

SSekanią dieną apyvakaiiu, išeinant iš miš
ko, Don Kišotas išvydo būrį žnionią, kurie kaip 
vėliau pasirodė medžiojo. Tarp visą labiausia 
atsižymėjo viena raita puošni poni. Ant jos ran
gos buvo"erelis. Iš to Don Kišotas padare išva- 

’dą, kad ji yra augios kilmės. Todėl Don Kišo
tas tarė SanČui: ;

‘4 Skubėk, Sančo, pas aną ppnią ir nužemin
tai j ą pasveikink. Pasakyk jos malonybei, kad 
aš Liūtą Karyygis-ją sveikinu ii’ kad aš norėčiau 
'jos rankas išbučiuoti, ir tcipgi gaįavas visokiais 
indais jai patarnauti.

Sančo užkirtęs savo asilui, kaip vėjas pasi- 
eido pas šaunią ponią. Prie jos prijojęs, stai
ga nušoko.ir atsiklaupęs tarė .*

“ Gražioji ponia, anas tenai karžygis,. kurs 
vadinasi Liūtų Karžygis, yra mano ponas, aš jo 
skydiniuks Sančo Ikūiza* Tasai karžygis mane 
pasiuntė suteikti jūsų malonybei jo pasveikini- 
mą ir jis norėtą jūsų malonybei patarnauti. Iš 
to jūsų malonybei bus nauda, o jam garbė.J’ 

. “Ištikrąją, skydiniiike,’’ tarė ponia, “tu- 
prideramai atlikai savo pareigą. Kelkis, nes ne\ 
pritinka klūpoti škydiiiinkui tokio garsaus kar- 
•v..**-} • ? ’

Sančo atsistojo ir nustebintas buvo ir ponios 
puošnumu ir jos malonumu.

“Pasakyk, .skydinuike/’ tųrejį0nia,;“ar ne 
apie tavo poną yra išleista knyga?“Ar ne Dulėi- 
nėja.jo pana? -Ar ne Sančo Pauža ja skydinin- 
cas?”’ ■ ' ' ■ .• " '■ ■ - ■

4 . J '

“Tikrai viskas taip,” atsako Sančo. 
“■Matau man girdėti apie tąi,M tarė kimi* 

gikštienry ^todėl eik pas ;sayd pėuą ir pasakyk 
jam kad aš imrlu jL platinti savo■■.yątaitiįe.^.- 

Smičo tlžiaugšmo kupinas paskubėjo pas sa-. 
vo poną; ^Rinktiniais;įžodžiam savo ponui 
rū gražumą ir mandagumą ponios. ; Dou Kišb*- 

_ ___ ĮasišsitiM^itMito* pasitaisė> ibĮmų,^ pentinais 
Susiūk jek tėmyH’kioJrvfe, imakstiao KoHmemtij ir jie&iosfl pabliiffiioti tat-

r

KCik taiu bądu, ir pasišaukė savo vyrą ir jam pasage,,.kad čia bšąąlgi^khijūmu ItaOoM Kaip tik Jft^fokar* 
ką, gejį ' apie kuiį|jau

j

W

' f
'i.

ną ją .darbą,- kiekvieną jausmą nigivikštįencs 4*ankų}. Tuo tarpu kuiugaikstiėne

v 
“v* *

• >

v.s
igalefijų pasirodė minios žmonių ir šaukė :■ 
: . “Sveikas prašmatnusis karžygį LaMaūČos 
‘Don Kišotel” 
t ■ .

Takas į palečių jau buvo laistomas kvepy- 
lais. Visos tos ceremonijos džiugino Don Kiso- 
tą ir pirmu sykiu Jis jautėsi esąsprideramai, kai- ' 

i po ta-žygis-kla jūiias priimamas paloviu je. San
čo Pauža neatsiliko nuo savo pono. • Tečiau inė
jus. yidun jis atsiminė savo asilą. Parūpo janį 
kad jo gyvulis čia būtu prideramai pašertas.. To
dėl jis priėjęs prie vienos panelės tarė

“Gerbiamoji,, prašau tamstos išeiti už.palo- 
ciaus vartą, kur rasi mano asilą. Teikis ber
nams paliepti, kad jį gerai pašertų/’

“Ne mūsą darįas rūpintis apie kažkokius a-^ 
silus,” atsakė panele. *

į “Kaip tail Garsiąją istorijos karžygiu gy- 
vulius aprūpindavo panelės,, a apie pačius kar* 
žygius rūpinosi ponios,” atsakė Sančo. 
1. “Žmogau, atsitrauk nuo, manęs, ” tarė- pa- 
pelė.' ■ ' \.

“Tu senmerge, ” suriko Saučo.
“Tu gyvulys, tu smirdi česnakais,1! šaukė į- 

.tiižiisi panelė. ę ;
; j, Laimei čia jsįkišo kunigaikštienė ir klausi
mas buvo išrištas. Šitas pašnekėsis višioms pa* 
tiko, tik dėl jo raukėsi Don Kišotas.- 

! zPo to Don KisotaeHr jo skydininkas buvo 
nuvesti į atskiltą kambarį, kur jiems duota balti* 
įniai persimainyti, Drie tos progos Don Kįšofas 
Šitaipprakalbo į savo slidininką:

“Sakyk tų man parše, tu pusgalvi, ar prL 
?tmka Įžeidinėti panelę ir dar^gi prie šitokių augs- 
tų asmenų ?' Ar tada buvo laikas galvoti -ir kal- 

.. , „ . JHtigyvulius? ?^gi įtoaišku, W jeišei-
pibalnoti JRozįiĮantą, neš rktagalkštis norėjo JnunMkai apie mtis taip rūpinusįtai aprūpins 

fe mūsų gyvulta - Bei .mėdea* Įlievo tu laikyk 
sįIvo liežįfeį.uždantų?. Atsiminfe tw zyicga, kad 
ponai gerbiami pagal py tarną. užšil^ikym:y n 

' Sąnęo pažadėjo padaboti.savo-liežuvį. . -
; Kai Don Kišotas jau persfeėdč, <• tai atėjo 
■dvylika tanių lydėti jįįpįetųy Kmtigaikštieiiė 
lauke jbk Tarpduryje tioii Kisotų pasitiko kuni** 
gaikšMs fe dvaro kapelionąs? , 1 ■ / ’

pietųkeletą ^syki’l Haiiėo 
Bidpm aavb įšikišftnu padarę Don Kištai ge« - 
dos. ■ ' • •■ ■■ ■■ /

alios kunigaikštieuč paklausė Don Ki-
■ . / _ ... . j. . ■ ■■■ ■ .•
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- ;ti. yi'skaš: ir, geras Jr blogas, 
ižmpguš, Paprastai^ :įr ;būnų, 

’Skad vaikas pasilieka sų, gimto
mis būda ypatybėmis,. nežiū
rint kokios jos yra. *Kiek turi 
daugesmo įssilavmimp, ar bu- 

• do’ ypatybių pataisymų, tai tik 
nųp vyresnių, ^prisižiūrėdami 
jų darbams. Jei kartais pasi
taiko, kad tėvai ai* kiti auklė
tojai, pamatę vaike blogus ^y- 
patybes, pataria, atkalbinėja 
jį nuo to, bet vaikas, kaip vi
sada pratęs priešintis, pasi
priešina, o nekartų išjuokia ge
rus globėjų patarimus. Vaikai

• geros valios visada paklaus'o 
tėyiį patarimų ir lengvai paša
lina iš savęs visus blogumus.

’ Atlankydami įvairius Lietu- 
vos sodžius, nekartų sutinka- 

•_ me švariai, padoriai išauklėtų 
vaikų, kurių tėvai, nors] daž? 

rv nai/metmtTngų'-^geba^mka^ 
■ maį auklėti savo' vaikus, arngt 

išleidžia, sulyg išgalių, 'moks- 
lus eiti.

Augesnis, nuo 15—20 metų 
amžiaus, jaunimas parodo visų 

visa galia', lies tuo 
laiku iš berniuko tampa vyru, 
iš mergaitės. — moterimi. To 
amžiaus-vaikai, s tengiasi pasi
rodyti subrendusiais, protin
gais, nekartų ima Sekti vyres
niųjų pavyzdį, nors ir blogių, 
kaip pav. degtinės gėrimas, ta
bako rūkymas^ griebimus! prie 
darbų, kuriuos nori tinkamai 
atlikti, kati parodžius Savo ga-

* ‘barnus.
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- Jsįiek senesmais'laįkaisv nęį|- 
siplė^jųs-ūkio- mąšįiuyns, y ja- 
vus^kuidavo spragįlaįsj-.įųb ar
gi ♦ visa£ tai,: kų^ pirmiau dary;- 
davo mėnesiais,; pądaroi viena 
diena, su pagalba mašinų. 'Pir
miau grūdus maldavo namuo
se, dabarmalūnuo^d/ Klek 
tenka matyti/ tiek jaitai, tmk 
seni palinčteiojami mašinų'nuo 
darbų. Žmonės turi daug Kuo- 
sesnio laiko/ ’ negu’seniau, Bet, 
tasai laiko turėjimas’ jaunimui 
daiig pakenkia.' * Jaunas 'žmo
gus, 'ktiriame. susikaupę tiek 
daug ėifergijoš, Anoriveikti. Ne
šant darbo, reikia tinginiauti. 
Nors, norint/ laibo visada 'ga
lima rasti, būt luekvienam* ne 
paslaptis/'kai geriau1 tingėti, 
negu dirbti.' . ' ' - ' ' '

» * 

te Blogieji papročiai. •

__ JmmimakdedįUiioSojolaiko 
praleidžia kortoms lošti. Lės-1 
darni kortomis, neužmiršta 

’*^drairgn^4afekėlio." Kas, 
patinga, ‘kad ir tie mažiukai/ 
jau mio'12“20 'metų’ antžiaūš,: 
ima rūkyti, greičiausia-dėlto,

; 1 " D

vįenųip> svetimos tautos, , o y- 
p^č, svetimos km'įąęmenės ,nž- 
pįūdimai.. <Bwį kariuomenė ir 
Jų valdžia ilgų laiką viešpata
vusi Lietuvoj, įąeše liaudin ru- 
Siškumų.—Rusai labiąu -racio
nalūs, gyvenanti jausmais ir 
mėgstą- syąjotį, negu piratiniai 
'dirbti.' , J11 kariuomenė, -kaip 
ir didžioji tautos dalid bemoks- 
lįai? nekultūringi žmonės, mėg
stą.' Šlykščių darbų, vengią 

f drausmę,. ’• Nemažai vargo tu
rėjo pridėti, karo vadai, kuo- 
met, jiems, pavestuose karei-• ► ' * - » 
viuose,. norėjo palaikyti draus
mę, gerą.kareivių elgesį, drą
są, ir 1.1. ,į

.Mūsų jauriipias, pamate visus 
svetimtaučių gerus ir blogus 
/darbus ir, --gal, . palaikydami: 

į j uos visą žinanpims,
taigi, negalinčiais klysti, vis
ką getui darančiais, ėmė sekti 
jų darbuį įr pagaliau matyti 
^epąrfatgąitaiii likosi, svetini- /teiwimu7ir p. 
taučių ■darbų, vergais. Jie ė-‘ 
iiiė" gyventi ir jausti kaip ir tie 
svetimšaliai; t. Jų 'darbai kas
kart darėsi šlykštesni, neclorcs-

įleisti sayo šaknis. 
klydusi jį. jaunimų stojo kovon 
teisus, duras jaunimas, kuris 
savo pavyzdžiu patraukė prie 
šviesos,, pnę mokslo, prie ko
vos su - nedorybėmis, -didžius, 
pulkus Lietuvos jaunimo.

. Nepaliko be žymių ir vokie
čių okupacijos laikas, kuris 
taip-gi teigiamai ir neigiamai 
paveikė į, mūsų jaunimų. Ži
noma, vokiečiai daug kultūrin
gesni, tvarkingesni, energin
gesni negu rusai,, taigi jie tu
rėjo daugiau teigiamai negu 
neigiamai paveikti j mūsų do
rų, valių, .jausmus.

Nors mums negarbinga, ne
gražu pasisakyti ir kiti gal ne
tikės, bet tai faktas kad mūsų 
-jaunimus, ypač po šio karo 
audrų, žymiai tapo! blogesnis. 
Jų dora/.kiek nupuolė. Pir
miau labai retai kur buvo gir
dima apie paleistuvystę, gir- 

r Bet šian
dien! šiandien paleištuvybė ne- 
retenybė, apie girtuokliavimų 
nėra nė kalbos. .

Aš, ir visi: galime tikėti, kad

T?rieš sų-( kimu stebuklus padaro. Nepa
prastai daug duoda jaunimui, 
jaunimo organizacijos, kurios 
įragina jaunimų šviestis. Da
bartiniu laiku, daug pakenkia 
jaunimui partijų kova. Pą'rti- 
jos kovodamos tarp savęsp iš
mokina žmones, kartu ir jau
nimų, šmeižti kitus, keikti val- 
džiųj kunigus,. bet kurių parti
jų/ neįgivendindamos žmonėse 
vienos-kurios nuomones. Kiek 
visa tai veikia į jaunimų — vi
si žinome. . .

Tiek-tai apie sodžiaus jauni
mą. t

a

Miestiečiai tokie pat kaip ii’ 
Sodiečiai, tik jie labiau drąses
ni, energingesni, visi jų jaus
mai labiau pakilę. Jie drąses
ni peštis, girtuokliauti, neap
lenkia* jų lytinis ■ ištvirkimas. 
Taip-gj, jiems lengviau- pasie- 
idama molcyklosy gTeičiau do
riniai lavinasi.

t

Aukščiau sakiau, kad lai- 
mingas tas- jaunimas, kuris, 
auklėjimosi laikotarpy, gauna 
lankyti mokyklų, gauna moks
lo. Pažiūrėkim, kaip jaučia

LL. , I ll»

na smarkiu gyvenimu ir, kaa 
aplinkai, tai jai žinomiu Žiū
rint praeitin poatomt K 
ką bočiai pergyveno kovodpli 
dėl mokyklų. Tušai svetimtau
čių šiurkštus ejgimųūs su 
moksleiviais, užgrūda juos, 
padare atkaklesniais, neįvei
kiamais. Išmoka ginti savo* • ’ 
teises, išmoko apginti save. ’

Laiko nebranginimas.

šių dienų jaunime, o ypač 
moksleivijoj ryškiau pasireiš
kia keletas blogų įpročių, kiu 
rių svarbiausi yra: svajonės, 
nepastovumas, nemokėjimą;? 
sunaudoti laiko ir keletas ki
tų.

Dažnai, kas-nora,; sėdi sau 
ramiai, žiūri į kurį-nors vienų 
taškų, bet jo mintis skraido 
kažkur toli, plačioje erdvėje, 

4 neišmatuotameTolyje .̂ Kartais 
meiliai, nusišypso' nė Įdek ne
judėdamas, ar širdis ima 
džiaugtis, ar vėl nuliūdimo še
šėlis perbėga pėr veidų, širdis 
ima smarkiau plakti, visas su
sijaudina. Taip sėdi gan ilgų

XJ

«^e.i^^tffi*waąg^Ms. SffiSSSStfl*
tapti. Sitaine darbe,jarmiiiio, &si- ir hittll +fri įbai mažesniame w •?,•« tn,n i»n ŠTOnt^ tnW,« 3ausiw k8leiasl darQS1 fat°- mūsn fetmii
fpct Tr?4^4WtiW^'^hnltrt ■•«»•■i m' i • • *’+ -ir binib tai ;lac>ai mažesniame ar jis taip jau šventas, tobulas,. ,.. TCn H fM reiškia f G ai L JcUU1HJtcblaek atsilieka (tabako pa- J^.mūsų jaunimas kaip, kadmaiieme? 0, ne. Čia “ apleidinėti d
prastai jos nerūko). Jos’uzsa Vo i&ižMeie bočių raanroČin, • ’Td_ te_c 'm; ute teia™ Z J ilgų Lukų galvoms, mastės,
•ima rankų ' darbais. Neviena 
mergaitė suka galvų, sėdėjai 
111a staklėse, ausdama'iiiargi:
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, Svetimų intaka., r
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■ Gana daug paveikė į.iifetuvįų, 
jaunimą^ žinoma -, ne- visiems

, , * > r ‘ -

rgetį niels aeiūjF, W $ 
įsiminti patarlę: “Mį 
klosi taip; išmiegosi.’* *

Pažiūrėkim kaip 
laiką kultūringųjųrvaka 
ropos, tautų žmOnės. K 
nam ją darbui skirtas t 
ras 
savas darbas. Pas juo* 
žodžių “neturiu laiko,” l 
sakyk kada matei voki 
anglą žiopsantį prie p; 
darbo? Turbūt neteko i 
tyti. Jie visada, dirbo ir 
da reikalingam darbui t 
ką. O pas mušt Pas m 
ką žiūrima per pirtus, į 
tam darbui nustatytas V 
tokslaįkas, .Gerai, 6 jei 
bus padaryta’ daug Vėlia 
dos nebus. Taip atsako l 
tuviai ir kitų neljt* 
tautų žmones. ^Atliksi 
laiku'—gerai/iieatlikfi^ 
bus bėdos. Tas nusivėlii 
prižadėjimas, o laiku neiš 
mus taip giliai Suleido,,š. 
kad gavo net tam tikrą, te. 
visko ” punktualumo ' vi 
Laikas jau pradėti, tinki 

įkąnežlSs'a 
mūsų jauniinaa įpras ve 
apleidinėti darbus. Mų 
ta maža, gyvena siauri 
tori,joj, tai-gi erdve niel 

‘negali nuveikti, bet' jai 
mamas ir nevaržomas 
kuriuo ji gali kaip 
naudotis. Ne viej 
mažų tautų išliko 1 
kėjimu sunaudoti 1 
lėtojai ir mokytoja 
darbuoti įpratinda • 
naudingiems da^L- 
doti laiką, taip sus 
viena minutė - neprat 
reikalo.

Meilės apsireišk'

Noriu tarti kėlėt 
pie meilę; kuri, p 
lagingĮoji,' dažnai 
nimų. Žiūrėk, vali 
tęs, pažinęs merga, 
tarsi, deivė pati^tS 
graižtt veidu, 'dpi 
kasomis, mėlynomis 
Jis ją įsimyli. Savo 
.tveria kuopiūkiausius 
kuolaimingiausią su jų 
nimų. Bet nelaimėk . 
kiek laiko ir nuslūgo t 
dysis karštis. Ima' 
viens antrų. Bet tai r 
Neapkenčia viens an 
nori nė matytis. PTa 
linkėjimais dalinasi.

Daug pasitaiko, kuo 
giiitė, pamačius gelton 
net tokį, kuriam ūsai 
pradeda rodytis, sužavi 
ir kaip, paprastai, sake 
simylu. Bet, dažniausi 
meile nepatverįa ilgai, 
gi suprasit kadangi Sal 
Dievas yriftueilė, bet p 

ko j matome, Žinoma ne 1 
visai kitką. Ugi todėl, ) 
ji meile, kuri taip dažns 
reiškia pas jaunuosius 
tikra. Ji panaši Jūre 
goms- kurios užauga gi 
Iros, bet sutikusios no 
susldldėja į tūkstančiv 
lių. Tikroji meilė, m< 
ri yra Dievūs, begalo 
prakilni, skaisti. Ji 
žmogų ir padaro tobt 
Laimingas, kuris moka 
ir myli. teMūirmiis-gi 
tekąs nemylėjęs ’ 
ras/’ Tame visai tL 
kas taip pakels Žm0| ; ■ 
paguos, 'nuramins, Jį 
l€\ meilė, kuri yra vis /
auklėtoja,, globėja. ; 

myl^is filį 
kuri tave pakels iŠ s 
mistinių ligų, kuripai 
vo gyveninių.

.£■

Vo išsižadėję. bočių ^papročių. 
bočių1 doros ir savųjų brolių, o 
nuėję ten, paskui svetimtaučių 
.ištvirldnio. ' V

* * }, * ■ . Y ■ Z- • • ?

.., Kurio j, pusėj .pastebima stip- 
ręsųis; priešas,, toj pusėj tvir
tinama jėgos, kad neleidus tam 
-priešui. .įsigyyendinti. ir giliau

.būtų mokytas buvęs.. Jei bū
tų mokėjęs pažinti priešų, bū
tų tinkamai atrėmęs jo antpuo
lius. •

Jaunimas ir partijos. ‘
Sūkury visų bėdų, nelaimių, 

.iškilsta iš tūkstančių jaunimo 
keletas asmenų, kurie savo vėi-

1 : ; \ - * >■ . .a c • ' i ■. ; ■ i ~
> . Paskirtoje dienoje didelis būrys ponų,, po.-.

i .*
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ir-gi randame blogų ir gerų į- 
pročių, tik visi jų darbai aiš
kesni, riškesni, ‘ Jų jausmai la
biau tobulesni ar šlykštesni.

Čia nereikalinga kreiptis į 
praeitį, vienų, dėlto, kad to
ji praeitis netaip įvairi ir neto
lima,, kita, moksleivija gyve-

■ galvos ką nors naujo, naudin
go.. Bet ne!' Dar-gi jo paties 
paklausus apie ką jis mąstė, ne
gales jis atsakyti, nes visos jo 
mintys buvo iš.įvairių pasaulio 
lcraštų, tuo talpu nebegalėjo 
■susispiesti apie vieną dalyką. 
Turime skirti mąstymą- nuo 
svajonės. ’ ICitomet žmogus a- 
pie ką mąsto, jis sukaupia apie, 
tų dalykų visas savo proto ir 
dvasios jėgas ir stengias pada
ryti mąstomąjį dalykų (vispu
siškai . aiškiu. Svajotojas-gi 
blaškosi visuose pąsaulio kraš
tuosi, * t vėlia kuopųikiausius 
gyvenimo- įvykius, tariasi esąs 
mokyčiausias, gabiausias, gra
žiausias, turtingiausias pasau
lyje žmogus. Tikrai imant vi
so-to nėra. Tai tik vėjų kal
bos. Tos mintys laksto' vėjo 
greitumu, išsiblako ii’ palieka 
vėjo botagais.

Svajotojas, gali tuoin’pasi
girti, kad ne tuščių praleidžia 
iiuosąjį laikų, bet visada duo- « 
da slnagenims darbo. Ąr ge
ras tas darbas spręskite pa
tys.; Aš-gi sakau, kad svajo
nių reikėtų vengti. Kiek nu
varginame jomis smagenis, 
kiek sukeliame baimes, netiku
sio karžygiškiuno, erotiilguo
sius jaųsmtiSr viso to turbūt 
nežinome, ar nepastebime blo
gai tiarų. Mat; ne iškarto pri
ėjome prie to. bet per ilgą lai
ką ir labai palengva Visa tai 
įvyko taip, kad mes nepastebė
jome kaipjikoine to įpročio pa
vergti.

Taip- svajonėms įsivyravus, 
žmogus įpranta kasdien tverti 
naujus pasaulius,. visai nežili? 
rodamas kokią turės iš to nau
dą, Pastovus darbas pasidaro 
neįgalimu, nuobodžiu. Jam 
labiau patinka trumpi, greiti 
darbeliai, .kuriuos atlikęs gali 
imtis kito, Vėl kito ir į L 

. Žmogus, gyvendamas taip 
pakrikusiai, nebemoka s.mųiu- 
doti jam duotą laiką, Dar šljda 
ščinu Jai atrodo, lcuotnet moki
nys, kurį tėvai leidžia mokyk
lom sunkiai sutauytus skuti* 
kus atiduoda jam, kad pageri
nus, jo* ateitį b Jis praleidžia 
tiesiog pavagiate, laiką/ 
skatikus,- o kaskįrt/įto) dau- 

; glitu nuostolių.: Būylrpetų Jo 
širdis,: Jei, įp.s/'ži^a-tų/‘ kad no 
visada duoną JP apdarą hm ie
vų kišehėįįv imd ateity pačiam 
reiks darbuotis/'’ reiks atlygint 
užtraūktą skola. Daba* buų ♦

■ • ’ te . m , te 4 .«

1 ’’ ' - te‘ ■ , . - < .
1 ■- ,, 1 ‘
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Ja kur yra jam reikiamas žmogus, o eina ii* ima, 
nes jis visus žino, o tu nežinai, kad ieškomas ta- 
vo-žmogus tau dabar kalba.” • - ,

' Dangumi” ii* savo sąžine priisekiu, kad 
per šitų lerma aš sumišau ir nepažinau iš karto, ’ ’ 
te ’

V-
vco,

* šoto ar ką naujo girdėjo apie sūVo-patūj. Dūlei- 
nė ją,, ar siuntė pastaruoju Įaikū pas Ją ‘įveiktų 
•milžinų,'niekadėjų, galvažudžių. ’DonKįšdtas- 
gi atsidusęs tarė: ' . ' ; : s, .te H i

“ Ak maloninga ponia/ manb nelaimės Jųrė- 
jo praclzią,. bet daj* neturi pabaigos. A$ sjiui^ 
čįau pas savo širdies karalienę ir milžinų, ir gal? 
važudžių. Be.t kur jie ją raclob tai ųei aš ųeži- 
nau, nes ji nabagė užburta ir išrodo^ paprasčiau
sia merga.” ’ . -y . f /

‘ “Aš kitaip manau apie ją,” tarė SanČo. 
“nes ji ant asilo taij) vikriai užšoko, kaip ka-; 
te.” . . . ' '

“Artu malei ją užburtą?”' kiauše' kųni-; 
gaikŠtis. • . .j v

“Ar mačiau?” tarė Sančb? “juk aš apie Jos. 
užbūrimų prasimaniau. Ji tiek'užburtą, Įdek 
mano .tėvas,” te te ; te' ' ’ /''■

Po sočių pietį]. Don Kišotas lutę jo ilsėtis, 0 
Sančo Panza kalbėjosi vienųjų'Su kunigaikštie
ne. Pastaroji paklaiise jo'papasakoti apie sgvo 
poną ir jo panų Dtilcįneją. Saneo. Panza atsi
stojo, keletą kartų perėjo pėr kambarį ir pradė
jo savo kalbą šitaip r ,

“Gerbiamoji ponia, aš savo, poną laikau 
gryniausiu bepročiu; Nors jis kartam nušneka 
taip, kad išrodo sveiko proto žmogum/ i>et: ki
tu kartu pasako ir padaro tokius daiktus/ kokių 

. tik paslaitinis pamišėlis tegali padaryti. Todėl 
" jam bite ka galima -įkalbėti ir jis patiki. Kai 
de! Dulcinčjos užbūrimo, tai aš jam tą įkalbė” 

k- B •» ' ‘ * **» '
‘ jau. . - • "

■e Kunigaikštienė panoro sužinoti visų amųlk- 
menų apie Dulcinėjds užhūrinlo istoriją. Sančo 
Panza išpasak(>j o viską kaip Jis padarė

1 - Bet, ’ ’ tarė kunigaikštiene, u jei tu tiki; kūcli 
tavo ponas pamišęs, tai kode! t tu j į. seki? &,ip;

. tu gali tikėtis galėsiąs:ant salt iš gūbernat'oi’iaųin i
kuomet tu savęs-nešuvaldaf?”: : ' ■ . te - .

“Nesekti savo pono aitūegąlūi,” tarė Bau-
- / čora Jis yra mano kūmųmas, Jis mane mytįį.ias. 
. ’ jį myliu, jis num davė asilaičių, žada salą. J.

• " , Kunigaikšttenė pamajū; kąįl ir Bančiti ;roi- 
■ kia yaistįi uite noro salos/’ Todėl ji pasakė 110111- 

-. siaiiti ja reikalą guiiėuMtdtysteš gavime., -Sąhčp- 
Pauža iŠ to nudžiugo, pabučiavo kiinigaikštie- 
pei'ranką irtam kaitu/persiskyre/, • / • te ■- 
• Knhgikštiš įr kūnigaikštiėHe labui -paine’ 
gij/pąsibovj'jiibą šifaii?M&ą^to panoro

; ■ ■ tęsti šposus.- Be tu jie n.iape ‘savo Šposais.pagve./ 
dyti DonImšoIąfnmitų'ayaidiūrų, o HanČo Pan- 
zą tiim norejinio gulHM:Knąti>pystūs7 :TnM sdrmv 

/ Jiė’sųraiigiJ jijžiulę wdžnikįę. 'Prisirengiuas 

'/tęsėsi keletą dienų. Don Kiškas ir Kančo wm- 
za‘būvo atnūdi tį puošiįiais drdbnži.ais. J --4w

\\ ■ tete

4-

■fr

mų’ in panelių .leidosiunėdžįoklėm. Pribuvę pa- 
■Skirton vieton/ diarpe kalnų-^ sustoju. Medėjai 
stojo4vaii’ose dietose ir -visokiaisbalsais jr viso
kiais instrumentais pakėlė baisiausią alarmų. 
Mėdėjm-šai^ėj/pūtė.ragus,/ trimitus, mušė bfig- 
nų,, ;daūgybėš kurtų staugė. Kunigaikštienė it- 
sistojo‘ pine taipkaluio, -kur galėjo žvėrių pasi
rodyti; kunigaikštis ir Don Kišotas stojo šalę 
jos, o Saiičo Paiizą stovėjo užpakalyje jų.. Vos 
spėjo isirikitioii, kaip iš tanlmmyno šoko „ bai
siausias šernas; Paskui Jį lėkė kurtai ir mede- 
jai.- Šernas kaleno'dantimis, iš jo snukio gau- 
'SįaVdribo putos. ; Don Kišotas, . pamatęs-šerną', 
pasitaisė'skydą,suspaudė kardų ir stojo visų 
medėjų priešakiu.• .Tuo tarpu Bančo tokio išgąs
čio Jiuvj apimtas, kad iš pratlžios nesumanė nei 

’kų daryti. Atsipeikejes pasileido linlc augšto ą- 

;ždolp ir-pradėjo jin lipti. Iki vidurio dašiga-/ 
•vęs‘ sūdo ant'vitaios šakos,- kini jo nedalaikė įr 
įųžo;- Bet antras šakos galas atsirėmė į kitų me
dį ir Saiičo liko kaboti taip kad nei šen, nei ten 
negalėjo eiti. O jis buvo tiek netoli žemės, ■ kad 
šernas' jį- būt galėjęs pasiekti. Tai jis ėmė iš 
visų jėgų klykti ;ir -šaukti. Teeinu medėjai .lųi- 
veį.ūžimti šernu, kad. jo balso negirdėjo. Kada 
šernas jau buvo nukautas, tai -medėj di išgirdo
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-į^lnias...
Šis velnias yra geras katalikas,” tarė Bail

inęs jis mini dangų ir'sųžinę.”
Velnias po to. atsigrįžęs į Don-Kišotų tarė: 
i ‘ Tau aš ktilbti Liūtų Karžygį tau skelbiu, 

kad tū lauktum čia atvykstant užburtos Dulci- 
nėjos ir tau bus pasakyta, kaip jų atburti. ”•

“į) ką, ar laul<si .tejtarū kimigaikŠtis.’ 
‘‘Teip,, lauksiu, nors prieš manė visas.pra

garas stotų,” atsake Don Kišotas.
Tuo tarpu dar labiau sutemo. Miškas tebe

gaudė trenksmu. Pagalios pasigirdo didžiulio 
vežimo girgždėjimas. Alašas tuo tarpu padidės 
jo. , Ant vežimo sėdėjo milžinas su č|idžiule bal
ta barzda, o f Urmonais buvo du velniai. Čia San- 
čo Panza nedalaikė ir apalpo. Kiuiigikštienė 
pašaukė vandens atnešti. Sančo buvo vandeniu 
aplaupytas.ir jis atsipeikėjo." Vežimas jau bū
va čia pat. Sančo kartą-žvilgterėjęs į velnius 
antru’kartu jau nenorėjo žvelgti.

Balta barzda milžinas vežime atsistojo Ir iš- 
; '.'". • " t M ■.

“Aš esu burtininkas Lirgandeo.”
Po to sėdo ir vežimas nugirgždejo.toliau.

. rado jį kabantį augštyn kojomis ant palūžusios ‘ Privažiavo antras vežimas. • Ant jo buvo pa- 
šakos. • . 'te' . .

- Kai Saiteo buvo išuidūofas iš bėdos,' tainu- 
kautasiššernas buvo fiuvilktas į šėtrą.. . '

* ‘Pagalios atėjo vakaras. Kai gerokai šute- 
j-mo, tai ūmu laiku įvairiose'miško lietose pasi
rodė ugfnys. ir-šviesos. ' Tų šviesų tiek buvo, had 

/nušvito visaš miškas.. Kartu, kilo pragariškas 
trenksmas. . Visose pusėse, riksmas, šauksmas. Jos Amadžio neprietelius*” . 
trunitų; ragų, būgnų garsai. : Tarsi sūdna die
na prasidėjo.' Kunigaikštis iv kunigaikštiene : 
persigando. .Don Kišotas nustebęs žvalgėsi ir 1 
bandė įspėti kuris čia galas. BanČoPauža'virtute.i: 
Jų įt epušė iv mmlatūi žcgnojosį^ Nei. vienas nei 
žodžio nedrįso ištarti. Iš tankumyne aikštejųnid 
si rodė žmogus, pučiąs milžinišką ragą. ' •' i;

/ ■./\‘kĘfdkašd<>'sntv(Mmastvsii -Kuremite , Ko 
ieškai?” sušuko i; jlknnigaikštis. ite./.

“Aš esu vehdąs. ieškau Lh Maiiros llinųKi- - 
Šuto,” atsakė kęislas. sutvėrimas '̂ .0 ‘'kūte
rįe viirnsųieritią durdy ra- buitininkų kariuoniOv 
ne, kuri .gabena T«^ Į
* “ Kas tų sūrikb. Don Kišotas^
* ’ kad t m nepažįsti manęs ? Minias nešit inrau-

' -S ’* *j

t

• . -X.', K . ’ . ...

;Panzos;šauksmą. O Jo šauksmas buvo toks,- kad • kilmingu balsu tarė: 
medėjai pamanė, kad jis rūmlasi žvėries nasruo-1 • 

se. Pirmiausia Don Kišotas leidosi jo gelbėti, ir -
•i. » * •» 1 I. i kv » t*- *- r i » V < l

! • ' - ’ 
našus senis milžinas.. Jis tarė:

“ Aš esu burtininkas Alkilas.
Tą taręs sėdo ir jo vėžinius migirgždejo to

liau. Atvažiavo trečias vežimas. Ant jo buvo 
visai Idtolds žmogus. Ture jo šelmišką, išvaizdų.; 
Jis atsistojęs tarė : -

“Aš esu raganius Alkidą, didžiausias Gali-

J o vežimas nieko nelaukęs nuslinko toliau.
♦ . t ■* - * . - .

J’u -tu pasigirdo maloni, sutartina muzika. 
Tada ir Sąnčo atkiuto.. JHtarė kimigaikšti^ 

nei. . te/ ■ y •;* : te • ■'
te. >kKdr muzika, .tai'ten jokio pikto ..negali- 

būti.” te /.'\te^--V . ';/.-/■/■
. -‘Taip nieko'j>iktmilegalkbūtt ir teų?- kur 

šviesai” tąro kunigaikštiene. ’ te ■. ■ • -
; “Tečiau liepsna duoda šviesus, liet Jį gali 

tnulygiidu (Ii muzika yra visuoinet pianmgbs 
ir link s myjiės ženjduv ?; atsake Hančo, ‘ ;

■ ’^ą viską tiwj.įmtirsime,” tarė Don Kišo-
i as.’ 1 i/ daiij ryėliaū pamatysime, jis- teisybę pute 

.'.'v- ■t-’’ r> • -■ ■»■' ’silke.
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Kokia dovana yra tinkamiausia? Ta, 
kuri ilgai tvertų, butų naudinga ir dažnai 
vartojama.

Vargu bau rastum tinkamesnį daiktą 
lalėdų Dovanoms kaip užprenumeravimas 
netams „DARBININKO’’

v. . ■ . ‘ .

’ Šitoji Dovana yra naudinga ir tris sy
kius savaitėje primins tavo draugui apie 
tave. -

Todėl rinkdamas Draugams bei Drau
gėmsKALEMĘ DOVANĄ turėk omenėje 
DARBININKO’’užprenumeravimą.
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Žmogus tampa žmogumi ne tuo, ką jis 
valgo ir kuo rėdos, bet tuo, ką skaitomas 
ką, ką jis valgo, greit pamirštama, o tas, 
ką jis skaito, nustato jo mintis, jo mintys 
kontroliuoja jo veikimus, gi veikimai pa
rodo kuo žmogus yra ir kuo bus. DON- 
KIšOTO skaitytojai turbut atsimena, kad 
Sanco Panza vieną sykį pasakė:

• 7 * . ‘ z
l

KIEKVIENAS ŽMOGUS YRA SAVO DARBŲ KŪDIKIS’

Išmintingai rink KALĖDINĘ DOVANĄ užprenume
ruoksavo draugams ’ DARBININKĄ”, jei jis yra 
"DARBININKO” skaitytojas, tai pirk jam gerą Knygą.
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Gruodo 1923

Lietum jaunimas, 
seniau ir dabar

. *♦ ’• '.d- ^K’-

'(Seka nuo puslapio .jį
■ ’ 4'2yz ; ■'/ , ■’ ’ ?'

Jaunuomenės Auklėjime/ -be
galinės svarbos turį auklėtinių' 
sveikata»¥^odžtauš jaununas f 
nesugųbA ir dalumų biegali už
laikyti visų higienos reikalavi
mų,, bet visgi dauguma tų.rei
kalavimų galėtų prisilaikyti, 
jei į tai būtų įpratintas. Moks
leivijai, tame dalyke, daug ge
riau,’ nes moksleiviui tankiai 
mokytojai nurodinėja dėsnius, 
taisykles, patarimus, kaip ta
da 
kia’elgtiš;''kaipTaikytiš^'>’B,Io-‘ 
gai, ‘Jeigu kam yra įgimta ko- 
M^JĘįgA^jpa^eld^a jiuo.
NeWažai|aįtnin^^ž^aketo 
kia<-kųdinet j^j^taaš daugybe 
įvairių aukštų troškimų,.dirba, 
dirba perdaug, gal menkai ap
rūpinęs kūnų fiziniu maistu, 
geru, reikalingu apdaru.. Iš-

Žmonės baigę aukštąjį mokslų, 
• ne^jrį tinkamoj pragy^eninipį 

Kas^ serga nervų ligomis, ' jėt 
ue mokslininĮį^ų .čia turim at
siminti pasakymą: šleikame 

. kurie sveika siela.” . Jei kū- 
■fias: sveikas/ tai*11* dvasia gan 
i<ii*ankamai auklėtis. .* 
f/ . : :h/- n
Kūno lavimmuf ktabar lietu- 

viūfgan susii^pįto
■ violų steigiama, Sportu'kuopos, 

ku$ų tikslas .£#' Ąųlytūtis. Su
džiaus jaiiiiihias n&ttd tų vi-' 
su* gimnast^ų^ kuriuos, daro 
mčfesleivai, ^B^tMėniažidit %uk-

< r
■ lejįt, raumenis ir visų kūnų ža
lioj,) aukoj šienų. plaudami ar 

' grėbdami, kada seklia tyrų 
la<hų orų ie
čiai'ir nioksfeivlja'negali' tiek' 
tuųni naudotis, nes gyvendami 

e ir-ų įte turi <y pūpriy labiav
dvokiančiu miesto oru..

Auk lėjanfkūnų, nereikia už- 
juiriAi valios, kuri žmogui yrą 
lyg vežėjui vadžios. Svarbu 
tai kad žmogUs mokėtų atskir
ti naudingus darbus nuo blogų 

, ii?‘valios;pagalba darytų tai/ 
ka’š'jo protui gėriausia, reika
lingiausia. VaJįaj auklėti, diU 
va labai platu Aįtlik'kiekyiė- 
nų-, nors- tau’-tist^tū^^niėnk^ 
darbų, • o nepasijusi kaip nebe- 

. kMūsi savęs ar verta tas dar
bas dirbti ar ne, o radęs vertu 
nepaliksi rytui, bet imsi ir tuoj 
mielai padarysi..

Subrendimas.

Ųar vienas gan svarbus da- 
. lykėlis, kuris labai apsireiškiu 
jaunime—Ųiįdyt^iis^ibrėkclir 
irut$. Kada jaunuolis uubrcįda 
lytiniai/ jis gali vadintis vy
ru tobe vaikū, jaunūųlg^jnot 

;. i. teriini, Tairie laikė1 jaunimas 
žyiniai pasikeičia. Kiekvie- 

\naš nori reikšti1 SiayO m&Iijų sa- 
. vo-ilriieiaty vų. Nepalieka n* čia 

be jfelių klaidų, kurios padaro 
■ - ‘ žmoįų, nustdįtĮsip:4.arbesį *li- 

. gotlb o gal/ nustojusfu nekal- 
; iyW‘ Apie visą lytinį vystl-

v mųsi, apie lytines ligas galėt u- 
' - mė^aug pasakyti, .bet tai te- 

būižė gydytojii uždaviniii; l^a- 
v Haiįįrsiu tik .tiek, kad pastebė- 

. .jwUftvyje koki nenormaiišku-. 
r'inį'neatideliojant reikia krmp- 
tįs ojo gydytojo, kuris išįiiš- 

. ‘ • . kiitįįi tikrąjį dalykų <;stovj, 
. ' - ■ įkiji^riĮikiiHe gydytojaus, yeikia.

r būtįįį- atsąrgimm. nes bet Rot-
• v sai^šim^aktųris^ negulėjau; 
y . da^pagetbęįį jo WsW'

* ^rifeaAM
'•A'.'ri?. v.4,' .• '•'■t: -7 i

T
,J
1
’&r 1 Srr ---'jf.'y/'—,,,įr—l..i-T~,Įįįr l-r-'

.J tarpu svarbesnio ko-nots nei
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*0. LDR. N. Y. IR N. J. APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI

‘ . t • ■

MDarbiniirf<as” savo rėmėjams ir prieteliams, kurie 
užsirašys “Darbininkų ■ Visiems metams prisiųsdami $'4.50 
iš kalno, galės pasiiitįkti sau dovanų vertes 1 doL iš sekam 
&ų knygų:

PmilNlNKAS— ; -
P, J. Kyrius,

138 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. 

■RAŠTININKAS — • .
‘ J. Sereiką,

211 Jefferson Sfreet,
■ : f Nęvrarkj N. J, 
KASLERIUS —

' V. Daubarais,
■ * 300 Soutk First St.,

Bruoklyn, N. Y?

pasaulyje ir kiekvienas teisin
gu būdu gyvenantis, džiaunate. 
Dabar-gi daugely-'šalhį konsti
tucijose, yra įstatymų su ku
riais galima 'šmugeliauti. Žmo
gus nepaisydamas Dievo1 įsaky
mų, užsiima tuo, iš ko dau
giausia gali pelnyt be. sunkaus 
darbo.

'Priešai katalikų tikybos štai 
ką padaro: pasivadina kuni
gais, prikalbina kelis tamsuo
lius, įsteigia neprigulmingų 
bažnyčių. Kuęmet katalikų 
kunigas paaiškina jog tas ne
buvo ir nėra kunigas, tai užgir- 
dus moterėlės..feri nei skaityį 
ti nemoka, pameta tikėjimų, 
imasi girtuoklystes, stuba 
.apatfga purvai^ vaikhi.nu.ejfia 
niekais, tai ir lietuvių Ameri
koj jau keli tūkstančiai šiuoi

' - - - —* ' 38 Tyler S‘t?8.. Lawrenee, Masti,

Raštininkas — M. M. Kamaiidiilis, 
20 PaKon St., Montello, Mass.

■ - • - ). ■ : - - ■ - - - : 

Iždininkas .-i- L 'Glineckįš,
366 B’way, So: Boston, Mass.

operaciją ir kares. 
to,’1-' . ' * Jonas Vinickas.
A * H * * « * ' ■ t2 w"

\

nepastebės. .« : ... * ;,

Auklėtojai! bent jūs pasirū
pinkit tuo dalyku, reikalaukit 
kad jūsų globon pavestas vai
kas neslėptus nuo jūsų, bet 
kiekvienų kartu klaustus jūsų 
patarties. Jus-gi netingėkit nu
eiti, prie gydytojaus ir pasitei- 
raiiti kaip auklėti, -kaip- vai
kams duoti1 patarimus. Atmfn- 
Idte, kad jūs prisiimdami.savo 
globon vaikus, prisiimate kil
nų uždavinį, prisiimate ant 
savęs visų kiekvieno, vaiko atei
tį, visą jo gerovę, Kaip jūs 
vaikui, taip vaikas jums! Iš
mokinkite-vaikus suvaldyti li
po išsišokimus. Prašalinkite iš’ 
yąj ko bloS'Ušias būdo ypatybes. 
Tas darbas, Mors sunkus, bet 
kiekvieno gyvenime daug svar* 
boš. turįs. Prisiminkite savo 
jaunystę; o viską ^uildai rii- 

; prasite. . Suprasite, kaip daug 
reiškė kiekvienas patarhiįas 
tavo gyvenime. Atmenate, tur
būt, viską ir gailitės jei jau
nystėj nepasielgėte taip, kaip

Kaip į sodžiaus jaunimų, taip 
;pat Ir į moksleiviją daug pa-. 
^veikia politika, . žinoma, jau- 

»ač šie 
paskutinieji- tfėji ar ketveri 
motai buvo/plati dirva- politi- 
►kail- Moksleiviai ne labai nuo 
politikos teatsilaiko. Tuo- tar
pu išsieikvojo jų jėgos Įr nega
lėjo taip intensingai ■ darbuotis 

’■ 'to’*4"'/-'
Baigdamas, noriu paraginti 

jūinis,. jaunime, nenusiminti, 
kad jūs negalit lankyti mokyk
lų, nėinokate skaityti nei rašy
ti, arba, jei te lankote mokyk
lų durite/kokį-nors iš minėtų 
blogumų. Atminkite tai; jog vi- 
si.užgimėm beturčiais, bernoks- 
liaisl :Tie, kurie jums rodos y-, 
ra mokyčiausi, turtingiausi, 
taip-pąf gimė'kaip ir jūs tik 
per savo darbų, triūsų, pasie
kė tai kokiais dabai"yra. Tai
gi dirbkite. * Dirbkite nenuils- 
daiiii, nes darbas pradžia .visų 
laimių, tinginystė — pradžia 
nelaimių. Nestimikite ■ nuo sa- 
yęs knygos; nes knygoj rasite 
viską teo jūsų širdis trokšta, 
per knygas pažinsite pasaulį.- 
Vienok, su knygomis elgkites 
atsargiai... Šių laikų literatūra,

’ ■ ’ k *< *

raštija begalo plati, labai tur
tinga, bet kartu ir įvairi. Sa
lia didžiųjų pasaulio turtų, 
rųjų knygų maišosi daug 
šlamštų, kuriems geresnė vieta 
būtų degąs pečius. ■ Jaunime! 
skaityk knygas, nes nieko ne
skaitęs, nieko nežinosi. Kas 
sugebate atskirti blogų nuo ge
ro, galite skaityt i visokias kny- 
gris, "platesniam* pasaulio paži
nimui, bet silpnavali, neimk į 
rankas knygos, kuri galėtų su
kelti 'tavyje priesdo rinius jaus
mus. ,

: /Jaunime! ar žaliai savo užda
vinį?!. “ Koks jaunimas, toki 
Ir tauta. U 'Btai tavo phulsis, Iš 
čia turi išvesti: savo 'uždavinį, 
TayO-gi uždaviniu yra $ rbii 
Dievui te Te vyiwi •' Tai-gi ne- 
uŽmtešlL\ mes jųio - tavęs pri- 
kiaušo žmonių, tautos, Tėvy
nės gerovė, d ei. my l i savo žmo
nes,/ broliui .seserit', tautų, Tė- 
rynę ii/DieVą, hėstgailek, prb 

.sidric kąvT .dū^bu- priię pageri-- 
ninio Visų' gyveniino, atiduok 
Dievui ir 'tėvynei tai, ką gau
ni iš Jų;. .\Aūg.kite skiūstybėję,.. 
lyroje < l vaši oje,.-t ai Iii nemislbbs. 
• jums „ šis audringas,) sūkurių 
pilnas, gyvenimai Taip aug- 
damų' visridĖbūsite jaunulį ir'

GINČAI APIE ANGLIJOS 
PADĖTI*

-1 »

- lūlizabetliietis. rašo “Darjįi- 
ninko” No. 135 kad laiktaštis 
‘ - Cotton Eactor Tteies” geriau 
sugebėtų tvarkyti Angliją, ne
gu dabartinė valdžia. O kaip 
i tikrai yra, tai šitaip: minėtas 
laikraštis tiek pramato kįek 
Sovietų valdžia Rusijoj, Nu
paišant kad ir milijonai žmo
nių pasilieka nuskriausti, bile 
tik jie pelnyja. Daugumas to- 
peimatantys dalyko* greit grie- 
bit.s už naijjo. O šiuom laiku 
de;perafų gi pilnas pasaulis.

Kaip minėjau “Darbininke” 
pirmiau, tai Anglijos darbinin- 
Jud-^a^^sašig^tL-geriau-Uuo- 
krizio ir apgavysčių,, negu kito
se šalyse, kur patįs turi orga
nizuotis apsigynimui nuo bado. 
Jie turi nuo savęs užlaikyti į- 

: staigus h;, apmokėti vadams, <y 
vadai, kuomet nukrypsta kapi-

<i C

ieškokiihe tos garbės.kad užim
ti vietų šaliės valdininko ir lai
kytis griežto patrijotizmo, bet 
vykdinkime v^am pasauly tek 
singią tvarkų^ panaikinant des-

į.

A. L, & K, :PEDBŪACIJG3 
N. ANGLIJOS APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

• > *

tojai moksleivijai. Yp
< ’• _ • : . ... ... ’ ..

• ► <

p

,.-r

džiątigrites savimi.
r •• m ' • * ■ -

IMI to Telšiai/
*■ -i- . . ■ *'

ninku turtas te triūsas pražū
to.' Vėl turi organizuotis iš-- 
naujo. Taigi mes nesulauksime 
iš panašių tvarkytoji} gėroves, 
pakol patys nenustatysime tei
singai. Nors mes sakome, kacl 
valdžia rolo lošia V. Jėzaus, 
bet niekur da to nėra. Bekal
bant. jau apie -įvairius, oligar- 
kus, tik pažvelgkinie į katali- 
idškus šalis/ -kur patyskaraliar 
ir prezidentai katalikai. Ar
gi ten yra tikras atsižvelgimas 
Į vargingus darbininkus? O 

■kaip 'žinome karalius turi visų i. 
galę ant savo šalies. Jei nore- u 
tų, tai būt • kuęteįsingiausia 
tvarka, nes. valdžios reikalas 
vykdinį ^e^bę ir. labdarybę..
O šiuom laiku tvarkos yra pa- ‘ 
gal kiekvieno noro — fanatiš
kai.- Ąš nenoriu nuversti nei 
vienos pasaulyje valdžios.' nei 
būti valdonu. Tik noriu paro- 

’dyt pasauliui klaidinimų ir . 
kuomet supras visuomenė, tai 
įvyks teisinga tvarka visanie

ALGIMANTAS, Itoriška apysaka, g knygi (ap
darytos) »v**h*tf4Ovina™a»aBaaar4ai>ąĮ«*J>'a*f*e■są¥..i■■

DANGAUS KARALIENE. Legendos apie
Švč. Tanų. Apdaryta ............__ 1.00

3) k’įBTB JCMJEIVIAli >-------
Turkas* apysaka* _ apdaryta .......

MANO PATYRIMAI KARE JEI Gražus ap- - 
rašymas .25
'PETRIUKAS.’ Pasakaitę.... . ................... . riS*'

6) . CIT PAKLAUBYKIT, Gražių daiiiį kų^^J^ 

*50
4

535-
1

.25
*̂«

.10'
' *1

.35-

.35,

3)

4)

i Todėl laikas dovahomm pradėti rūpintis’ Taikstą gerai ži
nai, kad Tamsios brangieji giminės ir gentys Lietuvoje laukia iš 
Tamstos ne vien tik jausmingų pasveikinimų dailiomis atviru- 
tęnris, bet ir piniginės paramos. Lauktumei ir Tamsta,' jei bū- 
tūmeftokioj vargingoj padetykaip jie’. f ■, - • ,. ■

Geriausia Kalėdų dovanų suteiksi jei pasiusi litų pluoštų. 
Siųsk'šiandien, kad gautų prieš Kalėją^ Siųsk pigiausiu litų 
kursu. O pigiausį litų kursų gausi' til< Lietuvių Prekybos B-vėje

Štai n^gų ktlrsas:
Litai Doleriais:

25 Litai
50 Litų 

mn ”
??
?•?
i ?

??
T T

!}

» v»

I

rj

"^A^OT'TŪS DILĖS, dviejose dalyse....-....-___

UBAGIŲ AKADEMIJA, juokingas veikalas......

UBAGŲ GUDRU Al. AŠ, 3 aktų komedija— 

KOMEDIJeLeS. Paraše Gurkliute-Gudienė 

KOVA PO GIEDRAIČIAIS. Drama^j__ 

PILOTO DUKTĖ. Drama ............... ........... ....

DANGAUS AUGŠTUMAS ir Žemės senumas 35. l « ’ . ■ •
16)
17) ' KĘLtORę IPLINK PASAULĮ. Graži pasaka t.00 

Į8)
19).

■* .r

« » fc
r »'
» «
t •

♦

«- •

> ♦ •

A.-v

i

«

«

2.75 
..-■ 5.25'-
.. 10.50
.. 15.60
.. 20.80 •

. 31.20
■.. 41.6*0
;. 52.00 
. . 103.00 ..
.. 204.00

SekantįDarbininko ”, agen
tai. turi teisę priimti ‘Uarbi- 
ninkui” prenumeratas, garsi-" 
mpius ir jie taip pat turi par
davimui “Darbininko” pavie
nius numerius:

M. ABIUUtoSKAS,
LS7 Aines Street, Montello, Mass. 

“AMISRIKOS niETUVIS*” ■
15 iltllbury Street, AVorcester, Muss. 

p baltutis.
901 W. 33 Street, Chieago, Illlnols 

H, FLAKOIVICZ, r
87 Oran d St„ Brooklyn, N, Y.

. J. GAILTŲNAS >
The Lithuanlan Store, Atliol,-Mass. 

f V. JAKAS,
711 Cambridgp St„ * Cambrldge,. Mass. 

T. P. KUIZANAUSKAS, . - 
102 E. Center St., SUenaadoali, Pa. 

P. UUKŠIS
Van Buren S t., Newark,.N. J.

KL. KIUBAS,
■Mnin St., Amsterdam, N. X 

A. J, NORKŪNAS .
Eo\v£ll:. Mass. 

A. PATEaiBERGAS, 
877 (Jambiidge* SUrCumbi’idge, Mass.

,1. B. SALnlNAS,
:8-l 4Bank St., AVaterbury, Conn; 

11EV. S. STRUGKU.S/-
68 Cbestnut S t, Plyniouth, Pa.

/ ULUJSAS ii RSKVS,
101 Oak St., • ’Lawronccx Mass.
i- J. P. VASmiAUSKASr
820 Btok St.,. • SVtoi'buvy/Conn.

.-/.-K. A. VENCIUS,.- -
'70 ItiiAvrence St„ - luuvreticė, Moste.- 

' - r - r. uosau '
726 Š tiuiley S.t/ Ne\v Briūtin, Coiuį

.’a*. . "* *■ 11 ■,■■■■■■' ■■■<./ f

•ŲędėldįeniaiS galite ^Darbi
ninkų” gantį ir įas aokamusi 

' . K. ABIŠALA-, - *
9258 Curdoni Avė., .1 DotfaiU Mleh.

JONAS' ėERVpKAS, •«
63 Heaton Avė., Norivood, Mass. 
/ KUN. J. JAKAIS,
41 Provldottce KU. .iVoropster, 
;■ to kaMAŪE^/' '
t>7 Eourth to,‘ . . Ąijsotjlū, Conu.
. / ? , 55. MAKSV1TIS. ' \
357 ratu st., 1 toMdyii, n. x 

A. l’ATECKAS; ' ■
494 Paeit fiL, ' ... UuvtCurd, Conn., 
‘ • < rVsrĄmis. - 
W No. 18 Street, ’• PIiUactoTiihlii, PA 

„ r. . - V.'rAMUEIONIS, . -
Zelys. 34 Tėmute'Sti,. '- •’Kasima, K H..

.... IIEV. V. VlL-KUltVlito • 
0527 Snpevlov Mot,. ęievelima,.. pilto.

• ‘ r \ *

too

235 K.

*•

LIETUVOS ISTORIJA. Parašė Pranas.— 

. LAISVĖN BEŽENGIANT. Atsiminimai iš 
buvusio visuotino Liet, seimo, New YorXe...-._. 
ŠILTIEM IR ŠALTIEM KRAŠTAI' Gražūs 
skaitymai

ė

TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖJAS. Svar
bių žinių rinkinys L....... ................... .........................

KURIŲ BUS VIRŠUS 7 Graži knygelė   ; 

PAŽINKIME SOOTJALIZŠIAa Svarbios Jį- 
nios apie raudonuosius..... ........ ............. “...............

ARITMETIKOS UŽDAVINIAI. Dalis Ė-...-
ARITMETIKOS UŽDAVINIAI. Dalis DC- 

^DOGMATIKA* Tikybos reikalai......-...... .t.............
VARGO MOKYKLAI. Skaitymų knygeB....’ 

APOLOGETIKA. Graži katalikams skaitv/, - • - « 
murknygele......... ....... ................... .......... .... .

31) EUCKĄRISTTŠKOS^STACIJOS ......

32) EVANGELIJOS visų mehį nedėldieniams ir 
šventoms S “
gegužes mūnuo.......^..........;...,.. _____
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI. Nepaprasta 
lx. n y a,

KLAIPĖDOS ALBUMAS. Rinkinys Klai
pėdos reginių

37) NAUJAS ĮSTATYMAS.
38)

20)

21)

,40

.50.

.1022)

23)
' Už $' ..

’ 10.00 L
15.00;.
20.00..
25.00)
30.00.
50.00.

100.00.
Lietuvoje išmoka tiek
x; •

f)

' 5 J' " 

. 5) .

}t

}}

1}

r t

e tf

t

Doleriai Litais:

47. litai
95

144
:..192"" 
..,240 
...288’• 
...480 -
...970

J?

}f ‘

??

?! ■

r?

rt ■ ■

}f

■' Prie šioAurso’primokėti nereikia, 
litų kiek yra pažymėta.

PlS KALĖDyŠEKTMVASARIS
Puikiausias te patogiausias laikas kelionei Lietuvon/ Ypa

tingai ateinantį pavasrį daug Lietuvių keliaus savo Tėvynes ap
lankyti, pas gįrnmes pasisvečiuoti. Tam tikslui Lietuvių Pre
kybos Bendroj rengia SiPKCIĄLĘ EKSKŲRŠIiĄ GJSGITŽĮG 
31 DIENA. Vįeia užimta ant vieno iš.patogiausių laivų; Ant 
to laivo nėra nei pirmos nei,trečios- klesps, bet vien tik antra. 
Todėl visi keleiviai galės naudotis visais laivo patogumais.. Lie
tuviai bus vežami į Klaipėdą kur bus patikti su muzika-te kito-'’ 
mis iškilmėmis.' '

[ Laivakortės parduodauios į abi pusi (ronnd tripR ICurit 
tik manote pavasarį vykti Lietuvon, būtinai rengkitės keliauti 
su šia nepaprasta ekskursija.' Platesnes inibrmaeijos suteikia
mos laiškais., Kreipkitės tuoj į ‘

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE 
414 YVest- Broaęhvay, feoaton 27, Mass

“—  ----------------- ' / -1 -

| į Didžiojo Karo Užrašai | 
:®k>. TJikltį.'gavome iš Lietūvos'iepapi'astį Imy- 

X jė jižrašyta viskas, kas dėjosi Lietuve-
& j e karo metu. Čia kiekvienas ras, kiek Lietuva 1

- rir vokiečių ir ki<
‘ Yla,tai‘iž>a^rastos vartės verkalaš/Kiek’ i

vienas iiotuvys turčių jų ųau atminčiai įsigytu .<& 

X?. Knyga yra didelio^formątoj^su paveikslais,’ įuri 
■’4< 164 puslapių, . / ■ . . . / . 'X

3) .

35)

36)

39)

*65

.40
1.50Šventasis Raštas...... 

DAINOS SU GAIDOMIS. RinMnys gražių

*■

PtTLKiM ANT KELIUI maldaknyges; jų hv 
xtos nuo $15Q iki $3.50
TURTO NORMA. GMži Imygele apie darbi-

; niūkų reikalus
‘ ’ 'į

DRA^IOH. Trys nepaprastai gražūs tikybinio 
turinio veikalai .......65

/ROMUVA. Dalis I, Didelio formato kny^.

43)' •. -ROMŪVA/ Dalis ll/tos pačios išvaizdus su dau-
" . geliu' gilaus .niuksiu stoai psnių

,44} ŪILliTClNiLVS VlTlA^,. Komediją ū yoiksuiuusė-
1L/‘CICILlKASj’1 monologas ...
"S - : . "s ■ ■ ■ ■ 4

Kiekvienas naujas ^r sMĮas;skaiįytūjasį/ pilnai Už vk
sus metus. įš kalno užsiuiokėjts* turį toįs^ pasirinkti sau 
yteno .dolerio vertęs iž virs pamirietikknygig ; ; '. a
/ pasiskubinkite, nes tas pi^iūlymas tik trumpam 1m* 
Km. '"

V- -

t t » X < «

1:50

* % « 1 • fe. ► fe f ** .45

.25

W ■. JOS. KAINASUPRISIUNTIMŪ Į NAMUS 65 CENTAI 4 Jį Kt
>•

J

A ,

A /Klauskite -pas:
' /^DAR

Jį' 366 Wk.Broadwayį

i .
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VIETINES ŽINIOS
: PASVEIKO. ■

V. Valatku, kurs buvo ant o- 
ppraeijos,. jau apleido ligoninį 
Idėjiniu organizacijų kuopos 
'nudžiugo*, kad jų veikėjas .iš- 
naujo sfdjtv darban.

f *" *

. UŽ LYGŲ ATLYGINIMĄ.
t“ ■ v e ‘ 1 I *

Ateinantį utaminką, - gruo
džio 11 <1, ivvks Bostone hal- 
savimui. Be kita ko Inis bal
suota' ar suteikti' nier^inonu? 
mokytojomd lygtį su vyrais at
lyginimą. Nelygus vyrams ir 
merginoms atlyginimas veikia 
Bostono Iiigli sehoolėse. 'Tokiu 
merginu mokytojų yra apie 
300a • Nulyginus algas miesto

« 
y

i

BROOKLYN, N. Y.

L, Į). K. S. ,12-tps kuopos atsi
bus mėnesinis susirinkimas gruo
džio 10 d., 192.4, Karalienės Aii- 
gcltrparapijos salėje, 7' :30 vaĮ. va
kare. Gerbiamus narius ir nares 
minėtos kuopos meldžiame visus ir 
visas būti-į laika ir atsiveskite 
nauju draugu *

- ' ‘ • KvieŠa Valdyba,

šeštadienis. Gruodžio 8 d., 1D2$

Į-———**TeL Mato 2483

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Buildlng
294 TVasblngton Street 

BOSTON, MA9S.
Valandoe: 4J A M. iki 6:30 P. m.

Cfį^etrimo vieta 
1U WnraHiror Braw, IUbt Koštom 

Tel EJttfit. Boston 152—J.
___

ANTANAS f. KNEIŽVS 
kuris lanko. Suffolk Teisių mokyk
lų Ir užsiima,Reni Estato parduri“ 
Uėjlmu, būna mano ofise kiisdfonų 
nuo 3 Iki 5 valandos po pietų Išsky
nus šventadienius. Lietuviai, kad 
Ir mažai sukalbantieji angliškai gu
li kreiptis įvairiais reikalais jais 
manę. A. E. Knelžio- adresus yru 
toks; 038 Ę. Nlntli Street, Tek Sp. 
Boston 1696.-- .. ........ ■■ . ......... _ — -...-- - - - *

Ij DR. 1. J. GORMAK.
't

•V 1

I

ir pianų rolėlhis pagamintus gėrlniisbi lietuvių dttl- & 
idniiifiŲ, kotiųiozltorių, muzikų lt monolbgistiL IR kl- g 
t,ų mlf'Httj kreipkite# ’ ‘
l’aujatci gra matomi, U>m» 
plGijyr plmuitn# notų (ralis) 
katttl'ogo, ‘ * ’

.0 l”ltn:4, • iutlirruip.u Tuinara^ j,,.,...-.,,...
ros Ir nnu jaustų mmdu, Turime daugybe vyriškų ru

laiškais, pažymėdami ko reikli- -i 
lietuviškų rekordų ar lietuvišku Jt 

j (ralis), rrlslųsk 2c, štampų dėl « 
to. Musų krautuvėje užlaikome ceverykų vy- .< 
moterims: Ir vattauns. padarytų Iš geros slcu- 

trf >> IThr»4tnzs /tniifrvrfca Vul*l?ltfTi VI t*

liiį. kaip pili kepurių, skrytiėltij; marškinių,: kalnle- .*■ 
rių, naktul".ų Ir daugybę kitokių daiktų. Visuomet !v 
gausite gerų natarnavimų. A

. . WESTVILLE, ILL. ■

LD KS; 75-tos kuopos metinis su
sirinkimas atsibus gruodžio 1G 
dienų, 1923 m,* tuoj po sumai, šv. 
Petro Ir PovĮjo parapijos švrtųi* 
nūj. 'Maitinėkite visi nariai atsi
lankyti imt šio metinio suririnki. 
pifn ■ fcirįme labai svarbių reika
lų,' ‘Taip-gi bus renkama valdyba 
ateinantiems naujiems metams.

Kuopos Valdyba.

PASKLEIDĖ PRAKALBĄ.

tu ČopUdgėvprapeŠimas Kmigrė- ■ 
stii bn^m.pateista per radi o po 
visafe Sttv. Vnistijasį Kaip .spė
jama tos pralmibps. girdėjo Ų- 
odįooo žmonhj.

. ■**■*’. ■ .*

' *' - - ' ■-. ■ • 1* , I "

(GDMJLUBKAg)

D A K TI ST A S

< Tel. Brockton 5112—57. . (

I ' {Kampas .Broad Street)
Į 705 Bin St., Montello, Ba

■MHMM

T*L Bo. Braus 270 i

J. MAC DONELL, M. D.
BrttaM MMialMH <r :

Omo Vaiahdoh i • •
Ejtili iki 9 yaL po pietų nw 

Vglmratt nuo 0 iki 9.
6M IrCMdiroy, lo, Bortei,

gaiislfe gerų patarnuviittų.

GEO. MASILIONIS
South Boston, Mass.

. Tefetihoftc K<»iith Boston 146(Į—.T. » -

.. . r --.....:........ ; /j1; -yy :

•jl_233 West Broadway
4 P, 1 AKUNEVI^IUS,’ -v 

OASOIlIUS!.
Kiekviena įietnvhį ketMniją 

Amerikoje turi savo tarpe .prpr 
fešijonalų, kurie kokiu t nors 
bildu tarpe- šavlįjų atsižymi. 
Gerk. -P. >1-Akune-vieius alsi- 
žymi ?av6 teisingu, malonui’, 
taipgi pigiti patariiRViniti kovo 
btoliūm^ lietuviaips, _ Žmo^i^: 
kurisi supranta'kava mnMĄ vr 

suomet sekasi,- taigi , ir gerk 
:Ąkurięvičhn biznis auga ir, kad

t

I

>11

..metines išlakios padidėti!. Mo
terys mokytojos mažiau už vy- 
ruš gauna per metus $744. To- 
del Biiesto iSIuidos per matus 
padidėtų ant $250,000. .

Kadangi moterys. mokytojos

VJTOB, kadangi M darbas Bo>iton”e.

sancio (258 Broadivay) ofi«o 
atidarė dar du naujus skyrius ’. 
Blitent: MonteKo, Hass., Q77 
Main. Št, ir Wešt Lynu, Mass., 
611 Sumnier St. Laidotuvhi ar 
nelaimės reikalais, visuomet 
patartina kreipties pas savus 
lietuvius, kūme daug pigiau n- 
sųžitiin^iau patarnaus, negu 
svetimtaučiai . *

lygus’ vyny darbai,; todėl jos|A 
reikalauja ir turi pamato rei- 

. kalauti'sulyginti j u algas. ’

niiPĖDru...™.
Iiidomiausias ir syąrbiau 

sias liėtuviams ėfaj dįexįų įvy r 
Irta Trr»a ’17’1«iT'nZrlAa ’Rr'i‘QaI-n aiikiš yr a Klaipėdos Kiąsto su 
sįjungimas su Lietuva.4 Da
bar 'visi norėtų, pamatyti 
kaip.išrodo Klaipėdos mies- 
tas, Kaip sykis “Darbinin
kas” turi Klaipėdos miešto 
Albumų. Skubinkitės išsi
rašyti. ‘ Kaina Bpe.

%

■ ' ‘''y; -Lt -•

. ’ * • _ , • 'v “■ '*“7

ŪžTakomęrinklus ria- 

mų Mitaiėrutf, •Ųąrduo- 

danie ant išmokėjimo ir 

pristatome Į kitus inies- 

fFIr^ipgr ^r^ltrau^

TJOItCHESTEtL—3 šeimynų naimm. 
14 kambarių’Ir U karų gimulžlus Ir yru 
vietos dar dėl 4 karų. • Parankiausioj 
vietoj: Borehester’y, netoli Cit,V Putoti 
Broke- $8,500, įnešti $3,000, Kreipkitės 
pas: A. U, DAVULIS, 366 Broiul >vay, 
rooni 1, So, Bostoi), Tel, 2027. (11)

i .
Paieškai! kuino, Martino Szeckans, 

-Du- metaLiitgai-biiy  ̂NetV-RpĖtititp-tJt  ̂
; dabar, prašom atsišaukti ant Šio adre
so: ’ ’ ;
: ANDRIUS 1’DŽERA ’
27 Čross St„ Įludson, N, Y.

! • ' ; (S)

į Tek Ho. Braton I9| i
$ LIBTUVYS DANTISTAS

i DR, M. V, GOT
■ y.

^£35-BraApiF4T, sa. Brarrar, JKAraiU' 
( i. Oįistr Valandoti
i i Nuo 10 Iki 12:80 ryte Ir ntnj ls*) 
j ' Iki 8 Ir nuo 6:80 ikt 9 t.
11 GHmui uldarytas eūbatra vanraSi

, ,  ............. •

uaujumetų pramoga.
.< • •

> Šy. Jono lūv,. pašelpinė dr-ją 
Naujų Metų dienoje parapijos 
salėj ant E. 7 gi. nuo 2 vai. po 
pietų rengia balių su šokiais. 
Meldžiame ' kitiį ilraugijip tų]________________________________________________ ___  _
diong nerengti •pramogų, kad
vieni kitiems nepakenktume., m TYR I CflI TIFKT *

Baliaus Komitetas. «? *r*>»
A Bostone: 99 Green Street Roxbiiry: 16 Crawford St. y 

—t---------— l
L.. D. K. S. 7-TOS KUOPOS l A Apart-petnyacs ta nedėldlenlo’ ic 9 1ki 1 vai. vakare apari ’y 

’ QTTQTPTKTB'T1vr AQ X * vakarų. pėtnyčlos ir nedeldlenio-vakarti/
MUDlltliNikllVLAb. A Telefonas'Haymarket 22B8. Telefonas Rosbury 0131.

j -——— . |.w * ’ ĖAjjBvyANSuųf-Rpsv>.-rLĖKKų-m♦Lusruvių KAnuoins.-•
Cambnage, Mass. — L. D. K. į ų^ilBM0racM«^ĮBM0<QS><M«^®<c=M<Fe8=^a<s>0O<e5»o^s>ųo<sa&^š»^ų<=3>ėt< 

 

S. 8-tos kuopos mėnesinis susi- Į ~ 

 

rinkimas Įvyks utarninke,. 7:301 
„vakar11 d., gruodžio, pobaž- 
nytinėje salėje, AVindsor St.Į 

 

Malonėkite visi- nariai būtinai! 
pribūti į viršniinėtų'susiriitki-

. . . *■ 

inų,-nes daug, ynt svarinu daly
kų aptarti. Tie/kurie esate ne-Į 
užsimokėję mėnesinės mokės- Į 
ties, tai malonėkite užsimokė
ti ir kartu naujų narių atsives-1 
kitė.( .»

• Valdyba. Į
A. , , , ... ,i

L. VYČIŲ 18-TOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

Cairibridge, Mass. — Lietu
vos Vyčių. 18-tos kuopos mene-1 
si uis susirinkimas Įvyks nedė; 
lioj, tuo jaus po pamaldų 9 d. 
gruodžio. Malonėkite visi nu-1 
lįai .susirinlcti į viršnūnėt:j sivl 
sirinkimų, nes bus išduota ra-1$ 
portas iš Naujosios Anglijos Į 
apskričio suvažiavimo. Nepa
mirškite ateifi ir naujų barių Į į 
atsiveskite, t

Valdyba.)

PARSIDUODA
Parsiduoda puikūs bažnytiniai H 

vargonai, su triubomis septynių Į* 
balsų, viena eile 11 pėdų ftugŠciod 
septynios pėdos, elektros dumples, j 

.. Parsiduoda labili pigiai Kas iio- Į; 
rite kalėdoms vargonus turėti, tai I 

, atsišaukite šiuo antrašu: M. KUT-Į j 
• KUS, 204 Jeffcrson St., Ne\vark’,| 
‘N. J,

.’ 11

- r-1

' Teleplione South Boston 3520 
Namų Telefpjuis ' AsphnvuU 0670

ADVOKATAS

A. 0.ŠALNA (SH ALNA) 
iMmiėADVOEjAlAS 

BaigęsduUnlversltėtu 
Oornell Vnivęrsity su A. B. 
G. Waridngton tlniv. lū LL.B.

“nmiNiism” name 
*68 W, BpaAvay, ..fo 

, fnrittoa tabra)

!

i

tom fornĮčins iš. vienos. 

vietos į kitų. .

• LITftUANIAN FURNITURE COMPANY
268 Wešt ‘Broadway, South. Boston, Mass.

. teleplione S. B. 839=-W. '

Paieškai! Vinco Grakausko, pirma 
Įgyveno ilonteTIOf Alass.' Tm'iu laimi 

j Į svarbų reikalų dėl Žemės Lietuvoje. 
1 Pats ar jį žiauntiejl terašo šiuo mirė-

1’295 Massuclųisetfs Avė.,
(13) Dorchestor, Muša.

¥ ' *

I Ofiso Tei.i'Soutn Boston 3972—It. I
Ręski. Tel.: So. Boston 1912—\V.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Gfftborius, balsamuoto- 

jas, Reni Estate ir Bubile Notaras.
343 W. Broadway,

South Bostdn, Mass.
Residencrja:.2i>7 D Št„ So, Boston.

- x

<•.

i
c *

t

ŠTAI KAME DALYKAS!
, Kad mes mu^ibaiA overcoat’ų dėl krautuvės, kurios savininkas pasta
tęs į langų pomariduojti $49.00 o(kaip žmogus ateina pirkti, tai pardavė
jas pasako karatų prakalbų ir paima $22.00 daugiau kaip tikrai tas 
overcoat'as yra vertus. Tatai mes nutarėme nieko nesakyti,© overkotų 
ant orderio.padaryti tik už4$27.(X> Ir kam tikt.reikia, tefdkreipla pas:

;<•’ : ’ L. IVUimiUip^BARĄNAUSKAB. e f i J -
320 Harrison Averso, jf o^rida St, 3-d floor, Boston, Mass.

Tel. Reach 2354. , ’
OBsoryąlandasi 0 A,M. ikl-5B<Mv Stibatomlsf 8>O0-A, M. IM 1 P.

LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
jk . <

Įšegzaminuoju akis, priskiriu aki- 
3§nius, kreivas akis atltiesiriti ir am* 

 

gįblijoniškose (aklose) akyse sugrų* 
žinu šviesų tinkamu laiku.

J. L. Pasakantis, O. D.
... »

447 Broadumy, So. Boston, Mass.

i-------—: ‘........ . ------

tw

*ū
i

F. J, KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Bortod.
Tel. S. B. 044L 

Antro« lubos—Viriu) L. P- B-»čt

GYVENIMO VIETA:
275LO1VELLAVE., NFĄV-TONVlLEE, MASS, 

Tel. W. Newton 1463—W. . s • 1

III Telef.' University 1957—XV ofiso 
Į Tel. tlnlversity' 1957—R. nainn. 

ADOMAS OWIRKA
saiaoavuB sxAnxuri 

Pagrobus atlieku gerai *t pigink 
gilina vienoda visur." Užlaikau au- 
tomoblllus. Vieta atdaru dienų 

ir nalrtj.
883 '"MBRIDGE STREET 

Ciunbridge, iluss.

■ ■■«. .Hl.'ll.'lll ' .1. III IĮ UHfcVH l|U,.»>»III..Į..-| .1. .IIJ.Jj l.A.I, "B—III, » I l| Dm.i..,...-,! «<iW,l,..J,........».tg-.

SKYRIAUS ofisas monteilo, mass.

Pas į A.-MOTIS,KINAS,.1
. ■■ ■ .. ■■ .x.. ~ . . *

677 N. Moih Street ‘ Telephone. l777--J,

Šiuomi pranešu apielinkės. Įiętuylains, kad atidariau graborystės skyrius - ofisus 
Montello’je ir West Lynn’e, Mass. * - ■

? t

N
lt Mrtn South Bertos*

Tel. S. B. 2805—It.

J
 Tek So. Boston 4000

DR. J. G. LANDŽIUS.
| MBTIjVIB GYDYTOJA* flį-J*

OHIRURGA8.<4 <

508 BR0ADWĄY,
JWUTH BOSTON, MAM

AKIŲ 8PECULIS7'
•9feW. BS0^>W« ‘

VALANDOS! Nuo 9 r. IMT u, wl 

.......... ... »

©®@®ė®eė®®®©©®®®w&®®S©W

DID. um, KUM. KHBTtfAM 
DBJOS VALDYBOS ADBSBAI 

BOSTON, lĖASą.
t- 

PIRMININKAg — Vincas ZiledtaV
81 Mercer St, Sp, Buėtoh. l&uiili 

VICĖ-PIHfM. — Antanai ?aHlįįŪ|įs v
146 Bowen Ęt, 8& ‘ Beaton, 

PROT. ItAŠT. —. Antttosui-Mlto^jtoUU^
450 E. 7-tb Šį., 8$, Boston, JŽaa%' 

ELN. RAšT. t- Juozapas Vlnkevlčiu^
906 E. B’wny, So. Boston, MfiM, 

KASIĖRIUS.— Andrius ZalledMį
307-E. 9-to St.7~So. Boston, 

MARŠALKA. — Aleksandra JaUuolsai
115 Granite St, So. Bostop. Mi*, 

D. t. Keistučio dr-ja talko 
siūtos Buslrtoklmus kai. ptahi' ndBM* 
dieni kiekvieno mėnesio po 8MĮ 
Waslilngton St, B6stonr Afass., 3-ų po ’ 
pietų. Ateidami .drauge Ir' jaauiųL **- 
rlų su silvima tol veski td-prto mnR dr» 
Įoi prirašyti . -

* , . 5

TEL. So. Boston 0500—W. ( !
LIETUVYS DANTISTAS | 

A. L. KAPOČIUS | 
251 Broadway, So. Bostcn |

(“Keleivio” name) M
Ofiso Vat.andos : nuo !) iki 12. niidg . 
1:30 iki 6 ir nuo G :30 ilci V vakarę. X 
Sotedonits nuo ‘J iki 12 vai. die tų ® 
Subirtomis nuo 9 iki 6 vuk. Ne ll ® 
Honiis mio» iki 12 (pagal sutarff ® :

■ - r a>

IV. JONO EV. BL.PAllELPnfll 
DRAUGYSTES VALDYBOB 

ADBE8AJ, ? ;
HKHUnMI — X X. Prtrarakra^

250 Gold St, So, Boston, Mass, 
VjlCE-PIRM. — Karys Ambrę*^ .

492 E. T-th SU Ęq. Barter *UĮW| 
PROT. RAST. — Juliui SųvldCM, . '

iii Bowen st., So. Boston, IbM 
FIN. RAŠTININKAS — J.

m W, frth St, So, Boston, 
ĖASIERIUS — A Naudiem

. 885 Et Broadvmy, S. Burtoj Martį 
MARŠALKA - X Zal^A "

I Wlnfield St, SU. Bustom MMA 
Draugija talko nMrišMaUK IšM 
nedėtom Uekvteau) Mt irt,
pu putų It. Putra ptHrtM artojai 
A Bavaoth BL, Soutb Baūtaik MM

m

VIETOM

LIETUVIŠKAS SANDELIS
risokių žolių, iakuų, žiedų k tt.

|g | Palahgos trejanka. 50c„ puplnišldnl 25 
•, Ramunėllal 20c., Liepos žiedai15c.,.

t . lėųrušanCtaa 20c., Šįubsų iinkštulk'a dri
■L itaosarinio xoe.. Minos-15c.,

SKYRIAUS OFISAS, W., LYNN, MASS^Itoiės nuo neitų išgųstiea, bcniige.s\ kai- 
■ . . - . . Iros skuitdejiiiio ir ausyse ūžimo ZOc,

į ~ gi įuo reuniiitizĮUo 50c,, nuo strėnų skau-:
- IfUOŽAPAS ŽŪROMSBAŠ, 1®% ^•^dugių uogų svnfas 25c,
i - a , • . . lyifiOkląsJtolSs-. yra pakeliuose su Hetu-

. viškaia uuro^mata kaip, anuos wtoti<
611 Summer Street Telepbione .katalogų Biuueiama už 10 centų,uii Minuaęr »w?ei i^ld<į »»Aukso AltorUfe” Tltlfe

'X hpąitdlino, prastu apdaru.^Bė., riairfnlu 
____  J. . -' ■/, ’ ' .. ..... glUrtiO ceiųioido apdaru,|1M: ^Virinu

, . • ’ L ' 7 , ■ ?.4.4 , -e ‘ {' j $|keUs?> skyrusapdaru ši.25| Kedtf&ra

į . Sutekiu lietuviams konogeriausĮ liatnim&yhuų' nežiūrint.kokhtlaikuMlct^ dieniįar naldį. VažĮtioju‘ Į yisuš nuėstusr’neŽiUrintS
J kaip toli yta nuo oŲsų'ir tiž važiavimų Meko nerblcuoju. Tact-gi kiel^tomeTeikale ar neaimCjo teifeitūs- kreiptis mis- aav^4iętnvi ■ I.TOįSpIlRB
LUžtikrinui kad mano patarnavimu vfeilinsitė^atenldnti, neš aš savo; darbų atliekų daug pigiau negu kiti Visais reikalais kreipki* | 
t t&i Į bite vienų iŠ aukščiau paduotų skyrių. Taigi lietuHai remkimbsavuosius bhųieriūš, o Httsimę visada įiteūkįntjt . ' , t ® ** • . 4

’ ' " ' ” ' \ 1 ■' : ' 1 ■ .i ..-Ifc mnryiTFF^. .^.

ir. 8UŽ5*te"®

GENERAUS $BSA|LsQV^
r ■ t . : "'S
Į 258 West Broadtvuy Tet So. Boston 0381.

, • V > ■ : ■
-z- ■ ■ ■ ■ . . » »

Ros.Tol. Š. B. 2024—J.
t ,■'■’■■

\iv mlžbistos mtrcnm 
HARTroRD, oomntrama 

VALDYBOS ADMBAV
Eish. Mielaildeu^ pirmtatakA ,

44 Cedar St., Bartfard, Gn* - 
C. Lablckienė, vlce-plrmInlnW,

90 Sheldon Street, Hartford, Qm< 
P. LablckienS, Udtalnkė, ' .

44 Madlsen st, Hartford, Qqm 
Marijona Katkauskalto, fln. raŽttaįnMį

16 Atlantlc SU HartfonL 
IL PundsIenS, prot. ražtlninkl,

19 Walcott St, Hartfiord, (brt 
feloi drangljra ■UBlrtaklųial tau»a ni 
antra 'nedčldienj klekriaau ■BraaM 
tmjnritallta MU& ,
ri. KAZiMnao i. c WHpi 

BOUTH BOBTOB, KAS. 
VA^tB08WUM£ 

pirmininkas
814a 8-th SL TeL So. B. 

VKID-PIRM. — J. Jarrita,
_ 440 Ė. O-to SU S^Bratat Mm 

PBOT. RAiT. -— A. JintitartA-
1426 Oolumbta VM

.m RAŽT. K- KiBta,

. ' 438 K 8-to SL, So,,Bratri», l<m
Š^lNlTGIkAS. •“ D, __ ,

uibow it,-8<ro* rARKDAm - B, UnSaų

i
■<v
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