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NEGAUNA DARBININKŲ
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Kataliku tart suprasti, kad fa 
aukos ir pasifrentimas dėl katali
ku spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių, indų ir 
net negu bažnytines apeigos. Pa- 
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms.-Žmonių 

' vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

ANTRADIENIS. GRUODŽIO it D., 1923.
ų—• —..— — ■

; Ye - I

MER1DEN, CtA— Virtos 
darbdaviai labai menkas algas 
temokėdami pradėjo darbinin
kų netekti. Darbdaviai čia jo- 
k i ri unijų nepripažįsta.

DARBO PARTIJOS LAIMĖ
JIMAI. >

-“LGNBONr^^PagaTios ’̂pa./ 
aiškėjo pilni rinkimų rezulta
tai. Darbo Partija laimėjo 
daugiau, negu pati tikėjosi. 
Turėjo 1-44 atstovus, o dabar 
turės 192. Todėl laimėjo 48 
atstovus. Liberalųpartijateip-

IConservatyvai,' kurie turėjo 
didžiumą,, neteko 91 virtos ir 
neteko didžiumos. ■ Pėrrttaine 
parlamente jie turėjo 77 atsto- 

■ vus daugiau, negu visos kitos 
partijos kartu paimtos. Dabar 
jiems trūksta arti 100 atstovų, 
kad padaryti didžiumą.

*- Dabartinė konservatvvu vai-• *
džia ‘turės rezignuoti. Naują 

, valdžią - turės -sudaryti, koks 
nors LIdyd George ’inis ir turės 

. būti koalicinis kabinetas. To- 
. kiani kabinetui iš dešinės ir iš 

kairės bus pavojaus gauti ne
pasitikėjimo. Kartais gali at
sitikti, kad karalius . pakvies 
3lcT)onaldą Darbo partijos- va
dą-sudaryti kabinetą. Ar šiuo 
kartu Darbo Partija ims vairą] 
i savo rankas- ar ne, bet aišku, 
kad jau nebetoli tas laikas, 
kada Darbo Partija galės

• parodyti, ką gali padaryti ša
lį valdydama.

Paslrutiniai rinktinai ’ buvo 
prieš’metus laiko-. Nauji rin
kimai, gal, vėl turės būti netru
kus. Iš gero pasivaiųpno prie- 
šakin per vienus metilu Dar
bo Partija naujiems/ rinkimams Į INDIANOPOLIS. — Jobu L.

Levis, niainierių- unijų prezi
dentas išleido luaimevių; .uni
joms pakvietimą suvažiuoti 

; sausio 22 d.

PADIDINO DARBUS.

Amoskeag Alanųfaeturing Co. 
padidino darbus. Dabar sam
do 11,500 darbininkų. Točiau 
2,500 tos kompanijos darbinin
kų dar bedarbiai!ja.

ŽUVO ŠEŠI ANGLIAKASIAI

HAZARD, Kv—Ištikus eks- 
pliozijai šeši mainieriai tapo 
užmušti, o septyni sužeisti.

RŪBSIUVIŲ KONFEREN
CIJA.

OfgMJMf Amerikai

Bymo Katalikų Šventa 
Juozapo Darbininkų 

Sgjungoi.

DARBININKAS
— Etna— _ _

UTARNINKAIS, KETVERGAIB IR 
SŪBATOMIS.

Metama
Cžrubežy «aetfims

• DARBININKAS
866 Broadvray, Boston 27, Mbm«

Tel. fšouttir Bo*ton
~ ....... - !...■- ■--- / I

Kmą 4 centai..

SMULKIO ŽINIOS.
S vVIRBALIS. Čia lapkričo < 

d. buvo didžiausias iš visų me 
Žmonių sava 

jie suvoži 
Mirkau j lai Ig. -ūkio _ produktų. Visa.- 
[kjrisi [ purvinas miestelis buvo pilna; 

juoduojančios ininioš. 'Kaino • 
žymiai pakilo. Prieš keturiar 

[savaitės u žrugių centnerį IHO
I Iš, MEILĖS ŠAUDOSI. '/"y-!2!" 

Naktį iš S) į 10| Ki'KĮjftKJAl (Eltos kt>r;) llU k,anwnn! 1,1 l™v<1 V2U<>-
. ... fį Frl/ifcTili T rf *• _«■

Spaliu fftisl  ̂vęj j ‘ y M ,
t , ■ trečdaliu arba, .net ir dviguba 

v-vi pabrango. Gal tai dėl to, ka<
. v .st karta daug pirkliui buvo npriežastis--nepavykusi mede. į ; ę. »r a

* Vokietijos,'. is Eitkūnų. Mat 
Vokietijoj dabar dar aukštos 
nės kainos, negii pas mus. So 
niau iŠ Lietuvos eidavo į V o 
kieti ją prekių pirkti ir stoveda 

. . v vo eilėmis, kol pereidavo šiegelsti nuo perdidelio gausumo j - . . 1. v>.
\ _ na, dabar *gi atvirkščiai • liti re gmes *■ ■ t ,

. ‘ . . . _ Vokietijos eina netik.rinkoi-l.vtus tęsiasi jau antras me-- ■' .
* ' "■ ’ > prekių,--- bet tr krautuvesnE

pij-kti. Prekymetis ūkiniu 
kailis buvo labai geras, -nes jie 
visi tuščiom parvažiavo namo 
Tik prekymiečio pabaiga buvč 
liūdna, nes ne vienas iš jo si. 
perskelta galva sugrįžo.

Žmonių buvo apie 400, .kurių 
tarpe matės kareiviu ir kari-1 tą -prekymetis, 
ninku. Didesnę dalį klausyto? |žiavo labi daug ir

■ • Birželio -pabaigoj apie 30 rimtį vyrų ir moterų ^arkol“^“;'^^.
Seime vienbalsiai nutarė sukooperatinti rifisų organizaciją, su- feal. h.aampllfe. itartoj,// 1 J ‘

keliant tuo tikslu reikiamą kapitalą. Nutarimas nebuvo dary- va^st-j. - |.^aių m.
tas skubotai. Priešingai—buvo klausimas svarstytas per pu
santros dienos. Kaip gi sekėsi vykinti tas nutarimas?

L _ Per iątlsą_yasartą jjk menkute pradžia btivo padaryta, Ga-
Tavais pinigais buvojJmmlta 
pasibaigus ii’ tas darbas sustojo. Nei buvusieji seimininkai, nei 
kiti kuopų veikėjai nieko tuo reikalu neveikia.

Gal seimininkų didžiuma jau ir pirko L./D. K. S. Šerų. Į^“-
Bet jeigu ir tiems seimininkams tikrai nuoširdžiai reikalas bū- LMžU‘#ybas, 
tų rūpėjęs—turėtume dabar 30 karštų rėmėjų’ir ągitatorių mū- U"ve j 
sų kooperatyvės sąjungos naudai. Bet kur-gi jie? Kame gi linkui Klaipėdos.

KAUNO KRONIKA. .

i Milicija sulaikė š, m. lapkri-
kčio mėti. 8 ■ i 9 diena 6 asmenis------- ------- fe—J----------------
ųž. girtuokliavimų ir triukšmo

CHTCAGO, 111. — Organi
zuoti moterų rūbsiuviai suma
nė steigti kooperatyve šapą. 
Pasiryžta kapitalo sukel.ti 
$250,000.

NELEIDŽIA PIKIETUOTI.

KANSAŠ CTTY, Mo. — Or- 
r 

ganizuotieins muzikantams ir 
judomųjų paveikslų operato- 
toriams uždrausta pikietuoti 
ant i-unijinius teatrus.

MAINIERIŲ SUVAŽIAVI
MAS.:

atėjus dar daugiau laimės.
Šie rinkimai -.buvo įvykinti 

d'elto, kad valdžia išdirbo pla
tų programą ir paleido žmo
nėms išreikšti ar pritaria, tam 
programui. Rinkiniai parodė.
kad žmones nepritaria. -

. SUSIORGANIZAVO

MANHATTAN, Kan.

Blėsimas.

jautis niiliėininkas, patikrinęs 
Laisvės-alėjos ir. Prezidento 
g-yės susikirtime stovinčias 

, nuėjo Ugniagesių 
ir pasuko į Smalininkų 

su kooperatyvės sąjungos naudai. Bet kur-gi jie? Kame gil.S‘v€ W<ui Klaipėdos, g-vės. 
jų darbas? Ką veikia kiti mūsų nariai, seni mūsų veikėjai?einant Smalininku g-ve- jis j 

Ko jie laukia?

Tuo tarpu Centrą spaudžia bonininkai, .kuriems pinigai 
būtinai reikalingi; gi iš Lietuvos atsiliepia dar viena (tikėki
me, kad jau paskutinė) senosios administracijos nuodėmė, rei
kalaujant 400 dol. už knygas. Ir štai iškila sumanymas—be
veik reikalas—parduoti namus. . e

. Parduoti namus—tai reiškia ištraukti visus krūminius dan
tis, likti su vienais priekiniais, jau ir taip nelabai tvirtais.!

Namai apsimoka ir išsimoka. Biznio netik išsiverčia, bet
dar ir truputį viršaus užvaro.
priversti pradėti biznį likviduoti, tai ne dei kitos priežasties, 
kaip tik dei to, kad mes ir po šiai dienai dar nežinome, kas: 
mes esame ir koks mūsų kelias. Mes tarėme seime: būsime 
kooperatoriai,. o paskui ėmėme krapštyti pakaušius ir galvoti 
ne apie tai, kaip savo žodį kunti paversti,, bet apie tai, kaip-l-|u*emo . ])TlV0l
• • ’ n i ■ , — • •- • ** . rr Jt 1-' -~ I *1 . .

pamatė du žmones su ryšuliais. [' 
kadngi buvo jau rytmetys, tai I 
jis į juos didesnio dėmesio ne
kreipė, bet staiga tie asmenys 

.mėtė ryšulius ir pradėjo bėgti, 
tada milięijantaš kelis kartus 
iššovė,- vienok plėšikams pavy
ko pasislėpti. Priėjęs prie ry
šulių milicininkas pamatė, kad 

Į tąi būta revolverių. Tol iau pa

♦A

feT<tF?

t

LYTUS.
- SINTAUTAI (Eltos
Žiemkenčiai pasėliai atrodo la

ibai gerai, tik vietomis pradėjo

Kot.)

nuo. Vietomis apipūdė bulve, 
kurios gerai šiemet užderėjo, ii 
aVižas bei 1 inus. Kai kurie ū- 
kininkai vasarojinins javus su
sivežė drėgnus. Kaimiečiai de
juoja deliai pabiurimo kelių ir 

Į jų netaisymo. Pav.. tarpe 
Naumiesčio ir Sintautų yra 
plotas išardyto plento, kurk 

irt tUT būt

Jeigu, .tad mes būtume dabar Į ši-tie revolveriai
.2 A - -------- -T .1: --------- --------------------- - Į, • Į

buvo išplėšti iš krautuvės: esan
čios Laisves ai. 61 Nr. Plėši
kai įėjo ne iš gatvės, bet iš kie- \ , ■ • . • ,, . . I darnii’netaisomas,
mo. Pasirodo prič.nmas įsV 4 . - ■ 1;1 • Uf,[šiemet taip ir liks. Su sunku 

linais toj vietoj jokių būdu nu- 
[galima pravažiuoti. -.

išsisukti nuo indėjimo į L. D. K. S. savo dalies. .
Man bevažinėjant po kolonijas mažne visur L. D. K. S. na

riai ir prieteliai užtikrino, kad jie ir patys, pirks L. D, K. 
S. Šerus, ir darbuosis tuo reikalu tarp kitų. Tad ko gi vis 
.dar laukiame? Kas gi čia apsireiškia? Nejaugi tai ir vėl tas k 
mūsų nelemtas lietuviškasai nerangumas? . J

* O gal suradome nauja, geresni kelių darbininkų klausimui 
išrišti? Gal vėl įsimylėjome į kapitalizmų ir jam galutinai, dū
šių ir kūną užrašėme? ; .

■ Gal džiaugiamės, kad darbai dar šiaip taip eina, ir kad 
bėda dar neverčia rimtai apie kooperacija galvoti?

O gal negalime išsijudinti į darbą dėlto, kad per maža 
matome raginimų iš centro (anot to—visa ko buvo, tik pra
šymo nebuvo).' Bet argi čia stalas skaniais valgiais apstatytas?

Pasirodo priėjimas iš
nelengvas.

I Pirmiausia jie perlipo perd įdė
lio Šaritkn bažnvčlos švento- 

liaus sieną paskui priėjo prie
1 l , ,

'[krautuvės lango; išmušę stiklą 
[lango jie atsidarė-ir rado gele- 

-Ižine blėta apkultą medinę už
sklandą; šioj užsklandoj grąžte 

Į.pagalba • jie pragręžę keliose [veikia trys kalkių įmones: vie- 
vietose.blėtą ir pramušė lentas; 
stebėtinu, kokiu būdu jie ga
lėjo nuimti geležis kurios buvo 
krvžmai uždėtos ant užsklan-

KALKIŲ FABRIKAS.

MARIAMPOLŪ Čia kyla 
naujos pramones įstaigos. Pa 
šešupvje. abiejose tilto; pusėse.

* » s ,

na. dirbo prieš karą, kitu mu 
.1919 ui..
m.

Į v
S

dos. Šitam darbui turėjo su-- 
gaišinti porą valandų.KOVOJANT PRIEŠ 

MUNŠAINIERIUS.»
AVASIIINGTON. — Per mė

nesį pasibaigusį rugsėjo 13 d.
— Me-I prohibicijos agentų buvo už- 

talo darbininkai susiorganiza-| mušta 13,
• vo ir prisidėjo prie Centralės 

metalo darbininkų unijos.

NELAIMĖ ANT GELEŽIN
KELIO.

. EORKYTIIE, N. Y. — G im
tasis traukinys, lėkęs iš New 
‘Yorko- į Cliicagp- dėl miglos ir! 
lytaus sutiko nelaimę. Devyni 
žmonės tapo užmušti. Tarpe

! .žuvusiųjų yra garsus Ameri-
' • ‘ kos basebolininkas. Dbnovan. 

Tarp sužeistų Jų- yra keletas 
tų baseilolininkij. .>

kb

o sueŽista 58, Mun- 
šatno ir. bravorėlių sunaikinta 
už $4,121,000. ' Nesunaikintų, 
bet konfiskuotų gėrybių buvo 
$9,059,000.

t ATIDARYS BANKĄ. .
-.■■■ NW NORK. —člntoinatio- 

, - naP Gailies Garitiput ^orkei^
’ Unįoii. • atidarys kooperatyve
/banką sauso -.5/ 1924. Banko 

■ 1 ’ pre^dOlZhūš, 'Atn^hani- ’ 
’ olT.’ - , ‘ ? . - ?

■J-

TURTAI NEIŠGELBĖJO.

DETRGIT, MiHU — llenrv
l. ’ • *

[Ford visomis išgalėmis norėjo; 
pailginti gyvenimą IVillard H. 
hVoodsNVortli ’d, su kuriuo jau- 
noše dienose ėjo mokyidon. Va

ilionis gulėjo IIemy Kordo įtai- 
fšylame už $7,()()(),000 bos pital y - 
je ir turėjo geriausią priūžiurą, 

[bet niekūs negelbėjo.. Velionis 
buvo paprastas luitpenieris. • •

SEIRIJAI. Baigiama sinty-. 
ii elektros stotis, kuri šviesu 
duos visam miestui ir varys km 
kurias pramonės dirbtuves.’

Įrengimas galutinai bus pa. 
baigtas lapkričio nien. š. m.

MŪSŲ AVIACIJOS 
NAUJIENOS.

►Šiomis dienomis Kauno oro 
dronie buvo išmėgintas kart 
lakūno vyr. Itn. Dobkevičiau- 
konstrukcijos aeroplanas.

Tai yra dvivietis aeroplanas 
■ monoplanas (viensparnis) si 
savotiškos išvaizdos sparnu — 
plačiu prie vidurio ir siaubi ga 
luošo, šį aeroplaną, ačiū jo sa 
votiškai išvaizdai, dauginiu 
Kauno publikos jau be abejoji 
mo, galėjo pamatyt kelis kar 
lekiujaut aukščiau miesto. Mė 
ginamieji lėkimai,' atlikti pa
ties konstruktoriaus vyr. Itn 
Dobkevičiaus, davė labai gėri 
1‘zultatų; Aeroplano greitu

įas, horizontaliai lekiant, yr;

18 kilometrai per valandą. 1 
mnt domėn, kati aeroplan 
lotoms Beiiz 2(M1 11 P. yramo, 

iras jau senos kmist rūkei jo 
perdaug sunkus, naujų šistt 

ių motorai tokio pat svorio tų 
į stiprumo apie 400 HP.) .ph 

lėk tą greitumą reikia iąliai ht 
iai gerą, m/ iki šiol žinoiiū ve 
dėčių’ dviviečiai .aeroplanai s 
rito motoru nei vienas notarėj- 
‘-įvjt.iuno didesnio per WU.kilę 
ųetrų pirtrtąiiindąč /

•Bendri aeroplano .škplrhu 
atsčias svoris “840 .. klibinėtu 
lo’rmnįiai beiininasai • krov’ 
1.00 klg.; sparno ilgis- 14 mtr 
mvopląno ilgis U mtr, .\oropk 

tiąs gnir .paimti .benziną 5 yt 
landąųis If'kti.;, ’ / -

■VKim mnąpĮamis, be
yra padu ryt as mfeų A viąęįjc 

dirbtu všsė savomis' \

.. .. o liečia įsisteigė 1922 
Visus stovi prie pačios Še 

upės, Tarpučių pusėje. Įivn- 
[girnas labai paprastas: yra di
dele krosnis, kuri išmūrytu u 
pūs krante.- 'Penai supilama a- 
pie 12 -14 vežimų švariai nu
valytų akmenų ir užkuriama.

i loję i
Ne, .broliai, čia darbas, priedermė ir pasišventimas. Kiek-H

vo. 
h1 

joj, .koletą inontėkristų ir me- Į Išdegę akmens pavirrtą kalkė 
džiokliuių šautuvų rasta lauki* mis. Pirmasis priklausė žy 
prie lango ir apie 20 ar 30 re ■ dili — Karužai; antrasis Mi 
veiverių-pasigendama, jų tar- Įiauskui ir Grudzinskiui; tro
pe* vienas brangios kainos, par- čiasis -- Bujaųskui ir.Indeliui 
vežtas tik dėl reklamos. .Be to į Antrasis šiomis dienomis įievei- 
va 
dų.

vienas iš! mūsii lai atsimena savo priederyrtes ir lai jas išpil
do. .

Aš, mokslus eidamas, iš skolų dar neišsirites—paėmiau sa
vo dalį L. D. K. S. serų ir gatavais įmokėjau. - Padarė tą-pat 
kai-kurie kiti, kuriems gal dar sunkiau tai buvo padaryti negu 
man.

Aš tikrai žinau, kad mūsų .organizacijos bent pusė narių 
be jokio sunkumo galėtų prisidėti prie mūsų kooperacijos tvir
tovės kūrimo—kas 10 dol., kas 25 dol., o kas nors ir 5 dol.

Tad kodelgi to nedarome? Ir-ko laukiame.?.
’ Jeigu turime kokias svarbias priežastis—.tai pasakykime ąt- 

į virai.. Pagvildenkime jas per laikraštį. Jeigu neturįme—tai 
gana belaukti, o sukrusldine.dirbti? Lai kiekviena kuopa, kad 
ir tuos mano. žodžius; siiširinlrime paskaičįūsi, padaro nutari
mus, svarbiausią gi darbo pradžią—sudarydama tam tikrą pi
nigų sumą ir pasiųsdama ją į Centrą—, taip pat išrinkdama is 
savo tarpo patikimus žmones, kurie pereitų per visų narių ii' 
prietelių stabas, kalbindami juos dėties priė'L. D. K. S. Lai 
jie tuo pačiu tarpu ir mūsų laikraštį išplatina. Gana broliai 
miegoti! 4 žiūrėkiine, .. kad nepramiegųtume saVo brangiausių i- 
dealų, širdies ir sąžines! Neimkite ūž blogą tų mano žodžių. 
Nenoriu nieko: įžeisti, Noriu tik pastatyti klausimą visoje jo 
aiškumoje, >

Nuostoliai dar nesuskaity- 
36 revolveriai vra miliei

Česniu, 
ingas

IŠSIRINKO GRABĄ,

. INDIANOPOUIS? ImtŪ 
IhuiJįon AVilsom! S‘4- uw am 
žiauš,/-nuėjo; pas graborių išsi 
rinko grabų, - kuriamo ' norėjo 
bnfi pąlairloln, paskui nuėjo i 
ajrtieką/ nusipirko pundų, jn 

tūoji mirė; ■ •

GAL PABRANGS PAKTAS. 
' ' \V ASII1NGTON. -Post?

.*. , g s

i mis.tbr-1 rpiięrąl Ne\v savo’mėti* 
maniu inpbrtė prezulentiu nu
rodo, kad reilmtų paštų ši/

■ f ’Krteiiiai' misižu* išgėrė iv tūoJi mim; ■ ■ Nuodus tvarkyti - taip kad. jis ^neneštų
dvti, šoko nuo Ift-to angšęin išbėrė, sugrįžęs- pas griihoriip nuostolių, ftako;. roildį pašto■ 
namo prie BtoadSvay. . į ’ Koroneris dapp tarifą pakeltu Postmiū^i’ P^ i]

' nusokonuo is-no - 
; avgščio.

; YORK. a E.
. - »- • . ■ - ’ 5 y - *

A

keliniu tūrinio paveikslai, ro 
dą,‘ kaip, alkoholis dtmg i 
Tla į viii vonis'"-! igmuš plėšt Is’ ir 
gimdo skurdų.

t' .

• *S .1

Išeiti iš tos alkoholio klampy tįitii.. 
nūs, ' . • geras.-

K a IRvų Jšd hb i n w gana Į šą vos- medžių aos, '
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PublUlied eveiy TUESDAY, THURSDAY and SAKJJRDAY 
., ■ • —by —

BA1NT JOSEPH ’S LITIIUANIAN & & ASSOCIATION W LABO®
“paletei «s secoūd-eluss’ihattei'iSept. 12, 101.1 at tliė įjost oCKce ttfc B«rtoh, Siisft, 

’ " - undet tlie itet of MarclĮ 3, 1871V.'
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SUBSCRlPTlON KATES:

9
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* ■ ■ . . (Galas) . ’

’ Amerikos mokyklos yra ne atalilriškas ir nevalstybinis žygis.
Į Jei tai'padaro net kailmrk katalikai, tai jie savo katalikybe

negali rimtai imponuoti: j k geras katalikas negarbius iš es
mes stabmeldiško principo, Materialistinis amžius gamina pi- 

,. liečiama dauggybę-patogum į ir komforto.. Bet jis užmuša kul- 
; tūros sielą. Siauroji marno'os dvasia, atimdama vaikams gim- 
i tosios kalbos pažinimą. d( o iš jų mažyčius ignorantus, Icu- 

rie nežinos nei savo tėvu T ido prigimties. Vaisius nepažins 
. savo medžio 1 Kas per že: įumas, kokia gėda šią laiku įsta- 

.' " tymdavystei! Koks neišma nymas pedagogijos dėsniu’/

’ / ’ PEDAGOGIJOŠ KLAUSIMAS. ' -

■ Ir šiais laikais pasaulis nestinga neišmanėlių. Senoji Ru
sija retai teleisdavd gimtąją kaihą į pradines mokyklas. Šian
dien Rusijoj tamsius biurokratus pralenkia lenkai ir dalinai i 
anglo-amerikonaį. Ir vieni ir kiti paneigia pedagogijos dėsnius.

’E ; ir kultūros-pilnumą. Bet tokiu neišmanėliu juk yra ir mūsų 
j tarpe. Nekartą tekdavo mums susidurti su tokiais tėvais, Isi- 
į : rie-nenorėdavo savo vaiku leisti i lietuviu mokyklą,s: girdi, ten 
J lietuviškai vaikus mokina, .tad mažiau juos pramokius anglą
’ kalbos, kuri taip yra reikalinga šioje šaly, žinoma, nėr kb
; - kaltinti tamsūnėliu šitų dalyką neišmanyme. Ne kaltinti, bet
' * šviesti juos: reikia.

■ Juk ir pedagogijoj yra taikomas logikos dėsnys: kad nuo 
žinomo einama prie nežinomo. Todėl ir mokykloje reikia pradė-

Į ■ ti nuo tos kalbos, kurios vaikas pramoko dar ant motinos .ke- 
į lių besėdėdamas. Kelis metus savosios kalbos pasimokinę, vai- 

. kai lengviau ir grasiau pramoktu svetimosios (anglą) kalbos,
• ' /kurią jie taip tankiai girdi gatvėse, skaito laikraščiuose, afi-

.: šose.’ Gražiai pramokę dviejų kalbą, vaikai taptų platesnio
' proto, turtingesnių minčių ir savo išsilavinimu toli pralenktų 

vienkalbius vaikus. Tekdavo gyvenime tankiai susidurti su 
keliakalbiais (poliglotais) ir vienkalbiais inteligentais. Pir- 

\ mieji labiau, pasižyini inteligencijos platumu bei įvairumu, tu& 
\ met kai vienakalbiai tankiausia ir neišrodo tikrais inteligeii- 

tais: taip ją žinojimas yra monotoniškas ir pilkąs. O tokią
* “inteligentą” vis-gidabai daug dar yra šioje šaly.

* žinoma, pedagogijos idealo mes ir norėdami negalėtume 
/parapinėse mokyklose įkūnyti,, nes tam priešinsis valstybės į-

• ‘ statymai. Bot mes vis-gi galėtume labiau prisiartinti prie mi- 
I « nimo idealo. Tegu-gi aritmetika, geografija, Jungtinią Vab 
b- * stybią istorija bus sau. dėstomos angliškai, nes valdžios įstd-

■ • tymai-griežtai to reikalauja. Bet šalę to juk galima vaikus 
7 gražiai išmokinti lietuviu kalbos ir įkvėpti jiems (net ir ang- 

j liškai dalykus aiškinant) lietuvybės supratimą ir jos .meilę.
• Mokindami v aikus savosios kalbos ir savosios praeities,' išvyš-

7 tytume juose gyvybės principą ir savaimingos kūrybos ilgesį, 
' kuriuos jiems davė lietuHškasąi kraujas, Užaugę vyrais, jie 

i nebūtą tais" vaisiais be šalmą, tais žmonėmis be savą veidą, 
j ■ / tais “common peoplė,” kurie pripildo dulkėtas miestą gatves. 

Tuomet susilauktume didingą ir kultūringą “dvieją pasaulią” 
■ žmonių, Q juk nuskurusiam 20-tūm amžiui jie būtą ir labai rei

kalingi, J

‘ / IR MOKYTOJŲ- KLAUSIMAS.

Bet šitai tikslingai ir GYVOS minties parapinei mokyklai 
reikia ir mokytoju nemenku. Didumai mūsą mokyklą moky
tojąstąto vienuolės kazimierietes ir pranciškietės,. Chicagoje 

* turtine vienintelį' ją renginio .židinį;. Bv. Kazimiero Akademi
ją. Gal būt pranciškietės if-gi Įsistęigs panašią mokyklą. Be
galo yra svarbu, kad tokiose mokyklose visoje aukštybėje vieš-, 
patautij gryniausioji, lietuvybės dvasia. Juk ten auklėjamos 
mūsą amžiaus ‘vaidilutės,? amžinosios - ugnies' sergėtojos prūsą 
vaiką širdyse. Koks aukštas-ir garbingas ją uždavinys! -Bėt 
kaip sunkį- ją ‘ atsakdniybėb' Visuomene atikas deda, bet ma
žai tegirdi ąpie tai} kurį dvasia ten viešpatauja, kokie aukkk 
jimo dėsniai ten, taikomi^ kurie petįagogįjėš Hąusimaį: ten ri
šami, kaip -skaidriai ten liepsnoja lietuvystės ugniar Mes 
nomė, kad kazimieriecią Akademija pigaus garsinimosi^ nei 
pasigirįmo nemėgsta, vienok; gilesnieji patriotai visgi Ūkiau į- 
domauja tos"Akademijos’ dvasiniu turiniu, negu jor raudonu 
mūru/ • -

. \s«i8«£

Tęko mums garbfc įšp malonuAp
mokslu rately, kurs rengta Lteturifr 
(“Kūryba0), štmokykla, kaip įafc^aentafc ,
Aukštesnio typo tatdigehrib Mdų tegwtana 
mokyklos. Mokyklos kupįų tarpti įeiO'^tisofe Št. 
kio#K mintis, ktid “dv&Jų pasatiMų” 
žįstame viatf Mašių ktdtW-ta mintyti, kad būsmorioifw-į ;H. t į. ■.. .*,.. x.. . ...

tavos ^teligentaB privalėtų mtifeeti š£te ^Uritikosir 
romanišką (teicūtių,rispamtar italų), vitinAgerita^įtiką.(anį- 
lų ar vbkiečių) ta vieną slavišką (rusų, Čekų ar tankį) kalbą. 
Tuomet šviesūs lietuviški lig-ta viršžmogiai apimtų visos bal
tosios rases kultūros ta mokslo braa^myta.

Kai valkas baigia pradinę mokyklą, tai dar nežinia ar jis 
gauti fetišą universito diplomą. Vienok būt gražu, jei visi 
Uetuviai-amerikiečiai nėužktarių savo VaOtig ktifeo Į p®HriW 

rūšies , (t. y. daugiakalbius) inteligentus, Juk be jų mes čia 
neišliksime, neiškilsime. Vienakalbis inteligentas mažai-ką te
gali Amerikai duoti. * jei trokštame Amerikoje 

tayytdsjkuljūros^^ šlėkta "butai
savo jaunąją ftiSfetif Mtitūvių gražiosios kalbos- Angliškai ji- 
premdks ta be didelių pastangų. Wo būdu šavd jaunikliams 
atversime dviejų (ar daugiaū) iatitų štadiš ir atvėsime juos į 
kelią, kuriuo nuolat žengdami jie lips pasaulinės mintiės ka
raliais. . -

Baigdami, dar sykį kartėjartiej kad tik sujungta mokslo, 

kuri mtimyj& neįdėtą ; dirbti, mėtatieti ta tirąjote juk 
gtažidji latBuSB flūdi, Įstatas siekti lai būna; netlždrtiu^ą ta 
vargtaįb proiriard-dūrbininkti vaikui.

Jau žinohi ja yra išbandžiusi 
visokias priomdtiės giriu^clys-- 
tėabangoms tiptaalSyii, betlig-'

Jū^štaitmečių bai
dymai butų daromi f aa vi^iš' 
tautas su taip vadinama daline'; 
blaivybe, kuri kaip kur. dan 
dagiau prie girtybes patraukė;[ 
mėgino . su abstinencija arba 
pilkąją blaivybe, bet vis kaip 
nėriitftitb, taip iidbimaio daug 
naudos, kadangi mažai kas žiū
rii pavyzdžius ir prakalbas a- 
pie btaivyfeęyapsiginklavę, tamj

■

i liais, stiklinėmis ir čėrkutėmis. 
jie tik tiems savo dievaičiams 

: tiki ir juos garbina. Jau kėli 
1 metai Jungtinės Valstijos daro 

bandymus dėsniu arba įstaty
mu uždrausti — tikėtasi kad 

raliui ? afkpįiolini /\pąfyąį . bet 
kūrtaių ir čia Irtis, kari aiškiau 
rodosi ar rife nebus apsirikta/ 
Štai jau ir kaiknrių Amerikos 
prakilnesnių piliečių,f ąfąidaro 
akys,: jau apie trys mėtai at
gal susiorganizavo mokslo beit- 
drovė Kalifornijoje po vardu 

“ Alcohol Educatipn Assocta- 
liąn,’ ’ o dabar vėj po> kitokiu 

_____ _____ _______ r _______________ _ užvadinimu -siunčia cirkulio*- 
Vižėšlahai ^ažičs.Kaina kiekvienos po čcėntns. ėtižįūc. ritis “įntėrnational Narėotib. 
Reikafe/pkite ^tis:

■ • ‘fe A R B IN IN K A B * ’ ’ ‘ ; tikslu ųžvysti nic^sįp.škką vĮ
366 Wcšt Broad\fay * ♦

'. . ■ - ■ - —.‘T .. ■ . . _ e

Tik ŪR gaVPtfie ŠiilfttiilĮ it Lietuvos labai gražių Kodinių 
atvbūčių. Atvirtitės visos spalvuotos tautomis spalvomissu 
iietiiviškiinis įkastomis.Jū yra trejtifcą. Taipgi yra pąsvėi- 
kinimki—-Kalždolns ir frauji&ns Metams.. .

Bducatipn Assočiątįoū,’’ sū
• t > • l ‘ * ' - M k | . * , t

; tikslu užvesti niojęslp. ^akg, vi-
Sdutfi jįfasš. gpsė mokyklose kaip žemesnėse ti alkoholiui..iš.ridūrhį

,t

. Mis
taf

A Mr
7 $ei W

kaįgs tžiš 
ką reiškia-tie visokią rūšią W 
pūvydąįą nuodai, /kurie taip 
baisiu yrą kęįkąmutigį ^žiao- 
gąus svmkąfai’ ir *gyvybeif; tai 
naujoji žmonija neį šnairą aid- 
■mi penorės paniūrėti į svaigtt-' 
lūs ir narirotus. Vadai tėa pr- 
gabilĮaeijOš ketina šū Saldžios 
pritarimą įskverbti į vis£s: 
mokslo šakas įrodymus alkoho
lio bet narkotinos it. fiaokią 
nuodingųjų taip vadinamųjų 
vaistą kentatingtimą kūnui ir 
dvasiai, kad. jaunimas besimo- 
kydamas visą, mokslą kariu į-

■- vyzdžių bent tokią, kad Alko-
igmyrfcMė&siatiria^ įr vetig- 
tų nuo kWkyštes nedorąją į- 
pročią. ir pajunkimų. Bet są- 
lig mano nuomone tai labai ilt 
gai ttirėtit užtridrit ir daug lė
šų atsieitii, nes turėtų paga- 

■gas naująs, o senąsias pr^l- 
Jmtiiš inokyyą. Ąf nebūtą 
,riau ir pigiau, kad kas para
šytų vieną , naują knygą .Stt 
moksliškaiš; išvėdžiąjimąis, ku
rios viena dalis; būtą pritaiko
ma prie mokslo aritmetikos, 
pavyždan, kad žmogus į 24 va: 
ląndū^ išgėria.alįąs pn$MdH< 
tai jis štigeriA alkčholid W 
gramus -tai-inėdiemosmokslas 
įrodė, kad jamiėifeėtiį įriaziau? 
šia' per 30 valandų daugiau ne
ragauti alkus/ ėrdąoH.^garuoį*

te, tni te
t

ifariūti, į^lįį įftdb pfiti&dkia 
Mgt tingai wę«Sr AfitinėU- 
kos mokėtai vis tiek ar javų 
gorčtati skąįtlįlddūmas anriri- 
Mrs jd itakš ar kąittta Prie 
geografijos tinka prakaityti 
kokioje Šalyje kokių javų daų- 
giattą kugtamA ta kas iš jųtata 
romą, kame daugiau švaigrių; 
prie -istorijos-gatnua įrodyti 
priežastis kivireių tautų tarpe, 
kurie ant Jėzuito freberio pa
mokslų. daugiausia yra kilę ĮŠ 
svąigątų Euriė sumaišo žiimnių 
vadų protus. Veik prie visų 
inokslo šakų galima surasti pa-

■;______jfMJ-u. .t-r-i-i LrA J.w~,

hęliff fyriftėždjai, lūedičiiioti 
■ profesoriai darė bandymus tint 
iųotaių risų iiiokšid šakų, kat- 

• nūe greiciūn ta geriau atlieka 
kttždariūiiiš, Jf sniiaudotojai 
. švaigtių ar tibšfinenMi. *

J, J;

; -ptirašyšiu daugiau tiumtibytnų, 
dik Btairiiiinkų riettaių fetidpų 
vadai pasirSpinKite šuiehgii į 
paskaitas mokslo sujuhgto' su f 
blaivybės dirva, ir bet šiokius ( 

: tokius mūkšlo kurtins bandyti / 
pšgaiiiiitti.

Anasai Wrižitifes/ . 
. ■ ' "■ A
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Motina štijsyjhisi, kari tik 
įntbatiūS^ sSya pMkiąjrnejtą joim,-- 
ką; — AŠ/turiu btit geležine, kad 
išturėti visus tavo prižŠghiUvi- 
mus. . ■ • • . i ‘ . • *

Jonukas. Už tai, nčberėika-
f *

k■/ . v . ... •»-

o jei o taip skauda kai šiuši. 
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/ /Įjiręiriorių^priM^rmūs yra šiųs: .,
A.‘ t. jiųsonidytį' kriūiriyėš da^biniakus ta jos ve* 

dėjąį ! nuskirti feiėkvienaiti jo datbą ta užmofeesnį, 
. .. prirengti•.tinkamai Vietą ta visus trankius b|z* 
iiio vedimui. ; • 

; .. 3. ^rižiūr'ėri, kad biznis būtų vedamas sulig 
konriUtięijos rčikąjavirdų.

. 3. Prižiūrėti, Kad biznis būtų vedamas sulig,
konstituci jos reikalavimų.

K Ą prižiūrėti ir saugoti’ kapitalą,. indėtą į Šerus, 
į paskolas, į žemę,, į namus, j rakandus;

5. Dkbotų kad poiiias būtų teisingai paskirsty- 
lūs, Kad konstitucijos veikdiaujanioji dalis būtų at- ’’ 
skirtą nuošiinčianis, -atsargai ir apšvietai.

*) ‘ ‘'Cjoperative. .lĮ’Countinff’* su pavyzdiniais lįap&Ij! krautu- 
vhj. rtlohĮafns ir apyskaitoms įgalima gauti New Torkę (Tiię 
Co-op. LĖ^gttė o’f Amėrlca, XG7 w. Į2-tli Str.)

■ & Įsižiūrėti, kad būtų apmokamos biznio vedi- 
ino išlaidos, kaip aiif ai i ai^s, nūbina,’pataisymai, 
Mčfbnaš, elektra, apšilkjmas, Važimų apdraudą. 
fąteąi ta fe. d. Tų rėikalų nereikėtų Užversti ant kiau- 
Ihvės Vedėjo. ‘ ' * , * .
' /F. Rūpintis kūogoriausiai atlyginti krautuves 

į darbininkams už jų darbą; iš $į reikalauti gero atli*'

. Falaifeyti gfvus ryšms su kitomis fcoopefaci- ’ 
ėį Jomis ta savo krašte, ta Mtuh

9. ^ūpibties kriti ir palaikyti krautuvės darbi* 
, pfttafeį ta Hariti t® A*- dvasią anUrijamo ir afeidavi- 

;fiid koopoi^ėljes idėjai, ta retiiti *
, .naudingą šmūanfmą.

iš riša to aiškių kokia didėle MtsakSiūftię guli ’ 
ątit ^hefetoių darybos jočių. Užtat ta trifeią rink
ai | tą•t'ąifbą tinkantiaūsius asmenis. Jta turi tai 
;ŽHĖWės svėifed pvbU* didelio mylintioji
jWaririi- tai Vis gtdabjėū ^upranUntičjį tą ttaafe kad 

bizmopS/goi .visus toste»»stesteičyra tos twfesavo reikalų Wli.
Mė taaįirilptahtMk kiek pastąngoso kriti ląiū^ b gūi\

’ of • ifeMsiJ iM< tun matei te&tl fr ■' i

pastai susideda k ifcvynliį imte 'te>s> retais, turimo-
, t >i - . . v- . .. . * ,.v4-f shuliį.

rištai daly* 
■ kĮšiįita^tigri r^tirkūd jeąn* '

kboįėrątorių tkiįš stfdąriiis įtoįiMįos inrileš ir 
dvūLsiąy. kąu tą draria • Siūtį pėfeiūw 

Ūttik hAtff ddrbiriritai. v ■,

’ ; HUmavinms už dyką. / . / •.

r ...> l*ūpwstiri Direktorių Tą^boą būriai darbu^jh^ r * 
;už dyką< Tuosai jie visiems ■ .patapta savo ątskląvL ./ 
Jnąidojąi ir duoda gerą pavydi}; / .; - :
,i . TikMudse^sittkiniųo^e, kadą drauda h biz* < ■

' .. *• i’ s k’ - kli k- «v _te

. * ■’ ‘ , • i * f » -x **’''«
’ "Z

Jdarbą^iida atiy^nti/\- ' 
t' ' ! (Bisfe Uwiįi*u)

jta.teli V-1 O* :L,- M. ..

h
“ '(turint nuolat prieš’ akis ąūgĮtesnius sutiiriėnijimūs,į

liUulXnH r I f į yra —,‘višoš vaištijbs/ri^ošitaĮittis ir .pagaliau^ ■

Pagal Amerikos Kooperat^vės Lygės iėidinio 
prirengė U(3SIS. 

KOliSTITUtlJA.

Pirma negu atidaryti krautuvo^ draugija būti
nai. turi priimti ir atsispausdinti konstituciją; / Kon
stitucijos pavyzdžių anglų kalba galima gauti New’ 
Yorko (Tlie Ge-operatįye League of Ainėriea 167 W. 
12-rtli Str.), gi lietuvių;kalba gūliiiia.gauti So. Bos
tone (L. D. K. S. 366 W. Brdadway). Toji pavyz
dinė konstitucija gali būt naudinga kaipo pamatas. 
Ją, žinoma, dar velkes pritaikinti, prie vietinės val
stijos reikalavimų. Tuo reikalu reikės pasitarti su 
sąžiningu advokatu.

Kiekvienas narys turi būtinai gauti spausdin-, 
tos konstitucijas kopiją,; kad žinotų ir suprastų sa
vo teises ir pareigas toje drddgijajė. ;

Kuodelio dėsniai (principai, pamatines taisyk
les) iv metodai (vedimo būdai) tūri būti kmistitu-’ 
rijoje pažymėti ir užlaikomi. 1

Nesiskaitymas su • Ib^ddiio dčriUats išstąt^f^ 
draugiją pražūties pavojūhl. Gi atmesti Ročdelio* 
metodūs būtų taip-pat kenksthinga. .

RoČdeliė dešftiai.

1. Kiekvienas iutiys gMi turėti tik vieną balsą,,
nežiūrint skaičiaus .šėlų, kiniūbš jhrii tūri. . !

2. Kapitalas (šėrai) už sii^d patarn&vimą gali
gauti tik nedidelį, išankstū nūškirią it* MnstUučijd- 
je pažymėtą nuošimtį. ‘Nltošiidtįs negali lįūri aūkš-^ 
tpsnis už l^u kurs tuė laiku ir tojo rieto jo skaitomas 
Įegatis (teisėtas). . ■ ■ ‘ ‘ ■ J

X Narių duodama.^ krautuvei uždarbis, tai korinis 
ir t audrinta , jienut ūatleius. Jų suMoldMas piūviri 
šis jiems’ paskui, grąžinama katpū dMdohdaų kiek
vienam sulig (o, už kiek jisaiuŠpiritoj Tasai poWit* 
šis gal i. pasitikti; draugijos ižM kaipo'.jo paskola’ 
draugijai, arba,visiį sutarintti, tasai, po^iršis girti 
būti paskirtas kokiam norį ytauomenirdain nąmy 
bendram rikštui,; arba pagtiltaūs gali • būti, laiktaiti; 

alrnugi jod bendratie ižde, nariams nopaskirstytas. :

/ . /- RočdėliomotOdai. _

1. Biznis turi būti vėdfętinąjiž gniavūš ^iiirgūs. 
2; Pt‘ekės turi būti .patduoctaiuos lūnkosCkaiūd- 

nūs,, tai yni ' taip, Irnip ir^kitose; kraųtmūserTd be 
už tą-purią Įminą, kaip buvo pi1‘triįų.-- /. • ’ -

<

h

H

viso pasaulio kooperatorią. .

BraUgijbs f ėdė
N» '

į?riėš stėigiaiūąjį Draugijos šūsirmtiiiną visi su-- 
sirihkimar skaitomi privatiniais. - Juos veda .tik fate 
kartui išrinktas laikinas.'susirinkimo vedėjas. Gri
po.- slegiamojo susirinkimo susirinkimus veda drau-- 
gijos pirmininkas.

Pirmininkas turi būti renkamas nė už jo popu-, 
lerumą ar jo iškalbą,' bet už sveiką if gilią, išmin
tį, ufž; niokėjimą vešli reikalus, už sąžiūinguiną, už 
supratimą kooperacijos ir jai atsidavimą. Jisai ne
gali būti aiitokratas' (savavališkas). Vėšdaniūs ri-: 
sus susirinkimus jisai tiiri pildyti narią valią, bėt. 
vienkart ūčliai dabotą kad draugija nĮiškryptą iŠ 
vago^ ii* aįydžiai sekti visus, draugijos reikalus. .

Sekretorius ir iždiAttąs draugijoj gyvavimo 
pradižoje gali būti tas pats žibogmą išskyrus tas vaĮ-. 
štijas, kur įstatymai neleidžia vienam žfhogui užimą 
ti dvieją vietą. J| Išrenka nariai* ir jisai dirba už 
dyką, jisai sekretoriauja direktorią susirinkimuo
se it visą narią susirinkimuose. Mažosė draugijėseį 
jo priederme Vra vėsti posėdžią'^riitdkeiįį knygą^ at-j kūno /įfk priederihią, uolumo ir ištikW^Sea. 

likti tisą surirašinėjbtią ir prižiūrėti kdyglį ir apy
skaitų vedimą. į tą svarbią vietą nepatartum rink
li tokią žmonių/ kurie, nors ir yra dori ir ■trisitigą; 
bet kurijė ūesūpnfcritk Idiygą yOdhnė} arba kalį?-ta-, 
his tėdamaa , .

Visas apyskaitas tūri teisingai subalansuoti Įž- 
dininka4 ‘ktirū turi apmokėti ’risajr bilas. Adfit Čekiū 
turi pasirašyti dąr IrpiMininkavS. Direktorių ^a- 
ryba tuii kas savaite. sužinoti, ir paUlmtitų lcg|Į!i 
draugijos.finansai štdvi.. KratiliiA^š Gedėjas 
džerisi gaapadorius) <Wri sutąsti skaičitm kahdldtk
I

pas ihėigas' ir išeigas įb Iritaą t0ą.įieA#l>ismįd sniąjk- 
motias.*), .-.• 7‘- :'' •. v

>

jariaįriimsiš: stėrgiaįūaris ktriilfėhlš, gi iŠriūfa vMi 
Mariai, atviru bąlsavnnti, 'Patariahui rinkti, jūds 
lygioįhs laikotarpiamstris‘rieniėms. metams, bU 
tūa (rm • drieni,.inėtai m dar kitus '.tris trims, 
metami 'Mažesne Dįrektarįą ^tryba^šrii^U trąši* 
patu Mblątitiftun•_ vrikMuC fejiąfcgirfi.- geriau it sėk*; 
miųgiau veikti, Wi 'Tucįba ■
iš devydity žuioiūą gėriaii ta^ąbja didės-
nkr skaičiaus-M'Urią, Aą fuieiuones- dėl kraulU^^ įtik 
kalų, ' jo sios tvarkos iri Vedimo . — turi heiniža sviir* 
bos? 'Pirniinifikas. iv sekvetdriukdždįuirikis

skaitos; nariams tūri'būti išduodami reįūtėriki fti“ '? į*ąi,ybA:ktmšariate. X ? 0 /

7. / Mdaįriviid MtriMiMi, W jtė
,ū. Kaip tik galima greiMausiu laiku yienyries! atsake prieš draugijosna^suitišpUdymri^^Aprim 

Intomis artlmiau^onus kooneraelios draniHiomis, ’ L ’

■ •i.,.
J

»

portai.iš biznio stovio.

<

•r

su.kitomis aTtlmiauaiomj!« kooperacijos draugijomis. 'derbių.

’ - •. ', . ' ' .1 ’ ' -. ” • ,
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Vifehžtiii Liohtvos kampely y-' 
1 ra labai graži ir poetinga vieta,; 

apie kurią mažai'arba visai ūe- 
’ralėiha. Jtadelf Sunku pasa
kyti? ' Turbūt dėlto, kad nėra, 
iš ten rašytojų,' o iš1 kitur nie
kas neatvyksta.

Man besitrankant po Lietu-
vos kampus, pasitaikė proga ir 
į tą kraštą nuvykti. Ir'ką pa
mačiau: vieta tai vieta, tiktai 

. poetams būti, galkuoiūet ir ati 
---------siiia&dainiusrkuris.‘įpinsjsa- 

vp dainas-tasgrąžinsiąs vietas,- 
ir labai pragarsės ne tik sa-;

' varne krašte bet ir kitūr. t
Kalnias stovi tarp dviejų u- 

pili ir trečio—mažo linelio, gar 
le kaimo lauko visos trys upėj?

kaimas vienkiemiuose gyvena, 
. -tai keletas J gyventojų gVveną 
.'tarp lipių, Q ypač vienas pašfe 

• • w . statęs trobasį visai prie* susL 
1L‘liejimo upių. Taip kad iš trit 

W jų pusių upėmis apsuptos ‘ tror 
1 bos ir didesnioje ližėje priveš 
Xpątftrobas,.yra salą, apaugusi 
^medžiais, Ten : papuolęs dat 
5niuš arba tepliorius medžiagos 

---; ' ilgai nepritruktų. • :
- - -^-= ■ . • Man’besigerėjant. ,ir .'besii 

•. džiaugiant gamta, atėjo namų
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_...... n AK BU t K KAS.
_ ... ... '

Vijikas ’vakarė parsegęs priė' 
motinos,-Bakto

— Mfcnuį. aš ’viSiį diėiiį buvau 
šū tuo kaimyįa vąiku.

Motina. —-j. ^Ką-gi tu ten dariai? 
Juk jis Mtąip ųemoka kalbėti kaip 
tik itališkai.

Vaikas.’— Tas'niekis, bet jis, bo- 
vįnos Tietttriškai. ' ■ '

* >< »' . t . ‘ _'. ... . < * .

1 t

/

.na t^ye

RĮHriH- į1
gal užgavau taip 'kalį$^amaa, 
bet priedermė yra-mūsų-senės- 

jnių,‘ jasinu^ias-mMinti.
■— Ačiū dėduk; kad m^aji ati- 

Uaudiės iūėkyTdčj, paskui W|dėngifti sav6 širdį ir parųdei 
irioj tat sėiniharijbj, pasldaū j gyveninio knygą, tikrai mansi 
grįžo į narims ir daug skaityda-jp^aleista valandėlė, daug nau- 
vo tiLip, kad iš didelio i’aŠtdišė- H0^ ątneš. Mano dėdukas at- 
jo iš,krašto, ^Tviri&a# kad|sitolinę« - / z- •;
Dievd m&ą, sako tai iamsuti-Į ’ Bet aš atlikau vietoje ir gi
lių žmonių prasimanymas. Bį-Įliai isšisvajbjęš apie ‘dėduko 
jdmesenesni žmones bemoktu-Į kalbą; nepamačiau nei. saulės 

 

ti viiikų; kad neišmoktų taip, [nusileidžiant.
kaip ta panelė. Parėjęs į butą vis galvojam

Štai pernai, mano kaimyno!pasakytus dėduko • žodžius: 
dukteriai atsitiko nelaiinė. Tai Pmokinkis dš gyvenimo,.ne tik 
nitmu panelė,: juokės visokias!Įknygų,’-ir neperšokęS per 
kalbas prasimanydama, net he- j tvorą nesakyk op!
galima nei Sakyti Vilionėms ką Į Tie pa s akyti'dėduko žodžiai 

pripasakojo.-k- “Sako, taikaLĮdažnai atsikartoja mane/ ai
nio mergelės kaip avelės. Kori mintyje ir nežinau ’ ar pražiiiš 
deimantas nepasitaiko; -tai r ji e kada nors. ■ \ ’
tamsumas žmonių. Dar sakomi. ’ Graužietis.

žiūrėkit'aš nei Dievo-nei velnioJ 
nepripažįstu, man nėra ir ne? Į 

 

bus jokių nelaimių. fCada’mūi [ 

 

sų-liaudis apsišvies iri nustos į 
tikėjūsi apgavikams kunigainsy [ 
tdb jiebuš' ramaus gyvenimo l 
žmonijoj. “ ! Tokias jos kalbas Į 
Teišdavdrii'pro šalį, bėt tarpu- 
■saVy senesnieji pakalbėddvom: f parašė savo studentams’ ant’rašbu

VProL jenmiigs tapo pakviestas

Mm

Pati.' — Mielasai,, bet tas auto- 
lii6bilius'"kuricrašnorhmkamxiojar 
-septynis tūkstančius.

I. dlll4.nbw.llli. ,

‘ Vaikas žibrManias pe langą iiė- 
ihaĮe' ant dfiii^aūs Žvaigždžių,1 'to
dėl'priėjęs prie motinos^klausia: 

—- Mama, kodėl šį vakarų nė
ra- ant dangaus žvaigždžių, ar 
Dievas nevaikščioja t

' ' ■. ’ C ■ ' T ...

' . Z L

4
Mokytojas norėdamas sužinoti 

kiek jo mokiniai žino apie šios ša
lies pramoninkus ir klausia: —- 
Pasakykite man kas tai yra For
das. ■ Vieųaš vaikas atsistojęs sa
ko : -—Aš žinau kas yra’ f ordas, tai 
yra didelis kiekinis katilas, kuris 
važiuojant daro triukšmą kaip au
tomobilius.

!

Arno Ak Vykimas į 
. Aitem. ’ '

ŠIIIHIin NE PUODE
. ; ‘ 7—> - . t -  y

• .Suranhiojo STRIUKIS.

tARAliMPAVOJUJ E.
' ' 'S-- —1 - ■•

. Londone,-, -ųiedieinos fakultete, 
to skyriuos pTųfesoriųs Jennings,

palauk.mergele; gyVėninfo* nė-Į-’ribslehtos sekant?pranešim#‘. 
pažįsti ir nesakyk^ i<ad_a| :to:, ^‘TroL Jenmiiga tapo pakviestas 

 

niekuomet nepadarysiu; Ir sa--U?r4^®Woę, jęaraliąus 
vo- vaikains atyriėm Das l ^°"

šeimininkas jau nebejaunas vy
ras kokių 60 mėtų, rimtai ik’gi
liai galvojantis. ’ Pradėjus' su

" juo‘kalbėtis* if ^5dAsgĮi“ljtAt> ū- 
pylinkes, jis atsako: ‘ t !‘‘

Ąįiyįiiikes'''gritžibš ;iif Visi 
$įuoriės gerai- gyvena, bėt gerų 
žnionių' mokytų-neturime. Gal

. kuomet susilauksime,, duok
. | į - ■ . 1 j ’

’ Dieve, bet dabar neturime. — 
Pakalbėjus, apie įvairius daly
kus jis man štai' ką pas^akb’: 
— Sūnau, dar jaunas-ėsi/ gy:- 
vęnimo neprityręs, ‘tai važinė
damas ir gėrėdamasis- apylin- 
kėihis? mokinkis iš pagyvenū-

• šių žmonių, ‘ nei knygos, įiei 
mokslas nepriduos tiek išmin
ties, kaip praktiškas gyveni
mas. ' Štai kad, ir musų kaime, 

. yra viena graži mergina. Gra
žiausia ne tik kaime, bet ir vi
soj parapijoj. Aukšta, plau
kai geltoni, veidas apvalus ir 
gana šviesus. Pažiūrėjus i ją 
nevienas pamano, iš kur tokio 
jUngeliško gražumo panelė. 
Daug kąs iš pamatymo;norėtų 

/ vėsti, bet susipažinę su ja grei
tai atsisako.- Aš neiškentęs' pa
klausiau —- gal kvaila 'yrąr-T- 

, sūnau,' protinga ir perdaug vi^ką, 
- protinga, kaip dažnai pasitai

ko Lietuvoje. Ji mokinosi ranka sakydamas: ■— Telairm-1 Jonienės Marytės teta fea/ąp- 
i| sivede su Vytautu Storuliu. ’ Po

“DARBININKO" DOVANOS -
, . | nė su Mlryte stętigėsi iiaiiius įš-

Nuo pat paskelbimo “Darbininko” užsirašymo vajaus, j puošti kogražiausia, kad pargrįžo 
“ Darbiniūkas0 yra jau daug išdalinęs dovanil Iriiįrgdmis, Ypa- Į jamiavedmi turėtų kuoni ^pari- 

r džiaugti; Jaunavedžiai sugiųzo ve- 
j lai nūkfį ir Matytė jų nematė. Ant

1 1 ryto jus, jau gerokai išaušus, Mo.-, 
ryte žingęidavo ir norėjo pąmaty-,

pažįsti ir nesakyk, kad .aš to

i

»■

i

t »
Prieplaukoj^ ‘išleidžiant ĮmL 

įgrantų.^ri^
Vardų .L pavardę. ■ . Airis/ vardų 
paraše su dešine ranka, o pavardę 
su kaitė, Imigračijos tižveikdž;, ina- 
tydamaš aifį’sū abiem- rankom ra
šant,’sakbi .' !■■ .

-i- Tamsta gerai moki rašyt su 
abięm rankom.

<fa būviu inaŽas, tai‘ tėv^s*man vi- 
šhda sakydavo ?4‘Mokinkis nagus 
■karpyti kabiąja Įlanka, nes gal 
kada neteksi ■dešinės.”’

» ‘ ___

ŠV. KAZIMIERO DRAUGIJOS 
SKYRIAMS IR METINIAMS 

NARIAMS.
Šiuonii, širdingiausiai prašau vi

sų' gerb. kunigų klebonų sušauk
ei spaudos reikalu, susirinkimus ir 
paraginti metinius narius atnau
jinti savo mokesčius 1924 m. Tai- 
.pogijnalnniai.pi'ašau:g:erb.klet>O- 
nų ir skyrių valdybų, prie kiek
vienos progos paraginti žmones ra
šytis į šv. Kazimiero Draugiją ir 
tuomi padidinti naujų‘-narių skait
lių; Ruduo * pitogiausis Mikas 
spaudai platinti. , •

Su gilia pagarba,

ES

va vaikams byliem pas ją4 eiti j gydyto-

fr Hausytf tolihj'j^yallJV1 ■ I^Pojį&į,/' Va3&' proSesoiMr įu- 

 

' Het Štai Šią vasarą • žiūrim Į ėjo į pambkdš tiiinią; patfiate po 
mūsų įianelėteina'jau Mina ir•Įkavčį^ašU'prirašyti f “Dieve, ap- 

 

nd6dkdri;kalbėti W žmonėmis;įaugėk M’alių ■ 

 

nes'gedutis! pradėjo, savoipa-|’i <i ru-7L,.;i ’ r. 
sžikym^furi atšaukti, ’^aip'įl’j GERIAUSIAI SUŽINOJIMĄS. 

 

išsipildė priežodis Nepeiso-j į)u aiviSiai subarė vakare būti 

kęs per tvorą nesakyk op.” viešame, airių suąiririki«lė. Abiem 
Taigi sūnaii, prisižiūrėk į tą Į eiti sykiu buvo nepakeliui. Užtad 

nęlaimingą atsitikimą ir. įsira-[nežinojo kaip nuėję vienas antrą 
šyk'giliaLghai savo' širdyje.'Į sus^s nežinos ar jau-pirmasis 
Tas menkks, ir negražus ateiti- PU/ »«j«S ar dar-no, nes svetai- 

kimas, g^ali būti didžiausia pa- L-Tj Todėl McDolant pagalvojęs 

 

moka "gyvenime, Niekuomet | ^aį0 ; . '
gyvenime nesakyk^ kad to ir to ~ žinai ką, jei aš pirma įiūei- 
a§ nepadarysiu, savo jogomis Į siu, tai aš su kreida iižvllksiu pal- 
•daug nepasitikėk, bet daugiau r ‘̂1 sienos, netoli dūru, o jei tu 
Dievu. Jei Dievo neapleisi, jeiĮ^ nueisi, tai įtrink.- • 

Dievuje viltį turėsi, tikrai iš- 
migsi vyru Ir galėsi daug el' ««*CT!M*S SVEČIAS. •

‘ i’ ■ . * / j-r . - ► ■«• i, i f < **■,’* * •

nuveikti tėvynės labui. Bet jei] Petriene savo sūnui Juozukui, 
Dievą atmesi, kuris viską val- parehgč vardūviąišltiimes ir siiši- 
<lo !ir . visą yra sutvėręs,' kaip] kvktė daiig svečių.f J Svečiai visi 
šia grasią apylinkę taip ir daug Į rinkosi pakariu laiku ir kiekvie- 

 

gražesnių, tai tikrai gyventume L j. 'AA-^iU . • . , . _i • “r-s A l tą dovanų. .Ateuą kaimyno sūnūs,
bus sunkus ir liūdnas. Dabar I juozūkd’ draugas ir nieko Juozu
ko! jaunas esi, Wl gyvenimo:Į kuihėamėšė'. Juozukas^^■pažiūtejęs' 
nepažįsti, rodos daug gali, Die 
yas visai nereikalingas, bet į-j 
seilink nors į daiktą, hoi’s į tą 

r pačią žolę, apgalvojęs sūpiasi

ju.

t
<- ■ -t i, t.

tį : ry -
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t

- Parmeris pastebėj^vaikailipu-i 
sį obeliu it sako: • į j 11 p i|

— Ką tu ten dabar- darai? 
Vaikas.. — Nieko. Tamstos’vie- 

fiias'} &Kf6lysf .iitiptkdš,* tai* bahd&u 
jį pridėti, ’ - ir5. ‘ U s; •• y - > ;

C ' . ‘ i f Į.111"' f f is t L

.Tėvas, kurs-turėjo dttft' vdikū, 
parsivežė namor katęr - -Vaikai ne
galėjo kate pasidalinti ir ginčijo
si katram katė priklauso.^ . {Tėvus 
matydamas a vaikus^ besiginčijant, 
pasakė,’kad katę parvežė abiem. 
Už- ValaitdoS‘išgirdo- už ‘dūny ka
tės riksmų.' j'JŪayMTĮųri  ̂Pernai 
te mažasis Vaikai “tižsistojįš * auif 
katės uodegoj pi | M

Tėvas. — Ką dab{at darai?• Kari 
mini katei uodegų ?

4 - Vaikas. — Aš stoviu ant savo 
dalies, bet mano dalis labai rėkia.

• . — - ■-, > (' -■ .
• ,t T '

• r s • ,

Kartų vaikai žiūrėjo praeinantį 
cirkų ir visus slonius ar kitokius 
gyvulius vardibo vardais. Pasku- 
.čiaūsia pamatė einantį verbiugų ? 
ir visi sušuko: \
. — Ei! žiūrėkit, cigaretai ateina.

Motina pasakodama savo kai- 
. minkai kaip antro kaimyno netr- 
kus mergaitė nuplėšė jos mergai
tei paukūs-..- Kaiminka pasišaukė 
mergaitę ir r gailėdama jos, sako;

-t- Tu gera, tu tos išdykėlės ne- 
pešei.' . L "

Mergaite. Ne, ne! As kan
dau. Į

Vyras. — Vakar apsidraudžiau 
ant penkių tūkstančių. ' ‘

;; i.., , -t

<

. '. \ ■ Į tx «

b! SKAIIYMĘUĄĮ
~NAWĄKNY(įA:

*■ ■

g ^NA^JĄ’KmGA. 
fjoje^psį jaugiau .iaiE 
Į lbO trumpų pasakaičių 
U 150 pusi. 45'centai.

----- : ■ ? r. - J ------j-r-r- 
g“ 'DARĖININKAS k 
5 366 Broadmay, RoJtiiir 27}r^ijss » 

S

t

Centro Pirmininko Prakalbos.
Nuo gruodžio 4 d. iki 18 d. 

L. D. K. S. Conneeticut apskri
tyje. . ■ ■

Gruodžio 8 ™ AVaterbuiy, 
Conn. . .

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

Gruodžio 9 (vakare) — New 
Ilaveii, Conn.

Gruodžio 12 — Brandford, 
Conn.

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

Poųuonock, Conn.
Gruodžio 16 (vakare) —New 

Britain, Conn.
Gruodžio 17 So. Manciies- 

tor, Conn. ■ .
Gruodžio 18 — Hartford, Ct.

Michalina Blažauškiutė
L. D. S. Conn. Apslc-Rašt

Gruodžio 20 d. Kasima, N. H7
— L. D. K. S. kuopai.

Gruodžio 21 d. Manchester, 
‘M. H. — L. D. K. S. kuopai. : 
! Gruodžio 22 d. Leiviston, Me.- 
—1 L. D. K. S. kuopai.

Gruodžio 23 d. Rmnforu, iviu.
— L. D. K. S. kuopai.
Moksleivis P. Daužvardis kalbės;

Gruodžio 8 d. JPatcrsone.
Gruodžio 9 d. Brooklyn’e 4 vai. 

po pietų 12 kuopoje o 8 vai. vak 
10 kuopoje; Nevy York City tuo- 
jaus po . mišių. •

■ 'P.' S. Norintiei surengti- P. 
Daužvardžiui maršrutą L. D. K. 
S. Spaudos reikalams greitai 

; kreipkitės sekančiu a’dresu: J, Se
reika, apskr. rast,,' 211 Jefferson 
•St., Newark, N. J.

Į sriVS draugą 'piifeėgo piiė’mdti- 
hos ir Sako i — Mama, atėjo ir Pa
kilių .Petras,- bet nieko neatnešė, 
ar priimti jį Kar no., > • .

, -, ,, .......... i-. ..Į -Ji n TT- įt

’ .. . , . .i NĖBfikA JAU.Taip jis man pasakęs padavė [

.r^"* '■ —1 r m-t
r, .

t *

■ tingai žmonėms labai patinka dvi Myguti:i ‘/Trįš iKėleiviaif \ if |
“Dangaus Karaliene.” šias knygas prenumeratoriai gąvę do-

■•.. vanų, negali atsigėrėti ir daug jų savo dekonės laiškuose, pa-
2 tari<i, kad kiekvienas katalikas užsirašytų nors pusei metų lai- j ii savo- tetip Todc paėmus nuo 

. • krąštĮ “Darbininką^” kuri^eina tris kartus savaitėje, ogaktos,, nuėjo, . ati^Mno 
: beskaitydami jįj .painėgs, ~

'■ 1 jau beliko vosvienasmenuo, taildekvi^^ A - r.iri. .3 . ... _ ,..-
: /• . <4~ x‘ *« 'j - ZTj 14m<b pravėrė mim ik pasakė, kad’čiam, norinčiam apsipažinti—sunnoti, kas pasaulyj dėdasi,• nc^fa Mitos. ‘‘ 

būtinai reikėtų užsisakyti “Darbininką,” / . /
. ; einama, getamsMM' Bostone ir ąpielinkeše $5M . Viąimb- Teta: pasisodinus trijų metų »io- 

kšjęš išs kalno, kiekvienas^gaus?U- |mįpi antWm iii i jį.
\ sėi ihetį kainą $2,2t>, įostone ir apieMnkČj $2.$5, - . .■ klftusU: .. ■• ; -u..

ą : ’ .;J lietuVį “Darbininkas” yra. geriausia
, ■ DoVAKjA, Kiekvj^amužraš^Čiamįtietuv^Vl^inin^ 'Manjos

■. duodame dovanas tas pačias kaip kad viršuj įjaminėta, ČM[SU — atšatf įs. •
. * užrašyto jasį ‘D.1 f gali tias dovanas ar sau pąsifthti Ur. savo gimi- į

■ • nMa pašiųšti, Mes dovanai pasiųsime jo nurodytu ądresiL
‘ J Lietuvą “Darbininko” kaina yra $5.6Q metams.

ICšMlos jau nutolt *^asiakiibiMtite!^

•‘DARBININKAS’ •

. ■ - . ’ 1 • . ' y - •

;įkunu5ijclžių Aurišdt*. šaukia i įgilta, 
lltita’. . ’ 5'y tautas iši|itdę$ šauks-
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tiri
1 su,gal va.atsakėjis. •

—•Kaiū tavo.1 vardas gražioji 
mergaitė’/ ~ paklauso nepažįsta- 
iųbs praeives Onutės, .kuri bevi
liosi šalo koliol’ 
“ O kaip tavo tčvo yartol

— Jo vardas pape, ket inamu jį

'r Tik kų iš Lifttnvoa esame gavę 
-riaĮdaknygių^šAETINIS^’-Yrft 

tai didėli maldų knyga. Turime 
net kėlių kainų: $2.25, $3.00 ir 
$4.25. Kurie norėtų, tai tepari- 
skubina, nes mažai jų teturime.

"DARBININKAS”
366 W. Broadway, «
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NORTH 
GERMAN. 

LLOYD
Savaitiniai Išplaukimai t

LIETUVĮ
NAUJU, SMAGIU LAIVU

Tarp New Yorko ir Bremen
DIDŽIAUSIU VOKIEČIŲ 

h . LAIVU.
“COLUMBUS” 
Taipgi pirmos klęsos kambarių 
laivai. Gražiai patašyti, 3 klesos 
pnrnnknmn i. Parankus uždaryti 
po 2 ir 41ovas.
- Laivakorčių klausk blle agen
to arba
102 IVaslilngton st., Boston, Mass, 
North Gernian Lloyd
192 IVashl ng tou. S t., 

Boston, Mass.
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DOMĖSI

Tik ką išėjo iš spaudos dvi 
smagios teatrališkos knygutes : 
‘ ‘ Ubagu Gudrumas ” ir 1 ‘ Gi- 
liukingas Vyras.” Pirmoji pil
na juokų, 3 veiksmų,-antra gi 
panaši pirmai, dviejų aktų. 
Prie antros yra dar prikergta 
monologas *‘ Cicilikas. ” Kai
na kiekvienos yra 25 c. įmau
tiems visą setą knygučių par
duodama po 20c. viena. ° Uba
gų Gudrumas.” dalyvauja12 
žmonių, gi. “Giliukingas Vy
ras”— 9. ....

Reikalaukite pas: ' 
“DARBININKAS” .

366 Broadway, So. Boston, Mass.

» »

CUNARB' 
1 Iš BOSTONO Į LIETUVĄ 1 

| BERLIVERPOOE 
g Ant Naujų, Didelių, Puikių 
'g ' ’ Aliejų Varomų Laivų:
I Ausonfa—Šunis. 27, ,Va». 24, Kov. 23 

g Greitas patarnavimas * Lietuva 
I® Įr į. visas Baltijos valstijai Pui

kios lietos;‘geras valgis. ‘r- 
Taipgi iš New Yorko, ypatiSkM 

prižiūrėta kelionėj Lietuvį-ir vi
sas Baltijos valstijas kas utar- 
ninkį' ant trijų niarių. milžinų, 
su persėdimu Southamptone

MAURĘTANIA, AQUITANIA 
“ BERENdARIA.

Taip-gi reguliariai išplaukimai 
tiesiai į Hamburgą ant naujų, alie
jumi kūrinančių laivų. 3 klesa I 

iįįPfliavą $106.50), (į Hamburgą 
a $109.50. Karės taksų $5.00.

9 ■ CUNARD piniginiai orderiai iš* 
| mokami Lietuvoj, greitai, ūžtik- 
į vintai, gerai.
| Dėl informacijų krelpkitėsprle 
| vietinio agento arba į

•® THE CUNARD STEAM SHIP 
g COMPANY LIMITED 
@ 12(J*StateSreetį 
© Boston; Mass. ‘

t*.

'»

KORČIUKĖS. .
*1 . ' ' •

Šiomis dienomis, kiekvie
nam L. D. K. S. sekretoriui pa
siuntėme tani tikrų “Darbinim 
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 tuojaiis.jų gaus dau
giau. Keikia priminti, kad 
kurie pilnai užsimokės už me
tus. ir su kortele prisius eent- 
ran savo prenumeratų, tie gaus 
apart skiriamų dovanų, specia
liai gražią užsirašymui knygu
tę .

‘‘DARBININKAS,’A
366 B’tvay, So. Boston, Mass.
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Lietuviai vaikio ja j. Pilhnij , ...

- Aplvtiliijt I.okki.i Juostij (Kavhiu
■ VISA TREiIA KLĖSA PADALINTA 

. Jiiinriarius am 2 jų, 4-i’Įy tr S;ųin km 
s. s. i.i 11 ania«,* ...,..

. S. s. Esi OMĄ,.. .k,. ■
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Kuomet jus. kankina skaudus atakas 
reumatiSku skausmu,, ar užpuola ncm- 
misija. strėndieKlis. skaudami s-ina- » 
rLai ir muskulai--kokis neopsąkom»s: 
palengvinimas patiriama tvirtai patri- *

* u rpįSįifo
* tos. s. v. ęypdįįBrt. Biure. .

’* ir- timja’is paUm’iuM ' maloniai dc~* 
friiunti iil'ima be-Ls’doiJ2i.mt |U tkau-

* dama vieta, I.ni - it- ikia matom?
>» guma! t.’-m reikalo Xl»!» Utis

I turint pa r-tk.l t.'k'.j t;kr:j i'jgtalbfi.
Pain-Ėscpteltoris fkr.u p,u?eU»^ ir '

* Kam pageli"-;o r.C'.i'kaitO;
. iirfr n tnlėstar.i'i.im žreonin per uanąeii 
, m<tt’. Visuoim-t laikykite j-> bHucį. 

parauktoj.' t Mojo. - ,
* 3Jr. ir 7"v. už bon'aj nptickose.
. F.>ĄD, RICHTER & CO. _ 
i, 104-114 So. 4th St., Brooklyn. N.Y.
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KWyr& ^elygnant jusea Žmogus. Jūrę jUme^ta, k&ip žuvis. 
įJjįuįitičjAjjįtecl Statęs Line1 laivais-Įr prisideda" prie pasą-
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MS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOKONUOSE.
' __ :__ ____ , 4 «

riu pasakyt, kad kiekvienas links
mas dalykas arba liūdnas sukelia 
tam tikrus jausmus. Lietuviai y- 
ra-paprafę (neskiriant matyt nuo 
to Ir-gi buvusi) imti dalyką, taip: 
kas linksma, kur daug' barškėji
mo, tai ten iii gera ir gražu. Prie- 
šiugai-gi, jei kas rimta, liūdna ar 
liarmoninga, tai negera ir negra
žu, nuobodu ir sunku suprast, Jū
reivių šokis “Klaipėdos Julėje” 
ir yra toji dalis, kuri klausytojui 
duoda progą pasilsėt, kad paliuo- 
sitvus ’ klausytoją nuo Įtempimu 
proto ir jausmų, kad toliau vėl 
galėtų klausyt su nauja energija

1 )abar kiek pirmutiiuam Kores
pondentui, Ten Buvusiam. Sis ko
respondentas rašė matyt ar nebu
vęs visai tą/vakarą ar kitur buvo, 
tai mažai.turbūt turėjo’ laiko žiū
rėt kad tik aprašė apie savo drau
gus, o kitus visai praleido, aš 
nemanau sakyti kad minėti asme- 
ptys-lošė—Hirgaiv~ NryyRrtHatHrr 
neblogai lošė kaip p. O. Dubosai’ 
te, B, Lukas, A". Janusas ir kiti. 
Gana gerai .atliko savo partijas ir 
lošime ir dainomis,, netikiu, kad b i-. 
Ir kas bųt galėjęs geriau atlikt. 
Gaila kad mes lietuviai neturim 
profesionalų, lošikų, bet da blo-

«■

CLEVELAND, OHIO.
■ ' ”■r ”"1' ' t

Atsilankymas Įžymaus svečio.
Pereitą savaitę lankėsi mūšų ko

lonijoj žymus Lietuvos artistas 
gerbiamas Juozas ■ Babravičius. 
Gerbiamas Bubravieitiš rodos žy
miausias iš lietuvių tenoras. Ca
ro laikais dalyvavęs Imperatoriš
koj Operoj Maskvoje/ kaipo bu
vęs žyinųs Rusijos dainininkas. 
('h'Vėlaniliečiains suteikė daug įs
pūdžių dailės srityje iv mainui ant

• ilgo pasiliks mintyse.
Lapkričio 18-tą nvdėlioj Lietu

vių šv,. Jurgio par. - bažnyčioj su- 
Ūlos laike giedojo Avė Maria ge
rai išlavintas maloniai skamban
tis balsas pusėtinai sukėlė Įspū
džio bcsimeldžnmeiuose žmonėse, 
tas teko girdėti iš daugelio išsiroiš-. 
Irimų,

Lapkričio 21 sėredoj 8Ją val.va- 
Ahill-aferilni—

• vo- kouce et as. su rengtas per t ’cve- 
lando lietuvius, kuris buvo išpil
dytas per artistą gerb. J, Babravi-' 
čių. Nemanau žymėti iš kokių vei
kalui šūsutejtf prograinaš ir jų var
dų, nes užimtų daug laiko, ant ra 
gi liūs per kitus pagarsinta, ’ tik.

penketos valgytojų tai visai var
gingas padėjimas. Tr niekas ne
žino ar da pradės dirbti ar visai 
užsidarė?

Taipgi, ir kitos dvi culcernės dir
ba tik po penkias dienas į savaitę, 
arba visai nedirba. Taip siimažė- 
ju.4 cukraus “bizniui,” tiioml su
mažėjo ir darbai eulcraunėse, Už
stojus’ šaltesniam orui, darbinin
kam cukcrnčse pakenčiamas dar
ban b* tuomet 1 rūksta; darbo; kaip 
užstoja vasaros karščiai, tada enk- 
kraupių darbininkai turi taip 
dirbt, kad nerasi sauso lopeliu pss 
nektiriiias darbininkus ir prie to 
daug tenka pamatyti ligonbutyj. 
Neišlailcydanii šilumos, kuri sie
kia il<i 110 laipsnių,, darbininkai 
alpsta. Tai ar ilgai galt gyventi 
kentėdamas toki karštį ? O. tik 
už duonos' kąsnį. Kiek sumažė
jus darbui, eik sau,- jau nenori 
darbdavys, o ant .to nežiūri kad.ne- 
1 uii kuo muilytis ir jau nusilpęs 
sveikato j kentčdaarns dienos naš
tą ir karštį. Dėlto patarčiau, kad

F

PRAKALBOS ’ *
IR “TEATRAS”

T giannios. Abelmd virt darbuo
tojai nertguiledaim savo spėkų. 
Parapijai pelno tą vakarų liko 

■WM. '■
* * ' -

POTVINIS RYME.

’. ’ / \v * ; x—...........................J •pAUUniVHCUlL. iuwaųr MV t M.w MXV ~ JŲ, .

T<ol kas isTčitur atvykusiam sun
ku gauti darbų kad’neapsiviltų at
važiavęs į Phiiadelphia. Tiek pri
važiavo juodųjų žmonių, kad užė
mė darbus nežiūrint, kari ir už ma
žą mokestį. Juodų jų jau yrą 10 
nuošimtis Phtladolphios gyvento
jų. ■ ’ '

. | iš damų ir viskas, koptiikiausiai
j ' atlikta, nes tą liudija’ susirinku-

} šių aplodismentai po kiekviomvat-
Į Tikto veikalo buvo .triukšmingai
i sveikinamas,
į • pasakęs kad g 
i'
i 
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Manau nesuklysiu 
ge rbiamas Babravi - 

čius pilnoj prasmėj yra ariisfas, 
kaip tai pažinime, muzikos, Įtaiso 
išlavinim’euv 'balso valdyme. Ger- 
biamaą Artistas koletą dienų viešė
jo. Clevelande, buvo apsistojęs pas 
Vietinį kleboną gerb. kun.. V. J. 

; . yjlkutaitį^ kuris dūrė jo progą su-. 
• sipažinti su (’levehlhdo miestu ii: 

žemesnėm įstaigom. ■ Viešėjo ke- 
. lėtą kortų pas gerbiamus Čižans- 

kus, kur turėjo daug pasikalbėji
mų Gerbiamas Babravičius - iš
girdęs gerb. • čižauskienės balsą, 
kviečia būtinai . vykti į Italiją iv 
stoti į didesnį darbą Lietuvos ar
tistų; Pripažįsta kad tai pirmą 
vietą užii-na lietuvių tarpe soprano 
balsu ne tik Amerikoj bet ir. tar
pe Lietuvos artistų, kaip tai išla
vinime b.also. ir j<» maTonuinu.

. Taip pat aplankė ir daugelį kitų 
vietų. Kirk teko -nugirsti, gerb. 

'. svečiui patiko (’levelando mies
tas ir žmonės ir žadėjo po kokiam

■ laikui vėliaus apsilankyti (‘leve- 
, landė.' ■ .

Lietuviams yra garbė turėti, to
kį žymų daiijininką savo tarpe, tik

■ turėtų visi gerai atjausti, ypač 
žymiai lankytis ant rengiamų kon
certų, o žinoma a)rilyje žymiai 
.pakels lietuvių’ tautos vardą tar
pe svetimtaučių-

respondentų. Bile kas kaip pama
nė taip ir drožia. Jeigu geras 
drangas,, tai aprašys kįopuikiausia. 
o jei ne,' tai niekas. . "Būt geriau, 
kad visai tokie nerašytu.

Ii - .- ' .

. Svečias.

BAYONNE; N. J.

Mūsų kolonija jau pradėjo gra
žiai, darbuotis. 20 d. lapkr. prasi
dėjo bažmais jr labai gražiai’pa
vyko. Pasibaigė 28 d.' Žmonių 
per visus vakarus gražiai ir skait-- 
liūgai lankės,' pelno liks gana 
daugi" ~~

29 d. lapkr. Motorų Sąjungos 
kuopa turėjo vakarienę parapijos 
salėj. Žmonių buvo kaip7pi'ikimš- 

Programą vedė A. Staušaus-

i

M. A.

MONTELLO. MaSS.

ta.
kas ir ragino visus išvieno darbuo
tis. Kalbėjo kun. P. Saitrusaitis, 
J. Tamošaitis iš Netv Yorko, var- 
go-niniukas J. C. Hodelis iš Harri- 

:son\> ir Stasiulionis ir J. Dauno
ras. . Parapijojiųdcalbėjo Navic
kas, Jurijis, Kaša-levičiuš-. Mote
rį Sąjungos pirmininkė 'kalbėjo 
Karalrvieienė, Marcinkienė, Ber
notienė ir kitos. Daug buvo gra
žių minčių iš parapijonų Parapi
jiniai džiaugėsi turėdami gražią 
.<avo salę, kurią nesenai yra pasta
tų.' . •

Dabar mokina vaikučius kun.’ 
Saurusaitis ir A. Stanšauskas. Mo-. 
kiną lietuviškos kalbos ir katekiz
mo. 'Vaikučiai dabar jau daug 
lankos- ant pamokų. Mergaičių 
choras susidedąs iš apie 50 ypatų 
turėjo koncertą ir teatrą, kuris 
gražiai pavyko. .Dabar rengiasi 
ant Kalėdų prie- kito.

Vyčių kuopa ir choras susitve
rė ir jau bruzda. Turėjo obuolių 
halių, kur buvo, daug svečių ir .iš 
kitų kolonijų,

Dabar vaikučiams ir. jaunimui 
yra proga mokytis. Tėveliai, ra
ginkite.' ’ ’ 1 y

Mažas Vaikutis.

Kalbėjo kun. P. SaUrusaitis,

WESTVILLE, ILL.

geriau? ar naujas HudsonKas
automobilius, ar $1000.00, auksu?

Pereitą nedėldienį, tuoj po- su
mos, pasipylė tūkstantinė.’, minia 
žmonių iš bažnyčios ir kas-žin kas 
tai hesiskirsto.namo, o sustoję bū
riais apie ką tai įnitiiiguoja,,. Prj_ 
einu-arčiau pasiklausyti. Štai, čia 
diskusuojama naujos bažnyčios 
statymas, kitur eina bazaro klau
simas, pagalbaus prieinu prie tre
čio būrio, čia eina karšti ginčai 
apie Hudson automobilių ir $1,’.- 
000.00 auksu. Po ilgų diskusijų, 
pasirodo, kad didžiuma, ypač vy
riškų geriau linksi aprie autonm- 
biliaus, negu prie aukso. Tik iš 
dėdienių pulko girdisi daugiau 
balsų už auksą, nes anot jų: ką 
mes veiksime su automo.biliumi, o 
su auksu,- tai jokio vargo nebūtų.-. 
Na, manau sau: visgi, jau daugu
mas turi tikietus ir tikisi palikti 
laimingais ant Naujų Metų, bet 
kaip girdėti, tai da toli iki manęs 
ir jeigu tik nugirsitt kad kas jau 
sulyg manęs, tai aš da 20 tikintų 
papluksiu, o jeigu bus reikalas, tai 
ir da... '

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKA8)

D A NTI S T A 8 I

»

Tel. Broekton 5112—W.

r (Kampas Broad S f roct) ' 
705 Main St.r Montei(of Mass,

"• T
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RYMAS. Tiberio upei iš- 
tvinus Rymo prtcunmsrhri atsi
rado’ vandenyje. Tiberis iški- 
jo. 43 pėdas.,. -Taip, apgšRitii.k 
pirmu kartu iškilo per pasta
ruosius TiO meili. Alintai žmo
nių liko bė pastogės.

* *

Koresp.Pereita, petųyri^ lųoGrylų 
Salei ivvko Cliieagos ‘*Nau- 
jienų” redaktoriaus Grigaičio 
prakalbos, kurias-surengė ke- 
leivininkai, lenkų burdingho- 
hiai. • Žmonių susirinko apie 
15(). Xorš buvo skelbta, kad 
t ik prakalbo? bus; rtlep-nelattk-“ 
1 inai prakal bas sekė p teatras, ” 
Langelis sako, kad teartas bu
vo vertesnis, negu prakalbos, 
Buvo šitaip: Prakalboms pasi
baigus seko klausimai. .Vienas 
Lenino sekėjas statė neva k kui
siu Uį ir be kito.ko ome soeija- 
listams akis šph«’>nf' rtiiky- 
inn savo tarpe tūlo Yeyiacko, 
kurs neva AVorcestoryje apsi-

kas ten pat buvo. _ Uai nu.o to 
ir prasidėjo “ teatras. ”’. Vz- 
kliudytas Yevaekas šoko ir pa
pylė kibirus komplimentų klau- ledų. Tas darbas paĮilcta vedė- j | 
sojai, prikišdamas mimšaimj. 
bobas ir tt. ir tt. Kadangi Ye- 

siu darbininkas, tai Gegužis, 
lenkų burdingbosis, šoko ieško
ji poliemono. Bet prie- durų 
ne polieiuonų sutiko, o savo 
brolį. Tai jam sušuko, girdi 
Vincai, eikiva triukšmadarį 
nutildyti. Tuo tarpu sale ūžė 
juokais, o tarp keleivininkų ir 
trockininkų ėjo “perepalka.” 
Pagalios žmonės skirstėsi juo
kaudami ir sakydami, kad.

‘ teatras.’ ’ buvo <l'aug geresnis 
už prakalba, gi .lenkų burding- 
bosiai ir troekniai skirstėsi iip 
t ližę ir įkaitę iki sprogamo.

Reporteris.

7 - .

SUSIRINKIMAS.
i _—

Gruodžio’ 5 d; š. ni, šv, Petro 
bažnytinio choro įvyko mėtinis 
suartink iinasj^^^ gra
žus būrelis jaunimo. Susirin
kimą atidarė choro vedėjas M. 
P, Karbauskas, Nors buvo ir 
pirmininkas, bet po! sunkios o- 
peracijos atissakė vesti susirin
kimą. Perskaičius protokolą, 
vienbalsiai, tapo priimtas šoktų 
raportas, kuri išdavė V, T, Sa
vickas. Vienbalsiai tapo pri
imtas. Raportas parapijos fė- 
rų ■koffiisijoš';—Pranešė, - kart 
mažai narių darbuojasi. ~ Pasi
žadėjo daugiau stot prie darbo, 
Nutarta rengti koncertą po l<a- (

i

DAUGIAU AUTOMOBILIŲ, 
NEGU NAMŲ.

Now. Hatnpsbire valstijoj au
tomobilių yra 6( 1,000, o gyvm 
namų jų narnų yra tik 45,000. 
Šeimynų toje valstijoje' yra 90,- 
000. ' ,
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Mainierio žentas.

WORCESTER, MASS. .

Į Pastebėjęs paskutiniuose “Dar
bininko” immoriuo.se dviejų ko
respondentų išreikštas mintis, kur

. Montelliečiai statė veikalą ‘ * Klai
pėdos Jtilė, ’ ’ t ‘amhridge,’ Mass. Aš 
nemanau kritikuot. lošėjų, tik no
riu pastebėt korespondentams, ku
rie apsilenkia sn tiesa' ar nesu 
pranta lošėjų aplinkybių. Kad ko
respondentai būt matę tą veikalą’ 
lošiant pirmą kartą Montelloj ii

, kritikuotų, t'ai nesakyčiau nieko, 
nes čia buvo visi prisirengimai. 
Bet sakyt ką apie lošėjus svetimoj 
■kolonijoj, kur galima sakyt, sve- 
taine kaip daržinė, nėra jokių see. 
nrrijn it* šviesų, nei nrt uždangos' 

• Ir-gi buvęs ..sako kad Beišrodė 
kokis lošimas^ bet- tik- kokios rt- 
remonijos atlikimas.-Kaip gali iš-, 
rodyt -geras’ kišimas, jeigu vidury-

' . ’sV(‘fa4ues dega visus .šviesos,/o .ant 
. steiėiatiš nerm Mačiau prie ...gero

• ąpšv i etinio C Montello j-j Jušikų .veL
■ dils,’ tai čia primena tik.nabašiiiii-. 

kiis.. o ne lošikus, nės randcųia var> 
sa Veidų, tamsoje išrodo jnmla.' 
Taigi ji; Tr-gi .buvęs; ne lošikus kaL ’ 
link, ’ bet '.aplinkybes—yTaipčgi 
'kambariai šonuose seruos mažių? 
.'kai.-: kaip kt£d kękią. pellų urvai.

’■ kaip gali.būt-.‘g‘'r<4s lošė j ij. išėjimas 
niJtftjįejihms,' tįųr susigrūdę apaš 
40 ypatų’ Išbūna per ¥ valandas.

’ < lGiįp-gi gali lošikas lošt gerui. ’ - 
; Toliau Tr-gi buvęs sako kaipašė-'

jo inrrgailūs šokikės ir vienas Įn-įtu ttk_gaiida\m 50e. į'valandą. Tai Į
• reivis, tai sujudo, publika, y Aš tu- pagal to.kinhrangmno^.šeimynai iš ®Į"

PHILADELPHIA, PA.
j

Sumažėjo darbai.

T-(?li yra pagarsėjusi.dėl darbi- 
ninku d'ulžuiusia cukraus išdirbys- 
tė, visiems darbininkams gerai ži
noma. ’ Ji iš mūsų lietuviu atvv- 

*■ * t i
Rusių į Phiiadclphia vis turėjo. 
Nnrs Sunkiai reikėjo dirbt, bet už
sidirbdavo sau aut. pragyveninio., 
šiąmjirn sulaukę tokius nelemtos, 
vaiandųš, kad turėjo . skirtis- su 
taip vadinama evikerne. Daug 
maž.apie kiluriųs tūkstanrius dųr- 
jnninkų atleista. Jau vielas“ mė- 
nuo kaip uždarę. Paliko tik ke
letas taip vadinamų “ formauvi,C- 
kurio atlieka darbus,, o kitus vi- 
Nus ut iyidžia; nežiūrint, kad' ir virš 
dvidešimt metų būtų išdirbę. Tiek 
(larliiniukų liktrtių žiemos įriętu 
be darbo, .susirūpino del -Jabių. 
tiiiiū tūkio hraugauš pragyvenk 
nto. Cnkernėse vWdo£ buvo h*, y- 

... , . ra mažas mokestis kad ir karo -nie-
jo inergaites .šrrkikės ir vienas ju- Lu tlk_gaiidavo 50e. į valandą. Tar i

V

BUS KANDIDATU. ,

. AVASTHVGTOV — Proz. 
Coolidge bris kandidatu Į pre- 

i zidentus nuo respublikonų par- 
tijos ateinančių_ nietiy -rinki
niais, Apie tat paskelbė vie
nas jo artimiausių draugų.

■’ ‘f . • ' ■ . .

| LIJBTUVYS DANTISTAS i 

į DR. M, V. MSPE8
I (KASPARAVIČIUS) ! 
-®—Lalklnarperkėl^offsa po Mis.' i 
$ 425 BliOADWAT, Sū. BoBTOMj Maaiš, i 

OfisoVaiandoa? į
® Mno 10 Iki 12:80 ryte Ir aso 1:K3 I 
| tkt fl ir nuo 6:80 Iki O y. yąfc j 
$ Oftuai uSdarytus subaton Takortls ' 
® ■ Ir nedSllomlfl. ?

. PRANEŠIMAS.

Sekantis >‘ Darbininko•’ ’ 
ineris išeis iš spaudos ketver
ge aštuonių puslapių. Ilegule- 
riai ketinių puslapių laidai pri
stigom popieros ne dėl adminis
tracijos kaltes. Popierą buvo 
užsakyta laiku, bet iš .kompa
nijos neatėjo taip greitai,, kaip 
seniau. Kompanija pranešė, 
kad popierą ąteis šios savaites 
pabaigoj arba kitos pradžioj.'

(Lapkričio 30 d. Įvyko Federaci
jos skyriaus susirinkimas. Vaka
rą vedė pirmininkas p. Tatulis. Po 
tam raštininkė perskaitė protoko
lą, kurs buvo priimtas. Po tau? 
prasidėjo nauji įnešimai. Buvo 
duotas įnešimas .kaip apvaikšeio- J 
sim vasario 16 d. • Nutarta kvies- A 
ti visas'draugijas per-atstovus ir'* 
laiškus.’ Nutarta surengti prakal
bas ir pakviesti šiuos kalbėtojus: 
vietinį gerb. kleboną, kun. J. J. 
Jakaitį, advokatą A.- Milerį. . Yra 
pageidaujama pakviesti gerb, Lie
tuvos atstovą ir D r. Pakštą.

Korespondente.

FĖRAI SEKAS.

Fėvdi 'eina pilnu smarkumu. 
Vakare 9-to gruodžio nepaisant 

: blogo oro publikos buvo pusė
tinai. Pasekmės buvo neblo-

jains, kad pasirūpintų naujau ! NEPAPRASTAS 
šių dainų ar operetę. • .J NUBIOI

Toliau sekė rinkimas valdy- , 
bos ateinantiems metams 1924. 
Šie nariai pateko' valdybonrt 
pirm. V. Valatka, tas pats, vi-j 
ee-prni. V. Kališius, raštininke 
p-lė J. Baluš'aiČiutė, ižd. V. Me- 
donis, tas pats, knygius V. K., 
jo pagulkininkas G. Vasiliaus
kas.

Galima tkėts gerų apsekmių,’ 
nes valdybofi nėjo gana darbš-. 
Jūs ’ nariai. Valdyba darbšti., 
tai ir nariai dirba kiek išgalė
dami- , ’’

Taip-gi prie choro prisirašė 
keli liauji nariai. Choras vis 
didėja. Bet nėra ko nei stebė
tis, nes jaunimui kaip tik ir 
tinka priklausyti prie šv. Pet
ro banvžtinio choro. Čia laiką 
praleidžia gerain tikslui, nes 
lavinasi giedojime ir dainavi- 
mėi Tad-gi ir tėvai turėtų at
kreipti, atidą. ir savo sūnus ir 
dukteris raginti prisirašyti 
prie šv. Petro bažnyčios choro.

I , ’

ALBUMAS yra didelio for- 
Į niato knyga. Turi 495 pusi.. 
288 pusi, su paveikslais Lietu
vos veikėją, grupių, partijų 
grupių, namų ir t. t. Likusi 
dalis albumo yra užimta hijo- 
grafijomis Lietuvos veikėju.

Kiekvienas lietuvis privalo 
nusipirkti Lietuvos Albumų, 
•kinų "gana, daug nupiginome.’ 
Duodame progų kiekvienam lie
tuviui jį įsigyti. Seniau tasai 
albumas parsiduodavo po 5 
dok, dabar gi po ivaina tikta’ 
$3.50,. kas via nepaprasta: 
“barguiin.”

Kurie norite ta knyga isigv 
t i kreipkitės tuojaus pas

r< DARBININKAS”
366 B’way, So,- Boston, Mass

AKIŲ. SPECIALISTAS 
126a W, BB0ADWAT 

VALANDOS: NUO 9 r, iki 7 V. Vak.

I
Tel. So. Boston 4000 f į Į

DR. J. C. LAMDŽIUS |

LIETUVIS GYniTOJAH IK į f
CHIRURGAS. į?

50$ BROADWAY, į|
BOUTHB0ST0N,MABffi. į|“~ 
(Kampas G St. ir BroadwayT, . f | -

VALANDOS: 2—4, 7—9 U

DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DK-JOS VALDYBOS ADRESU 

BOSTON, MASS.

NAUJŲ METŲ PRAMOGĄ.

DORCHESTELl.—3 šeimynų minuis. 
14 kambarių-ir 2 karų ganulžius ir yra 
vietos dar dėl 4 karų. Parankiausiu; 
vieloj rioreliester'y, netoli Pily -I’oitit. 
Prekė .$8,500, įnešti $3.000. Kreipkitės 
pas: A. P. DAVĖJAS. 366 Broadvvay. 
rooin 1, So. Boston. Tek 2027. (Iii

«

dllįMININKAS — Vincas Zaleckio/.
81 Mprcer St., So. Boston,- Ma*a, . 

7ICE-PIRM. — Antanas Pastelis,
148 Boweu St, So. Boston, Man, 

PROT. RAST. >— Antanas Macejunas, 
• 450 H. 7-th St., So. Boston, Maso. 

FIN. RAST, — Juozapas Vinkevlčius,
906. E. B’vay, So. Bostbn, Mass. 

KASIERIUS — Andrius Ząlleckas,
807 E. 9-th St, So. Boston, Mas* 

MARŠALKA — Aleksandru Jalmokan,
115 Granite St, So. Boston, Masa,

D. X. K. Keistučio dr-ja laiko merus- 
■dilius susirinkimus kas pirmą nedSL 
dieni, kiekvieno mėnesio po No. 6M 
IVasliington St, Boston, Mass. 3-ą v. pa 
pietų. Ateidami drauge iv naujų na* 
rių su savim, atsivessue prie musų'iir* • 
los prirašyti.

i

✓

Šv. Jono Ev. pašelpinė dr-ja. 
Yaūjų Alėtų dienoje parapijos 
salėj ant E. 7 gt. nuo 2 vai. po 
pietų rengia balių su šokiais. 
Meldžiame kitų draugijų tą 
dienų nerengti pramogų, kad 
vieni kitiems nepakenktume.

Baliaus Komitetas.

Paieškai! kuino, Marikio Szecknus. 
Du metai atgal buvo Ne\v Bi-Uaįn. (’l, 
dabar prašom atsišaukti ant šio adre
so:,

ANDRIUS POŽĖRA
27 Cross st., Hudson, X. Y.

‘ ■ . (M

-w^>-
Ptiieškau Vinco Grakausko, pirm i 

gyveno Montello. Mass. Turiu labai 
svarbų reikalų, dėl žemės Lietuvoje. 
Pats ar jį žinantieji terašo šitto' mirė 
su: . •

A. KALVIS, 
1205 Massąc'htisetts Avė.. J 
(13) ' .- Ddreliester, Mus-.

,8<r>flO<C^O<C>00<C^G<CZ>«0<CZ>flQ<C><)0<C>00<Z>«0<Z>)0<Z>OQ<i><|()<Z>0^ v . &
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FONTANINĖ 
PLUNKSNA 
NAūnmaA ViauK . .- 

DIRBTUVĖJE, GEXSEr . 
NAMUOSE IR KELYJE.

Daug parankiau Ir sma* ’ 
gigu rašyti su fontanlnę 
plunkami. Daug mnžlhtt 
Iglitldų vartojant fohtuul- 
nę plunksną. Pirk riabarA
Kainos: $1.50, $2.50, $3.,' 

$3.50, ,H, $4,50, $5.00, 
$5.50, $0.00 Ir aukščiau. ’

“Darbininkas,”
866 Broud.v,’iiy/ 

Boston 27; M&sk į~*

Didžiausia ir geriausia lie- * 
tuvių eevervkū krautuvė, Sol () 

Boston’e, kurioje turime Ja- a 

bai daug gatunkų ir pagal | 
visokių prekių čeverykų. To- 0 

dėl norėdami sumažinti.tavo- A 
. rą, munarkiavom kainą že- s 

. uiyn ant labai daug vovery- y 
kų, kad greičiau išparduoti, A 

% Dėlto kviečiam visus atsilankyti ir persitikrinti, •*$ mėsNž 
Ų stengsimės sų gertaushv patarnavimu tamstas patenkin- fl 

| PRIE TO UŽLAIKOME IR DR Y-GO ODS 0 

K. KOKIS SHOE STORE . U
Y 377 v/. BroadVąy,- Soutli^eston, Mass. |

PARSIDUODA
Parsiduoda puikūs bažnytiniai 

varganai,, su triuboniis septynių 
balsų, viena, eile 11 pėdų augščio 
septynios pėdos, elektros dumplės 
Parsiduoda labai pigiai. Kas no 
rite Kalėdotus vargonus turėti, tai 
atsišaukite Šiuo antrašu: M. KTT- 
KCS. 204 Jefferson St.„ NWark 
N. J: ’ (8»

iV. JONO EV. BL. PAŽELPINSS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMtNINKAS — X Et- PetrarskaB,
250 Gold St., So, Boston, Mass. 

‘ ViCJE-PIRM. Kazys Ambrozas.
492 E, 7-th St, So. Boston, MftMk 

PROT. RAŠT. — Julius Savickas,
111 Bowen St., So. Boston, Magu, 

,FIN. RAŠTININKAS X Švagždyjų Į
171 W. 5-fh’ St, So, Boston, Maita, 

KA.SIERIUS — A, NaudŽIuūM,
§85 K. Bivadway, S. Boston. Ma«k 

MARŠALKA — J, Za!H»,
I Wiufleld St, So. Boston, Mauk, 

SraugŲa laiko surtrinkinin# kai trečlg 
nedėldienį kiekvieno Ksėneslo, 2-rų vai* 
pa pfetų Sv. Petro parapijom aalaj, 4P5 
M. Borentb St, South Boston, Masių

\1V. ELZBIETOS DRAUGUOS 
HARTFORD, OONNjEOTIOUT 

VALDYBOS ADBĖSA1

•7

f A lVTlf T> A1 V IT A G Ipi AJ
’ • Ktul mes.padirbi

l AAnti JDALiY KAm! ,, 
mi ovorcoaf'a tiek kruutuvčs, kurios’saviuinkas.ų(ista- „

“tęs į latąuį. pamariuuojn $41>,(N1 p. kaip činogus iiteitia. pirktų tai pardavė-:
Juk pastrta) -karčia;jyrnkaųią ir paimu $22JX) ūniigiiiu kaip tikrai tas

v 'rtęrcont’tia yra. vertaš.. Tumi mos nutarėme nieko nesakyti o ovėrkotą
ant. orderio lifnlii r.vi l/tik už-$’2T.0ii Ir kam tik reikta, fesUa-elpla.pus t

320 Harrison A v
A,LĮNIONĮp^JBĄBANAUSKAS •
e.-rJNo. 1 Oneida St, 3-d floor, Boston, Niuro.

Tel. Bpa’ch 2854.
' Offlsd’ valandos': A IMkt 5 P--M. 8:50 A» M. 1W 1 R. M,

viąolrių žoHų,. ‘gc^ių, lgedę fr tt

; Palangos trejmika. 50c., pUphUškkn 2r 
?„ RamtmėUaLA'Oft.’ Llepos-ŽUdal 15c. 
VariišanėlūsSenesų anBtuŪės dėl 
vidurių Uuosavliųo'10< Pelines. iSc.. 
tolės nuo nervų išgųstlęs, bemlgės, gal 
roš škiiudėjima ir ausyse užlino 73ca 
Yun reumatižiaa boca ’nuh strėnų skiuv 
dėjime 50a,: kmluglų Uėgą.švnras 2ue. 
Visokius Molės-yra pnkėUfiose su Įlotu 
viškiilš nurodymais kąip anuos vartoti, 
žolių katiūogį siunčiame iii Id avntu. 
Mitldų knygas “Aukso Altorėlis,” Tttžėš 
spaudinio, prastu apdaru Toe, skuriuiu 
Jl.ėOl celuloido apdaru įLėOl “Valui 
kėUs," skutos apdaru $l;25t Kim$&av 
$1.50; Gyveniiuak Mventąjų, npdurytm 
F7.00/. ' ‘
, vaistai uub.tosallo Ir Ąsthmos4»i,7:i 
už bontaitę. W prįsiutimą rukuėjftpi.e 
liQe. \4^u» ant klejfcvfeno .tMO vertės, 
ftelkalMdarne ifientu visose apygardų 
ip, ’ • *

Elzb. Mlelnlkteue. pirmininkė,
44 cedar S t., Har tford, Conn.

C. Lnb Lekiene, v i cc-pirmi pinke,
• fiO ShelUoh Street» HartfoM Con& 

P. Labtekienė, iždininkė,
44 Mudlson St., Hartford, Oonu. 

Marijona Katkauskattč, fin. raSttainMį
18 Ąflantle St., Hartford, domit 

R. Pimdžlen?. prof* raStlnlnkSį7
10 WUlcott ŠU JEtūrtfofd* CąMU 

slo» draugijos susirinkimai būna fcu 
antra nedėldlenj kiekvieno MienRihi, 
bažnytinėjetolgjn,

iv. rT1L DR-JOS
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAMAL

»

PlRKIlNlNKAS — Vi, pMmaujikM,
s«- So. B. 3S3Mfc z VlC®-PlSįL J. ffatuta, : Z

440 E. 64h -So» BoeteEį MiMfc . J' ; 
PROT. m.“ A. Inhusotifiir .- '

T^Crtumijtąkd.,S,Bo»tMi»MaM 
.EIN, Ram — s; Kt8H<

' '<S8” & 3-th gtį, So, Beitos, Mulį - ' 
itDININKAS Jį Svfigfdla. , Y

Įll Boivoti St, go, MaM
TVAŪKD ARIS — p, Uūėfei,

■ Ml M. Fifth St, So, B<wton,. MUS, - 
DRAUGIJOS. an'hUtai reikalo , /

i 888: Broadway,.S6<. Boston, *
w Draugi j8:;«ūvo sMJrlnklmtta Srti

r “L &USAiXio, . - nadėbllMū klekvltno n$wki lųa* wįį
■«l) Hod.on T ’

N

immoriuo.se
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