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,t - I net« pirkimas bažnytinių indų ir 
I net ųegn bažnytmės apęigof. pa- 
[ - kol te nesupras visi katalikai, me* - 

negalime tikėtis sulaukti spaudos 
teiri-Jėtatiktų Kataliku Balpy&oe 
rimtybei*4 te pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tn> 
ri skaityti tai savo didžiausiu i& 
daviniu, : .• ,

[. VyMktipasOian.

X'

sumažino Darbus.
NEW HAVEN, Ct.--Newr 

tfaven geležinkelių kompanija bolševikų valdžia Petrogrado

PERKEITĖ VARDĄ.

MASKVA.—Paskelbta, kajjį' ■ /

įvedė penkių dienų savaitę. Tas 
liečia 4,500 darbininkų.

1 ■“ t

KIEK IŠLEIDO KELIAMS.

r MADLSONjlVis. ~ Wiscon- 
sino valstija pereitais metais 

*. kebų statymui ir taisymui išlei- 
’ ,do $25,000,000.

s
SUŠALO FARMERIS.K ■ ta*

BENTON, Ilk — Anti vieš- 
kelio už 10 mailių nuo šio mies
to sušalo visame^ paviete žįno- 

■ mas farmęris Farland, 45 m. 
; amžiaus.
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NELAIMĖ KASYKLOJ.

' JOHNSTON City, III. - 
- Rkspliozijai ištikus* kasykloj 

žuvo 37- darbininkai, šeši sun- 
1 iriai sužeisti ir 8 lengviau su- 
|. ’ .'-žeisti. # ,

e
i

vardą perpiainė. Pavadino Le- 
niripgrad,

Lenino laidotuvės buvo ne su
imtoj, kaip pienuota, bet nedė 
lioj.

PASMAUGĖ VADĄ.

MAYENCE, Vokietija. 
Sclilicht, kurs veikė už padali
nimų Vokietijos/ tapo' nežino- 
teių vyrų pasmaugtas. Į jo kū
ną pateko astuonios kulkos;

PALAIDOJO.

MASKVA. — Pereitų nedč- 
lią tapo palaidotas Rusijos dik
tatorius Nikolai. Lenin. Lai
dotuvės buvo taip iškilmingos, 
kadi? carai būt galėję tokių pa
vydėti. Buvo paskelbta, kad 
Lenin esąs vienas žmonijos iš
ganytojų.

' PERDAUG UNIVERSITETŲ.

ŽĘRLIN. — Freiburgo uni- 
versiteto profesorius G. von 

' Below nurodinėja, kad Vokie- 
tiją turi perdaug universitetą. 
Dabar, sako jis, goresniuosiuo
se universitetuose moksleivių 

, įkaičius didžiai sumažėjo, o 
antraeiliai tai dar labiau nu
kentėjo ir jie, sako profesorius, 
verčiau užsidarytų.

GREIT PRIPAŽINS.
LONDON. "-^-Angli jos nąd- 

jasai ministerių" kabinetas ne
trukus pripažins Sovietų Rusi
ją. Jau numatytas yra ir am
basadorius. Juo yra O’Grady. 
Jis apsiėmė ton vieton.

SKANDALAS AIŠKĖJA;

WASHINGTON. — Jau se
nai buvo gandų apie tai, kad 
vidurinių reikalų Sekretoriui 
Fall išraudavojęs valdžios , ži
balo versmes privatinėms kom
panijoms, Tuo sekretoriumi 
buvo Fall. Jis sekretoriavo 
prie mirusiojo prez. Huglies.*

Tas skandalas tik dabai* vie
šumon teiškeltas. Dabar kapi
talistų laikraščiai pilnai apie 
tai rašo. Pirma rašė tik darbi
ninkų laikraščiai. r

Visą šitų suktybę susekė se
natorius Borah. Jis tų paskel
bė jau metai tam atgal.

Žibalo versmės buvo išranda- 
votos Sinclair’iui. Nesenai jie
du važinėjosi Rusijon žibalo 
eksploataeijostfeikalais. Spėja
ma, kad Fall gavo’ už šmugeli 
apie $1.00,000.

Prezidentas Coolidge pasakė
■« 4 ta I

šv. mv< laikomos MI
ŠIOS BUS &RDIM0S VI- 

SAMH£8AULY. .

' ę. BgšgąoĮt-šušg. 
vas patririijE- projektų pasta 
tyti Vatikane sodnuosegalingą'tyti Vatikanlsodmiosegalingą 
radio stotį, los stoties pagal
ba popĮežiusr ląįltydtvmas . im
siąs,; galės I Ūti girdimas viso 
pasaulio kati Bįų.
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ERINO.

RYMAS. 4 Italija ir Jugo- 
Šlaviją, kūrj^aštriai ginčijd- 

 

si dėl Fium<^|niesto, dabar vi
siškai sųsidr roj
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.SUDEGĖ 129 AUTOMOBILIŲ

LOGANSPOBT, Ind. — Su
degė garadžius, kur buvo 129 
automobiliai. Ir automobiliai 
nudegė, Nuostolių už $250,000.

NEPERTRAUKĖ
PAMOKSLO.

NEW ORLEANS, La.—Kle
bonui kun. Kelly besakant pa
mokslą užsidegė klebonija. Tė
čiai! kunigas nepertraukęs 
mokslo jį tęsė ir baigė.

■ -— 1

VISUOMENĖ ŽINOS.

LONDON. — Anglijos pre
mjeras McDonald pareiškė, kad 
sentikiuose su užsienio' valsty
bėmis nesilaikys slaptos diplo
matijos. Visuomenė bus infor
muojama apie žygius su užsie
niais. Apie ministerių kabine
to nutarimus visuomenė teip-gi 
žinos.

pa-

INDIANOPOLIS. — Anglia
kasių ir geležinkeliečių unijij 
atstovai turėjo suvažiavimų. 
Tarėsi apie parėmimą vieni ki
tų streiko metu. Buvo nurodyr 
ta, kad angliakasių streiko me
tu . geležinkeliečiai gabeno 
streiklaužių iškastas anglis. 
Norėta susitarti, kad ateityje 
taip nebūtų, bet tokio susitari
mo nepadaryta. x

Suvažiavimas priė;nė rezo
liuciją, kurioje pripažįsta rei
kalų, kad. visose tautose eitą 
agitacija už nusiginklavimą.

Angliakasių unijų preziden
tas Leivis nurodė delegatams, 
•kad prieš jį varoma agitacija ir 
kad taip vadinamieji darbinin
kiški laikraščiai esą pilni melų 
ir šmeižtų ant jo. Pavyzdžiu 
nurodė 41 Progressive Miner, ’ ’ 
plačiai skleidžiamos u$ pinigus 
nežinia iš kokių šaltinių gauna
mus. Šalie, kad kapitalistai 
nei kuomet jo tiek nešmeižę, 
kaip tie “darbininkiški” laik
raščiai.

BARBERIS AUGŠTON 
VIETON.

LONDON. — Naujau Angli
jos ministerių kabinetan ineina 
septyni angliakasiai ir vienas 
barbens. Barbens yra Škoti
jos pasekretorius.

■' ■ —

ĮGIJO DAUG NUOSAVYBĖS.«
LYNN, Mass. — Prieš tris 

metus vietos Žydai įsteigė ko
operatyviškų duonos kepyklų 
Dabai* jų kooperacija pirko 
nuosavybės už $38,000. Nupir- 

f ko blokų, ant kurio randasi 
penkios krautuves ir keletas 
.kitų namų. Kooperacija paims 
sau dvi krautuves. Vieta bus 
žymiai perdirbta, kad .tiktų 
duonos kepyklai ir krautuvei. 
Įsitaisys naująsias mainas ir 
kitus įtaisymus. Bus įtaisyta 
salės susirinkimams. Toji ko- 
operąMjėį teis J/ŽySų judėjime nMtanik ’.PAkO; pcr;4ė

i

NORĖS GERESNIŲ IŠLYGŲ.
LONDON. — Naujasai Ang

lijos premjeras McDonald ban
dys iš Amerikos išgauti geres
nes išlygas Skoloms atsiteisti.

PAKĖLĖALGAS.
Middlesexz&Boston Railway 

kompanija pakėlėsavo darbia 
j..--:. j'

ęsitiM.
a

ta

t.

ETNOPOLIS, 
tas priėmė į- 

įunleidžiama ze- 
m? amžiaus, o 

am-
■/„

NEMAINYS NUSISTATYMO.

. ft'ASHINGTON. — Iš Bal- 
tijjij rūmų'išėjo žinia, kad A- 
merika savo nusistatymo link 

niekuomet šis klausimas nebu- Busi jos nemainys, nežiūrint į 
vo keltas sekretorių susirinki-/ab kad Anglijos valdžia ne- 
me. Šmugelis buvo1 padarytas ‘ trukus Rusi jųpripažins, 
pritariant laivyno departmen- 
tni ir Attorney-GeneraL Todąl 
dabai* netrukus turbūt iš kabi
neto šlėks pora sekretorių su
rištų su šmugeliu. Sekr. Fall 
jau senti yra pasitraukęs.

(Apie šį skandalą seniau bu
vo “Darbininke”, rašyta).

kad nieko nepasigailės teisybės ĮmergaitemM - 9\ m.
£.*r_ 

. ’ ■ ' l ——-

Kapitalistas Siliciai r dabar ‘ 
randasi Paryžiuje. Nuo saviš
kių jis gauna pranešimų apie 
iškilusį skandalą.

Prezidentas Coolidge pasakė, 
kad jam vice-prezidentaujant ■

ieškodąmas taįne gešefte. įžiąųSr /
v-* Al A-? n • n m 4* * ***-

merika savo nusistatymo link

LIETUVOS UŽSIENIO PRE- 
KYBOSBALANSAS.

Š. m. lapkričio mėn. mūsų už
sienio prekybos balansas buvo 
toks: išvežimas 16,408,005 lit., 
įvežimas 15,737,403 lit. t. y. iš
vežimas viršiji) įvežimą 670,600 
lit. Muito rinkliavos užišvežia- 
mąsias prekes turėta 506,7 
lit., gi už įvežamąsias—2,346,- 
897 lit. Bendros lapkričio-mėn. 
muito pajamos, iškaitant pa
baudas, raštinės rinkliavą ir 
kt., sieke 3,303,954 lit. *

KURIE NORI, - KAD DARBI
NINKAI SUSIPRASTŲ IR EITŲ 
PRIE KOPERACIJOS IŠGAVI
MO, LAI PLATINA “DARBI-

Kiekvienas koperatorius yra 
Sclnvab lankėsi Bhuro apskri- kartu ir tevo brolis, neš jp prie- 
tyje, tarėsi su tenykščiais pra- dermė yra traukti tavę. iš kapita- 
monininkais ir spėjama jislistųnagųir rodytitau koperaci- 
priejų: prisidėjo. joje. šriešešfi| ateitį.

NAUJAS KALĖJIMAS.

Ant pagarsėjusios Bostono 
Deer salos bus Įsteigtas naujas 
valstijinis kalėjimas. Valstija 
tų salų pirks nuo Bostono mies
to.

Ant šitos salos anuomet bu
vo suvaryti bolševikai. .*

lGAL PRISIDĖJO.

BERLIN; — Amerikos plie
no pramonininkas Charles M.

l
ĮM
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Darbininkams Domės! |
|į Senailaukiamagerb. Kun. F. Kemėšio* parašyta " J

•ii

B
•u

B darbininkų reikalais knyga, jau atspaudinta. Jos vai-. g 
U das: ■ S'

“PfiAMDNINES DEMOKRATIJOS PAGRINDAI"
Veiksiąs turi 148 pusi..vidutinio didumo su popieros 
viršeliais. Kaina su prisiuntimu 75c. Kurie yra užsi
rašę ir užsimokėję, gaus netrukus, Užsakydami adre 
suokite: ' ' ,

■7‘4Z UDARBININKAB° Į
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1923 METŲ SPALIŲ B10 D. 
KLAIPĖDOS KRAŠTU PA

DARYTO GYVULIŲ* SU
RAŠYMO DAVINIAI.

. y
Dabartiniu surašymu suskai

tyta 34,075 arkliai. Laikotar
py nuo š. m. balandžio m. pa
daugėjo 831 arklių.' Lyginant 
Š. m. balandžio' m. surašymų iki 
3 metų arklių (įgl. -kumeliai) 
skaičius didesnis 979, 3 metų ir 
senesnių—-148 mažesnis,
-Gabijų ’ suskaityta 64,914. 

AtsHžvelgant į šio pavasario su
rašymą—galvijų mažiau 2,017. 
Žymiai sumažėjo- iki 2 metų 
veršių ir jaunų galvijų (902) ir 
2 metų ir .senesnių karvių 'ir te
lyčių skaičius (1,135), šiafaie 
skaičiuje melžiamųjų karvių 
224 mažiau.

Aviu skaičius 35,313. Š. p. 
balandžio m. buvo 43,500 avių; 
mažiau 8,187. Sumažėjimas* 
skaičiaus avių rudens metu aiš
kinama jų išplovimu, ypač e- 
rinkų ūkininkų namų reika
lams. , ■

/ I.

>. kart^.lriaulių'•.suskaityta

'paršų iki 'puses metų prieš pe
reito surašymo priaugo 10,295 
ir kiaulių pusės metų ir senes
nių — 7,113 daugiau.

Ožkų šį kartų surašyta 3,893. 
Tuo būdu pavasario skaičių 
oJžką, kurių buvo 3,495, pervir
šijo 398.

Reikia pažymėti, kad skai
čius, gyvulių išskyras galvijus, 
Klaipėdos krašte šiais metais 
perviršijo pereito meto skaičių 
gyvulių/ •

Galvijų pereitais 1922 m. bu
vo vidutiniai 66,727, šiais me
tais vidutiniai 65,923 št. Tuo 
būdu šiais metais sumažėjo 
804 gyvuliams. Sulygindami 
rūšimis veršių ir jaunų galvijų 
iki 2 metų sumažėjo 1,026, gi 
melžiamųjų skaičius 420 št.

Avių skaičius šiais metais 1,- 
273 diesnis; pereitais metais 
buvo 38,133, gi šiais metais 39,- 
406.

Vidutinis 1922 metą skaičius 
kiaulių 86,582, g šiais jų skai
čius padaugėjo 420 št.

. Mariampolė. Gruodžio iš 13 
į 14 d. ča taip put nežinomi asl 
meiis ištepė antra kart ne lie
tuvių kalba iškabau. Piram 
kart još buvo išteptos spalių iš 
5 į 6 d., milicijos įsakymu ati
taisytos, piktadariai susekti ir 
nubausti. Dabar pataisytos iš
kabos vėl suteptos.

* ■ ' '' ’ r

IŠ KL AIPĖDOS KRAŠTO 
(Eltos pranešimai) * ' '

KLAIPĖDX^Ii--2i Pa

šalpos. Į lietuviams Vokietijoj 
Šelpti- komitetą^ išrinkti nuo 
Maž. Liettivęs Raudonojo kry
žiaus p. Ad, Ųraks,‘ nuo Klai
pėdos Moterų Draugijos p-lė 
Ašmonaityte, nuo Maž tauki-' 
ninku p, Jakužaifis/Didž/tuu- 
kininką Susivienijimas ir pirk
lių Draugiją:,savo atstovui dar 
paekirs. Pirmame Komitete

nutarta

*

kooptuoti į

komitetų krikščionių susivieni
jimo p. Kr. Lekša, toliau p. A. 
Baltrį ir spaudos atstovų. Ko
mitetas pasiuntė pakvietimus į 
Didžiosios Lietuvos labdarin
gas draugijas, kviesdamas or
ganizuoti pašalpos rinkimų Di
džioje Lietuvoje. Tąip pat 
kreipsis ir Į Amerikos 
vius. . . v

liotn-

1

— Naujas laikraštis.
Naujij Meti! Klaipėdoje pradėk 
eiti naujas lietuvių laikraštis 
“Lietuvos Keleivis.”

Z ----------------------- :-------

Pašyitinys, Piliečiai džiau- 
gasi, susilaukę gerai sutvar
kytos ir vedamos pašto-įstai-

Nuo

1 »■

%

Raudondvaris. Ačiū suma
ningai ir sąžiningai milicijos 
•htstovų darbuotei, žmonės į mi
liciją čia jau nežiūri, kaip į ka
ro poličijų, o žiūriu, kaip į rim
tą teisingos,. demokratingos 
valdžioj atstovę, kurios visus į- 
sdkymus ir nustatymus norom 
vykdo; ' '

Naktį iš lapkričio 2Lj 22 d. 

kabos buvo išteptos. Krautu
vininkai, protestuodami, pada
rė vienos dienos streiką ir 
krautuvės lapkričio 22 d. buvo 
uždarytos?®

, FABALTĖ.

Naujas teisingumo ministeris.
E. Elsinkis, XH—31. Teisin

gumo ministerių vietoj atsista
tydinusiojo Akesson paskirtas 
vyriausiojo teismo narys Sopa- 
neiL
Suomijos prekybos sutartys.
E. Elsinkis; XII—311 — Pre

kybos sutartis .tarp Suomijos ir 
Danijos ratifikuota 21 d., ir tą 
pat dienų pasirašyta sutartis 
su Islandija.

Kareivio išlaikymo išlaidos.
E. Ryga, XII—31. Latvių 

krašto apsaugos ministeris nu
tarė, kad 1924 m. sausio, vasa
rio ir kovo’mėnesį kareivio iš-, 
laikymo išlaidok neturi viršyti 
35 latvių rublių (1,4 Iat.) kas
dien.

Nori steigti Latvijoj Bankų.
E. Rygą, XII—31. Čekoslo- 

vakųjpramonininkų grupė pra
dėjo. derybas su Latvių vyriau
sybe ir vietiniais pirkliais dėl 
atidarymo Latvijoj banko; ku
rio pagrindinis kapitalas vir
šytų visų Latvijoj esančių 
bankų kapitalui?,t sudėtu^ drau
ge. čekoslovakąi randa, kad 
Latvijoj sąlygos banko opera
cijoms labai palankios.r

r - U.u—I ui.....
t . _ j

Šiemėt^gruodžio 31 d. suėjo 
treti Operos gyvavimo metai. 
.SukąJ0nvehm paminėti pasta
tyta piimntįne repertuaro ‘ope
ra 4 i Traviata. ” ’ ... * >’

Per tris gyvavimo metus o- 
perą pasirodė esanti mūsų, vį- 
suomenei labai pribrendimų 
ręikalįn^ą< Tai nebuvo tuščia- 
vaiste padarau oktetas skursti 
te nykti tai buvo vežini aug
umo, 
K

si feniksas iš Me E
ir. nustebinusi pr jj|
savo gyvumu ir grakštumu, v^į 
liau tarsi priblėso, stabtelite^ 
Pirmus metus ji,Uteėfo bero^ 
tris premjeras, antrus £ gi 
trečiuosius nei vienos. -

Tuo tarpu tam yra gana rim
tų išorės-ir vidaus kjiūčių, W* 
rlos kol kas sunkiai įrų nūyei- 
kiamos. 'Reikia manyti, jog 
anksčiau ar vėliau tos kliūtys 
bus įveiktos ir mūsų opera su
klestės nauju gražumui IŠ tų 
kliūčių paminėtinos;, operom 
biudžetas, teatro nępabaigtas 
remontas, režisūros stoiku ir • 
neveiklumas dirigentų iiiažUs: 
sldtičilis (vienas y ir kit. Tai 
tarsi ir eilė ąždaviniįį, kltete-’ 
tenisą trumpiausiu laikų operai 
išspręsti. "

• Savo trtimpo gyvavimom&tu 
mūsų opera muzikaliu ir ypač 
vokaliu atžvilgiu yra pastekn- 
si labai aukšto laipsnio;.. Ji sa
vo scenoj yra davusi mums^ 
aukštus dainos ir scenos meno j 

pavyzdžius — pirmiausia K.^ 
Petrauską, toliau ~ A. Sodei- „ 
ką, P. Oleką, Grigaitienę teki-',, 
tus. "jeigu Petrauskų ne 
opera pagimdė'ir išugdė (išėjo * 
atvirkščiai-*--* jisai operų^š^^ 
dė), tai jau Oleka, Sofekair 
kiti yra jau grynai mūsų ope
ros auklėtiniai. Ir dabar apie . 
operų pamažu' spiečius jaunos 
mūsų dainos jėgos -Hp-le Ra- .• 
kauskaitė, p. Pocenė, S. Sodei
ka, Vemevičaitė Katelė, Prozo- 
rovas ir kiti. Kita jaunų daL 
nininkų ir muzikų eilė tebesi
moko dar muzikos nipkyklok 
Žodžiu, opera daros dainos ir .. 
muzikos meno centru ir židiniu.

Dabar yra ne lengviausias o-- 
peros gyvavimo metas. .Reikia .5 
manyti, jog pasitaikiū^ipš jpi 

garhinggį^
J

kely sunkumų 
galės ir drąsi 
laisvų vešėjin 
lių. >

c • ' y.

Palinkėkime /jai tikriausių 
pasisekimo .ir ilgiai

(“Lietuvį

LiEiį®W; 
SAŪLg

VnkiifMTT

SAŪIjtei 'ATLASE./

Vokiečių geografijos įstaigū 
“Justus Pęr|k^ę:Ųųtlwjetym > 

Stilei^o vūrw^ebgraiŲos 
są vijomis pasaulio kraštų 
bmjjjB Dn Kąacktep^aigtei;^ 
Vaiijp prašė mūsų:TnS^įettHtf 
saugos Ministerijoj ūS^įžt ?' 
Lietuvos žemėlapį su tikrais į 
lietuviškais vietų vardais^ 
Tiems vardams patikrinti 1923 k 

gal$ buvo sudatytarkomiri*,3 
ja iš1 trijų ministetijų atstovų:^ 
Švietimo Ministerijos — pro^^S 
K Būga, Žemes ųlrio te .V. 
Ministerijos z proL F « 
lioųis teKrašto Apš. MteteieriįJ 
jos — majoras M LaųrinajS 
tis. ši komisija parteko K MįįS 
tulionio/LieteVos 
pataisė arti 30 vardų?
sytų kalbos ‘it sienų (GjAmM 
Stabe) atžvilgių žemėlapį 
Mokslo Skyrius jau 
tęs minėtajai įstaigai. TlinM9 
pirmas, Lietuvos
grynais lietuviškais varditet ifeUJkuriam akteta augti* ve-

atlaat.
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Lietuvos Biudžetas 

1924 Metams
• l

. * \ •

* Smagu yra pastebėti jog šią metą mūsą Respublikos biu
džetas yra pirmasai iš anksto Seimo priimtas biudžetas. Juk 
figšiol mūsą valstybės biudžetai būdavo tvirtinami jau baigiant 
juos vykinti, ^dėmėtu. Dabar-gi jau pasivijome šiuom atžvil
giu senas ir gerai sutvarkytas valstybes.

< žįą 1924 m. Lietuvos biudžete numatyta 202 milionu litą 
pajamą ir 195 milionai išlaidų^ į’ąigi pgfcteldiaus yra apie 7; 
milionus litą, kurie eis valdininką algoms pakelti.

? Atskiromis įstaigomis biudžeto išlaidos skirstosi taip: 

Jfiinisterią Kabineto išlaidoms............... 761,200 ’ ’
't J

........  215,150 litą 
.. ...11,182,860 *’ •' 
......10,129,486 “
• • J * « •

* » • *

. *
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On^ lUlYKil itlkfiri ant . riehą vaistą, Gem, Šeimynoj kuri buvo jąsav! 
.wh*Wi«W INĮlilMlt |yį^isdaug geresnis, ir tąri ninku. J

——* būti rikis, kuris priduoda dau- ‘Torto Rico’je yra maži

T

4čž&ifit THNMftitBii ir stun^ttiL IfctaiįtMMrtl teriffldiittiL
“žtei, ptfangieaai, bolševikai tr ankai Stotimi vi
sas uldūžinai gtemnee fr Banijto, o čl* brač MMMJr auk»i- 
niai pinigai jau pakuteno mūs delnus. Kcūtoldą ptaio k rau
ginto piepo bus, tol Lietuvanepražus! O jūsfsfitosau giedoti 
pora fr''Įtapto 7^

.; ŽMOJHV SVI1TIMUI LABAI MMA.

Suradę Lietuvos biudžete dau< gerų purių, raMome ten ir 

limo reikalams. 2 milioną tautos mokyMomii iraraste vos 16 
Aūlioną litą, JtOk tai tik 6 nuošimčiai visą valffiio* išlaidą, / 
Tai jau perdidelis nenormalumas. Wu$nta latais, krašte 
švietimui reiktą duoti nud 18 įkr 25 nuošimčių viją valstybės 
išlaidą-. Dabar-gi> kai diduma mokyBą MMą į nepakenčia
mas bakūžes, senąją užlaikymui ir naują statymui visai būtą 
pravartu 50 milioną litą. O kur-gi mūsą amatą mokyklos taip 
reikalingos biednuomenės vaikams ? Čekai savo amatą mokyk
lose turi 200,000 mokiniu. Jei norėsime kultūringus čekus vy
ties,. tai mūšą skaitliui rrikės turėti apie 30^000 mjokĄūą višosu 
spęciaŪnėse Lietuvos mokyklose, O kur-gi dabar tos mokyk
los?! Ar jau pradėta jos rengti? Ar pašiurta jam reikalingą 
pinigą? • * • ’

Seime ir spaudoje partijos karatai ginčyM dMnaMausią 
dalykėliu/ dėl kelią tūkstančių litu1 vienon ar kiton pusėn. Bet 
apie svarbiausius klausimus: priverstiną ir nemokamą mokslą, 
amatą mokyklas etc. prasitarta tik šiaip sau JIN PASSANT, 
kad netylėjus. IŠ te aiškėja^ jog plačią pažvalgą ir toli matan
čiu kultūrininką Lietuvo je labai maža, o jeigu ją ir yra —- tai 
jie pasiristai, nemėgstą ką nors naujo pradėti G labai gaila!.. 
Juk kuomokytesni būsime ir kuo mūšą mokslas bus rispusiš- 

' kesnis, apimąs visas gyvenimo (materialio ir dvasinio) sritis, 
tuobūsimgalingesni, atsparesni,rtuo<greičiau sujungsime vi
sas Lietuvos dalis. Turtą ir tautinės galybės atžvilgiu mokyk
lą darbas yra daug tikresnis, negu pulką ir batalioną. O kaip* 
maža mūsą .broliu šią mintį įvertina. Jiems gal visai nesvar
bu, kad latvių universitas keturis kartus didesnis už mūsiški, 
kad Vilniaus lenkiškas universitas turi du kartu daugiau lenką 
negu kauniškis lietuvią. Turbūt vis dar pasitikima p. Šleže
vičiaus šakėmis priešą nugalėti. -.v .u,/..

Tad mūsą nusimanymu, didžiausia valstybėš:j)iudžeto silp
nybė — tai tie 18 mūrinuką vieton 35-50 milioną litą ^rietimo 
reikalams, kurie didintą tautos TIKRAJĄ garbę ir TIKRĄJĄ 
galybę. - * ’ . ■ A • • >s . .

® KUN. KONCEVIČIUJ
Jis teikėsi <#Ą-ko” redakci

jai jau ketvirtą laišką parašu 
ti. Žinomąjį ine$ labai dėkuč- 
jamė_ūž “apsiznariunimą, ” tik 

Kun. j. imnys, svečias iš L!e- —t s^din-
tuvos, gabus kalbėtojas, lau-lti. nes -e ^fej ag£tacinio 

pobūdžio, . lighir pasigarsini- 
mai.

Visiškam - jo ? nuraminimui 
aiškiai skelbiame savo nuomo
nę: tikime ir kitiems pasaldome 
jog “Viltig” yratpuiki draugi
ja, kun. Koncevičius visais at
žvilgiais kuogeriausias žmogus 

Vasario 6 d, Sugar Notch, ir jo visos rekomendacijos ne- 
Iri- [ginčytinos. Bet įkartu drįsta-

Vasario 8 d. MinersviHe, PaJ me ka^ atsisakyda-
Lmas nuo pradėto darbo Katąii- 1O A DU+ci+rvn' T>a L _ _ . _ _ . _

»_.L .

1

761,300 
Krašto Apsaugos Ministerijai apie .... 42,000,000 
Respublikos Prezidento išlaidoms

’ Šeimo išlaidoms    ..............i..
Vidaus Reikalą Ministerijai ....
Teisingumo Ministerijai A 

. Užsięnio Reikalą Ministerijai .. 
< Žydą Baikalą ministeriui..........

Gudu Reikalą ministeriui ..........
1 Rūstybės Kontrolei i;

‘ 7'l^^o’MiUįslierijai
J^nsą, Prek. ir Praip. Ministerijai

- Žemes jjkio ir Valst, Turtu .Minist. 
ŠurisiekimoMinisterijai.......... 
KMpėdos uosto išlaikymui..............

Tunka pasidžiaugti jog šią metą Lietuvos'.biudžetas suba- 
, tousubtaš be deflcato. O tai pavyksta tik nedaągėW*geriausia 

r sutvarkytą valstybių, šiaip jau, po Didžiojo Karo diduma 
kraštą riš čįar lenda į skolas ir neįstengia išlaidą padengti sa- 
iopįįamomis.

Linksminantis ženklas yra ir tai kad šią metą biudžetas 
jau gerokai prisiartino prie sveiko normalumo. Juk nepriklau 
somybes pradžioje tekdavo net 50 ar 60 nuošimčią išleisti vien 

< krašto apsaugai. 1923 m. Krašto Apsaugos Ministerijai išleis
iu: rodos, apie 35 nuošimčiai visą išlaidą, gi 1924 m. šitam tiks* 
Ivi^teks. tiktai 26 nuošimčiai; ir šis nuošimtis dar perdidelis, 
bot jis jau labai artimas paprastai normai. Mes stovėtume již 
tai,': kad Krašto Apsaugos Ministerijai nebūt išleidžiama dau
giau 15 nuošimčią visą vlstybės išlaidą, vienok šiais laikais,

• kol priešas mūsą palangėje peilį galanda, mums, nelabai drąsu 
W saw nuomonę agituoti. Juk ir pacifistai būdami, o priešo 
Užpulti privalome ginties kaip narsūs liūtai.

* , w. v-1 ' . * -

DAUGIAU ŪKIO REIKALAMS.
Krašto apsaugai išleisti pinigai, it balon įmesti, jokios eko

nomines naudos neneša. Jie bet-gi sergsti krašto šienas, be ko 
: jdkia ekonomija būtą nebegalima, bent dabartiniais militariSN 
- w>laikais.

Sumažėjus krašto apsaugos išlaidoms, labai padidėjo išlai- 
A Ą? ū^^reikaĮams. Nauji^gelžkeMą tiesimui paskirta apie 25 
.♦ fMtą* žemes reformai ir jos kultūrai kelti apie S^mi-
:ė WmaiKtą. Šitos ir panašios išlaidos netolimoje ateitu parirs i 

visai tautai ir pačiai valdžiai. Tad tokris rūšiesl 
| šMdoms nereikia gailėties jokią sūmu| jos rengia kraštuisrie- 
F4 toenę ateitį. Juk prątiesimas gejžkeiio nuo Amalių per Telšius 
| | ICri^^KMpedą atgaivmš visą susMugusią žeumtį|ą, pa- 
J "jos?turtus į iraošayą uostą, turėsuė^prastos tikimės
" f^J^UVOSŪ
* 1 ‘ t ' • ■

į ; SKOLOS IR METALINIAI PINIOAI.

‘ • ftįą yra^ kąd valstybė Išlaidį biudtotau įrašė ir skolą bei
r lUMtočią išmokė j nestaidi^n® v^dšM paritikėjimą na-
$ Uito U svetur, Juk dabar daugelis vaktybiątik ir galvoja kaip 

itotoukus ir nemokėjus *koty bei palūkanų. Bet Lietuvos Bes* 
L puHika jaučiasi ėsanti tiek stip^ įtig nevengia su savo sko- 
P btouJtaii teisingai atsiteisti. . ■ -

. Liglril Lietuva apyvarton tėleidevien popįerinius'piiiigns. 
I' ZMbtr-ri sumanyta iitatoti ir tdutou. RradŽa bus iš-

Įstoto arti 5 sodKoiib litu vertė* smiūkiąju nepilnaverčiu cid&bri- 
niv bei vario-nikelio VėB&iMĖi nuuMHni* totoM anww-
IįOA ir punav6r»s*i aux*uttą posugą. jKturą suamam mum* insgs*’
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5,438,260
3,410,400 ' 

11,800 
11,800 . 

714,708 
18,35Ū;758 
15,525,417 

A .12,202,126 
.. .^5,454,887 
. • - l,763gQ0
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KULTŪROS VAJAUS ~
MARŠRUTAS.,

z •
-Apšvietos reikalais gerb. 

kun. J. Daknys, svečias iš Lie

k »

kys su prakalbomis Šias kolo
nijas:

Sausio 30 d. Forest City, Pa:
Vasario 3, d. Seranton, Pą. 

kun Lopatos par. po sumos.
Vasario 3 d. Scranton, Pa. 

kun. Kuro parap. vakare.

Vasario 10 d. Pittston; Pa.
z *

vakare.
Vasario 10 d. Dureya, Pą.
Vasario 12 d. Inkerman, ^a.

Vasario 14 d. Eseter Boro, 
Pa

Vasario 17 d. Wilkes-Barre, 
Pa. po sumos.

Vasario 17 d^Ž^Įigston, Pa. 
vakare. '

Vasario 19 d. Luzemė, Pa. -
Vasario 22 d. Plymouth, Pa.
Vasario 24 d.' Slienandoaįi, 

Pa.
Vasario-24 d. Mahanoy City, j 

Pa. ? .
Vasario 25 d, Sliąmokin, Pa.
Vasario 27 d. Mt.' Carinei, 

Pa. /
Vasario 29 d. Fi’eeland, Pa ‘
Vasario 30 d. Hazieton, Pa. 
Kovo 2 d. Minersville, Pa. •
Kovo 3: <LŠt Claire, Pa.

, Kovo 3 d. GirardviUe, Pa. 
f Kovo 4 d. >ew PMlėdelpMa, 
Pa ' ' *

Kovo 5 d, Fraokville, Pa.
Kovo d d. GilWri6n, Pa. z 
Kw>8 & Coaldale, Pa.
K^o27d.Tmaąua,PA '

8 d. Kasimą p&
mot j ■ $,:?
sKbro 9 d. Beadiug Pa,

Į Kun. B. Bnnrias,

Sekretorių^

i-t ....' A

•!

«Ab b
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ką Federacijai labai pakenkė, 
o jos šelpiamus studentus į ba
dą pastūmėjo. <Maža pas mus 
visuomeninės drausmės ir tvar
kos. O šitos tvarkos kun, Kon
cevičiaus misija visai nepalai
ko. Tad su daugeliu kitą vei
kėją, kurią laiškus kun. Kon
cevičius. jau turą 4nes dar kar-. 
tą pasakom: kąn; Koncevičius 
kaipo pi'ivątis- svečias pagei
dautinas,. bet jo kolektą -r- ne
laiko irne vietoje.-. Lai" jį re
mia neorganizuota-visuomenės 
dalis. Meš-gi perdaug užimtj 
svarhesniais\reikalais.

VALSTYBES pajamos bei 
IŠLAIDOSLAPKRIČIO

■ M4NJI8I. A
’ • — ’ ' ‘ * - - • _ t :

Lapkričio mėn. vaistyta pa
jamos riėkėL6jWlW0 Sfe <* 
Mido’s 13,592,0^0 Irt* per* piri 
ąi,uosius, š. m-11 mėnesių^paja- 
mą turėta Mt? č’iš-
1^142,841,100 BŽ 
1923 m. pajamų biiip?tp įvyk
dyta viso 73,6 muou o išlaidą 
71,9 nuoš. : •>

- »Ri<ira.|R I—u im Ifim.ni!*-*^1 >’nį!U I 11 .r. .**1*

DOVANOS, DOVANA! &AS- 
gi «nj MNomifl u^siba- 

Mt JAft6YK “DARBTN
M

GAUSU

1
v« c -

j.

1>

r-

&

\

v

ii’je yra maža 
giąąsįa maitinimo. Kiaušiniai kliasa labai aukštai išlavintą 
■ir mėsai geras maistas bet kuo- turtingą žmonių. Bet didžiu- 
met kepti skauradoj pelepgM ma gyventąją-yra labai biedna 
žlebčioti. į ir be apšvietimo?’ \ ,

? Būtinai reikia reguleriškai •— 
valgyti, Patartina gerti stik
lelį piepo sii šmoteliu duonos 
. ■ ii . - ^

PLAOTIŲ UŽDEGIMAS.
M- i * ĮraiTiranKuiira ( .

r Staigiai susirgus, kada jira- 
čfąsį šaltistuoj kariais už
degu burūte parausta, kvėpuo
ti saiku, krūtiiiėj skuąmas, 
tai jau tikras ženklas kad įlau* 
Bą uždegimu serga, jZ Kadangi 
yra labai pavojinga liga? tai Į su sviestu arba uogą kisielium 
tuoj'tnri kreiptis?prie gydytoja <arp valgio. Pienas geriausias 
pagalbos. Plaučią u^gtai; ± 4
sergantis- pradeda daug seilio 
ti. tęsiančioms ir raudonoms 
seilėms (maišytoms su krau 
jais). Labai sunku kvėpuoti ir 
jeigu negali gulėti miniai, tad 
patartina paduškoms apkam
šius pavelyti ligoniui sėdėti. 
Kartais klejoja, tad reikia pri
žiūrėti kad nelaime neatsitiktą.

Karštis paprastai mainosi, 
gal it didinasi iki-<7 ar 9 dienai 
(vadinama kriizu) ir jeigu li
gonis pergali šį krizį, pavojaus 
jau nėra ir tuoj matosi gryži- 
mas sveikatom

Žmogui susirgusiam plaučią 
uždegimu tari tuoj gulti ramiai 
vėjingam kambary kur . nesi
randa jokią nereikalingą Už
dangalų, kuriuose ligos gema
lai galėtą užsilaikyti ir kreip
tis gydytojaus pagelbos. Seilės 
ir t. t. turi būti po uždangalu 
laikomos ir tuoj sudeginamos. 
^Kadangi ši liga taip pavojin
ga ir limpanti, ligonio prižiū
rėtojas privalo bebūnant kam
barin dėvėti aprėdaląTnirį ga
lėtą lengvai nusimesti einant iš 
to kambario' prie šeimynos, ir 
būtinaimusiplauti' rankas. In
dai 'ir stotkos ligoniui privalo 
būti atskiros ir plaujamos ats
kirai. x

■ —■■

APSISAUGOJIMAS NUO
■ ŠALČIŲ.

Atsiminkime>kad paprastai 
'šalčiai yra ližkrečimni. Gema
lai šalčio gan veiklūsjr tik ga
vus progą greit platinasi, bet 
daugelyje atsitikimą šie gema
lai būtą per niek, jeigu tik iš- 
anksto.aplinkybės būti} gėriaus 
prižiūrimos. Štai paprastos ap
linkybės kurias turime omeny
je. -
v 1. Nosyje ar gerklėje užsse- 
■ nėjusios ligos.

2. Nusilpnėjimas paprastai 
nuo ligą, girtuokliavimo, per- 
sidirbimo, prasto maįsto ir ne- 
damiegojimo.

3. "Ūmus persidrbimas ar su- 
Šlapimas ypatingai kojas ar 
perlengvai apsirėdymas.

4. Vidurių užleidimas ar už
kietėjimas.

5. Prastas vėdinimas kamba.
riti ar net ir per didelis užsisė
dėjimas nevėdintuose kamba
riuose. . -

Turint kokį nors užsisenėju- 
sį nesmagumą privalome tuo; 
kreiptis gydytojaus pagelbos. 
Sergėkhnės patarimą pusgydy- 

. to ją ar tokių, kurie save aug 
štinasi gydytojais, i

Laikykimės nuosaikumo kąs- 
li'nk valgio, pailsio ir miego, ir 
kiek galint, -praleiskime laiką 
tyram ore’.

’ Vėdinkime kambarius 
dM’byieįes nuolatos.

t Kięk galint, užlaikykime ko- 
jąs: Sausai ir šiltaiw i

..... •
«VMKAT0S PATARIMAI.

L pąugelis' įnįluep^os ariM 
plaučią iižclegimu apsilpnijiti>

Ką tik p0vęikęą turi kaip 
ilgai galima pfeiKktr ąąt švle- 
žio oro giltai? bet ne peršėtai 
apsirengęs. Langus la&yti nu
leistus nuo viršaus irįpakęltus- 
nuo apačios kožname ^amhmX- 
je, ypatingai miegamojo kum- 
Jririo, fateta-ir lytingas o- 
rąš taip Mikaliną kaip gra
žus oras pėr dienas, ir todėl ne
nuleisk langus nakčia ulba 
kuomet lyja. - A

<> Yp4to«, kurią sveikata arba 
n^ri jyi.

■ * A
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DR.K.PAKŠTO PRAKAL
BOS.

Vasario 3 d, —- Providence, 
fe X ~~ Kultūros Vajus.

Vasario 10 d. -—Lawrence, 
Mašs. — Kultūrinės misijos,

Vasario 17 fil rr Worcester, 
Mass. — Tautos šventė.

Vasario 21 d. — Lawrence, 
Mass. Kultūrinės misijos.

Vasario 24 d. ■— So, Boston,
-l. i **-T»*- Va J* J TT-

ii

.maistas sveikatai. • 
Maistą, gerai ir išpalengvo 

kramtyk.' '
? ■ ' t

u-——I—.—

VAIKŲ LIKIMAS PORTOX 
EKKFJE.

■ t . ' ----------1-------- % ' -

Apleisti vaikai randasi ne iš
imtinai ‘nuo karo nukentėju
siuose kraštuose Europoje. Ne- Mass. — Kultūros Vajus, 
senai raportas iš Suv. Valstiją , Kovo 2 d. — Brighton, Mass,

— L. D. K, S. v /
Sutartinai" su Federacijos

nes ir sakys prakalbą Kultūros * 
Vajaus reikalais. Vasario mė
nuo teks Mass. valstijai, gi ko
vo mėnesį jis norėtą apvažiuoti 
bent didesnes parapijas Conn., 
New York, Rytinėje Pennsyl- 
vanijoj ir Maryland Valstybė
se.
I Kreipkities šiuo adresu: 

DR. K. PAKŠTAS, 
" 366 W. Broadway,

So. Boston, Mass. ’

«

t .......... _.n, .. ?V d_.. _ "DM1 ^.J.IA.<

Darbo Departamento Vaiki} 
Biuro paliete vaiką padėtį Por- 
f T1• 1 * • j V*
Biuro palietė vaiką padėtį Por
to Rico saloje, ir tame praneši- Centro Valdyba, Dr. K. Pakš- 
nie yra paaiškinta nelaimingas į tas visur kur kviečiamas važi- 
likimas apleistą-vaikelią, kurią 
skaitlius pasiekė 20,000 

: Raportas sako:
“Čia yra labai daug vaikų,, 

kurie neturėdami narnai, tar
nauja . privačiose šeimynose. 
Beveik kiekviename name ran
dame tokią tarną, nes tiktai at
likdami tokį darbą vaikai gali 
išvengti bado mirimą.

“Paprastai, Borto Bico’s po
nios niekuomet neišeina pirkti 
sau ką -nors, ir jeigu* neturi 
tarno tai visuomet vienas iš tą 
nelaimingą' vaiką tą darbą 
joms atlieka. Kadangi šunim 
laikyki maistą namuose dėl 
karsto klimato, šeimininkės 
perka tik tiek maisto kiek pa
kaks vienam valgymui, todėl 
reikia tankiai pirkti. Apart to, 
šitie tarnai dar turi prižiūrėti 
šeimynos vaikus ir beveik nie
kuomet patys negauna jokio 
mokslo. Kuomet jie Užauga, 
jiems atlyginimas būna moka
mas, arba jie apleidžia tuos na
mus ir į gija savo vietą, arba se
ka tarnu per visą savo amžių.-

t I

“Ši’sistema dalinai yra pa-, 
sėkmės pėrėjiiąo iŠ vergijos, 
kuri buvo Porto Rieo’je panai
kinta 1873 m. Šis vergijos pa
naikinimas buvo padarytas per 
prašymą pačią Porto Rico’iė- 

[- eią. Jokios kovos nebuvo. Dau
gelis buvusių vergą pasiliko ir 

• tęsė savo gyvenimą tais pačiais 
keliais kodais jie . ėjo prieš 
liuosybės gavimą. Ir ją vaikai 
užaugo liuosai pririšti prie tos 366 Bkvay, So. Boston, Mass.

. x  -' . . s»
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ALBUMAS yra didelio for-' 

mato knyga. Turi 495 pusi., 
288 pusi, su paveikslais Lietu
vos veikėju, grupių, partiją 
grupią, namų ir t. t. Likusi 
dalis albumo yra užimta bijo- » 
gracijomis Lietuvos veikėją,

Kiekvienas lietuvis privalo? | 
nusipirkti Lietuvos Albumą, ) 
kurį gana daug nupiginome, . ’’
Duodame progą kiekvienam lie
tuviui jį įsigyti. Seniau tasai 
albumas parsidtiodavo po 5 
dok, dabar gi posmus tiktai 
$3.50, kas yra nepaprastas 
“bargain.”

Kurie -norite tą Įmygą įsigy
ti kreipkitės tuojaus pas ■

i

“DARBININKAS”

lt

I

i

ir

'LINIJA 9B^W,- lfcv'&k.NY&

■J&iUETUVA
PER S
/' 'AP&A LIEPOJĄ.

./?y VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR 
’ •’ TIESIU KIBLIU ■

/ Lietuviai važiuoja J Piliav;}
Aplenkia Lenkų Juostu (Koridorių) 

VISA TREČIA KLĖS A PADALINTA t 
kambarius ant 2-jų, 4-rlų ir 8-nlų lovų.

S. S. ESTONIA. ..'.....I...............Vasario 27
S. LITUANTA........

Trečios tiesos Rainos j :
Kovo m

'ATVC1US niUUVO 4- - -

§T HAMBŲKG’Ą
■ LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00. 

. Delel laiv. ir žinių krelpkltes prie savo agentų

U.™™.™ ,924-TI) METĮI KALENDORIUS.

1924 metams jau. gatavas. 
Sekančią savaitę bus išsiun
tinėtas L.D. K. 3. kuopoms, 
kuopą sekretoriam^ .. L. D. 
K. & užsimokėjusieji nariai 
turį teisės reikalauti kafen- 
dorinus pas kuopas sekreto
rių. Kurie sekretoriai kalen- 
dorių negautą^ tai lai prane
ša Centro raštinėn ir tuo jaus 
bus pasiąsta?1 Neužsimokėję 

t nariai,. lai pasiskubina užsi
mokėti ir tuojaus mes pasitp 
ime jo kalendorią kuopos 
raBtiniiuau*

PrenumerBtoriams, kurie
' ■ 1 *

............. . •— f

atnaujino savo metinės pre
numeratas už “D. ”graodžio 
ir sausio mėnesyje atnaujįs, 
duosime kolėndorią dovanai 
Apart kalendoriaus, sausio 
įnėn. užsiraŠiusieins ‘‘Darbi- 
ninku ” duosimą durias pa
čias dovanas, kokias gavo už
sirašiusieji gruodžio mėn., 
1923, t* įr*. knygą iš mūsą ka
talogo už $1.50. * s

Agentams už kalendoriaus i 
pardavinėjimą duosime 25%. - 
Kurie ją mano parduotų lai 
atsmaukia į

“DARBININKAS,”
368 B’tray, So. Boatoo* Mm
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Mtatok-talt MbMmI jį BiUpraMų. Mariją Karine 
... ė^bbia|k it^ąnai' atnoiii i phną^ lanigo,

r

a. m iiMif i'inytl.Įi1 
’'MMN

ą

Pagal Kunigo Spillman’o apysaką: k 
^A Vidini of the Seal <Ht

w Parašė JONAS TARVIDAS.
• i

------—■ ■■ .
JKKIANTBJI ASMUNY&. 'I ? -z -

KUN. PRANAS BARY, klebonas šv, Viktorijos parapijos
■s. •

BARY, jo motina. ' ,

MARIJONA VIVONE, klebono tarnaitė.
JOKŪBAS ilVOTAS, zakristijonas. '

JONAS PIERE, šv. Jurgio draugijos pirmininkas, 

ANDRIEJUS, jo sūnus.

LEONAS, jo draugas.
KUN, LA R0Y.
TEIWA§.

TRISMO RAŠTININKAS.
I

LA BRIARD, viešas persekiotojas. 

NEVULIS, apgynėjas Kun. Bary. 
LARRON, kalėjimo užžiūrėtojas.
KALĖJIMO SARGAS.'

PRISIEKUSIŲJŲ TEISMAS (Jury) i šdvylikos ypatų.

dUarriduria). '

‘ " Mary. — Ačiū Dievui! (Atidaro duris.)
~ . Ekiu.-mi; • '

lt — įtuė|d gta Dievąjj^aži miitis! Ir ašniL 
.liaatfkifctą. ' . *

*' ' B * " v
Bary.^itau fripmcraimi buvo, •.•risbf-mWhSBbm*7 

žinų atiteį W mimiąM.(Ižrina).
Atmink maldoje ir mane* (Žiftri i laikro- 

dėlĮ). Jauidešfintfc (Pabeldžia Įdoa Kunigarutidaro J 
Sveį^ gyvas ponas Pfere ! Laukiu t^nstoa* 

:A IHttd. —-Sveikas Tėveli! Kaip gyvuojate?
‘B* Ačiū Dievui; bet tūptais kad atidavus 

tamstai pinigus. Meldžiu sėstis. AŠ jatbšuskaičiau, suri- 
jhMSŽ&ri). ; -

* J&ėriB* Per penkis metus mes rinkome, bet Dievas 
laimta mūsų darbą, surinkome nemažai, galėsimepradė
ti ligonbutį. Viskas, Tėveli, jau sutarta, už kokio mėųe-

Sutrauka Scenų:
Veik. I. Kunigo kambarys.

* . i

Veik. II. Kunigo kambarys.
Veik. TO. Teismas.

Veik. IV. Kalėjimas. Penki metai vėliau.

VEIKSMAS I.
t

SCENA.- Didelis kambarys. Dvejos durys. Vidury stalas, 
palei sienas kunigo deskn. Ant sienos kryžius, keletas paveiks-

‘ lų. Kunigas sėdi prie deskos knyga rankoje. Marijona kalbūda- 
* ina su kunigu paima nuo stalo puodelį, lėkSte, duonų ir 1.1; peilį 

- įdeda į stalčių. Kunigas su suknia ir blrettu.

Kun. Bary (juokdamasis). — A, a, a! Atmink, gyve
ni Praneijoje ne kur kitur.A

^•Marijona. — Tiesa. Bet aš vėl sakau. Kūnigas kurs 
#/>gaii tokius pamokslus sakyti kaip Tamsta tūrėtų būti Pa 

ryžiuje arba Londone, o ne mažoje šv. Viktorijos parą
' Pijoj\
\ , ^Kun. Bary. — Kodėl, kas .tave įtikino kad aš garsus
i pamokslininkas?

t Marijona. 4— Tamstos paties pamokslas vakar apie Iš 
l pažinties Paslaptį. Tokio dar nėbuvau girdėjus. Ir kaii 

žmonės klausėsi! Kada pasakei: Kad nežiūrint kas atsi 
tiktų, nors kunigas ir gyvastį turėtų padėti, nė vien< 

t žodžio, ką per išpažintį girdėjo negalėtų pasakyti, žtanč 
; tylėjo rodos užžavėti. Paskui tokius gražius atsitikimu 
* , atpasakojai. Kaip gaiia kad Majoras ir kiti laisvamania 

.negirdėjo.

Kun. B. — Turime dėkuoti Dievui, jei nors ką pa 
^darėme gero. . KZ

Marijona. — Gero ? Tikiu' paadrė gero Jokūbui Ravo 
nui, zakristijonui. Jis klausė ausis ištempęs. Žinai, Te 

■ veli, jau dvidešimts mėtų kaip jis nebuvęs išpažinties.
Kun. B. Ką padarysi: melskimės už jį. Gal Diev« 

f 

malonė kada sugrąžins jį i tikrąjį gyvenimą.
Marijona. — Jau gal prastesnįo žmogaus apylinkėje 

įr nėra kaip jis. Keista! Keista tai-Prancijos valdžia 
Bad neleidžia klebonui pasiskirti sau tinkamo zakristijo" 

^Pabeldžia į duris).

, Kun. B. — Pažiūrėk kas tenai. Aš laukiu motinos.
/ Marijona. Dieve palaimink ją! (atidaro duris)
. Prašom, prašom! '

Bary. — Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus !

Kun. B. (eina- prie motinos). — Ant amžių amžių! 
(Pabučiuoja į galvą). Kaip aš-išsiilgau tamstos? (Sėdasi) 
Dabar turimi pabūti keletą dienų, o gal tuoj pcrsikelsi 

’ gyventi pas mane.

ary.-— Ar sveikas, Praneli? (Marijona išeina neši- 
tj daiktus). ‘ /
Kun. B. — Sveikas, ačiū Dievui! 'Viskas gerai. Aš 

prašau, mama, pasilik gyventi pas mane. Tiesa, 
maža vietos, bet aš pataisiau tamstai kambarį, pragyvent 
sime! Kaip bus linksma' Tamsta viskas ką aš tūrių šia? 
me gj’ve.nimc, tamsta esi mano turtas, ir noriu turėti $/ 
sades tamstą prie savęs. *

Bary. — Kaip man linksmuh sūneli, kad (u mane my> 
Iii Bet gal bus sunku pragyventi. ..

I Kun, Ė. O, no, mama, no. Dievas duos, ynagy-

1

A.. ■

4-

v

I. 
o ,

O kaip būtų linksma ki$ tęvęlfe dar būtų 
?V®s ** bet Dievo vaito. Tamsis .titębūt«payar^uH ųibtųtj 

va, nš parodysiu kambarį,' kada, pasilsėsi, fy.da pasu 
^kėsime. , ■ ♦
iBūry. >- Kaip aš laiminga, .Praneli, (attktoja, pabii* 

|į|ja jam į galvą) turėdama tokį aūnų kaip tu. Ticaa.
į '

I a

.' J ’h
J*

2Fjy3Qr

f t

•»

,» »

tokio to švento kunigo kaipntasų. Aš Štatų kad jfe 
IveųtiM, m«W kaip j^ dtAfuojari M imtabjy ifc'. 
tYtokuoiųyra, kųrit jo neapkenta .Jiem nereikia ktab 
gm Bet Dtaor ji fr jB šventaa t •
Kta. B* Marijona nįitaojK)/ ’ . ; <

Kuh. < JBŠe sakei, ‘ Marijona! _ Sta\vbta Mtal.
(Etaj»He desko#)* . .

Kun- B; dariJta lengvas, sutaMa
dariengvesuk 
pasinę■ tatatririftųv»J^en81«irW trijų*

Nferijoną(Kei^mu).

Kun* B* — Reikia suskaityti tie pinigai. Neramu riek 
daug namuose laikyti; Gerai kad ponas Piere, ateis šian
die jų paimti. (Batait«t įm^te toskąitoL De- 
vyniosdeštatB po šimt^fęauku, (skuRd tyta) W, (W<>) 
dvylika tūkstančių frankų- Niekad dar riek Rtoigų savo 
globoje neturėjau* (Pabeldžia į duris to nicko-nelaukęain- 
eina zakristijonas). Ką.pasakysi, Rarotai? -z

Ravotaa Į pinigua)* Ataiprašau,- aš jio pradėsime darbą, ir melsimės kad Dievas laimiutųmū-
niekad nemaniau kadi tamsta turi tiek daug pinigų.

Kim. B. — Nė viena franku man nepriklauso. Tu zi
nai, per kelis metus šv. Juozapu draugija rinko pinigus 
’igonbučiui pastatyti* Pono# Pieną taria* sftM šįryt M 
pasiimti. Bet ką tu pasakysi ? . v

Ravotas, — Aš noriu važiuoti į Paryžių, ar išleistum 
mane iki subatos.- Tenai mano giminaitis pasimirė, pa- 
’ikdamas man dalį savo turto. • •

t ’ } • .

Kun. B. — O, taip, važiuok! Ir as tikiuowtu tenai 
gausi sau darbą. Zakristionauti tau netinka.

«
Ravotas.— Gal ir gausiu. AČiūkadišleidi Bet klau

syk, Kunigėli, tiek daug pinigų turi, paskolink man ko
kią šimtinę.

, I
Kun. B. — Aš tau sakiau, kad tie pinigai ne man°- 
Ravotas (piktai). Aš žinau! (Eina prie durą). 
Kun. B* — Palauk! (Išima pinigų iš kišenes). Štai 

lešimts frankų iŠ mano kišenės.'
•S .■•.'•

Ravotas. — Aš priimu tai kaip sunkiai uždirbtą, algą,
i ne kaipo paskolą./ * * . j

Kun. B. -- Kada variuoji Į Paryž^t . ?
R&votta. — Šiandie prieš pietus JhSOį (Žiįūri ilaJ& 

■odelį). Aš tik spėsiu pagauti trūkį. Budies; (Išeina); ;vfl
Kun. B. — Kaip negerai! Majorasjpaskiria zakristi

joną, ir kunigas turi būti pątenkfntąs jutai. Tokiais’ne- 
;ali pasitikėti. Tikiuosi jis negrįš* gausiu geresnį- Kas-’ 
;iu kas neramu I Ravotas pamate tiek jtaigų, *. (Ineta 
3ary. Kun. ^suriša pinigus nosine) .

Bary. — AŠ negaliu miegoti, Praneli (nustebus) . Tiek
mugu!

Kun. B. — Mama, šv. Juozapo draugiją nori pastaty- 
i ligonbutį ir per metus rinko tam tikslui pinigus. Jau 
ie nuo seno priprato laikyti pas kunigą; ponas Piere, 

‘.raugijos pirmininkas,ateis šiandie jų pasiimti* Bus ir 
lan ramiau, niekas nerūpės. y .’

Bary. —• Vargšų žmonelių sudėti pinigai.
Kun. B. — Taip, jų sunkiai uždirbti. (Pinigus įdeda 

deską ir užrakina)* Nemažai to aš prisidėjau. (Pabel- 
žia į duris. Kunigas eina prie durų).

Vaikas. Tėveli, eik, (verkia) mama miršta! r
Kun. B. — Gerai, Juozeli, tuo jaus. Juozeli,, tavota- 

įytė šventa. Ji eina į dangų melstis už tave, to tavo brtr-* 
■.ulais to sesytes. Bėgk to pasakyk kdd aš ateinu su Švėn- 
iausiu. Ji, dar gali kalbėti^ ar ne?

Vaikas. — Taip, Tėveli, ji prašė Tamstos ateiti-M 
ivcftčiausiu.

Kun. B. ~ Tųojaus; (Vatas išeinu Pasiima setta ;̂ 
;ą.) Mama, aš tuoj Sugrįsto. (Užrakta kairiąsias duris). 
kš užrakinsiu šitas Auris* Jei talms tsmbta žlmri' 
kaip iš čionai nueiti į baštatmą* Aš putaiu :ŠveneiausĮ to 
leisiu per bažnyčiom duris. (Išeina)* . . 4

Bary. — (Viešpatie, tikrai to yra tavo vertas tartam
— Kutagas^Mstfosūnus, O Dievė; priaktajikmane, 
ašauRdaams manofsunų savo tarnystont (Bauža) 
ligai. (Eina prie deskos). Tiek pinigų* Jei va^ą Įlystu 
ir atrastų., (Atidaro deską. Paužas) Paimsiu to paslėpsiu 
ovoje. Niekas pinigį lovoje neieškos. (Paima pinigmr to 
•šeta; sugrįžta, užrritfnadmi%'~priėjus nri$Wa:dęri&)k 
Dabar bus ramiau. Biriu.į bažnytėlę st&ąlheti rožtatatią. 
(Išeina) . ' .-/• ;... ■ ;

A B^votar (žiūri 
lango- Įlenda Nieko nėfta , W
mano1 tovugąvąų į įrišto/ A !• w
>! raktukas depkb^t MrieMn P®riitot

įmyžtojo; d plmpt ribbūlctingaijmputot A! 
^Atidaro dęskąrtoikfMFd’Vis^ ita$5ta) 'Kast Pr*Wt* 
tas! Kiiy-gi pinigai? Vriftta! (Nta^rie stato, ieško, 
atidaro stalčių, Omuprili vario* Btirfk Nte,.-iįį —«• 
j?š to nedarymu (padedą 
ža) A? Warią5vau; j Papkių- (pau|M). 
Man retitto'piniM! 110
vėl prie strio, pafata pM Jįiwk/
■<a> alėtai (Stata tataitayL

Bary-— Nežinau kedri taip neramu- Negaliu takto 
(ripa Fri« lango).

♦

sų darbą ir toliau. x %.

Kun. Bk — Turiu čionai iš viso dvyliką tūkstančhj 
frankų, galime perskaityti. (Išima pinigus).

‘ — Nereikia/Teveli, aš tikras esu, kad Tėvelis
gCtti suėkaiteh -

IwB. rašo). — Gerai, štai mano raštelis liudijant 
kad tamsta priėmei pinigus. Meldžiu čionai pasirašyti.

Piere 'fpasiraso). — Ar neturi Tėveli, į ką sudėti, aš 
ir pamiršau.

Kun.N, — štai mano krepšelis. (Sudeda pinigus) Gal 
palydMmamon? ' •. 1

ne, ne, Teveli ! Diena, kas čia ką darys. 
Až užeisiu pirma į bažnytėlę. Paaukuosiu visą darbą Dic- 
vuitopažadėsm.pavadintiligoiibntį Šv. Marios.

Kun. B. (paduodamas jam ranką).— Puiku! Pertas 
štai duris arčiau bus* Tik saugokis, laiptai slidūs.

•— Labai ačiū. Tėveli! (Išeina).
-JEttJfc# B; — Dieve palaimink tave. Puikus iš jo žmo- 

;gwj/. (Atsisėda prie desko). Dar brevijorą neskaiičauf 
/(Pb^taBtkvaįMJą ir skaito; paskui skaitydamas išeina).

1 (iueta). — Nėra! (Dreba) Ką aš padariau?
-įjferiiataukta kr^ Kur padėsiu? Čionai (Įdeda
^^^^cių.yKratįasI (Dreba)-AM užniūžiau! Užmušiau.’ 

* & (iheta ir stovi nusigandęs). Kas atsitiko t
®gwottĮ< — Tėve, aš noriu atlikti išpažinti. 
Etan, B — Bet aš maniau tu į Paryžių, išvažiavai? 
ĮRwnttO8' (dEėbėdainas). — Aš turiu atlikti išpažiiitD 

A§ pasakysiu ką padariau. Atsimenu tavo pamokslą apie 
Kpažjnties paslaptį, noriu atlikti išpažintį tuoj. Bet pa- 
sakykf jei žmogUs negauna^ kunigo išrišimo, ar vistiek — 
Skkau aE kunigas vistiek turėtų viską užlaikyti paslap-' 
tyje. / A

_ KuokB. Taip. Niekados kunigas negaU pasakyti ką 
girdėjt>:per išpažintį.

Ėkvėtas. ■—• prižadi niekam nesakyti ką a& išpažiusiu. 
Kati? B. — Tu žinai, kad aš negaliu niekam sakyti. 

Būk ramus! (Pasiima stulą. Ravotas klaupiasi)* — Ne- 
sibijok, Dievas yra mielaširdingas, gaileątingas. Atmink 
Jažodžius: ‘Nors būtų jūsų nuodėmės raudonos kaip 
škarlatas, paabls kaip sniegas.?

Bavotai* — RaudonosI Kas pasakė!
Kun. B. — Nusiramink, sūnau, Jėzaus Kristaus krau- 

jasr-nųvalo mūsų visas nuodėmes.
Ravėtas. Aš išpažinsiu. (Drebedaams) Aš praliejau

nelęaltą kraują. Aš nevažiavau i Paryžių, rūpėjo man pi
nigai; Atėjau kada tu buvai pas ligonį, bet pinigų nera- 
?dau. Paėmiau peilį, ir tenai prie anų durų laukiau Piere, 
iaeininL Aš $ nukoviau, peiliu perdūriau, l»rie kleboni- 

to jo kūną -nuvilkau pastogėn. Duok, man išri
šimą!
/ \ ■Kun.B. (sūsijudjnfcs). Sūnau, nenusimink! Dievas 
yra gateBtingas.' Pasakyk kitas nuodėmes.

sBMMr* (pilM). Kitas! Aš neatmeta! 
Kta & s*- Aš pažibėsiu klausimais.

. jRMuUš. Aš neturiu lajkdnausimams; turiu beg-
<Lhn>k išriSimą * ' ° • .
I- , MM -H Vardan Dievo, prašau atlik gerą ispažin- 
tį. Pasakyk visas savo nuodėmes* Gailękis jas, ir pri- 
žadėk/.. \

Btaote&»*K!I Sugrąžinti.pinigus!
& *** Taip, pinigus -turi sugrąžinti šv. Juoąpo
''' ■ '■ ’ 

isjci ■ i v •
Kita B, -*r ie bM žudyta kai*

tltfį ‘ -

jaunio 18 d. knygy*w bei epau- 
doB platinimo, kaįp buyo.PMriaus 
pavadintą., bdks nurtbri apsirinki- 
mą iv. Jurgio parapijos sal«a kam* 
baryje .arba dabariimam* kfcygjp- 
no kambaryje. Vącac imriiinld- 
inas. veik buvų p«švęata» -8tui?i^ 
mui knygyno įstatų, kuriuos ko
misija paruošė. Komisijoj buvo: 
A, £vinękttė, P.
Beeis, A. Padegimas, p, $lugo$e* 
nė, Kb&tas paragsaiaa buvo peiv 
skaitytais aiškiai visiems atsto- 
yams, kurie buvo susirinkę iš vi
sų katalikiškų draugijų. Visi ati
džiai gvildeno ir rimtai svarstė. 
Keletas punktų dar buvo pridėta, 
Taip-gi dar bub ant kelių susirin
kimų konstitucija perskaitoma 
kad geriaus būtų aišku ant kokių 
pamatų sudaryta ir kukio tikslo 
nori atsiekti* Todėl atstotai an£ 
kitų susirinkimų gal vis naudin
gesnių patarimų priduos. Maž
daug pradžios bėgį-pažymėsime:

dtwjių 
yt* nuveikus naudingų^ 
paaižyinėjuri fauriomto ii 
$ irde^io 
gu įUž dų šįntii' <foL VįUdl 
tąi'to?^^8' * paminėta ' 

Atatovąt 
praneš jog tąi dar i 
iądą,pKMtoY^ 
mis to.darbais. { Taip-gi d 
tas vyrų dr-jų randasi 
žadėjo aukauti, bet m 
dų paimti, tad nenorėčiau , 
dels klaida imbriautų, ttaįlh 
sime dėl kito sykio. T^buui 
nešimas kad L. Vyčliį 25 
ria knygų, bot apie tai raritaj|3| 
liaus. Bet gęrb. lde^ouaą 

. Vilkutaitis viršija visus <u 
nea jis aukojo knygų 4Ū0 -nj 
tės, tarpe kurių randasi m . 
ką, kaip tai Eneyclopedia apie 3? 
14 knygų, taip-gi ir^vjeos K K 
yra naudingos. Graži auka, 
tai dar ne virius. Kiek jis spėk! 
padeda dėl to tikslo, Pdta

M _ • w —. a • . « o* * ;w

knygyno vardas? Lietuvių Pijau* žadėjo padėti sudaiyti kamba^tų
įrankius dęl pridengimo atidai 
knygyno. Taip-gi. kambarį p4 
skyrė dėl knygyno, 
sus imtis darbo ne vien rankonš^' 
bet to protu: organizuoti viaus,na*’ 
šviesti knygyno tikslą, atstovams^ 

knygynas patarnaus nežinantiems .parėjus į di^ugijųnuritakiiąw 
. . . ............. „ . +11*6?« ‘

gijtj ir Šv. Jurgio Parapijos Kny
gynas. Jo tikslas. Jo tikslas: pla
tinti gerą spaudą, pratinti jauni
mą skaityti knygas bei laikraščius 
kad kiekvienas įsigytų katalikišką 
laikraštį o ne kokį šlamštą,.. Tas

nukviesti tikslą gražiai kadrili 
suprastų tą vertę naujai 
knygyno arba atgaivinto,, 
buvo įsteigtas kovo 4 .d., I$3 m. i 
(gal dieną to ne visai pamenu),. 
Prie klebono dar pasižadėjo priH-J 
ti Jurgis Stokis ir TamėŠrilto, 
du ir pasišventė dtobti ‘ritta^ę 
darbusdėl knygyno. *

kaip juos gauti irkokius. Taip-gi 
knygyne galima būs gauti visokių 
svarių laikraščių lietuviškų ir ang
liškų bei kitokių*. Visi bus kata* 
likiško ir moksliško turinio/ Pa- 
"reis tols Lietuvos visi geri laikraš
čiai, kurių jau didžiuma užsakyta, 
Knygų jau pusėtinai pridėta kny
gyne ir daug pažadėjusių aukoti priklausodidelė.padėka.' ? Ą
yra. $v* Jurgio pašelpine vyrų Sekė* rinkimas naujos

- --------- ••••... — -•----------- '■ ■■'..........  -.....-4
T

GėrBkis Pjiin-EZpellertoTrymmn
Nelauk Ugi te, kuomet Jau busi pti- 

verstas atsigulti. Po sunkiam dienos 
darbui, tavo rankom, kojom ir pačiam 
suteik, palengvinimų!

Žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, ncga’i būti-sergančiu. Pamėginkit 
Paia-Eapelltriu išsitrinti skaudamai vietas.

Išvengiate skaudamų pečių ir diegian
čių sjnnrių. P«ia-Expėl!eria palaiko 
sveikus žmones gefojO padėtyje!

35c. ir <0c. uš^bonka aptiekosc. „ 
F. AD. RICHTER * CO.

RESTORANE.
■'VJP-T

Svečias. —-Šiandien žuvis daug 
prastesne negu pora savaičių at
gal kad čia valgiau.

Tarnas. — Tai negalimas daik
tas. Juk čia tikrai ta pati žuvis 
kurią aną kartą valgėte.

:ci
I I& BOSTONO | E 

.mEmiMi 
į Ant Naujų, Didelių,(M 

AliriuVarmu
; * • • Vasarfo 24, KM|

Greitas patarnavimas į L 
Į ir' į visas Baltijos valSnjMį^ 
? Mos yl.etoą geras valgia ; 
5 Taipgi IS New Yorko, ypa«.v-*, 
3 prižiūrėta kelione j; Lietuvą to vjb 
1 sas Baltuos vrisdjąi tar-'taiė'' 
, įtinką ant trijų marlij nilljtaL 
3 su'persiimu BOuHuunptęito 

;mavretania,aqųit, 
I BERENGABU. 
' , Taipogi reguliariai 
į tieeiai I jSamburgą antnauji 
! jum! karinančiu lai’ 
s pinava ąm60), g___
! $109-50. Karės tąląnj f 5.0U 
į CTONARD piniginiai ordertof 
»: rnokaim Btotuvaj 
> rintai,'gerai. Z
i Dėl informacija kreipkitės <E 
i vietinio agento arba t 
'OUNADLINE, 
ilSft Statė St, 
'Boston, ifass.

PARSIDUODA
CA3IBRIDGE, Mass., Oliver Stocet 

— du k-jų familijų namai pa 15 kam
barių su gerais intalsymais Ir Sfiuma ir 
2 garadžiai. Galima pirkti abu sykiu 
arba po vieną. Pirmas mortegėlus per 
du namu' SaVings B u ūko j-$12,000 ant 
6 nuoš. Imnoketi $5,000 nž abudu. Kai- 
Du $27000.'d6rCHESTER> Mass., Elekfe C-or- 
uer. —• 8-nių familijų ir 5 krautuves

■ po 5Daug pataisyta A Mesto 
. Kama -ltarift Batžmtolė, uMątat
tolio. Pmmas mortgadaitts , ir ^lovu kambariai. Loivakor-
anf b im Savyto LmAdj. itatrąM kiąuSk vietos ą*.

, mortgedisms $10,500 imt 6 nuoš: pey Iv <»nto arba ' d
,7 , z ‘ jiontitciKas norite.piAti,Mįatyklt .

JUOZĄ BRINKSVICH,

Gimstu lAOTDjf 
m’ WMWtoo Stm,a *“ 

> Beata Msąą ,

I- • '

ii.

Kad ■Kniu sBiilimtuatiAa- 1* riL

,K /. -_■* jk -

115 Gatės St., So. Boįton, JOm, :
■ 1 K|i A$dpdl i* atiduoti poli*

4^A^žtoply»!Sakau, • duoMišri^mųt ĮįJ
f Dievas Buo, Mp WM duošhu jei Mtų ”

‘ (Atrišėją)- Javridupju, iu ^a-t

Ksi uf viską atsakyti. Kvailys buvau kad atėjau! (J?in» 
prie talįre). ^duriutiek fteąlps tave. (Ita
0e dunj). Atminki (WtoaL* \ " Į
\ t *w

tontt'.ti „ .... ................... . ._. _____ _____ _
gsa, O Marija Dievo Mot ta lBl^ktaftcl CGabęąajrian-f
Mak jĮgriverkiab

„ B. o Viešpatie 1 (rimta i feyiių) O Dlmt 
Itito mipe! (į|pą ppo <m$) $# ! Ką, Vi^rito, ; 
ryti? (luptai) $ Jėzau, būk man griitatin-:
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Mat anie padarė kai keturko-

Montellietis D. S.

r!
DAYTON, OHIO.

4
\ V ” 

įsiautėjimas.

gu užaugtai pi
ra.—jų------- --1

galVn, o beždžionės protų ką anie

>*

.f L»1

įakėt ir todėl WelčvWas Amerikos 
nuveiks/ Rengia ir anie tokį vax;gyventojas,^jei jis yra susipratęs 
kąrą; pavadina ma^-mftihgu, ir-gi1 
užprašo miesto majorą ir senato
rių, net užprašo‘radikalų organi-

^S7ftrinMašJūčgfe SŪM& vicc- 
AZKunigišlds, proi rast 

įtari joną Jankauskienė, f&Ė
- Kazy# Beėls, kasininkė i- 

Jfinstienė, kasos glob. — A 
fckienč ir Juozas S'tagmūnas/ zatorių, Tits huvų rengime aut 

ris P. DcbeMs. Visa 
plra iš gaMausių iv iimčAi^in 
f SSriliRta/ nėra abėjdbe^, kad 

u pasekmės bus geros, 
bltnr, trumpoj savo kalboje

i apibėgo knygyno reika- 
etė atstovus į savo draugi
ausius nušviesti dalyką, 
į» Md jau beveik viskas 

sutvarkyti. Trumpoj 
bus gautinai viskas sutvar- 

a'ir bus atspausdinta tam tin- 
nios kortos dėl ^arių. Knygy- 

narystės mokesnis 25c. į 3 me
talus arba $1.00 į metus. Galės 

įtapti knygas veltui. Todėl iš- 
rksto vaši atstovai praneškite ir 

praneškite kas turi knygų paau- 
oti dėl knygyno ar draugijos ar- 

pavieniai nariai. Visų prašome 
■ ■kabi yra nusekamu naudingų kny- 

jaš'paaukoti knygynui. Kas 
bežino kada jas priims, praneškite 
draugioms kur atstovai paims ir 

^pristatys į knygyną. Knygyno va- 
J Jindos galutinai nenustatytos, bet

C- " X

t knygius, Rijusas Janušaitis beveik 
$ visus vakamis ten randasi. Stasi-
* rinkimai bus laikomi kol kas kas 

. putnias ir trečias penktadienis me- 
'nėšio ir visi yra kviečiami atsilan-

* kyli kaip atstovai taip ir visi pa
latiniai kaino svečiai. Susirinkimai 

Š bus laikomi knygyno kambaryje 
'CTįSt Superior Avė.

P. Glu-nė.

*

WESTFIELD,MASS.

Pa& mus .galima sakyti nieko ne- 
:iama, kad rodos niekam nėra 

įveikti. Ar ištiesi! ir nieko nėra? 
e, ištiesų yra, ir jaunimo daug 

ir gabių būtų jaunuolių, kad im
lūs. Deja, kad nesiinteresuoja 
niekuom, vien tik ant kampų pa- *

^afettundyti, kaulukais palošti, 
ifer patraukti ir u£W£t& 

pats ir su senesniais. Buvo ii) 
Draugijų. Sąryšis sutvertas; per 

t ikėtus laiko nesugebėjo susirinki- 
sušaukti. O jau šiais metais, 

iVtai net negirdėti apie sąryšį. Mat 
' vaidyba neturi laiko, reikia ciga- 

retąis lošti.
■. : . Vytauto Generolas No. 1.

20 d. saušio,vadinamamtautiškam 
name. Boševikai nedrįso v8sf rito 
pro, fui pasamdė sa'ndarietį kaipo 
tarną. Čion buvo juoko. Pas ka
talikus kai atčj0'majoras ir loti 
svečiai, tai buvusieji salėj atsisto
jo ir priėmė kai svečius, o čionai 
kai majoras inėjo, tai pamatė, kad 
visi sėdi. .Turėjo pamislyt, kad 
turbūt uodeguoti sėdi, kad nesike
lia, tad nieko ir nekalbėjo. Majo
ras pasakė, kad neturįs laiko.

Organizacijų veikimai.
Moterys sąjūngietėš buvo suren

gę vakarą. Lošė teatrą. Viskas 
puikiai pavyko. Vyčiai buvo su
rengę pramogą, taip-pat pavyko. 
L. D. K. S', žada teipgi nepasilikt 
ir rengt vakarą šiokį' tokį. Šv. 
Kazimiero draugija teipo-gi ren
gia puikų teatrą 22 d. sausio š. m. 
Šv. Monikos dr-ja turėjo puikų pa
traukimą Žinoniij 20 d. sausio. Ga
na buvo puikus vakaras, buvo sve
čių? Dr. Landžius iš So. Bostono 
ir Giedrininkiį pirmininkas iš 
Woi’cestor’io. Buvo puikus vaka
ras.

Darbai suvisai sumažėjo, iŠ ki
tur patartina nevažiuoti. Kita 
naujiena, tai vienas iš Tautiško 
Namo direktorius Potkon pasisvei
kino su savo žmona labai skaniai, 
krese per galvą. Na, kokia ap- 
švieta, tokis ir darbas. Angliški 
laikraščiai daug apraše. Bolševi
kai Montelloj nemano ilgai gy- 
vuot. Mat pradeda nykt kai tara
konai. Kas pastebėjo “Laisvėj” 
apie vakarienę Franklin kliubo, 
tai tas aniem patiem snukin kliū
va, 
jai.

a*

D A R.B.l
9“

a

/l

i į
; “j

* I

. MONTELLO, MASS.

Katalikų veikimas Čionai įueka- 
L dos neapsistoja, vis juda, kruta, 

kaip jauni, taip ir seni, čionai ne- 
! nustojaučiai veikia katalikiškiems 
t reikalams. Montelliečiai pradeda 

isrisijbt (atsiskirt), katrie sųsipra- 
į' tę, tai/eina po tiesiai, palieka kai

riuosius. Čia paduosiu vieną nu- 
‘yeįktą susirinkimą. 10 d. sausio š. 
iiil lietuviai piliečiai, tai yra kata- 
"ikai, kurie auri savo kliubą, var
das šio kliubo tai Franklin Kliu- 

« bas. Šin kliuban priguli visi rim- 
L ’čiaUSi katalikai, taip-gi ii* valdyba 
|7 yra katalikų. Surengė vakarienę 
f dėl pasikalbėjimo. Sumanė pa- 
| kviest miesto majorą ir kitus mies- 
M to valdybos narius. Buvo užkvies- 
K ti ir Bti svečiai: gerb. kleb. kun.

M Urbonavičius, ^0. Bostono.kle- 
L bonus, kun. V. Taškūnas, Nor- 
KzAVoad’o .klebonas, advokatas Ver- 

večka, kuris čionai lietuviams yra 
»' Minamas, Buvo ' visi Montello’s 
E - biznieriai, taip-gi buvo sukviesti 
g visi rimčiausi ir geriausi Montellos 
L ‘ katalikų veikėjai. Šioji vaakrienė 
k.* montellieČiams bus ant ilgo .atmc- 
iur narna, užtad kad buvo skaitlinga 
K, ^puikiai viskas sutvarkyta. Tas 
f darbas buvo atliktas, tos vakario- 
e- iiėSMtvarkymai ir papuošimai tai 
B kėlių piliečių narių: pirm. Antano 
K ./fiaUtko ir paneles Onos Kašėtai- 
t tėg. Nebuvo gėdos užprašyk sve- 
^JįimiąuČių, čionai svetimtaučių 

pasirodė viskas tvarkoj. 
K|(«t kai minėjau, Afrikos arba 
"“tadtfa pasekėjai buvo atėję ir 

ttotebo kad katalikai gali viską 
dagiai ir tvarkoj nuveikti.

Dabar parašysiu apie Montello’s 
Htaūfevikitf, kurie nori padaryt kai 
' kM ta nors vrikla, U! ir onU 

pradeda, bot kur tau mv
«

■

Čia augąs jaunimas Amerikoj, 
bent žymi jo dalis, yra apimta iš- 
tautėjimo epidemijos. Pravartu 
šitą reiškinį plačiau ir nuodugniau 
pagvildenti. Kaip tyčia, šitas 
taip laabi svarbus ir gyvas dienos 
klausimas mūsų spaudoje yra la
bai mažai liečiamas, o jeigu kame 
nors užsimenama, tai tik paž gini
mą patį nutautimo reiškinį, visai 
nesigilinant kodėl taip yra ir ar 
turėtų šitaip būti, čia augančio 
aunimo nutautėjimo klausime mes 
lietuviai turime dauginus paaglvo- 
ti nei bet kuriuose kituose klausi
muose. Daugelis net rimtų žmo- 
iiixj mėgsta išsireikšti kad lietuvių 
Čia augančio jaunimo galutinas 
nutautėijmas tai esąs tik laiko 
klausimas. Galima sau lengvai į- 
sivaizdinti kad gyvena svetimtau
čiai . Prancijoj, mat suprancūzėję, 
(Vokietijoj — suvokietčję. Mat 
toh- yra senos ir aukštai kultūrin
gos tautos; turinčios savo tautinę 
istoriją, kultūrą, meną ir 1.1., bet 
jokiu būdu negalima taip lengvai 
suprasti ir išsiaiškinti suameriko- 
nėjimas kitataučių Amerikoe, ka
dangi čia tokios amerikonų tautos 
visai nėra. Pavyzdžiui, sakysime, 
gyvenąs ilgą laiką misas Vokieti, 
oje, jis ten bebūdamas pamėgsta 
vokiečių tautą, josjbuęlą, kalbą, 
kultūrą, meną, vokiečio sielą ir 
protą, Ua ir Įsimyli į tai visa, sa
kosi esąs vokįetys, jo vaikai skai
tosi Vokiečiais. (> Bet visai kitokis 
padėjimas yra nutbųtėjusių sve
timtaučių Amerikoje. Mat papras
tam, negalvojančiam žmogui A- 
merikoje nutautėti nuo savo gim
tos tautos yra galima, nors ir tai 
tik paviršutiniai imant, bet kut 
jis turi dėtis ntdautčjęs. Kokios 
jis tada tautos žmogumi turi save 
skaityti. Amerikonu? -Bet kad šL 
tokios tautos visai nėra ir ameri
konais vadinama ne kaipo kokioj 
nors tautos žmones, kurio gyvena 
Amerikoje. Reiškia, Žodi* ameri
konas, tik pažymi kad fnsai Žmy*

monkčsjia yra tautos, kilmfc, viwi ne

žmogus, suprantą žmogų. kaipo ns- 
mehį, ,kūri^ jįegali nežįnoti savo 
kilimo, prikergti prie ameri
kono vokietį prancūzą, žydą, lie
tuvį ar kitą pana&pąįitinį ąmrdą 
ir tik tada jis liekasi suprastas.

| •> M i “ ■ .

.Pamirštisavo tautinį kilimą, žino
ma, negalima. Kaipuie^albna pa
miršti savo pavardės, kurią galima 
iškraipyti, galima pakristi. Bet 
visai be pavardes likti Žmogus,'iki 
jis yra protingu žmogiimį, negali. 
Mūsų lietuvių čia augusio jauni
mo žymi dalis priguli prie lietuviu 
krikščioniškų vietinių draugijų ir 
organizacijų. Bet apgailestauja
mas dalykas, kad jaunimas greit 
pradeda pamiršt savo lietuvišką 
kalbą. Bet nežinia keno kalte bū
tų: ar to jaunimo ar tėvų, o gal 
už tai būtų nekalti tėvai nei jų vai
kau jBet abclnai imant vis yra kal
tė. Reikėtų jaunimas daugiau la
vini savo lietuviškos kalbos. Te
gu klesti mumyse lietuviška kalba. 
Kuomi mes gimėm tuo ir mirkim!

Jonas A. Tulauskas.
•*>

W. PITCHBURG, MASS.

Milžiniškas koncertas.
t _ ■■■ - -

Rengia S. L. R. K. A. 182 kjio- 
pa 3 vasario Unity Hali, 161 Ash- 
bumham St. ant kurio dalyvaus 
mergaičių choras iš Worcestcr, 
Pradžia 2 vai. po pietų. Be to bus 
ir balius: skanių valgių, Saldžių 
gėrimų, šaltos košės bus iki valiai. 
Kviečiame visus kaip jaunus taip 
ir senus iš miesto ir apielinkių, nes 
Fiehburge tokio programo dar nė
ra buvę. Įžanga: suaugusiems 50 
centų, vaikams 25 contai.

Komitetas.

CLEVELAND, OHIO.

(Satyra)
Klausykite visi “Darbininko” 

skaitytojai! Aš, jums papasako
siu pasaką apie vįeną jnorgihą Var
du “Santaiką” ir apie jos dukterį 
“Dirvą,” Nemanykite gerbiamie
ji kad čia yra kokis prasimany
mas. Čia yra tikra teisybė, nes tas 
atsitiko CevelancVe, Ohio 1915 me
tais 6-tą d. gruodžio.

Na, klausykite. “Santaika” 
tai buvo vieno žmogelio augintinė, 
kuris buvo geras katalikas. Kas 
man galvoj kuom jis kada buvo, 
bet.tuom kart kada “Santaika” 
gimė, is buvo katalikas ir savo au
gintinę “Santaiką„augino katali
kiškoje dvasioje. Nors tas žmoge
lis buvo neturtingas, bet “Santai
ka” buvo švariai apsirėdžius ir la
bai padori mergina. Mes, visi ka-f 
talikai gyvenanti Clevealnde ir a- 
pielinkėj, džiaugėmės jos padoru
mu ir nešėme savo dolerius ir da
vėm dėl “Santaikos” užlaikymo, 
kad tik ji mus savo malonia iškal
ba ir dainelėmis palinksmintų. 
Taip ir leidom dienas laimingai. 
Bet neilgai taip buvo. Laisvama
niai tautininkai pamatę, kad kata
likams gerai viskas klojasi, suma
nė padaryti. klastą, pradėjo pirš
ti “Santaikai” vieną bedievį ban- 
kierių-smuklininką A. B. Szevricz 
būk tai jis norįs su ja apsivesti. 
Nors “Santaika” nemylėjo jai 
peršamo bedievio ir atsisakė už jo 
.tekėti, bet jis progai pasitaikus 
per gvoltą privertė “Santaiką” 
peržengti mergystės dorą, ir už 
kiek'laiko pasijuto esanti nėščia. 
Clevelando lietuviai pamatė*kad 
jau “Santaika” neužilgo pagim
dys, Katalikai nuliūdo ir bjaurė
josi tautininkų tokiu pasielgimu. 
O toutininkai pradėjo šoktLtripti 
lyg kipšai dūšią pagavę. Už kiek 
laiko ‘^Santaika” pagimdė dukte
rį. Bet pati su tuom užbaigė savo 
gyvastį. Tautininkai pagriebękū- 
dilęį su, išgąsčio nubėgo pas.bau- 
kierių-smuklininką ir sako: Prie- 
teliau, patark, duok rodą kas da
lyti su tttom kūdikiu ir kaip pa
slėpti ją nūj) katalikų, peš jos mo
tina por tavo priežastį $čjo iš $o 
pasaulio, bet kas daryti su tuom 
kūdikiu. Bankieriuš-smuklininkas 
mfa jot tilpti nuo tatatftairoik 

kia, fl«» ntukfii daikUs kad

„__Sako a5
iškelsiu kritaįnoAant kuriu.už
prašysime ir kįta&us. O tada 
bendrai susitarę samiai* būd| 
kaip šį kūdik auginti ir 1.1. Kaip 
tarė, taip ir B.—smuk
lininkas iftžit krikltynas ant ku
riu atėjo keli ir katalikai kurio vi
sai' nedrąsiai svečiavosi, kadangi 
bedieviai tautininkai buvoYiŽerię 
Visą valdžią toje iškiĮmbjo. B.y 
smuklininkas visus lygiai vaišino. 
Kada jau. buvo gerai įsikaušę, 
smuklininkas pakrapino su degti- 
ne kūdikį ir sako, jos vahdas bus 
“Dirva.” žoliaus B./smuklhiin- 
kss sako: Šitos? mergaites ^Dir
vos’ r pusė .priklauso katalikams ir 
pusė bcdiovitims 4 tautininkams, 
dėlto kad jos motina buvo katali
kė o jos tėvas laisvamanisdauti- 
ninkas. Dabar tik. reikia susitarti 
ir ją bendrai auginti, Sako mes 
visi turime kiekvienas jai — “Dir-’ 
vai” pakepti po ‘ j>ajį,? kuris kai
nuos $10.00 ii? ją tųkiu būdu au
ginti, o kuomet pradės kalbėti ir 
dainuoti, tai kds norės išgirsti jos 
kalbą ikdainas, tas turės užmokė
ti po du doleriu-įžangos ir tokiu; 
būdu “Dirva” palaikys savo gy
vastį. ‘ Toliaus' baiikierius-smukli- ** f 'ninkas sako, pasamdysime jai 
(“Dirvai” kataliką mokytoją-re-’ 
(faktorių) tegill ’Sau ją mokina. 
Katalikai intikejo tokiam sutari
mui* ir paliko “Dirvą” b.-smukli- 
ninkui dėl auginimo po jo priežiū
ra, Bet ir Čia b.-smukilninkas sul .U,
galvojo prigauti katalikus. Ne po 
ilgam laikui pasamdė kataliką mo
kytoją Igną Š. it* jam už pagelbi- 
ninkę Oną Z, ’ Ahti buvo geri ka
talikai ir pavyzdingi vyčiai S Vy- 
čių organizacijos*; 25-tos kuopos. 
Darbas ejo» gctSi.- “Dirva” pra
dėjo kalbėti ir dainuoti ir ėjo pė
domis savo mokjjtojų. Katalikai 
džiaugėsi o laišVamaniai-tautinin- 
kai negalėjo . ištaikyti piktumo. 
Čia b.-smukliniakas imaur atstato 
“Dirvos” mokytojus katalikus, o 
•| jų vietą prikiš lli'mokYtūią Jo- 
kubyną kokį tai laisvamanį. Na. 
šio žmogelio pasidarbavimu “Dir
va” dar jaunutė būdama pradėjo 
po bažnyčiųJi(4tštus karstytis, pro 
ją-praeinantiems-liežuvį, net ir 
pasturgalį . rodyti. Katalikams 
toks “Dirvos”/pasielgimas nepa
tiko, jie pradėjėi “Dirvai” savo 
dolerių jau nebeduoti. 11 Dirva ’ ’ 
ūmu laiku pagavo vidurių ligą ir 
vargšė kaip gule į lovą, tai vos 
antram mėnesy Žmonėms pasirodė, 
čia b.-smuklinmkas pabūgo ir Jo- 
kųbynui išrašė vilko bilietą ir su
šaukė tuo jaus “pajų” kepikii sei
mą. Sako, vytai kas dabar dary
ti su “Dirva,-’kaip ji išgelbėti 
nuo mirties. Katalikai pajininkai 
sako paimk kataliką redaktorį 
(mokytoji) o. viskas bus gerai. 
Bet laisvamaniai pradėjo visa ger
kle rėkti: nenorim jo, nenorim. 
Bankierius-smuklininkas sako: aš 
“bosas,” aš vienas už. jus daugiau 
turiu pinigų negu jus visus sudė
jus į krūvą ir as darysiu kaip aš 
noriu. Katalikai pajininkai mato, 
kad iš to nieko- gėrė nebus. Sąko, 
nusisukit sau sprandą ir su savo 
‘ ‘ Dirva, ’ ’ mes. einam namon. Ir 
išėjo viską palikę laisvamaniams: 
ri ‘4 Dirvą ’ ’ ir savo .iškeptus pa jus.

vietos j kitą, sako gal nuo tyro oro 
bus gerinus, bet nieko negelbsti. 
Aną dieną einu pro Šalį. Klausau 
kas taip garsiai, kalba. Nagi užei
nu j vidų kąd bftwkieriw*sUKukli- 

, ninkas stovi ant ataus bačkos ii? sa
ko laisvamaniams graudingą pa
mokslą apie “Dirvos” gyvenimą, 
o šie stovi be kepurių ir Braukia 
ašaras su rankove.’ Atsisuksi į įri
tą ptisę. Žįūriu kad “Dirva”’gu* 
li ir vis rėkia kacl ją gumbas plau
na. Vienas iš laisvamanių sušu
ko: Vyrai/darykime* kokią rodą I 
Sako j Jonais, tu už mūs įazunines- 
nis, tu buvai nezaležninlm kunigu- 
žiiii už klapčiuką, gal.tu geriau ži
nai kis jąi yra. Jonas savo dide
lę nosį pakreipė ir Sako. Vyrai, 
broliai - laisvamaniai, aš dirbu 
krautuvėj pas The MatheM’ Smithi. 
Mes ten turime druskos nuo sil
kių, .dš begu ir atnešiu iv pridėsiu 
“Dirvutei** prie gumbo, gal gi ir 
palengvės.

•Nežinau kaip ten toliaus* buvo, 
tik už kelių dienų mačiau “Dir
vą” gatvėmis vaikučiojant ir ji la
bai prastai atrodo, Turbūt ją vis 
dar gumbas kankina. /Tai tokia 
yra mano pasaka. Dabar žinoto 
iš kur atsirado “Dirva,” kas jos 
tėvas ir motina.

J. Knablys.

VIETINĖS. ŽINIOS
■ l ..... ■

MISIJOS PASIBAIGS.

Ištisą pereitąsavaitę. liįtuvm 
šv; Petro bažnyčioj ėjo Šv, mi- 
sijūį’ laikytos gerb, marijonų 
—kun. įlr. CesaičioMtun. An
dziulio. Ypatinga, kad su uti* 
sijų pritdžtą užUuoIū smarkus 
speigasi Tečiau žmonės, to ne- 
athojo- rytais ir vakarais žmo
nių rinkosi gausiai.- Pereitą 
nedėlios vakarą tiek atėjo, kad 
visi nesutilpo.

Dabar, gerb. pamokslininkai 
išvažiavo misijų laikyti Monte- 
llo lietuviams. ■

1

'l

DR. J. 1DDRMAN
(GUMAUSKAB)

D A N TĮSTA S
*—«

705 įfl&n% MontenoTMm |

b

Tek Brockton 5112-W.
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| M ttauhray ta BoaHn, -|-
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MONTELLO, MASS.

LDKS. 2 kuopa,, turėdama ne
paprasto gabumo ir pasišventimo 
narius Jcskeliavičių ir Kamarfdu- 
1Į auga kaip ant mielių. Pereitą 
savaitę pasidarbavimu viršminėtij 
'vyrų prisirašę prie kuopos sekan
ti: Alfonsas Bagdonas, Juozapas 
Gureekis, Jonas Matukas, Liudvi
kas Jundzila, Domininkas Marcin
kevičius,. . Stanislovas Balčiūnas, 
Marė Tamkiutė,' Kaz.'Matukaitis, 
M^koL Bėrnataviičus, Emilė Gei- 
daniavičienė, Adomas Česnauskas, 
Ona Uždavinis, Ant. Aukštikalnis, 
Juoz, Rutkauskas, Jonas Praka
sas,- Rožė Radzevičiūte, Alfonsas 
Mankevičius ir Juoz. Valaitis, Pe
reitą men. prisirašė Marcelė Mi
liauskienė, Vytautas Kašėta it A. 
Zalatorienė. .h

■ Garbė 2 kuopai turint tokį skait
lingą būrelj ir tokius darbščius 
veikėjus. Reikėtų kad kiekviena 
kuopa tai padalytų. Pernai Det- 
ro’itiečiar buvo už akiij montellie- 
čiams užbėgę, bet vargšai nedalai- 
kė. O gal jie slaptai ką veikia ?

1 Korespondentąs^

NEPAPRASTAS
SUVAŽIAVIMAS.

L. Vyčių Naujos Anglijos 
Apskritis Šaukia nepaprastą 
suvažiavimą Vasario (Feb.) <3 
d. 1924 m. L, Vyčių 17-tos kuo
pos kambariuose, 492 E. Se- 
ventlL St., So. Boston, Mass. 
Prasidės 1-mą valandą po pie
tų. Tad-gi gerbiami-sios kuo
pų valdybos ir veikėjai malonė
kit pribūti paskirtu laiku, Šis 
susirinkimas šaukiamas kas- 
link gegužinės (pikniko Liepos 
(Julyj 4 d., 1924.

Tad-gi kviečiu suvažiuoti 
skaitlingai, nes labai yra? svar
bus dalykas ir žinot gana gerai 
kpd ne vieno darbas, o darbo 
yra gana daug.

N. A. Apskričio Pirm. .
< V. T. Savickas.

“ŽIURKŠTŲ BALIUS”

Subatoj, vasario 16 d. Lietu
vos Dukterų, po globa Mot. 
Švč. Draugija rengia žiurkštii 
balių 492 Seventh. St. svetainė
je. Tai yra nepaprastas daly
kas ant kurio niekas dar nėra 
Buv^s. Taigi visli dabai- /^anks
to pradekit siūti žiurkštus, nes 
už gražiausią žiurkštą bus duo
dama puiki dovana. Taip-gi 
prašome draugijų ant to vaka
ro nieko nerengti ir visi į, ba
lių atsilankyti.

ę i _________Tel 8o. Boeton t&i !
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16 Metų South Boston* .

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
009a W. fiROADVFA*

VALANPOS: Nuo 9 r. Iki 7 ▼. vai

Tel. So. Boston 4O0Ū

OR. J. C. LANDŽIUS
CIJBTUVI3 GYDx WA|l DJ 

CHIRURGAS.
601 BB0ADWAY, 

•OtTTH BOSTON, MAM 
(Kampas G St Ir Broadvayl 

VALANDOS: 9—11. 2—4. 7—U
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ŠTAI lį MUMS RAŠO:
Serga jau G metai ir niekas negel- 

gelbėjo. Gavau progų bandyti jūsų • 
sutaisytų Žolių No. 303, tai Jos man 
kibai gelbsti, čion' prisiunčia pinigų 
vėl ant vieno pakelio No. 303,

Anthony Morrison,- .
Stmpson, Pa. ' ' V,„

PRANEŠIMAS FEDERACIJOS 
SKYRIAMS.

• A. L. R. K Federaijos N. A. ap
skritis turėjo suvažiavimą sausio 
20 d. š. m., Cambridge, Mass. 
Šiame suvažiavime apsvarsčius 
Lietuvos padėtį, o ypač Vilniaus 
Jausimą, nutarė rengt vasario 16 

d. iškilmingus apvaikščiojimus ir 
rengt prakalbas kiek galint. Teip - 
gi rinkt aukas delėi vilniškių, y- 
pač ‘ Vilniaus našlaičiams, kurie, 
šiandiena kenčia alkį ir šaltį, ku
riem nėra pastogės nei jokios 
prieglaudos, kuriuos nedori palio
kai išvarė iš mokyklų ir nori iš
traukt mūsų tėvynės kalbą iš mū
sų mažyčių. Gerbiamieji, negalė
dami suteikti, kitokios pagelboš

Laisvamaniai-tautininkai neilgai mes aniem Suteikt, negalim paro- 
trukus pasivadino Geminą “Dir- dyf kumščio paliokui. Taigi čio

nai būdami Atherikoį ijengkim 16 
d. vasario Nepriklausomybes die
ną ir rinkim aukas kiek galėdami. 
Dekim kas kiok išgalim'lr duokim 
pagčlbą mūsų alkaniem broliam ir 
sesutėm; o ypač varge esantiem po 
paliokais beširdžiais, kurie turi 
mūsų sostinę Vilnių ir vargina mū
sų brolius, Dar kartu, stokim ^isi 
įr vienybę ir rengkimes. kasxIdek 
galėdami prie lėrtos vasario die
nos.' : . ’

AĄ RašL M M. Kamndtilis 
' gsgeg'jya... 'u,;; .. .=»

DR. L. GOLDEN |
i 99 Green Street Rozbury: 16 Crawford Si y

VMi<ndn*tlR <w 4 ir r im « p m’ netoli Warren Streto >IW AlrT UH rP. tmo 8 IM 8 ryto, t fltt A
o« ir oedtafenfa 2 ir 9 1H 1 vai. vakarą apart V 

totarų. petnyttoa ir neaeidltolo rakara« lF
MoytoarlBH: 5988» TWtftatoa Moatouy tttt. fi

taęai . į

v«ai” mokinti. Bet tas dėl kokių 
tai priežasčių į. trumpą laiką ap
leido Clevelandą. Po jo užėmė 
vietą “Dirvos” mokytojo mažas 
Kaziukas. Šia vaikėzo “Dirva” k *visai nenori klausyti, pradėjo lu« 
pinėt nuo bonkų. apgarsinim užra
šus, draskyti bMnyčitį paveikslus, 
šmeižti katalikus ir tt. Dabar 
vargšė taip Nuliesėjo, kad vos ko
jas velka.’ Žinovaisak0,kad yra 
džiovą gavu£ ^aūkieriuOmiĮlis 
pinkas vis krausto ją nuo vienos

NEPAMIRŠK, KAD “DARBI
NINKAS” YRA KOPERATYVĖS 
ORGANIZACIJOS LAIKRAŠTIS. 
REMK JĮ, SKAITYK JĮ.

t

cambridge, mass.
Aleksandras Potembergas pri

ima lietuviškus P. B. kuponus 
kaipo pinigą su . išlyga imant 
tavorą iš jo krautuvės. Užlai
kau visokių vyriškų ir moteriš
kų drabužių, ypatingai Kalė
jom visokių daiktų dėl prezen-

Dabar pranešu gerbiamiems 
lietuviams kad aš laikau laik
raštį “Darbininką” savo krau
tuvėje ir kas ateis į krautuvę 
pirkti, laikraštį gaus tik už 3 
centus.

Aleksandras Potembergas, 
877 Cambridge Street.

* ■ > r....  ■1 ■ " , ♦ t ' ...... . ■
PARSIDUODA koncertlnka, taip ge

ra kaip ir nauja, ankšto tono—102 R. 
perluota, Vokietijoj daryta. Galima pi
giai papirkti. Jęl pirks nemokantis, tai 
aš Išmokinsiu graijlti. Galima matyti 
bile liiiku p&s PAUL LAPENAS, 99 F 
Street, So, Boston, Mass.
Į " ■„ ■ „■■■ . .............................— I. II - Į ‘

PARSIDUODA 5 ruimų forničtai/ 
Kam, yra reikalinga, galima pirkti visų 
arba dali. Tuos fornlčius galimu nul
yti bile laiku cnt 3-čIų lubų pas 1\ 

: jAP^NĄ, 99 F Street, Str. Boston, 
Mass. ' . f

PARSIDUODA
SO. BOSTON’E parsiduoda šešių Šei

mynų medinis namas po 3 ir 4 kamba
rius. Rendų neša $100.00 mėnesy. Kai
na ?8,200. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės pas F. A. ZALECKAS. W 
W. B’vvay, St Boston, Mass. Tel. S. B. 
Ž3<

I
DAILŪS PAVEIKSDAI KURIUOS 

PADARO FOTOGRAFAS

JURGIS STUUS
. taūth Borttm, Mm.

Padarom dltollm pavaitolua tll-
f1

Tokių ir Kitokių laiškų gaunamo .Šim
tus kad žmonės geriau paslganūfllna su 
žolėmis, negu su specialistais. Mes už- 
alkome virš 600 rūšių žolių f r 

me nuo visokių Ilgų. Atsiųsk* 10a o 
gausi žolių katalogu. Reikalaujame a- 
gentų visose apygardose

Musų žolės yra grynai lietuviškos Ri. į
iet miškais ir angliškais nurodymais,

M. ZUKAITIS,
M9 Hudson Avė.. Bochester, H. Y '

?
šv. jono'e^bL PAŠELPINES 

DRAUGYSTES VALDYBOS
ADRESAI. <

PIRMININKAS — M. Zoba.
539 E. Seventh St, S» Boston, Mass. 

TeT. So. Boston 151G--.T. 
VICE-PIRM. — Kazys Ambrozas,

492 E. 7-tli St, So. Bostori, Mass. 
PROT. RAŠTININKAS — JT. Glineckig,

5 Thomas Park, So. Boston, Mato 
FIN. RAŠTININKAS -r- Matas Seiki?

4G0 E. 7-th St., S o.'Boston, Mase, 
KASIERIUS — A. Natidžiunas,

835 E. Broadwa.v, S. Boston, Mato \ 
MARŠALKA — J.Zaikls,

7 IVlnfield St, So. Boston, Mato.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čių nedėldlenj kiekvieno mėnesių,* 2-rų. 
vai.‘po pietų šv. Petro parapijos salėj,, 
492 E. Seventh St, SO. Boston, ;

§V. KAZIMIERO R. K, DR-JOS ^
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAS AI,

Pirmininkas — J, Jaroša,
440 E. 6-th St, So. Boston, Mato 

Vlce-plrm. — J. .Grubinskaš, -
157 M St, South Boston, MUto 

Prot. Rašt. — A. Janušonis, ‘ *
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mato 

Finansų Rašt.— K. Kiškis, ■ ' . •
42S e; 8-th St, So. Bostoh, Mato 

Iždininkas — L šyagždys,
111 Boiven St,, So. Boston, Mato • - 

Tvarkdarys -r- P. Daučka,
395 E. 5-tll St, So. Boston, Mato 

Draugijos reikalais kreipkitės visados i . 
protokolų raštininki]. jfe

Draugija savo susirinkimus laiko F 
2-rą nedėldienl kiekvieno mėnesio i«a»ų V 
VaL po pietų parapijos salėje,. 492 E. .. 
Seventh st, So. Boston, Mato

l

D. t K, KĘlSmiO DR J08 
VALDYBOS ADRESAI 

Boston,Mass.
Pirmininkas •— Antanas Pnrtelts,

146 BOvren St., So. Uostom Mato 
Vice-Pirm, Martinas Karstamai, 

4062 AVflRhiiigton^t., Boslindato 
protokolu RnSt. — Antanai Mnc^unaa,

450 E. Seventh St, Sonth Boaton., 
Fln. RaštininkasJuosasVinkertčito 

m E. Broadwny, South B<*toa» 
Kasierins Andriejus Zallocksa 

T W B With.su tartam Mato 
Maršalka *- Aleksandra. .Talraokas, ; f 

11$ Granitą Kt., So. Boston, MM 
Draugyste >; L. K, latt j

mėnesinius tmsIrluMmi.tai »irmų r ' 
Mietu kiekvieno ja^eslo po ta ' 

taton. Mato-. *

i’
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