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BBCUMit mn JEM
* Mins & jmWi iiirtnia 

ką iintiprinhM bu* *>
tasmii Dievui ir pM Balny-

mgų pirkimas bažnytinių Indi fr 
augų bažnytinės aprigoa, Pak^ , 

k$ ta nesupras visi katalikai, mea 
negalime tito anlaukti spaudo* 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčiom 
rfmtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, ploniausia gi kunigai, tu
rį skaityti tai tavo didžiausiu n|* 
davtaiu,

ŠEŠTADIENIS, i D., 1921
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DARBININKAS
UTABNINK^.^15vifiGAI»

SUPYTOMIS. ,
MrtSlBflF?fe** , »|
Ufruta*? metant t* ? J

ut 8miw,- Bo«tan 27,
SteLi South Sotion

PRIEŠ KOMISARUS. Į.

RYGA. — Rusijoj po Leninų 
mirties prasitlėjo bruzdėjimai 
ir kraujo praliejimas. Yra da- 

‘ Toma pastangu išnaikinti -so
vietų valdžią. Kaikuriose vie
tose ištiko dideli prieš -bolševi
kus sukilimai. Rytiniame Si- 

. jure paskelbta neprigulmbybė. 
Omsko mieste geležinkeliu dar
bininkai užpuolė komunistus, 
kurie turėjo posėdį. Tuos na
mus apsupo ir padegė. Kai bol- 
ševftmi norėjo iš degančių na- 

•* mų pabėgti, tai juos šaudė, 
> kaip šunis. Tokiu būdu ten 
. žuvo 20 komunistų. Po’ šito at

sitikimo 300 geležinkelių darbi- 
" ninku suareštuota ir kaikurie 

jų tapo sušaudyti.
Piėtinėj Rusijoj teip-gi išti

ko priešbolševikinis judėjimas. 
’ Kievart5tibernėi Skirvos mieste 

šžudyti visi komunistai. 
D gelyje vietų Ukrainoj trau- 

‘ kiniai numesti nuo bėgių.
Buvo gandų, kad Trockį ta- 

. -po migalahytas. Bet rusų vai
zdžia tą užginčijo.

•- - - -z-

' 'VBOŽE CARIĄ CHRANI.

ŠANGHAI?Chinųa. — Šim
tai Rusijos monarkininkų da- 
girdę apie Lenino mirtį suren
gė pamaldas bažnyčioj, iškėlė 
Romanovų vėliavą ir gavo tele
gramą nuo Didžiojo Kunigaik- 

. ščio Nikolaevičo, kurs skelbia, 
- kad atėjo laikas monarkinin- 

s susijungti ir atgauti jam 
ą. Monarkininkai giedojo 
e Carią Clirani.

t

KIEK SURŪKĖ MOTERYS.

NEWį YORK.—Tabako pra
monininkų susirinkime pa
skelbta, kad pereitais metais 
Suv. Valstijose moterys surūkė 
7,000,000,000 cigaretų.

i . DR, K, PAKŠTO FRAKAI 
BOS.

f

i

1

Vasario 3 d. — Frovidence, 
R .1. — Kultūros Vajus.

Vasario 10 d. — Lawrence, 
Mass. Kultūrinės misijos.

Vasario-17 d. — Worcester, 
Mass. — Tautos šventė.

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

Vasario 24 d. — So. Boston, 
Mass. — Kultūros Vajus.

Kovo 2 d. t— Brighton, Mass. 
— L. D. K. S.

Sutartinai su Federacijos 
Centro Valdyba, Dr, K. Pakš
tas visur kur kviečiamas važi
nės ir sakys prakalbų Kultūros 
Vajaus reikalą^. Vasario me
nuo teks Mass. valstijai, gi ko
vo mėnesį jis norėtų apvažiuoti 
bent didesnes parapijas Conn., 
New York, Rytinėje Pennsyl- 
vanijoj ir Maryland Valstybė
se. •'

Kreipkities šiuo hdreSu:

DR. K. PAKŠTAS,

366 W. Broadrcay, y 

SoūBoUton, Mass,

ros darbai, kurie prisiėjo aį 
ti, mūs nęprikluūsomyW 
riauk Tie darbai dangti 
likvidavo ar lieka jokiuose j$| 
nešimuose nepaminėti ir .taĄ 
plačiajai visuomenei visai 
romi, -tačiau sąvo reikšme lįįįCį 
vienas tų darbų galt .lygįūti 
daliai veikiančiai fronte, JŪ* t
Kauno Komendantūros darbi 
ypač patys pirmieji, guli 
nepriklausomybės pamatūoK' ’ :

Atsistojimu bei gilia lydą bu* 
vo pagerbtai garbingai,žuvusio į 
Kauno1' kom'endant. kareivioūį 
Eimučio atminimas..

žm, iŠųiJ 396 -vyrai ir 2(540 mo
terys.

įregistruota bedarbių t 2297 
žm., iš jų 5(j6 vyrai ir ' 1731 
mot. t Darbo rūšimis: rašto dar
bo pareikalauta: 32 žm., amati
ninkų: 279 ir paprasto darbo 
2125 žm.

įregistruota rašto darbo 215 
žm>, amatininkų 374 ir papras
to darbo 1708 .žm.

i

Prie r šios progos norėčiau 
priminti adresų padavėjams, 
kad' Darbo Biržos adresas ne 
Maipnio 9 Nr., bet Klaipėdos 
g-vė Nr. 13, kur jau Darbo Bir
ža darbuojasi treti metai.

Teko pastebėti 1924 m. ka
lendoriuose, būtent: “Lietuvių 
kalendoriuje, ” “ Kišeniniame
kalend.” ir kt. klaidingus adre
sus. Tas klaidingas adreso pa
žymėjimas labai daug suklaidi
no ir darbo ieškančii] ir rašan
čių į Darbo Biržą.

Artistų baltas. Per tris Ka
ralius sausio 6 d., Dramos ar* 
tįstai Lietuvių Klubo salėse su
ruošė tradicinį balių, kurin su
sirinko pai-inktbji Kauno pub- 
Rka: aukštieji valdininkai, svė-5 ..." ... .. r .

dininkai ir tt. Artistų buvo su
vaidinta p. Dauguviečio su- 
kombimiota ir vaidinta jam pa
čiam partapijonu pritariant, 2 
v. operetė Užkuriom”

.Šitoj operetėj, tiesa, pagir
tina tiktai mėginimas savo 
publikai duoti ką’ nors savito, 
originalaus.- Šiaip veikalėlis 
buvo kiek ištęstas* ir neorigina
lus.

Operetės palinksminta ir pa- 
juokinta publika žaidė ligi vė
lumos.

Klubo salės, kaip ir ,visais 
ankstyvesniais metais, buvo 
“etnografinai” ir stilingai pa
puoštos.

Vaikų eglaitė- Liaudies ‘ Na
muose. Sausio mėn. 6 d. 16 vai. 
pastangomis mokykloj moky
tojų p-les Kersulytės, ponii] Br. 
Survilienės ir K. Akelaitienės, 
tėvų komitetui padedant, buvo, 
surengta Liaudies Namuose 
■mokyklos Nr. 1 vaikams eglai
tė vakarėlis. Gana sėkmingai 
suvaidintas veikalėlis “Našlai
tė,” padeklamuota gražių eilu
čių, pašokta ir padainuota apie 
'paruoštų vidury salės eglelę. 
Pasibaigus*—kiekvienas iš yhi- 
kučią gavo/ryšiiliuką saldainių, 
riešutų ta pyragaičių*, ir po 
knygelę. Vakarėlyje, be yai- 
kučių tėvų, broliukų ir seselių,, 
kurie .taip pat gavo saldainių 
dalyvavo mokyklų Inspekto
riau Kauno nu p. Damijonaitis 
ir Kauno apskrit p. VoklėtaL 
eis ir gerb. senelis T. Žilinską s.

5 metų Kauno komendantū
ros sųkaktuvės/šeštadienį muš 
kbmendatūra kėlė penkis' savo 
g \ vavimo sukaktuvių metus, f? 
gulus' bažnyčioj buvo atlaiky
tos pamaldos, mūs operos ari

rotojSuomėm Wp

km kiune aukštesnųei ir ko* 
mėndąntūros karininkai bei 
svečiai buvo suninka į Karių 
KlŪbą pietums. Kalbom pa*

KAUNO KROĮHKA. J

Tuberkuliozo ir Veneros ligų 
parodos. Visuomenei prašant 
tuberlmliozo (džiovos) paroda 
bus pratęsta š. m. sausio 
mėn. 8 dienos,' -

Latvių, valstybinis knygynas 
nutaręs prisiųsti Lietuvos Uni-; 
versitetui 3 tonms latvių dainų.

' Berlyno aukštąją prekybos 
mokyklą (Randlesclilisehule) 
baigė Rozalija Mileikaite.

.<fĄaino&” draugijos suruoš
toji š. m. gruodžio 28 d. Univer
siteto salėje Kam J. Tumo pa
skaita pritraukė pilną salę 
žmonių. Paskaitoje aiškinta a- 
pie dainų reikšmę mokslo ir 
kultūros gyvenime. Be to gerb. 
prelegentas linkėjo “Dainai” 
ir kitoms panašioms draugi
joms daugiau praplėsti savo 
veikimą provincijoje ir dau
giau domės kreipti į daininin-i 
kų organizacijas. Kaipo pa
vyzdį nurodė į Latvių ir Estų 
rengiamas dainų Šventes ir . ko-

i Q .*•

ld vaidmenį vaidino Latvių— 
Estų liaudies, atgaunant Vals
tybinę Neprndąusomybę kaip 
pūk^lto,tapti' anfisų'Mę
riuomenė ir kaip pasingai į tai 
atsinešė plačioji visuomenė. 
Nes stoka tautinio susipratimo 
bei patriotizmo, kurį galimą 
išugdyti tik per dainų, meno 
ir mokslo organizacijas.

, t • •
' Sąryšy su įsteigimu Vyriau

siojo Teismo Klaipėdos krašte 
Ministerhj Kabinetas priėmė 
laikinojo'Lietuvos teismų ir ji] 
darbo sutvarkymo įstatymo 
papildymą.

Sulig paskiausių jnatavimų 
daviniais. Lietuvos teritorija be 
okupuotojo Vilniaus ir Klaipė
dos kraštų užim'a 53,433 kv. ki
lometrų, įskaitant ir vidžemio 
vandenis. Tuo būdu vienam 
kv. kilometrui atseina 38 gy
ventojai.

Ministerio Kabineto patvir
tintas naujas specijals tranzito 
pervežimams tarifas, kuris vei- 
lda nuo sausio 1 d. Sulig juo- 
mi I ir II klasės tarifas suma
žintas 30 nuoš., UI — 25 nuoŠf) 
TV — 20 nuoŠ., V — 15 nuoš. ir 
VT nepakeistas. Visų.pavieniui. 
be vežimų gyvulių, vežimų 
riedmepų tarifo kainos suma
žintos 20 nuoš.

Šis tranzito tarifas taikomas 
tranzito per Lietuvą perveži
mams iš Vokietijos ir į Veldė
ti ją tiktai per perdavimo punk
tą Virbali Abelius.
‘Balius “Lopšeliui.” Vasa- 

rioąnčn. 2 d. šeštadienį, kūdi
kių Gelbėjimo D-jos Valctyba 
ruošia Lietuvių Kliūbo salėse 
didelį balių šu turtinga įdomią 
loterija savo laikomosios“ Loji- 

■ Šęl i o11 prieglaudos naudai. Ši 
Draugija ir c‘Lopšelio” prieg
lauda be galo reikalingos, ypač 
šiuo metu, visuomenes’ para
mos ir ir reika' tikėtis,.

a. . ' -■ - ?

itai i » l

dingą-įstaigą cluosniai palai-, 
kys. ‘ •

' ' . ■ *

Darbo BiritajU; Kauno Mies
to DW Biržoje per 1923 mt<

? SAUGOSįtINTARĄ,

F KARĄWW0m — Ryti

 

nėj . Prūsijojp formulūojama 
naujijsjatymąl gntaarpj^ramo- 
nei reguliuoti..1 V 
turistams paų^ fje rinktis gin
tarą. ' ’ V " •

x....-rl • T

I- I.TSABONAS. — Mirė Por- 
tugalijps pirmutinis preziden
tas Broga.

■' ’’ . . /

PATARIA FRAKCIJAI 
NUSTOTI GINKLUOTIS

LOND"ON.—-Premieras Mae- 
Donaldas pasikalbėjime su Pa
ryžiaus žurnalistupatarė Fran
ci,jai mažiau pasitikėti ginklais, 
o ieškoti didesnio saugumo tam 
tų sąjungoje.-. . * ■ ‘

MacDonaklas atvirai pareiš
kė ką mano Anglijos žmonės a- 
pie Franciją ir kodėl jie taip 
mano,.; Jis nurodė, kad Fran-' 
eijos ginklavimasis, skatinimiis 
mažas šalis ginkluotis gimdo 
neužsitikėjimą o ginklavimasis: 
gi visuomet veda^ prie karo. 
Ruhr okupacija gi niekam nau
dos neatnešė, bet Vokietijai bu
vo didelė nepalaima.

> Dąrbiečiai, sakė MacDonald, 
rūpinasi, kad Rusija ir Vokie
tija tuojaus būtų priimtos tau-

BILIUS EIS BE PERMAINŲ MIRĖ PIRMUTINIS PRE.
■KVASEttNdrON.—Iždo sek-f ZIDENTAS.

retoriaus Meliono. sumanytas 
taksų bil tas be permainų eis 
kongresui ant apsvarstymo. 
Tuomi kilimui' mokesčiai žy
miai sumažinami.

GREIT IŠSIPLĖTOS 
ORLAIVIAI,

! ___ __
-tLEVELAND, O. — Antho- 
ny H. G. Fokker, Ilolandijos 
orlaivininkas, pasakė, kad Cle- 
velande netrukus bus ant kas 
1,000 žmonių po orlaivi. Sakė, 
kad orlaiviai taip bus popule- 
riški, kaip automobiliai.

A

PIRMAS POŽEMINIS.

SAN FRANCISCO. — Pra
dėta kasti pirmutinis požemi
nis kelias. Tečiaur tai nebus 
strytkariams, o vežimams ir 
automobiliams. Poleminis ke
lias .bus 900 pėdų ilgio, 23 p. 
pločio ir atseis $340,000.

RADO KALTA
ŽMOGŽUDYSTĖJ.

ATLANTA, Ga. — Moteris 
Ida Huglies teisme rasta kalta 
žmogžudystėj pirmo laipsnio.

v —.

NEPRIĖMĖ KANDIDATŪ
ROS.

PAKELĖ kainas:
MADRID.— Ispanijos val

džia pakėlė geležinkelių tarifą.

BERLIN. — Buvusis Vokie
tijos kronprincas atsisakė būti 
kandidatu į prezidentus nuo 
nacionalistų partijos.

— ‘V
t •»PRANAĖAŪJJ

PB1 aDENTYSTĘ

■ Amerikos dtafesistas ’iBemy 
:MorgįąŠaū fcnašauja, kad 
Joįtal^ris bū* ąš Suv. Valsfl- 
jų preM&nt^?;i dorgentliau fi- 
nknsuosįą’ę so' kandidatū- 
rą. * " . ' • F

RJANČIŲ.

• NEW YORKį Badaujan
čių vokiečių šelpimo komitetas 
Skelbia, kadž^įaOO voldeeifl 
visiškai priguli Įtanto svetimų 
šalių labdarybei’ :

NBTRUWl4.TVYKSi

AIADRID.—i lijos.amba
sadorius Šit-

*ikšibtbŪyęC® "šeštinėj
ambasadorium, apleido' Madri- 
dą ir Išvažiavo namo/ .Jis yra 
paskirtas' ambasadorium Wa- 
sliingtonan ir vas. 20 d? sės Iai- 
van vykti į New Yorką.

■*<

ARGENTINAI GRASIA 
GENERALIS STREIKAS

BUENOS AIRES. —"Argen
tinai gresia visuotinas darbi
ninkų streikas. Streikas yra 
kreipiamas prieš naujus įstaty
mus, kurie neva turi įvesti vi
siems darbininkams pensijas. 
Valdžia yra labai keblioj padė
ty, nes jeigu ji nepradės vykin
ti įstatymų vasario 1 d., jie liks 
neveikiančiais; jeigu gi bandys 
vykinti — susilauks darbinin
kų streiko.

Tie įstatymai Jiuvo paskubo
mis pravesti pereito kongreso, 
kad radikalai galėtų pasigauti 
daugiau balsų. Kada juos į- 
nešta, tai visi darbininkai tam 
pritarė, bet kada juos praves
ta, tai vis pamatė, kad jie^ dide
lės vertės neturi.

Sulig Įstatymais, darbinin
kai į pensijų fondą turi mokėti 
per pirmus du metus 9 nuoš. sa
vo uždarbio’, ’o paskui po 5 
nuoš. Tiek pat turi1 mokėti ir 
samdytojai. Nustatę tai, įstaty
mai darosi visai neaiškūs apie 
tai kas globos tuo fondu, kas 
darys iš jo išmokėjimus ir ka
da, kiek ir prie kokių aplinky
bių tos pensijos bus mokamos. 
Jei valdžia visą tai kontroliubs/ 
tai tik pasidaugins skaičius 
valdininkų, o darbininkams 
mažai IŠ to ųaudoą bus, delei 
netobulumą pačių įstatymų. 
Net ir Argentinos bankas atsi
ekę priiminėti pinigus. į-‘ tą 
fondą.; Tauta verčią darbtaim 
kus pti^infiij naujiesiems jutą, 
tymams.

DAUG ŽMONIŲ SUŠALO.

ATĖNAI. — Graikijoj siau
čia nepaprastai dideli šalčiai ir 
jau desėtkai žmonių mirė nuo 
šalčio.

Viena Salonikų žinia sako, 
kad trys kareiviai ir 156 civi
liniai žmonės, kurie gyveno 
vienoj šėtroj, mirė nuo šalčio.

NUŽUDĖ MOTERĮ IR SAVE.

■AKRON, Ū
Funk, 38 m.
savo pačią.
pat jos širdį. Po to nušovė sa
ve. .

»

George R. 
amžiaus, nušovė 
Pataikė ]plka į

NUSIŽUDĖ.

CLIFTON, N. J. — Auna 
Ference, 13 m. mergaitė, nusi
nuodijo dėlto, kad tėvai ją va
rė dirbti į audiminę. Raščiuke 
dar pažymėjo, kad šeimynoje 
santikiai buvę, labai blogi,

AMERIKIEČIAI NORI 
ITALIJOS ŽIBALO.

RYMAS. į-Railos valdžią 
ir Amerikos Sinelair Oil Co. 
veda derybas apie koncesijas, 
kuriomis Amerikos kompanija, 
dalyvaujant ir italams, paimtų 
j savo rankas visą Italijos žiba- 
lo“ produkciją. Standard Oil 
Co. bandymas pasigriebti tuos 
pačius žibalo šaltinius nuėjo 
niekais. ; , ■

Italija siūlo, kad’ amerikie
čiai parūpintų kapitalą, duotų 
dabartinėms Italijos Žibalo 
kompanijoms dalį Šėrų ta pati-

^pšvietos reikalais gerb. 
kun. J. Daknys, svečias iš Lie
tuvos, gabus kalbėtojas, lan
kys su prakalbomis šias kolo
nijas: »•

Vasario 6 d. Sągar Notcli, 
Pa. , :

Vasario 8 d. Minersville, Pa.
Vasario 10 d. Pittston, Pa. 

vakare. »
Vasario 10 d. Dureya, Pa,
Vasario 12 d. Inkerman, Pa.
Vasario 14 d. Eseter Boro, 

Pa
Vasario 17 d. AVilkes-Barre, 

Pa. po sumos, '
Vasario 17 d. Kingston, Pa. 

vakare. x
V asario 19 d. Luzemę, Pa? 
Vasario 22 d. Plymouth, Pa.
Vasario 24 d. Shenandoah, 

Pa. '
■

Vasario 24 d, Mahanoy Gity, 
Pa.

Vasario 25 d. Shamokin, Pa, 
Vasario d. Mt. Gamei, 

Pa. Y ‘
• Vasario 29 d. FreelandyPa.

Vasario 30 d. Hazleton, Ra, 
Kovo 2 d. Minersville, Pa. 
Koyo 2 d. St. Claire, Pa. 
Kovo 3 d. Girardville, Pa.

z Kovo 4 d. Nėvr<RiiiladeĮplua5 
Pa

Kovo 5 d.Ftackville, Pa. 
Kcįvo 6 d. Gifeęfton, Pa. 
Kovo 8 d. Co Sdąle, Pa. 
Kovo27d.Tanaqua,Pa.

4

JJvA čHĮ*
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..Kovoti & Re* dingPa, * 
’ < . *• » } 

laįtą kontraktą, kuri* pilnai > 
apsaufdhj valdžion intarme.

3Į

♦ ,

* •

f,

P A B A I. t/ė.

Reikalauja panaikinti 
privilegijas.

1 ( .

E. Ryga.. Rygos biržos komi
tetas kreipėsi į vyriausybę, 
prašydamas likviduoti tas pri-..* 
vileftijas, kuriomis I^itvijoje 
naudojasi Rusų prekybos ats* 
tovyhė, ir tesiu atžvilgiu silly- - j 
ginti ją su vięfos firmomis. Dą*' 
lykas tas, kad Rusų prekybį*^ 
atstovybė daro Latvijoj® ,b® 
prekybos leidimų dideles i 
racijas, bet nemoka1 j -1-'- 
kesnių,' Latvijos f iriuos

» v «*■ -V . > ♦ • A-K' . T . - ---..rCS

<

tęn lnekvienaToperi 
dama didžiuliai^ mokesmm^^ 
•prekėms įvežti reikia AusuoĖtef j 
išgauti leidimą.

' ■ ■ —4
Ir latviai mažina etatus.

E. Ryga, 3-1. Svarstant 19įt 
—1925 metų išlaidų sąmatą?!- 
nešta pasiūlymas ministerijų 
kanceliarijos likviduoti ir de
partamentus palikti tiesiog irn- 
nisterių žinioje. Finansų ir tei
singumo ministerijos, jau lik- 
vidavusios kanceliarijas, pati
riu, kad atmaina labai patogi? - 
Likviduojant kanceliarijas, fe': 
miai sumažinamas valdmmkį. 
skaičius, o be to įr atliekami , 
formalumai.

' \ - K 
ESTIJA PALAIKO KONFE

RENCIJĄ KAUNE. . t

E. Ryga 8-L Estų laifctaj 
čiai praneša, kad Estijos užste- i 
nių reikalų ministerija visomis y® 
išgalėmis remsianti PabaJtės S i 
valstybių užsbnių reikalų W- 
nisterių konferenciją Kau^ 
Galima, kad konferencijos pa»- 
gramon ji patieks kelias patai
sas. ’ „ j ; ?’

VILKAVIŠKIS. Gmod^^ 
mėn. 26 d. t. y. antrų Kalėdą 
dieną, čia vietos mėgėjų inkšta* *1 
tvva buvo surengtai vakarį 
Vaidino 4-rių veiksmų drą 
Praeities šešėlis.” V 
nekvalifikuoti, artistai vei 
atliko neblogai, ypač gerai 
liko savo Geramylio rolę pj 
P, Svečiai vakaro įspūi 
buvo patenkinti; Tvarka bd 
gera, girtų nesimatė. Po 
diriimo, griežiant vietos g 
ninku orkestrui, buvo 
— žaidomi! iki 2' vai, na 
Dalis pelno ketinama 
Liet, laivyno naudai, -tik 
kad mažiau negu kitados iį 
čių buvo,- ypač inteligentai 
dalyvavo Priežastimi,
kalas buvęs ne sulig vis
ųės noru;
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Ifc^Mlūta darhįunkų: 2,436 žydėta tie dideli komendanhV
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1

juk verta būtųjusimo .mūsų spauda šitaip nestatė.
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BELAUKIANT ATMAINĄ RYTUOSE.
Europos Rytuose galima laukti tūlų atmainų, / kurios per^ 

keis dabartinį Europos valstybių susigrupąvimą ir padarys žy
mios įtakos į. Lietuvos tarptautinę padėtį. Šias laukiamas al
mamas iššauks dvi svarbesni pnežasti: Lenino mirtis ir Rusti 
jūs Sovietų pripažinimas iš Europos didžių jų valstybių.

Leninui mirus laukiama iš Maskvos žinių apie tai kas da
bar taps Raudonuoju Caru. Leninas turėjo daug įtakos į vmus 
bolševikų vadus ir nekartą juos sutaikindavo, suvesdavo į ben- 

-jįg^Ūąrbąr Į)abar-gi nėra tokio vado, kurį Visibolševikąį gerb
tų. Spėjama kad keletas stambesnių bolševizmo vadų pradės 
varžyte dėl valdžios. Jiems .besivaržant dėl sosto, galį kar- 
tifeS nusilpnėti pąčm bolševikų vienybę ir sutarimas, iš ko visai 
bolševikų “tvarkai” galėtų prisiartinti galas. Męs, žinoma, 
nesiskubiname tikėti greitai pačio bolševizmo mirčiai. Jeigu 
jis mirs, tai lėfa mirtimi, o no. staigia. Račių bolševikų tarpę 
yra kairesnių ir dešinesnių. Kairieji geraį išbandė ‘ ‘revoliu- 

? cijoS gilinimą,” kurs davė kuomenkiausių^rezultatų ir per tai 
stiprino “revoliucijos smiltimis užpilimą arba sėklinimą?’ 

ri . >eibar Rusijorbent ūkio srity beliko tik trupiniai pirmykščio 
•^fcopiunizmo. Leninui mirus,, gal būt dešinieji bolševikai dar 
*i|Į|^ausustiprės iŠpįąmai^ątidaiys Rusijos duris užsienių kapti 

Žodžiu, galima laukti kad iš raudoriės Rusijos pasi- 

tik rausva, ei vėtai ir visai ųųbluks pasidarydama pilka 
*.J^p pančeka arba juoda kaip skauradė. Tuomet jos nova ko- 

į_tįj|įnistinė valdžia gal būt nebeduos pei pinigų, nęį “džiabo” 
^parbb) savo buvusiems “misionieriams” užsieniuose. Boišo- 

’ ^^iei propagandai nusilpnėjus, Rusijai bus dauglengviau su- 
< (gyventi su Europos buržujais. Tada Rusijos įtaka pasauly vėl 

t ^ ihtstipres ir įneš daug atmainų pasaulinei! politikom Kad ir 
‘ lauktinas .bolševikų buržuazėjimas, bet jis gali eiti ir labai lę- 

? žingsniais. 'Galop, kam jam skubinties! Juk laiko yra...

RŲĘiJČS DE JURE
' yra daug tikresnis dalykas. Anglija, Francija, Italija ir ĄĮa- 

įųjį Santarvė jau yra pasirengusios Rusijos valdžią DE JURE 
pripažinti. Pripažinta Rusija vėl sugrįžtų iš Azjjos j^uroyon.

. Ir.ęitų ji per Pakaitės kraštus. Galinga Franci ja nukreipiu ša ■ 
į. * vo meilias akis nuo Varšavos į Maskvą. Rusų ir francūzų in- 

■ tabesai yra bendri, todėl ir politinė sąjunga turi stiprių pagrin- 
M vėl atgyti ir įsigalėti. Taip atsitikus, galima laukti Len- 

z Jpįjos skvernų apkarpimo. Baltijos valstybės atliekamų skver- 
Visai neturi, tad nėra ko joms ir karpyti. * Jeigu būtų joms 

įeks pąypjus, tai jis paliestų jų pačias galvas, ne skvernus.
- 3Sad Raitijos valstybėse šiuo momentu rodoma daug didesnio su- 

sdomėjimo
‘ / BALTUOS SAJŲNGpS

f' g£&teBniu įkūrimu. Ligšiol realių ryšių tarp savęs užmezgė tik 
į Ėdriai SU estais. Būtinas reikalas išplėsti Šią sąjungą ir į ki-;

BakĮųbs valstybes. Tikriausiu driyku rodosi įkunmas są
jungos iš 4 Baltijos respublikų: Lietuvos, Latvijos, Estijos ir* 

/ Komijos, kurios visos drauge sudarytų šiokią-|$dą spėką iš 
: gyventojų* šitokia ar kaddr nei tris karius didesnė

įM^a pati viena vargiai galėtų spirte būsimai galingai Rusi- 
įį Tad “Lietuvos žinių” rašytojas p-. Sęcundus pataria bū- 

j Baltijos Sąjungą pavesti tulon kg-ir “priežiūroj” Ąngl^- 
Anglija matytų šitoj sąjungoj tikros sau naudos, tai 

ji savo politika remtų mus prieš svetimą agręssiją, -fai 
<*•*/"Tik ąnglai, kaip ir skandinavai, risupfrma to 
ar įš Baltijos sąjungos gaunama naudą yrą verta to pa? 

^Jauš, nęsutipratimų, gri net kirirčių js3ušto pusės. Iš' 
MĮkos jau žinoma, jei Baltijos^Sąjunga erzina rusus, tai 
':’^ri-ątoakojbą'įeiti- arpe taip pat pąs^s

( AB x
VUti^kokiUbW ji 7isgi

_ ,. t Strigto. pi^ęisM tik tuomet iri taptume
teį&mbūdą ir ptiSą BUiiiją ton SąjwonitxUuW« Tokięiį 

ingot uždavinys frittų būti Baltijos jūrų neutralizacija, »a- 
toų pasienių nuginklavimas, nepuolimo (ųon-aggression) 

^AMtrtis, 7 tranzito ir laisvo susisiekimo reikalai ir v t įįL Rų- 
perdaug/ųnorėtų, ridutimfe lrimijįtobi temtintibį tai 

tokU Sąjungą būtą gm fętaM Ttpmtt p gaUiį 

mvo laivyną iŠ Baltijos perkelti i Juodas!* lito kariuomenės

Šiemet Paryžiuje ir jo arty- 
mose. apylinkėse susibūrė apie 
tris dešimtis lietuvių, daugiau
sia studentų. Aiškį kad toks 
didokas mųsų tautiečių skai
čius svetingos Prancūzijos sos^ 
tinėjė negalėjo palikti pakri
kęs. Kiekvienam pavieniui 
asmeniuijmvo aišku, kad rei
kia susiburti, susiorganizučti 
draugijom Šiuo reikalu perei
tų metų gruodžio 2 d. sušauk
tas pirmutinis pasitarimas. Ta- 
me pasitarime paaiškėjo’ reika- 
las/įsteigti “Lietuvių Studentų 
Draugiją Paryžiuje? ’ Čia pat 
išrinkta organizacinė komisija, 
kiuim pavesta išdirbti 'steigia
mos draugijos įstatų' projektą 
ir sušaukti jos steigiamąjį sųsi- 

' rinkimą. Komiaijon išrinkti: 
aukščiausiu laipsniu z baigęs 
Berlyno uniJtrsitetą medicinos 
daktaras Jasaitis, kurs dabar 
Paiyžiuje^specializuojasi — to
bulinasi medicinos moksluose, 
buvęs Steigiamojo Seimo sek-; 
rotorius L. Natkevičius ir V. 
Gustainis.

Organizacine komisija uLie
tuvių Studentu Draugijos Pa
ryžiuje” steigiamąjį susirinki
mą sušaukė pereitų metų gruo
džio ^3 d. Lietuvos Respubli
kos atstovybės bute, Susirin- 
«kiman atvyko virš dvidešim
ties kviestų Paryžiuje gyve
nančių lietuvių.

Organizacinės komisijos pir
mininkas D-ras Jasaitis atida
rė susirinkimų, .Sveikindamas 
taip palyginamai skaitlingai 
susirinkusius Paryžiuje mūsų 
tautiečius linkėdamas-kad 
steigiamoji draugija taptų lie
tuvybės židinys Prancūzijoje, 
kad ji duotų teisingo *suprati- 
mn apie lietuvius prancūzų vi
suomenei..

Čia pat buvusį poną Dobke
vičių Dr. Jasaitis pasiūlė iš
rinkti steigiamos draugijos 
garbės pirmininku, 
mas delnų plojimu pasiūlymą 
priėmė.

Prezidiuman išrinkti p. Jur
gelionis ' pirmininku ir p. 
Gustainis —sekretorium. P- 
Jurgelionis pareiškė esąs karys 
ir galįs susir;nkįme pirminin
kauti tiktai gayęs savo vyriau
sybės' leidimą. Čia pat buvęs 
p. niaj. Pečiulionis pareiškė, 
kad kariai be savo vyriausybes 
sutikimo negali, dalyvauti jo
kioj draugijoj, bet, kad ši 
kartą steigiamame susirinkime 
p, Jurgelionis turi teises pirmi
ninkauti.

Susirinkimas praėjo Įąbai 
gyvai. Jis priėmė .steigiamo
sios “Lietuvių Studentų Drau
gijos Paryžiuje” įstatus, ku
riuose yra šie svarbesni punk
tai: -

a) tarpusavė draugijos narių
medžiaginė ir moralinė para
ma t x 1 \

b) sekimas Lietuvos gyveni
mo ir rengimasis prie būsimo 
darbo Lietuvon sugrįžus,

c) rūpinimasis pažintį pran
cūzų kultūrą, įeinant-šiajn tiks
lui į santykius su atatinkamo
mis prancūzų organizacijomis 
bei įstaigomis.

“Trimitas” paskelbė 
kursą surasti sakiausią žmogų 
Lietuvoje. Konkurso daviniai 
yra tilpę 169 4 ‘Trimito ” nume- 
ryr SenUnaieji: žmonės sulig 
amžiaus skirstosi?

po 100 metų 7 imones 
- ” 101
” 102 
’\104 
” 105 
”107 
” 108 
k1 110" 
”411 
”115 
”116 
”417 
” 118 
” 119 
”120 
” 124
”1-25-1’ 
”130/ ” 

140 ” 
”145 ” ..

Viso 56 seniausieji žmonės. 
Seniausias žmogus pasirodo, 
.Viršilas Adomas, turįs 145 me
tus. “Trimito” redakcija do
kumentaliai patikrinusi seniau
siu žmonių amžhi, rezultatus 
paskelbs vietos laikraščiuose ir 
per pasaulines telegramif agen
tūras.

Atmenant Šiąą Lietuvos isto
rijos praeities datas:

151 in. nuo pirmo Lietuvos ir 
Lenkijos padalinimo.

128 m, nuo paskutinio Lietu
vos ir Lenkijos padalinimo.

111 m.-nuo “prancūzmečio” 
— Napoleono karoriRusijoj ir 
Lietuvoj. -

93 m. nuo pirmo lenkų suki
limo. ’ <

. 69 m. nuo’ antro lenkmečio ir 
baudžiavos panaikinimo. 
. 40 m. ųuo “Aušros” įsteigi- 

Susirinki-Į1110*
19 m. nuo spaudos atgavimo.
5 m. nuo nepriklausomybės 

paskelbimo, rasime kad:

2 žmones galį gerai atsimin
ti Lietuvos ir Lenkų valstybių 

, / t • ,

geltonis ir Dočkus pareiškė, 
kad negavę savo vyriausybės 
surikimo•• jin kaipo kariai nega
li šioje draugijoje dalyvauti. 
Tada siisirinkimas jų prašė da
lyvauti gavus leidimą. Civiliai 
susirinkimo dalyviai-visai ne
abejojo, kad karinė vyriausybė 
leis kariams dalyvauti šioje 
grynai nepartinėje tautiniai 
lietuviškoje draugijoje Prancū
zijos sostinėje.

riusi'rinltimas. lauke atvyks-, 
tant Lietuvos atstovo Prancū-' 
zijai. Bet tą diena-atstovas bu
vo susirgęs ir neatvyko. Tada 
p. Natkevičius’kreipėsį į susi
rinkusius, riūlydainas išrinkti 
mūsų valstybės atstovą įsteigi 
tos draugijos globėju (patronu 
— kaip kitų tautų panašiose 
draugijose daroma). Susirin
kimas pasiūlymą delnų plojimu, 
priėmė. •. v

Apskritai imant, susirinku
sieji darė labai gero įspūdžio.

Tame pat-susirinkime išrink-. Galima pilnai pasitikėti, 1 kad 
ta ir pirmoji' draugijos valdyba; Milingos Prancūzijos sėsti* 
bei revizijos kenusįją. Orgąni- nejienaujamūšų tautiečių drąu- 
Zacine komisija vąldybon pa
siūlė: p. Jurgelionį, p. Dr. Ja
saitį ir p. Kvečką, jų pavaduo
tojais — ponią Spetyiienę ir p. 

(BtunųiLiską. Revizijos komw^ 
jon ^pasiūlė p. Graužini, p. K, 
Dočkų ir panelę Dobkevieaitę. 
Susirinkimas delnų plojimu pa
siūlymą priėnie. Bet 1>. j), Jūr- ‘
**T.—wi^,y w*.^»
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padalinimą ir KeatiuŠkos vals- * 36 vm
tiečių karą sn rasais ir vokia* 
čiah, nes jiems tada buvoųyie- 
Uam 17 m., kitam 12 metų;
117 žmonių gali gerai atsimin

ti prancūzmetį ir Napoleono 
karus, nes tuomet jie buvo; 1— 
34 m., 1 —* 22 pi*? 2 y-19 m., 
2 —14 m-, 1 — 7 9
m., t — 8 m., 1 ™ 7 m,, ir 1 
— ė metų;

visi 50 gali atsiminti pirmą
jį lenkų sukilimą, nes jiems ta
da buvo visiems nuo i ligi 52 

^ziuetųį r V . '<
r visi puikiausiai atsimena 
antrąjį lenkmetį ir baudžiavos 
panaikinimą, iies jįe tada bu
vo ne tikinai suaugę, nuo 40 
m« žmonės? kat ir pašonę, Ilgi 
85 metų, seneliai; 

; visas vėlesnes datas, prade
dant mto?1 Aušros ” jie bent gal 
iš senumo nebūt pastebėję, nes’ 
jau. tada visi jie buvo kresnūs 
•senetiaTnuo 60 net ligi 105 me- 
JūL _ . * ’ . _

Tuo' būdu, dar Lietuvoj tu
rim žmonių, kurie yra gimę ir 
jau pasenę Nepriklausomoje 
•Lietuvoje.

Jeigu skaityti, kad per kiek
vienus 15 mętų priauga vis 
nauja karta, kuri stoja darban 
drauge su senesniais, tai Žmo
gus, dabar turįs 145 m.', bus 
matęs tokio priaugančio-jauni
mo beveik 10 kįrtų! Reiškia, 
jis ir pats bus tarsi lO kartų at
gimęs, jaunu buvęs.

Jeigu skaityti, kad viena 
karta visai išsibaigia per 50 me
tų, tai tas senelis bus sulaukęs 
jau ketvirtos savo' kartos, tatai 
reiškia: jo vaikai, jo vaikų vai
kai ir jo vaiktį vaikų vaikai bus 
išmirę ir šios paskutinės, ket
virtos kartos vaikai bus suau
gę žmonės.’

Pen 145 metus Lietuvos gam
ta ir jos paviršius bus žymiai 
pakeitęs savo veidą:. miškui 
praretėjo, jų žvėrys ir paukš
čiai išdyko,, visur pridygo so
dybų ir žemė liko išplėšta, išar
ta, upės išdžiūvo ari sumenkė
jo,.miestai šhūgo. Žeme buvo 
dirbama paprastą žagre, publi
kų niekas nematė ir negirdėjo. 
Žmonės tik vyžomis avėją, ba
lanomis žibino, titnagais ugnį 
skėlė. Kur buvo šilai, miškai 
ir nepraeinami raistai — dabar 
eina platūs, lygūs vieškeliai ir 
net plentai; Kur anksčiau bu
vo miško tankmės ■ ir meškų ' 
bei vilkų lindynės — nūnai ten 
atviri laukai arba miestų gat
vės ir mūrai. O geležinkeliai^ 
o elektra^ o automobiliai, o or
laiviai? Visa tai gali atrody
ti nematytu ner^etu, neįtikė
tinu sapnu.

1 * (“Lietuva”)
?:
PRC^HIBICIJA PASIBAIGĖ

LONDOK—Laikraštis bai
ly Mail gavo pranešimą iš' Tur
kijos, kad Turkijos parlamen
tas panaikino' nuo amžių vyra
vusią prohibiciją ir įvedė val
dišką svaigalų, monopolija.

gija visur lietuvių vardą tin
kamoje aukštumoje laikys, kad 
ji įus ųe tik vįęnieins m m- 
riąms^ bet ir visai lietavybei 
naudinga. : "

Laimingo’š kloties Baryžie-, 
čiamsl u* ,

t '' ' • / */

' __ .VriG,
(“lietuva”)
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‘ ŠIS TAM APIE VAIKV 
. AUgLMJIOt

Pažinkime; savo vaikus L Te- 
gąiT Šis būnu - pirmas 'prisaky- 
mas vaikų auklėjime. Pažinki
me jų klaidas, jų papročius; 
ambicijas, norus,' baimes, be
das. Būkime ne til< patarėjai, 
tėvai, bet ir draugai.

Geriausią Vaikus moky t 
raiu pavyzdžiais. Blogai ap
sieinantieji teyai negali tilretis 
kaęt jų vaikai gerai apsieitų y- 
ąžųolas negali turėt pušies 
^py&tių. Niekuomet to nepa
mirškime! _ i ’

' ' ' ■ r
Mokykime vaikus būt nran-/ y 

dagiais ne tik prie svečių, bet 
ir prie saviškių. Nes kitaip ga
li “svetinis” mandagumas iš- 
lyst.kaip ylą iš maišo. *Toks 
mokinimas yrą tik paviršuti
nis. • ’ ' ' . .

Vaikams netinka kritikuot 
suaugusių kalbą. Bet vis vien 
vaikas gali turėt savo anam®*, 
ne. Jeigu vaikas kalba su mo
tina ir būtų gyvo reikalo ten jis 
gali sakyt: “Atsiprašau ma- 
myt, bet.. / aš netaip...

Prie stalo vaikai neturi atsi
sėst kol vyresni nėra atsisėdę. 
Kada motina duoda ženklą ta
da jię galį visi sykiu atsisėst.

ivritįkkoti valgį vaikams ne
tinka, jie turi stengtis kaip ir 
suaugę prie visko paprast. Jei
gu visiškai valgis netinka gali 
vaikas palikt, bet ne murmėt. 

. Vaikai ne tik nuo tėvų pasi
ima papročius, bet ir nuo drau
gų. Turi tėvai prižiūrėt kad 
draugai būt geri. O namuose 
vis juos išlaikyti negalima, nes 
ir prie geriausių tėvų reikia ir 
draugų. Geras draugavimas 
jiems eina į gerą — šitas tryni
masis tarp jų yra geriausia 
priemonė išdildyt aštrius kam
pus iš jų būdo.

Vaikus reikia mokyt gražiai 
tėvams atsakinėtų ne stačiai: 
yes,’no, bet: taip mama,'ma- 
mvt, tėtuk, tėte.

Vaikus-bemiukus reikia pa
pratini atsistot kada moteriška 
įeina į kambarį, kuriame jie 
randasi. Jis turi stovėt kol- 
viešnią neatsisės. Berniukai 
žinoma turi pakelti skrybėlę 
prieš pažystamą.gatvėje.

Nereikia laukt kol vaikąs

’ t,. * w.. 

mosi tarp savęs prie vaikų. Jei-' 
gu yra reikalo gelto pasitart, 
pasibart kada vaikai negirdi. 
Nes kitaip vaikai pradeda ne
kęst tėvo ar motinos, negerbti, 
žodžiu sakant tėvai nemenka 
autorito.

Krutantieji paveikslai spe
cialiai .parengti dėl vaikų yra 
labai pamokinantys. Tėvai 
kurie duocla vaikui dešimtuką, 
kad jis eitų krutančių paveiks
lų pasižiūrėt,, tankiai apsigau-j 
na, nes vaikai nueina ten kur 
rodo kaip vagia, mušasi, šau- 
dosĖ' Kieldūenaš atsilankymas 
tokiuose paveiksluose juos dū- 
ųo blogesnius. Tėvai turėtų' 
stengtis maždaug} eiti gykiusu 
•jais ar bent liepti nueiti kur pa
veikslai geresni, ' . r

NelniriosmotinosĮeidžiavai- 
kus 10-12 nietųklajllsyt 
Irius dalykus, kurie turėtų bū
ti jiems visą! nežinomi, Vaikai ’ 
gal pirmą sykį nesupranta, bet 
paskui žingeidauja, pradeda 
suprasti, ar jei nesupranta, tai 
su draugais pasitaria . .. /
\ Visuomet, girti savo vaikus 
■— kad jie gražiausi, išmintin
giausi ir tt — juokiųgaiWanĮ- 
ba. Negražioji pelėdą ir-gi ma- j 
no kad jos vaikai gražiausi».,

Yrą dar užsilikusią tokių 
motinų, kurios mokina vaikus 
.kabinėtis svetimiems ant kelių, ! 
moko bučiuoti juos, ir prašyt 
pinigų. Arba kaip tik svečias- 
atidaro duris, tai nekurie vai
kai, yra išinokintį paklaust: 
“Ką man atnešei F’ Šitie žmo-. 
nes tik pasirodo kiek jie yra j 
tamsūs. , <

Kaikurie • vaikams duoda ‘ 
svaiginančių gėrimų. Balys iš
sitraukia iš kur,paslėptą bon- 
lfą, geria, ir vaikams siūlo. Ir 
šitokie skaitosi apsišvetęD

\ D O MSĖ fl!

Tik ką išėjo iš spaudos dvi 
smagios teatrališkos .knygutes: 
“Ubagų Gudrumas” ir “Gi- 
liukingas Vyras.” Pirmoji pil
na juokų, 3 veikimų, tora gi 
panaši pirmai, dviejų aktų. 
Prie antros yra dar prikergta-'*" 
monolųgas “Cicilikas.” Kai
na kiekvienos yrą 25c. Iman- . 
tiems visą setą knygučių par
duodama po 20c. viena. “Ubą* 
gu Gudrumas” dalyvauja 12bus 5, 10 ai-12 metų kad jį t . . „

pradėjus mokyt mandagumo^ gi Giliukingas Vy-
paklusnumo. Vaikas h’ 2 metų ras” ~ & . ••••*
daug supranta. " Reikalaukite pas:

Tie tėvai kurie nori 'gražiai “DARBININKAS” |
vaikus mokyt turi, vengti bari- 368 Broadwav, So. Boston, Mass. 
■■ I , I. - I 11 , -I ’ , , „Į , ' ' ‘ "M , I-'.’ .,.,..1 / . Įt—'
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ATVYKĘ iš Lietuvoj Emigrąntai, pasako 
kadjšįatsiiĮstais iš Amerikos “Čekiais*’žmonęs 
tur po Metą kartų važinėt į bankas iki kol ap- 
maino juos'a^t pinigų. e

Nevarginkit saviškių su “čekiais,” bet siųs
kit jiems grynus pinigus per visų užtikštą Bąnįą

THE BBIDBEVIUE TRUST GOMM
BKIDGEVILLE, ĖA ' •

' po s e k a n Čį u kurs u r
600 Litų UŽ
700 
800 

1,000 
2,000 .

t*

44

žįci kum bus nusįųsiį gryni^inigaį 
yra pąMymet% o jūsų gimines ganu W. 

kvietimų *• kprpatnt pmigūs.
•„■• ■ * .■ *. ■ *

* Apdovanoję, saviškius ant Kalėdų, nepaliau- 
kit šrip$ juos ir toliaus, nes Lietuvoje vargas* . f 

Siunciantpinigiis reilcadresUoti: į

- THE BfflDGEVILLE TRUST GOMPANY
t BRIDGMVILLE, PA
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\WįdiW Pabijaųs’ rolę/ 
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J. Svlif»J:o gabumų neveik nei aiškinti, 
nes visi. Amerikos lietuviai jo darbus 
mut'J 1- stebisi jo gabumais, o Woreeė?
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Įmįila auhaaųuių (tabu auatojimą. 
ptoilgoi reikė jo, laukti, jąu p|<de- 
. jovėl ir rikto
nai, bet jau kriata rimtų ttabf- 

Jpie 4»rto>. Tieea, 
porų ^Įtarių pralei

di be darbo, toih baite prarado 
nedtobdammĮ sutaupytą 
stojoprie čtabo po kapitalisto 
priežiūrą fead gįįtų išalkusį kū
ną Nedaug ką galima
veikti bu bedarbe arba to dirbam 
pąB^ėjW w iš didelio privačia-

\ MHT.ĄIKT.yift*, rA,

Baįkttt dUtantek

Įž netyčių t«Jw kad
oh^w vedamu Ji

^kįdgį veWą, Duosis
jnątyti ar-<gį jąu vargonininkas J, 
Jankus tokią galybę turėtų, įgkl 
įstengtų pasirodyti »u iv.
Kazimiero parapijos choru. Vap 
dina “Adomą ir JieVą.” Atsibus 
ywrio 9 ir lQ subatos vakąre to 
nedelioš ų&m*' pmtatyti >*’««»¥»*

to Jįęvkt? to koncertas, Tai beųt 
didvyriai Programa dalyvaus 
visas choras. Nu, tai broliai to se 
sutes eisime visų tik .?edyųių pą- 
rijpmkik ,1? “Aš uumtoiąų,“ ko- 
mėdija* fegi steWdaH Kas per f
kqmediją kad numirei? Taip-gi Ta$ kaltas žmogus to nemanyk ten 
nustebįs visus ką numiręs veikto; gaW darbą, ba visai nepriima. Tai 
gal fraFaiiką su pienų valgys? Mą- 

r^tymmeT Tįk patarčiau kąį įdėtu- 
mėt paveikslus yisų veikėjų į 
“Darbininką,” kurį skaitydąjųi 
visi matytų m tokiu būdu būtų ge- 

-reknėspasekmes.

pradėjo gerėti, \

zKiek liuko atgal buvo aprašytą

mokomis būtų, kantaiiti, bile tik 
gauna dirbti. Vfenoj fįimoj ant 
tiekjuodie jį žmones įsigyveno kad 
pasidąye darbdaviams ir suorga 
nizavo “uniją” iš darbdavių pu- 
sūs^ kurią darbdaviai kontroliuoja.

» . . _ L

matot kad darbininkas prieš dar- 
Inninką eina. Vieni kovoj* PW* 
kapitalą o kįti užstoja: už kapita
listus, tegul da labiau jnalobsta 
didžturčiai, o tau darbininke už
tenka dėl pavalgymo užsidirbus, o 
jeigu kokis centas atlieka, tai at
neši atgal trustui kitokį daiktą 
pirkdaams dėl savo gyvenimo rei-

bųasuriprattoias t&r-l 
p| dM^ininkų? Kada pradft vto- 
nyb* iydi$ kad gafijus vieni ki- Į 
Aus atjausti ne žodžiu ale’ darbu. 
Matoną visi kad mažosios klasta 
žmonija niekas neatjaučia, neken
čiama, paniekinta, prie nieko ne
tinkama, • Tai reikštų patiem su
siprasti to kuoptis visiems į vieną 
kūną, kuris ĮBctą vienas kūnas ir 
atjaustu vieni kitus. Bet pas dar* 
bįninkus to nėra, patys gavę ne
apkenčia ir iš to neturim jokių pa
sekmių kurios būtų dėl mūmj pa
čių naudos..f j

Paladi* dėl visų.
Keli mętaj atgal, Lietuvių Tau

tiška svetaine puikiai laikėsi to rh- 
dos darbininkų buvo kontroliuoja
mą. Atsiradus, ir-gi sakysime, 
darbininkų smarkesnių Huriu tiek 
įsigalėjo kaj jąu net patiekė nau
josios darbininkų partijos vadais 
svetainės. Syetninė ir jos visas pa
dėjimas ėmė eiti gilyn į skolą. 
Šiandiena jau šaukia į visas drau
gijas kūr tik junta kapitalą kad? 
gelbėtų Tai matot, jūs negeri 
darbininkai pirmutiniai, mūsų

Darbininkams Domčs!
’ . t

SeiMuU^UkDiagerb. Kum M Kemeiio paraityta 
; reikalaut knyga, jau atspaudinta. Jos var-

[ dat: '. <•

Į "PRAMOHiMiS DEMOKRATUOS PAGRINDAI" 
į Veikalas tinti 148 pusi, vidutinio didumo su popieros 
[ viršeliais. Kaina su prisitmthiu 75c. Kurie jnta nžM- 
[ rąžę to užsiinrihję, gaus v<ęttoačtis« aįi*

suokite: ~ j
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SCENA. Teismo kambarys. Teisėjas, prisiekusiųjų teismas 
(Jury), kunigas Bary, Bary motina, Andriejus, Leonas, policištąs, 

.kųįi. La. ĮJoy, La Briad, Nevulis, Marijona Vivone.

Teisėjas. •—• šiandien, gerbiamieji, turime nepapras
tai svarbi! dalyką, geriau sakant atsitikimą teisti. Vienas 
mūsų pilietis buvo apiplėštas ir užmuštas, žmogžudys ne
suimtas, bet yra manoma kad parapijos klebonas yra tuo- 
mi kaltas. Yra'priederme teismo narių, neatsižvelgiant į 
ypat& nuspręsti ar apkaltintasis yra kaltu ar ne. Pradė
sime teismą, raštininkas perstatys dalyką.

Raštininkas (skaito). ■— Kunigas Pranas Bary, apkal
tintas šiuomi, kad Rugsėjo 15 d. nužudė poną Pierg; še
šiasdešimts metų amžiaus, to pavogė jo dvylikį,tūkstančių 
frankų.į Šiandiena teismas spręs ar minėtas kunigas už
mušė žmogų ar ne? (Atsiveda.).

• Teisėjas. — Ką apkaltintas sako, kaltas ar ne? 
Kun.B. — Nckaleas. >
Teisėja^. —Viešaspersekiotojas! Meldžiu! 
La Briard. — Apgailestau ju, kad mano toksai darbas, 

ypatingai kada prisieina persekioti .žmogų kurį aš pats 
gerbiu. Bet nežiūrint kad apkaltintas, yra kunigu mes tu
rime taip elgtis kaip prota§ diktuoja. Ilgai aš. negalėjau 
tikėti, kad kunigas būtų galėjęs papildyti žmogžudystę, 
bet kadangi viskas atrasta, ir viskas aiškiai parodo minė
tos ypatos kaltybę. Bet pradėkime. (Pa^įimą popuri) * 

Ryte, Rugsėjo 15, d. 1912 metais Jonas Piere, nuėjo 
Į šv ^Viktorijos kleboniją, atsiimti šv. Juozapo draugijos 
pinigų, kuriuos feunįga§ Pranas Bary glųhpįęu Kunigas 
jam atidavė pinigus — dvyiįką tūkstąnčių frankų, ąuvy- 
nioo į nosinę, sudėjo i krepšelį, ir gavo nuo ponu Piere 
raštelį liūdįjant kad priėmė pinigus. Andriejus, sūnus 

s Jono iPere, nesulaukdamas tėvo sugrįžtant, sulaukęs va- 
karo prądėjo ųeriinauti ir klausinėti kaimynų ar nemato 
kur jo tėvas dingo. Ntto visų gavo vienokį atsakymą. Vi-

partijos geresni, neškit draugijos 
savo kapitalą mums rėnkalingą o 
jūsų pačių nereikia, mes svetainę 
kontroliuosime. Ot ir turėkime 
darbininkai vienybę. K. D.

1 - ^ - .■ m................................................. ■ ■ ,

Kųn. B, — Aš nežinojau, kad tenai buvo.
La Bčriardjj—Nežinojai? Kaip išaiškinsi kraują 'ant jo. 

tavo suknios. (Kunigas tyli) Atsakyk. (Kunigas tyli) f 
Sakau, atsakyk-man ! (Kunigas tyli) Jūsų mylista, patū- 
mykite kaip jis neatsako mano klausimų. Mes išegzami-, 
navome to atradome kad kraujas ant peilio ir alit kunigo 
■suknios sutinka chemikališkai su krauju nužudyto žmo
gaus. Tai-gi, kadangi mes nežinome ar kitas kas-nors bu
vo klebonijoj ar ne, sakome Ipd Pranas Bary yrą kal
tas. ■ ., <

Kųn« B- — Jeigu nežinote; tai nereiškia, kad kitas 
žmogus negalėjo būti. ’ .

La Briard. — Ar gali prirodyti kad kas buvo klebo
nijoj ir papildė žmogžudystę. ~ ...

Kun. B. — Turėtų būti aišku, jog mano motma ir aš, 
‘esame nekalti. ’ ‘
' ' Lą Briard. — Meldžiu teismo tik temyli kaip jis ne
atsako į klausimus. Jis negali pasakyti, kad kitas žmo
gus buvo, nęs prisiekė kalbėti teisybę. Jūsų mylista, aš 
manau, prodžiau kad nėra mažiausios abejonės apie jo 
.kaltę. (Atsisėda).

Teisėjas, -—Apgynėjas,-ponas Nevulis!
Nevulis (atsistoja). — Jūsų mylista, garbūs visi. Ne

galiu sakyti kad viešas persekiotojas teisingai pasielgė. 
Išrodo kad būdanias pilnas neapykantoj užmiršo teisybę. 
Jis stengiasi prirodyti kad kunigas Pranas Bary galėjo pa
pildyti žmogžudystę. Jis neturi liudininkų; užtat šmeižė 

; kunigą, bet tas neparodo' ji kaltu, Nė vienas doras žmo
gus, tikintis, nesakys kad kunigas, kuris yra visos para
pijos mylimas ir gerbiamas papilde žmogžudystę. Viensto 
tik ponas La Briard, nesidrovi tą sakyti. Jis gali Sakyti 
ką nori, bet'taip nebuvo. Jeigu užmuštas žmogus atras
tas klebonijoj, ir kruvinas peilis, neprirodo kad būtinai

DEk VYRU STRONTONAS
Moksliškai sutaisyti vaistai dėl sustiprinimo lytiškai nu- 

silpne jusiu vyrų. Kada ligos/sunkus darbas,ar senesni me- 
■ tai atima-jūsų stiprumą — vartoki! STRONTONĄ.

Daugybe vyru po 40 metų amžiaus o ne mažai ir 'jaunes- 
nių rpikalauja mūsų vaistų ir būna visados užganėdinti.

~ ■ Kaina _______$3.00hoiika. , 1
Prisiunčiam per paštų po aplaikymui money order ’io.

GOODWILL DRUG COMPĄNY,
12015 Jos. Cainpau Avė., Detroit, Michigan.
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\ .gaus tikėjimas priverstų į tylėti kada jo gyvastis pavoju-

. Nevulis. — Jūsų mylista, aš norėčiau pdklausti kuni
go La Roy vieno klausimo. Gerbiamasis kunige, tokiuose 

. atsitikimuose aę kunigas gali pasakyti ką jis girdėjo per 
išpažintį ar ne ? Aš tikras esu kad klebonijoje buvo ki
tas žmogus, kurs papildė žmogžudystę, Bet jeigu tas 
žmogžudys per išpažintį pasisakė kunigui, ar kunigas, kad 
save išsiteisinti; gali pasakyti žmogžudžio išpažintį.

’z,: Kun. La Roy.' — Negaliu Nežiūrint kas atsitiktų kių 
nigui, jis.negali nei žodž no pasakyti ką girdėjo ]^er.išpa
žintį. " ' , ’
5- Nevulis. —t Bet ar negali nors pasakyti, kad toįcs 

Žmogus buvo išpažinties? : . . .
KuruLą Roy. —Ne.

’ La Briard. (atsistoja). — Jūsų mylista, daleiskime kad 
zakristijonas papildė žmogžudystę ir atliko'" išpažintį, bet 
■mes prirodėme, liudininkai prisiekė, kad Jokūbas Rav.otaš 
išvažiavo-įParyžiu pirma negu žmogžudystė buvo papil
dyta; to, jei jis r buvo išpainties tąi buvo pirma negu Jo-.' 
■nas Piere atęjo į kleboniją.-

‘ NevuĮia. — Gerbiamas kunige, ar Tamsta klausiakkę- 
no nėr s išpažintį tądieną?

'Kun B, (Uąa pąuza). —’ Taip; mirštančios moteriškas. 
Teisėjas. —- Keista! Apginčjo prašysiu užbaigti!

į - ' Nevulis. -r Gerbiantieji, ant jūsų žodžio kabo gyvybe 
nekalto žmogus. Žiūrint iŠ tikros pusės, aiškiai matosi 
jog kunigas Pranas Bary yra nekaltas, žmogžudys, jei 
tiktai gali, viską paslepia, ir .pąts pasislepia, jei tiktai ga
lima. Kun. feary, beabęjo žinojo kad lavonaš-buvo jo kie
me, vienok jis neslėgė, ir durų klebonijos nerasto; Žmog
žudys, bėga, slepiasi, kunigas Bary, nebėgo, nesislčpė,bet 
klaupiasi prie lavone^ ir meldžiasi. Kraujas ant jo suknios

P-leOMKUUKAU«i
I **#«’'*■

I
rudė 1 • stebisi jo gabumais, o Worceėr t •.

ter’y klek yra kataliklštaj draugijy, tai P-les WUmuslM» gabumų 
žsinoj priklauso ir dėl žgdnos ddrbųo- aprašyti, .nds. paįižyjnšjūsi :trj 
jusi, .o iabfauHia 31aiylninkaw<';.Vy-. ji 8at»-<^di9toante>nar‘'MM,*> 
Cituos, ir “Dai’htoinkul.” Yra parašęs __
kelis veikalus ir.talp gėra§ra§žjasir lo- ..5;/'Tv >1<n
gėjas tragedljUs drumų, komedijų. Ęra /tragedijų (lošėja. Labąį 
menedžeriu teatrų Worcešter’y. jael lietuvių tatoliklltaje^

Iš porsekiojtoiio. kriljšoioĮiių day į| Dekįeęypiįp ja^ 
veikalas yra ■vięiiasiš^ąžiaąsių drąmu o Įoš gąbiąp 
iWotcester’io< katalikų to veįąląą ^kįą j
tyli iš pirmųjų krikščionių laikų jų ĮięįįeįiojiĮpų^ f * 

r \ v ■ * KMefe J
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kunigas tą turėjo padaryti. Ne, kunigas, nesutepė savo tai parodo; nes suknia kraujuota ties keliais. Kaip nepro- 
ranlni krauju, žmogžudys yra niekšas, žmogus be doros, dingą šaltyti, kad tas kraujas prirodo jį kaltu. ;Ną ger- 

_ _ ^ . ibiamieji: kiekvienas kraujo lasas ant kiutigo suknios skel-
lauktųtiki policija ateis jo paimti? Kunigai Ęranasyva ffeia jį nekaltu, žmogžudys nesimeldžia už šavo auką. įr 

atrastas kruvinas peilis, ką tai reiškia? Reiškia, kad 
žmogžudys norėdamas paslėpti savo darbą, įdėjo kruvitią 
peilį į stalčių, žmogžudys, kasjis buvo, atlikęs darbą, 
bėgėjo priėjo išpaįžntiės. Bet kunigo lūpos uždarytos; 
išpažinties paslapties negali jis sulaužyti. Ir Štai, žniog- 
žūdyS mums yra nežinomas ... * 1 ’ .
7 . La Briard. (atsistodaams). — Jūsų mylista, tai yra 
Įtiktai ^opozicijos, nėra nei šešėlio tikrenybės. Kunigas 
manp klausimus neatsakė. Kodėl? Todėl kad jo plianąs 
'suiro. Jam nepasisekė. . >
j tėvulis*

be tikėjimo tankiausiai. Ir argi manote kad žmogžudys<
e. •“» ’ »- ‘ •-%»» -■ ■ •

šventas, visų mylimas, teisingas, dievobaimingas ir žmog
žudystes papildyti negalėjo. ■

La Briard. —«Bet ar-gi lavonas tostai peilis, nieko ne
reiškia? . . . 'į

Nevulis. — Reiškia, ir daug reiškia. Bet palaukim^.
Aš prarysiu ponios Bary, kunigo motinos.

! Bąry (atsistoja). — Kada ponas ^įere atėjo aš buvau
; bažnyčioje. Kada ąš sugrįžau, atrająu sūnų nuliūdusį, ; 
vienok jis man nieko nepasakė. -Vėlai vakare vyrų balsai 
prikėlė mane iš miego, atėjus į kambarį radau, sūnų niel- 
džtontis. Aš žinau &ad Jis nekaltas (Vfrida). Tiesa,\jo 
suknia buvo kruvina, bet jis nekajtaš.i jJūs negalite jo a> Ne, neg juodu buvo geriausiu draugiu Plianas pavogti pto ( 

si inate jį Wtoeinant įklebonija, bet išeinant nemato ne kaltinti* Negalite! Jis viskas ką.aš pasauly turiu, Jua 
a^3._-„- i— i & nežinote, jums jo"negaila. Bet, o! pasigailėkite norą

senos jo motinbs (Verkia). x
La Briard. — Jūsų mylista, tokie liudininkai tiktai 

laiką eikvoja, * , v u
Nevnūlis. — Prašau įšklausykinic Marijonos Vivonc.

Marijona, pasakykką žin^i- - 
JHtorijpn& •— !gą gaidų taį Weti*. Bet žinau, kad 

šventas kunigas, ptovo nekultas. Toj dienoj
•aš nebuvau namie (Paužą). Velnias, velnias tą pmįąrę 
(friąęjastoldti juokiasi) • Nežinau kokie čionai jutos lun
kai- Wws tM w#i tSKŪUVtejte jei ūe velnias 
tą pądate tai tupdąs velnias* to ta< — Jo-
kūtoto

Ay zakririįjąnąįžtoū3a kad kūnigaą tu
rėjo tięk pinigų? , r ‘ t

v Iv ką jis nežino. '• * \
- ia >tor<L Ko$d sukri *$feri$4pūo«?’ 

įęiąrijona, — T We® saM, pamokstą
išpažtoitosjrtaptb toząhMjom girdėjo to., 

BrktodC — Alės turime WminkĮj‘kurie mato aa-Į . Bary (puolu prie kimino).—Mano sūnūs •—iįaim}ne?

Vienas. Andriejus nujausdąmas ką tai bogo, pasivadino į 
draugą Leoną, pasiėmė ppliicsta, vidurnaktyje nuėjo -j 
kleboniją.. Nors tai buvo vidurnaktis, jie -rado duris ne
rūkytas, to kunigą nemiegant, kas parodo, kad jis.lauko 
policijos. Kada kunigo apsiejimas išdavė jį kaltu, viršmi- ; 
nūti trys asmenys pradėjo ieškoti po kleboniją; ir kieme 
pastogėje utrado įąvoną^ Lavonas buvo matyt kųrtigoj 
dengtas juodą pąklode. Drip lavono atrasiąs krepš^to, ir 

, kada sugrįžo į kleboniją rado kruviną po|lį. Kunigo suk
nia taipgi- buvo fermi jų aptaškytą. J?toW sasU wigąlp j& 
Nepaprastas, kunigo apstojimas, jo trumpi at^kymąi ant 
visii klausimą, lavonas atrastas klebonijos kieme to peilis 
stąįęiujc, privedu kad įtoą^ąs Bary n kąįtąs

, ■' ■ : ' r' ' t 
' Ar ą^kąitiųiasis sutinką sų rąpmtu?

. JKuil B, — Ne visai. (

iaųk^ polįcijąs ąr no?
KUP? & -r Jų atėjimas*mano nustebino.
•Sft -** W’i tosįfiuįti it mano ktoimĮmp; At- 

Bakyk, m? tikėjaisi, kad atris kratyti ar nę? , '
(Ęuiygąs totokoneatsafeo.) r
La Brto*d« — Jūsųlhylista, jto neatsako j kį$&yk, ar 

pli jpaaiškinti kaip kruvinąs^ilis atsirad^slatoiuje?
”V*7' a _ i *

'fligus? Jei taip, kodėl jis atidavė Pierei. Ne, garbūs klaU- 
isytojdi * aš vėl sakau, kunigas Bary yra nekaltas. Bet ma
tote įmd šitas Dievo taraūs nesibijo- mirties, jis yra įniai- 
įrengęs mtoti negu išduoti Išpažinties paslaptį. Ir,ur jūs- 
■ jį'atrasite baltut Jūs heprtoodėte jo kalpl,. Jūs negalite. 
Neapykanta tikėjimo, neapyk'anta kunigų teuctemdo jūsų • 
proto. Palaiminti kurie mirštą Viešpatyje, bet blogą tam, 
kurto prąltoja nekaltą kraują (Atrieda). *
_ —Ką apkaltintasis turi•• posaky lt? '

Kun. į. k- Dievas yra mano'liūdytoju, jog esu riė- 
kaltas; į Jo raukas atsiduodu *(

Teisėjas. Sulig Pranijos teisių didžiumą balsų pri- 
siekusiųjų teismo nusveria. Klausiu pristokpiųjų teimio' 
:u$ kun. Tranas £aryųjrųkaĮW ar nę? (pasyvi kal
tas; trys ne). Gerai ’kTie kurie sakoTtekaltas, stokite! 
(Ttya atsistoja). Vienas, dūį’tryš (Skaito), -Teismas at* 
randa ktin. Praną Bary kaltu užmušime’ Jono Piėre, (Nu- 
nigas ramus, o motina beveik apalpsta)/ Atrižvrigiaht i 
JW|» ietomas sumažina ūairsnię, bei šiuomi pasmerkia 
Prapi> Bary j kalėjimą ant vtoo gyvemjjto.

Marijona. -*• Nugi gal yolntos atnešė atgal v
(Ątstovdife/ i

kaltas sūnus (Apkabina, verkia j. (
TiiririB. — Teismas užbaigtas. (Visi sustoja išeiti). 

‘ (Uždanga) '
• į: kĮMgĮ»-

«... J ... '

8 Trindamas su i?u^Ž3š<
Ii Wi’inti Pleiskanas Į.R«k.
į) vi$4 'dieiįij—*j:js
A ntobitę.3 U kur ef l plsūkoDij 'tiek .

'ii injąęil Ji o įtariau jįjs fauwUi, juo I 
; fi daugiau pluislia^ų fustj gal* >

H vis, suteršta dHife'llutv tfsįp- lį'i- 
|Y malonumo HifeioCHm arti A's e»a# 3 
H Clam, ir vis nč3ijąa5wui utęžtii.’ '

s
to tai prašaliu:?. Riifflat ,yr;t tonftū K 
.v gAvos otifii i c plaufninsi RuftUi' yrįfc 
W p’iiėiciiiij naikintojus - tu , į ulKioiiiilį': 
A Į'arickm'OAis.
Y Ir tame uGm jokl-A pisklpUes,, 
j). Jla&fai yra itKlarj-luš Kabią ir l’ity- „ 
K ruaiy linuku, kurie ijidirlo f.-rmulj A 
8t; rpdialiii pas,!iirt» šiuiatkfaimui ■ l

• X kanu peni —' ir Kafflte atlieka stvo •«
Ii <lirb:i. H

- a Pamt’finkit l’cn&įl - Įtrinldt truputį , I- 
ff l&iffks j saro į&fcoa «Ofh kasdien į 
A apie per Eaiuiif^' toikff. O kuomet t 

' Et pii’ūkanva imi išniks, troiiic-t naitĮo- ?
įį kit .* karts įmo turte fe pJet»fanW£'.. ► 
ai daugiau niekuomet riebanki'#l, Tik " 

CjcūiZ bon&p. Galimu: gauti pp&kote.
H F.

104-114 So. 41h, Š-, Brooklyn. N. Vk

%j «/<2«- ♦« ■»'
T
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' LAFVASOĮĘIgS
,.i>ir iš yM dalįą '

LIETUVOS jer
, JšaujriSt patogiais Iąivafs 
^roNCHEJN-STŲin’GABT-COLOMBĮM 

, ir parankiais vienos kietos JbdTąbk ■ 
-(Sferai. j>ataišj?tas 3 sn.
atskirais užtinumais LkttmMriaiS’W2 
ir ^ųkoiinuftinlnj^ / ■ ‘ A 

įplaukia lįas sWliitęį.
Lietuvm? valdžios; autotižĮ^tą Utoja. 
LuIvakor^U Ir ŠitU 
kitą victol^dgeuWarbąjp^«: \ ; u 

NORT1M GERimf xiow S

'99PV \ '■

. ERH'M1

Lietuvoskvofe boNStorUdfaui 
jos kvotos, kuri i 
lQ24tti. t 

■ Ubyav Q£į*a,4 j 
gaut'pasportus, ... 
juotf luojaus keltonSri.

Nėra tolUto laU 
turi Chinafd tikiehi 
niaukią Oorortoi 
to. ■ .

Cnnard tikietalyra geri j 

jurų patorMviiaia& į 

’ Pėl infoduū0Uų 
mus vietinio agente 
versto Z '
GUNAIĮDLINE

Irstau, Mm ‘

' $'X> £»>* įr
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netoli IVarręn Street. 
Valandos: nuo K iki 9 ryte, 1 iki 
2 ir, 9 iki 1 val. vakup apart 
petnyČios ir nedSIdienio vakarų.

Telefonas Rosbury 0131.
'• j

. “ . _____ r

- - Tel. Su, Boston 323
' LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South' Boston 
oraso valandos: nuo 10 iki .12:30 

ryte ir nuo 1:30 ‘ 
iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 Arai, vakare. 
Ofisas uždarytas suimtos vakarais 
ir nėdeldlenials.

ŠTMKį MUMS RAšOf
‘ » H

I Sergu jau 0 metai ir niekas negel- 
L gelbėjo. Gavau 'proga bandyti jiisą 
f sutaisyti? Žolių No. 303, tai jos nian 
• labai gelbsti, čion prlsiuučlu pinigų 

vėl ant vieno pakelio No. 303.
Anthony MoMson, 

Simpson, Pa. s ‘

L  \

‘ į« | Pirmininkas —> Antanas Pastoli!*,
® Bo\ven Et, So. Boston, Mass.

! s Vtoe-Pirm, — Martinas Kntstautns,'L -Y. W ■ f 4002 AVashlngton St, lUmlindnie.
12;w I Protokolų Rašt Antanas Macejunn*, 

£ ‘8į> ® h? nuo <B30„Lkl b vn^ar& I 4.-i0 H Seventh Et, South Boaton
Emdoimnuo 9 JM lą vak <M £ Fin.ltoŠtlnlnkas — Jums Vinklius, 

nM z r .toto I Wh Boston?
iHOffllM nuo 9 Iki lJį (pagal sutarti ® Kasierlus— Andriejus ZaHeekss.

J..A—’ SQ7M Nlnth St, So.BO8ton,Ma« 
Maršalka — Aleksandra Jalmokas, 

lig Granite St, So. Basto*, Maw* 
Draugystė D. K K. talke

■ ........   SS
HVMNngton SU Boston, Ma*n» 8-<Hi 

W riebi* Ateidami attlveskU 
sn wrfm naujų narių prie miftų drun- 
«Uyprtn»«.

- ■■ «

I
Tel. So. Bostori'4000 j|

DR, J. C.LANDŽIUS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

506 Ė. Broadway, So. Boston. | 
(Kąinpas G St. ir Broachvay)

VALANDOS: 9-Htl, 2-4, 7—9#

RENG
4

♦ ■ ■ ' - 
Vtiwio 17 d, Š&. Boston^

' I

■ P-G-

t Rast. Z. Maksvitis.

LAWRENCE,. MASS.

Gailina mi&aib&i
otrso v.iUNftos; Rylafs ibi 6‘vai.

, Po pietų nuo 1—3
Valiutais mioO—9

, 636 įl. Broadway, So. Boston
■ Į.. ■  ...........................................................................

^DAILŪS PAVEIKSLAI KURIUOS 

* PADAROfotografes t > 

JURGIS STUKAS 
453 WE8T BROADTOAY, 

South Boeton, Jdasa.' 
Padarom didelius paveikslus. Už* 
• Jalkom visokios ruples rėmus.
U^phDUŠA?.gpuhi Bostop

GERIAUSI! LIETRVIŠU AGENTŪRA
Parduodam, suuriilnom namus, ukes, biznius ir visokią privatišką nuo

savybę, taipgi skolinam pinigus, perkam ir parduoda^ MORpI^IUS, ap- 
draudžiam (inSiUrlnam) visokį turtą iriio ugnies ir nuo visokią nelaimių. 
Mes yisiemą suteikiam greitą Iv teisingą patarnavimą. Taigi visais virž- 
minėtais reikalais kreipkitės pas ' •

QLSO’S RE A LT Y ČOMPANY
- . . DOMININKAS j; OLSEIKA, Savininkas.

409 W. Broadway, Room. 3, South Boston, Mass. Tel., S. B. 0243

PaieŠkim Viktoro Zagorskio (tuteju“ 
slo ar .turinti aftl Ir (lahar Storą Bos
tone) sesuo Giftfira Marctokiėvlez iš 
iutnm Skimtmtų. Viktoras gimęs Wl*> 
ne, .Vitebsko r&lyh, Žinantieji jį pra- 
neškite jntn, arba inati apie ji, neš tu
riu svarbą reikalą, Adresas: Glaflra 
.Marclnkleyleją tVilani puMa, Rezękhea 
•aprinkti, (Jauną dlykovą x (pfttonalH 
LATVIĄ.’ » ,

r-    ■ ■■ • —i

t'-.į,,

* N TėL MataW 
GEJRGE H. SHIELDS

ADVOKATAS 
811-812 Old Sduth Building

.. 294 Waahlngtop. Street 
BOSTON, MASS.

Valandom:\9 A. M. iki 5:80 P. M. 
GyveMtiio vietą

10Wihthbob &riucrr, Eabt Boston 
~ .TŠL East Boston 152—J.

* _
ANTANAS F; KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisią mokyk
lų ir užsiima Reni Katate pardavi
nėjimu, būną mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 vhlnndos po pietą Išsky
rus Šventadienius. Lietuviai, fciid 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis Įvairiais reikalais pas 
mane. A. F. Kneižlo adresas yrn 
toks: 308 E. Nlnth Strėet, Tel. So. 

Boston 1096.

> -t-«—> -~v-^-..-.. par»ib*igų«iem«, nervwtiern«.ip«lie- 
vyram*jut inotėrim* nfca nicko geresnio per_Nug*-Tone ą» juos t 

Sip greitai ant kojų X dnk Nuga-Tone’ą kelia* dšsnae, u. JaŲiiies kalp naujai
mąs-' 's y ~ -

W tnūiu atsakymu Ir jei nebusi patenkintas

*Į^^hff*yr aiitail^Į;tii| paritanklnhiaą, arba pinigai

- PRisiąsM srr% kuponą šiandien.-- - 
nktioHal muosatoAV. bsSt. Uhį -i.i« s. vmuk iii.

..ILJ , ...>ei.-.,„e*liviftw Nini-Tbna’b; At kasta'įO^iūk pS5«kfota», OHRMimK tipl, A jt* rasa .

t 

k*sh»w!|i>»iiw ^isĮ»wivn.*aw»m-
k 1

Vtaitaą tefcv

-v Ir*

• * i

naro 27 cl. K D. K. S. 10 kuo* 
iiivo metiką, sudrinkimUH šy<, 

parap, svetainėje, - -207 
St , SusirmMmą atidarė 
pir^nihinkas gerb. .A, Spaly

, T Bvįvo skaitytas pereito meto 
kolas ir finansų raštininko is- 

uota atskaita pereitų metų, pa- 
B fca«l kuopa finansiškai sjlp- 

b Buvo iSduota raportas 
jįelegatn Nmv Yorko ir Nc\v 

►ey apskričio sųvažiavimp kuo- 
; raportai priimti. ' • 

■'NįSrivo -pageidavimai kM L. D. K,
• jB .namas nebūtų parduotas prieš

• * ■
•x Vėliaus rūpintasi organizacijos 

į iįHWe; bet prie prieinamų vaisių 
£;»ėbuVo progos’ prieiti iš ko būtų 

‘ kuopai bent labo. Palikta ant to
liau.

.Bųvoiši’inkti du delegatai į Lie
tuvoskraštų vacluotės konferenci
ją ir pasiųsti G. Gelusevičius ir K. 
Kairys.

Kuopos valdyba palikta ta patu 
Narių susirinko apsčiai ir visi 

Užsimokėjo iš kalno mažiausia už 
du mėnesiu ir visi aplaikė “Dar- 
bininko*’ kalendorių 1924 m..

■r. Kuopos Raštininkas.

NEW YORK CITY.
r . • ' -------

\ LDKS. 9 kp. metinis sūsirįnld- 
f litas įvyks kovo 3 dieną, nedėlioj, 

Itaoj $0 pamaldų, bažnytinėj salėj. 
Taigi malonėkite visi susirinkti ir 
'Užsimokėti mėnesines duoldes ant 
šio 'susirinkimo. Bus dalinami 

■ 4iDąrhminko” kalendoriai, nes
• jau prisiųsti. Kurie nepribus, tie 
negaus. Malonėkit^atsivesti nau
jų narių.

■ * • 
ir energingas pasišventęs kun 
M. Juras. .

I jKąie.

, »... .. ...... . v. r ■
NEW BRITAIN, CONN.

Eidamas iš dirbtuvės namo pa- 
sipirkau laikraštį “Keleivį.” Na 
ir radau korespondenciją iš New 
Britaia’pj lcųrioje taigi, tu broli 
šiokis tekis lietuvi sakoma, kad 
klebonas kųn. E, Grikis pirmiau, 
tai reiškia pernaį ėmęs nuo parū
pijonų po $7.0.0, o į bažnyčią inei- 
gos po 'lO nentų. Sį metą jau pri*’ 
spyręs mokėt po 10 dol., o į baž
nyčią jau reikia mokėt po 15 cen
tų. Gerb. klebonas K. E. Grikis 
po tiek metinės mokėt Šv. Andrie
jaus parapijos reikalams nespiria, 
tik paklausė kaipo rodos pas. žmo
nes, nes po 10. dol. duodant, tai 
greičiau skolos bits išmokėtos. Sų 
paliokais susidėjęs laikraštis visai 
papaiko, kad tokius priekaištus' 
deda.

t , .

Mu gal niekur nėra tiek vandė- 
Endp kiek Lawrence. Tik nemany- 
K|rita 'kad tai iš debesių .išsiliejęs 
F vanduo, bet iš.paipų, iš bailių mė- 
P nulių. Jei peveitumei per visas 
P? lietuvių gi’ocernes, vargiai rastu- 
F? mm kur mėnulis ftešviestų. Švie

čiasi visi be skirtumo-' tuo nelai- 
mingtt skystimii. Lietuviai laisva- 
mamaj turi salę užvardytą Lyra. 
Vąrdas labai puikus, rodosi, kad 
kad ten turėtų būti vien tik me
nas, ftet kur tau. Kad pradeda 
per naktis lyruoti kazyromis, o jau 
Vandenėlio ne tik išsigerti, bet ir 
išsimaudyti galėtų.

Darbai pas mus eina labai pras
tai. Daug'žmonių yra be darbo.

E Kurie ir "dirba, neperdaugiausiai. 
to uždįrba. Nuomų brangumas ųe- 
\ žmoniškas: ar dabar kas pirko na- 

r V '\ mą hr seniau pigiai pirko, visi ke
lia rendas kiek tik gali. Kartą 

t 'man, einant st^vi kelios moterys ir 
visos gražiai pasirėdžiusios kaili
niais po $200 ir $300 kalbasi tarp 
savęs:
' “Miselė, ar jau pareizinai savo 

< auxuj pėdę?M
“Dar ne,” atsako. ,

_ Ir

“Taiko lauki, aš jau seniai pa- 
/. reirinau. Lupk kad lupasi. ’ ’

I^U ir lupa. Kas galėtų laikyri 
į. tiž 4 ar.5 į savaitę* tai lupa 10 ir 11 

dol. į savaitę, o tu žmogeli uždirba 
damas $18—$20 į savaitę rendą 
mokėk, o Įdek tau beliks ant <Juq* 

, nos au šeimyna gyvenant. Sunkūs 
‘ laikai, t
/ Lietuviai katalikai stato labai 

gražią bažnyčią, užlaiko du lcuni- 
į gu, kurie nenuilstančiai darbuojtt- 

s^ Klebonas kun. F. Virma’uskas 
' -| . in*. ................. U ui...

.<

. Telephone South Boston 8520 
35A»U Telefonas Aspinrcall 0670

ADVOKATAS

A. O.SALNA (SHALNA)
LUTDVISADVOKATAS 
“DARBININKO" NAMU ' 

> (antfo* lubos) *
į du Universitetu
Gurneli univeriHy *U A. B. 
G. VMhingUm VniTrW LLB. 
M W. Brotdw»y, Ba.

kilmingą paminėjimą Lietuvos 
neprigulmybčs paskdbinm. 
Bus svarbios prakalbos ir įvai
rus programai < .

- PRAHESIMAS.

. &edėli< vasario-a-č*% 1924 
m. bus vaidinama dramą, “Pa
tilčių arba Nežinomoji Kauki - 
nė.° Savaidins^gabiausios lo
šėjos. _Vaidli^maE bus pobdž* 
nytineje svetainėje ant Penktos 
gatves, So< Boston, Mass.* Tad* 
gi visus kvįeeianie ir užtikrina*, 
me kad vįsį busite patenkinti

Rengėjai.

jnoldngrausiaiskrirtamaiš paveiks
lais. Bus ir-gi tarpais kalbinta* 
aiškinama apie draugijos^sieldus 
svarbą etų. Kalbėtojaa yra pa
kviestas iš Lawrence ’io klebonas. 
Pelnas šio vakaro eis pitse bažny* 
šiai. - ;

Gi kovo 1, Odei Folio ws sve tai* 
nūjė ta patį draugija rengia balių 
su šokiais paTapijps naudai. ‘ Tiki
masi gausių pasekmių. Gėistina 
kad niekas iš lietuvių viršminėto- 
je dienoje' nerengtų šokių.

Ant rytojaus kovo 2, pobažnyti
nę je svetainėje bus puikiausia va
karienė parapijos naudai. ‘Šiais 
metais Cambridge’io lietuviai pa
siryžo daugiau skolos atmokėti nė 
kaip pemąį todėl iš anksto, sukru- 

. to“ prie darymo pinigų. Linksma 
matyti visus išvien veikiančius. 

— V. J. Blavąekas, turto: Kurie buvo atsitolinę nuo bažny
čios, dabar grįžta., O ypač per šv. 
misijas kurios bus gavėnioje, tiki
masi daug šiigrįš?'- 7 .. . N <

. Katalikai

— < ........... ■ .i.,.; i ' -
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Sausio 26 ir 27 dd. staiga buvo 
užpuolęs Lowiston’ą neapsakomas 
speigas. Teip kad daugybės vyrą 
nušalo ausis. Kaikurems prisiėjo 
šaukties gydytojo.

Sausio 26 d. likos palaidotas 
Antanas Baniulis. Velionis pas
taruoju laiku gyveno So. Bostone, 
kur ir mirė ligoninėje. Mirusio 
kurią, brolis Liudvikas parsivežė 
Levristonan, kur ir likosi paguldy
tas amžinai ašltoje žemelėje.

Sausio 27 d. Y. W. C. A. name 
buvo parengtas dėl lietuviu mer
gaičių ir moterų programas. Lc- 
tviston’o Bates College studentės, 
išpildė muzikalę . programų dalį. 
Toliau Mrs. Coburn kalbėjo apie 
sveikatą. Kadangi ji plačiai va
žinėjas po įvairias Amerikos dalis, 
tai. daug visokių įdomybių papasa
kojo apie Cubą ir ten augančius 
vaisiuse ir tt. Kas buvo gana in
teresinga. Ant galo buvo duota 
užkandis. Užkandę, moterys pa
dainavo kelias lietuviškas dainas, 
kurios-puikiai išėjo.

Mažos dukrelės ir-gi padainavo 
gražiai kelias lietuviškas dainelės. 
Kitos paskambiųo pianą ir t. t. 
Ant galo visos užadinavo “Lai gy
vuoja mūsų tauta,” ir išsiskirstė 
namo.

Rengia vakarą su losimu.

Mot. Sąjungos 6-ta kp. ant- vasa
rio 16 d. rengia vakarą. Kadangi 
tai ateina diena labai ypatinga, 
vadinama Tautos Šventė, tai bus 
proga vietos ir apie|inkės lietu
viams susirinkus vienon vieton paJ: 
sidalyti jausmais. Apart visko, 
bus sulošta komedija “Užkerėtas 
Jackus.” Lošime dalyvauja ga
biausi Leūdston’o artistai, kaip 
tai: Jonas Gendrulis, Jonas Saka- 
lauskis, Kąrolis Breitmonas, Ką- t 
zy& Kisiliauskas, Ant. Peseckienė 
ir Barb. Mitkaitė; Apart lošimoj 
vyrai aktoriai žada kažin ką dar 
nepaprasto padaryti. Genj pasęk- 
riiių! t *?.

L. D. R. S. nariai labai džiau
giasi šių 1924 m. kalendoriais ir 
reiškia centrui padėką. Kaikurie 
“Darb.” skaitytojau labai gailisi 
kad Don Kišotas taip greitai mirė.

I Bronė.
. .... , ...... /

WORCESTER, MASS.
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A. L. R. K, Draugijų Federaci
jos 13-tas skyriaus metinis susirin
kimas įtyko 25 dieną sausio,»po- 
bažnytinėje svetainėje, čia turiu 
pažymėti kad minėtas susirinki
mas buvo labai gyvas, nes tapo 
rimtai apsvarstyta daug naudingu 
dalykų. Bitinas svarbus dalykis 
tai tinkamai prisirengti' prie ap- 
vaiksčiojimo šešių metų sukaktu
vių Lietuvės Respublikos, ’fai-gi 
didriė šventė bbi Iškilmingai pi- 
mintta IT 4ia»4 vaeario, m nedAL 

Idienyje patogiausia diena apvįik-

šeiojinlni: * Čia turiu priminti kad 
šį metą htis labai įdomus progra
mas,. .nes yra pakviesti garsūs kal
bėtojai: gerb. kun. J* Ji Jakaitis, 
Dr. K. Pakštas jr Adv. A. J, Mi
leris Prie to dar bus-ir* Worccs- 
fer’io. hWrių benės ir šv.. Kari- v. . . - ,mfero paplito eto Antra^’““ W bBŽ“’ŽU*J «»J 

didelis žygis tai prisirengimas prie 
šv. Karimiero dienus 4 kovo. Sv. 
Kazimiero švente bus iškilmingai 
paminėta 9 kove. Taipos-gi pro
gramą išpildys šv. Kazimiero pa
rapijos choras, ir j dar . pakviesta 
garsūs kalbėtojai. Kalbėtojai bus 
pagarsinti vėliaus. VMa „turiu pri
minti kad. tos dienos visas pelnas 
skiriamas naujam vienuolynui, nes 
AVorcesteryje nauja mokykla jau 
užbaigta, tik nėra seselių kurios' 
tuos vaikučius mokytų. Tai-gi šv. 
Karimiero parapija- turės nuosavi! 
vienuolyną, kur bus užlaikoma so- 
seTės-inokytojM; ' t

Rimtai apsvarsčius visus reika
lus,, tapo išrinkta valdyba 1924 
metams. Išrinkti sekančiai; dvas. 
vadas — kun, J. J. Jakaitis, pirm. 
— J. Tatulis, pagelb. -4- P. Mau
kus, nut. rašt. —A Kundrotaitė, 
turtų rašt, —< mok, p-lė.J. Leonai- 
:te, ižd. — J. Augustinavičius, iž
do globėjai — J. Svirskas ir. V. 
Rimša, tvarkdariai P. Liųbinbs 
ir M. lūkimi ė. • •

Čia kuriu priminti kad šių metij 
valdyba susideda iš gerų tėvynai
nių, Tjkimes gerų pasekmių.

Spaudos susirinkimas.

Čia Spaudos Draugijos po šv. 
Povilo globa metinis susirinkimas 
įvyko 27 dieną sausio. Baigiant 
susirinkimą tapo išrinkta valdyba 
192^ metams: dyas. vadas — gerb 
kun. J. J. Jakaitis, pirm.—J, Vait
kus, pagelb. — P. Mankus, nutari? 
mii rašt. - 
rašt. — K. Senkus, ižd. —J. Gri
gas, ižd. globėjai --- O. Čiryinskai- 
tė ir P, Lengvinas, tvarkdariai — 
P, Kundrotas ir M. Ulevičienė. Mi
nėtai valdybai linkime, geriausių 
pasekmių. . .

Reporteris
______________________________ t>

NEW BRITAIN, CONN. .

Per centro pirmininko .gerb. K. 
Pakšto prakalbas vietinės kuopos 
L. D. S. nariai kurie buvo prisiža
dėję pirkti L. D. K. S. šėlų jau 
užsimokėjo. Pirmas mūs gerb. 
klebonas kun. E. Grikis vieną šerį 
už penkis dolerius, antras, P. Gum- 
bulevieius penkis serus už 25 do
lerius, trečias, J. Kavaliauskas vie
ną šėrą už penkiš dolerius ; viso 35 
doleriai. Tikimės, kad supratę 
ateityje didelę svarbą mokslišką ir 
materiališką iš L. D. K. S. naudą 
nors pusė mūsų kuopos narių pa- 
pirks L. D. K. S. Šerų. Šeras pen
ki doleriai Juk nėra ko laukti ir 
žiūrėti kad kiti pirktų, turim at
minti kad kiti turi papirkę po tūk
stantį, penkis šimtus ir šimtą L. D. 
Svarba L. D. K. S. Šerų. Teip-gi 
ir kiekvienas L. D. S. narys guli 
pasipirkti už kelis dolerius Šerų. 
Dėl tų kelių dolerių mes nenubied- 
nesime, bet savo organizaciją su
stiprinsime prisidėdami prie palai- 
kymo mūs katalikiškos kooperaty
viškos spaudote. Auginkime tarpe 
savo brolių kooperatyvišką apšvie- 
tą ir tik tada mūsų pinigai mdeti 
į kooperatyviškas bankas ir-ben
droves nežus kada, mokėsime juos 
gerffi tvarkyti kaipo šėrininkai ir 
kooperacijos savininkai.

, Repotrteris.

RRAKALBArAHEb-
‘ KOOPERACIJAS.

Ateinančią, nedalių vas. 3 d. 
b’ord salėj įvyky prakalbos a- 
pie kooperucijtts. Kalb^ w--. 
na.5 gtu-siausių Amerikos ko- 
operatinmkiį .Tumes War: 
hasse. Temų bus uTlie^argeu 
Sigm’ficauee of tįio. ČooperA 
ve ^ovemenV*

a
; H*    ~ i,Y. ii n. i.j, ■ :

LENKIŠKAS ŠPOSAS- f

NeperseniaiLenkijospasiun*- 
tirąbe Vašingtone pagarsėjo 
tomui, kad pas jos setetoriii: 
pr# SokoIoivMcį prohibięjįįos; 
Agentai atideiigū didelį sandėlį 
visokių' skistimėlin, spėjama’ 
geresnių negu paprastoji mun- i 
šaįriė arba vęlnio ašarėlė. Dą-t' 
bar lenkų 4 4 zondas” atšaukėy 
Dr. Sokolowskį ų'& Vašingtono. 
Gal būt duos jam lųrr nors sau
gesnę ir šiltesnę Metelę už len
kiško krupniko propagandų A- 
menkoje.------ —------------------ -

Jau nuo sėniausių laikų len
kų diplomatai yra gfirsuš gir
tuokliavimu ir kortavimu.- 
Jiems pasisekė net kažkuriuos; 
lietuvius užkrėsti Šita šlechet- 
na” mada. Juk gale 18-to 
šimtmečio lenkų šlėktos pragė
rė visų Lenkija^ kaip mozūras 
Pšybilškis savo pačią rusams 
kortomis pralošė. Tad Dr. So- 
kolowskio žygis vis-gi ne toks 
“didvyriškas” palyginant su 
anų darbais. /

KLAUSYKIT KRIAŲČIAI
Jei esi kostumierskas kriaušius 

ir nori padidint ir pagerint savo 
biznj, tai nesigailėk keletą minu
čių laiko. Rašyk laišką, tuojau 
klausdamas visų informacijų, o iš • 
to turėsi diktą naudą. Informaci
jos bus suteiktos tuojau, kaip tilę 
aplankysime užklausimą.
American Eagle Garment C?o. 

Ė F. W. Tiknis, Biznio vedėjas 
339 Broadway, So. Boston, Mass*

Ofiso Tel.: South Boston 3972—R. 
Resid. Tėt: So. Boston 1912—AV.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Graborlus, balsamuoto- 
jas, Real Esfate ir Bubile Notaras.

343 W. Broadwąy, 
South Boston, Mass.,

Residen'clja: 237 D St., So, Boston.

I
 DR. L. GOLDEN

Bostone: 99GreenStreet . R’oxbury:16 Crawford St.

Valandos : Ė iki 4 ir T iki 8 P. M.
"Apart pėtnyčios ir nedėldienio

vakarų.'‘ ’
Telefonas Haymarket 2288.

Kalbu Aitglu, Rusę, Lenkų Xb Lietuvių- Kalbomis.20 dienu Išmėgina
mas Gydymas

Skilvio Klinties, Nesveiku Kepenu,Nevei- 
kjaučiu Viduriu ir ViduriąUžkietejiino.

. šitasvaistas veikia taip greitai.kadgerąjo veikmę gali pajausti įkelias dienaų. 
Jis yra, Btebuklingss vynuos irioateriin., turintiemsjSlalvio kliūti, Nesveik** Kepeni*, Viduriu 
Khuti. nfbs.tiem*,. lfnne_ttiri lietu* Viduriu*; Šitas .vaįętM sustiprins ir sutaisė skilvį padidina, .

'■ apetitą ir pagelbsti viržkiriuntn. Jįą ap*aiigfija j"aM'ntic gjitaiš ir i!įmtwn»V J*kilvki ir vidurit], 
prašalin* svaigų, nerviiką a*hns. skaudčjim* ir tuUiĄumą, nuvalo apklotą nefuvi fc padidina 
kvapą. jis siiatiprina m sutaiio vidurius t*uį>, kad jie tiksliau išeina laukan ir, tuomi apsaugoja

. nuo vidurių užkietžjimo. ■* ' '
Šitame .vąiste yra tam, tikta. Geležies forma, kuri, padaro tgattsą raudoną 

kraujų—tokta Geležis, kuri suteiki* spalvą ‘ ~
išbtyikuisietns/VeidanisJr jUritai akinis. ' Jis

: taipgi turi Forfor*. didiiauaj iinouių vaistą x 
stipriems' galingiems Nervams padaryti. Fosforas -

’-yra. Oamtos tikrasis Maistas Nervams ir 
: Energijos DavBjas. x Be to jis turi sEŠIS kitus 

ve_rtingus v*i»tu». Šitas Gyvyfeg Duodančias,>»•
, Stiprumą padarančias suderinąs vartpjs visam \ 
: pssatfly geriausi gydytojai, kad padarius stiprius, u 

sveikus, tvirtus vyrui ir nKtaris. 
TŠitiis^ gtėbutlĮųgaš vaistas yta Naga-

, Tone. TukitsnSūūviTų ir mateari’per ji apturėjo (
gerame Sveikata, .padidinę ,stipruma, atnaujino* 
energiją, igifr didesne ištvermę. NuEs-Tono 
sukuri*, sutajeo. sustiprina ir partatina Raumeiių
Kūno -Funkcijas-—psaeca name.atlikti darbą taip,

ii . svarumą lietiems
' —:■’-1.,d«ųgi*u - ■ ■ 

tiięm*, atmyrkumems.

patsnkinaniorn* sakšniftu gauti? i

LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
ISegzaminuoju akis, priskiriu aki

CAMBRIDGE, MASS.

Švč. P. Marijos Nekulto Prasidėji
mo Draugijos yąkara^

Cambridge ’io katalikai norą ma
žai garsinasi, bet daug veikia^ Nė*; 
ra to sekmadienio kuriame pebtftų 
kokm nors pramoga, . Sekmadie- t

nių vakari# risi net iki vasarai už
imti. .

Iš reikįinusių, katalikų. judėji
me draugijų užitnh viršminėta — 
ŠvČ. B M. N» P. draugija. ’ Jinai 
daug veikia ®avo labui; bet hep^* 
miršta panapiM VaMrio 3, 

1 rengia

iii. Brockton filis—M'.
dantistas'

DU. A. J. GORMAN
. (GUMA.UŠKAS)

705 Main 8t.r Montello, Mass. 
‘r (Kampas Broad Streot)

...........
--------..Ą. ■

? Tel. So, Boston 270

J. MAGDONELL, M. 0,

' 16 METŲ SOUTH.BOSTONE |

-D R. H. S. S T 0 N EI
.AKIU SPECIALISTAS \ | 

399a W. Broad.way, So, Boston |

TeL S. B. 280a—R. '

nius," kreivas akis atitleeinu ir am- 
blijoplSkose lakiose) akyse siigrų- 
žinu Šviesą! tinkamu laiku. @ I Tokių ir kitokią laiškų gauname gim-

T .T. ViiSnlroTnin O D s tus kad žmonėsgėriau paslgan&dijia su
j c) 11. rasaKurms, u. v, g 2olgmisf> • negtt ^specialistais. Mes už-

Aav Na Rn«tnn I alkome vivš.GOO ruSiij žolių Ir sutaiso-
447 Broadway, So. Boston, Mas&| i ę nuo v}SOkią ligą. Atsiųsk lOę. O

jįį Įgausi žolių katalogą. Reikalaujame a- 
gentą visose apygardose. .1

Tel. University 1957—R. namą. {IĮ Musą žolės yra grynai lietuviškossi 
Telef; University 1957—W ofiso1 | fetuvlškais ir angliškais nurodymais 

ADOMASOMIRKA dzūkams, 
lietuvys GRABORIUSS II 1449 Hudson Avė., Rochester, !f. Y, 

Pagrabus atlieku gerai ’v pigiai. I
Kaina vienoda visur. Užlaikau au- | —'—:----------------------------- ’—fAomobUtus. Vieta.atdara dieną Lv< j0K0 Ev> BLt PA§EIrBIHgS;.•

SEET DRAUGYSTES VALDYBOS 
-- Ji! ADRESAI.

,, I ■ ’ ■ j
f K D M A .11 If C PIRMININKAS — M. Zoba, 
I H ll l»I A u R,fc J 539 E. Seventh St., S. Boston, Masš.

______  Tel, So< Boston 1516—
100 akėrią dirbamos žemės; 60 ake-

'SvttMft^rr SSS? 1U^PS FUOT. RAŠTININKAS — J. GlinecklS, •
„ymliai nį budinkaLį -0 karvių, 1 jau- Į 5 Thomas Park, So„ Boston, Masę

RAŠTININKAS — Matas šeiklą' nų bleno, tiokas ir visokie ūkiški jratK • jn 7-th St So Boston Mass ktai; ard stoties it Bostono; prekė i> 
nlnkns labai no^nOrduo^40 Sa'1' I 883 E- Broadway, S. Boston, MaSS, 
įlinkas labai nori parduoti. ata-rcšatita __ t >znivrc
^SnPnk-Srhnt Sfi? 7' Wtafleld Št.,’ So. Boston, Mass.
nnytoio 1 Draugija laiko susirinkimus kas trė-
Bostono ir kitą didelių Mass. miestą. I nedėklienj kiekvieno mėnesio, 2-rą
A IV A š K E V T č, T A TT S pah Po pietą šv. Petro parapijos salėj,- A. 1 V A S ik * V 1 C 1 A U 492 H Seventh St., So. Boston, Mass. 

AGENTŪROS I—-------——-------
110 Tremont St, Room 508; Bos- ŠV' KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
ton, Mass., Tel. Main 6467 a^ba SOUTE BOSTON, MASS. 
361 W. Broadway, South Boston,] VALDYBOS ANTRAŠAI. 
Mass., Tel. S, Boston 605 ar 133J ----- ------- ’—

< Pirmininkas J. Jaroša,
440 E. 6-th St., So. Bo.ston, Musą, 

vice.pfrm. — j. Grublnskas, w
C ‘ I III1IIC*VIO J M St, South Boston, Masa.^
Ii Ji aAlIiiAuuAAu H proL ~r A» JamiSonis,* « ■ i wi awrifa|iinvvnnv ■ 1426 Coųinlbla M • g0< Boston, Mass.

ADVOKATAS I Finansų Rnšt. — K. Kiškis,

m I LK*tW*
nvvmNi M'n vtrjva," . 18 I Ū-th St, So, Boston, Mass.

5x0WKjx*Vę., jmWsmįMA8sSPjSoltt visados 4
Tel. W. Newton 1463—n I Draugija savo susirinkimus įniko 

~'rą nedėldlen] kiekvieno menesio l-mą 
b11'1 Į vat po pietą parapijos sai^e, 492 W

pSėventli St, So. poston, Mase. 

ITEi?Sq.« Boston 0506-w.' * | D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS
LIETUVYS DANTISTAS | VALDYBOS ADRESAI 

A L <iPWWs1l 
251 Broadway, So. Boston | 

| (wKeJeivio’‘ name) g

ti :3O iki ff ir nuo 6130 iki U vakare. $ 
j Ekjvisxivjuib uuv u MU, Xih vai, UlVUU įg. 

subątomla nuo 9 įkl 6 vak. Netlė £. 
1 tromią nuo 9 iki 12 (pagal sutarti' | 
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