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PAMETĖ 200,

NewYork. —AValter Gorec- 
ki iš Elizabetli, N? J., pabaigė 
medaus mėnesį Albany’j aut 
aivo, kur pametė $200.

ANTRADIENIS, RUGSĖJO 3O1 D> 1924.
v”—,————-—----——-—

PopMins PIUS IX sako: 

‘ “Kiekvieno .kataliko yra 

frontą priedermė paremti ka- 
r •

talikiškąją zpaudą ir ją kuo- 

plačiausiai paskleiiti tarp žmo

nių. Geri laikraščiai yra nau

dingiausiu daiktu ir Verti dl-
4

džiauslo užmokesnio.” ,
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Rymo Katalikų Šv. Juoiapto įl 
Darbininkų Kooperatyvia į 

Sąjungos

D A R B I N I N K A
— Eina—-

UTAUNINKAIS, KMVERGA.IS Tlt- 
SUKATOMIS

, « k . * I » r » ► '. « . >.> K ■ , ąABI
ir B«ouo apIėlInkPsa 

metama ......

“Darbininkas”
366 Broadwty, So. Boston. Kasa 

Tel. South Boeton 620.

>

Kaliais 4
N »ll»i
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—BAISŪSNUOSTOLIAI.— r

- Leningrad. — Dėl pastarojo 
Novos upės išsilėjmąo niekas 
tiek nenukentėjo kaip dailės 
reikalai muziejuose. Neapsa
komi dailės turtai Aleksandro ' 
III muziejuje tapo sunaikinti 

K_ arba sugadinti. Mokslo Aka
demijos rūmai teipgi buvo van
dens užlieti ir brangenybės bai
siai nukentėjo. Peterhofe ir-gi 
visokios įstaigos labai nuken
tėjo. Daug medžki išrauta iš 
šaknų. Garsusis Peterhof o Par-

v

kas visiškai sunaikintas.
Šitas potvinis atsėjo Lenin- 

gradui apie $100,000,000. o
Žmonių padėtis pabaisėta 

tuo, kad ištiko dėmėtosios šil
tines, . Daugiau, kaip po šim
tą žmonių suserga ta liga kas
dien. Sveilęatingumą .pablogi
na tas, kad kapai tapo išplauti 
ir lavonai iškelti. Tūkstančiai 

A-F-tų lavonų, iškilo, iš kapų # už
siliko gatvėse ir visokiuose už- 

s kampiudse.

v PRAŠO PASIGAILĖJIMO.

"g

SUDEGĖLEDAUNĖ

Marlboro, Mass. — Fanu
Pond įedaunė naktį sudegė iki 
pamatų. Nuostolių už $10,000.

ŽUVO ANT GELEŽINKELIO
* •

Fall River, Mass. — Trauki
nys užvažiavo ant sustojusio 
ant geležinkelio automobiliaus. 
Žuvo 85 metų amžiaus moteris 
if jos . Sužeista _viena 
moteris.

PRIGĖRĖ.

NEDĄRBAS KANKINA 
DARBININKUS.

v——

New York. — Rūssell Sage 
Foundation per penkis metus 
-tyrinėja Suv. Valsti jųJrKarm- 
dos darbininkų padėtį Susekė, 
kad vidutiniškai imant nuo. 10 
ilti 12 nuoš'. darbininkų nuola- 
tai yra priversti bedarbiauti., 
' Nurodoma, kad prasiplati
nęs nedarbas yra nuolatiniu 
daug reiškiančiu faktorium 
darbininko medžiaginiame, ir 
'doriniame gyvenime.

i *•

Nedarbui esant bedarbiai vi
sokių būdų ieško, kad-susiras
ti ddrbų. Kreipiasi į darbo 
biurus,' kurie :yra privatinėse 
rankose ir savininkai kurių iš 
to biznį ddro. Tos darbo agen
tūros ne darbininkams nori pa
gelbėti, o tik nori saii iš bedar-

UŽ SVAIGALŲ ĘARDAVIMĄ.
Chicago. — Illinois Vigilance 

Ass’n nariams Įrūdijant, kad 
Derby karinėje, 630 No. Clark 
St., liigli schools mokiniams 
pardavinėjami svaigieji gėry- 
mai, valstybinio prokuroro asi
stentas O’Callaghan pranešė, 
kad ta kavinė, turės būt užda- 
rvta vieneriems metanui*

GAVO PASKOLĄ.
> Helsinfors. — Finlandija gm 
vo trumpalaikę paskolą nuo A- 
merikos bankų finansavimui iš- bių biznį, darytį. Todėl agen- 
. gabenimų iš Finlandijos. Pa-tūros dažnai turi susinėsimus 
'skola siekia $10,000,000. su darbdaviais, i Agentūra ran-

•____________ ....____ ___ i-------- -———------------------- -
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Cleveland, Ohio —Ant Huron 
ežero nuskendo laivas Clifton 
ir prigėrė 28 jūreiviai. Tas 
laivas buvo prapuolęs ir per ke
letu diemj nežinota, kas jam 
atsitiko. Pagalios • rasta to 
laivo skeveldrai.

Cafbondale, III. — Lavrence
M. Higlit, prisipažinęs prie 
nunūodijimo palios, prašo pa
sigailėjimo. Jis buvo metodis
tų episkopatų bažnyčios pasto
rius. Tos bažnyčios perdėti- 
niai nubalsavo jį išsitirti iš sa
vo narių skaičiaus. Kalėjime 
piktadarys sakei “Pasigailėki
te manęs, nepakarkite. Aš no
riu pasigailėjimo, neteisybės. 
'Gyventi malonu. Aš turiu vai
kų. Aš gailiuos to, kų papil
džiau. Bet tai padalyta ir aš 

' negaliu to išaiškinti.” .
Pradžioj Higlit rodėsi “drą

siu,” sake nebijąs būti pakar
tu, Dabar jis prokurorui Frank 
G. Tliompsonui pareiškė mal
dausiąs teisėjo pasigailėjimo . 

Hjight buvo įsimylėjęs į sve
timų moterį- Savo pačią jis 
pats nunuodijo, o jo mylimos 
svetimos moteries vyrų nunuo- 
dinti prikalbino kitą moterį.To- 
ji moteris dabar kalėjime iš 
proto kraustosi, Kankina ją 

‘ sąžinės graužimas.' Ji pasakė 
apie Higlit šitaip: “ Aš nenoriu

. niekuomet matyti to žmogaus. AVilliam Lyons ėjo namo ir ne- 
■__ _ .a ___ b- . ■ •« . . b

jis mane prikalbino tai
ti.”

ŽUVO 18.

Pereitą, savaitę Masšachusetts 
valstijoj nuo automobilių žuvo 
'18 žmonių. Iš tų šeši buvo 
vaikai. Už girtą važiavimą nu
bausti 144 automobilistai. 403 
ląisniai suspenduoti arba atim
ti. ŠeŠi automobilistai užda
ryti kalėjimam

PABLUDO DĖL MERGINOS.
Pawtucket,R. I. — Petėr 

ĄVitt, 31 m. amžiaus, įsimylė
jo į 14 m. mergelę, pakvaišęs 
du syk šovė į merginų ir pabė
go. Vejamas polieistų gavo dvi 
kulkas . Jis mirtinai sužeistas. 
Mergaitė gal pagvs. _ :'

J

NUSIŠOVĖ.
New York. — East

t

Jis mane prikalbino tai daryti, 
jis mane prikalbino tai dary-

UŽ COOLIDGE.
E

1

Washington.—Mother Joiies, 
garsioji veikėja tarp West Vir
ginijos mainierių, vadinama 
aniolu sargu, lankėsi pas prezi
dentų Coolidge ir sake, kad ji 

. stojanti už jo kandidatūrų.

AGITUOS Už VYRĄ,

New York. La Follette’o. 
progresistų kandidatėj prezi
dentus žmoną, sakė varysianti 
agitaciją už savo vyrą.

tikėtai pasigirdo du šūviu. Dvi 
kulkos Suėjo į jo krūtinę. At
lėkęs policistas tarė: “ Man ro
dos, kad kas šovė.”

“Aš tai dariau,” tarė Lyons 
ir sudrebėjo. Netrukus jis su
smuko. Tapo nugabentas ligo
ninėn, kur ir mirė. Jis atsisa
kė pasakyti, kodėl nusižudė.

PALAIDOJO 8 ŽMONES.
Bernas,• Šveicarija. ~ Nuo 

kalno slenkant dideliam šmo
tui žemes tapo sugriauta dalis 
'Lomeo sodžiaus ir aštuoni žmo
nės žuvo. Jie buvo atkasti ir 
prideramai palaidoti. Iš žuviv 
šių buvo vien moterys ‘ 
kai.
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Tiltui pavojus l kiaulių
niškio plente, 10 kl„ b 
tiltas visai įlinkęs ir pak 
Iš apačios rytų pusėj per 
skersbalki ai. Kiti detali ai 
gi supuvę. Tiltas ha sint 
Nejaugi juo niekas nesti 
na?! Jog tai didžiausias1 
vojus! . .

........... . •:
•

žem. Kalvarijoj šaulių veiki# 
mas silpnas, nes čia giliai įleu• 
dusi šaknis degtinė. 1 vtiMMr.'- 
.narys, dar negrąžino aukų lapo/1-

l| BEVOLIUCIJĄ BOLiEVI- < 
L| KAI8UK*Lt,

Trebizondaa, — Išvelkama 
., . aikštėn, kad .Gruzijoj revoliu-<da trumpaintaku, dari,® pas K. bol5wikai sttW.
tokius darbdave, aidupa Tai patMa iš slapt® holBevisti- 
® patarnavim® nuo /“Mnin-Lj,} depeSn KoMa; w 

ko didele nukęsti, odarbdavial^ 
netrukus ji išvaro. Kartais to- j{.. .

darbiuit į kita miestą, kur jis ^skw valdžialg 
darbo negavęs nei sugrįžti m-Kattfcl_

, . , . ze revoliucijos; Ta baimė ŠtaiDarbininkus kankina ne vien L •. n, , r- i - . . x kuo buvo pamatuojama:nedarbas Kankina juos ir tas,
kad )ie dirbdami nėra t.kin rt- d()nosios! karitwnlen5s ir tos K. 
go darbo; Nuolatai jums Sprengimas neatatinkamas. ■ 
šia netekti darbo. Nedarbas ir m i v A -x‘ i i t.-.,n. , , , . Turkija arba kitos valstybes
netikrumas darbo kelia darbi-1 ,■ • n, i- •. , ■ . . galėjo duoti pagelbos revonuci-ninkuose neramumų ir nepasi- . ..
tenkinimą Šiuo surėdymu. r j • . - .- • - I Daugelio raudonosios arini-

Įjos kareivių nebuvo galima 
NESUSITAIKO. Kaukazan siųsti, nes kiti fron-

. I tai būtų buvę apsilpninti.
Waltliam, Mass. — Laikro-Į • Galėjo kilti’ vidurinėj Rusi- 

džių kompanijos šustreikavu- joj sumišimai ir kie ktai reik- 
šieji darbininkai buvo besust-l tų sugriauti bolševikų valdžią, 
tailcą, bet visuotiname susirin- Kuomet aiškiai pramatyta 
Irime išlygos buvo atmestos, heišvengtina Kaukaze revoliu- 
Darbininkai buvo besutinką, Į ei ja, bolševikų valdžia čniesi 
kad jų algos būtų numažintos priemonių tų revoliuciją anks- 
ant 9.4 nuoš., bet stovėjo, kadĮ čiau sukelti ir,' sutriuškinus re- 
yyrąHi&

mažiau $20 savaitėje numažini- Tuo tikslu Gruzijon pasiųsta 
mo nebūtų. Kompanijos apro- črezvičaikos n kiti agentai, ku
kavo, kad tai būtų permažai, rių tikslas buvo pirm laiko su
kati su pelnu galėtų biznį vary- kelti revoliuciją.
ti. Kompanija siūlė, kad vi-L , Tokiu būdu tie agentai šukė
tiems be išimties būtų niunuš-Įlū revoliuciją ir bolševikai re
tos algos ant 7 nuoš. Bet strei- voliucionierius “numalšino/’ 

’kininloj susirinkimas pasiūly- Vadinasi, pati Maskvos val
inių'atmetė. Įdžiagyvrentojussukurstčsukil-

Streikuoja 2,600 darbininkų. Į ti rr-sukilusius žudė.
Darbininkai prisidėjo prie A- Tiflisę yra slaptas revoliucio- 
merikos Darbo Federacijos, nierių komitetas. Tam komite- 
iJau aštunta savaitė, kai strei- fui į rankas pateko Maskvos 
kuoja. valdžios . konfideneialės''depe-

>——:—u šos, siunčiamos agentams.
PRITRUKSIĄ DARBI- --------------

NINKV- RUSIJON SIŲS DĖLĖ-
Vashington. — Iždo sekre- ■ GAOIJĄ.

toriiĮR Mellon sako, kad visoje Londonas. ZjČad patirti ko- 
salyje gMčsuj patrukti darbi- kios šiandien -a
nuikų. Sako, kad žiemai arti- ly į.
nanta darbai grtiau L &

> ei k <:1 °’ ?a 111 aT !®'kongreso generalS taryba nnta- 
Lrė Rusijon pasiųsti savo depu
taciją. . .

Dargiai Rgs. 2 d. sudegė . 
Vinco Katino duktė 5 mt. U&» 
kūrę krosnį namiškiai pasiMe, . \ 
no iš namų, o jai žaidižant ul£. 
sįdegė suknelė.. Rado nehegy»< 
vą. Žmonėms nebėnaujienįg'; 
toks “paprastas” atsitikima^ 
Tai baisus apsileidimas! 

(“Šiaulių Nauijenos”)
*r -i

Linkuva. Linkuva prieš 
rą buvo paprastas miestelis', p 
karui kaip vidiijinis, taip ii 1$ 

■—"i imu runvin u, niciaMun įy-r oriUlS-VUlZtiaS pakitėjo, Jh<

^ftžiew|voifei4bx4eriu«, ilgam laikui ' 3»a 
4b WWėfenoelmMŠ? ’'<Or 
karą kaikttrių asmenų rūp 
niu -buvo įkurta gimnazija. 
Pradžioje buvo tik keletas že- 
mesniCjją klasių, o šiemet jau 
veikia visos astuonios klasės. 
Mokinių pakankamas skaičius, 
virš 300. Kaip pirma pūs mus 
nemėgo šviesos, taip dabar vi- 
•sr pamėgo, ii* kas tik įsigali, 
tai tas savo sūnų arba dukterį 
leidžia mokslam 
nėra tinkamų gimnazijai rūmą, 
dabartiniuose ankšta, todėl y- 
ra susitveręs komitetas, kuris 
rūpiasi naujų rūmų statymu.

Dar didele stoka butą, mo- 
kiniai vargsta.susikimšę neŠva'- 
riose bakūžėlėse, kur daug li
gą gauna ir tt. Nėra kapita
listo, kuris galėtų pastatyti tin
kamą butą.VA-

Draugiją pas mus daug ;• yra 
“Pavasario” kutopa, kuri gy
vuoja neblogai, šiemet įsigijo 
gražią vėliavą,, be to, dar turi , ’ 
krautuvę, kuri gerą apyvartą 
padaro. • Toliau, L, K. M. D- 
-jos skyrius, kuris narių, bene, 
daugiausia turi, rodos, vilt 
300, taip turi arbatinę ir kny
gyną su skaitykla. Dar Lietu
vos Darbo Federacija ir Ūki
ninku Sąjungos skyrius, šibe 
dvi draugijos nieko neveikia, < 
nors ūkininkai galėtų užsiimti 
prekyba ir tt, bet to nėra, neg 
šios draugijos neturi vadų tin
kamų, kurie būtu joms visa šir
džių atsidavę. Už tai, beveik, 
socialistiška Žemes Ūkio D-ja 
getai gyvuoja, varo prekybą it ‘ 
tt Be to. yra dar du būriai r 
Lr & Sąpmgos, vienas girna, 
mokinių, antras kaimiečių it * 
miestelėnų. iSiauljai daugiau* ; 
šia gyvumo parodo rengtaaĮ.Jl

11'
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šiuomi turime garbės pareikšti, kad L. D. K. S. vajus pra.- 
sideda su PIRMA DIENA SPALIŲ ir tęsis ilti organizacijos 
GLOBOS DIENAI — PRADŽIAI GEGUŽIO MĖNESIO, 1025 
metų. "

: ' Prie šio vajaus darbuotes kviečiame visus organizacijos na
rius ir mūsų prietėlius. Prašome įsidomėti sekančius punktus:

L. D; K. S. yra užsibrėžusi per šiuos metus gauti p,000 
NAUJŲ NARIŲ IR SKAITYTOJŲ.

Idant tų padaryti- tai kiekviena kuopa ir kiekvienas or
ganizacijos narys turi stoti nenuilstantin darban ■— turi nepa
likti nė vieno lietuvio nepakalbinę prisidėti prie L. D. K. S. ar
ba užsirašyti “Darbininką.” Kuopos turi išskirstyti savo 
miestų tam tikrais distrįktais, ir į kiekvieną distriktą paskirti 
žmonės, kurie aplankys lietuvius'organizacijos ir spaudos rei
kalais.

Dėl sekmingesnio darbo reikėtų surengti prakalbos arba 
paprašyti savo vietinio klebono, kad pagarsytų iš sakyklos L. 
D. K. S. idealus, svarbą organizacijos ir katalikiškos spaudos.

UŽ VISĄ DARBUOTĘ ATLIGINIMAS BUS TOKS: Su
stiprinimas L. D. K. Sąjungos — bus sustiprinimas Tamstų ko 
lonijos ir visos katalikiškos visuomenės Amerikoje, iš plati
nimas “ Darbininko” ir-gerų katalikiškų knygų — bus susti- pranešimai apie nedarbą reiš-j^ 
prinimas darbo žmonių pozicijos ir pačios katalikybes. Gi L. Idą tą, kad vasariniams dar- L 
D. X Sąjunga duos sekančias dovanas: 1) GARBĖS VĖLIA-1 bams baigiantis, prie žieminių 
VĄ, ant vienos tos vėliavos pusės bus šv. Juozapo paveikslas, darbų darbininkai dar neaPsl"Į **«««* mm™
ant antros, ant tautini®spalvųfono, bus ^reiškimas dabinta- 'fpL’L
ku idealo, ir 2) GARBES TAURE. Vėliava bus seimo laikė 't.I,™as Į _ __
iškilmingai įteikta tai kuopai, kuri daugiausia gaus narių ir 
“Darb.” skaitytojų iki ateinančių metų seimo.. Gi GARBĖS 
TAURĖ bus įteikta tam L. D. K. S. nariui, kuris daugiausiai 
prirašys naujų narių ir gaus skaitytojų. Be to, Centro val
dyba savo posėdy nutarė, kad ta kuopai kuri ilti šv. Juozapo 
globos dienai daugiausia prirašys narių, galės turėti pas save 
istorinį, dešimts metinį seimą.

Tatgi, gerbiamieji, matote, reikalas organizacijos ir svar
ba iŠ platininio katalikiškos spaudos yra būtinai reikalinga. At • 
liginimas už tai labai didelis — ne piniginis, bet dvasinis — 
tokių DOVANŲ dane viena organizacija savo nariams nėra da
vusi. Darbas taipgi labai didelis. Vienas centras,. be Tams
tų Brangieji nariai ir kolonijų veikėjai- nieko nepadarytų -*• 
visos pastangos būtų vertės.

. Tat, BROLIAI ir SESERYS! mes į Tamstas visus ir kiek
vieną kreipiamės ir prašome stoti svarbiąjan darban ir parody 
ti savo darbininkiškas širdis, pajėgas ir norą darbuotis dėl Die- 

Tėvynėe Lietuvos ir žmonių būvio pagerinimo.

DARBAN! BE ATIDĖLIOJIMO, VISI’? O VAISIAI BUS’
Su gilia pagarbų 7

Jūsų Broliai! A. VAISIAUSIAS, LDKS. pirm.
E. DAUSVARDIS, Sekretorius.

vo,

i ir vai-’

tt

.i ‘ SPECIALIUS PARĖDUS.
Jis.sako, kad darbai didėja. „ ... ■ .—~

■ _■ Londonas. ~ Darbo Partija,
; GEHi REBSHINGO ALGA. P™* Jrašiandie prie Anglijos 

valdžios vairo, darbuojasi pa- 
Washington. — Generolui naikinti užsilikusius senovės 

Per šilingui, kaip ilgai jis. bus į specialius parėdus, kuomet ka- 
gyvas, bus mokama į metus baliaus rūmuose įvyksta bent 
'21,500 dolerių algos. Tikrosios Į kokios iškilmės. Nori įvesti 
.algos vraM0,000 dolerių. Gi į- paprastuosius parėdus, 
'vairių priedų 11,5090 dolerių. —-—  

-------------- - ANGLIJA SMERKIA 
GRĮŽTA. \ TURKIJĄ.

Paryžius.—Julės Jusserand, Geneva. Tautų Sąjungos 
Franci jos ambasadorius Ame- susirinkime Anglija denuncija- 
rikąi, praleidęs vakfejas na- vo Turkiją, kad pastaroji ne- 
mie, išvažiavo .atgal Ameri* prisilaiko taikos sutartiessąly- 
kon. * . : gų, ypač Mogulo žibalo laukų

—— 'reikale.
DERYBOS PERTRAUKTOS. ----------- --

Berlynas. — Anglų su vokieti . LAKŪNŲ LENKTYNĖS, 
čiais vedamos derybos padaryti*. Dayton, O. — Spalių 4 dieną 
ti, prekybos sutartį suiro. Su* Į čionai įvyks tarptautines aero- 
irimo priežastis nepaskelbta^ ‘planais lakūnų lenktynės. Da- 
Pačių derybų vedimas perdėm lyvaus ir Š. V? armijos lakū- 
buvo slaptas.

A

/
Gaila, kad v

f

£
t

1

parodo rmigiaal 
demonstracijas.. Bendrai. 4»n* 
kavini yra visi katalikai 
nes nėra bevei k Uo vinims s<xdfc. 
listinės organizacijos,. noriii 
pavienoų socialistų yra. kuršb 
pakrikę kai žydo bitės ir isį^ 
įstengia sutiorganhtinti,

Ig».U /

-f
r

J, z
• r ■ » z



’*# ’’

■S

X

l 
g?

t

I

f

Ė

negu
Spalio 19 d., South Boston,

>V

: 1 ’

t

. (

t

4

k-:,

t

HTIUil ME MN.I
■ ■' ........ -

Didžioji darbuotė atūžia. Ji 
prasidėjo lėtokai,* bet jam bai
gia įsisiūbuoti ir yra vilties, 
<nd rezultatai Ims džiuginanti; 
visuose kampeliuose darbinin
kai tik juda-kruta —* rengiasi 
prie kažin ko didelio ir labai 1 
svarbaus. Matytis, kad darbo 
žmonių širdyse jau pradėjo kū
rentis gyvoji ugnis; jie tos ug
nies šildomi ruošiasi prie paro
dymo savo jęgų, prie, sujudinir 
mo kolonijų—prie, pasidarbavi
mo dėl savo geroves ir šviesos.

Girdžiame halsus ne vien iš 
didžiųjų, bet ir iš mažųjų kojo- 
nijų: Gyand Rapids, Youngs- 
stmvn’o, Daytono, Momesteado, 
Braddocko, Dai ri šono, Pater- 
sono, Hudsono ir kitų. Tai 
džiaugsmo perlai ir žandine 
priešams.'

NaujojiAngTi jajaupiadeda 
savo dViejų tūkstančių naujų 
narių vajų. Pirimeji šūviai 
pasirodys Nashua, N. H., spa
lio 5 d., yra nujaučiama, kad 
bus labai karšti, mat ten smar- 

at kini -darbuojasi gerb. klebonas 
kun. P. Daniūnas ir vargoni
ninkas A. Stanšauskas. Dides
nėms kolonijoms reikia kiečiau, 
su justi, kad mažosios nepada
rytu sarmatos. Betogi reikia 
vesti tokią mintį, kad .kiekvie
nos kuopos narys būtų pilnai 
persiėmęs,, kad N. Anglijos 
pridorystė prirašyti du tūks
tančiu naujų narių; kad ta min
tis, tas nusistatymas būtų ži
nomas kiekvienam kolonijos 
lietuviui, kad visų N. Anglijos 
katalikų darbininkų širdyse 
degtų neužgesinama meilės ir 
brolybės ugnis;, kad visi darbi
ninkai visuomet matytų prieš 
savo ūkis dulkstančiu stiprių 
kariautojų prieš kapitalizmą ir 
iietuviškai-bedievišką demora- 
lizmą — ardhną draugijų ir 
skandinimą tautystėj.

Gyvieji darbininkai mato 
gaujas visokio plauko šarlata
nų. kurie sukasi katalikų pa
langėmis ir leidžia savo ’ pra
keiktuosius nuodus. Jeigu jįj 
nėnaikinsime, .tai jie suparali- 
žuos viską. Juk jų nūsistaty-; 
mas ne statyti, bet griauti, o, 
griauti ir heproičai pataiko.

Tat’rengkimės prie darbo 
Darba pavyzdingo, darbo ka
talikiško, darbo švento — dar
bo, kuris kiekvienam lietuviui 
katalikui yra brangiausias ir 
reikalingiausias: savo idealų 
auginimas, nuo priešų išsiliud- 
savimo ir rytojaus pagerini
mas. .

Ar jau Tamsta esi gyvuoju 
žmogum Naujoje Anglijoje? 
Jei ne, tai tuoj tapk ir eitų su 
susipratusiais katalikais darbi
ninkais;

ioiiB Į ĄfyifffiĮfcpy Lietuves l^» DAUŽVARDŽIO 
KataSCs PRAKAliyMARIRUTAS

' ~ ... ■ BpdJo5d-,MMhna,M.H,-
- >. T ' . \ lpo piėtųirLowell, Maas.j Viką-
lens padaro laimingais.
keSeninje dolerį kartais mes u A; MM«.
pametame praleidžiame ne* Spalio 12 d., Worceiter, 
naudingai ar kas m^ns jį pa- Į _ p0

~ , y_ d,# Atliol, Mom. —
vakare,

Spalio 13 d., 'Gardntr,
— po pietų, 

Spalio 13 d., I’itchburg, 
Maaz.—vakare.

Spalio d,, Lynu, Nto, —

 iy

✓katalikų toms mokykloms, ku-. 
«Iriomis katalikai nepasitenki- 

Įna? Prie viešų mokyklų Ame- 
| tikos katalikai sava mokės
imai s turi prisidėti, o jomis ne- 
| pasitenkindami turi savo keliu 
lapsi dėti mokesčiais, kątlsavas 

” (mokyklas užlaikyti.
(THE WORKER) į itXT - „ - -

■ ■ ■ ‘1 “Naujienos” visai nesenai
Kablisbed every TUESDAY, THUBSDAY and SATURDAYĮšaukė, kad “klerikalai” smau-

* --------—by~—— x gia Marijampolės Realinę Gim-
BAHfT JOSEPH’8 MTHUA1UAN R. C. A88OCIATION OF.LABOR I naziją vien dėlto, kad jai val- 
TtOared ax Becond-clas* matter 12,1915 the poat offlce at Boston, Mao. i diską paramą atsakė. .Dabar 

under the Act of Mareli 3,1879.’’ | džiaugiasi, kad Francijos val-
•Amttancefor maillng atspecial rate of postage provhledfor In SeetlonllOtld/Ja Elzase ir Lotaringijoj 
.ą Act'04 1917’ aathorlzed on Juiy 12,1918.” I smaugia parapines mokyklas

. SUBSCRIPTION KATES t ir atima progą vaikams dėstyti
Hf^Mrly , «^4.50 Į tikybos ir doros mokslą hiokyk—
Bortonandsuburbs *’“£>?[loję. F-rancijoj katalikai, kur

- v. / _ . ...\ •• .. [kas labiau smaugiami,
’T’*’* " ; .i ** [laisvamaniai Lietuvoje.

D A C T A tt E I E Q tuliku mokykloms trūkumus Į 
patys pasirodytų su geresnė
mis mokyklomis. Bene gudrūs] 
lash’odote priekaištus daryda- 
mi bei kritikuodami.—Fi-ankĮ 
Urane* sako: “ Critieism is tlie] 
easiest thing in the world. We 
latter oiirsclves that critieism 
is a sign of superior inteligen- 
ee. It, is no t. It is usually a 
«gn of ba<l aliaJ1nerS lacfc ..ur K B #
oJ sPlt-reatmmt, and of entae t Aętin?, Head rf thp
įgiun-ane? ot p^holog}-. 1 he DeparfllIent of Zwl w 
biggert mumakttU m the w»Id ointat a[i pel,tianent Head. 
<-an tad fault wdk the noaterf I f yepal.tment;>...
man m tke \vorld ’ - 1 .. . • -.

, _ ,, Biviekis zoologijos mokslusAr supranta tą “Vienybes” . . _ . ... ,1 “ J baigė.ir daktaratą gavo Cliica-
gos-universitete. Jis Maniloje 
filipiniečių studentų ingi jo 
simpatiją, kad minėtas stu
dentų laikraštis judėjo^ smagų, 
liumoristingą straipspelį apie 
niūsų tautieti. Tas štraipsne- 

Į lis turi antraštį: Students Are 
not mučh Good at. definitions 
Būt tiieir Intenttons are beyond 
Imagination. Rašoma ten:

“Professor Sivickis of tlie 
[Zoology Department almost 
lauglied liis Jungs out. ‘ Let .us 
partake of the fun. Professor 
'Bivickis was reading examiria- 
tion papers in Zoology. And 
these are what he found: 

“ ‘Carnivorous animals- are 
animals that eat grass? Ir tt.”

SBugsejo 28 d. š, m. sukako 
W ineią nuo isteigimo marksi-

■ nio Internaeijonalo. To Inter- 
' nacijonalo tikruoju įpėdiniu la

kuoja save bolševikai. Mark
sizmas steigėsi tanų kad page
rinus darbininkijos būvį. .Ru
sija yra pavyzdžiu, kaip darbi- 
ninku būvis per mafksizmą ta- 

. po pagerintas.

Pranas Šivickis, kurs prieš 
porą metų Amerikos valdžios 
buvo pašiurtas “acting head” 
zoologijos .skyriaus Filipinų n- 
nivei’sitete Maniloje, dabar, 
kaip The Philippine Collegįan, 
rašo mūsų tautietis paskirtas 
to skyriaus pilnu perdčtiniu. 
Tame laikraštyje rašoma:

‘ “ Dr. P. B Sivickis,

/

Y.
A

1

, Pereitą savaitę lllinois vals
tija susilaukė naujo skandalo. 
Mt« Varnon miesčiuke La\v- 
icnee M. Hight, protestoniškas 
pastorius, prisipažĮno nunuo
dijęs savo pačią ir vyrą mote
ries, į kurią jis buvo įsimylė
jęs. Laisvamaniai iŠvedžioja 
iš to, kad to pastoriaus pikta- 

< daryhė ne menkesnė už bedie
vių Loebo ir Leopoldo. Pasak 
“Naujienų” kaikurie laikraš
čiai sakė, kad Loebas su Leo
poldu dėlto atlikę žmogžudys
tę, kad juodu esą ‘bedieviai/ 
Bet kodėl dabar nužudė net du 

/ žmoneskimi gus.” Abi pikta
darybės baisios, bet vis-gi pa
storiaus, galima sakyti, niau
kesne piktadarybė, šitame at
sitikime kriminalo akstinas bu
vo meilė, o Loebo ir Leopoldo 
motyvas koks buvo? Jiedu pa
pilde kriminalą “tor escite- 
ment,” “for thrill.” Toliau 
jiedu prisipažino, kad jiem 

' žmogžudybę papildyti lygu pa
sirinkti valgykloj pietus. Jie
du nei kiek negailėtos savo 
pikto darbo. Pastorius, rei
kia tikėtis atgailafe už savo 
piktadarybę. Toks tai skirtu
mas.

“ Vienybės”! 
redaktofiusl Kad lengviau būt 
suprasti, tai paduosime ir ver
timą. Cituoti žodžiai reiškia: 

“Kritikavimas yra lengviau
sias daiktas ■ pasaulyje. Mes 
sau įsikalbame, kad kritikavi
mas vra augštesnos inteligenti-1 
jos ženklas. Taip nėra. Pa-į 
prastai yra tai ženklas storžie
viškumo, stoka susivaldymo ir 
visiškas- psichologijos nežino ji- Į 
mas-.Didžiausias pusgalvis pa- 
saulėje gali rasti nedatekliųj 
pas švariausią pasaulyje žmo-

- Laisvamaniai yra vieni di-' 
džiausiu jų pusgalvių pasaulyje, 
ries jie nei jokios lietuviškos 
mokyklos neįsteigę, o vien nie
kina katalikiškašias.

e.4
1

Bra®gw« Sagutės; praėjus' 
fcrihtiama ir sulaukti# 

rudMof kuomet užsi
daro vmokifi išvažiavimai, mes 
gauname progos padirbėti taip 
sakant, apie namus. Padirbė
ti turime labai daug, aaa dar
iai tiek susitrųkde vasaros me
tu kad nei galo n^i krašto ne- 
sunato. Ypatingai pas mus lie
tuves ir lietuvaites toji “vasa- i 
ra” gal buvo per ilga, per 
karšta ir dėlto mes taip toli at- 
sijikome darbe nuo kitų. Tik 
trumpą valandėlę.pastudijavus 
kultūros dėsnius, išvystame,: 
kad. nėra šiandiena tautos, ar 
Šalies, kuri nedirbtų h- ne pro
gresuotų ekonomijoj bei apšvie- 
topTasyraatliekamasujun- 
giant spėkas ir turtą vienaton. 
Nes suvienytas turtas, protas 
sudaro galingąją jėgą, su ku
rios pagalba viskas nuveikia

ma — padaroma.
Ištiesų nors mes ir esame pa

silikusios kiek draugijos kely
je bet nesitandame tyruose už
miršimo. Daugumas iš mūsų 
pasiekėme mokslą — pažinome 
pasaulį, jo civilizaciją, ir jau 
nuims kelias atviras į prakilnų, 
naudingą ii- reikalingą darbą.

Ačiū darbštumui ir pasišven
timui mūsų vadų ir pirmtaku- 
nų, šiais metais apvaikščiojo- 
me dešimtetinį .fnbiliejų vienos 
iš svarbiųjų mūsų visuoin. or
ganizacijų, t y. A. L. R. K. Mo
terų Sąjungos. Skaitome jos 
Mares jau tūkstančiais ir jos 
nuopelnai yra pažymėti istori
joje. , Taipgi milžiniškas dar-. 
Lbas jau padarytas. Lieka dar 
mums prisidėti po šapelį ir jau- 
mūsų tikslas atsiektas. . Lietu
vės ir lietuvaitės skaitydamos 
protokolą šio jubiliejinio Mote
rų Sąjungos Seimo patėmysite 
planą veikimui mūsų šiais me
tais. Tas gražus planas yra iš
margintas žodžiaisibei ženklais. 
DOVANOS-DOVANOS — Do
leriai. Tie doleriai naudingi 
•kiekvienai iš mūsų ir jie paima- 
!mi nevien jau esančiai sąjun- 
’gietei,. bet ir kiekvienai kandi; 
dalei — moterei — merginai. 
Pastoti sąjungiete gali kiekvie
na bile dieną, o dirbti tokį dar
bą, kokį -mūsų pienas parodo 
yra gražu ir prakilnu, tik rei
kia didžiuotis. Neviena iš mū
sų išsivaizdinus, pratarėme sa
vo draugėms kaip-gi čia lysti 
akysną nesavais reikalais ir vi
lioti dolerį iš jos prirašant ją į 
Moterų Sąjungą, užrašant jai 
naudingą-gerą laikraštį ar par
duodant jai bilietą, Į puikų vie
šą pasilinksminimą —puotą. 
Juk tai tas yrą perdaug. Bet 
to viso jos gali apsieiti, o cen
tas paliks kitiems' reikalams, 
gi laikas jų pasilsiuL.. Sesu
tės, jei taip mūsų protas vado
vą u j a. tai klystame; mes eina
me pasauliui priešingu keliu, 
mes viską griauname, o nieko 
nestatome I Mes artimui užvy- 
dime gerovės, mokslo ir apsau
gos. Jam linkime vien tik pa
vojų, tamsumą. Iš tos tai prie
žasties' jms mus, niūsų ir mūsų 
vaikų ateitis užmiršta, rytojus 
tamsus — Šaltas — beširdis.? 
Tik žvĮl^terūkim sesutės į mūJ 
sų .kaimynus — svetimas tau-: 
tas ar ir jie nedi^sumu pri
sidengę, kaip nekurtos iš mū-» 
sų, ranka numoję, šalinasi 
nuo visokiausių draugijų^ ap- 
drandų Visai ne! Jie laiko 
aau kasdieniu užsiėmimu, gyJ 
veiijmo pareiga darbu visuome
nes labu ir tuohd jie didžiuoja
si. Ir jie teisingai didžiuojasi!’ 
Mes ir privalome didžiuotis iš 
darbo, kuria teikia artimui ge-• * • * •

vagia. Nesakau kad mūsų keše- 
nius privalo būti tuščias bet la
bai yra naudinga ir būtinai rei
kalinga kaip kuriuos iš tų dole
rių ĮvesdinCrį saugų — pelnin
gą ir užtikrintą mūsų iždą iš 
kur tto mūsų doleriai nebus iš* _ ___
vogti ir mes juos be tikslo »e-Į vakari

Spalio 19 d„ Lawrence,išaikvosime. Atėjus blogai die
nai ar senatvei mes iš to suvto-Įiffaį* -— po pietų, 
nyto turto pasiimsime gal dau
gel kartų daugiau negu būsime|Ma«s, — vakare.
jin padėjusios. Dar daugiau gpalio 25 d., Middlėboro, 
(negu mums grįžtanti doleriai [Mass.

naudos bus iš to kad mūsų ne- gpalto 26 d., Norwood, Mass. 
-vie^-suvtoųyfaš -turtas—bet -irf^ o pietų?“— ------ 7“—

t.
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Mūsų protaMrmūsų žodis, inū- gpalfo 2Ū X Cambridge, 
--~y~—2-~ — vakare,

Lapkričio 2 d., Brighton, 
P° Pietų.

Lapkričio 2 d., Montello, 
Mass. — vakare.

sų moralė jtoga lieka amžinai[Magg, - 
nepergalimi gyvenimo verpetų. “ “ 
Juk ir gamtos įstatymai aiškiai Į Mass* 
mums rodo, kad išturės ir pa
teks tik tas, kuris bus tvirčiau
sias ir tinkaiausiai surėdytas 
apsiginti visokį blogą bei pra
žūtį, Žodžiu sakant kur vieny* 
be ten ir galybe.*

Taigi gerbiamos sesutės Mo-

y 

la

Viršuje paduotų kolonijiį 
veikėjai malonėkite užimti sve
taines ir darykite stipriausius 
prisirengimus. Megikite pa* 

................ ........ ...... marginimui suruošti kokius 
terų Sąjungos vajus, prasidės]ptidėčkus: monologus, dialo* 
su pirma diena spalio šių metų] ^us>. daineles ir tt. Jeigu pa- 
ir baigsis Su pirma diena balan-1 nei^e>, Ž6® mes pagelbesL

džio. Prisirengimui į tą darbą!11}6; Duokit kųogreičiausial 
laiko jau mažai liko ir dėlto da-r’lni‘b •®saine pasirengę Tams* 
bar kviečiu visas A. L. R. K. P* visuos© reijca-
Moterų Sąjungos kuopas ir iuose- 
kiekvieną jų narę daryti spe-J RUOŠKITĖS — NESNUDU- 

 

cialius posėdžius sudarymui j RJUOKIT.

J. V. Smilgis.
125 Cherry Btw 
Cambridge, Mass,

1

padaryti naudos mūšų'sąjungai| 
ir podraug pačios sau ir savo 
draugėms. .Tegul laike to va-j 
'jaus nepalieka mūsų sąjungie-1 
čių neaplankyta nei viena lietu 
vių šeimynos g ‘ “
nelieka užmiršta neprirašyta į 
Moterų Sąjungą nei viena lie
tuvė katalikė, moteris-mergina 
pradedant net nuo 5 metų am
žiaus., Jei t.aip padarysime, 
tai mes parodysime medę arti
mo; nušluostysimė ašaras ver
kiančią šeimynų, aplankysime 
jas ligoje, palaidosime įniru
sius ir suteiksime prieglaudą ir 
apšviėtą gyviems. Mūsų dar
bas prakilnus, šventas ir pil
nas yra artimo meiles, Tad-gi 
dirbkime, o Visogalis mums 
palaimins.

•/* v.

T

jrintelėl Tegul Į jeį paklaustų tavė: kas nau
dingesnis, saule ar mėnuo? — 
atsakyk: mėnuo. Nes saule 
šviečia dieną, kuomet ir be to * 
šviesu, o mėnuo nakčia.

Kozmą Prutkov.

“Tautos Vairo” num.. 25 
gerb. Ant. Smetona^ atsako 
“Lietuvos Žinių” vienam ben
dradarbiui, kurs gerb. Smeto
ną šlykščiai apšmeižė. Viso
kios rūišes laisvamaniai Lietu
voje ir čia Amerikoje šūkavo ir 
tebešūkauja apie klerikalų dik
tatūrą, klerikalų siautimą, kle
rikalų terorą. Gerb. A/Sme
tona nurodo apie liaudinin
kų diktatūrą, jų bičiuliavi- 
mąsi su lenkais, siauriniiną ma
žumų teisių. Gerb.- Smetona 
be kitko rašo:

“p. Grinius ir p. Sleževičius 
Hymanso projektais buvo ‘už
sispyrę’ suvesti Lietuvą unijon 
su Lenkija per bendrą . abiem 
tautom seimą. ., Būdamas mi- 
nisterių pirmininku, p. Sleževi
čius siuntė be Prezidento ir Mi
ni sterili Kabineto žinios dvari
ninką Narutavičių ir kitus pas 
Pilsudskį tartis... p. Sleževi
čius piršosi, dar-gi reikalauto 
reikalavo per du sykiu, (vieną 
Vilniuje ■— 1918 m. pabaigoje, 
antrą Kaune 1919 m. pradžio
je) būti Lietuvos diktato
rium.” ■ .
. Gerb. Smetona nurodo ir 
daugiau tokių, faktų.. Taip su
siteršę, liaudininkai ir jų ben
draminčiai nebūtus - daiktus 
prikiša ir gerb, Smetonai ir 
“klerikalams.” Vis' tai da
ro, kad pačių ne gryna sąži
nė. ■

Ulricagos “Naujienos” džiau
giasi iš to, kad Franci jos val
džia nutarė ■ panaikinti katali
kiškąsias mokyklas Elzase .ir 
■.Lotaringijoj. Tas laikraštis ra
šo:

“Francijos įstatymai reika
lauja, kad visi vaikai lankytą 
pradines mokyklas, ir kad tos 
mokyklos- būtų valdžios kon
trolėje. Pritaikius tą įstatymą 
Elzasui ir Lotaringijai, tenai, 
vadinasi, visi vaikai irgi turės 
lankyti valdiškas, 
Amerikoje sako, 
(publie) mokyklas, 
gamš, . parapijos 

: kibius religinėms
joms nebus draudžiama užlai- 
kvti savo privatines mokyk
las.”

Tai kam tada' tos privatinės 
reikalingos, kuomet Įstatymai 
reikalauja, kad visi vaikai lan
kytų valdiškąsias 'mokyklas. 
Juk vienu laiku nei vaikas, nei 
kitokis daiktas negali būti 
dviejose vietose. Ar-gi jau 
nei tiek pas socijajistus nėra 
tolerancijos ir teisingumo, kad 
padaryti nors taip, kaip Ame
rika, kur pampinės mokyklos 
valdžios pripažintos ir tėvai ga
ji pasirinkti vienas ar kitas?

•-

DRUSKĄ IR BAKTERIJOS.

Profesorius Forsteris darė 
bandymus, kaip veikia valgo
moji druska Į mikrobus. Ban
dymai parodė,, kad. valgomoji 

; druska veikia į mikrobus ne 
vienodai. Ghplerinės baeylos 
nuo druskos gieįt pragaišda- 
vo, tifo gi bakterijos ir kiau
lių maro grybeliai pasilikdavo 
nęnugaišę neti kėlių mėnesių 
laikotarpyje. Džiovos baeylos

* sūdytuose lašiniuose; irgi gy
vena. Šis faktas aiškiai rodo, 
kad sergančių džiova gyvulių ■ /

‘ išsūdyta mėsa turi savyje džiQ- '-5 
' vos bacylas. Tas pats pasiro

dydavo su sergančių cholera
* arba kitomis užkrečiamomis li
gomis kiaulių mėsa. '

4j ’ 1
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M.V.
“Vienybė” mums pastebi, 

kact mes nieko neatsakę Į jos 
priekaištą, kad parapinės mo-: 
kyklos neturinčios lietuviškos 
dvasios mokyto jų.ir kad josė 
poteriai statomi augšeiau- iuok- 

• slo. Atsakyti nieko nereikėjo 
dėlto, kad priekaištas buvo be 
prirodymo. Bet mes dėl argu
mentavimo daleidome, kad taip 
yra, kaip “Vienybė” sakė ir 

' . klausėme “Vienybės” ar verta
tas mokyklas paniekinti ir dėl 

' tų trūkumų jomis nesinaudoti, 
O'leisti savo, vaikus Į viešąsias 
mokyklas. Jei mokyklų klau
sime laikytis ten, kur geriau, 
sakėme “Vienybei,” tai to pa- 
'ties reikėtų, laikytis ir lutuose 
klausimuose. Pavyzdžiui, ang
liški laikraščiai kur kas dides
ni, pigesni su daugiau žinių ir 
raštų. Todėl reikėtų, “ Vieny
bės” logikos laikantis, savus 
laikraščius uždaryti ir griebtis 
anglišką. Čia tai ištikro - ‘Vie
nybė” pasirodė bejėge ir pri
kišu nusapaliojimą.

>

»*■

> '■

fr

r

*

t

i f
- f .

-

f

-- Ę

arba, kaip 
‘viešąsias’ 
Bet kurd- 

arba kito* 
organizaci-

*

Tavo Draugas.

Popiežius LEONAS XIII sa
ko: ‘ ‘Katalikų priederme yra 
galingai paremti katalikiškąją 
spaudą.” _ _ w

< 3

“NEBYLYS.”
" ■■■■-! i! /

Ranką ištiesęs, nebilvs pra- 
išmaldos, mykdamas:

— Aaa... ninim. . . aaa.. .
— A, kaip gaila Tamstos* 

Priimk dešimtį dolerių. O,. ar 
senai jau Tamsta nebylys?

— Tai, jau dešimt metų, po
nuliu ‘ •

-V so
f

r -

t

4

Tame pat numeryje “Vieny 
be” piktai atsako “Draugiu,” 
kurs laisvamanių Amerika te/ 
pripažino 7,000 asmenų, “Vie
nybe” jų priskaito 114,000. Tai 
kodėl šitoks būrys kuriam ne
va tik lietuvybe terūpi ir lietu
vybę augščiau visko stato, ne
pajėgia nei vienos mokyklos į-

“Nauijenos” rašo: “Kuni
gai vis dar negali sutikti ^u ta 
mintim, kad mokykla turi būt 
atskirta nuo bažnyčios. .Kur 
pas juos teisingumas? Juk mo
kyklas užlaiko visi piliečiai sa
vo mokesniais. ^Kokiątęisę‘J::U“ 
ri katalikai reikfalauti, . kad jų 
mokykloms duotų pinigus tie 
žmones, kurie nesutinkil su jų j- 
sitikinimaisT”

O kokia teisę kitokių iSlįy

DETROITIEČIŲ DOME!

Detroito (W««t Sidės) Uotu- 
viama pranešame, kad viri no* 
įtintieji gauti “Darbininką” 
bei girų knygų gaUto.krriptU 
pu nosų

VISUS 
SPAUDOS DARBUS

* riuridte j
“D ARBXNXHKO’’ 

SPAUSTUVĘ
Kurioje greitai, gerai ir 
pigiai atspausdinama : 

KNYGOS 
KONSTITUCIJOS 
PLAKATAI 

’ TUOKTAI 
LAIŠKAM ir 
KONVERTAM 
ANTGALVIAI, 
UŽKVIETIMAI 
BAR CHEKIAI k tt 

Su visais spaudos darbais 
^visuomet kęefokįtSs , pas 
mus o gausite geriausj pa-

i

* .*

■*

' • m .
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Už svajonių savo mintį,
'.AM,lengvai galiu numirti - 

Laisvas aš, ir ji laisva, 
Skrieja vargą palydėjus, 
Etero banga melsva, 
Laimę rast man pažadėjus t

Per širdies troškimų galę 
Pamyluoju aš mergelę — ‘, 

Ir ramiai tuomet galiu, 
.Jai gyvybę paaukuoti,, 
Jei tik ją karštai myliu, 
Jei ji gali laimę duoti.. .

Jurgis Daina.
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tarnavimą, ’ » 
“DAABDfllIKAi”

WWMtBredwv

ĮJet jei ašaras karčiau 
Ir nuožmias vargų kančias,

Man likimas'^iano teiks 
Tarp nelaimią, pamylėjus 
Šiurpulingai susikeiks 
širdis meilė pulydėjusi..
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AUSY*.

JAUKUDO IWA*IMTI8.

GERA IS BLOGA.i

Kabliukas.
X

8IOUK CITY, IOWA.

Sutuoktuvės.

f

I

KAIP

KRAUTUVĖJE.

I*.

Vietinis.

T

v.

4 '

KUNIGUI KALĖDOJANT.
Kunigas. — Pasakyk, Petriuk, 

kiek yra Dievą? .

Vienuoliui meluoti, kaip į 
meluodavau, dėlto praloi

W. M.

vos istorijos, dabar jau tarime -ir 
kapinės, tai garbė priklauso mū
sų klebonui Zabielai.

t

WORCESTER, MASS.
» • .

Mūnšainierių vargai.
Čia policija taip smarkiai
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i, uzsi-

cijos adresas: “Panevėžio Balsas,” Laisvės Aikštė 1 lhų!< 
Panevėžys, Lithuania.

, • *•
Viept sąvaitė atgal,, pas miąs į- 

vyko pokernikų išvažiavimas ąnt 
vandens. Sunaudota 2 galionai 
Snapso, I galionas stipriausio spi
rito, sumaišytą su visokiomis šak
nimis pritašyta specialiai, kad iš
gėrus kelias ^^čSrkas” būtų nebai-!

* su ne tik žmonių, bet ir nuo vai- 
duoklio. Tą išvažiavimą priren
gė kazyrią kunigužis A B. Kad 
prakilniau pasirodyti, įsidėjo 2 
sudžiovintu sūriu, vieną didelį: 
kablį ir armoniką, Su sūriais no
rėjo pavaišinti savus narius, su 
kabliu pagaut didėlę žuvį, o ar
monika, tai dėl pasilinksminimo, 
bet kitaip iš to viskas išsivystė. 
Fonas A. B, niekad ant vandens 
nevažinėjęs, drąsiai mane būs 
“good time!” Štai įlipęs į siau
rąjį laivelį nesuspėjo pasakyti

• o-pa! kaip ^plue-bum” ir vande
nyje sėdi, laime kad ten buvo van
dens tik iki kaklo, bet armonika, 
sūriai ir spiritas atsidūrė į dugną, 
0 instrumentas pasikėlę aikštėn, 
bet jau dumtavė buvo suįrusi, gi 
visą jų amunicija žuvo. P-nas A. 
B. liko sveikas. %

Dzūkas.

- to • *
pinigus palik, p aš tave palaidosiu 
ir da man liks pinigų keli doleriai 
ant galiono mūnsainės. Po ilgai 
burdingbosio kalbai, Šimas atsisa
kė kunigą prašyti į namus ir varg
šas pasimir|zmiesto ligoninėje ne- 
Isusitaikęs su Dievu. Bet kur ta
po palaidotas, tai niekas nežino įr 
kaip žinoma, Vienakis burdingbo- 
sis nieko nelaimėjo, nes Šimas pi
nigą neturėjo. Mat. už Šimą in- 
surance mokėjokokia tai svetim
tautė, pas'kurią velionis dirbo. 
Tai-gi matote prie ko priveda ne
teisingi šeimininkai. Patartina vi
siems seniems Bingeliams tokią 
burdingbosią saugotis ir su jais 
neužsidėti.

DIBBtIIįtik

feavo stabą lenkui, o pastaras^į- 
hitaisė toje stabojė bravorą, J gi 
pats gyveno kitur. Vi^is ėjo Ia- 
ihtoi gerai, bet vieną dieną gerasai 
mūnšaįnas sukėlė nesusipratimą— 
Uždegė lenko garadžią ir automo
bilių, tai p. Kilikas bėgo gesytą, 
bet ant nelaimes susižeidė ir ga
vo kraujo uždegimą. Dabar jis 
randasi Hartfordo ligonbuty ir y- 
ra blogoje padėty, turbūt, reikės 
plauti koją. O bravarninkai yra 
skundžiami, vienas yra po pabau
da $2,000, o kitas pabėgęs ; ją teis
mas bus rugsėjo 29 d.

ŽIUPSNELIS
--- ..r-—.... —

... Surinko 
DZŪKAS MUSTEDOETIS.

K

GUDU OT ATSAIYMA8.
- - r •

Pavargėli*. —• Geriausias seimi
ninke, pasigailėk manęs vargšą, 
paaukuok nors kelis centus.

šdmininkM. — Na, .gerai, bet 
pasakyk man, kur ta gyveni?

Pavargėli*. — Dabar čia, o pas
kui ten...

" Petriukas. Devyni.
Kunigu. — O kur Dievu gyve 

na? -1
Petriuku, — Karklyne.

sprugata per duris ir galų gilė vi
si išbėgiojo.

a

MOKYKLOJE.

Mokytoju. — Vaikai, kada gc 
riausiai rinkti obuolius ir. kriau
šius?

Mokiniai. — Kada sodininkas 
miega ir šunų sode nėra.

..
PAB GYDYTOJA.

Gydytojas ligonio žmonos klau
sia:

— Ką šiandien valgė tavo vy
ras? \

— Veršieną — atsakė žmonių
—- Ar su apetitu? .

’ -^le, su kopūstais. . ”'

nuolininkas bylą praloti 
’nublynas turėjo visas 
mokėti. Tada kiti vienu 
šia vienuolio advokato: - ų

VIENS KITAM UŽSIMOKĖJO.

Advokato šuo pavogė nuo mėsi
ninko mėsos gabalą. Kartą pro 
šalį praeinąs, mėsininkas paklau
sė:

< — Ar turi savininkas šuns už
mokėti už tą mėsą kurią jo šuo 
pavagia?

—- Taip tari užsimokėti! — at
sake advokatas. .

—- Tuomet mėsininkas pareikš-' 
lavo l lito, pasakodamaSj kaip 
advokato šuo pavogė mėsos gaba
lą. -

• Advokatas užmokėjo, bet namo 
parėjęs, parašė sąskaitą, kurioje 
pareikalavo penkiolikos litų nuo 
irnesininko už patarimo pasiklausi- 
mą.

Jaunikis prieš jungtuves ėjo iš
pažinties; atsitraukęs nuo kunigo 
atsiminė, kad jampakulosneuž
davė. Sugrįžęs atgal prie kunigo 
-ta klausia, kokią pakiltą daryti už 
tuuodėmes? ~

— O kam tau kitos pakiltos, vai-' 
(keli, kad ta imi pačią! atsa
ke kunigas. •

: Sveikas gyvas, Juozai, senai
matytas. Na, kaip gi ta gyvuoji? 

i — Ne per puikiausiai, draugu
ži! Mat, aš apsivedžiau.

— Na tai gerai! Privalai 
džiaugtis,

—-Ne'taip gerai, kaip tau atro
do s gavau blogą žmoną.

• —O, tai didele nelaime!
Ne tokia vėl didele, kaip ta

Du jaunu vaikinu asiitail 
nai panelei. Vienas jų leitąį 
kas, antras valdininkas su 
mis ausimis. f
Leitenantuka* (į panelę). —*

> bai negražu, kuomet pu 
ausys kaip asilą, tiesa?

Valdininku (rimtai), — 
negrąižau, kuomet asilas tari fiį 
gaus ausis.UTICA, N. Y.

Didis ta nepąprastas’vietinių lie
tuvių apvaikščiojimas įvyko nedėį- 
dieny, rugpiūčio 17 d. Nedėldie- 
nį iš ryto vietinėje šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje atlaikyta iškil
mingos pamaldos ir pasakytas pri
taikintos pamokslas, po piiialdą 
visi .lietuviai ta draugystes su iš
kilme nuvyko į kapines, kur atsi
buvo pašventinimas kapinių. Vi
sas pašventinimo "Ceremonijas at
liko vietinis klebonas kun. Pranas 
Zabiela. Jo žodžiai neišdils.tf Ne
igsime nei vieną tarp mūsą, kuris 
iškeliaudamas iš savo tėvynės Lie
tuvos, nuo savo tėvą, būt manęs 
kad turės ieškot vietos dėl savęs 
kapinėse; visi žadėjom ta buvom 
pasiryžę tuoj aus (kiek pabuvę) 
^t-įžt į tėvynę, bet likimas kitaip 
sutaisė ,ir tarime ieškot amžinos 
tėvynės šioje Amerikos šalyje.” , 
' Iškilmėse dalyvavo sekančios 

'draugystės: . šv. Kazimiero, šv, 
Antano, šv. Juozapo ir moterų.; 
Saldžiausios Širdies Jėzaus Dr-ja, 
šv. Jurgio dfrjąJšHerkimer, N. Y., 
šv. Jono iš Frankford, N. Y. ta uk- 

i rainų šv.‘ Petro ta Povilo dr-ja iš 
East Utica, N. Y.-

Didžiuojamės mes lietuviai savo 
darbščiu klebonu kun.'Zabiela, ku
ris’ nesenai pas mus, bet jau gerus 
vaisius yra parodęs dėl paraipjos 
ta tautos, prie jo gyvavimo įsigi
jom svetainę, ta lietuvišką mokyk
lą, kurioje -vaikai mokinama lie-

■f

Rūgs. 6 d. kun. J. Česna surišo 
amžinu moterystės ryšiu Juozą.Če
pėną sli Elžbietą Biliauskiene. Lin
kime jiems geriausios kloties.

Naujas vargonininkas.* J. 
z Labai džiaugiamės sulaukę nau
jo gabaus vargonininko, būtent do
ną Rakietį. Pradeda jau veikti. 
Girdėtis kad jis rengia koncertą. 
Laukiame. '

Vakarėlis.
išvažiavus moksl. Joiiui Žabu- 

Iioniui į seminariją, atsirado nau
jas veikėjas — Juozas Juodelis. 
Rūgs. 21 d. jis surengė vakarėlį, 
kame buvo vaidinta “Nutrūkusi 
Styga,” pasakyta ilgas juokingas 
.dialogas, po tam kleb. perstatė 
vargonininką, kuris kelis, žodžius 
prakalbėjo ’į susjrinkusius ir cho
ristai padainavo kelias dainas var
gonininkui ant piano akompanuo-. 
jant. Sekė šokis.

* < 

Moksl * 7iai.
Įš šv. Kazimiero parapijos da

bar Adolfas Žibąs ir Antanas Ga- 
gelis lanko vietinę Tėvą Pranciš
koną kolegiją ir Vanda Biržėtai- 
te katedros High School, Kitą 
metą gal tris syk tiek lankys augš- ftuviškos kalbos, rašybos ta Lieta- 
tesnes mokyklas. Duok Dieve !

Brangus yra mokslas, bet tikė
jimas brangegsnis. Statykime ti
kėjimą pirmoj vietoj, mokslą ant-- • 
roj. Be tikėjimo mokslas neuž
baigtas, Katalikiška mokykla pa
mokina žmogų tarnauti Dievui ta: 
žmonijai. Katalikiška mokyklą

- ' >

yra ideališka mokykla. Siųskim® 
visus vaikus į tokią mokyklą.

Reporteris.

pya^ 
dėjo naminės gamintojus gaudyti, 
kad tankiai pasitaiko, kad susiti
kę mūnšainierį ant gatvės, tuo- 
jaus ir ieško po kišenes, mat pas 

; taos dėdes, girdi, trūksta man<įa< 
gurno. Čia mat randasi tokių, ku- 

**' rie yra pabėgę iš kitų miestų, iąa- 
>.. . nesau, kad TVor c esteris bus lais

vesnis, . bet varsai apsiriko, girdi, 
kur bėgsi, kur nebėgsi, visur tas 
pats. , Čia neseniai viena moterė
lė šu savo žentu atbėgo is Loveli, 
Mass., mat ten jiems nesisekė, tai
gi manė kad čion laisvai atsikvėps 
ir galės savo biznį runyti, bet kur 
tau, detektyvai pasitiko ant gat
ves ir be jokios ceremonijos pažiū
rėjo į krepšį ir žinoma, atrado 
puskvortę ir kas-gi atsitiko ? -Dė- 
'dės, minėtos mamutės, nepaleido, 
bet liepė užsimokėti $50 pabaudos

- arba už prohibicijos sulaužymą ir 
prie to da pridėjo tris mėnesius 
kalėjimo, girdi lenais rami viete
lė delei poilsio.

Dabar parašysiu apie kitą daly
ką, Čia pasvieną vien-akį gyve
no tūlas Šimas. Tas Šimas taįpj 
mylėjo mūnšiną kad begeriant Ši
mui, visi jo viduriai supuvo, reiš
kia, Vien-akįo burdingierius sun
kiai susirgo. Šimui susirgus, at
lankė vjena moteris ir patarė jam 
paprašyti t kunigą į namus, idant 
Šimas susitaikytą šu Dievu. Ši-: 
mui tas patiko ir prašė kad jam 
kunigą paprašytą. Išėjus moteriš- 
Ikei i§ tą namą, ateina į ruimą Ši
mo Vien’akis “burdingbosis” ir 
sako: Ką, Šimai, ta šauksi kunigą, I 
o kam tau kunigas^ girdi, kaip nu-J 
mirsi, tai tau reikės mažiausia $50 lietuvio su lenku susidraugavimas, 
užmokėti. Girdi, verčiau man tuos būtent: p. Kilikas paraudavo jo

t

manai: mat, ųi tarėjo 10,000 doL 
kraičio.

— Jei taip, tai neturi ko nusi
minti! Tau puikiai pavyko!

— Ne taip puikiai, kaip tau at
rodo. Matai, už tuos pinigus aš 
pripirkau daugybę avių’ir visos 
pastipo marui užėjus,

— Te, kad norė jai! Tai jau vi
sai bloga!

' — Na, negaliu sakyti, kad bū
tą labai‘bloga, nes už jų vilnas 
gavau daugiau pinigą, negu man 
avys kainavo. • . _ 1

— Turi ljiimę, broliuk, reiškia, 
Jtau ne tik sugrįžo visi nuostoliai, 
bet dar ir laimėjai.

— Ne taip daug, kaip ta ma
inai, nes mano namai drauge su 
'visu tartu sudegė. "
. — O, neduok Dieve! Tai dide
le nelaimė!

I —Na, nu tokia jau didelė; ,aŠ 
nenusimenu; matai, draug su na
mais sudegė ir mano pikčiurna bo
ba!

VALSČIAUS RAŠTINĖJE.

s Viršaitis, •*— Ką sakysite, vyru
čiai?
f Ūkininkai, •— Turime pasakyti, 
ponui viršaičiui, kad vanduo til
tą nunešė. .

Viršaitis. — Na, tai reikia pa
taisyti.

Ūkininkai. — Žinoma, reikia, 
tad mes dėlto ir atėjome; nes be 
paliepimo pono viršaičio nedrįsta
me, kad neliktume paskui nubaus
tais. .

v Pirkėjas. — Ar yra pas tamstas 
gerų dešrų? ■

Pardavėjas.—Yra dviejų rūšių/ 
Pirkėjas. — Na, tai prašau man 

duoti du kilometru.
—-i

VYTUKAS KLAUSIA TĖTĖS.

*

1

7------ GRĮŽTANT IŠR

Jurgis. — Kodėl kine karta 
veikslus rodo .ta griežia?

Baltrus.

WEREHOUSE POINT, CONN.

Mūsų įvairumai-
. IŠ mūsų padangės žinią laikraš

čiuose visai nesimato, mat čia vis
kas sušipinęs, neaiškus, gerai or
ganizuoto lietuviško kūno nėra — 
tik ot sau . gy venam ir gana. Vie- 

f nok aš pabriešiu keletą eilučių a- 
Įpie vieną huotikį, kurį pagimdė

PRALEISKIT KALĖDAS
Su Jūsų Gminėmis Lietuvoje

Suv. Valstijų 
■Kinijos - suren
gė Kalėdinę ex- 
kursiją į Lįe- 

v . tavų plaukiant 
. ant ijlviat.han 
nuo Ne\v Yorko 
Gruodžio 6-t:į.

P-nas Bišea'ves Šią ekskursiją 
nuo New Yorko tiesiai Į Kauną. Jus 
pasieksite jūsų naminį miestą laiku 
dėl Kalėdinių Švenčių.

Jūsų kelionėje jus turėsite Sva
rius smagius kambarius, gerų val
gį, mandagų patarnavimą ir beno 
koncertus- kiekvieną dieną’.

Dėl pilnų informacijų rašyk dabar į 
United Statės Lines

45 Broadway, New York Cit-y 
arba jūsų vietinį laivų agentą.

75 Statė Street, Boston, Mass. 
Managing Operatore for 

United Statės Shipping Board

KADA TAŠ 
PAliuąiu i NAIKI 
TAI Jis Vis, ,// 
miega Z

, Vytukas.:—Tėte, kodelpas Alek
sus yra maža mergaitė, o pas mus: 
nėra? • - . *

Tėtis. — Mat, jiems gandras at
nešė.

Vytukas. Tai kodėl mums ne
atneša? •'

ŽMONAI VYRA.

. Žmona. — Matai, tikra Dievo 
bausmė, visus pinigus pralošė!; 
tai vis dėl to, kad šiandien šven-' 
'ta diena, o tu lošdamas ir hažny-- Ą . .
feioj nebuvai. *

— Ugi plaukai — trumpas pro
tas, jog ir tąs ką išlošė — nebu
vo bažnyčioj. »

BOBAS SAVO BARABI- 
JONIS BRIGAVO.

- Vieną sekmadienį popas užlipo 
i’į sakyklą su knygą rankoje ir 
'klausia: .
- — Mieli mano parapijonysj ar 
jūs žinote kas yra šioje1 knygoje 
parašyta?

— Nežinome — atsakė parapi- 
jonys.

— Kad nežinot, tai ir liereik —- 
atsakė popas, 

r Sekantį sekmadienį susitarė vi- 
;si Štai ką padaryti: jeigu tik už
klaus pas mus “ar žinot kas šio-A «
<je knygoje parašyta,’’ tai mes at
sakysime žinome.

Kaip tik popas užlipęs, į sakyk
lą vėl kartoja tuos pačius žodžius, 
klausdamas, “ar žinote kas šioje 
knygoje parašyta?”

— Žinome — atsakė parapijo- 
nys.

f — Na, kad žinote, tai ir nerei
kia— tarė popas.

Parapijonys užšigavę apskundė 
archiriejui, kad ją popas iš pro
te kraustosi.

Po kelm dieną atvažiuoja archi- 
riejus popą tardyti ir pareiškia 
jam papeikimą.

Kaip gi aš galiu sakyti pamoks
lą, kad parapijonys bėga i šcerk- 
vės — tarė popas.*

.—-Kaip tai bėga? —* paklausę 
archiriejus.

—- Prašau šiandien eiti su ma
nim į cerkvę, tai pamatysi — ta- 
irė; popas.

Prieš eisiant popas liepė zakris
tijonui privirinti karšto’vandens 
ir įpilti į tą indą iš kurio parapi
joms krapina. Archiriejus atėjo 
į cerkvę, o popas pradėjo krapin
ti, kuriam tik pakrapins, tai tas

KAIP ČIGONAS IŠVARĖ
KIAULĘ IŠ KOPŪSTŲ.

- Kartą čigonas atėjo į klebono 
'virtuvędr pamatė puode mėsos ga
balą, apsidairęs, kad.nie nieko 
•nėra, tai tą gabalą išsiėmė ir nu
ėjo į bažnyčią išpažinties. •

— To, pane kunige kiaulę iš
variau iš kopūstų. ' z ■

— Tik, tame nėra nieko blogo, 
gera tik — pabriežė kunigas. 

’ Parėjęs kunigus iš bažnyčios lie
pia duoti pusličius (karta ir pie- 
'tus), bet tarnaitė sako, kad visą 
išvirtą mėsą čigonas pavogę,, Tą-, 
da klebonas suprato kokią kiaulę 
jis iš kopūstų išvarė. • ’

ADVOKATAS VIENUOLIS.

Vienam advokatui nubodo pa
sauly gyventi, pastojo į vienuo
lyną. Atsitiko vienuoliams turė
ti kokia ten byla, tai jos losimą 
pavedė adyokatui-vienuoliui. Vie-

KAD SUTAUPIUS ANT 
daktaro bilų.

Jei jus nesijaučiate gerai, tiestos 
stebins jnjnls, kaip greitai žios
lės suteiks jums pagelbą. Tukst 

: vartoja Sius, naujus gyduoles ir 
da, kad jos pagelbsti puikiai.. J< 
malonios vartoti ir sutellką' greitai 

‘sėkmės. . '1
Jei jįjs jaučiatės nuvargęs! s 

Dervuotas ir pailsęs, negalite n 
miegoti 4ir esate dar labiau i 
kuomet atsikeliate iŠ ryto negu, 
jys ėjote-vakare gulti, tuomet 
kitę šias naujas gyduoles., Nuga- 
Nuo nevirSklnimo, prasto apeti 
kietėjimo vidurių, galvos ska 
negero burnos kvapsnio, apslvėl 
žuvio, nėra geresnės gyduolės. 
Tone budavoja nusidėvėjusius nėr 
muskulus, sutelkia stiprų Ir 
miegą, stimuliuoja skilvi, inkstus . 
žarnas taip, kad jie velika na

likite pas savo aptiekorlų ir 
nežkite butelį Nuga-Tone. Varu 
pagal nurodymus per kelias dk 
jeigu jus nesijausite geriau 
kitę likusias gyduoles pakelyje 
koriui ir atsiimklte savo pinigus 
Nuga-Tone visuomet yra. pard 
su garantija, jei jus tebusite, 
dintas pasekmėmis, gaukite jūsų 
gus atgal. Kodėl? Todėl, kad 
jai žino, kad jos pagelbės tokiuose į 
sitlkimuose, todėl išdirbėjai rei 
nuo visų aptiekorių, kad pinigai 
sugrąžinti, jei nebūna pasekmių.

Rekomenduojamos, garantuojama# 
pardavinėjamos pas visus aptiekmriuft

1924 metais, vasario mėnesy Panevėžy pradėjo eiti
laikraštis “PANEVĖŽIO BALSAS.” Eina į savaitę *•

“PANEVĖŽIO BALSE” smulkiausiai rašoma apie
Į Panevėžio a tų ir apskrities gyvenimą.

Amerikiečiai, kilę iš Panevaįo. ir apskrities, 
sakykite “PANEVĖŽIO BALS4 ' h’ viską žinokite kas
dedasi. Jūsų tėviškėj, nereikės ta laeišką rašinėtą teipogi 
užsakykite savo-geiminėins, gyvenantiems Lietuvoje Ne-

•| sigaileldte.
ePANEVĖŽIO BALSO” prenumerata Amerikoj, 

pusei metų 1 dol. 25 centai*; metams 2 dolerių 50 centų.
Lietuvoj pusei metų 6‘ litai, metams 12 litų. Pinigus siųs
ti per Lietuvos Kredito Bankų Panevėžy.

“PANEVĖŽIO BALSO” Redakcijos ir AdiranistaK;

i

1GANA DąiBSOTI. KAD 
MES ČIĄAP5IDI H.BSI 
JEKU TUVIS

Ai? TU NBŽIHAI

DloilAUSi CkALVOČiAl

XIV ŪIK 
MIKUTI* 

: VALANDAS Ar khwv*saowas 
AKI OOOSįĮft , 
TltHMfAI MA.N ’

lUČĮĄU M
Dcvvhjas arba

’i V OLANDU V A V. M
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NEBETURI KO RAŠYTI.
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Kas dedasi Lietuvoje, plačiam pasauly, ore ir ant vande
nų; kaip gyvena artimieji ir tolimieji kaimynai, koks jų 

gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis

H

Ez 4

“Sandaros” redaktorėms 
'skundžiasi, kad “Keleivis** jį

a

Žmogus, kuris mano, kad jis 
visur tinka, dažniausia niekur ne
tinka.

ŠIUPINYS NE PUODEf

Kuris tik mažiaus supranta, vi
sada pirmutinis iŠ bažnyčios bėgs, 
tad pamokslo klausyti nereikėtų.

Tūlam redaktoriui rūp* vyčiai, 
t o dar labjau vylės,
(Bet jam rupet turėtų gramati

kos mokytis.
f

Washington St;, Dorcheste ,r 
East Boston — Marion St.,

East Bostom akėja be pirštinių ir be ceremo-
' GirW — West Newton St., 
South End, 

! “ Hyde Park — Harvard Avė- 
& Everett St., Hidy aPrk.

Roxbury — Warren & Mont-
roseSts., Rosbury.

South Boston—-Thomas Pk,
So. Boston.

Pradinės.

Bigelou —Forth & E Cts.,

‘ Ar

t >.

w ■

>

1.

i 
f

i
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t 
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3.
4.

NEVVTON CENTRE. — 8 kambariu 
ir maudyne. Pulkus namas, randasi 
geriausioj vietoj NeivtonK Daug že- 
raPs su puikiom gėlėm ir vaisingais 
jnvdžinls. Dabai patogi vieta, arti mo
kyklų, krautuvių Ir karų. Parsiduoda 
almi ptigal ilrt. greito pardavimo. 
Kreipkitės 1 300 BWdway, So. Bos
imi, Mass. * * ■ ..... — .

.. ,40c, 
‘■>5c t * t « teWk)» • k

Kambariai ant vietos. Kreip
kitės — UŽ E Street, So. Bos
ton, Mass. (Dct. 4)

♦

i
s

<

Spalio 9 d.1920 m. “sukilo” 
Želigovskis ir keliom dienom 
praslinkus pagrobė Vilnių. «

'■l"LI rT11*““***** *' si

Tik toji valia yra gera, ku
ri geidžia sau gera be skriau
dos kitiems.

DAILĖS PARODOJE.

— Koks gi čia paveikslas! 
matau tik tanisiame fone juodą 
dėmę.

— Tai mat, brol, čia paveiks
las piestas naujaisiais dailės 
^reikalavimais, čia reikia. įsi
vaizdinti kamenkretį tamsoje.

’ a'

nijų. Sako: atsikratyk nuo 
manęs ir ieškok sau lygaus.

IŠtiesų, “Keleiviui’* reikėtų 
atsiminti, kad kamuojant už 
«avę mažesnį, jis neparodo gai- 
estingumo, kurs pilnai pri- 
daūso nesubrendusiems.

Sąsiuvinis
Maršas D-rui J. Basanavi
čiui-
Valcas, Onytė Ž. 
Polka, Maryte B. 
Rinkinėlis.

Visi kainuoja., .
Vytauto maršas

f-

l KONVENCIJA.

eitą sąvaitę įvyko Massa- 
tts’o Kooperatyvių Ban- 

Lygos met. suvažiavimas, 
rset viešbuty. Delegatų 
avo virš dviejų šimtų,

tai pritariančių kooperaei- 
g kalbų buvo ilga virtine. Vi- 

ojai labai giria koope- 
rtyvį bankų vedimą — teisin- 
į taupu ir žmonišką, bied-įgo. Boston. 

is žmonėms patarnavimą, 
v Suvienytų ^Valstijų iždines 

įĮjįristentas Eliot Wad8worth 
iške, kad kodperatyvi^ 
as yra teisingas taupini- 
ir auginamas žmonėse sa- 
pinis pasigelbėjimas.

Bankų komisijonierius J. G. 
jĄHen sakė, kad Mass, valstija 

Niūri labai didelį pasitikėjimą 
itooperatyviais bakais, kurių 

. »Aa*etai siekia iki $300,000,000, 
J $r tiki, kad darbuosis ir ant to- 
,/liau kaip darbavosi čia per ke- 
’ tarias dešimt metų,

Koiporaei jįj juriskodsulas E.į
Mark Sullivan pasakė, kad ko-|Chadwick t, Roxbury. 
operatyvės bankos yra “bied- Į Edward Everett — Pleasant 
ttų žmonių liaukos* ’ir jos duo- Street, Dorehester, 
da labai gerą ekonominę Tek-1 Eliot (Men & Boys) —ArVig- 
eiją darbininkams, savąja tau-( gin & Nortli Bennet Sts., Ntf. 
pinimo sistema. End.

Lygos prezidentas Ernest A. Franklin — Waltham - & 
. Hale savo kalboje pareiškė, KiagigoId St‘a> S6uth End.

kad dabar prie. Kooperatyvėsl Frederic AV. Lincoln—Broad- 
Mass. Lygos priklauso 375,71 d wav near E Street, S. Boston. 
lėrininkų, bet dirva da bū- įyde Park (High Bldg.) - 
tų galima praplėsti ant 217 ĮĮarvard Avė. & Everett St. 
bankų daugiau. Jis taipgi ra-jĮvde parjr> 
gina padidinti paskolas ant pii- jolm A> Andrei _ Dorches-
mijjlį morgedžiij, nes esą per4ter Streeį; g0. Boston. 
matoma, kad ateity nebebus Letfis — Ptalding t. & W- 
tiek daug pirmąją morgedžiij. mlt At6 i Roxbliry.

Apie sistemą kooperatyviail oiiver Wendell Homes— 
taupyti pinigus parašysime ld- Schopl & Athelwold Sts., Dor- 

s- ^’ chester.
1 Phillips Brooks -r- Perth St.,’ 
‘Dorehester.

/Sandaros” redaktorius ne-L i JYoleott Norfolk& 
"beturi ko rašyti savo šlamštan, Į^ori011 Sts., Dorehester. 
tai pradėjo laižytis apie Vytės, Į ~ AVebster
jų skaičiuje ir mano vardas į-P^e” past J3°ston.
pintas -aš noriu paklaustiI TheodoreLyman - Paris & 
“Sandaros” redaktoriaus, East Boston. .
kur gavai teisę valkioti mano Į Roosevelt Seliool
vardą po. savp purviną popier- Į ^°xbury. .
galį? Aš tamstai nekuomet ne- ~~L ^orma?, &
pavelijau to daryti, nesakiau South Margiu Streets, West 
kas as esu, ir nenoriu, kad mad ilz 
no vardas būtų valkiojamas ^aįm^ton •^r^ĮnS ~ itop- 
po jūsų “purvyną.” rar & Havrthome Sts., Koslm-

Nesidžiaugkite perdaug vy- pa^e-
tėmis ir katalikėmis, nes pirm Amatų.
negu mes tapsime sandarietė- Bosto T^de/_ Parto St, 
mis, • tai jūsų lietuviai kuolu [ ^Gx]jnry

- pasistos, o akys pakaušiu su- įrigįton B/ane]1 _ Brigh_ 
į tįs. _ . ton High Bldg., Cambridge &
u Žukauskaite, pvarren Sts., Brighton.

I Centrai paneli—Mech. Arts 
K MOKSLOJSTAIGOS. High Bldg>, BajtGIL & Mvide-

I Žemiau paduodame vakarinių Į re Sts., Baek Bay.
į* mokyklų sąrašą. Tose visose Į East Boston Brandi E. B. 
į mokyklose pamokos duodamos ptgh Bldg., Marion St, East 
f veltui, galima mokytis nuo aJ®0s^011, •
k B- C. iki amatninkystei, teipgi Hudy Park Brandi — Hyde 
t ir .prisirengti prie, pilietybės!Bark High Bldg., Harvarc 
f popierų gavimo. Avė. & Everett St, Hyde Park,
| Patartina visems siūlomais Begistracija — Rugsėjo 29, 
L • šaltiniais pasinaudoti. Moks-P^ Spalio 2 d.
p. las yra begalo brangus turtas,] 
J , jis kiekvienam būtinai reikalin

gas, ir-ne vienas jo perdaug 
neturi; reikia mokytis visuo
met, ir be perstojimo, be to-gi “Sandara” jau du kartu 
nereikia tapti senais peranksti pastebėjo, kad; imant šliūbą J. 
— tik tinginiai greit pasensta, Kairiui, kun. Juras su pasibai- 
o norintieji mokytis visuomet sėjimų žiūrėjęs į “bedievį.” 
jauni. , | 0ia. dn sykiu pameluota . Visų

Pamokos bus sekančiais va- pirma jaunikis prieš vestuves 
karais: panedėliais, utarnin- yra atlikęs išpažintį, taigi ne 
kais ir ketvergais nuo 7:30 iki[bedievis, gi antra vertus, ten 
9:30. [ buvo ne kun. Juras,, tik kun.

, įšvagždys. Reporteris, kurs’ [neatskiria kun. švagždžio nuo
Brighton,, Cambridge &AVar- Į kun. Juro, turėjo būt gerokai

ren Sts., Brighton. [užsipylęs akis Sandariečių
Centrai (Eng. High Bldg.),[skystimėliu su “akmenėliu,” 

Montgomery Street, So. End.[iš’to jam galvoj pasidarė tikra 
CliarlestoAvn — Monument marmalienė. Sandariečių re. 

Monument Sąuąre, Charles- porteriams patartina nešioti ne 
tovn. Į“mūnšainq,0 tik stiklo aki-

Dorehester — Talbot Avė, & nius.

Bowdoin (Women & Giria)
- Myrtle Street, West End.

Brighton (High Bldg.) — 
Canibridge & AVarren Sts., 
Brighton.

Charlestown (High Bldg.)- 
Moitument Sąuare, Cliarles- 
towiL
' C. Columbus (Wdnien > 
Giri s) — Tileston Street, North 
End.

Comins — Terraee & Tre- 
Įmont Sts., Roxburv.

Dėarljorn—-Orchard_Pk.&

Jei kunigas gaspadinCs neturė
tų kaiminkos savo kaimynus dau
giau apkalbėtų.

Katalikas (tik išėjęs iš teismo 
mamų). •— Kodėl tamsta taip ne- 

net po"prie
saika? Ar nepameni, kad ir de
šimts Dievo prisakymų sako: Ne
kalbėk neteisiai prieš artimą savo. 

! Socialistas. — Ką čia tamsta su 
'savo pasakom, juk žinai, kad mes 
j šventraštį netikim. O antra, juk 
katalikai nėra mūsų artimi, bet 
priešai.

Gavome tikrai lietuviškų at
viručių . (post card). Apie ke
li šimtai .skirtingų vaizdų ir 
spalvų. Kam pirkti kur ko
kias netinkamas ir dar ^ran
giau mokėti, kad mes parduo
dame pigiai ir Tamistos draų- 
gas-gė gavęs tokių atvirutę tik
rai džiaugsis.

Parduodame tuzinais: pfr 10- 
centų, 15c. ir 20c. Įdėk tuo jaus 
10c., 15c. ar 20c. pašto ženlde> 
liais į konvertą, o mes tuojaus 
pasiusime tas nepaprastai gra
žias atvirutes.

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

NEPAPRASTAS
NURGINIHAS!

' .------- - J riu |

Esama gavę LIETU- | 
VOS ALBUMĄ, kuris | 
kainuoja 15.00, Dabar 
duodame progos kiek- į| 
vienam lietuviui įsigyti | 
tik už $3.50, tai yra ne- į | 
paprastas “baigenas.” į

g “DARBININKAS“ $ 
t 366 W. Broadway, |

So. Boston, Mass, -į

Pinigus siųskite su užsakymu.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway,

' South Bošton, Mass.
ii i*-Vyi'J   „■w r .

Paiešknu seaers Magdės Galinienės 
ir brolio Baltraus Vaitukaičio.' — Mo
tiejui* Vaitukaitis, 308 So. Borui St, 
Baltlmore, Md. ’

REIKALINGAS GERAS 
VARGONINKAS 

Kreipkitės. St. Clair, Pa.j Pa., 
Kun. Miežvinskas. ' (30)

Tel. 80. Boston 270

J. MAGDONELl, M. D.
GcMm* wiMM{ ir UetupUkai f 

ofiso viunnos: Rytate iki 9 vat 
Po piebi nuo 1—1 
Vakarais nuod—fl

536 E. Broadway, So. Boston
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Didžiojo Karo Užrašai
KNYGA YRA DIDELIO FORMATO, SU PAVEIKSLAIS, I 

164 puslapių. . g
E-J
S-

PARSIDUODA NAMAS - 
labai pigiai Ir geriausioj vietoj SouLli 
Boston’e, prie Thomas Purk, Numos 
turi visus intfllsymus, devynios Žeimy 
nos ir daug žemės — galima statyti gu- 
į’adžlus. Labai lengvos Išlygos ii‘ ma
žas {mokėjimas, tik $3,000. Rendų per 
metą neša $2,916.00. Turiu Ir daugiau 
namų ant pardavimo visoj Bostono n- 
piellnkej. Kas norėtumėt pirkti na
mus, užeikit pas mane. J. GRTN-KE- 
ViCFT, 15 Gatės S t., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boaton 0464-J.

JURGIS STUKAS 
fotografas 

453 WEST BROADWAY,
____ SoUthdBo8tonrMasi.——-
Darom dailius paveikslus. Vesellias 

, traukiam vakarais, UžaUkom vi- 
šūklos ružles rėmus.

i

Jonas, — Kiek tu turį brolių?
. Petras. —- Vieną, bet mano se

suo turi du.
• Jonas.Kaip tai?

Petras. — Alano brolį ir mane.

MANDAGUS ARKLYS.
Bajoras iš žydo perka arklį.
—Ne, šitas arklys visgi man 

nepatinka: jis nemoka laikyti 
galvos, vis* ją leidžia žemyn.

— ĖTi, jūsų malonybe, jis’ta
tai dabar jūsų ypatos pagerbi
mui taip lenkias.

PAIEŠKOJIMAI
Giminės Lietuvoje prašos žinių 

arba dabartinį adresą JUOZO 
K A V A N S K I O, kuris New 
'Yorke arba Chicagoje apsigyve- 
męs.

I

ieškome žmiij. apie ADOLFĄ 
DlCK, kuris, gimė Mariampolės. 
apskrityje. Per pereitus dešimts 
įmetu gyvenęs New Yorke,
‘ Prašome žinių apie ANTANĄ 
VAIČIŲ* kuris kadaise gyveno 
Juan et Carriza, Carrinetes No. 
122, Cardoba, Argentinoj.

Ieškome VLADĄ ALEKSAN
DRĄ KOSTŠICKILI iš Grašeių 
kaimo, Kraliinados vai., Panevė
žio apskričio. •

Kas turi žinių apie viršminėtus 
asmenius prašome atsišaukti į Lie
tuvių • Biurą, Foreign Language 
Information Service, 119 West 41 
Street, New York City.

Tik ką gavome iš Lietuvos nepaprastą knygą, kurioje už
rašyta viskas,’ kas dėjosi Lietuvoje karu metu. Čia kiek
vienas ras, kiek Lietuva ir jos vaikai iškentėjo nuo rusų, 
vokiečių ir kitų. Yra. tai nepaprastos • vertės veikalas. 
Kiekvienas lietuvys turėtų ją sau atminčiai įsigyti. Klaus
kite pas:

"DARBININKAS“
366 Broadway, So. Boston. Mass.

F-M

t: 
H

1
FS era- 
šį;

H

w
g

y-1 
t-l

H

n

LIETUVIŠKI? ŽOLIŲ 
VAISTINYČIA.

Pas mus, galite gauti visokių Molių, 
šaknių ir žiedų nuo visokių ligų. Mes 
Užlaikome visokias žolės kokios tik ant 
svieto randasi ir geriausios trejankos 
60c. su prisiūntlmu. Atsiųsk 10c. o 
gausi visokių Molių. Ir knygų katalogą, 
Reikalaujame agentų Ir duodame gerą 
pelną ant musų visokių valstžolių ir 
knygų.

M. ZUKAITIS,
449 Hudson Ave. Rochester, N. Y.

PIRK NAMĄ
DOBCHESTERY.TE pllgnl parsiduo

da geras trijų Šeimynų nanias po 6-7-7 
kambarius, visi įtaisymai, elektros Švie
sa, garo Šiluma, etc. Randų $145.00 
per menesį. Kainuoja tik $11,800. Ma
tykite greitai TITUS P. GREVIS, 30.’) 
Bronthvay, So. Boston, Mass. Telefo
nas So. Boston 2340.

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vaL 9 ikf 11 ryte. 1 Ik! 8 po plet: 

' 7ikI9vak.
389 Broadway, So. Boston.

Tel. So. Boston 2881.

f

TeL Brockton 5112—W. 

DANTISTAS

DR. R. J, GORMAN
(GUMAUSKAS)

705 Main St., Montello, Man. 
(Kampas Broad Street)
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Skaityk “TRIMITĄ”
i Jamie rasi visa trumpai, aiškiai ir visiems suprantama a 

kalba parašyta: apie naujausius išradimus, įvairiausius 8 
nuotikius įvairių tautų ir žymesniųjų žmonių įvairiose e- 8 
poehose, gražiausių paveikslų tiek iš lietuvių, tiek ir ld- 5 
tų tautų gyvenimo, eilių, straipsnių svarbiausiais dienos ■ 8 
klausimais, daug gražiu apysakų zuinesniųjų lietuvių in 8 
kitų tautų rašytojų, įdomiausių įvairenybių, juokų, po- $ 
ilsio valandai ir daug daug naudingų pasiskaitymų. 8 

“Trimitas” vienas turtingiausių ir pigiausių lietuvių į 
laikraščių. Eina kas savaitė ketvirtadieniais ,knygos foi- s 
mato, 32—48 puslapių. . 8

Prenumeratos kaina š. m. antram pusm. Lietuvoje 6 litai, » 
užsieniuose $1.50. . s
“TRIMITO” adresas: Katinas, Laisvės Ąleja, 46 Nr. |

GERI AUDEKLO KAVALKAI 
TIKTAI 66c. UŽ JARDAI

KANSAS CITY—Moterys, kurios siu
vusi pačios ’saii drapanas, turi pagal
voti apie tokį pigų pasiūlymų, nuo Tax- 
tlle Mills Co., Šio miesto. 4 Ir 5 Jardai 
atkarpų parsiduoda pigiau negu vrliole- 
sale kaina. By skaitytojas gali para
šyti į Testlle MIUs Co., D?l>t. L., Kan- 
sas Cj.tr, Moų šiandien dėl platesnių 
Žinių. . (27)

PARSIDUODA
Dešimts kambarių murini# namas 

netoli Dorehester Hgts. Geriausioj 
tvarkoje—visi įtaisymai. Galite matyti 
visada po No. 6 Pacific S t. Tel. S. B, 
0628-M.

PARSIDUODA
ant Vale Štreet, South Bostone, 3 šei
mynų,. 14 kambarių namas su maudy
nėmis, skalbynėmis, pečiais, piaznis ir 
tt, rendos neša $91. t mėnesį ; prekė 
8S/200. ‘A. IVAS, 361 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

PUIKUS NAMAS
16 kambarių,'su visais improvemen- 

tnis, Skyrium Šildomais pečiais ir pia- 
zals, geriausioj vietoj ' arti Uphams 
Corner, prie Columbia Road; daug že
mės dėl garadŽIaus arba sodo; prekė 
tik $11,800 ir $3,000 įnešti. A. IVAS, 
361 W. Broadway, So. Boston, Mass.

SEREDOJE, Spalio l čL 'š. m. juokina ir linksmins žmones N. P. E. M. pobainy- 
tinSj salij.Mt Windsor St. Vaidins juoku vaizdu “JOVAIĄ,” sakys '‘findn^” PRA- 
KALB4, ir loS musikalj, jspttdingį veikalSlį “LAISVA METOVA.”

K * a

Ka« gyvas ateikite į nematytus vaidinimus. TSvai, atsiveskite vaikus.

Rinkitės laiku. Apsijuoskite geraisPradMia 8:00 vai. vata (tuojaus po pamaldų), 
dirUU, kad nuo juoki) netruktų.

3 . 1t -[į .«

*x

■' ' ' ;  —; —  *

Tel, So, Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
.. ‘(KASPARAVIČIUS)

425 Broadvay, Souih Boston 
Ofiso valandoj 

nuo 9 Iki 12:00 ryto te nuo 1:80 
iki 5 ir nuo 6:00 iki S vai. vakare. 
Ofisas uždarytas sub&fos vakarais 
Ir nedSldlenlals. '

' i . ssagGgasss^ssssassasgaK
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16 METŲ SOUTH BOSTONO ‘

DR, H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broadway, So. Boston |

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINŽS 
DRAUGYSTESVALDYBOS 

ADRESAI.
PIRMININKAS — M. Zoba,

« 539 E. 7-th St., So; Boston, Mase,
.. Telephone So. Boston 1516—J, 

VICĘ-PIRM. — Kazys Ambrozija
492 E. 7-tli St, So. Boston, MaM* 

PROT. RAŠTININKAS — J. Glinecklv,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass« 

FIN. RAŠTININKAS — Matas šeikU,
40 Marine Rd., So. Boston, Mass. 

KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvvay, Š. Boston, Mass. 

MARŠALKA — j. Zaikls,
7 IVinfleld St, So. Boston, Mase.

Draugija laiko susirinkimus kas tre* 
člą nėdeldienį ^kiekvieno mėnesio; 2-rą 
vat po pietų šv. Petro parapijos salėj, 
492. Ė, Seventh St?, So. Boston, Mass.

t •

■(

1924
Naujos Kankles. Šį kartą U 

leidžiama knyga “Trejų! I 
Metų Kanklės,” už 1922-3-4? į" 
metus. . ?!

“Trejų Metų Kanklės”jį 
bus atspauzdintos Lietuvo-i! 

J je ir išsiuntinėtos visiems!! 
užsiprenumeravusiems Ka- į • 
ledoms, 1924 m. Prenume-I 
ratos kaina už Trejų Metų! į 
Kankles du doleriai, o ve-$ 
liau bus ^rangiau. ,

Antrašas:
MIKAS PETRAUSKAS 

Laisvės Alėja, 60. Kaunas.
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& Pinigus siųst pašto 
money o'rder’ięds.

I

D. L. K. KEISTUČIO DR-GUOB 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — Antanas Pastelių
. 146 Bowen St., So. Boston, Maaa, 

Vice-plrm. — Martinas Knistnntas, 
\ 4062 'VVashihgton St., Rosllndale
Protokolą RaSt. t Antanas Macejhnaa, 

450 E, Seventh St., South Bosto« 
FIn. Raštininkas — Juozas Vinkevičiua 

906 E. Broadrcay; South Boston 
Kasierlus — Andriejus Zalieckas, 

307 E. NInth St, So. Boston, Masn. 
Maršalka — Aleksandra Jalmokas,

115 Granite St, So- Boston, Mana' 
Draugystė D. L. K. Keistučio laika 

mėnesinius susirinkimus -kas pirmą nė* 
(151d ienį kiekvieno mėnesio po No. 6M. 
\Vashington St, S. Boston. Mass., 3-Č1* 
valandą po pietų. Ateidami atslveekteė 
su savim naujų narių prie musų dr*» 
gijos prisirašyti.

ŠV. KAZIMIERO R. K- DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J.Jaroša,
562 Ę. 6-th $t.t So. Boston, Masą. 

Ylce-pitm. —■ J. Grublipskas,
157 M Street, So. Boston, Malė, 

l’rot. Raitininkas -* A. Janušonis, 
14‘2CColumblaRd., S. Boston, Miaė 

Flnlnsų Raštininkas — K .Kiškis,
Š Hatch Streot, So, Boston, Mtt>» 

IMdinlnkas ■— L.’ Švagidya,
111 Bo\ven St, So. Boston, MaM 

Tvarkdarys — B. Laučka,
895 E. Fifth St, So. Boston, Malė. 

Draugijos reikalais kreipkitės via* 
don 1 protokolų raštininką.

Draugija savo auairnkluma laiko 
nedėldieni kiekvieno mšnealo l-mų 
po pietų parapijos Mlšjė, 4M lėVėntll 
8t, fio. Boston, Mua
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