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ftįMtaa PIUSIK aako:' 

“Klęktieno kataliko yra 

1 ėveota. *pritdemii purcBtti 

toUkHkf J* ipaudf Ii ft kuo. 
paskleiiti tarp tnou 

alų. Otri laikraičiai yra mū- 

dhjgiauaiti daiktu ir verti di- 

dBknrio užmokesnlo.”

-Organas Amerikos Lietuvoj 
Rymo Katalikų Šv. Juoiapo 
Dąrbininkų Kooperatyvės - 

Sąjungos

DARBININKAS 
-—Kiną------

UTARNINKAIS. KETVEIUUIS IK 
SUBA.TOMTS

h■«********* i«on»»•»

Ūirnb^iy Ir Įtostono flplellnkfm 
metrinis »f11 »i$BJW

“Darbininkas”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. South Boston C20. ’

SPALIO

I . .--------------- -
SUSISIEKIMAS ORLAI

VIAIS.

Akrone, O. Goodyear-Zeppe- 
lin kompanija pradės būdavo- 
ti cepelinus už poros mėnesių. 
Ta kompanija nupirko volde- 
Čių zepelinųpafentus irpasam- 
<dė vokiečių meistrus ir inžinie
rius. Toji kompanija išdirbi
nės tokius orlaivius-zeppelinus, 
kaip tas zeppelinas, kuriuo ne
senai vokiečiai perlėkė per At- 
lantiką. Pirmiausia kasdieni? 
nes susisiekimas oru bus pada
rytas tarp New Yorko ir Cliica- 

. gos. Paskui linija bus nutęsta 
iki Pacifiko. Po to bus linija 
tęsiama per Atlantiką. Šitas 
susisiekimas oru bus padarytas 
bėgyje ateinančių dviejų meti).

Orlaivai galės lėkti nuo 90 
, iki 100 mailii) valandoj. Pir

mutiniai- du zepelinai Amerjke 
pastatyti atseis po apie $1,200,- 
000, Yra aprokuojama, kad 
kelionė iš New Yorko į Chica- 
goratseis apie $50. ‘

VĖL REIKALAUJA. 1
Suv. Valstijų paštininkai, at

naujino savo bilių apie algų pa
kėlimą. Jų bilius vadinasi 
Postai Salary Bill. Paštininkų 
bilius buvo perėjęs per kongre
są ir bereikėjo prezidentui pa
sirašyti, kad paštininkų algos 
būtų pakeltos. Teeiau prezi
dentas biliaus. nepasirašė. To
kiu būdu visas , triūsas nuėjo 
niekais, 
jinti.
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KAREIVIAI SUTIKO 
PASIDUOTI.

Šanghajus, Kinai. -— Nugale
•U Čekiango kariuomene suti
ko pasiduoti nugalėtojams.__

Užsienio vyriausybes mano, 
kad naujų puolimų šangha- 

1 jąus pavojus dabar praėjo.
Kiangsu provincijos karinis 

gubernatorius Či Šich-Juan’as, 
kurio kariuomene sumušė Če- 
kiangiečius, bijodamas, kad 
nugalėto priešininko! kareiviai, 
kerštaudami, nepradėtų t plėšti 
■Šangliajų, pasiūlė kiekvienam 
jų po 10 dolerių su sąlyga, kad 
jie pasiduotų. Iškarto čekiah- 
giečiai buvo atsisakę, bet paga
liau prieita prie susitarimo, 
kad už pasidavimą kiekvienam 
bus pamokėta 20 dolerių.

———*— •

DAUG MOTERŲ DALY
VAUS RINKIMUOSE.

I 7~' ~~ 'C •*

Londonas.—Naujai paskelb
tas Anglijos balsuotojų sąrašas 
parodo didelį priaugimą mote
rų balsų. Politikių partijų va
dai tatai pavartoja įvairių bū
dų, kad tuos, moterų balsus pa
lenkus savo pusėn. '

NAUJA VALDŽIA 
ŠVEDIJOJE.

Stockholmas. •— Socialdemo
kratų partijos vadas, Dr. Hjal- 
mar Branting, kuris, puolus 
Ernsto Tryggera kabinetui, bu
vo pakviestas sudaryti naują 
Švedijos valdžią, savo uždavi
nį atliko. Naujasai ministerių 
kabinetas susideda išimtinai iš 
socialdemokratų. Kabinetan į- 
eina:

Premjeras -— Hjalmar Bran
ting.

Užsienio reikalų ministeris 
— prof. Oeston Unden, Upsalos 
Universiteto teisių profesorius.

Finansų — parlamento narys 
Thorsson.

Apsaugos ministeris — par
lamento narys Hansson.

Susisiekimo ministeris — 
parlamento atstovas Viktor

*4.

SOVIETU L UV2KAS 
Į R ŪMUS RYTUS.'r

r«Ryga, Latvija, — Dvidešimt 
penki sovietų! Rusijos karo lai
vai, taigiheveik-tisas-laivy^ 
nas Baltijos jirėse, gavo įsaky
mą, kad būtą pasiruošę kiek
vieną valandą išplaukti i toli!-, 
mųjų rytų vaMenis,. Tuo pa
čiu laiku sovietų valdžia ketur
gubai sustiprina savo garnizo
nus išilgai Mongolijos, ir Kinų 
sienos, strateginiuose punktuo
se Sibire suląmeentruota dide
li amunicijos gandeliai.

LĖKS AHUHK FĄSAJEįLĮ.

Japonijos aife laivyno valdy
ba pienuoja likimų aplink pa
saulį. Pradžią padaryti mano
ma pavasarį ateinančių metų.

A

PALEIDO REICHSTAGĄ,

Madison, Wis. — Prohibici- 
jos agentai padarė vienuose na
muose, netoli Madisono, kratą 

Priseina bilių atnaii- ir konfiskavo arti 1000 galionų

SUKILĖLIAI NELEIDŽIA 
EKSPORTUOTI ŽIBALO.

alaus. Du žmones areštuoti.

NELAIMĖ.
Norfolk, Va. — Ant laivo iš

tiko didelė ekspliozija. Vietoj 
žuvo keturi jūreiviai ir daug 
sužeista. Sužeista buvo 18. Žu
vusieji buvo nublokšti jurėn. 
Vienas visai neiškilo iš jūrės.

t ‘

SVEIKINO VOKIEČIUS,

New Yorke “Capitol” teatre 
buvo iškeltos ovacijos Dr. Dai
go Eekenerui ir kitiems vokie
čiams atlėkusiems per Atlanti- 
ką Zeppelinu. Teatre buvo a- 
pie 6,000 žmonių. Zeppelino 
komendantas Dr. Hugo Ecke- 
nėr vokiškai prakalbo į publi
ką. Teatro savininkas pasvei
kino svečius angliškai ir po to 
užgrota vokiečių himnas “De- 
utsčhland neber alles.” . , 

, žmonės tada sustojo.
Visi

UŽSAKĖ DAUG ANGLIŲ.
Argentinos valdžia Anglijoj 

užsisakė 400,000 tonų geriausių 
anglių, Anglis turės būt pri
statyta per 1925 metus.

fi.

AUTOMOBILIAI ŠVEICA
RIJOJ. ,

Šveicarijoj automobilių apy 
vartoj yra 18,300. Jų trečda
lis yra iš Amerikos įgabenti,

k

KAPITALISTAI .

Chicago. — Specialė senato 
komisija, kuri dabar daro tiri- 
nėjimus, iš kurių šaltinių poli
tinės partijos semia pinigų rin
kimų kampanijai ir kaip tuos 
pinigus išleidžia-, praeitą šešta
dienį išsiuntinėjo keliolikai 
bankininkų, fabrikantų ir kito
kių kapitalo viešpačių pašau
kimus stoti prieš tirinėjamąją 
komisiją. ‘

Komisija, kurios pirminin
ku yra senatorius Borah, ka
mantinės juos, ką jie žino apie 
sukėlimą $10,000,000 (dešimt 
milijonų dolerių)' iepublikonų 
partijos kampanijai’.

Yra mat žinių, kad kapita
listai — bankininkai, fabrikan
tai, geležinkelių karaliai e te.. 
— bijodami, kad ateinančiais 
rinkimais ištiesi) nebūtų iš
rinktas Jungtinių Valstijų pre- 
zidentti senatorius La Follette, 
kuri remia visi darbo žmonės, 
visos Amerikos didžiausios ir 
galingiausios darbininkų orga
nizacijos, —- padarė sąmokslą 
sudėti 10 milijonų dolerių re- 
publikonų partijos kampanijai, 
kad būtų- galima rinkimais su
mušti’ darbininkų * kandidatą 
La jjfellettefe, ir išrinkti Cool- 
idge’ą, repuhlikonų kandidatą.

k

Vokietijos prezidentas Ebert 
išleido raštą, kuriuo paleido 
Reichstagą (seimą). Premje
ras negalėjo iš esamų partijų 
sudaryti bloko, . kurs vejktų
sutartinai. Tada jis atsišaukę; 
į prezidentą, kad paleistų 
Reichstagą ir paskelbtų naujus 
rinkimus.
' Nauji rinkimai1 įvyks gruo
džio 7 d.

Dabartinis premieras Marš 
yra katalikas. Jį rėmė netik 
katalikai, o ir demokratai ir 
socijalistai. Prieš dabartinę 
valdžią ir jos nusistatymą eina 
nacionalistų partija.

Paskutiniai > vokiečių rinki
mai buvo pereitą pavasari. To
dėl Vokietijoj nauji rinkimai 
greičiau įvyko negu Anglijoj, 
nes Anglijoj rinkimai buvo pe
reitą žiemą. *

Iš ankstybų rinkimų labiau
sia džiaugiasi socijalistai. Jin 
tikisi* atgauti tas vietas, kurių 
neteko pereitais rinkimais dėl 
•komunistų laimėjimoi. Katali
kai taipgi vilisj didelių laimėji
mų. Spėjama, kad pralaimėto
jais bus komunistai ir fašistai, 
Ludendorffo vedami.

ATVAŽIUOJA.

KariVokietijos inžinierius 
Austein atvyks Amerikon apie 
lapkričio 1 d. Jis yra vyriau
sias inžinierius Zeppelinu dirb
tuvėse Fridrichshavene, Vo
kietijoj. Su juo atvažiuoja 12

Dėl revoliucijos Gruzijoj iš
vežimas Kaukazo naftos į už
sienį visai sustojo. Gruzinai,, 
kurie griebėsi ginklo norėdami 
•pagaliau atsikratyti sovietų re
žimo savo krašte, puola .trau
kinius, gabenančius naftą Ba- 
ku-Batumo ir Baku-Grozny- 
Rostov geležinkeliais,* sulaiko 
įjuos arba išmeta iš bėgių ir 
sprogdina.
i Astuonių colių diametro 
•kiaurinė, nuvesta iš Baku į Ba
ltumą, viso arti 200 kilometrą, 
buvo keliolikoj vietų dinamitu 
išsprogdinta.
1 Sovietų vyriausybė pasiuntė 
didesnę savo šimtatūkstantines 
Armijos dalį Gruzijon ginti ge
ležinkeliams ir naftos kiauri- 
neį, bet ir tai ne kaip sekasi. 
Sukilusių kalnų gyventojų bū
reliai žaibo greitumu netikėtai 
•pasirodo tai čia, tai ten, pada
ro savo darbą ir vėl pasislepia 
kalnuose.
? Sukilėliai taipjau puola man
gano kasyklas ir jau prikrau
tus vagonus, kurie tą manga
ną turėtų išgabenti. Tuo bū du 
daromus nuostolius sovietų val
džia labai skaudžiai jaučia’, nes 
mangano ir naftos eksportas 
sudaro vyriausią sovietų paja
mų šaltinį. . .
I Sutaikyti tai milžiniško ilgu
mo naftos kiaurineh užimsią, 
•sako, apie metus laiko.
1 ■ ■ — ■, ; -....

imeistrų. Jie atvyks su pienais 
iZeppelinui, kurs bus du sykiu 
didesnis, negutąs, kuriuo ne
senai vokiečiai perlėk? per At* 
iantiką. Naujajai Zeppelinas 
atseis $3,000,000.

Nevienodi keliai. į Laisvo susitarimo su
Salantai—-Darbėnai. Salam ninkais per 3 mėnesius neįvy 

tai sli Darbėnais yra vienos tos 
pačios Kretingos apskrities. 
Privalomieji įsakymai ir viso
kį aplinkraščiai išleisti Apskri
ties Valdybos dėl kelių taisy
mo, liečia vienodai abudu vals- 
čtus, bet lteTiai/vis-ieltbTšrb^ 
do nevienodi. Nuo Salantų iki 
Darbėnų yra 18 kilometrų (ke
lias I rūšies), kiekvienam vals
čiui tenka taisyti kelio po 9 ki
lometrus. Važiuodamas iš Sa
lantų į Darbėnus, pravažiavęs 
pusę kelio, tuoj, patenki iš dai
laus ir lygaus kelio į duobėtą.

■^Taipogi nekokioj padėty yra 
Darheniškių tiltai; net- baime 
ima per kai kuriuos tiltus va- 
žiiio jaut. Rodos nedidelis ats
tumas, tačiau skirtumas kelių 
taisyme didelis. Kažin,' artai 
no nuo savivaldybių pareina?

t .

Kaulio miestui praplėsti.
——— • 1

Apskrities Žemės Tvarkyto
jas iki šiam laikui yra išdali
nęs apie 520 -sklypų žemės. Ža
liajamekalne yra išduota apie

Panemunėj — 120, Šančiuos — 
85, 'Aleksote apie 5, Marvian 
ko j — lt, Petrašiūnuose — 20. 

’A. Frędoj 38 ir kitur — apie 
112 sklypu.

Be to, apskrity Šiais metais 
išparceliuota 3,678 ha. ir išda
lyta daugiausia kariams, heže- 
imiams ir mažažemiam/po 8-16 
ha. Dar šiais metais manoma 
galutinai išparceliuoti ■ 5,696 
ha.

‘ Į vienkiemius išskirstyta 358 
ha. kaimų žemės, be to, mano
ma galutinai užbaigti 1,500. ha. 
tkaimų žemes išskirstyti į vien-, 
šėdžius.

savi-
A 

Jais, Ims pavesta atatinka
miems Ministeriams paruošti 
numatytų nekilnojamų * turtu 
nusavinimo įstatymo projektą, 
prisilaikant taisyklių X 1.1 da
ly nustatyti). Finansų Minis- 
toriui pavedama paruošti nusa
vinami) turtų savininkų atlygi
nimo'planą atsiskaityti per 3 
metus tokiu būdu kad pusė at
lyginimo būti) išduodama be są
lygų, kita gi puse atatinkalno 
■ploto gyvenamiems Kaune trio- 
tiesiams pastatyti.

(“Lietuva”) .

Audra
Per Panevėžį rugsėjo 10 d. a- 

pie pietus praėjo baisi audra. 
Ant kelių išvertė labai daug te
legrafo stulpų, išlauže daug se
ni) medžių, dirvos nuklotos me
džių Šakomis; apdraskyta so
džiuose daug stogų. Lietus li
jo apie ,15 minučių .

MEKSIKOS PREZIDENTAS 
•GRĮŽTA.

šerburgas, Franci,ja. *- Mek
sikos išrinktasis prezidentas 
Phitaręo Calles laivu George 
Washington šiandien išplauk? 
iš Šia atgal į Ameriką.

* t
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 Kainaioenttf

Subačius, Šio valsčiaus ri- 
bose, Skudų kaimo lauke,yra. 
nemažas vieškelio sklypas, dar; 
nuo vokiečių okupacijos laikų 
netaisytas. Vieškelis taip blo
gas, kad ir sausame laike pa
vojinga su vežimu važiuoti. . 
Nors upskr,- Relių komisija ap- . 
žiūrinėjo kelius, protokolus ra
šė, lėčiau kelias, kaip buvo ne- 
pataisytas, taip ir pasilieka, i 
Mat minimas vieškelio sklypas ; 
jptnskiria^ūisyti^imordiyMiš- . 
kipUTėdijai, knrioji matyti y- 
ra galingesnė ir už apskritį, nes 
niekas urėdijos nepriverčia pa- . 
taisyti jai skirtąjį kelio sklypą. ’

Lietuvos gyventojai amžiaus 
atžvilgiu.

; Finansų Ministerijos Statis-. 
likos Biuro davin iai s, Lietuvos 
gyventojai einant amžiumi ’ 
skirstomi taip: nno*0 iki,9 me
tų 383,788, 10-19'm. — 490,- ’ 
708, 20—29 m. — 389,697, 30- 
39 h. —■ 218,719, 40-49 m. — , 
175,484, 50-59 m. — 159,762, į 
60-69 m. — 128,538/ 70-79 m. į 
— 56,179; 80 m. ir daugiau — 
25,264 ir nežinomo amžiaus — 
832. palyginus su prieškari- ! 
niais* laikais, labai sumažėjusi 
vaikų grupė nuo 0 iki 9 metų..

Rugsėjo 4 d. Būtėnų vienk., 
Šeduvos valse.’ sudegė Čepai
čiui klojimas. Nuostolių 1000 
-lt. Spėjama, kad padegtir iš 
keršto.

Rugpiūčio 10 d. Stasiui Kuz
mai Šilagalio kaim./Panevėžio 
valse, sudegė klojimas su ja
vais. Nuostolių 11,000 lt.

Rūgpiūčio 10 d. Jonui Tamo- 
liūnui iš Padarninkų kaimo, 
Ramygalos v. pavogta ratai su 
pakinkiais. Tame pačiame kal
ime Jonui Gorickui pavogta lai
melė tuo pačiu-laiku.

Degtines ir spirito parduota 
Kauno Valst Monopolio sandė
ly rngpiųeio mėn. už 1,501,332 
litų 10 centų. . A

Naujas Vai. Monopolio san
dėlis jau baigiama statyti'Vil- 
kavišky ir š. m. spalių mėn. 
pradėsiąs , veikti. Toks, pat 
sandėlis, pastatytas Panevėžy, 
jau veikia, o taip pat pastaty
ta Telšiuose, tik dar tuo tarpu 
neveikia. . - ,

Nauji valdžios rūmai Kaune.
Ministerių Kabinetas rugsė

jo 19 d. .valdžios centralinėms 
įstaigoms: Seimui, Respubli
kos Prezidentui, Ministerijoms 
leido įgyti nuosavus rūmus. 
Seimui ir Respublikos Prezi
dentui leista pastatyti nauji rū
mai Vytauto kalne, Ministeri
joms gi laisvai susitarus su sa
vininkais nupirkti: Susisieki
mo Ministerijos įstaigoms rū
mus prie Kanto gatves ir Ug
niagesių, ir prie Kanto gatves 
ir Laisvės Alėjos ir Tolstojaus 
gatves,* Vidaus Reikalų Minis
terijai prie Laisvės Alėjos Nr. 
9, Užsieniu Reikalų Ministeri
jai greta Vidaus Reikalų utinis-

——— A į

' Raliūniskis, Piniavos valse., 
Nežinau ar tik rasi jaunimo ki
ltam tok jam kampely, kaip Pa- 
lliiiniškio apylinkėje. Tiesiog 
kaip ąžuolynas petys-petin. Bet 
liūdna darosi pažvelgus, kaip 
brangus jaunystės laikas, ypač 
šventadieniais, yra praleidžia
mas po vakaruškas prie “ar- 
nioškos,” rėkia — klykia įvai
riausiais balsais. Laikraščių 
kaip ir niekas neskaito, girdi, 
geriau pusbutelį išmesti. Nors 
Čia ir yra šaulių būrys, bet ir 
tas mažai ekzistuoja. Būrio 
reikalus yra pasiėmęs vesti vie
nas‘visuomenės veikėjas su de
vyniais amatais, bet gyvumo 
visai neparodo..

Parceliuojant Paliūniškio 
dvarą, šaulių būriui labai pa
togioj vietoj prieš naują liaud. 
mokyklą yra duotas 1 ha. že
mės sporto aikštėj. Bet tuja 
aikŠtimi nesinaudoja, kaip bu
vo kiaulių išknysta, .taip ir te
bestovį nors jau visi metai 
kaip yra gautas. Būrio kasoj 
rodos yra virš 100.lt. reikėti), 
nors tvorą užtverti, b mede
liais galėtų ir patys šauliai ap
sodinti, tik čia reįltia iniciaty
vos, kuria privalo imtis būriu 
Valdyba. Būrio yadas taipgi 
nedaug tedirba.

Geistina, kad Čia būtą
terijos Laisvės Alėjos Gedimi-gingasir sumanus vietos mo
no prospekto kertėj. * ' *'
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• Amalių Telšių geležinkelis.
I —— ;

Rugsėjo 11 d. pradėti žemės 
darbai naujai geležinkelio' litu- / 
jai Amaliai—-Telšiai tiesti, , „

(“Panevėžio Balsas”)
'■ »» y

SAVIVALDYBIŲ RINKIM^

1 Visų rūšių socijalistai iš kl 
lio.nerėsi, kad žūt būt laimėjifl 
rinkimus į savyvaldybes. Neį 
laimėjimas rinkimų į'.sayivaB 
dybes, reiškė laimėjimą ir į ne*< 
tolimus Seimo rinkimus. Šio- : 
ji mintis gyvai sujudino fisų^/ 
laisvamanius soeijalistus grieSą 
tis’prasčiau’sios rūšies priemo- j 
nių kad tik laimėjus. Pavyz
džiui, Viešvėnuose,. bąronas l 
Tornau su gauja žemos rūšies * 
piliečių stengėsi kaip nors pa-?, 
kenkti Seimo nariui kun. Dagi
liui mitinguojant. Galop uždą- 
rius mitingą dėl triukšmadarių • 
(Tornau gaujos) Dagiliui be- J 
einant puolė gauja, kaip išalkę / 
vilkai kun. Dagilį. Tik šiam į 
• v-v * *-V * • - 1issovus ir sumisus gaujai pa- - 
spėjo pasprukti. Ir štai, sooi- į 
jalįstai ‘ ‘Liėtnvos Žiniose’ ’ | 
stengiasi krikščionis mokyti | 
kovos metodų. Na, ar ne juo-1 
kai? žydas muša, žydas rėkia. 1 
Rinkimai praūžė. Ir jau liuk-5 
Tuščiai praneša katalikų laimėj^ 
jimus. Soeijalistų laikražČįęfi 
nenustoja vaitoję. Tur h4|S 
jaučia savo neilgą amželį. O gflM 
dar savo gyvybei Ralaik^J 
griebsis kokių nors priemott 
Jau savo vardą yra kritę J 
kartą. Paskutiniu kart p* 
vadinę valstiečiais liaudį^ 
kais stengėsi prieiti prie 60 
ninku, bet šio turėdami gtfl 
nią ūkininkų reikalų 
“ūkininkų sąjungą,” ateikr 
p? nuo valstiečių. 1
me.

Mokytoju Broniu
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Tolinus Kauno agentai rodi- 
ja lietuviams keliauti į Kubą, 
Meksika ir Kanadą, iš kur jau 
lengva “ įvažiuoti” į Ameriką. 
Iš Klibės tariu laišką iš rugsė
jo 26 d.r kuriame rašo, jog Ku
boje tokių lietuvių yra apie 250. 
vyrą ir ^0 moterų, kuriuos 
Kauno agentai apiplėšė, bile 
tiktai laivakortę parduoti. Dau
gelis esą jau grįžo į Lietuvą, ar 
Europą, kiti jau nustojo gauti 
pagalbą iš Amerikos, tai nak
timis iš bačkų išrenka viską, 
kad prikimšiiikjrilvą, ir miega 
visais patvoriai^ Dar Dievo 
malone, kad Kuboje vis šilta, 
tai drapanų nė namųsnereikia.

Ar ne Lietuvos valdlios-^io- 
nai kalte, leidžiant lupikanty 
agentams taip apiplėšti savo 
piliečius,

P. Mikolainis,
- , .... ' ' »

tart
•arthrtį tUMUm*

O jas šokiai vidury veikale- 
lie Suktinis ir Klumpeteojia, tai 
vainikuoja visą votavilj. tt[U<Uck>tinių. 
.vmjĮattaSm visiem jau y- w be
» Mm gem ium ir, rodos, iSi„imo ^feos

ulini, Kaune, pareiškimą 
—• aplikaciją, duplikatą ant 
blankos gaunamos pas konsulį 
ta paduoti: *

1) Vardas ta pavardė; 2) 
Amžis; 3) Lytis; .4) Kilmė;

Peticijai suteikia Viršl-

nerikos piliečiai negali par
iesti savo brolių, seserų nei

- - - - . ‘ , M'
k -* ’

žiurtks i jų gyvenimą, įtitiki- ištini
nu, kadnėmjmue tartais tvw- g**7<?dw^' konsiKm tai yra Bašny štai-

Bažnyčios tėvai reiškia nfy 
tojai, kurie savo giliu tikėji
mu, mokslu ir kalbos dailumu 
netiktai prilygo pagonių rašy
tojams, bet ir pralenkė juos, 
sykiu atsižymėjo ir savo doru 
gyveniniu./

Žymūs Vakarų Tėvai.

&v. Augustinas (354-340). 
Šv. Hieronimas (342-420).
Šv. Ambrozius (33-397). 

t Šv. Givgorius Didysis (540- 
604).

žymūs Rytų Tėvai
*

Šv. Atanazas (296-373).
Šv. Bazilius (330419).
Šv. Jonas (Auksaburnis) 

i(343-404). .
? Šv.“ Gregorius Nflzianzietis 
(3261389);

f

talikų pagelba vis-gi surengė 
ĮflHMŽfchf t piminūjimą. Aukų surinkta a-

*rtt^** - y m jy. Tai dabar aišku, kaip ant
. SU [delno kurie galingesni ir duos-

epaminėjęs Lietuvos univer-|neHni> 

 

rektoriaus prof. Bučio in- Į laisvamaniai tyčiojosi iš ka* 
rėk to- kada katalikai rengėsi

B .« ^epmskisį; soeijalde- LgįjįĮgj^TJevtafdsidš mineji- 

 

t a“|mo tą sujungti su maldomis
^učj, o P^^^ Įbažnyčioše. Laisvamaniai ty- 

mmėjo-apie vj . . gtatli katalikai pote- trumpas aprašymas šv. Ąta* 
g^Čeptnską, pareiškė, a^h4ais llori Vilmą atgauti. . nažo gyvenimo.

dartebeMda.- 
kooperuoti su soei- Eg2?b * kalp P“ dekanu, visuotiname M- 

E^poiMikoi,

W^iai kooperuoja muvei-^^  ̂ f* 5?^

•I- ii,“ pastabi atsffiepėl^^^Ą drijos vyskupu (328) buvo tvir-
į«i ■» - iv ę 7^1 siems krikščionims kas pnda- xiaiia:s WMiku tikėiio evnė-

tt^y^įerSlS;^^’ *> iiktaiUnydumi darė, no-

fciiuj,; vfaivijmo. nrt - Irėdaini išversti tą tvirčiausiMHtmM * perdaug žlibas, pei- Yorke vieną protestonų.U^nvgįos g«ia Skundė, ii tie-
miWŠkiShorM> būk žavėjimams itkiiv 

8 l“‘. ta:“^V±kkUenko Arteniaas rank?,

’Kadta^ gerb. prof. Lepins-
fa' SGVijaldemokrataSj.kGopc- 
jĮtoįt suf< klerikalu” prof. Bu- 

pagal ‘‘Kaujienas” iš

t

V.J

•• ■>

kas. Sugrjięa į tėvtitaf, statai 
ko aplink save vį«nuolių btej# ’ 
sutaisė juos į tam tikit drau
giją ir parašė jai įstatus. ’ Jų 
•ligšiol tebesilaiko rytų bažny
čios vienuolynai (bazibonai). 
Išrinktas kapodokiškės Ceia- 
reos vyskupas, šv. BaaiHus pa^ 
rodė didelę drąsą, gindamas 
Bažnyčios mokslą kovoje su 
arianais. Iškalba šv. Basi- 
liūs prilygsta garsiausiems am
žiaus pamokslininkams. Para- 
šė dvi knygi prieš arianus, 
daug pamokslų, pedagogikos 
ir asketikos raštų. Jo raštai 
dėl kalbos gražumo buvo skai
tomi net pagonių; Šv. Bazilius 
tai daugiausiai praktikos vei
kėjas, romėnas tarpgraikųDa
vė įstatus vimuoila^ns, sutvar
kė Ktarggą. Pasižymėjo lab
darybe. Cezarepje pastatė 
fdaug namų pavargėliams pri- 
glausti. (žiūrėk
Aleknos pušį. 49-&),

b*

<

& bet kuMMt matai taip pui-
tai Jum išgilitat, tai negali 
utsaMtagti, ta, įeita tik sto- 
bMis iš teta pritaikymo vei
kale. Taigi taip gudriai vis
ikas suruošta ta kiekvienas da
lykas savo vietoj, kad rodos|5) Gimimo vieta ir laikas; 6) 
lyg sapne viskas pinasi; kaip [Gyvenimas per paskutinius 5 
tik jau vaidentuvėj gali įsi vaiz-Į metus; 7) Vedęs ar nevedęs; 
“ * 8) šeimynos sudėtis ta jos gy-

Mano nuomone, tai kad dar Į veninio vieta ; 9) Užsiėmimas
— amalas |* 10) Asmens apra-

baigta vakaras kok’iu muzika- Išimas: didumas, veido išvaiz
dų šmoteliu. O žmonės tąlari^f akių ta plaukų spalva, ma- 
bai mėgsta ta gėrisi jų daino-H0111* ženklai; 11) Galėjimas 
mis. Viena, kad gerb. A. Va-{kalbėti, skaityti ta rašyti;; 12) 
nagaičio mušiką yra" maloni, I Tėvų vardai ta adresai, o jei tė- 
kad tarytum, ot klausytum ir vai jau būtų mirę, tai arčiausio 
niekuomet nenubotių; o antra giminės vardą ta adresą; 13) 
tai, kad toji muzika yla artis- Prieplaukosvardą -Ainerikoje; 
itų labai gem išpddoina. Ar- M)...Galųtinė-_vieta. Amerikoje. 
Cistai visi turi pusėtinai lavin į kurią turi ar turės tikietą; 15) 
ta balsus ta dainuodami kartu Į Bas ką keliauja — giminę ar 
došia.' pažįstamą; 16) Tokio gimines
i Taigi “Dzimdri-Drimdii” y- (kr. pažįstamo vardas ir adresas ; 
va-labai gražus tvarinys ta kadi 17) Tikslas —• delko keliauja į 
tar norėdamas negalėtu mrasti [Ameriką; 18) Kaip Ilgai keti- 
jokių priekabių. ' . na gyventi Amerikoje; 19) Ar

' , ’ | ketina apsigyventi Amerikoje. : ^^iant viUos; 20) Ar yra WS

— gyvenęs kalėjime ar prie#- 
MTICM 1’FtTCVC’rE [laudoje; 21) Ar- lįėra.buvę jo 

rivuŲ AiLiiv IdiE[tėvai įstaigoje ar ligonini!yjė,
AMFBIiiAlf f kur gydoma bepročiai; 22) Jt
ariEiKllLvn Į jcį^oitį klausimai gali būti

klausiami, Čia nepaminėti.
Pagal Amerikos liaupsinsPm tol™ pareapmo-petici- 

Ateivystes Įstatymą) kurie *« keleivis tur paduoti konsu- 
jau veikia nuo Kapos 1 d., 1921R ‘lituose (dviejose ko
mi, lietuvių gali atkeliauti vos'I,1iose^ m.

344 metuose.
Ateiviai yra paskirstyti į tris 

kliasas:
1) Nekvotįniai ateiviai, prie 

kurių priguli Amerikos piliečių 
žmonos (pačios) ta vaikai iki 

<18 metų senumo; taipgi ir A-

dinti.

įf

po panašių veikalėlių būtų už

I*

X v
* < 
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REIKALINGAS
VARGOHININKAS

Reikalingas tuo jaus geras.var- 
goninuikas, Išlygos geros. Kreip
kitės šiuo antrašu: Rėv. George Ch 
M. česna, 1011 Dengias fit, 8foux 
City, Iowa.

Morta KUČIENE iš Lietuvos,
paieško savo vyrą Joną Kučą, kur
sai anksčiaus gyveno Palmerton 
mieste.* Jei kas žino jo actresą, iruv 
loniai praašu pranešti šiuo adresu: 
Salakas, Kun. H. Prijalgauskui.

f

PAIEŠKOJIMAI
Paieškai! prieinamą darbą dorės 

merginos arba našlės, be vaiką. Aš esu 
našlys. Dėl platesnio susižinojimo, 
meldžiame rašyti sekančia antrašu: 

.T. K, MAITIS,
I!qx 371 lt. No. 4, Brldgeport,. Conn.

*. Teko man pamatyti
• * - ' * — * i

abu 
uokų teatro Dzimdzi-Drimdzi 

vaidinimus. -
Apie vodevilio turinį - reikia 

pasakyti, kad jau įvairesnio ir 
domesnio rodos nei būti* nega
utų. Artistai savo roles išpil
do taip gabiai, kad ir norėda
mas priekabių rasti negalėtam. 
Jų vaidinamieji veikalai yra 
jų pačių parašyti ir muzika pri
taikyta. Muziką pagamino 
komp. A. Vanagaitis. Gerb. 
Vanagaičio muzika yra saldi ir 
pavejanti, netik jau jų vodevi
ly, bet Vanagaičio ir šiaip ats
kirų veikalų yra paplitę tarp a- 
meriktečių, ypač nuo atsilan
kymo Amerikoj Lietuvos dai
nininkų Olekos, Byros ir Leš- 
kevičiaus. “Dzimdzi-Drinidzi” 
vodevily yra gan, skaitlingai 
dainelių, Tas daineles žmonės 
labai mėgsta: mėnkiaiisias stt- 
iniūniavmias arba piano suvlr- 

, tpiniinas patraukia žmonių de
talę. Daug vietų patsai gerb. 
'kompozitorius skambina savo 
veikalėlius. Gerb. Vanagaičio 
vien prisėdimas prie piano žu
vėja publiką. Pianas virpa jo 
rankose, kaipo tikro meisterio 
•rankose. Jo pirštų lipstelėji- 
mai per piano klevišus it kokio 
genijaus — greitai suvirpina 
klausytojų stygas, greitai Šir
dį paliečia. \

Iš veikalėlii/ kiek ilgesnis y- 
xa “Mūnšainas,” o kiti trum
pi: f (Mūnšainas ” yra labai ga
biai ir apgalvotai parašytak 
•Artistai moka labai gerai (ir į 
taip trumpą laiką savo gyvavi
mo Amerikoj) pažinti šios ša
lies būdą bei žmonių psieliolo- 
Igiją. Kad ir šis pavyzdis: 
Kuomet giriantis lietuviškus 
šokius šoka Klumpakojį, tuo 
tarpu giriantis amerikoniškus 
šokius —* šoka Fox-Trot ir pa
sigirsta graži meliodija “Wliy 
did i ldssed that giri?. /’ I 
daina bąi šųkįs dabar kaip tik 
yra daugiausia žmonių mėgia
mas.- Arba vėl, kuomet “vėli
nąs” pristoja munšainierių, 
pastarasis parpuola ant grindų 
ir vos alsuoja, o tair tarpn už 
seenos girdisi lėta dejuojanti 
tnriiėdija: <<WMtvriU i dąTM3> 'patrikvietti šeimynas turi pad Turiu laišką iš Kauno iš vug- 
Juk artistai! labai lengvai gale*- įrašyti keturis a^idavita8^vie* Įpiūčiol3 d»» 1924 m., kur ifter- 
jota čia pritaikyt^ savotišką uodus, kuriųpbmąjį reiki# vi- {gina nuoUtėnos jau Kaune gy- 
nmziką, bet jie geraižino, kad ‘zuoU'paeLtatavoskonsulj. Priervrtm.ir tiktai laukta, kada ga* 
nauja ir pirmu kart girdim# tam reikia parašyti PriieijaĮ lės iškęltauti į Ameriką,. Pra- 
mūzika tame tarpe nepadarys

S. velia-Įrumits, kame gyveno dideli ai- tokio įspūdžio, kaip kad popu
4aiskyrėlių^ būriai* •Ai,d tw4hL n«i»i t-i* vian .mvll-mn!

>

■

[užtektinai pinigų surinkti. Tai [n-eleidžiųs vežti grūdų į* eieso- 
suinany to jai dabar pareiškė L^us sostapUį, keliąs prieš cie- 
vartosią pinigų suradimui vi-[šorių maištą. Nors tuoseskun- 

idiiramžių metodus. Be^kial^^^ nebuvo tiesos nė kripšto, 
' hwi’mof Čeginskas vnatW? jeskos,- kaip buvoWgeihėjo šv. Atanazo 

SZLGK ^[ieškota puošnioms viduramzid^ heretikų spąstų. Už gym- 
kątedroms, kuriomis dabar pn?!^ Bažnyčios mokslo buvo ke« 
sšulis negali atsistebėti. Į tai hįus kartus ištremtas į svetimas 
atsiliepė garsusis Amerikos turėjo' slapstytis sa-
laikrastjninkas Artliur Brisba-kro vyskupijoje nuo persekioto- 
ne ta pareiškė, kad vidmumžių L^ Būdamas 46 metus vysku- 

Nau^enos” paskutiniame Į katedras pastatė ne metodai, oLį, 20 metų praleido ištremi- 
įj^poyje dėl viešųjų ta para-| tikėjimas. . £e|. į,. svetlir būdamas,ne-

ttHįų rašo: Taigi dabar laisvamaniai tu- Lusfo^aštais tvirtinti Bažny-
t“ ‘Darbininkas’ tvirtino, kad Iri apšaukti Artinta Brisbane’ą j^onas ciesorius išlei-
ptelikti; esą skriaudžiami A-.Į klerikalu, tamsumų neišmanė- §v< Atanazą mirties
berikoje, nes jie turį užlaikyti liu, burtupsepaskendusiuirki- Laktatą už tai, jog jam viešpa- 
kro picrapines^ mokyklas ir tais vardais, kuriais katalikusd tariant, drįsęs .krikštyti ankš- 
fartu duoti pižgus viešosioms jie niekina. tos kihnės graikus. Tokio pat
Igy^ms (publm scliools),[ Laisvamaniai nori pasirody- Dekreto susilaukė šv. Atanazas 

j^nepatetisina.” tl gudriais ta daug galinčiais, o nuo Valenso ciesoriaus, karšto
Į Amerikos katalikai jokio y- [pasirodo pusgalviais ta nykstu- Atanazas pergyve-
(ątingo nusiskundimo dėl ta-Įkais. rno^visus persekiotojus ir am-

skriaudos nekelia. Ne- l-« -- ..... . "žiaus gale sugrįžo į savo vys-
net žydai, nei satttSf St.- LonisJlmpiTO- Priež mii-tį gale jo pa-

■mūM' <^S’ Spttsveifai po 13ū operaei-Msereti sa-vo vargais, susilau-
tikybines inaltylda;. Ta-. Į^. j® ai 83 meti am- [kęs beveik visiško arianizmo

ST“*0* jatstevo 115 sykiil pians- [>wri»n«i. Kovoje prieš aria- 
tikėjimas daro žmones ga- . [ųils palaikė jį kaipo asketą vie-

įVftgms, pasiaukuojančiais. £ ■ nuoliai; kurie buvo didelė ga-
įK M kita yra su įvairios rū- P»»kntintttos0 VoMėtiios kaJjvbė Aigipte. Parašė apologi- 
jfclmsvmdmai&Kiti:triukš- f Manose vometijos ka . • . * į d JT
Ml. t—r * ■ irėivių manevruose, buvo nau- ją prieš pagonis, uaug poienus-

*>te ^ū^Jklfe, kamtolės -me- H raštų prieš ai-ianns. Jo taš- 
n sc^li^tm -a^ tai, k^ ,tai pasižyWi taibOs ai§kumu fr

K^iUriSores Be! IMkMAkai yokie- gy. RtriHtas/gyvenimas.

»_.ū - ciams yra uždraudę ginklus « „ ... ’KM Gimnazijai. ... v o i yv. Bazilius vadinamas Di-
tūWi indai ir varpai!™ ° ■ ■'. 2 ' fdžinojil, gimū Kapadokijoje iš

skamta Laisvamomd Henderson, Ky. ftonerys tu- į* dievotatop kri-
MAtos tušt-iu tetekta ir rl žįstai tos atsitūpęs ant G tev?. Ėjo mokslus Ge-

Ąukų Mafijampolės Be- ohuolta inano .ištupėti “žęsiu-I.TJ-036’ Konstantaiopolyje ir 
“ ’ -....................... to” NtrvarūmmM bet jisai Af“ ir, noru klausė pago-

optakęs vsi tona tupėti. motow te ito ąplmk
- » • - [save palaidą didelių miestų gy-

, Važioto-per Cedte (ton,-H“* .“.karšt?.tikeji- 

• h.J.,;XNevte.p«iteWmtat?^ to tao is nam? issme- 
,M ...........................kelfotaito . ŠT- Sretous, jo priete-

"^7 . A.» tfidan vafe&^tlMivn ints ir mokslų draugas, raso-ą-
r {rimmmt Spalio 9 d. Vii-11?1 buvo, tai susto į . -Rivrilin irto- būdamasreikalams surinkta įl,- susektai; OtLanfkelio v’
■r^Kuianife cumikiu ąi, i j Į Atėnuose, nežinojęs, kito kelio*

i - Ta smm surinkta eita sūnytis su paistau tiktaH mokvklata hažnv-
r Wteriiciios skyrių tiktai i mokyklą n ba^y
toStaT jam taS&££ išeina Mte. B. R* Pabmgęs moksfas, Bv. Ba-

m».irtagv1ejl hwo pa-|iį?saW ^n^ woWBMR >rMrejo, sektaąe savo tėvo 
norėjo, kad su^ OTWhyti, priris* Bėdoto wnmti mkatomo-
taFederamjoustoa.. ^^.BaHėr^ta priu'ito. ^’ .het ^krn, toketmo 

-«JOjo. ^tsuFede-.^^^i,,  ̂ įtapti ■ vienuoliu. _ Patai ne-

parapijos'salėj ra-Į ‘k ‘ ‘ “
riegtaudą ta su tos parapi- spieskimisp 
i ptaągikiio choro ta kitų ka- va*< t *

5 *
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Gomiazijai nėra.

praneša.

■ih

-<u.

t'

1) Savo praeities gyvenimo 
aprašymą; ‘ .
’ 2) Kalėjimo ir kariuomenės 
protokolus, jei' toki yra;

3) Dvi savo fotografijas;
4) Gimimo metrikus su: pa

liudijimu Užsienių Ministeri-
X*M A1XCVI£ tOVmimUj VfcVAjJ£jA 1L i «

menkos gyventojai nepiliečiaį,P0S’ 
kurie grįžta nuo apsilankymo - 5) Valdžios, liūdymą apie ke- 
Lietuvoje; - [leivio asmenį.

2) Kvotiniai ateiviai, ’ kurie Amerikos konsulas duos vi- 
turi ptamybę ta prie kurių, pri-kas pirmos ta antros Idiasos ke- 
guli Amerikos piliečių nevedę Hemams tiktai , pagal įsakymą 
vaikai nuo 18 iki 21 metų se-ĮAteivystės Viršininko, Wasb- 

 

ijiumo; paskui piliečių tėvai ir ingtone. Konsului reikės mo- 
i ‘keti $1.00 už priėmimą aplika

cijos, ir paskiaus $9.00 už vizą, 
kuri turės galios tiktai ketu
riems mėnesiams. »

Amerikos konsului už vizą 
reiks; mokėti po $9.00 nuo 
kiekvienos galvos, šeimynai 

lesonuSf pirimus ir svečius, [ gavus vizą ta užgimus kūdikiui 

nekalbame, or vien apie darbo|yj,a pallnosuotas nuo vizos*

Amerikos gyventojai nepiliė-l Meksiką ar Kanadą, iš kur ti- 
' V* • * I —t z.f * • • I l»- • V7

-r»ziT*c* ‘vtt-T>TVr»rvr-rl • • «kurI w • • » ♦ « .*

‘popferas,'” savo (pa-Įjaį'vi^'aėmįaStak

k

uošviai;
3) Kvotiniai ateiviai paeili- 

niai, prie kurių priguli prityrę 
agrikultūristai su savo žinono- 

‘mis ir vaikais iki 16 metų se- 
numo. . 

; Apie artistus, studentus, pro- 
iesoriūSf pirklius ir svečius, [ ~ _
įjūrio neįeina į kvota, žfenais^ gavimo kūdikis

žmones. i Keleiviai nukeliavę į Kubą, 

čiaV nors ir turėtu“pirmąsias! įeitt į Suvienytas Valsti- 

čių) ir vaikų parsikviesti negu- . ■ M . •
- ' - Visi Amerikos gyventojai ne-

~ | piliečiai, grįžtanti atgal į Aine- 

 

^[riką esti po visais atei vystės 
[įstatymais, kiekvienu kartu. 
Grįžimo leidimai ir afidavitai 

'sugrįžimui paliuosuoja grįžtan
ti jį tiktai nuo kvotos, ir ne
reiškia liuoso sugrįžimo.
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* 'Atėnuose ir, nors klausė pago

Darbininkai! Budškime — [rijos, Palestynos ir Aigipto ty 
deskimta po L. D.:

.Tau metus Įniko kai per laikraščius 
ieškau Marijonos Gavėulutės, po pir
mam vyrui S. KajoklenC o po antram 
nežinau. Mirė brolis ir paliko jai tur
tų. Meldžlir'atsišaukti pačiai arba kas 
apie Ją žino rašykit šiuo antrašu:

' .TOM N GYPDA
w!J§ W. Pine St., Mulianoy City, Pa. 

(25)
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LiEtuvitKŲ žouę 
VAISTINYOIA. . ,

Pas mus galite gauti visokią šollą, 
šaknių ir žiedą nuo vlsdkly Ilgą, Metr 
užlaikome visokias žoles kokios tik ant 
svieto randasi ir geriausios trejankos. 
60c. «u pristuntlmu. Atsiųsk 10c. o 
gausi visokių- žolių Ir knygą katalogą. . 
Reikalaujame agentą ir duodame gerą 
pelną ant musų visokių valstžoilą ir 
knygų,

M. ZŪKAITI8, t,
449 Hutlsoa Avė. Rochester, N, T.

r.,. • • • , .in.i i

KALĖDOMS EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ

p, A. V. BJsea, 
Suvienytu Val
stijų Linijos 
reOgia specialu 
Kalėdoms Eks
kursijų į Lie
tuvą. Pasažie-

Ii iki negaus “antrųjų popie-
Įriį.” •

Visi ateiviai turi mokėti I 

 

skaityti ta rašyti savo kalboje.) 

 

Nuo mokėjimo yra palįuosuotij 
Amerikos piliečių žmonos ta 
vaikai iki 16 metų senumo; tė
vai ii\ uošviai jau turinti 55. ,. . • - ,. , ....
motas setaa; ir ptoi? nove- • tai g*“**““ 
d? doteta ir našlės; taipgi A-L .Tarnus tomo agentai tei- 
taerito gytatojta nepilietaJ?8 kal!™ 
Unrie grįžta S laetnv® mm ap- »>;««><>* J? tonmo, to JW tei- 
feHtoymo Mm šešta mėnesiu ?!8?6161^’. Mto^ amen- 

... taišktato atoZ Itouto fato. toptm pas 
Si O Visi afidavta ir peticijos „^vystės Vummkji, AVaslj.

;<Jarytos pM Kta t -dienos, to». duos leidun? l-
moteikate pdrsikvfetimo P“ “nmus ju>

Isavo'šėimymj & gįfmnita kad “tsu“T “®‘.toęnkon su pu- 
Sr piKešta, - yra nustoję ga- T^T atontimo pnng?. ir 
lios ir reikia tokias atitarta I™1®8 b/,s. “Ple
damHri* . 344 kvotą ir kliasas, kurios ga-
RĮtiryvi imitMtjv* t p 4-t *1* v *
< Amerikos piliečiai noiedami a eluul l*

rašyti keturis afidavitus—vie-jpiūčio 13 d*» 1924 m., kur mer-

2Vrti prtei- Hari ir visų mylima, meliodiju.

.duplikąte pas Ateivystes Virsi- |šo dėdės atsiųsti pinigą pragy* 
ninką, Washingtone, su Uūdy-| veniniai. Tai klaidinimo agen- 

 

tmais dviejų piliečių. Blankas *tai.

rial išplauks ant didžiojo “Leviatli- 
an” nuo Netv Yorko, Gruodžio O d. 
per Soutliampton’ą. Tųs pasieksite 
savo tėvyne laiku sueit su draugais 
ir giminėms, dėl Kalėdą Švenčią- ’.

Pasiteiraukit šią ekskursiją da
bar. jus gausite mažiausiomis lė
šomis, švarius, puikius kambarius, 
gerinusį valgi, didėlius Ir pi‘fimnus 
publikos kambafius ir mandagų pa
tarnavimą per visą laiką.

United Statės Linos <
45 Broadway, Nevr Yorkvity 

arba jūsų vietini laivą agentą.
75 Stato Street, Uostau, Mass. 

. Managing Operatore for
United Statės Shipptag Bo&ri

i

i

19241

I
 Naujos Kankles. kartą | . 

leidžiama knyga dtajO 
Metų Kankles,” už1922-3-4J 
metus/ * J

“Trejų Metą Ka»kNa”| 

bus atspiuizdintos Bietavo- j 
jo ir išsiuntinėtom vistas* | 
užsiprenumeravusiems 
lėdoms, 1924 m. Brenume-1 
ratas kaina Už Trejų Metui 
Kankles dta dtiertaii o vi* f t . 
liau bus brangiam

Antrašas:
MIKAS PETRAUSKAS | 

LtisvjBs Alėja,0O. Kama, l

P. s.

‘4

n<X <a
TAthilMYita . ,

Pinigus siųst pašto 
money orderTaia.
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Įbfidaia kankina už savo teise*
Uttrtybę. Todųl Amerikos 

lietuvių R. K. Federacijos 16 
Įkyrius buvę surengęs pamiate- 
iimą labai liūdnas lietuviams 
4-rių metų sukaktuves nuo už-

Suvieke 
DZCKAH MUSTEIKIS

ntedėlkto— joje bot • npjgtyrafcM 1 
suteįriMOMMk ' VimMų pMąaą'harž 

/ Jtftteų kriorrijojeWHt feMH*k«UMU 
kalbėtojas p.P. Daužvardfe, L. D. 
K. S. eėntro narys te atsidavęs 
darbo toniip reMfr gĮatyt Be 
jo bus kitų kalbėtojų te, įvairių pa- 
marginimų, kurie žavėto "Žavės 
publiką . Bot t«« da ne tiek svar
bu — svarbiausia — tai sumuši- 
.maa kitų kolonijų, ypatingai 
Cambridge’io publikos sutrauki- 
mitte naujų narių prie L. D. K. S. 
prirašymu* čia turime visi gerai 
sukrusti; pasidarbuoti te parody
ti ką mes galime. Dirbkime vi
si. Nepamirškime, kad prakal
bos te įvairūs pamarginimai bus 
nedėlioję, spalio 26 d*, bažnytinė
je svetainėje, tuoj po pietų.

---------- _ -------------- —

*• • * - -

: Teiaėjąt. — -Paeteodo,
įmetą! ąhmeniu.į mBteteaM:'

'MĮltįmwiiįti.y —įNei, tik imi 
pnąaą .tefaėjąn,1 MtW jam te 
taikiau. "r'j . ii.

« " ’ »• , *... • . i

KaimbiM. — Motintkw!'tu*iie- 
šitątgaidįT

— U-gl pirma giedodavo lygiai 
per pietus ir pusiaunaktyje, dabar 
irisą valandą vėlina,* neša pas lai
krodininką, kad bjaurybę pataisy
tų*

* , į t J4«v

^jiafaulte Atpirkėją, -priritpwi»iaižy^.rolt-la4i*AiMMr streike. Grobimo sostinės Vilniaus. 9 
Šv. Aljoriaiu.Sakpmente. -
- Su. titrą

. Bl rti—r J. Hhnrtlajna.

cMwa&4jr»,oHio.

r Spalio 5 d. Clevelando Lietuvių 
Teatnaližtee cteraa pmtatė pui
kų veikalą— “Gyventa® Verpe
te/1 penkių aktų dramų Vim 
drinos te težinama pavyko labai ge
rai. Vaidylos savo roles atliko pa
vyzdingai. Žmonių bnve- daug te 
vist likosi užganėdinti, mat veika
las yra labai įspūdingas teRinka
mas šių dienų gyvenimui.
i J Nors moty tojum teatro buvo 
nebesenasai, bet jokios permainos 
nesimatė. Sarti mokytoja ne. 
labai gerai padarė, kad pasitrau
kė ir užmiršo visus jam padarytus 
gerumus ir garbės suteikimus. Da. 
bar jis yra kito * teatro , vedėjas, 
bet nežinia ar ilgai jis teiį.darbiio- 
ais —* is panelės priežasties gali 
viskas persūceisti. Jeigu jis taip 
ir ten padarytų, kaip Teatrališ
kam chorui, tai jau būtų neinteli
gentiški. Vienok Teatrališkas 
choras neatboja —• veiks, stiprės 
te nepasiduos bite kokiam ten vai
kėzui, kuris apleido šią draugiją 
be jokios priežasties.

Dalyvavęs-vakare.

Mūsų kampelis beveik kaip te iš
braukta® iŠ laikrašty jo* lapų. Ro
dosi, kad Čia nieko te nebūtų, 
viskas miegotų te lenktų grabo 
lentos. Taip nėra. Pastaruoju 
laiku mes turėjome labai didelių 
sujudimų, kurie Low'ellio lietu
vius uždegė kažin kokia nesupran- 
tama ugnimi. Vieni degame spė- 

/ ka, o* kiti pikčių. Mat spalio 5< 
d. pas mus kalbėjo nematytasai ir 
negirdetasai auksaburnis adv. 
Daiižvardis, L. D. K S. sekreto
rius. Jis atvėrė darbininkams 
akis ir parode ją visus smaugėjus 
ir mulkintojus. Jo kalba buvo, 
tani tikru gyvybes vaistu darbi
ninkams te nuodu visiems atžaga
reiviams. Dabar mes jaučiamės 
visai naujais, o bolševikėliai kei
kia net susiriesdami. Mes mano- 

/ me, kad netolnnoje' ateity vėl 
.kviesime Daužvardį kalbėti. Ir 
tada' jau stengsimės sueiti visi lie
tuviai. . .

Praleidus vieną savaitę po pra- 
. kalbų, ta pati L. D. K. S. kuopa 

(o gal pats centras) vėl mus ap
dovanojo su programų. Bet da
bar jau buvo1 nebe prakalbos, bet 
,visoki pasilinksminimo šmoteliai: 
dainos, manologai te visok kitokį 
“šurum-buTum” šis programė- 
lis, taip-gi labai daug, prisidėjo 
prie snaudžiančią širdžių atgaivi
nimo . Visi susirinkusieji buvo 
pilnai pateikinti.

Mane* supratimu, reikėtų pa
kviesti sykiu" p. kalbėtoją,, kuris 
daugiau mitais duotų dvasinio, 
maisto ir pasvilytą raudoniesiems 

. pašones, o lošėjai suteiktą gra
žaus pasilinksminimo.

Pagalvokime ir darykime tuos 
žingsnius greitai.

(*

♦

Buvęs.

Mūsų kolorijoj didžiarttti»8 judė- 
: jinftm lat^pte^dsūgą. Ne tik v**, 
saw brike Mąngg dic&ųrojari 
miMHsktisišvažtevitrtais; bet W* 
lattgoje žmonės daro išvąžiavinrus 
ųet rųteaį;; štai Btetembo Drenoj 
suvašinoji didžtemara- Lawrence*,o 
lietuvių btorierių sutraukia M 
džią HHnte šiftteių: te Ite&mriijaai 
per dien- (be mocfl abteėfc). 

į Pietūs įvyko ant dviejų, kurine?* 
se valgė pustrečio šimto žmonių. 
Pietą laike daug kalbėta apie 
Lahvrėilce’o lietuvius biznierius, 
reikalą juo« remti, apie reikalą 
Lam?enee\> lietuviams taikĮktik te 
vieny bėjc' gyventi kaip* kad jie y- 
ra gyvenę desėtką meti? atgal; 
Toastus vedė gerbiamas kuir. Ju
ras. Apart biznierių ’ir kitų. žmo-‘ 
nių kalbėję te kunigai: F. J. Juš* 
kaltis te F. A; Virmauskis.

Diena buvo graži, bet oras šal
tokas, todėl ant lauko žrisinės ne
įvyko; Parapijos salš buvo šokt 
•kų prikimšta nu® pat dvyliktos, 
i Aait pavakarės atsidarė ir moka
mi jaunimo špkiai AViesners danc- 
ing hallėje prie ežerui

Šis biznierių išvažiavimas daug 
geros dvasios dadavė Lavreneie- 
čiams. Toastuose daugelis reika
lavo tankiau-tokių visuomeniniųir 
kilnių išvažiavimų. Kum Vte- 
matmkfepranešė ateinantysis 
simsfteą nes vi»c® Naūjbe Aūglt 
josišvažiaviiUsK/Gvintercarnival’-‘-jante tariu širdingai ačiū, 
Palangoj bus Naujų’ Metų dieną.

Renka, aukas įvairiais būdais, te 
po namus’ ir vakarus rengdami, ir 
Visi uoliai stovi kovos lauke, iš
skiriant kelius, kurie prasišalino, 
bet mes juos kada nors susitiksi
me.

Čia telpa atskaita nuo Patersono 
lietuvių visuomenės aukos: L, U. 
N. P. Kliubas aukavo $40.00, K 3. 
ir D, Dr-ja $25.00, šv. Kaziimcro 
dr-ja $25.00, Šv. Onos dr-ja $20, 
S. L. A. 80, 101 kuop. $10.00 
J Gicavteius $10.00, lt Dilius $5. 

t Bo $2.00: F. Prepiestis, A. Di
lius, J. Rolle, J Lidiaka, J Jaku
bauskas, K Dimson, J, Binkauskas, 
M, Weslin, E. Strimilienė, J. Posh, 
iP. Jesukievičius, G. Rebneris ir A.
L- - - *

Tocionis.
' Po $3.00: M Ragauskas, į* Ba

lionai ir Ch. Sfetromskis. 
: Po $1.00: J. Dulkis, V. Sadaus
kas, J, Adomavičius, J. Navickas, 
G. Valickiene, J. Keršulis, 5L Na
vickas, M. Nariekienė, A. Baze- 
viee, P. Sdančiavičius, V, Jusai
tis, P. Jeruliavičius, M. Ulinskie- 
hė, M. Grieiūnienė, M. šumskis,
R. Žalner, Z. Matonis, C. Kinda- 
rienė, Wolder, Bėrmen, Marti- 
niuk, Stak, A. Uždavinys, V. 
Sadaunikienė, F. Laseek, V. Kli

zmas, A. Čepulionis, K. Vitkiavi- 
eius, J. Motiejūnas, J. Zabita, J. 

dbomkus, A. Baublys, V. Siauru- 
siavičins, J. Sutkus, P. Lipcikie- 

mė, V. Padegimas, Z. Barysas, K. 
Ivoška, J. Taprauskas, J. Endri- 
liauskas, A. Zdanys, A. Dulkis, 
A. Zeziulka, R. Glauniauskas, G. 
BelI, D. Dailyda, E. Sovcikas, A. 
•Brundza, P-Gilius, S. Jeckiavi- 
čitrs, A. Matnsas, J. Juškevičius, 
A. Sakalauskas; F; Sprainaitis, A. 
Taraškevičius,-J. Sarapinas, Baba- 
nanskas, R; Aučius, J. Bastys, J. 
Kaminskas, M Tocionis, J. Iva- 
natiskienė, K. Ragauskas ir J. To- 
'cinis.

Visa sukolektuota Paterson’e po 
•namųė su smulkiais $209.80. 
* Aukų surinkimui pasidarbavo 
sekanti asmenys : P. Smigelskis, J. Įkad tik nepereitų viršaus sva- 
rTrainys, Al. Staniulis, M. Karnins- 
Zkiene, Skarbalienė ir R. Dulkie- 
nė.

! Nuo baliaus 4 d. spalio, atliko 
pelno, $230.29.

i Tat viso aukų nuo patersonie- 
čių, nuo spalio 2 d. iki spalio 15 
d., surinkta $510.15. ,
» Iš kitų kolionijų nuo spalio 2 
iki spalio 15 d. gauta: A. Gilman 
išHoboken, N. J. $5.00, A. D. P. L.
S. 13 kp. pėr F. Klastmv Great 
įNeek, N. Y. $15.00, nuo M. P. Š. 
į 5 kuopos, Roekford, III. $10.00, 
nuo ALDLD 38 kuopos Benwood, 
Wis per J. .Juodis $20.00. Viso 
$50.00. Kitų paskelbsime spaudo- 
jevėiiau.

VisiemsaukotOjams te darbuoto- 
vįsų 

streikterhį vardu, L. Skyriaus Sek- 
retorius,

d. spalio š. m., 0 vai* ryte bu
vo gedulingos šv. mišios, ku
rias atlaikė vietos klebonas 
gerb. kun. P. J. Juškaitis už žu
vusius kurie su partizanais 
lenkais kovėsi, o 12 d. spalio; 
•buvo surengtos prakalbos 2 
vai, po pietų, Lietuvių Bažnyti
nėj vetainėj. Kalbėjo So. Bos
tono lietuvių klebonas * gerb. 
kun. K. Urbonavičius ir “Dar
bininko” redaktorius P. Gu
das. Abudu kalbėtojai kalbė
jo nuosekliai. Nuo Vilniaus į- 
steigimo iki šių dienų ir nuro
dinėjo, kad anksčiau ar vėliau 
Vilnius turės būti sugrąžintas 
atgal lietuviams.. Kun. K. Ur
bonavičius pabaigęs kalbėti 
perskaitė rezoliucijų, kuria iš
reiškė protestą prieš lerikus už

: neteisėtąužgrobimą mūsiisos- 
tinės Vilnius. Pertraukoje & 
•Jakutis pasakė tai dienai pri
taikytas eiles. Buyo renkamos 
aukos yilniaus našlaičiams. 
Aukavo sekanti^

M. Norbutas $tti.00.
r Po $5.00 : Kan. P. J. Juškai- 
tis, A. J. Vaisiauskas, A, Va- 
Iunhtlievičius, į. MaMnaūskas. 
,0. Bačinskiehe.,
. Po $2.00:0. Danilienė, V. Ja
kas, J. V. Smilgis.

Po $1.00: Z. E. Strokaite, P. 
Radaitis, P. Skauda, A. .Stan
kūnas, K. Bingelis, J, Mocke
vičius, A. Zaveckas, A. Sarge
lis, J. Burokas, P. Kisielius, 
A. Vinciūnas, P. Vizgirdas, K 
Potemberg’ieiiė, V. Steką, V. 
a Jneliūnas, Si Pelkonis, M. Za- 
blackas, V. ČetRauskas, B. -Ja
kutis ir K. Poetus.

Viso su smulkiomis $72.65.
■■ ■ - . . JS ■ •

S. J.

't

i Neiv Yorke viena pirkėja 
pranešė, kad žydelis parduoda
mas bananas svarais/ jeigu kur 
pasirodo perdaug, tai atkanda,

re.
t

jfftmntt.
Viename mteste numirė turtin

gas žmogus“, Žinoma, rimui savo 
turtus palikdamas savo likusiai 
žmonai. Jo žmona gailestyje pa
skendusi padarė gražius šermenis. 
Vežant numirėlį ant kapų laidoti 
— susitrenkė vežimo ratas į akme
nį, grabas išpuolė, atsivožė ir... 
stebuklas t numirėlis atgijo ; ma
tyt, letargo miegu buvo užmigęs. 
Visi lydėtojai persigando, o atgi
jęs numirėlis susikabinęs po ranka 

rsu savo žmona parėjo namo, Ne
užilgo jis vėl numirė. Laidotojant 
ja žmona prašė atsargiai vežti, kad 
neatsitiktų kokis nelaimė. ,

^11 irt.iįi> > n

'Jodinkime Morgąaimote* 
~ traukime juo* 

prie L. D, K. g.

*

I

ParirįŽlrime kas sąvaitę pri- 
pv riestą naują narį prie 

Otft

''' Narnom
!■ nir-i imiiiiaf

Laike kvotimų mokytojas klau
sia: Kuo atsižymėjo Mindaugas 
viešpataudamas Lietuvoje? *

Mokinys. Jis pnrkviete į Vil
nių ’vienuoles-praueiHkietes.

MDtlAnOO.

Ponai. — Jonai, jau tu te vėl 
parigėreil; -
__ Jonai. — O ne ponai._________
. BtaM. ~ Ką-gi meluoji, jog tai 
svyiiioji gatve eidamas.

Jonai'—-< Tai ne iš girtumo, tik 
iŠ džiaugsmo, kad. poną pamačiau,

— —•
vratBUTY.

Seimininkas. — Juozai,- tam sve
čiui davei geriausią ir brangiausią 
kambarį, ar tik_ jam nebus per 
brangus? -G

— Aš manau, kad svečias turi 
būti labai turtingas.

— Delko?
— Dėlto, kad jis pats senas ir 

negražus,, o pačią turi jauną te la
bai gražią.

>«

PAS SKOLININKĄ-

Skolininkas. — Jau man nusibo
do pas tave vaikščioti skolos pra
šyti.

Skolintojas.—Tau nusibodo, bet 
man netiktai nubodo, bet tiesiog 
įgriso tavo taip tankus pas inaW 

■*- t •

lankymąsi.

Gudru* Teisėja* B<et* 
bijoŠeimyną,

i *

Namų svininkaa užganėdintai 
Visi linksmi!

*
Tūla lenkų šeimyna New YorU 

nesenai buvo pašaukta į teismų, ku
riame ėjo byla detei jos išvalymo 
ii namų. Prinęipialiais liudminkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra^rzmamf ver
kiančią kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente.. Kaimynai ti
krina, kad jie negali net naktimis' 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti, 
šiį lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų hutildiųti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo viduritĮ dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jients pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojau? nueiti į aptieki, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI- 
NO ir jo- duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų,-o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabąr kudikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų .sarininkas ištraukė- bylą ;'ir 
visi sau linksmai gyvena. '

- BAMBINO yra kūdikių-geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgstą Jį! Jie net 

; prašo daugiau? 1 . I ■

i

DU SVIETO PERETVOS.

Viename iš New Yorko ciga
rų krautuvių įbėgo žmogus ir 
metęs krūvą pinigų krautuvi
ninkui, išbėgo šaukdamas: lai
kykis, laikykis I Krautuvinin
kas suskaitė pinigus ii* surado, 
kad tai $285.00. Žmogus iki 
šiol negrįžo pinigų atsiimti,

^■Į.. - l,..FlllW— ■ ■ ■ . *

Cbieagos vargšų name yl*a 
pataisytus kambarys dėl knar
kiančių miegant.

H. V. May ir C Milte iš Pitts- 
field išėjo ančių šaudyti. Be
laukiant laive, staiga iššoko iš 
vandens lydeka ir tiesiai lai
vam Žuvis svėrė pusantro sva
ro. . ‘

Arti šiaurinio poliaus taip 
buvo šalta, kad ugnies liepsna į 
ledą sušalo, turėjome kirviam ka
poti. / '

—- Tai niekis. Mano kelionėje 
ties pusiauju taip buvo karšta, jog 
vištas turėjome -ledais lesint i , nes 
kitaip būtų ėmusios virtus kiauši
nius dėti .

?

1 pngiuniąftmns, Gasn VandeM ] 
fiildjtnVfts prlfilldor iižCeSttHHMM 
vttnaen*. Jet nėra raditeoHad 
sujungto skiepe su pečiumi, tat J 
Gftso fiildonifts radijatoHuV pB*<J 

; nai sutelkta šlhimoR. Baltyje. 4 
F;tJTA«rK;PAiS/Jf tnkm?

. tr •< sutaisyk?
> GaStt—i'tafsyk iko: tau tnflarts f 
ir'kas’ relkailri^ši pfudrlnSIs.. jį 

' By- kuriame ‘ musiji pindavlm-j 
. ofise.pftflės jumsVpmrfhkĮltgą*.* 
r rij daiktu, ;knr^Mithtehji«W*i 
, retkaltugas. /. i ’ • . ‘

.Mes dirbame,, 
i-nsių ’pfriUbs^lcĮosnH? raūŠ<»ms ’ dirbtus 
,ITA M ;K)N IŠMIS AilMONIK"“

5 1

* ■ 1? » * t* ‘’r .

, į:

Į **}

U#j

>■

♦ 
rlaušiūs j vismnė* p^aiil^^DęRlmyeit i 
metijvgamjrflja.’ Mnjay*lmim»'.že!fce»» 
nės negif kitij Dykahai* ‘
nicmlko nHlodymal-del' 
Jogus- slnii^jiune UITATTA
renei;u-‘»&-m.’•'inniffim. įgi 
Avė., Dept. ,

Šįmet Šv. Juozapo parapijos 
bažnyčioje 40 valandų atlaidai 
prasidės 26 spalio dieną, užsibaigs 
antradienyje 28 spaliovakare.

40 valandų atlaidams nustatotna 
tokia tvarka:

1. išstatymas Šve. Sakramen
to įvyks sekmadienyje 2ė spalio 
U valandą ryte pu pamokslo su 
procesija/

2; Per ištisas tris dienas t. y. 
26, 27, 28 spalio vakarais 7:30 val; 
bus laikomi iškilmingi mišparai su 
pamokslais.

3. Pirmadienyje ir ąiitradieny-: 
je šv. Mištoc bus laikomos 5 vai, 
7:30 vai. ir suma 9 vai. su pamoks
lu.

4. Suaugusiųjų išpažinties btis 
klausoma rytate T v»Į, po pietų 4 
vai te vakarais 7 vai.

5. Vaikų ilpėiHritte but pirnittH 
dtenyje 2 vai. po pietų.

t

r

L V. Ehdfkaitis.

! LDKS. 28-tos kuopos mėnesinis 
.susirinkimas įvyks nedėlioję, spa
lio 26d., bažnytinėje svetainėje, 
295 St Jobu S't., 1-mą vai. i po pie
tų. Visi nariai malonėkite pribūti 
ir atsiveskite naujų narių.

Valdyba

r

šiite audėjų kova dar tebesitę
sia^ Jau dešimta savaite, kaip 
darbininkai visu smarkumų pasi
ryžę kovą laimėti. Daug jam dirb
tuvių sttritatkė ant pilno unijos
rriMrvtem^ bet dar daug tėbteį* 
laiko* ir nori streiką sulaužyti su 
pobėijda pagelūs. Visokiais bū
dais te stt indžionkšinais te poli- 

> ei Jok didžiausių žiaurumu, o aut 
pabaidos policijos viršininkas te 
salę uždarė kur streikieriai mass- 
mitingas laikydavo. Bte'-žkiorių 
pasiryžimo -nepajėgia sudemorali- 
zttori, visą vienodar viltte laimėti. 
Žinoma, daugumui gręsia medžią- 
ginis nedUteklius. Vnija tifpor- 
unaeius skubiai te ne*tftfriiudmme !nųt8 glūdėtai. Lietuvių viso- 

■ irieąt' te ariteąją pavapijųf teStir pagelią kam tik mato tel- 
fcalinga. Aukos plunkia iš visų A*

OBMEKIDGB. ]£&&& 
CTeduIo dieno.

Spalio 9 d. sukako lygiai 
kriūri įlietai nuo denkų partiza
nų simirtinio užgrobimo mūsų 
'sostinėm Vilimus, kurią jie ir 
ikįšįol tebelaiko; lietuviai vei
kėjai* persekiojami ir į Jmlėji-

katalikai kviečiami atsilankyti į
40 valandų atlaidus, kad pagarbi-. metikus valstiją Taip-gl te lietu-

kias įstaigas, giiimasijas ir mor 
kyklus uždarinė ja; vaikučius 
ant gatvių išmeta ir visokiais

! Mrs. M. Lulu iš Jonesville, 
Wis., yra rasta gražiausia ir 
populeringiausia mergina apie- 
linkėję. Ji buvo viena iš 158 
dalyvavusių konteste ir gavo 
92.000 balsų , Ji yra 69; metų 
seniūno.

»
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I. Sąsiuvinis 

Maršas D-rui J. Basauavi- 
v* * •
CK

Valcas, Onytė ŽZ
3. * Polka, Maryte B.
4.

PASKLEBONĄ.
.. #

Klebonas. Na, ką Petrai pa
sakysit . .

Petras. — Atėjau užsirašyti - 
atsakę Petras.

Klebimas. — Su kuo t
. Pelras, Su Baltrų Ona.

Klebonas. — 0 kada tavo žmo
na pasimteėt

Petras. — Dar ji nemirė, bet 
sunkiai serga, tai atėjau iš kalno 
pas klebonų, tai kaip* ji pasimirs 
malt .tada nereikės kitos ieškoti.

■-------- - •
IŠTOLO SAUGOTIS TEISMO.

Kartą aut vieškelio parvirto ve
žimas, kuriame važiavo ponai. Ve
žėjas negalėdamas vienas pastaty
ti vežimą, prašė praeinančio žmo
gaus jam pagelbėti.

— O kas čia važiuoja, tame ve
žime?—> užklausė praeivis.

— Tai ponas teisėjas, — atsakė

1.

2.

Rtnkhiėlis. *
-sT * ‘*

Visi kainuoja....».40c.
Vytauto maršas.... 25e. 

Pinigus siųskite su užsakymu.

366 W. BroadwĄy,
South Boaton, Mjmm.

•%*

ve
nk Dieve! A. ar mano tė

velis liėjkįavo man ištolo saugotis 

 

teismo!—'te praeivis,* numojęs 
-ranka nuėjo.,"

Ttntiu dvi jumis.
Jena*. — Nežinau "nė pats, 

daryti, turiu iŠ dviejų panų vienąr 
išsirinkti už pačią: viena turtin
gu, bet\negra$i; antra'gražų bet 
neturtingu Kad galima būtų tas 
jtiodviejų doras į vieną sujungti.

Juomi. \^ai tas junginys tik
rai už tamstou'ųeitų.

k*

t

4

' <•’ h
♦ * *
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DELARRUPINIMOi 
MOTIN ŲIRcJ^

Įkūdikio* duok

maistą, kuris iiaute- 
lėto daugiau stiprių
ir viknų vaikų negu

ii krūvon sudėti

.Tūkstančiai motintf
Kūdijo jo vertų kai

Gydytojai re*

ir
iMKvai IriMBrin > aų* 
^rikoinafc

NfoŠ jokių SBirįflkiiiųi 
^ie ja^ gryimmą ar-

Bv penėjimo. J» 
oa

jw»«iiwr 
Itett Bagi*

KAIP 5PARU0MT KŪDIKIO . v * 
AfAISTA BONKlKTftŠE. • . ..

• r ' ■

‘ . ■•r »
Pirmuose, straipsninnše švarumu -rei

kalą i .< iLV^viuihftV'noŠiiuit'kųdiklųtBMte “ 
tą -bute pabrėžti.. 3iaMo žvarmnųlte.- 
grynumą, gulima -.visai sunaikinti, W 
nešvąrųa- irnial'/vartojami Jo ruattMfb** 

Greta'.švarumo.tearbos. yra tėlštes» 
rmsaikiįvimaji ir tinkamas atmiežftnjta. 
Kada kūdikiams -vartojama pusaldin- 
ts kondeušuopįS; pienas; tai jį reikia-13 
blešinės atmieruoti’Sankštais,\pilant 13 
/hlešinės. • bet* nesemiant. Tai gėrlėUr 
sias būdas "galiti. tikrą- mierą. OalPlete 
vai suprasti, kad sėmimasmetinlM, r^s - 
prie šaukšto r prilimpa perdaug • pieno. . 
O kadungi pamokinimai liepia imtl.tiiik’ 
ir t iek?šaukštų! prie diek ir • tlekųtSJįą .1 
vandens, tai. roki'prilipimaLgudina- tte 
irai mierai. iAtmieravus reikalin^kte*: 
kį svarink it^uti-kŪkrąWv^lMmriB^ 
deniu, .kuris Nartojamas miežimųt, Jąri* 
kln budii visą.pieną‘ Sitiinki. AmiflSj 

;tą blpšlMe visados reikia laBtyti'MtalKj 
švarioje* vietoji .drūčiai uidarytą. 
apvožta stikline .'ai* puodeliu. t

VandimtiMtiežlmnl vm‘t0.bttWiwjH*W! 
turi laįti išvirintas, ir ai vę»dntwB.’ -Tšfe 
sai vanduo .šituose stnilpaniujme,»■$ 
mimus -virintu“, yūhdėnhi. SUrikuMtiBH 
svariose gradunt'ijos ltohkose. Iv»< tįiį, 
atmieruok pieną' kai- jau. augšėlauiMioi 
kėme. I »e<wįmn,s^ kiekvieną SAMMh 
pieno į griidnatiąj’rh iriiiifryk-.iM 
mtl ištirps? 'rtuiu'šupilki-viską •fe$ĮĮMH 
lizuotą boidnite*. ir į Inoj- užfck*Mą0|Kl zmnų? .?*-.• « * - '7^1

Nefii * valuti' Mką,* MĘtBM
vari i4n‘&nuptfll^u fi

D tim'ti/sn-riiizmdą. snmatxyktaraM 
to ilVviiųuinmvl&iV *

Ar urvo ^įdUi^.vvrkiuy ArtJla*wttn 
Ahigas'.ir netąimm? Jei taip, 
idinmUi muistąs Jam netinka. J«OUį| 
neguIl»smo; kūdikio žindyti, ir JvPNn 
neauga' iš .kriirč 1‘leųu. duektJąmtBĮĮ 
dvtm Fhtgle 4*fbrfą <—.maistą, 
m|ngni * wufci?Jo .tiik*tai>«thm* mjįįHM 
Jh lengvai prlriainlamaK— tilt 
,1‘hte vniftlriK kuip liepiama.-* * 
metus - ttavhiPJo? * Kaąfe
kulpn -didelę dovaną j savu kb* 
J| vekmuemlnuj* ‘itydyinjui ita 
Kurie altmHIuoJir irsilpni, jte-. 
vai suvlrutimius ir.telkiu • p«i 
mą. v
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DIDELIS SUSIRINKIMAS
*

u ' :

*«•

ha
'kitus 
rijas, muziką 
prisirašimą.

1OSDŠLIM* MOKYKLA.

Už LIETUVIU CAMPIJONATĄ
Lengvai Nunkiosioe Vogus Pusnulhi Oampijonas

KAROLIS POŽĖLA
susitiks su drapiežnu dzūku

VLADU BIEKŠA
~ _________j________ Rlstynės Įvyks yanedėly _ ___

Labai priimnus gerti, sveikas, gelbsti virškinimui ir labai! 
taiso kraują. I

86 WINDS0R STMKT OAMBBIDGE, MASS.l
Gauk Jį Tas Savą Krautuvininką I

Narys■NEPAPRASTI ŠOKIAI.

Mass.-^šv, Vin-
Draugy^te • rengta pui- 

šokius Bubatoj, spalio 25, 
J> vakare. Lietuvių Liaudies 

. 26 Linėoln St 
liai ir merą, kviečiame 
ant minėtų šokių< Mo- 

hhtai yra užkviesti geri, ku- 
ieš lietuviškus ir anglis- 

.šokius, tad galėsit vakarą 
leisti linksmai.
įauga visai nui: vyrams 33 
ai b moterims 30 centą.

. Valdyba.

NEPAPRASTAS JUOKŲ 
TEATRAS. f* f

kūne, praeitą se 
reiškė griežtą 
prieš proponuojam 
Durbe Amendmentą.**

. Salėm’o darbininkai — Tlio 
Salėm Centrai Labor Cnion 
nutarė remti A. T. Fuller^o 
kandidatūrą į Mass. gubernato
rius, Jie tikisi p. Fuller’iš iš
pildys savo prižadus — stovės 
ŪŽT ratiifkavitną “Vaiką Dariuj 
Aniendmojfito.*’ Gi dabartinio 
Bustfmo majoro Curiev kandi- 
datūrą visai ignoravo.

, ........ „,,, . n.„ ,,

*

GAVOLAISNĮ.
A. F. Kueižys, teisių mokslo 

studentas, gavo laisnį ap
drausti nejudomąją nuosavybę. 
Jo adresas 368 K. 9-th St.

prikaL 
bM Mirs pa vieną naują na
rį.

tėjome upie 
prakal- 
meapie 

fleklema- 
,ują narių.

><*
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Deklamatoriais Šioje pramo
goje buvo jauni darbininkai: 
Jurgis Babinskas ir Juozas 
Lešcinskaš. Jie savo užduotis 
atliko gana gerai. Iš ją yra 
laukiama gyvų aktorių ir atei
ties darbininkų.

Kinuikavo jaunos žvaigždu
tės: F. Grendeliūtė ir O, Sluš- 
koniutė. Jų programų pildy
mu, jautriaisiais smuiko stygą 
baisais gėrėjosi ir džiaugėsi su
sirinkusieji.

Gražu ir malonu, kad L, D. 
K, S. kuopa ir jos nariai sten
giasi tokius jaunuolius ir jau
nuoles pratinti prie lietuvių 
veikimo — rengia rytojais dar
buotojais. . .

’rie ‘kuopos prisirašė šie; 
J, A. Židanavičiūs, K. Janu-

Lietuvių nedėlynė mokykla 
'Sundav School) šiuomet Ja
lai skaitlinga. Ją lanko virš 

600 vaiką, kuriuos mokina 62 
mokytojai.

ELKVATdRIŲ SUSTOSIMAS

Ir galnti-

Ku6m«t darttainkuose žydėt 
vienybė ir bus stipri organiMk 
cijg — tuomet būt lengva su- 
tviAyti. gyvenimą, sulig, di
džiumos noro. Rūpinkimės tuo 
— rengkimės prie geresnio ry. 
tojaus — imkime sau už vado
vą L.D. K. S.

UNKASIŽI
1 ■

T< Untomltr 4111| 1

PIRMOS BOSTONE DIDELES
■ ......... 1 ‘ I

S*L ta Booton BTO
1 - -tl

J. MACD0NE1L, M. D. r'
■ M

(JaHaui MitaliM <r HtfafUIM * fJ

urato TAiAMDoa: Rytai* iki. 9 v®L 
Po platų nuo 1—8 
Vakarala nuo6—a |

685 1. Bro®dw»y, 8o. Borton

- +
ii

C1 S11 t11 1
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Utarninko ryte, daugelis 
žmonių, kurie važiuoja darban 
elevatoriais buvo labai sutruk
dyti, nes generalinėje stotyje 
buvo sugedęs turbinas ir tokių 
būdu elevatoriai'.nėjo net per 
dvi valandi. Buvo įvykę net 
ir nesusipratimą kaikuriose 
vietose: žmonės užsimokėję pi
nigus, išlaukę ilgą laiką nore 
jo oiti laukan, tii kaikurie de
šimtukų kolektoriai nenorėjo 
grąžyti pinigų. . Bet.. vėliau 
viskas priėjo prie tvarkos. 
Jeigu kuriems nesugrąžino de- 
šimtuką^ gailina kreiptis pas 
kolektorių ir atiduos,

Tol. 0o. Boston 0464-J.

JURGIS STUKAS 
ro to oms 

453 WMT BR0ADWAY, 
South Boston, Mus.

Darom dailina paveikslus. Veaelllaa 
traukiam vakaralš. Ulallkom vi-' 
Boklos ru81a« rimai.

&v. Petro Draugijos mėnesi
nis sitsirinkimas Įvyko nedėlio
jo, spalio 19 d., Ckesų svetai
nėje. Narių buvo didelis bū
rys, ypatingai katalikai prade- 
jo arėiau žiūrėti i šią draugijt;__ ______ _____
Mat ši draugija yra katalikų ša, P. Stepulionis, A. Paldaus: 
sutverta ir išauginta; jai per it-1 kas. A. Stravinskas, P; Mor
gus metus pirmininkavo p. J. 
Jaroša. bet pastaraisiais me
tais sandarieėiai buvo pastyė- 
re j savo rankas; Suprantama, 
kuomet tokie poneliai laikė va
džias, tai katalikų narinės tai
sės buvo gerokai susiaurintos, 
jiems būdavo neduodama bal
so, viskas ant prieš katalikiško 
k u i {>a Ii o k rei p ituna; Tadgi da
bar katalikai mano, kad toliau 
tokiu keliu eiti negalima — 
laisvamaniams pasiduoti yra 
gėda. Visi yra pasiryžę bal
suoti už katalikus narius i bu
siančią Urėtų valdybą.

^Biiivo į vytai, pradeda 
atskirti polus nuo grūdą.

! ’ Reporteris.

‘J-
••
pr<

kus, .J. Strielėiūnas, M. Kniau- 
ėi finas ir da keletas, kurių var
dą da negavau nuo užrašinėto- 

. t 

jų* . •
Puikut pradžia vajaus gana 

graži. Matytis darbininkai 
pradeda daugiau įvertinti savo 
organizaciją, visi griebiasi gy- 
vesnio darbo ir braukia nuo sa
vo sprando .visokių, šlamštu 
šiukšles.

Žinoma, jeigu tik darbinin
kai ir darbininkės Bostone dau
giau krutėsi dirbs -r- gins bran
giuosius idėjos principus, tai 
Bostoną? išeivijos akyse bus 
žvaigždutė. *;, *

Dirbkime visi ! Iki ateinan
čiam' L. D. K. S. kuopos susi-

1 Lietuviški

raMįcHto darbininkai nutarė 
Kikalauti TMdesnių algų, bū- 
■8d, $5 dienoje.

. j----------------- ---------------

f. Darbo Vyriai (Knights o f 
jtahor) savo laikvtam susirin- 
Z ‘ -
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CAMBRIDGE, MASS.

r. J

A 4
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|b * į Pradžia 7:30 vai. videare.
, * * ■ 1

y', Gerbiantieji Lietuviai ir Lietuvaitės, kaip seni, taip ir jauni, kaip vietiniai taip ir iš 
įjielinkės, visi kvieėiaani skaitlingai atsilankyti ant lietuvišką šokią. Muzikantai bus vie- 
ĮSHš geriausią. Bus visokių gardžiui užkandžių ir saldžių gėrimą, kur galėsite linksmai lai • 
|tą praleisti. Įžanga vyrui 4he„ moteriai 35c,

. Visus širdingai kv&ėia KOMHTiTAS.
i

Rengia viršminėta organizacija
i1* >ji

1

|; Prasidės 7 vai, vakare,
' < ■

Į? Bažnytinėje Salėje, Windsor St., Cambridge, Nacs.
V' Gerbiamoji lietuvių visuomene, malonėkiteškaitlingai iiMhml<yti ant Šių prakalbą, 
į kur daug ko naujo išgirsite. Kalbėk centro sekretorius geri), adv. P. Daužvardis, kuris iš- 
įįąiškįs šią dienų, dai’bininkų padėtį ir kokia, nauda yrą darbininkanisiš priguIėijĮno prie-or- 
lįganizaciją, Taip-gi bus visokią pamarginunų. ' 
Rfcttdtngų prakalbą pasiklmmyti; neš tokius kalbėtojus kaip adv. 
plirna girdėti. Visus Širdingai kviečiam atsilankyti.

■f

•t

Todėl malonėkite skaitlingai atsilankyti ir 
Diuižvardis retai kada ga-

.e,F. ’ -

>
. RENGĖJAI

4

•/

b i.

I
m i s1

Lai > ’’’-č^'

Pradžia lygiai 8:15 vai. vakare. 
Svetaines durys atsidarys. 7 vai, vakare.

Laukiame didelio triukšmo. 
Ateinančią nedėlę šausime pir
mąjį L. D. K. S. vajaus šūvį. 

‘Jo uždegimiii rengiame didelį 
triukšmą: kalbės pastaruoju 
laiku pagarsėjęs juristas P. 
Daužvardis, L. ’D, K. S. centro 
narys, didis kovotojas už dar
bininką būvio pagerinimą^ 
Taipgi' busr ir kitų kalbėtoją. 
'Be to bus visokią pamargini- 
imi. Yra menama, (kad šis va
karas bus vienas iŠ svarbiau
siu Canibridge’iaus istorijoje. 
Nepraleiskime progos.

’ Žinąs.
• , - - /i ,2'

Iš LIETUVOS
Gavome tikrai lietuvišką at

viručių (post cafd). Apie ke
li šimtai skirtingą vaizdą ir 
spalvą; itam pirkti kur ko
kias netinkamas’ir dar bran
giau -mokėti, kad mes parduo
dame pigiai ir Tamistos draū- 
gas-gė gavęs tokią atvirutę tik
rai džiaugsis.

Parduodame tuzinais: po 10 
tentą, 15c. ir 20c. Įdėk tuo jaus 
10c., 15c. ar 20c., pašto ženkle
liais į konvertą, O mes tuo jaus 
pasiusime tas nepaprastai gra
žias atvirutes.

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

T

I.

LAI BŲNATEN 
ŠVIESA

Mes žemiausia kaina suveda
me dratus dėl šyiesos-šilumos 

ir jėgos
JOHN F. LYD0N

324 E Street Tel. S. B. 4269M
TEISŠfiTAS ELEKTRIŠINAS 

^pęcijallstas dėl namų suvedimo

(Arti Tremout jr Dorer Streets)
Kampas Berkeley Street ir Warren Ąvenue, BOSTON, Mass. 

. ■ c Arti Tremout jr Dorer Streets)
j* ’
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Karolis Požėla
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POŽĖLA su BIEKŠA risis Iš trijų sykių Iki galutinos pergalės. Apart to, ri
sis dar dvi poros garsių rlstlkų: FRANK LURICH, pagarsėjęs savo vikrumu 
lietuvis, su. puslaukiniu graiku “SAVAGE“ TOOLOS. Taipgi lengvosios vogos 
vampijonas NICK KARATAS sii graikų Čampljonn LOUIS ANDREWS. šios 
dvi poros irgi eis iki galutinos pergales. 1 . .

Si-enee Temple lengvu surasti kiekvienam, nes ji matosi nuo Dover St, ein- 
veito stoties, tik reikia paeit apie porų hloką Dover gatve Ir pamatysit ant 
Initnpo niūrų su užrašu "SC'ENIC At'IHtOKlVM.”

DR. PUSKUNICIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vaL 9 iki 11 ryte, 1 iki 8 po plet 

TikL9vak.
889 Broadway, So. Boston,.

Tel. So. Boston 2881.

*
-»

I

■■■■MaBBBasaB
TeL B roekton 5112—W. || 

DAN^IŠTAI g
DR. A. J. GORMANI

(GUMAUSKA8) |

[705 Main St., Montello, Mta l 
Į (Kampas Broad Street) ||

t

J

Tel. 0o. Boston 0628 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M.. V. CASPER 
« .SES-ISfl™.

Ofisovalandos *, 
nuo 9 Iki 12;O0 ryte ir nuo 1:80 
iki 5 ir nuo 6 ;00 iki 8 raL vakare. 
Ofisas uždarytai Bubėtos vakarais 

Ir nedSIdieuiato. 

T

16 MĖTŲ SOUTH BOSTONU

DR. H. S. ŠTOKE
AKIU SPECIALISTAS 

899aW.Broadway,So. Bostyo 
VALANDOS: Nuo 9 r. 1M 7 v, vdt

PARSIBUODA
Hunbvnre krautuvė sykiu ir plumb- 

ing. Galima pirkti bizni atskirai arba 
sykių su namu visų bulldlngų. Storas 
vertas $10,000, parsiduoda tik už ?6,- 
000. Lietuvių apgyventa, biznis išdirb
tas. . Priežastis pardavimo — liga. 
Kreipkitės: JONAS KEREISA. 114 
Awes St, Montelto, Mass. Tel.. Brock
ton 1562—M. ' . ■ (23)

PIGIAI PARSIDUODA
Krafttuvėjlr 8 Šeimynos su matidynė- 

jnls Ir kltomiN iittaisoinlK parankioj vie
toj So. Bostone, namus kį tik pabaig
tas taisyti 1 Slanko ir vidaus, gera pro
ga .bizniui, nes Storas dabar laikomas 
tu&’his dėl naujo savininko, didelės ren- 
flos o prekė tik ?ll,000.

GARADŽ10S IR 2 ŠEIMYNŲ 14 
kambarių namas su viso naujos mados 
Improvmentals, ijkyrlum Žilumo Ir pht- 
zal.s geriausioj vietoj Dorehestery. ne
toli Plensant St. Prekė 80,000 Ir M.OOC 
piešti.

- A. IVAS
361 BrtedwayA South Boston

Itoiįla laiko ant saro krftfiitč.i priekalą, j Įciirį muSa kujaiit da rį/rak ’

P&KTABĄ. KeL desėtkul Požėlos niedalhj už pasižymėjimus yra IMiv 
ryti Šidlausko aptiekus lange, So, Bostone. Kam yra pakeliui, sustoję 
žiūrėkit. Taipgi po ristynių tų jinti vakarų svetainėj Požėla parmiys kelin
tų galingų štokų. Pasiėmęs artt rankų ir kojų ant savo krutinės laikys pia
nų, ant kurio mergina g ra Jis 5 mitintas. Taipgi ant jo krutinės bus uždėtas 
priekalas 900 svarų sunkumo, j kuri du vyrai kuls kūjais. Tų vIsų'Aunkmnų 
Požėlų Išlaikys Išstatęs "brfdgv,” t. y. atsirėmęs tik galva Ir kojomis | mat- 
rasų. j •

AMlttnkyklt vl4 pasižiūrėti to garsans musų atleto, kuris yru pasižymėję*, 
visame pnsmiiyje.

Tikietą kainos nuo 5Oo. ir aukžėiau.'
Tikima galite gauti visose vietos lietuvių lalkraėėlų redakcijose ir pa* 

tldlauskų uptlekoj.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINB3 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI
PIRMININKAS — M. Zoba,

580 E. 7-th St, So. Boston, Mm* 
, Telephone So. Boston 1516—J, 

VICE-PlRM. -w Kazys Ambrotaa
492 E. 7-th 8t, So. Boston, Maso. 

PROT. RAŠTININKAS — L Gllnocld^
5 Thomas Park, So. 'Boston, Mm® 

FIN. RAŠTININKAS — Mataa Seiki®,
40 Marine Rd.( So. Boston, Mana 

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

MARŠALKA — J. Kalkis,
7 WinfleldSt,So. Boston, Mass. 

Draugija lšiko susirinkimus kas tr®. 
člą nedfildtenį (kiekvieno mSneslo, 2-r® 
vat po pietą šv. Petro parapijos M1& 
492 E. Seventh St, So. Boston, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DR-GIJOB 
VALDYBOS ANTRAŽAI 

Pirmininkas — Antanas Paatellš, 
r 146 Bowen St, So. Boston, Mus. 
Vice-plrm. — Martinas Knlstnntas, 

4062 WaBhlnzton SL, RoaUndate 
Protokolų Rast — Antanas Macejuna^ 

450 E. Seventh St, South Besto® 
Fln. Raštininkas — Juozas Vlnkeviėias 

906 E. Broadway, South Bostoa 
KasLeriua — Andriejui ZaUeckas, 

30T E. Nlnth St, So. Boston, MuA 
MarSalka — Aleksandra^atmokas, 

216& JS-tti St, So. Boaton, Mass.
Draugyste D. L. K. Keistučio laika 

mėnesinius susirinkimus kas pirm* n* 
dėldlenj kiekvieno mėnesio po No. 6M 
WasWrųfton St, S. Boston, Mase., S4I<, 
valandų po pietų. Ateidami atsiveskite 
su savta naujų nartų prie mn»ų dra» , 
gljoa prisiaaiirtL _________ -

ŠV. KAZntORO S. K. DRJOŠ 
VAIDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas —J. JaroM, 
562 E. 6-th St., So. Boston, Mus.

Vice-plrm. *- j. Grublųskas, 
157 M Street, So. Boston, Mus 

Prot Raitininkas — A. Janpfcnls, 
1426 O>lmnbIaRd., 8. Boston, Ma«i 

Finlnaų Raitininkas — K JKiiHs, 
8 Hatoh Street So. Boston, Mn*S 

Iždininkas — L. tnifždys, •
111 Bowen 8t, So. Boston, MmŽ, 

Tvarkdarys — P. LauGrą,
895 B. Jlfth SU SoBoston, Mm 

Drautijoa reikalais MpkHle d*.
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