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Švedų dovana Lietuvos ats
tovui. Spalių 20 d. Švedų ka
ralius apdovanojo Lietuvos ats
tovų Švedijoje p. Jurkūnų 
Šiaurės žvaigždės ordenu.

kaMUkm yra 
Avesta prisdemž paremti ka- 

> tiMktifrąją spaudą ir ją kufr 
piašiaasiai paskleisti tarp e™ a. 

mų. lujęrasciai yra bsu- 

dingiausiu daiktu * ir ▼ertf AL 
dŽUario užmokesnio.”
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“Darbininkas” -
.366 Broadvay, So. Boston, Mw*. Hį. 

Tol, South Boston 020. 1/-:

. KainaionitM

11 L, D, K» B. vajus vis plačiau 
ir plačiau kečia savo sparnus1-^ 

[darbininkų eilės vis didėja. 
.Štai šekmadienv atsivėrė riau- I • •"
ja ugnis IVorcestery — prasi

dėjo didis darbas vajaus reika- 
le; ten stojo kovon senieji ir 
naujieji kolonijos darbuotojai* 

II Darbo pradžiai buvo surengtos 
Ug, prakalbos, kurias vedė didis ir 

Esenas Worcestorio vedėjas Jo
nas Vaitkus. Kalbėjo L. D. K. 
K centro sekrefor uis F. Dauž- 
vardis. Žmonių buvo nedaug, 
bet visi parinktinieji (kiti bu
vo išvažiavę Maironio Parkan 
vakarienės valgyt). Jie patys 
rašėsi prie organizacijos ir ki
tus žadėjo prirašyti. Pabaigus 
prakalbas J. Vaitkus paskelbė 
kiek narių prisirašė ir tuo fak
tu vaduodamasis pareiškė, kacl 
Wof post oris kyla iš miego ir i- 
ma į savo rankas Naujos Ang
lijos. vadžias ir vajaus dar
be nepasiduos nė Bostonui, nė 
Camhridgiui.

Bravo! IVorcostorio gyvieji 
darbininkai ir brangioji Darbi
ninkų. Sąjungos šulai.- Dirb
kit, veiki!,- organmuokitės, o 
iš centro gausite* pilniausią pa
rama.

Cambridgius ūžia.
?; Nuo praeito*penktadienių iki 

toje stovėjo Detroito 72 kuopa, 
kurią buvo pastatęs. jos finan
sų raštininkas Markuzas, nos 
jis buvo prisiuntęs penkis.nau
jus narius, ir tuomi buvo su
mušęs Cambfįdgių keturiais 
nariais. Bet Cambrigius užgir
dęs tokią baisenybę, paleido sa
vo spėkas sekmadieny ir’ gavo 
tiek narių, kad pralenkė Det
roitą penkiais nariais. • .

Bot. / iš to Detroithu da vi
sai nebaisu,’gal ir jis dabar 
(pirmadienio ryte) turi vėl a- 
pie penkis ar šešis naujus na
rius.
;, Puiku 1 Darbininkai. Law- 
rencas, Bostonas, Worcesteris 
nepasiduokite Detroitui su. 
Cambridgiu. ’ -

: Naujų narių vardus paskelb
sime kitam “Darbininko” nu
mery.

, * k * jy

t JA
tos. Be to, mokesčiais apkrau- ’ j 
ti net tie Jaukai, kurie liko ki 
toj pusėj, ir kur be apmokamų ] 
leidimų negalima nueiti.
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tent, 69,5 nuoš. o mažiausiai 
latvių tarpo, tik 32,9 nuoš.

DAUG SNIEGO.
Rumunijoj snigo per penkiasikus ir ieško-.darbią su gelžke- 

dienas. Susisiekimas per 
visoje šalyje pakrikdytas.

Kauno Aųkšt. Policijos Mo
kykloj šiemet mokinasi 45 po
licijos nuovadų -viršininkų pa
dėjėjai'.

, PRIIMSI4 LENKIJĄ.
Taip vadinama mažoji an- 

tanta pradėjo derybas apie 
priėmimą savo tarpan Lenki
jos. , ■ .

Užmirštas turtas.
Žirniškiai (Raseiniai.
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SLAPTAS TROCKIO ITALI
JOJ ATSILANKYMAS.

Italijos laikraštis Giornale 
d’ltalia skelbia, kad .Rusijos 
armijos ministeris Trockis 
slapta buvo atvykęs Italijon ir 
ten išbuvo dvi savaiti.. Jis bu- 
va atvykęs ctviem tikslais—pa
silinksminti ir papolitikuoti, 
’ Yra sakoma, kad Trockis at
vyko tiesiog Ryman, Fe to vy2 
ko į Neapolį ir Caprį. Iš ten 
vyko j' Veneciją, kur ėjo Rusi
jos dailės veikalų parodą. To
liau Trockis buvojo. Milane, 
Turine ir Genooj. •

Laike Trockio atsilankymo 
Italijoj Mussolini turėjo ilgą 
pasikalbėjimą su Rusijos am
basadorium.

Kartu su šita žinia iš Itali
jos atėjo korespondencija Lsaae 
don Levine ’o rašyta. Ši sai ko
respondentas yra žymus lai. 
kraštininkas. Jisai' nurodo 
Mussolinio nusistatvmą, kuri 
nesenai paskelbė Milane. Mu
ssoiini nurodė, kad dabar pa
saulis pasidalinęs į dvi dali — 
i kapitalistines ir proletari
nes valstybes.

,..'dOrifearine&į^; ‘

< PALIJO.
Šiomis dienomis Massaehu- 

setts valstijoj užėjo lytuos. 
Veik po dviejų mėnesių gied
ros užėjo Šis lietus. Tečinu šu
liniai dar nepripildyti. Uždrau
dimas medžioti atšauktas.

T »-

ALGOS PAKILO.
Washington. — JRūbsiuvių 

algos pakilo ir valandos suma
žėjo taip, kad vargu kitų pra
monių darbininkai yra panašiai 
laimėję. Darbo Departmentas 
skelbia, kad palyginus darbą 
ir algas 1913 m. su darbu ir al
gomis šių metų, tai pasirodo, 
kad algos pakilo ant ISSmuoš., 
6 valandos sutinimpytos ant 15 
nuoš.

•1*. ........ _u..

valstybės privalo susijungti 
prieš kapitalistines.

Kapitalistinės valstybės yra 
Francija ir Anglija, o proleta
rinės Italija, Vokietija ir .Ru
sija.’ Tos pastarosios, kad atsi
spirti prieš kapitalistines pri
valo susijungti.

Mussoiini Italiją rokuoja. 
čampijonu proletarinių valsty
bių. Bolševizmas yra pastaty
tas ant klesų kovos tautoje. 
Fašizmas statomas dviejų rū
šių valstybių, biednų ir turtin
gų, kapitalistinių ir proletari
nių- valstybių. Abu judėjimu 
turi šiek tiek giminingumo.

Lietuvos geležinkelių ir paš
to vaidybos tariasi su,atatinka
momis Vokietijos įstaigomis 
dėl patobulinimo geležinkelių 
ir pašto susisiokimo tarp Lie
tuvos ir Vokietijos, pagreiti
nant pasų ir bagažo formalybes 
važiuojant per sienų ir tiksliau 
suteikiant pašto siuntinėjimą 
greitais traukiniais.

ugsėjo mėn. ne-

DAEBO 4Dh ^SUTRAUKA.
Brazilija. J Į Agrikultūristai

iš Bahia kah| B apielinkės, rna-
lydami kad d įugelis jų darbi-
ninku keliauji |į kitas Brazfli-
jos dalis, pi jiunte prašymą
darbdaviams ' pagerinti darbo
pauejimą n pi 
algas.

Evem etai nuimaų

t »

NUŽUDĖ ANGLĮ JOS___
GENEROLĄ.

Sudane, kurs randasi į pie
tus nuo Egipto ir yra po Egip
to valdžia, tapo nužudytas 
Anglijos gen. Sir Lee, Oliver 
Stack. Jisai buvo Sudano ge- 
nerolas-gubernatorius.

Anglija pareikalavo iš Egip
to valdžios atsiprašymo, nu
baudimo kaltininkų, atlygini
mo pinigais sumoje £590,000 ir 
pasiuntė į Egipto pakrantes ke
letą karo laivų ir karinių orlai
vių.

Turkijos vyriausybė sutiko 
išpildyti reikalavimus. Bet ke
leto snnilkesnhj reikalavimų 
nepažadėjo išpildyti. Todėl 
derybos dar tebeina.

*

PADIRBO AUSĮ.
Philadelphia, Pa; — čia gi

mė vaikas be ausies. Kadangi 
jam užaugusiam būtų nei. šis, 
nei tas būti be ausies, tai dakta
rai paėmė medžiagos iš spran- 
dųlčpdr šonkaulio ir padarė au
sį. Ta ausim, vienok, jis he- 

: girdės. - ’ -

BAISUS ATSITIKIMAS.
xCoiumbus, Ohio’ — Liutero

nų pastoriaus C. V. Slieatsley 
name buvo baisus atsitikimas.' 
Skiepe krosnyje rasta apdegęs 
jo pačios lavonas. Kai ji ten 
pateko, tebėra paslaptis. Spė
ta, kad ji pati į krosnį lindo, 
norėdama nusižudyti. Bet tas 
daleidinias atmestas. Spėta, 
kad ją kas nors įstūmė. Dabar 
tyrinėjimai rodo, kad ji jau ne
gyva buvo krosnin įgrūsta..

ATMETĖ sutartį.

londoni’.—Anglijos ąauja- 
sis mmisreruj Kamneias pra
nešė •Rusijai, jog senosios val
džios padarytoji sutartis atme
tama. bet pripažinimas palie
kamas.

Daniją, -t
darbas Danijo,| ypatingai tarp 
audėjų, 
ninien ir pagelininku, dasiekė 

 

15,495 darbiriiilkų.
Indija, 

dirbo 1,496 
■mieste, kas yj 
kordas per 2< 
metais škaitli 
903. Visur matyt vaikų darbo 
sumažėjimas 2| nuoš, per pe- 
reitus dvejus metus..

Italija. — Parastai rokuota
kad kuomet linijos gyventojų

, uostų darhi-
A

A
teitais metais 
alkai Bombai 
mažiausias re- 
metus. Šiais į n

& mažesne —

PARAMA STUDENTAMS.
Paryžius. — Baptiste Saūbe- 

ran, francūząs gyvenąs Argen
tinoj, atsiuntė Paryžiaus uni
versitetui 1,000;000 frankų į- 
steigimui fondo šelpti biednus 
studentus.

miant tuom,. karalystės gyven
toji! skaičius birželio 30, 1924 
m. yra 41,000,000 gyventojų.

Meksikas. — Sulig -Toraeoą 
presos dėl legislatūros svarsty
mu miėstvaldystės' legališkas 
patarėjas sutaiso kaikurias per
mainas darbo įstatyme Uoalnii- 
lo j. Tos permainos liečia ai’hu 
tracįjos bordus ir pagreitintų 
užbaigimą darbo nesusiprati
mus, -kuriuos tas kordas- turi 
ištyrinėti.

Mašinų ir liejyklų fabrikams 
stoka darbininkų. Daugelis 
darbininkų pameta tuos fabri-

* ■ -

Lenkų policija iš rytu pasienio į 
prie demarkacijos linijos.

Visa lenkų policija, saugoju- 
sljrytų sieną saugos kariuome
ne, nes policija .nemokėjo ko
voti su banditizmu. Kadangi | 
iki šioj prie demarkacijos lini 
jos nebūdavę plėšikių, išskyrus 
Ceikinių rajoną, tai žmonės, 
gyvenantieji prie demarkacijos 
linijos,, pradeda bijoti; kad 
banditizmas, kariais neat^ektų 
paskui policijos iš rytų j vaka
rus.

III GRUODŽIO 16. 
• •! ■. —. .

Amerikos paštas paskelbė, 
kad kalėdiniai siuntiniai į -Lie
tuvą turi būti išsiųsti . prieš 
gruodžio 10 d. Jei pasiusi vė
liau, tai siuntiniai gali adresa
tų nepasiekti prieš Kalėdas? 
Laiškai eina greičiau ir gali nu
eiti prieš Kalėdas ir po gruo
džio 10 dienos pasiuntus. Bet 
kam atidėlioti? Siųskite da
bar.

Geriausia Lietuvos žmonėms 
dovana nuo ■ amerikiečių yra 
tai litukų pluoštelis. Todėl ne
sukite sau galvos apie tai, ką 
giminėms į Lietuvą, • Kalėdoms 
pasiųsti, o išpūkite saviškiams

Marion, O. — F. K. Hard-Į 
mg‘iene, našle velionies prezi
dento Hardingo žmona mirė ir 
tapo palaidota, šalę vyro. Lai
dotuvėse dalyvavo velionies 
Hardingo tėvas. ‘ Mirdama pa
liko $125 kariams, kurie sau
goja jos vyro kapą. Sakė, kad 
tai Tlianksgivingt’o . pietums 
bus.

DĖL UNIJINIO LEIBELIO.
Buvo pasklidę gandų, kad 

Katalikų Bažnyčios literatūrą 
Ąmerike būsianti leidžiama 
‘ ‘elosed shop’ose”ir turės uni
jos leibelį. Bostono spaustuvių 
darbininkų unija kreipėsi Į kar
dinolą O’ConneU su’ klausiniu 
ar yra toks Bažnyčios nusista- 
tvmas. Kardinolo sekretorius 

ši-

ŽUVO 9 ŽMONĖS.
Francuos žvejai rado juroj 

plūduriuojančią, bombą. Jie ją 
vilko i Bulonio miestą; Bomba *“ *
Sprogo ir užmušė 9 žmones.

NUBAUDĖ JUOKDARĮ.
Anglijoj Bulės miesto majo

rui vienas juokdarys padavė 
cigarą. Majorui berūkant ci
garas sprogo ir nudegino ūsus. 
Supykęs majoras uždare juok
darį dešimčiai dienų šalto jon. 
Tas juokdarys kitiems, yra tą 
pat šposą iškirtęs, bet be tokių 
4Mųdsių’’ pasekmių.

Kais*kur gauna ąugštesneš al
gas. _ f ■

Holandija.—Pagerėjimas pra
moninio padėjimo baigia be
darbių ir šeimynų emigraciją į 
Belgiją, Franci ją ir kitas šalis,- 

k •

VAISINGA OBELIS.
Ties Highland, Mieli, vienas 

sodnininkas turi obelį, kuri su
mušė rekordą vaisingume. Ta 
obelis ant vienos penkių pėdų 
ilgio šakos turi 64 obuolius.

. ŽUVO DAUG GYVULIŲ.
Kalifornijos valstijoj pereitą 

vasarą dėl gyvulių ligų žuvo 
gyvulių 109,141, daugiausia 
galvijų. Tas nuostolių padare 
už $4,326,243.

1 *žT * . ♦ * vm*i v atsake kardinolo vardu, kad

minsite -jų Kalėdai Lietuvoje.
Kas tik dabar per mus siųs 

Kalėdoms pinigų į Lietuvą, 
gaus knygelę dovanų. Dides
nę sumą siunčiantieji gaus di- 

. desnę knygelę.
LITHUANIAN SALES CORP.
366 B’way, 80, Boston, Mass

s*

nėra. Atsakyme be kitko pa
sakyta, kad “the Catliolic 
Choreli pridės herself on al- 
ivays being thė defendefr pf 
trne liberty and tllat no ivork- 
man sliould be constrained —< 
othenvise heAvould be a slave 
to an organižation and wonld 
lose his personai liberty.”

'SUSTREIKAVO BUČEBIAI.
New Yorke sustreikavo 4,000 

žydų košernų bučerių. Tą pa
darė dėlto, kad darbdaviai ne- 
atnaujino kontrakto.

4

Žemės dalinimas, Šiais mo
tais skirta išparceliuoti 180,000 
ha. dvarų ir kainui žemės. Dir
ba 210 matininkų.

**-

Lietuvos gyventojų raštingu- 
mas. : Dauginusią analfabetų 
beraščių yra Trakų ir Kretin
gos apskr., būtent: 55,3 nuoš. 
ir 51,7 nųoš. visų gyventojų, o 
mažiausiai' Kauno .mieste u* 
Biržų-Pasvalio apskr., būtent: 
32,1 nuoš. ir 32,5 nuoš. Mažiau
siai analfabetų yra. tarp 20-2Q 
metų amžiaus, būtent, 20,4 
nųoš., o daugiausia tarp 60-me-

Sulig** tautybėmis daugiausia -r-—- > -P--
analfabetų yra rusų tarpe, bū- tvarto. -Jan koletas

■ ' ...............girdėti įvykiai vis.dainiau pR*
sikartoja mūsų apylinkėj. Šį 
ru.denį, tik čia pat aplinkiniuo
se kaimuose įvyko apie penkios 
arklių vagystės. Vieni atrado 
savo arklius, „0 kiti jau ne ne
svajoja apie bet kokį jų suradi
mą. Neperseniai* spalių mėn. iš 
nakties, Ožkabalių kaimo ūki
ninkui J. Dambrauskui pavog
ta trys arkliai, kurių viena ku
melė buvo pirkta iš Švedijos. 
Vienas kumelys iš vagių pa
spruko ir parbėgo namo. Kar
tu su arkliais išnešta geriausios 
plėškės, brizgilai ir vadelės. 
Vagių buvo nuo j ta link Barti
ninkų. Duota žinia kriminalei 
policijai. Dar tą paČiąJlieną 
tie arkliai buvo sulaikyti vie
no miško sargoriies Lazdijais, 
kuris užtiko vagį besiganant 
girioje, • Vietos gyventojai va
gilį smarkiai sumušėj jis sako, ) 
esąs apie 50 metų. Nors tardo- J 
nias sakosi pats išvedęs arktias., 
iš tvarto, bet matyti, kad Čia J 
bus vietos vagių darbas, kurie 
turi susinešimų su pafrontės | 
agentais,

šįo vagio-sugavimas turi ga- 
bitinai išaiškinti, + kur dingo ir 
Įeitų ūkininkų pavogti arkliai,’ 
kurie plaukia į Lenkiją tiea 
Lazdijais, nes kitas ūkininkas •] 
irgi iš ten pat atsiėmė arklius, | 
nors vagis paspruko. *

~ Arklius vagia.

. Rokiškio Žemesnioji Viešo
sios Policijos Mokykla, š. m, 
spalių 2 <L iškilmingai išleido 
savo antrąją laidą. Mokyklą 
baigė 46 asmens. ; ’ - -

UŽMUŠIMŲ IR SUŽEIDIMŲ.
. Washington. — Komercijos 
departmentas skelbia, kad per
nai1 nuo automobilių žuvo 22,- 
600 žmonių, sužeista 678,000. 
nuostolių už $600,000,000..

kavišl 
daus gyvenimui, žmonės pi-adė- 
jd visur laisviau jaustis. Kai
muose tatai pasireiškė tuo, kad 
žmonės palieka laukuose nak- ■ 
eiąi arklius, ūkio padargus ir j 
t. t. Šitas įprotys kai ką jąff 
gerokai pamokė. Šiemet rUr, 

ų. mūsų apylinkėje

Elektros šviesa vagonuose.
Spalių18 d. įvyko pirmas į- 
rengtos b vagonuose elektros 
šviesos bandymas. Pirmos lai- 
dos vagonai su elektros šviesos 
įrengimu bufe paleisti Kauno, 
Klaipėdos ruože. Toliau’ bus 
Įvedama ir kituose vagonuose. 
Elektros šviesos įrengimas vi
suose 134 vagonuose traks arti 
4-6. mėnesių. Lempas galės už
degti ir užgesinti patys kelei
viai.-

Prie 
Ži raiški o k. yra užsilikusi ru- 
Uų kareivinė, vadinama: ‘Dtan- 
gauskis Kardouas,” 1923 nu 

įšis kardonas buvo kelis kartus 

bei vis nepavykdavo. Lubos, 
grindys ir krosnys yrą išdras
kyt j . Bendrai kareivine bai- 
gia nykti, šiandieną mes tu
rime daug naujakurių,, kurie 
mielu noru iš'varžytinių nu
pirktų tą kareivių^ Kad tik 
veltui turtas nežūtų.

PAVOGĖ BRANGMENŲ 
UŽ $100,000.

Chicago. — Dienos laiku
North Sidėj banditai užpuolė 'piktadarių mėgiamas padegti, 
brangmenų krautuvę ir pavogė ‘ 
branįpnenų už .$100,000.

DARBININKŲ GINČAI.
Washington.—-Per pastaruo

sius tris mėnesius A m. Darbo 
Departmentą pasiekė 432 .dar
bininkų ginču su darbdaviais.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE.
--- ’

Mokesčiai.
‘ Žmonės tiek apkrauti mokes

čiais, kad geruoju, be polici
jos, nieko nenori duoti, kadan
gi yra atimami paskutiniai tur
tai. Pav., rugsėjo 25 cl. naktį 
lenkų • policininkas, raštinin
kas ir viršaitis atvažiavo į Lie- 
ponius, Valkininkų valse., mo
kesčių rinkti, kadangi daugu
mas neūžsimokejo, o kai kurie 
tiesiog negalėjo užsimokėti. 
Nuo neu'žsimbkejusįų pradėjo 
imti paskutinius gyvulius ii* 
rūbus. > Kilo riksmai ir keiks
mai: našlės, nenorėjusios skir
tis su paskutine karvute, buvo

Mažeikiai. Vjsur sausa, o
Mažeikiuose purvas. Mat, ė 
nėra jokio šaligatvio. Tol 
judrus ir gyvas miestas, o « 
manyti nemano, nors menkiau^ 
sius šaligatvius įsirengti, 

išvoliotos purvyne arba sumuš-. . C‘Lietuva”)

t

♦
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krosnis. Inspektoriams to |£ DUVQ J
ti« rink vfnuii rM fnVhi ‘‘niu- clUniOSjungtuvės*.-.

every TUESDAY, THURSDAY and 8ATURDAY 
-------— by—:-------

jomss urmam a uMoounoir or looi 
m McoMHitM laattit Baidui!, 1»15 otthe poat ottlce at Boaton, Mm, 

un&r the Act ot Mareli 3,1870.”
t • » * *

Įtaptame frr mailiuj at Mpeclal rate ot poatage provlded for la Seetton 1108 
Aet (rf Oct. 8.1M7, authoriaed ou July 12, 1Q1 V

* SOTSOBIPriON KATES: " '

and auburba 
eountriea yearly«.«,«< **

duodamas Juoso Puuteko iš 
Žvinddliu kaimo, Gimimo 
ilsėjau*, Raseinių 
laiškas rašytas jo broliui K. J. 
Paulauskui Amerikon^ Kitame 
laiške Juozas Paulauskis rašo, 
būk aš buvęs birželio 29 d. Kal
nujuose ir man bekalbant vie
na moteris davusi man su agur
ku į krūtinę ir kad ąž nuo bač
kos nušokęs, vijęsis tų moterį. 
Tuo tarpu vyras sugriebęs ply
tą smogęs man į veidų ir būk 
aš nuėjęs kraujais apsipylęs. 
Toliau rašo, būk aš buvęs Ra
seiniuose ir ten taip kito ko ęa- 
sdkęs, kad Lietuvai reikią to
kios valdžios, kuri turėtų ge
ležinę rankų panašių kaip kad 
caro buvo. Tas pačias žinias 
atkartojo Tamstų redaguoja
mas laikraštis1 ♦‘Darbininkas” 
No. 115, spalio 9 d. šių 1924 m. 
be abejojimo, kad ši Žinute yra 
grynas pramanytas melas ir 
šmeižtas.

Šiais metais aš visai nebuvau 
Kalnujuose ir jokiu agurku bei 
plyta niekas negalėjo sviesti į 
manę." Taip pat nesu nieko pa
našaus kalbėjęs Raseiniuose a- 
pie rusų caro valdžios geležinę 
Mnl«yretkalmg:yLietitvatrJuo-- 
zas Paulauskas parašė gryną 
melagystę savo broliui ir už tų 
jis turės atsakyti teisme pa^ 
Raseinių Taikos Teisėjų. Aš 
nepraleidžiu nei vienoLšmeižto, 
kuris žemina mano vardų, ir 
traukiu kaltininkus atsakomy
bėn, Taip padariau ir su Juo- 
zu Paulauskiu paduodamas jį 
teisman už šmeižtų pas Rasei
nių Taikos Teisėjų.

Bendrai turiu, pasakyti, kad 
Lietuvos socialistai visur sten
giasi meluoti ir šmeižti katali
kus veikėjus. Jau žmones pra
deda suprasti socialistų mela- 
gystes ir jų nustoję klausyti. 
Tad socialistai neturėdami pa
sisekimo dar daugiati neriasi iš 
kailio ir platina melagingas ži
nias. Šis Paulauskio Juozo 

’ šmeižtas- aiškiausiai: parodo kot 
kį ‘'socialistai skelbia'’fiiokhų: 

meluok, šmeižk...

Su tikra pagarba,
Kun. Ą. Vilimasį 

Seimo narys,

Twums Clųiča. [saulin, Dievas Mino kur, kuom k ■ *remontas, bet, kaip tik pakū
reno tirnėt rudenį pirmą sykį 
kito mokytojo kambaryje bos
ni — t<xjL ir vėl įgriuvo!.Ir 
dabar vienas mokytojas su. sa
vo geležine krosnim Šildosi, o 
kitas šaltam kambary dantis 
kalena. Ir nors pranešta apie 
tai kam reikia, bet praėjo ke
lios savaitę ir niekas lig šiol 
nebuvo užėjęs pasiteirauti apie

•*1 '.
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pagelbėti! Gal ton jam bus ge
riau. Tai kam stotis jam sker
sai kelio. Palaimino motina sa^ 
vo kūdikį kelionėn ;

—- Lėk, brangusis.
' Pagavo vejas jaunų grūdeli 
ir nunešę.

Ir lėkė jie, ir, rodės, patyą 
lėkė jiems priešais gražios kol* „ 
vos, žali kloniai,

Žiūri j viskų jauna sėklelė ir 
savo akims netiki: nejaugi tai 
tie patys paveikslai, k^trįais ji 
dar taip nesenai gėrėjosi 0{ 
kur-gi jų grožė t.. Kur tie ly
gti .braižai? O miškų eilės f 
Dargi pati upelė buvo ne tokia, 
kokia ji rodės ištolo. B neri
mas pradėjo imti jaunų seklėlę.

Ar tik ne juokauja su ja ve
jas: ar-gi ten jis neša, kur pra
šės siela?!

~~ Ar veikiai .bris tas tolis, 
mielus vėjo?

— Mes senai jį pralėkėme,*-* 
atsakę vejas, — ir dabar prieš 
mus nauji toliai.,.

Verte Vai Vidugiryte.

hw w> gmę.

čhj. Ta^ nrtkyto^Ltotavo- 
jft prieš kare runai prad& mo
kytojai — ir Šiandien nemanai 
iš jįj turi vietas niftaų mokyk
lose. Jie, dainai, turi nema
žai praktikos ir, pedagoginio 
pritirinio, dešimtimi* mėty mo
kytojavę, bet paa juo* atsiran
da ir ydų pemaž&i. Štai vienas 
jų pavyzdys. Mokytojus rasas, 
gimęs nors ir Lietuvoje, bet lie
tuvių kalbos net per kapų me
tų neįstengęs reikiamai pra
mokti. Lietuvių kalbų visaip 
laužo ir net vaikams dėstyda
mas mokykloje. Vaikai rašo 
diktantų taip kaip mokytojas 
taria — ir išeina tikrų juokų. 
O supykęs, kartais, nepasidrovi 
po “matuške” vaikus tramdy
ti; bei kode iškėlęs grasinti. 
Rusų, caro laikų, dvasia pas 
juos, matomai, labui giliai šak
nis įleidusi, kad tų laikų “me
todųn dar ir šiandien jiems ne- 
pajvgiama išsižadėti. Bet juk 
tat vaikų auklejime didele 
skriauda. Jie tuom labai daug 
laiko sugaišina, vaikų sųmoiię 
vargina jr kartais panašiais 
žiaurumais juos tvirkdo.---------

: Kenčia vaikai ir nuo moky
tojų sveikatos paįriino.

Dabar pažvelgsime dalinai, 
kokiose sųlygose tenka moky
tojui gyventi ir vaikams mo
kintis. Didžiausias vargas kį- 
la iš neturėjimo mokykloms 
tinkamų butų. O kur būtų kar
tais kiek panašūs — tai dėl blo
gos priežiūros eina sparčiai 
prie visiš'ko netinkamumo. O 
aprūpinimas kuru — vienas 
skaudžiausių klausimų. Imsime 
tuo atžvilgiu porų pavyzdžių: 
Viename kaime, pereitų žiemų, 
mokslo metai prasidėjo kaip ir 
visur — rugsėjo 1 d. Tik prie 
min. mokyklos nebuvo nei vie
no pagalėlio malkų. Dar iš 
pradžios atvežta pora vežimų 
žabų, bet jau. artinantis šal
čiams — nieko nebuvo kūrenti. 
Mokvkla radosi vieno ūkininko * 
seklyčioje. Laimėj kad'ūkinin
kas, buto savininkas, nors su 
tani tikru išrokavimu, skolino 
nuosavias malkas net lig Kalė
dų, M ir pačiam neliko nei pa
galio- Gi' mokykla, sau prigu
linčias malkas — gavo tik po 
naujų metų. O lig naujų metų, 
visų laikų, mokytojai pirisėjo 
kuras taupyti, kad ir valgyti 
virdavo tilę vi'enų sykį paroje. 

Kenčiant šaltį —peikdavo 
kęsti ir nuo įvairių įnamių: Pe
lės naktimis siausdavo' kamba
ryje ir net su lempos šviesa rei
kėdavo miegoti. Ir kas per at
ilsis ?! Dėl panašaus atilsio rei
kėjo. skubintis pas nervų ligų 
gydytojų, kuriam ne taip leng
va. sudarkytų sveikatų buvo 
bepataisytf..

j Antras pavyzdis: Bažnytkai
my, mokyklos butas didelis, 
tik kų prieš karų statytas, bet 
taip netikusiai, nerūpestingai į- 
rengaš, kad žiemos metu esti 
šaltas kai daržine. Lygiai taip 
pat lig naujų metų, pereitų žie
mų neturėjo kuro. Iš tos prie
žasties vienas mokytojij sun
kiai dėl peršalimo, susirgo, iš
tino galva ir susirgo akys, ne
žiūrint- kad jis gulė lovon ap
siavęs, apsivilkęs ir su kepure 
ant galvos, žinoma ’dar ir už
siklojęs. ' Gi kuomet buvo at
gabenta malkos 7— netikėtai į- 
griuvo krosnis klasės kamba- 
ryjeL. Ir vėl vargas kad jau 
ne vien mokytojams bet ir vai
kams. Apsirėdę storai, su ph*š- 
tinėmis turėdavo sėdėti klase* 
;je.. • Koks galėjo būtiužsiėmė 
mas — kiekvienam'aišku*, Gi 
šiemet minėtas mokytojas, kad 
vėl panaši nelaime su juo neat
sitiktų dėl peršalimo—iš anks
to jsigyjo, už 40.litų, geležinę 
krosnį, ir pasistatė .savo kamba- 

Jiems ne vieta tyri būt ryje. Jis tuo šiek tiek pasiru- 
, manau, pino nuo šalčio gelbėtis. ,Va- 

1 greit valdžia turės atskirti pe- sarų krosnims buvo padarytas

Pražydo pavasarį puiki lie- • 
pa. Kiek čia buvo tuo metu 
triukšmo, kiek sujudimo.

Darbščios bitelės,. įvairios 
museles taip, būdavo, įsiūžia, 
jog liepa tada rodės kokiu tai 
stebėtinų muzikos instrumentu 
ir buvo jaučiama, jog čia šven- 

i Bet atžydėjo’liepa, pradėjo 
bręsti jos sėkla. Vienas grūde
lis augo ant pačios aukštosios 
šakelės. Gal būt, tas aukštu
mas ir buvo, priežastim, jog 
jaunai sėklelei panoro mesti 
čionykščių dirvų ir persikelti 
toliau*

Ir kokia gali būti laime aug

ti ten, jeigu tiktai nuo' viėno. į 
puikumų to tolio žvilgsnio da
rėsi aišku ir linksma sieloje.

Būdavo tik patekės saulė, 
tik išsisklaidys miškų ir kalnų 
viršūnėmis jos auksiniai spin
duliai, ir šis grūdelis nenuleis
davo akių nuo mėlyno tolio/

Kas jame tokio buvo, kuom 
Ęįs, JaLtoįi^_ viliojoJatinųgy^ 
\ybę liepos kūdikio?

į tų šalelę, iš kurios geriau
sia buvo tas tolis matomas, tę
sėsi platūs, laukai, o jų ežese, 
tai šen, tai ten, kaip per piūtį 
mergaites, buvo išsimėtę Jau-, 
kinės kriaušės; tylios kalveles, 
viena už kitos,, lyg upes ban
gos, taipgi, matyt, tęsusi tame 
neaiškiame, puikiame tolyje. O 
ten, kur laukas baigėsi tamsia 
šilo siena, ant paties rubežiaus? 
spindėjo, kaip veidrodėlis, vin
giuota upele.

O ten, 'dar toliau, į kur trau
kėsi ir tęsėsi kalvos, šilas ir 
platūs laukai, jau nieko nega
limu" buvo atskirai įžiūrėti; — 
buvo tiktai tolis, kuris taip ga
lingai į save viliojo1 sielų, — to
lis,' virš kurio auksinėse svajo
nėse snaudė garbanotų debesų 
kamuolėliai. . 

1 ’ Yra kaž-kokia grože tame 
neaiškume, kur dangus žemai- 
žemai siekia žemę. Kokia jėga, 
kokia galia traukia toirskais- 
čion mėlynės beriben?

— Ach, -- dūsavo jaunutis 
■grūdelis, kad-gi nulėkus į tų to
lį. ..<r

Išgirdo’ tuos dūsavimus ve
jas, išlindo iš* už kabus, pa
žiovavo iš saldaus atilsio ir pri
lėkė prie jauno grūdelio.

— O aš ir ’ žinojau, — tarė 
jisTgrūdeliui, — kad ne šian
dien—rytoj, o prašysiesi fu 

Tam reiltia daug lėšų, kelionei!., Reikia, teikia pažin
ti Dievo pasaulis.

Ir jaunu sėklelė ėmė prašv- ' 
tis vėjo paimti jų su savim ir 
nunešti į numylėtąjį tolį. - 

' Gaila buvo senajai liepai Į
Filo de patrujo. leisti savo kūcjikį svetiman pa- |
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Perduokite

ris mokytojai dėl tokių “nie
kų” kaip — “šalta” — nedrįs
ta, nes nevimiomet susilaukia 
užuojautos. Dažniausia išgirs
ta iš jų; “dar nešaltas oras;” 
“nė čia jau taip šalta nei 
ką... ” ir panašiai. O mokyto
jų paliegėlių skaičius kas dien 
auga. Vieni džiovos glėbyje, 
kiti širdies bei nervų, ligų kan- 
kuiami. Jiems, dažnai ir va
saros atostogos nepadeda biri* 
griebti, kų nustoja bemokyto- 
jaudami panašiose sąlygose. Iš 
aukščiau pasakyto aišku — dėl 
ko dauguma mokytojų Iigšiol 
nespėjo prisiruošti, kad įsigy- 
jus mokytojo cenzą, nes reikė
jo' labiau rūpintis savo gyvybės- 
reikalais. z f

i Pradžios mokyklų programa 
nesiaura. Jų baigę mokiniai 
■užtektinai gauna pradinių ži
nių iŠ daugelio sryčių. Prade
dama ruošti prie jų ir žemes 
ūkio klasės.* • Tik vargau kad 
kol dar neįvesta priverstino 
mokymo — daugelis vaikų nei
na viso pradž;. mokyklų-kurso. 
Pavaikščioja dvi tris žiemas tė
vai ir sako:, “užteks.. . jau 
šiek tiek pramoko skaityti, ra
šyti, gana; mūsų tėvai ir mes, 
nei to nemokėjome.” Tik to
kių tevij. randasi' kaskart ma
žiau. ‘Daugumu jau patys pra
deda mokslo‘reikalų suprasti ir 
noriai vaikus leidžia mokyklon, 
nesigailėdami mokytojams 
šviesto, sūrių ar mėsos gaba
lų “gastinčių,” kad “geriau” 
mokintų, atnešti'.' Gi mokyto
jas “gastinčįųJjtyriJinti. Ki
taip supyks. : Buvo tokių mo- 
kytojiį kurie bandė neimti do
vanų,. bet galų gale įsitikino, 
kad su kaimiečių širdingumu, 
prisieina skaitytis.

• Apskritai. — Lietuvoje pra
džių mokykloms sutvarkyti — 
daug dar reikia triūso, rūpes
nio. Pirmon galvon aprūpinti 
gerais butais ir juos rūpestin-’ 
giau prižiūrėti, kad neimtų re
tinti mokytojų eilių įvairios 
džiovos, širdies bei. nėr vii li
gos, kad netrokštų įuokiniai 
ankštuose kambariuose susi- 
ldmšę. r

<į -r.

-y kiekvienas pasakys. Bet ki
tą syk kenčiama vien dėl apsi
leidimo. Tik visų viltis krep 
piarna rytojaus dienai ir lau
kiama ir tikimasi*
j
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pasmerkti net jei matytume 
juos pas mylimiausius savo 
draugus.”
Kad nuo žodžių luisvalminiai 

tuoj prie darbų eitų,— tai yra 
kad greičiausia išsineštų iš ka
talikiškų draugijų* *

-* " ■ ■

“NAUJIENŲ” BYL*
: Cbieagos “Naujienos1’ lap 
kričio 20 d.paduoda savo bylą. 
“Naujienas,2_’buvo_patTaųkęs^ 
teisman adv. Mulks. Tame ta
riamame šmeižto straipsnyje 
buvai išsireikšta“!!. O* Mulks’o 
neteisingumas.” Skundėjas i& 
vertė žodį neteisingumas dis- 
lionesty.

“D^urė’? priteisė, kad 
“Naujienos” užsimkėfų skuiid- 
dč.jui $500.

Ypatingu' tufey kad tariama 
šmeižto straipsnį vertėsi..Lau
kis, sandarieČių laikraščio 
“Varpo” redaktorius. Jis ir 
teisme šitaip *tų žodį vertė.

■ “Naujienų’.’ liūdininkai žo
dį neteisingas vertė unjust, not 
right. O angliškas žodis dis- 
lionesty esąs nesąžiningas.

Taip savo* liūdininkų “Nau
jienos” turėjo p. A. OIszewskį, 
buvusį buvusios “Lietuvos’! 
leidėjų Ypatinga tas, kad šis 
“Naujienų” liudininkas gero
kai kentėjo nuo “"Naujienų” 
nuo pat jų įsisteigimo. Pačia
me “Nanjieųjį.” pirmame nu
meryje jos paskelbė, sensacijų. 
Olszewskis ir Tanaiievičius už 
girtybę. O tas jųdviejų sto 
vėjimaš už girtybę apsireiškė 
tarne, kad jie stojo prieš pro- 
liibicijų. Kai dabai' “Kelei
vis” su visu-savo štabu stoja 
prieš prohibiciją, tai “Naujie
nos” neskelbia, kad “Kelei- 
Šj^'fileviAtžI girtybę.

Dėl žodžio neteisingas anuo
met ir “Darbinmkas”. buvo 
teisme. Tada “Darbininkas” 
buvo aprašęs “Ateities” “per
siorganizavimų,” per kų pusk 
liuosavo nuo skolininkų. Ta
me aprašyme “Darbminkas” 
paavrtojo 'žodį neteisingas ir 
kreivassąryšyje su būuvsiu 
“Ateities” administratorium 
Jurgelriuiu. Tada teisėjas, duo
damas ištarmę, pareiškė, kad 
jei “Darbininkas” “mynino” 
Jrad “Ateities” pardavimas bu
vo neteisingas ir kreivas, tai 
nėra kaltės, bet jei “DtU’binin- 
kas” “mynino,” kad adminis
tratorius neteisingas ir krei
vas, tai “Darbininkas” kaltas. 
Kaip, žinoimi; 1 ^Darbininko ” 
skundėjui teismas priteisė 
$1.00. Tarp “Naujienų” $500 
ir “Darbininko” $1.00 skirtu- 
masmbmažas. : " :

šjSlUITEISMUN
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• Kaunas, Lupki'.’ 7, lt 

“Darinniūkas?r ' ' 
36'6 Bfoaęlway, ' ' '
So. Boston, Mask 
IT. &’ Amerieu. ' .

4 ’ *

Gerbiamas Redaktotigu,
Radau “Sandaros” No. 40, 

spalių 2 LL . šių 1924 metų 
straipsnį: “Kunigų politika

mnius.
4 ........

Kas nežino, kiek vargo, kiek 
Į vaidų yra tose draugijose su 
• šventųjų vardais, kuriose ku- 
i riais ‘ nors būdai# prisiveisių 
į Imvamaiiių., Vargu bau vie- 
1 bok susirinkimas be ergelių ap- 

seina. O dažnai, tai. ir'dideli 
vaidui kįla..

Mes-senai-kėlėme-bulsų-prieš 
t laisvamanių •lindimų į katuli- 
t kiškas draugijas ir kėlimų ten : 
| lėtino. Sakome, kad katalikiš- 
| kos draugi jos narys virtęs lais- 
| vajuaniu turėtų išstoti iš kata- . 
t ūkiškos draugijos, kaip kad jis ' 
f iš.parapijos išstojo. 
I ‘ Šitokio nusistatymo nenorėjo 
į laisvamaniai pripažinti. Jieųis 
t rūpėjo ardyti, draskyti katali- 
į kiškas draugijas. Brukosi į tų 
[? dtyttgiji j valdybas. Matdvejo- 
L p^-imudų turėjo — sutrukdyda- 
L vo darinį katalikais, o kartais 
į ii* savo ki’dmėliui paremti gan- 
|- d&Vo iš tokių draugijų. 
| 'Nesenai Brooklyno ‘‘Vieny* 
į;. be’* nurodinėjo reikalų nešai- 
j & ty laisvamanių, kurie
į naudojasi kartais Bažnyčia* 
t Nurodė, kad girdi bolšeyikai 
| tisurlįndų,-kad gręžti iš H- 
F dr.tis.X Todėl “Vienybe” stoja 

! už -gręžimų iš vidaus. Malonu 
f pastebėti, kad atsirado jai 
t griežtų pasipriešinimų. Cliica- 
i ^)S*c<Vaipas” štai kų parašė: 
į “ ‘V-bė‘ redakcijos straips-
į. ny ‘Mažiau kritikos, daugiau 

’ ' darbo” (133 mun.). atnaujina, 
'\’kaip: ji sako, senų ir išmintingą

■ obalsį’— nesikišldin į žmogaus 
. ■ sąžinės dalykus. j

'“Kįį ji tuomi nori pasakyti, 
yra aišku iš jos įiapeikimo tų, 
kurie nupeikia ir kritikuoja 

w kiisvaihanius už jų ėmimą šliū- 
-bųAi’ vaikų krikštijimą bažny- 

čiosgj- Ji sako, kad mes turė
tume imti' pavyzdį iš pažangrų- 

j. jų * amerikonų, kurie religijos 
klausimų laiko privačiu dalyku 
ir 1 jį nesikiša. • ■

■ “Tas- iš tikro taip ir turėtų 
būti. ■ Bet' laisvamanių atmeti
mų' bažnyčios ir paskui pasinau
dojimą jos patarnavimu vargu 
begalima pavadinti religijos da
lyku. Tai yra veidmainystė, ar 

. paprastas liurbiškumas, kurie 
vargiai beapsimokėtu visuome
nei toleruoti,. Nei veidmainių, 
nei liurbių visuomene negali bū
ti tinkama ir patogi vieta žmo
gui gyventi* . Visuomenė, kokia 
ji neliptų, turi vaduotis tokiais, 
ar kitokiais principais: kitaip 
jos negali būti. . .
* ‘/ Taip pat, mūsų nuomone, 
yra ne vietoje jos pasigerėjimas 
komunistą veidmaininga iš vi
daus gręžimo politika tik deltoj 
kad, kaip jai rodosi, šita jįj 
taktika duoda jiems neblogai 
vaisius.

“Veidmainiavimas, pasinau
dojimas žalčio gudrumu-gal yra 
geras daiktas vergui, kuris nie-. 

i ko kito neturi. Bct lautinin-
| kams piršti tokius dalykus,.
f mums rodos, nėra nei reikalo,
?■ nei tikslo. Mes turime auklėti
Įt žmonėse drąsą, atvirumą, o ne
s bailybę ir veidinaniingumą.
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.Šiandien Lietuvoje daug sū
nų Respublikos biudžete ski
riama liaudies švietimui. Pir
mom eilėn čia prisieina paminė
ti pradžios mokyklos. Šiais 
metais Lietuvoje jau yra apie 
2020 pradži mokyklų ir 2700 
prad. mokytojų. O lanko jų-, 
sias apie 17,000 mokinių. (-Žiūr. 
“Liet. Mokykla” 1024 m. 9 siį- 
siuv.).

Bet prisiartinus arčiau — 
krinta akysna labai daug trū- 
kumų,'netvarkos, kartais, ir 
dar daugiau tikro skurdo,' pra
džios mokyklų, gyvenime. .

Pirmiausia patys mokytojai. 
Jų dauguma dar nespėjo įsigy
ti reikalaujamo, pradžios mo
kytojo išsilavinimui cenzo. Tai 
trukdo' labai1 daug aplinkybių, 
dėl kurių, mokytojai per kelis 
metus nespėjo kiek reikalinga 
prisiruošti. Jų vargai dar vis 
labai pamažu eina menkyn, 
nors pats atlyginimas būt Šian
diena sitvis pakenčiamas , ypač j 
kurių nedideles šeimynos. Bet 
yra ir tokių, kurie labai žemi
na paties mokytojo kilnų var
dų. Taip randasi iš jų ir tokių, 
nuo kurui kratosi vienas vals
čius o' Įeitas nenori priimti, kad. 
neleidus tvirkinančio pavy^ 
džio. Nors tokių ir visai gal 
nedaug tėra — bet blogo jie la
bai daug padaro, nes duoda so_- 
džiuus liaudžiai ir į dorus mo
kytojus žiūrėti su nepasitikėji
mu.

i

PiilcSkiiu Onos SplldevttltCs, po vyru 
Kiihirskione, 5 metui atgal gyveno Cle« 
vcliuid,, (Hilo. Taipgi imfegkitu pusbro- 
ilorJtTi'gfo SpIRWd,nB' metui atgal gy
veno Utunterd, Me. ^lakinėkite alHl* ■ 
Sankti arba kas žinoto primesti, ttž ksį 
biiulu tlGldngas. Ir šiaip su savo kai- 
tu,vnais, draugui* bot pažįstamais mato-.. 
nPriau susirašyti laiškais, Aš paeinu 
iš IAutavos Kauno riki., šiuuFIų npsk., 
Kuršėnų pan, .VoŠWu kaimo. Adre
sas: ANTANAS MOCKUS, 148 Forto 
St„ Amsteiulam, N, Y. (25):

PARDUODU
Parduodu veikalus scenai, origi

nalių mano veikalų muzikos meno 
srityje. Parduodu juos pilnai pir
kėjo savasuial,—pavienių asmenų ar 
draugijų ir atsisakau, vardan pirku
sio, nuo: Visų prie veikalo teisių ii*, 
nuo liuteriškų.

Parduodamų operų ir operečių y- 
ra klavierauzugai, partitūros ir or
chestros partijos; tas viskas pereis 
plrkusiujų valdžiom Pirkėjas lais
vai gali pasirinkti btie vienų vei
kalų ir užvaldyt j{ žendau nustaty
ta kalnu.

1) “Birute,” 
melodrama ,tautos opera, 
dviejų aktų. Pirmų kartų 
statyta Vilniuje, 10001 ni, $ 250 
“fiientipiūte,” 
litttidlės opera, vieno ak- ? 
to. Pirmų kartų statytu 
Chicagoje, 1008 m.......... 250

3) “Vaikas ar Mergaitė?”
farstnlo turinio, dviejų 
aktų operete.Plrmdji kar
tų stato “Gabija,” South 
Bostone........ . . .,........ 300

4) “firmoj!'Gegužio,” • 
trijų aktų opera, revollu-

‘ ei joniško judėjimu laiko-' 
tarpis. Pirmu kartu Statė 
“Gabija,” South Bostone. .• 
(Derasi CliicagieCiai) ...

5) “Vėlnias-Išradėjas,” 
trijų aktų komiška opera. 
Pirmu Iširtu statė "Ope- 

. retės Draugija," Brook- 
lyiie. (Yra anglų kalbon 
vertimus) .................... .^*1000

6) “Eglė, žalčių. Karalienė,” 
šešių'aktų mytologinė o- 
perą. Pirmu kartu statė 
“Gabija,” So, Bostone, 
1024 m. (Yra vertimas ir 
anglų kalbon) 2000

Susižinoti:
MIKAS PETRAUSKAS 
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Laivu uCWe Romo”
Xorko išplaukiau 18

epaliij. į Neapolį atplaukiau
d \ ’ ;* -w

traukinitNitvykąu į Romų 2 
vai. pu pieCMi 
Apsistojau UoteF^ 
Kaplių 29 persikėliau gyventi 
pastoviai pas brolius Sv. Gab
rieliaus Via fo 11. Roma (Si) 
Italija. Spalių 31 d. likau pri
imtas į universitetų Grigoria- 
num Romoje,

Romoje Šaknis visko: Tiky
bos, mokslo, meno, dailės. Čia 
ant kiekvieno žingsnio milžiniš
ki paminklui skelbiu Katalikų 
Bažnyčios išganingą, mokslą, 
aukštą‘kultūrą ir motinišką 
globą žmonijai.

Leono XIII kūnas is iv. Pet
ro Bazilikos perketai į šv. Jo
no Letarano Arkib&ziliką 27 
Spalių, 1924 m. Lapkričio 2 
dieną, 1924 m* Iv. Jono Letara
no Arkibazilikoje Buvo ižkil- 
ffiingOM Pantif įkalės gedulingos 
šv. Mišios už Leoną XIII- Jas 
celebravo kardinolas Rampola. 
Jose dalyvavo daug kardinolų, 
arkivyskupų, vyskupų, vienuo
lių, seserų, daugybės draugi
jų, brolijų su savo vėliavomis, 
valdžios atstovai, svetimų ša
lių diplomatai, niilieijos dalis 
ir žymių kariškų atstovų, tas 
rodo simpatijos Bažnyčiai. Bu
vo bilietai, bet mane trumpai 
amerikoniškai apsirėdžiusi į- 
leido ir užėmiau kresę prie pat 
katafalio. Arkibazilika. neap
sakomai graži. Leonui- XIII 
monumentas irgi puikus. Bal
to" murmujo. Leonas stačias iš^ 
kėlęs dešinę prie pedastalo vy
riškis ir moteriško darbininkai. 
Giedojimas laike šv. mišių, tai 
berods nežemiškos esybės gie
da ir nežemiškais balsais. Išti
sa Dies illa, dies irae, ir visas 
mišias ir ant galo Libera mė 
Domine, giedojo Leterano Cho
ras. f Gražus buvo choras Kau
no Katedros laikais vyskupo 
Paliuliomo su savo gabiais 
Naujaliu, kun. Byla, kun. Sur- 
pu, bet tas nepalyginamai 
gražesnį. Amerikoje gtigo- 
rianiško. giedojimo bent lietu
viškose parapijose negirdėjau, 
ten viskas beveik teatralių mo- 
tivo vedama. Visiems bažnyti
nės muzikos mėgėjams labai 
būtų, svarbu aplankyti Roma ir 
išgirsti čionykščio giedojimo. 
Čia iš viso pasaulio yra daug 

■ studentų. Daugybė gražiausių 
bažnyčių, įstaigų, nuo pagoni
jos ir visij laikų krikščionijos, 
monumentų. Viską užlaiko ir 
globoja Romos popiežiai. - Vis
kas kas yra Romoje prakilniau
sio, gražiausio pagaminta ir 
užlaikyta Romos Bažnyčios 
vyskupų, tai liudija užrašai ir 
huistai pačių ypatų ir kronolo- 
gijos. .. , '

Romos mokslo įstaigose ne 
tik katalikų, bet ir visų kitų 
tautų ir tikybų tėvų vaikai au
klėjasi brolių, seserų ir kunigų 
vedamose kolegijose. Jų tiky- 
biniškmno ne tik nebijo, bet 
dėl to čia savo vaikus ir siun
čia mokytis, kad iš katalikiš
kų mokyklų tėvai susilaukia 
gerų vaikų, o šalįs gerų pilie
čių. Taigi pątst kalbėjausi su 
studenčiokais iš Bosijus, Tur-; 
ki jos ir kitų šalių, kurie moki
nasi katalikų kolegijose, uni
versitetuose ir gyvena &v. Gab
rieliaus ir kituose institutuose, 
penisjonuose ir kolegijose. Čia 
daug atsivertėlių lavinasi khta- 
Ilkų mokyklose. Ir mano siela 
Čia nusiramino, rado pasiten
kinimo ir. džiaugsmo dvasiško.

Oras Šiltas, gėlės žydi, pauk
ščiai gieda* ♦Javus sėja. Jau
tiesi kaip savo tėviškėje pava
sario laiku. ■

Nors tiek parašiau ? - DarbU

6 vai. ryte. Iš cit

Minko” skaitytojams, apie sa
vo kelionę parašiau 44 Garse,” 
todėl čia nekartosiu.

Visus sveikinu ir siunčiu ge
ras liAHjmiim.

Su gilia pagarba,
Km. F. KiUtataut

Via Po H, Mm (S4> Italta.Y

t " -
<1 »», < »«*

UI
sumanymų komisiją. Ta 
studijuoja kuojos ir urga 
padėt į ir garniu* įnešimus, , 
paskutiniuoju laiku ji. pa 
keletą įnešimų deloi or 
stiprinimo, vajaus paaise 
mūsų brolių darbininku 
jiimo. ' t

Tiesu, gal mūsų komisijot 
ruoštieji pageidavimai dabar

.užuojautos Žodį, kurio jin užsipel-
Įnęs nuo visų. Lai gyvuoja K. Vi-

IS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONIJOSE gd“>s m^ine.
Įttuilsta galinga plunksna mekuo- 

lėj, R, Janušaitis —.t Povilo, Navic
kas — Kairio, M. Jankauskiene — 
Kairienės, L. Andziulaitis — Kai

myno, P. JackUM — Kazio, M, Ar- 
dzijauskas — Baltraus. 

Janušaitis ir P. Glugodiene savo 
roles atliko labai gerai. Mažės- 
niąjų rolių aktoriai taipgi savo už
duotis atliko pagirtinai.

J

Antras vaikaiti.

' “Nelaimes ir laimes,” arba 
“Nelaimingas Buick'as,” 3 veiks
mų komedija. Vaidino: P-le J. Sa
kalauskaite Marytės rolėj, Ona 
Urbšaite ■— Magdutės,V. Janušai- 
tis — Jono ir Pijus Tamošaitis ~ 
Jurgio Spirgtilio, policijanto. Pu
blika visados laukė jo. išeinant ant 
scenos, nes daugiausia domės krei
pė į ji? jis visados džiugina. Kla- 
risa. — Marytės, tarnaitės, ple 
Petronėlė Urbšaite; nors pirmu 
kartu man teko matyti ją seenoj, 
vienok Jos iškalba, apsukrumas 
sudaro ( Ką sudaro t)____ ._______

Vaidinimai pilnai pavyko ir vai- 
dylos savo roles atliko gerai, 
' Sceną puošė gražūs rakandai,. 1 tarpo, Mn|mcs visi tavim Į
užtiesalai ir viskas buvo prirengta gerbti, nes jis kelia mūsų tautos | 

tinkamai. Reikalingus daiktus da
vė Janušaičių motnia p-ni Janu- 
šaitienė. Ne tik vaikai darbuoja
si, bet iv motinos širdyje dega 
kavšta meilė. Nors jo^ visi vaikai 
šioje ašlyje užauklėti, bet tėvynės 
meilė dega juose.

Programą vedė -Juoz. Stagniū- 
nas. Supleriu buvo Jąsias Ginkc- 
vičiiis.

Užbaigus vaidinimą, sekė šokiai. 
Žmonių buvo daug,. yra viltis,

1 « I

'ftKIUBBLnU, VA;

Lapkričio 15 d., 1924 m.‘vieti
niai du lietuviai veikėjai... ofise 
ukrajinų “dbjednania” turėjo 

pasitarimą au daktaru Luko Mi- 
iuga reikale sušaukimo lietuvių ir 
ukrainų, o jei pasiseks, ir baltgu- 
džių veikėjų kad įsteigus “ Lietu
vių, TJkraijinų ir Baltgudžių Ta
rybą.”

Troškimą* North pusės Phila- 
delphiečių išsipildė — nes mat 
sekmadieny, 16-tą lapkričio* tapo 
pašventinta švento Andriejaus 
(lietuvių) bažnyčia. Gi toj para
pijoj yra klebonu gerb .kum Juo
zas Čepukaitis, buvęs asistentas 
gerb. kun. J. Kaulakio.

- Tėmytojas,

HHfilBK
*—1—*

bhnagu yra pranešti plačiai 
lietuvių visuomepei linksmą ži
nią, kad Sėeerys PraAciškietės 
inkorporuotos sulig Pennsylva- 
jiijos Valstijos įstatymų ir kad 
nuo lapkričio 1 d* 1924 m. jos 
jau turi savo valdybą ir jos pa
čios veda savo visus reikalus.

Todčler visais Seserų Pran- 
ciškiečių reikalais reikia sta
čiai pas jas kreiptis sekančiu 
antrašu; Lithuani&n Statėm of 
St. Francis, 22-nd and Jane 
St.,Pittabnrgh,Pa.
^Prie progos reikia priminti, 

kad Seserys Praneiškietės.jau 
pradėjo darbą statymo savo 
namų ant savos fanuos netoli 
Pittsburgh, Pa.' Pamatams 
-skiepas jaukasama irjei neat
sitiks jokių dfhbar nepermato
mų kliūčių apie liepos 1 d, 1925 
m. bus užbaigiąs, nes su ta die
na, kaip tik ir pasibaigia sutar
tis su svetimtaučiais. Dabargi 
didžiausi statymo kliūtis, tai 
Stoka pinigų, nes namas apsėtu 
apie $100,000.00, o seserys te
turi vos apie $20,000.00. Tad 
kad pasekmingai užbaigti sta
tymą namų iki liepos menesiui 
1925 m. būtinai tuojaus reika
lingą visuomenės parama. Se
serys laukia tos paramos ir ti
kis sulaukti. Aukas taipgi, rei
kia siųsti' viii nurodytu antra
šu. • . I jį mylėtų.

Kun. M. J. Kazėnas. Lapkr. 13 d. vakare gražus bū- 
................ —.-m. ■- . [rys palydėjo Marijoną Kleponiutę, 

g T O Į X | II V į U g O [kuri išvažiavo į Seserų. Pasionis- 
Ri w I S A U Mm R u čių vienuolyną* Elmhurst, Pa.

• ___• T. linksmute.

uzurpatoriai ąjsirado.
Tiesa, uzurpatorių tai niekas ne-1 

nori prie parapijos reikalų, bet ko
mitetas tai visados reikalingas.

“ Keleivis’1 pasigavo minėtą su- 
sirhikimą visą ir viską išpasakojo, Į 
tik sūriai meluodamas, kad esą Į * 
/‘revoliucija” šv. Kazimiero para
pijoj, kurios visai nėra. Tik ant 
nelaimes, kąd pirmutiniai raudo
nieji, kurie bijo-'.bažnyčios, taip I 
gerais likos, kurių tikimės, daug i 
sugrįš prie tiesos kelio, Tai,taip| 
tuorn laiku kovoja už teisybes i- 
dėją. Kaip buvo, taip ir bus be 
revoliucijos parapijos stovis. Į .

K. D. I

Ko vertas didvyriai

K. Dryla.
1—-■—•■—<~

DETROIT, MICH. 

Kuopos judijimas, r

1J1KS. 72 kuopa turi išrinkusi virtoje, gal būtų tinkamesni^

"H*
... , ..... ,...................... t- ~

i 'i fi ' i »*

— NE8VAIG1NK SAVO KŪDIKIŲ; —
Geriau fehk verkti. wt iwHiIjtl Ji wt n.nk<itin.uh nuo<(»U,

kad /•upuianhiir* bU'i’tu.i paUiMiaį ium •essurfių \Muria.
B»r geriau—UmJ.lte1 truputį

BAMBINO
tyriausio, nul>kuii'8kaiil«» tiktu y Marių vmiiij-a.uluR J.tinc i.Cra s^.ffgalij. 
Nfci narkotlikų nuodų, Jht yra tik lengvai veikianti kunihlimrlj^ pu>la. 
ryta U daržovių lšatinkųf kuri p.ii,\lb8ti na<j vidurių ųžkl< tėjlinq, vidurių 

! dieglio, mtSllmgio. Ktjillkbi liįvgeta ]|. 4Ie nėt pfa-j dauginu.,.
» .Tusi, m.tHuirlus |i,u’4twlą JJamMiro—35e. ui bonkij, 

arba paaiųskltų tiesiai i laburatorljit. *
F. AD. RICHTER & CO.

104.114 So. 4ih Strtet BrooklyH, N. Y.

£

LAWBKNCM, MA8B.
• r--. - *

; Lapkričio 12 d. a. a. mirė Mary- 
te Karmilaitė, N. P. mergaičiii dr- 
jos nare. Ketverge, lajjtkr. 14 d. 
Šv. Pranciškaus bažnyčioje, laike 
šv. mišias N. P. Dr. direktorius 
kun. F. M. Juras, “De profundis” 
giedojo varg. M. Dailiutė. Grabą 
neše šešios mergaitės, baltai pasi
rėdžiusios. Maryte tapo palaidota 
Šv. Mari jos kapinėse.

: Maryte prieš mirtį ištarė žo
džius, kuriuos ne vienas atmins 
ilgai. Suprantama, ją mylėjo 
daugumas, nežiūrint kokios, srd- 
vės, ir kada ją lankė, ne vienam 
pažvelgus su savo akutėms tarė, 
tu neinikatalikų bažnyčion, aš ta
vęs nenoriu, Matyt, aišku, kad 
Maryte mylėjo' Viešpatį visa šir- 

įdžia, mirė su troškimu, kad visi

ladeiplii jos visokių žinučių. Taip- Į * 
gi daug matom eilių, monologų iri *~ 
visokių aprašymų iš praėjusių lai- Į 
:kų. ICas tas toks yra plunksnos Į 
mėgėjas? Kuom mes toki turim • 
gerbti, kuris apie Philadriphią I 
kĮtlbavisaiskaitančiaivisuomenei. 1 
O tas brangusai žmogus yra vienas I

nes jis kelia mūsų tautos 
vardą ne tik tarpe savųjų, bet ir I 
svetimtaučių spaudoje; jis mosi 
suvedė į 'artimiausius sautikius su 
mūsų tautos geriausiais pricteliais 
ukrainais, kurie Šiandie Philadel- 
phijoj eina darbuotis iš vieno su 
mumis. Gi tas žmogus yra lietu- Į 
vių esperantininkų vado vas. Apart I 
esperantų kalbos, jis dar gali pil
nai kalbėti šešias ar septynias kal
bas — tai Kazys Vidikauskas... 
Skiriu jam (p. K. V.) paguodos ir "

Niekas taip nėra 
tėvams malonu

kaip rodyti • savu
draugams paveiks-.
lūs savų sūnų ir du,

Šiuonii atsišaukiant į visus 
Lietuvių Amerikos Piliečių MONTELLO, MASS. 
Kluubus ir šiaip pavienius lie-1 ‘-------
tuvius Amerikos piliečius. Montelloje darbai jąu mamas, 
Mūsų tikslas atsišaukimo, yi-a Imat nelilll!os dirbtuvės pradeda 
tame, kad suorganizuoti visus “stoti- atvažiavusiems iš
lietuvius Amerikos piliečius į kitur, darbas negalima gauti, 
vieną bendrų. organizacijų, lai- Mo“telli>j bolševiku vajus ma
ri būtų Amerikos Lietuvių M- mat nab»«ai ”ori b.ūt,.ca‘
liečū} organizacija.. tais, o ne bolševikais; nori rusus

Sies lietuviai būdami šioje ta’takyt, .o ųatys būti gaUtaars 
;alyje ir neturėdami vienos ta teisingais.. Vienas tiktas faktas 
:viitos-ir visi} piliečiu bendros «*» melagystės, kūne anglu spau-- 
organizacijos mažai tee'same & da PIačiat aPraS5’ : nelabal 
nomi politikos reikaluose. H“ bllvo Tau®ko Mmo sus”n- 
Nieks j mus nenori domę kreip- Mmas’ tatame.buvo visokmplau 
ti, irvisdeleito, kad mes esam Įko Paltiil!; teu bo savitai pra e- 
neorganizuoti. Nors nekririo- P° visns biaurot, niekyt, vagint, 
se kolonijose randasi klubai, tieb * «-*
bet tai tik lašas vandens juro- sav° supuvusiam pilve tekamo 
je, prieš visuomenę. Nors jau žoda<l tWf;io' Vienas ponelis, boi- 
ir vėlai šis klausimas tapo lž. »eviku “generolas,” J. Užstupas, 
keltas, bet vienok toji nmsu se-r™4™ *“>• * Svagsdį vagim ir 
na klaida reikia attitaisyti «• Dabar tas »“!lls bT prir0‘- 
Mes tiMme, kad mus rems .Mą svagždjm pavogė. O 
jendrai visa lietuviu Iaikrašti-P^ę1. neprirodys, . tai tada bus 
ja — pagelbės mums pradžioje [unkšta kapitalistiniam liosevikui, 
šio sunkaus; bet naudingo; dar- “? tau. svagždys jį yrą padavęs

■ • • >. > teisman ant $10,000. “Bolsevi-
Ne tik klubai bet ir pavieniai tabs” jau mato, kad bus blogai 

piliečiai gali kreiptis pas mus. Pai net į angliškus laikrasems ra 
O mes prigelbėsime sudarytiK Kad jis kun. Švagždi labai ger- 
piliečiu kuopu. Pasiskubinki- bia’ ° nc vaklna- , 
te. Kas pirmiaus 'atsišauks, Viskaa ta tako, jau jūs per- 
tie gaus pirmesnius kuopai nu- daH* mulku,at s«o 'ūso-

- rkiais šlamštais. Gal kada nors.-su*
jiiroi?iuo* l » ♦ « » e

Laiškus tašvkit sekančiai stawte, jei sendami, tai kalėji- 
Amerifajs Lietuviu filieMų m™sa J®?’“?-.
Klubas, 6835 Superior Avenue.i KtaM“1 labai yra čionai lai- 
Clevdand, Ohio. P"“®, kad gyvena vienybėj ir tu-

Arba veikimo komisijai: Ad. ri savo neuuastantį vada kuris vi- 
Padegimas, 7tt6 ■ tackyear 8""nlet 311 katallkals dlvl,a, tai m- 
Ave„ Oleveland, OMO. ?žia’ ir visiems mylimu

į Kai girdėt fvm atneš gel’ą iiau-

PHILADELPHIA, PA.
- J—,t. —■ t

Dar tokių nebuvo!

Šiokių buvo, tokių buvo-,. bet to- 
,. Tai'“Dzirn-

- - ........... - - - - - — rr^

1 ... ■ * - ,
kiu,-tai dar nebuvo..
dzi-Drimdzi” vodevilio grupė. Iš
tiktąjį!, tai bent Lietuvos artistai. 
Neminėsiu daug,, tik jau tiek sa
kysiu, kad galima pavadinti šim
to nuošimčių artistais. Ko nori, 
to iš jų gali gauti: “Laisvą Lie 
tuvą,” “Prakalbą,” “Lietuvos 
Ubagus,” o h “Munšainą,” O ' 

jau apie daineles ir jų “D. D.” 
balselius, tai nėra ką ir kalbėti, 
tą jau visi žino. O kurie dar nė
ra girdėję, tai storokites išgirsti. 
Lošimas teatro,visus išjuoki
mo, ale ir pravirkdė. Dainavimas

*■ -į - . \

tai visą žmonių sielą sugadino ■— 
tai tikri operos artistai, arba iŠ 
Lietuvos atlėkusios lakštingalos. 
Vis tik rodos, kad daugiau, ir Jau.-’ 
giau linksmintų mus. Tik apgai
lėtina. kad publikos neperdau- 
giausiai atsilankė. Mat nesitikė
jo* kad tas vištas bus taip gražu. 
Dėlto apgailestauja, kurie nematė 

Lai gyvuoja Lietuvos menas ir 
“Dzimdzi Drijjidzi” vodevilis.

K.

KŪDIKIU
ktėru, kada tie bu-*
vo kūdikiai.

DĖL APRŪPINIMO 
,♦ MOTINŲ IR JU w 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Visi Kūdikiaiti«a» (iąritiJg m« itikM 
Mg. Mfai <vM(Mta« Ni. 
i*iMi

. MliMam Ir jaa*',
•VkMUll

KMllig MrittahMirya- 
■ijtaugynitadyiM gyvw 
•virte Mmjraal ir lutei 
ir ter (m tel
yn tajyte. kari ate ta* 

' rte ngaluflktig ta»<‘ 
tupite ateini, ir . Hral 
Mrritaa.r' n
• *

.STRMPSNIS 1)5.
.Ipsfihu Miegui?* Apflravflšia įiretkatų Į 

Jutiiį! KitiirkiicL Į
lągluistriški laikotarpiai nejudamo | 

nvjegoį būtinai reikalingi aagančiani'ku- Į 
dikiui. Be ganėtino pasilsiu gero, pe- I 
liejinio ir priežiūros, vaisiai dingsta | • 
Iyudikiui ■ patogiausia miegoti vienam. į 
Kambarį reikia, gerai išvėdinti. Slatra- | 
sus turi būti lygus ir iš bovelnos, phut- | 
•kų arba vailoko. Psuluskos nerelika, J 
liet jei norima, tai gulima patiekti šva- j 
ri;t, ,sulenktą skarelę po galva. Miego 
iššaukimui kambarį reikia pritamsintL | 
Reikia vengti kūdikio supimu ir kitus Į ' 
nūraininino budus. Atmnk. kad mie- į 
gojimas yra įgimtles paprotis Ir . turi | 
ateitį gamtiškai. Vengfc visų gyduolių Į 
dėl miegojimo, nes jos visos labai puvo- I 
jingos rankose neprityrusio asmens. I 

Tinkamas maistas ir penėjimas daug į 
turi su miegu. Nedapenėtas kūdikis! 
bus alkio Išbudinamas. Perpenūtas bus j 
neramus nuo suirimo viduriuose. -Svėl- l 
kij kūdikių niekad nereikia budinti, 
kaip tiktai dėl penėjimo. Vienok, de! j 
permainymo sušlapintu drapanų tą tai- Į 
syklę galima jieržengti. Kūdikiai tuoj I 
pramoksta prabusti penėjimo laikui, ir į 
nėra stebėtina, kad kūdikis po trijų Į 
mėnesių įpranta miegoti ištisai' visą Į 
naktį, prabusdamas tik dėl penėjimo Į 
pavakary, šitame ainžy kūdikis turi | . 
pramigti bent du sykiu po dvi valamli 
Lier dieną, ryte ir imi piety. Kūdikiui į 
augant, vieno snustelėjimo užtenka, bet | 
patartinu popietinį užmigimą tęsti iki į 
penkto ar šešto meto. * Į

Jei po. to. kaip padarei visus laisisau- 
gojimus, kūdikis vis nerimauja; pasb 
rodavyk su gydytoju, nes gali Imti yra 
kokia besivystanti liga, kuri neduodu 
ramiai ilsėtis.

. K< »« Problema Maltuoju, 
KedaĮienejinms yra didžiausias prie

šas brystuncini merginai. Kiekviena 
motina turi tiį pavojų sutikti. Nesenai 
įžymus ailgly. kirtirgas pareiškė, kad 
minios bręstančių mergaičių yra nedu- 
penėtos. O blogiausia to dalis yra. kad 
liga tuoj po to seka, Džiova ypatingai 
gręsiu? bręstančioms mergaitėms.

Mokslo eksperimentai tarpe mokyk-- 
los vatkij nesenai'įrodė, kad Bngle Pie
tum ypatingai veikla- gydant, nedapene- 
jhuii. Valkai auklėti su Kagle Pienu 
da syk greičiau augo negu paprastai. 
Po teisybei* vidutiniškai jie daugiau 
augo negu paprastu, pienu išauklėtieji. 
Jų mokytojai raportuoja,' kad jie nelik 
geriau .išrodė, bet buvo sveikesni Ir 
greičiau mokinosi. ,#■ ' ,
fiktillif/c šitas štralpsaiiLV kas xuraitė it'

. pusitlCk tilt iniais

tarpsta ir ahga stipry
hen, sveikatom jei gau

tinkamą maistą
kuris padarys stipriu
kaulus ir sveikus kū
nūs jiems

turite keblumų pe-
nint savo kūdikį,

■tf . • ' * J vneeksperimeiituoik
su įvairiais mais
tais, bet duok jam
Borden s Eagle Pie 
ną, vienatinį pavel- 
dėją motinos pieno.

norite dykai pamoki
nimų jūsų kalboj kaip 
penėti jūsų 1 
Borden’s Eagle Pienu
ir padaryti jį stipriu 
ir sveiku, išpildykite Į
sekantį kuponą ir priT~-

Ne vienas jai.t žino ir girdi apie 
mūsų pietinės pusės lietuvių s v. 
Kaziiniertf parapijos judėjimą. Pir
miausiai pasirodė “Darbininko” 
No. 121 su nemaloniais aprašy
mais, kurie sukėlė dar didesnį de
besį. Toliaus is po skaitlingo pa
rapijos susirinkimo, kuriame daly
vavo ir iš CKicagos gerb. pralotas 
Krušas. Mūsų klebonas J. J. 
Kauiakis sumanė parodyti arba iš
pasakoti ką parapijouys reikalau
ja. Tiesa, pralotas ir išgirdo to 
ko nesitikėjo išgirsti iš kunigų ap
siėjimo. Tai tas nėra dyviį, pa-; 
sitaiko ii' negeistiną žodį išsitarti. 
Tik apgailėtina, kad greit aplei
do svetainę, kW klebonas taip iv 
pralotas. Parapijos susirinkime

• visi pristojo, kad būtų parapijos
• .ktmntetas. Su tuo sutiko ir kle-
• lmnas J. J. Kaitinkis, o už kiek lai- 
- ko pasirodė spaudoj kitaip, net ir

siuskit mums.

KUPOHAS
Pažymekit katrą. Literatūrą Norit »

PenSjimo
Instrukcijos

valgiai- : KMiJdtf

Vardas
V&ik*mi Knyga

L D. K. S. CONN. MniI* "ta"'* ""y 
VAIDYBOS ANTRAŠAI —a—i _ T Į ■ o.

PIRMININKAS — v, nylinskas, Susivienijimo L. R, K. A.
27 Austin St., Prldgeport, Coim. kuopa, lapkričio 9 dieną statė see-

VICE-PXltM. — A. Mičiuimn, t .* u . J. ..
251 Fairvietf Britam, Ct. [mm du veikalu. Kulosč “Pakly-

KAšTI?irNK®,— M..Blbiltt'itšItitltP. įdėlio Kelias ” iš Lietuvos it1 “A-70 Fairvlew St., New Britalu, Ct muo ’veu’ls» ' ^uiuyos n a
Iždininkas — S. Cibulskus, menkos (lyvenunas. Vnidino

41 So taotmrd St, Werbui!y, UI;. L. p (ihnwMHnn« . AlnHn^
ORGANIZATORIUS — V. Bylluakua, »U t 1. bltlgotUcne —- Motinos 10-

,5ū

NBTOTYOO,
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4 Rengia švento Petro Bfeinytinie Choras -

Lapkričio 26,1924 7:30 P. M.
PARAPIJOS SALEJE, 492 E Seventh Street, Seath Boston, Mass.

KĄOANGI JAV ADVENTAS ARTI TAD VISI ATEIKITE fASIUNKSMNTI
, * * » **
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mm, vienok mes manome, kad ir* <' *■
‘. dabar bus neprošalį apje. juos pa- 

galvoti, pagerinimus ir papildy- 
ftma teikti.'

72 kp. sumanymai. ‘
1. “Daibitųnkas” turėtų aiš

kinti savo skaitytojams svarbu
. prigulėti prie L. D. K, S., lmope- 

raejjos dėsnius, jos tikslų, naudą 
. -ir abelnai reikalingumų L, D. K. 

S. ir ką ji duoda nariams.

2. ei Darbininke” turėtų būti 
daugiau lengva kalba, visiems dar*

. bildukams suprantamų rašinių, ku
rie vaizduotų ir tikrai įrodytų kur 
link darbininkas tuvi eiti*, kur jo 
laimės ir kur nelaimės. e

■4

3. LDKK centrasduretų turėti 
užtektinai narinių ženklų ir ko-

- peraeijos konstitucijų dėl naujų 
narių. (Ženklų klausimų turės iš
spręsti ateinantisis seimas, o kon
stitucijas jau spausdiname, Iki 
šiol to negalėjome padaryti, nes 
mašinos neturėjome, Red.k

4. ^Darbininkas” savo ' na
riams turėtų išaiškinti unijų til<s- 
1$, jų naudingumų ir abelnų dar-' 
bininkų gyvenimų kolonijose, 
(Pirmajų fazę “Darbininkas” 
pats gali atlikti, bet antrosios, ko
lonijų stovio, jis negali pasiekti. 
Čia daugiau susirūpinti reikia pa
tiems kolonijų vadams —* tirinėti

' darbų padėtį, užmokestis, jų na
minį gyvenimų, koperacijas, orga- 
nizaeijinį supratimą, apšvietą ir t. 
t. JRėd.)..

5. Subatinis “ Darbininkor> nti- 
morys turėtų būti liustrnofas įvai
riais darbininkiškais vaizdais, ir 
taipgi jis turėtų būti padidintas. 
(Iliustravimui reikia fondo, o apie 
padidinimų centre yra stipriai gal
vojama. Tik dirbkime smarkiau. 
O viską galėsime padaryti. Red.).

. Didelis vakars. '
LLKS. 72 kuopa dabar šinbar- 

kiai rengiasi prie vakaro gruodžio 
14.d. Tame vakari1 žada būti ne 
paprastų adlykų.

tankiau taip Žmones prajuokinti, { 
nes jis visur yra juokdarys.

Daugiausiai pasidarbavo ponia 
DanilieviČienė, išniokifio mergaites ■ 
išpildyti amerikonišką puntomy* 
mą.
Pas mus įvyko tokia nepaprastu 
mada, kad be tamsaus siūto nega
li eiti j vestuves, piršlybas, šokius, 
balius bei įkurtuves, o per kbneeri 
tus, jeigu be stačiu kalniečiam ir 
be famgaiis siūto arba be dress 
koto, tai nepasirodyk. Nekurie 
sukatos vakare pirko naujos ma
dos Prince Alberto kotus. Jų bu
vo visokios ir netinkamos spalvos.

Pelnas koncerto sieks iki. $200. 
Ariu komitetui; A. Saunbraitei, V, 
Danieliui, K. Bariui ir p. Danilevi
čienei.

GARBUS SVETYS.
. šiomis ' dienomis atlankė 

** Darbininkų” labai garbus*, iš 
ietnvm milžino, Chicagos, sve
tys kun. H. Vaičiūnas, Cicero 
klebonas, K.;F. centro iždinin
kas ir didis L. Ik K. S, rėme- 
jau

JA .-A ii. ’■ ■ -M’h* ■ • -A

JUOKINGAS DALYKAS.
- Seniaus laisvieji nešiodavo 
raudonas kaklaraištes, o dabar 
susilaukė raudonų nosių/ Ka- 
daisia ppbafžnytinės svetainės 
ir ant 7-tos gatvės bijodavo kai 
žydas kryžiaus, 9 dabar bite ko 
kia pramoga, tai ir jie visuo-

tini, nes kai kurie jų klatirinė- 
jo gyventojus apie musų ka
riuomenę ir tt

(“Lietuva”)
.1,.,^., ,> IM,,,^,,.,,.,, ,Į , , - ,,'..............

Skaityk ir platink vieninteli 
kooperatorių-darbininkų laik- 
raitį “Darbininkų.”

f

t
’v >‘Įj

Ten buvę*.

Iš LIETUVOS
Gavome tikrai lietuviškų at

viručiu (post card). Apie ke
li šimtai sldidingų vaizdų ir 
spalvų. Kam pirkti kur ko
kias netinkamas ir dar bran
giau mokėti, kad mes parduo
dame pigiai ir Tamistos. drau- 
gas-gė gavęs tokių atvirutę tik
rai džiaugsis. *

Parduodame tuzinais^ po 10 
centų, 15c. ir 20c. Įdėk tuo,jaus 
10c., 15c. ar 20c. pašto ženkle
liais į konventų, o mes tuojaus 
pasiųsime tas nepaprastai gra
žias atvirutes.

“DARBININKAS”
366 B’way, Su/ Boston, Mass.

KARNIVALAS PRASIDĖJO,
Didieji metiniai šv. Petro pa

rapijos fėrtri prasidėjo sekma
dieny, lapkričio 23, parapijos 
svetainėj. Pirmas pasi’rody- 
mas buvo gana gražus ir pasek
mingas. Dalyvumų ėmė didis 
skalėms parapijonų. Perų j- 
renghuas yra karališkas. Ga
lima .visko gauti —- ir beveik 
veltui. ■ •

met ateina. Pradėjus teimtfia 
surasta, kati jų narys paraudo 
nuo naminės o Į svetaines tai 
kai magnetas traukia jaunos 
vytes.

. Senyvas.

TiMYKITB VISI.

-kuris Niiprautu bučerlo darbą 4iv ifto- 
ketą mašina (antomobUlnl - važiuoti. 

t w».- Durims užtikrintas ilgam laikui, pin- 
fiesirtą žinią klauskit laišku žino unt- 
raSn: Mr. A. HACOVlim 343% 
IViishlngtori gt„ PeidMaly, .Mass.

š.
■ -m ■ ,r., ■ , • - i -ny—»*■

—PAEABIJA DIDĖJA.'

frekinadnuiy prisidėjo prie 
. šv. Petro parapijos jauna pp 
' Milių dukrelė,kurios vardas y 
• ra Fidija Miliutė. Ant tos gar- 

lės p. \1 iiius ‘‘Darbininko” 
darbininkas buvo įrengęs dide- 
į pokilį, kuriame . dalyvavo 
daug svečių — jie visi gėrėjosi

L. 1>. K, Linos kuopos mė
nesinis susirinkimas bus 25 lap
kričio š. m, ant 7-tos gat. 492 
7:30 vakare. Visi nariai malo
nėkit skaitlingai susirinkt, nes 
daug turim svarbių reikalų ap
tart,' Taipogi nepamirškit ir 
naujų narių atsives! prirašyt, 
nes atsiminkit^ kati dabar ei- 
naVajus^luaujų narių prira
šymas. Taipogi išgirsite apie 
vėliausius nuotikius iŠ .viso pa
saulio.

Susirinkimas bus laiku ati
darytas? ' •

Kvieėia Valdyba.

ITALIJONIŠKI ARMONIKAI 
Mes dirbame Ir purtruuklame visokių 
rūšių pirmos klesos rankoms dirbtus 
ITAU.K>NI*KUS ARMONIKUS,

>

GRAŽUS HANtAS-
18 kambarių v|x| naujausi improvemeh- 
t:ti, a Mlliltnnl pėdini, elektriko* ir vie
tų <lel jmradliutm; rendų i mėne- 
fJ. Savininku* jmr toli gyvena todėl 
nori laimi parduoti. Brėkš, tik $12suOIl 

■A. IVAB. 301 Brtmdtvay, Su. Boston.

CfnroiNT ~
%-

2 Šeimynų 11 kambarių namtut, visi 
impmvciueutiti, Šildomus pečius ir di*'. 
dclls yitrrtos, geriausioj vietoj ,nrti “AC‘ 
st, ir Rmtlvny; prekė $n,80o,

III TįJL MinamiAit.- M knmbnrtų 
namas »« ImphovementaR ant puikiau- 
slc» kamim Su. Bostpnę .vieta dėl 3 
karų garadžlmis ir tt„*f idant greitai- 
parduoti prekė tik !*7,ooo ir. $8,000 į- 
neštk A. IVAS, JW1 W, Brondvvny, So, 
Boston, Mass, • .
>

ASTRO MORGIČIO
DUODAME PASKOLAS

Suteikiam norintiems antro marginto 
paskolų ir skolinam pinigus ant ruimą 
labai lengvomis išlygomis. Kreipkitės 
R<mm 015, 330 AVnshtngton St., Boston, 
Mass. Tek Congrcss 3580. (N29)

T& Mo. Botton ITv 

J. MtCDONELL, K D.
GoUnm MtMrtHH # HrttetHmt 
«no vALAm»a: Rytai* 1M 0 VU 

* , Po pietų ano 1—1
Vakaram nnoG-k 

634 B. Broa&way, 8<k Bortai 
B*MM*«M*S*a8SSU*^^
',» f■—-■I.............. .. —i ■ ■ ...i...

t

Tek So. Borton 04M-X

JURGIS STUKASJ 
EOTOGRAFAS 
W VEST BR0ADWAY, 

South Boston, MUi, 
Darom dailiu* paveik»lm. yeeelltai. 
traukiam vakarai*. Ulalikom vi* 

, aoklos rūšies rėmu*.
____ ■■■■-- ■ —■•'_ . - •—7*-- ......... —   - > . „,___u——..n ——n,,., .m,,, ,,
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DR. PUSKUHIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
Ygt 9 Iki 11 ryte, 1 iki 8 po piet 

T Iki 9 vak. _ -
889 Broadway, So. Boston.

Tel, 80. Boeton 2891.
„ j .-sr»,r^—: ■ - v —--.r.,tom

IMIENDOMAIHITII 
DilYK^LIM 

Kerdiejaua iš Naujos Vietos į 
KalėdinisPirkinių 5

, Pasiūlymas i

*

rlanslus visame pasaulyje'. Dešimties ft 
metų garantija. Musų kainos žemes*-2 
nės negu kitu iSdtrbyačlų. Dykai ar- 3j 
nioniko nurodymai dėl pirkėju. Kata- 5 
togas siunčiame dykai. RUATTA ŠE- 2 
RENELM«& CO., 817 Blne Islaml ir 
Avė., Dept. 16. Chicago, DL 5?

■MaWR9nSBeMMH9M|
Tel, Brockton 5112—W.||

DANTISTAS j 
DR. A. J. GORMANl 

(GUMAU8KA8) I
705 Mala St., Montello, Mau. I 

(Kampas Broad Street) |
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16 METU SOUTH BOSTONE I

DR. H. S. STONEi
AKIU SPECIALISTAS I 

389a W. Broadvay, So. Boston I 
VALANDOS! Nuo S r. Iki 7 v. v^tal

Į

t

įgii laiko S-m

Kazimieros sūnus Kazimiero Še- 
škauskas ieško savo' pusbrolius: 
Kazimierų ir Mikolą Lukoševičiai, 
paeinančius iš Kauno rėd., Ežerė
lių dpskr., čadasų vai., miestelio 
Ouiškės, kiltie 1915 m. gyveno S. 
Uranciseo. Adresas: Cluna, Har- 
bin, Nctv-ToAvn, Potchtovaja 89, 
Litlnianian Consular Ageney iu

L. ŠIMUČIO PRAKALBOS

C. BROOKLYN, N. Y.
1" 11 '■ * *

LDKS. 10 kuopos susirinkimas 
bus lapkričio 30 d.^ sekmadienyje, 
po j bažnytinių pamaldų, 207 York 
gaįve. Visi kuopos nariai malo
nėkite skaitlingai susirinkti. Ke
letas jail užsitraukę su mėnesinė
mis duoklėmis,, tad malonėkite ne- 
paimišti gerbiamieji atitaisyti ta- 
mistų narystes LDKS. teises. .

lOtos kuopos raštimnkas,
. . J. Banisauskas.

ROCHESTER, N. Y.

Lapkričio 9 dienų turėjome gra
žų dailės vakarų. Programą išpil
dė vietiniai choristai ir * solistai. 
Gražiausiai sudainavo vietinis 
“ tūzas” arba p. V. Danielius. Taš
kiau seks A. Saunoraitė. Vyrų ok
tetas puikiai išpildč*kclias lietuviš
kas dainas, tik nedaug jųjų tetu
rėjo. Choras po vadovyste gerb. 
Vargonininko Kazio Bazio labai ge. 
rai ir pasekmingai pasirodė. Mat 
Baris yra tikras vargonininkas k 
didis muzikos mylėtojas.

Komedija, ‘‘Vargšas Tadas’’ 
'daug juokų pridarė. Garbė Jonui 
Jonynui, ištikrųjų Jonui reikėtų

r JUS SKILVIO NEVIRINL 
MAS PRAĖJO! , .

jauna panele ir jos vardu įrėng- [ Nervai Stebėtinai Pasitaisė! 
ta puota.

Kilniais buvo Jonas Petraus
kas ir p-lė B. Vaičiuriiūtė.,

. RŪBSIUVIS.

L. Šimutis. “Garso” redak
torius^ L. B. K. Sus. A. reika
lais kalbės šiose vietose:

Elizabeth, Pa., Lapkričio 30 d., 
12 vai., po mišių. '

Duąuesne, Pa., Lapkričio 30 d., 
4 vai. po pietų,

McKees Rocks, Pa., gruodžio 1 
d., 7 *.30 vai.: vakare.
, Esport, Pa.,.gruodžio 2 d., 7:30 
vai. vakare.

Wilmerding, Pa., gruodžio 3 d.. 
7:3(1 vaL vakare.

Charleroi, Pa., gruodžio 5 d„
T :3Q vai. vakare.

Donorą, Pa., gruodžio 6-d., 7:3Q 
vai. vakare.

Bęntleyville, Pa., gruodžio 7 d„ 
12 vai., po mišių.

Pittsburgh, Pa., 254 kp.. Pentį. 
Avė., vakare, gruodžio 7 d.

Vandergrift, Pa. gruodžio 8 d., 
7:30 vai. vakare.

K. Š., Pittsburgh,'Pa., gruodžio 
10 d., 7:30 vai. vakare.

, Homestead, Pa., gruodžio 11 “d., 
7:30 vai. vakare.

Braddock, Pa., gruodžio 13 d.. 
7:30 vai; vakare. ■

• Bridgeville, Pa., gruodžio. 14 d., 
po mišių, 12 vai

S. S., Pittsburgh, Pa., gruodžio
14 d., vakarę.

IlnbsTUvis A. Smiokaitis per
sikėlė, i naujų vietųi Jis siuva 
visokius vyriškus drabužius ir 
gerai .padaro. Pigiau, negu 
kur nors kitur. Taip-gi išpro- 
sina ir išt&iso senus. A. Siino- 
kaitis, 344 W. Broadway (ant
ros lubos), So. Boston, Mass,

_

MŪSŲ GUBERNATORIAI.
Praeituose rinkimuose Mass- 

aclnisetts demokratai išleido 
$7,986, o republikonų kandida
tas Fnlleris, kuris tapo išrink
tas gubernatorium, vienas i§- 
leido $6,162.

jvervai oieoeimai rasitaisei 
į Mrs. David Mnekett iš Hagensburg. Į 
•N. Y> mums rašo: “Nno pradėjimo' 
vartoti Nugti-Tone, aš. stebėtinai. pusi į 
taisiau. Mano nerygi, viduriai Ir kiti r 
organai laba i daug ‘pagerėjo. Aš ne- 
bekenčhr mm vidurių nemalimo, kaip I 
•tik pradėjau vart<Ul ^uga-Tone. Thi y- 
■«i ištiktų iij didelis dalykas j tisų pašė | 
įtaisymui” , ' I

Masą laikraščių šfailtt.vcijal turėtą I 
pamėginti Nuga-Tone ir jie. be abejo I 
stebėsis, kaip sparčiai jisai veiklą pa-1 
imšiimse artojuose. , Ntiga-Tone pagrą-1 
žirni stiprumą ir pitjiegą, greitai/panau
jina nervus, kraują ir kūną, suteikia 
pailsinanti miegą, stimuliuoja kepenis I 
ir reguliuoja..apetitą ir vidurius. Išdir
bėjai Nuga-Tone TabM geni! žino aut 
kiek jis pagelbės ,fyms, nes jie priver- 
čia aptiekorlus garantuoti j j, arba su
grąžinti jūsų pinigus, jei nebūtumėt pil-1 _ 
nai užganėdinti. Rekomenduojamas, ga- 
rantuojamas ir parduodamas per visas Į 
aptiekus, arba prisiųsk $1.06 Ir gausit 
tiesiog iš Natioual Labaratory, 1014 So. 
IVahaslv Avė., Chicago, Ilk

S
Tu Negali Išvengti !
Mulkinančių žnaibymų neuralgijom 
Skausmų ir dieglių reumatizmo.

r Nesmagumų staigaus pergalimo.
Mokančių, traukančių, į padūkimu 
varančių ' skausmų, kuomet skauda 
dantį, diegia ausį ar skauda galvų, jei 
nepamislini apie

(

»
Įreg. S. V?T»t. Ofise, i 

tuojaus ir negaUinda- . 
mas laiko juomi pui< 
naudoji. Jisai suteikia. 1 
malonų ir greitą pa
lengvinimą. ’

Nei viens, atsargi 
Šeimyna negali būti bfe I 
bonkoa Šių gyduolių. . 
Nčra tikroBia, jei neta
ri INKARO raiabaien- .

1 F.AD.RICHTER IfcCO. | 
104-114 So.4thSn.et 1 

BrocHyfeN.Y. ■ I

Vienas Kalendorius 25e., 12-kn 
| Kiilenctorlą už $2.50 ir “Bitė’1 II-ją 
» m*, po kopiją priedam 
į .Tuoko' ir pašalpos žumaltm 
l “Bitė,'* vienas ni*. 15c. Prennn.e- 
į ratą dėl 12-kos nr. $1.00. Dabar 
| prisiuntąs prenumęratą, Llet'uviš- 
> kas Kalendoriuj priedau.
i Kaįp<1inPs Kortelės—pasveikink 
t imti po 5, 10 ir J,1c; Sn kuriem- 
5 mis ir konvertai. Jei vardą ant 
| Ją duspnuz.dlnt tat $1.00 ekstra.
į 200 Taikštel lą ir KM) Koncertų 
| Laiškams sii jūsų vardu ir adre- 
ę su atspaūzdinti, Kalėdiniam Imk- 
z šlaky, §1.25',
r Užsakymai turi Imt prisąstl su 
Č užmokesčiu. Mažinu dolerio gali 
f būt stnmpomls, 1 gi daugiau— 
i “meimy orderiais,” ar kitaip kaip 
ę. jums patogiau—Šiuo adresu: 
| • METROPOLITAN
| PBINTINGOO.
| 312 B’way So. Boston, Mass.

---- --------------------------------------

■š^essseshssKssssssrasssi
Tel. So, Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

4M Broadway, South Boston
Ofiso vala’ttdof, 

nuo 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:80 
Iki 5 ir nuo 6:00 Iki 8 vai. vakarė, 
Ofisas uždarytas nubatofl vakarai* 

■ Ir nedčldięnlai& -

KARŠTI TĖVYNAINIAI.
“Sandaros” redaktorius daž

nai giriasi savo tautiškumu ir 
prisidėjimų prie Lietuvos gel- 
bėjhlio. O paskelbtoje^ V ii- 
niaus vadavimo atskaitoje ne 
simato nė vieno ponelio vardo.

Z.

Taiso gatves.
Mariampolė. Mieste

smarkus darbas:, visur taisomi) "e ZUKAITIS I
šaligatviai ir gatvės. Vytauto Į Hudson Avė., Rodiester, N. Y. | 
gatvę,- kur ešti’ didžiausias Į' 

ąnonių judėjimas platina, W- VARGONINKAS 
ja cementmemis.plytomis, vi
sa tai duoda daugiau banašu- ĮPaieSkau' tarnystes vienoj Is didesnių 

uu.uuucm. u<iu&idu panašu ĮpjU.apijUr jei kIll.lam iš gerbiamąją

Įtls “Darbininko” administracijon su- 
žinojimui antrašo. ’ (2i»)

CAMBRIDGE, MASS.'
L. Vyrių 18-ta kuopja turėjo 

surengus šokius, lapkr. 15 d„ 
sukatos vaakre, Lietuvių Sve- 
taineje; Brightone, mat Cam- 
uidgiuj nebuvo galimu gauti 

svetaines. Kad ir toliau iŠ 
Cambridgiaus, bet jaunimas 
nepaisė to —- visas pribuvo. 
Briglitoniveių taipgi daug atsi
lankė. Visi gerų laikų turėjo, 
nes svetainė graži, šokti sma
gu.

T

A. F. GARDINER—B. SIMONAVIČIUS į
GARDINER PIANO COHPANY. į 

Pas mus galite gautgeriausio išdirbimo pianus,. grama- i 
fonus ir lietuviškus rolius dėl play pianų. Nauji pianai | 
$325.00, o playeriai $425.00. Reikale kreipkitės: .

GARDINER PIANO ŲO. 1
472 Westminster St., . Providence, R. I. |

LAIBŲ NA TEN 
ŠVIESA

JL

Mes žemiausia kaina suveda
me dratus dėl šviesos-šilumos 

ir jėgos
JOHN F. LYDON

324 E Street Tel. S. B. 4269M 
TEISĖTAS ELEKTRIšINAS

Speetjfllistas dėl namų suvedimo

. ort ncnuim fcvuuiiunujų
mo į miešta. Taip pat. reikėtų klebonų reikalingas, malonėkit kreip- 

_ *■ ’ ’ * * *■ •*»«< ...r..,:.-i..„
praplatinti šaligatviai ir Gedi
mino gatvėj, kuri eina į stotį. Į —------ -------- ■.----------------—----- —

>“ MM»a TOHBO
Tetų .padaryti šųligatviins, nes ’ISDIRBYSTE
nors į stotį eina plentas, bet Į .
itin ria«ė*.1Tn ^nn«n?' -srftttrlftH* BfenIŠ’S®”®1 i§di‘*tas< Pi-ie&lStia par- JUO pe. (l<mi žmogui naudotk I davinio — -išvažiuoju į kitą miestą, 
netenka, vpač kai i stotį ateina Kreipkitės r Manim couble, 163 
traukinys,, arba mdens metu, >254-1. , .. (Gr. t>
kai gerokai palyja.’ Pėstiems —. 
tada tenka bristi per purvynų m 
šalia plento.

Įtartini gydytojai. i
Pašventys, Jurbarko vals

ais kaimas yra prie 
Muzikantai buvo pirmos Klaipėdos kr\ sienos. Iš ten 

klesos, jie visiems patiko ii* tie dažnai' apylinkės kaimus aplan
ko ašmenys, kurie save vadi
na gydytojais. Ėidami po so-Į 
džius gydo žmones, kurio juos 
mielai priima, nes, girdi, ne
reikia nė važiuoti j miestą pas 1 
gydytojų.

Už‘ligonių apžiūrėjimų jie 
paima gana didelius pinigus. 
Pa v., nuo vieno ūkininko už 
apžiūrėjimų vibh’o šeimynos na
rio paėmė 50 litų. Tokių atsi
tikimų pasitaikė ir daugiau.

Ka’ž kaip šie gydytojai įtar-

visi kurie vtsfii nemokėjo šokti, 
šoko. J^io baliaus priTenginuu 
stojo Vis į darbų; garsino ir 
pardavinėjo tilcietus. Daugiau
sia pasidarbavo tikįelų parda
vinėjime .Marijona. Jankaus
kaite. Ji už tai ■'gavo dovanų, 
o S. Kadarauskas trečių.
< .Kitus* šokius kuopa rengia 
paskutinėje dienoje šių metų, 
gruodžio 31, tik prieš Naujus 
Metus, toje pačioje svetainėj ir 
su tais pačiais muzikantais*

O.M.8

Tel. S. B. 4000

DAKTARAS 
I. LANDŽIUS-SEYMOUR

Lietuvys Gydytojas
772 KAST BR0ADWAY 

So. Boston, Mass.
VALANDOS:

nuo 9 ryte Iki 9 vah vakare.

—--------- ------ -—-- ------------------ ---

SV. JONO EV. BL. FAŠELPINM 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS

ADRESAI.

PIRMININKAS — M. Zoba,
339 E, 7-th St, So. Boston; Maso. 

. . Telephone So. Boston.1516—J.
VICE-PIRM. — Kazys Ambroms

492 E.’ 7-th St, So. Boston, Mase 
PROT. RAŠTININKAS — J. GHnecklg,

5 Thomas Park, So, Boston, Mass. 
FIN. RAŠTININKAS — Matas Seikiu 

40 Matine Rd., 80. Boston, Mase. 
KASIERIUS — A. Naudžlunas,

885 E. Broadivay, S. Boston, MftM 
MARŠALKA — J. Zalkls,

7 IVinfield St, 80. Boston, Maso.
Draugija laiką susirinkimus kas tre

čią nedSldienį kiekvieno' mJaesio, 2-rą 
VaL po pietų Sv. Petro parapijos salfij, 
192 E. Seventh St, So. Boston, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DR-GIJO1 
VALDYBOSANTRAJAI

Pirmininkas — Antanas Pastelis, 
146 Bowen St, So. Boston, Mass.

Vlce-pirm. — Martinas Kufstautas, 
4062 Wa?hlngtou- St., Roslindate 

Protokolų Rašt — Antanas Macejunas, 
450 E. Seventh St, South Bostoa 

Fln. Raštininkas — Juozas Vlnkevlčlos . 
906 E. Broadway, South Bostoa

Kasletius Andriejus Zalleekas, 
807 E. Nlnth St, So. Boston, Maso,

Maršalką — Aleksandra Jalmokaa 
216į4 5-th St, So. Boston, Mftsa.

Draugyste D. L. K. Keistučio laike 
mėnesinius sustrlnkimus kas pirmą no- 
leidleul kiekvieno menesio po No- GH 
VVaahington Sft, Boston, Mass., 1:30 
raiandą po pietą* Ateidami atsiveskite 
m savim nauju narių prie musų draw> 
lijos prlsiraOl - • ■

IV. KAZIMIERĄ R. K. DR-JMI 
VALDYBOS ANTRA1AI

Pirmininkas >— J. Jaroša,
■ 362 E. 6-th St, So. Boston, Mus.
Vice-pirm.— J. Grubląskas,

137 M Street, So. Boston, Masa 
Prot Raštininkas — A. Janušonis, 

1426 Columbia Rd., 8. Boston, Mate 
Hnlnsą RAŠtlninkas —K iKiškla

8.Eateh Street So. Boston, Mate. 
Odininkas L švsgšdys,

111 Bovren st. So. Basto®, Mm 
Cvarkdarys — RJUnčko. • . .

885 B. liftų St, So. Boston, Mm. 
DraugIJos rolkatela kretpkltii •visa- 

4oa Į prtrtnkolu sMdj

—

Turime už garbę pranešti lietuviams, kad paėmėm i savo 
Tankas taip vadinamų PERKINS SQ. CĄSH MARKE? po nu* 
menu 490 Broadway, Sp. Boston, Mass., Todėl ir kviečiame sa
vo tautiečius atsilankyti pas mumis.

• S a v a s p a s s a v ą I
. Savininkas POVILAS
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