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ĮGABENA DAUGIAU 
MAISTO.

M
*

F. Virakas.
.■■ •. > 

- *
Vokietijoj pagerėjus pade-, 

čiai pradėta Įgabenti daugiau 
•maisto; ’

Gyvenimo smulkmenos.
Alytus, Mestas.atsistato la-

NESUTIKIMAS DĖL 
pinigų:

Iš Vokietijos

KONFERENCIJA DĖL 
PASPORTŲ.

Tautų Sąjungos Taryba su
manė sušaukti konferencijų ap
svarstyti sumažinimų. paspOrtų 
formališkumų arba jų visiškų 
panaikinimą.* . •

PASIUNTI PROTESTĄ.
■fc—

Egipto pūšhmtė
Tautų Sąjungai' protestą prieš 
Anglijos elgimąsi Egipte.

ketvirtas ruduo, o mokyklos 
nėra. Buvusios rusų cerkvės 
rūmai liko užimti drausmė

bai pamažu litų trūksta. $ie- bątali jono kareivių. G buvusia
^Magazinas”' atiduotas iy- 
dums.
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ĖopieHm PIUB Dt Md»: 
”Ki6RHežM> kstitUlDo yiB 

lr«ti0den»i paremti k* 
spaudi ir ją tuo- 

pteMatudai pasklsisti top 
thb G«W laikraščiai yi» nau- 
dlngiatttiu daiktu ir verti di- 
ditansio uimokesnio

* r •- ~ •

Norėčiau tankiau su tamis- 
tomis susirašinėti ir šį bei tą . 
pranešti, bet toks turbūt jau 
mano neleidus likimas, kad 
nuolatos esiwdarbais apkrautas 
iki akių skyliai, kad niekuomet 
nevalioju jų pilnai aprėpti.

Kaune, ir Lietuvoje viskas po 
senovini, viskas eina nors išlė
to, bet gerojon -pusėn. Val
džiai opozicija gyvu gvoltu no
ri sudaryti krizį j— bet neišro- 
do kad to galėtų atsiekti.

Blogiausia tai su ekonomine 
* padėtimi, kuri Lietuvoje yra 
bloga, nors kaip ekonomistai 
sako, kad ne blogesnė už kai
myninių valstybių. • Kaip ku
riais atžvilgiais esanti net daug 
geresnė.

Dalykas yra tame. Duonos 
ir prie duonos Lietuvoje yra 
Užtektinai. Javai šįmet užau
go, galima sakyt gerai. Gyvu
lių yra priauginta daug. Javų 
kainos brangios ir dar vis.ky- 

. la. Gyvuliai labai pigūs, bet 
mėsa brangi. .

Štai: paimta iš “Lietuvos” 
No. 2511924 m. palyginamoji 
prieškarinių ir dabartinių kai
nų lentelė:

Rugiai pabrango Jaugiau, negu 
dvigubai. 1913 m. rugių 1 cent. 
kainavęs 13 litų 65c., dabar kai
nuoja 28 1. 47c.

Kviečiai nuo 18.08 kilo, iki 35.26 
Avižos nuo 14.34 kilo iki. 19.5(

. Miežiai nuo 14.58 kilo iki 22.07.
Bulvės nedaug tepabrango, li

nai veik dvigubai pabrango, sėme
nys žymiai brangesnės.

Arklys kainavęs 525 1., dabar 
kamuoja. 529 1. Karvė kainavusi 
3051, dabar tekainuoja 284. Avis 
kainavusi 32.50, dabar 28. Žąsis, 
kainavusi 10 L, dabar 10.60. Antis 
kainavusi 7 t, dabar 5.40. Vista 
— ŠI., dabai* 4.25. Galvijienos 
1 kilo kainavo 1.82, dabar. 1.65. 
Pieno litras kainavo 36 centai, da
bar 48c. Nesūdyto sviesto 1 kilo
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vrguflu Am^nTOB laeruvri 
Rymo Katalikų Šv. Juosapo 

Darbininkų. KooperatyvPs 
Sąjungos

DAR BININ K A S

VTARNTNKAIS. KETVfcRGATS M
SUBATOMIS

■htetfiins 
tJžruhežy Ir Bostono aplelInkėM

“Darbininkas”
366 Broadway, So, Boston, Mm 

Tol. South Boston 620.

t

a KainaloenUtf'
4-

kainavo 5.40, da abr 6.29. Cukraus 
kilo kainavo 21., dabar 1.03. Mui- 
To I kilo kainavo1.59, dabar 2.34. 
Žibalo 1 kilo 71c., dabar 57. Ber
žinių 1 erdm. 16.02, dabar 19-68. 
Druskos i kilo 22e., dabar 2 te.

• Iš to aiškiai matyt kaip da
bar viskas yra žymiai'pabran
go. O uždarbių nėra, tai vi
siems, o ypač miestelėnams ir 
valdininkams gyvenimas yra 
labai' sunkus. Ūkininkams yra 
'geriau — bet -ir jie iš priprati
mo skundžiasi...

i Pinigų neturi visi... o be pi- 
nigųi tai ir gudriausias, turi 
būt kvailu.... Gerai dabar Lie
tuvoje. tiktai, tokiems, kurie 
verčiasi pinigų skolinimu ant 
didelių nuošimčių... moka ma
žiausia *18 nuoš. o davaro net 
iki 100 nuoš. su viršum.

Tai reiškinys negeras ir ly
gus kriminalui, bet Lietuvoje 
į tai niekas kol kas nereaguo
ja.. . tarsi nėra nė teisingumo 
ministerijos, atstovų, nė seimų, 
nė kalėjimų... Tie palūkanų 
lupikai -Metropoliuose, Mirama: 
ruošė grindis šampanais ir li
keriais plauja, iš Francūzijos 
parvežtais lakštingalų liežuvė
liais mergas šeria ir ūžia... 
Liaudis šnairuoja, kaip kiu’ie 
dantis griežia... opozicija tai 
išnaudoja kaipo įrankį agitaci
jai prieš valdžią. O kas bus 
toliau? '— palaukę, pamatysi
me. '

. Prekybininkai, pramoninin-| 
kai gvoltu kaukia, kad negalį Į t 
išsimokėt apdedamų mokesnių, 
kad esą perdidėli...

* Visi dejuoją, kad pinigų 
nėra. Žemė pigi, bet mažai y- 
i-ą tokių kas turėtų pinigų jos 
pirkimui. • Amerikiečiams ge
riausia dabar yra proga grįžti 
į Lietuvą ir pirkti žemės, nesi 
jos visada nebus taip pigios 
kaip dabar yra.

• Ant žemės ir dabar Lietuvo
je gyvenimas yra geras.

Kitą dieną parašysiu dau
giau.

i

VISIŠKAI NUSILEIDO
Egipto vyriausybė Anglijos 

paspausta nusileido ir sutiko 
Išpildyti visus Anglijos reika
lavimus. Krizis praėjo, tik li
ko ant Egipto užkrautą našta. 
Egipto^valdžią_siitika-priiintL 
Anglijos išlygas Sudano klau
sime ir pasižadėjo apsaugą sve
timtaučiams Egipte,

PREZIDENTO INAUGU
RACIJA.

Pereitą nedalią buvo Meksi
ko prezidento Gailos inaugura
cija. Tas Įvyko didžiame. sta- 
diumę, kur telpa 25,000 Žmo
nių. Iš svetimų valstybių bu
vo atstovaujamos Suv. Valsti
jos,. Franci ja, Ispanija ir Ja
ponija. Suv. Valstijos gau
siausia buvo atstovaujamos. 
Pats S. V. ambasadorius dėl li
gos nedalyvavo, jo vietoj: buvo 
atstovybės juriskonsultas. A~ 
merikos Darbo Federacija buvo 
pasiuntus 300 atstovų sUj Sam- 
uel Gompers priešakyje] Po 
ceremonijų S. Gompers pa
reiškė šitaip: ’

“Tai btivo puikus- vaizdas. 
Geras buvo daiktas duoti pro
gą visiems matyti prezidentų. 
Meksikas kas minųta gėrėja.”

I ‘
PAŠTO..BIZNIS PADIDĖJO.

; Suv. Valstijų pašto biznis 
šiemet padidėjo ant 7.53 nuoš. 
palyginus su pereitais metais. 
Bet vistiek paštas dar davė 
$14,428,137 deficito.

NERAMU OEKO-SLO-
w-,

L
v

•skandalin
gai eina biudžeto klausimas. 

 

Tuo biudžetu Jhbai nopatenkin ■ 
tos mažumos, j Jau seniau slo- 
yakair~v^wMiii ungarai ir 
rusinai grumojąąplemią seimų. 
Dabar jie visi tų padarė. Jie 
išleido bendra protestų prieš 
čekus ir pasiuntė valstybėms, 
kurios yra Čeld»-Slovakijos glo
bėjos. Protesįfc minima apie 
teises dėl žemėse mokyklų ir 
kalbų. Ta kdva ne- nauja, tik 
dabar labiau Įsigalėjo. Slova
kai pareiškė,. xad čeko-slovo
kiškos tautos jįėra, o yra tik 
čekai ir šlovaknų visai skirtin
gos tautos.

PAMAŽINO ALGAS.«. *

' New London Ct. — Good- 
year Cotton Mill kompanija pa
skelbė, kad savo darbininkams 
numuša 10 nuoš. nuo algų. Dar
bininkams darbo valandos pa
liktos po senovei.

« • • »

PAVEIKSLAI PER RADIO.

New York. — Iš Londono, į 
New Yorką tapo atsiųsta per 
radio 16 paveikslų.

NELEGALIAI ĮSMUKO 
850,000 ATEIVIŲ.

- Buenos Aires, Argentina. — 
Atvykęs čionai Suv* Valstijų. 
Darbo Sekr. Davis American 
Ctub’e laikė prakalbą^ Jis pa
reiškė, kad per vienus metus į

TYRINĖS KAINAS. •

London. Valdžią paskyrė 
komisiją tyrinėti priežastį rei
kalingiausių jų daiktų brangu
mo. Tie daiktai dabar 80 nuoš. 
brangesni, negu prieš karą.

■■■■ ■

NUKENDO LAIVAS.

London. Audroje niisken- 
. do prekinis laivas Hartley, Pri-

atvyko Benedikt Stuckl ištirti jSuv. Valstijas nelegaliai isnm- 
finansiškąją pusę atsilankymo .‘ko apie 850,000 ateivių. Kas 

Kristaus Kančios vaidintojų iš 
Oberamenergan. Po to vaidin
tojų atsilankymo Amėrike tarp 
vaidintojų ir to miestelio gy
ventojų kilo n^sutiikmai'. Per. 
mažai pinigų teparsivežč. Į- 
plattktį buvo $275,000, o namo 
teparsivežė $10,000. Todėl mi
nėtas delegatas atvyko ištirti, 
kur pinigai sutirpo.

SUSISIEKIMAS ORU PER 
ATLANTIKĄ.

Berlin. r— Dr. Eckener, kurs 
nesenai atlėkė iš Vokietijos 
ZeppeĮinu į Ameriką pasakė, 
kad jau netolimas tas laikas, 
kada reguleriai kas savaitė 
pašto orlaiviai lėks per Atlan- 
tiką. Sako, kad Zeppelln-Good- 
yęar kompanija pirmiausia 
•steigs paštinį susisiekimą. Zep- 
pelinas galės pernešti 500,000 
laiškųiš karto ir rokuojant po 
25c. už laišką biznis apsimokės.

būt buvę jei Suv. Valstijos ne
būtų uždarę ateiyybei durų, 
klausė Davis. Po to nurodė, 
kad Europoj esu apie 10,000,- 
000 žmonių, norinčių atvykti 
Amerikon.' "■

SUDEGĖ DAUG CUKRAUS.
Kuboj sudegė sandėliai ne

apdirbto nukraus. Iš viso5 su- 
degė 1,125,000 svarų.

' . i

ALGAS GABENA ORLAI
VIAIS,

New York. Kadangi daž
nai pasitaikė, kad gabenant al
gas plėšikai užpuolę jas atima, 
tai Spolding Conslruction kom
panija darbininkam^ algas ga
bena orlaiviu.

p

Pensijos Valstybės tarnau
tojams.

Ministerių Kabineto priim
tuoju Valstybes Tarybos įsta-, 
tymo projektu tarp kito ko su
tvarkytas labai pribrendęs Lio- 
tuvoj-peusijįu-reikalas,—-------- ;

. įstatymo prdjoktų pensijų 
išskaičiavimo pagrindan ima
ma paskutinių metų Valstybes 
tarnautojo kategorijos alga, jei 
jis joj yra ištarnavęs trejus 
metus. Pensijos pradedamos 
mokėti ištarnavusiam 20 metų 
ir siekia 60 nuoš. algos didumo. 
ITŽ kiekvienus .ištarnautus me
tus nuo 20 iki 30 tarnybos mo
toj pensija kasmet didinama po' 
20 nuoš. ir nuo 30 iki 35 metų 
po 1 algos didumo. Po 35 me
tų pensija nedidinama. Ištar
navusiam mažiau 10 metų ir 
galutinai atsistačiusiaių iš Val
stybės tarnybos tarnautojui dėl 
dvasios ar kūno susilpnėjimo’ 
pensija mokama’50 nuoš. algos 
didumo.,
' Mirusiojo Valstybės tarnau
tojo našlei teikiama į vyro 
pensijos sumos ir vaikams bei 
tėvams kiekvienam po j vyro t 
pensijos sumos. ~ -

Valstybes tarnautojui mirus 
mio/kūno sužalojimų ar 
užkrečiamų ligų einant tiesio
gines pareigas jo šeima gauna 
už vienus mirusio tarnybos me-

♦>

tus — 50 nuoš. algos didumo, 
nuo I iki 2 metų 55 nuoš., nuo 2 
iki ■ 60 nuoš.. ir t. t. iki 75 
nuoš. Virš, šios normos pensi 
jos nedidinamos.

Išeinant iš principo, kad 
pensijų fondas sudaromas iš 2 
trečdalių Valstybės ir 1 trečd. 
tarnautojų lėšų, kiekvienam 
valdininkui į fondą tektų mo
kėti 4—5 nuoš. algos.

; Pensi jos bus skaitomos nuo į- 
statymo priėmimo dienos. Val
stybės tarnautojai, norį, kad 
jiems būtų įskaitytas ir ištar
nautas laikotarpis nuo 1918 
metų iki įstatymo priėmimo tu
rės sumokėti į fondą jiems ten-

*

««
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[kas uždirbu į dieną 5-6 lt (B- 

veje “ Dzūkijoje” 3-4 lt.b Gyd. 
Janavičiaus pastangomis orga- 

,, nizuota ‘‘Savanorių Gaisriniu- 
.trobesiais bylos, tų kaimų bv- kų Komanda,” kuri gan wuikB;
los, kurių valdymas supainio- pav,, spalių 23-24 d. naktį ka
las su parceliuojamo dvaro že- Įreivihėse ištikus gaisrui (ku
rnės ir svetimšalių bendrų ga- fehnnės 2 ldm .nuo miąstoL 
nykių ir servitutų likvidavi- gaisrininkai per 40 minučių jau 
mas, . buvo savo vietoję.

‘(Kauno “Darbininkas”) Į Darbų vietoje kaip ir nėra, 
Į“ |Dar^

Pikteikiai (Kretingos apsk. b kad tie visi “ oratoriai/ ’ ktlrfe 
Nesuskubo dar gauti iš vai J prieš kiekvienus rinkimus ža- 
džios ganyklos — miško, kaip da voltui valgyklas, visokias 
jau Pikteikių kaimo gyventojai kasas, ligonines ir 1.1., geriau 
pradėjo ¥esti derybas stt kokiu tą laiką pašvęstų darbo organi- 
fai žydeliu dėl miško patdavi*lzavinnii. 
mo. Gavę pasistengė nusikra-1 ---------------- - .
ly ti — pardavė žydui. Dabar Pienininkystės ir gyvulininkys- 
miškas baigiamas Įvirsti. tęs mokykla.

•Vieni darbininkai uždarbi M JS£. . r^77 padedaatoinanKamlaiM.Idtii/1^1- .^Į ‘ 
ktod į slaptoj PikMkhj kai-“hj. to. 

to Tepna smuklę ir tenai gir- ^mesv.«k'°
fnnklimiin - ’ Šiemet p verčiama gyvuliniu.
TianjU smkiai uždirbtus M* V mo-

skatikus leisti ant savo pra- /'f18! n-?WgyTOtajmstnik- 
o’aišties?' « ' tonų jr piemmnkų. Mokyklai
'"'jotoibavas (Kretingos aps.). tinknma; .da?g .,
Pirm mėnesio amžinai*i&i. ff^j gyvonanuj narni), dvi pm- 
kronstė VarSavon Jokūbavo rat's: «"*»: “ m?lc’ 
dvaro sąyininlms varžaviakas «37«*am8
Grundšauskas, dabar š. ni 12 varllu " ,t.t *•
d. ižvažiavo jo žmona su vai- mofamam^pratoku-rtis.'
j Lauikama, kad is ^os įseis tm*
■ Senai taip reikėjo padaryti. karaj

J______ \ tuo labiau,-kad ir lektorių ;jė-
nuol _ _ \ gos,. kaip girdėti, stiprinamos.

Pamišėlė. . I Girdėti, kad šiemet dar priima-
, Šakiai. Čia dažnai sutinki LpĮ, 1T10kiniai iki lapkričio 3 d. 

gatvėje pamišėlę Tvaržauskie-j _______ '
nę, kuri kai kada praeina ra- Senoviška mada,
miai ant kažin ko bardamasi, _____
tačiau labai dažnai praeiviui Į Panevėžys?- Į Panevėžį yra 
tenka išgirsti iš jos nemaža suvaliavę net iš pat Žemaitijos 
keiksmų ii* biaurių žodžių. Sėd sulenkėjusių lietuvių, paslva- 
niau ji buvo išvežta Tauragėn J dinusių bajorais lenkai, dau- 
Nežinia tik, kodėl dabar duo-|gwiai iŠ jaunesniųjų, kil

dama jai viešose vietose leisti riems tenka atlikti karo tarny- 
ant žmonių biauriausios ciniš- hač Atvyksta Į čia tikslu lan
kos kalbos ir keikti praeiviai, kyli lenkų.gimnaziją. Pritari- 
Tiems, pro kuriuos ji nuolatos |mo jie gavo net bažnyčiose, kur 
vaikščioja, tiesiog reilda stip- [ jiems lenkų kalba laikomos pa
lių dirksnių, beklausant jos žo- [maldos (pav. gegužinės, spalių 

džių. Atatinkami asmens ar mėn. mišparai ir t^ t. 
įstaigos tpretų pasirūpinti' ją | Šį pavasarį buvo surengę va- 
patalpinti psichopatų namuose, barelį savo giiunavljoje; šok-. 
Ar gi negali ji karais savo įtu- darni tik šaukė “Pan za pan.” 
žime pavartoti ir fizines jėgas Gaisrininkų k-dos vakarėliuos.

kanų, Per paskatinto 6 tote^?^“8“! J“?™* Rodos w«^eSe taipogi pndpna tik 
pensijų mokesni.‘Prie rm Šakį® taip grertai netittėiij pa* to| lentoj kalbos. Apsto- 
valdžias tarnavusiu Lietuvoj ™Ktl F"** bepročio tai Panevezyje^Sodij ir Marijos
valdininku pensijų reikalas bus padarytos žudynės, ąatvese gyventojai sulenkėję,

tvarkomas tam tikros instanci
jos.

NUBAUDĖ 39 KOMUNISTUS

Estonijos vyriausybė pa
smerkė 39 bolševikus-visam 
amžiui katorgom 74 kiti ko
munistai nuteisti nuo 6 iki 15 
metų’. ■

»

Surusinęs Klaipėdos 
\ . gyventojus.

Klaipėdos krašto Direktori
ja pristatė Statistikos^ Biurui 
visuotino gyventojų surašymo 
planų. Gyventojų surašinėji
mas Klaipėdos krašte įvyks §. 
m. gruodžio mėn. 2 d* Statis
tikos Biuras planų patvirtino 
Įnerdamas kai kurių pataisų.

SUĖMĖ LAIVĄ SU 
ORLAIVIAIS.

»■■■•.......... „ «

Indijos vandenyne tapo su
imtas vokiečių laivas Ffalį ant 
kurio besąketuri’ orlaiviai ga
benti į Kiįlją, .

(Špangelis pernai žiemą užimu ' t . ——*—— 
še savo motiną ir seserį, o pats | Be mokyklos,
paskui pasikorė). . I yarnį^į ppeg trejus- metus

Pilviškiai. Dabar miestelis buvo padarytas skaitlingas su- 
jau šiek tiek ima tvarkytis. Y- sirinkimas, kur buvo svarsto- 
pač visus nudžiugino naujai J nu Varniuose gimnazijos ar to» 
pastatytas per Šešupę tiltasd lygios mokyklos įsteigimo rei- 
Bet filtrai bus galima pasidi- Ikalai. Butas buvo numatytas 
džiuoti, kai bus suvaikyti gir- buvusios dvasine# seminarijos, 
tuokliai ir keliai. ’ Dabar be- paskui rusų ^cerkves rūmuose, 
veik Iras sekmadienis ar pre- kurie yra labai gražioj vietoj, 
kymetis matai ne vieną girtą [Buvusio Varnių “Magazino” 
strapaiiojant. Keliai į mieste- namas, remontą padarius, irgi 
lį labai blogi. Labiausiai reL būtų tikęs mokyklai. Tačiati 
kalinga būtų sutvarkyti vieš- visa kas liko tik nutarimais ir 
kelis į stotį. pageidavimais. Jau trečias ar

KiekiŠparceliuos žemės
1925 m.

1925 metais. Lietuvoj numa
tyta išparceliuoti 61,000 lia kai
mų ir 122,000 lia dvarų žemės. 
X žemės tvarkymo darbų planui 
tarp kita ko įeina 1924 m. ne
baigtos dvarų ir kaimų bylos, 
sudegusių po karo kaimų, iri 
kaimų su labai pasenusiais 30 litų, Uaprastas darbiniu-

met trobesius stato ii kesantie- 
ji ar buvusieji valdininkai* Bu
tas kainuoja apie 100-800 litų Tąip Varmai ir liko be mo- ; 
mėnesiui. ■ Rugįij centneris kyklos.

(“Lietuva”) *



Q .

t

sava
i

<>

t

i,

»

4.

’*W.

REIKALINGA
RelkttliHga margini ar naiis nžlnl- 

kyt mimus; vienai jpataL darbas ant 
visados, Turi būt doru, protinga, neae» 
nesnė kaip 30 metu; mokestis gera— 
pagal sUtartL Atsigaukit greitai. Ke* 
lloues lėšas upmokealu, BARONAS, 
Box 103 D„ It. R B, No, 2, Wttt»n, 
Midi, . . (N29)

Vaivoras.
(Bus-daugiau)

Noiunagunitt Btaigaua peHąlimo. ■ 
Sokifldlų, traukančių, į padūkimą 
varančio akavamų, kuomet ' twu« 
danti, diegia bubi w ekauda galvą, jai 
nepamŪJnl tpia “

, ObvBlioid, Ohio. DiMyu& 
Vtkfcre. ~- Tumata savo žfrtdą 
kreipi vienom, asmeniui, neatsakai 
korespondentui, bet kedeni tų pa
tį asmenį kurį pirmesnėj korės* 
pviidencijoj pajudinai. Tokių ži* 
nelių, kurios riša vien asmeninius 
dalykus — ^Darbininkas” nede
da. “Darb.“ visi jo skaitytojai 
yra lygūs? '
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1 by 1 ” .
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m MOOttdMkMll IMS M tb* bo*t offit# ftt Bocioit. IfiAl

u»dtr theAct of March B, 18?0.”
iCC $>r ■Miltas M svečiai rate of KtOBtase provided for ia Socttau 11QB 

JUJt t< Oct, A IM7, anthortatal on W12, 101V

u , . . SRBSCBIPTION KATES:
.yMHrty »•»«»j. •»•»■ »»•♦»!»#.♦»««»»»•-* * 

sudfflrtmrbs *
ootmiries yearly • u * *,...............,..............

- j-- _______________ ____- - - _____________....  

PASTABĖLĖS

b*

/

č

r-

FMHS MM [REDAimUOS ATSAKYMU 
lUml UVRtvP

jietarigwt 
laikyt. FrA- 

vctlaMl cMricvti dMur kraMte 
jos suskUteus į tectenovcmi 
(metropolito Tichono šalinin
kus) ir živistus (gyvosiomcerk
vės šalininkus). Ypačiai yra 
persekiojami ticlioimveai: be
veik visi jų vyskupai buvo ka
lėjimuose, ilk pabaigoj rugsėjo 
daug paleido. Zivistue bolše
vikai slaptai rugsėjo daug pa
leido. Živistus bolševikiu slap
tai lyg ir palaiko, nes šie už, 
juos viešai meldžiasi. Skirtu- 

žyd&i pajuto, kad jie yra kar- mus tarp šių cerkvių yra toks*

ŽYDAI IR MES
Žydų tauta skiriasi nuo kitų 

pasaulio tautų1 savotiška, tik 
Žydų tautoj priklausančia, i- 
deslogija. Vėsos pasaulio tau
tos, išskyrus pačias nekultoji- 
nes smulkia8 tauteles, kaip či
gonai ir kitos, yra prisirišu- 
sios prie kokios nors teritorijos, 
žemės kampelio, užlaiko savo 
pratėvių įpročius, tradicijų, ri
ša krūvon praeities tautos dar
bus su dabartim. Tokia tautu 
deda pastangas, kad'užlaikius 
savo egzistencijų, kad vis lipti 
aukštyn kultūros takeliu, kad 
tuo būdu ta tauta jaustūsi lai
minga, galinga tarp kitų tau
tų. Rinitas ir sąmoningas pa
sišventimas darbuoties savo 
tautos gerovei yra vadinamas 
patriotizmu arba tėvynės mei
le. . ’
< Žydų tauta tuo žvilgsniu 
skiriasi nuo kitų taute. Istori
jos aplinkybėms susidarius, žy
dit tauta jau pirmuose po Kris
taus amžiuose emigravo iš Pa
lestinos į įvairias pasaulio da
lis. Didžiausia žydų tautos da
lis apsigyveno Sluropoje. Nors 
žydai tapo išblaškyti po įvai
rius pasaulio kampelius, vienok 
jie užlmkė savo širdyse ilti 
šiandien religinę-tautinę itiea- 
logijų, kad jiems priklauso pir
menybe tarp visų pasaulio tau
tų, kad jiems-yra nuo Dievo 
skirta vadovauti visoms tau
toms. Toksai idealogijos prin
cipas sulaikė žydų tautų bėgy
je, daugel šimtmečių nuo įštau- 
tejimo, nes kiekvienas žydas, 
ne savo tautos žmogų skaito 
gojumi, t. y. žemos rūšies as
meniu, .žydo vergu, kurį gali-

ma apgaudinėti irvi*riceriopei 
išnaudoti. Žydai per virai am
žius užlaikė kuodidžfauaų vie
nybę ir solidariškntaų 
tautos. .

’ Laikui bėgant išdygo 
tautoje nauja tendencija,

žydų 
blo

gesnė dar už pirmąją. Kada.

Prauenmaa Naujė^UglijėB Ap- ; 
ritri&o fcderaciJK skyriams.
Raštininkai visokiais reikalais 

į apskričio valdybą galite kreiptis 
šiais antrašais:

Pirmininkus Mikolas Abva- 
ar

žirnikas, 187 Amęs St., Montello, 
Mass.

Vlec-pfrm, — Petras Danžvar- 
dis, 366 YV. Broadivay, So. Boston. 
Mass.
t Raštininkas Mikolas M. Ka* 
mandulis, 20 Faxon St., Montello, 
Mass. * '

Iždininkas — Jurgis Verseckas, 
SG4 Pleasant St.,’ Nonvood, Mass 

Iždo globėjai •— donas Glhiee- 
•kis, ’5 Thomas Pk, So, ir
Tadas Kubilius, 169 Aniek Sti-iet, 
Montello, Mass.

Gerbiami skyriai, malonėkite 
pasiųst į apskritį savo meti* 
nes mokestis už šiuos metus ir 
taip-gi jau reikėtų pradėti rengti? 
-prie l‘J2ū. Nemalonu kad korini’' ’ X' *
tie skyriai nepamoka laiku. Tai 
yra valdybos užduotis iš kabio su
rinkt iš draugijų mokestis ir atsi
lyginti centrui ir apskričiui. Pi
nigus siųskit iždininkui J. Vėsėč
iau, 564 Pleasant St., Nomvood, 
M(iss. Kiek skilus užsimokėjo į 
apskritį praneškite raštininkui.
' Gerbiamieji kolonijų .veikėjai,* 
pamename mes, 1921 metais liepos 
21 dienų snvažiavom iš visų kolo
nijų katalikų veikėjai ir sut vėrėm 
apskritį, kuris ir po šiai dienai dar 
•gyvuoja. Bet deja, ne visi tie pri
guli kurie. prigulėjo 1921 metais. 
Mat mūsų lietuviams tik kas nau
ja, tai gera, tada visi į krūvų' bė
ga, dirba? veikių, o kai pabūna ko
lą porų metų, tai tuojaus ir nusi
bosta, pradeda ko kito ieškoti — 
naujų užmanymų, naujų organi
zacijų ir da kokių ten kitų vaikiš
kumų. Negelbės mūsų ne naujo
sios organizacijos, jeigu mes pa
tys nesirūpinsime, nemųstysime 
kas pas mūs yra,, stipriausias. Ai* 
žinom, kad mūsų katalikų vyliau
sioji- organizacija — K. Federaci
ja. jų mes tiuliu visi spiestis.

Dabar kųikuria mūsų skyriai ka
žin apie kų svajoja. Kaikuric net 
sapnuoja apie naujų centrų Nau
joj Anglijoj.

Nieko mums nereikia, liet kito 
centro, ne kitų organizacijų — 
mums tik reikia daugiau susipra
timo, daugiau vienybės — veiki
mo Dievui ir Tėvynei, bus viskas 
gerai, Tadgi visi skyriai i vieny
bę ir darbų, o vaisiai bus.

Apskričio Raštininkas
M. Kamandulis.

*

Adventas — apšvietimo tel- 
kas —- skaityk “Dariiteinka/’

*—•lni>į

šokiai užiidarė — dabar 
Skaityk ir platink “Darbinin
kų.”

žlvistų. visi vyskupai ir net 
pats metropolitas Vcdenskis y- 
m vedę, šventikai gali vesti 
daugiau kaip vienų kartų, taip 
pat ir atsiskyrę vėl vesti, o 
ticjionovcai šiam dalyke laiko
si senų įstatymų.

Bolševikai tuo susiskaldymu 
džiaugiasi ir pašiepiu abi. Jie 
naudoja visa tikybai išnaikint: 
mokyklas, teatrus, paskaitas, 
tikinčiuosius šalina nuo tarny
bų. . Todėl tenka slėptis. Atsi- 

: tinka, jog Žmonės važiuoja 500 
verstij išpažinties, kad nesuži
notų vietos valdžia. Tačiau ne
žiūrint j bolševikų persekioji- 
intis, tikėjimas žmonėse kylą: 
cerkves gausiai lankomos.

'j- Man dar rūpėjo gaut infor
macijų apie Sibiro5 lietuvius. 
Sužinojau, kad Didžiojo Karo 
tremtiniai beveik visi jau yra 
grįžę, bet yi’a keli kaimai se
niau atsikėlusių Sibiran: Toms
ko gub. ir aps. yra Andriejev- 
kos sodžius su 60 ūkininkų at
sikėlusių iš Vilniaus’ gub. 1908- 
1909 m., Kamišsko apskr. 
Spaskos valsčiuj yrą du lietu- 
vių sodžiai: Bado va ir Baisoga
la. Lietuviai nors išmokę, ru
sų kalbos, bet namie kalba gim
tąja kalba ir laikosi savo tiky
bos.

(“Lietuva”)

teis persekiojami attikrų tuu- 
tų, kad ją tautos gyvybe jau 
priklausys ne vien nuo abstrak- 
eines idealogijos, bet kad čia 
reikalinga turėti stipresnį 
ramstį apsigynimui aukštybės 
pašaukimo. Tad * tapo įkurta 
Žydų tautos internacionale fi
nansine sąjunga tik vieniems 
žydams suprantama ir prieina
ma. žinoma, nėra čia koks 
naujas principas, bet tik suras
ta nauja forma realizuoti žydų 
tautos idealogijai.x Bet kadan
gi žydų tauta palyginus su ki
tomis tautomis vis-gi skaitosi 
neskaitlinga, it norint revali- 
zuoti su gojais, neužtenka vien 
jPozityvės nors ir gudriai orga
nizuotos finansinės priemonės, 
tad žydai griebėsi direkte arba 
indirekte dvstmktyvio metodo. 
Žydit tautos vadų tapo sugal
vota, kad norint gojus įveikti, 
reikia visųpirmu juos demora
lizuoti, suskaldyti jų vienybę, 
pasėti tarp gojų anarchijos sėk
lų, sumindžioti/paniekinti jų
jų principus, žodžiu sakant? 
padalyti iš gojųt avinų būrį, tad 
jie bus lengvai suvaldomi ir tad 
artinsis žydų pasauline valsty
be. •

sugyveno su “tautininkais.” 
Bet nelab. senai .susikivirčijo, 
persiskyrė ir atsirado “ tauti
ninkų” laikraštis “Varpas,” 
kurį redaguoja Laukis, buvęs 
“Naujienų” štabo narys. Da
bar Laukis prieš savo senus 
darbdavius Kūdijo teisine irtas 
“Naujienoms” atsėjo $500.

* Nuo senai girdime, kad* Lie
tuvoje priyiso lupikų, plėšian
čių nuo Žmonių didžius mokes
čius,. Priviso ir šmugęlninkų. 
Žinios iš Lietuvos nerodo; kad 
‘Valdžia būt pradėjus imti lupi- 
fjkus nagan. Gal neuonnalės ap- 
įjitk^bės daugiamia.prisidėjo' 
prie įsigalė jimo to pikto Lietu

voje. Bet prie to prisidėjo ri
jimai ir niekinimas biznierių, 
smerkiant juos kaipo išnaudo
tojus, /kapitalistus, buržujus/ 
Biznierių luomo niekinimus; 
girdėdami ne vienas doras: 
žinogus ir su bteniškais gabu
mais drovėjosi pasmerkto ama- 
,to griebtis. Tada atsidarė pla- 
tus laukus lupikams ir šmugel- 
•iniikains. Jie nebijojo nei smer- 
klmų> imi pravardžiavimų. Ir 
jie ims mažintis tik Lietuvos 
padėčiai nusistovint, atsiran
dant dorų ir gabių biznierių ir 
Valdžiai pradėjus lupikus imti 
Mgaii/ .

w-
' Amerikos laikraščiuose ne- 

,retai svarstoma ‘piktadarybių 
Idąųshiias. J^ltoma priešas-'1 
Čdų iOp išsiplatinusio pildada- 
tybrų^aičiaus.. Žymus Ame

rikos Aaikrastininkas. Norman 
’ Ilupgood nurodo, kad taip yra 
dėl teisybės .stokos. Salio, kad 
turtinmkai lobsta, o biednuo- 
menč biednėja ir skriaudžia
ma. Duoda jis toliau keletą ne
teisybės pavyzdžių. Girdi New, 
Yorke, esant Tlieodore Roose- 
VeltYti policijos komisijonie- 
rium,’ atėjo į Legal Aid Sode
ly st’ikiiorius. Guodėsi, kad 
padaręs darbų vertes $6.60 ir 
negavęs užmokesčio, ©jęs pas 
advokatų, bet tas už išieškoji
mą veikdavęs $10 00. , Per tai 
nuskriaustasis su savo šeimy
na turėjęs nevalgęs eiti gulti/ 
Minėtas autorius duoda ir dau
giau panašių pavyzdžių. Nė
ra abejonės, kad darbhiinlmi 
tokių it kitokių skriaudų nu
kenčia ir kad daugelis dėlto iš- j 
eina iš kelio. Bet kas ištyrė 
ir prirode, kad pagautųjų kri
minaliste bent didžiuma papil-. 
dė piktadarybę vargo prispaus- ■ 
ti? To niekas nepadarė. Bet: 
teini jaut didžiąsias piktadary
bes matome, kad jų papildyto-: 
jai visai ne vargo smaugiami 

‘ vagia ; arba žmogžudžlauja.; 
Vargo smaugiamas darbinin
kas nedaro Itold up’o? nesprog
dina banko šlife’ų? ūeapiplėŠia 
pąšto Iraųkinių. * A 

didžiųjų piktadarybių 
pri^teitis nėra dėl gyveiitojų 
dalies skurdo. Be to‘ ir pats 
skurdas čia mažesnis,' negu ki- 
tose Šalyse. ' * . •

■ *

•Tarp mūsų idėjinių, prieši- 
utakų ęina ne viep vaidui, bet 
Ir po teismus tąsymuisi. 8o. 
Bastome per ilgų laiką, sanda- 
ripčiui su kelelviiunltais brolis-Į 

gyveno in draugiškai biz-

*

'•ir.

|Tu Negali lšvengti! ĮJ
Kuomet socijalistai suskilo į 

bolševikus ir socijal-buržujus, 
tai pastarieji buvo susibroliavę 
su “tautininkais.” Bet dabar 
ta prietelybė virto aršia neprie- 
telyb%___

L “Naujienos” labai jautrios, 
su sopančte širdim savo nepasi
sekimų teisme aprašinėja, išro- 

: dinėja savo. nekaltybę. ‘ \Ke- 
leivis1-’ guodžia “Naujienas,” 
ir-gi sako, kad.skriauda pada
ryta. Bet ar tuodu laikraščiu 
atsimena, kų jie'rašė, kuomet 
lygiai dėl to pat žodžio “netei
singas” “Darbininkas” buvo 
teisme? Tada džiaugėsi ir ra
šė, kad net teismas “Darbinin
kų” rado kaltu. - Neaiškino ta
da, kaip žodį ^neteisingas” 
Aeinia. angliškon kalbon versti.

‘ • II . 'į,
I

Chicagos “tautininkų” “Var
pas,” kurio redaktorius Laukis , 
teisine liudijo taip, kad “Nau
jienos būtų kaltos, bylos apra
šyme pasakė, kad byla buvo 
vedama kriminaliame teisine. 
“Naujienos” labai “piktai pa
aiškino, kad jų byla buvo ci- 
viliame, ne’kriminaliame, teis
me. Žinoma, “ Varpas” blogai 
padarė, jei tyčia, taip dalykų 
pakreipė. “Nauijenos” pyks
ta ir protestuoja, kam ant jų 
prasimanoma, arba neteisybė 
parašoma/ Bet kaip “Naujie
nos ’’ elgiasi? Ar “Naujienos” 
neiškreipė “Darbininko” nusi
statymų Vaikų darbo ainend- 
inento klausime? Jei * ‘Naujie
noms ”prikla, kai kiti ant jų 
prasimano, tai jos turi žinoti, 
kad ir kitiems prikla, kai jos 
ant kitij prasimano!.

, ,——7—’

Girdėjome, kad kun. Tarnas 
Žilinskas, buriisis So-. Bostono 
lietuvių klebonas, ketina grįž
ti Amerikon. Kaikurie laik
raščiai jį buvo biauriai apšmei- 
žę. * Ar nepriseis jienis už tai 
teisme atsakyti.

$■' - — ’-r------------ -

' Girdėjome; kad šv. Kazimie
ro Dr-ją Kaune siunčia Ameri 
kon į viėtų išvažiavusio kun. 
KasČtuko naujų savo įgalioti-, 
nį.,

tuojkua ir amllin4»r 
siu laiko juomi pmU 
naudoji.' Jiani «atelkl«. 
malonų Ir rttHl pt-; 
lciiRvlnlma, ■

Nei viena alsorri 
Į Kaimyną nevali būti M 
JionkoB #ių gyduolių. 
NCra tikraaia, jei netu
ri INKARO valabaian. ■ 
kilo.
F.AO.MCHrttlCO. 

l<H.il4š?.4AS«»«t 
BmHjt. N. i.

ŠTAI MŪSŲ PREKES
Tikrų jų lietuvlSkų ramunėlių svarini 

40c., B sv. — $t.50;‘liepos žiedai su la
peliais 50e. už svarų, 5 svarai — $2.00 : 
liepos žiedai Imt lapų 65c. sv., 5 bv. — 
$3.25: pnptaiBkių lapai 75c. sv., 5 sv. 
~ $3.0O; puplaiškių Šaknys $1 sv., B 
hv. 85;• stambios trejaukos sv. 
$1.25, 5 «Yv:~ MTū; kadugio uogų 
sv. 25c., 6 s^.jU- 75d. ' Ir daugybSsklto- 
kli] žolių. Atsiųsk 10c. o gausi žolių 
katalogu.

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

tų 1 rub.—-1 rub. 50 kap., cuk
raus svaras 45 kap.,. kiaušinių 
dešimts 20—25 kap. Reiškia 
I-II kateg. darbininkas uždirba 
3-1 centnerius rugių į mėnesį. 
Bet daug brangesnės yra kolo- 
nijalinės prekės ir drabužiai;- 
Kalbama, kad komunistai gau
nu dar slaptų priedų/

Kokia ūkininkų būklė? — 
ldausiu. Čia vėl tie patys var 
gai. Laimei dar šiemet javai 
užderėjo, bet džiaugtis tuo 
daug netenka. Jau nuo per-: 
nai įvesti mokesčiai nuo dešim
tinės; be to tenka mokėt ir nuo 
viso turto: arkliij, karvių, apsė
to lauko. Taip kad pusė der
liaus tenka išmokėt. Už sau 
reikalingus dalykus ūkininkai 
moka tris syk tiek brangiau, 
negu jiems už javus, palygi
nus su prieškarinėmis kaino
mis.

O kaip su mokyklomis? -- 
klausiu toliau. Ir ėia liūdni 
reiškiniai. Pasirodo? kad net 
pradinis mokslas yra apmoka
mas. Reikia mokėt proporcin
gai nuo uždarbio! Į mokyk
las priima ne visus, o tik komu- 
nistus ir tuos nepartinius, ku
rie yra neburžuazinės kilmės. 
Kaimuos mokyklų beveik nėra? 
nėt senosios vcddžfos pastaty
tieji namai stovi tušti. Paste
bima tendencija visai vengti1 
mokslo : čia norima laikytis ca
ro principų: juo tamsesnės mi
nios, juo lengviau valdyt. Mo
kytojai yra arba komunistai, 
arba savo pažiūras slepiu. Žy
mių vietų mokyme ūžimu va
dinamieji politgiumota — ko
munistų pasaulėžiūros mokslas. 
Vidurinio moksle tikroj pras
mėj nėra. Universitetų gali 
lankyti tik komunistai..

O kaip bolševikai su bažny
čių elgiasi? — dur klausiu.

Atskirdami bažnyčių nuo Ar jau Tamsta prlraiinžji 
valstybes jie atėmė jai .visas naujus narius prie L. D. K. S. 
teises. Net pamaldų šventikai liet ne, tai kuogreičiausiai pra-

t

(Pasikalbėjimas .mūsų^beudardar- 
bio su kun. Belaikiu grįžusiu, iš 

Irkutsko)

— Kaip sugrįžot, kunige, iš 
I

tokio tolio?—paklausiau.
— Gana greitai: nuo Irkuts

ko ilti Sebiežo (Latvijos pasie
ny) *— beveik 6,000 verstų per 
8 dienas. Geležinkeliai jau da
bar sutvarkyki: traukiniai eina 
tvarkingai nors retai, bet užtat 
žmonių pilna. Stočių bufetuos 
galima gaut visa, ko nori. Nuo 
Tomsko* iki Nikolajevsko *ir 
kainos neaukštos: kepta višta 
35-40 kap.,* sviesto svaras“ 40 
kap. Pervažiavus per Uralu, 
viskas brangiau.

— Ar viskas taip gerai, kaip 
su geležhikėliais, kaip' darbi
ninkai gyvena su “savo” val
džia? .

i * *

Į šį klausimų gavau visai ne- 
džiaugsmingų atsakymų- Pa
sirodo', kad darbininkai žadė
te jų bolševikų gėrybių negavo. 
Irkutske turinčiam 120,000 gy
ventojų yrą tik užsiregistravu
sių bedarbių 16,000. Pramone 
smunka dėl pinigų stokos. Fa
brikai', ėjusieji iki Šiol, yra su
stoję, nes nėra už kų supirkti 
žaliosios medžiagos ir darbinin- 

: kus apmokėti. Todėl darbinin
kus teko paleisti, lie to neap
mokėjus už ' du mėnesiu algų. 
Kad nekiltų kokių riaušių, ža
da daryt- viešus darbus, pav., 
žemes lygint. Privatiniams fa
brikėliams užkraunami nepa
keliami mokesčiai, taip kad jie 
taip pat turi likviduotis/ Dėl 
nepakeliamų mokesčių ir krau
tuves turi užsidaryt,

Bet negeriau gyvena ir tie 
darbininkai, kurie dar turi 
darbo, I-H kategorijos darbi* 
ninkui gaunu į mėnesį 10*13 
rublių, III-Y ilti 28 rub., o kai
nos tokios: rugių pūdas 90 kap.

Kame dingo tie namai, .
Kuriuose gimiau?
Kur prapuolė tie laukai, 
Kur bandų ganiau?

* 1 -
Kur išnyko tie paukšteliai, 
Čiulbanti smagiai?

■ Kur prapuolė tie upeljai, 
Tekanti smagiai?

' Tie nameliai jau supuvo,
1 Ir laukai apžėl.
t O upeliai jau išdžiūvo,

Ir paukščių nebėr.
' , Mažas Antanas.

TĖVYNĖS PASIILGUS
i U--.——

! Vai Lietuva mano brangi! 
Šalie prigimta. 
Tavęs dūsauju kasdiena, 
Ir kas valanda.

1

11

4 .

Pasiilgau aš tavęs, 
Žeme tėvu mylimųjų, 
Begyvendams čion toli,
Už jūrių, mariu? mėlynųjų.

Tavęs dūsauja kasdiena, 
Prislogintas vien skausmų, 
Nesulaukdamas nei naujienų. 
Iš- ten. sau linksmų.

PARDUODU
Parduodu veikalus scenai, origi- 

iiuIIų mano veikalų muzikos meno 
srityje. Parduodu juos pilnai pir
kėjo savasčiai,—pavienių asmenų ar 
draugijų ir atsisakau,, vardan pirku
sio, nuo visų prie veikalo teisių ir 
nuo uutoriėkų.

Parduodamų operų h* operečių j- 
ra klavierauzpgai, partitūros ir or
chestros partijos; tas viskas pereis 
pirkusiujų valdžion. Pirkėjas lais
vai gali pasirlukti bllo vienų vei
kalų ir užvaidyt jj žemiau nustaty
ta kaina.

1) “Birutė,”
melodrama .tautos opera, 

* dviejų aktų. Pirmų kartų
statyta Vilniuje, 1900 m. $.250

2) “Šienapiūtė,”
liaudies opera, vieno ak
io. Pirmų kartų statyta 
Ciiicagoje, 1908 m......* 250

3) “Vaikas ar Mergaitė?”
farslnio turinio, dviejų 
aktų operetė.pirmajl kar- 
tų statė ?‘Gablja,w South 
Bostone • . F00

4) “Pirmoji Gegužio/’ '
trijų aktų, opera, ręvollu- 
djoniško judėjimo laiko
tarpis. Pir,mu kurtu įstate 
••Gabija,” Soutli Bostone. 
(Derasi Chicaglečlal) ...

5) ‘^Velmtt-Iiadijas,”
trijų aktų komiška opera. 
Pirmu kartu statė “Ol»e- 
retės Draugija,” Brook- 
Jyne. (Yra anglų kultam 

. vertimas} įmn]

o ‘
šeštų aktų mytolOglnū o* 

’ pora. Pirmu kartu statė 
“Gabija,” So. BostoliVi 
1921 m. (Yra vertimas ir 
anglų kulbon) 2tXW

Susižinoti:

XMIKASITOAUO .
0pėiu,Kwunw, Lit kratei a
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TURĖDAVO EITI ANT KRIU
KIŲ; DABAR JAUČIASI 

PUIKIAI 6 4METŲ.
Aria ir prmūri 35 akorių komų 

laukų ir jaučiasi puikiausia.
Mr. 51. Oxburgeę Sliėffield. III. sa

ko: "Ilašau, kati ėftvtts jums žlnisi, ką 
Nuga-Toiie Yra paadręs xlčl malins. Aš 
išgulvjaa lovoje vieną'savaite, a po to, 
kaip 'alsikčllau turėjau vaikščioti ant 
kriukių. Draugas .davė man blankii 
ir liepė paslysti dėl Nuga-Tonc Ir JĮ iš
mėgintu Slan dar nesuvartojus nė Sie
los bonkutės, aš jau pradėjau atlikinu, 
U visus smulkiuosius lamu Carinis, ar
ti ir prižiūrėti 35 akeritj kormj lauka, 
pagelbėti šienauti ir jaučiuosi puikiai: 
amžiaus 6-rinetij.”

šio laikraščio skaitytojai atras Nu- 
ga-Tqae stebėtinų. gydyt<Uij panašiuose 
atvejuose. Pabandyk JI. .Ha yru. toks 
paprastas/ malonus ir veiklus, jog į 
keletą dienij pastebėsiu kaip gerai jus 
jaučiatės. Jis .padidins Jūsų stiprumu 
it pajlega ir pagerins krauju, nervus 
Ir ktpią labai greitai, jis suteiks pail- 
sumntį miegų, stimuliuos kepenys Ir re
guliuos vidurius'labai pūtikai. Jis yra 
tikrai gurantuojwnas jog pagelbės 
jums, gr grasinami pinigai. l‘asteWk 
guraųtljii ant apkluko. Rekomenduo- 
Šnaras, garmTtuojamas- ir parduodamus 
pur visas aidlekus, ųr prtaitjsk $.1,00 Ir 
gausi tiesiog iš NatlomU Imborutory,. 
ląiJ So. IVnbush Avė., Chlctigo, III.
^'įį rtjĮ.,,'11 ii, ir.'iiitiiiiiriiuiirt ii,iį.n,-ii»Tiiiij ......
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Vai fui lėkčiau, kad galėčiau, 
Paukščio sparnus, kad turė

čiau.
Viršum girių ir kalnų, žemų 

klonių, vandenų.

Tik ten džiaugčiaus tarp 
. savo žmonių, *

Ten fui rasčiau aš linksmybę, 
Tarp savo draugų.

. »• Malas Antanas.

i. 
i

. “Biti’sas” buvo.ptimteęs 
nų, Amerikos lietuvių vyskupo 
klausimų. Savas vyslnipas gir
di prigelbėtų palaikyti lietu
vystę. “Draugas” išrodė, kad 
to nėra galima atsiekti, o lietu
vystes išlaikymo Žvilgsniu vys
kupo buvimas ne kų tereikėtų. 
Nės girdi:M<Wukes vokiečiai 
turi voluetį .vyskupų mažai 
angliškai mokantį, o vokiečiai 
Ištauteja ir gana.

Skaityk ir platink vieninteli 
kęoperatbrių-darbintekų l&ik-

t
IK

t

—1 rųb. lOkap,, kvietinių mil- noguli laisvai laikyt: atvožia- ’dik.raiti "Darbintalffl."
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niavo susiplakę į Baltijos B. 
Jnansinę korporaciją. Apieme- 
f tas taip atgal jie Ūme nesutar- 
f ti ir dabar savo nesutarimais ir

vaidai teisman atsidūrė Chi- 
4’ugvj “Naujumus” broliškai

A. F. GABDIHSR—B. SIMOHAVICIUB

GARDINER PIANO COMPANY.
Paa tau* gantgertauBio išdirbtam ptanus, grarn* 
fonus ir lietuviškus ralius de) ptey >Umu. HaMjl jrfaaal 
$325.00, o ptayvtei <425,00. Reikale kreipkitta:

GARDINER PIANO 00,
472 Westmiiw^r 8t; ProtidmK*, B. L
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Lapkričio 9 ii. šv. Cecilijos chta 
m surengė vakarų, turtingų gta- 
žhi ir įvairiu programų. Buva tni 
koncertas ir vaidinimas. Neps 
ptatai malonų įspūdį padarė, 
kuomet, uždangai pakilus, choras 
susidedantis iš 40 ypatų užtrauki: 
“Lietuviais esame mes gimę.” 
Giedorių balsai gražūs, visi vyrai 

, ir merginos vienodai pasipuošę, 
prie, krūtinių gyvos rožės įvairių 
spalvų, ištolo atrodė kaipo gra
žus, gyvas Lietuvos jaunikaičių ir 
mergelių bukietas, kuris žiūrėtojo 
akį vilioja, O širdy uždega mei
lę prie to visko, kas yra lietuviš
ka, taip kad su pasididžiavimu 
tari sau tuos dainos žodžius:

* “Lietuviais turime būt.” Iš 
svarbesnių dainų, kurias choras 
sudainavo: “Jau pavasaris atė
jo,” “Laisvės daina,” abidvi 
J, Žilevičiaus* “ Karvejeli mėlyna
sis,”. Č. Sasnausko. Atkartoji- 
nuims padanmvo kelias linksmes
nius daineles, iš kurių labiausiai 
liams daina,” J. Gudavičiaus ir 
“Pamylėjau vakar,” J. Beįido- 
riaus.
seniai mūsų choras taip gražiai, 
harmoningai dainavo, -kaip šį kai
tą. jautėsi, kad jis yra lavina
mas, vedamas ir valdomas gabaus 
muziko, kuriuom yra mūsų dabar- 
tiiiis vargonininkas p. K. Bazys. 
Jisai pats turi gražų balsą, .didį 
muzikalį jausmą, daug energijos, 
nestebėtina, kad į tą trumpą lai
ką taip pralavino chorą, kad su 
pasigerėjimu buvo galima kiaušy- 
ties. Garbė jam už tai!

: Solo dainavo: A. Jenkins/“On 
Miarni Shore. ” Jisai turi gražų, 
pralavintą tenorą, išpildė gerai. 
Labai įspūdingai padainavo V, 
Danielius. “The Holy City”-‘ir 
“Dul-dtil-dūdelė.” Jo balsas tvir
tas, skambantis baritonas, geras 
akcentavimas ir aiškus žodžių iš
tarimas, tas viskas labai puošė’jo 
dainavimą. Reikia pripažinti, kad 
p.* Danielius labai myli dainavimą^ 
per daugelį metų gieda chore, ‘ir 
savo darbu padarė didelią pažan
gą toje srityje.

iTaipgi iš solistų pasižymėjo p-lė 
E. Saunoraitė,. kuri sudainavo: 
“ Visuomet širdis j surakinta,”
“Mylėk” ir “Santa Lucia.” Jos 
platus, tvirtas', bet didžiai malo- 

“■ nūs, aukštas ir pusėtinai pralavin-

tarpiai* aat'taMų ta rankuttaiti 
ir aktak nįtattariii aukštyn, tuo- 
tat rimta klausytojo Mintis per- 
riklia į tą riandfieiią lafevą ir ne- 
priklausortą Tėvučių Žemelę lr tt 
gilumos širdie* itaiveržė tyli mal- 
ta: “Apsaugok Apgriauta tų 
mylimą šalį...”
5 VI taip gražų ižlavinimą tų mer
gaičių priklauso didi pagarba p. 
V. Danielienei, kuri daug darbo ir 
laiko pašventė jų lavinimui*

Po šiam gražiam vakarui, ant 
rytojaus visi giedoriai ir lošėjai su
sirinko svetainėn. Ten turėjo gar
džių vakarienę, kurių papuose gra
žios prakalbčlės, kurias pasakė: 
V? Danielius, kun. . J. Kasakaitis, 
K. Bazys ir p-le M. JokubaUė^ Jie 
visi ragino jaunimų Iaikytięs žios 
prakilnios dailūs draugijėles, juy.. 
lčti lietuyystę ir visad .linksmiems 
dainuoti lietuviškų dainų.

Jf j* 

KftttMME ■BI „ .Mis vtaMOMheL

MMmDĮ . Daugėta* w tamstų esate 
llaikraščiuose, kad LDKĖ.

MONTELLO, MASS. 
Linkima skaityt

Skaitant “Darbininką” tenka 
susidurt su korespondencijom *is 

Turiu pažymėti, kad jau I kitų kolonijų ir pamatyt tose ko- 
•ė' « S. * v/ta ■ * *-respondencijose arba žiniose bran

gių ir gyvų žmonių, kuriuos gail
ina brangy! už jų veikimą katali
kiškoje dirvoje — katalikiškos 
spaudos platinime ir raginime pri- 
aidės prie tikro už darbininkų bū
vį- kovotojo — Lietuvių Darbinin
kų KooperatyvėsSąjungos.

'■ KaikuriiĮ kolonijų veikėjai net 
pradeda lenktyniuot. Tai svar
bus dalykas. ' Ištikrųjų, L. D. K. 
K veikėjams reikia tą daryt, ne 
tik kad pralenkt prirašinėjime 
daugiau narių uzl kitus,' bet būti
nai reikia prirašyt, pošimtąnau- 
jų narių iki ateinančiam seimui. 
Tada tai mūsų darbas bus didvy
riškas. Tada galėsim sakyt, kad 
.jau dabar mes stovim gerai, tai y- 
ra daug geriau negu iki šiol bu
vom.

L. D. K. S. organizaeijon jau ne 
bereikia prisispyrus prikalbinet 
narius, kad prisidėtų, bet visi su- 
sipratusieji jau pradeda be pri
kalbinėjimo prisidėt, nereikia jiem 
daug aiškint apie L. D. K. S. orga
nizacijos gerumą ir jos veikimų. > 
; Čionai paduosiu vienų tikrą fan
tą, būtent; 5 metai tam atgal Mon
tello je 2 kuopa turėjo vos 13 na
rių, o šiandiena turi 140. Ir šian
diena ši kuopa pradeda didelį dar-

■ tai- ir
vouitajautų; kad mm 
jų prakilnius siektam* ir t 
čiu priduotame jiems 
darbuotis dėl idejoa.

Lapkričio 16 d. š. m/ftvč., 
yb&t lietuvių parapijos 
jo įvyko isforiškas atsitiktam: 
p. Aidukaičiai tuojaus po 
čm v-auksinį šliūbą, — apvai 
jo 50 metų sukaktuves nuo 
dimo, „ Graudus buvo re 
kuomet seneliai ėjo prie alt 

Įsupu vedami. Tas primint 
’ 0H1IM mn'fltilma rliAHaii in in 1

atriiaukę daugiau, kitur mąžta 
Taip ir pasekmės buvo sulig pub
likos. Vhmok, abeluai imant, vi
sose kodnijoNC pasekmės tuvo ge
rbs. Katalikiškai spaudai suteik
ta puiki parama.

Teko patėmyti, kąd publika Hit 
mūsų programų buvo užganėdin
ta. Pasirodo, kad Newark\‘ spė
kų dar yra. Turime gerų artis
tų, dainininkų ir pianisčių, tiktai 
reikią jas gerai sukoncųmtruoti, o 

> būtų galima nuveikti milžiniškus 
darbus.

i Mielas skaitytojau, jeigu tams-
• *

matę' 
*.u. New

ta bfttų ųolėję tų darbų gerai at- lYorko ir Nevr Jersey apskritis ren- 
ikti, bet dabartiniu laiku jau yra Igė maršrutą su teatru ir dainomis- 
cooperatorių, kurie galių tų dar-1 per pereitus 2 mėnesiu teko mums 
ją tinkamai tvarkyt. Kai sakiau Įaplankyti visas didesnes lietuvių 
pirmiau, kad nebuvo tada kam Į kolonijas, viršminėtose valstijose, 
parodyt kooperatyvis judėjimas. Programo pildytoji buvo neivar- 
Gi dabar jau turime L. D. K. 8. Įkiečiai. Kiek teko pstemyt vieti- 
erg^nizaeiją, kuri visiems darbi- L^g prirengimo komisijos darbavo- 
ninkams akis atvėrė ir parodė ke-Li sąžiningai. Rfeultatai buvo ne- 
lią. Tadgi ir 2 kuopa paskutinis- Į vienodi. Vienur publikos buvo 
me savo nusirinkime apkalbėjo ko-| ______ _ .
peratyvės kratuuvės klausinių,. oi fįn I OnilHliyftJJ tf||| 
po apkalbėjimo vienas narys atsi-Į uANIHNlilnU . Wrl
stojo ir sako: “Broliai darbiniu-Į • '
kai, ar negalėtume mes uždaryt Į , -
savo kišenius ir riustot kitus darę 
kurčiais;; ar negalėtume mes patys I SPAUDOS SVARBA,
sau pasilikt tuos centus, kuriuos j Visi mokytesniejl žmones gerai supranta vertę gūriį- dorų 
atiduodam kitiem. Broliai, dėkim I knygų ir laikraščių. Todėl popiežiai, kardinolai, vyskupai, 
po $25.00, sudarysim $3,500 ir tu-iktinigai ir visoki mokytieji ragina visus skaityti geras, doras 
rėsim gražią pradžią, ir galėsim knygas ir laikraščius- Štai kaikurių didžių vyrų išsireiškimai

matom, čionai jau didvyriai, ku- Į Vienu knygtj pakanka, paraginti, kitas verta praryti, O 
rie supranta darbininkų būvio pa- Įkaikurios yra tokion, kad jas reikia sukramtyti ir suvirškinti. 
gerinimą ir stoja į darbą prieš ka-Į ' • —-Bacon
pitalą. Montelloj tik to ir trūko,Į Įinyga kilus nuo širdies, tai ji pasieks kitų širdis; au-
dabay galės žengti pirmyn — ga-Įtoriaus šiaip visokios pastangos ir dailinimai mažai tereiškia, 
lės turėt ne tik valgomų daiktų y „ ’ —Carljtie
koopeiatyvę krautuvę, bet Į pei knygas įneš pasišnekame su augštesniais žmonėmis, o 

zių ir i as, jei i visi -. . . pagįgnekėjimo būdas visiems prieinamas. Geriausiose kny-
S. nariai stos įyieną darbą. Igose išminčiai kalba* į mus, suteikia mums savo brangias min- 
j Montelloj yra tinkami} vietų ir Įtis ir lieja savo sielų į mūsų. * * — Chaaning
jau yra prityrusių kooperatoriųd Kiekvienas, geidžiantis savo tautai labo, kiekvienas- šyie * 
Tik pirm pradėjimoreikėtų išrinkt kos šalininkas, privalo kuodailgiausiai pasirūpinti išplatinti sa- 
3 tinkamus vyrus, kurie tų darbų Į vo apielinkėje dorų laikrėščių. Nesigailėkime darbo ir išlaidų 
pradėtų dirbt, kulta būti} atsako- bažnyčioms, mokykloms, draugijoms, taip pat nesigailėkime įs
mingi; b kolue 5 tą visą darbą'tu- laidų ir žygio doriems laikraščiams platinti.—-Brof. Kun. Bučyš 

rėti} prižiūrėt, kad būtų tinkamai Į Skaitymas protui yra tuo, kuo pasimankštinimas kūnui. 
vedamas. . \ [Kaip vienu užlaikoma, sustiprinama ir padidinama sveikata,

L. D, K. S. vajaus reikalu. I. tuip- antru proto sveikata gaivinama, auklėjama ir sudrūtina- 
Montellas į lenktynes neina, bet Įma* Addison. ■ ■ i

sako, kad dovana bus Montelloj ; Žmonėse išnyktų puse pliauškimų, jei jie skaitytų tik to
gai! Detroitas, Cambridgius ir net kiuos raštus, kurie skaitymo užsipelno. — ^DawSon.
galingas Bostonas, leiiktiniuot, ūž- Vanduo po lašų varvėdamas akmenį prakerta,—taip nuola- 
ti kaip tik nori, vistiek nieko ne- Įtinęs bedievių zaunos negali neatsiliepti ant pažiūrų ir jausmų 
laimės. I katalikiškos visuomenės. — Kun; A. Kaupas.

Montellas inek’o nesako koliai 
nieko nepradeda veikti, o kai pra-

4

lėa srityje, ar tai prie teatrų loši- 
mok, *r P”® ritau, tai litai ktak 
tai reikalauja triūso, vargo ir pa- 
sifiventimo, kiek naktų. b* miego. 
|r visa tai dirbi, vargsti ne dėl sa- 
yo yp*ti|koH naudos, bet dėl idė
jos, dėl apžvfetot savo brolių. Bet 
Tamstos darbas yra neįkainuoja
mas, vertybę turi; neš pasaulio ci
vilizaciją kyla tik ant idėjos ir ge
ros literatūros, iii kurios semi gy
vybę.

* ‘ * 
Tu grupe idealistų kviečia mus, 

kad mes ant jų parengtų vakarų’gaus gyvenimo dienas ir jo
--------r-—1  ...............—, ■-— • .- •^..^Ji^nuirr t—2--------------J •---^ ■ ,tA

Rtamos Vakaras. Parašė 151. Orženskiem". Verte K. Puida. (Apy
saka). Spauda ir lėšomis “Kataliko,” Chieago, III.. 

žmanišknmas ir Vergija. * ’Draugo ’ ’ spauda, Chieago, UI,,,... *.. 
Veju. Literatūros, meno ir kultūros paveiksluotas laikraštis. Pir

majai sąsiuvinis^ Kaunas.,., .,.,. .
Zoologija (Mokslas apie žmogų ir gyvuliui) skiriama sodiečiams*

Parašė J, Gerutis pagal Bromo. Seinai, I tomas..........2.50
II tomas (Paukščiai)2,50

Žvaigždė, rytų pasaka. Lietuvių kalboii išvertė J. Gidą. Spauda ir 
lėšomis.“Kataliko,” Chieago, III...,....,,,.,..,,.,,.,.... .10

* ,

.10
Žydas Lietuvoje, apysaka. Parašė S. Kaimietis. Spauda ir lėšomis t

“Kataliko/ C'liicago, III.
Vienuolio Disputai Su Rabinu. Vieno veiksmo juokai. Vartė

. ’ Vaidevutis, Chieago, III., 1913, pusi. 18........
Visi Geri. Trijų veiksmų sceniškas vaizdelis. Parašė F. V,t So.

‘ Boston, Mass,, 1914^ puri, 22. Lošime dalyvauja & vyrai ir

i • • ' •
deda veikti, tai sako, broliai visi Saulei Šviečiant. Parašė &. Buivydis. Krašto Apsaugos Ministe- 
į darbą. Montellas dabar jau reiš- rfi°B Literatūros Skyriaus leidinys.. Kaunas, 19į9 m.......... .. .05

kiatikrų žodį: Vyrai, darban| O pavasties Klausimu. Parašė'kun. S. Š., Filosofijos ir Teologijos 
kas montelliečius subytis, tai mon-1 daktaras. Kaunas, 1919 m. .------------------- ------- .10
tėliečiai ar tik nepasiūlys dova- įSesulei-Rūtelei Patarimai ir pamokinimai mūšų mergaitėms. Is

■ ■ - - - • — — «K
įr|Škaitymo Vadovėlis. Antroji patasiyta ir papildyta laida su Kap.

P. Rūsecko priedu. Kariškio knyginėlis. Sustatė A. Rimka. 
Ivaimas ...........................

,10

s

jk

tas alto balsas prie to da? geras bą —. kuria savo koopėratyvę 
liudavimas gestais dainų turinio,’ 1-----x— -**•-—v‘

’ tas viskas darė gilų įspūdį ir klau
sytojo mintį kūle pries tikro supta- ’ 
timo dainos grožybės. J

Apart to buvo Vyrų duetas ir 
kvartetas; ypač vyrai. labai gra
žiai sudainavo: “KadaĄraūni upe 
teka.” Taip-gi du mūsų įžymieji 
pianistai B. Platakis ir p-le J. Gu- 
dinaite gabiai paskambino piano 
kelis rimtus ir lengvesnius muzi
kos šmotelius. Taip-gi p-lės J.

* ■ '

Gudinaite ir Q. Rickiute laabi gra
žiai paskambino piano duetą.

Vakaro paįvairinimui buvo su
vaidintą juokinga komedija: 
“Vargšas Tadas.” Vaidino: J. 
Joninas, E. Krajeriutė, S. Iva
nauskaitė ir A. Širvinskas., Ypač 
pasižymėjo J. Jbninas, Tado rolė
je; yra tai gabus aktorius, tikrai 
artistiškai nudavė girtuoklį ir tuo- 

mi iki sočiai prijuokino publiką.
Taipgi dalyvavo ant steičiaus 

būrys mažę mergaičių, kurios,! 
chorui dainuojant už steičiahs, iš
reiškė ženklais dainas: “Onyte” 
ir “Tčgyvuoj mūs tauta,” Buvo 
tai didžiai įspūdingos reginys, y- 
pttč, kuomet visos mergaitės pasi
puošusios mūsų vėliavos spalvo
mis, viršuj jų galvučių ant stei- 
čiaiis plevėsuojant Lietuvos ir A* 
merikos vėliavoms prie Mainančiu* 
jusiu spalvuotų šviesų, choras už 
Mteičiaus rimtai užtraukė “Tegy- 
vuoj mūs tauta;1’ ir kuomet gie
dant puskutinį punktą, morgaltūa

nos, dar nuo savęs ką 1923 metais : vokiško perdirbo 'Kūpamas. Kaunas.. 
buvo' pasiūlę. Montelliečiai dar iri' 
tą prideda, kad dovana iš centro | 
turi būti duodama tai kuopai kuri Įsodaliamas ir Krikščionybė. Parašė Prof. V. Jurgutis. Kaunas.. 
prirašys tik vielų simtą (100) na- Apfe Uetttv% r 
rių. Montėlas nesibijo to ir nesibi- Pramonės Ministerijos, Bendros Statistikos, Departamento lei- 
jos, todėl, kad turi priešaky di- dinys. Kaunas. ...............___________.........____ ....1.50
delį prietelių, gerb. kleb.-kiin. Jo-Į Stuburinių Gyvulių, Zoologija. i?arašė Jurgis Elisonas. Lietu- 
ną Švagždį, kuris yra. apasatalasT vių Mokslo D-jos leidinys. Vilnius .......____ ..1.00
katalikiškos spaudos ir organiza- ĮSunkiausiais Laikkis (Iš mano atsiminimų). Antanas Rucevičius. 
eijos. Prie klebono yra dar ke-1 Tilžėje -- ---------...................... .
liolika darbuotojų, kurie jau yra. į Sveikata, arba tiesits 'ir trumpas kelias i sveikatą. Pamatinės žf- 
prisirengę stot | darbą. " * I nios 1 ša'natomijos, fizijologijos ir bygijenos. dlankvėdis pra-
. m \ . J dinėms mokykloms ir plaeiaaji liaudžiai žinynas. Sutaisė Di*.,

Tat dabar pamatysim ^tas. A. L. 0raifi^aSi chi^0( jn; .... . ... ................!..........................2.00
' ’ • Montellie s. šeįmyiri§^ms Vakarėliams Pramogėlė.' Surinko Svirno Žvyne. ’

| Antrasis leidimas. Vilnius, 1920. .10
t piltieji ir šaltieji Kraštai. Pasinaudota Gorbūnovo-Posadovo ehre- 

.MftiiM m a M1A M 1 •/"*“ Pr-J1“®01?8;, •«*.
33g Q0 Jm ■■Iii $38 00 w|TabąĮkas-Nųodai ir kenksmas nuo mkymo. Pagal D-rą D. P. ai-

Moddistt K M Ull I MMta'n f J koiskį. Iš itu rūstį kalboje, laidinio ptumigėS. Kaimietis. _ 
bpauda ir lesomis Kataliko^ ’ vnicago, III.....................   .oO

JįTeisių Vadovas ir Patarėjas. Sutaisė L. De Maiasse. Vertė V. 
■ } A. Juristas. Spauda ir lėšomis M. J. Tananevičio, Chieago, . .100: 

Labai <lftūg Žmonių bijo pirkti RALUO kadangi jie hitmo kart M'iTha TTistorv nf-Tke liftinantai Nation »wl w»wnf imtinnnl ‘ 'KAPIO YRA labai keblu nustatyti ir vartoti. Ta baimė jau busi >|ine li St°7 Qt Ine Bitnuaman KkPOa antį its piesent nationai
baigė. Musų Inžinierių Skyrius, po ilgų tyrinėjimų surado bailų aspirations, by Kunigas Antanas Jusaitis. ^ Translated irom

ir drūtų TOLI PASIEKIAMA tūbų setų (Model Ji) , kuris taip iIta T.TtLiinninn T91RLENGVA nustatyti Ir valdyti, kurį ir VAIKAS galt padaryti. Sis » i _J ™c _1 “Ua _ ?U* ' ' * Z! ••’***“_• V1:---------- ---  ’'
SPEOIALIS setas gali nešti aiškų balsų IS labui toli nuo 10 šimtų 
iki 15 mylių tolumo. Šis modelis IIRADIO taip geras jei da negeres- 
nis ir už kitus, kuriuos kiti parduoda daug augštesue kuinu. Musu

' RAMO pigus dėlto kad:
i I.»I

krautnvę — mėšiuyČią. 5 metai 
tam atgal niekas apie tai nemanė, 
arba kad kas ir suraizgė kokią 
krautuvėlę, tai nemokėjo Vesti,, ne
turėjo tinkamų kooperatbrių, ku- 
________---------------- ——£------- —- A

;

i

* i

Gerai padaryti. • ' * . ’
Mes parduodame labai daug. . . į

3. Jus gaunate tiesiai iš dirbtuvės, nėra‘krautuves išlaidu It-
' pelno. ■ ■ ■ ' ' "

4. Mes parduodame už C’ASH pinigus kud sutaupius knygvedys- '
tės išlaidas. . ' į

11AUIO duos tau .duiig linkstRunio nr tu gyventom mieste ar aut Į 
ūkės. Tas pagelbės išmokti gerui anglišku kalbų ir išmota t>lVu vai- i 
kus. Tai geriausia DOVANA. Tas yra ekonomiškus—pirmos ifilui- | 
dos ir paskutinės. Ir parduodant nėtmtysl. \ J

Su kiekvienu 11ADIO sltmėlume pilnas Informacijas kuhi nnstm 1 
tyli ir val<ytL

* Kalas šito nepaprasto Mmlelto II IlADio tiktai $miki (ttisde- 1 
Šimts aš tuo nl doierihihUž viską nieko nereikia dadėtl, agtavas uitu-, t 
dojiatui. |
araiWinaWj»ii liir VAMTOK Ji] KLP0S4 KVOHE'L’ VŽSIHAKAt jhmh i.tmn i.ii ■iil».Į ’ 

STANDARD 11ADIOCO.
301 CltlKėns Bldg.. ; (Darbininkus)
Cunton, Ohlo. .

bears Širs: Knghjsed find Muney order tor ita&MMThiitp ’< 
Eight Dollntst plotme semt nu* one of y<nn» Modeli II ItADIO 
sets ltidumtig avvrytalng--ready to ūse arnl limtruetlons, Toūts 
truiy, - ,

: i

aMj' • i 14 • 1 t » i k i 4 i i t ta ♦>•««!*►»*»# #■ a*!**1* t

HUlil 1H I M I t I I »« < 4 i « 4 ) 4 H « « 44 4 I M 4 H M » M M > M i t

y i

r| the Litliuanian. 1918 ........... . 1.25
H Tiesiant Kelią Lietuvos Nepriklausomybei. 1916-1917 m. Vaiž- 
11 įxantii. .I^iliiiii^ ....■.. *.-.«’.»•*.^5
I [Trys Pamokslai Apie Gaspadorystę dėl gaspadorių sodiečių./ Pa- 
■ 1 i ase 1^. uSų, dzeje ...... .15
M Trumpas žemės Aprašymas.. Pirmieji geografijos pamokymai su 
F Į apsakymėliais, įvairiais kitais pasiskaitymais ir daugybe pa- 
bį veikslėlių. Veąvtaišrusįtkalbos. S.Mečiuos. Vilnius....

■ [ūkininką KJauiĮmąt. parašė P. Turkus. Liaudies knygynas^... 
BiUžkeikta Mergelė su Bąrsdą ir Bofttatati* (Apysaka). Turtu ir 
S | sptmda “Kataliko, ” Chieago, III.       .........
K' lVaikų Knygelė su paveikslėliais (pasiskaitymui dėl vaikų), šv,

Kazimiero Dr-jos leidinys, Vilnius.
S | Vaikų Pasiskaitymai, Sakmės, apysakaitės ir pasakos. Sutaisė R. 
K Į R-te. šv. Kazimiero br-jos leidinys, Kaunas,«. .
VI Veršiukų Auginimas su* 8 vaizdeliais. Paraše agronomas A.

j Stulginskis,Yilnius. ...
K | Visuomenės Įnamiai Su daugeliu paveikslų. Prof. M. Bogdanovo.

Panevėžio mokinių vertimas. “Vilties” išleidimas, Vilnius. .50 
S į Rėmės Savastis TeolOgijosSupratimU. Parašė D-ras J. Maculevi- 

j čius, Kaunas .......i,<10 
vJ ltamą ir Vasarą. Šaltutis-Hkaistutis; šiltutis-Wrkšttitis. Paraše 
9 Į Pr. Mašiotas. Iliustravo P. Rimša. Tilžė3. .15 
J [žinojimas ir Tikėjimas Malkoje. (Lekcija skaityta Petrogrado uni- , 

■versite, prmledniitjiūuk'niiiį semestrų 19lū m.l. Prt»L O. D. 
CIivuImohhn. IŠ rusu kolbos verte J. Masiliūnas. Kaunas....

* •«# ■

I

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS.
Anykščių lilėlis. Vysk. A. Baranausko eilės. Vilniuje, 190.5, p. 16- .jį* 
Duldul-dūdelė Liudo Giros eilės. Vilniuje, 1909, pusi. 54,... .15 
Diedai ir Gražina. Parašė Adomas Mickevičius, Lietuviškai su- - 

tai Jr. Jonas. Diedai—tai senovės prosenių švente. Gražina 
aprašo laikus karių, kurias lietuviai nuolatos vesdavo. Ply- 
mouth, Pa., 1889 m., pusi. 61............................... s... v.. .2$

Eiles ir Dainos. {Surinko ir išleido Joana Tamošauskaitė (Lakštu- į 
tūj. Knygelė 64 pusi., ant gražios popie’ros. Kedalieč, UI.

Eilėmis ir Proza. Parašė V. K Račkauskas (K Vairas). Čia 
telpa daug eilių tinkamų’deklomacijoms ir kitokių- Chicago, 
Ilk, 1909, puslapių 33...........................      M

Eilės Pranciškaus ttaičaičio. Telpa suviršum 100 labai gražių dai
nų. fTaip-gi autoriaus paveikslas ir biografija. Philadelphta, 
I a., *19 U. ......7$

Gabija. Rinktinė knyga, paaukuota Lietuvos dainiaus vysk. ’An- * 
tano Baranausko atminimui. Knygą sutaisė Juozapas Gerba- 
čauskas. Krokavojė, 1907, puslapių 77’..........,,.,.. .1.35 

Klaipėdiškių Dainos. Surinko Jonas Pakalniškis. Telpa čia viso 
132 trumpos dainelės, ,Vilniiij|e, 1908, jiusl. 110..........  ,3G

Konradas Valenrodas. Parašė Adomas Mickevičius. Vertė Jr.
Jonas. Keletas amžii} jau dengia atsitikimus, kurie čion pa
duodama, todėl, geram lietuviui bus malonu perskaityti eilė
mis paminėtas istoriškas bnitfs. Plymouth, Pa., 1899, pusi.

Krimo Sonetai. Adomas Mickevičius. Lietuvių ir lenkų kalbom. 
, Vertė ir išaiškino .M. Gustaitis, (Graži laida). Vilniuje 1909, 
pusi. M........ .. .................      <2$

Laisvos Valandos. Eilės. Parašė V. Kapsas (Dr. V. Kudirka), 
čia yra surinktos 23 mažesnes eiles garbaus mūši} poeto, nu-.' 
žengusio jauname amžiuje į kapus, šiose jo eilėse kiekvie
nas skaitytojas ras sau susiraminimą ir dvasišką- naudą. Til- *' 
žėje, 1899, puslapių 38...;;......------------ . M

Lietuvos Tėvynė? Dainos. Parašytos kun. Antano Vienožinskio.
Tilžėje, 1906, puslapių 49...... ............. ..........................................

Lietuva Pavasarį, Vasarą, Rudenį ir Žiemą. Sutaisė Liudas Gira.
Kaunas, 1911, puslapių 144............................»».

Laimėj Poema. Parašė M. Vaitkus.^ Eilių mylėtojams linkėtina 
jas perskaityti. Chieago, Ui.. 1911 m., pusi. 166,........ ..

Meilė, Poema. Pavestą atminčiai kun. A/SkiypkauS' Paraše M. 
Gustaitis. Chieago, Ilk, 1914 m., pusi. 24. v.

Mūsų Vargai. Poema Maironio. Pirmoji dalis. Vilniuje 1913, 
pūsi. 20.

Palemonas ir Gražduta. Apysaka eilėmis iš seno vės gyvenimo pa
gal žmonii| pasakų, senovė įšitikėjinuį. ir savo fantazijos. Pa
rašė 1T4), S. Plymouth, Pa., 1904, pust 72. .............. .20 

Parinkto* Lietuviškos Dainos Pagal Antaną Juškevičių. Telpa čia . 
50 įvairiausių senoviškų dainų. Vilniuje, 1905, pust 4<h«*. ‘31 

Pasikalbėjimai Giesmininko Su Lietuva, Vysk. Antano Baranaus
ko, Kaune, 1907, puslapių 14. ..I........................, 

Pasakos Pagal Krilovą. Parašė eilėmis Vincas Kapsas (Dr, V.'Ku
dirka). Telpa čia 15 pasakų, parašytų eilėmis. Tilžėje, 1899, 
pust 15

Pasakos, Pritikimai ir.veselijos su dainomis. Suderinimais para
šyta kun. K. Aleknos. Yra tai nekurtos'pasakos, nuotikiaij 
žaislai, giesmės, veselijose aaiviškai išpasakotos, viskas eilė; 
mis sutaisyta. Vilniuje, 1907, pusk 142..

Ponas Bartkus. Sumastavo kini. A. Burba. Antra laida. Ply- 
moutli,Pa., 1908,pusi.21* *>*............«•...•

Nurinkta Dainos Iš Visos Lietuvos. SheRaiidnah, Pa;, DM6, put- 
lapių IJb. ......»>..»♦.**

Strazdo (Strazdelio) Raštai. Su autoriaus biografija ir pevėikslu.
Surinko ir spaudai pitaeng^Jtfe,Gabrysj Phieago; 1914 m.
A.ijdimoapdarais s.*.*..............

Kdita Eiles Liudo Vilniuje, 1912, pust 64..
Tivynta Kęiiaįs (Eiles). Parašė Liūdau Gira. Vilniuje, 1912, 

puslapių 24,’ ♦>*.*.* i.n
Volungė ir Vieversėlis. Eiles Margelio, Telpa daug įvairių eillą. 

Tėvynišką, meiliškų, muzikai, sakmėms Ir deklamacijomis 
Kaune, 1901, pusi, 110*. .,.**,,*.,*.,»*»,****•»»>.....*...*

.. ... . •

♦ # • 
Užsisakant knygas iš katalugib visada reilri 

knygos vardą* Užmotenf žentas doloHo ^alta , 
Itakdiais. virš dolerio- reikia siusti Mdu arba Mnwwey ***£ 
rin.” Visais reikalais kreipiantis ir pinigus siunčiant, vtataj; 
mot adresnokito taip:

RaoDi Emdaa.
■'II

a

.3*'
V

■’r

niouth, Pa.,. ĮSOS,pusi. J-L ...•.• • •......• <.. ...... • »♦.. -.. 3^
.ai

. i'

.20 
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PARAPIJOS FĖRAI,

Antra diena parapijos ' ferų

•Sfc’
A '

■ — » 'r '

riaus.

h '■
' M*

nlnkes, ponios St. Greičienė, Mar. 
Gižausldenū coloraturo soprano, o 

.V. Bukamkienė su truputi silp-

IEiKAU PIRKTI KRAUTUVAS 
(biznio) netoli New TorkO ar’Bostono. 
Norintieji parduoti koki nebūt bizni, 
prašau laišku 'pranerti sekančiu antra
šu: B. A., “Darbininkas,” 366 Broad- 
•wn.v, So. Boston, Mw.■ I...... .

f . *

2) P. R. Kttklierie labai 
šolą: u Įkypai“

WESTFIELD, MASS.
* i

Frotestonų prakalbos.

PARSIDUODA
DORCHESTERY—3 Šeimynų 18 kam

barių,.namas, visi improvemertai, gil
domi pečiai, elektrikas ir vieta dėl ga- 
rudžiaiis * rendos ?13ū ant mėnesio, pre
kė $12,500.

3 Šeimynų 14 kambarių namas, vieta 
dėl garndžiaus, renetas ,$72 ant mėne
sio, prekė $6200 Ir tik $1000 įnešti, pU- 
nal atneša 38 nuošimtį ant įneštų pini
gų. . • 1

A. IVAS, .
361 IV. Broadway, So. Boston, Mass.

I £
■X

tautinių kuponų kataliuš -

nesbUKda^^ku-į

PIGIAI PARSIDUODA
Labai pigini parsiduoda,į paaažlcrlų 

’21 metų NANM’ELL AUTOMOBILIS. 
Ątilluosiu vėlU pusdykiui. Kreipkitės: 
1. r — ■ —
Gatės

CLEVELAND, ohio

FEDERA.CIJOS SUSIRIN
KIMAS.

■<

AD VENTAI PRASIDĖJO.
Visokių šokių, džiaugsmų ir 

linksmybiij sezonas pasibaigė, 
dabar prasidėjo rimto gyveni-

* * ‘ jerb. kun. P. Ju- no, o draugijų atstovai, darbuoto- 
Taip-gi čia daug darbuojasi jai ir net lyg-nuodų priešai tam 

Z. Rimaitė ir žiauriam pasirodymui galvas ne-

’21 .ttletų SUS i E

JAKŠTAS, 250 5-th S t, arba 59 
St.. South Boston, Mase.

Tą pačią dieną 5 vai. vakare, 
M. Kralikapskai ėmė sidabrinį

25 metų sukaktuvių. Žmo- 
dų prisirinko pilnutėlė bažnyčia, 
loke šliūbo klebonas pasakė pri- 

L‘ taikintą pamokslą. Giedojo cho- 
E* ras ir poni M. Bradūnienė solo, 
g Ta moteris savo graudingu bal- 

«u ne vienam ašaras išspaudė iš 
| akiiį. Tai yra -Newarko lietuvių 

į-Jfcraigždė, kuri prie šv. Cecilijos 
P 'thorn priklauso nuo pat jo nusitvė

rimo. . Ji užsipelno didelės pagar
bos nuo visuomenės?-
Vestuvių iškilmės atsibuvo Wash- 

fngtono restoracijos salėje. Svečiu 
dalyvavo iš visos apieUnkės, 
viršum 200.

Neivarke atsirado vagilių, 
vieno žmogaus atėmė $5.00 

b vai. vakare, einant iš bučernes. Ki
lom lietuviui laikrodėlį atėmė. Fa- 

’ mriitfa pinigų nesinešioti su savim.
/ J.8,

A -

I
mF

WORCE8TER,MASS,

Lapkričio 20 d. buvo S. L. R.
K. A. 98. kuopos koncertas, kuria
me dalyvavo gerb, artistas p, A. 
Židanavičius iš So. Bostono su pa- 

' nele A. čni ritute. ProgramasTnųF“ 
ridėjo 7:15 vai* vak., bažnytinėje 
Šatėje, 41 Providence St. Pirmiau
sia mergaičių choras vedamas pa
neles Žemaitaįtes sudainavo Lietu
va Tėvynė ir ‘^Kad noria verkiu. ’r 
Paskui pasirodė ant estrados gerb. 
artistas p. A. Židanavičius su pa
nele A. Čiuriiute. Jis savo smui
kų žavėto žavėjo publiką, po kiek
vienam išėjimui ant. estrados p. A. 
Ž. publika nenorėjo paleisti, /ci- 
kalaudama. atkartojimo.

Koncertas pasiseko neblogiausia. 
ŽmoniiĮ atsilankė pusėtinas būre
lis. .Blaivininkų kuopa.buvo su
rengus ir vakarą tą pat dieną, bet 
nenorėdama- pakenkti niūsų kuo
pai, perkėlė savo vakarą ant to
liaus. Ačiū už tai, bet blaivinin
kų Šulų ne vieno nesimatė ant mū- 

■ sų koncerto. Turbūt mūs bijo.
Kuopos narys.

nesnhi balsu. Artistė -Greičienė 
taip publiką sužavėjo savo anglis
tu balseliu, kad publika nenorėjo 

skirtis, kad ir visą naktį dainuotų 
tų artiste? po kiekvienos dainos 
nivo atšaukta su gausiu delnų 
dėjimu pa tris keturis sykius. 

M, čižauskienė Luri stiprų balsą ir 
remi išlavintą ir ji huvd^&ipk- 
a atkartoti po keletą karta. V. 

Bukauskienė ir-gi . dainuoja gra
žiai (Patartina nepaliauti ir to
linus balsą lavinti.).

paiįiinlnkėš buvo gausiai apdo
vanotos gyvomis gėlėmis ir gausiu 
drlnų'plojimu. Estrada skendo 
gyvose gėlėse. Po dainų buvo šo
kiai, kurie tęsęjpiki vėlam laikai. 

Apie • lU-tą valandą buvo laimė
jimas $10 ir $5.00 aukso. Pirmą 
dovaną. laimėjo p-Ič Žukauskaitė, 
antrą ■— Kazys Masilionis, Gar- 
•ė sąjungietėms UŽ jų 'gabumas ir 

nenuilstantį darbą . Prie visų ge
rumų turiu pažymėti ir silpnumą, 
atris buvo negeistinas. Viena nm- 
erėle v'•atsinešė į svetainę gėlių 
įhioštus, susikrovė ir užvedė di- 
žiatisį jomaiką, siisistačius savo, 

šalininkes aplinkui. Patartinu su 
tokiais šposais daugiau nesirody- 
j. Biznį tegul varo tie, kurie ren

gia vaakrą, u ne kokie nors paša
le čia i, kuriems nerūpi progra

mas : muzika, daiuos ir t, f.
Ten Buvęs.

ELIZABETH. N. J.
LDKS. 16 kuopos mėnesinis su

sirinkimas bus gruodžio 3 d., 7:30 
rak vakare, parapijos mokyklos 
kambariuose. Kusirinkimąs bus 
begalo svarbus. Kiekvienas narys 
būtinai turite atsilankyti ir sifži- 
noti savo likimą. Neatėjusieji gai- 
lėsites, nes gali būti ir bausmė už
dėta. Šiame susirinkime be kit
ko reikės gerai pažvelgti ir j atei
nančių. metu valdybą. Nepamiršk, 
atėik,

Lapkričio 16 d. buvo surengtas 
puikiausis programas M. S. 26 kp. 
Lietuvių Svetainėj, Superior Avė. 
Prie šio vakaro sąjungietės rengė
si iš laiko. Todėl ir atliko savo 
užduotį pasekmingai. Programas 
prasidėjo pusė po penkių. Žmo- 

; nią prisirinko pilna svetainė. Atė
jus paskirtam laikui, ponia P. 
Štaupiene, programa vedėja per
statė rengiamo vakaro tikslą ir 
paprašė publikos ramaus užsilai
kymo. Toliaus sekė perstatymas 
labai juokingos komedijos, vardu: 
“AŠ numiriau.” Komediją vai- 
Įfliiio šie valdytos: J. Mavozas — 

’A. V.,, bankos savininko rolėje, 
p-nie. Marozienė — Kristinos rolė- 

. je, Izd. Šamas P. D., namų sa- 
vininko rolėje, P? Janušaitis — 
Graboriaus rolėje, B. Vaitiekūnas 
—■ BaukieriausAarno rolėje.

Negaliu praleisti nepažymėjęs 
šių lošėjų: ponios. Morozienės, J». 
Šamo ir B* Vaitiekūno, iie lošė 

’ tikrai artistiškai, savo judėjimais 
ji ir gražiais nudavimais.

L Nemažai garbės priklauso J. 
L Klimavičiui, teatrų mokytojui, ku- 
t- »rio mokinami teatrai visada gerai 
( Išeina.
[

< Po perstatymui sekė dainų kon- 
f . pertas, kurį išpildė vietinės daini-

Labdaringa Dr-ja pasižymi ge
nis darbais sirielpiine našlaičių 

igouių ir suvargusių šeimynų, štai 
9 d. .lapkr. š. m. buvo surengus 
gražų teatrą po vardu ‘‘ Sniego 
■Karalaitė. ’ ’ Vaidinimas išėjo pu
sėtinai, nekuriem vaidintojam bu
vo trūkumų nudavimuose iš prie
žasties nemokėjimo, šiaip viskas 
buvo gerokai. Ypatingai dainos 
išėjo labai gerai. 'Varpais aktų 
buvo pamarginimai gražiomis 
dainelėmis, durias išpildė mūsų, 
garsūs dainininkai, pavyzdin p-iės 
Oj.Žemaitaite ir M. Našukaite su
dainavo duetą, P. 1’. Milius solo, 
liuvo ir daugiau džiughiąnčių dai
nelių, tik gaila, kad neteko suži-. 
noti visų vardų (malonėsite man 
atleisti, kurių nepaminėjau). Pu
blikos buvo gerokai, gal ir pelno 
bus nemažai. Jis visas skiriamas 
.našlaičiams ir biedniems vaiku
čiams prigiibėti eiti mokyklon ir 
kituose reikaluose, -

16 d. lapkričio š. m. buvo laiky
tas susirinkimas, kuriame dalyva
vo gana skaitlingas būrelis narių 
ir draugijų atstovų. Išklausius 
raportų ligonių lankytojų ir komi
sini ir aptarus bėgamuosius daly
kus prieita prie sietinio kalėdinio 
fondo. Nutarta eiti per namus ir 
pas biznierius parinkti aukų: val
giais, drabužiais ir pinigais. Ko
lektoriai tani tikslui turės tam tik
rus paliudymus; Jie yra: Žiurins- 
kas, O. Žiiirinskienė, M. ščiukię- 
nė, L. Tribandjs, M. šeškevičienė, 
M. Ulevičienė, P. Senkuvienė ir J. 
Grigas.

Taipgi prašoma draugijų sekan
čiuose savo susirinkimuose parink
ti aukų dėl našlaičių kaipo Kalėdų 
dovanėlę ir perduoti Labdaringai 
Draugijai, kad ji galėtų paguosti 
vargšus, kurių yra gerokas skai
čius.

Trukšmingu plojimu buvo rys dalina plakatu*. Girdi, bus 
priversta atkaiNrti, /J) Sesutės 
Zaliubutčs dainavo duetą “Svajo
nės.” 4) P-Iė B, Kašėtaitė skam
bino pianą. 5) Choro vedėjas p. 
J. Navadaiisfcas, dainavo solo. Jį 
publika1 labai mėgsta, nes kaip pa
sirodydavo ant estrados, tai neno
rėdavo nei paleisti. JS) Jauni dai
nininkai tai: Amsėjus ir Jeskėle- 
vičius duetą: “Ilgu, ilgu.” 7) 
P-le J. Kriviui ė Lawrence’o lakš
tutė, dainavo poią-eolo. (Gaila kad 
nenugirdau užvąrdijimo dainų).
8 j Vienų vyrų choras kad užtrau
kė: “ Kui^ upelis teka” ir u Mes. 
Lietuvos jaunuomenė. * * Oh I jie 
tikrai parodė ką gali. 9) P-Iė Za- 
hilnutė solo: “Kaitina saulelė.” Ji 
turi labai malonų balselį/ 1Ū) P-le 
O. Bubiniute skambino pianą. 11) 
Mergaičių choras dainavo “Mo
čiute mano/’ “Kns-subatos vaka
rėlį” ir “C’iu-čiu liu-liu.” Žino
ma, jos stengėsi, k«tl sukirsti vy
rus. Vyrų nesūkirto, bet ir vy
rai gėliau už jas. nepadaįuavo. 12) 
P-le (1. Rezebiųtė solo: “Siuntė 
malte motinėle.” Padainavo gra
žiai 131 P-nia R. Kuklionė ir p-le 
Zofija Rimaitė (Lcuistoniefė) la
bai puikiai padainavo duetą: ^^Bi- 
ruta. ”• Jų daina sukėlė salėje di- 
džiausį triukšmą. Antrą dainą pa
dainavo “Vytauto Mielašivdys- 
tė.” 14) PA J. Unipa skambino 
pianą. 15) f’ia vėl pasirodė pats 
choro vadovas p. J. Navadauskas 
su juokingomis dainelėmis., Ir jei 
nebūtų publikai pradėję delnai 
skaudėti nuo plojimo, tai p, Nava
dauskas nebūtų nuo estrados pa-

prakalbos, pasakyt žmonėms, kad 
jie nemirs ir išvirosyk visą šven
tą Raštą..Bet... deją mūsų kata- 
likai, jau gerai suprantą, .kas'jie 
do- paukščiai Ir kts 'per-kalbėto
jai, tadginiekasirnėja“.

Prasta dirva biblijistsaiš Wėst- 
fioldc. Jiems daug geriau sekasi 
pas šeškų prezidentą prie mŪtiŠai- 
nės,1

Kapitoną*.
*. er -

DETROIT,MICM.

? LDKS. 72-rčs kuopos darbinin- 
kai šiuo vajaus laiku, gana smar
kiai ju4a, savo organizuotas dar
buotėj. Pavyzdžiui, kad ir 16 die
ną lapkričio 72-ra kuopa, savo mė
nesiniam .susirinkime, pasižymėjo 
gyvumų, prirašė jjrrą būrelį, ro- 

■" įlos, nemažiaus W naujų narių, šį 
sykį dauginusio prirašė gerbiamas 
komisijos darbuotojas ir valdybos 
.narys tai finansų raštininkas Vy
tautas Markuzas *r jis prirašė net 
penkis naujus narius. Stebėtinos 
pasekmes gerbiamo darbuotojo ir 
visiems neapsakomas džiaugsmas. 
Antras*, Vincas Ramanauskas, pri- 
Tašėdirirkiti pčr mažiau.------------

Vakaro rengimo kdūusijos ra
portai buvo išduoti" sujpažymeti- 
nais pasiryžimais toliaus tęsti dar
bą iki ganėtinų pasekmių. Ser
gančiam nariui Edvardui Arčmo- 
nui. Nutarta duoti dovana, knyga 
1 (Sveikata. * ’ Nariai pasižadėjo 
Už jį pamokėti mėnesines duokles,

Labai gaila mums brangaus na-

VETHIK ŽNIflS h113 įsiems bendra užbaiga
iKIhiw Alnlvu [i^koiekeijų. ■*

. ,, ; ———’ I -Geistina, kad visi ' vietiniai

PON?XjyEPORTUOJAMA8. hr apjelinkių lietuviai naudptū-
BoatonMi^inomas tarį-f! J“?

r i______  v ... w - ji p kurie tik norės galės lengvai
greito pinigu dirbimo ragines P1**1* P*1* 

tuoti Italijon, mat yra surasta, Todėl nubSirdžiai ragi-

kad jis įvažiuodamas Amen- F“1 5'
kon užslbp? savo prasikaltimus. Rh3. W JT*“*
„S ttaip >rvakftaw Rytam bus-

kad jis įvažiuodamas Ameri
kon užsMp? savo prįkaitimus. ™
už kurinok jis buvo batistas ir ; ...
jkalmtas Kanadoje- tad dabar,"5® 0 v“tarws‘

s? * *■ jxtSSRSy:
P-ni. MĄ* kuri ym n- ,Hin *» ™« •(7 » S 

merikonė, sakosi, kpd ji nors Į 
ir esanti .Amerikoj gimus ir 
mylinti Ameriką vienok neap-| 
leisianti vyrą ir, jeigu būsiąs 
reikalas, važiuosianti su Savo 
vyru. Bet... pirm negu jie 
apleisiu Ameriką dėsią visų 
pastangų^ kad jų teise * būtti 
proteguotos.

* '-i

Tel. S. B. 4000

DAKTARAS
jiUIW£WdEIIRUUII

Lietuvy*Gydytoj** 
m EABT BR0ADWAY 

So. Boston, M*m.
’ - VALANDOS; ‘

, nuo U ryte iki 0 vai, vakare.

leistas. 16) Skambino pianą p-lės W kurs jau apie .Sun menesiai

O. Baubhiiute ir B. Kašėtaitė. 17)
P. Frankonis, didelis daininin
kas dainavo porą gražių dainelių.
18) P-lč Lensbergiutė dainavo po
rą solių. Sudainavo laabi puikiai.'
19) Brolis ir sesutė Timpai pa
skambino ant piano. ^0) aTi vėl 
visas choras užtraukė: “Lietuvai
tės malda,” “Karvelėli” ir “Lie
tuva Tėvynė Mūsų.” Tai tuomi 
koncertas ir baigėsi.- Daininin
kams pianu akompanavo p-lė Dai- 
liutė (Daily). Kohebrtilš be per
traukos tęsės 3 vai. ir už tai įžan
ga buvo inita vos 50c. Tas paro
do kaip mes lietuviai nebranginam 
muzikos-dainų. Jei svetimtaučiai 
tokį koncertą būtų rengę, tai be- 

. abejo tįkietas būtų buvęs $5.00.
Lawrence?as. ta suirusi koloni

ja, jau ant tiek jTa susitvarkęs, 
kad gali lenktyniuoti su kitomis 
N. A. lietuvių kolonijomis’. Ži- 
noma, tas priguli nuo darbščių ku
nigų, gerb. klebono kun. P. Vir- 
mauskio ir nuo gej
ro.
p-lės J. Kriviutė, 
eile kitų. Iš vyrų ir yra smarkių 
veikėjų. Per tai čia pramogų ir 
netrūksta.

serga1. Kuopa jo, ir toliaus neuž-, 
mirs, jį brangins ir dar didesniais 
įvertinimais už jo didžius pasidar
bavimus 72-rai kuopai. Nepa
minta. ir Įriti sergantįs nariai, nu
tarta atlankyti ir dovanėlę, suteik
ti. ? ’ •

R. Bartkevičienei kuri randasi 
Providence ligoninėj, nutarta 
skirt kiek pinigii,’ ką nupirkt ir 
lankytojus išrinko: panelę-B. Dau- 
mantaitę ir Stasį’ Stepufionį.. •

Nebaigtuos reikaluos buvo rim
čiausiu išsikalbėjimų ir svarstymii 
apie mūs idėjos priešus, kurie čia 
pradeda lysti prie tikinčiųjų, kaip 
senesniųjiį taip ir jaunimo, tai la
biausia sukdami savo lizdus.

Bazarasir šokiai.

.šv. Jurgio parapijos bazaras 
buvo gana gražus ir tuo pačiu kar
tu peiktinas, nes perdaug mūnšai- 
nierių švaistėsi, prakeiktuoju nuo
du garavo, garbingąją vietą žemi*

K. Federacijos 3-čio sky- 
Tiaus susirinkimas. įvyko nede* 
lioje, lapkričio 30 cl, bažnyti- 
ūėje svetainėj. Atstovų prisi
rinko daug, visi buvo energin
gi ir pilni noro dirbti katalikiš
kai visuomenei. Visuotinų, su-; 
sirinlrimų nutarė šaukti pasku
tinį sekmadienį, šių.mėtų.

Puiku, katalikiškas judėji
mas kasdien stiprėja ir drą- 
Siai pradeda žengti pirmyn.

Visoms draugijoms hūtinai l 
reikėtų susispiesti po Katalikų 
Federacijos vėliava. [

Reporteris. Į

Kun. Fr. J$koitK

MUŽIKOSDAIKRAŠTIS
*

Su pirma diena sausio mėne
sio 1025 metų bus leidžia- 
Imas naujas .laikraštis, “Choro 
Reperttiaias.n Jame tilps yįen 
Morams liaudies dainelės, Lei
dėjas pasižada leisti bent per 
du metu .be pertraukos ir rei
kalauja visuomenės'* paramos. 
Kainai $2.00 metams, pusei me - 

[tą $1.00. Kurie tuo jaus užsisa
kys iki 1-mos d. sausio gaus už 

J$1-00. _ Leldėjas Ant^ Ūačmlifv 

įBox 16, So. Boston, Mass. .

TA So. Boaton m
J. MACDONEU, M. 0.

wwWWWTR •WMw*W*WfT* W»

onao vaumbo*; Rytai* nu S md.
Po ptrtu mio 1—fVakarui nno6—6

6M 1. Brotdw*y, So.Boatar 
■a*R*M*M*ai*^^

Tek Bo, Boąfon 0464X

JURGIS STUŪ
FOTOGRAFAS

4W WMT BR0ADWAY, Sotitli Boiton. Mum.
Darom dailiu* pavelkulil* VtadUM 
traukiam vakarai* UlallkoM vi- 
lokloa rūšie* rėmui. i

IBi
TeL So. Boston 2881

GYDYTOJAS 
VIDURINI? LIGŲ 

v«l. M iki II ryte. 1 iki 8 po piet. 
m*- J iki 9 vak.
389 Broadway, įto. Boston.

Tok Brockton 5113—W<
DANTISTAS Į

DR. A. J. GORMANg 
(GUMAUSKA8) II

705 M*in 8t, Mostelio, MmiJ!
(Kampai Broad Street) •

KALĖDINIAI ŽENKLAI.

I Jau prasideda septynioliktas 
mo laikas—adventas. Perad-į^t®5* kalėdinių; ženklų parda- 
ventą kiekvienas lietuvis kata
likas turėtų atkreipti daug do
mės į savo proto stjprinimą, ge
ros spaudos platinimą it skai
tymą.

yinėjimo. šių ženklų pardavi
nėjimas yra vedaams kovai 
prieš tuberkolosą (džiovą). 
Kiekvienas centas už ženklelį 
neša gerbūvį šaliai ir žmonių 
sveikatai. So. Bostono Sėtu
vių draugijos ims didėlį akti- 
vumą kalėdinių ženklų parda-; 

Iv mojime. Iš Lietuvos Duktė-' 
Irų Draugijos, yra apsięmus

Tel. So. Boston 0828
URTUVIB DANTISTAS

DR. M. V. C A SPER
(KASPARAVIČIŪBy

435 Brqadway, South Bortos 
'OJiio valaHdott 

nuo 0 iki 12:00 ryte'ir nuo 1:80 
Iki 5 ir nuo 0:00 iki 8 Vai. vakare. 
Ofisas uždarytas snb&tos vakarai*

Parapijos koncertas.

Lapkr. 23 šv. Pranciškaus 
rap. buvo surengus bažnytinėje sa
lėje koncertą. 7:3O jau salė pri
sipildė publikos. .Pirmiausia' kal
bėjo pats didžiai- gerk, klebonas 
kun. P. Virmauskis, išdėstydamas 
šv.‘ Cicilijos choor nuopelnus para
pijai. Taip-gi primine kad šis 
koncertas esąs tik ant- greitųjų iš
keptas. Betą kuomet atsidarius 
uždangai pasirodė choras ir už
traukė : “Per girią girelę” ir “Te
kėjo saulelė,” sudainavo labai 
šauniai.
puikiai padainavo

■ Kiek laiko atgal pas mus kalbė
jo koks tai kalbėtojas, pasivadinęs 
save L. D. L. D. atstovu. Kas ta

D. L. D., aš nežinau. Aš tiek 
pasakysiu, kad “kalbėtojas” p. 
Andriulis yra ligonis ant kūno ir 
proto, nes susiriesdamas šaukė ir 
gyrė Rusiją, o daugiau kalbos ne
galima buvo suprasti, 'lies tas 
žmogelis turbūt- nevalgęs keletą 
dienų, ar gal mūnšainės pritrau
kęs, Ligonis taipgi susiriesdamas 
šaukė, kad religija nereikalinga, 
angelų nėra ir taip toliau ir tam- 
panašiai. Laisvamaniams beliko, 
tik vienas kalbėtojas, kuris ož
koms uodegas lauže, kaimynų 
kiaušinius ir vistas vogė.

Antras kalbėtojas buvo protes- 
tonas (biblijistas). ‘ Kadangi pas 
mus buvo 40 valandų atlaidai, tai 
Smirdžių Šeškų Draugija surengė 
prakalbas su tuoriikslu, kad ati
traukus daugiau žmonių nuo Die
vo garbinimo, o patraukti prie 
Gbicagos žioplių.

Man einant namo aną vakarą, 
vienas šeškus, Šeškų Draugijas na-

šukė žemėn, bet dą parėmę. Tai 
jau peiktina ir negražu lietuviams 
ypatingai bažnytinėje svetainėje.

Kitas dalykas, rengiamieji jau
nimo vakarai ir-gi nelabai tinka 
.katalikiškam jaunimui, nes ir ten 
pasimato tokių apsireiškimų, ku
rie senesniam žmogui šiaušia 
plaukus ant galvos 5 ir ten yra įsi
leidžiama nepageidaujamo gaiva-, 
lo, kuris sukelia muštynes, de
moralizacijas ir visokius kitus ap
gailėtinus apsireiškimus.

Gyvieji,, budėkime, o nedorieji 
aktoriai saugokitės.

, Narys.

buvo dvigubai didesne ir pą- p_nia Ona Siaurien?; o iš Mote- 
selęmiRgešnė. Fenis atlankė a- '
pie septyni šimtai >žmoniij. ......... ....... _
Pelno parapijai padarė gana. pį&e/
gražaus. Yrą vilties, kad atei- r ‘ ‘
nantį sekmadienį bus da ^au-Į piridte iš savojo slcvį
giati svečių,. nes viskas gerėja.

Dd šiol smarkiausiai fėrud- 
se darbuojasi sąjungietčs. Jos] 
yra labai gyvos ir jtj būdos 
duoda daugiausiai pelno. *

Reporteris.
' ' 1 I

SĄ JUNGIEČIŲ SUSIRIN- |
KIMAS.

Moterų Sujungęs Į3-tos kuo-] 
pos priešmetinis susirinkimsa į- 
vyks utaminke Gruodžio 2-rą. Į 
d. pobažnytinėje svetainėje, Į 
7:30 v. v. Šis susirinkimas busi 
•labai svarbus, bus renkamai 
nauja valdyba sekantiems me- Į 
tams-. Taipgi reikia gerai pri-1 
sirengti prie pardavinėjimo Į 
Christmas seals dėl Džiovinin
kų Organizacijos (Tnberculosis 
Association). Visos narės bū
tinai pribūkite.

Valdyba.

KRIAUŠIUS
Kriaučius A,* SIMOKAITIS per

sikėlė j naujų vietų. Jis siutą vi
sokius Vyriškus drabužius ir gerai 
padaro. Pigiau, negu kur nors ki
tur..Taipgi Išprosina Ir ištaiso senus.

■ • r .

A.SIMOKAITIS
344 W. Broadway, So. Boston 

, (Antros lubos)
,| , f • į,u> ■) ■ ■> , ,,7*. ir ~ ’ l ' i

t: •• r." 1 ■ r.

LAIBŲNATEN 
ŠVIESA

Mos iemiausia kaino stfvoda* 
me dratūsdel Žvieios-Šilmnos 

ir jėgos
JOttN F. LYDON

384 K Styeet Tel. S. B. 4269M 
TEISšfeTAS ELEKTRIšINAS

Specijallstas del namų suvedimo

CAMBRIDGE, MASS.
Rekolekcijos ir KeturdeŠimte

Nuo gruodžio 1 iki 8, s. m.jųtenls.-caraiJŠdlrbta*. Priežastis par- 
Švč. Panos Marijos Nekalto
T, .J____ T» v Lv. *■ A Kreipkite: MOT COtJBLE, 168Prasidėjimo Bažnyčioje Cam- (Ajnės Stt, Monteio. Moša Tel. Broefc 
bridge, Mass, įvyks Rekolekei- t)
jos, kurias ve? gcrb. kimigas pinę|ni|nni (ID|Dj|¥||| 
Dr. Jonas Navickas, M. S. Pa FMdUwU|lA UffMUZip 
nedėlyje ir utaminke bus išlm- ID AE VED V|t 11 KRlIlTIIVl 
tinai vieuonis mote.riixis-mergi-|r ■ - ■'V hllnUiUIC
noms. T 
vieniems vyrams.
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Pėdnyčioj, Ina drabužių krautuvė: Bltnls IMttb- 
subatoj ir nedalioj visiems bea- feį'tjirtį««P#w’Žiįu& yniprt 

drai, nes tada aWua KUur- 
idesnptė. O gruodžio 8 Nelcal-1 viste tmroftymus gausit “Darbiniu
to Prasidėjimo šventėje Ymkn- Bwk«dw
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PIRMININKAS ~ M; Zoba, A ■ 
OęO R. 7-th St., Sp. Ropton, Ma** 

TelėphonėSo. Bditop 1516—X 
yiCE-PIRM. — Kazy* Jtosbrottus - 

492 E. 7-th St, So. Boston, MaM* 
PROT. RAŠTININKAS — XGUnecM* 
1 . 5 Thomas Pąrk, So. Boston, Mase 
EIN. RAŠTININKAS — Matą* Seiki* 
, 40 Marlne Rd., So. Roeton, Mm* -
KASIERIUS — A. NaudŽluna*. ’ 

885* B. Broadway, ’S. Boston, M*** 
MARŠALKA—J.Zalkls,

7 WiofiėlŪ St, So. Boston, MM* 
Draugija laiko susirinkimus ka» tra». 

41* nedęidienf kiekvieno menesio, 2-ra 
vai po pietą Sv. Petro parapijos *al*£ 
192 E. Seventh St., So. Boston, Ma** 

••r,.., ■■ ..-t ■"......  ■■ ; , -II,. i. . II .
D. L K. KEISTUČIO DR-GUOB 

VALDYBOS ANTRAJAI
Pirmininkas Antanas Rašteli* 

146 Bowen St, So. Boston, MM* 
Vlce-plrm. — Martinas Knlstanta* 

4062 Wasblngton RoslIndaM 
Protokolą Balt Antanas MacejuM*

450 E. Seventh St,* South Boaton 
b'In. Raštininkas — Juozas VlnkėvUKna 
- 906 E. Broadvvay, South Borto*
Karterius —t Andriejus Zallecka*
• 307 E. Ninth St. So. Boston, Ma** 
Uaržalka — Aleksandra Jalmoka* •

216% 5-th S t, So. Boston, Ma** 
Draugyste D. L. k. Keistučio laiba 

nSneslnlus susirinkimus kas pirm* n*» 
leidienj kiekvieno mėnesio po Na 6M 
VVashlngton St, Boston, Mass, 1:30 
raland* 'po pietų. Ateidami atrtve*klt» 
<u savim naujų narių prie nra*ų dnua* 
djoa priflMMtL .

W; KAZnCEtO £ K. DMOG
VlLDYBOB AMTKA1AI

Plrtolnlnka* — X Jaro*** 
562 a 6-th St, Sa Boiton, Mm*

Vlce-plrm. — X Grū6lqrt»», 
157 M Street, SoĄBoaton, MM* 

Prot BnStlniūka* —- A Jantilonl* 
1426CohnnblaIW., S. Bouton.MaM 

rinlnsy Bafitlninkas -r- K .KlftkUt, 
A B Uatch Street, So. Boiton, MM* 

(Idinlnka* L. fivairtdy*, .
111 Bovren Ft, So. Borto*, MM* 

tvarkdarys -~ P. Išmėtą, .
80(5 B. Flfth Bt, 8a Bprtog, Mm* 

Draufijoa reikalai* ksetpkitl* ria
lo* | protokolą raftlnhg .

^o pietą parapijos aalV* miRįi

St, 8o. Bottoių Mm


	1924-12-02-DARBININKAS 0001
	1924-12-02-DARBININKAS 0002
	1924-12-02-DARBININKAS 0003
	1924-12-02-DARBININKAS 0004

