
“Džimdai 
nan. Šio 
kare, kuria.

ĄMKRlK^ LIETAU R. K. ŠVENTO

Eina nuo 1915 m. 1925 m.

f n

GRAIKIJOS PRINCAS

po stiklu. Susekta, kad aug*- atvykti. čion dalyvauti baž-

u rusu vaišėse

M’ebster. Mass. — Paul ■ 
Christian, Graikipjos sosto 
įpėdinis, buvo pasižadėjęsI

atsistatydins
Griuvl-

PRIPAŽINO NAUJĄ 
VALDŽIĄ

nas draugi . Nesenai j
Rusijos užsijf^p reikalų mi- j deimantų vogime.

bendri
braška.

m.
VIS

Naują Persijoj vai-! 
džia pripažinta

PRAMAT0MA8 GRIU
VIMAS

Persijoj šiomis dienomis! Paryžius. — Pramatoma, 
valdžia pateko į naujas ran- kad Francijos tik ką sudary- 
kas. Ten priešakyje buvo |tas ministreių kabinetas ne- 
šachas, kurio dinastija valdė (ilgai tegyvuos. Sakoma, kad 
Persiją nuo 1779 m. Šachą ministeriai : *'
nuvertė nuo sosto Persijos ateinančią savaitę, 
parlamentas. Šachas nesi- mo priežastis yra finansų 
priešino. Viskas įvyko be (klausimai, 
kraujo praliejimo.

Pirmiausia naują Persijos 
valdžią pripažino D. Brita
nija. o ją sekė Amerika.

Imu, o dažnai esti išbliškę ir 
liguisti, kaip i r proletarų;

I vaikai. Taip vra dėlto, kad Į 

į turt įninku vaikai perdaug^ 
būna viduje ir. negauna tie- i 
sioginės saulės šviesos, o gnu- i 
na tik šviesą pro stiklus įei-; 
nančią. ■

Pro stiklą nepereina lyla- j 
vieji saulės spinduliai. O jų I 
žmogus kūnui reikia. Tų ‘ 
spindulių negaunantieji turi 
nukentėti. Be tų spindulių 
žmogus ar gyvulys augęs pa -1 
linkęsprie visokių ligų.

Indomybes iš Lietuvos!

BULIUS GĄSDINO ŽMONES

Chelsea. Mass. — Jacob 
Spivik laikė bulių. Bulius 
buvo darbininko Ralph Tibe
to priežiūroj. Pereitą pėtny- 
čios rytą bulius ištrūko ir 
nuo farmos pasileido keliu i 
Chelsea. Tibet sėdo i auto
mobilių buliaus vytis. Bu
lius suspėjo atbėgti i miestą 
ir moterys ir vaikai klykda
mi bėgo Į namus. Bulius ūžė 
Broadvvay, o Tibet automo- 
biliuje paskui jį. Pašaukta 
policija. Pirmiausia atlėkė 
ant motorciklio policistas su. 
šautuvu.

Bulius pasuko Į tuščius lo
tus. daržus, nutraukydamas 
skalbinių virves ir tvoras 
ardydamas. Moters išgąsty
je žiūrėjo i teriones. Paga
lios bulius pateko į tokį kie
mą. iš kur negalėjo' išeiti o 
vieta pro kur inėjo buvo po- 
licistų užstota. Bulius tapo 
pagautas ir žmonės atsiduso 
k-ngviau.

NEUŽTENKA ŠVIESOS PRO 
STIKLĄ GAUNAMOS

Yonkers, N. Y. — Bryce 
Thompson Institute tyrinėjo 
augalų ir gyvulių auginimą

nyčios pašventinime. Buvo 
susirinkę 4.000 žmonių ir 
laukė kronprinco. Iškilmės 
turėjo būt pereitą nedėlią. 
Bet jo automobilius pagedo 
ir atvvko tik vidurnaktvje.

Tyrinėtojai iš to daro išva- [Radomažą žmonių būreli, 
dą, kad ir vaikams neužten-{Pasveikinęs juos, atsiprašė, 
ka gaunamos pro stiklą švic -l^ad turis eiti ilsėtis, nes ke- 
sos. Sako, kad slunisuose pionėlabai nuvarginus, 

gyvenantys vaikai negauna: ;
užtektinai tiesioginės saulės j NEDĖLIOS ŽUVIMAI

šviesos ir dėl to yra išbliškę. Pereitą nedelią Naujojoj . .
ir liguisti. Teipgi turtinin^lAtidoj per’ atftdiffSbHhtr?— 
ku vaikai, nors turi užtekti- (katastrofas žuvo 7 žmonės, ir 
nai gero maisto, šiltus na-' sužeista tiek pat.

menys po stiklu užauga ge
rai. Bet gyvuliams gauna
mos šviesos pro stiklą neuž
tenka. Bandymai buvo da- 
rojni su žiurkėmis. Jos po 
stiklu augintos neaugo gerai.

Ką vokiečiai paro 
kavo įžeidimu

( Lietuvoje šiuo kartu pusė- kad šįmet ir grūdų ii 
įtinai karščiuojamasi dėl de- labai daug yra, tai dat 
jrybų su lenkais. Nuomonės valių užsiliks ir žiemai, 
gana įvairios ir jos gali būt 
savo pasekmėmis žvmios.

| Jaunuoliai gyvu gvoltu va

rosi prie ėjimo ant Vilniaus 
su ginklais rankose, bet se
niai juos u3 skvernų laiko.. .

[O rodosi, kad Lenkijoje atei
na kritingas momentas kuris 
reikėtų išnaudot Vilniaus 

j atgavime.
; Lietuvoj partinis gyveni- 
jmas jau labai įkaitęs ■.— kar- 
jščiuojamasi ir kur reikia ir 
kur nereikia. Tuos karščius

1 • T-M •

nuramytų. vienas Vilniaus 
Į vadavimo reikalas.
I Yra šnekų, būk tai mano- 

artistas tapkri&o 9 dieną, atvpko Bosto-Ima generolą Žukauską pa- 
; 15 dieną datyvsus dzūndriškame juokų va- -skirti krašto apsaugos minis 

“ jteriu, birk kun. Reinys
^dvasiškos vyresnvbės spiria- 
!mas atsisakyti nuo užsienio 
■ministerio vietos, būk Bis
tras manąs rezignuoti ir dar 

, (daugybės įvairiausiu vieni
m (kitiems griežtai priešingų
Tarp Vokj®_^„ ir Rusi- * DEIMANTAI I , •, •i -r* , z-, (gandu vaikščioja,jos matyt u^žęspatavo pil- York. — Frank Go-, ‘

wasky suareštuotas ir įtartas j Šiaip ekonominis gyveni- 
J N c__  Jis buvo mas neblogas. Bet uždar-

________  dfee V^J^^^Midytaa^vĮ^dąs tartiain- ibiąi nedidęjjĮ. Ūkininkams 
kiętijos prezidentą Hinden-^^8 / —-*• "Fri

burgą, o dabar Vokietijos P- Prisitaikęs jis pavogė įgo ii’ kainos nepigios.

[vertės. Kai turtininkė pasi-(bloga. Bizniai ir-gi prastai 
•gedo brangenybių, tai spėjo.

nu žodžiu Lietuva iu
Kooperacija vystosi ir 

čiasi. Kapitalistiniais  ̂
matais tvertos

Lietuvos Bankas rugsėjo? 
d. turėjo aukso už 33 milik 
621 tūkstanti 968 litus 19 
tą. sidabro už 29 tūkst. 3381 
56 et., dolerių, angliškų 
tų ii' kitokių pastovių ie 
pinigų už 26 mil. 245 tūkst; 
lt. 57 et.—drauge su kito 
aktyvais 129 mil. 781 tūkstf 
litų 24 centų. Ta suma ju 
augo nuo kokio dvidešii 
milijonų litų. Kaip klystA^I 
kurie tauškia, būk mūsų n 
tybėj nėra pažangos.

l Av. Petro parapijos salėje.

s namuose Tingus riuplau- ’g^Tai. nes javai gerai uzan- 
Prisitaikęs jis pavogė jgo b’ kainos nepigios. X al- 

deimdntų kelių tūkstančių Rimukams ir darbininkams

PROTESTAS PRIEŠ 
LENKUS

Ežerėnai, X-16 (Eltos kprjį. 
Ežerėnų miesto 
gy ventojai, susirinkt 
lių m. 11 (i. ir išklausę pranežL 
mą apie Vilniaus reikalus, 
si. iie skirtumo politinių įSft|LĮ 
kiniinų ir tautybės, pf 
savb gjlų pasipiktinimą 
lenkus okupantus ir jų 
U- pasižadėjo dėti viso 
patsangas Vilniui at 
nors ir reikėtų dėl to savo gy- 1. 
vyhę paaukoti.premieras Luther. užsienio 

reikalų ministeris Strese- 
man ir vidurinių reikalų mi
nisteris 1.........    x „

I .. .
[Rusijos ambasados iškelta- padaryti ir pasiuntė detek- J au partijos pradeda ruoš- 

įtyvus paš langti plovėją. Tas į.įs pr^e r^nkimų į ateinanti 
jau besąs pardavęs pedlio- seima. Liaudininkai su so- 
•riui Joffei. Pedliorius aiš-Jciaidemokratais jau varo 
kinosi, kad jis nemanęs kad Įsrnarkia agitaciją o krikščio- 
'jo perkamieji daiktai būtu 'nill blokas dar ko] kas tik 
Jikri. j'uošiasi. Lietuvos lenkai sė-
i ~ ,di ramesni negu pernai. Žy-

SUDEGĖ ŠEŠI Į^j tvp- — ^(,T jį(1 tlllyingi ir 
J Ballston Spa. N. Y.—Vie-lgerai organizuoti. Ką jie 

Bus padaryta na šeimyna iš septynių žmo-įmano nežinia—tai vra sfink
sas. Rusai palaiko krikščio- 

sudegė. o viena duktė nių pusę. Vokiečiai laukia
Gaisras išti- kaip Klaipėdos krašto rinki

mai išeis, bet liendrai imant |nehetilpo bačnyčiojp. liet spftn- 
jie nelabai priešvalstybiniai ir >vptitoriuįr.
•' ' Be to. vakam Jo Eksc. vys-

eina — nusiskundžiama ant 
Meissner dalvvavo ;kad langų plovėjas galėjo tą stokos pinigų apyvartoje.

' Jau partijos pradeda ruoš-
me pokilyje. Pokilis sureng
tas paminėti Rusijos Imlševi-, 
kų revoliuciją.

300 METŲ JUBILIEJUS
Šiauliai. &ių metų spalių y 

mėn. 11 d. Šiauliuose iškilimą- Ą 
gai buvo Švenčiamas šv. Petro j 
ir Pauliaus bažnyčios 300 mdhj - • 
sukaktuvių' jubiliejus. Šiose- 
iškilmėse dalyvavo Io EkscA ' 
Žemaičių vyskupas Pr. Karevi-;

NUBAUDĖ UŽ ĮŽEIDIMĄ

Berlin. — AVilhelm Jaen- 
velionies

KIK KLAIDA TEATSĖJO 
Rutland. Vt. — Medėjas 

eke. velionies prezidento alter Smith nubaustas su- 
Eberto žentas, gavo papeiki- moji Š5Ū. Jis pašovė darbi- 
mą ir pinigiškai nubaustas, ninka Albert Oberg. Medė- 
Nusikaltėlis dirbo užsienio jas sakė, kad žmogų pašovė 
reikalų ministerijoj. Jo pi-.perklaidą, manvdamas. kad 
niginė bausmė vra atrokavi- }tai hnvo voverė.- Kulka pe- 
mas trečios dalies iš jo mene-(rėjų per abi darbininko ka
sinės algos. Jo prasikalti- jas. A ieną koja sral reikės 
mas toks: Jis būdamas Itali- (nupjauti.
joj. hotelio užrašų knygoj -----------------
parašė: (iBūdami jūsų vi?- ’ RU0BĖ DIDELĮ SUKILIMĄ 
šinguose namuose, mes net' 4tof>Įj;atbis rengtas Italijos 
užmiršome, kad Hindenburg pfemfemi Mussoliniui nuga- 
išrinktas Vokietijos prezi- labinti labiau paaiškėjo. Ita- 
dentu." įlijos laikraščiai skelbia, kad

Dr. Jaenekė aiškinosi, kad buvo rengiamas anti-fasisti- 
tuomi nenorėjęs įžeisti pre- j nissiikilimas ir buvo nutarta 
zidento Hindenburgo. dvėsti Italijoj respublika. ,

(Lietuvių laisvamaniai di- 'Suokalbininkai buvo pasi- didžiojo miesto pleciaus. La- 
delį klegesį kėlią, Lietu- rergę padaryti Italijoj visis- 
vos vyriausybė pritveria jų ką perversmą. Suokalbinin- 
laikraščius už šmeižtus. Ta- kai buvo įsitaisę vietas, kur 
da laisvamaniai šaukia, kad maniebrus darė šaudyme ir 
niekur pasaulėje nėra tokio / 
persekiojimo, kai Lietuvoj.
Girdi kitose valstyljėse uįf^i- 
tdkius'dalykus ri^BSūdfižhe. 
Iš paduo^j|^į0na-a 

tome kaip kultūpngose vals
tybėse daroma. Ąns vokie
čio prasižengimga nebuvo į 
laikraštį indėta^j jo plačioji 
visuomenė nemato* Vienok, ■ 

Ivaldžia jį Lietu-.
Belgijos karalius ir kara* vių laisvamaniM, matyt, 

f lienė buvo išvažiavę j Indiją. Šmeižtą ir ro-
Dabar jiedu sugrįžo. Ten kuoja kultūringurtio ženk- 
jie išbuvo nuo rugpj. 27 d. lu).

SAVAITĖS AUKOS
Pereitą savaitę Massachu- 

setts valstijoj per automobi
liui katastrofas žuvo 21 žmo
gus. Tarp jų 6 buvo vaikai. 
Girtų draiverių pagauta 101. 
l’žpereitą savaitę žuvimų 
buvo 25.

NESIKIŠ Į STREIKĄ
Prezidentas Coolidge pa

reiškė. kad jis nesikiš į ang
liakasių streiką. Jei be val
džios tarpininkystės anglia
kasiai negali susitaikinti su 
kompanijomis, tai pirmu 
tarpininku turi būti Penn- 
sylvanijos valstijos guberną - 
torius.

VIENA BĖDA PASKUI 
KITĄ

Butler. N. J. — Sofija 
Zaikowskienė bandė sulaiky
ti ginčą tarp dviejų brolių. 
Jos žentas turėjo šautuvą ir 
netikėtai laike muštynių ją 
nušovė. Tada tas žentas pa 
si bai sėjęs atsitikimu 
nusišovė.

Jie vra lenkai.

SUGRĮŽO

pats

TYLA PER RADIO

London. — Ateinančią se- 
redą. karo paliaubų dienoj. 
Londono dviejų minutų 
“great silence” bus perduo
ta per radio.
taip: prieš pat tylą Londonopių žuvo gaisre, šeši žmo- 
ūžimas bus perduodamas per nes j 
radio ir po to seks tyla pami ■; vos gyva liko, 
nėti karo paliaubas. ko vidurnaktyje.

Jokantas, kariuomenės vadas, 
g^n. Žukauskas. Vilniaus die-t 
eezijos neokupuotosios dalies' 
administratorius kun. J. Kuk
ta. Vytauto bažnyčios rėkt.-, 
kan. J. Tumas, daugybė dvasia 
ninku ir šiaip inteligentų. Pa
sitaikiusi labai graži, saulėta, 
diena sutraukė didžiausias mi
nias žmonių, kurie ne tik kad

-i

Francuzų teroras Sirijoj
PAKORĖ TRIS ARABUS

Sirijoj, Damasko mieste, 
francūzai pakorė tris arabus. 
Tą ceremoniją padarė ant

yiso sukilimo pienus vykino 
Slaptai, kad pradėjus viešai 
veikti žipioti tikrai savb 'ro
les.

! Pavtuckdt, R. I. — Italo 
Tfirtaglio šeimynoje ištiko 
neliimė šitaip: Dviejų metų 
vaikas skiepe virte- ant ke- 
dėi Kėdė palietė skabantį

DERYBOS GREIT PRA
SIDĖS

Wilkes-Barre. Pa.—Kun. 
Curran. kura seniau pasižy
mėjo ginčuose angliakasių su 

vonai buvo palikti kaboti še- kompanijomis, dabar vėl 
šias valandas. Prie jų pade- veikia, kad sutaikius. Jis 
ta parašas, ka4 pakarti už'tarėsi su angliakasių ir kom- 
tai, kad pereitą vasarą jie (panijų atstovais. Sakė, kad 
puolė francūzų kareivių bū-> 
rį. nušovė kapitoną ir kele
tą kareivių sužeidė.

nusistatę — greičiausia eko
nominėse kovose palaiko

j stambius ūkininkus ir pra- n-
menininkus. i . . .

Per šiuos metus daug naų- damas žinomų jau Lietuvį 
jų namų pristatvta ir mies-, 
tuose ir kaimuose.
taip pat priaugyta daug, bet

turbūt netrukus įsikiš gub. 
Pinehot ir suves abi pupi į 
dej^bfts. • ' ■ ’ f

JAPONUOS KARAITIS E^^IEtlUĄJ^IDtlAUGt

.X
J

tytus dailius “Vilties” dr-jK-'J 
rūmus. kuriuose telpa mokrifet- J 
viii mergaičių bendrabutis,

vienuolių kazimieriečių.
<rwuliu'nies gausingos. «ral(į'.J

ir turiningos kalbos *"”?1

PATOGU IR PIGU
PATOGI KĖNIUI VINTĄ, tin-

ELEKTROS APARATAftg
Kaip teko sužinoti dar 

zoną mūsų Universitete tei 
rengtas elektros aparatu , 
rinti vandeni li, kuris rei 
gas studentams. Tokiam«ihd. ~.........  _

> y Kreipto į ‘ Darbininko pasiųstas j(

— K«i popiežiiftri 
dMftnojo, kad ant 'prediiie-

Wąsrrtington.—Prez. Cool 
idge su įaehta Mavflovrer 
pavažinėjo J a ponijos kvon- n> Muasolmio. tetaro rengtas 
princą ir jo žmoną. Boro pMiittfriniinas rrf fcad tas ne* 
aplankyti Mt. Vensooe^ kar’p«»ykfv nsridžiangf, » 

®ft sienos-uėprovytąAautu-- Japonijos kftndaiturn^dljoĮ liužudrti

būro negyvas. UtUtUocfak

steni prof. ’nn k anūkas.

£

j
1

&
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ttRT JOSEPH’S lithuanian b. C. ASSOCIATION 0? LOPB
R&red as seeund-class mntter Sept. 12, 1915 at the post oftleejit Ęoston, Maga.

- under the Act of March 3, 1879.” "
įįw.čtąnce for naailing at special rate of postage provlded for in Section 1103 
llpF.. Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918”

^i^hunJkav|^4ų^.'riksĮ^''-^&d-: .^^ū-votų ir deitosjiues ngriifujp,. 
jis, per esančius prie Vatikano kadįkrikščiomškos valstybės tų 
diplomatinius atstovusrpaveik- dalykų prūsams netiektų.? K
jis, per esančius prie Vatikano

Prenumeratos Kaina:
Metams ---------------------------$4.50

$5.50 i Boston’c ir apylinkėse----- $5.50
$5.50 i Užsieny ......—----- ---------- — $5.50

S-y “DARBININKAS”
įįf: West Broadway South Boston, Mass.
lo Tel. South Boston 0620

Subscriptioi} Kates :*
-___________________ $4.50
and suburbs-------
i countries yearly..

Rr- Melagystes
feS Keletą dienų tam atgal žydų-telegramų agentūra paskleidė 

būk Lietuvos Bankas nebeišmokąs indėlių ir dėl to pa- 
^Mdriusi krašte ekonominė suirutė. Tą žinią labai rūpestingai 

ir dar pagražino, rusų laikraščiai ir lietuviškieij bol- 
fe rikėliai. Netrukus šiuos pasekė socialistiškieji laikraščiai: 

MĮįujienos“ ir “Keleivis,“ prie jų prisidėjo ir kiti laisvama- 
laikraščiai.
Katalikiškoj i spauda labai skeptiškai atsinešė i tą žinią ii. 

.yujšpejo visuomenę, kad tai greičiausi? Lietuvos priešų provoka- 
nes to^-b nonsensų apie Lietuvos finansinius reikalus bu- 

ftvibšpaskleista per lenku apmokėtas iinių agentūras. Juk visi 
y/jĮaTnena sensacingą žinią apie Lietuvos finansų mmisterio Pet- 
feruĮK pabėgimą su pinigais. Ir tuomet laisvamaniai noriai tas 

kart,oi o, bet pasirodė melagystė. Panašiai ir dabar nu- 
gūijjjkn “Naujienos“ išrėžė ilgą editorialą apie Lietuvos finansų 

bedas ir bankrotą ir liūdnai atsidususios nupranašavo blogas 
ęįd^kmes. ‘ ‘Keleivis’ ’ savotišku, maikiškų argumentacijų pri-; 
Sįrašęs ir Lietuvos krikščionišką valdžią apdrabstęs, graudinasi:

te'

jeigu Jie lič

įp£ . -griūtų!"
ji? • Vadinasi, “Keleivis“ netiki Lietuvos finansų patvarumui, 

o tiki jų griuvimui, todėl mielai kartoja Lietuvos žydų spėkų 
iTantų, lenkų imperialistų ir Amerikos bolševikų prasimanytas 

nes visa tai, kas kalbama prieš Lietuvą ir prieš Lietu- 
finansus, tai “Keleivio“ ir jo sėbrų Įsitikinimu nėra stebė- 

O?^Ęųa ir Įtikėtina.
^•gr~g_Kad tokioms melagingoms žinioms kelią užkirtus, Lietu- 

konsulas p. P. Žadeikis “Naujienų“ skiltyse paskelbė šio 
^■■tūrinio laišką:

io buvo
-L Lietuvos Bau 

kurie gabena I 
nok tos pačio- 
dėmi.-. Ih> pa

iell.O?

mokė j i 
mo ‘va 
noms’ i 
jiem;' i 
nas ali
bi a u i>

auta

mus tuloi. > žyd; i oigan'zay :joi:i>, dūk lai d' ė trūku
i-ii’ linuko -keri !io>i‘. Al:;'. omai. ta žinute ‘ Xau jie
pasirodė i; tbai -varia ir r:’--' įmint i . Sekam'-;;’m. ‘Xau
numeryje ; Kita:: i i ntr - ': rtu;vrrtu oi ;:lor'iaia> nil-
ejonių --’i-ri ; l; r. 'T t;; žydą ‘antį ‘ dar ia
■pii<':a. D:;v k;ą e". a-'k- : Lmd tikus

tų j, tas valstybes konfliktams 
išvengti. Vienas politikas yra 

Į taip išsireiškęs, kad Vatikanas, 
kaipo }>olitikos observatorija.. 
Reiškįa. prie Vatikano susi
koncentravę įvairių valstybių 
atstovai-diplomatai, bųdamį 
neitralioje, ramioje nekovejan- 
čio vieneto atmosferoje,lyg kad 
per teleskopus žiūri į pasau
lio politinę padėtį ir lengviau
sia orientuojasi viso pasaulio 
politikoje. Šitas pasakymas ne
reiškia to, kad pats Vatikanas 
kaipo toks viso pasaulio politi
ką vestų, bet Vatikanas yra 
toks, kaip sakiau, ramus poli
tinis vienetas pasaulyje, kur 
visų valstybių diplomatai gali 
raunu būdu susieiti ir tam tik
rus politinius, . kartais labai 
.-varbius, klausimus rišti. Di
plomatas šli diplomatu suėjęs 
vieną kitą žodį meta ir jau šį tą. 
iškvošia iš savo priešo ar bent 
savo priešui tam tikrą mintį 
paduoda, ir. kaip Žinoma, kąi 
kurie politikos klausimai diplo
mą tų dėka taip ir rišami. Tai 
turini omeny aš ir darau išva
iki. ka<l. ar šiaip ar taip mes; 
žiūrėsime Į Vatikaną, vis dėlto 
mes negalime su juo nesiskaity
ti. Ir kairieji turi pasakyti, 
kad mes. kaipo valstybė, turė
dami, pavyzdžių iš kitų valsty
bių ir vaduodamiesi iiiūsų val
stybės reikalais, jei'griežtai ir 
kategorine-,ai sakytum, kad mes 
su Vatikanu jokių santykių ne
galini turėti ir .neturėsim, tai 
darytume didelę politinę* klai- 
dą, kuri skaudžiai atsiliepti] 
visame mūsų valstybės gyveni
me. Santnkiai nutraukti leng
va, bet jei mes, kaipo valstybė, 
norime turėti ryšių su visomis 
kitomis valstybėmis, tai. žino
ma. negalime daryti išimties 
Vatikanui, kaip) politiniam 
vienetui, nes taip elgtis jokio 
pagrindo negalima rą.-ti. Tie- 
-a. kairieji šaukia, kad. Vati
kanas visą laiką buvęs Lietu
vai priešingas. jis vi.-ą lai-

Štai tękstas to ratšo,: kuriuo 
popiežius Honorius lU yra 
kreipęsis į savo atstovą Prūsi
joje. Bet čia, yra politinis da
lykas. Pav., jei, mes šiandien 
kovojame si? Lenkija, tai nie
kas, rodos, nepasipiktintų, jei 
mūsų vyriausybė neleistų i 
jĘenkiją druskos, geležies ir 
ginklų, — jei mes, žinoma, vi
sa tai turėtum, — nes mes esa
me kovos padėtyje su ta vals
tybe. Mes negiriame ir negali
me girti kryžiuočių žygių ir 
taktikos, kuria jie norėjo pla- 
t&ti katalikybę prūsų tarpe5— 
tai y i-a smerktini dūĮykhi, bet 
jei jie kovojo ir jei prūsai gau
davo ginklų iš krikščioniškųjų, 
valstybių, tai, žinoma, supran
tamas dalykus, kad kovojant, 
negi duosi priešui reikalingų
■dalykų; to reikalauja papras
ta. kovojančių valstybių tarpe j 
priimta, taktika. Sakau jei is- ‘ 
tori ja negalėtų pasmerkti mūsų |' 
valstybes, kada ji draustų, nors j 
reikalingiausius, dalykus įvež-i' 
įti j Lenkiją, tai taip pat nega
lima sakyti, kad tai buvo ka
žin koks nusižengimas prieš 
Lietuvą, jei popiežių*, tokį 
draudimą yra daręs. Jei mūsų 
kairieji yra nuoseklūs, tai jie 
turėtų pravesti visą liniją mū
sų -antykių su popiežiais ir tik 
tuomet pasakyti, ar tikrai isto
rija rodo, kad visą laiką popie- . 
žiai buvę mums priešingi. Jei 
paėmėm faktą iš 1218 m., kada 
prūsai ii- Lietuva buvo stabmel
džiai ir paėmėm atsitikimą iš 
kovos tarp kryžiuočių,* kaipo 
krikščionių, ir prūsų, kaip) 
stabmeldžių, tai iš to dar ne
galima daryti išvados, kad visą: 
laiką ]>opiožiai Lietuvai buvę! 
nedrauningi 
pra-ti. kad 
taip i

ką buvo priešingas. tai kam esą 
su įuo santykiai palaikyti;! A a- 
dinas. santykiai .-u Vatikanu 
nereikalingi . . . šitoks galvo
jimas yra per siauras ir kaip

Reikia dar su- 
jei dabar, kada 

Livysčiusi .spauda, >usi- 
tas ir kitokios priemonės. 
Jietuvą. sakysim, tokioje 
kojv. Anglijoje ar net to- 
io.;e Į talijoje dar neturi- 
-kaus supartimo: kas yra

i !-"■* u va. kai]) joje eina gyveni- 
• ma>. koike santykiai ir t. t. tai 
ka bekalbėti apii^tų laiku po-

rėta už at pigu-'m- l.'-iim] pirm - m:-ip;rki: 'mig I.enk'š 
kų prekių Dam-.m- r kitur, m r- l:<.» prel<<‘- ir n'-lmvn rc- 
kaiingo-. Lietuvos Bar.ka- l>m <> p-mpėję- pirkli->. jog 

- nieks negmas <r-d;to -pekiiiiaemtem- užpirkimam-- užrube-
žyjv. Del fo ( <mt raliui.- Žydi; Bunka- Kami*-, kaipo tarpi
ninką.-. atsidūrė nemaloniojo pač'ėjyje. Ta žinutė. Jej kn- 
rros-‘ Xaujieno>' taip daug prirašė, yra tik pirklių -peku 
liautu kompozicija. Panašiu žinią -kl<-idima.- kenkia Lietu
vos reikalams, l'a g.i ar apsimoka ’Xauji<-n<>ni>' tokia “ži 
nia’ tal])inti savo antgalviuo<e

; .. “Velydamas Tamstom.? vi<o labo, meldžiu ši mano laiš- 
įęjką patalpinti artimiati-iame 'Naujienų' numeryje.
į, . Su tikra pagarba.
te;.. ~ P. Žadeikis, Li'-tuvo- Kon-itl;;.- (‘hmauoje’

įSKaip po tų pranašysčių jausis “Keleivis," nežinia. ‘‘Nau- 
š“ jau teisinasi. Savo prieraše prie p. Žadeikio laiško

llUVO prie
visuomet

Ikadanui vokiečiai okupacijos I 
metu mu> smaugė ir daugeli- 
mū>ų esame tai ant >avo kailio 
patyrę. —- su vokiečiais me> jo
kiu santykių negalime turėti. 
Del kitų valstybių galėtume tą 
pati pasakyti. Man rodos. po
litikas ir valstybiniai nusista
tęs žmogus taip negalėti] saky-

pn-zm. kuri.- savo rašte rašo 
“kaip girdėjom" ir kuris ture

lio vaduotis vien tomi< informa- 
j<-iiomi-. kurių jam patiekdavo 
kryžiuočiai. l<aipo artimiausi 
kovoto jai!

kraštfe “OrientšSia yČhristį-' 
aną“ NjĮplb* ^i^o'^ąisiųs bol- 
šeyiįpj., )mptefystėsei išardymo 
vąisi’us.' '.. J • ‘

BolšSVfckžli panaikino mote-* 
rystę kaipo sakrameųtą. Už
tenka nueiti pas komisarą ir 
pasisakyti, kad toks ir tokia 
nori bendrai gyventi. Nusibo
dus jie gali vėl persiskirti.
. Moterystės . persiskyrimų 
skaičius labai didelis. Per sep 
tynius mėnesius nuo moterys
tės suardymo paskelbimo (nuo 
1917 m. gruodžio iki 1918 m. 
birželio) buvo penki tūkstan 
čiai persiskyrimų. Pirmaisiais 
trimis 1919 m. mėnesiais aštuo- 
niolikoj provincijų su Maskvos 
ir Petrapilio miestais buvo 20.- 
542 persiskyrimai. Visoj Ru; 
sijoj, Išskyrus Ukrainą, kas
met dabar įvyksta apie du šim
tu tūkstančių moterystės išar
dymų. _ ■

Bolševikai neskiria teisėk 
žvilgsniu teisėtai gimusių nuo 
neteisėtai gimusių. Vaikai ne

įgali paveldėti tėvų turto. <> te-/ 
'vai vaikų. Išsimetiniai val
džios leidžiami. Užtat kasmet 
tik vienose valdžios ligoninėse 
esti po šimtą tokių operacijų. 
Vi>a tai veda Rusiją į išsigimi
mą ir sunykinią. Ištvirkimą* 
visur viešįiatauja. '

Žydams ir Svetimšaliams
Dalina Žemes į 

šiemet bolševikų valdžia pa- f 
skyrė Šimtą tūkstančių dešim
tinių žemės žydams apgyven
dini:. Į žydų ūkininkų komite
tą jau prisirašė apie trisdešimt 
tūkstančių žydų šeimynų. A- j 
inerikos žydai renka aukas Ru- Į 
sijos žydam.- naujakuriams. O j 
Austrijos žydai tam priešingi. | 
ne< jie nujaučia.' kad anksčiau 
ar vėliau grius Rusijos bolševi- 
'k i valdžia ir tuo pačiu bus blo 
Igai žvadms — kaimiečiai pra

sės ūios vyt iš ūkio.
Bolševikai atiduoad plačius 

ž'H’iės plotus' ir svetimšaliams. 
Vok i ožių trys bendrovės yra 
uuve Rusiįoi 4<K)!)()0 akrui žt1- 
jiu’s naudotis. jDlandai deri’.-i 
gaut ]>er 4IM1.IHHI akrų raliai 
Az.o’o jūrą. Prancūzai nori 
gani aštuonių milijonų aurų 
>Uiro. Taip pat ir japor.au

DARBO ŽMOGAU, atmink,-jog 
“DARBININKAS” yra tavo prie- 
telis.

pareiškėme, 
jžįtekad tai yra prasimanymas. Me- ir dabar sakome, kad keb

lumas su ‘ca>b‘ dar vi-ai nvrod.o banko -nirimo. Lietuvoje 
lyra pennažai išvy-tyta kredito sistema (visi mokėjimai, 
>pa.v. atliekami grynai.- pinigai-, o tekiai nevartojami) štai 

^^^Įęas tenai daugiaasih iššaukia pinigu trūkumą."

^^ylš-šių žodžių dar ir dabar matyt, kad “Naujienos“ kai tas 
iernasai “ Tamošius nenori Įtikėti tiesai, tad porindamos 

d'cash“ keblumus ir kredito sistemos išsivystymą, priei
tų išvadų kad “Bet visgi būtų gerai, kad Lietuva 
plačiaus informuoti amerikiečius apie savo bankų rei- 

HįiJ\-nes Lietuvos konsulo p. žadeikio informacijos, tai ne 
vos informacija, toęlel kad. jo informacija išblaško “Nau- 

pakartotas ir išpustas melagingas Lietuvos priešų ži
lo “Naujienos“ ir “Keleivis” bei kiti tolygūs laikraščiai 

au klausytų tokių informacijų, kurios eina prieš- Lieta
us. f ; . / ‘

. . os Respublikos reikalus apjuodindami, laisvamaniai 
i? ilidųkelią ir negarbingų rolę pasirinko.

M

ako. jei paimti isto-

Homov

įima ne aklai žiūrėti į santy
kius >u Vatikanu, bet griežtai 
pasakyti, kad jei istorija, anot 
kairiujii. rodanti. Vatikanas 
Lietuvai visuomet buvęs prie
šinga^ tai šiandien mes jokių 
santyki ii .-u juo negalime turė
ti. Xe. taip protauti negalima. 
Tenka girdėti žmonėse nuomo
nė
rija, tai pasirodo, kad popie
žiai. nuo pat katalikystės Lie
tuvoje Įsikūrimo ir dar prieš 
tai visuomet vedė mums prie
šingą politiką. Reiškia, nega
lima tikėtis, kad ir dabar po
piežiai savo politiką Lietuvos 
atžvilgiu pakeistų ir laikytųsi 
kitos nuomonės. Čia mūsų kai
rieji nurodo net popiežių raštų 
kuriais popiežiai draudė j vežti 
j Lietuvą druską ir geležį.Taip, 
tat tiesą kad, popiežius Hono- 
riufr ITT 1218 m. yra išleidęs j 
savo atstovą Prerijoje tam tik- 
fą raštą, kuriame tarp kitko 
pasakyta taip: “Kadangi, kąip 
girdėjom, stabmeldžiai (1218 
m. Lietuvoje dąr katalikybės 
nebuvo) nei geležies, nei. gin
klų,-nei druskos netiM i^hfent

D.!

DARBININKE!
Jau ir Kalėdos artėja. Ar pagalvojai apie 

savo gentis Lietuvoje ! Kiekvienas Amerikos lie
tuvis siunčia kokią nors dovanelę giminėms—ne- 
atsilik ir Tu. -

Lietuvos žmones mėgsta spauzdintą žodį, 
jie mėgsta gerą knygą. lx*t ne visuomet išgali ji

Gerų ir naudingu knygų gali gauti ‘‘Darbi
ninke."

‘‘Darbininkas" suruošė gražių Kalėdinių 
knygų siuntinių, kurių galima pasipirkti. Siųsk 
doleri. <> gausi trijų dolerių vertės knygų.

3 dolerių vertės knygų už 1 dol.
Jeigu nori knygų siuntinėli pasiųsti Lietu- 

von. -tai užpildyk šit;] lapeli įr iškirpęs su $1.00 
p ris i usk.

KALĖDINIŲ KNYGŲ SIUNTINYS 
UŽ $1.00

l’arurrir

■ Kniuia.t .

V<tl«čin>i ..............

PiiStri'S'ftr fiĮ/Mkritin

“ DARBININKAS“
306 Wen Broadway South Boston, Mass

>r

š dalykų! ' 
drabužių^

hų uL t,, j U jis perka pas’ 

. Mūsų laikais didžiausi ‘ ‘ kup- 
'ęi4i.p yiažydai; ne vienas jų 
ų^lijbnie!iiui liko vargdienių 
.skatikais. Žydai—pirkliaį, su- 

. sitarę; ‘ pa.J>člia kainas, — ir 
taip yavo naudai išnaudoja pir
kėjus, Žydų tėvynė yra Pales
tina, — tepirkliautų jie ten 
smiltynuose besišildydami. Bet 
ne. nes ten jiems nėra “gešef- 
to.“ 1

Lietuviai turėtų susiprasti ir 
susidouiėt “kupčyste“ savo tė- . 
vynėje. Tik reikia daugiau : 
apsukrumo, sumanumo, drą
sos. Tada sumažėtų Lietuvoje 
išnaudotojų — žydų skaičius.
- Išmintingai daro lietuviai, 
spiesdamiesi į suvartotojų 
.draugijas^ tuomi užkertamas 
kelias žydų-spekuliantų išnau
dojimui ir mandagiai jiems nu
rodoma kelias į . . . Palestiną.

Tokiapirklyba, kuri rūpina
si ne “bizniu.” ne pasipelny
mu. liet teisingu, brolišku pa
tarnavimu, vadinasi KOOPE
RACIJA. Jos neapkenčia spe
kuliantai, nes jie užkerta ke
lią jų Šnati Jojimui.

Lietuviai kooperacijos grie
bėsi prieš karą, steigdami su
vartotoji! bendroves. Pasta- 
ruo.jiųaiku Lietuvos kooperaci
ja atsirado dvejose rankose: 
socialių ir krikščionių. Kri
kščionys atsiskyrė nuo socialis- 

jtų. Socialistai subruzdo. Pra
plojo Jaukti, prikišdami kri
kščionims: argi gali būti “kri
kščioniškos" ar “bedieviškos“ 
silkė, c-ukrus, zuperis? O so
cialia leidžiamas kooperaci
jos laikraštis “Talka“ Xr. 36, 

įmatė. įsikarščiavęs, taip kri- 
ikščionis bara: “pasakykite, 
! kadaii' kur nepažiniai kopera- 
Įtyvai paskelbė socialistiška 
programą, ar palaikė tą ar ki
tą jKilitinę partiją . . .“

Taip, cicilikeriai! .Jums pik
ta. kad mes nuo jūsų “beide- 
višknč’ kooperacijos atsisky- 
rėme.' Tai pradaryta tuo tiks
lu. kad ir jūs, kaip žydai spe
kuliantai, mūsų lietuvių-kata- 
liku neišnaudotumėte. Kuomet 
krikš'ionys socialistus kvietė 
bennra n kooperacijos darban, 
socialistai pasijuokę iš to. sie
kia sivo tikslui: jie drauge su 
silkinis, cukru ir zuperiu (ku-- 
rieiiėrą nei bedieviški nei kri- 
kščbniški) žmonėms piršo be- 

'idicvšką socializmą.
. (ikam socialistai sunaudoja 
Ipdra. įrantą iš kooperacijos? 
— Minaudoja gana “didvyriš-

I kai." Šiaulių srities Bendro
vių Sąjungą grynąjį pelną ski
ria bedieviškoms įstaigoms, pa
vyzdžiui : Šiaulių “Kultūros“ 
bendrovei.- kuri leidžia bedie
viška.- knygas; socialistiška 
švitimo dr-ja “Žiburėlis“ ir 
net "bolševizmu pasižymėjusi 
Mariampolės Bulotos gimnazi
ja teras sumas gaudavo iš so- 
eialistiškos kooperaci jos. Kau
no K oojre racijos bankas dešim
ti tūkstančių skiria tai pačiai 
bdieviškai Kultūrai“ ir pro
fanes mokyt są-gos “Spau- 
du> Fondui’* (Žiūrėk š. m. 
‘•Tiesos Kelio’’ Xr. 8).

Ar bereikalingi-aiškesni įro
dymai. kad oscialistai koope- 
ratiją bedievystei išnaudoja?.. 
Lm-ialistų krautuves įplaukę 
krikščionių prakaitu uždirbti 
pinigai, socialistų pastangomis 
ir spauda, skleidžia bedievyę- 

’tę. Ar bereikia aiškesnės pro
filinius už jūsų, socialistai,- be- 
tlifVjškus darbus, liudijančius 

.jii>i] tikslus ir programas?’... 
: Kaip žydai spekuliantai pirkly- 

liii išnaudoja lietuvio kešenę. 
taip socialistai kooperacija ter
šia krikščionio-kataliko tiky- 
|ą Tilt aišku, kaip diena. 
‘Todėl džiaugtis,reikia, kad 
prieš bedievišką socialistų ko- 
opprąeijų stojo 'šios krikščio- 
Akosios kooperacijos įstai- 

įgon: Liet. Kooperatyvų CeAt>

ir krikščioniškos kooperacijos 
ne už silkes, cukrų ar zuperį, 
betuž bedieviškus arkrikščib- 
niškus į si tikinimas. " į

Tad gero kataliko pareiga 
neremti žydiškas* ir socialįstiš- 
kos “kupčystės,” bet eiti į sa
vas krautuves, dėtis į krikščio
nių vedamąsias kooperaciojs 
bendroves ir rinkti gerus kri
kščionis į jų valdybas.

Žydas spekuliantas ir jo bi
čiulis socialistas visuomet bu
vo ir bus kataliko išnaudoto
jas. Tad mes, katalikai, prieš 
žydiškus “gvoltus” ir socialis 
tiškus šauksmus statykime sa
vo susipratimą, veiklumą, drą
są, ir tuomi pačiu ginklu,-ku- 
riuomi esame puolami — ko
operaciją — eikime prieš mūsų 
išnaudotojus žydus spekulian
tus ir visokio plauko socialis
tus.

Tešaukia socialistiška “Tal
ka.“ o mes, katalikai, spieski- 
mūs Į krikščioniškąją “Koope
raciją!“ “Vienybė“

LAIKO BRANGUMAS
Vieną rytą, kai Benjaminas 

Franklinas ką tik ėmėsi baig
ti spausdinti laikraštį, įėjo Į jo 
krautuvę koks tai žmogus. Į- 
ėjęs jis pradėjo žiūrinėti pa 
veikslus ir knygas, neužmirš
damas perskaityti kiekvieną 
parašą. Po kokios valandos 
laiko jis galų gale paklausė 
tarnautoją, kiek kainuojanti 
kokia tai knyga.

— Vienas doleris. — skubiai 
atsakė paklaustasis.

— Vienas doleris! — nuste
bo pirkėjas. — (lai būt. dar nu
teisite kiek nors!

— Xe Tamsta, pas mus kai
nos be užprašymo. — gavo at
sakymą.

Prasi inkus vėl kokiai valan
dai. klausia tas pats žmogelis:

— O ponas Franklinas ar na 
mie ?

— Taip Tamsta. Jis dabar 
spaustuvėje.

— Malonėkite jį pašaukti, aš 
noriu su juo pasikalbėti.

Tarnautojas skubiai išpildė 
jo prašymą, ir Franklinas aki
mirksny stovėjo jau krautuvėj, 
numanydamas, koki pasikalbė
jimą turės.

— Ponas Frankline, kiek jfi> 
iš tikrųjų norite už šitą knygą? 
— kreipėsi žmogelis Į ji. rody 
damas deramąją knygą.

— Pusantro dolerio — gavo 
skubų atsakymą.

— Kas? Pusantro dolerio? 
Prieš valandėlę jūsų tarnauto
jas reikalavo iš manęs už šią 
knygą tik vieno dolerio!

— Visai Teisingai. — pašte 
bėjo Franklinas. — aš būčiau 
jau daugiau, negu visą dolerį, 
užtarnavęs. jeDnebfuūau nno 
daibo atitrauktas.

Palaukęs kiek žmogelis vėl 
klausė:

— Taigi, ponas Frankline, 
sakykite nejuokaudami, kokia 
žemiausia šios knygos kaina?

— Du doleriai!
— Bet Tamsta pats ką tik 

sakei, kad tik pusantro.
— Taip. Kol Tamsta čia de- 

rėjais. aš sugaišau tiek laiko, 
kad būčiau 3 dolerius užidrbęs.

Žmogus nieko nebeatsakė. 
Atskaitė du doleriu, nusispiovė 
ir išėjo prie savo darbo, o 
Franklinas grižo savo spaustu
vėm

*TEITI»NW ATSTOVŲ
PRAKALBOS

Worcester, Mass.
Lapkričio U d. vakare — 

New Britain, Conn. J
NepraJeiskinte progos išgirs- .yj 

ti katalikiškojo jaunimo atsto- 
vų gražinį įdpmię prakalbę. IF_.

S

japor.au


ir;
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§Įąn^iuą£ą§ pažadėjo bo už da

vakariene
Čion visokių vakarienių per 

metus esti: parapijos, biznie
rių, įlebono pagerbimui su var
duvėms, bet dar darbininkams 
pagerbti vakarienes nebuvo*bu
vę. Šiemet spalio 25 po bažuy 
čia svetainėje buvo ir tokios 
rūšies vakarienė. i

Šiais metais Cambridge’iuje | 
įvyko ne vienas stebuklas. Vie
nas, kad žmonės labai gražiai 
mokasi po $60 atmokėjimui pa
rapijos skolų ir įsteigimui pa
rapijines mokyklos. Nes ro
dos. su 1926 rugsėjo mėnesio 
jau bene parapijinė mokykla 
atsidarys. Sesuo Marija Kazi- 
mięriečių Motina Perdėtinė 
anuo tarpu buvo apžiūrėti mo
kyklos. Pagyrė viską ir paža
dėjo ant kitų metų keturias ar 
penkias seseles atsiųsti. Arčia 
ne stebuklas. Penki metai at
gal arba dar seniau, nieks nė 
nesapnavo kad Cambridge’io 
lietuvių parapija kada nors pa
jėgs iš skolų išsipainioti ir sa
vo klebonų užlaikyti prie baž
nyčios. Dabar ne trk kad jau 
kleboųų pilnai užlaiko, bet ir 
skolas baigia mokėti. Jau ro
dos skolų tiktai besama apie 
$12,000 ai’ $13,000. Nuo beveik 

a -$50,000 sumažint iki tiek per tų 
trumpų, laikų ar ne stebuklas?' 
Sumažinę dar neapsistoja, bet 
steigia mokyklų. Vėl gi ar ne 
stebėtinas pasišventimas:’ Ka
talikų Cambridge4 i u je?

Šių vasarą nors klebonas sa
kė jog pataisų didelių nedarys 
bet pamatęs reikalų apie langus 
pamalėvoti, pakvietė kelis dar
bininkus parapijoms tą pada
lyti. Tie tų darbų padarė pa
tįs pasiūlė klebonui kad jie ap 
šiurių visų bažnyčių išmalevo- 
ti. Sakyta padaryta. Tuoj ė- 
mesi vienas už šio kitas už to: 
vieni dirbo pakadnes^kiti mai
šė malevų. treti dėjo įvairius 
pagaržinimus. kvietkas. Štai 
už beveik pūros mėnesių Cam- 
brjdge'io lietuvių bažnyčia jau 
ne i a. Pirma buvo aprūkus, 
tamsi, dabar sviesi, graži, ma
lonu žiūrėti. Ar čia vėl-gi ne 
stebuklas. Beveik niekur dar 
iki šiol negirdėta buvo kad pa 
prasti darbininkai iš darbo pa
rėję galėjo tokį milžiniškų dar
bo padaryti ? Bedirbdami ne 
vienas nenupuolė. neužsigavo. 
() darbų tikrai artistiškai pa
darė. Todėl tiems bažnyčios

i v šufeūgtą^tūii vąkariei^

Šie ^darbininkai Į užsipeląp 
pgj^bps: Ęąrtkevičjus Stamų-. 
lovae, Bokaveckas-Kazimiėrąš, 
Bingelis Kazimieras. Ge<ižiųs| 
■Jonas, Glebus Motiejus ir ’jo-. 
iias b tinus), Jakas Vladas, Ka
volius Povilas, Kontrimas Juo- 

[zajias, Klęyas Stanislovas, 
Mockevičius Jurgis, Moękevi- 

;čhjsJuozapas,, NorbutasMa-
teuūs, Povilaitis Juozas Hy- 
lanl Avė., Povilaitis Juozas 
'.Vči'ter Avė., Samolis Izido
rių. Tocionįs Aleksandra, Ta
li ošauskas Jonas, Valatka 
Juozapas.

Tie vyrai išmalevojo visų 
j bažnyčios vidurį mokykite 
Į kambarius ir svetainę. Izido- 

riuc Samolis visus pagražini
mus palubėms uždėjo.

Vą ams dirbant moterėlės 
ir-gi neatsiliko neprisidėjusios. 
J cs ilienoinis mazgodavo kų 
v yiai pritaškydavo. Daugiau
siai pasidarbavo šios moterys: 
A aiatkienė Gracilda, M. Sun- 
Giikienė, E. Tamolynienė, M. 
Naujokaitė, A. Bironaitė, J. 
Geležinienė, A. Amskevičienė. 
M. Kirslienė ir 0, Lipienė, P. 
Čeikauskienė, M. Radvilaitė ir 
dar kitos.

Garbė priklauso tiems vi- 
: siembs darbininkams ir darbi- 
: ninkėins už tokį pasišventimą.

Laike vakarienės buvo nema
žai ir svečių: Gerb. kun. J. 
Švagždys iš Mentelių, Dr. J. 
Bagdonas, Harvardo Universi
teto studentas,J". Sakaitis, cbe- 
niistas iš Philadelphijos nese
nai atvykęs į Cambridge, pane 
lės G rybaitės Margareta ir ti
na, kurios dvi savo dainelėmis 
visas labai paliūįismino. Visi 
kalbėtojai pastebėjo didelę vie
nybę parapijinų su klebonu, 
(arė labtii ir du. rimukus už jų 
pasišventimų. > urgonininkas 
‘V. Sereika nemaž, i juokų pri
darė savo kalba ir dainomis. 
-)i> buvo cliap sue b::sas. Chap 
sue visiems labai patiko. Abel-1 . 
ra; vakarienė buvo pavadinta s 
karališka — puiki. Vedėjas 
•programų dalies buvo Aleksan
dra Potembergas, kurs ir-gi 
daup- darbuojasi dėl bažnyčios.

Vakarienės programų užbai- 
gčgerb. kun. F. Juškaitis kle-

■ Į lionas. Dėkojo labai darbinin- 
. kmns ir dalininkėms už išpuo-
■ Šimą bažnyčios ir mokyklos

e ūpe ėjo 
namon. Febia parapijai is va
karienės atliko apie$100 — bns 
pamokėt už mąlavą. Maleva ir 
įriti daiktai išpuošti bažnyčių 
jėšavo apie $350.
.’ VakMjeąjąvęs

Vieša padėka.
Šiuomi tariu viešų padėka 

visiems daibininkams-ėms, ku- 
-rie-ios darbavosi šių. vasarų, at- 
naujinime-išmalevojimę
Panos Marijos Nekalto Prasi
dėjimo Bažnyčios Cambridge, 
Mass. Lai Visagalis Dięvas, 
kuriam puošėte namų, gausiai 
jumis savo malonėmis, apdova
noja O jūsų pasišventimų aš 
giliai įvertinu. Atmenu ir at
minsiu jūsų reikalus kasdien

man žodį. .įfįp veik nebebuvo knygas pavedė^gmū.-
reikalo ilgai ir-bekalbėti apie nemvarba jiems užsakė po .-lai- 
spaildos reikalingumą, nebęnt ĮkraŠiį per manę t. y. tos Dr-jos 
šį-tą iš §v. Kįą%įm. Dr-jos ^eiįi- įgaliotinį. Tokių prakilnių as
inę* uz 1924-1925 metus primi- " ‘~ ’ 1K' i 1
nūs — imtis užrašinėti- į Dr-jų. pavardės aukščiau išvardytos, 
narius ir prenumeratą laikraš
čių. Ėmiaus darbo ir darbo 
sėkmingo, nes kaipgi galėtų bū
ti nesėkmingas, kuomet gerb. 
klebonas* pirmuoju įsirašo į šv. 
Kaziui. Dr-jos stambiuosius na
rius, gi po jo seka ir kiti.
Štai tųjų pavardės, kurie ar į- 
sirašydami į Šv. Kazim. Dr-jos 
narius, kad. gavus gerų iš Lie
tuvos knygų ąr užprenumeruo-

- " * .. . , , Įdami savo giminėm Lietuvojepne Dievo altoriaus aukoda- baikiaščiij, imokėjo: gerb. kC. 
mas sv. misai auką. , bonas kun. A. Petraitis $35.00.

Knn. Fr. J. Juskaitis, 'p0 550 l .fonais: Pranciška Si-
Švč. P. M. Nekalto Prasidč- fmavičiutė ir Marijona Gasiū- 

jii.no Par. Klebonas. p0 $2.QQ: a. Klipienė,
O. Railienė, A. Tamošiūnienė,

ŠVČ?

Bravo AthoHečiams! Šiuomi 
tad reiškiu mano didžių padėkų 
gerb..kleb. kun. Petraičiui už 
išgarsinimų prakalbų ir sutei
kimų salės, gi visiems atsilan
kiusiems ir parimusiems kata
likiškų spaudų lietuviškųjį

lengeįams. • .
y Teko' nugirsti, kad čia ųę- 
užilgio koncertuos damininkes 
Kudirka. Bus ko pasiklausyti.

Federacijos skyrius su pa
gelta (Įenfro rašt. Krušįnsko 
tapo peforganizuotas. Spalio 
21 d. buvo, susirinkimas ir iš
rinkta rimta valdyba. Sky
riaus pinu. J. Pečiura,'jo pa- 
gelb. A. Akelaitis, rašt. V. Lu
košiūnas, ižd. J. Adomaitis.

Taigi dabar senieji nemalo
numai užmiršti ir darbas page- 

I rėš. Senas Dėdukas

Prašė, kad klubas su jai.S'^b®^^^ 
drautų. Kadangi Klubas 
deda .iš i’imtų- vyrų, yra- 
rus, ir kadangi laįsvaman^||S 
bolševikai šunybėmis paširdį* 
ir todėl neteko gero vardpj?t^^^H 
klubas su-jais neprivalę roO#® 
tis ii- nesirokuoja. Šiame 
bo susirinkime rezignavo,

ačiū.

Su pagarba, Kun. St. Pavila- 
Uis,JŠv. Kaziui. Dr-jos Įgalioti
nis Amerikoje, 41 Providence 
St., Worcester, Mass.

NEWAKK, N. J.

Parapijos bazaras pasibaigė 
spalio 25 d. 'Pelno liks dau
giau, negu pernai. Parapi jo- 

Šleivienė, A. Mileikienė, V. nu pasidarbavimas buvo uolus, 
prie darbo

jinio Par. Klebonas.
Fėrai

Lapkričio 1, mėnesiniame pa- |9n^ 9r^^’ ^azelnikienė, (. 
rapiįos, skolų mažinti susirin-»Sleivienė, 2 
kūne, vienbalsiai tapo senesnis ,Žitkevičiūtė, O. Bagdonienė, E; Draugijos nariai 
nutarimas turėti tėvus, užgir- Braškienė, K. Ainoris, A. Rup- prisidėjo. Darbavosi Šv. Ceci- 
tas. Fėrai prasidės lapkričio J P.;St repe kas, J. Jijos choras, \yčių kp..
22, tęsis beveik iki Klėdų. Fė-! Gailiųhas, K. Gailiūmenė, J. 
rų gąspadorium išrinktas Al. į didutis, J. Petrulis, J. Vaičiu- 
Petembergas, padėjėjais: V. V L Matutis, A. Uosius, 
Jakas ir Jurgis Mockevičius. 
Nutarta kviesti visas draugijas 
prisidėti'.

Šiame susirinkime aukavo 
suAažinimui mortgagių Gaspa
ras Ribokas $60.00 ir Petras 
Valentas $30.00. J is seniau ■ 
buvo jau davęs $30.00.

Klebonas pareiškė jogei ei
nant per stabas,, census darant, 
nemažai irgi užsimoka po $60. 
Praeitoje savaitėje užsimokėjo: 
V. Četkauskas.$60, D. Šiurkus 
$60, P. Janiūnas $60, Dalimis 
po 10 ar 20 tai daugiau aukau
ja. Jei visi ųžsilikusreji atsi
leis. tai skolų šiemet nebeliks.

Nekaltas

rų gąspadorium išrinktas

Sv. 
Vardo dr-ja, Šv. Rožančiaus 
dr-ja, Švč. Trejybės dr-ja.

L0WELL, MASS.
' Šioje kolonijoje virto visai 

kitokia gadynė. Keletas metų 
tam atgal čia buvo stipins lai
svamaniai ir bolševikai. Pra
kalbose ir susirinkimuose jie 
rodė savo uolumų ir keldavo 
triukšmą. Pagalios ramiems 
žmonėms jų galvijiškas pasiel
gimas įgriso ir nuo jų ėmė kra
tytis kaip nuo piktšašių. Da
bar jų intaka išnyko.

Štai spalio 24 d. Šv. Juoza
po dr-ja rengė balių. Bolševi- 
keliai sumanė baliui pakenkti 
ir surengė tą pat dienų savo ba
lių. Į 
ti 300 žmonių, o į bojševikų 29 
ir pusė.

Žinoma, bolševikai su balių

sierius A. Gaidys.
Klubas nutarė surengti baii^^ 

lapkričio 28 d. Toliau nutau _ 
pagerinti daržų, kad 
atėjus būt geresnė vieta pikni^l^ 
kams.

šaltuoną-M

MONTBEAL, CANADA

Čia buvo per tūlų laiką žmpOį. 
gus, kurs vienų syk \ .uosi 
Karpis ir agentavo atitraųkiL 
me giminių iš Lietuvos. 
kui jis vadinosi M. Buzas 
kriaučiavo. Prikalbino kdis??^ 
lietuvius užsidėti 
dirbtuvę ir jis manądžieriąj^O^ 
Dabar jis dingo. Aš būvąs jJ|J

f katalikų balių atėjo ar--partneriu ir netekau indėtų-^

Valentas $30.00.

ATHOL, MASS.
Dovanos giminėm

Sekmadieny 25. X. lietinga, 
audringa. Vykstu Atholln su 
prakalba. - 
tas. nes ^as gi panašiame ore 
atsilankys į prakalbas. Bet 
štai traukinys artinasi prie 
Atholio, lytus stoja ašarojęs, 
diena prasfblaivo ir darosi 
smagiau. Apleidęs traukinį, 
nors šlapiais šalygatviais bet

A. Alekevičiits. J. Jasinskas, J. 
Anarriiūnas, M. Kabišaitis. .> 
Gotautis, O. Balčiūnaitė, M. 
I.cknitė, O. Budriunaitė. E, 
Nžurkienė, P. Paliulis, A. Sklei

Po to antruoju atveju teko 
kalbėti apie padėti Rusijoje ka
ro metu, apie Lietuvos vargus 
vokiečių okupacijos metu ir ne
priklausomybės atgavimo lai
kais. Mitingas baigėsi 11 vai.

Reikia pažymėti, kad gerb. 
klebonas savo prakalboje tarp 
kitko priminė susirinkusiems, 
kad Kalėdų ir Naujų Metų 
šventės artinasi, tad kiekvie
nas privalėtii \ savo giminėm 
pasiųsti pasveikinimų su kokia 
nors dovanėle. Dovana pini
gais greit iš minties išgaruoja 
ir kartais ne i sveikata gavu
siems išeina. Geriausia tų do
vanų. teikti knygomis ar lai

dr-ja ir atskiri švč. Trejybės pateko skylėn sumoje $40.06 
parapijos nariai. nuostolių..

Tpas visai prisleg- jkraščiais t. y. patiems Įsirašyti

nigų. Girdėjau, kad jis biiVp^g 
paėmęs $350 iš vieno žmog^uŠT^^ 
žadėdamas giminę iš Liętąįri^^ 
jiartraukti.

Aut tvoros sėdinji>T
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BOSTON, M/i SS.

DETROJT, MKIĘ.
L. D. K. S. 72 kp. svarbussų; 

brinkimas įvyks 15 d. lapkrį 
čio šv. Jurgio mokslainėj tupj'ri^ 
po sumos. Visi nariai malonę? 
k it sueit 5’ ra laiškas atsiųstas j||| 
iš centro. 'Teipgl naujos k<^ Aj|| 
stitucijos atsiųstos. Kas npę^.g||| 
gali gautu Kurių mok^fegS?^^H 
n<rniokėta centrui, tai priya^.-:^g 
dabar užsūnokūt. ■

Fin. Rašt. V. Markiuos: g

į šv. Kaziui. Dr-jos narius 
gautinas knygas galima paver
ti. kad-giminės gautų Lietuj 
arba giminėm užsakyti šv. Ka
zimiero Dr-jos leidžiamų Kau
ne laikraščių “Vienybė’’ arba 
“Žvaigždė.” Tokias pasvei- 

Dčkojo taipgi ir gaspadoriui ir kiek atsitaisiusiu ūpu, žings- kiniinų dovanas, kaip geros

?Į|Tai
;iei| Del to, jog turi svarbias stiprinau-

geria usis gėrimas šaltame ore.t

| čiąi maistingas dalis. Pirk keną 
| ’ nuo savo groserio.

L. Tolstojus

Kaukazo Melaisvis
Vertė VaL Vidngirytė

(Tęsinys) '

Jie užlipė ant kalno. Miškas. Įėjo miškan, visai suplėšė 
savo rūbus. Rado miške takeli. Eina-

K

— Sustok! Kaž-kas subildėjo ant kelio. Jie sustojo, klau
sosi. Kaž-kas sutrepsėjo kiek, lyg arklys, ir sustojo. Jie pra
dėjo eiti,—išnaujo bilda- Jie sustojo ir bildesys nustojo. Žili
nąs nuropojo, žiūri, kaž-kas stovi : arklys—ne arklys, o ant 
arklio kaž-kas. nepanašus į žmogų. Girdi,—suknarkė. “Kas 
per stebuklas!’’ Žilinąs sušvilpė.-tuoj jis nudūmė iš kelio miš
kan ir nupyškėjo mišku, nubildėjo, tarsi vėtra, šakas laužy
damas.

Kostilinas apvirto iš baimės. O Žilinąs juokias, sako:
— Tai elnias. Ar tu girdi, kaip jis ragais šakas laužo. Mes 

bijome jo, o jis mūsų.
Eina toliau. Jau -nebedaug lika laiko iki rytui. O ar jie 

eina teisingai, ar ne.—nežino. Prisimena Žilinąs, kaip vežė jį' 
lig paties kelio ir kad lieta dąrdešimts verstų iki tvirtoves;- 
bet tikro ženklo nėra, naktis, sunku suprasti. Jie išėjo aikš
tėn. Kęstilinas atsisėdo ir sako:

— Kaip nori, aš toliau neisiu,—man kojos nebetarnauja., 
Žilinąs jį prikalbinėja. i
— Ne, sako, aš nedaeisiu, aš negaliu.
Žilinąs supykor nusispiovf, bara jį.
— Nu. tokiu būdu aš “ei s! u vienas,—sudiev!
Kostilinas atsistojo, eina. Praėjo keturis verstos. Rū

kas miške pasidarė dar tirštesnis, nieko priešais save jie ne
mato, ir žvaigždžių beveik nesimato.

Staiga jie girdi, priešais arklys pyška. Klausosi,—Užkliu- 
dįnėja pasagomis akmenis, žilinus atsigulė ant -pilvo, pridėjo 
ątisį prie žemės.

* v » Taip, tikrai raitelis joja į mus. . .

Jie nubėgo nuo kelio, sulindo į krūmus ir laukia. Žilinąs 
nuropojo ligi kelio, žiūri—totoris joja, veda karvę ir kaž-kų 
niūniuoja sau po nosim. Totoris nujojo.^ Žilinąs sugrįžo prie * 
Kostilino.

— Nu, Dievas pranešė ji,—kelkimės, eikim.
Kostilinas pradėjo keltis ir sugriuvo. :
— Aš negaliu, dėl Djevo, aš negaliu; aš visai neturiu 

spėkų.
Storas, riebus vyras suprakaitavo; o šaltas rūkas perėmė 

jį miške, kojos buvo Sužeistos,—jis visai nusilpnėjo. Žilinąs < 
pradėjo jį jėga kelti, Kostilinas suriko:

— Oi, skauda!
Žilinąs iš baimės beveik apmirė.
—?Ko tu šauki? Jei totoriai arti,—užgirs. O pats galvo

ja: “Jis tikrai nusilpo; kų man su juo daryti? Bet draugo ap
leisti nepridera.”

— Nu, jis sako, kelkis, sėskis man ant nugaros,—jeigu tu 
negali eiti, aš tave nešiu.

Jis pasisodino Kostilinų, apėmė rankomis jo kojas, išėjo 
ant kelio, neša.

— Tiktai, sako, nespausk rankomis man gerklės, dėl Die
vo. Laikykis už pečių.

Šimkų buvo Žilinui,—j o kojos buvo taip pat kruvinos, irt

Jis vėl paėmė jį ant pečių, neša. 'Taip praėjo jis vieną 
verstą. Vis tęsiasi miškas ir ėjimas nematomas. Rūkas pra
dėjo nykti, tarsi debesėliai pradėjo rodytis, žvaigždžių jau ne
besimatė. Žilinąs visai, nusivarė.

Šalę kelio jie priėjo šaltinį, išklotą akmenimis. Žilinąs su
stojo, padėjo Kosti liną.

— Pasilsėkini. atsigerkim 
Jau gal nebetoli eiti.

Suvalgykim paplotėlius.

EASTON, PA.
Vieša padėka

Sekmadienyje, spalio 18 d. 
męs apsilankėme Šv. Mykolo 
bažnyčioje. Easton. Pa.

Klebono ir visų žmonių malo
nus priėmimas parodė mums, 
jog žmonės atjaučia mūsų var
ginga dabartini padėjimų. Lai
ke šv. mišių buvo suaukuota 
$107.45.

Turime išreikšti širdingų, pa
dėkų gerb. kun. S. Norbutiri ir 
visiems aukotojams už jų gerą 
širdį. Tegul Dievas padeda 
jums toliaus dirbti vienybėje 
dėl Dievo ir Tėvynes naudos.

Dėkingos,
šv. Pranciškaus Seserys

a

a

DYKAI ROMATIZMU

Mos turime nauji) 
metodą gydymui n<-' 
mutizmo, kurią mes 
pasiusime I namus 
kiekvieno šio laikraš
čio skaitytojo, kuris 
tik pareikalaus. Jei
gu Jus turit skaudėji
mą jūsų muskuluose 
arba sąnariuose, jei
gu jus kenčiat Skaus- 
Hją oro permainos. 
štai proga išbandyt naują 
ri atsieina pigiai ir kuri pagelbįjd^.^^ 
ftimtanra. -Jeigu jūsų Ihrt yra ir < ’•
niška tr užsispnčjusi Ir jokioj ,
lės jums negelbėjo, mes
.bandyt 5i» metodą, kuria mes mulĮįbŠMšpa 
žląme DYKAI išbanjiymuL '

DYKAI MUSU LtSOMIg.
Mes nepraSom nuo jusą jcįthl .rthl'. /.’A; 

m, tik prisluskit savo adresą. 
siusime jutas apmokėta paipl 
IŠBANDYMUI musų metodą.
Šita metodą pažibėjo, ' .ė ■',‘J 
tuma. Ntanralelsklt EHM Broffll A

K

Vos tik jis atsigulė gerti, girdi.—kaž-kas iš užpakalio at
joja. Jie vėl puolėsi dešinėn. į tankumynų ir sugulė.

Jie girdi totorių balsus; totoriai sustojo toje pačioje vieto
je, kur jie pasuke iš kelio. -Jie. kiek pasitarę, suriko, kaip ska
tina šunis. Girdi.—kaž kas krfimuose traška, kaž-kieno sveti
mas šuo lekia tiesiai į juos, šuo sustojo, sulojo.

Atėjo totoriai,—ir-gi svetimi; jie pagriebė juos, surišę, ant 
arklių pasodinę, nujojo.

Nujojus tris verstus—sutiko šeimininką Abdulų su dviem 
totoriais. Jie kaž-kų pasitarė su totoriais, persodino juos ant 
savo arklių, nujojo aulam

. Aftlulas jau nesijuokia, ir nieko su jais nekalba 
Atvažiavo savo ąulan, sustojo gatvėje. 'Subėgo vaikai, mė

to į juos akmenimis, žabais, rykauja.
J Susirinko totoriai, atėjo iš pakalnės ir senis. Pradėjo tar- 

Vieai sa
ko: “reikia siųsti juos toliau į kalnus,” o, senis sako: ‘.‘reikia 
jups nužudyti?’ Abdulas ginčijasi, sako: “aš už juos pinigus, 
n^kėjąn, aš paimsiu už juos išpirkimų.” O senis sako: “Jie 
nieko nemokės, tiktai nelaimę Atneš. G ir nuodėiųė maitinti 
rusus. Užmušei—ir galas.”

Išsiskirstė, šeimininkas priėjo prie Žilino ir saki*:
— Jeigi

čĮų nupįaksiji aš jus iki mirčiai.1 O jei jūs vėi bandysit bėgti, 
ųžniušiu jus. kaip šunis.. Rašykit laiškų, gerai rašykit!

Atnešė jiems popiei’io, jie paraše laiškus. Uždėjo jiems ant. 
kojų kalades, nuvedė už mečetės. Ten buvo duobė, apie tri-. 

•' jų metrų gilumo, jr įstūmė juos ton duobėn.

jis pailso.- Kostilinas svyruoja, jis tvarko jįy-kilstelėja aukštyn3 ' Alinas gūdi. kad tariamai, ką su jais daryti. V

ji v vėl jį neša keliu. .'I? X ... I . i
: Matomai, totoris girdėjo, kaip Kostilinas suriko. Žilinąs
girdi—kaž-kas joja iš užpakalio, saukia savo kalboje. Žili- 
'nas metėsi į k ritinus. Totoris nusiėmė šautuvų, iššovė,—nepa
taikė, suriko ir nujojo keliu atgal.

— Nu, tarė Žilinąs, mes pražuvę, brolau! Tas šuo tuojau 
sušauks totorius mūsų vytis. Jeigu mesnentieisim trijų verstu, 
esamė pražuvę. O pats galvoja apie Kostilin^- Koksai Mėsas 
mane pakusė imti su savim šitą dručkį... Vienas aš jau kur bū
čiau nuėjęs.

Kostilinas sako: .
— Eik vieuas, l<odel tu dri^manęs tūri žūtu

'Ref viešįs neisią; ’ nenri^eri^n&uf |; apleisti

sako, neatsiųs už'jus išpirkimo, už dviejų savai-

.2?.

M

PLEASANT MBTOD O0-

PJEĮJTO ML NKMAUMO_SįCĘ.
SAUJA. U&AIMMAB ANT.KAb

vu ii vUtarię, krauni •črduaai 
■npjBO. Pąęiną, tnl IS Ttrturię, 
Infnslon, Hfcjdys 1 3 savaites, 
kč 75c.v balsas taąlno) ' 
«kl touiihj Ir re—uitlrm, Som 
dftiite ir kmUnaiMdok

(Bus daugiau^
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r MKSraO -OALDSGA MORU

TsL Broctaoo 5112—W.

DAKTARAS J. LANDŽIOS
(SEYMOUR)

Rašo ISAEELLE KAY

“Mmdai-Driin&L” gasteur 
les po 
jas. ■ 
atvyksiąs tik po J^ųjų 
ti). ‘ ‘ ‘

rhą buk b o—c 
jmBte pirkti btanl tr 
■ą, vykia ir ąaradUą 
ttaradžlaas prekė pft- ;

Mk. KA^kRėtomas «a v t ui n ką P.N..
AuI-IAakfon.'Mam. (U4B)

NEVV HAVEN. CT.
105 Tampa Street
arti Crovvn Street

it em
ir be

ledo.

Kas nori virti ar kepti, šitos rūšies keedto 
suotas pienas yra vi 
dalykui, dH keikią,

arti Main Street
PROVIDENCE K, I..

SUMAUS
t Bostono žymus Dr. 

ck neteko šešių metų 
Vaikas rastas rinŠ- 

cąau perskelta galva. Y- 
įGpėjama, kad jį automo- 

užgavo ir įstūmė. Kai 
išimtas iš rinštoko, tai 

L valandą buvo gyvas;

PALIAUBŲ PAMI-

nt jmelua »Siu
jaku lūįfsu atvyko .kaserikoa 1907 ;ae- 

Ba.,’upleita- 
kčje.

OftąM užtarytas taata Vakarai* 
Ir nedkkhenlnK tatp-gi aenednmte 
bu* 12 clleua uždaryta*.

Lfc. i&l-l

ntaUvaR, at-. 
i* ir xwen<>

^Ateinančią seredą, lapkr. 
į d. Bostone bus paroda, 
iro paliauboms paminėti. 

B šaradas prasidės 1:30 vai.
pietų prie Beaeon ir 

jįsrtmouth gatvių.

*■ TROKAS ĮVAŽIAVO Į 
KANALĄ

Pereitą subatą trokas įva
žiavo prie So. Station į kana
lu Draiveris išplaukė.

Anuomet prezidento rinki
mų dieną, kuomet buvo 
Harding išrinktas, i tą kana
lą įvažiavo pilnas žmonių 
istrytkaris ir visi prigėrė.

ItVYKSTA I ROMA
“Eltos” direktorė p-lS M. 

Avietinaitė šiandien spalio 18 
ck išvažiavo į Romą dalyvauti 
telegramą agentūrą konferen
cijoje. Drauge su ja vyksta 
Romon jos seselė muzikė bai
gusi aftikšt. muzikos mokslus 
Leipcige, pasitobulinti šioje 
srity. Turint galvoj, kad šš 
dainininkė turi grąžą ir turtin
gą balsą, reikia tikėtis ilgainiui 
susilauksiant dar vienos rimtos 
mūsų meno pajėgos.

PAGELBŽJO SERGANČIAM 
Į DRAUGUI

Kurs Per Tūlą Laiką Buvo 
Labai, Labai Siljmas

šitaip rašo ponas Floyd Burton iš 
Jefferson, Ter.: “Aš apgailestauju kam 
aš nerašiau jums seniau kaslink jūsų 
stebėtinų gyduolių Nuga-Tone. Aš pa
ėmiau 3įfc Jankutes jūsų gyduolių it 
tapau žymiai pagydytas. Tuo pačiu lai
ku aš patariau jas savo draugui, pll. K 
T. Little, kuris per tūlą laiką lxivo la
bai, labai silpnas. Aš daviau jam dvi 
bonkutes. Jis pradėjo jausti geriau ir 
užsiorderiavo daugiau: ir dabar, kiek
vienas stebėsi iš jo geros sveikatos.”

Musų skaitytojai atras Nuga-Tone 
stebėtiną gyduolę šitokiuose atvejuose. 
Pabandyk jį. Jis yra taip paprastas, 
malonus ir veiklus, taip, kad j keletą 
dienų jus stebėsitės, kaip geriau 'jus 
jaučiatės. Nuga-Tone panaujins jūsų 
stiprumą ir energiją tuojaus, greitai 
pataisys kraują, nervus ir kūną, su. 
teiks pailsinantį miegą ir labai puikiai 
reguliuos vidurius. Išdirbėjai Nuga- 

< Tone gerai žino, jog jis veikia šlto- 
i kiuose atvejuose, užtai jie priveria np- 
i tiekorius garantuoti jį. arba sugrąžinti 
f jūsų pinigus, kada jus nebūsit užgimė- 
į dintas. Rekomenduojamas, garantuo-

BUVO SMAGU
Šeštadieny, lapkričio 7 

' dieną, Šv. Petro parapijos 
salšje įvyko Liet. Darbinin
kų. Kooperatyvės Sąjungos I 
kuopos baliukas. Žmonių 
priplaukė daug. Visi) ūpas 
pakilus, nes vakaro rengėjai 
neapvylė garsindami, kad 
būsią smagu. Orkestras ge
ras, skrajojantis paštas rū
pestingas. o bufetas ir įma-

- nomas. Jauni ir seni trypė 
net grindys dundėjo. Dau
guma sako, kad smagiai pa-

• v -I • T 1 • 1 -1 I Clintas. KeKOmeuuuojuinas, Knrniuuu-
S1SOKO 11‘ linksmai laiką pra- jatnas ir pnrdnodamas per visus aptie- 

Teleido. Kad daugiau tokiu korius, arba prtaiųskit >1.00 ir gausit 
»-• *■ r*1 T ohoeolArv
- vakarėliu!

tiesiog iš National Laba ra tory, 1014 So. 
AVabsish Avė., Chicago. III.

ŠEIMININKĖMS kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

ė Amerikoje visados trokšta gauti patarim 
inojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeimin'in- 
><e skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku- 
indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

RODYKLĖ No. 3

Virimo Receptai
Lietuviai daugiau ir daugiau prade

da mėgti užcardavimas prie s;'.v<> val
gi y. Viena ^svarbiausiu priegardžiij ku
rį Amerikonai naudoja yra Mayonnnis*> 
Dresslug ir sekantis yra pigiausias ir 
geriausias koki žinau :

Mayonnaise bf Kiaušinių
2 Šaukštai "vaporate.! pieno

3 ketv. puoduko salotu aliejaus
2 Šaukštai acto arba lemono sulčit)
%
%
%

’šssip Git “jlaat e<ąa - JinAri
I Kaiuinski i. į»rieš Keletą metų gyvenęs?
' Rrookiyn. N. Y. ■ , y ;
( 5) TAMOŠIŪNAI. Fulaa, Povilas ir.
Juoęą.,. Pirmieji ju gyvenę Kanado-į 

įje ir vadinosi Thompson, p Juozas gy-
. venęe Chicagoje.,
j leMtontiejI arba kita'.^Ae .taus žinan
tis‘prašoma atsiliepti-dUao antrašu?

1E1THVAN1AN OONKVUKTK. ts įtark

’ ptatsąrr^ oemettio. Abelnni, kits 
I ri<■MrtBOJ ywu reį kalines. Bęt U» čia 
. irtųMtamto cnttus, išgntandtun niūkius. 
AlrMlk NiR)lrtaw dalklna petstatnin J 
namu*. Krautuvė randasi tarjie l ir K 
rmtttų.
TLOOD SQ. HAR>WARE CO. 
638 Bro«dway, South Boston.

TelaptiM(e So. Boston 2700-M 
‘ Savininkai

A. P. ALEKNA ir .L GRF.VTŠKIS

VERYEČKA

90 kibelių;
STANDARD IR CHAUENGERltNO

VELTUI VISIEMS < 
Dustlio KanliBiams

namą. Vartok kacte 
kru sykiu. Visados

DYKAI
Kiekvienas leibelis turi didelę vertę^Ui 90 
leibeUų gauni labai gražią vaisiami dyfy 
Tas premijas galite gauti mūsą 
krautuvėse. Sutaupykite 90 ir 
gausite tą nepaprastą dovaną: Pttf&mte 
šiandien taupyti ir kreipkitės prie žemiau 
pažymėtą krautuvių.
Mūsą Boston’o Premiją Krautuvė Randasi

»iej\d St.. :rrtl .Haymarket ’

14 — 3-rd Street
arti R^ttorrt St

RRIDGE
105 Congress Street

49 Aborn St.. arti
’\Vųxhinpxon_St

t Pradėkite "taupyt leibeiihs dabar, gavimui; 
brangią Kąlėdinią dotaajų

Neveiklumas ii* stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos.

Veltai ItidrvittMmi išbandymo 
metodą kurią galima vanoto 

be jokio nemalonumo ar 
sugaižimo laiko

Mes .uriine metodą kun t nitai v Imu i 
dusulio. :r :ues turime kad tamsta iš
bandytum musų lėšomis. Nedaro skir
tumo. kafp reniai sergate, retkarčiais 
ar ožsisenėjusiu Dusuliu, uimsta .iriva- 
lėruiuei išbandyt veltui musų metodą. 
Nepaisant Kokiamę klimate gyveni. :ie- 
pniKant kaip iženas Ir kuo .užsiimi, jei 
<»si kamuojanųi* Dusulio, vii musų me
todu atgaivs tuojau.

Mes ypatingu! turėtume nusiusti 
tiems, kurie, nustoję vilties pagyti, ku
riems negellŽįo kvėpavimo garui,, švirk- 
atės. opiumo priemonės, durnai, paten
tuoti rukyn»i-jr t. c Mes. norime pa- 
rm|yt<. ka diatąsų .metodą skiriama >»a- 
da#tf HttjČąĮs apeįnąkiprmanis, 
šniokštimam i'r visiem Itaisienroriepiio.- 
ttatn. ' ?

šis veltui pasta tarnas per -taug svar- 
bns ir nepraleidžiamas nė dienos. Ra
šyk dabar. Pradėk metodą .tmjattK 
Nesiųsk pinigų. Tik iškirpk kupomj ir 
atsiųsk. Atlik šiądien — už iiersiuntimą 
nereiks mokėti. . . .

PARSIDUODA
!‘> šeimynų .VG-6 kamlmrių namas ir biz
nis buA*rnė-groseroė. Jei pirks nemo
kantis biznio, tai :nes išmokinsime į 

- pieną savaitė N airio Ir -biznio smvaiti- 
“ aės pajamos $1,428. Namas pų visais j- 

taisymais. Pardavimo priežastis part
nerių nesutikimas. Kreipkitės Į "Itar- 
Mninko” Adm.

$4,000 duoda $4,000 gryno pelne 
i trejas metus įdėjuA i mūrinį mi
mą su 3 krautuvėmis ir 6 šeimyno
mis. geroj vietoj, arti Broathvay, 
So. Bostone; prekė $17,000 ir leng 
vos išlygos.

DUONKEPYKLA (bokery) su 
krautuve ir visais Įrankiais, maši
nerija, trekais ir t. t. didelis biz 
nis daromas per daug metų; taip
gi 8 šeimyntj namas eina sykiu, ge
ra įplauka ir gera tirštai apgyven
ta lietuvių apielinkė. Prekė.$23,- 
000, $7,000 įnešti ir lengvos išly
gos. LITHUANIAN AGENCY 
361 AV. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Veltui Bandymo Kuponas
.FRONTIER -ASTHMA CO..
Įttoom 0D2-D. Niagara fi^Hudson Sis..

InffaM. N. V. ' "Z
Send free trini vour rnethod to: ■ ’

BOSTOH’O DRAUGUI!
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠEI! 
DRAUGUOS VALDYBOS

— ■ ■ =■ .......lėlį! '.HlU'įil ll»||l»"l Į >ll ' I
Darbo fcn<* pdaagut tik 

tuomet, jei jis pilnai sipfanta

(VERACKA)
LIETUVIS ADVOKATAS

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOS®

SOUTH BOSTON, MASS.:
414 W. Broadway

Tel. S. B. (»48

BR00KT0N MASS.
684 Ne. Main Street

Tai. Brockton 7180
KESIDENCT.1OS Tel. S. B. 3429-W

TEL. Bo. Boston 0606—W.
LHTUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
2fil Broadway, So. Boston

("Keleivio” name)
iOneo Valaudos; nuo 9 Iki 12, ano 
ildK M 6 ir nuo 8:30 Iki 9 vakare, 
įSeredomls nuo 9 iki 12 vaL diena 
ISubatomis nuo 9 Ik! 6 vak. Nedą 
doais nuo 9 iki 12 (pagal sutarti1

TwL So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Gakta staMMM ir

orao vala>dos: Rytais iki 9 vai.
Po pietų nuo 1—4 
Vakarais nuoft—0

58$ M. Brosdway, 8o. Borto*

t Naujas Lietuvis Dentistas 

|DR. ST. A. GALVARISKI 
1520 E, Broadway, S. Boston

I
 Ofisas atdaras nno 9 vą,. ryto iki 
tt ir nuo 1:30 vaį. po platų 
Iki 5:30 vai. vak. ir nuo 7 iki 9 
vai. vak. šventą dieną pagal susi
tarimą. Tel. S. Boston 2390

tŪrmliUnkas — M. Zoba.
089 E. peventh St, So. Boston, Man 

Vlge-Pirmialnkas — J. Petrauskas,
230 Gold St, So. Boston, Mana. 

Prot. Raitininkas — J. Glineckls,
5. Thoiųas Pk., South Boston. Mass. 

Fln. Raštininkas — M. šeikis,
40 Marine Road. So. Boston, Maso 

Kaaierius — A. Naudžiūnas,
885 K. Breadway. So. Boston, Mato 

Tvarkdąry.s *— I. Zaikis.
? 'Vtnfleld St, So. Boston. Mass 

Draugija laiko, susirinkimus kas trr
člą nedėldlenĮ kiekvieno mėnesio. 2 t 
▼alaadą po pf*4^- parapUo* salėj. * 
E. Seventh fitį So. Bostct ~^aaa

D. L. JL KEISTUČIO DR-JO: 
VALDYBOS ADRESAI

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zallccka*.

514 E. Broadway, So. Boston, Maa 
VICE-PIRM. — Povilas Raka.

95 C Street So. Boston. Masu. 
PROT. KAST. — Antanas Macejuna.

450 E. ,Seventh St, So. Boston. Maa 
TIN. RAfT. — Juozapas Vlnkeričm

906 K. Broadw*y, So. Boston, Maa 
KASIERIUS — Andr. Zaneckas,

611 E. Flfth St, 8o. Boston. Maa 
VARtALKA—Kazimieras Mlkailionia

908 E. Broadway, So. Boston, Maa
D. L. K. Keistučio Draugija laiko ss 

vo mfoestnins susirlnklnras kas pirm 
nedSdfenį kiekvieno mėnesio, po nuu 
884 Washlngtoo St, Boston, Maas 
130 v*L po pietų. Ateidami ant sos 
r!nk!u»o atsiveskite su savim daugis 
naujų nartą prie Maų draocljoą r 
rairtL

OR. A, J. GORMAN
(GURAUSKAS)

706 Matai 8t^ Montallo, Maas.
(Kasspas Bread Street)

DVI STUBOS PO $9300.00
Tik ką užbaigtos. 2 stubos i*> 2 šei

mynas, su visokiais naujos mados tai
symais: štymas. elektra, nbėji oiaziu'-b 
vieta 'lel garadžio. no 5 kambarius. Vie
ta gera. Netoli šv. Kryžiaus kapinių. 
Valdone. Mass. įnešimo reikia įx> 81.- 
ta». F»el informacijos matyk ar rašyki 
VINCENT B. AMBROSE. 425 Broad- Į 
•»vay. Tel. So. Boston 1007. (L-12-141 |

LINKSMUS ŠOKIAI
RENGIA' S. J. P. PR-J^. HTDSON ir MAYN.XRD. MASS.

. Lapkričio-Novem ber 26 d., 1 £ 2 S

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas užslsenfr 
jusias ligas vyrų, moterų Ir vaikų, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
aitra-violetiniais spinduliais, kwart2 
žiburio, thermo tberepa, ir kitais 
etektro medikališkais budais. Egza
minuoju kraują, šlapumą. Ir splan- 
duius savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray pareikšta*. Tefpgt su
teikiu patarimus laiškais.

Ofito vaUmtoa 
nuo 9 ryte Iki 9 vakare

381 WBST BR0ADWAY

Naminiai Pasigelbėjimai
Bile vjiistų plūtmas ant lininio audi

mo kurio negali išplaut karštu vande
niu pradings tuoj ištepus plėtmą su gli
cerinu. I^ai pastovi valandą ar kiek, 
patrink rankose ir išmazgok paprastu 
bodu.

Nuėmimui klijuotų daiktų nuo patie
salų naudok kelis lašus chloroformo 
arba ethero suminkštinimui, tada nau
dok elektriško valytojo traukiamą dū
dą ištraukimui.

I^azurkos niekad nepasiliks plotinuo
se ant darpanų jeign šmotą sodos iš- 
tarpinus karštam vandenyj snpi'si i 
lazurkuotą vandenį.

Ištraukimui aštraus kvapsnio iš iš- 
maliavoto kambario, padėk du ar tris 
viedrus su šaltu vandeniu ir lai stovi 
ten per naktį. Jeigu maliavos krapas 
dar visai neišnyko, pripilk naujo van
dens ir lai vėl stovi kelias valandas il
giau.

Grožės Patarimai
Reik bet atsargiai su gaivu snaa- 

gojimu. Nenaudotai jokio seno muilo 
ar kokio ant greitųjų parinkto plau
kams soasgot dalyko. Gaukit importuo
to castte muilo, apipiltai jį šiltu van
denim ir nupirkit vandenį iš viršaus ant 
galvos. Dvidešimts keturiomis valan
domis prieš mazgojimą gafvoa, įtrintai 
karštą alyvų aliejų į galvos odą. Tas 
paliuosuos pialskstnas, ir atgaivins plan- 
kų šaknis.

Ypatiška Svrikate
Daugelis moteruk yru va»tWamoe^eė- 

vlngamo ir negali naktį Tm
yra ypatingai su sf iwantwts kurie lakta

SAINT JEAN’S SALITE, 27 MAIN STREET, HUDSON, MASS.
Pikdąiii 6:30 raL vakare

Grieš iš Ix>well'io orkestrą įvairius šoklus. Dnugiansin lietuviškus. 
Orkestrą pra<1ės griežti kaip 7 .vakare.

Taigi gertojaštieji rietus iri apielinkės lietuviai ir lietuvaitės, kviečia
me visus skaitlingai atsilankyti j šiuos linksmus šoklus. Bos skanių 
valgių ir gėrimą. Kurte neateis, gailėsis. Tad visi ura į šluoto šokius!

Dr-jos Rašt. SI L. ŠATAS >

$1000 TIK UŽ 60 CENTUI
Atadųak 60e^ o gausi, ne pini

gais, bet žol&nis, daugiau, kaip 
41,006. Ką reOcitą žmogui 41.000, 
jer jis sveikatos neturėtą) Būtų 
visai lužfias daiktas tokiam Žmo
gui Mūsą žolės yi< kaš kita. S»- 
teikS 'Sveikatą tūkstančiams, su
teiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
viduiaua, pražalina strčną skaus
mą, kosulį, dusulį, padūkimą, 
skausmas po krutinti nervu 8U®u-

Fin. Rašt — J. Keys.
115 G mmt, 8o. Boston, Mm*. 

IM. — O. StaninMot*.
sil- 
fal-

Į-ANDARO Ir CHALLENGB ptata palakint risne vtrtttv«a rHkatart- 
>wM*et tik MUs pieno 1r cukm karta. Tsraats sutsopytl MMfae 
p Brangias preaHjaa.

. (Aoteva labos) 
Telefonas-------------------- 8. B. 4000

Tvarkdar* — a MlMirdMM.
1B4 atk Bt. 8A BMtoa. Mma 

DrMgijM reikalais kratpkltaa visados

PO GLOBA MOTINOS ŽVO

*■=

Ui

Sankštuko druskos
Šaukštuko mnštardos 
šaukštuko pipirt] 
Šaukštuko paprikos.

Sudėk sausus dalykus, dadėk pieną ir 
palengva daplak aliejų; paskui actą. 
Ss prieskonis laikys Ilgai padėtas fail- 
tkje vietoje.

Virtuvės Reikaluose
r Peiliai kurie naudota pjaustymui 

Ma ar kiti, stiprini atsiduodančių
į- ėg pasilinosuos nno vist; nemalonių 

kvapu pamerkti puodelyje kurtame bus
t' tBbėrta arbatos lapelių.
t Razinkas apdengk verdančiu vande- 
į>“ ata ir Jai pastovi biskclį pirm dedant 
5 kur manai dėti.
^,s-. Laikant namie arbatą būtinai reikia 

'■ tamsioj vietoj ir gerai uždengtą 
Hkd ji galėtų Išlaikyt pilną mvo akos] 

stiprumą.
lėk žlnpsnelĮ kepamos sodos | ver- 
« knpustns. tas užlaikys ,tn Salią

inet rankenuM* peallluonoojt jnė- 
• a irom ų šakių pripildyk ją pila* 
ttj «akų. Pnkaitlnt peilio koto 
tiek kad sakai sutirptų kada į 

*, PrtM. Tuoj nukntpštyk visą per
klok išbėga Ik rankenom laikyk 

’ rieto) iki atvka. Kai atris boa 
rtrta kaip nauja. Tik apžiūrėk 
nkena butų visai mum pirm pra-

visokią žolių

MMirapiaim, penUdrbtmo ir neputo- 
▼ ta* minties. TurMmnR Hftartf-pSod*- 
ką karšto Maltrd Mllk pirm einant gali. 
Maltad Mllk tari savyje daba knrMA 
prMaoda ■•raminimo nartam it M- 
4fia raatkal miegoti. Daktarai tMrsšo 
D kiekvienam. Taa p i ta k taipgi padt-

SIUNČIAME PINIGUS I LIETUVĄ ir kitas šalis Litais ir Doleriais, 
pagal Žerutausf rflesteį kursą, siunčiame pinigus jau nuo pervirš 20 
metų ir dar nei vkno pinigai neprapuolė. Rašykit o gausit pilną in- 

_ formacijų kartink afuotlam pinigų, per paštą arba” telegramų, šw 
7 , antHMte:' ■

JOBEPH G BOGDEN
DuBois, Pennsylvama

MrtrriftMtro ukkmCs fatarNavimas vferoea ArttrtfifciMuosE
g*talJS*kgtttaoa įsišoktas* rtiiHMaiiii

VAIDYBA
Plm. — Z. ZMkfeoft,

61 Story 8t. Sf- Boston, Mana. 
Vice-Pino. — A. * Jaftošonienė,

1428 Cohnnbia Bd_ So. Btaoo, Maa
Prot Balt. — O. Slatrrtanė,

PtiJt. Rolt. - VI. MiekeviHm, 
. 406 Thfrd St, S. Boston, Man

R—iifrnctjoą Tetaptam*: 0TTO-BL 
Ofiso Tetefonse So. Bosime

■aatdeoclM

D. A. ZALETSKAS




