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Žinios iš Lietuvos
Gsbernatorium
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KLAIPĖDOS NAUJAI 
UUBZRNATORIUS

Senajam Klaipėdos gu- Fair Trades League buvo 
bematoriiii Budriui rezigna- išleidus pareiškimą, pasmer- 
vus, Lietuvos vyriausybė kiantį kietųjų anglių kompa- 
nauju gubernatorium Klai- nijų apgaudinėjimą visuo- 
pedos kraštui paskyrė Joną menės. Lyga pasirėmė ang- 
Žilių, (gerai amerikiečiams liakasių vado Lewis ųurody- bininkų ištirti jo padėtį, kad; 
žinomą veikėją). mu, kad kompanijos maišo7 --

Jonas Žilius ton vieton pa-'gerąsias anglis su blogomis nnD.
.skirtas klaipėdiečiams pra-(ir parduoda mišinį už gerą-j (Žydai buvo paleidę gan- 
šant. sias anglis.

ŽYDŲ BANKAS KEBLIOJ 
PADĖTYJE

Kaune žydų bankas atsira
do keblioje padėtyje. Tas 
bankas sulaikė operacijas., iš 
užsienio suvažiavo žvdipbah- >

. . . šreiškiasgžlžinojus ar gamnto ar ma: jotįną_ &

Pa^g^^P^Fi’ancijos 
autoų^i^g luditai, vie- 

nas aOmiamž r , kitas 18 m:

sulaukė šeimynos galvos žiau
rios mirties, policijos protoko- 

!lu, laidotuvių be bažnyčios 
" • . o velioniui mirus,

iš antstolio gautas pranešimas, 
kad varžytinės paskirtos 13 

Velionis buvo labai 
Daž !'-;«ldingas. Tarnaitė pasako- 

nai taip atsitinka su tais, kurie l<a<’ nusižudymą jis 
j kelias naktis nemiegojo, niel- 
idesi ir patiko ant stalo maldų 
i knygą. Velionis pasakojo ii' 
įmano, kad po jo mįrties. atsi- 

_______ v4_Hik,iviv , |žvelgiant į mažus vaikus, sko- 
dienomis Panemunėlio I * j k^KJinias bus sustabdytas.

IŠĖJO IŠ PROTO
-I- Gireišiai-Vaičiūnai (Pa’neniu-
rnėbo vak). Nesenai išėjo iš!
proto buvęs vietos valstiečių aPeiSU • • 
liaudininkų pirmininkas Kazys 
Bieliūnas, kuris labai rūpinosi 

į savuosius sustiprinti, tačiau .
Dievas kitaip pakreipė.

pusgyvė miesto
Klovanskaitv. ’v
puolė. Možiui)!:!.'..
kad norėjo nusižudyti.

gyvenjg

TRAUKIAMAS ATSAKU. 
MYBĖN

Biržai. Vietos arešto naniųį!; 
viršininkas p. Puodžiūnas tratini

TKti nu- laisvai pradęda iš visa ko. yp,< 
erkimas iš tikėjimo, tyčiotis, 
imą gil-t _—2---------- -
tai. teis- 

juokūsi ir
ATSIVĖRĖ VERSMĖ į

Panemunėlis (Rokiškio ap.) į priežiūr Buvo 
iiieji, laikoĮbi- 

Biržų arešto namuose, miestų 
girtuokliaudami ii' trukšmaliĄ;  ̂
danii nemaža padarė policijai 
darbo. Buvo girdėti, kad vi'W^ 
nas iš >iiimtiijų piliečiu-i pavo?;^ 
<‘-ęs karve. Bylą veda ToisbĮ^.j^

«■ - i, i , T • -r-i • • • tyčiojosi. Aix
Kietųjų anglių d;b kad Lietuvos Emisijos kušiai mmiūt 
atsiuntė laišką bankas bau kruti jas. Pąsi- rod-

j • i r\ irocl fui Fvii-vrv ronlno in -aiskmdamosi,

’sias anglis.
kompanijos
(Lygai, i '“
jtaip nedaro ir prašo kaltini- bankas bankrutija).

Ne\v York. — Laikraščio atšaukti. ii______________

AUDRA DEL GRAŽYBĖS 
KOŲTESTE

pike susirin-p*ioiuis ......... .
rankomis .bažnytkaimyje viduryje kelio, !^až’n,_ niintis privertė 

■ ' 1 -■ - - 'velionį atimti sau gyvybę, bet
aišku, kad tas padaryta ne 
sveiku protu, bet tokiame žino- 
p.-uis sielos stovy, kai gailestin
gas Dievas atleis jam jo nuodė
mę ... O tuo tarp*u gaila žmo
gaus ii- jo šeimynos.

netoli “špitolės.” atsivėrė 
versmė, iš kurios teka vanduo 
ir slenka smiltys. Vieną vi
durnaktį p. Biknevičius 
žinodamas įklimpo su pora 
kliu į tą versmę, bet žmonė: 
gelbėjo. Reikėtų ją aptverti.

giljotinų:

NU AIMĖS
va-
ar-Daly Graphic redaktorius 

patrauktas į teismą. Reika
laujama atlvginimo $1,000,- 
000.

Tame laikraštyje buvo ap-

KIEK IŠĖJO MOKESČIAMSIŠGELBĖJO
Havana, Kuba. — Haiti -! Neiv York. — Aprokavus ’ Newark.\^-Į tbteris Adeila 

jos laivas Ville dės Cayes, visus mokesčius — federa- Pranas .53 mk iJnžiaus. buvo 
gabenęs 200 darbininkų i liūs, valstijinius ir miestą- pritroškusi Bląis,. kai na- 

rąšyta nesenai buvusis At-Kubos plantacijas nenusken-vus, pasirodo, kad tam rei- me kilo, gaiš) 
dantie- City’je “beauty con-|do, kaip buvo pranešta. Lai- kalni žmonės išmoka po 12ĮA Hai’ry Ha 
tęst,”kur p-lė Fay Lamphier.vo mašinerijos buvo pagedu- . iš kiekvieno gaunamo dalo- nešti, bet 
iš Kalifornijos gavo titulą sios ir kitas laivas ji bėdoj jio. rt: ini° — -----; ^"jL-
“Miss America." Aname|užtiko.
laikraštyje buvo rašyta, kad 'są be valgio ir be vandens, 
titulas išanksto buvo nuskir
tas ir taip kontestas buvo su-

■ggj > fušeriąotas. Pasirodžius ši- 
® gt^iaiirasyniiu, audra *Wo 

________ Ii—a■

Tardytojas.

. Gi 1913 m. išeidavo pi-, buvo n 
Darbininkai jau be-liečiams tik po 69c. ant kiek- rianti 380~wi 

vieno gyvenamo dolerio. kojotos,-^Į

Pirmininkas išmestas iš vie
tos ir daug kitų valdininkui 
gavo “kiką." “Nukentėju
sieji" užtraukė bvlą-prieš 
laikrašti, kurs tą aprašė.

Gal ir minkštų an^ių ka-į 
ši^i šustftiKim

Anglių
&LIŽNĖ

GAVO $10,000, BET NEUŽ
TENKA

Providence. R. I. — Tur- 
tininkas Daniel F. Holmes 
per 10 metų buvo susižieda
vęs su Emma TV. MTiittaker. 
Dabar tas turtininkas, turis 
55 m. amžiaus, vedė kitą 
merginą. Tai anoji mergina 
turtininką patraukė i teismą 
reikalaudama $50,000. Tos 
sumos reikalauja nežiūrint į 
tai, kad ji jau yra nuo jo ga
vus virš $10,000.

NUSINUODIJO
No. Abington, Mass. — 

James A. Mason, 53 m. am
žiaus, buvęs knygvedis ir da
bar netekęs darbo, nusinuo- 

. d i jo. Tą padarė gazu savo 
namų skiepe. Ji negyvą ra
do jo sūnus, 10 m. amžiaus, 
iš mokyklos parėjęs.

PRIVISO VAGIŲ

Panemunėlis (Rokiškio apsr/j 
M ūsui apylinkėje priviso be ga-gS 
lo daug vagily Tai. žiūrėk,^ 
si veržė j kamarą arba svirnu 
tai ūkininko arklį nujojo. Bętį 
visgi su laiku pavvks nelabi^BW 
sugauti, tai už viską nukent^j^^

VIETOJ MALDOS PASI
STUMDYMAS

Paluobiai (Šakių aps.. Griš
kabūdžio vai.). Nesenai man 
teko būti Paluobiuose ir štai ką 
pastebėjau: sustoję pas duris 
trys jauni vaikinai ir stumdo 
žmones. Priėjus renkančiam 
aukas klebonui, prisitaikę ti-* 
patys vaikinai stūmė žmonių 
būrį ant klebono, kuris tik t i b: 
stisHakiė į.žmones neparvirtęs 
/^Jtaįg,(daro. doras.Jaiyiįniąs

APDRASKĖ
Prienai (Marijamp. 

Spalių 13 d. .pasiutęs 
apdraskė tris 
kęs ant gatves

IŠ KERŠTO KUMELĘ 
SUBADĖ

Antazave (Ežerėnų aps k r.) 
Malatiškių kaime pil. Verža. 
Jonas susibarė su pil. Veržu 
------ - Pil. Vei’za Izidorius, į

i .Kaimynas
? f-ją norėjo iš-
Wigi moteris

Izidorių.
radęs lauke pririštą pil. Verzo.- 
Jono kumele, peiliu ją subadė. 
Mat, kokie “didvyriai” mala- 
tiškėnai!

ĮBKi, sve
čiai neva- 

S?’ji sudegė.

dota be ypatingįp-ęererrioni- 
jų. Grabą padarė karaliaus 
dvaro karpenteriai iš ąžuoli
nių lentų. Ji gyveno ir mirė 
dvare Sandringham’e-ir lai- 

sutarti pradėjo Jojimo ceremonijos buvo pa- 
Todel jis paraše prastos. Tik tas buvo pažv- 

t? prez. Codidge’ui laiška. Prtzidentm Coolidge'ui laiš
kui- aiškina, kad galės kilti k?> nurodydamre kompam- . 

inkštųjų ansrliu -i’-’ karties nesilaikymą ir 
klausia ar valdžia neketina 
užtarti darbininkus. Jei ne. ■ 
tai tada ir minkštųjų anglių 
(kasėjai eisią streikam 
1 Kol visuomenė negauda
ma kietųjų anglių dar gan-.

bimnkų buvo ramybė. Bet 
<Le\vis nurodo, kad kompa-

Kietųjų angliakasyklų dar- -nkKs s£no 
bininkų vadas Leivis pasiun- ^au^T’-' 
tė prez. Coolidge'ui 1

GRŪMOJA NAUJU 
STREIKU

streikas ir m 
kasyklose.

Kietųjų anglių kasėjai jau 
streikuoja nuo rugsėjo 1 d. 
Jau jie išstreikavol2 savai
čių su viršum.

Minkštųjų angliui Kasėjai na i jų vietą minkštųjų ang- 
į Illinois. Indiana, Ohio ir va- lių. tai dar pakenčiama, bet, 
karinėj Pennsylvanijoj gan- visai pritrukus anglims bus) 
na karines algas ir tarp dar- visiška bėda. i

Francuziį kabinetas vėl 
puolė

mėtina, kad karalius ir 
daug kitų didikų dalyvavo.

Kopėnhagen. — Rusijos 
velionies caro motina, našlė, 
kuri suspėjo pabėgti i -Dani
ją sunegalėjo. Ji yra sesuo 
tik ką mirusios Anglijos ka
ralienės Aleksandros.

Javidžių kaime, tatąyiT>rięčkų 
įklimpo į bal^karvejH;RiSItų? 
vakare nesulaukęs karvės, pra
nešė- policijai, būk jo karvę 
brolis pavogęs, kuri .policija 
areštavo ir patalpino Į kalėji
mą. Netrukus žmonės rado ba
loj? įklimpusią karvę.

Javidžių kaimas yra labai di
delis ir jame yra daug gražaus 
jaunimo, bet čia nė vienas ne
skaito nė vieno laikraščio ir 
kultūros atžvilgiu labai žemai 
stovi.

apskr.). 
šuo čia 

berniukus, suti- 
Įką<tų tarpe y-

■ ra vienas “Žiburio" gimnazi
jos TU kl. mokinys, šuo išnešė 
savo kailį sveiką, nežiūrint j. 
pastangas jį nudėti.' Kad tai]) 
daugiau nepasikartotų, reiki;', 
patiems Šunų savininkams su-

tus. Prienuose jų yra devynio.- 
galybės—pulkais bėgioja. nor< 
ir bastūnai policijos naikinami.

bet 
Lie

KALĖDUDOVANDS 
IOJVOM

i Kalėdos dar tolokai. 
Kalėdų dovanas siųsti j
tuvą, >tai jau tikrai laikas. 
Pasirūpinkite tuo reikalu 
dabar, be atidėliojimo. Gi 
kas Lietuvos žmonėms malo- i 

  - niausią gauti iš Amerikos? 
NUVERTĖ KABINETĄ sis Teismas turi išspręsti ar ^itų pluoštas. Tad per Lie- 
Francuos naujas ministe- valstija turi teisę pakarti U71’) Prekybos B^vę pa* 

riu kabinetas, jįministeria- žmoCT. kurs dar federalia- s1^ savusk^ns L.rtuvo- 
- ’ L. ± tn-ri cpdėtl kalėdinės, dovanas dabarvęs kelelį savaičių, tapo nu-mekalejune ,edeti -5 LletaTul prekvbos

griautas. Nuverto parlamen- metus. pertai^ ,§u kitais

pinigir siuntimo Lietuvon 
NEDARBAS MEKSIKOJ būdais yra visokių bėdų, bet 
Meksikos Darbininkų "kon- su mūsų perlaidomis nėra jo- 

federacija skelbia, kad daug kin bedi?. Tai senai žino- 
jdarbininkų kenčia vargą■ dėl mas dalykas. :c4y 
nedarbo. Bedarbių esą ąrti Naudokitės musų Jiktarna-.
200,000.' .virnii šh»ika.rtuir>kisadtt.

_____ _ __ ; Siunčiame pinigus ar j už 
imtą Lietnvą^ v Tenisiunčia- 

DEL GANDRO KLAIDOS ma dolėriaisp bet :adresatai 
Fall River, Mass.—Joseph jioredąnii gauti viętėeiKpini- 

fe. išiiašiliėjo su vienų teatro .šiuo kartu išsisuko nuo pa- Kefei ėmė mušti pačią už tai, gafe, gauspagal dienos ląir- 
^^ ft^ūadžierium. Tėvas tam korimo. Kadangi jis prieš kad jai gimė duktė, o ne sū-ną, ' 

. Tada polieisto nužudymą buvo ap-nūs. ~_'
duktė suvaidino tragingą ro- vogęs paštą ir už tą turi at- ka8 buvo pastatytas ir nu-' 

« sėdėti 25 m., tai Attgščiausy- teistas užsimokėti $50. f

NEIŠKENTĖJO TĖVO 
’ PABAUDIMO

New Bedford, Mass. — 
Joseph Nuneš subaudė sa- 

J vo dnkter. Tada duktė su- 
\ sierzinus solo pro langą 

ir nukrito nuo treciojo 
,jp. augščio. Ji mirtinai susi- 

žeidė. Mergina yra 19 m. 
amžiaus. Ji buvo palinkus

to atstovai išreikšdami jam 
nepasitikėjimą. Nesutikimas 
buvo dėl finansų.

Tie ministeriai mfnisteria- 
vo tik tris savaites.

PAKORIMĄ SULAIKĖ
Hartford, Ct. — Galvažu

dys Gerald Chapman, nu
leistas pakorimui už polieis-<• dualaus. uuvu puuimus Įieioias puKuiimui uz*

||>į mokytis į aktorkas ir jau su-|to nužudymą New Haven’e,
A.-U..X,.... _ A A. Y 1 a— -l-~ -r>n_

^^'■fttįnadžierium. '
Sfjgįiežtei pasipriešino.

> Atilr+'ži. cilT-ai + r>nrri

CHORAS PUIKIAI GIEDA
Paluobiai (šakiu aps., Gr|į 

kabūdžio vai.). Nesenai' 
teko būti; Paluobiuose^

’ fe‘!TŪMŪri1

tį vietos giesmininkų
Garbė už tai vargoniflinlįąę^^g 
kad taip sutvarkė' chorą.
žu ir linksma! .

NUSINUODIJO ’
Vaškai (Biržų ap.)'. Žvirb'L^^P 

linių kaime vjtriveliu įr 
Jin nusinuodijo pil. škerpaite- 
Agota. 24 metų amžiaus. Prię-^ 
žastis — nelaiminga'^ioilė.' £./|||

SAVIŽUDYBĖ
Betygala ( Raseinių ap.). Be

tygalos parapijoje nusišovė 52 
metų senas dvarininkas X.. pa
likęs našlę ir 3 nepilnamečius 
vaikus. Grįžęs iš Rusijos ka 
rui pasibaigus, velionis rado 
savo dvarą sunaikintą. Netu
rėdamas lėšų negaKjo atsigau
ti. atlikti rekvizicijų ir užmo
kėti žemės mokesčius, be! nu
alintų laukų ir nederliaus kas
met pirkdavo duoną šeimynai 
ir darbininkams, kumečiams, 
kurių jam tvok iečiai paliko 
daug. Pasiskolino, pinigu iš 
žydo ir -vietos turtuolio ir su
laukė to, kad rugsėjo 22 d. 
Teismo antstolis .aprašė visą jo,kuris apylinkėje žinomas, kaip 
turtą už 2000 litų, nes skobu- (-žmogus nepilno proto, kuriam 
tojai įkainavo tą turtą labai pi- pačiam reikalinga globa. Taip 
giai. būtent, metinius kumelio- bent žmonės kalba. Minėtas 
ktis po-15 litų, arklius iv kar-seniūnas kai kada iškrečia pi->

TAI BENT KELRODŽIAI
Lukšiai (šakių apskr.). Čia 

v-a labai “gražia" lietuvių 
kalba keliavedžiai parašyti, bū
tent. “į ■GRJSKBūdĮ,.’.' “į. Šęt- 
Kiuš;" turėtų būti: “Į Griška
būdį." “T ftaknis?*9; -'Tai-^B 
“lietuvių kalbos Žinovai?-’ Ar
gi jau negalėtų kas tinkamai 
parašyti ?!

GERESNIO NERADO
N. Radviliškis (Biržąąpsk.l 

Kašeliškių seniūnijoj Išrinktas 
seniūnu tūlas pilietis Katra.

is apylinkėje žinomas, kaip

ves po 50-60 litų ir t. p. Teis- 
jno.-antstolis davė 3 dienų laiką 
skąja/; apmokė t i,nes kitaip spa
lių./ dieną bus paskirtos var
žytinės. Tokiu būdu skolinin
kui užkirto kelią parduoti ką 
nors iš savo turto, pasiskolinti 
irgi nebuvo galinta. Nelaukda
mas .gėdos — viešų varžytiniif, 
atsiprašė žmoną, apsirėdė, pa- 

. l.r'įsakė važiuosiąs Baseiniūosm;
aigime auKie, o ne įėjės j Kuegatnąji nusišovė
Pneš teisėją kattmin- §fcpdR

liečiams “šposų,” tai tada pi
liečiai kaltina valdžią. Kaz
liškių seniūnijos piliečiai dėl-to 
išrinko pil. Kutrą seniūnu, kad 
pastarasis sutiko dąrbuotįs be 
atlyginimo. Gėda kasmiškio- 
čiams, kad rinkdami' nežiūri 
ką išrenka, o paskui kriltina 
valdžią!

SUVAŽINĖJO SENUTĘ
Tmbr&dks f-Ęžerėnų ap$k,). 

Tūlas pik- IMiiiis 
neSamas po ’aiįestelį, 
io pik Nnprienę.- 70- metų

OSfiOBiSii

NEĮSILEIDŽIA KATĄLI- p 
KIŠKOS SPAUDOS ,f

Biržai, šalia valdybos yra 
kioska< laikraščiams ■ pardavę 
nėti. bot iamč nėra katalikių 
ku laikraščių, išskiriant RLtfeįž 
tūtą." 1’atdavčias -aiškinu 
kad valsčiaus viršūnės neleidi 
džia'katalikišku laikraščiu pap-r 
davinėti,. Ar iš tikrųjų taip?

■^įį

,-sg

ik?-

STAIGA MIRĖ,,
Biržai.. Vaiantiškių

]ias ūkininką Karsokį Adol^^^^ 
daržinėje ant šieno ra: ̂ lavFta 
nas Kregždes Petro, kuris-
minėtą ūkininką' tatnaVO'i 
daržinėje ant šieno - vįsuom^^^^ 
gulėdavo. Kregždė-iš vakSĘfe^^^ 
truputi silpnėjo, o rvtą jau n?
r ' •begyvas.

GAISRAS
' Birštonas. : Spali b
Birštone kiM‘!gąisr«tf:. ’-Sude^O 
vienas narna-. Nuostol i ai
dideli. Atsargiau sn
kad kį!<](}jfrU) appadaryti£4..... ■”
(’esnĮUĮ niiy.^tplių Jiiūsų svei 

"viiofrtlniol

NfeaiiS ‘ Vieton Varžytinių feimyna

NĖLAliHNGiSfAT

kekM
Biržai. Kirdonių kaiirfejkj 

tiant mašina jartti: 
dešinę' intiką-'tiii. KEd© 
knis * Dažnai girdėihta^g 
•sitilęiirnj iv kiimj^sjetps^l 
■ketų su 
•ginu.



(TĘB WQ^KKB)

■^^dinunižmis—žydų kęršf 
įaįįųb jKomųžnzmo * gražiais

ed every TUESDAY, Tikį UKSD A Y and SATŲRPA^ 
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JIDiT JOSEPH’S UTHUANlAN R. C. ASSOCIATION OY ĮABOR

•JJSntered as secvnd-class matter Sept. 12. 1915 at tbe post Office at Boston, Masą.
under the Act of Mareh 3, 1379.”
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Act of Oetobey 8, 1917, authorized on July 12, 1918”

__ Subscription Kates: I Prenumeratos Kaina :
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U. “DARBININKAS”
įŠ66 West Broadway South Boston, Mass,;, ayi!linkt, užtektina^' - . .
fc Tel. South Boston-0620 Kad ii- tobuloje Amerikotė.l sos Jrarį>®aėmė iš'Stasio

1 - - * - ■ ■ -•1— ■ -■=?-=■= ąi-o-i čja nėra Įvairiu prasi-

BYSIS VILNIAUS SEIMAN JO ĮTEKMĖ Į LIETU VIII ŠX “Z
’ ■ POLITINĮ GYVENIMĄ į" 'kiiii k s”

į v , mnvbėmis. Štai nesenai
lx. , Kauno dienraštis “'Rvtas"'\ ventom Dmvn \ ii-: , . • ,' • '• • paduoda Įdomją žinią apie 

]:všių bvlą. Iš tos žinios ma- 
tvt. kad valdžia kovoja Įvai- 
riiK uedorvbes. Žinutę per-

Ft

Nor> tryliktame ir 
liktame Šimtmečiuose 
'buvo didelė ir milįll! 
pos valstybė, bet >us 

"Lenkija, netiktai ka<. 
daugiau pusės -a\o a

somyJr.-> pr;-•.’<> ;u>!za<ujl:. I.;u- 
kui bėgant, ii-uk;’.: >i:<-khjo lai;

-pavesti dalykus, kad !i'-tiivi> 
.v$L0rėdaina> pasiekti ;f;kšt'->ii: ■ 

mokslo, turėdavo vjkli Lenk’:
'čjon arba kur i už>ieni. Tokiu 
rpatlėtis buvo keiik.'iaiug'iuusiit 
Lietuvai, nes jaunimas pradė
jo vesti svetimas mergina- >ui;
fiž moteris. Ilgainiui visi Į.L 

. tuvos didikai atsižadėjo savo 
Lbočiu kalbos, papročių ir vi- 
' sri tų tradicijų, kas juos rišo su.
kadaisia galinga Lietuva.. Ji-- 
netiktai ką atsižadėjo >avo bo
čių kalbos, priiimfiumi .-vyti
mą kalbą už namų, kalbą, net -r

- liaudį pavergė įvi
• bijos atgabentą v 
džiavą. S i b 
mu viskas ka>

- paniekinta, n 
prastą, kaimietį >

'^bėjo lenkiškai. ] 
tas su j>onu tarė, 
kiškai, visokį d v 

‘visi <tengė>i pom 
kėši lenkiškai, 
.tiktai tas 
tejtaliko 
kalba.

Daugelis amerjkie^įiĮj 
lankiusiu Lietuvą, .pįkŲiim;' 
{Lietuvos valdininku rnes<įžr-i 

11 i ugm i iu iiy netinkamoj pa
reigi! ėjimu ir visą bė^ą-^sMe- 
džia valdžiai. Kad Lietuvo
je esama ' blogu valdininkų! 
niekam ne naujiena. Bkęų!

- Reinui. 19(»5 m. gruodžio 
•"> dd.. kur mivažiavę apie 

• š vi.'<» l.ierivus atstovą, 
rė rezoliuciją, rrikalaujai;- 
l.ivtuvai auloiiomijo> >u 

■ \ "miitijv. išrinktu vi
liu iygiu. tiesiu ir slaptu

pastangom!?-

Uli. nes

<‘ienos vai autosonirjos
paskelbimo iki;

:<>s nepriklauso-!

mini >u>iprati- 
nepriklausomy-

Pasidėko-
]>a!eistu 

karo lai- 
lietuvis

U i nes ne-1

'ptmzdinanie.
••perintą Šeštadienį Vy- 

riausiči- Tribunolas >pn-n<lė 
apeliacijos in>tancijoje bylą 
‘ "A'ii'ic Ežerėlių ap-krities 
ži me> tvarkytojo leno Juo- 
. :nm kaltinamo kvšius ė-

birkŠtė-h'

tės 
‘api

■ -bau

I1111SU

kraštu lietuviu

mus.

'teikta pliekio tel.- 
suteiktos tej-ė> 
dais pradėta va 
net spau>iiinta> 
dis tapo įstaty 
mas. , Čia vėl Ii- 
prisiėjo .'iivaidii
lietuviu istorijoj rolę. Lietu 
vio motinai prisiėjo athkti ti
kybines ir politinė- auklės pa
reigas. kurias ji niokojo ir su-? 
gebėjo nors prie 
apystovn geriausia

tuliku. Dėka tos
Jpyttės rūpesčiui, i 
kėnio Valančiaus,

^.Baranausko. Gimt
^Aožinskio. Kapso, -lakšto. Vaiž

gauto. Prapuolenio. P>a>anavi

Fed. Sekretoriatas

AR ESI KATALIKAS

U Z

l’.’.llkl!. H. k r., i ji- pin'mus moki jo. T >-
okijui >avn 1 a:k ra.- '-ia i šmeižia katali
i u-1 u vi n ka- ku tikč-jinią. bažnyčią, jų va
ih’tuvio ma lius. b<-t infisų •'kataliką'"
ne- si.-ilmi .'■kaito, remia, duoda pisigns

Lankanti). 1'.k‘uuit' žmonoms . . . Gal joki
cau-ko. Vic kitu tauta tokių <lvi vidžių

lės ir savo broliu lietuviu 
jnęile. praskinta kelias lietu- 

Jtį- tau t i n i a m s u si pra t i m 11 i.
tPip kitu tautu, taip ir lie-

Ų tautai atėjo laikas išsi- 
eSosavinio. bet kas galėjo ir 

rojo teisės vardan visos tau 
įkalbėti, kas galėjo patirti

iarttOK geismus ir juos pa- 
^ui.pąsdcęlbti ? Taigi ir ki- 

‘ąąnyjuiąą... sušauk tv visti

“katarikų“ neturį kai lietu
viai. Kam tarnauti dviem po
liau’. nė vienam netinki. So 
cial'otai vadina tokias žmones 
mulkiais, o padorus katalikas 
įtuliūdęs eina pro šalį. Gaila, 
vienok taip yra.

Balandėlis

PERKŪNAS SPALIŲ M£N

Gireišiai. Spalių 5 <1. čia bu
vo audra sn perkūnija. Perku-' 
nas trenkė ir sudaužė Vokiečiu 
pastatytą laukuose bokštelį, iš 
kurio, kalbamu, per., žiūroną 
buvusi matoma netJRyga^

viinaš'
pijos- salėj/ •27-iDirvis“i'St>f
rison, & J. * ■ -KT

•M. Stapinskūi,"rą§ti>MidąV&;>š^^^^ 
si ri nk h*$ 12.
siūle liškntmkti sAsiVinkima ve^^B.

' kalba
poterius. ar nešnėka ko prięs 
komtųųzhm, prieš ' komisa
rus..;. o. paskui už tą viską 
tėvus' persekioja ir ,bąųdžia.

Priaugančiai jaunuopienei 
yrą ojgąnįzącįja vądpiąmą 
‘‘J^mųsomol.’’ Tai. yra kQ- 

grąblenjųo-je’’ grobk, pri-mnuiistinio j auniino sąjunga, 
. įgrobta, i Irkjpl^eiose;miniose '

.. -‘ l\i rceliitt)jant - ^i a gilus Įsitikinimas,i kad su
^‘išeikvojimu carų- ir. kapini 

\ arotinskio kaip-kysįyšeskfc užbaiga,čUŽsibaigs
. vai ųųu> ;r aukso žiedą. komunizmo viešpatavimas

1921 hietaiš iš Gardiškės-įr žydų teroras, tiktai tero-' 
dvaro nuomininko kad liepa- >'ras? o kerštui’ dar tųli nebus 
| Iii 1 » Iz-111 »»o .. -»
mos, išreikalavo ank-
"lpU: - (jos>pagell|a ^unąikinę Rusi-

“ Iš Vinco Kuzmicko, kad'jos inilitarinę h- ekonoftiiųę. 
gautų geresnės žemės paėmė pajėgas neužsiganėdino ker-/ 
kyšį 500 litų vekseliais. Is vaisiais.' Dar jiems to 
Jono Dudeno, kad iškeltų is }3UV0 permaža, jie -išžudė 
jo dvaro’ ntušmininkus Pa-'Veįk visus Šviesesnius, mokv- 
?>nė 50 dol«nj Iš Jono Gar- • hls teįp w Ru.
damaviciaus. 1020 m. ysrei- L.. . • • -. . t A -rr- šiia-netekusi mihtannesmakalavo ll.OtM) auksą Is V i-:. ' . . _ . ._
liaus Kunminausko reikalą- >®*' ekonomines pajėgos, 
vo 1600 ItJ o už tai žadėjo i-eteko n-proto ptųėgt^Liko- 
<luoti geresnės rūšies žemės. ,si beginkle, be pitiigė, be- 
Iš Antano Cibulskio 1000 lit. moksle ubagų tauta. Bet žv- 
U Jęmo Bieliausko 800 ]f. iš dų keršto dar ir čia negalas. 
Juozo Vaitkevičiaus reikalu- dar jie Rusijai sugalvojo to-

- vb 500 Irtų kyšio, -bet pasta- kĮ smūgį nuo kūrio šiuomi 
rajam atsisakius mokėti da- laiku net nepermatoma gali- 
vė blogiausios žemės (rais-'mybės išsigelbėti.
tę); iš Juozo Sakelio do-'Tas sn]ūgis yra tame, kad' 
Ivritu is Jono A orotinskio m"oraliai ir fiziniai supūdvt 
2W lit. ir iš Vinco Mtecko 10 , AI- r •i n- r> - * v x- tanią-. Ąforaliai pu-aukso rubliu. Paimtu kvšm - . ' ' ‘ ->T , , •x \ doma propoguoiant bedievv- suma siekia keletą tukstan-',; . .L. 2 :L • ; •
čin dolerių. • • ;bę ir auklėjant snipųadĮ ir

L- - , .-Šmugelį ir tai nuo pat ja,u- ma sau Įsivaizdinti.
Panevėžio Apvgardo> ;njailsūi jaunuomenės sjuogs- ’ 

i eismas tn> <uenas nagrinė-į .. ' ''.. . , ~ ? x . _1 mu. , ;jęs šią painią bylą nuteisė ,
Joną JuoiImĮ ketveriėms,me
tams sunkiųjų dačrDj kalėji
mo; • atiniaif kai kifrias- teį- 
ses.

‘; Vyriausias Tribunolas' 
patvirtino Apygardos Teis
mo sprendimą ir atmetė 
Juodisįo apeliaciją., kurioje- 
jis prašę .-umažinti luiusmę. 
aiškindamąsis. kad ji, kaip

r.'T •SZ;fe-f ' oį&aais ••• Riisijotje
ar(j?imo-l«11i <3anc^vo^nilfcasnetvh* patvs komisarai 

dvą^'itąjftįkĮąlavo įš/'Petrb? •• -t--*' 
Krasausko j6O0 lt. ky^ yete-

l sėliais; 1 iš.' jjipzd Gačiaus,-
; paėmė kaip kyšį turbiną.y-L

: neuįų n* jau juos užmiršta.
i ' • ! V—■'•r .y ’>• . ■ .

didinti) kitiems metams nuo-- oa]0 ...
inos, išreikalavo 10.000 auk-į žydai su komunizmo ide-

•‘Bylos daviniais yra nu- 
-:atyta. kad .luobinis Inu la
mas 1923 metais žemės tvar ■ 
iiytoju. išreikalavo dideles- 
>uuias pinigų iš piliiečiii, ku
rie norėdavo gauti žemės iŠ 
parceliuojamu dvarų.-

" Parceliuojant 1923 ine- 
‘.ai> Milunčią dvarą, išdva- 
ro nuomininko LonginoVni- 
hlcvsko. kad ši> paliktu sa
vo senoje vietoje pa reikalą-' 
v. . -M ) dol., pastarajam netu
rint pinigų išreikalavo .kyšį 
vekseliais 4-00 Ii t. sumai1:

“Parceliuojant tą pati 
dvarą pareikalavo iŠ’Ant ano' 
Iložinskio kyši. Kl(K) ]t„ pa
starąja n: neturint tokios su-

iu> 5<M) litu sumai. Iš .J<V
.Milinio išreikalavo vek-

••Paretinsiant vJancevos

prie jo visi, tur priklausyt* 
jeigu keno tėvai savo vaikų 
neleistų į komsomato rengia
mus vakarėlius, fai tą skai
tytų komunizmo priešu ir iš 
tarnystės prašalintų, o tuo
met stipk iš bado^ - .

Gi tuose vakarėliuose de1 
dasi toki dalykai. -Visi taip 
vaikinai taip merginos išsi
rengia visiškai ųuogi, tiktai 
šdyjėnų “trusiku,” tai yru 
su - tokiu, šklfsįieliu-, plono 
.minkšto audimo,. kurs vos 
tik pridengia tarpkojį ir pri
rištos su kaspinėliu per strė
nas. Tai jaunuomenė taip 
Adomo rūbuose išbūva per 
naktį — žaidžia, šoka, pa
skaitas skaito ir t. t. o viskas 
daug maž yra iš tam tikiu 
centrui nustatomą ir vedama 
laja kryptimi, kad užmušti 
gėdos jausmus — jų žodžiais 
tariant senovės prietarus.

To viso pasekmės baisios 
—■ veik visi jaunuoliai serga 
venerinėmis ligomis ir pūva. 
Ta šifilizacija taip sparčiai 
plečiasi, kad to viso' savo 
akimis nematant nėra gali-

ji atstovai: 15 kuopos — 
Augustinaitis, M. Kauklis, 
T Mekionis, P. Vi Ik Lekas 
kp. — .L šikšnis, V. Antulis, 
Šereika; 12 kp.—V. Daubaras; 
18^p. — J. Žilius, V. RutkuL 
tis, Ig. V. Kuiikaitis.

3. Protokolas perskaitytas 
ir vienbalsiai primtąs.

4. Kuopų raportai. 15. kp. 
raportas: Laikosi gerai. Aps
kričio nutarimus pildo, kaip 
tai': buvusio ųiaršį-ųto išlydąs 
už spaudą užsimokėti sutiko, 
mokėti nuo nario Į metus po 5c. 
į . apskr. iždą.v ^portas pri- 
jfiMts?'T8Kp.-T^rėivo: Vei
kia geraų paaukavę centrui dėl 
naojo krųsmioi * įsteigimo $15, 
bendradarbių fondan $5.Q0.Ra- 
portas priimtas su-pagyrimu.
12 k p. raportus: Gavo 2 veik
liu nariu, pradėsianti veikti 
smarkiai. Kp. ųžšiįiipkės už' 
spaudą į apskr. iždą. Rapor
tas priimtas. 14 kp. raporta
vo, kad ligšiol laikiusi’s gerai, 
turėjusi nemažą skaitlių narių, 
veikimas buvęs įsijųdinės; bet 
atsiradęs koks ten Žilagalvis, 
kuris pradėjęs Šmeižtus rašyti 
Į ‘k Darbįninką, paliesdamas 
kp. narius. Kuopa prieš tai 
protestavo, kad netalpytų 
šmeižtų. Bet redakcija su kuo
pos nutarimais nesiskaitė. To
kiu būdu nuo kuopos atsiiąetė 
daugelis senų gabių narių. Ra
portas primtas su apgailės tavį- 
uįų. "

(Abi susiginčijusios' pusės . 
turėjo progos “Dąrbininke” iš
sireikšti. Redakcija nebuvo 
teisėju ir nei vienos pusės ne
pasmerkė. Abi pusės išsireiš- ; 
kč ir vietos žmonės žinojo, kas 
ko vertas. Red.).

Raportai apskr. valdy- 
Pirni. M. Stapinskas laiš- 

prisiuntė pasiaiškinusią, -
kad negalės pfribūtį. linkėjo, . 
kad visos kuopos prigulėtu 
prie apskričio ir pildytų apsk- 
nutarimus. Ras į. raportavo, 
kad peYeitąme laike nieką pąų-' Ug 
jo nenuveikęs, bet išpildęs sa- 
vo užduotį. Raportas pirhųtasf 
Ęąsierius raportavo, kad vįsas 
bjlas ‘išmokėjo kokias apskr. 
turėjo. Dar kasoje raudąsi K 
$16.55. Raportas priimtas.-

6. Nutarta kad knygos, ku
rios randasi apsk. pas gerb. M. 
Memiką pasiųsti visas į centrą. 
Tą apsiėmė atlikti Ig- V- Ku- 
likaitįs. ‘ -

7. Nutartą progai pąsįtąH į 
kius surengti paskaitų
tą. Į komisiją išrinkai V.JL -A 
Mekionis, M. Kaųklįs ir 
K ųl įkaitis. 7

8. Nutartą suteigti teatrą^S 
dėl apskr. naudos. Komišijon-y^ 
išrinkta V. S- Mekionis,
Kaukus. , .... .

9. Nutarta ant srteinancicgM 
metinio suvažiavinto pakyrėrti jLTi 
katalikų žymesnių

‘ ž- ,š', Ž •.. . "2-^'

L

Tėvai .keikia-vaikus už iš- 
Itvirkimą ii* ligomis užkrėti- 

Mokytojai-visi :yua šnipai jm;l vįslj šeimynų, o vaikai 
ir sulyg tam Įnkro-.nustatyto i keikia tėvus kam juos pa- 
iš viršaus pieno šnipinėja Į gįnKič. kam juos mažus ne- 
vaikų tarpe. Užduodami Vai- už§maugčJ<am juos į “kam- 
kams rašyt “pratimus — so'-Lahalą’vai#•' .Jofet Visi gy- 
činenijas” taip dalvką pave-ivį pūva!!...

-i Bedarbių tūkstančiai die-
- La iš dienos didėja, skurdas 
: baisiausias, biurokratizmas,

šmugelis. Kas bus toliaus —
- vienas Dievas težino.

Dar to negana. Dar larks 
nuo laiko švietimo komisaras 
(ministeris) duoda leidimus 

į atsižymėjusiems ištvirkė-

jaitihj žiiiogrr. patys' žmpnės 
vedė Į pagundą su Įvairiais 
;gastinčiai>. ’ ” ^bos.

k u

ŽIŪRĖKITE, NMMNYBE
OPERETE-KONCERTAS liams daryti tvirkinimo pro- 

pogandą viešai. Tas daroma 
‘šitaip; keletas vyrų ir mergi
nų atsižymėjusių begėdišku
mu tik su “trusikais” tąip 
kaij> sakidti, nuogi vos bis- 

■==s===5H«W!«HSBWWWS«HSBHSB8H«H» kelį patį galą pilvo prisiden- 
Ren<Ha jg? ir per. petį persikąbinę

w raudona kaspiną su parašu
ŠVENTO PETRO 1’ARAjnJOS CHORAS IR W€HHTONO KOOPERACIJA f.......... f v ,r'

Toj pačioj dienoj, sal<j, ir už tg pačią įžangą. Tas 

viskas įvyks Ketverge Pa^ekones Dienoje

Lapkričio 26 d. 1925
Lietuvių Kooperacijos Salėj 

26 Lincoln Street, į Ęrightan^ Mąw.

IR BALIUS

■ . ~~ • ■'• ų-1 į.- — '
kSo. Boston ‘o Š-v. Petį o Parapijos Choras perstatys pirmu syk BrigįtdtŲa ; ir 

tik antru syk Amerikoje nepaprastai ^aži^
vaizdas iš Lietuvos gyvenimo. Vaidinimedal^^usMsas choras. Pertraukose Bos
tono ir Brightouo lakštutes dainucįs, sofoj.. Vį^s ^-.po vadovyste ,/vhrg? jį K& 
bausko. ’ . ; t įų. f. T ; '■> . ■ ’ • ■ • ■. ' . -' m

Prasidės 4 vai. po pietų. Balina gi prasidėt ;f£i

Geriausia orchestra gries liętuviskuĘ ir -angĮi^ąaį|^%^Pąšiįerėję 
tu galėsite visi linksniai pasišokti.- >' • - >> c - ,

Pirmu, syk Biigliip&.^ visoj apylinkėj •į^k^|ia2tl0Paj)^ta1 praniog4'i^ 

dėl visi iš visų apyliOm SuffetStfte i' Z. ‘ ?
__________________ __ i___ š-~?__ ‘'L-',_ -k;... .. ._ _ -■ ■ ...'..b.

3

Kyieėįa visus x ' -6- .ę

. < O-’-.''

i.į'.V

“doloi stydy — šalin geda, 
vaikščioja gatvėmis ir teat
ruose, restoranuose, gatve- 
kariuose. Kol nebuvo valia 
gerti degtįnes dar iš to per^ 
daug didelio skandalo nebū
davo, rimtesni žmonės nusi
spjaudavo ir dantis sukandę 
tylėdavo—negi priešy'sis val
džios Įsakymams, kad prie 
stienkos sušaudytų. Bet da-' 
bar kuomet atidarė valdžios 
degtinės monopolį, tai toki 
tvirkinimo skleidėjai nekar
tą užsigėrė ptadėda .-Viešai 
pra^tikubt' paleistuvavimą 
ri mity žmonių akivaizdoje— 
tojau ^tbvi'4i€^^virkusFems; 
puslaulnūianW kttšams - per- 
ddtįg'nt bušelį,

čĮkad - voš

beno įr ligoninę^ tarjdąbar 

»t^ėšįxiaj-"ilci pąyasarįo^gąį į
>r£%:

1 
ši! 77#

. .PąS 

■šįgĮ

. t>idgiąu<iav

7



o

W Uos vąj?g. rengiamą^ va^ą

/ ¥<>r^

gyvenime, ypatingai neužmirš-

sikalp Genutė.”
^pris Jįuv^/ surengtas gerb.

bet visVste
M-

Bąęarąs
r Pef adventą §e£mad. vaka
rais -r- per 4 sekinad. įvyks

gaustaireme ^liiėttoFos ‘ 
sius reikalus, taigi ir katei, 
spaudos reikalą.

Kiek senęįtau ^ąrti^r^ėmis 
pranešdavau rėmėjų virtinę, 
bet prieš du menesiu apieisda-

č&įaįįų Štapelio/ Gerai pasisekė
nemažai pel-'

J Aukštikalnis. ‘
Q. R^baltatfo Ū 

Galiūnas, P. Vtabi  ̂f Vąį % 
čiukonis, į. Gasiūųas, Į>. Urbę- ^ss re^tam^ va^ą- 
nienė, K. Skeivys, K. petraųs;

Šv. petro bažnyčioj buvo di- 
delės iškilmės. Buvo vyskupas 

tetaū dj^smvonės sakramen
tą. gražiai pi*i-

ir ^^nyčįą išpuošta. 
va|įų padii-niąvota a- 

pie 100/

K^tsjjon
kaįtis ir ^1.
|ipĮp sų. kįtųm 
gamzac^om. '* - *

11. Nutarta. pagąųnpti re- 
žbliūęija. įr pasįųstiiį 4*Dafhi

kad ^Dąrb/*^tų at~
k netąlptata* WęFBrbekfy»\> ta^viar vis 

korespondencijų, kurios ąJr • • - - 
šmeižia kuopos narius. Į taų- 
misiją inejo: I. V. Kulikaitis, 
J. Sereika ir V. T. Mekionis.

1^, Kitą suvažiavimą nu
tarta taikyti Nevvark, N. J. ą- 
piė pabaigą sausio mėnesio,.

13. hmgos. 12 kp. už spau
dą sugrąžino $4.25, nuo seųp 
buvo $12.30. Viso rąpdasi kasą- 
je $1£55. .

14. Susirinkimas uždarytas
6 vai. vak.

Pinu. V. Antųlis,
■ Rašt. J. Sereika

lietuvių čia netrūksta.

Bąįan4ęlis

bėgo žemyn pasakyti motinai.

Nvišgero čia tiek žmo- 
tiek dirbtuvių. tiek įstal-

ta/4- Buvirkšnys.

lietuvių' katak^sp^udąi'

Reikia su pasigerėjimu

mwuR 
NHMK

Kuo toliau keliauju per ;mH- 
žinišką Ameriką, trio daugiau 
įdomių dalykų randu. Neap
sakomą įspūdį padarė Penusyl-

ten nutrūkstant- ta»» 
visai nei

kas, P. Samaliotas.
etas rėmėjų skaičius
ypač garbės pažymėti, kad iRttsfieldo lietu-
kuų. N. Pakątaįs iriai per mitingą^sajės gpinokė
Kazimieras Vismauskas ijimui, patys padare kolektą ir 
na Višmauskienė po $mO0'; iMų arti W įtefc »an už k^-
Ant. Remeikytė $5; Urš. Šar- 
kąųskiepū $2.00.

. Iš Woreester, Mass. Pr. 
Pranckevičius $3.00; Pr. Jtybo- 
kąs $1.00.
’ — Visiems išvardytiems rė
mėjams reiškiu gilios padėkos

vanijos anglių apieliflkė.'~ Ttfk: 
tarsi, kokia tamsi požemio ka
ralystė, per tam tikras atvan
gas santykiaujanti su šiuo pa
sauliu. Juodų akmenų kalnai 
priduoda šiai šaliai daug žiau
rumo ir paslaptingumo.
. Nors ši šalis juoda, žiauri, 
hėt turtais žiba. tTai auksinis 
‘‘.Jungtinių Valstijų” pagrin- ■ 
das.
nių.

Ir
Rąrąpįjų skaičius čia daug di- : 
dėsnis, negu tokiame’ pat plo
te ^Lietuvoj.

Čia teko aplankyti žymesni 
mūsų veteranai ir garbūs vei
kėjai, kaip antai, kun. Kuras, 
kun. Dumčius, kun. Kasakaitis. 
kun. Dr. Baltuška, kun. Šup- 
šinskas ir'kiti. Beto čia turė
jau malonios progos susipažin
ti su daugeliu jaunų darbuoto
jų, kurie su visa energija ir 
prakilnumu stoja į idealų dar
bą Kristaus vynyne.

Kadąngi čionai dar tęsiasi 
streikai, tai plačiau gvildenti 
Seinų seminarijos kląųsimd ne
turėjau galimybės; \5igri prie 
šios progos jau šie asmens au
kojo :

į) Kun.'*Dumčius $*2,000. 2) 
V. Smelstorius ir Ur. Kašins-i 
kieno Pittston. o taipgi J. 
Steponavičius ir E. Reklienė iš 
Gerardville po 10 dok 3-j Tuo 
pht tarpu gauta nuo Mar. Sa- 
muolienės iš AVoreseter. Mass. 
100 dol. (taigi Woreesteryje iš
vijo surinkta 64*2 dol.)

Visiems prakilniems aukoto
jams tariu kuoširdangiausios 

tpa dėkos žodp
Kuomet pasibaigs streikai, 

dar kartą su malonumu aplan
kysiu šią ąpielinkę..

— Greta išdėstyto, skaitau 
savo pareiga pranešti skelbti 
plačiajai visuomenei, ypač šv. 
Kazim. Dr-jas nariams ir re- 
ųlėjąms, kati KąU«O Šv. Kąz. 
Dr-jos Centro Valdyba yra ipap 
pranešusi, kad gerb. kun. Nor
bertas Pakalnis iš Braoklytij N. 
¥. yra pakeliamas į šv. Rązįni. 
.Dr-jos garbės narius ir įrašo
mas į garbingąjį Dr-jos garbės 
narių sąrašą. Valio, visuome
nės darbuotojui ’.

Su pagarba. Ksn. Bt. Bavdfr- 
nis, Šv. Kaz. Dr-jos įgaliotinis 
Amerikoje, 41 Proridenoe St-, 
tVorcester, Mass.

— Gerb- klebonui kun. K. 
Stirmaičiuj;. p. Mot Užutaųhįi 
jr kitįems itž pasįšventūug. ir 
darbą, kad WestfieĮde ir Pįtts- 
.fiįlde galėjo ;yįtmgąi įyyi-įį, 
gi mitingų dąlyvtams už 
katal. spaustos parąiųą — reiš
kiu maae giįąųg^š pąiėkps ž$- 
dį.ir lietuviškąjį “ačiū.” .

Gilių pagarbą reiškiąs, K&Bi 
St. Pavilanta, šv. Kaziui. Dr- 
jos įgaliotinis Amerikoje, 41 
Providence St., Woreesteę.. 
Mass.

Šv. Andriejaus parapijai ge
rai sekasi. Dabar turėjome ba- 
zarą. Visi vytai ir moterys uo
liai .veikė. ' Todėl pelno be ne 
bus $1,600.

Mūsų parapijos klebonu yra 
gerb. kum Čepukaitis. Jis uo
liai darbuojasi. Todėl ir dar
bas sekasi.

WESTFIELD© ?R PITTS- 
M*K MSTU- 
vui

Gerb. AVestfįeldo kk-hono 
kun. Konst. Strimaičio pastan
gomis 8. AIĮ.vaakre pobąžnyti- 
nėje salėje buvo surengtos pra
kalbos į kurias gerokas žmonių 
skaičius atsilankė. Gražia pra
kalba mitingą atidarė klebo
nas, ragindamas paląįkytį ka
talikišką lietuvių spaudą. Mum 
žemiau pasirąšįųęiam, teko 
dviem atvejais kalbėti. Laike 
pertraukos vieni susirinkimo 
dalyviai rašėsi į šv. Kaz. Dr-jos 
narius, kiti sau arba Lietuvoje 
gyvenantiems giminėm prenu
meravo laikraščių. Štai jų pa
vardės: A. Klebauskas $3.00- 
Po $2.00: Kun. K. Strimaitis 
(nuo senai jisai yra garbės na
rys). J. Gegužis, M. Babraus- 
kienė, P. Žibųlienė, O. Sarta- 
kavieienė, E. Kuliešienė, E. Mi- 
nalga, Pr. Adomaitis, J. Sbke- 
lis, K. Balnuš, A. At^ocaitis, J.
Babravičius, T. Nekrašaitė, D. kadąngi ji panašų gyvenimą 
Tanraūskienė, O. Tarnauskie-: tarėjo, ir tuomet jos vyras prie 
n- Po $1.00ii K. Masaitis, M; ^.-i
Gedminienė, J. Tąraąūskas- s- 
Tamauskas.

Prakalbos užsibaigė l^vaL
— Ant rytojaus, t. y. S. XI 

pirmadieny gerb. klebenąs kum 
K. Strimaitis teikėsi savvaūto 
iiĮobiliu nuvežti iš Westfįek|° į 
iRttsfieldą, Mass (apie 50 mta- 
lių) ir atgal. P-ittsfielde gyve
na žymus lietųjų skaičius, ku- 

>■ v riu bene daugiausia^priklauso
•***■•*•-‘prie 8t. -Jnozapb J

ąuifatšo ir galvos skaudėjimu, kart- — Dėka P- MftU UŽU^uHo 1F
Ž Mitu

Snlfiv znriežMtics mirtta tdrt ‘ PKMlOfl-VVksiafiClkS' <•

Visos.Jptipkos pąrdąo^ ŽKĮ1> ta^te

Seinų Vyskupijos Kancleri; 
ir Įgaliotinis

Šį
Įsį^ atęinan- 

fcLjgatį:
Žiopli^ta^to

“Keleivip” korespdnde»ta& 
sąko, kad aš ntektota Wtk0} U-. 
kąd lietuje-tiesą rąžytį-,‘įr j' ■ -^We;
kalbėti galima, tik Begalimą 
kolibris ir. skleisti Beteisingų- 

apie valdžią, ate 
pietautos veikėjus, ardyti val
stybės įstatymus ir jeigu p. J. 
TJ. P. žino kur tokią civilizuotą 
■valstybę, kur tas yra leidžia
ma daryti, tai tegul nurodo. 
Kadangi ' Lietuvos dabartine 
valdžia gerai tvarko šalį, ir ka
dangi jūs nesurandate jokių

kuomet 1905 metais’Vi 
&ufąžiąya2,0OQ ^ngnįiį.

nu Praleįąs 
keikė tuos, kwėp|lįį| 
W nutąrhpus. ’’ 

Aioptas pasgįyipąs? g 
jautėtės tąja to&e gą 
galėjot nugriauti carpy 
kurią sąųgpjo ųūlijąį 
.giųklputps cąre 
(kodėl pegpiorėte? , % 
.šuoliai! $okię gąlipčia^- 
.uehįjojo nei piįij^?siSW 
armiją, o pabūgo vie‘ ' 
Staklių k.uplaHiį kp^įg 
keikus vįsį pąsidarėje Įj 
Ijp ištikti ir visą gąlybę'i?: 
tųj šuo aut uodęgps

Sesijmnk užsibaigus p-nia 
AL StaĖ^en&ta&ųfetgi visas^at- 
stovesapt vakarienes,' kuribu- 
va surengta pas p-nią M- Griš- 
kauskienę. Kųdangi sąjuųgie- 
tės y^ą atsižymėjusios vąigių 
g^iirime, tai iy ši y^ąriepė 
Kava labai gai’di- Už surengi- 
nĮą tohtas grąžtas ir gardžios 
vakarienės garbė prikįąųso 
įū-tos kųopos'sąjuĮĮgųjtūiųs.

Reportere klaidų, kmtašMab artine Lietuj 
|v«s valdžia būtų papildžius, 
it ai jūs skleidžiate visokius nę- 
peisingus prasimanymus bū5 
tent, būk Lietuvos valstybinis 
bankas subankrutijo, bėk Lie
tuvos katalikai rengiasi iškar
ti visus bedievius, kaip kad p. 
Čekanauskas tvirtino sava pa?<- 

• ” įkalboje, tai ir pasirodė reika
las įstatymo, kuriuomi vado
vaujantis būtų galima tokius 
prasimanymus, melagystes su
laikyti.

J. U. P. vadina mane fanatiz
mo apsėstu, kad aš pasakiau, 
jog mes meldėmės už carą ir 
vįsits savo priešus ir niekam 
blogo nevelįnam, o n'eslnieldėrp. 
už tris liaudies atstovas, Dr, 
Grinių. K- Bielinį, Lapinską, 
kurie priešinosi seimo nutari
mui. Ir kamgi mums už juos 
melstįes, jog mes jų neskąįto- 
me savo priešais. Kaikrigį jie 
nemokėjo užsilaikyti, fcaįpo 
džentelmenai, tai jupsir išvpdū 
iš posėdžių salės, kaip mes 
čionai išvedam iš draugijos su- 
sirinkim'o tokius draugus., ku
rie pradeda ardyti tvarką. Bet 
tečiaus jų niekas nemušė, nei 
korė ir atėję ant-kito posėdžio 
jie ir vėl galėjo dalyvauti val
stybės reikalų svarstyme.

Socijal-sanĮlarokiy bendro 
fronto ginėjas p. J. U. P. ir vėl 
46 “Keleivio” numeryje, at
kartodamas tą pačią seną, nu- Į 
sktovejimią ir iš mados išėju
sią giesmelę, bando nsane įtik- 
rįpti, kad revoliuciją tikrai y- 
ru patriotiškas, garbingas ir

■ teisingas žygis, ir vadina mane 
durnium ir fanatizmo apsėstu

. užtai, kad aš ją smerkiu. Ne - i
■ matyčia reikalo ginčyties su 
sląpųku, kuris sarmatinasi pa-

Te» buvęs sįrašyti savo pavradę, ir išei
ti į atvirą kovą, ir kaipo džen
telmenas apgulti savo įsitikini
mus; bet kadangi teko patirti, 
jog šiais ginčais yra susiįdoma. 
vusi La-v-rence ’o skaitančioji 
visuomenė, tad manau bus ne- 
fprošąiį iši’eikšti dar vieną kita

Jau trečias7 mėnuo kaip ang- 
IjąkąsyMu stoikas eina visoj 
apylinkėj, bet mūsų St Clair- 
iečiai da nenusimena, ypatin
gi šv. Kaz. pąr. lų>tuviai. Jie-
.matyt stiprita- taikosi visame utataį šiųomi reikalu, kad im

ta lankyti šaytr bažnyčią. Žmo
nių ūpas labui palata, kumpet 
sulaukė gerbį klebono kun. K- 
Klevįnskp. . Pataisytų nema-. 
žai padaryta ir parapijonys iš ■ 
to džiaugiasi,.

Reikia pritinti apie Šv. Ka
zimiero par. chorą. Jis prieš 
metą laiko buvo kiliai menkas, 
susidėjo vos iš keletos jaunų 
mergaičių. Pereitą metą lap
kričio 10 d. pribuvo vargani 
ninkas J. Januškevičius, pil
nas darbštumo ir energijos. Ta
da choras naujai suorganizuo
tas ir per vieną metą labai žy-

SIQUX CIT?. IOWA
Būk tai Panelė švenčiausia 

apgrti&i
Dvylikos metų mergaitė, Re

gina O’Neįl, iš šios apylinkes- 
So. Sioux City, beveik kas dien jniai pakilu, bažnyčioj malinu 
eina ant Mišių Šv. ir kiekvienoj 
kartą priima . Šv. Komuniją. 
Vieną dieną kada ji parėjo na
mo iš bažnyčios, užėjo ant ant-, 
riįi įųbų -įsayp kambarį ir jai 
beteisint' lovą pąisrpde nepa
prasta šviesa kuri pripildė visą 
kambarį ir tuojaus prie mar
gaitės ųuženge grąžį.mtapT?yjė, 
kuri’ mergaitė sakė, buvo Pa
nele Švenčiausia. ‘ Rėgipa bai
siai nusįgąncto ir pyądėjo verk
ti. Apsireikšta moteris apsi 
fiąirė apie kambarį kelis karius 
nusakė mergaitei: “Neverk, ne- 
sibjjpk, |Tanešktavo g i mina h 
tei kad aš tap apsireiškiau ir 
liepiu jai melstis prie Šv. Ritos,

žvįyblių, kurie š akjnėiįta 
gątvės čirškauja: “ąšv;

rodžius ko verti soči jai-sande- 
rokų bendro fronto ginėjo ple
palai.

Nors J. U. P. ir sako, kad
< pavardės pasirašyme nesą jo- 
^ios/syąrltos ii* jog tai ne argu
mentas, bet svarba esanti tei 
sybėje. Tečiaus tame, kaip tik 
ir yra svarbus faktas ir aiškus 
įrodymas, jog “K.” korespon-

: dentąs pats savimi nepasitiki.
ar galės tą savo pasakytą “tei- ■ darbius darbininkus. Lietuvos 
syke" apginti. Todėl pasislė- ūkininkai su žiburiu ipško dar- 
pęs po inicijalais šaudo į mane (bjninkų ir ne.visada gali gauti, 
savo “argumentais” ir jeigu į Lietuvoje niekas bedarbės ne
pasiseks mane nugalėti, tai ge

Tamsta meluoji, sakydamas,
lu’ik kunigai šaudė susirinku-’ 
sius Kauno Rotušės Aikštėj be-[

VĘLTUI VISIEM 
Sugriie Kąpftflįį

YeĮtui taekvteuaju išb 
tpętoda tap-įą w 

be jofep 
s

Mes turime metodų kotttįęUįį 
dusulio, ir mes norime kad tanu 
baiHlytuiu tųusų lįSųhąs. Nečfįtęj 
tuiuo. kaip seniai sergate, f* 
ar užslsenėjusiu U.ųsųHu, lai. 
ičtumei išbandyt veltui uiusli.nys 
Nepaisant kokiame klimątė ^yOTi. 
paisant kaip senus, ir k^p.n^' 
esi kamuojąUia.s Dusulio, tai 1 
:.oUa atgaivš tuojau.

Mes ypatingai uorętųjįle 
.ieins.'-kĮirie nustoję vjllieš'pą 
rienis.- nėgelbejo kvėpavimo gar 
šlėš. vpiijmo prieįnoHės’. jluiDgi 
tuoti .rūkymui ir t. t. iles'noi 
rodyt, ka dmusij metodą-sknij 
daryt galą visiems ąps^ll 
šniokšt įmani ir visiem baisiem ftuęptK 
liam. .

t ■ -šis • veltui pąsįjįlyujas. 
bus ir nepraleidžiamas? 
šyk dabar. Eradįtį,y 
NesUjs> pinigų. Tik išį 

t. Attik šiądien —
i nereiks mokėti.

IBM
ĮĮĮIuJ

Veltui Bąpdymo Kt 
l'ROVTIER ASTRMA CO.. . 
Koom Mi-T>. Xiagqr« & ■Husįsfpn^^^ 
Ūnffulo, N. Y. ’ '.

Seni! free Iriai your Jnethod

■■

.pasiklausyti, b kiek buvo su
rengta vakarėlių, kiek prisi
klausyta gražiu liaudies daine
lių • M

WATERBURY, CONN.
Moterų Sąjungos Conn. Apskr. 

13-ta&wvažtaviinas
Lapkęįčio S^d-ta- m. įvyko 

Moterų Sąjungos Conn. apskri
čio suvažiavimas, kuriame da
lyvavo- llatetovių iš 6 kuopų. 
Sesija.- vesti išrinkta sekanti 
valdyba; pirm, p-lė M. Bla- 
žauskaite, pagdb. T. Blažienė, 
lašt. O. Tajposaitukė. Manda
tų ir įnešimų komisija: M- Jo 
kubaitė ir M. Zailskieftė.
C Spvažiavįniafe atidarytas su 
mnlda^ kūHg atkalbėjo vietinis 
klvbojiąs kw- d- Valantjejus ir

Tie 
jus sugrįš ir vėl abudu, gražiai 
sugyvens.” Ir kada mergaitė 
pasakė: “Gerai Panelė Šven
čiausia” upreiškųnas užžengė 
ir išnyko. Tuomet Regina nu- Ūpų svarsty^aupse.

toves, linkėdamas geru pasek- 
__  ... . Nors kun. 

J- Valant ie jus buvo labai užim-
Rada sugryžo su motina rudokas su svarbiais reikalais, bet 

neapleido įr sąjungiečių šuva 
žįaviipo. ;

Sųvažį^ytapąs buvo 'gyvąs, 
atstovės rtaįtąį svarstė visus 
reikalus. Iš vfeų svarstymų

ąnt sienos raukos antspaudą.! 
Tos rankos žymė pirmiau nie-i 
kuomet ąebųvo, iš kur atsirado; 
ii* ką reiškė niekas negali išaįšf 
kinti. O’Ntal šeimyna dm-.: 
yobaimmgą ir tankiau melsd£- aiškiai-buvo matyti kad kiek- 
vos prie įv. Ritos, pabari^-;' *• - - • “
■ginos giminaitė jau gyvena su dauginu gilinasi į pačios orga- 
įvyru ir rodos grąžtai. Mergąj- nizacijas g^yąvųuą ir jftfc ąteĮ- 
įtč buvo pasiklausta: “ Kaip |u 
žinai kad tąs.ąpreiškimas buvo
I’anelė ŠvenętaustaP’ _ Ji atsą* ateinančią^.vasarą, vieta'paskir

nešike/, ir'ytupmet»išn>.
;Vasiliatisifeų^ne’ ir visa- apskri;

viena diena mūšų sąjungietės 
daugiau gilinasi į pačios orga-

ti-
, , Nutarta tępgti įšyąztavimjj

ta Watej*bjfry,€tonn. ir rengi- 
komisija išjmktafM. JS»ita- 

k-ienė. ’ Q.vMamUke\dčieue,' O.

14 — 3-rU Street 
.irtiJBedford St. 
VaLL ttlVER. MASS.

' ptata'IRMFrJb b’

t jaučia. Jeigu nėra cįirbtu-

pasiųsta dykai.

89 Friend SV " - 
KITOS K

H® SnigiMy Street
atąi Street

49 lįborn Suiirtl

žvirblis

: ■ -

P

W .<WV

Visi vaikai mėgsta pudtagųą, o ypač jei juose yra vairių ir skanumo. 
Daug yra įvairių pudingų ir daug būdų juos daryti. srimynši- 
kčs vartoja Standard ar Challenge £iteą, drite kad.
grynas pienas ir grynas cukrus. Sįęįįaųtįs paĮaJte^3
ka»is skanų: valgį. Nebrąų^u padaryti it kifekviėaam paraks, nes tųn 
pyčta vieną iš Amerikos mylimiausių vairių: Vartdfate 1į pieną vi
sur kur reikįa pieno ir cukraus sykiu, ^gitafte Wfti^r koko su 
juo skanesne.

PYČIŲ PUDINGAS
2 puodeliai Standard arCtettenge 1 pudelis

pieno 1 šaukštas sutirpinto sviesto
6 didelės gražios pyčės J šaukštelis bakiag pauderio
2 puodeliai vandens . 4 kiaušiniai

DYĘĄI
Sudėk čiclas nuluptas pyčes Į pudingo indą ; apipilu vandeniu. Ap 
dengk ir kepk iki vaisiai bus minkšti. Nupilk sunką te lai atvestą- 
Pridek pieną, gerai išplaktus kiąuįįnius, svietų, ię peisiję 
tus su baking pauderiu miltus. Suplak viską gėrių .jjjjiiRj. ant pycių 
ir kepk iki bus ruda. Duok su smetoną. ;

Kiekvienas leibelis nuo kebų turi didęlę vertę. jus
gausite patogų dulkintoją kaip aut paveikslo. Ttfūjykitc •lęitabųs., 
Neimą ilgai iki susidaro 70. Šįtą dųvaii^ galite
krautuvėse. Jei toldos nėra jųsų mieste, prisrųšKite labfeliųs į Bor
den’s Premiuni Company, Ine., 44'^įuf^ąi^., Ney ro^Ci^*, pąą.Vj 
įriedami numerį norimos dovanos lęąi^aut pg veik^lpi bus, ij

,Www|i'



Tad

Rep.

,ęfą« 
'imroHy- 
£Ė$sJ«ūi?

TeL Bo. Boston 270

J. MACDONELL, M. 0.
Gausta msikalbėti ir Uetuviika<
OS1BO VALAS DOS: Rytais iki 9 »*i 

Po pietą nno 1—I 
Vakarais nup6r-4

6M B. Broadvay, SoBost<»

- REIKALAUJA ALGŲ 
SULYGINIMO

Cambridge’o barberini su-

.numo. I
'tofusion, ižgydys - j- ^ savaites. Pre-, 

v. .. ,T . kė 75c^ baksąs. (pusę tuzino) Už 54;
Ciaus potpasaulg- ^Nuėjęs nors t dėl toresifą Ir^-reąiHirfižmo, šoną skau-

■ ’ ' * ‘ -g f dėjimo ir po krutinę naudok Einike
paM^divvK . .£1.7SFig'$3.00....Gali-

l mokusKŪrtV5 J te'SautTTioŽnšjnipTIe^j nrfi’a nn« jįshi- 
d- /«.'i u • i C x i dėją Ž. EINIK COM City HiU, St. ti. (Shityb gąl ir- moka, bet, Dnion City^ (L.^28';

CAMBRIDGE, MASS. j
‘ Gimimai ir Mirimai j

. Onos ir Juozo Smūgio šei- ’ 
myna šiomis dienomis-padi-^ 26-TAS METINIS BALIUS 
dėjo sūnumi. J. Smilgis y-1 Rengia Liet. Ukėsų Dr-j-i 
ra uolus veikėjas, jo žmona Padėkavonės (Thanks-

- -y ■ • , ' /' _________ Ųeipgi. Todėl jų kronprin- giving) Dienoj Lapkričio 26
firivii AAruni eas-ir^-su visomis tėvų ge- d., Lietuviu Svetainėje, kam-REIKALAUJAM AGENTŲ Tomis ypatybėmis. pas E. ir Silver Sts., So. Bos- 
pilvo m nemAltmo sktwi«» ! J- Žilio ir Barboros seimi - ton, Mass. Prasidės <> vai. va- 

IŠR^Dnf^ ANT ^ATAR9 na ir-gi padidėjo. Naujasis kare ir trauksis iki -32. vai. Skaudėjimas Lr svaigimas gaivus paei- v ° v.
na iš vidurių^ krauj^ nečystumo ir siip- šeimynos narys yra gražio- nakties.

Paėshaj tai^ vidurią. Einik sįos lyties. Tėvai yra uolūs Grajis visiems gerai žino- 
CITY POINTE4 šeimynų 20 kamba ma Alfonso Zs ingilo OlpheS- 

rių namas,, su improvementais elektri- tra. 
ku, vieta dėl krautuvės, geriausioj a- 
pielinkėj-prie Colunabia Road. tik $12.- 
500. . $2.300 Įnešta 

KRAUTUVE ir 2 šeimynų kampinis 
namas, vieta dėl gnradžių sveikiausioj 
vietoj netoli m:\riu. Kaina $5.000.

į Nors iž ylsįgjūgų’ kaįęj*
Žfii 'atspinčliį jąįsų pilnbš keršto

. . . M neapykantos širdyj <knrf6$
ttė didieji medžiai'iss^^lS^ps įafeaiyra ištnsošknsios kunigų

' JK'K.i§.5š.<?p<j%^aJdybos na-, žuiflBmfi'io“

J TEL. Sa Boston 0506—Vg;
? LIETUVYS DANTISTAS 

j A. L KAPOČIUS 
J 251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio*’ name)
J;Ofiso Valandos: nuo 9Iki 12, n«i> 

Jfc! 6 ir nw> 6:30 iki 9 vakare,' 
gSeredomls ano 9 iki 12 vaL diena 
5Subatomis nuo 9 iki 6 vak, NeiM 
Kitomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartf

jį klip pamato kati- įmd

Bėtvvisg^ mų£u, JH^ję pąsiyaik-?Tad Dsimsta-_^rę.
šžlotl,! nepūgeidaųjamę, j. kĄ 
audra ^us-'ųžMĄ^ų gižioje^ 
lies audra padaro dąžnąLŲągg- 
nuostolių. .( .č

Tas pats yrąjir su; pasaulyje 
gyvenančiomis tautomis.-. Di
džiosios pasaulio' taniosyJ^ipo

tkiutinant, tai susukę: 
į|virbns, ’ * iy skren- 

ta maW' vaditžr’ ~a1$u,

uosavo Ameriką iš- Aiiį 
jSsRiaraliaus valdžios ir ikū- 

jMįŠnvienytų Valstiją, respubli- 
yffkad revoliucija nuvertus 

šią kunigų ir karaliaus 
MdžiąFrancūzi jo j; revoliuci- 

aikinus kruvinąjį Rusi- 
ą ir paliuosavus visų 

^vergtųjų tautų, jų tarpe 
ųsų: Lietuvą. Tas tai tie- 
£aš su tamsta šiame klau- 

jgįi&ir nesiginčiju. Bet klau- 
jpęyra; ar tiesa jau pašau-

sau sėdi, išsirenka; .sau ėąru$, 
karalius, kurie jąš ? valdytę, 
skriųadžia mažąsias' tautas; 
Bet kada užeina karo audros, 
paskui karų seka revoliucijos, 
griūva valdžios viena-po kitai; 
tada mažoms tautomBpasidaro 
liuosiau gyventi. Tad jeigu

ir mūsų katalikų .kraujo. Nfe-. ■ 
ko iš to stebėtiną nęs būtų ste
buklas, kad ‘‘KeĮeivisP.., ir u 
“ Sandarair- kiti: jūsų šląpjskd 
teliai per tiek laiko pildami; į J 
įūsaj širdeles keršto _ir nęapy-k 
kantps.nuądus, nebūtų jus. pa- j 
vert£ $?ėrimįs,v
patrijotidvų škerdyi&ų?'. - J51? į 
labai abejojame ar kada - jūsąj,; 
tokios svajonės išsipildys., ,

Tamsta J. Ų. f*, atkartojai* 
tas pačias mintis, kurias ir pir
ma pareišljei; prie to dar pri j 
dėjai kelionių. Tas parodo, 
kad tamsta pritrukai protinės 
amunicijos. Todėl su begink
liu žmogum nematau garbės 
kovoti. Ir baigdamas šiuos gin
čus norėčiau suteikt draugišką, 
patarimą- Aš patarčia tamstai 

! nors diit trumpos valandėlės iš- 
širdies prašalinti, -tada karai M iš “Keleivio” protinio 
ir revoliucijos-būtų nereikalin- “todeto” ir pasižvalgyti pla- 
gos. Jeigu mes tų ydij nepra- ( . -
šalinsime, tai galime kasdien i U«Wl •’
kelti . revoliucijas, skerdynes, Serų Mgų, jeigu r ,

į? i vyko po tij revoliucijų? tamsta nori užgirti revoliuciją, 
i tamsta pasakyti, kad tad reiktų užginti ir karus. Jei- 

^įenytose Valstijose jau vis-
|||s^yra OK., kadi čia jau tiesa 

ko ir jos niekas nelaužo? 
gali pasakyti, kad Francū-

Upiespublika tai jau šventa ša- 
kad ten niekas nėra skriau- 

amas? Ar gali sakyti, kad 
j&sįjoje tiesa yra praktikuoja- 

Ofiat Jeigu tamsta' nesi tokis 
Ifaklas, kokiu mane vadini, ir 

atydžiai skaitai tą pati “Kelei- 
|SiTkas ten yra parašoma apie 

sijos gyvenimą; arba aty- 
ąi klausei p. Michelsono 

alkos, ką jis porina apie Ru- 
tai aš manau tamsta pil- 

išūtiksi, kad revoliucija tie- 
jsppasaulyje neįvykdė.
^ad. jeigu revoliucija pasau- 

^^^jtiesos neįvykdė, ir jeigu 
^ abejojame ar ji kada be- 

dįs; tai-gi dabar pastaty- 
klausimą: ar revoliucijos 

reikalingos ir kaip jos Į-

toiga ta-mstaTnokėtumei taip 
protauti, kaip tamsta 

ikadvinoki rėkauti ir kolioti ki- 
manančius žmones, tai aš 

Hfiii, kad J. U. P. patsai grei- 
prieitum prie išvados, kad 

^bįįucija yra nereikalinga ir 
SĮ^ji tiesos pasaulyje neįvyk- 

ę3r neįvykdins.
i^Nbrs tamšta J. U. P. vadini!Bet nė vienas kunigas, pama- 
§fianė fanatizmo apsėstu ir dur- Į tęs bažnyčioj vagį, ar plėšiką 

niekados nesakė ir nesakys: 
“Lauk .vagie iš čionai, čia tau 
ne vieta!” Kunigas ragina nu
sidėjėlius eiti prie išpažinties, 
daryti atgailą, atlyginti pada
rytas skriaudas, bet ar būtų 
protinga sakyti, kad kunigas ! 
pritaria vagystei, jeigu jis va-1 
gies neišvijo iš bažnyčios. Tą j 
pat daro ir popiežius kunigų 
vadas, pirmininkas. Jeigu po
piežius turėti} tokią galę, kad 
galėtų lenkus iŠ Vilniaus išva
ryti, tad gal jis tą ir padarytu, 
bet tamsta to nepageidauji ir 
sakaisi nebenorįs Į tuos laikus

gu didysis pasaulinis karas 
nebūti* įvykęs, tai ir revoliuci
jos būtų buvę negalima sukelti 
ir tamstos suprantamos teisy
bės įvykdinti.

Tečiaus žmonės tai ne me
džiai. Žmonės turi jausmus, 
turi visokias silpnybes, kaip 
tai: puikybę, godulystę, rūsty
bę, ir visokias ydas. Tas ydas 
turiu aš, tamsta ir .visi žmonės. 
Ir jeigu mes visi pasirūpintu- 
mėm tas ydas, silpnybes iš savo

-' liat ■"?' i ■
-'-v-„ J ■ Padėkcnėš' Bit 
LD^^-lĮ-psJkĮjf'.suširinki- do^amaę .jąjulaš' lietuvis.

Pęrapie^, 
vakare parapi- įnejus siygo džiova. '-j W 7-tos --S-

' »Bosioųe^ Visi nariai-ės mą r
7 y31Š. :Bųgųaitis lonęMt skaitlingai ' susirink-1 

tįp;ūešvturitBe. daug svarbių!
Aptarti. Taipogi iš-j, 

girsite raportus iš komisijų' 
j.Veikirno. Todel-gi nepraleis- streikavo. Jų yra apie 300. 
te minėtor susirinkimo, ku- Jie reikalauja, kad jų algos 
riame'biis plačiausiai paaiŠ- ir darbo valandos būtų te
kinamos naujausios žinios, kios, kaip Boston;e. Dabar 

p .... Valdyba Carabridge’o barberiai turi
dirbti už mažesnes algas ir il
gesnes valandas, negu Bos
tone. X

ar t > 'iHitoiia jiimi i.Cfik m ra»»«XA . j‘ .

&$s3o.

• c®W’t- 
Dekada Oiataftti Co. 
Ą18 MAIN Mis 352
HARTFORD, CORR, U. *. A.

teisybės nebuvo ir nebus. Ar 
dabar tamsta supranti mano 
mintį?

J. U. P. vadini mane dur
nium, kad aš sakau, kad po
piežius neatidavė lenkams Vil
niaus ir pasiteisini, kad taip 
iiešakei pirmoje savo korespon
dencijoj, bet turėjai mintyje, 
kad popiežius užgyrė jų pada
rytą, lietuviams skriaudą. Aš 
suprantu, kad tamsta sąprotau- 
ji. kad popiežius turėjo pasa
kyti lenkams: “Šalin iš bažny
čios, jūs vagys, plėšikai, kam 

[jūs atėmėt lietuviams Vilnių!’’

’nmiuiUtH

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUČŠB 

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS

414 W. Broadway
Tel. S. B. 0948 ’ -

BROCKTON MASS. 
684 No. Mam Street 

Tel. ĖroeJtton.TISO .
IESIDENCTJOS Tel. S. "B. 3420-5V

Naujas Lietuvis Dentistas 

DR, ST. A. GALVARISKI 
520 F Broadway, Bpštcm į Ofisas atdaras nuo 9 vnž ryto ikf 

! 22 vai ir nuo 1:30 vai. po pietą 
Ilki 5:30 vai.'vak. ir nuo 7 iki 9 
I vai. vak. šventą diena pagal" BUBi- i tarimą. TeL S? Uąs4:on 23QQ

ANT RENDOS

/ ■
Tai. Broekton 5112—W

Grabonus ir Bąisainūotojas
983 Cambridge St., Cambridge

OR. A, J. GORMAN 
(GUMAU8KAS) - 

700 Mala St., Mostelio, Mac* 
(Kampai Broad Street)

Geras abelnam naudojimui 
linimentai

Pain-Expelleris
Kncmat rentnatismas ar .neuralgija vargina Joa ištrinkite (kaudama* vietas Huo atsakančiu, fetayniniti Itetaeataifr toojaa ykjamlta^patatt*
35c fr 70c beaks valetin Jm. Tąsykite, kad būtoj Inkaro valtba trakia

P. Ap. MCBTtR * <SO. D Beny' * 8<xrth Stb St*. įBroeklyn. N. Y. Jį

45 Broadvray __ New York
75 STATE ST,' BOSTON. MASS.

SVARBU LIETUVIAMS
Nepamirškite gerbiamieji paremti s: 

| vo tautietį. Mes .u rime oatų-shoe kr:-- 
Jtuvę. Mes pasistengsime pritaikyti b; 
tąs pagal reikalavimą. Kreipkitės

i reikalaukite snmpnliu > mes -.c-rineši:-

TeL So. Boston 0821* 
ųnrruvis dantistas

DR. M. V. CASPER

nai. Ant trečio augšttfr. Savininkas ant T)«-r-
nirmo fioor. 264 Boiton St.. S. Boston. • * _

Visus kviečia L. U. Dr-in

SAIKT JEAN’S SALĖJE, 27 MAIN STREET, HUDSON, MASS.
Pradžia 6:30 vai vakare

Griež iš Lowell’io orkestrą Įvairius šdkiųsf g>Hrg£awSą.;lietuvi5ten-S. 
Orkestrą pradės griežti kaip 7 vakare.

Taigi perinamieji vietos ir apielinkės lietuviai ir lietuvaitės, kviečia
me visus skaitlingai atsilankyti j šiuos linksmus šokius. Bu$ skanią 
vairių ir gėrimij. Kurie neateis, gailėsis. Tad visi ura į šiuos šokius.'

Dr-jos Rašt SIL. ŠATAS

Residendja 838 Dordiester Avenua 
Dorchester, Mas.

Residencijos Telephonas: 077!Mf^ 
Ofiso Telefonas So. Boston tf88*W

S. BARUSEVIČIUS
Lletnvtškas Graborfua, balmnraoto* 
jas, Real Estate Ir Publle Notafluv 

258 W. Broadway

LINKSMUS ŠOKIAI
RENGIA š. J. P. DR-JA. HUDSON ir MAYNARD. MASS.

Lapkričio-November 26 d., 1925

361 W. Rroąihvay So. Boston, Mass.

Kaina tik $9.500. įnešt u 
mažiau. <

mažiau nelauk nieko. *ltiok 
kada norėsi pamatyti. Jei

Kalėdinė ekskursija

s! s.
George Washington

-Išplaukia
Gruodžio 12

, . -y -
.... , .-.v, Apęa-tkps Vėliava“
• atgil kdione V '

LIETUVĄ
t?k $203.00 ir ĮjŽah^au per Bremen ar Chertroarg

1 L'S pa^sidžiaugsife - maloniausia kelione * ant pasauk T i sugausiu laivų? pigia kaina, jei platinsite bite laivu 
I -naed States-įaueĄ karius valdo Suvienytų Valstijų Valdžia

Ątrt puiĘų 5 .laivų Leviathan;- George* Wasbington. 
Anrerica. • Pres. HUrding. Pres. Roosevelt ir Republic pasažirai 
gali būti tikri kad gaus erdvius trečios klesos kambarius, 
paikiaus? maistą.- daug vietos pasivaikščiojimui ir greita 
susisiekimą su keliones galu. Gaukite šiandie pilnų in- 
‘vrmacijų nuo savo vietinio agento arba nuo

P. S., Šiame baliuje bus 
duodamos 5 dovanos: 1) auk- 
sinislaikrodėlis: 2) auksinis 
žiedas: 3) auč. plunksna. 1) 
sidabrinė taurė: 5) $5.00 
auksu. Tad visi pasistengki- 
te būti ir gauti šias dovanas.

' Keturi ruimai su piazu ant randės. Y- * Tik nC‘pamil*sklte dienos, 
ra gazas, namas gražus, gerai užlaiko- T(1 n -v- TKn-nl-c-o-j-t-Uno-mas. Patogi vieta darbininkiškai šelmy- Lapkričio _o, 1 hankS^ll ID-, 
t‘ i - 
pirmo fioor. 264 Bolton St., S. Boston, 
Mass. į

MILLER AND AINSMITH 
Metoda-bndas steigimo ir užlaikymo 
apyskaitų iki žemiausios kainos. Su 
■ larau mėnesines apyskaitas ;>elno r 
nuostolių. Reikale kreipkitės •D:irl>i- 
ninko” Adm.. 366 Broadway. S<>. Bos
ton. Mass. . (l..-24i

um aš tamstai už tai nema
nau keršyti, bet meiliai, drau- 

nors ant 
^rampos valandėlės išeit su 

įliPanim pasivaikščiot po laukus. 
^Nueisime Į artimausią giraitę. 
Ar buvai kada tamsta girioje? 
Jeigu buvai, tai tikiu, kad pa- 
HStebėjai, jog girioje auga viso
kių: medžių. Vieni iš jų yra 
-maži medeliai tik pradėję aug- 

kiti didesni, kiti labai di
dėli, kurie savo šakomis išsi- 

letę plačiai smelkia aplink am 
gančius mažesnius medelius. Į- 

^žiūrėjus Į tai atrodo, kad tie 
didieji medžiai elgiasi labai ne- 

^teisingai. Kad jie lyg kokie 
arai išsiplėtę sau sėdi ir nelei- 

®Žaa kitiems mažesniem mede- 
ggJĮąms augti, bujoti. Norėtųsi 

sukelt didžiausią revo- 
|Ųųciją ir visus tuos didelius 

©džius nuverst nuo sosto.
p ir įvyksta, užeina audra, ir 

‘didelius medžius nulaužia, arba 
ręrčia iš šaknų, tada ma

igiems medeliams pasidaro lais

ŠOKIŲ MĖGĖJAMS 
patariama atsilankvti i Sal
džiausios Širdies V. Jėzaus 
Dr-jos balių, lapkričio 26 d. 
ant Septintos gatvės. Sako
ma. kad bus labai smagus ir 
linksmas balius. Pamatysim.

MOKINKITĖS ANGLIŠKOS!
KALBOS

Į kokiom sąlygom galima pirkti ir pr:- 
'•dusime --ampalitis.

tu r \mi:r[c\x i.ithcamo.' 
John tJifka. Anc»‘as. 

DolgcTille. X. T.

KAME GI DAVADAS Tūkstančiai Amerikos lietu- j 
Jei sakai kad brangūs namai, p-ių pasiryžę iki gyvos galvos 
Du tx> tris šeimynas geri namai .-u i ų 

; taisymais, ranadsi geroj vietąj Dor- 
t chestery. iietoli Ronan Parko: delei ar
iu priežasčių turės būt parduoti greitai 
ir pigiai.
Si.500 ar _____
pasaulyje nėra, todėl jeigu turi nors i 
si.OOO'nr ” K’"'
mnn žinot 
dieną neturi laiko tai galima ir vakare. 
Gerą ]>orgą visuomet išnaudok.

TITI S P. GREVTS
395 Broiuhvav South Boston. Mass.

Tel. S. Boston 2340ANT PARDAVIMO
Aš turiu du bizniu, tai vieną parduo

siu delto, kad abu sunku prižiūrėti. 
Pirmas — gera farma 180 akrą žemės, 
60 akrų dirbamos, likusi ganykla ,ir 

j miškas, sodas, 600 vaisinių mbedžių. 
I obelių ir gipšią, geri budinkai, 7 metai 
kaip statyti, stuboj šiltas vanduo, kkal- 
bynė ir maudynė, elektra. 7 m’ailios 
nuo Worcester, Mass. Kaina $21,000, 
Jnešt $10,000. Antras biznis mėsos 
krautuvė, bizni sišdlrbtas per 9 metus. 
Biznio daroma J savaitę už $1.000. kai
na $2.500 arba rokuoju tayorą olselio 
kaina. Kreipkitės šiuo adresu : STAR 

___ . • • , - ___ n x„- MARKET, 253 Millbury St, Worcester,
IT bujoti. Atrodo taip, Tep Park 404. Savininkas J. Da- 

vidonis. (L.-24)

LIETUVOS SŪNŲ DRAUGYSTES, CAMBRIDGE, MASS.

METINIS BALIUS
PADĖKAVONĖS DIENOJE, LAPKRIČIO-NOV. 26 D., 1925 

CYPRUS HALL
40 Prospect Street, (ant Central Sąuare), Cambridge, Mass.

Pradžia 2 vaL po pietų, ir tęsis iki 12 vali ‘rfAkties
Gerbiami vietiniai ir apielinkės lietuviai,*mą^^ėl^, ^siiąnkyti 
koskai t tingiausia ant šito baliaūs,' nes orchestra 'yra * x

■ gyventi Amerike. Tokiems vie 
nas svarbiausių reikalų šioje ;

' šalvje vra angliška kalba. Mo-1 ĮiirT't Ii*' . • \ 2 . k.-.. 3-1- ;
Geresnio pirkini,> i kmkltėS jos Visokiais būdais. ;

Darbininko’’ knygyne galima į 
Įgauti angliškos kalbos kalba- į 
j mokslių ir žodynų. ■
Į Didelis angliškos kalbos va- į 
į dovėlis iš 310 puslapių kainuo
ja $2.50.

Didelis angbškai-lietuviškas 
žodynas be apdarų $5.50. ap ! 

įdaruose $6.50. i

1 “DARBININKAS”

DAKTARAS J. LANDŽIUS 
(SEYMODR) ?

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir krofiiškną nžsisea^- 
jusias ligas vyrą, moterų ir vaiką, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: • 
ultra-vldetintais spinduliais, kwąrte J 
žiburiu, thęrmo therepa. Ir kitais f 
elektrų medikališkais budais. Bgža- 
minuoju kraują, šlapumą, ir sptaiu-- 
dulns-savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Teipgi su
teikiu patarimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY

PlNiGUo | L*rK^.bV^> ir KitHfi uaiis b i tais Ir JJoieriais, 
“• “ pagal žemiausi dienini kursą, siunčiame pinigus jau nuo pervirš 20 

čjnetlj ir dar nei vieno pinigai neprapuolė. Rašykit o gausit pilną in- 
kaslink siuntimo pinigą, per paštą arba telegramų, šuo

JOSEPH G. BOGDEN
DnBois, Pennsylvania

$1000TIKUž60GENTyi
Atsiųsk 60c., o gausi, ne pini

gais, bet žblėmis, daugiau, kaip 
$L-,000. Ką reikštų žmogui $1.000,

X.-. ^.1 Y jei jis sveikatos neturėtų? Būtų į 36€ Broadway, So. Boston, Mass. į 
y^8- viena is visai tuščias daiktas tokiam žmo- 

geriansin. grajis angliškus ir lietuviškus šokius. (L.20-24) ' gui. Mūsų žolės yra kas kita. Sn- 
Kvi-ečia KOMITETAS t Tikė sveikatų tūkstančiams, m- 

i eikš ir Jums. Pataiso nesveikus 
Į viduriu*’, prašalina strėnų skaus- 
' mų, kosulį dusulį, patrūkimą, 
skausmas po krūtinei, nervų suge- 
drmn.% ir tt. Atsiųsk 10c., gausit 
visokių žolių ir knygų kataliogą.

• /; M. ZUKAITIS
25 Gfllet Rd., Snencemort* N. Y.

Norwood, Mass. Phone 711-R.
PRITYRUSIO ŽMOGAUS PATARNAVIMAS VISUOSE ATSITIKIMUOSE 

Kainos pritaikintos visokiuose atsitikimuose

Už patarnavimus kituose miestuose , neimama viršaus
Kreipkitės dieną ar naktį * t

Mes Esafaie Tain Arti" Kat$ Jūsų Telefonas ^
Senkite mus kaip nnlftidniias jnstj

OflK mlaudot: 
nuo 9.na 12:00 ryte ir nno ld» 

: Ikf 5 Ir mo 0:00 Dd 8 vai vakam
OfiMš uždaryta* rabato* rakant* 

Vtr pedšdįectnis, taip-gl geredomfe 
nnM2 dteijij šMabytaifl. 1

(Antrus tūbos)
Telefonas—-----------------Š. B. 4000




