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Amerikai '&ietw)Į 
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Katalikkl turi rapriurtį kad fa 
( Mtat ir ĮHMdIventimM dėl katall* 
.. kų apaudė* iraitiprffifiao bus ma- 
' lon^snii Dievui ir pačiai Bainy- 

tt|i4 ir Žmonėms naudingesnis, 
» negu pirkimas bažnytinių indų ir 

net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 

. negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už- 
daviniu.

VyskupasKiliau.
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darbininkas 
866 Broadway, Boston 27, M*!*.
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PAKĖLĖ AĘGAS,
* PADIDINO PELNĄ.

- PHILADELPHIA, Pa.—Po- 
Utinių ir sočijalių mbkslii aka
demijoj kalbėjo gubernatorius 
Pjnchot. Jis pasakė, kad pas
taruoju angliakasiams algų pa
kėlimu angliakasių kompani jos 
netik nenukentėjo, o jų pelnas 

pasidarė, didesnis. J^jųogjmt 
anglių buvo tffipKritos, kad 
netik iš to atmokės pakeltas al
gas o dar ir liks kompanijoms. 
Gubernatorius nurodė, kad dėl 
algų pakėlimo kompanijos ga
lėjo pakelti 58c. ant tono ir hū-

'. tų užtekę pakeltoms algoms. O 
-kompanijos pakėlė net 90c. ant 
dono, tai yra veik 30ė. ant 'to-

- no daugiau negu pabrango to 
tono iškdsimas.

■ '-i 1: 1 '-----------

, PERGALĖJO “INJUNC- 
' .TIONĄZ\

. CHICAGO. — Organizuoti 
hučeriai taip vadinamų ‘cliain’ 
krautuvių turėjo bėdų su dai-b- 
daviais. .. Darbdaviai buvo su- 

.... • laiižę kontraktį ir bandė. įves
ti “open sliop.” Prieš unijįs- 
tus buvo užtrauktas injunction. 
Bet- galop darbininkai laimėjo.
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KAINA ANGLIŲ KASYKLŲ.

AVASIIINGTON, Valdžios 
anglių komisija aprobavo ver
tę Suv. Valstijų anglių kasyk
lų. Kietųjų anglių kasyklos, 
kurios randasi ■ Pennsylvanijoj 
apkainuotos sumoje $989,900,- 
000. Tų anglių depozito esu 
8,979,474,000 tonų. Kietųjų 
jyjgįjįų užtę^pLAKbčig. mfittj[,A

. Minkštųjų anglių kasyklų 
vertė yra $11,442,864,000.

UŽ TARIFO PAMAŽI&IMĄ.

. AVASHI^GTON.. — Tarpe 
senatorių pramatoma, grupė, 
kuri susirinkus- kongresui, va- 
rysis už geležinkelių tarifo pa
masinimų. t .

NENORI ATSIMESTI NUO
- AMERIKOS.

AVASI-IINGTON. Porto
- Rico salos senatorius ir tos -sa

los Darbo Federacijos prezi
dentas Iglesias lankėsi dabar 
Suv. Valstijose, jis pareiškė, 
kad Porto Rico salos darbinin
kai nesivaro už atsimetiknų nuo 
Suv. Valstijų ir už įsteigimų 

, neprigulmingos respublikos.Ji
sai lankėsi . pas prezidentų 
Coolidge ir prašė paskirti ko
misijų ekonominiam ir pramo
niniam salos stoviui ištirti. Sa- 
muel Gompers parėmė Igle- 

' sias ’o prašymų ir ragino prez.
Co'olidgė ką. nors daryti Porto 
Rico salos darbininkų reikale. 

; Iglesias sakė, kad norį turėti 
renkamų gubernatorių, o ne 
skiriamų nuo Suv. .Valstijų 

« valdžios.
f fr -. >

Ant Porto Rico salos'yra di
delės cukrinių lendrių plantaci
jos ir plantatoriai savo darbi
ninkus labai išnaudoja.

L

Centro Pirmininko Prakalbos
Lapkričio 29 d., HartfordR • 

Conn. —- parapijos sukaktuvė 
se. " t

Gruodžio 2 <L IVorčester

rainos iš plačiųjų Amerikos lie
tuvių organizaci jų ir plačiosios 
visuomenes. Esųte laisvi, ga
lėjote sulvg pažiūrų išsiskirsty-. 
ti/įjartijas^ietdiLskyriųm^ga- 
lite Vilniečius remti, nereika
laudami iš mūsų tokio išsiskirs
tymo, 1 nes čia pq|i lietuvybė y- 
ra dideliame pavojuje, tų jieto- 
vyhę sūvienytom jėgom mes gi- 
name ir boabejo apginsime, jei-

Ii ai ir materialiai mus rems.
Laikinojo Vi luinus .Lietuvių 

Komiteto -
Pirm. D-ras D, Alseika, 
I žd. Kun. K. Čibiras, 
Sekr. St. Kairiūkštis,

Lietimų Mokslo Draugi jos ir 
Draugijos Nukęntėjusiems dėl 
karo šelpti Centro Komiteto 
pmnininkas

.«D-ras J. Basanavičius, 
Švietimo Draugijos' “ Rytas ’ ’ 

Pirmininkas.
Kun. Prof. Kraujalis.

“Žiburėlio” ir < j Agronomų
Draugijų Prieglaudų Globėjas.

Konst. Stasys. 
, . Vilnius,

L. D, K. S. CENTRO VAL- Centro Valdybos .paaiškinimų, 
savo nuomonę atmainė ir pilnai 
pritarė, kad . vertėtų nanųiK 
parduoti, jeigu gaunama dar
gi nemenkas ̂ pelnas. , Tų pat 
jie mano pasakyti ir savo kuo
poms, ' ? ■

Centro nusistatymas, f

’y, visi dalyvavusi^1 jos posė
dy) yra nusistačiusi namus 
parduoti, bet tik tuomet, kai 
gaus didelės. daugumos kuopų 
pritarimų. Jei hiis nutarta 

i parduo ti tik 2-3 kuopų dangų-
* * I *•

ma*, tai Centro Valdybai nepa
togu juos parduoti, nes- daly
kų hežinantiėji piktos valios 
žmonės gali ftarti Valdybą ko
kiame nors nę^žįningume. Bū
tų'gera,, kad visos apielinkęs 
kuopos atsiųstų į Centrų po po
rų delegatų, kurie vietoje vis
ką patikrintų. Siunčiant to- 
IdUs delegatus, kuopos turėtų 
juos parinkti iš namų biznį iš
manančių žmonįų... .., ...

. > ^Vieniniž, - kiti -prieš.. . r t

i Dai\ tik-8 kuopos - prisiuntė 
savo dtsakyinąiį C; Vkldylao.s 
paklausimų. Iš jų 4 stovi iįž 
Centro Valdybės nusistatymu, 
ir. 4 prieš pardavimų. Tuo bil
du dar’nežinia,/ kaip- referen- 

'durnas baigsis-.;- i . -E
- i Bostono apielinkėje kuopose 
eina karštų ginčų apie šį klau
simų. Už pardavimų laba! sto
vi tie nariai', kurie tori po kė^ 
lėtų šimtų dolerių įnešę į na
mus (bonaiš); jie nori atgauti 
ir nuolat reikalauja savo pini
gų, kuriuos tikisi atsiimti tik 
namus parduodant. Dėl jų nu
siskundimų Centras turi nema
žai nemalonumų*.

Kiti-gi, kurie bonų turi už 
mažesnes sumas, namų* parda
vimu inalž'iaų rūpinasi ir kaiku- 
rie jų pardavimui prieštarauja 
ir kartais -pMeidžia netiktų 
gandų apie Centro- Valdybos 
nusistatymų. . 'į

..........., "................................ . . - , , - „ L t

ATŠAUK® STREIKU. ‘

DUBUN. —VM politKkis- 
ji airių kaliniai, kurie buvo pa
skelbę bado streikų, dabar 
streikų atšaukė.' , Kalinių yra 
6,000. ‘ .

DYBOS SUSIRINKIMAS.

Lapkričio 27 d. Centro Val
dybos posėdin buvo kviesti it 
Bostono apielinkęs kuopų ats- 
to vai pasitarti apie namų par- 
davimų.Posėdin atvyko Brock-

Kubilius ir Norkus, abu*turėję 
pfitirimų namų pirkime, par
davime, i^montavime iy t. t. 
Be jų, pribuvo dar kuopų val- 
dvbų nariai, draugai Šmilgis ir 
Sereika iš Cambridge ir Jaro- 
ša iš So. BostoiL Visi jie at
sinešė posėdin .nuomonę parda
vimui priešingų. • Bet-gi,, ap
žiūrėję visų biznį ir išklausę

VILNIEČIŲ BALSAS.

Vilniaus Lietuvių Atstovybes 
ir svarbesniųjų draugijų atvi
ras laiškas Amerikos lietuviij

visuomenei. Mass. —- spaudos savaitėje.
Nuo gruodžio 4 d. iki 18 d 

L. D. K.-S. (‘onuėcticut apskri 
•tyje, ...... .

Gruodžio 20 d. Nasluia, N, IT
— L. D. K. S. kuopai.
......

N. H. — L, D, K. S. kuopai. 
Gruodžio 22 i L Levišton, SI e 
L. 1L K. S. kuopai.

Gruodžio 23 d, Rinnford, Me
— L. D. K. S. kuopai.

Studentas Daūžvardis
per Kalėdų atostogas kalbės L 
D. K. S. Neiv.- Yoiko ir Nev 
Jėrsey apskrity. ’ >

-L-..... ... _ į

Sesers ir Broliai Amerikiečiai!
Pastaruoju laiku Vilniaus ir 

Vilniaus krašto lietuvių vargai 
playiai buvo aprašyti spaudoj. 

; Tikimės, kad mūsii varginga 

ma ir todėl ūpie tų nebeminėsi
me.

Į lenkų vieŠpatavi!mų vra pa
tekusi trečdalis lietuviij tautos 
ir kaip ta jos dalis, kuri yra 
blogiausiai- materialiai, aprū
pinta,- kuri daugiausia nuken
tėjo nuo karo ir nuo įvairių šio 
krašto ‘ ; valdovų. Vilniaus
prieglaudose . daugiausia- yra 
inašlatčiųf  ̂Vilnį auš krašte t(ia-

f. ‘

Žiausiai šviesos, daugiausia to
kio jarininro, kuris .. trokšta 
mokslo, bet neturi lėšij tam 
mokslini įgyti. -Tų tai visuome
nę atstovaudami, mes jos var
du turime pilnų moralę teisę 
primintį Visiems laisviems lie- 
tuvimus-'jų' pareigų, ir • prašyti 

(jūsų- moralės ir materiales pa
ramos, g.

Tilt tokia tauta vrų kultūrin
ga ir stipri, kuri neužmiršta sa
vo nuskriaustųjų brolių. , Ne- 
užmirš mūsų ir kultūrinis pa- 
saulis^ jeigu matys, kad visi 
lietuviai-,- kaip vienas :žinogus 
stovi Už mus-. Visi mūsų .rei
kalavimai tuomet turės būti 
tenkinaiiii, mūsų padėtis su
stiprės. • ’

Amerikiečiai lietuyiar ltVbai nurodytos siimos dali 
daug yra aukoję bendriems lie
tuvių reikalams, iš tų šaltinių 
ir mes gaudavom lėšų, • už kų 
jums širdingai tariame ačiū, 
■bet tie šaltiniai jau greit gali 
i išsisemti. . Kreipėmės t iesiogi
niai į Jus - iŠdėstydami mūšų 
reikalus, bet nedaug atbalsio 
tesulaukeme. Remia mus pa
vieni asmęnys ir kaikurios or- 
gtuiii'zacijos, nematyt tačiau pa-

■ ■ i . - . • --------------- - ‘ - - - ...

T1

krypsnys vyraujųs ir visose lie ' 
tuvių mokyklose, kuriose būvi 
švęsta net 5-rių metų Lietuvon U 4, i.

Nepriklausomybės, sukaktuvės 
ir ta proga pasistengta atvaiz 
duoti vaikams Vilniaus kraštu 
kaipo Lietuvos' dalį, laikina 
Lenkų okiipantų- atplėštų, <inų,t bet dabar,jis padarę pnar- 

Irių atakų ant -kųpitakižmo ir 
laimėjo tiek, kiek Don Kišo-, 
tas kovoje' su vėjiniais malū
nais. Dabar tie svieto- lyginto
jai jaučiasi užburti it Don.Ki- 
šotas klėtkoje. Naujo surėdy
mo karžygiai-Ida jūiiai leidosi 
•pasaulin laime! ieškoti ir 
skriaudas, naikinti pereitos sa
vaites pabaigoje. - Niekam ne
žinant iš Nonvoodd išbėga ir 
be ypatingų avantiūrų išsinešė 
iš Norivooclo apylinkių. Aįpri- 

! šarvavę bttvo maišals, Nesuti
ko. jokių avantiūrų nei Monte- 
lloj. Pagalios atsidangino į 
Middlehoro apylinkes kur apv- 
vakarių pasiekė, '-dviejų lie
tuvių vištų farmas. Mūsų kar- 
žygial-klajūnai, kurieins- avan- 

? Shortly aftovfivęb’cloek lašt tiūros drenų naktį vaidenosi 
evening Offieer Bo.wditch of 
the Statė Police and Officer 
Harry F. ’Snavr of the Norvvood

. Police made a triplp arrest ui 
South Norivood. .

Kasimer AV. Ziui^- agecl 41, 
Fraltk A. Shadjs- aged 35' an<l 
Gabriel Mikshis aged 22, all d£ 
1126. \Vashington streėt. Sdutb 

. Noivvoo.d, įveiv arrested on 
ivarrants issued iii Plyinoulk 
County.' .

The Plymotitli Čounty ivar- 
rants charged laręeny of hons 
in Midclleboro. The fhree įvore 
takeli to Norivood Police Sta
linu and recorcled.

Šitie visi suareštuotieji yra 
šeni keloivininkai ir žymūs so- 
cijalistai veikėjai pagiirsėję sa
vo prakalbomis visoje Naujoje naujosios gadynes karžygiai- 
Anglijoje. Žymiausias tarpe klajūnai-, panašiai bėdos galėtų 
suareštootijjų ynt Žiury- (Žiu- išvengti, Wkia tik kreiptis į 
rinskas). 'Tasai tai.nepapras-įgeraširil-p gętb» kun, Vladų 
tp uolumo sočijidistas ir pra
kalbose perkūnus verčia- ant 
netikusiokapitiilistų. surėdymo^ 
ir giria Rusijos gerovę. Būda-' 

didrifo iioiuifto soeijalis- 
tas, jkdėgė^11 wi- 
jalizutų Jis; ,]¥n aitriau, dato 
žingsnių į so.rŲalistini surėdy-

UŽ’ VIŠTŲ VOGIMĄ.

Nonvoodo ir BTocktono ang
liški ląikrašeiai pikų-ųppąšpąų 
apie svarbų Amerikos lietuvių 
socijalistams atsitikimų, šitie 
kapitalistiniai laikTraščiai ne
pasigailėjo. vietos mūsų šocija- 
listams, seniems keleivinin- 
kams. ‘

Norivoodo ir Montello - lietu
viai dabar apie; niekų tiek ne
kalba, kaip apie lietuvių soci- 
jalistų veikėjų navatnų darbe
li. ' ' ■

Nonvoodo laikraštis “The 
Nonvood Messengėr” paduo
da šitokių žinių:

ARRESTED FOR
CHICKEN STEALING

Statė Officer and Nonvood 
Police ir Triple Arirėst

NELAIMĖ ANT LAIVO.

MARSELlOianciia^Aūt 

. Čia esančio laivo Ottenburg iš- 
v tiko sprogimas. Žuvo'40 jure i.- 
■ vlų. L ' - i

............................ .

PAVARTOJO TANKUS.
BERLIN.—SS 191S m.-Vo

kietijos sostinėje nebuvo tokių 
’ kannlų jėgų išstatymo kaip 

lapkričio 27 d., kuomet buvo 
\ vaikomi komunistai, RLomit- 

' nistų partija tapo paskelbta ie- 
.‘Mgata Tai jię norėjo surengti 
demonstracijų, kurių valdžia 

> "didžiomis jėgomis išvokė. ,.
■- • ' . X. -

i - - .

m

i

1923 ni.'tapkr. men. 2 d.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS.

— ‘ ‘ Dzienmk WiIensR i ’ ’ įdė
jo Obsto straipsni, kuriame šis 
skundžiasi, ka<L esu-1 Vilniaus 
lietuvių’draugija “Rytas',’ iš
mokus lietuvių mokyklų, moky
tojams algas doleriais, būtent 
po 18 dolerių kas menuo, L y. 
20,000,000 l. m., tuo. metu, kai 
lenkai mokytojai iš. Lenkų val
džios gauna vos' tik ‘ketvirtų 

Toliau
Obstas pabrėžia, kad Vilniaus 
krašto lietuvių mokyklose dčs- 
(■oma sulig1 Lietuvos Švietimo 
Ministerijos programa. Paga
liau, anot jo,- .tai sutinką su 
bendra Vilniaus krašto- lietuvių 
taktika, visiškai neigiančia 
Lenki jų bęi jos valdžių ir vien 
tik piūpažistančia Kauno vy-' 
riausybę,- kaipo teisėtų šių že
mių -šeimininkę. Toks pat

dėl ’pris įskaitymo ‘ • Keleivio,5 ’ 
“Laisvės/7 “Naujięniį77 ir ki
tų panašių raštų, pamatę lietu
viškų farnierių vištas įsivaizdi
no, kad čia tai tikri kapitalis
tinio. surėdymo stulpai. '' Toclel 
pritykinę prie jų, ėmė nusuki- 
uėli joms galvas ir krauti jas į 
maišus. Bet svieto lygintojų 
neprieteliai burtininkai pavy
dėjo soči jalistains laimės su
lojo šunelis ir katžygiai-klajū- 
nat pateko bėdon. Teismas į- 
vvks ateinančių subatų. Tuo 
tarpu paleisti .po $6,OOQ kauci- 

; ja. Don KiŠutiA nuo arešto ir 
bėdos išsigelbėjo pėr jo draugo 
kūnigo. tutpininkystę. Šitie

♦

Taškūnų arba į gero velijantį 
gn$k kum Jonų švagždp ' • To-' 
linu reikia prisipažinti, kad 
kaip Don Kintas prisiskaitęs 
kny^apįė rjcierius ;.U jity • 
prisiškaltę^drifclistinių ir -lah* 
rumuniškų šlamštų ėjo svieto 
lygintų. ' • . ::

> •. ... vJ'/'L

- ...... .

KAREIVIŲ KAPINĖS..

,WASHINGTON. Ameri
kos kareivių kritusių Franci jo j 
kapinės tapo- pagalios sutvar
kytos. Jose palaidoto 30,500 
kareivių. Jųjįptaįsymak atsL 
ėjo apie $1,000.000.

..... .....................-r-—■.
i

NEPRIPAŽINO IŠDAVIKU.
-Į J •••’•■ ' '

savo iir gen Lud^ndbifų -teikti 
ųiišdūvystę; Tai. tndfĮ Ūki 
teismų balsavo.193, už 166> Stt VfaitHrdAdway>

- ■ . ■ ? . • ■ ■ -

■ ŠVENČIONYS, švenčioiih< 
lietuvių prieglauda' vyriausy 
bes įsakymu uždaroma ir prie 
glaudos vaikui išskirstom! pi 
5;įįniW lenkų pi'įėgbuulas 
Švenčionių llriuyhį ’piWglaud; 
laikoma buvo dalinai visuome 
nes aukomis, dalinai Šveneio 
irių •apskrities ir seimelio.

. VILNIUS (Elta)/’ Drieųml 
AVilenski” vis tik reiškiu vii 
ties, kail gelžkelininlm; strei 
kas Vilniaus kušle neišsiplė 
siųs, nes darbininkui, anot, ji 
daugumoj supranta, kad pa 
kraščiams tai būtų labai pavi
jinga., . . . X •

"DARBININKO" DOVANOS
Nuo pat paskelbimo “Darbininko” užsirašymo vajaus, 

“Darbininkas’ ’ yra jau daug išdalinęs dovanų knygomis. Ypa
tingai žmonėms labai patinka dvi knygutiti “Tris Keleiviai” ir 
‘ ‘Dangaus Karalienė.” Šias knygas prenumeratoriai gavę do
vanų, negali atsigėrėti ir daug jų savo dėkonės laiškuose, pa
taria, kad kiekvienas katalikas užsirašytu nors pusei metų lai- 
kraštį “Darbininkų,” kūlis eina tris kartus savaitėje, o tikrai 
beskaitydami jį, pamėgs. ’

Jau beliko vos vienas mėnuo, tai kiekvienam gerai mąstan
čiam, norinčiam apsipažinti—sužinoti, kas pasaulyj dedasi, 
būtihai reikėtų ulsisakyti “Darbininkų.0 Jo kaina labai pri
einama. Metams $4.50, Bostone ir apįelinkėse $5.50. Užsimo
kėjęs iš kalno, kiekyienas.gaus dovanų knygomis už $L50. Pu
sei metų kaina $2.25, Bostone ir apielinkėj $2.75.

' Į Lietuvą “Darbininkas” yra geriausia “KALĖDINĖ 
DGVANA. Kiekvienam užrašančiam į Lietuvą “Darbininkų? \ 
duodame dovanas tas pačias kaip kad viršuj paminėta, čia 
Užrašytojas “D.? ’ gali tas dovanas ar sau pasiimti ar savo gimi- 
Mris pasiųsti, Mes dovanas pasiųsime jo nurodytu adresu, 
ttdeiuvų“

•KaHĮdos jau netoli. Pasi&kūbinldtel ? 
. ■ ^LDĄMMrNtMKAį1 ■■

i ,

h

.' VILNIES (Elta)'. Spalių n 
26 d, pasibaigė besitesgs 10 du 
nų namų'sargų streikas.

VILNIES (Elta), (ton, & 
ligovskis paskirtas V^ųvo 
generolų mokyklos komendar 
tu/ '

M

VILNIES (Elta). ,”Shwo' 
rašo, kad įtraukti į Vilniau 
katedros bokštų varpai nenu 
loniai skambų ir skambimm 
metu atmenu Velykas Alaskvi 
jo. Belo, laikraštis kiauši 
vglditos ir. vyskupo kuri j o* 
kuomet būsiu pareikalauta 
Lietuvos vyriausybės gražiu 
senus Katedros varpus.

ATITAISYMAS.
Pereitumev' Darbininko’ 'm 

mūryje buvo parašytu, ku 
/Kauno miestoi r apskrities k< 

mendantas BmMilevičm^ i 
(vemtas į Varnius, Turėjo bū 
kad koniendanto Brazulov 

: činųs parčdynĄi'; PpL A*olrt< 
;v ..-mm išlrombui diseipbnati 

bafalijomm j Varnius visai 
Rottth ĖottoUi M&sš, ’karo meto storinki ; y .
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ji Mokykla

JOS REIKALAS,
Lietuvoje dabar yra vi:; 100 gimnazijų ir progimnazijų. 

“ Bet visos jbs turi daugybę triilcuĮnų, Labai moderniškai M-

’.mais bendrabučiais. Ten jra tik pakenčiamų namų, kuriais 
► gimnazijos gali laikinai tenL uties.

Su mokslų programa, ir jos išpildymu dar blogiau. Nėra 
nei vienos tikrai klasinės ir .įei vienos tikrai realinės gimnazi
jos. .Yra kaž-koks keistas, ’^hai netobulas šių dviejų'typij mi
linys, Jose neišmokinaana r ri vienosiš dviejų tarptautinio gy- 
vtamo kalbų: nei anglų, n ;i francūzų. Apie muzikų, merią, 
spėrių; giipnastikų ir gamtai mokslams laboratorijas, bei rinkr- 
nius — nereikia daug ir sakyti — tokie dalykai ten didelė ir re- 
ta naujahybė. 1 '

’X‘',. T&&AeilriaTnors vienos pavyzdingos gimnazijos,' kuri savo* 
iįnokytojų prisirengimu ir mokslų programa atvertų naujus Lie- 

L iiivos' mokykloms kelius, parodytu dar ten nematytų -pavyz-

• < :
f į , ,
' 1 i" 1

. -LA

Sakom “ketina,“ nes ištikro ji jau projektuojama Kaune. 
. Tai ką mes čia rašom, žinoma, dar neturi galutinos prasmes. 

' . Kol mokykla- įsisteigs — tai viena ar kita smullnnene^jos prog
ramoje galės pasikeisti. Bet tai neatmainys bendrojo jos vaiz- 
«O.- ■ . . - ■■ , • ■ ' .

r ’ Pradžioje manoma steigti pavyzdingoji gimnazija su dviem 
'■ skyriais; klassišku ir komerciniu. Jos pilnas kursas tęsis per 

12 metų ir dalinsis Į 3 komplektus, kiekvienas po 4 metus.
1 - m a s k o m p 1 ę k t a s ar b a pradinė m o - 

priims vaikus 7-8 metųamžiausi Per 4 metus jie čia, 
stikliniais stogais klasėse, bežaįzdami ir bedainuodami išeis pra
dinės mokyklos progratną ir, šalę lietuvių kalbos, išmoks gerai 
kalbėti angliškai ir francūziškai. Bitų .kalbų mokins tokie mo
kytojai (-jos), kuriems jos yra prigimtos arba lygiai gerai mo- 
tanos, . tarsi prigimtos. Maži vaikai be sunkumo ir tobuliau- iž- 
mokšta svetimas, kalbas, negu suaugę, Tad pavyzdingoje mo- 
kyjdoje ir bus'taip daroma,' kad vėliau negaišinus kalboms lai- 

- ~ko, o pašventus jį aukštesniam mokslui ir protavimui, ,
f,, 2 -r a. s k 0 m p 1 e. k t a s a r b ar gimnazija ap

ims daug-maž nuo 2 iki 7. dabartinių gimnazijų klasės mokslą, 
; mokius latinų ir graikų kalbų ir literatūrų, šitame komplekte 
bus jau daugiau klasinio darbo negu pradinėje mokykloje.

3*Gias komplektas arba mažasis uni- 
v’je riš i t a s . 4 metus mokins- pusiau tėųretinįų įr pusiau
praktinių mokslų. Teoretiniai mokslai bus gimnazijos tąsa: jos 
7-tairiŠ-taklasė. Praktiniai mokslai’dalinsis į du (o vėliau ir 
-daugiau) skyrių: klassikų ir komercijos. Studentas ęaširin- 
kęs klassikų skyrių turės išeiti latinų ir graikų literatūrų pil- 

f nų kursų ir pagilinti žinias lietuvių, anglų, francūzų, vokie- 
. Čių, rusų ir k. literatūrose. ' Pasirinkęs komercijos skyrių, se- 

* nųjų kalbų nebesimokins, o vieton jų klausys komercijos daly- 
I’ , ’ kų ir-pastvar^s giliau į matematiką bei gamtos mokslūs, Filo- 
į Sofijos dalis buą privaloma abiem skyriam.
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0 mokykloms kelius, parodytų dar ten nematytųypavyz

C . A t. - ’ ' ' '
KOKIA JI KETINA BŪTI.

kai, Idta-gi puse -r angliškai ir francūsižta. IŽ A m e r i - 
k c s atvykę turės bent t r e <Td a 1 į visų dalykų 
anglų kalboje dėstomų. . '

. / .MOl^KLOS TIKŠLA& '

Pavyzdingoji mokykla, įvetama naujai sugalvotus peda
goginius metodus, vyriausiu tikslu turis pagaminti tobuliau- 
sio typo inteligentų. Kfno atžvilgiu toks inteHgSUta bus. svei
kas gimnastas, sportsmęnas ir mylįs, net ir sunkius Tyrinta 
darbus, t. y. geras savystovus darbininkas. Kultūros srity jis 
biis pilnas mokslo Žinių, rafinuotas menu, muzika, Švelniais į- 
pročiais. Dvasios srity — religingas krikščionis, mokus save 
valdyti ir aukštos doros pradus be kompromisų taikinti gyveni
mo praktikai, žodžiu, mokykla notėtų gaminti tautinis kttL 
tūtos kūrėjų bei veikėjų, kurie turėtų “darbininko rankas” ir 
‘ ‘karaliaus širdį. ” Tai būtų darbo aristokratai. - 

r . Kięk šis uždavinys mokyklos steigėjams pavyks įkūnyti — 
priderės ne vien nuo jų, bet ir nuo pačios visuomenės materia- 
les bei moralės paramos. ‘ ‘ J ' . 1 ■ #

k .

MOKINIAI.
i.' . y * - .

Ypatinga domė bus kreipiama į gabių mokinių parinkimų 
iš visųlietuviųgy Veninių vietų, ypač iš tų; kurioms gręsia iš- 
tąutejimas. Stipendijomis ir kitais budais bus Čia Traukiami 

M/pač našlaičiai ir beturčiai lietuvių vaikai iš Vilnijos,. Ameri
kos, Anglijos, Kanados, Prūsijos, Latvijos, Rusijos. Čia jfe 
kartu su -Lietuvos vaikais mokinsis, stiprės lietuvybėje ir do
roję; išmokę tarptautinių kalbų taps viso pasaulio lietuvių kul- 

•rus universitus, jie būs nėnutildomi (nes getai mokęs pasaulio 
kalbas) tautinės vienybės apaštalai Lietuvoje ir svetur. Mūsų 
ilgose kovoseuž Vilnių, jie turės, p erg alhfČios 
prasmės. ' ■ . - .

/ KAIP ŠIĄ MOKYKLĄ ĮKŪRUS. j

. Projektuojama mokykla turėtų apie 35 mokytojus ir apie 
600 mokinių. Jos7 pastatymas kainuos labai daug. Kadangi 
aukų šiais laikais sunku iš kur tikėtis, tai sugalvota tikresnis 
ir pigesnis, nors iabąį lėtas jos. statymo būdas.’ Pradėjus jų .sta
tyti 1924 m., pirmas ^pradinės mokyklos kursas pradėtų veikti 

rudenop; Gi pilna mokykla“-būtų-Tastatyta tik'per 
10—12 metų.. Ir štai kaip: . ,

Pati mokykla' manoma, statyti ant didelio žemės ploto prie 
. Nemuno, apie 11 kilometrų nuo Kauno (už Raudondvario) . Ji 
gauna (lengvam išmokėjimui) iš valdžios'nedidelį (apie 700 
akrų) apleistų dvarelį/kurs guli prie Nevėžio, 12 kilometrų ’ mp. 
nuo Kauno ir apie 3 kil. nuo būsimos mokyklą Šitame^dvarė bai skubiai reikalingi. >

X
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įtaisas pirito ūkis, ktnra dm n«maž| priaų, nes jis bus ar
ti iUiao ir IgftdoMt piginto (kartah ViMi dovanai) specialis-

Sitam TOūi Įtttt¥uos pinigus or- 
kooperatyve '

. KULTŪRINĮ BENDROVE . ■

kurios^tei^jais yra prot M l&lk^isW8, prof. grupiųr pariijų
L, (dabai’ tvietinip taįnirterw), kun. Dr/J, Na-

Vieta, Dr. K. Baižtas, p. JūUus Kaupas (Lietuvos Banko Di
rektorius) ir p. Matas Milukas (“Ilgos” direktorįus). “Kūry
bos” nariais jau įsirašė nemažas būrelis Amerikos lietuvių ir 
Lietum veikėjų, daugiaum pedagogų* Bet jų įmokėta suma 
dar labai maža. .

Steigiamas ūkis duos didelį pelnų, bet “Kūrybos“ žeriiiin- 
kams bus mokama tik 8 nuožįmėiai. Nes.Vita kitas pelnas per 
pirmus 2^-3 metus eis ūkio tobulinimui, o vėliau žis peBpš bus 
skirstomas per pušų mokyklos statymui ir ūkio gerinimui. ‘ ši
tuo būdu mokykla tikisi gauti pigaus ir gero maisto savo beri- 
drabužiams ir dar apie 3,000 dolerių kasmet naujų mokyklos 
namų statybai. Ir taip, dar gaunant truputį aukų, mokykla 
puolat palengvėl statysis, augs, stiprės.

ūk| fr statybos darbų apsiėmę ye^i žymus inžimęrius p, 
Labanauskas, priež karų vedęs ligoje didėlę plytnyčia, o da- 
bar vedejasf pavyzdmfiaušios “Bingiivos“ fabrikas Lietuvo
je, Jo rankose ši aliejaus fabriką taip gerai veikia, jog gaiva 
sidabro bei aukso medalius Kauno parodose > skaitosi geriau
sios fabrikos pavyzdžiu Lietuvoj. Jis įnešę ir-kapitalo net 1S 

kos arkitektūros ornamentus ir duos juo# suplanuoti gąrsiau- 
siam^Vokie|iįos arkitektui. . ' . .

. ūkio patarėju bus specialistas agronopiijos daktaras p. 
Prūsaitis, trūsų lietuvis, baigęs Breslavo universitą,. Jamgel- 
bčs ir daugiau žymių ūkio specialistų.

dangau pelno ir pigesnių plytų, žodžiu, viskas bus daroma, 
kad pagaminus kuodaugiausia .medegos dvasios tarnybai?

“Kūryba“ pardavinėja savo serus pų 50 litų (OoL), Sa
vo įgaliotiniais Amėrikon. ji paskyrė kun. Dr. Joną, Navicką 
ČMLOūntain Avė., BlbomfiėIdJkConn.y irDr, KAPakŠtų (36FW« 
Broaduray^Šo. Boston, Mass.'Jh Jiems ji ir atsiuntė savo serų 
su ^tašais prof. Ėrėto (pirm.) ir p. M. Miluko (ižd.). Kas 
^ėrtinscir brangins šį dydį, kultūros žygį, tai mokės ir pagel
bėti. Išmintingie ji agitacijos nereikaluja; jiems užtenka aišku.

. Visiėmš-gi aišku, kad “Kūrybai” pinigaį DABAR la-

grupių, ■ namų ir t-t . Likusi 
dalis albumo1 .yra užimta Ujjo- 
grafijoiuis Lietuvos veikėjų. '

-Kiekvienas lietuvis privalo 
nusipirkti Lietuvos Albumą, 
kurį gana daug nupiginome. 
Duodame progų kiekvienaitflie-- 
tuviui jį įsigyti. Seniau tasai 
albumas pąrsiduodavo- po S 
dol., 5’dabar gi po waina tiktais 
$3.5(1, kas yra nepaprastas 
“hargain.”

Kurie norite tą knygų įsigyt
• . <4-

ti kreipkitės tuojąus pas ...

I “DARBININKAS”
366 B ’way,; So. ^Boston, Mass.

■ ’ X ‘f

PRANEŠIMAS VISUO-
MENEI.

(kerbiamas kun. .J. Koncevi
čius nuo Liet, Katalikų Centro 
reikalų atsisakė ir su Federaci
jos Kultūros Vajaus prakalbo--

* , ’ I .

mis po lietuvių kolonijas dau- 
Ūkyje manoma ateity statyti ir plytnyČių, kad turėjus dar glaus nebevažines.

1

' Fed. Sekretoriatas.

* '
NUKIRTO GALVĄ.

blLKSBUBG,^.—C&rmi-- 
eePadločk, 12 metų vaikai ga- ■ 
vęs nuo^motinos 85c. bolei nu
sipirkti, Nesugrįžo namo su be
le. . Beeinant jam per geležin
kelį papuolė po traukiniu irte- 
kiniai nukirto galvų.

c M o k y k 1 o s t y p a s bus artimiausias anglo-ameriko-
Į niškųgri^ūsiųjų kolegijų typui. Sportu, .gimnastika i$ųioks- 

programa Lietuvos pavyzdingoji mokykla ketina lygintįes 
| gerinus Amerikos kolegijoms, bei pralenks jas protinimo, kul 
i tikinimo/ ypaČ-gi savaimingos kūrybos .srity. Viskas plenuo- 

vjtar-taip sutvarkyti, kad jokia, to pačio typo, mokykla pa? 

sąuly negalėtų mūsiškės pralenkti (išskyrus tik rūmų puošnu- 
mu bei gausumu) nei mokinimo tobulumu, nei mokslo pilnumu. 
Visų komplektų savi ir “importuoti“ mokytojai turės atatinka- 
mų mokslo cenzų ir praktikų. Aukštųjų kursų (3-čio komplekto) 
lektoriais bus tik universito profesoriai arba lygaus išsilavini- 
W Imtas; tūrį gerų uiriversitų dakt&ratus. ’

, ' Mokyklos vyriausiu globėju numatomas žinomas filosofas 
profesorius Dr. Stasys Šalkauskis. Artimiausiais jo bandarbi- 
n&bds bus Kauno universito profesorių būrelis, šį jų perso? 
nilų papildys žymiausieji Lietuvos ir užsienio pakviesti pėda-

Be grynojo mokslo, pavyzdingoje mokykloje bps dųr jlaug 
taftoj'gtata&os, ūkio darbų; privalomos muzikas, męiio;Je- 
atro(dilykųirt.t / . * .

Kalbos. Dėstomosios kalbos bus trys: lietuvių, ang
lų ir francūzų, Apie pusę mokslo dalykų ta dėstoma lietuvi^

MOT. '
’ J . .

Apie liti, kaip Don Kišotas. kovoja šit tintais.

Don Kišotas, kaip jau buvo minėta keliavo 
labai pakiliame upe. Jisai įsivaizdino esąs gar
siausias pagaulėje kųržygis. Dabar po pastaro
sios pergalės jis Šaše, kad nei kerai, nei burti
ninkai- jam nieko negali padalyti.. Jisai įsivaiz
dino būsiančias avantiūras jau laimėtomis. Bū- 
miršo jis visus iiepasiseldmus ir nepalaimas. Už
miršo daugelio dantų netekimų, katorgininkų, 
nedėkingumą ir kitas negeroves. Liko tik atbu
vimas Duleinčj os. Kuomet jisai buvo pasinėręs 
mintyse apie savo panos atbuvimą.Sando Pauža 
tarė jam:. ' ' ' \

“Ar tai nebuvo keista, kad mano kaimynas 
Cečela, miško karžygių skydininkas, buvmšu to
kia ilga nosimi ir kad ta>s miško ar‘veidrodžių 
karžvgis buvo studentas Karaskas. ”

. “ Ar-gi |u tiki, kad taip ištikro buvo-1” tarė
Don Kišotas. /

į “Tąįp," atsakė Sando,/'aš savo kaimynų Če- 
čela iš veido ir ant bMšo pažinau. Lygiai taip 
pažinau ir studentų.’’ • %

“Na tai pasvarstykiva,4* tavo Don Kišotas.: 
“argi ištikro studentas Karaskasų<alėjo būti miš
ko karžygiu, o Cečela jo.skydininku, Studentas 
yra mano draugas iv priotellų.s, tai kaip jis ga
li stoti su manimi kovon t Ar aš jo neprietelius i 
Ar aš jam koki piktų padariau > ‘ Ar aš esu jo 
konkurentas 1 Ar bene jis virto karžygimklajū- 
nu, kad mana garbę nustelbti ir sau paveržei P ’

“ Jei no,” atsake Sando, “tai kaip męs galu 
me išaiškinti panašumų„ • .

• “ Ta paslaptis išaiškinanrą šitaip, ” tarė Don 
Kišotas, '‘burtininkai visaip mune persekiodami 
Ir pavydėdami man pasisekinio,’ mano pviėšmin > 
ką permaino į mano draugų studentą Kąraska, 
kad aš kaipo savo draugo pasigailėčiau. ■ ’. .

“Dievas teisybę žino," tarė Sando?’ ? ? 7 
. . {šitaip jiedviem bešnekant, pasivijo, juodu 

v ienas bajoras ant bl tisų nuėstos kumeles. .Tasai 
bajorus-jnjpmunnišniedžiofcl<%?. Atsivijęs Dnn 
Kišotij, - jis mandagiai jį pasveikinę .ir norėjo 
piųjoti pro šalį. Don Kišotas jam tada tarė:

“Jei sveikas keliauji tuo pat keliu ir jei ite- 
sirimbipij tai keliaukiva kartu.*'• *

UJ •*

T

jT

• - . t

“Teip, aš nenorėjau pro tamstų šitaip pra
joti,.’* atsake bajoras, “bet aš pabijojau, kad 
tamstos arklys kumelę pamatęs nesusijaudintų.”

“Jei tik dėlto,” įsikišo Sančo Į*anzaį “tai 
sveikas gali laikytis, mūsų, kompanijos. Mūsų 
arklys yra ramus? ir tik vienų sykį mūsų kelionė
je teųžsimanė kulnelių ir tada tas. jo šposas ir 
mano ponui ir man laSai brangiai atsiėjo.”

Tada bajoras patempė savo kumelės pava
džius ir ėmė joti palengviąm Bajoras pažvelgęs 
į Don Kišotiį, gerokai nustebo, kad jis joja be 
šalmo, kurį turėjo Sančo Panza prie asilo balno 
pririšęs. Ir Don Kišotas nuodugniai apžvalginė- 
jo; savo naujų'sųkeleivį ir jis'jam išrodė ne vi
sai prastu bajoru. Don Kišotas pastebėjęs, kad 
bajoras lyg nustebęs jo išvaizda, prabilo šitaip:.

“Tamsta man rodos esi nustebęs mano iš
vaizda. Bet tas visai kitaip atrodys, kai7 pasa
kysiu, kad aš esu kržygis-klajūnas,- avantiūrų 
ieškantis* . Aš’savo .dvarelį palikau užmorgičią- 
vęs, -atsižadėjau gyvenimo patogumų/ir malonu
mų ir atsidariau į likimo rankas. Aš panorėjau 
atgaivinti iicieiystę, taip senai suirusių. Jau 
praeityje pusėtinai pasidarbavau, daug kliūčių 
pergalėjau ir ėjau savo pareigas —^užsistodavau 
už našles, naikindavau skriaudas, vienu žodžiu 
lyginau svietų taip, kaip karžygiaLklajūūai. Sto
vo gerais ir šauniais darbais jau paskilbau po vi
sų pasaulį taip, jog apie mane visose tautose kny
gų išleista. Jau trisdešimt tūksFančių kopijų iš
leista ir antra tiek turbūt netrukus būs išleista. 
Galop pasakysiu, jog esu La Mąneos Don Kišo
tas, karžygis-klajūnas, Nbrspašigy’rimas maži
na nuopęlnud, lėčiau tų teėjau pasakyti JalK 
kad nebuvo kito, kurs apie mane pasakytų;”

Truputį patylėjęs bjijoras tarė:. > ’
“Tamsta atspėjai, kad aš buvau nustchinįūs- 

tamstos išvaizda. Tečiau .Tamstos pasipasakoji
mas dar labiau nustebino, ųėgu Tamstos išvaiz
da. Kaip tai galimaJ' Ar-gi juto istorijų apie 
tikrus buvusius d r ėsamus karžygius. Aš ma
niau, kad tos istorijos apie karžygius yra grynas 
išniislas;” < . .. .

“Jei pakeliausi va kartu toliau/* atsiikę Don 
Kišotas, “tai aš tamsių įtįkfeiu. apie tų istorijų 
trisiugumų/’ 7 ;

Tųcla^ba juras eme rimtai manyti, kad jo sų- 
kėlrivte yra nepilno protų. Tuo pypu Don Kl 
šotas paklausė bajoro kas .jh toks, jį kų bajoras 
šitaip atsakė: ' < ' ■, A ;

“Aš esu bajoras Don Diego, savnnvkilš dva* 
ro, kuriame, jči Dievas padės Šiandie pietausi- 
va. Aš klikų praleidžiu gaspadoriaudamas, pa*

ji Įl jiiijii i.. .M j... ru -

sibovydamas medžiokle ir žvejojimu. Turiu še
šis tuzinus knygų, ispaniškų ir lotiniškij, • kinuos, 
yra dvasiško ir svietiško turinio. ‘ Kartais aš pie
tauju pas savo kaimynus,. o kartais mano kaimv- 

’ jiai pietauja pas mane. Aš" nelendu į kitų gyve.- 
irimų, nei sąžinę,, neieškau priekabių. Kasdien 
išklausau mišių, savo turteliu dalinuosi su bied- 
nais. Bandau sugyventi ramybėje su kaimynais, 
esu atsidavęs Panelės Švčl globai ir turiu viltį 

^begalinėje Dievo miehiširdystėje.5
Sančo; išgirdęs šitokių bajoro kalbų, Šoko 

nuo asilo ir pribėgęs prie jo nužemintai keiptų 
LartųTabueiavo-jokojų.

“Kų tas reiškia ?” tarė bajoras.
“Meldžiu ponuli? leisti man daugiau pabu

čiuoti, Ties matau, jog esi šventasis.”
“Nesu šventasis, ” atsakė bajoras, <įo nusi

dedu. kaip visu Pats savo paprastumu priro- 
dai esąs gėrū žmogumi.”

Dori. Kišotas paklausė bajoro kelis vaikus ’ 
turis. Bajorai į tai šitaip atsakė:

1 “ Turiu vienų sūnų* bet gal būt lųimiiigesnįs 

būčiau Ue jo. Jis y ra 18 metų amžiaus, šešis me
tus išbuvo Siamaukoj, kur išmoko lotiniškai ir 
graikiškai. Kuomet aš panorėjau, kad jis toliau 

■ mokslus eitų.’ tai pamačiau, kad jis atsidavęs . 
; senovės lušiimis. b labiausia eilėms. Aš negale- 
įau jani įkalbėti mokytis- teisių aria teologijos^' 
Per dienų dienas jis skaito Homerą, Virgilijip . 
Horacijų ir pats rašo eilės.

“Vaikai; brangūs pone, *’ tarė Don’ Kišotas. 
“yriUmnas ir kraukis tėvų.’Vaikai yra tarsi da 
lis tėvų kūnų. Todėl jie ar geri* ar blogi turi bū- ’ 
ti mylimi. Tėvų pareiga vaikus auklėti nuo pat 
jų kūdikystėse Keikia juos iš karto įstatyti į y 
gerų papročių ir doros kelią tųip kad jie išaug
tų į naudingus piliečius. Kai dpl vaikų vertimo 
prie neinėgianm vaikams mokslo, tai aš tam prie
šingas. Tany tėvai tik patariamąjį balsą tegali 
turėti. O jei studentui yra užtikrintas paliki
mas ir nerūpi dikinos užsidii’bimas. tai aš labai , 
pritariu, kad jls^tsidųotų mokslni. Aš taiirstai 
patariu netrukdyti sūriui užsiimti poezijav prie 
kurios jis turi. ]>atraukuno. Mario, žvilgsniu po* 
ezija yra neljįrinipd^veĮrii panuitA jauna iv be* 
galiįijagražtto kitos merginos,, tai
yra visi kiti mokslai, stengiasi praturtinti? nu- 
dailinti ir pageriti. Jai jus privalo.temteu e' 
jos per jų esti išaugštintos? 'TodrišiMU 
te turintįatsaSųnęiąiyąriojamm i^vūlldojųma." 
po gatves, iiei išstatoma rinkoje, Jį yv tokios 
rinktos prigimtie^ kad fas. kurs žino, kaip su 
jar elgtis, paverčia ja į neįkainuojamos vertės *
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\ DIRBKIME VISI
i

Stiprėjimas mūsų organiza
cijos ir augimas “ Darbininko” 
diegia kiekvieno nario širdin 
naujus jausmus, stipresnius nu
sistatymus, soli'dariškesnius 

.prie organizacijos prisirišimus, 
galingesnius ir energingesnius 
pasirižinius stoti aktualiu vei- 
kiman —^ešti kultūrinį šviesos 
žibintuvą suklaidyton ir dau
gely vietųA nuskriauston liau- 
din; ro'dvti jai šviesos kelius ir 
mokyti kaip išsiliuosuoti iš Į-
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įvairių skriaudų ir karčiųjų gy
venimo valandų. ■'

Z

Nors- i ^Dąrbinįnkas” išsijuo
sęs širdingai dirbą ir sėja Kau- 

: din iš visų vargti ir nelaimių* iš
sivadavimo grūdus,vienute jaR 
dar nevisi naudojasi, Rlati, su- 
želns, vietomis jau apmindyta 
ir užnuodinta dirvą da nežino 
“Darbininko” kultūros ir jų. 

' naudingi)jų sėklų. Xr, žinoma, 
jeigu mes, kurie maitiname sa
vo dvasių “Darb.”.vaisiais, ne- 
įstengsime pagelbėti savo bro
liams^ kurie dar nepažįsta 
“Dalrbininko” (tuomi menu ir

UU/U/U/uIuIUTOU/U/uaL1 k* tU sJw^ U J ^7
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r > draugystes^lietiįvošsūnų g 
‘ Cambridge, Mass; gf
L THANKSGIVING. DAY ' |>

! KETVERGE, LAPMČIO-NOV, 29 D., 1923 I
trauksis iki 11 ;30 |h-

I ’40 Prospect Street, Cambridge, Mass. S į

t Taigi' gerbiama publika atsilankykite koskaitiin- ‘|| 
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nio dievaičio, bet dėl apšvietos. 
Jie platintų “D?’ sulig “ ‘D.’ 
Sk,>7 pateiktu,fo projekto, sau
gotų kiekvienų kolonijoje ren
giama, vakarą; prieš įvyksiant 
pramogai jie parsitrauktų kele
tą šimtiG “Darb.” (ypatingai 
sūbatimi>), eitų į tuos susirim 
kimus ir pardavinėtų, užrašine- 
tų “D.,” o jeigu kiek <riiktų, 
tuos galėtų veltui išdalyti, nes' 
nuostolio nebūtii — nuošimtis 
ta pridengtų., Ną, jeigu kar
tais netektų kelių centelių, faį 
tam tikslui Būtų gaĮima prie 
kuopos sudaryti fbndelį.
■ Toliau, kuopoms pačioms ar
ba “ApšvietosBiurams,” susi- 
nešus sii Centru, reikėtų įreng
ti tam tikra “Darbininku Uni- - *** - * ** ♦
Versitą”*—- eiles prakalbu, pa
skaitų -ir diskusijų-. Tuomi ne

LDKS.tai jie da ilgai brai
dys pu purvyną (daugelis ir ne- 
išbris)/ nežinos šviesesnio gy- 
veniųio, inematys saulės — bus 
kokių nors demogogų klaidina
mi ir išnaiidojaniL

Daugelis geraširdžių darbi
ninkų nori klausti kaip pagel- 
hėti tiems žmonėms, kurių 
“Darbininkas” nelanko; At
sakas štai koks: Naudojant la
bai racionalų T29 “Darb.” nu
mery “ Darbininko ’ SJcaįtyto
jo *7 pateiktą projektą; nepra
leidžiant n? vienų rengiamų 
prakalbų ir lutų pramogų be 
pardavinėjimo ir net .( jeigu ne- 
išperka visų)' veltui dalinimo 

.‘(Darb??; teikiant (prenume
ruojant metams) ^Darbinin
ką” su duodamomis premijo
mis savo draugams Kalėdinių ___ ________
dovanų; be perstojimė keliant paliaujamai judinti užmirusius 
'“Darb?t’ idejį prie kiekvienos kūnus, blaškyti- juoduosius de- 
;pjugos.ir t. p.
: .. Vūlinu .gal adsirąs ir daugį auį 
platihimo būdų. Tuoin tarpu
ti pakalbėkime' kaip paduotuo
sius pasiūlymus vykdyti.

4‘Darb. 'Skaitytojoprojek
tas visiems aiškus, nėra Atka
lė ąpie jįj kalbėti. ; Gi realiza
vimui 4 4 įaibiųinkė’ ’ parclayi- 

reikėtiy kiekvienoje kolonijoje 
sudaryti tam * tiktds' LDKS. 
APŠVIETOS BttDRUS.' Tokie 
biurai galėtų būti pilnais.
C C

4.- v* vK *■ “

y;

laiko — griębkimes clakbo. Ga
limybių yra, tik reikia įiiimls 
patiems stoti į prieškarinius 
laikas. ; Turime jauna it labai 
stiprį darbininkų vūdą, Centro 
pirinininką. Įkinkykime jį, 
kad mažiausia nors dvi gili va
gi jis ,šią žiėųią išvilkti), būtent: 
prakalbą, o pb kelių’savaičių 
paskaitą.

Kas pirmiausia patiektuosius 
projektus priims ir “Darbinin
ke” paskelbs? Laukiame.

DAžas.

PRANEŠIMAS
»

r. ■ i.!■- p

Ohio ir Michigan L. D. K. S. 
apskričio kuopų domei.

Šiuomi LDKsTbbiė ir Alicli, 

apskriejo kuopoms pranašu, 
kad įvyks šio apskričio suva- 
■^ndmus^apkri^-^^^-utfc-: 
Dayton, Ohio. Lietuvių vieti
ne LDKS. kuopa rengiasi pri
imti. .

<-**** ■ ■

Gerbiamos LDKS. šio aps- 
kričio kuopos esąte maloniai 
kviečiamos visos dalyvauti 
^rSinetam šū^^^avimė.'

besius — traukti liaudį iš kapi
talistų ir įvąiraus.sorto m.atęri- 
jalistų' pragaro suklaidini- 

. mo, apkvaišinimo ir bešiht|iško 
; nuskr iaudimo. Viena prakal
ba bei paskaita karčiųjų nuodų 
nuo dar,b įninku širdžių nenuva- 
Įysime, nes nepasiekiame visų 
ir negalimų visko iškelti aikš-

- ; »s ■ - ■< y - j <,? peraciju idant ūttgydyti nekar
tųjų darbo žmonelių sopuliuo-]Siįskite ’ atstoVus(eš), paga- 
tas* širdis ir neapykantos krau
jais,aptekusias -smegenis. . Jei- 
^oned^me-daugelis ir g R

irnuosmięųusuv. savo .darbiu.11111 snGpa§W- ■ .tr « . ... .
Vienok jie (įirbtų ne dėl auksu- Tat, Darbininkai,-pagalvoki- & organizacijos naujų per
am dievaičio, bet dėt apsvietos. ni4y Šveikai, neleiskim! ) veltui organizavimą rant naujų £>ama-

Um ■

minkite naudingus naujus įne
šimus. Žodžiu sakant, kreigf

i
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EGZOINT GYDANTI MOSTIS
Reikalaukite piuunamtaiųvaiMų pariariMttejUt ir

- pas&featus, \t
Įyflsns susižeidimui, atmink, kadECZGINT mariis

. yrataiunutinč pagelba’nuo žaizdų.

Taipgi RCZGINT gydo ’<fafer« 
tinę, išbėrimą odoB/šašuSj SpuO’ . 
gUB'ir užsisenėjusius skaudulius., 

r Parsitrauk dėžutę dėl perai*’ 
tikrinimo. Kaina 50 centu.

Reikalaukite visose aptiekose 
arba /

Parefkalatikit tiesiog nuo mus • 
šiuo adresu:

’The Statės ^rug Cd.
Boston, Mass.

. Ė O. BOK 2128.
Mums yra reikalingi agentai—atsižaukit?

Rašydami pažymėkit jog^ sužinojote “DARBININKĖ.” : 
94 Coneord Avė. ’ < \

y ........... —4.

I ’ ■■ DR. GEDVYLOS
įį TIKRA LIETUVIŠKA T RE r G JT K A

v • SOcentų. . ’. *
n 3r. Gedvylos MctaERyTONIKAS—-vaistai sustiprinimui nervų, krau- 
n r jo Ir viso fausilpngjusio moteries sudėjimo......?.........$1 bonka » jh įl .3r, Gedvylos STOMACH B1TTERS—geriausias vidurių valytojas Ir ,jg 
d sveifcatos draugas.bonlca 

didžiausias {vairumas visokių gyduolių, .lietuvišku žolių, nerfumii, 8Wt3-

P ’risiunčiam visokius vaistus; per paštųj visas dąlis pasaulio; Adresas: I 
b • G00DWILL DRUG COMPANY. . X
j k 11)15 Jos. Oampau Avenue, - Detroit, Michigan. ta
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Pasitaiko laikas patogus, tai 
yra. amerikiniška šventė — Pa- 
dėkavonės Diena , (Thanks'gi- 
ving.’Day)., Kaip, yra girdžia- 
ma, tai daytoniečįai visas pas-* 
itą'ngas'dedaĮrad neveltui bptų. 
tas sušauktas suvažiavimas o• ’ , > * ■ • 
kad ąitneštų didelę naudą mū
sų brangiai organizacijai.

LDSK. O. ir Mich. ąpsk. rast.

Susipratusieji darbininkai su
sispietė į L.D. K. S. Ar Tams
ta esi' jų būry? Jei taip, tai 
patarę ir savo draugams tai pa
daryti. v.

.. ’/į —— 
bange atkalbėti Don Kišotą nuo kovos su liūtąis, 
bet Don Kišotas atkirto šitaip:

- y “Greit-traulds iš mano .akių su savo, kumel- 
ka ta gelbėkis^ ;
s 4‘Ponuli, atsimink, kad čia ne užburti liū
tai,’7 sušuko Sando' Paiiza. . ’ ??’
>;« “Tavo baimė Sančo,” atsake. Don-Kišotas 
£ ‘tokia didelė, kaip puse pasaulio; Nutilk ir trau
kis;* r Jei-aš žūsiu, tai pranešk apie taidDulemė- 
jaiJ’- ■ : y

'Visi pamatė, kadi kautynės įvyks. Todėl 
D’oii Diego' šu savo kumelka, vežėjąs su savo mu
lais, o Sando Panzą-sUsavo.asilu pasileido, steng- 
damįesi kuotoliąusįai nubėgti mb-OryūšiO lauko. 
Saiitįo šgųkė tai aimanavo, kadį jo^ įoųas Jau 
prapuolęs ta keikė likimų ir tą valandą, kada jis 
vęį stojo jo tarnystom . . * ;

Kuomet dresyruotojas atrišinėjo duris, 'tai 
Don Kišotas svarstė ar raitam stoti kovon ar ne. 
Permatė, kad liūtui iššokus RoziAantas gali pa
sibaidyti. Todėl nulipo nuo arįplio ir tvirtai nu
sitvėręs kardą, atsistojo prie durų Atsidavė pir- 
nidĮMevui, o paskui Dulcinėjai.

Dresyruotojas, pamatęs, kad karžygiš^gata- 
vas kovon, atidarė duris būdos,; kur gulėjo išsi
tiesęs milžiniškas liūtas. Primas dalytas, ką 
žvėris padarė, tai apsivertė ant antro šono, išsi
tiesė ir išleido ilgą liežuvį. Paskui gulėdamas iš
kišo iŠ būdos galvą ir pasižvalgė. Don Kišotas 
žiūrėjo į jį nedrebėdamas. Bet liūtas tarsi jo 
nematė. Paskui atsistojęs atsuko Don Kišotui 
pasturgalį ta ramiai vėl atsigulė./ .Dou Kišotas 
tada pareik$lavo< kad.dresyruotoj’as liūtą paer
zintų. “To aš negaliu daryti,” .atsake drešyrlio- 
to jas. : * J ei aš tą dalysiu, tai jis pirmiausia puls' 
mane ir sudraskys. Bet sveikas jau atsiekei sa
vo tikslą, parodei šąvo drąsą ir to užtenka.' To
liau ką nors dafyti, tai būtų Dievo gundymas. 
Juk susirėmime yra taip, kad jei priešininkas 
atsisako stoti kovon, tai antrasis užsipelno per- 
galės vainiko.” . ■

“ Tas teisybe? ’• atsake Don Kišotas. (cUžda
ryk duris. Bet tu turi inan išduoti liūdymą a- 
pie tai, ką aš nuveikiau.” '

Dresyi'iiolojui uždarius būdos duris, Don 
Kišotas pakabino ant jėčio skepetaitę, kuria jš- 
rugus nuo* veido Šluostėsi ir ją iškėlė. • Pirmuti
nis baltąi vėliavą pamate -Sančo ir tarė:

J‘Ne aš esu; jei mano ponas neįveikė -liūtų/ 
nes j išmanė šaukia." . * .
, ; Tada visi sustojo ir pamate Dųn Kišotą mo
juojant baltą i't'liavą. Visų barine išnyko. Kai 
pabėgęUai sugrįžo prie vežimo, tai dresyruoto- 
jas’ viską įšpasakojobkąip buvo ir išgyrė Don Ki- 
šotū drąsą. > ; ' • _

“Ką hi manai, Sančo?’ tarė Don Kišotas. 
‘ ‘ A r kok ie- burtininkai gali mano “drąsą sutram- 
/dyft Nito dabar aš vadinsiuds LįūiųKavžygiu. ” 
/ .Tada,Dųn Kišotas liepū Ėančųi duoti po auk* 

siną vežėjui iv tbsoįyriintujui ū.ž. sugaištą, laiką.
AptariHityą -vahtiu-kj po pietų Don lušotas su 

savo sky (Butuku jau buvo .-ties. Doų* Diegu ua*l 
nulis. , ’ • . *

■H—-;-*■

t- f < ■- Sando šaltai ir’ gudriai '^tšai§: ?;
’ ‘ ■14 4 Jėi tai* vaiške,- tui duok ją man, .aš suval- 
gysht? *Ari^aWf' čia tebūt-vėlni^ darbas,1 kurs 
ndrej6 ibiui© šu jūsų* malbhybę siipyfcįntt'. jonu
li, žinokj ką'ct’įjet;aš btefurėjęs1 varškės,, tai as 
ją savo įiivabį o1 ne šalimui būč dej ęs..
’G "^G-iirbūį ii ibij)',y,ldtsakė Dūk Kišotas. ' ? ’•

•1 ŠįkėleiMiš Į)on Diego*i'ą! <są ūiiatydamąs ir 
giriledamas-tik stebėjosi,•• bet 'dar labiau nusište- 
bdjo, kai D.on KišoTaš^įisišIiibštę^‘-ir hlšivalęs 
šalmą, užsimovė amt galvos ir tarė: ' 1 •

. '“ISTa, .dabar kašs nori,’*tas’teestie. (rątpvaši 
kautis ir su pačiu velniu!’'’;- ■ ‘ f

Tuo tarpuyežiinasjaiLb.uVo netoli. DonKi- 
šutas atsistoju vieškelio- viduryj e ir suriko:

‘ “Kur jūs vyrai važiuojate, ką jūs turite ve- 
žiiiie,, kam tos vėliavos?” v .

žaiue du dideliu liūtu, kuriuos generolas Oianas 
padovanojo karaliui.. Kadangi vežama karaliaus 
nuosavybė, .todėl iškėlėme vėliavas/’

“Ar liūtai dideli?”, klausė Don Kišotas.. '
' “Kiekuomet Ispanijon nebuvo atgabenta to

kių didelių liįltų, kaip šitie, ” atsakė.antrasis ant 
vežimo žmogus, kurs pasisakė esąs jų dresiruo- 
tujas. “Vienas jų patinas, aiitra patele. .Prie- 
šakiniame garde patinas, užpakąlinianie patelė. 
Jie datf negavo esti, todėl alkani. -Mes .skubina
mės į miestuką impirkti jiems mėsos.v

Vežėjas norėjo važiuoti, bet Don Kyšotas srn 
šuko:'

I .

“Ką tie liūtai man reiškia/' .Aš parodysiu 
jum ar aš jų- bijau. Dresyruotojau, paleisk liū
tus laukan. o aš.parodysim’ kad aš juosius įveik
siu. Aš esu La Maudos Don Kišotas, karžvgis- 
Idajūnasl' kuriam -nei visi burtininkai negali ke
lio pastoti." • ’ . .

Saudo išgirdęs pono kaltai priėjo ir sušuko ? 
“Dvi Dievo meilūs, ponuli atsipeikėk. Tu

sų malonybe Kutai sudraskys? ’ , . .
Ir bajoras- Don Diego .norėjo atMheti Don 

■Kišotą mio kovas su liūtąis ir tarė: ( •
"(tarkiunuLsai, žinok, kad karžygiai, klajū

nai stoja Į tokiaskautynes, kurviąvilties laimė
ti Be to. liūtai tamstos'nepuola, d iv gabenami 
karalių ir jų negalima trukdyti?’ ■ ‘ *

“Brangus prietėliau/’ atsakė Don Kišotas.' 
“žiūrėk savo zuikius ir kurapkas. O į karžygių1 
reikalus nesikišk?’ Tada nusisukęs į ūresyiiiu-, 
to ją griausmingai suriko:- • . G . ■

“Jei tu man neatidarysi budos, tai aš tuoj 
tave nesversiu?’ •• . A

. Vežėjau pamatęs pasiryžusi pamišėli sušu- 
krnta - ■ -■ ■ : ’ ?; : ■? '

“Ponuliu -palauk.truputį, aš atkinkysiu nar
ius irųmsifinuksiū su Jais imo mūšiolau^o, nes 
■liūtai gali mm gyvulius sudraskytų ” *■■■<. '

“Bailys,"' atsakė Don Kišotas. “Tai tuoj 
daryk, ką nnri; - Bet tilo j ’panmtysk kadijiaviS“ 
'kas viMdyrm" /•. . •'> ‘-V- t ;v

Vėžėms kutigmriaūsia atkabino braiigtus.
• ■ Bvešyruotojas tada Visiems suriko: ‘ t
[' .“Visi jūs būkite Imdhiinkms* jpg aš'per 
'prievartą paleidžiu liūtus. O. dabar karžygi; 
stuk prieš įiat budus’duriš/* Išuaujo Diju Diegų

auksą. Tas, kurs ją turi, privalo ją budriai sau
goti, taeigi ją1 teršti nešvariais, žentais darbais. 
Žėmądūsiąi neprivalo.»pfie jds'artite^* nei 
privalo liestis nemokšos, ir neįvertinantieji jos* 
gražybių. Tas atsineša žmonėms visų luomų, neš 
kas tik yra nemokšą, yra kartu ir želnddūšis. 

’ Tai-gi tai sakau, kad tas' turi privalumus ir at- 
siduoda poezijai, yra godojamas ir pranginairiūs 
visos tautos. Ir tamstos jaunas sūnus ’tėstudijuoT 
ja poeziją, o gal jame glūdi talentas ar nęt geni
jus ir jis ilgainiųiJfus pagerbtas ir karaliaus ir 
išmaningų prasčiouk?’ . _

Čia Don Kišotas nutilo. . Jo naujasis sąįie-: 
leivis Don Diego praėjo mainytį savo nuomone 
kai dėl j o beprotystės.' Sando tuo tarpu buvo pa
ėjęs į šalį ir pas skerdžius nore jo nusipirkti varš
kės^ Kuomet Don Diege,: pasitenkinęs išmintim > 
gaiš Don KiŠoto išvedžiojimais, norėjo atnaujin
ti kalbą, W tolumoje ant vieškelio pasimatė ve
žimas su dviem vėliavom.. Vežimas buvo didę- 

?lis. Don Kišotas tai pamatęs, tuoj spėjo, kad 
bene bus čia nauja avantiūra. Todėl jis sušuko 
Sandui duoti šalmą. Sančp išgirdės pono balsą 
skubinosi užbaigti biznį.su ^kerdžiais. Jis jau bu
vo užmokėjęs už varškę, bet neturėjo į ką ją su
dėti. Norėdamas skubintis pas poną jis pakišo 
skerdžiui pono šalmą ir tas jin'suvertė varške. 
Taip nešinąs šalmą su varške,; Sando atsiskubi-

• iio pas savo poną ir atydžiai klauso, ką jis lieps
' daryti. • ' ’ '

“Sando,” tarė Don Kišotas. “tuoj duok šen 
man šalmą., Anava tolumoj aš matau kaž ką im 
tartino* Bene bus ten avantiūra.” Bajoras Don 
Dievo pažvelgė į jisas puses ir matė tik minėtą 

■ vežimą. Todėl jis nusistebeįo kam Čia tie kari
mai prisirengimai. Jis apie tai primine Don Ki- 
šotui, kursai šitaip atsakė':

.... “Kaipo mėgėjasmede jgis turi žinoti, kad ne
laikas kurtus lakyti, kada jau laikas medžiota 
len. Aš jau iš patyrimo žinau, kad-aš turiu mo- 
tomų ir nematomų priešininkų ir aš nežinau ka-? 
da ir iš kun. jie pasirodys ir kokiame pavidale bų- 
dami jie mane užpuls.”

Tada jis paėmė nuo Sando šalmą ir nepūtė-. 
. mijęs jame varškes, greitai movė ant galvotaKai 

varškė tapo paspausta, tai iš jos išsisunkė išrū
gų ir karžygio nuostabumui jos pasileido .per vei- 
dą ta per barzdą ūme varvėti. . ■ ' >

“Kas čia gali būti Saudo f ’* tarė Don Kišo- 
tas. “Man įšrodo lyg mauo kaukuolė tirpsta ar
ba smegenys leidžiasi, :• arba mane prakaitas muk 
ša.. Teeinu aš jaučiu, kad tas ne iš baimės apsb 

> reiškė, nors aš tikta, kad čia bris baisi aviintiū-
• ra. Duok, Sando, man skepetaitę sųsišluostyt i 

prakaitą, dėl kurio jau aš nieko nematau.”
Saudo nieko nesakęs padavė prašytą skepe

taitę ir kartu dekuojo Diėyui, kad poiias nędašb ■ 
C; Iprotajo patirti,. kuris.čiagulas./ . '* ‘ ?
; Don Kišotas ■ nusišluostė veidą ta nusiėmė 

. ? šąlmą. pūžiūretį 'delldyj o galvai taip šalta Da* 
1 inates’tatoštadtm, jis jtaispiitastė

VDM panos muito Duįetaejos,'’ sušuko .Don 
Kišotas.
jai.”

L.- *• •• ■ • ’'
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PRANEŠIMAS
Alytiečiai, Varėniečiai, Mer

kiniečiai, Liškevos parap. lie- 
tuviai, kurie norėtų,, kad jų gi
minėms ar pažįstamiems Lietu, 
voje kokiu nors būdu patarnau
čiau, tai malonės kreipties pas 
mane nevėliau gruodžių 7 d.,/ 
nes aš gruodžio 8 d., laivu Rot- 
tevdam išvažiuoju- Lietuvon. 
Sutiksiu kiekvienam noriai pa
tarnauti. Kreipkitės šiuo adre
su: .JURGIS B0L1K 11.8 Ber
neli St., Providehce. R. L ..

Pirkite Tiesiog iš 
Dirbtuves^w6g1^Mtt"P' 
. Mea priahjiinie tiesios i

Tamiatoa samu# tanepą- 
prastos, vertėt N A U J Ą 
KABINETINI PHO- 
NOGRAPHĄ —kurio 
atvaiida čionai matote, su 
ŽOnąujų Iietu?iJk\i75ęCO’ 

■ lumbia rekordu, grojantį 
<K> įvairiu kompozicijų to 200 
geriausiu adatų, — viakg ui " $29.
Persiuntimą Apuokams

(Bus daugiau)
I ■ • * ' • * -

_ n________ . . . * . _ S . .. • _,t /t'

t

• I
TIKTAI F»AMĄSTIKITE! JŽ9 nuperka Ta- 

mietai phohosrrapha, kubo n*dirbimaa ir balso 
garsumai lyginasi euphonographii, kurie yra par- 
duodama po,$150. K*biMtaaIabaijrraX><i padarys 
taaišmahoninicvnediio, turi stipru motorą irattkų: 

‘ balsą. Galimaant jo. grajint vlaoki Sakeidai.
PARDUODAME NEPALYGINAMAI PIGIAU 

UŽEITUS.TAITODĖL.KAD PARDUOTAME 
TAMISTAITIESIOG Iš DIRBTUVES. Žtobuda. 
pardavimo su taupina iJkidas?pArd*v*ju,vart»Uv, 
agentu, olsilio, purvaičiu ir.1.1 ir, Jtai. toa yisoa 
•utaupinto* iilaMoa aUdupdamiiTaniistąi.

Kiekviapa ipažina aati ižbandomaia tt aivčiant— 
tat.gi yra gvarantuojama antSO metu. Ui |29pri
siusime Tamistai ž| puiku kabinetirilPhonogra- 
pha, auSOnaųjulietuviikuTEcColumbia rekordu, 
grojančiu <0 i vairiu irtOO geriausiu
datu. Užganedinimg gvarantuojame, arba grgil- 
namephitgua. PrisiuskiteMoney Orderi ar Ceki."| 

»»WONOa»2ĄPHĄU^RlKORDU»^®AR! 
General Phonograph Co? 
1W St.CIair cAva *K ciptX. 13 j

CLKVELAND, OHIO; *

A. L. R. K FEDERACIJOS ~ 
N. ANGLUOS APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Pirm.—■J.A.Kviv/utč, į. ' <

■ 38 Tyler St, S. Dinyronce, Itm. ‘ 
RaitinittW MĄL 'Kainųmd

I • 20 iton
. • Iždininkai ~~J. GlinSkl^ * * * •?

3iJS B'way,StaBwlWi,Jll*»sr

i

' degina kojas
MENTHOLATUM

. t ♦ . . A. i

Jl3nJA5,NO4gggg^g^g

PASAKYK GAZO AGENTUI 
. PARODYTrtlUMŠ

“IWANTr 
garinį prosą/

Prosija^abi pusivienodaiTeng-: 
vai. Karštis vienodas. 3 centai 
savaiteje išlaidų.• > w < * V-
S

*4i

See Nearest 
Office of •

*

BOSTON 
CONSOUDATKD

GAS CO,

v Karifciri 
Jie net

Brt kitom tilto yt* l»Ul > 
Kalt JkriMti, lų akya l
tlttaMjptmu* kuotott MOtįū M*M 
BAJMCBia 
' < Y. 'f< Biuii.

Va>toWt jų p**i*Nt» nurirti 
ht4i«sl Ti'hirt* >UnMtoW Jmį t*-.

riritok vąkla
jAimt tnabwm, ir airi-rbtMiahna. f« k* *witoWato 
kremti 
swtu, rtkuiį-m jra tikri wal *♦***> ■ 
utktoyriintov ai^aktranUa!

.V ^F^At)? W£HTBR

....■'' ’ ’ ’ ‘r "
ū*3L“

bizn%25c4%25af.su
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NEWARK, N. jT7^

&vč. Trejybės lietuvių parapijos 
jvyko ekstra susirinkimai Iapkr. 
22, W23, parapijos svetainėje. Su- 
sh^nkimas tapo atidarytas su mal
da, kurią atlpiibejo kleb. kun. Ig. 
Kelmelis 8 vai. vakare, Klebonas 
pąaišikno susirinkimo tikslą, sake.

■ kad šis sustoinkimas yra sušauktas 
vien tiktai apkalbėti naujų vargo
nų steigimą. Iv pasiulino stistoin- 
kiniųi kad išrinktų vakaro vedėjo 
to raštininką. Visi tam pritarė, 
Vedėju išrinktas J. Kralikaųskas, 
rast. J, Sereika. -

4, Pakeltas klausimas ar reika
lingi vargonai. Visi vienablsiai 
nutarė, 4<ad reikalingi.

2. Pakeltas klausimas kam duo
ti dirbti, naujuk vargonus ar A. 
Radzevičiui ar kitai kompanijai. 
Po ilgų apkalbėjimų nutarta duoti 
kitai konipanijai dirbti vargonus, 
su kuria jau kontraktas daromas 
ir apsiėmė padaryti vaj’gonus to 
nereikalauja itei virtitt dolerio iš- 
kidno. Kai bus gatayaLsnstMytL- 
tai bažnyčioje inspektorius pertik- 
rįst kad jau viskas gerai. Tada bus 
įmokama vienas trečdalis, o .liku
sieji išmokėti per-įmetus, Garan
tija ant. vienų metų. Jeigu’ kas 
bus megerai pirmais metais, tai už 
dyką pataiso.

brangumo. Buvo paduota trijų 
kainų': vieni $5,00(1, kiti $7,000, 

'treti $10,500 dolerių. Po ilgų ap
kalbėjimų nutarta dirbti vargonus 
už $10,500.

4. Buvo užklaustas dabartinis 
vargonininkas šlapois.ką jis mano 
apie tokius brangius Vargonus. Ji
sai aiškino, kad kąi atvažiavo iš 
(liieagos tai rado tiktai 10,choris
to, o dabar jau turime 40 choristų 
to greitu laiku manąs sudaryti-šv. 
Cecilijos chorą iš 100 narių. Tada 
bus rengiama pramogos dėl .nau
jų vargonų. O parapijonai tiktai 
paremkite. Tokiu būdu pagelbe- 
site skolą vargonų sumažinti. J. 
Kralikaųskas aiškiną, kad kuomet 
vargonininkas sudarys chorą iš 
100 narių ir parengs pirmą pramo
gą dek naudos naujų vargonų, tai 
aukuosiąs 50- baksų sodos. Dabai* 
mes visi turime susirašyti prie šv. 
Cecilijos choro kad gavus tą do
vaną. ‘ . -

Parapijom ūpas geras, kad dėti 
aukas ir kmiogreičiausia įsigyti 
naujus vargonus.

Vargonai bus gatavi Velykoms. 
Susirinkimas tapo uždarytas per 

pirmininką J. Kralikauską 11 vai. 
vakari*.

4-

Rašt.’ J. Sereika.
t_______

WORCĖSTER, MASS.

Klaidos atitaisymas.

•Darbininke” 127-tame numery- 
tilpo, klaida korespondencijoje 
kas-link blaivininkų vakarienės, 
kur pažymėta Izh. Ročkienė auko 
jo didelį kumpi ir kišką. Turė
jo būti: kumpi ir lunką.

Reporteris.r
I . , ■ ■    ,

HARTFORD, CONN.
* i • .... . 1

Lapkričio 29 d. — Padekavonės 
diena —- čia bus iškilminga diena.' 
Tai yra bus paminėta 25 metų su- 
kaktuvė.s šviV. Trejybės parapijos, 
gyvavimo,. 10 metii klebonavimo 
kunigo J. J. Amboto. Bažnyčioje 
bus iškilmingos pamaldos. * Tiki
masi kad dalyvaus to Jo Malonybė 
vyskupas. Kum Jakaitis iš Wor-

IDR. L. GOLDEN |
Bostone: .99 Green Street Roxbury: 16 Crawford St. į)

Valandos: 3. Iki 4 ir 7 iki 8 P. SL
. Apart pėtnyčlos ir netlėldlenlo 

vakaru. 
Telefonas Huyhiarket 2288.

ICAtatr Anglu, IIvsų, Lunkų ik Liktuvių Kalbomis. ' ‘

mrtin*, Mass, sultys pamokslą.

Sv. , Cecilijos chorus vedamas 
šaunaus innziko varg. P. Bružins
ko yra prisirengęs su dailiaisiais; 
giedojimais. w

Po pietų įvairūs programai ant 
šv. Petro svetainės. Kalbės įžy
miausi kabetojai,* vienas iš tų tai 
bus Dr. K\ Palestas iš Boston, 
Mass. Taip-gi ir Čia dalyvaus vhš- 
nnnčtas choras ir palinksmins dai

giomis dainelėmis. Taip-gi grieš 
Plikūno orkestrą, Po viskam— 
vakare jaunimui bus proga pasi
šokti.

- Reporteris

NASHUA, N.H.
■* ■_ ■ •

Lapkričio 18 d. Š. m. L, Vyčių 
Naujos Anglijos apskričio buvo 
suvažiavimas. Sesijas laikė ąv. 
Kazimiero parapijos svetainėje, 
110 Temple St. Prasidėjo 2 vai. 
po pietų. • Sesijas atidarė gerbia
mas vietos klebonas kun. P. Da- 
nnhnaš su malda. Sesijų vedėjas 
tapo išrinktas V. T. Savickas ap
skričio pirm.)v rašt. A. Glavėckai- 
tė, taip-gi. ii’ kita reikalinga komi
sija tapo išrinkta, kurių vardų ne- 
ries tai gana gerai stoti h* dirba 
vų. Pasirodė kad kuopos kaiku- 
beatmenu. Raporttai kuopų atsto- 
kiek įsgaiedamos ir naujųgnatių 
gana daug prisirašo. Raportas iš

Inasdešimties. Akonųnunavo pia
nu jn mokytoja. p-Iė Ona Būgai- 
laite. Garbe ‘tokiai mokyt jai kad 
ji sugebi taip puikiu I išlavinti tuos 
mažus vaikučius taip graMai lietu* 
viškai dainuoti.; • '

Teipgi kalbėjo’ gerbiamas kun, 
P. Juras iŠ Iraivrenee’o ir daugiau
sia kabėjo ir nurodinėjo munšaino. 
keiilcsiriiiigumą ir draudė kad'lie
tuviai mestų tą blogą įprotį ir jne- 
sinitodiritų miiiišaino nuodais savo 
sveikatos ir proto. Negana to, .sa
ke kalbėtojas, kad jus savo sveika
tai kenldat* bet. parodo! tą blogą 
įprotį ir savo mažiems vaikeliams,, 
kurio iš mažo pripras ir iš to gali 
išaugti blogi pliečiai ir silpno pro
to. Taip-gi gyrė Nasliiia ’os lietu
vius parapijomis kad taip gražiai 
sugyvena su savo klebonu.

Toliaus dar kalbėjo vietos kle
bonas kim. P. Daniunas. Jis savo 
trumpoj prakalbčlčj pareiškė savo 
parapijonams padėką kad jie taip 
uoliai darbavosi prie athaųjtotom 
bažnyčios to kvietė ir ant toliaus 
darbuotis ir visiems gyventi vieny- parapijos choras ištikro’ pui- 

kini per__________ ___________
Veik visą vasarų giedojimas 
buvo’ silpnokas, Onedėlioj.tar
si kiti choristai buvo. Miller ’s 
Mass in G yra sunkios mišios, 

Kaip priežodis salto ; k;id bet sugiedota lengvai, vpatin- 
kas dauįj kalta, tai mažai dirba. 1)llsai strtal.tinai traį«i.
Tai čia gafto tiesa.- .Is NaslinaJ Tvkūnėlii
v* - t *1 *1 " VV'f _ TS. J. J - —__r. - l 1 . . * ___ *

beje ii* meilėje,
v 

” Firmųkartu buvau,
Aš pirma maniau kad Kasima: 

N. H. tai jau visai ten nieko nėra 
to niekas nieko neveikia, bet apsi
rikau.

■e
**

- GERO APETITO, !

i 
/

VMerfts ^caitytojiuns Pndd- 
kones (kurkęs) dienoje linkime 
gero apetito ir gero virškinimo. 
Aisiminkite, kad kurkė yra & 
plis paukštis, fotlel jos prival
gę neužliekite ją inunšamu. pi
nokite, kad su. kurkė eina ne 
mitnšam, ar kitai panaši paš- 
kustva, o 
saitoe.” •

Kurkęs šiemet nepaprastai 
pigios, o darbai pusėtinai eina, 
todėl darbininkai pilvo žvilgs
nių įstengs tinkamai praleisti 
tą dieną. . . '

» v * . *

gardus ‘4 eranberry

t-.

PUIKIAI UŽTRAUKĖ.‘ ■ - ■ *,.

Pereitą nedėldienį šv. Petro

mus. • Užsiminti apie tai' nėra' 
tai užžavimas arba išniekini
mas, a įtik Žodis iš Šalies kad 
vaidintojai galėtų pasitaisyti. 
Man teko būti Cambridge’iuje 
vaidinime ‘ ‘Klaipėdos Julės. ’ * 
Veikalas nieko sau. Apskritai 
imant vaidinimas buvo gan'me
chaniškas, Išrodė lyg ceremo
nijos- atliekamos, o ne vaidini
mas. Tarsi vaidintojus kas va
rinėjo, o ne iš stipratimo vei
kalo darė. Todėl ir publika tik 
mechaniškai atsinešė. Kw vai
dinimas turi būti, {ai parode 
pasirodymas šokėjų, ir vykęs 
šokimas vieno jūreivio’, Tuoj 
visi tada nubudo, tarsi ne ta 
publika. Minėtus trukumus 
galima pašalinti ilgėliau ir su 
noru pasilavinant. 1

Jr-gi buvęs.

u**;

T; ifr šouifi bostono

Pirmoji šimtine Šv. Pranciš
kaus Lietuvaičių-Sesęrų 

Vienuolynui.

' . ICuoširdingiausiai dekavoju 
visiems aifkautojams ir tikrai 
pasitikiu jog geraširdžiai So, 
Bostono lietuviai neatsiliks vie
ni nuo Idtų — aukaudami kiek
vienas savo dalelę tam šventam 
darbui, Lietuvių vaikelių auk
lė j i mu i.

Štambesniomis aukomis iki 
šiai dienai pirmąją šimtinę su- 
dovanojo sekahči os ypatos: 
Pranas Starinskas 
Jonas Urbonas,
Pranas Tamošiūnas .,. 
Pranas Bmegelskas ... 
Marija Vaitkiutė..... 
Veronika Žvaigždys 
Antanas Andrašunas , 
Juozas Šokas ....... 
Jonas Poškus . L,'. - 

Teklė Dirbaičė ....., 
Pranas Štankevičia . 
Simonas Razvadauskas 
Juozas Dusėvičms ., 
Juozas Grimavičius

i •-

OR. A. J. MAN
(GŪMAUBKA8)

D A N T I S T A S

Tel. Btockton 5112—W.
(Kampas Broad Street)

705 MainSt., Montello, Mm.

r šv. mišias giedojo.

žinutę laikraščiuose.- Bet ten yraj.
— —j kitaip. Lietuvių yra gana daug ’ 

pereitos gegužinės, .Imri atsibuvofį gra2^ sav<y bažnytėlę totu 
dar tik atnaujinta. . Vidus visos 
puikiai išmaliavotaš to naujos įdė- din tolus dažniausia tik pagyri
mą grindys.-Svetainė taip-gi gra-. m ai -terašomi, kadir tų. pągy-

ABI PUSI.

TIK KĄ Iš LIETUVOS
TikkąišLietuvosesanm gavę 

mąldaknygių ‘ ‘^ALTINIS. ’f Yra 
tai didelė maldų knyga. Turime 
net ikėlių kainų: $2.25, $3.00-ir 
$4.25. Kurie neretų, tai tepasi- 
skubina, nes mažai jų teturime.

a ^DARBININKAS”

Soųtįt Boston, Mass.
. _7._ ... , -------- ...
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A OHMŪVABAMDOa:
® lįMi Iki 9 tuL po pietą nu!-* < 
S Vakarai* nuo 0 iM 9« J
| QN lrotdw»y, Vo, Sodrai. j

| TeL So. Boiton |»
į Lnrrtrvvs dantistas i

DR. M. V. CASPER ! 1 (KASPARAVIČIUS)' j
H Laikinai perkais otką po Mo, i 
51 42S Bwudwat, So. Bosrow, Mum. i 
į Ofito Valandot: .
i ĮNuolOlkl 12:S0ryta irn30rI«Ci 
51 iki 8 Ir nuo 6:80 lid 0 v, rak. ' 
| j Ofiuut uldarytaa rabato* vakarai! 
© ir nedSUomls.

T

liepos 4-tą: d. š. m., Laivrence, 
Mass. -Iš raporto pasirodė,, -kad 
gryno pelno pasiliko $184.44. To- 

. liaus buvo' svarstyta kokių. bildu 
hutų galima pritraukti kodaugiau- 
sia jaunimo- prie L. Vyčių. Tam 
darbui tapo išrinkta komisija po 
vieną narį iš kiekvienos kolonijos, 
kuris turės surasti būdą tam daly
kui.’ ‘ ■ ... — . ■ ’ - > -

Toliaus buvo nusiskundimai 
kuopų kad nariai negauna' orga
no “Vyties.”/ Nutarta kad cen
tro valdyba geriau tuo dalyku rū
pintųsi ir paaiškintų per Organą,, 
nes negavimas laikraščio kuopas 
veda prie žlugimo ir nariai mažė
ja.! r nenori prenumeratą atnaujin
ti ir tuonii visai organizacijai la
bai kenkia, Toliaus tapo išrinkta 
komisija kad surastų vietą dėl ki
tų- metų liepos 4 d. gegužinei.

Metinis suvažiavimas bus Wor- 
c’ester, Mass.

Delegatų atsilankė apie' 35 iš se
kančių kolonijų: Montello, South 
BostOfto, Cambridge’io,. Worėes- 
terio,, Norwoodo, Lawreuce’o.

Suvažiavimas buvo gana, tvar
iais ir nariai rimtai dalykus 
svarstė ir i matyt kad visi su pa
sišventimu dirbo ii’ • ant toliaus 
dirbs dėl labo mus brangios orga
nizacijos.

. Suvažiavimas tapo uždarytas su 
malda per gerbiamą kuu. P. Dą- 
niuiią 5:30 valandą vakare.

Programas-.
Taip-gi buvo surengtas gražus 

programas kurį išpildė Marijos 
Vaikelių draugijėlė ir prisidėjo 
Worcesterio vyeia'i. Jie suvaidi
no dialogą “Mano Daročiute,” 
kurie gerai.atliko to susirinkusie
ji gana prisijuokė. -Toliaus sekė 
iŠ 10 mergaičių vainikas prie pa-- 

i veikslo švČ. Marijos kurios puikiai 
atliko. Toliaus sekė dainos: solai, 
duetai ir chorai iš mažų mergaičių 
padalintų į du choru: mažesnis ir 
didesnis. Išviso jų buvo-apie šim
tas. Taipgi d,amaro ir berniukų 

‘.choras susidedantis iš apie pen-

• žt, nes neseniai išmaliavota. Ir 
kaip .girdėjau, tai turi ir koopera
ciją, kuri gana gerai gyvuoja.. Ir 
kaip girdėjau,, tai lietuviai dau
giausia dirba audinyčiose ir gerai 
uždirbą, bet sako,- kad' pradeda
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Korespondencijoše. apie vai--

rimų kartais neužpelnyta. Rei
kėtų užsiminti ir. apie trūku

t

■5 žmones atleisdinėtį iš darbų.
' Svečias,

PARDAVIMAI
Parsiduoda bažnytiniai var

gonai, elektros dumples. Senos 
išdrbystės. < .Parsiduoda visai 
pigiai. Tlidunias vargonų:..11 
pėdų aukščio’ ir 7 pėdos plonio’ 
ir storio.- Kurie norėtų pirkti,- 
•tesfceipia -pas -M. KĄTKŪ&j 
204 JeffersomSt,. Nė^arję, N, 
J,- arha4pa^ A.
Jefferson St., Newark, N? J. «)

23-ČIAS METINIS

I

netoli Warren Street.
Valandos.: nuo S liet 9 ryte, 1 iki 
2 ir 9 fkl 1 vai. vakare apart 
pėtnyl’ios ir nedėldlenio vakarą. 

Telefonas Roxbury 0131.

•991 W. BROADWAY 
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak.Kazvs Mieliaiiskas ...... 1.00

* Z -

Anastazija Jontiškiene.. 1.00 
Ona (Mlkoiiiene ______ •

. Juozas Andriėjaftis... 
Jieva Norkūnas ..... 
Elena* Saniatonis ..... 
Veronika Šąpamtone . 
Stanislovas Steponavičia 
Teofilė Antanavičienė..... 
Zofija Jokubauskiutė-----. * -
Damazas iZeminskas .... 
Aleksandra Slūšfenis.... 
Juozas Jankunavičins ... tf* «'
Jeronimas-Mąstis.........
Izidorius Jasas ....... 
AnJrras Smionavi'čė,.. 
Marėj česnukevįčięnė .. 
Išs Lynn, Mass. N.,- -..,. 
Juozas Rožėta......... 
Agota Šakienė-------- - .... 1.00
Viktorija Kaziukonienė.. 1.00 
Vladas Jankūnas.... 
Viktoras Kibuiys ... 
Aūgūstas Banda,«.... 
Motiejus Žioba..........
Zigmantas Vaitkus.. 
Marė Leinont ....... 
Ona Romanienė .....
Vincas Dirse..
Petras Kiburys .., 
Vincas Kalintos . 
Stanislovas Višinskis ... 
Juozas Petkauskas .. 
Antanas Ašmenskas . 
Antanas^Ašmenskas . 
Augustas Bilinskas.. 
Pranas Ivanauskas.. 
Juozas Antanėlis .. <e,. 
Pijus Marcelionis ....... 
Katarina Starinskienč.. .2.00 
Mare* Stai’inskiutė ___ _ ■ 2,00
•IVin. Howard(advokatas)10.00 
Tarnas 'Gaidys .....:l'.. 
Matas Mpckapetris...... 
Adolfas Grigaliūnas... 
Pętrąs Užubalis f........ 
Kazimieras Vaičekauskas 1.00 t

i Tel. So. Boston 400011

DR. J. C. LANDŽIUS |i

LIETUVIS GYDtLOJAU IR į 
CHIRURGAS. ' Į

600 BR0ADWAY, ’ 
^EOUTHBOSTON,MAB1. jĮ 

M (Kampas G 8t ir BroadvayT t > 
VALANDOS: 9—11, 2-4r Y—O į į

»T' ' ■•'k'?’-' ■ ’
DID. LIET.KUN. KEISTUMO 
DR-JOS VALDYBOSADRESAI

BOSTON, MASS. ~ 
' • ' '' • ’ " 4" ”

eiRMINiNKAS — Vincas Žaliacfaįį į 
SI Mercer- St, So. Boston, Mara 

VICE-PIRM. — Antanas Pas telis, , k - 
146rBoSyėn St., So. Boston,

PROT. RA^T. — Antanas Mgcejunas, 
450 'Ėį 7-th .'St, So. Boston, Mass., 

FIN.' RA®?. — Juozapas' Vfnkevlčlus,
906 Ė. B’vray, So. Bostop, MąSB. 

KASIERIUS —-Andrius Zaliėcka8.
' 807 E. 9-th St, So. Boston, Masfc 

MARŠALKA —- Aleksandra JalmokMį 
115 Granite St, So. Boston, Ma^ 

D. L. K. Keistučio , dr-ja laiko aftuk 
sinlur susirinkimus kai pirmi nėddt 
dieni, kiekvienu mSneslo po Nu. 6M 
IVusliington Rt„ Boston, Mass. 3-į v. po 
pietą. Ateidami draugejr haujų-na
rių ra savim atsiveskite prie miug dr» 
los prirašyti. ' , \

. - X M
- >—i i ; • U.« —. .........—■ ........71 i

š V. JONO EV. BL. PA1ELPINM 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRMININKAS — J. L..Petrauskai^

250 Gold St, So. Boston,' Mass. 
ViCE-PlRM. — Kazys Ambroias,

482 E. 7-th St, So. Boston, Mara,. 
PROT. RAST. ~ Jutius Savickas,

111 Bowen St, So. Boston, Marai 
FIN. RAŠTININKAS — L Svagidys, 

r 17J w; 5-th St, So. Boston, Mara 
KASIERIUS — A Naudžiūnas,

885 E.. Broadway, S. Boeton, Mara 
MARŠALKA' — J. Zaikia,

7 Wlnfieid St, So. Boston, Mara 
Draugija laiko susirinkimus kai treS^ 
uedsidienl kiekviena mSnesio, 2<rt vak 

~ po pietų šv, Petro parapijos sal6J, 491

ŠV. KAZIMIERO DRAUGIJOS 

SKYRIAMS IR METINIAMS 
NARIAjMŠ.’\ .

Šiuomį, Širdingiausiai prašau vi
sų gerb. kunigų klebonų sušauk
ti špatolos rčikalu, škrsirlnkiimis 'ir 
paraginti,.metinius narius, atnau
jinti'savo mokesčius 1924 m. Tai-, 
pogi maloniai prašau gerbi klebo
nų ir skyrių valdybų, prie Įdek- 
vienos progos (paraginti žmones ra
šytis į šv. Kazimiero Draugiją ir 
tuomi padidinti naujų narių skait
lių. Ruduo patogiausia laikas 
spaudai platinti. ...

.Su gilia pagarba,.
Kun. P. Kančiukas

DOMĖS!
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Rengia- South .Boston’o Lietuvių Ukėsų. Kliubas

TH ANKSGIVING D AY

29 d. 1923
.------ ------ —* ■ — - ■

LIETUVIU SALĖJE -

Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass.
Pradžia 5 vali po pietų.

Šis balius bus vienas iš puikiausių to linksmiausių, nes 
puikiausia orchestra gries Visokius šokius. Taigi, .kaip jau
nimas; taip ir ženočiai, visi į šį balių, o turėsite linksmą 
laiką. Bus skanių užkandžių ir gėrimų, tad kviečiame vi
sus, kaip vietinius taip ir iŠ ąpieliįnkių miestelių atsilan
kyti. ’ M

L. U. KĮiubo Komitetas.I

r.

I
I

* NbkD«WGoks žymiai pigesni negu geriau
sios rūšies kiti-augdi ai.

NwPk!andCo«s ilgiau dega L daugiau šilumos 
r duoda. Bilu oro traukimo užtenka.

• J^SkwoCowi neturi pelenų ir negadina pe
čiaus grotu.

MAŽI--DIDESNI-DIDELI

New England Coke
111 DEVONSHIRE ST., BOSTON, MASS.
Main8532 y —TELEFONAI— Mato 2723

Tik ką išėjo iš spaudos; dvi 
smagios teatrališkos knygutės: 
“Ubagų Gudrumas” ir “Gi- 
liukingas Vyras.” Pirmoji pil
na juokų, 3 veiksmų, antri gi 
panaši pirmai, dviejų aktų. 
Prie antros yra dar prikergta 
monologas “Oicilikas.” Kai
na kiekvienos yra 25c. įmau
tiems Msą sętą knygučių pat- 
duodama po 20c. viena. “Uba
gų Gudrumas” dalyvauja 12 
įmonių, gi “ Giliukingas Vy
ras” — 9..

Reikalaukite pas:

' “DARBININKAS”
866 Broadway, So, Boston, Mass.
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-į pi) pi. Srrenth St, South Boaton, Mara

1.00
1.0;)^ MV. ELZBIETOS DRAUGUOil 
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ŠTAI KAME DALYKAS!
‘ . k"-

Kad mes iiacUrlJiUii iiteVėatU’ą.dei kruutuyėii, kūčios savininkas pasta-
1 vs I hingą pniMurkluoJa $=Utob v. kaip žmogus ateina pirkti; tai pardavė-

• jas pasuko karšią -prakalbą Ir. painia $22.00- dauginu kaip tlkpii tas 
uvercoat’iis yra Aovtuč. Tatai mes putavėinr nieko> nesakyti o ovel’kotą 
imt- orderio piidmyti tik-už $27.110 ir kaiti tik telkia, IMkretpia .pas:

/ - MALiNIONIS-BABĄNAUSKAS k <
320 MWisomAve.-~Nb. 1 Oueida Si,,3^d floor, Boston, Mass. 

.-.J Tet-Beach 2334. “ • '
Otoso Vrtlanrlos: 8^MJkl 5 P. M. Kuhntprnfe. 8:00 A. M. Iki l P. &i.

'**'"""~'**,*'iS**--rararararaaRrararaMMMBrairaMra^^
'■ ................. . -.•.-•r - -1

KALĖDŲ ATVIRUTĖS
Tik .ką gavome siuntinį iš Lietuvos labai gražių Kalėdinių ^ 

atviručių. Atvirutės visos spalvuotos tautinėmis spalvomis su 
lietuviškomis juostomis. Jų yra trejbpų. Taipgi yra pasvei- - 
kinimai—Kalėdoms ir Naujiems Metams.

Visos labai gražios. Kaina kiekvienos po 5 centas, 6 už 25o.
Reikalaukitepas: ' . '

: .“^DARBININKAS” ?
.We«t Broadivay South Boston, Mass.

t

visokių žolių, Šaknų, žiedų ir tt.

. Palangos frejankaSOcH p.uplaiSkiai 2ū 
IiamunSlial 20c., Liepos žiedai IBcų 

’arušančlus ŽĮOc., Senęsų ankštukčs dėl 
yidtii'iŲ liuosavima 10c., Pelinos 15c., 
tolūs nuo nervų ISgąslM,’ benūgūs, gal
vos skaudū.linia ir ausyse ūžimo 75c., 
iuo reumattemo 50c., nuė strėnų skali-; 
tejinio kadugių uogųMvntos; 25a 
Visokios žolūs yra pakeliuose su IleUv 
^iškals nurodymais kaip anuos vartoti. 
Žolių katalogu siunčiame už 10 centą. 
\fttlcių knyga, “Aukso, Altorėlis,TilžBs 
nbmulUUOį prastu apdaru T5c„ sĮuirJnlu 
$1.50, celuloklo apdaru $1.50: “Vaini
kėlis,’’ skaros apdaru $1.25; Kantiškos 
J1.50; Gyvenimas Šventąją, apdarytu, 
$7,00; . *

Vaistai nuo kosulio ir Asthmoa $1.75

NESUTIKO.

MASKVA.- — šventojo Tėvo 
delegatas Wafeh Rusijon nesu
tari dėl kataliloj šelpimo1 Ku
si joj. Popiežiaus delegatas 
Movėjo už tai, kad katalikų 
šelpimo darbuotė eitų tais pa*- 
matais, kuriais zVmerika. šelpė 
Rusiją.. Soyiotų valdžia ant to 
nesutiko.- ■ ’ ‘ . .

*• » • "

HARTFORD, COMNEOTIOUT 
VALDYBOS ADRESAL

Elab. MielnlkienS, plrmlnlnkfc,
44 Cedar St., Hartford, OoiUk 

C. LablckieuS,’ ylce-plrmlnlnke,
GO Sheldon Street, Hartford, OotMfe 

P. LablcklenS, Iždininke,
44 Madlson St., HartfoM, OMra 

Marijona Katkanekalt?, fln.ra3tlnlnl<
16 Atiantic st, Hartford, Ooira 

R. Pundxlen5, prot raŽtlninH,
19 TCalcott St„ Etartford, CoaA 

ftloa drangljoij raalrlnkimai būna kra 
antrą nedčldlenj kiekviena mtarata, 
bafaytln«je raUja,

1
u.-
<49 Had»onXi^^Sh«iWrt!f. Y*1

KAZIMIERO B. K. DB-JOO 
BOUTH BOSTON, NASA 
VALDYBOS ANTRAUL

PIRMININKAS ~ n Paniaaakaa, 
814a 8-thSt. Tel- So. B. 8M5--< 

VIOT-PIRM. — J. Jarnža, .
._ 440 E. 6-th St, So. Boatoa. Kara 

PROT. RAST. ~ A Januionta,

E1N. - RAST. K. Kttkts,,
' <38 R 8-tk St, So. Bėdon, Mara i 

ODlNims - L. ftra&lK . -
jllĮ Bowra StrBoTBraton, Ifara 

TVARKDARĮ! — P. LiUČkA * 
< jmpvmSo.Boat<®,Mara 
DRAUGIJOS tnralMui rtikaH, —

W>Į!4n' »»

i jl 4.
«

PARSIDUODA>, .’ •* >
Parsiduoda namas 3-jų 

mynų-šųGtoserųeKvąr 
■.žiųj ‘vietoj}, bijant -*sėaai IMir b- 

’Prlęzastis pardavimo tu-’ 
nu kito bisjnU Kreipkite pas* 
saviminkį S. PUčET^, 333-p 

Sb. ’Boštoių ‘ (4)
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