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ŠVEICARIJOS KOOPERA- 
TORIUS AMERIKE.

Katilflęld turfBuprMsti, kad jų 
inkos ir paRiiventimas ctel katali- 

. ką Bpaudod suBtiprinimo bus ma
lonesnis Dievai ir pačiai Bažny
čiai, 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..
Vyskupas Kiliau.

liuos žmones,- arba žmonės taip 
susiorganizuos, kad patys' ap- 
rūpins -visus savo medžią gini n s 
reikalus,’— ^ey^Ypikan^atvylm yš^vm^ 

. . carijosiniesteįiuNiederselioen- 
thal majoras Suter.’ Jisai p-a 
kartu to miesto kooperatvvės 
dr-jos prezidentas. Jo mieste
lis gyventojų turi 3,500, o jo

^**ravo paldausta, - kuri vieta 
svarbesne ar majoro ar. koope
racijos prezidentystė. Atsake, 
kad kooperacijos prezidentys
tė yra svarbesnė už majoro.

N’iederschoenthaUo koopera
cija turi penkias įstaigas: yra

. penkios krautuvės ir duonos
. ^kepykla.

Majoras Suter sako, kad jo.
■ miesto kooperacijos susirinki- ta suakmenėjęs žmogus, 
mai svarbesni, negu, bile kokie 
kiti visuomeniški arba politi
niai susirinkimai. Kooperąto- 
riai. susirinkę nesvarsto, ką 
jiems išrinkti polietikieriai pa
darys. Jie svarsto, ką jie pa
tys sau padarys.

Majoras sakė toliau, kąd vi
soje Šveicarijoje kooperacijų 
narių skaičius didės ir tada pa- 
sidarys Šveicarijos Kooperaty
ve Demokratija.
• Yra tik du keliu arba valdžia 
stiprėsį apims vis didesnes gy
venimo .sferas kad pagalios vi- 

. siškai viešpataus ir kontro-

PAKĖLĖ ALGAS.

CHTCAGO. — Kaikurių im
siu geležinkelių darbininkų al-

siekia nuo 1A iki 2c. valandoj. 
Iš viso metinė, pakelta suma 
sieks $628,429. Algos pakel
tos tapo Geležinkelių Darbinin
kų Komiteto nutarimu.

SUAKMENĖJĘS ŽMOGUS.

BUCHARESTAS. • — Akno- 
fugatag* druskos kasykloj ras- 

Jis. 
beturįs kasyklos -darbininko 
lemputę. . Lemputė tokia sena," 
kad nei seniausieji druskos ka
sė jai neatsimena laiko, kada ji 
buvo vartota. Daktarai. ąpžiū J 
rėją lavoną‘Spėja, kad ne ma
žiau, kaip 50 metų tas žmogus, 
ten gulėjo.

KETVIRTADIENIS, GRUODŽIO 6 D., 1923.
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KAUNO KRONIKA
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P. A. Smetona paliuosuotas.- 
Lapkričio m. 15 d., įnešta Val- 
strtiės iždan'-‘‘Vairo' Rėtlakto- 
riui A. Sirietonai uždėtoji pa
baudos suma 2000 litą ir tą pat 
dieną komendanto įsakymu p. 
A. Smetona paliuosuotas iš 
arešto.

Pavogė prekių už 2000 ver
tes. Š. m. lapkričio mėn, 12 cl. 
8 v. rytą iš Lietuvos Kopei*. B- 
vių Sąjungos sandelio .skiepo 
nežinomi piktadariai pavogė į- 
vairių prekių 2000 litų vertės; 
dalis tų prekių pasisekė suras
ti pamestų ant Juozapavičiaus 
ir Sodno" g. Nr. 6 kertės. Tar
dymas vedamas; pavogti daik
tai ir vagys ieškomi.

Praeitą savaitę Kauną aplan
kė garsus Petrapilio žydų 
“Fiabimo” artištai: Cha va 

bJoelet ir Davit Verdi. Jo gas- 
troliai turėjo didelį pasiseki
mą.

NELAIMĖ KASYKLOJ.

' STIEFFIELD, Angliją. — E- 
levatorių vhVėms trūkus krito 
žemyn i kasvkla keletas kletku 

** * . •' 4- *

ir 7 darbininkai žuvo; o 51 su- 
žeistas.

Žydų Reikalų Ministerijos iš
leistai aplinkraštis, kuriuo žy
du bendruomenių suvažiavimas 
(tautos susirinkimas) šaukia
ma š. m. lapkričio 2(1-30 d.

. Jau išleista Kauno aukštes
niosios milicijos mokyklos ant
roji laida. Mokėsi viso 50 ižmo- 
riiij, jų 42 mokyklą baigė ir 8 
kvotinių neišlaikė. Keletas 
baigusių mokyklą su pažymėji
mu pašiurta kandidatais- į nuo
vados viršininkus.

gražių kalvų ir aikštelių, labai 
tinkamų gegužinėms.

Paties miestuko vidurį puo- 
šia. naujai p^statyta^bažnycia 
ir klebonija., J Taip pat gražes
ni už kitus yrį, prieš karą sta
tyti mokykloj rūmai ir vals
čiaus valdybos ruimingi na
mai. į '

Arti miestelioties kapiniais, 

ria” lentpiūvfs, malūno etc. 
trobesiai ir įrengimai.

Kiek toliau j. šoną, ties sena 
pušimi — su tendencija supil
ti vokiečių kapo kapai.

Iš įstaigų, be-Valsčiaus val
dybos, čia gyvuoja, gerai ve
dama p. J. L,: pašto agentūra, 
yra milicijos stovykla. ■ ■■

Iš švietimo įstaigų pažymėti
na 2-jų kompl/ mokyklą, gerai 
tvarkoma'ir- rodama, ir pra
džios mokyklai

. S-nių valsčiaus ribose dar ne 
blogai dirba 2-jų konipl; Pun- 
kiškiu mok. Nuosavam hute. 
Pusėtinai verčjasi Bugailiškių, 
Butėnų, Mikierim Gaigalų ir 
Migonįų pard.jmokyklos. Mo

kytoji! darbuojasi 10.
Kaip visur, taip ir čionai, 

sunku mokslo įstaigoms, dėl 
tinkamų butų stokos-. .

Nepertoli miestelio, valsčiaus 
ribose, Valdžios trobesiuos gy
vena uolus girininkas p. V. Š. n- 
girtn. p. K. R. • . . .

Dar turiu paminėti, kad Ši
monyse Ž. Ū. Gamintoji) h-vė į- 
steigė sandėlį.

ATEIVYSTĖS BILIUS 
ĮNEŠTAS. -

, WASHJNGTON. Atstovų 
•buto komisijon ateivystės var
žymo biliųs įneštas.. Tuo mm-

inazin.tos .jki 2 nuoš. remiantis 
ateivybe .1890. Dabar inlei- 
džiama 3 nuoš. ateivių 1910 
metu. •
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OfffKnn Atotertkoi

Sįmo Kdt^ikiĮ SveHti

JvMapo ^arbininkįĮ 
Stįjįinffo**

DARBININKAS
- - nTAnNiNKAisv ncEiTVEiRGAią'^rB* v 

SUKATOMIS. ' 
Metams <■<I.II........:..,.,..,$4.50 
Užrubežy metams $5450

darbininkas» D Ą KJB1IN JL JN IkAS
j 866 Broadwayf Boston 27, HiA

Tel, South Baitam CBO.
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PRANAŠYSTĖ.

PARYŽIUS. — Čionai gvve- 
mintis Vengrijos profesorius 
apreiškė savo pranašystes. J is 
gruodžio m. 1922 m. buvo iš
pranašavęs atsitikimus šiems 
1923 metams. Jis išpranašavo 
francūzų įsibriovimą į Vokieti
jos Ruhrą, žemės drebėjimą 

/ Japonijoj, Amerikos preziden
to mirtį ir įvedimą diktatorys- 
tės Vokietijoj.

Dabar štai ką jis pranašauja 
ateinantiemš metams ir sekan
tiems 10 ar 1.5 metų.

Jisai- sako, kad . 1924 . im 
. r‘alvin Coolidge bus išrinktas 
Amerikoš’ prezidentu, respuhli- 

• koriai turės viršų kongrese, Ts- 
- panijoj kils revoliucija ir įsi

teigs ten respublika. 1924 m. 
francūzai pasitrauks iš Vokie
ti jos Ūuhro krašto. Pavasarį 
kits Italijoj mąiŠtas prieš. Mus-.

solini, bet maištas nepavyks; 
fašistai liks galėję. Lloyd 
George, sugrįš galėn 1924 m., 
bet Anglijos gale eis žemyn. 
1924 m> Franeijos frankas vi
sai nusmuks. Poincaie liks 
prie valdžios • ištisus metus.. 
Bus užmušti du garsūs politiš-' 
ki vadai ir du bolševiku vadai 
bus nužudvti.

Tolimesniame laiko bėgyje 
Franci ja ir Vokietija susiar
tins ir į visiškas draugingus 
ryšius Franci ja Ir-Vokietija in- 
eis 1938 nu Susiartinimas į- 
vyks tarp Franeijos, Italijos, 
Rusijos ir Vokietijos ir jos im
sis su Anglija. Anglija bus p 

’veikta ir ji neteks kolonijų. 
Dar toliau einant metuose tarp 
1942 ir 1946 m.. ištiks karas 
tarp Japonijos ir Su v. Valstijų 
ir Suvienytos Valstijos Ims į- 

veiktos. ’

Turtinga programa koncer
tas. ‘‘Aušros” Gimnazijos Tė
vų Komitetas: šio mėn. 11 d. 
gimnazijos rūme rengia nepasi
turinčių mokinių naudai kon- 
certą-balių, kurio nepaprastai 
didelioje ir įvairioje programo
je maloniai sutiko ■ /dalyvauti': 
p-lės Dvarionaitė, .Rakauskai
tė, Bymaitė, . p. p, Kačanaus- 
kas. Oleka, Vanagaitis ir po
nį Lėškevičiaus, Bylos, .'Ol
šausko ir ‘Vokietaičio muzik. 
kvartetas. Koncertui pasibai
gus šokiai. įėjimas tik pakvie
timais, .Pradžia 7 vai, vakw .

r

KALĖDŲ ATVIRUTĖS
: Tik ką gavome siuntiriį iš Ųetuvos labai gražių Kalėdinių 

. ’’ atviručių. Atvirutes visos, spalvuotos tautinėmis spalvomis stt 
lietuviškomis juostomis. Jų yra trejopų. Taipgi yra pašvei-J 
WAi^ąį“^Kalėdoins ir^ Naujiems Metams. ;T.

Visos g^ąžieąr ICąiria kiek^ 
Reikalaukite pąs:. \U"’: ■ ■ ■■

. ; ..-r: 'V./? ? ‘ 'D AR B m^KAŠ’ ’ ' ; ‘' ; ?•
.366 We«t Broadvrąy • South Boston;’ -.Mass,
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ŠIAULIAI PO KARO.

1920-m. sugrįžęs .Lietuvon į 
Šiaulius,, ir pamatęs miestą li
kau tarsi stabo ištiktas; iš ki
tados gražaus miesto vien griu
vėsiai telikę; ‘Gatvių nebegali
ma buvo pažinti. Tik miesto 
vidui> kur ne kur buvo užsi
likę ir juų.* Rūsiuose (skiepuo
se) gyveno vargšai, kurių tar
pe gal ne vienas plėšikas, nes 
plėšimų atsitikdavo ■ gan daž
nai. Sutemus pavojinga būda
vo eiti šaligatviu, nes galima, 
buvo . kur į rūšį įpulti, > tarp 
griuvėsių koją išsisukti.

Kelis metusmieste nesimatė 
jokių atmainų. Tik 1922 nu 
išrinkus liaują Miesto Valdybą 
ir jos naują burmistrą p. l’hoi- 
ką, daug kas ėmė keistis. g.e- 
ron pusėn. Pirmiausia luįyį' 
Pavalyti griuvėsiai rūsiai-išar
dyti, g'atvės praplatintos, šm. 
ligai vilti pertaisomu įsakyta 
pIveių sav ininkams apsįtverti 
L- tatai padaryta. -• ,7.j ■ r f ‘ 

' KTo’i's ■ šįeiriet lietingas, -rtubiuū 
bet visą miestą, galiina apeiti 
sausa kojiu Statpiūą ■•,gi?ažių 
minią, nuėstas, nuolat puošia
mas ir. gražinamas. Jei ‘Mįes- 

’to-Vąldyliii ir ateity taip rūį)in- 
sis mirgėto ideirimn tai pi ąt£- 
tatymas rięu’ž'tniks į vyku '-;
, ' r* ;

f ZV.CRGŽp.ktčrA.K^liiųap. 
Utfietol.1 PriėšįeletiS TOtiį. te
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ŠIMONIŲ MIESTELIS.

Nedidelis tatai miestelis, il
ki n inkų, žydų ir į va i ra uš ama- 
to ir padėties žmonių gyvena
mas. •• •

• Mediniai namų nameliai kir
kliui .susispietę smilčių, lygu
moje ties Svedasų-M^-niųvieš- 
kėliu. Čia. pat nedrąsiai pinsi- 
:šliojusi vadinamoji “ Bala,” ,L 
y; didokas klampių pelkių ga
nyklų plotas i r mažažemių kai
melis: . Užplūkiupintus, miš- 
kvi. atraituose, tūno pasakin
gas jMiio ežetūliš, K trijų pu- 
šių?netoliese jųiertelioĮ ImdhL 

jų pušynų br Britktuiii- įirrtos
. mišrąim nųškd, kiirimųo ‘yra fiolfkos apylinkes kaimų štld'a-

\ ■

_^iąmvaKeiiixa^^ —
sni Lietuvos Atstovas, geriu K. 
Bizauskas, Jo priėmimui ren
giama iškilminga vakarienė 
Brooklyne, pirmadieny, gruo
džio 10 d., Knapp Mansio#, 550 
Bedford Avė. (kahipas Košę

Apart naujojo. Atstovo, pra
kalbos;, bus’ ir muzikos,, dainų. 
Dainuos p-Iė. JL Kižiutė, kurt • 
dainavimo 'niokosi pas garsų l- 
talijos profesorių. ’ Jai akom
panuos p-lo K. Kižiutė. Dai
nuos ir visai apylinkei žinoma 
solistė-dainininkū p-ni K. 
Strumskieiiė. taipgi: pagarsėjęs 
tenoras p. Morkus; Bato p-nl 
Strumskįenė ir p. Morkus pa- 

' dairiuos iš operos gražų duetų. 
Jiems akonipohuos p. Ks, 
Strųmskis, . ■

Vakarienei viet ų pau yra už
sisakę žymių veikėjų iš Penn- 
šylvauijos ir kitur. Visi no
ri susipažint,' pasikalbėt su 
naujuoju• Lietuvos Atstovu.-

. Vakarienei ■ ti i ketų galima •' 
pasipirkti. “Garso’1 ir “Vieny
bes” redakcijose ir. Baltic 
itales Banke. 294 Ei gliti i Ava., 
Ne\v York’o. TekTtmu užsa* ■ . 
kaųt reikia lelefouimti Štagg 
8597.

Vietų' užsįsakyt bus galima 
iki šeštadienio, gruodžio 8 d.

Rengimo Komisija,

NESUTARĖ.

' WASFLlK(rrOX. — Atstovu -• --U.
rūmų per keletą atvejų Jmvo 
renkamas vedėjas i r vis nepasi- 
sekū išrinkti; Pagalios susi ta r- 

tt’ą. Ketverge, kaip spėjama 
prezidentas -(.'oolidge skaitys 
savo pranešimą,

SANTiKIATaERĖJA?™

PARYŽIUS. — LĮipkr. I d; 
Estonijos ir Latvijos pas!lasy
tos sutarties tekstas dabar jau 
yra žinomas ir neužilgo bus pa
duotas Tautų Sąjungai. Sutar
tis sutverta tarp tų dviejų šalių 
ykonominų ir politinę sąjungų.

Svarbesniais sutarties punk
tais, sutveriama yra. gynimos 
sąjunga, sulig kurios jei viena 
kuri tų dviejų šalių bus be rei
kalo užpulta, tai kita šalis tu
ri. duoti pagelbą ir bendrąnie 
kare viena be kitos žinios: ne
gali darytį mūšių paliaubos ai- 
taikos, Be to viena kitai teiks 
diplomatinę pagelbą tarptauti-- 
niuose sahtikiuose.

Jeigu gi tarų abiejų šalių iš^ 
kiltų kokie nesusipratimai, tai 
jie turi būti atiduoti tarptauti
niam teismui ir nedaryti jokios 
sąjungos su trečia valstybe be 
bendro sutikimo. Sutartis 
veiks per 10 metų.

Be to susitariama apie eko
nominę ir rimitii sąjungą.

Lenkija ir Suomija labai 
prielankiai žiūrr į tą sutarti ir 
veikiausia vėliaus pačios ban
dys prisidėti prie tos sąjungos. 

. Tuo pačiu laiku santik.ini 
pagerėjo laetuvos su kitom 
Pąbaltij<is valstybėmis.

re valsčių. Bemaž tie patys 
kaimai ’ sudaro ir parapiją. 
Valsčiuje yra 18 kaimų, visi iš
siskirstę viensėdžiais. J ie su-’ 
daro 4354 ha, 81 ara ir 6.4 
kėtvirt. metu. žemėA Daugiau
sia yra 1 ir II-ros rūsies žemės, •

Patsai bažnytkaimis, kuria
me yra: bažnyčia, klebonija, 
parapijos namai, vartotojų 
b-vės “Viltis” namai ir dar 
galutinai, neįrengtų pora priva
čių asmenų, gana jaukiai at ro
do. Pavasarį ir .rudenį Šlapu
mo ir purvo čia nestinga, nes 
jokio sausesnio tako nei grim 
dinio niekur nėra.

Vartotojų b-vės namuose yra 
krautuvė, gi kituose dviejuose 
kol kas nieko nėra. Žmonės šne
ka. jog manoma esą įsteigti 
traktiernę, kurios dar čia ne
buvo'. Visuomenė susiorgani
zavus į draugijas.' .Ūkininkai 
turi ūkininkų sąjungos skyrių, 
ir paskutiniu laiku kalbama, a- 
ipie Žemes Ūkio dr. skyriaus Į- 
steigimą. Jaunimas, priklauso 
dviem “Pavasario” kuopoms 
(Žvirgždaičių ir Pavengrupių) 
ir šaulių būriui. Gyvumo jau
nimo kuopos ir Šiauliai nerodo. 
Be to yra Liaudies bankas ir 
vargonininko vedamas choras. 
-Laikraščių skaitoma labai ma
žai. J Įaugi aiisia pareina “ Lie
tuvos” ir “Trimito. ’1 Kitų po. 
vieną kitą' egz.

Valsčiuje yra trys mokyklos. 
Mokyklos butas yra Vart. b-vės 
namuose, gi mokytojo . greti
muose'Rinkevičiaus. Prie mo
kyklos yra pačių mokinių ko- 
peratyvaš. Pajus siumikėję 
vaikai, išsirinkę valdybą ir pa
tys, mokytojo padedami,- par
davinėja sąsiuviniui knygas, 
veda sąskaitybą tr lt Paveiig- 
rupių mokyklos ir - mokytojo 
imtas.Stoškų k, ūk?Bąlnišvo ną- 
nmosn. Žėglių, mokyklos i r n i o- 
kyto,j hulas tame kaime, ilk. 

; 54ri lldginip namuose. Viskis■ inu- 
Ūykįos valsčiaus nuųmojamiioš 
..se iHituose;,. Kuomos; mokania' 
nuo 100- ligi ,2011 litų metams. 
^Mokyklas lauko iriio 40 ligi 70 

lalkvisi Imtai yra iuųia- 
tbgūs.- M akyki oius b ijt ipi-n i kai' 
laš' pa s tat y Įl riuorii vius nrinuvi 
^virgžiiąivių lųbkyįdai .iį-: žė*: 

ęsamK^Hkirtii? tad ihbU 
.turtai* yrtkėhj’ piAdętį darbu*.

j ■ (“-DirtĮm? ? 366 : Byoadway, : ’
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DARBININKŲ KAPITALAS.
Darbininkų kooperatyvių 

Tranku Su\\ Valstijose yra 20. 
trys organizuojamos. Su orga
nizuojamomis bankomis darbi
ninkų kapitalo mi $40.000,000.

SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI
. \ i '•

Pereita uturninką ‘21 mieste 
AlassuHnisetts valstijoj buvo 
rinkimai. Vienuolika majorų 
rinkta. Brncktone svarbiau* 
sius susikirtimo įmuktas buvo. . 
Tame mieste Pratik A. Mann- 
ing. dabartinis majoras norėjo 
\'el būti išrinktu. Prieš ji va
lėsi \Viu. A. Ihillivnnt respub
likonas. Tai tasai ir laimėm.t* 
■Mauning savo kampanijoj už
iminėjo buvusi šiauriu stveika 
ir streikininkus vadino bolše
vikais. •

<

wiNim^Dūvaos
’• Nuo; pat paskelbimo *'‘DarMafiškri1 ’ užrirųšymo vajaus, 

•ktDarWjikas’.’ yra jau daug išdalinfes dovanų kriygoinK Ypa
tingai žmonėms labai patinka dvi knyguth ftTrįš Krieivm” tf 
” Dangaus Karalienė?1 šias^ knygas prenuineratoriaį gavo do* . 
vanit, negalį atsigerėti ir daug jų savo dekonės laiškuose; pa* y. 

^arigj.kaįkiekvienas katalikąs'užsirašytų nors pusei metų lai-.. 
s kraštį “DariJininką?- kuris eina tris kartus .savaitėj^ o tikrai 
beskaitydami jį> pamėgs. ? -. < j . . .

Jau beliico vės vienas įnėhųo,-tai kiekrienam gerai mąstan- ’ 
®am; Tiorinmarir ąpšipąMnti-Miužirioti,, kas pasaulyj dedasi^, 
būtiriai. reikėtų nŽsisakyH ‘ ‘Darbininką?: Jo kaina labai*pri- 
eiriariia,. Metanis Bostone ir aiįieiihkėsę iSvbŠ, Uisįįio- 
kej^s iš kalno; kiekvienas.įm dovanų knyįomis už SOO. Pu? 
ųeį mėtų kaina Bostanė'ir riįielinkej'SŠYo. J ' ?.

_;.'Į Liętuvąt ^Darbininkas>, yių .geriausia ”KALEDINĖ 
DOVANA. .Ktekv^airiū^asa  ̂ “Darbininką,”
duodame dovanas tas paėias 'kafp^ kadviršuj paairineta. r 
ąfeąšytojąs ? SD? ' gali tas dovanas ar pasiunti .ar savo gbni^
uemš pasiųsti, Mes dovūnas- pasiųsime jo nurodytu adresu, 

‘ Į JMntuvą kąipa * •< • .?
j, * Kalėdba jaū^ėtoli. ’

- ■ Soiitii’ Boiton, Mass, • . “ ■■
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Šiomis dienomis, kiekvie*. 
nam L.' D; K. Š. sekretoriui pa- 
siuntėme tam tikiu “Darbiniu- 
ko ” prenumeratų rinkiniui 
kortelių, kurtas, prašomi, da- 
Itati pasitaikius progai ar tai 
baliuose, ar prakalbose ar kur 
kitur. Kuriems tokių kortelių 
pritruktą, tai teiksis nuims 
pranešti o tuojaus jų gaus dau
giau. - Reikia priminti, kad 
kurie pilnai užsimokės už įlie
tus ir su’kortele prisius ceiit- 
ransavo prenumeratą, tie gaus 
apart skiriamų dovanų, spėria? 
liai gražią užsirašyniui knygu- 
tę?

. “DARBININKAS,” ,
366 B’rtay, So, Boston, Mass.

rūpintis-namų ruoša ir auklėji- | 
mu šeimynos. Tas darbas reL ' 
batalija daug lako. Bet nežjū-' 
rint tų sunkta uždavinių, su
randa laiko dėl pasidarbavimo 
savo organizacijai. Priežodis 
sako: “Kur yra noras, atsiran
da ir laikas/’ Tas yra teisy
be, nes matyti iŠ pasiryžimų ir 
darbų vajaus eigoje, A'

B i augios Sesutės l padarėm 
^gražių pradžią šio vajaus, tai
gi ir stengkiniės jį kiekvieną 
dieną gerinti ir varyti pirmyn, 
nenuilskim ir iienuleisldin ran
kų kol nebus darbas Užbaigtas, 
y Teko išgirsti linksiilą žinelę 
šią savaitę kad į mūsų vajaus 
darbuotę stojo ir geros širdies 
rėmėjas vargonininkas Stani- 

; šauskas,- kuris suorganizavoJ'

t I 
ja tik dvi tauti: anglai jr f :ancūzat Angiai dauginasi ne tiek j 
savo nuopelnu, kiek Btre indami savo , naudai milionus atei
viu. Natūraliu būdu čia d-. įginasi ir stiprėja tik francūzai, ku- 

* . rie nieko neištautina ir pf ;ys sumaniai ginasi nuo gresiančio 
ištautejimo.-

1750 m, francūzu imr racija Amerikon beveik visiškai su- 
sto jo/ Tais (1750) metais Jų čia buvo apie 60 tūkstančių. Da- 
bar-gį jie priskaito savųjų r pie 4 milionus. Mums-gi rodos, kad

v

v

t

i

’■ i

Jau nuo seniai yra žinoma, 
jei ką sąjungietės užąfbriežia 
'veikti, tai ir nuveikia su ge- 

tikriausias jų skaitlius yra virš 3 milionų: virš 2 milionų Kana- ro'mis’ Pa^e^nLetais, tai nėra tik 
' " v^en pasigyrimo ■ žodžiai, bet

• laibai tą liudija. . Nespėjo pra
eiti mėnesi s laiko nuo paskėl- 
Fiino vajaus,” jau padarytu

doje ir arti 1 miliono jungtinėse Valstybėse. Labai retas žmo-
''nijos istorijoje*pavyzdys, kad pm*: 170 metų tauta pasidaugin

tų net 50 kartų! Tai reiškia, kad Amerikos francūzai dubųl- 
tavosi kas, 30 metų. O jei skaityti Prancūzais ir tuos jų Iril- 
męs žmonės, kurie, nuo savųjų visai atsiskyrę, užmiršo sa- P^S’ lia'lK^s prirašyme narių.

naują sąjungos kuopą Bay- 
oiiiie, N, J- į&hūingai ačiū gerb. 
varg. Stanišauskui u žjo pasi
darbavimą. Lauksime dau
giau tokių darbščių sąjungos 
rėmėjų.

A. L. R. K. M. S. Centr. pirm.

L. D. K. S. MHNECTICUT 
APSK/i. Namas

t » . -
,#:

Centro Birmininko Prakalbos

Nilo gruodžio 4 d. iki 18 d.
L. p, K. S. Conneetieut apskri-

Gruodžio 6 d.-— Naugatuek, 
Gonm

Gruodžio 8 •*— AVaterbury, 
Conn. . ( ’

Gruodžio 9, po pietų—Brid- 
geport, Conn.

Gruodžio 9 (vakarė) —* New 
Haven, Coiin.

Gruodžio 12 — Brandford, 
Gonti. ,

Giniodžio 15 Meridehf.Ct,
. -____ yxa-xJu,L«i ji y * "< y.. *. y

**( J^į Jt . .Jt'________ ‘___ .. _ t.

/

~ IŠVAŽIAVIMAS
L, &K S. NąųS Angį, aps* 

kričio išvažiavimo rengimo ko- ” 
misija tarėjo* susirinkimą lap
kričio ^4 d. “Darbininko” ka
me; Susirinkimo tikslas buvo 
dėl apkalbėjimo ir suradimo 
tinkamos vietos išvažiavimui 
sekantiems metams. Susirinki- 
imm atsilankė- sekanti korntai- 
jos nariai; M. M, Kamandulis, , 
A. Stašaieiutė, K. Kiškis, V? 
Širka nepribuvo, bet iš Cani- 
bridge atsilankė su&irinkinian 
J. Kalinauskas ir apskričio . 
rąšt J. Ak Sniilgis. Po'išsikal- 

į bčjiino pasirodė kad išvažiavi
mui yra tinkamiausia vieta 

r Mohtelloje, Mass. Todėl ir ]i- 
_(kosi nutarta laikyti sekanti me-

.ą-išvažiaA4iiiągegnžio-3t)(k—— 
1024 m. Romuvos Parkey Men
tolio, Mass.

Taip-gi prašome Nauj. Angį, 
draugi jų ir kuopų bei šiaip ori 
ganizaeijų nieko nerengti ant 
30 d. gegužes, bet visiems va- 
'žiUoTrįl^ntuvds^l^ki  ̂aįijį 
Darbininkų Išvažiavimo, kur 
galėsite linksmai laiką praleis
ti.

Apsta Rast, J. V. Smūgis.

■ttfflOŠlLBBš;
Indomiausias ir svarbiau 

siaš lietuviams šių dienų įvy
kis yra Klaipėdos Krašto su
sijungimas su Lietuva. Dą< 
bar visi norėtų pamatyti 
kaip išrodo Klaipėdos mies* 
tas. Kaip sykis. “Darbiniu-' i 
kas” turi Klaipėdos miesto 
Albumą. Skubinkitės išsi
rašyti. Kaina 50c. 
^oopMABydrRtmojr

Rusi joj pramoninių koopera
tyvų yra 23,852. - ‘

• Ūkiškų kooperatyviškų dr-jtj 
yra 47,636.

. Vartotojų llr-jų yra 18,461. 
Išviso' 79,949.

s
Rengia Rochesterio Lietuviu 

Muzikos Ratelis -

'•BOCfaŠEEB, K. Y.

v
Įvyks

Prasidės 7:00 vai. vakare.

*

i

CONCORDIA HALL

Kamp. Clifford ir Hudson Sis.,

ROCHESTER, N. Y.

Pociuonock, COim.-
Gruodžio 16 (Vakare)—Neiv 

Britain, Conii.
Z X

Gruodžio 17 -y So. Manckes- 
ter,Conn.

Grtiodžio 18— Hartford, Ct. 
■■ I11 '<“| Įujiiih, i Į į.,.»■ -».l |K..

Michalina Blažauskiutė
E.. D. S. Čoiin. Apsk. Rast

1

Užprašome visus lietuvius ir 
lietuvaites ant minėto’ koncer
to, kuriame dalyvaus garsūs 
dainoriai: P. ARLAUSKAITĖ 
iš Pittstbn’o, Pa. ir A. ANTA
NAITIS iš Wilkes-Barre,

Gerbiamieji, įsitėmykite die
ną ir vietą gerai, kad netūre- 
tūmėte. abejonių kasJinks į- 
vvkstančio koncerto, nes kurie 
praleisite tą dieną negirdėję 
viršniinėtų dainorių dainų, 
tai vėliaus patys pamatysite 
kokią klaidą padarėte.

'SURVILIŠKIS. Miestelis 
stovi prie Nevėžio, ant aukšto 
kalnelio. Jame yra 15 ūkinin
kų, • keletas žydų šeimynų,

, * v -

aiuatninkų, šiaip darbininkų; 
parapijos bažnyčią, valsčius, 
mlicijos skyrius, pradžios mo
kykla, -“blaivininkų” degtinės 
krautuve, vartotojų bendrove 
ir keletas žydui smulkių krau
tuvių.

.Ūkininkai leidžia savo vai
kus i metalus; 'miestely yra 
suaugusiems kursai. Šventėms 
ir vasaros atostogoms, čia su
važiuoja daugiau per šimto mo
kinių iš Krakenavos vidurinio
sios mokyklos. Kėdainių girn-r 
nazijos, Dainavos žemes ūkio 
technikumo, Kedataių'mokyto-, 
jųi seminarijos,' Kaimo’ dvas. 
seniin. ir universiteto. »

-   » -

Gruodžio 20 d. Kasima, k H.
— L. D. K. S. kuopėi.

, Gruodžio 21 d. Manchester, 
N. D. — L. D. K. S. kuopai.

Gruodžio 22 d. L'ewiston, Me.
— L. D. K. S. kuopai.

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

Moksleivis P. Daužvardis kalbės;
Gruodžio 8 d. Patersone.
Gruodžio 9 d. Brooldyn’e 4 vai. 

po pietų 12 kuopoje o 8 vai. vak. 
10 kuopoje; Ncw York City tuo- 
jaus’po mišiij.

T. S. Norintiėi surengti P. 
Daužvardžiui maršrutą,' L. D. K. 
:S. Spaudos reikalams greitai 
kreipkitės sekančiu adresu: J. Se
reika, apslA. rast., 211 Jbfierson 
St.J Nėivark, N. J.'

f

>U&VP AAl&VĄlVM, JJ.U.V MUYUJU V J.mCVa J. Vj lXXX.lAAA.fc M V WGU * I ■ .

vąją kalbą ir istautėjo, tai jų skaitlius rodytų dar didesnį ga- Ku°pos bruzda,, renka agita- 
jumą ir. jaunatvę: tikriausia bus, kad jie čia dubultavosi kasr01^. 1<vtrios ei53a; Per stubas, 
25 ar 20 metu.. Beveik lygiai greit daiminosi ir Jungtiniu Vai- palbma savo seseris, kurios da 

sąjungos tapti 
1 •4’ąjiingietėinis. Randasi daug 

jąjung-iečių kurios padarė gra
žią pradžią prisižadėdamos pri-

LaimingiJjuvo Amerikos francūzai^ kad jie spėjo prieš Di- rasyti kimdaugiausia naujų na- 
ažiųją Revoliuciją iš Francijos išvažiuoti ir taip išsigelbėti iš " 
laaavamanybės audros, kuri tuomet pradėjo griauti liaudies ti
kybą. Atvykę Amerikon tankiausia gerais katalikais, francū-1 
zai turėjo daug skaidraus religinio idealizmo, kurs yra pamad 
tu ir turiniu didžiųjįi tautos veikalų ir žygių, šitas religija pa- j | 
gręstas jų patriotizmas, suteikė Amerikos franėūzams pakaiika- ĮI 
mąi drąsos kovoti už žmogauš teises ir gimtoslosi kalbos laisvę. |. 
Gindami savo gražiąją kalbą Jungtinėse Valstybės, francūzai g 
rodo gražiausią kelią visoms Amerikos tautoms: nėištautėkite, 
auginkite savy žmoniškumą,, neparsiduokite svetimiems, būkit tfKYIŠIUtf VIII:
SAU žmonėmis/! - .

. . š '• Ullurtos uallies avantiūra.'
FRATCuZU KONGRESAS IR. GIMTOJI KALBA. 1 . _
\T. . • . . i t- „ . -r, ■ < \ Nepaprastai gausingas vestuves apleidę,
Neseniai įvykęs Fall River (Mass.) F r a n k o - A m e - L. T^.v * . C1 . v r. ... , . ,

: rikiečiij KaUliiu Federacijos kongresas sa- y aaza keliavo dvidiem be
’ vo: dienotvarkėje terėja daugeli svarbių tautiniu reikalu, tar-| ‘^‘_l IngaliOK Jie pasiekė Ebros '

pe jų ir gimtosios kalbos mokinimą parapijų mokyklose, šis. gT()žėjoMi jos puošniais kraii-
kiausimas ir lietuvių gyvenime tūri pirmaeiles svarbos, tad vi- mis.ir žaliuojančiomis lankomis, (tarėjoj Upės 

*■ sai pravartu mūsų visuomenei susipažinti sū kitų greta mūsul ‘.v-kiu ickojimu. Tūkstančiai vaizdų ir atsimi- 
t gyvenančių tautų mintimis tiiom pačių-klausimu. . r .ūmų pynėsi Don Kišoto galvoje aky vaizdoje ši-
? ‘ t Minimame frąncūzų katalikų kongrese gimtosios kalbos kokios gamtos gražybės. Jisai su savo palydovu 

, mokinimo klausimu pranešimą darė p. M. J. Daignault (Denjo), | pasileido ii]x"s pttarantemis. Visai netikėtai Don 
žymus katalikų visuomenes darbuotojas. Savo-pranešima pra- Kišotas pamate puta kranto Valtį, Joje nebuvę.- 

irklų, o buvo pririštą virve. l)os Kišotas apsi
žvalgė i r nieko ąplinkui nematė. Tada jis nušo
ko nuo Rozinanto pririšo jį prie gluosnio,' kurs 
augo paupeje. Sančo paklausė ką ponas mano 
daryti. Don Kišotas atsakė: '

“Tu turi žinoti, kad ši valtis palikta man. 
Ji ]>alikta, kad j.ą išvydęs karžygis sėstų joti ir 
plauktų gelbėti kitą karžygį-bėdoję aiita išvaduo
ti panelę iš nelaisvės. Tai yra burtininkų Jar

das jos netektų tai jos visiškai nežinoti arba; skaityti'ją antrta Į ?atų b1 norėdami Išvaduoti kokį nelaisvi ąV ne-
jėile savųjų:mokyklų-.programose, y . . . ? ~ \ taisve, parūpina liūdū kitani.-karžygiui, pąšieta
r Frahchziškoji ,mūsų mokyklose! Ji yrą jų buvimo pa Hi reikiamų vietą. Aitą valtis ne. -kukiam kitam 
teisinimas (rąison d*etre).. Jeigu nenorime francūzu kalbm tikslui rią^štovi, kaip tik nūln, kad jon .taišciaus 
mūsų jąunjmo.^uklėjimei taikam-gyvisas.šitas trijų gemkartfUęlaisvįų.gelbėti,. Todėl;pririšk savo asilų pita 
čiu pasišventimas užlaikant. ^ja^jme.Lmokyklaš7. - .ir jeigu medžio u* tuoj ščski va?’ -.
mes randame, kad francūa.n kalbos daįis mūsŲ mokyklų pro-l ' Siūiro.iutan'pi'Mintfe. betįigalta tinta 
gramoseyrpmdidele, W viena valandaiį dieną, arbatfeteys lstlUWi, . j,. pasilUtonbu^ahdenąij'BonKi- 
valandos. į savaitę, būtų'idealu, tai mes atimame ^VėL^ara-l^ u. J...-.-......<•-1..ta \
pinems mokykloms jį buvimo prasmę. Jn steigėjai norėjo jo- ku(. vw.^ k,,ks ,a). k(U.a..

Itatv. Ir ištikro.neužiigo pasimatė kažkas dįngą- 
fant; Don •Kištitas.iuidžiugli iv'teėi , ..' 

; y... ‘Wūreta. Kančių.' ar aš tau nesakiau, kad’ 
rpriplnukši vu prie pilies? Marti’piltatatagsp?*. 
.-? “ Kokia leū pilta p<Cšjmta btašų, juk. tau

kad jie čia dubultavosi kas (

... .. . ,. ..
stybių gyventojų skaitliui, bet tik plaiųštant Čia milionams Eu- Hep1 lSa11 J31 Je * 
ropos emigrantų. Be imigracijos, t jungtinių Valstybių gr^en- . ......... •’«t™*‘
tojai nuo 19-tajc šimtmečio būtų visai nepasidauginę, q. gal net 
susimažinę. . -

ropos emigrantu. Be imigracijos/

cių; Žinomą tas nėra lengvas 
darbas, kadangi moterys turi

[ ®©8®®©®®S®®©®S©@S@©©©©ffi©Q©S©©©®©@<3@i©Š©©®®S®ff 
*. . ' 9

džioje, p, Daįgnault pabriežė, kad daugely vietų ’francūzų kai*
- • bos mokinimas esąs draudžiamas, ’ldtur-gi jis visai sumažintas. 

Toliau-gi jis tęsė (verčiame iš “La DeVoir”):
■ “Laikąs jau įsidėmėti į šį klausimą. Jis yra pirmaeilės 

svarbos; nuo jo išrišimo priklauso mūsų-ateitis Jungtinėse Vai* 
stybėse. Visiškai aišku, kad j<rigu mes nustojame mokinę frau- 
cūzų kalbos mūsų mokyldoše, arba- nepakankamai jos temo^ 
kiname, męs Įrengtame savo,’ kaipo sliirtingoš grupėę,. išnyki
mą* ■ Kalba yra pats svarbiausis rases požymis. Jei pražudy* 

; sime savają kalbą.*— ir patys būsime pražuvę?; Q geriausias bū:

»■ «

« A

A
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l
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ĮŽANGA: 75c., vaikams 25c.

RENGĖJAI
»

k.

O

valandos. į savaitę, bųtų' idealu, tai mes atimame šavci para-
_ „ \ r _ «] v . -tg % f . j *-■_ 4 a ***_.X. — 2 i ' 1 i'

|ė padaryti židinius katalikiškoir firąncuziško .įkvepinro* ■’įfe- 
mokinkite mažučius, kurie jas lanko, žiūrėti i savo prigįriifą 
kalbų , kaipo 1 antraeilį Malyką ir jūs. būsite jiems davę 
^stek.(de>atagon) lek^ —..K ■ : ■ . .

šie francūzu. patrioto ir gilaus kataliko žodžiai visai ata 
tinka ir taūsų įyvėnimuį. Mes čia tik dalį jo minčių esme 
padavę, tad visai nepritiktų kokių-nors išvadų gaminti, žiuohnalfauta, 1 

• 1 kteūMimti. teks kalbėti ir sekamuose r^rbh^O” numeriuose.1 “Nors
.--f------ ------- ----------- r... ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------X -

‘: > - v • - j 'f■-A ••••' •< ’.

•A
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aiškim kad paupyje tol Mi.taikia. nors

Don •Kiscdas.midžiti^b iirtarp :•
į.

<

to žmottaflis miltud nūtau ' *■ nę šitoje pilyje?’ ta
tai iši'odo maldinta?’ atsake Don Ki- “ Apie kokius įk

. • ■ . ; • J 'x\: ** ■■

. *. ••♦

* . ■ -

šotas,- ‘ ‘bet taip nėra. Čia Mirtininkai mums nio- 
aija akis. ”

Tub tarpu valtis pateko srauiiesiiėii upėn ir 
j i ėmė smarkiau plaukti. Sančo Danza pamatė, 
kad leidžiasi tiesiog ant malūno tekinio ii* mir
čiai i nasrus. Suriko SanČo iš: visų jėgų. Dar- 
buliukai išgirdę jo balsą išbėgo iš magino, pa
matę, kad valtis su dviem žmonėm sparčiai lei
džiasi ant malūno tekinio. Jie buvo apsimiltavę, 
apdulkėję. Don KiŠotas tuoj suprato, kad čia 
burtininkai pasirodė. Darbininkai, Urba pasak 
Don Kišoto burtininkai sušuko:

/‘Ei ar jūs velnio Apsėsti; ar jus pablūdę t 
Ar jūs nematote, kad plaukiate tiesiog mirčiai 
į nasrus? ' *

Tečiąu Don Kišotas griebė kardą, ir juo mo
juodamas suriko: .

“ Jūs pragaro turimi,'paleiskite iš pilies žmo
gų ar žtaones, kūliuos jūs uždarę lėikote. .AŠ, 
(\su La Mančos Don Kišotas,. Liūtų Karžygis. 
Dievo valia, esu ant žemės teisybę vykinti.”

Sančo tuo tąvpn.puolė lūit kelių ir iškūlęs 

rankas į dangų šaūke: ‘
“Jėzau, Marija, Juozapai Šventas, pribū

kite ant mano mirimo.” ? . ■

. DaVbininkai, gliebę po ilgą kartį, bego'sU- 
laikyti, valtį. TeČiait liebagaruojaAt kartimis 
valtis apvirto. Karžygis ir Šaučo Eahza atsidū
rė vandenyjNors Don Kišotąš mokėjo plauk
it kaip žąsis, bot.dėl šarvų sunkumo buvo du sy
kiuatsitlūięs aut upes dūgųo; • Ir jei ne darbL 
ninku.tai abta būt prigęręi ' Kai abu 
perdėm Slapta atsirado imt krątabi tai Baųčo vėl 
puolė ant kelių ir ilgai dėkojo Dievui už išgdlbę- 
jimą.. ' 'y ,?V .<•

•. Titu tarpu pribuvo- žvejai,, taltiės. sayinm- 
kaif. Kkdaugi jų vaitiį patekus anf tataūno te
kinio į šipūlutš Puvo sūsktadvla/ f ta pąrčiktaa- 
vo užmokėti i r bu vuretaoni jų kibo Mži Staičp, Dot 
Ūmi Ootas įsŪtfcofttate t.: ’ -
’ “ Mudu ųūėUi/^taOkesh’a už vtatį. jdi jūs1

■ paleisite žmogų W žabuos, Mrhtas luriB jkklG

•alintus žmones ir kokias pi* |

na

lis tu, .pusgalvi, čia žaibuotai ? čia malūnas ta 
daugiau Įiiekas.”

“Sienos kakta nepramuši, prieš vėją nepa
pūsi,” pamislijo. Don Kišotas, “Tiek ir tuos ■ 
niekšus palenksi prie mielašird ingo darbo?'*

Tada Don Kišotas liūdnai pažvelgęs i malū- 
sušuko;
“Draugai, kas jūs įkalinti čia nebūtumėte, ;

prašau atleidimo už negalėjimą jus paliuosuoti 
iš jūsų vergovės.. Likimas patvarkė, kad šitą a- 
vantiūra turi likti kito karžygio rankai. V .r . *■ ■ #

. Ita to Don Kišotas pradėjo derėtis su. žve- 
j ąįs dėl atlyginimo už valtį. Sutiko ant penkias
dešimt auksinų.- kuriuos Sančo turėjo išmokėti. 
Tą jis padarė su dideliu murmėjimu ir tarė: .

“I)ar porą tokių avantiūrų ta mudu likstva 
beskatiko?'

. Malūno darbininkai, žvejai.-ir kiti suėję-- 
žmonės žiūrėjo į Don Kišotą 'ir negalėjo' atsidy- 
vyti. kas do sutvėrimai jiedu yra. Don Kišo
to kalba jiolns buvo nesuprantama. Pagalios 
jie pamanė, kad kitaip negalį būti kaip kad jie
du yra pamišėliai, ir todėl nuėjo puta savo dar* 
bų. o Don Kišotas su savo skydiutaku. it bejaus
miai galvijai grįžo prie savo gyvulių, šlapi, v i-. • 
■kiškai be ūpo atėjo pagalios Don Kišotas ir San? • 
šo^Danžaprie savo gyvulių* Hančo labiausia’ 
krimtosi dėlto, kad reikėjo dtsiskirti su daltaų ’ 
auksinta ’ Jani taip dėlto sopėjo it kas akis būt ’ 
jąmlųvntaišlupta. ’ ’ ' ' ?.. <

> ' Nei' žodžio viens antram netarę, ‘ tažsižei'gc 
ant savo gyvtaių ir apleido gaišios upėskrantata. 
Don Kišotas raminoši minttaita «tpta Dūleitab 
;ją, o Sančo Itanzai vaikinėsi visai kitokis .pĮo. 
inas. Nei kartą jis titanas.savo ptw tarnyltat. 
jetaęhuto taip'nūpuftięs drtrttaje kaip dabar; Jin 
Aiškiai patataį kad-,ta pono darbai, yrndtapto 
tiški ir kit per jį jis gali hė laiko atsidurti į auta * 
Ąius -grato, Jtadel jis ryžosi prie jitamos Įtaogm y ' 
■įMVbldtatl savo pmtata grįžti naimv Mečiau 
liktas; jam - buvo malonesnis, bėgti jfe t Ūke josi, *;

a 1 y • tti_. y.--' ‘

? t jau nebetoli tas laikaK kada Statau Paim . ■ 
patps šita ‘guhernatoTiuiūi,)

(Bus daugiau) ;
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Sulietuvino TAURIUKIS
Išbandyk savo laimę!
Taip biivo išspausdintu sto

romis raidėmis žaliame lapely, 
kuris buvo įdėtas į laikraštį ir 

‘ tokiu būdu surado kelią patek
ti veik į kiekvienus miestelio : 
namus. . ,

Tokiais keliais ir kepėją V ai- 
zgirą šis lapelis buvo aplankęs. 
Kuomet kepėjas bepusričiau- 

. jaut vartė tik ką gautą laikraš
tį, žalio popiero kąsniukas iš
puolė ties jo kojomis, kurį, jo 
žmona skubiai pakėlė. Visu 

--^^mtoteiTsku snialsTTO 
džiai ji perskaitė šį lapelį. Tai 
buvo skelbimas (reklama) lab
daringos Raudonojo Kryžiaus 
loterėjos iš Kauno. Kelis kar
tus perskaičius ir sužinojus da- 
lyką, JZ'aizgjrog žmona padayč

kaip Ieva rojuj pasielgė su obo- 
liu. , -

— Dirstelk,. Motiej,. kas do 
pasakiški išlošimai: 500,000, 
100,000, .75,000, 50,000,30,000, 

į o be to dar daugelis mažesnių 
, C nuo 20,000 iki 5,000. Na ka- 

\ žin.taip.mums pamėginus nors 
kartą paimti bilietą?

— Žiūrėk kas ‘ galvon užėjo 
: senei; ar 'dar ko neprasimany- 
tum? murmėjo kepėjas bekrap- 

■ štydamas pypkę. Su tais išlo-
• šiiniiis'taiyra tik monijiinas pi-. 

' nig’o ir suktybė daugiau nieko.
Jie tik čia ant popiero stovi, bet 

’į kišenių niekad nepakliūva. 
Popiera kantri, ji visa prisi
ima; 'galiina jojespauzdinti ką 
nori ir kas nori.

— Na, jau jei ne tiesa būtų 
tai tik gi nebūtų laikrašty pa
rašyta j šiaip samprotavo Vai- 

, zgfiros žmona;
Susiraukę vyras žvilgterėjo į 

savo žmoną ir aiškino.
— Laikrašty ir būna daugę- 

. lis apgaulingų dalykų, , be to 
čia yra visai ne laikrašty tik 
ant žalio popieriaus skurliuko. 

/ Tai yra žydų prasimanymas, 
kad piliečių pinigai suplauktų 
žydams į kišenę.

— Bet-gi galima vienok ir iš
lošti. : - ...

— Kąš išlošė? Tik tie pa
tys žydai, kurie visą dalyką 
savo rankose turi, o šiaip žmo
nės labai retas kuris, išlošia.

— O gi nesenai našlė Abrani- 
čiliiene išlošė.

— Daug ji ten išlošė. 
Dešimts tūkstančių litų.

-— Tai negalimas daiktas.
— Taip tikrai dešimts tūks-

• tančią. Aš .pati mačiau tuos 
. pmiguš.. Tuomet aš pamaniau

sau: tokį priedą būtą gera ir 
inuins sunaudoti.

įjuprantama aš neniekin
čiau tai}/ dalyko; jei butą tik- 

" rai žinoma, jog. šis tas išįešia- 
ilIU. ' ' J ' - ‘ •

— Kas niekad' neiąegiįa. tat 
‘ • ir neiMošia nieko;-*tU< drąsiem

■ •• ’ l Z 7 - ■ i' ■

pasaulis priklausoAŠ many* 
eiau inuiįis reikėtų pabandy ti. ’ 
.' —k ‘pinigus pro langą: W 

’ . mostu

. Visai iie, ką'mes-MĮ-i.eltti 
- vŽĮiųsipirkti išeisime,'. tat livrėiš- 
; z v kitu din; pro. langą išmesti; nš 

; nujaučiu, parneš.išįošiūb '-:
' Ir kas guli moteriškės užsl-

V--’ ' . > - ’ ' .r. ■' * -

* ■- į spiyhniii ir išbailmĮnui ištveriu
* 'y * Jau Adomas rojuj to negulėjo 
<,/ dėlto, iibmoskim akmHąu jį mn.; 
:.. ‘ ‘ garbingą l«xpėjn Vaizgirą, je 

’ ’ / jis savo mūtmi^ užgtucloinsneį
įyūrė priąšhilis. Kad. jis-- jyt 
pasiliko-prie savo n iomoiiėš, .li

, ’i>=ifir’'-

■L. 'j

f ' «
>

darbikinkaš
kiems ąionams, kuris ir taip ko numeriui 179355. keikti jog jį atlydėję ir daug

F** 8
r abi kruti si sykį, žlndymo targnią rel- padarytų iš riebaus karvių pieno Ir 
kia duoti kūdikiui du ar tris šaukštus cukraus —ypatingai kadikijumsk Gydy- 
vaydens, kuris pirma triki.ų išvirinti ir f * — — •• -
at|aldyą. Yra saugiau išviriau ir at
vėsinti vandenį pirm kiekvieno varto
jimo. . .

Pleiiiil pasirodžius, paprastai trečio
je dienoje, kūdikis ąnvtų gauti šešias 
žlndymus per 24 valandnsf kas tris va- 
lundas per .dienų, Ir Viriui syki naktį.

Jei veikla, išbudink ' kūdikį,1 nes tas 
netik pratina jį prie teguliarlškumo, 
bet ir nmtinul pavelija geriau laikų su
tvarkyti darbut ir pallsiul.

Penint reiklu vartoti vienų krūtį sy
kiui, .Tų reikia kad gerai iščiulptų, ta\ 
da pieno bus užtektinai, žindyti rei
kia neilgiau 20 nilnutų.

Nustatant penėjimo Valandas, gerai 
yra padaryti, kad penėjimus pripultų 
lygiai ant valandų. Tada laikrodžio 
mušimas primena Žindymo laikų ir pa
lengvina motinai atminti,

jei pienas sunkiai pasirodo, arba te.- 
kejimo neužtenka, nenusimink ir kūdi
kio nuo krūtų neatimk. Pieno tekėji
mų nustato kiekis darbo, kurį kūdikis 
atlieti žaisdamas.

Per pirmas dešimts dienų kudikįs tu
ri gauti apie dvi uncijas pięno kiek
vienų sykį. Pasveriant jį tuoj pirm ir 
po žindyma galima patirti, kiek jis su
valgė., Jei kūdikis negauna užtektinai, 
taLgumiyutL-i!eikes-pridet4pieno-iA-ki- 
tur Iš bonkutės. čia reikia atsargiai 
elgtis, kad šitas pienas butų griežtai 
Šviežias, saldus ir grynas. Jei kįla abe
jonių, geriau vartoti patikėtinų kon
densuotų pienų,

Kudišį turi laikyti sveikų Ir stiprų.' 
O tas didžiumoje prildauso nuo maisto, 
karį duodi.- 'Reikia j į .kasdien ma?gor 

žįsti, bandyk Bordėn’s Eagle Pienų —

jau hiums daug piiiigą įduna- Vaizgirai sumirgėjo akyse; tikėję pasipelnyti kaimynai 

jis vos nesukniubo beskaityda
mas. Atsigavęs iš to džiaugs
mo, . jis pašoko nuo kėdės, me
tė savo stiklelį į sieną. tokiu 
mnarkumu, Jogmikl vos nesu
žeidė kriaueiaus Baliūno rau
donos nosies, ir puolė į glėbį 
smuklės savininkui kartoda
mas lyg; girtas: “išlošta, išloš
ta didžiausias išlošimas, ’y

— Išt ikro i paklausė abu kai
mynu vienu ypu ir stvėrėsi žiu-. 
A*ėti sti ypatingu domėsiu į lai
kraštį parašyto pranešimo. 
,— Art ikrai Tamstaturi tą 

numerį nusipirkęs, ponas Vaisu 
gira.’

— Taip, taip, tai yrą tas 
’ pats, mmieris,. _ aš' jį-jau atmin
tinai žinau. Įsitikinimui aš’ dar 
turiu tą numerį nuo ketvirtos 
lošimų klases, žiūrėkite štai.

Tikrai' tary r aJaspats nu
meris, kuris laikrašty stovi. 
Numeris. 179355, ir tuo yrą IŠ^

Reikią pasakyti, Tamsta 
Vaizgirda, esi laimės paukštis. 
Turėti taip gerąjužsiėmimą, o 
prie to dar tokį išlošimą. Tams
ta vienu kartų staiga turtuoliu 
tapai. Sveikinainę.

Ir abu nusilenkė garbingai 
prieš naujai pakeptą turtuolį, 
lyg tuo norėdami išreildi ar ir 
jiems netektą nors maža dale
lė. didelio išlošimo*-. -. - * ■ •

— Jums beabejo irgi šiek 
tiek įteks,. prabilo linksniam li
pe Vaizgira. Mano senė nieko- 
dar nežino apie tai. Ką ji da
lys kai sužinos mūsą didelę lai
mę. Ji turi dar šiandie sureng
ti iškilmingą vakarienę, o aš 
statau dešimts' bonką geriausio 
viro. Tūkstantis litų .man 

’> šiandie nieko nereiškia.
Kaimynai- sužavėti pažadais, 

lydėjo poną Vaizgirą namo. 
Smuklės savininkas ■. džiaugės 
pažadėtu vynu, o kriaučius tik 
■seilę rijo.

•— Kas. čia do. laimę patikę, 
klausė Vaizgirienėy pamačiusi 
tyrą- ■ ' '

— Kas do laimę?. Džiaugtus 
sene ir, iinkmiiinlds su manim, 
Vaizgirai jau paskutinę bulkai- 
tę šiandien iškepė. Mes. dabar 
esame turtingi žmonės ir nerei- 

Vi 

kalinga bus dirbti. Mes išlo- 
šėiu. . ■

.— Mes... iš..,, iš., lošėm, 
vos ištarė kepėjo žmona ir nu
stebus žiūrėjo i savo vvra.

— Taip mes išlošėm, pakar
tojo jis ir tuo tarpu, ištraukęs 
iš kišenio laikraštį ištiesė jai 
po nosia.

Žiūrėk še, čia stovi-juoda 
imt balto: numeris 179355 išlo
šė penkis šimtus tūkstančią li
tų tai yra veik milijonas! Mes 

‘turtingi sene; mes ' turtingi! 
Eik atnešk tuoj šen totorė jo bi
lietą. - ■ •

Vaizgirienūs veidas išbalo 
kai drobė."* A

Bilietą, prabilo ji, kokį 
įbilietą manai tu.’' . / ■ 

■■ —Kaip.’ Kaip gali fu taip 
kvailai dar klausti. Lalida-rin- 
gos Raiid'onojo Kryžiaus lo'te-. 
rėjos bilietą. , - Numeris .179355, 
kuris muįns t tek’ dąug .pinigo 
kainM’o.- ? .' »> :.
'. — Mes' netąrimė jokio liilip* 
to dabar," Aš'.,.. • . . .
i Ką ?. ■ - Aš gi tau pinigų dm;
viau jiuų mtsipltUli. .

•rL; Tas t ai p, j>ęt t uomet' aš 
mačiam. kuip.m.miriui tąją dm 
Jei lai ii* pamaiuau šau: jinga^ 
lutu l’nis daug išmin.tingiuu jei 
už tuos piūignsjtąpŲkMit 

; vyjut nauj įi žiemiu 'Įmdų., f it ai 
niarn ktikr^M6i--pubiapy;>nvo/ji». . ■ I • ‘ *
pmneStms: “Penktos kįąses’Kįorasjaįpojas Įšiutęs.pykčiu

tojai iš visur j| rekomenduoja deljo 
kokybes Ir vlėuodųmo, Per Jjsleta kent- 
karčių Amerikietes motlnee ,i|ffiilcUjo 
savo kūdikius nu Borden'ą ĮSttiJfe '
.Tos tą darė dėlto, kad Engiaplepį re- 
koinertdavo di’dugal ir dėlto, kad Tado 
jį užganėdinančiu. ' • .

Skaityk'Situs straipsnius kas savaitę

spruko kas sau pro duris.Varg
šei žmonai už savo nėlaiku tau
pumą teko iškęsti visą vyro 
pykčio perkūniją, kuriosAaibai 
ir griausmai šėlo kuo ne visą 
naktį. O kiek ašarą buvo iš
lieta, Ją upeliai, tekėjo per 
veidą vargšės žmonos.

. Bet po audrai būva giedra.
Kitą rytą Vaizgirenė atnešė 

savo vyrui naują laikraščio nu
merį ir. džiaugsmingai rodė 
.stambiomis raidėmis parašytą 
skelbimą. Ten buvo parašyta: 

. Atitaisymas : “ Vakarykščiam 
musą laikraščio numery pate
ko spaudos klaida. .Raudonojo 
Kryžiaus loterijos lošimuose 
j^ildarsimitytiJBlošnsį^OD^lŪd ■ 
numerį ne 179355, bet 77355.

— Žiūrėk,' mielas, Aluti e j, 
mes neišlošę esame, prabilo 
•karčia šypsena veide .Vatagir- 
dienė. Džiaukis, kad'‘už tai 
nors paltą turi žiemai,

•ro, piktai bumbtelėjo kepėjas.,. 
Tai niat kaip tai yra.. Pirma 
tenka pyktis dėl daug išleisto 
pinigo, kurį loterėjos bilietas 
kainuoja, paskiau lūkuriuok, 
nekantrauk savaitėms, toliau 
džiaugiesi iš proto, nes manai 
išlošęs ir pagaliau vėl siunti 
pykčiu, kad jokio bilieto’ nesą. 
. — 0 galop reikia džiaugtis, 
jog klaidos būta ir. už tuos pi
nigus nupirkta gražus paltas. 
Ar ne tiesa, mano mielasai, 

. džiugino jį žmona ir juokdamo’- 
si pridūrė užmirškime mes., tą 
visą kvailą istoriją ir būkime 
vėl pasitenkinę. Jei gera už
baiga tai visa gerai 1

— Na dėl manęs, sumurmė
jo kepėjas. Tegul jį skra- 
džiais! Bet aš tau sakau, mo
tin, kad męs daugiau nebanty- 
tum savo laimės loterėjoj.'

, — Daugiau jau aš neimčiau
kad ir visą Kauną ai* karaliaus 
rūmus už kelis skatikus būtij 
galima išlošti'.

— Galas^r-

vo. Al negaliu leisti sau visąi 
nuo koto nusmukti vien kad pa
tenkinti tavo moteriškas užgai
das'. Sakau tau dar kartą jau 
penktu kart nęineginsmie savo 
laimes. .

Bet jo žmona, nežiūrint 
skaudaus pat irimo, buvo kitos 
nuomonės.

— Penktus, paskutinius ir 
didžiausius lošimus mes pralei
sime!! Jeigu mes dabai’ išlos- 
tunie tai visas savo-išlaidas pa
dengtume. Penkis šhiitūs iūks- 
tančią. išlošti, klausyk, Motiej. 

Nekalbėk man daugiau a- 
pie tai; užtenka man jau to; aš 
nieko bendra nenoriu turėti su 
■tuo/ ‘ .. . ______'

— Kaip ? Tu nori penktus 
■ traukimus, svarbiausius Iš vi
su praleisti ir taip lengvai mū
są, laimę niekais paversti. O 
jeigu .mūs bilieto numeris išlo- i* , '' V
šia svarbiausią lošimą sumą,

. — Hni, ■_ tas žinoma būtu ne-. 
malonu, bet geriau jau mes lai- 
kykim savo- pinigus kišenėj ir 
palikim kitiems kvailiams to-; 
bau lošti. Mes nieko neišlo- 
sim. .

— O. kas žino i Aš dabar 
tvirtai įsitikinus, jog šį kart iš
lošimai mums priklauso.

— O aš matau jau iš anksto, 
jog mes ir šį kartą prakišim., 
Liaukis*sii tuo, senei Tai1 yra’ 
per kvaila. /Geriau susilaikyti 
nuo mioštoliij negii. lcaddąliau 
inūs garbingai uždirbtą skati
ką niekais leisti.

— Ne, aš nenoriu liautis. 
Taip arti tikslo ar aš turiu pra
leisti išlošimą ? Niekuomet, 
aš imu bilietą ir penktai loši
mu klasėj.'

—- O aš tau sakau, motin, tu 
to nedaryk. ‘ •

—r Aš gi darysiu ir tiek!
Ginčas buvo gana smarkus. 

Pirmu kart, laimingo ir ramąūis 
ją dviejų gyvenime ištiko ko
va. Kitą rytą kaimynai žino
jo, jog ramūs Vaizgirai viens 
kitam į plaukus buvo sukibę.

' Keletą dieną, iki šiol ra
miuose namuose, viešpatavo 
audra.. Žmona pasipūtusi triū
sė virtuvėje, o vyras išėmęs iš 
pečiaus bulkaites eidavo į kai
mynę smuklę. •

Vaizgira negalėja pakęsti to
kio jo namuose viešpatavusio 
ūpo; .Ils negalėjo kas vakaras 
klausyti žiMonos pamokslu, tai
gi nutarė visam tam padaryti 
galą — susitaikinti. Susitai
kinimo sąlyga buvo pinigą su
ma suteikta įlenktą kartą lote
rijos bilietui niisipiikti. Pri
slėgta širdimi, kepėjas sumo
kėjo gana daug pinigo į rau
ktis savo’žmonos, kuri prižadė
jo, daugiau niekad jau nebeinu 
t i. Ir. vėl viešpatavo taika ir 
ramybė Vaizgirą namuose, V y- 
ras' kepė ramini savo b'ąlkaltes 
'ir švilpė sau piapraslą/dainą,. o 
žmona triūsė virtuvėj ir gumu 
įm visa su .tokiu uolumu, kaip 
ji tai daryilavo per 15' metą.' A.- 
pie loteriją ir laimėjimus dau-. 
giną- nekalbėta, •. . . .

■ i Ate jo. i r penktos- klases lote- 
rėjos lošiniat.. .• ’ * * \ ' • j
.•■n-uyū.vabtUĮai). A • ’ -
r‘ Motiejus' Vaizgira sėdėjo štu 

; lia savo lūiįmyno smukles mvV 
nlnko. • Prie, ją (lai* prisidėjo.ir- 
krhiur ius - Audri ils • Pal iūnas, 
BiK tri jų būrelis .ruimai sau prie 
sf ildelio šnekiu* i ji voš; Tuo. kurt: ,»• . / * • ' ■ 
staiga i įėjo laiškanešys ir padą,- 
vė lik ką išėjusį dar ryt diemd 

. .{alkrasėm- numerį. Pąšk.uti-.

>

____ c

jogysu visom loterijom aiški 
suktybe, bet švento ramumo ir - 
meilės delei atsisakė nuo savo 
senu pažiūrų ir davė reikalin
gą pinigų sumą bilietui nusi
pirkti.

Po keletas. dienų pilnas vii-’ • T ,
čių lapelis jau buvo ją rankose. 
Buvo tai labai didelis "numeri s 
ir prie to dar neporinis, kuris 
siityg tos srities žinovą visuo
met laimingesnis yra negu kad 
porinis. .

Atėjo ir lošimų dieną. Vie
nok šį kartą ją bilietas liko ne- 
išlošęs*—Žuvo-rmnieris, nors- jim 
ir neporinis . buvo. Apsivylė 
savd lūkesčiais VaizgirieiLė, o 
vyras tik. barė ir murmėjo dėl 
be naudos išmestu pinigų.

Loterijas įstaigą nekreipė 
domės į savo klientų piktus ne- 

skelbė vėl antrus lošimus. 
Kiekviens pirma ėmusis, galė
jo vėl dalyvauti loterijos loši
kuose antros klases savo senu 
jilieto numeriu, tik reikėjo iš- 
naujo' nusiųsti pinigai. Šį kąr? 
tą bilietą kainos buvo kiek di
desnes, bet išlošimų sumos ir- 
gi nemažos.

Vaizgira nė žinoti apie tai 
nenorėjo, :jis norėjo tuč tuojau 
grąžinti jiems prisiųstą bilietą, 
kad apsisaugojus nuo Bareika 
lingu išlaidų,, bė^ jo’ antroji 
mylimoji puse tuo buvo labai 
nepatenkinta.

— Kas jau kartą “A” ištarė 
turį ir “B” ištarti. Alės ne
privalėtum šį kartą atsisakyti. 
Juo toliau lošimai eina, tuo di
desni išlošimai seka. Būtų vi
sai kvaila jeigu įneš dabar im
tum ir atsisakytum toliau lošti. 
O jeigu kartais kliūtų, taip ji 
sau galvojo.

Vaizgira nusileido savo žmo7 
nai ir sumokėjo dar kartą. 
Antru kart vos tik be trupučiu
ko liko neišlošę. Tik kai ant 
plauko visa laime kabojo. Nu
meris 17935.4 išlošė, o ją buvo 
■179355. ' •'

— Žiūrėk tik tu, kaij) arti 
laimės mes esame, sakė Vaizgi- 
rienė. Kitu traukimu jau tik
rai mes išloštunie.

Dar kartą ryžosi kepėjas ir 
iš gilumos savo piniginėms iš
traukęspinigą -sumokėjo tre
čiam kartui. .

Bet šį kartą laime nuėjo vi
sai kitais keliais. Nei ją, nei 
šalia kiti artimi numeriai neiš- 
Jošė. baimę skyrė net tūkstan
čiai. Ištverminga žmona tais t 
mmusisekimais neimsįmine.

(— Dar ules privalomi1'ketvir
tiems lošimams paimti, sakė ji. 
Tik ištverme pasiekiamu liūs
ta- . ;

Bet išlošimo .ji nepasiekė.
Kars- ketvirtu kurt laimė, buri!'
vii ai:li priėjus-,' bet. ir dalia r 
nusisukę pro tiek vilčių padė
jusi rivrigšą kopėją* Numeris 
-17937$ išlošė, bet ne . Į 79355 
kur buvo si,įkrauta vpit Vaižgl- 
i-ą' viltis. ^Nusiminės kupiėjas 
■siigįunižę .savo t o-liėš lūkesčių 
lupulį ir ■ukžaikė pirmu .kari 
savo gyvenimu.

-L-ri’nrbrtt.- užkeildiis koki* 
mūs tas. mmfei'is, kalbėjo žino.- 
nu, -nes. paprastai 1 negalimas 
daiktas- tiek kurtą iieišlošti.

1 -—žinoma Mm-, slepiąs -vėl- 
;-nins< smarkiai, nike Vaizgiriu 

ir mus kvailus šiigamlb, kad 
įims savo;kurčiai'uždirbtų ska-,

. tiku- - žydru į. nuišnrĮ • supiltum, 
į .Dabar aš tau sakau, reMda

Nė bldtiiko neduosiu tu- iošhmmsti fiUV/MJIJ išlušimtis iv* išradėjo iui|t šeldį Jkultalh ir
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J ą tik vieną pamylėjau" 
Aš iš daugelio, kitą 
Ir ikšiolini negalėjau 
Jai sudėti prižadą.

Ją tik vieną lyg žvaigždutę 
, Neišleidžia iš įkią,

Jai tik sava ją godonę '
Vien kartoju visada..

Ją tik vieną pamylėjau • 
Kaip ikšiolini niekada, 
Jai dainelę šią sudėjau — 
Jai (įainuosiu visada,,

V. G.

kūdikių

liam* ktaiuje mea. taikia ' 
tina talka gytftfautat ttl- 
kitui Itotaiiu būitanUoML' 
tnotlnonu te tuottnosu jką-Į ■ 
«ytk«<DkI^f >

KOdiklŲ įprOptalmii ir pa* •■ 
nt Jli*«a'yr».4aVta tyrai , 
tvirbat ialmynal ir tautai 
ir tai tat

■ yri dtalyfata, tat tat* tu-1 
ri»t r»tatartUita taika-J 
Mtata •tfir*l>.Ui«nJ 

. Vcr»riMtauC • ' 
*-: . y ? f

DĖL APRŪPINIMO » 
MOTINŲ IR JŲ -[į 

J>KŪPIKIŲ SVElKATO&į

DOMĖl!

Tik ką išėjo iŠ spaudos dvi 
smagios teatrališkos knygutės; 
“Ubagą Gudrumasnir “Gi-, 
liukingas Vyras.” Pirktoji pil
na juoką, 3 veiksmų, antra gi 
panaši pirmai, dviejų ^ctų. 
Prie antros yra dar prikergta 
monologas “Cicilikas.” Kai
na kiekvienos yra 25c. įmau
tiems visą setą knygučių par- 
duodama po 20c. viena. “Uba- 
gąGudruma^”dalyvaujarl2 
žmonių, gi “Giliukingas Vy
ras”— 9.

Reikalaukite pas: 

“DARBININKAS” 
£ š negali'jo 366 Broadvay, So. Bdstoa, Mass.
žįsti, bandyk Bordett’s Eagle Pienų — '

EGZOINT GYDANTI MOSTIS 
Reikalaukite pas naminių vaistų pardavinėtojus ir 

pas agentus. *
'Įvykus susižeidimui, atmink,, kad E C Z O X N T mestis . 

yra pirmutinė pagelba nuo. žaizdą.

■ <

•\

Taipgi ECZOINT gydo deder
vinę, išbėrimą odos, šašus, spuo-' 
gus ir užsisėnėj usius skaudulius..

Parsitrauk dėžutę dėl persi
tikrinimo. -Kaina 50 centu. 
_ Rcūcaląukite visose ąptmkos& . 

arba
Pareikąlaukit tiesiog iluo mūs-* 

‘ šiuo adresu:

The Statės ^Drug Co.>
Boston, Mass. 

_______ P. O. B0X 2128. 
Mums yra reikalingi agentai— atsišaukit.

Rašydami pažymėliit jog sužinojote “DARBININKE.”
94 Concord Av.e. ' ' ‘

e Skili Deseas*5
2

[

[

KRjfem»ūen<led for the 
<1a2&0RM, scabieya 
, Sirin Disea^ri;
Sp^ĮRECTIONS INSlPS_^-'"i

ĮritiJ, _ Prtparcd Only b* AJ 
“E STATĖS M 

B°s:6n, Mass./U.Ž.A-

'

SIS' maras vaikas išdykavo, todėl jo' 
motina pareiškė,, kad jis negaus nė 

f. trupučio. ; ■

Ircg. S. V. Pat.' Biure. ■
Matai ka jis.daro!.
Palauk, kuoiūet jį sugaus motinai _ 

Motinos, nebauškite savo vaikų neturėji
mu Bąmbino po ranka, kuomet jie. to rei
kalingi. Jei jie išvcmi.a dalį savo maisto, 
tūri viduriij diegimą, išpūtimą, vidyria- 

.rimąs-Hluokite jiems Bambinų be-.jokia
tidciiojimo.-' Tie nemalonus simptomai pranyks 

taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims šitas ne
pavojingas, pasekmingas vidurių paliūoųsuptajas.

t

{

KŪDIKIAI BiaGSTĄ. JĮ1 JIE NET PRAŠO DAUGI AUS!
F« AP. JUC&TER & CO„ 104-114 4!;K BROOKUYN* ¥k J

i

DYKAI ROMATIZMU 
SERGANTIEMS

—J Mes turime naują me-
£71 ' todą gydymui romatiz- 
/V /1\ ,n,>’ mes Pasilisi-

A 7' 'Ky\ine į namus kiekvieno 
s A ų f ’z Šio laikraščio skaityto
ji kuris tik pareika

laus. Jeigu .iijs turit 
skaudėjim.i jūsų mus-7L....

>m kiltuose ąrba sąnariuose, 
JĮ . jeigu jus. kenčia skaito

iną oro pamainose, Štai 
proga išbandyt naują 
metodą, kuri atsieina pi
giai Ir kuri pagelbėjo 

' Jeigu jusli liga yra U’ chro- 
užsisenejust ir jokios gycttto- 

ulbėjo, mės patartam iš-

Pirkite Tiesiog iš
DirbtuvėsSuX7X7k“P'

Mca prisiusime Ūertog i 
Tamiatos namus ūiliepB- 
prastoa vertes H AM J A 
KABINETINVPHO* 
NOGR AFHĄ -lurif 

j. atvaizdą čionai Ina^a.
20 naujų lietuyiik? Wat&* 
lumbia rekorėų. fetojiničitt 
40įvairių kpmpoaiciiV ir 300 
geriausiųadatų, — viskiui $2».
RElSfONTOtĄ AH&tkuf j * 

TIKTAI PAMĄSTiKlTE! $29ot>ŽirtAT»- 
- tnistai phonoRraphn, kurio padirbimas Ir balso 

Rtiraumaa lyglnasvau; phonosraphu, -kurie 
duodaina po $150. Kat>inctaaial*iiEfridBai 
tas iš tnahoninio medžio, turi stipria tt»ttak »r aiifaj - 
bals:p Galima ant io grajint visokį rekordai. .

PARDUODAME NEPALYGINAifklPŪilAU ’ 
UŽ KITUS, TAIT^DED, KĄP P-MmŲ&DAH|l 
TAMISTAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS. Sisbudaa 
t>ard*Virno«at*upinaiš!aidM:paridt,v4iU,V»riirfga, 
agentu. risčlip. perveŽčjŲ ir t. tįr, itM, tM fiaO* 
su taupiu tos išlaidos atiduodam* Ttatnistii.

Xidtvtetia tnikšiNt esti.išb4U^dftgilįlliįlįlli|į| :
Utgiyr*Rvarantuoj*ma*nt®)nMti?. UžtsB pd* 
silsime Taniistai . U pvikŲkabiastfnl rho«»Sgt*. 
rita, tų & INtaife
grtJanMų 40 Ivaįpų 
datu- UTganedinimg gVinutuojatna^iuni '
namdpinigus.

f •

8
Šimtams.
niška ir . ... w ._....
lės jums ‘uegelbčjo, niė.Vnatittlam iš
bandyt Šią metodą, kurių mes pasiun
čiamo DYKAI išbandymui.

DYKAI MUSŲ .URŠOMIS,
Mes nepratus uua jūsų jokių pin.i- 

pk prisių'skit savo adresų; Mos Iš
siųsime jums apmoksta, pasta Dl’KAl 
IŠBANDYMUI musų metodų, šimtams 
šita metodą pagelbėjo, p'agelbčs ji ir 
jums. -Nepraleiskit ecros progos pasi
naudoti. linšykft šiaudtem Jeigu j'ųs 
kenčiat nuo romntizmo. .

I’LEASANT METOD UO.
I)ėpt. X TO 

OtK-1 j<o. Ashland Ave„ Ūhieagot lik 

a<fiUiisW'SS3sssaA|8'
"DARBININKE” ‘“‘•Sįsa.SožS-™

< :

t

- ■ 1 .> - 
.mtPimsM. -

. . KAIP 1‘UNETl NArjAUlM!.- 
. Kiioiuol 'Išiullkiū- glmhims pitlutuūtfii 
nudtoj- JI. turi mipi'asTk« imti' JI*'gimė 
ytL--totsė .gnitfl goriausiu- prioąlnrij tr' ■ 
4HuMųv'-Nn.rs mokslus per birią '‘įimtus 
ilminlč surasti rfllrhtlną mitMij, pknris- 
prilygtu umtlims pienui, bot Imantai1

• nupuvylytK Tadui Jusą kūdikis turi' UyF- ' 
sų .tikėtis kvutą,. .
'.Pienas kruty/v rmslvotf* tik -iretHoje 

.dienojepa gimdymo, -žttmtyiuo; pirm to i 
Vilko tthmUin. krūtis, Reidlu'pati ura* 
eitų bent šf'šlos vnhmdos-po pirmo ;’Ju- • 
dyiiio, kĮid tnotjjmi' atsigmitij. * iCuiliią 
raliui žiųilyU tik Keturis sykius per plr* 
iuuk m MUimdiu* rellda dugUJa^

SERGANei0Š MOTEBiS 
-mV.ATWIr .

Du. UĖDVYtOSūb tluolčN bUs*x^2Iii<r SViūfaUij ftluUnnis misltąnčjfištiį 
. lovų, kurios biria .niHathiliiiftb'? iSTn'lųilasitt'N tuhj MaterBkųulgh). ' 
- MtfiW T'ONlKAs-SusUlirinn’Imūijų. nviMts IvrM.marles bj**, 
• tvhuy Ir reSiTlinėja Jojo. KAINA-—   

. ANrrsin>‘iJKv>X--SvNkiUns AltlU'ihU pusIimiz«QjUūlll» rvlft&lw IsaUhtV 
vertusiai iųųU'U'l, KAI N A-^—•- - ■ -j-

Tl¥ V AŠ’ITKK MIA N IK It S--Nftjbukllugus utbtfts - Wo"
KūnsKcitn ir u'zsi^'.uAĮusin salėjų tiri tyrų iv niMtrijy KATKĄ<*-i^-41»lW 

' zoianls • UKnil'N’M^Uvtiri tvinhiius nwy. vinklų
,S0 tvnių 

visi \ uKuil ėrhhiiu'iunii įh'v piianj jut tąrtalkjunil ifentAv-ordor'lo. Mut 
•Mt nntlckv.la nnatkolnu rtlrteirt Įvairybė gyduMlu, TietuvISką žolių fr.feer. 

lUnitj. ’l'lKKA LH>TUVMvA ttūių pakeli*
GIKH»WILL bitui < tiMI\VX’lV12lUa Jos. Cuapnu Avcų DetartL MHk

SftjhukĮingus ■

•mm

**

t
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WORCESTEE, MASS.
MOKSLEIVIŲ DŪMEI.

t’ia mūsų kolonijoje apsilankė
l

(Kampas Bi’oad Street)
705 Main St., Montello, Mass,

jų .šmeižimai visai nieko. tiegelhs- 
i i. Ko jie geriau šmeižia,, to kaf ą- 
likai gėriams veikia.-

Smarkalns,

CLEVELAND, OHIO,

Babravičiaus koncertas. '

D ARBIKI-yKA S

į

f 
i 
į
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&v. Kazimiero bažnytinis cho- 
las 25 d. lapkričio statė kanta- 
tątą “Broliai’’ ir koncertą mieste 
Kolumbo Vyčių svetainėj K) Elm 
St. , Kaip ’ visiems buvo žinoma 
kad. Worcestv)r’io choras ilgus lau
kus poi.^ įimtai jau snaude ir ka- 
(ląmekada pasirodydavo,^ betyli', 
tai ne visas, kokią vieną kitą dai-. 
•nelę padainuodavo, o daugiausia 
solistai pavieniais,- Na ir visi ma
ne kad TYorccster’io šv. Kazimie
ro parapijos choras tautiškomis 
damomis • yra bejėgis, nieko neiš
gali, tai visi turėjo užsiganėdiu- 

' t i ir gėrėtis kitais dailūs dalykais: 
teatrais iv kitokiais veikimais, o 
laisvamaniu chorai tada didžiavo
si savo veikimais, nes nebuvo jų 
kam suminti, tai laisvamaniai au
go taip kaip pelėsiai ant supuvU- 

. sies bulves. Tik lictuvys su “ San- 
• dara.” nespėjo garsinti ir girti tų 

bobelių murmėjimo, . nes prie jų 
Ndmim^lMigiau.si:u-da-muoją-dieelai~ 

ir bobeles, o jaunimo neturi, nes 
jait susipratęs jaunimas; Jei ir 
rasi kokį prie -laisvamanių, tai tik 
munšaiuo agentą o visas jaunimas 
prie katalikų priguli ir-katalikams 
tik veikia iv tt. (1 ir atėjus “ Dav- 

sužiuro kad baisiai, db.

Nu-gi AVoreester’io šv. Kazimiero 
parapijos choras rengia kantatą 
“Broliai” ir koncertą. Nugi nu
stebtu pamanęs tiek daug jauni
mo ir visas jaunimas pažįstamas. 
Žinau kad TVoreesterio, bet apie, 
kantatą ‘‘Broliai” pamisimus, tai 
net pusvalandį pamąsčiau sau p 
Ar-gi jau galės pastatyti tokią 
muzikai? dali kaip kantata “Bro
liai,” kurios yra įspūdingi, žo
džiai, kiekvienas žodis savo reikš- 

. mę -tu-rir urs-sndčti’garsaiis Lmtu- 
’vps -pasėjo gerk. ■ kun. M. Gustai- 
. Čio, o kompozicija sutaisyta gar

siausio kompozitoriaus geri). Čes
lovo Sosnaūskio, kurio meliodijas 
bei kompozicijas šiandien vartoja 
ne vien lietuviai, bet ir rusai, len
kai, latviai, estai, vokiečiai, veng
rai, prancūzai' ir k. Mąstau sau 
silpną jėga ar-gi gali .atlikti mil- 

’ žino rolę, nes nueinu i bažnyčią, 
neš girdžiu klebonas paragina

■ žmones kad. kas’ myli muziką ir ■ 
dainas, eiti pasiklausyti, nes visas 
pelnas eina ant statymo mokyklos. 
Išėjus iš bažnyčios, niekas dau
ginus apie nieką nešnekėjo, kaip 
tik apie chorą ir kantatą “Bro
liai,” nes vieni sakė, kad neatliks, 
kiti dar kitaip. Atėjo vakaras. 
Nueiname ant to rengimo, bilietus

. pasipirkti' ’ Pasitikt? linksmaus 
veido mergaitė, ir pilna mandagu
mo kiekvienam, prigelhsti surasti, 
seatą atsisėsti. ’ Žinoma seatij. te
nai pritrūko, nes seatų buvo vien 
1,100, o publikos buvo virš 1600. 
Kiti grįžo atgal, o katrie žinojo 
apie kantatos „svarbą, tie stovėjt 
ir laukė programo, o dar labiau.*- 
nustebino visus kaip padaino pro 

e gramo lapelius ir kaip... pamatėme 
kad dainuos airis lietuviškai. Jolin 
F. Barron, tenoras. Visi jau ne 
kantriai alukėrae. Nu, išmušus 7 
tą ir gerinamas klebonas paniški- 
na vakaro tikslą ir klaidas kurio* 
Įvyko kur ant programo. Korti- 
nai pasikėlus, užėjo vyrų chorai 
iš 40 vyrų, Sudainavo keletą dai
nų. Labai publikai buvo indomi 
kad taip gerai išėjo, nes sako,, jai 
galėt vyrai visas pastangas dėjo 
bet jau.sako, merginos turini', 
prastai, nes jos nei nedalyvauja 
šiame vakare, nes kaip tik prie 
šingai, tik vyrams nuėjus nuo es 
trados, 'užėjo .p-lč M. Mauasiuti 
ir sudainavo solo: “Sunku mat 
gyventi,” kuriai publika-uesigąi 

.lojo aplodismentų. Sekė p, Mi 
liūs, Imssas, “Malio laivas.” Pri 

. verstas buvo atkartoti. Sel<ū šok 
’ . pieš EI. Baltrušiufes. Turiu pri’ 
*' minti, kad- buvo iššaukta'keletą

* ■ -, 

kartų. Bet ir. priklauso pagarbi’
J4UIHUIU?\ VVUM7UIU&, . ĮAAVi.

■ koncertas ar-teatras, tai jau jc5 
p-lės EI. Baltvusšiūtūs nėraį-tūi nei 

_ Įvairaus įspūdžio nčray nes. visu)
. - ji veikia ir dalyvjlnja kaipo tuJr

• solistė- ir artistė. Šdtūilnrtaš L
- že-maičių-M'
' - kauJftgoiio rūbiM.” ; Sudąiiiavr 

' tapą pųgėtiųai. ’ Nekurta ztivzėjū.
kad ž6džh$.ttcmip.i’&to o kiti maita,.. darni, tai'tik mūs gerbiamą klebikitas. 

kad ga,taip:reikia; S'ękS'tplimmiią šmeižta kaip'išmanydwpib?hot• >.

litis 
Seltv 
Data 
gana

••
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biiūnkui’ ’

k įtaruj, Bet ir . priKiatino pagarm 
.L 7. tokioms gabioms’vdikcjmnU.’ Kui 
TI
.1 
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M. Džiediiioiiienes solo, “Gi grei
čiaus,. greičiau.” Labai augštir 
balsu dainavo, ir taip publikai pa
tiko, kad buvo iššaukta atkarto-' 
ti. ; Hekė solo garsaus solisto iš 
Providenee’o vargonininko Kapo- 
Jo Juškos, hasso,. Jis tiek sužavė
jo publiką, kad suskaityti negali ? 
ma kiek sykių atkartojo, nes po 
publikos aplodismentų, jiyai vis 
šviežią dainą dainavo,' Labai 
džiaugsmingą lietuviams turėti to
kį dainininką, nes ateityje 
reikaiugi tokie dainiuinkat. 
solo p-lės Julės Mitrikaltes. 
uavrt “Vlsitr tylu.”. Turi
gražų balsą. Ateityje bus gera 
dainiiiinke. Sekė solo Johrilir F, 
Barron’o, airio. Sudainavo keta- 
tą daimj angliškai. Visiems taip 
patiko jo malonus balsas. Daina
vo; ir merginų choras, susidedantis 
iš virš 50 ypatų. Ištikro visi nu
stebo kad 'taip- keltą damų žavė
jau či ai dainavo ir aprašyti nega
lima, nes turime pripažinti, kad 
rtikrai^-rtistište 
gerbiamas kun. J. J. Jakaitis pra
kalbėjo i pubiką ir apgailestavo 
kad permaža svetainė iv negali vi
si klausytojai sutilpti ir ačiąvfrnž: 
atjautimą mokyklos fondo-.

Seko antra dalis programo, kan- 
Jata VKeoM liūs... John .JA! 
Barron solo vieną dalį o kitąblalį 
choras, tai susiliejo balsai, taip 
nurimo sėdintieji kad ir uodo biz- 
gimas galima girdėti . Taip suža
vėjo publiką kad net stebėtis rei
kėjo kad tokia tyluma užviešpata
vo kad pirmu kartu tarp lietuvių. 
Užsibaigus visam programui, išė
ję visi stebėjosi kad airis lietuviš
kai dainavo ir taip aiškiai kad ge
riau ir aiškiau nei mūs jaunimas 
čia augęs,--nes kas .jo nežinojo, tai 
tikrai į ląižybas ėjo. kad-lietuvys.’ 
Publika visata kampais-negalėjo 
nurimti nešnekėjus apie tokį nepa
prastą koncertą, nes dar taip tokio 
muzikalio vakaro gražaus nesą 
AV.orcester’io lietuviai girdėję. 
Visais kampais šnekėjo kad TVor- 
cester’io karas visų Amerikos lie
tuvių yra smarkiausias ir geriau
sia išsilavinęs, kurį vadovauja stu
dentas šv. Kryžiaus kolegijos J. 
Žemaitaitis.

Koncerte lydėjo pianu dainoms, 
solams ir mišriam chorui p-lė A. 
AbraČiiiskaitė, labai gabi pianistė. 
Jauna mergaitė, bot pagirtina kad 
toki gabumą turi muzikoje ir gali 
chorams muziką vesti. Nes nei 
vienoa nebuvo, katras būtų neuž; 
siganūdinęs. Net mūsų ir laisvoji 
dalis pagarbą suteikė bažnytiniam ' 
chorui ir pirmvneigą. Sako,-kibą 
aniolai prigelbęjo jiems koncertą 
išpildyti, nes kitaip negalėjo. O 

■ mūsiį cicilikai ir šundariečiai iš 
piktumo susikrims patys save, kad 
jaunuoliai visi atsitraukė ir stojo 
pvta katalikų veikti. Tai beparty- 

- viskas Miko ‘.‘lietuvys ” storomis 
raidėmis išėjo ir pradėjo tvirtai iš
reikšti kaipo nuliūdimą smukimu 
sandariečių, o apie katalikus nei 
šnipšt. Negali iš gailesčio nei var
do minėti, nes kartais ašaros gali 
patrinti upe ir visi laisvamaniai 
gali nuplaukti į laisvą rojų, kuria
me vadovauja Palestinos bajorai.’ 
Po teisybei didelis pasišventimas 
Worct*sterib lietuvių, o labiausia 
tai gerb. klebono J. J. Jakaičio’, 
nes veikimas niekados nenusilpstą. 
bet vis auga ir bujoja. Jau pas 
mumis yra laimi patrijotų ištiki- 
mųjų Dievui," tėvynei ir žmonijai. 
Jau mokykla užbaigta statytų tik 
ivdynių nėra ir staliukų, o vis-pa
mokėta kėš už viską, neš dideliai 
stebisi iš kur gauna pinigus. Tik 
įš dangaus nekrinta, nes mūs vei
kėjas’ moterėlės rengia įvirtai 
mirtb’š ir visokius vakarus, viso
kius išlaiiuejimus ir fuomi vis ant 
mokyklos naudos, tik to. mūs. voi 
kimo nirkas uėpaduoda, nes dabar 
mūs geri), klrbunas visoms d.rau- 
gįjoiim pu tarFkad rengt ų spaudos 
savaitę ale ką spaudos savaitę, nes 
<paudos įlietus., nes išrinkome ko- 
m i sij ą ■ rlą ryt i t am darbui, t ai dui< 
hūojasij net vtaūš metus su špau- 
.los darbais. Užrašinėja laikra- 
Įenis 41\ pą rja vili ėj a rkuygas. *Tni 
mus čiciiiųkavjš 'kailio ‘neriasi iš 
jJljdiįinū kadJįta Regūli savo šlamš
tų’ jlųšti niekuti ntak& itęjšma'ny-;

’1

Lietuvos dainininkas Juozapas Ba
bravičius. ■ Jis yra ne tik mūsų 
tautošVUdysis dainininkas, bet jis, 
yra pasaulinis'' daininkas.

Jau sekmadienį lapkričio 18 d. 
geri), artistas giedojo šv. Jurgio 
liet. R. K bažnyčioj “/Yve Ma
ria ’f laike. sumos. Visi buvo .rndš 
dvasios pagauti girdėdami galin
gą- ten oro balsą. .

■Lapkričio 21 d. įvyko taip lau
kiamas gerb. J. Babravičiaus kon
certas, Jau septintą valandą žmo
nės bėgo viens u žkifo kad gavus 
sėdynę. Iki 8-tos erdvi svetainė 
pilna, prisipildė; kur buvo net ant 
paskliautinių lubų sulipę. Išėjus 
geri), artistui pasipylė aplodismvu-

8 :15 pasirodė ant estrados gerb. 
artistas ,su maloniu lietuvišku 
jausmingu veidu. Palaukus pakol 
audiencijoj pasidarė tyla, pradėjo 
dainuoti; 1 (a) “Visur tyla” (J. 
Graudis), (b) “Tykiai Nemunėlis' 
teka” (M. Perimi,sko),- (cl“In- 

sakff), (d) “V orrei. M orrire ”
(Fosti), 2 (a) “Karvelėli Mylima- 
sis” (Sasnausko), (b) “Kur ba
kūže samanota” (St. Šimkaus). 
Šią dainelę publika privertė’ du 
sykiu.paadinuoti dėlto, kad kiek
vieno jausmus pasiekė jojo balso 
žodžiai perstatyti. Gi tas nuda- 
vimas, kada sako “ kur bakūžė sa
manota”’linksmino veidus kiek
vienam linksma ])risiininti, bet 
antram posme, sako .l‘ta.~Jiakiiž? 
jau supuvo,”’ artisto veidas su
griaudintas pasirodė. Beveik kiek
vienas ten gimęs toji* bakūžėje tu
rėjo saldžią, ašarėlę per veidą nu
braukti ir kartu kąsneli gerklėje 
sunaikyti.kaipo auką prisiminimo 
tos’“bakūžės.” (e) “Th’c Dreary 
Steppe” (Gretchaninov), (d) l 
am no prophet .(Raclimaninoff).

Il-ra dalis.

1 (d). “.Melody” (Balakirev),
(b) “Aguonėles” <(J. Gruodis),
(c) “La Tvistesse” (Uhopin), (d.)
“April” (Tošti), 2 (a) Aria of 
Lensky (iš operos) Eugene One- 
giunc (Tshaikovrsky), (b) “Ber- 
eeuse” (Gretchaninov), (c)
“Brindisi” iš.operos “La Travia
ta” (G. Verdi), (d) “Saulelė rau
dona” (M. Petrausko). I š šių 
.dainų dainavo rusiškai, italijoniš
kai, graikiškai, angliškai, bet lie
tuviškos visiems labiau patiko; nes 
J. B. labai aiškiai žodžius taria, 
net publika nenorėjo paleisti ar
tisto, nenurimstant audiencijai da 
vieną dainavo, kurios vardo, netu
riu. Visi linksmiausi išsiskirstė 
namučių. Buvo net ir svetimtau
čių. Buvo iš Youngstoun, Ohio 
Sabaliauskai su šeimyna ir p. Vai
tiekūnas.

Ši -koncertą daugiausia pasidar
bavo surengti gerb. kun. V. Vil- 
kutaitis, gerb. p. p. (’ižauskai ir 
L. Vyčių choras, nes jie iškalno 
pardavinėjo sėdynių tikietėlius. 
Tik gaila ir liūdna'skaitytojams 
pasiskųsti, kad čia buvo sykiu į- 
sipynę ir laisvainaniąi (kaip jie 
ui ve naujai vadinas husvanoriail 
prie pinigų, tai fas gąj vėliau pa-, 
aiškes.

Reikėtų’.visiems išgirsti ameri
kiečiams niūta tautos didįjį daini-- 
ninką. Jta-yra labai priimnas pa- 
.sikalbamaš ir patrijotas . lietuvys 
kaip toko pnf irti per L, Vyčių va
karą. kada,, viena lietuvaitė jaus
mingas eilutes- kalbėjo, jis sake, 
kad ja u> širdį ęugrąudino por'šta- 
tydama Lietuvos vargus. ■

Mes lirtuviąj. turėtumėm , dau- 
giau domės kreipti į J. Babravičitų 
jis gavęs tūm-; savo tautiečių, geres
nį atjautimą daugiau energijos j- 
gy« h; gtąš. į tėvynę ir fen dirbs 
dėl savųjų gavęs užuojautą nuo 
savųjų. .‘Tik tas žhum-knltn «l.jBa- 
•hrAvičiųs^Th dainos, dievaitis, kafv 
ras .šavo atraimis jį.iŠgiik. .* *.
. ■ GĮeyetandięčiai kalba apie mit
rą kartą-gerb.. artistą, išprašyti 

:-0 pasekmes būt du sykiu gc-ves-

>
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CAMBRIDGE, MASS.

Rekolekcijos.
Gruodžio 2,'N. P. P. M. bažn. 

^prasidėjo rekolekcijom Rekolek
cijas veda gerb. Tėvas Alfonsas, 
U, P. Rekolekcijos tęsis iki grno- 
’džio -9, ■ .

Gruodžio 7—8—!),* atsibus 40 
valandų atlaidai. Pamokslus per 
Aas^pfiiualdas-salvys gerb. Tėvas 
Alfonsas, Geistina kad kuodau- 
giansiai žmonių pasinaudotų,iš šių 
brangiu Dievo malonių.

Geras Katalikas!
i

HARTFORD, CONN.

L. D. K. S. nariams.

Nepamirškite, kad Darbininkų 
kuopos priešmetinfs svarbus 

sosTrinkiinas įvyks tuojaus po su
mos 9 d. gruodžiu. Malonėkite vi- 
d nariai atsilankyti, nes bus val
dybos rinkimas ir kiti svarbūs da
lykai bus svarstoma.* • Taip-gi bus 
gera ’ proga iv naujiems nariams 
prisirašyti, dali gana atidėliotu 

TCDreiMirzengti pirmyn. Daryk 
i a dabar, su Naujais Metais pąa- 
<!ėk

ALBUMAS yra didelio for
mato Įmyga, Turi 495 pusi., 
28R pusk su paveikslais Lietu
vos veikėjų, grupių, partijų 
grupių,.. namų ir t. t. Likusi 
dal is j albumo yra užimta bijo- 
grafi jomis Lietuvos veikėjų,

Kiekvienas lietuvis privalo 
nusipirkti Lietuvos Albumą, 
kurį gana' daug nupiginome. 
Duodame progą kiekvienam lie
tuviui jį įsigyti. Seniau tasai 
albumas■ parsiduodavo po 5 
dol., dabar gi po ivaina tiktą- 
$3.50, kas yra nepaprastas 
“bargain.”

Kurie norite tų knygą įsigy
ti kreipkitės tuojaus pas

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

Naujos Anglijos liehivuj ka- 
taliku moksleivių, giedrimnkų, 
apskričio suvažiavimas, Įvyks 
Gruodžio-Deeomber 27 d. 1923, 

‘2-rų, valandų, po" pietų, šv, Pet
ro parapijos bažnytinėje sve
tainėje, So. Boston, Mass,

Suvažiavimas svarbus-.. Kuo
pos pasirūpinkit prisiųsti ats
tovus Į minėtų, jį suvažiavimų.

Steponas K. Kneižis,
Apskričio Pirmininkai.

perai.
*

naują gyvenimą.
L. D, K.'S.kp.

C. BROOKLYN, N. Y.

rast.

Tik ką iš Lietuvos esame gavę 
maldaknygių “ŠALTINIS.” Yra 
tai didelė maldų knyga. Turime 
net kelių kainų: $2.25, $3.00 ir 
$4.25. - Kurie norėtų^ tai tepasi-

prakalbas gruodžio 9 <L sek
madienio vakare 7:30 šv. Jurgio 
■parap. puJjažnytirrčj svetainėj 207 
York gt/ Kalbėtojas vienas žy- 
mesnžų gėri), studentas Daužvar- 
dis iš Conn, valstijos.

Kalėdinėse atostogose jis atlie
ka maršrutą’ su praaklbpmis. Da-’ 
bar kuomet yra katalikiškos spau
dos platinimo laikas.

Todėl L. I). K. S-. 10 kuopa kvie
čia kodaugiausia publikos ant mi
nėto vakaro išgirstiąn’akalbų, nes? 
tokio iškalbaus kalbėtojo šioj ko
lonijoj da niekas negirdėjo. Aš 
girdėjau. Tr esu tikras, jeigu ku
rk’ apleistų šitas prakalbas, vai la
bai,labai gailėsis.

Kuop. rast. J. Banišauskas.

nuis “DARBININKAS
366 W. Brop.dv.ay,

Tel. Broekton 5112—YV. 1

’DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

D A X T I S T A S

m Sa Boeton 270 ■<

IMAGDONEKM.!].
Orrao Valandos: i

Rytali Iki 9 vaL Po pietų nng I—1- 
Vakarai* nuo 6 iki 9. j

6M Bro«lw»y, flo. Bonlov. 1

3

l
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A, L. R. K. FEDERACIJOS 
N. ANGLIJOS APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Pirm: — J. A. Kriviute,
38 Tyler- St., S. Lawrence,. Mass. 

Raštininkas — M. Kamandulis,
20 Faxon St., Montello, Mass. 

Iždininkas — J. Glineckis,
366 B’way, So. Boston, Mass.

B

Sekanti ‘f Darbininko” agen
tai titri teisę priimti “Darbi
ninkui” prenumeratas, garsi- 
nimus ir jie taip pat turi par
davimui’ “Darbininko” pavie
nius numerius: ' ' *

M. ABRAČINSKAS, 
187 Ames Street, Montello, Mass.' 

“AMERIKOS LIETUVIS” 
15 Mimniry Street, tVorcester, Mass. 

P. BALTUTIS
901 W. 33 Street, Chicago, Illtriols 

H. -FLAKOtyiCZ,
87 Grand S t., Brooklyn, N. Y.

J. GAILIŪNAS
The Litliuantan Store, Athol, Mass. 

V. JAKAS,
711 Cambriclge St., Cambridge, Slass. 

T. P. KRIZANAUSKAS,
102 E. Center St., Shenahdoah, Pa. 

P. LUKŠIS
190 Van Buron St., Newark, įL. J. 

ICL. KIŪRĄS,
235 E. Main S’t., Amsterdam, N. Y. 

A. J. NORKŪNAS
Loveli, Mass. 

A. PATEMBERGASv
S77 Cambridge S t., Cambridge, Mass.

J. B.’ ŽALIUKAS,
84 4Bank St., IVąterbury, Conn. 

REV. S. STRUCKUS,
68 Chestnut St. Plymbuth,: Pa.

URBSAS ir SEKYS, 
101 Oak St., • Lavrence,

J. P. VAklLTAUSKAS, 
820 Bank S t., IVaterbury,

K. A. VENCIUS, 
70 Lawrence St., Lavrence,

F.. ROSSI,
726 Stanley St.,

’i.

> ••

SKAITYMEHAi 
~^au3a knyga 

Joje telpa daugiau kaip 
1QO trumpų pasakaičių

150 pusi. 45 centai
t= DARBININKAS

36.6 BraadsL’ąy, BoSfon 2 7, Mass

t

Lietuvių šv. Petro parapijom 
forai labai gserai-sekasi. Visi 
darbuotojai ir veikėjai stropiai 
ir energingai. . Dirba delei la- 
bo-pavapijoH^-;Pėmr prartdūjfr 
lapkričio 25-t<t Pelno buvo 
inėjo arti keturių šimtų dolerių. 
Antrų nedėldienįi 2-rų gruodžio 
pelno i nėjo $500.00. Meldžiame 
gerbiamos visuomenes dirbti ir 
ant toliau dėl bažnyčios gero-

Tol. So. Boiton B2> i
0 LIETUVYS DANTISTAS

AB. M. V. CASPER
H (KASPARAVIČIUS)'
(į Laikinai perkCIS ofisą po N&
J I 425 BboadwAT, fio. BoBTo»r MAlM. T 

■į l " Ofiso Valandos: 1
p Jfao 10 Iki 12:80 ryte ir nmI:K 8 
51 Iki ė ir nuo 6:80 iki 9 v. rak, f 
h Ofbtak uždaryte* subatog vakarai* Z 
® ir nedSllomte, a

Parapijouas

PRANEŠIMAS
Visi tie, kurie yra gavę nuo 

gerb. kun.. Kemešio, laike jo 
prakalbų maršruto, jo leidžia
mos knygos “Pramonines De
mokratijos Pagrindai” užsira- 
šymo blankas, malones jas grą
žinti su pinigais nurodytu adre 
su kaip galima greitai. Knygs 
bus jau gatava apie pabaigą šio 
mėnesio.

J.TUMASONIS
366 Broachvay,

LDS. U, Y. IR N. J. APSKRIČK 
VALDYBOS ADRESAI

AKIŲ SPECIALISTAS
BS9» W. BEOADWAT

VALANDOS: Nuo 0 r. Iki 7 v. vak.

lt Metų South BostoM

I
Tėl. So. Boston 4000

DR. J. C> LANDŽIUS

LIHTUVI8 GYDiTOJAS EB 
CHIRURGAS.

oOl BBOADWAY, 
SOUTH BOSTON, MAM. 
(Kampas G St Ir BroadwayJ 

VALANDOS: &-1L W<.7-t0

Mass.

Gonn.

Mass;

New Britain, Conil.

Nedeldieniąis galite “Darbi- 
* ninką” gauti, ir pas sekamus: 

K. ABIŠALAI 
925S Cardoni Avė., Detrott, Mieli.

JONAS ČERVOKAS, 
(63 Heateu Avė., Norwood,. Mass.

! KUN. J. JAKAITIS,
Į 41 Providence St., IVorcester, Mass. 
! J. KANTAUTAS,
i 57 Fourth St, - Ausonia, Conn..

Z. MAKSVYTIS, 
357 — 16-th St., Brooklyn, N. Y.*

A. PATECKAS, 
494 Park St.,. Hartford, Conn.

P. STATKUS
453 No. 13 Street. Pliiladėlphla, Pa? 

V. TAMULIONIS,
S4 Temple S t., Kasima , N. H,

.. i REV. V. VII,KUTAITIS, 
0527 Superlor Avė., CIeveland, Ohio

PIRMININKAS —
P. J. Byrius, 

138 Union Avė., .
Brooklyn, N. Y.

RAŠTININKAS —
J. Sereika,

211 Jefferson Street,: 
' ' . Netvark, N. J.

KAŠIERIUS ——
. V. Daubaras,

300 South First Si., • 
. Brooklyn, N. Y.

. i — — ■       . i ,■! ,

VYRAI! VYRAI!
Vienatinė proga .padaryt pini 

gų. So. Bostone, pačiame lie.tuvh 
centre parsiduoda puikausią boti 
ne ir boAvlling allies. -Kreipkite, 
pas Olseiką ii’ Mikalionis offiee 
425 Broachvay, So. Boston. Tol 
So. Boston 160“. Matykit K 
SHLUŽAS. ; (6'

DR. GEDVYLOS f!
.......................... . .......... ..... I 

įji ’ 50centų....................................................!į
U ?r- Gętlvylos MOTERŲ TONIKAS—vaistai sustiprinimui nervų, krau- P 
P D tr vi,so misilpnčjusit) moteries sudėjimo,.................$1 bonka 
Sį Jr. Oedvylos STOMAOH B1TTERS—geriausias vidurių valytojas Ir r. t 
W sveikatos draui/jyji.. < si ą

jo ir viso misilpnčjuslo moteries sudėjimo,
' “K.N.'TN ....... -g<

sveikatos draugas. ' .$1 botikitL- . viKiitoh draugas-..»»»»t». <$1 Donka . A 
> Mažinusias IvaįtumuKvl^okhj gyduolių,- lietuviškų Žolių, perfūmų,čirkš- |. 
d s’,H-1 nlotevlJ ekstraktų Ir t.-t. Katalogus prisluuCiamna dovanai,, . 'ji
j!.. risiančiam visokius vaistus per paštų, j visas dalis pasaulio, Adresas: , 
'S.. ' GOODIVILLDRUG COMPANY ’. 4
H. 12Q15 ,Tos. eampau Avenue, Detrolt, Michlgan. U

. \

PARSIDUODA
Parsiduoda puikūs bažnytiniu’ 

vargonai, su trinkomis septynh 
balsų, viena eile 11 pėdų, augšeio 
septynios pėdos, elektros dumplės • 
Pavsidueda labai pigiai. Kas no 
rite Kalėdoms vargonus turėti, ta ; 
atsišaukite šiuo antrašu: M. KVT 
KVS, 204’ Jefferson St., Neyrark. 
N. J. . /'(.b"

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLI!

DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS,

PIRMININKAS • — Vincas Zaleckae,
81 Mercer St, So. Boston, MaM, 

^ICE-PĮRM. — Antanas Pasklis,
146 Bowen St, So. Boston, Maw. 

PROT. RAST. Antanas Macejuna*,
450 JE. 7-th St., So. Boston, Man. . 

I-TN. RAST. — Juozapas Vinkevičiu*,.
906 E. B’way, So. Boston, Mass., 

KASIERIUS — Andrius Zalleckas,
807 E. 9-th St, So. Boston, Matt, 

MARŠALKA.— Aleksandra. Jalmokas,
115 Granite St,, So. Boston, Mana,

D. L< K. Keistučio dr-Ja laiko hjSus- 
sinlua susirinkimus kas pirmą nedčl- 
dieni kiekvieno mėnesio pu No. 65M 
■\Vasliington St., Boston. Mass. 3-ą v. po 
pietų. ’ Ateidami drauge ir naujų na
rni du savim atsives Kire prie rausą ar- . 
Jos prirašyti...

— Į , ,, ■ ■ , ■— , ■■ ——

W. JONO EV. BL. PAiELPINM 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS — J. L. Petrauskas,
250 Go)d St., So, Boston, Mass. 

ZiCEtPIRM. Kazys Ainbrozas,
492 B. 7-th St, So. Boston, MaaA 

PROT. RAST, -r Juliui Savickas,
111 Bowen St., So. Boston, Mum, 

81N. RAŠTININKAS — J, švagždyi.
171 W. 5-th St, So. Boston, Masu, 

KASIERIUS -r- A Naudžiūnas,
885 E. Broadvay, S. Boston. Mass, 

MARŠALKA — J. Zalkis,
T Wlnfleld St, So. Boston, Masu, 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedoldlenj kiekvieno mėnesio, 2-rų vnl, 

; po pietų 8v. Petro parapijos saloj, 49S 
B. Ssventfc St, South Boston, M&m

j

IV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
HARTFORD, CONNEUTIOUT 

VALDYBOS ADRESAI,

BJIzb. MlelniklenĄ pirmininkė,
44 Cedar St., Hartford, Conn.

O. Labicklenė, vice-plrmtnlnkė,
90 Sheldon Street, Hartford, Conn,

P. Lablcklenė, Iždininkė,’
44 Mactison St., Hartford, Contj, 

-.Marijona Katkauskaltč, fln. raStlnlnJtė,
16 Atlantic St, Hartford, Conn. 

R. Pundžlenč, prot raštininkė,
19 Walcott St., Hartford, Conn, 

Šlo« draugijos suslrlukimai būna kM 
antrų nedėldienl kiekvieną mSneafca - .
bainytinėje salCje,

visokių žolių, Šaknų, žiedų it tt

Palangos, trejaiika 50c,, pūplntSkhU 2* 
t; lhununčlUii 20c., Liepos žiedai l.oc. 
ParuSančius 20e., Senesiį -nnkštuk&ule' 
vidurių lluosaviiūo 10c., Pelines 15c 
tolps.nuo nervų t^ąsūes, bemlgčs, ga) 
voš. skaudėjimo ir nuęyše ūžimo 75ė. 
iuo reumattzmd 50c„ nuo strėnų skatri 
dėjimą 50c., kadugių uogų svaras 25v 
Visokios Žolės yra pakeliuose su lietu 
viškais nurodyKidls kiūą anuos vartoti 
itolią katalogų siunčiame už TO centų ' 
Vlątdų knyga, “Aukso Altorėlis,'* Tilžė!. 
spaudinio, prastu apdarų 75c., skurinh • 
M.50. celuloiūo apdaru ęiJ50: “Varpi 
kelis,“, skutos apdaru $1:25 j Kaatlčkir 
$1.50; Gyvetiinut® Šventųjų, Apdaryta 
17.005.

Vaistai nuo .koSUUb Ir AStJimos $1,75 
Ui bonkutą. UŽ prlstutlmą rdišuojamr^ 
toc. ritins ant kiekvieną $1.00 vertės 
RėlUlavjaria agentų visose, apygando 

■" y ' N- '

4 > ■. ’ ~ M. ZUKATTI8,
449Hudson Avc.tEocheat«', N, Y

IV. KAZIMIERO J K. DRJO« 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAiAL

PIRMININKAS X VL PauiMtakai,
■ 314a 8-th St Tri. So. H. 8335—J. 

VICE-PIRM.J. Jaro8a,
L 440 H. 6-th St., So, Bofltou, MftM. 

PROT. RAST. — A. JanuSonl*, . ' 
ITSGCoIumbiaRd., S. BoitOO, .

:»į®,wiex
. y , 428 & 8-th St, So, Batonų Mttk • / •. 
UDMKKAŠL SvagfcdU, '

; XII Bowen St, So. Bmton, MaMk 
STARKDARIS£ DauČkt,.
• 893 R. Fitth 8t, Sof Batorų Mm ’
DRAUGIJOS amU» telkala

- ■ WW Broadrvay, So. Boston, Igm ' 
DwrU< . Mw!nkimtw Uito >« 
nedaidlenl kUkrieno nafine»!o l-oi| ril . -, 
po pt«U|, parapijoj mettinftj, <98 M 
SeTtnth 8t, 8a, Rootoa, Mum •> 

.... .'f

■- ’ A*

ŠTAI KAME DALYKAS!
Kad mes padlrbmn ovoręnafą tiri krautuvės,. .kurios savitlhikas pasta* 

lęs | langą ųanmvlęūmD .$ib.ųo o kalį) žnmgušnUriiūi pirkiL- tal pnrdAv&- 
-.jus pasako karatą prakalbą* Ir imi am $22.00 climglmi kftip.. tikrai' tusi 
ąvėrcoafn.s *yrit verias. Tntul’.nieų fųrtarrino -nteka, nesakyti o averkotą 
.ant orderio padaryti' tik’',y27.ob .h- kam. tik reiktą,' tęslkvelpta",pns:

MALINIONIS^^^
320 Hąrrison Ave.^No. X Onęfcte St, 8*d $osUn, 
-. Tei. Bėaeh 2354. ■ ‘ :

’ .Ofeiso viūmulos: 8 L M. ild 5 P. M. SuWnmIą.8:oO"Ą. M. iki 1 P. M.
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