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ir koperadja
SUTAUPĖ DARBININKAMS 

i- 50 MILIJONŲ.

. Anglijos kooperacijos per 
1922 metus sutaupė savo kostu- 

•merianis-50 mlijonų dolerių. Ta 
milžiniška suma buvo išdalyta 
kostiūneriams grynais pinigais 
pagal to kiek kuris biznio, darė 
su kooperacijomis. . Tą padarė 
Anglijos kooperatyvai ’ metuo- 

biznio apsistojimas. Dėl šitų 
bėdų žlugo 19 kooperacijų.' Bet 
atsimenant, kad Anglijo! buvo' 
1,321 kooperatyvų, tai žlugu
sių skaičius yra mažmožis.
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KATEDRA AFRIKOJ.
*

Dakaro mieste vakarinėj Af
rikoj statoma didelė graži ka- 
talkų katedra.

DAUG PATENTŲ.

WASHINGTON. 4- Ratentų 
ofisas taip užverstas .aplikaci
jomis, jog neapsiidrba. Paten
tų paduodama po' 9/100 kas mė
nuo. įplaukų už patentu išda- 
vimą pereitais metais- įplaukė 
$3,026,486.36.. Dabar aplikaci
jų guli ofise 71,264.

l

PENKTADIENIS, GRUODŽIO 14 D., p

IMPORTAS RUGSĖJO 
MĖN.

Į

ttĮPOro DALYVAUTI.

WASHINGTON. — Sttvie-
J < .. *

nytų Valstijų valdžia sutiko 
priskirti savo, delegatus prie a- 
lijantų reparacijų komisijos, 
kurį tyrinės Vokietijos išgales 
mokėti reparacijas. Buvo se
niau sumanyta naują komisiją 
skirti. Bet tai komisijai Fran
ci ja pastate daug sąlygų ir A- 
merika atsimetė. Dabar suti
ko papildyti neoficialiais savo 
delegatais alijantų reparacijų 
komdsiją. Galimas daiktas, 
kad toji komisija turės nule
miančios reikšmės' reparacijų 
klausimo išrišime.
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ATAKA ANT LAIKRAŠČIO.

STUTTG ART^Ai-k.—Į’ Fi;ee, 

Press laikraščio redakciją įsi- 
briove būiys žmonių, sumušė 
du redaktorių, o paskui nuėjo 
Į spaustuvę ir sulaužė mašinas.

TURĖS DARBO.
k . ■" t >

WASH1NGTON. —-Dabarti- 
nin kongresan yra įnešta 2,000 
bilių ir rezoliucijų šų viršum. 
Nei vieno.kongreso sesijai nė- 
buvo dar tiek įnešimų padary
tu Tarpe bilių yra-anti-lynči- 
nis bilius ir- sute’ilcimo nepriguL 
■rnybės Filipinų saloms.. .

. ’ r

NEGRŲ UNIVERSITETAS.

AVASHINGTON. — Į Ho- 
rvard negrų universitetą 'užsi
rašė 2,123 negrų studentų. Neg
rų yra iš 37 valstijų ir 13 sveti
mų šalių. Turtų negrų univer
sitetas turi už $2,180,577. . Tą 
mokslo įstaigą užlaiko Suv. 
Valstijų valdžia.

KIEK IŠĖJO PENSIJOMIS.
t «

. MtASHINGTON.--Nuq 1790 
m. Suv. Valstijų valdžia pensi
jomis išleido ikišioj $6,606.365,- 
621. šiais - metais- išmokėta 
$263,012,500.
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, PADĖTIS VOKIETIJOJ.

’ BERLIN. — 35 nuoš. vokie
čių vyrų, moterų k vaikui yra. 
maitinami ir rėdomi valdžios 
arba visuomeninių įstaigų. Iš
eina,, kad kas trečias Vokieti
jos žmogus turi būti labdary
bės užlaikomas.

■--- -------- .- 1 - -
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PERSIMAINĖ ROLĖMIS,

FORT DODGE, Ta. — J. B, 
Weaver, laikydamas prakalbą 
pasakė, kad dabar Franci,ja 
taip stovi ir elgiasii, kaip Vo
kietija 1924 m. Vokietija ta
da* varęsi.prie militarinio ir e- 
konomįnio pasaulio valdymo, o 
dabar Franci ją prie, to siekia. 
Jisai sakė:

“Francija, kuriai mes. pa- 
gelbėjome kovoje už demokra
tiją atmetė visokius įspėjimus 
ir dab&r nori viršyti vi^as tau
tas ir tapti pasaulio valdytoja.

' . v

“Darbininkas” gailisi nega
lėjęs nuvykti Brooklynan į Ats- 
tovo ^ĮgarbaLjaųyng^^a 
*rienę. Tad “D-kas” rašo ne 

tai ką pats matė, betką girdė j©' 
nuo rimtų jų darbuotojų, Brook- 
lyno ICnapp Mansion bankete 
dalyvavusių. *.

Lietuvos naujo Atstovo pa
gerbtų vakarieneri. susirinkę ar
tį 300 svečių iš ‘ New Yorko, 
New Jersev, Connecticut, 
Penn’sylvąnijos, Maryįand ir 
ldt-ų artimesnių valstybių. Bu
vę ten daug nuoširdžių ir gra<- 

(žių kalbų, dainių muzikos, gar
džių valgių. Tostmeisteriu bu
vęs p. L. Šimutis, “Garso” re-* 
dąktorius. '
' Bet vyriausiu viso t banketo 
centru, žinomtų Ruvopats Ats? 
tovas p. Bizauskas su savo jaii- 
na žmona, • x

Ponia BizaųskiMiė, gracijų 
pilna lietuvaitė, patraukė sa
vęsp visų svečių domę ir sim
patijas, Išmintinga jos kalba 
rodė inteligencijos, pilnumą. 
Nebuvimas joje jokio pasipūti
mo, nenešiojtmas 'jokių žibu
čių, nei perlų, nei žiedų, .kuk
lus, bet dailus Ponios Bizaus- 
kienės' apsirėdiinas tarsi saky
te sako' joje esant tikrai aris
tokratišką sielą. Juk šiandien’ 
tik aukšto tono, gražaus išsila
vinimo tikros ponios teįstengia 
žibučių nusikratyti ir liarmo- 
kuklumą. Ir džiaugiasi lietu-

f-. „ -"
iuaLameidla^aLmat^d^L^i- 
vo prmąją popą esanĘtljr&r dU 
dele ir rimta dama, kiltį taip 
tinka tokiai ankštai ir garbin

gai vietai. <*
Ponas JUtstovas.

- ‘D-ke’’ rašę, f Pirmą kartą a- 1 
inerkečiai sus^tūrę su nauju 

Lietuvos Atstovu tuojau įgavo 
kuogTažiausių * įspūdžių. ■ Jie 
greit suprato naują Atstovą e- 
sant šviesiu, deinokratingu ir 
energingu’džentelmonu. Savo 
kalbą p. * Bizauskas pasakęs 

•trumpai,, loginiai, labai nuo^ 
sekliai ir energingai.^ Toks jo 
kalbos tonas .ainerikiečiaįns 
puiikai užimponavo. Atstovas, 
aiškiai ir kategoringai pabriė- 
žęs, kad

1- ma, Lietuvos valdžia visai 
nemananti Vilniaus atsižadėti 
ar lėnkams nusileisti. Priešin-

*gį- g^tndaw^jisįlagingi ir Jie 
jokio pamato. . . ■

2- ra, dėl Klaipėdos valdžia
11-gi. nenusiįeisidnti ir savo-tei^ 
šių niekam ldtiim neperduo-- 
sianti. . •

3- čia,’ nors Atstovas esąs kri
kščionis ir net demokratas, bet 
šion šalin jis Atvykęs-ne par
tijos, o visos Tautos siunčia
mas, tad tarnausiąs tik visai 
Tautai, o ne kuriai partijai.

Pilbi džiaugsmo ir pagarbos, 
reiškiame nuoširdžių linkėjimų 
p. Bizauskui sėkmingai dirbti 
mūsų Respublikai, o Poniui B i-: 
zauskienei —-'niekuomet ne
stigti skaisčių malonumų V a-' 
šingtono žemėje.

?
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LIETUVOS EKSPORTAS IRlmerikos, Visi rašyti>tuvimns- 
tik keletas žydams,
■; M in imas I Jukinevičius ^u 
sėdėjęs apie 3'metus kalėjime 
iižplešjrrnisn'vogniius. Eina’ 
tardvmas -kitu a'smemi.-

- -L. H '

& m. rugįsėjo mėn. iš Lietu- 
vos išvežta'prekių už 11,397.- 
800 lt^ Į Vokietiją išvežta uiŽ 
5,171,500 it, į Angliją — už 
3,018,900 lt., Į- Latviją— už 
923,400 It, į Daniją — už 639,- 
100 lt., į Belgiją — už.37,2()0 

į Ameriką — už 281,800 It, į 
Holandiją —už 245,000 lt ir į 
kitus kraštus — užl 170,100 lt*■
Per tą pat menesį Įvežta prekių 
už 12,553,000 lt." Iš Vokietijos 

įvežta už 8,669,200 lt., iŠ Čekp- 
slovakijos — už 1,063,200 It,, iš 
Latvijos-—už 520,800.It., iš 
Anglijos—už 699,400 lt., iš’Ą- 
merikos — ųž 278,800 ltv iš I- 
talijos --už 13,700 lt.,’ iš Prąn- 
ciM jos — už 121,300 lt.,- iŠ -Du- 
iii jos.— už 39,100 lt., iš Ispani
jos ir Portugalijos — už 3,700 
lt., iš Estijos — už! 1,000 it.

' «

*•

M

Dancigo — už 488,100 . lt i ir f
tkitų —už 654,700 lt.

... _............ .-■■■ v
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. NUŠOVĖ DU VAIKINUS.

; GRIŠKABŪDIS (Šakių ap’) 
GriskabūtIžio ’ miesteli s ’ s t oyi 

plėšimų čia lig; šiol nebūdavo. 
Šiemet tačiau plėšikų atsira-’ 
dus, tenka jau ir minus baisių 
atsitikimų patirti. Nekalbant 
apie paprastas vagystes, ru-* ■ ’ ....

: dens pradžioj atėję plėšikai Į 
Ppntiškių.kaimą atima p.inigu\ 
ir sumuša vieną (o kaimo Tiki- 
ninku. Bet ypač tragihgai pa- 
staigusis plėšimas Į vyko š. m. 
spalių mėn. 30 d; naktį. Gali
niuose! pas ūkiu. J. Čia, esant 
visai J. ūkininko Šeimynai pir
kioje, staiga pasigirdo per lam 
gą šūvis ir tuo pačiu metu ki-

LIETUVOS IMPORTAS.EKS
PORTAS BER .š.-at ŠIRMUS 

9 MĖNESIUS.'

. Per pirmuosius,' šių metų dė- 
vynius mėnesius iš Lietuvos iš
vežta prekių už.99,181,200 lt. Iš 
jų Į Vokietiją išvežta už.45,.868,-’ 
:50O lt., į Angliją — už, 26,396.- 
100 lt.; į Latviją už H.oife,- 
000 It; ir už pasilikusią sumą 
— į kitus kraštus. Per tą pat 
laiką įvežta į Lietuvą-prekių . 
už 111,147,20.0 lt.'. Iš jų dau
giausia: įvežta iš Vokietijų 
būtent: už 92.691,500 lt.

.)S,

. SIUNČIA BAŠELPĄ.

. ST. UJUISl —Šio miesto 
/Žmonės.sutaisė 10 vagonų mais
to ir drabužių Vokietijos ba- : 
dalijantiems’. Valdžios laivas 
George AVasbiųgton tuos daik- 
tųsūdykai nugabens per. Atlan- 
tiką'į Vokietijų, Yra aprokuo- 
ta,; kad tie daiktai jau lųis Ber- 
Itnė. gruodžio 23 d, Jų dalini- 
inų blediiiėms užMims Yokieto 
jok.Raudonasis Kryžius.

PARAMA VOKIEČIAMS.

BERLIN. — Šventasis Tėvas 
. pasiuntė 350,000. i t ališką lirų 
Vokietijos katalikams paremto

įstato high sohoolę.

>ST. I.OUIS, Mo.—Tapo gąii- 
taa.ponnitąk statyti prie Ė i ngs- 
Iiiglivay ir. Gote BrilĮįante 
Av-K katalikų lii'gli selioolę už 
$30o,qoo. ' • -

ALIMONĮŲ DIDUMAS.

: LOS ANIIELES, CaL — ito- 
pert Hūghes,. rašytojas judo< 
rniems paveikslams veikalų, ap- 
vokavo,. įad įjųv Valstijose

• • • joki a partija.’

NEBIJO STOTI VALDŽION.

LONfiON.^—Pitčlaiitvšis.Dai'- 
_ ' * - * 

bo Partijos"komitetas paskelbė, 
kad Darbų Parį i ja bus val
džios vairą-į savo’ rankas, jei 
karalius prie, tapakvies. Sa
ko,. kad

*5
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BRIDGEPORT, CONN.

Gruodžio' 9 d., sekmadieny 
po piet, Centro piriiūninkas 
kalbėjo. Bridgeporto L. D, K, 
B. kuopai. Į kuopos klubą su
sirinko narių ir svečių viso apie 
30 žmonių. Prakalbai pasibai
gus, klausytojai suaukojo san- 
darbininkų fondan $11.75. 
, Po $1.00aukojo': J, Bylins- 
kas,. A.. Vaičiulis, Steponavi
čius, A. Vilėčkis,. S. Kriolai- 
dis, *Jonas Bernotas, Macule
vičius,I, Juodis, J. Martišius, 
Šetkis; po.50c.: Pasikevičius ir 
Biįjanąųskas, Visįeiiis aukoto
jams tariam širdingą ačiū.

Kuopa turi veiklių narių, ku
lte žada vaikščioti po namus ir 
užrašinėti “D-kiū’1 skaityto- 
jūs. .- ■ '

D. K. S-kuo* 
pa, rodos, vienintėle, kuri sa
vo narių triūsu it sumanumu į- 
sitaisė gana jaukų klubą su bi
liardu. Vųs kad joė

na HraiigtiŠMimų, : v

* - - J' ’
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WATERBURY, GONN.

* Tą patį sekmadienį vakare 
Centro piimininkas kalbėjo L. 
D. K. toaterbur/ kuopai; Žmo
nių prisirinko virš 100. L. D. 
K. S, sūrų nusipirko Vincas Ra- 
įnažas (190 Francis St.) už 
$20.00 ir vietos klebonas kun. 
Valantieji^ uz $5.00,

“ D-kas ’ ‘ gavo prenumeratos 
už $18.00 ir dar keletas žadėjo 
vėliau už laikraštį užsimokėti. 
IVilterburiečiai šiuo kartu pa
darę “D-kui” biznio viso labo 
už $45.55, už ką tariame jiems 
širdingą ačiū. ..

. Kuopa ketina labiau .išpla-
• tinti4 ■ D-ką” ir gauti. Sąjungai 
naujų narių;' Vietos klebonas 
yra senas, mūšų Sąjungos prie- 
lėlius ir daug yra jai aukavęs.

Po pmnininko prakalbos ujo 
diskusijos. Svarbu pastebėti, 
kad AViiterburib Ji? 1X -K* S, 
kuopa turi narių, kurie gyvai 
įdomauja daAitunką reikalais 
■iir
. -*■< ' '*1 , * H*. ,.y—r-

DOLERIŲ IEŠKOTOJAS
‘ SUGAUTAS.

:. • KYBARTAI (Eltos. kor.)' 
Lapkričio 12 d. apie -12 vali 
nakties Virbalio stoties darbi- 
nink'ai- pastebėjo,* kad kažkas 
perilgai užėmęs išeinamąją vie
tą, Kki vienas ds‘darbininkų 
pasilypėjo ir pažiūrėjo, tai pa-1, 
sirode, kad ton sėdi Vucas Liu- 
kinevieius, Kybartų pašto tar
nautojas, Rankose 'laikė du 

i lai šku i r stipriai miegojo. K i - 
šeniuose buvo matyti dar dau
giau laikų. Buvo, pašaukta 
žandaras, ir minimas asmuo 
nuvestas stoties komendantu- 
ron. Pas jį rasta. apie 10(5 jau 
atplėštų ir 100 dar neatplėštų 
laiškų- Pinigais: 38 dojer., 236 
litai ir čekiais ant 475 Titų ir 
10 dolerių. Be to dar rasta- 
neatplėštų ir- matyt’, pamestų 
Bažnyčios gatvėj dar t U) laiš

kų. tTardant prisipažino kal
tas. Taip , pat ųrisipažiimav^ 
gimę 31* laiktodėlių^kišenuiiij ir 
aigarų iš pašto sumtinių, iš* 
duodamas kelis ašmenis'savo 
padėjėjus. Dolerių ieškojęs jau 
iro ■’pb'mą’ karttp . Atplėštos 
laiškus slėpdavęs išeinamoje 
.vietoje. Šį kartą buvęs girtas,, 
todėl beęidąrbuodamae užmi- 
|ęęN Laiškai beveik viąi IŠ A-,

,' ? GRTŠKABU IMS. Čia spaRų . - 
jnūn. 24 d. susidarė iš vietosIr ♦. r . _

šviesuoliu būrelio Vinco Kudiv- 
Ros Komitetas. Komitetaji. iš
rinktas p. Švedas, Bacevičius, 
Krutulis. Komitetas bus kaip 
Naumiesčio Centialinio Vinco • 
iv mitokosKonrftetodrvriiiKir . 
jo uždavinys' bus — rūpinti lė
šų paminklui, kurį ruošiamasi 
statyti Naumiesty dėl 25 metų '■ 
•V. Kudirkos mirties sukakto- ■ v 
vių.

Y.*

pijiečiai surūpinti pargabeni
mu iš Alytaus namo (būvy 
cerkves), - iŠ kurios sau bažny-” 
čia statvs. Didesne medžiagos 
pusė gelžkeliu jau pergabenta 
(39 vai.). Liko tik pamatai - 
parvežti. -Cerkvę draskyt ii* 
kraut į vagonus valiuoja patys 
parapijiečiai...

. Čia prieš karą buvo 2 ki, val
džios (susiek. m-jos)’ laikoma , 
mokykla, -kur*karo metu buvo 
Įtaisyta belaisvių stovykla. Pa
karo ji kuri laiką buvo Krašto 
Aps. M-ri'jos žinioj, gerokai ap*- 

Dabar jątas plėšikas įbėgęs į pirki į pa- draskyta, apleista, 
reikalavo šeimininko - atiduoti parėmė Gelžk. Valdyba ir vėl . 
pinigus. Tuo tarpu ūkininko (remontuoja molcvklai. Remonto?"*^pinigus. Tuo tarpu ūkininko 
sūnui pavyko pasprukti laukan 
ir įb'ėgti pas kaimyną. Iš šio 

'1 »*

gavęs arklį, jojo į Griškabūdį 
milieijon. „Plėšikai, atėmę iš 
šeimininko . pinigų pabėgo. 
Tuoj atsiskubino 4 milicija.

,byt..-. nelaimei. .Plėšikų suim
ti kiek vėliau už miliciją atvy
ko ket.ųi'i kaimjTių. vaikinai. 
Jiems kienu' bestovint išėjo iš 
kambario milicininkai pažiebę 
elektra pamatė kieme stovin
čius keturis vyrus, Itui;is vie
nas Ta:kė šautuvą.- • Milicinin
kai 'manydami. jog tai plėšikai, 
paleido šūvį! Vienas vaikinas 
krito negyvas, antras, mirtinai 
sužeistas, dar pusę dienos kan
kinosi-.

remontuoja mokyklai. Remon
to .darbai nebaigianti ir nežinia, 
kada bus galima pradėti moks-

* W it

•las, Nežinia dar’kas rūpinsis 
tos. mokyklos ūkiu, nes Anta- 
nąvo valse, savivaldybė tuo rū-. 
pintjs atsisakė,. ’ kadangi mo
kyto prieš karą buvusi val
džios laikoma. Mokyklos na
muose dar ketina būti paštas ir 
gyVenti -gelžkelio tarnautojai.

(“Lietuva”)

—-—■—•—— ■’ i;

NAUJAS BALSAVIMO 
BUDAS.

«**<•

■ • i

i

I

i
PA R YŽIFS,—Franci jos par- 

lainonte svarstomai įnešimas., 
kuriuo suteikiama . balsavimo 
teise moterims, vaikams ir kū-. 
dikiams, t*ž vaikus ir kūdikųs

P AB Y A l A’ S. Čūi yisitr’.blo- r ha Isuotų tėvas. Kitas yra Rū
gi tiltai. Vąškų kely vieno ū- į manymas, kad tėvas turėtų, 
kinhiko arklys važiuojant per Į tiek balsų, kiek narių šeimyno- 
tillą koją tmhvužė. Niekas ne-1 jo.'- Kiti šeimynos nariai nelial- ; 
stirna tiltų taisyti, . .(.suotų.

- . < ■ ~ ' ■ r ........ .... . - .................. ..u..... • '■».
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“DtaNINKO” DOVANOS
Nuo pat paskelbimo. “Darbininko” užsirašymo vajaus, - 

“Darbininkas” yra jau daug išdalinęs dovanų knygomis. ‘ Ypa
tingai žmonėms labai patinka dvi knygliti:- “Trįs Keleiviai” ir • 
“Dangaus Karalienė.”. šias knygas prenumeratoriai gąvę do
vanų, negali atsigerėti ir daug jų savo dekanės laiškuose, pa- * 
taria, kad kiekvienas katalikas užsirašytų nors pusei metą lai
krašti “Darbininką,” kuris eina tris kartūs savaitėje, o tikrai 
beskaitydami jj‘, pamėgs.

Jau beliko vos vienas menuo, tai kiekvienam gerai mąstan
čiam, norinčiam apsipažinti*—sužino^ kas pasaulyj\dedsSi, 
būtinai reikėtų užsisakyti “DątbininkąJ prL
einama. Metams $4.50,a Bostone ir apielinkėse $5.50. Uisimo- 

iif t—1.. - ..it ra r»--
sėi metų kaina $2$Įb Bostone ir - apięl&kej $2175? ■

‘ į Lietuvą “Darbininkas”, yra geriausia “KALĖDINĖ 
DO VANA.. Kiekvienam užrašančiam į Lietuvą “Darbininką,” 
duodame dovanas tas. pačias kaip kad viršuj paminėta. Čia 
itžrašytojas.* *D? ‘ -gali tas dovanas arsaupasiimti.8re&vb|jhūL <
nėjus pasipsti^ Mes dovūnas" pasiųsime jo ’nurodyttL adresu. 1
J'Jdetpyą“Darbininko” J

Kalėdos jaii netoli; Pasisfabinkitę!

‘ “D ARBININKĄS’
306 West BmdwĄy^
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jtėjęš iŠ kalno, kiekvienas gaus dotanų knygomis ui $1,50. Pu* d - 
sėi metų kaina Bostone '-ir - apielinkej $2175? ■ - 4 s
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. JŲ PAŠAU-^VALGA. ...

. savais vardais. Taip atsitikę I .. suųfžagareiviškiusia Lietuvos 
partija//kuri pasįyądina t‘P^;.iiga?’ Ekonomijos srity ji yra

■\ .* . ~ T

ja, nors tnomi ji nemėgsta gir 
meta krikščionybės dėsnių ir n
Gi privačiai, daugumą jos nar ų jokios religijos nepraktikua- 
ją. Daugelio, pažangiečių liūs Matymu religija esanti dar rėk 
kalinga pąįra^tai -liaūdžiąi,! .nes*be ‘religijos ji baisiai ištvirk
tų ir net pačių pąžąngięčjių. ūutorito nektaiisytų. Tad pažangie- 

' čių tarpe matome įvairaus plauko pozityvistų, kurie privačia- 
. me^gyyenime (ketais ir viešai) neigia ir pa^eį ja katąh.kybę, ;. 
o . kaiįurie skelbia kpvą ir visai'. lriį^čionybęi} net ir pačiam 
Dievui:' • ■ ‘ ■ i,-r

Kądangi pažangiečiai nevedą organizuotos kovos prieš ti- 
. kėjimą, tad jie Įtrūulda savo'tarpas ir Įiberališkojo krypsnio 
dešinesnių jų kunigų, ypač tų, kurio labiau linksta į “miegan-' 
čią bažnyčią,” negu į koVojančią.'

Tad abelnai imant Pažanga yra religinė indiferente oficia
liai ir viešai, o privačiai — labai mišri: nuo ateisto iki šiokio 

. tokio kataliko, kurs nenori krikščioniškojo doros principo' į vi
sas viešojo gyvenimo šrytis įnešti.

PAŽANGIEČIŲ ATMOSFERA/
' ,'C ' *

Pažanga—viena inteligentiškesnių' Lietuvos partijų. In
teligentų skaitliumi ji beveik, gali lygintįes ir ūkninku Sąjun
gai. -yik anos .rimtumo ji (Pažanga) negali pasivyti.

- Kas skaitę pažangiečių leidžiamus laikraščius, tai matė, 
jog Pažangos “spiritus moyens” (varomoji iega) yra p. A. 
Voldemaras,, kurs taip-gi yra kariu ir “sp.-‘ritus, contradičtio- 
nis,’* ft. y. prieštaravimo dvasią. Ir ištikro, p.. Voldemaro ve
dama Pažanga prieštarauja visiems valdžios sumanymams ar 
darbams.. .

Lietuva, rodos,, dar neturėjo taip uolaus.-ir Ištverminga 
demagogo, kaip p. .Voldemaras. Būdamas iiekatalkas, jis drą
siai sako vyskupui į alds: “Tai kas-žin, Ekscelencija, kam la
biau rūpi katalikybes reikalai, Tamstai ar man?.” Būdamas 

■ nemažas girtuoklis, jis blaivininką bando nuduoti. Kaipo “ka
talikas/’ jis. Katalikų. Kongrese karštai kalba prieš katalikiš 
ką universitą,. kuria vien idėja jį labai baugina. . Jis nepripa
žįsta nei katalikiškos pasaulėžvalgos, nei tokio laikraščio. Sa- 

. - vo pasaulėžvalga p. Voldemarui artimas typaš (tik daug ra
mesnis) buvo atsiradęs ir pas krikščionis-demokratus: tai p. J. 
Puryckis, kurs savo’karjerą jau užbaigė.

Pažangiečių atmosferą sutveria ne viąn p, A. Voldemaras, 
bet. jam prigelbsti lenkiško temperamento pažangiečių ponios, 
kurios -gamina, taiso ir remontuoja daugybę, prašmatniausių 
pliotkų; tankiausia politinio turinio. Labai originalūs ir na- 

. vatni fie pliotkai tankiai Kaune sukelia fantastingų gandų! tai/ 
lenkai jau traukia savo kariumenę prieš Kauną, tai kiįsianti 
tuojau kokia revoliucija, tai litai žlugsią, tai. Lietuva neužilgo 

b prapulsianti* ir t., t. Atskirų miliįstcrių ar Šeinio narių apkaU 
bėjimas ten paprasčiausias dalykas. Nuolat kartojami moterų 

f plepalai įsikala. į jų vyrų galvas, o iš ten — jau į Pažangos 
v brganą-laikraštį. ‘ Ir taip Pažanga skęsta liūdnų motyvų pliot-. 

kuose ir norėtų kartu M savim ir kitus paskandinri, Bet val- 
, ‘ džia šitai, josi pagundai nepasiduoda ir pliotkų gamintojūs ar- 

ba jų transportatoriuš retkarčiais nubaudžia, . .
■■ -■ - t -./■ 7

. ' • ' YRA TEN IR RIMTESNIŲ ŽMONIŲ, '?

kaip p. Smetona, p..Noreika, kan, Tumas, kum Dr. Tamošai-' 
v ris ir Įriti.. Bet juos visus kartu paimtus:užrėkia vienai mažu

tis ;.Voldemąriukas, svirplio rėkiamąja energija gausiai .apdo- 
vanotas. Tie rimtieji, žmonės- yra lig koks priedas, kurs pats 
Ųrpsta bendroje pažangiečių atmosferoje ir neturi iegos atsi-. 

.. spirti juos nešančiai srovei,ykuri, vadinasi ‘^spiritus contrądic- 
. tionis.” t-. ■' ■ -

R; Smetona rimtesnio, typo žmogus, ,bet. jis nėra toks atka- 
’ Irius ka;d galėtų p. Voldemarui pasipriešinti,: Lietuvos/ek&pre- 
zidentas yra-šviesus, ūkiško proto provincijos inteligentas, kurs1 
lig-ir nedrįsta apsukresniems ir gudresniems” miestelėnams

/ ' ' * ' ' /. /;

nuskriaustųjų” žvarimnkij i smulkios buržuazijos užtaryto
ms. Oficialiai ir viešai ji neat
skiria Bažnyčios nuo valstybes.

v 1

s . '

K
‘f . - t

prieštarauti. P. M. Yčas kadaise pasiūlė p. Smetonai tapti li- 
ceratūros profesorium (dar 1918 m J ir davė 2 metu prisiren
gimui; tada p. Smetona reikalavo 3 metų. Lietuvoje tiiom tar- 
pu Ufrą kitokių- filosofų, kaip-tik katalikai. Humanitariniui 
faMtui prireikė filosofijos profesoriaus, tad įsakyta p, Sme
tonai tapti filosofu. Tas prisipirko vokiškų filosofijos vadovė* 
lių ir pradėjo juos skaityti; Vbūk Antanai filosofijos docentu” 
— tas ir būna. Geriems draugams nesipriešinsi. Galop, pre 
ridentu buvus, filosofu pabūti tai vieni juokai. Ir taip huma
nitarinis fakultas beregint iškepę iš p. Smetonos liberališkesnį 
nei. “klerikalaif “filosofą,“ , ’ .

Ir taip matome^ jog rimtesnieji vyrai Pažangai nevadovau-' 
ja, jie ten tik tarnauja. Piktos valios “makanikai” vartoja 
juos savo; aidai opozicijai, kad. jų praeithni sau vardo įgyjus.

Kaip ten nebūt, valdžiai visgi tenka nemažai susirūpinti 
tais .pažangiais plįotkų gamintojais. Jeigu nebūtų tos rimtos 

‘padėties Europos rytuose ir karo stovio Lietuvoje, tai sakytu* 
me nevaržyti pažangiečių ir palikti jiems pilnų laisvę sočiai iš-, 
rispiaiidyti. Gal .valdžios nugara ir atlaikytų pažangiečių de
koracijas. Bet dabar ųeramūs laikai, visuomene nekantri,, nėr- 
vuota, valdžia greit susierzina ir štai pažangos šulai gauna pa
justi kad vis-gi “ stipri ^valdžia, “ . Iš tolo žiūrint/ sunku būt 
rimtai spręsti, kas ten labiau kaltas: valdžia’ar pažangiečiai. 
Viėna aišku, kad~p. Voldemaras su savo pagelbininkais; vis-gi 
labai įerzino n® Vien valdžią, 'bet ir nepolitinę visuomenę. Ke
lis kietus giedamą, pati šmeižta giesmele begalo Įkirėjo klaus 
■ąytojų ausims: Mat vienodas tonas ne visuomet užmigdo, tan- 
hi&i .ir suerzina. • Klausytojus smalkiai suerzinęs įkyrus gies- 
.mininkas negalima laimingu skaityti. Taip dabar yra ir su

"***s2S

SAVO.PYKTĮ KREIPIA Į
DVASIŠKIU
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.Lenkų maldančios partijos 
laikraštis “Gązeta Varšąvs- 
ka,” rašydamas apie Lenki jos 
rylų pakraščius, labai susirū
pinęs, dėl Vilniaus 'diecezijos 
dvas. t sertiinitrijos, kur, anot ■ 

;jo, aultlęjąnią konsokruot i gu-; 
’ dų • ų gi talonai. Straipsnio au
torius onilekas Jonas Zaniors-i 
kis pasipiktinęs ypač dėl kum 
Rešeclo veikimų ir užmeta jam 
agltariiuą Vilniaus.- seminarijoj 
auklėtini ir kurstymų prieš 
Lenki jų. Bet daugiausia ten
ka kaltinimu Vilniaus Vvsku- 
pui Matulevičiui,' kuris nere
aguojąs į lenkų gyventojų ntisi- 
skundiinus dek-vedamos gudų 
agi tavi jos bažnyčiose. Pri i n in
dam as antvyskupio Roppo laiš
kų, kuriuo buvo leista Disnos 
ir Vilniaus dekanato kunigams 
sakyti gudų kalbą pamokslai, 
laikraštis pastebi,, kad tai bu
vo padaryta sąlyga lenkui kal
bos teisių nesiaurinti. . Bet da
ba1, gudų kunigai agitatoriau 
remdamiesi tuo laišku, piasi- 
ženga nė tik etikai, Bet baudi, 
kodeksui. Toliau laikraštis pri
veda visą eilę-nusikaltimų tiš 
kum Hanusevieiaus veikimo 
Bezdiaži, Kobrynės apskr., 
kum llormannvič; Dusuos aps. 
'ir kitu gudų kunigų nusistaty
mą prieš lenkų, kalbą Zadoro- 
žo. Lūžo, Tlermanoyičų, Mar
kovo, Drujos, Įlorodzionieo 
parapijose. Vilniaus vyskupi
joj* esą net 50 gudų-kunigų, va
rančių kurstymą prieš Lenkus. 
Gyventojų nusiskundimai' esą 
paliekami be pasekmių. Di
džiausiu Imltinlnku esąs Vyf- 
iiiaus yyskupas Mat Ulevičius ir 
laikraštis stebisi, kaip Lenkij 
yhltlžia j j toleruoja, gerbdama 
kaipo Jjažnyčius galvąl Esą ii- 
.kybosdr Lenkų tautos naudai 
reiktilinga kmigTėimau riašnlin
di jį iš" užimamos v'm.lus' H- re- 
jbrmuoti "Vi luinus' J vos., seiui- 
nųriją, neši'šiaip Vilniaus db 
jet t’ri jąvprnžos hert bijai ■1 r va- 
khri.i vivilizari jai. Per laišku
ti nius d meląš padaryti. Loiik'L 
Jui nuostoliai esą d:mg^ kąVVų 
.dūlėsių již ‘ ryisųi' persf’kp»JhfH 
•per ’<. *•pusnių r<ą šimtmečio..

KLAIBBDOS krašto :
• BIUDŽETAS 1923 M?

. /Kiuipedos Krašto Direktori
ja’Sustato pųjntmj ir išlaidų «ą.-. 
■matą visiojųs 1923 im ■.

*

Paprastos pajamos 
Valst. turto valdymas 497,250 lt 
Valstybines Įmones... 32,000 
Tiesioginiai mokesniai 1,266,700 
Netiesioginiai....  ...
Ikd. fin. valdymas... 
Vieši darbai .... ...

.prekyba ir pramouė. 
'.Teismai .
Vidaus 'apsauga.. ,....' 
Š iis išlekiu! aš .... ...
ŠvietimasI
Sveik; ir sne. apsauga

. 1.88,100 

.2,437,851

. . 22,400

. 33,256

. 170,000

. 15,370'
: 7 90:060

.. 199,220
497,250
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• Viso..........5,450.447
. , ir 5,260,395,000 m

Nepaprastos pajamos 26,000 It
1,831,005,000 m.

1 * « '-Viso.,
>

Bet turiu pasisakyti, kad ži
nių rinkimas eina gana sunidąi. 
begalėdamas atsilankyti "į vi
sas kolonijas asmeniškai, mėgi
nau rinkti žinias laiškais.an* 
kietomis, Patyriau, kad kai? 

:kuriose’vietose draugijų vedė
jai nenori suteikti mano įpra
šytiems asmenims žinių, nes 
jiems visas tas veikalas atrodo 
neaiškus ir net gal įtartinas. 

n TCigi smbmriioriu viešai už
tikrinti mūsų kolonijų darbuo
tojus, draugijų vedėjus, m kad 
tos mano surinktos žinios ne- r 
galės niekam būti priežastimi 
kokio noTs nemalonumo, 
skriaudos, ar nuostolio. Šioks 
toks nemalonumas galėtų būti 
tik iš to, jeigu tų .žinių susi
rinktų labai maža jeigu .mūsų 
visuomeninio triūso vaisiai pa-

I jeigu gataubūtų parodyti lie
jimų nuveikus darbus (koope
racijos srityje) pilname jų išsi
vystyme, '.tuomet visiems būtų 
smagiau.

viešai atsiliepti ir į tuos, kurių 
jau esu laiškais prašęs šiokių 
ar toki ii, žinių, ir į tuos, ku
rie galėtų man suteikti by ko
kių informacijų —: ar patys, ar 
per draugijų sekretorius—pra
šydamas jų pagelbos’inano už- 
sibriežtamė darbe. Nors ta 
darbo užbaiga turės šiek tiek 
nusitęsti, bėk anot, lietuvių- 
patarlės — geriau vėliau, ne
gu,. ..niekad, Užtat prašyčiau 
bent iki šios .gruodžio mėn. pa
baigos išpildyti visus nusiųstus’ 
uikiėtos lapus (arba jų naujai? 
š manęs pareikalauti) ir juos 
uan grąžinti šiuo adresu: CaldŠ

’ » • 

įveli Hali, Catliolic University, 
Washington, D.. C.

Kun. F. Kemėšis.

5,476,447 
’ ir- 7,001300,600 m>

' Paprastos išlaidos 
Vaišt.;turto' valdymas 
Valstybes įmonės . .,. 
Tiesioginiai mokesniai 
Netiesioj?, mokesniai.. 
.Bcndr. fin. valdymas 
Vieši darbai ...... 
Prekyba ir pramonė 
Teismai ........... 
Vidaus apsauga^. 
Kueisiokimas ....... 
Žemės Tikis 
Švietimas . 
Sveik.

350,050 lt.
246,450 ”
114,700 ”

9,880 ”
108,267 ” 
151,045

Uh92Q
580,500
688,600 ”
36,040 ”

137,295 ” 
.1,563,250 ’•

ir sdc. apsauga 644,970 ’J
■ .———~

........... ....4,050,967 ” 
ir 5.97-6,887,600 m.

išaidos .... 825,460 lt

Viso

ŠI DRAU6UĮJ ANKETOS
•______ . 1

K uU I i k i į l.T ui vers j tetas W.ash- 
ingloiie-- man uždavė ’ darbą 
(mokslo laipsniui gauti) — ap
rašyti Amerikos iiėtūvią ' ko- 
op<ū'aiy\-: judėjimų/

Tad ir pasiryižbįi .ištiri’i:
1) vartoto jų kooperatyvus—

: krautuves;, tebeg^vuo jaučias dr 
jau žuvusias: ’ ,

2) gamybos, ąriia. išdįrbys- 
lės ko,t>Įnu'ai: \yus; 4(ilirbtiiveš..- 
kepyidas. spaustuves ir k;), ::

a) kredito. i"j‘JaupyTio- (puv. 
jlinldin.g '& i iėah _ Assnk’.’) 
draugijas. ? ■ -/
.. 4) kęoįH’nityvvA sv.eta.uwsr

5) -kuopė i fa i.y voš • a p< Irau d os 
'draugijai (pušeljiiues du., ansu 
vibiujmms ir sąjungas}.:. f 
• A pd r mi< los lwopvrav i ją n i ti
sų išbiyijdj htbjau isslpielbjusu 
negū kilos šakos. Čia -būtu 

. W u l^nhmrimns Wi^
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Centro Pirmininko Prakalbos
• Nuo gruodžio 4 d. iki 18 d. 
L. D. K. S. Connecticut apskri- 
/yje..

Gruodžio 8 ~ Waterbury, 
Conn. ’

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

Gruodžio 9 (vakare) — New 
Efaven, Conn.

Gruodžio .12 — Brandford, 
Conn. ■

Gruodžio-15 *— Meriden, Ct.
Gruodžio 16 (po pietų) — 

Poąuonock. Conn.
. Gruodžio 16 (vakare)—New 

Britain, Conm
Gruodžio 17 — So. Manclies- 

ter, Conn. • -
Gruodžio 18 — Hartford, CK

Michalina Blažauskiutū
L. D. S. Conn. Apsk Rašt.

*

. Ved* fi£M P1L.YM8 ;

Dėde Pilypai:—

. Tamsta, kaipo griežtas kleri
kalas turėtumei žinoti tą sek> 
retą/ kodėl kunigai kišasi f po
litiką, įiprs jie ten labai liepa* 
geidaujami. Juk jie turėtų žu 
nofi, kad liaudis jų užtai labai 
nekenčia. Tik žiūrėk, ką rašo 
“Lietuvos Žinios;” “O kad 
mūsą dvasiški ja girdėtų, k% už 
akių apie juos Maudk kalbai 
kaip liaudyje puolė jų autorite
tas; kaip jau dabar, nebeger
biama ir nebemylima sutono ir 
jos vilketojij; .manau, kad dau
gelis jųjų apie Tėvynės ateitį 
rinitai užšimąstytų. Ar gi km
ingai jau tiek akli, kad nema
to liaudies neapykaiitos f Jei 
jie nesikištų į politiką, tai liau- 

- dis juos įųylėtų po senovei. Ai* 
negalėtumei juos perspėti?.

r ' . . .

•■ ' ?odbiržietis.

Jei manyčiau, ‘kad kunigų 
nesikišimas į politiką atneš 
Lietuvai naudos,, tai mielu no
ru juos perspėčiau, bet aš ma
nau kaip tik priešingai. Paga
linus nereikia būti dideliu di
plomatu, kad atspėti tikrąją 
teisybę. Laisvamaniai nori at- 
grąsinti kunigus nuo politikos 
ir gąsdina juos liaudies neapy
kanta. . Paprastai kas kitą1 
-gąsdina, tas'patsai bijosi. Va
dinasi, kunigu kišimasis politi- 
kon laisvamaniam neina i svei
katą; kitais žodžiais, kas ne
sveika laisvamaniam,. tas svei
ka kunigam. Jeigu taip, tai 
■kam juos perspėdinėti nuo to 
kas j lems sveikai . . ’ ’

Tamsta gal pasakysi, kad čia 
eina apie visbs Lietuvos o ne 
vien kunigų luomo gerovę; kad’, 
pavedus. Lietuvą laisvama
niams, ji būtų daug sveikesnė 
ir kultūringesnė; kad paliuosa- 
yus ją nuo kunigų intakos nors

^ęlerięm* metams, ji virstų ld» 
toniška šalimi ir t L

Teorijoj apie tai galima visaip 

spėlioti, bet praktikoje daryti 
, *■ 1 

laisvamaniškus eksperimentus 

ant Lietuvos kūno būtų perdrą^ 

:sm Medicinoje daroma ekspe* 

limentus vien ant negyvų kū

nų, Jei pavyksta — gerai, jei 

ne, lavounui iš to nebus nė kiek 

sunkiau. Bet gyvą sava kūną _/. 

bereifcalo duot pjaustyti . vien 

ištylimo dėlei nieks neduos, ne- , 
bent beprotis, Mums Lietuva 
.perdaug brangi, kad ją pave- _ 
dus Imšvąi^uniškiem^ bandy* 
?mamg._JFe^ęiau -eit _ atsargiu 
Icefiuįr ginti kiek galint tą kiį 
nmms •brangiausia; būtent Ų- • 
kybą ir dorą. Pagalinus, lais
vamaniai padarė \ pakankanti 
bandymų sU Rusi ja. Ar ta dar 
mums neužtenka?

Kai dėl kunigų apsidraudi* 
ųio nuo laisvamanių šmeižtų ii & 
kolionių, tat - aš7manau, >k« t J

jie patys geriau už Iaisvaųia- ' 
nius žino, kas.juos myli, o. kas 
kelio ją. Ir jų užsidarymas 
kristijonkir nešikišwnąs į politi
ką bei negynimas bažnyčios tei
sių ii; liaudies -tikybos- nekiek. 
■padėties nepataisys-. Kaip tik 
priešingai. Jei kunigai kokį 
laikų užsidarytų bažnyčiose -ir 
j gyvenimo reikalus nesikišLl, 
tai iš tėn išėję pamatytų, kąri 
jie visai jau nebereikalingi. To, 
žinoma, nori laisvamaniai, bet 
kunigai būtų kvaili, jeigu Įo 
paties norėtų. . •,

Taigi, laisvamanėliai, liau
kitės griovę tikėjimą, tai ku
nigai į politiką, nebesikiš.
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. Tik ką gavome sitmtinįiš Lietuvos labai gražių Kalėdinių 
atviručių. Atvirtitesvisos spalvuotos tautinėmis spalvomis su 
lietuviškomis juostomis. Jų yra trejopų. Taipgi yra pasvei
kinimai—KMėdmns ir-Naujiems Metams.

Visos labai gražioj Kaina kiekvienos po 5 centus. 6 už 25c. 
RailhMMtėpa&

,‘‘‘PARBININKA.S’’
366 West Broadway 0- Soutk BOstdftj Mass.

Gruodžio 20 d. Nashuą, N. EL 
~ L/ Ų. IC S. kuopai- / .

Giuodžio 21 d, Maneliester; 
N. II. — L. D; K S. kuopai: ; 

: ? Gruodžio 22 d. Leiriston, Mę. 
■— L. D. K. S. kuopai.

Gruodžio 23-dcRumford, Me.
— L. D, K- $. kuopai- 

Moksleiris P. DauŽvardĮs kalbdkt

. .Gruodžio $ d. I’atcrsone. ■
Gruodžio 9 d. Brooklyn.’e 4 vaį. 

PO pietų 12 Itiiopoje a 8 Vai. yak» 
16 kuopoje t Nc.w York City tuo- 
jaus po iniŠių,. ’ •• r- /

* P/. ^■'/Nurintld suivrigti P/ 
pąūžtąrdžhii maršvątų L. K 
K •.•Spaudos., reikalams greitai: 
.krriplųtčs sekančių adresu: J^ė»* 
reika/ųpslm-rašt., ,211 Jeficrson
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. Apsvarstykit sau, vientaučiai, ar jūsų gimines Lie
tuvoje Čur užtenkamai pinigų dėl apriginiino savęs 
nuo šalčio ir vargo? O Čia įr Kalėdos jau artinasi, *. . 
Pamislykit sau, ar linksmos bus jų Kalėdos befcen- 
Čiant
Visų tų^vargdienelių akys yr^krapiSKKJs ant savo.. 
tik giminių-amerikiečių, tik kurie gal apginti jud« 
nuo Šalčio ir ir Myrio gil duot jie«p« tikrų po- 
linksminimą. tik su pinigiue pašalp*. '

Kurie mancte siųšti tą pašalpą sąvįžkbttns 
patariam siųsti per visiems

BRIŪGĖVILd mST COMPm 
BRIMEVILLE, Wy . ■'

Kurie da niekad nesikreipet į sį JBaijk^ pritariam 
pamėginti dab*r, o būrite pibai užganSdintL 

Reikalaudami btenkų ir kurse, malonėki adtptuoti ;

■į.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOIONUOSE 
■ /• :
NAŠHVA, H/H? ’ ; ‘

į. ■ ~ ~. • . ’
» Nors mano plunksna ir sunki y- 
ra, bet kad iš mūsų miestelin’retai,r 
kada pasirodo, su len^veąne, tai 
mėginsiu nors mažai ką parašyti 
iš veikimo,’ 

fia dabar turbūt danginusia vei
kia tai SL.RKA. 228 kuopą. Bū
ro surengus prakalbąs ir teatrą ir 
viskas gerai nusiseku < Pirmiausią 
programų vedejtm Jonas Koraųs- 
kas perstatė kalbėti A. Kneižį iš 
Boston, Mass., - kuris ląbai. aiškiai 
išdėsto susivienijimo įstatus ir. jo 
naudą prigulititionis prie jo ir la 
bai puikiai viską įšąiškinp. Pi 
prakalbai prasidėjo antra dalis 

/ progrąmo. Buvo loštą komedija 
“Šalaputris,” Vaidino-šios ypa-

* ■ * * x * -

-tos: Klumpių aptiėkpriaus rolę K 
Nadžeilęą, 'ją nuidybtanne- ĮCuni 
gunda “• A, Svirskiene, jo pagel

lumpių akųšeix— B. Kasparavi
- iene. Vist savo nž’duotis’ątlikc' 

abai -puikiai'.ir publiką prijunki- 
m. Toliau mūtafgaliT vrikejir po

nia Chia’Dkirkevičieno sudainavę
olo “S-vrikr htoiai,” akompanavę 
ianu vm'goinninkas J.. Tamulęvi.

Idrkėvičįcūe ir vąrg. .J. T, ii* dar 
*ną solo sudainavo gerb‘. varg 
Gailink.-sviesi saųlute.”r Laba’: 
kiai sudainavo. Matyt titri gt-. 
’ialsą. Dabar lieka trumpe 

, iiigą -komedija “Jaunikio Iš 
Mfinkimąž’?” ' Lošėjai; O. Skivke- 
vičiehė,. K.' NafdZeika, M.- Kaspa
ru viČiuš.'ir P(.j;^xnTskas,gii!tiioklict’ 
rolėj taip .žmones prjjųąkiųo, tai 
tikras ?juokdarys,'jioj.*s dar pirmi* 
kartu ant scenos išėjo ir dar suI . * l * ’ ” f t

dainuota.solo “O. Lietuva numy-; 
lėta’’ ,* O.’ Skirkėvieieūe*’n- dudtf 
“Kur josi”‘Varg* JJ Tanudėvičtus 
ir O. Skirkeyičiėn'ė’ir antru htveju 
gerb. A’. Kneižys pakalbėjo.’,-apie 
jaunimą^ ‘Raginą-, prigulėti , pujų 

. draugijų pri ■njąkių.tis(. teatrų ii 
dainų., -Teįp-gi ir mūsą gerk, kle
bonas‘P. .Daniūnas pratare'l<ole-' 
ta žodžiu, kviešdamak žniones prie 
vienybės ir aciaūo žmonėms Tiž ate 
silankymą ir kaip • matos vakarai 
visiems'patiko, nes visi būvnuž
ganėdinti ir prašė daugiau tok jų 

.■* vakarų surengti. . Knygute, buvo 
duodama vietoj tikinto. Buvo, iš 

; dalinta; -knygučių už 10 dolerių 
Dabar laukiam antrų.-prąĮįalbij 

. kurias rengia L. D. K. S. 65 kp 
dėl gerb. Dr. Pakšto", kuriosJvyks 

\ 20 cl. gruodžio. ‘ 
) Matyt ’Nashua’os lietuviai pra 

deda eiti prie vienybes. Į bažny- 
y/ią. lanlsosi skaitlingai ir aukauja 

r. 'Mar vig dėl.-pagražinimo .hažnytė 
lės,, kuri'dabar labai puikiai atro
do.’ Tai vis garbė priklauso mūsų 
nenuilstančiam veikėjui gerb-. kle
bonui Kun. P.’ Daniūnui", kūris' j' 
taip trumpą aiką sugebėjo viskių 

’ sutvarkyt, km*, pirma.taifp viskam 
buvo-iširę ir žmojies-Jiųvo išklai-

- džioję. o dabar viskas eina geryn.
G-enelis.
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DARBININKAS

- WESTHTCHBURGfJTASS.
3

• MM ;Į? ta : 

f.IOVX .CITY, IOWA.

- Klaipėdos'Julė.
Į

Nauja valdyba.
r

Kas iš Siotiz: (’lty'ir apylinkei 
įbrėš . matyti lošimą operetė 
‘ Klaųirdus JuLe/’ turės progą. 

Kur busi $iaux Chy, šv. Kazi- 
: Mero parapijos'.svetaineję.
. Iv* Ja ? Bckrtrad, .gruori. 30 d. 
e . 1 <
TariŽia 7-tą vai. vak.

Kas religini Šv. Cecilijos eho- 
ąs- p) vadi+vyste varg. gerb. E. 
llap.-liu. .
, Visi yra ^nuoširdžiai kviečiami 
dsilmtkyti. Visi bus‘abai pateii- 

’ dnti. kadangi veikalas yra gra* 
, sis A fdamus, artistiškas. -Visi 

’-aus išlikų programą su choro fb~ 
Mgrafiju. * '

Panašaus vakarėlių gal šioj,1*0- 
; unijoj nebuvo. Visi su didžiam 
ta.fmt jfekantnunu laukia to. vaka
rėlio, byks-svkmaL po Kalėdų.

.. . Kalavijas Reporteris.
_ • ■ ' - ta »■ ’• .............. *.

-HARTFORD, C0W.

f

U K, S. (i-ta kuopa turėjo 
prk Šmet iii j susirinkimą ^gruodžio 
JI d. ATenbalsiai išrinkta-veik vi
sa fa pati valdyba, išskyrus iždi
ninką. būtent i piiunininkas Anta
nas Mašiotas, viee-pirm, Antanas 
Kcičkmi.s, fin. rast. Andrius Palec
kis, nutarimų rast. Antanas Ker
šis, iždininkas Igitas Grušas, ižd. 
globėjai Juozas Važnonis ir Juozas 
Burkas, revizijos komisija Petras 

. Elijo du.-; ir Jonas Tamošiūnas, 
’ Nors ta puri valdyba, bot pra
dedant Naujus Metus, visi pasi
žadėjo- vėl su nauja energija val
dyti diH’bminkų vairą ir amt įdek 
bus galima irtis pirmyn. Yra vil
ties kad Ji t kibančiais metaįs. -stisi- 
spies didesnis būrys po. darbinin
kų vėliava, kurie iki šiol- vis išto- 
Tų stovėjo., • ' ' -

L,

Reporteris

NEW BRITAIN, CONN.
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STRAIPSNIS 41.S,

’ttane tkjririuJ* Bč* Įtikto 
nno taika evttdeniimt «!•■ 
Italu* lioviau biilunčlomu. 
Motinom* [r motinouu jau
ny k&dikly.

KMikhj «;rflptnlmto |ry«« 
nfjimaj, yni dalyku gyvo* 
•varlio* Šeimynai ir tautai 
(r n>M jattUanie, kaitai 
yra tfajykau, kūr| luta tu
rime retuliarUIada talko- 
tarpiais atvinl te laisvai' 
perįviidaatL.

o. ‘ »

18 dlieųa gruodžio jau čia pat.

ris niąštyš kad kaip greičiau su- 
; aukas vakarą, nes tą vaakrą pa- 

■‘•aliijos svetainėj. 41 Capito-1 Aye., 
yyk&‘ svarbios L. D. K. S, reugia- 

: nos prakalbos, kur inis m(M<šliškai‘ 
. Šdčstyti lietuvių darbiniiikii “rei
kalai, o kad veik .visi lietuviai yi*a( 
1 larblninkai,. todėl visiems šis va- 
’ caras turi būti’svarbus, juk tams- 
i’ą-ęsi daibiUiūkak'ar darbininkė, 
■ai-gi ir/pasiųaudok šia prą^-a, g-ąl 
amstąi pasiliks atminty kaipo iš
oriškas vakaras, nes gal’iamsta 

?iųd ‘ tu vakarė •■^adą'f'ysi -'žingsnĮ 
■•■imtą' ’žbigšnį ‘ pirmyn, pradėsi 
įąliją gyventinąj. <jsusipažinsi -sų 
lai’bininkų idėja,, lips kulbes mojk^- 

. ,0r žmogus, . lmtuyūj , darbininkų 

. irklelius, jt| reikahį gįniejas. tai 
tara Dr. Kazys Pakštas. Tai;bim - r-t « « . r i ,
Lifa riiihko vakare’ 7' vai. ' " ' ■

• A. J/P;

-x:

SPRINGFIELD, ILL.

L. D., K. S. i(M kuopos susirin
kimas bus 1.7 gruodžio pobažnyti- 

; nė j svetainėj Draugai malonėkit 
* l visi atsilankyti, nes bus įiudiiūs 

susirinkimas ir bus renkama nau 
. ja valdyba 1924 metams. "Malonė 

kit užsinmkėt-užcilktas mėnesines 1 
■ Teiingiuftsiveskit ir naujų-narį; 

> Susirinkimas prasidės T pU) vai. va 
kare.

Kviečia Valdyba

f l MONTREAL, CANADA.
> ■ “ ■ ‘ ■ - ■ < - • «■ ■ * f ■

čionai*'turini savo bažnytėlę; 
aip-gi :daiig draugijėlių, kaip1 tai

■ įkyrių-šv. Kazimiero, Šv.- Jono, 
■’aiiirgi ic moterų šv. Onos., šv. .Elz-J ų
' notos, merginų Nekalto Prašidč- 
,tuuo, mergaičių Marijos Vardo. 
» visos draugijos ’ puikiai gyvuoja, 

ik taip išrodo, kad .pradeda' 
ina‘'st. Žinoma, tarp mFsų para- 
lijonų čionai yra labai didelis ne- 
aistpratimąs ir nesutikimas. Vie
tas kitą .neužkenčia, vienas kita 
•melžia, ( >■ ypač'. tarp jaunimo, čio- 
iai. yra susidaręs šv. Kazimiero ■ 

PaT.ipijus boras,-kuris pirmiau'bu
tai ■.■(‘damas, gerb. vargonininko J. 
<ut'iaiis. B’ėt nežinia kas čtou tar- 
K* .riiisų klebono ir* vargonininko 

: 11yi: iki), kad ėmė klebonas ir pra- 
'aliiio- vargonininką. P. Aučins 
lino-borą" gerai išlavinęs ir dar- 
layosi kiek galėjo.. Dėlto chore 

" vyku įvę^irtariams. ‘ ■ Viena inęrgi- 
m puikiai giedodavo mūsii bažny

tėlėj. nęt Ir svetimtaučiai gerėda- 
bet ftiaUydnma, kad m>kn- 

-4on pradėjo jai .užvydėti, tai ji 
• ųi’šjo prasišaint. Tekis pavyzdį 
nu labai negražus tarp mūsų jau
dinę, todėl nųstokit, jaunime, taip 
ieįiųs.kitą niekint ir šmeižt, ha M- 
ą kartą tai ir vardais ir pavar
tėmis i laikrašti indesiu. . '

L. I). S. vietines kuopos prieš- 
metuiis siisnunkimas vyks 16 cL 

®v’-And
riejaus parapijos > svetmnčjet jC7

I). S. nariai turi^a^innti, kad šis 
spsirnilnrnaįj bus stribus, nos bus 
renkama kuopos liauja valdyba 
ateinantiems metams, todėl visi 
įtariai malonėkite dalyvauti rinki
me valdybos, kad išrinkus koge- 
riausią valdybą, kuri nenuilstan
čiai darbuotųsi su pagelba narių, 
kad ateinančiais metais kodau- 
giausia Nciv Britaino, lietuvių ka
talikų prirašitųs prie-'mūsų bran
gios, organizacijos. ' 

'‘■"■“kJahai" turiu ■ pranešti kad?, 
'pat dienoje'H'’svetainČje1vakaro i- 
ivyks sVarbids prakalbos. - Ivalbčs 
Centro pirm. gerb. dr. Pakštas. Jis 
yra vienas i šcįidžiausių. mū^ų kal
bėtojų ir rašytpjų. TųdeJ .yrę. kvie
čiama atsilankyti. Kata bus ne- 
aišku, bus galima statyti klausi- 

! mai, o gerb. dr. Pakštas sutinka 
kiekvienam paaiškinti. Todėl e- 

kviečiami visi atsilankyti.
. Reporteris

sate
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]:C<WAR.B[ 
! AB W0TE ATSlZm GIMT 
J, ' MiS'l AMEliiKĄT |
i 2629 idctii-riai atvažiuos i Čia S{ e 
*■ • ' j . ■ tftety. • 5
i Lėlsk musų raštinei’ Kauno, pa- 4 
b gelbėti Jūsų giminėms 18gaųtVjw į 
J portus ir .vizas ir tlnkiinnii juos,-1 
Į prirengti į kelionę. . ]■
p. Neranda limktl dėl .vietos, .tu- Į 
t rintiems -Cunard Unijos Jūiviikov- i 
J tęs. dinaru laivas ' išplaukiu iš 
J Europos kas kelintą dten’ą, Cumirit 
j laivakortės’y wt getoš kelionei ant 
Į AQUlTAXiA,- .BERENGARIĄ ir 
’ MATUIETANIA, greičiausiu jūsų 
S’kellbnB tarp. JjtatuvosJr Amerikos, ’ 
! . Dėl smulkesnių IntoriUjacijų; 
j malonėkite • susižlhntl su musų, 
f vietiniu agentu arini musų rošti- 
} nėję.. \ . . v • ,•
HJVNAItD LINE* 
120 iStiite.St., 

į Boston, Mūšy.
I t
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‘lyk ją pats gfdytf — begk pas gydy- L] 

ją ar sveikatos centrą. Jtįkžlnabkaci 
nieko nežlnjif.kiis iššaukė tokius daly
kus: todėl neguli mj jų gydyti. Iš to 
gali kilti uklumas ar kurtumas jei iie- 
prisirengst tuoj šauktis medlctnos pa
gelbės* (lydytojas gali kur'kas daugiau 

ygeVo padaryti ligos pradžioje negu ka- “ 
:<ki ilgu jau pasiekė žiaurų lni>snj. 
Į Yru mm tikri Iškrypimai, kurie gim- 
shnit dėka nepatoniyfi, kaip .stabitkojė, 
ir Šašai, Yru rimta kktiiht leisit tokius, 
cląbkils pro pirštus, ptisiilklnt, .kart : 
kūdikis’ išąngs. Ptisiriidjivimas su gy- 
dyiojir tokiais atvejais'nedaro jokios 
biėdh-s. jei gydymą atidėti toliatt tai 
reiklu titfir koinpeientiško daktaro pri
tarimo. ' j : t

TiiiugcIIs iškrypimą matomą gatvėse 
paeina iš apleidimo. Yra daugelis tam 
tikrų ligonbučių, kur gydo tokius daly
kus Ir gerai. ■ Jot nėra jusą miestely 
tokios įstaigos, »■ tai lie abejo yru netoli- 
niiimA miestely; Paklausk savo gydyto
jo, slaugės, arba Sveikatos Centro apie 
tai — Jie imi tonini jūTns pasakys.

r & Kaip tiara Kiuilklits Apsaupasu
re.sl vienas iŠ tą,, kad tiki, kart ne- 

rtapenejimas randantttš tik pus bfednūo- 
įnenę tenoineu tuose? Tikrai vesti tyri- 
nėjimuL parode, kad tarpe miliono mo-* 

dldžlansj' Ryklus vaitaf Netv Abrke tik 17nųošlm- 
Tnrtln* 

gi kūdikiai ir blednl kenčia mw šio, 
ėlali initi kad apie tave visur yra neda- 
penėtų, negerai penimą -vaikų, beme-. 
matai pavojaus. Nedapenejimas laips-

toj?, įtvrniTinnežl^Innltki^despensĮu-l.
I . ’ f

Apie mūsų miesteli retai kada 
matosi ‘Darbininke/’ tad aš no- 

riti paduoti keletą ‘naujienėlių a- 
pie Fithburgo apšyfestus žmone- 

liušf kurie save taip vadiną. Tat, 
yra musų eicilikeliai. Vienas jų 
pradėjo bizniauti, Užsidėjo krau
tuvę ir pradėjo ; bizuj varyti iv 
“Keleivį” ’ skaityti, Bevaryda-. 
inab tą biznį ir~“ Keleivį bčskaily-■ 
damas, paliko savo moterį krau
tuvėj pardavinėti talaiktus^ o pats 
nuėjo pas kitą moterį, drabužių 
skalbtu Jam bestai bfaiif drabu
žius, ateina ir jo moteris. Tai ji 
atėjus sako Padek Dieve.” Tas 
atsako; “Dėkui.-’r Po to paėmus 
šluotą, šluotkočiu pradeda prosyti, 
ta " vilkas” už. durų tupėdamas i- 
.mą kaukti au-au. Talkininkas iš
bėgęs be kepures, parbėgo maino

• i. . Viuitnu xiViUHHVĮĮUUi’,jiiirit” VLJUfti illl^į rųviUJIH >'IUKI£ iUaW U Iv A i

pardavė krautuvę- ir pąikęs savo vsvemninų. Nevartokite-aštrią muilų.nr tfs pirmos klesos luino pmlėty, 
*-mobvrbc)-pasiČmęs~?^ilkę,r^išbog^--dEtHiuųi n«i t.. i««a*
net į Eurlington, Vermont ir nusi
pirko Tenai krautuvę ir vėl 'varo 
biznį. • Jau dabar tik- su “vilke” 
ir jau dabar bus lajinių- laime ir 
žemiškai rojus. Bet gyvnašle ir
gi nesnaudė. Ji nuėjo pas tą dė
dę giizikuofą ir pasako viską, o

važiavo net į’ Burlingtoną ii* pa- 
l gadino mūsų cioilikui žemišką ro- 
■jų, ('iciliką pasodino helangčn, 
tai užsistatė $2,000 ir .pasivalnino. 
iki teisino. Paskui žiūriu ciną gat
vę mūsų nabagėlis ir taip labai 
verkia, kad ašaros • viena- paskui 
kitą kaip pupos ritas. Sakau: 

. “Kas tau yra Bagdonėli?.” Sa
ko: “Prapuoliau, į peklą įpuoliau 
ir- žemišką rojų patrotinau.” 
Tai matote kokiu keliu keliauja 
.“Keleivio” skaitytojai.

■Žilvitis?

•feDEL AlPRŪPINIbld 
I MOTlNt/IRjy 
iKUDIKIŲ SVEIKATOS.^

b

C

KAIP GALIMA IŠVENGTI AKLUMO, 
KCRTCMO lit AMŽINO IŠKRYPIMO 

l ' ' - ' _ ■ .-
Reikia tinti dideliausios atydos pjau

nam kūdikio akis, ausis, nosį ir gerklę, 
Nms- svarbu šitus organus švaroje tik- 
laikyti, bet lygiai svarbu nepažeisti be
valant. Rekomenduojame

b__lleLnjteinkht tinviįlynm užtem 
ka paprasto boritkso ttapinitų gaunamo 
tat>i jekoje. Tų- pat j galima vartoti ir 
nosei bei gerklei, jei tiliys, ausys, no-* ,- . . — •   .---4.- - ----- - *.
sis šluostomi su skuduru tai. reikia im- niškai. suardo visą kūną, bet dėlto, kad 
tt minkštą .ir sterilizuotą,' Aptiekoje <..........
gaunama sterilizuota bovelna geriau- simato- neatydžiai rikiai, Iki jau peūve* 
šia tinka. Kokią materija nevartosi ” 
neveik jos vartoti du sykiu. Mazgojant j'

tt minkšta ir sterilizuota,' Aptiekoje

šia tinku. Kokią materija nevartosi
i 
airis, vavtofc vieną švftrą šmotuką kiek- 
viemd-ūkei įmskyrium,, ir nedažyk i

Taip pat reikia mazgoti ir aušta, j
lo.ir nosį. Bukite įikri, kad rankos jū
sų švarios pirm čiupfnėjus materialus,,

Jei; bile minėtų organų pasirodo Skaityk kitus straipsniits kas savaitė

©;

<

f;

*

■]

V Trindamas
w Ištrinsl Pleiskanas f auk.
|; -Nlc-ir.ti, nt'žti visą dleml
|V stebitės Ji J.llf Lij iiiclsKiiiitjf IMK 
JI imasi t Juo (huiRt.ni’ jus kasote, juo 

1 *AivS.41•- ,vt ..f» .(Vi V Ii tIiA l.v,,-** ..

su Ruffles 
...... *’ I •

, . . 1 -“ J»n net tt
steidįi-s Ji J.nr Lij pleiskaną tiek y 
■ ” ’ ta ’;. ; >

. dunRnur Jileidinnų išpuola iš just} Kal
ves. suteršią. jusą drabužius, Jaro ne* 
iimIouuiuo kiekvienam, arti jįjš. esatį* fr 
ėiam, Jr vis įieapsakoinid nlcžtlt ’ W

i) Rttffles

I) tai prašalins. Ruffht yra tonikų, 'tt 

 

m RfllViH odai Ir plauk ims, Rųffltt. j ra ” 
W piri.skaiiū naikintojas su. t ta, . f _ ' - - ♦ , ,
te tams—nėrr Uokicrt—pasJaptiesv—1

I .■

((

dirba tokiu slaptu budu, jo vaisią ne

iti. .
Nėdtipenėjimo priežastis yra neužten

kamas maistas; arba ne tas maistas. 
Pridedant BordeiVš Eagle Dieną į vai-

uazgotf ir austa, gerk- visus veikėjus reikalingus nugali
(Japonėj inję vaisius. '

M KiuviH «iiui ir pi.mii ima. ttutrut. yra z«, 
W plri.skąiiŲ. naDiintsJfi puild^mii (Į 
M l.siM-lrfhęnds. /a

ųjf-tatr Urmą—nėrr Uokicrt—rosfeptiegį—N--------
’ll RuffKt yra. surt.irytira gaMą ir pat.v- 
K“ tostą iMtilką, kurie išdirbo- forinulą’ įi,
IJ sperialitit pnBldrfij tiiinnil.inlmiii p'.ei.-:- U -

’ " ........... ' .... ... .......... .. (

l’rtnįeginltjt bonk.-f t įtrinkti truputi M 
„ufflet' į savo R.ilvos od:į kasdien V 
apie per saivafte taiko. O liiiomee' Įi 
pleiskanos jau išnyks, tuomet naudo* V

yitsią kemlką, kurie Išdirbo- formują-

Jūmą perą'— Ir Ruffles atljokit savo 
d.irb.'į. •

iv l'itnįėf 
ff RMtt

l-Ielsknn’OS jin. uoiyaia, niuiu.i, n.iuuu* 
Jittė karts nuo- karto ir plei skaros Jijs y 
(laugiait, niekuomet nekankins! _'tikditufjiait niekuomet nekankins! Tik /j 
G5c. už btmliiį. Ga’i.mi Kauti aptlekose. M 

’ - 3^o; aieiĮTER ^ ęd. H 
■“104-114 So'» 4th Š .MKrooldyM/NilIfalėti ne-

) ' . ■ ■ '
, *»

LDKS. 70 kuopos susirinkimas 
bus gruodžio Iii d', po paskutinių 
mišių ’šv. Pranciškaus bažnytinėj 
svetainėj. Nepamirškite kad’ yra 
metinis susirinkimas; Bus- renka
ma. nauja valdyba. Tcipogi bus 
nauju narių prirašymas.. Kvie
čiam visus ir’visas atsilankyti.

Valdyba.

N. A. R. K. Federacijos sky
riaus 'metinis susirinkimas bus ,16 
dieną gruodžio po mišparų bažny
tinėj svetainėj. Bus renkama nau
ja valdyba. Teip-gi* yra daugi 
svarbių reikalų. Malonėkite suei
ti visų'draugijų ir kuopų atsto
vai.

Valdybą.

Biisirinkimas molinis N. A. P. B.
J^-tos kuopos, Laxvrence, Mass. Ger
biamieji .nariai ir narės malonėki
te sueiti ant šio susirinkimo 17 d. 
gruodžio tai yra panedėio vakaro 
7 MO pobažiiytinej svetainėj. Bus 
'renkama- valdyba dėl 1924' metų 
ir prirašymas naujų narių prie 

blaivybes^ .Būsim drūti kareiviui 
prieš- alkoholį’. broliai ir sesutes.

.Kviečiant visus širdingai ateiti.
Mėnulis. * Valdyba.'

Kas pasiųs pinigus dabar,- 
tai jūsų gįnriiičs t4&us juos ant 
Kalėdų, o jūs gausite labai pui
kų, speciališkai pieštą dėl Bal- 

; tie Statės Batikos, kalendori.f u

■ Siunčiame pinigus į Lietuvą; 
Rusiją, Lenkiją ir į visas pa
saulio dalis, — (taleriam ir li- 
lais. . ' ’ •.

•Piu duodame laivakork*s ant 
visų linijų, ■

. Priimame pinigus taupymo 
sąskaitoje ūž kuriu'os mokame 
4 ntixj&, priskaitant prie sumos 
'T • - ta ■kas. menuo.

Ilalt ic Statės Bankas yra .vie
nintelis Lietuvi ų Valstybinis 
Bankas rytuose, todėl mes pa-' 
tariame kožnani Lietuviui 
kreiptis visokiais pinigiškaiš 
reikalais į BALTIC STATĖS 
:BA.NĮ<4; kur- gausite teisingą 
Ir draugišką patarnavimą.

Bankas ai duras kas dieną 
nuo 9 iš ryto iki 5 vai. vakare, 
o suimtomis iki 7 vai. vakarei

BALTIC STATĖS BANK ■
294 8-th Avė., kamp. 25tli St.,

W York, N. Y.
■ . ’ (Adv?)

• *■ KB- C t'-. . -
rafisvumas; tinimas arba pultai, nebait- ‘ uiydšiai ir pasidėk ateičiau

•€■, •^asaKggv.

Rašant su Fontanine ’ plunksna 
greičiau galima. išmokti ir ras-, 

tas gražiau išrodo.
.Reikalauk platesnio paais-r 

kinimo apie Fontaninę 
Plunksną arba Katulo- -

DARBININKAS,”
366 Broadway, 

Boston 27, Mass.
■ 4 PIRK IR

RAŠYK

. SERGANČIOS MOTERYS
. ■ . .TUSŲ ATyPAl-'^ #

•Dr. GEDVYLOS gyduolės migrąžina syeikatą šimtams nušUpnėiusių mo
terų, kurios Inivo’nelaimingos'iš priežasties tūlų moterišką ilgų. ; ' ’* 
• MOTĘB.IJ TONIKAS—Husdprlna kraują, nervus ir 'visa- moteries sys- 

. temą ir reguiitio.ia jojo veikimą. KAINA---------- L———:------- ——$1.00
ANTISEI^TIKON—Sveikatos Milteliai pasimazgojimui, reikalingi kožiiai 

vedusiai moterei. KAINA------------------------- --------- :------- —-—50 centu.
_ GYVASTIES IvLINIRIUS—Stebuklingas vaistas nuo Reumatizmo, 
Sausgeiią iv užsisenėjusio šalčio- dėl vyrą, ir moterų., KAINA-*-*____ $1.00
T' • LINIMENTAS—vGeras trinimas nuo . visokią Bkausmą.

t tsi vaistai prišiuneiąmi per paštą po aplaikyiiiut money-order’io. Mu
sių aptieicoje užlaikoma didelė įvairybė gydlioUų, lietuvišku žolhi ir neriamų. , TIKRA LIETUVIŠKA TltEJANia.-50 centų pakelis 1 P 
GOOmviLL DRUG COMPANY, 12015 Jos.’ Campau Avė., Detroit, Mich.

I

."GAS IS BOSTON’S FUĖŪ?

«f

X

HOT WATER
Comfortand Health 
of Ąll the Famify 
maae possible tgr 
/ GAS >•' .. ■

Mums yra lengva padaryti, 
ltad jus savo name turtumėte 
šiltą vanden. .Teigu musų agen
tas pas jus nebuov, tai rašyk 

• ar telefonuok. į mūsą arčiau- 
sį ofisą.

n BusruK

<
t

Z
‘GAS IS BOSTON’S FLIE1*

‘RAUGUOS IR KUOPOS 
TĖMYKIT.

/

I . 
I

, | \ dOlNTtfERVICEU'lTH

į I14MBŲRGAI-EG1CANLINE
IŠPLAUKIMAI

mūsij. geriausiais laivais 
.yra daromi

KIEKVIENĄ SAVAITE 
iš prieplaukos (Pier) 86, 

North River, 
ties .46 gatve, New York^e.

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
tENKLAI.

Ėglį metų praktikės artistiški 
mūsų darbi liudija tūkstančiai, 
draugijų. Informacijų dėlei raly- 

. rite: -
K A.

< W Pleasant St, I*wr®noe, Maaa

BY LOUIS RKF.-.RB

n
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The Boss Scnds Back a Sharo Reply
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21. SkirsnemunS,
22. Baisogala,

23. Vilkaviškis.
JM. Kalvarija.
25. DarstiniŠkiss, 

. 26. Pfinia. i
27.Suvalkai.
28. Biriai*
29. Regeūiai.

—8O.ieduva.\ ~
31, Veliuona,
32. Žiežmariais
83. Kiedainiai.
84. Maišiogala.
35. Lyda.
86. Žasliai. /
37. Valkininkai. ' 

-vz.88f
89. PlungS.
40. Balninkai.

c

S

K
&

19. Babtai.*
20. Ašmena. .

g
ggžmjį

B| V |f A i dienulšm&gina J
U I llAl mas Gydynias

■ ,e

r ........ -...... " r ~~ • -.. ■ 
Skilvio Kliūties, Nesveiku Kepenų, Nevei- 

kiančią Viduriji ir Vidurių Užkietėjimo.
' ' Šitaš vaistąs veikia taip greitai, kad gerą jo veikmę gali pajausti į kelias dienasr-'*-. 
J&yni stebuklisgaa vyrams ir moterims, turintiems Skilvio' kliūtį, Nesveikas Kepenis, Vidurių 
Kliūti, ąrb* tiems, kurie,turi Ki,etųs Vidurius, .šitas vaistas sustiprina ir sutaiso skilvi, padidina 

, foetitg. ir pagelbsti, virškinimui. Jis apsaugoja ir prašalina gazus ir išpūtimą iš skilvio ir viduriu, 
prašauna svaigų, nervišką galvos skaudėjimą ir tulžingumą, nuvalo apklotą liežuvį ir pasaldina 
^vapą. Jis sustiprina ir sutaiso 'vidurius taip, kad jie tiksliau išeina laukan ir. tuomi-apsaugoja 
įpuo vidurių užkietėjimo.'

Šitame vaistė yra tam tikra Geležies forma, kuri padaro [gausų, raudoną 
kraują—tokia Geležis, kuri 'suteikia spalvų ' . ' .
liblyskusiems .veidams ir žSrcsj akims. Jis 
taipgi turi Fosforą, didžiausi žinomi vaistą 
stipriems galingiems Nervams padaryti. Fosforas ■ • 
yra G«pito«>tikrasis Maistas Nervams 'ir 
pnergijos Davėjas. Be to jis-turi ŠESIS kitus 
vertingus vaistus. Šitas Gyvybę Duodančias, 

‘Stiprumą padarančias sudėtinės vartoja visam

t Šitas stebuklingas vaistas yra Nuga* 
Tone* Tukstąnčiai vyru ir'moterų.per ji apturėjo 
geresnę sveikatą, padidino stipruma, atnaujino- 
energiją,' įgijo didesnę ištvermę. Nuga-Tone 
■ukuria, sutaiso, sustiprina ir paakstina 'Raumenų 
ir* "Nervų Sistemas—visus. Gyvybes Organus ir 
Kino Funkcija*—-padeda; jiems atlikti darbą taip, 

,Jcaip Gamta yra leidus. Tai yra vienintelis 
saugus ir* išmintingas būda* greitoms ir

. patenkinamoms sekmoms gauti.
Nuga-Tone padidina svarumą liesiems 

žptonZnis ir auteikia; daugiau ęhergijos,\ daugiau 
ambicijos—-prailgina gyvenimų.. Silpniems, sunykusioms, pargibaigtisiemš, nemintiems, palie- 
■gusiems, neveikiems, sergantiems vyrams ir moterims nėra nieko, geresnio pėr Nuga-Tone ą, juos 
taip greitai ant kojų pąstato. Pamėgink Nuga-Tone’ą kelias dienas, o jausies kaip naujai 
ginięs*- *♦ -
iKsifi tilt fe 2) priyalo! šiandien pripildyti Kuponą žemiauf Lūkuriavimas

.enk padaryti daug bloga L Nuga-Toncyra tik 81.00 pakeliui. 
Kiekvienas pakelis turi 90 tabletų—vieno pilno mėnesio Gydymas. Gali gauti šešis pakelius uš 
S5įOO.; PamSgink Nugą-Tone’ų per 20 dienų musų atsakymu ir jei nebusi patenkintas 

F"jehodalj.o^mes tuojaus atmokėsim visus tamstos pinigus.
Negali .prakišti nei cento. Nuga-Tone taipgi pardavinėja. . 

Ujtiekininkai ir absoliučiai garantuoja, kad jis suteiks pilnų pasitenkinimą, arba pinigai 
Jbųs sugrąžinti, žiūrėk garantijos kiekviename pakelyje..

'r-*—PRISIŲSK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.....•»■•••
NĄTroNAL LĄBORATOR.Y, DEPT. LE-įl -1018 S. Wabash ĄXc., Cliicago, HI.
«r —čią .idedit S--.—  ~.už...^,„..„....^pakeliuš Nuga-Tone'o. Aš imsiu
Tiuga-Tone ą 20 dienų, o: jei aš nebusiu pątenkmtaSj tai likusią dalį pasiųsiu atgal, o. jus man . Sugrąžinsite pinigus. . ’

* ► * , ' f*
.gardas ir Pavardė...........
GatvS Irnumeris 

arba R, .F. D,...____ _
' ■ e

.Mietas-.—.—;—-----

KCTJOjįį7Į

STOMACK

-----------^-Valitii>._

t
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‘Susivienijimas Lietuviu 
'.. •. - R. K. Amerikoje ’; '■
yra GYVAM DŽIAUGSMAS! S3KCUW.^I' VILTIS!

• MlBšSAJį&AM MMYBB!. ... ■ .
Tai musą, fetuvitj kataliku nesugriaunama tyir- 
tove.,; Lietuvy katalike! Jei dar prie šiosorgam- 
eijos ne^rikiaiBaį nieko nelaukdamasytuojį:.p^i- 

.rašjk, įiesji;. . ‘ rt
t L Apšaukiu liUrią «yva.stiš ir niobe puuuilitteš $160.00s 

. $250.00, $500.00. $750.00. $1000.00, $2.000.00, $3.090.00. 
■'-.’■ 2i Moka pasilipa iiiLiTam^-ligoiilauę bus šavritę po:

$&50, $m; $10.00, $Uoo,.$21,00. ; v - • •..... - 
- '3f.<SdpĮk,suvargiuaus narius ir ĮiasląkiuV ■■• •,•»■/.■,

. 4 Nariai gavun S, K-K K.. A organu savaitri ląik-.
. raštį..^Garstį”., \ ' ■. "

* 5. ^kWd^ia'itpSric*t^.k'klžik gL»w tustiis u'- tlalina im- '. 
'riams veltai.' / ; - v; u — . - k ;‘; ' *

•. 6; Platina filduhnip duni,. hiphuisi’ tanios reik’alafeA U'ey: 
mia Lieiuvū.s respiiiilikij, \-,

■'^ .Lrngvomi.s sjjlygomifi updhmOa vaiku 
metĮyamžiaUsr ' '■ \ ..■ k' ■ ■ ••: *

: Įstojimai i H. ti,'Il,.K-''xX.']4/jęu‘'į mijinUitę t,t,L‘. .'' h itgva.
■ p.Q8 yru* Visose, didentri5^ lh'tiiviii' kt)Hniiij<nt» 'AĮH«,rlli'».i,‘, indei, 
lieji inftfr4hn.cijŲ/lu’ėipIdte<-ia’ie KuaiAi’Su’KreturiiA iivhu m*1*4.

'- fao KnStiMj: . • • ^ ■’ ■'-' •’ '. -:: ■■•■ ■' -■" ■
i*:- ■ . ;S, L. R,‘K. AMERIKOJE
222 86.9th str„ . ■ * Bi'oolA’

’ ' - f. . .
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Sekamą dieną kunigaikštiene paklausėSan* 
čo Ttr jati pradejdfdaryti metavonę. ŠanČo atsa
ke, kad taip, jau drbžes• sau penkis ypus..

“O kuo iii plakais T* paklausė kunigaikštie- 
nė. -■ *

“ligi savo dėlna,*’ atsake Sančo.
^Žiūrėk, Saiičo,’’8 tarė kunigaikštiene, “čia 

ne monai, jei nepadarysi kaip reikiant, tai-Dili- 
einėja nabus.atburta ir tu negausi salos. ’’

“Tai, poniute, duok man atsakančią rykš
te, diržą ar bizūną/’ tarė Sančo. ■

“Gerai aš tau parūpinsiu gerą bizūną,” at
sake kiudgaikštienė.

“Dabar, poniute,” tarė Sančo, “aš noriu 
tamstai pafočlyti laišką parašytą, niano pačiai.”

“Ar tai tu moki rašyti T” paklausė ipmi*" 
Aaikštienė. ’ .
\<eNe,” atsake Sančo, “bet aš jį sudikta-. 

vau. - . ... ' 1
’ .“Tai parodyk,” tarė kunigaikštiene 

r------Sančoišėniė iŠ aiicio popTeros gabalą, kurį
paėmus ikimigaikštieue Štai , ką paskaitė :

Aš gavaū rykščiųf bet nenusimink^ jos gar
siai apsimokėja. Aš ūž tas rykštes gavau gubem 
autorystę. Tu., mano brangioji Teresę to da
bar negali suprasti, ateis laikas, kada viską su- 

žinai,kadašbuvau

rie nė: Tu pamatysi ar kas drįs tada tad lipti ant 
k n lūų. D u-šituo laišk u tau siu nciu žalią siaut alų. 
kurį man kunigaikštienė davė. Iš jo perdaryk
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SK YRIUS X.

Apie būdus Ditlchiejai atburti ir kitus svarbius
. - dalykics.

Vežimas su muzika artinosi. Tasai vežimas 
besąs kur kas didesnis, negu anįe bmtminkij ve
žimai. Jį yeže šeši mulai. Vežimas turėjo plat
formą, Pakraščiais stovėjo 12 vyrą su žibintu
vais. Viduryje lyg; ant sosto sėdėjo’ phikifd pa
puošta pana. Jos veidą dengė velenas. Arti prie 
jos spoksojo žmogus ilguose rūbuose. Jo galva 
buvo apdengta juodu velenu.-

. Kaip tik vežimas buvo prie tos vietos, kur 
buvo kmiigaikštis, kuiūgaikŠtienė, Don Kišotas, 
Sančo Pauža jr kiti, tai vežimas sustojmirjoni- 

Laika nustojo. Žmogus ilguose rūbuose tada'nu
mėtė veleną ir pasirodę, kad ten ne kita kakbu- 
vo kaip giltinę. • Don Kišotasir Sančo Pauža nu-, 
sistebejo ir pusėtinai nusigando. Giltine, šitaip 
prabilo:

“Aš esu Aleriinas,r kuri vadina velnio \uiiku.
* 

užburtoji Diftcinėja, kuri yra garsiausio karžy
gio klajūno Don Kišoto širdies karalienė. Jai 
atburti reikia, kad Sančo Panza, jo ištikimas 
skvdininkas, duotą pats sau tris tūkstančius ir 
tris Šimtus rykščių. ” , /

• x ‘‘Ką 1” suriko Sančo Panza. ‘‘įpus tukstam : 
čius rykščių! Po velnią su tokiu atbulinio bū
du. Aš negaliu suprasti, kaip mano kailis gali 
atsakyti už užbūrimą.. Ištikro, pone Merline, 
jei jau nėra lengvesnio būdo ją atkerėti, tai ji 
ir į grabą tegu’gulą užburta.”
/ “Tu nenorėsi save plakti?” ‘ Sušuko. I)on 

Kišotas.-' “Aštūve pririšiu-prie'inedžid’ir pats' 
;kirsiu ne tris tūkstančius triš šimtus, — bet šešis 
tūkstančius šešiasdešimt rvkščim Atsakvk ai* iš- 
pildysi reikalavimą,' jei, ne tai tuoj išspausiu ta
vo dūšią iš tavo kūiip.” ,

. Čia įsimaišė MiTliiias.ir tarė, kadr;Saučo. 
pats turi sau rykštes kirsti. Tcčiaii Sančo jokiu 
būdu nesutiko priimti-atbiiriii)o hūdo-.ir tarė: 

'mažą nei dideliu rykščią neįiaiidosįtt 
-savo kūnui. Ar per mane ji tapo užburta ir kaip 
čia mano kailis gali būti atsakomingaš. Kadan
gi mano ponas vadina-ją savo širdies karaliene, 
tai tegu jis-dėl jos nusiplaka/’ . \

Kaip Sančo tą tarei tai užburtoji pana atsi
stojo, numetė veleną ir tarė gan tvirtu ^balsU:

‘‘ O netikęs skydininke! Tavo siela negeres
nė-už uzbmią, tavo širdis, titnagine.' Ar parei
kalauta iš tavęs šokti nuo augšto bokšto, ‘ar rei
kalauta suvalgyti' tuzinas rupūžią,- arba du tu
zinai žalčią; arini trys tuzinai gyvačių! Tu be
širdi, ar pareikalauta iš tavęs sukapoti' kardu 
pačią ir vaikus. Kaip tn gali, atsisakyti nuo to- , 
kio meįikp pasiaukojimo. Ar nežinaiųkad išdy
kęs mokinys per vieną -mėnesį gauna tiek iyk- 
ščią, kiek iš tavęs pareikalauta.*'

* - - • •
“Dėl Dievo meiles, sutik, Sančo,” suriko 

D<m Kišotas. “Aš nepergvvensiti Duleinėjos už-‘ 
būrimo atidėjimą.” ...

. “Ar mano kūnas ko^s skarmalas, kad aš jį 
leisiu kapoti?’* sušuko* Kančo.

• .Po to kuuigaikštieiiė-įs&išo ir bandė prikal
bėti Paužą apsiimti. ^Tceiau Sančo liko'kietas,, 
kaip Iii nagas, 'tada kunigaikštis tarė:

“Ištikto Sančo, jei tu nesuminkštesf, tai 
nebus;tau gero. Jei sąlygos neišpiklysk tai ne
sitikėk gubertialorystes. Ar-gi galimas daiktas; 
kad toks kietaširdis Žmogus, kurio nei prašymai 
nei ašaros nepernialdauja, būtą skiriamas gftber- 
jiatorimui. Alano salai reikalingas gubernato
rius, bet tokio kietašĮrdžio; -tokio užsispyrėlio 
niekuomet neskirčiau valdovu; ‘Todėl Sančo nc- 
mmi vvkšėią negausi salos. ” ; j. -

: “Ar negalėčiau nors, porą .dieną, gaut i taiko 
apgąlyutl/kpuė Sanęog; ■’

5NG’ valandeies-megaląna. laąktim sušuko 
Afėriįuąs,.. - ,y . A \ ■-.■•. yl;. ■ ■; .’'• <.

. ' Susi pyask Sančo,’;. tąie. kimigtukštienė, 
“būk gęriOąrną savo ponui. Kchtaiičiam dulk 
gus,:'kaip žįiiai. V'. •... . ■ •; •. '•.y :

. -į t^igidiits Saiivą tiiėe ‘ .
• “ Aš -sutįffku - sau R irsti tris -.tuksiatičląs >-ir 

trismimtiis. rykščių s uiti išlyga/ kndgdečlautn 
AtiiktįLkada lunūsln' ir uę;kartu,” .• • . .

• y ;. Kaip fili, tą ^is-.tštarė, tai sutrarejo muskim -
dali, ■sugaudę Auuikąt cp pon-Kišutas įniole įąi- 
> *ią<)tt savo-sk v ji įlinka, Vežitimš sii užburia t > iii - 
rinkta nuvažiarij ' .• ;i..A į /- .‘ ‘k
; Tuo tarpu jau piaulūjn ališti.< I^iūiigaikstK- 
ir'kilnigąikstieiįv. hibaijnisiteukmęi ka.d'siiplc- 
muotas’šposas pavyko, grįžo dvaianpuširyžę 1
i pašilai vi j imą sū-keistais dMvyiiais.

• V - . . — - JĮ r r' ‘ ' ' ' ■
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1 Penktadienis, Gruodžio 14 ęį., i92S

Tuo tiirpii atėjo Don Kišotas. Jis nugirdą- 
kacFkunigaikštisėtaTiasi apie Sanco Panzos gi 
beiTratoBavimą? pakasė kunigaikščio leisti afe 
Idrai-sii skydininku pasišnekėti. Don Kišota ’ 
nusivBdęs į .kambarį Saučui davė patarimus, kai 
gubernatoriautk Jani tarė šitaip:

“Nors tavo lūkesčiai greičiau išsipildę, ne. 
mano, aš, vienok, esu Apveizdai dėkingas. At. 
kurs visada tikėjau Į pasisekimą it taVo gausi 
atlyginimą už tarnystę, tebesikrapštau prie tikt 
lo. Tuo tarpu tu, kurs svyruodavai, abejodavai 
norėdavai mane apleisti sulaukei troškimą išsi 
pildymo greičiau, negu, tikėjais.. Tūli turi 
šmiiikautiy maldanti, prūdintis, melstis,, varg 
ti, sieldant^ric tikslo ir tai' dažnai nepasiekia 
■Tuo tarpti kitas ateina, randa giliukį, nerpah 
nežino, kaip įgi ja malonę ir pasiekia to, prie kx 
šimtai be-pasiš’eldmo kopia. Teisingai sakoma ’ 
kam Dievas duoda, tam ir dribtelia. Tu, kurt 
palyginus su manimi esi sei'mėgius^Ttėi^aūks- 
ti kėlei, nei iki vėlumo budėjai, nei tu dirbai 
rankomis, nei protu, o vien karžygystes ant ta
vęs pūsta dvasia tu pakeltas į salos gubernati 
rius, li tai būtą tikras mažmožis, be vertes dail 
tas. ■ < , .

“Visą šitą tau kalbu, Sančo, dėlto/ kad ti

*!

pelnus. Duolc dėkas Dievo Apvei^claį kuri tau 
dalykus parėdė. Q paskui pripažink karžygy? 
tęs galybę. Tikiių kad dabar tavo Širdis palir 
kus klausyti patarimą, kurie bus it ta žvąigžd’ 

dulderei žakietą ir p&tikotą., Čionai Don Kišotcg kurie laimingai ves tave į uostą iš audringos .;Vf‘, . ” * -
laiko išmintingii'pamišėliu ir smągiu dmnmįuwb. 
A£ esąs netoli nito ją atsilikęs. Raganius MerlU 
nas parėdė man atburti Didcineją. Kai aš įkir
stu sau tris tūkstančius ir tris šimtus gpų, tai 
Ubus ai buri a. Niekam nieko apie tai nesakyk. 
Už kalėtos 'dienų aš su didele pinigų suma Va
žiuosiu ant savo salos gubeniatoriautt. Mastį 
asilus gerai ja pint pintas ir'įis dpuadunčia -duKgr 
daug. labųjų dienų. Kunigaikštienė; mano po
nia, buriuoja tavo ranka tūkstančius sykių. Die
vo Api'cizdadšiuo kartu neatsiicnkc' man ryšulio 
nt šimtu auksinų, kaip anuo sykiu.. Dėt ncnu- 
dmhik dėlto, gubernatoriaujant gausiu tie tiek. 
Todėl t u būk tikra, kad būsi begota ir laiminga.: 
Te Dievas duotiat kad tai išsipileiylų, o jts leng
vai tai gali.padaryti. ’ Laikykis manęs dėl sava
lako . >

Tavo ryvc(s, gicbern(dorius,

y ’ ’■ Sančo' Dama.
• t. Kunigaikštienė, laišką perskaičius tarę:

, “Sis kaipo gubernatoriaus laiškas netinka 
dviem žiulgsniaisl ' Pirma, tu turi žinoti,' kad 
guberuatoi'vato ne .už rykštes- gauni. Juk kuni
gaikštis užsiminė-apie salos tau davinią dar ta
da, kad.a-niekas apie rykštes nesapnavo. Antra, 
Tavo laiškas pilnas godumo dvasios. -’O godumas 
susprogdina maišą. Godūs gubernatorius, negali 
gerai visi v*ns‘ teisybę• atšaikuoti.” •

' . ^ęvįsyhę pasakius,” atsake Sančo, “aš-ne
norėjau to išivikšti. Jei laiškas nepatinka, tai 
aš jį pagatavas sudraskyti.”

» , * ' ' I

-'“No. iie.': atsako kunigaikštienė, “laiptas 
ygeras. tik nurodmu kaip jis gerėšiiiš galėjo būti. 
Prieš siuntiimr dar turi pemkaitvti kunigaikš- 

:tis.*’ ' -
Tada j ledu išėjo į sodną,* kur buvo kuni

gaikštis. Kunigaikštis perskaito laišką ir jį už- 
. I ūš b > kun igdikštis pasakė linksmą naujie

ną, kad Kaušo- Paužos troškimas netrukus išsipįl- 
Ūysv~- jis tnpsgubęrnatbrhim. KiinigaĮkštis ta-

v

gyrė.

Jo.*
re:

‘n

*s

res, kurion tu netrukus leisies.. ’ . ’

i(Pirmučiausia, sūnau mano turėk D* 
baimę; nes baime Dievo yra išminties pradžią. 
'Kas turi išmintį,' tas negali suklysti. . $

uToliau rūpinkis pažinti- save. O save pa
žinti sunkiau, negu kitus. Pažinęs save, - nesi
kelsi j puįkjdie įr^nęstdaidęsi.Jildma varles,, duv 
ri benorėdama susilyginti su jaučiu pūtėsi ir 
sprogo.. Žinojimas, kad tu kiaules ganei, pri
mins tau, kad uereikia puikauti,, it povai dėl jos 
negražiu kojų. Būdamas žemos kilmes, cik sa
vo- augšto urėdo pareigas su .nusižeminimu, man
dagumu ir švelnumu,’• kurie nutildys tuos mur
mėjimus, kuriu išvengia labai nedaugelis tų, ku
rie užima gaidiškas arba visuomeniškas vietas.

‘-Neslėpk savo žemo kilimo, uemislyk, kad 
tau reikėtų sarmatyttis savo ūkiško kilimo. Kuo
met kiti matys, kad tu to neslepi ir nesigėdi, tai 
niekas nei negėdins tavęs, žinok, kad verčiau 
būti doru sermėgium,' negu nedoru karalium. T«‘ 
ra begales jpavyzdžii]. kaip žemos kilmės žmonės 
iškilo į augščiausias vietas Bažnyčioje ir valsty
bėje. . ‘ • .

i4 Atmink Sančo,. kad tu sau vadu pasiren
ki dorumu. Blgkis pagal dorumu ii* išvengsi di
džiūnu pavydo. Nes kraujas yra paveldėtas, oį 

Į dorumas yra beuelra nuosavybė ir visi jos gali in
gyti. Jei pasitaikj't%-^adpas tave kaipo guber
natorių atvyktu tavo sdmįčgigi kaimynai, tai ne
atstumk jįj, neįžeisk ju, bet primik- juos, pa
vaisink, pradžiugink juos. Parodyk sermė
giams, kad sermėga sermėgiygali valdyti.

“ Kai’ parkviest savo pačiu pas save, tai mo
kyk ja Hiandagumo, švelnumo.- Nutašykaiuo jos 
grubius sodietiškus bei kūmutiškus papročius, 
nes pasitaiko, kad išmintingo gubernatoriaus 
vardas suteršiamas jo netašytos, paikos pačiom 

. . ‘-Nepasikliauk vien sari> išn^ntimi ir nesi* 
rūpink vien savo valig vykinti. Yra nežinelio ir 
neišmanėlio yda tik savo nuomone tesivaduoti.

. Biednuju ašaros teranda tavyje daugiau 
mžuojautihųbet teisybę saikuok visiems lygiai.

. AkSijok teisybę, kuomet tuirimidias ldš tau 
dovanas ir. darys pažadus, ir kada biednasis dū* 
saus ir maldaus.

1 ‘Netaikyk Įstatymu rišu griežtumu; grei
čiau krypk į pasigailėjimą, negu dštrunny 
krypk į pasi galėjimą, .negu aštrumą.

.“ Jei kartais teisybės svarstyklių negalėtu 
inei nubalansuoti, tai apsirikimas tekvypsta. pa- 
sigailejinio pusėm bet gink, Dieve, tenenusye* 
ria auksas; . ‘ ,t? . y* '

^Jei kartais tavo oponentas pakliūtą tavo 
teismam tai užmiršk j'o tau padarytus priklos* 
čius ir žiūrėk i kaltinimo faktus, ■ -

^Teneapjąkina tavęs priyatiski išrokari* 
'tnaL Nys papildyta kiautu griaukt-avu^rą var
dą Įrateitieslaiinvk.“ ri;- \-

? ‘ ■ jei kari ari graži' moteriškė būtą atvestu 
prieš tavo t ribuuolęu. tai ncatsižvelgk nei į' jos 
dūsavimus^ Ari jas ašaras, u taikyk įstatymą 
■gal prirodymus* -• ; < ; ’ . :

“Nelojok niekadejij nuo'.Myu tribunolo, nes 
|jpskiriuji Įjansine -turi būti pakaktina,

tave-biri, atvestas piktadarys, tai 
- •įiiipk sbpmf it išgverūsią jo prigimtį. Ne- 

danm nuskrinustiijal' pusei, pimlyh pąsi- 
_• - jinuy Nei* atsimink, kad nors vtsus’J^ievo
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Šiandien Rusija dažnai vaiz
duojama kaipo' rytą sfinksas, 
kaipo milžinas, kuris savyje 
slepia daug myslių ir paslap
čių, nes yra gana sunlcu gauti 
patikimą žinių iš buvusios ca
ro valstybės. Atsilankę Rusi
joj pasakoja, jog ji vėl ‘prade
da kilti iš susmukimo ir tuo 
būdu • purenama, komunistine 
uola. Jau Maskvoje galima 
surasti viešbučių su visom pa
saulio prabangom ir išteklium. 
Šalia- pinbangą ir/pertekliaus: 
yra dar minios vargingų ir net 
badaujančių. ’ Be to, , viešpa
tauja paskendęs purve morali
nis (dorinis) skurdas. Kitaip 

ir negali būti. Dabartiniai vieš
pačiai nutrempę visus žemiš- 

nrus'a’utdriTlts;
tį Dievą. Kuomet pravoslavą 
(stačiatikiu) patriarkas Tieho- 
nas,
jog jis paveda savo likimą į 
Dievo rankas, jam begėdiškai 
buvo atsakyta, kad joks Die
vas Sovietą Rusijoj nežinomas. 
Toks pasakymas, žinoma, 

. labai atatinka tikrenybei, 
rasą liaudis daugumoj 
šiandie vra. tvirtai tikinti,

.. vaįoyaĮiįantiejį, valdantieji ko
misarai rūpinasi įvairiausiais 
būdais tikėjimą ' išnaikinti.
Mat komisarai, pagal paduotu 
žinią, yra daugumoje Žydai, 
ir būtent tokiam santiky:

yurhį skaičius 
išviso žydų 

1 17
..43 ’ 33 

.30 24

.21 20 
.53 42
, G ’ G 
.8'7 
. 8 8 
.23 21
.41 41

mėnesią sunkiuojiųkalėjimu ar
ba 300 aukso rublių pabauda.

Darbo komisariato’ yra išleis
tas įsakymas, kuriuo smar^ 
Idai draudžiama asmenims ne- 
turintiems 18 metų stoti tar-y 
nauti ar tai savanoriais, ar už 
atlyginimą vienuolynuose, baž
nyčiose, sinagogose ir t. t.

Tuo jau iš jaunų vaiką nori
ma pagaminti netikinčią ją.

Be to mokyklose įvairiais bū
dais įrodinėjama Dievo nėsį- 
mas. Jo vieton vaikam perša
mą sovietą valdžia šu jos visa 
tvarka ir-galybel Vaikai grį- 
žę namo, aiškina tėvams, jog: 
tikėjimas į Dievą yra pasakos 
ir, žinoma, atsisako nuo ryt
metini ą ir vakariniu maldą, 

ii* visiškas ištvirkimas. Šioj 
bedierinimo srity, neužmiršta- 

išejęs iš kalėjimo pasakė, mi taipogi ir suaugusieji. Lei
džiamas vieno žydo tam tyčia* 
laikraštis “Bezbožnik” (Be
dievis), kurio tikslas pajuokti 
religiją ir platinti, bedievybę. 
Jis turi didelio pasisekimo jau
nuolių tarpe.

’ Maskvoje yra įsteigta semi
narija bedievius mokytojus ga
minti: ~Esauia taipogi, .kursai 
agitatoriams gaminti, kurie 
paskiau važinėja po kaimus ir 
miestelius ’ ir sako bedieviškus 
pamokslus (panašiai kai Šliu
pas kadaisia Amerikoje kad sa
kydavo* pamokslus j r Šalę to 
viso stengiamasi • įvairiais bū
dais paniekinti tikybą, Dievą, 
bažnytines apeigas. ‘ Tuo tiks
lu pav., pereitoms kalėdoms 
Maskvoje buvo sitre-ngta viešo
se vietose didelės iškilmė^, ku
riose biuvo laikomos didelės iš- 

Jiiimės, kuriose buvo lakamos 
juokdariškai iškraipytos pa7 
maldos. Kitokios pamaldos, 
kurios primintą pirnūąu buvu
sias Kalėdų iškilmes, buvo ne
leidžiamos. ‘

Aukščiausio iškilmingumo 
pasiekė ši šventė, deginant iš 
šiaudą milžiną-baidvklę pava- 
dintą uATsagalis .Dievas,” ap- 
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Karo komisijoj-
Finansų komis.
Teisių
švietimo ............
Sočiai ė apsauga’
Darbo komis... .

. 'Raudonojo Kryžiaus' 
Provincijos komisija 
žurnalistai........ ..

v
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ne
lies 
dai* 
tik

doną nosį, išverstas alds ir su- 
paŠytą didelę barzdą. Vieno
jerankioję turėjo krepšį pini
gams, o kitoje kryžių- . Tuo 
laiku buvo daroma komunisti-

* v

nio jaunimo procesija, kurioj 
buvo nešamos Šlykščios' baidyk
lės JezausJ Marijos, Angelo Ga
brieliaus, Mozės, Magometo .ir 
kitą. Ant grabo, kurį nešė ke
turi bolševikai sėdėjo apžergęs 
studentas komunistas ir teikė 
kunigišku būdu palaiminimą 
miniom. Tūkstančiai plakatų, 
kuriais ir traukiniai ir tramva
jai buvo išlipdyti skelbė* “Re
ligija yra< svaigalas-opiumas 
masėms” ir panašiai visaip. 
Petrapily ir kituose miestuose 
taipogi buvo atlikfbs panašios 
iškilmes’. ’ *

:----------------—----------------------------------—--------:_______ . '•
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Rusijos naujuose įstatymuo
se randame sekančius paragra
fus::

121. Tikybos mokymas nesu- 
augusiems ar valstybės ar tai 
privačiose įstaigose draudžia
ma; nusižengusieji baudžiami 
sunkiuoju kalėjimu vieniems 
metams.

124.‘Tikybinių .pareigu atli
kimas ir- iškabinimas tikybinių i link kurto buvo ratu šokama, 
paveikslų, baudžiama ligi 13 Si baidykle turėjo didžiule rąii-

Sugriuvus pravoslaviškam 
carizmui, kaikūriiį optimistu 
buvo maiiopia, jog nuo dabar 
prasidės ne tik ant popiero’ pa
žymėti tolerantingmno ukazai, 
bet tikra liuosybė katalikų baž- 

kaikurie programiniai. bolševi
ką valdžios nusistatymai ir de
kretai atrodė pilni vilčių. Bū
tent, pavyzdžiui: “By koki pa
rėdymai varažntieji piliečių są
žinės laisvę yra' draudžiami. 
Toliau: ilKiekviena pilietis sa
vo laisvu noru, mekeno nevar
žomas gali priklausyti by ko'- 
kiai relginiai, ar nuo jos atsi- 

■ skirti. Teisingumo komisarų 
kongreso rezoliucija iš; 10 die
nos spalių 1921 iii. šiam 'skam
ba: “Sovietų, valdžia? atsisako- 
teikti by kokios paminos mili
taristinei baižnyčiai, bet. ir kitą 
nepersekioja. Tai, žinoma, y- 
ra tik principinės -frazės. Bet tų 
gražių pasaldą. pritaikinimas 
visai kitaip atrodo. Vidaus 
reikalų komisarą instrukcija iš 
20 rugsėjo 1920 m. sako: “Vi
si kultai be skirtumo bažnyti
nės kalbos yra skaitomi kont'- 
reyoi ūminiais ir negali kokiais 
nors atsitikimais, jjretenduoti į 
politmes apsaugos teisės. Taip 
.vadinamas atskirimas pažymos • 
nuo valstybės .šiaip supranta
mas: “Jokia religinė sąjunga 
ar draugija negali turėti judo- 
mo ar nejudomo turto — visa 
bažnyčios ir tikybinių draugi
ją nuosavybe pereina darbo 
žmonių nuosavybėn. Tik išim
tinai religinėm ceremonijom e- 
samięji trobesiai vietos val-

.,1.,. L Į '---U" ""

Ūžios organų nuožiūra leidžiami 
naudotis,, bet tais suvaržymais, 
jog dėl stokos neturtingiems 
prieglaudų gali būti leidimas 
vėl atimtas.“ Vienu odiu/ž kai
po išvadą tu visą parėdymą y- 
ra fa, jog visoj Rusijoj įvai
rios pamaldos ar tai viešos ar 
'privačios liko uždraustos. Tai
pogi griežtai draudžiama jau
nimo iki 18 m. amžiaus by koks 
religijos mokymas. Prasižen- 
gusiuos baudžiama kalėjimu*> ' * 
iki G mėnesiu. . ■_. t

Šią metų pradžioj, Petrapi
ly tapo visos katalikiškos baž
nyčios ir šiaip maldą vietos už
darytos Vienu smūgiu apie 50,- 
000 kataliką liko be jokią pa- 
nialdą. Panašiai pasielgta ir 

. Jgįtuos_ę.miestuoše. Tuo pačiu 
žiaurumu eita ir prieš pravos- 
tavi ją. Laikraštis “Kovoje kalėjimą.

: 1 . ~ ’ t ’

, ■■!—<-BH3egggg>esgaMWe8

Vremia0 skundžias, jog.visas 
dvasinės seminarijos tapo užs 
darytos ir po Įdėk Įniko Ūks 
likti’vsai be dvasiški jos.

Kataliku dvasiškąja priešaky 
su Petrapilio arcivyskupu Giep- 
liaku ir prelatu Butkevičium 
visur su tikra pirmiijiy amžių 
krlkŠičonybės kankiniu dvasios 
drąsą priešino^ tiems negarbin
giems persekiojimams. Pasi
priešinus ir nesutikus atiduoti 
monstrancijų, kieliką ir kito 
bažnytinio turto iš šv. Katari
nos bažnyčios, jie buvo žiau
riausia suimti. Jau prieš tai 
dėl savo ištikimumo banžyciai, 
jie buvo bolševiku-valdžios la
bai neapkęnčiami, o tas tik bu
vo priežastim ją suėmimo ir pa
smerkimo. Su 16 Įeitu dvasiš
kių buvo jiedu nuvaryti į Mas
kva ir ten patalpinti į’biauru

• NENUSIGĄS KITte
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

Jis žino l<ur motina laiko Bambino-—ir-jis žino, kad

• - TE> JT -TE3> TT T%HF

i į
Kaina 35c. 
aptiekoco

l

• į B A M 13 z uxr o
Įreg> S. V. Pat. Biure.

yrą nepavojingas—pasekmingas—maldaus skonio 
vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mėgsta jį.- Jie net prašo daugiaus., . 
Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktu liežuvį,- 
negali ramiai-miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankmanmas, tat.išvalykite jo sistemų su lengvu- 
vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis jį 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. Į kelias ' 
valandas nemalonus. simptomai turės pranykti.

F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y.

Į LIETUVĄ ANT DIDŽIAUSIO IR GREIČIAUSIO 
; LAIVO PASAULY PER -SOUTH AMPT0NJĄ

. IRBREMEN’Ą. '
-Kada važiuosit į savo tė

vynę šių žiemų, pareng- 
'kite jūsų kelionę "aut 
vieno iš didelių Suvie
nytų Valstijų Linijų lai
vų. Kdmukite ant tvir- 
čiausio jbrų Milžino—S. 
S. LEVIATHAN — di- 
džiausitm ir puikiausias i 
laivas pasauly* ir jus 
gausite linksmumų, ku- ’ 
po niekados neužmiršit.

5

. *

Suvienytų Valstijų Valdžios Laivai siūlo jums greitų ir smagių 
kelionę. Dideli kambariai, visokios rūšies patogumai, atskiri kam
bariai poroms ir šeimynoms, dideli jrašivaikščiojimui deniai, rūkymui 
kambariai, socialės sales, daug įvairių ir geriausių valgių-padarom:', 
patyrusių virėjų, tarnų mandagus patarnvimas ir po globa Suvienytų 
Valstijų Valdžios per visų kelionę.

Rašykite dėl aprašomos knygutės, atspausdintos jusų-kalba ir ki
tų-informacijų į; ■ .,

UNITED STATĖS LINES
75 Statė Street, '' ' ’ ' Boston, Mass.
- Lokalini Agentai visuose miestuose. ■ •

Valdantieji Operatoriai dėt •

UNITED STATĖS SHIPPING B O AR D
I

• « . ‘ 
tos. Todėl tas centras turi būti pavyzdžiu teishv 
gumo, dortuno, švarumo-ir tvarkos.

“Pagalios ne be skausmo tau Sančo tūriu 
primintu kad tapsi gubernatorium rašyti nemo
kėdamas. Ištikiu jų tau-sakau, kad jei vaikas 'am' 
ga nemokinamas skaityti ir rašyti ir užauga kai
riarankiu, tai jau ženklas žemos kilmes arba kad 
vaikas buvo išdykęs ir nepaklusnus , -kad nei tė
vai, nei mokytojai nieku gerų neįstengė' jam į- 

įdiegti. Todėl tau patariu kuogreičiausia išmok
ti rašyti, bent išmokti savo pavardę parašyti

»ri

y pat yb.es nvieeia, bet skaisčiausia šviečia jo pasi
gailėjimas, negu jo teisybė.

“Jei'tu, Sanco seksi šių paturimu, tai 
tavo dienos bus ilgos, tavo garbe amžina,' tavo 
tūriai gausūs, tavo laimę neapsakoma. . Tu iš
leisi savo dukterį už gero vyr.o, apžeuvdiusi sū
nų-su gera mergele ir susilauksi ainių, Visą my-

<. limasTetsidrenas ramybėje ir taikoje.
“Šitie jmtarimai, tai liečia tavo protą. _D-ą-

burpaklausyk pataTimųta™BuioTeikale, ' v ,
“Pirniiaiisia visame būk švarus?' Panagėse rl bent įsmukti sa\o pa\ardę prašytu.

• nelaikyk purvir. Nei ilgų nagų neaugink. / :“Tą tai aš galiu padaryti? Tarė Sančo, “sa-
v . vv. . ... • vivaldybos raštininkas mane išmokino- padėti

.■‘Viešai nevaikščiok atsisagstęs ir palaidas,• Įkvy^elį ii* tas yra mano parašu. () kai dėl ma- 
Apsileidimas drabužhįose rodo netvarką.galvoje. no kairia raukysi ės, tąųaš- galėsiu sakyti, kad 
Nei papuošaluose, nei valgymuose nebūk išiab r mano tiesioji nesveika. Buto, ponuįi, stsiuiurk, 

. ta**- • . kad keiio galia, to ir valia, kimo galybe, to-ir
/ “Nevalgyk nei eibiiliip Mm česnakų, kad ne- j teisybe,' Aš būdamas gubernatorius įieatbosiu 

, v. pasi rodytum esąs netašytas prasčiokas.'. Gerk su jei Hepafąikihsiu, Durnius nesupras, o išiiiintip' 
saite nės.pasigeyęsįiettžiaikėnei paslapebį. neiIgasųprju^ nesakys?"1 * • ’ ?' k.

pildo prižadų, • : •• . _ >/■ / }*./.?.•' <|.. “Aš iš širdies g linines, stengiaus taū įilT*?’
. j. “ N cteunt y k Išsižiojęs, sriubą valgy dainas Ušmiu ties,, o niatam kmLnepnšisife?' tarė Donu
; ai'ba kuvųgeriUunas nešliurpk, iiėkranityk‘abimii|Kišotasf “tų,sti savo’išminela imteksigųbęrimim 

bu rims pilsite Saugnlęi\atsi rangoj lino privžmm. ryst’ūs.* Tit suerzjiūjįi žimąies ir jie sukils prieš
■ n.iii. . ' '-y. » • • • ‘ tavo. • Kiir/lada (diigte-'

.. ■; . -“šitie patarimai prit.aikintF-it‘fari.i pačiai iri ? vJūšii-inniuiiriie < - v
,-y -tavo vaikiinis.; Turo pati; tobnuie švarumo Wyž- įti? mtsakč Hančo.’ ;<Ašrniprautu? kąggūlmrua*

. tižiu tanmitemsr * . •, , •, . y- . v /.t. torius yrą su galiai -o į jo reikalus-moks meįnj-
"j \ pati išryto atmkėluri, ridikų nomi-lvalo kiūri Uostos.,, o kas’kiš, tai’ labi purtesį,
.šlplėvnsi ttąū'sinna valgių, tąisynip. ApsiloidŪlęsįlie ja.ar šViikaš’.iū'žluai,'kad durnius daUgiąu 

' ūlsikelusios., Taitkty iieniiKiplovui os, panagių .mi- į žila?apie savo nulinis; negu jsiiuntiug.auaplo syty 
te. IšsivūriW8 trnm duonos ir-hot r^uagu. miūšv'tupiimis." - ;//' y y \/ '. k

šoimų/ją’ yiudaj; eent-'į . ?■ Banon, ‘ptąri^Ilou Kisptas, . “Diiviiius 
^.Š/^/iūs? -j kuri visus apyliuk'^8rim«liį'alM)'Sv’tigi’ęž-įdieki) iiėžino apie savy nąnufs, o apie kito nei 

C.■-. A . .... •

tiek to,..nes pagrindas žinojimo nėra durnumas. 
Suprask, jei tu blogai gubernatoriausi, tąi kalte / 
bus tavo ir gėda bus tau. Tečiau tau galui gale 
pareiškiu, kad daviau patarimus geriausius, . lai
kius galėjau, tūbini atlikau savo-pareigą. ’ Te 
Dievas tau padeda. Te Dievas paliūosuoja mane 
nuo bainies, kati tu begabeniatonaudamas ant 
salos-a-pversi viską augštyn kojomis. Tą aš galė
čiau atitolinti išaiškindamas kunigaikščiui, kad 
I ii esi netašytas kuolas ii1 daugiau niekas.'1

"Klausyk ponuli," prabilo Saueo, “jei 
sveikas rėklioji, kad aš netinku’ gubernatoriau- 
Ii. lai aš čia šioje minutoje rezignuoju nuo tos 
vietos. Stripegūisriančo gali gyventi duona iv 
cibuliais. kaip gnbernotorius >Saučo pyragais ir 
'vištomis, Be-to. piiegas visus .sulygintu turtiuin- 
luis ir biednus. mažus jrMidžitfe. Atsimink teipgi 

/Apie tau kas man įkalė galvon gubernatorystę T 
?ri nu-.ponulis l Aš tiek išmanau apie guberna- 
teriayimm kiek avinas? Jeinimiataj, kad man 

■ begubeinatoTian j tint mane velnias griebs, tai dėl 
■ Dievo po šimts -plynių su gubornatoryste? Aš 
; bevidljik kad ermėgius Saūčo eitų į dangų, me- 
’ ■gu gĮiįenmtorms Saučoj kitiyvietm" -. -•,* : :

. * n(birbė Diėvuif'ntišųko Jhni Kįšoūisr ‘ 'Ta
vo. paskui mitai žodžiai parodo, knd'tu vertas gU-,

■■ " . • Tu turPšvy-
fas. yva/bę vėjtes.

•Melslas irKfęngkts nnmki’vpti ūtmmteimi- 
josA tai yib visokiame dlii'be turėk nepajudina*’ 
n ui troškimą tmmgai veikti, AMevas visgda pą- 

'' ■ ' - * * -iC-* K '

kmiimulbitis ir’kmūgnlkštienū: fųrbūt. jan 
ida/ ' . ■ • ' ■ ■: ' .i •<

flvl.iuVnkHiekhi siitermū'' 1 mrnatmjmili aut tūksttem’Kaili. 
ią» ra ■mteneijaf-be.kurios 'muksi.

laimima’junns /i.nftmrUim» G dabai\ vikria ptritg
Imu

v

r

vos Rusijoj, kad savo 1 
gams gerą paviždį rodyti 

\ “Šiandie, užbaigė are 
kūpąs? stoviu aš prieš ž< 
teisėją ryt gal stosiu prie 
žiną teisėją. Aš tikiu, j< 
mes teisėjas mane pasn 
bet amžinas teisingas tę 
bus gailestingas?7

Iš rišo teismo bylos pi* 
kušius kunigus, čia tik 
sceną paminėsiu. Tikėtas 
jauni kunigai pasiduos ir 
jiems duodami buvo ldam 
“Rymas mokina jus tą, 
vietų valdžia priešingą, J 
rite pasirinkti Rymą ar S< 
Rusiją? Ir gilo j tyloj 
skambėdavo jauno 1- 
skardūs. balsas “ Ryį
sake jie šypsodami, 

i__AreivyskupoCieplikoJ
luto Butkevičiaus mirtie 
retas buvo perskaitytas 
naktį į Verbą sekmadier 
atrodė lyg vyrai per vi 
venimą siekę tikslo, pag 
■stovį arti išsipildymo -i 

nigaikštis apkabino’ savi 
ją,- kuris buvo pravo 
Ginėjas neištvėrė, ir grii 
apsiverkė. Paskiau arei 

. pas tėviškai atsisveikinc 
jog jie toldo vaMžms^^va imnįgąis, upl 

ir spaudęs juos prie sav

Po to visi buvo gir 
raudonarmiečių išvesti, 
Tiek mums paduoda 

<os korespondentas.' 
■ Kėlėtą* ęlf'ęūą vėliaibū 
kapui buvo suteikta 
nė,” vietoj mirties amži 
Įėjimas |\to tarpu j 
Butkevičius 3'ud-. kovo, i 
,rio,šūviu raudonarmie* 
vo nužudytas.

Maskvos . oligarkai, 
nedaro skirtumo žiąura 
šio tarpe katalikų ir p 
vą dvasiškijos, žiūru 
j lems paskutiuie ji drįs 
Sintis. “ ’

Sulig' oficialią savu 
džios žinią laike ją'vle 
mo pasmerkta mirtin 3' 
pai, 1215 kunigai. Su 
šaltiniu skaičius pask 
siekia virš 3QOO. Be 
smerkta ir nužudyta 7 
Įvyto,įn 3,000 daktarą, 5 
rininlcą, 260.000 kalbi 
500 policijos karininki 
žaidarų, 22,950 \dri 
455,250 vidurinio luon 
•350 darbininką, 815, ' 
ninku.

- ta
t

Apie patį teismo procesą pa
duodu Žinių savo akimi matęs 
Francis Mi Cullagh 
York Herald” laikraščio kores
pondentas Maskvoje, kuris 
kiekviename teismo posėdy da
lyvavo Įrodymai prieš teismą 
tikrai įtikino šį korespondentą, 
sako jis, jog šie kunigai buvo 
teisiami ne kaipo priešingi so
vietų valdžiai, bet išimtinai dėl 
religinių pagrindų.

Tai yra pirmas sovietų val
džios žingsnis įgyvendinimui 

: savo programos, kurios tikslu 
yra /išnaikiiiti krkščionybę 
Rusijoj. Tai aiškiai Įrūdija el
gesys valstybės ginėjo lvrilen- 
ko ir teismo pirmininko Celki- 
no. Jie klausinėjo kiekvieno 
suimtą kunigą pavieniai ar jie 
mokino katekizmo vaikus? ir 
kiekviens drąsiai atsakydavo, 
taip. Tuomet buvo perskaity
tas bolševiką įstatymas, ku
riuo draudžiama mokvti tiky- 
bos ligi 18 m. amžiaus ir tuo 
skaitė visus kunigus įstatymą .

suimtasis buvo klausiamas ar 
ir ateity jis mokins katekizmo 
.vaikus. Atsakymas visuomet 
buvo griežtas, taip. Arcivysr 
kūpąs ir visi kunigai pareiškė 
drąsiai, ; 
įstatymo neseks;

Vidurnaktį į Verbą sekma
dienį, buvo perskaitytas mir
ties sprendimas. Krilenko val
stybės ginėjas gėrėjos pasiįen- 
kinirnu iš- nelaimės tą nekaltų, 
žmonių, kurie čia pat buvcf pa
smerkti mirčiai. s

“Galinga dvasia suimtąją 
buvo atnaujinimas mano tikėji
mo į žmogaus prigimtį, rašo 

, šis korespondentas -r- “ maty
ti, jog dienose nusivylimo, mio- 
puolimo ir abejingumo, žmo
nes galėtą save taip pakelti į 

[aukšti, buvo nuostabu.” Xe 
valandžiukei nekilo ' jų' tarpe 
mažiausio dvejojimo. ’ Joks 
pirmųjų amžių krikščionių kan
kinys negalėjo tvirčiau stoti 
prieš Nerono teisiną. Teisuie 

■ ateivy skapas C iepliąkas atrodė 
begalo nuvargęs iv nusilpęs. Ir 
kur neatrodys nuvargęs, sep- 
tyniosdešimts dienų iškalėjo 
bitiuriaiue nešvariame kalėji
me. Kuomet jis^išgirdo, jog 
Krilenko pasiūlė mirties baus
mę, jis atrodė pajaunėjęs. Jo 
akys spindėjo nepaprastu gy
vumu, kūnas ^išsitiesė ir savo 
juodais ilgais rūbais atrodė t ik
rai esąs bažnyčios kunigaikštis, 
visą Rusijos katalikų -galva; 
Per jo veidą perėjo ypatingas 
džiaugsmo spindulys, kuomet 
buvo perskaitytas mirties dek
retas. Leidus jam paskutinis 
žodis tarti, ąretvyskupąs paki
lo visu savo didingumu ir kaL. 
liejo taip paprastai, rmiiiai ir 
jaudinančiai? jog vha nutilo ir 
priešingai nusistatę raudamu*- 
liūtyini. ateistai b* sūdomoralL 
zimti studentai su ypatinga pa
garbą jo klausė. Jo žodžiai taip 
didelę įtakų padarė, sako ko
respondentas, jog aš nei vieno 
Žodžio negalėjau užsirašytu

Arei vyskupas tvirtiim, kaip 
ir visi kiti.po’jo kalbėjusieji, 
jog jis, prie jokių polit iiuų puri, 
ti jųH priešingų bolšuvikąiuš nm 
prikUtusąs.' u tik atsidavęs nie
ky t r žmonės religijos Jiesią tų 
•tiosųt • kuria/ Iražuyeia.Mvelbia, 
demokinu apie 2G90 umtį. /Buž; 
nyčm.niekudinėt uoinokino žutn-

? ' “ --į ■ -

mat blogo dury iii * Ir jis talpos 
gi npinokhiąš'žmonūj jokios ne- 
teisybės, ar blogo daryti. J„o’ 
ūmky litas tuiuję^ y natą liks* 
lą^žmones padaryt 1 gąraįs krK 

. buvo jo tikslių
kaipo Kataliku BažŪyčĮus gab

r-’.-

a

D O M*Š *!

Tik ką išėjo iš spai 
smagios teatrališkos k 
“Ubagą Gudrumas” 
liukingas Vyras J* Pfc 
na juoku, 3 veiksmų, 
panaši pirmai, dvie 
Prie antros yra Har 
monologas “Cicilika 
na kiekvienos yra 25 
tiems visą setą knyg 
duodama po 20c. vieš 
gų Gutamaę1 dal 
Žmonių, 
ras” — 9. ' • ■<

Reikalaukite pas: 
, “B ARBININK-

366 Bhadwayi So. Be

A. L. R. K.FEDte K 
kAWUJOSA>£ 
' VALDYBOS ĄM

M. ~
20 FąžonjSt, Motu
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Kokia dovana yra tinkamiausia? Ta, 
kuri ilgai tvertą, butų naudinga ir dažnai 
vartojama, t M V- • iJ

. . Vargu' bau rastum ’ tinkamesnį'' daiktą
" * * • - . *

Kalėdų Dovanoms kaip užprenumeravimas 
metams *TJARBINiNKOM ' ' ’ '' ~

• i . * 1 . • * .
•- V . • . • ... . ’

Šitoji Dovana yra naudinga ir tris sy-
. , A ■ • ‘ ’

kius savaitėje' primins tavo draugui apie 
tave. 4 -

■ ■ • . \ " .

< Todėl rinkdamas Draugams< bei Drau
gėms KALEbBĘ -DOVANĄ turėk* omenėje 

■ *’DARBlNfiNKO” užprenunteravimą.

< 
*1

1

i

o

o

o
t

«z 
a 

r
4

Q

""  ‘ - -; --Siįfige

V ' ■

' Žmogus tampą žmogumi nė tuo, ką jis
» . • • ■ . ’ 

valgo ir kuo rėdos, bet tuo, ką ‘skaito; tas 
ką, ką jis valgo, greit pamirštama, o tas, 
ką jis skaito, nustato jo mintis, jo mintys 
kontroliuoja jo veikimus, gi veikimai pa
rodo x kuo žmogus yra ir' kuo bus. DON- 
KIšOTO skaitytojai tiirbut atsimena, kad

v I \

Sanco ranza vieną sykį pasakė:
^KIEKVIENAS ŽMOGUS YRA SAVO DARBŲ KŪDIKIS’

Išmintingai rink KALĖDINĘ DOVANĄ užprenume
ruok savo draugams "DARBININKĄ”, jei jis yra 
"DARBININKO” skaitytojas, tai pirk jam gerą Knygą.
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T F I $ I A I 'cas fupi pastatyti ant duotosios
- I vIRl iemės namus, kurie po lOme

" ' u pereis Miesto Valdybos nuo
Lietuviams TeBiai yra ži- iekVVbgri.'- Dabar jau turime 

laujų stotį. Stotis turi dvi db 
lamas po 60 Amperų. Dabar 
laromi baidymai. Jeigu nię- 
as nesuges pradedant pradžių. 

,.ai jau Telšiuose turėsime 19 
. apkričio elektros šviesų. Tiki
nės^ kad naujoji stotis duos 
geresnę šviesų.

Apart elektros stoties, ^iaię? 
metais iš pramonės sritįes, pa- 

‘rodo baigmas remontuoti de 
utines bravoras. Jki šiol tuose 
lamuose tilpo įvairios .įstaigos, 
bet dabar vyksta darbai, kad 
įtremontavus * nebeveikiantį 
n-avorų. Darbas prasidės po 
Tau jų Alėtų. Darbininkai ir 
larbinnkes turės uždarbį. Gir- 
ų skaičius, tur būt, .'padidės 

u eragaitjant-naujos^diibtiTV^ 
an'denėiio. Bet degtinė lauky- 

’.ama kurių šeimynų apdovano- 
a jų gausiomis skurdo1, ašarų 
r nelaimės dovanomis.

Aukščiau matėme, kad kny- 
;yno ir elektros stoties įsteigė- 

jitinu dalyku, kad atskiri as- 
renys griebiasi pramonės. Tik 
,‘ero pasisekinio jų darbuose, o 
r kiti lietuviai seks;’ Tuomet 
iramonė pradės labiau pereiti 
lietuvių rankas..
Daugiau žalos mums, (talp

iai ir kitiejns L^tuvos.gjven- 
Jnjams), daro lietus. Šiais me
lais. \ lietus iš priežasties dąž- 
raus lankymo mums įknėjo’. 
Daug nuostolių pūdafė ūkinin
kams. Žmonėms -turintiems 
•eikalų su tolimesniais- gyven
tojais, gamina vargų dėliai ke
lių blogumą., Keliai pasidarą 
įeišvažiuojaiiii. Purvas ir Tei
nu gatvėse viešpatauja. Taip 
ainant Kalno gatve tiės-Mies
to Sodnu yra kelias nors neil
gas, bet ir tas be .bruko.. Tas 
kelias arba Kalno gatvės dalis 
yra labai šlapi. Vanduo stovi 
mt gatvės duobėse. Tų gatvės 

. lalį reikėti vienodai išpilti, t^ii 
r nesant bruko nebūtų . tiek 
)UivK Taip pat purvu turtin- 

>’os ir kitos gatvės, kurios yra 
įuoŠaliau miesto, tai tuomi ir 
abai pasižymi.

Laukiama, kuomet liks pra- 
■. iestas pro. Telšius -gelžkelis, 

ai tuomet nereiks tiek, vargo 
- >akęsti. kur nors keliaujant.

Algis
Telšiai 19—XI—23,

f

» f

nomi, kaip didesnis žemaiti 
: joj miestas ir "turtingas kultu

roė ir pramonės įstaigomis 
i Šiais metais daug padirbta kul 

tAros ir pramonės srityje. Šh 
metų nuopelnu yra: įsteigto* 
dvi gimnazijos suaugusiom? 
(dabar jau uždarytos), prade 
jęg eiti laikraštis “Telšių . ži
nios,” įsisteigęs naujas knyg? 
nas, dirbama elektros stotis, re
montuojamas degtinės bravo1 
ras. Apie kiekvienų šių mėtų 
naujenybę pravartu pasakyti 
kėleyų žodžių.

. Pirmiausiai puola į akis afsi 
radusios dvi gimnazijos dėl su r 
augusiijjų. Šitos gimnazijos 
atsirado dėka dviejų srovių.

—- būtent^ katalildnės-dr socialis 
tinęs. Viena iš tų gimnazijl

- teėjo direktoriumi kun. Simai 
tį, O kita —p. Abromavičių 
Mokslas abejui- prasidėjo nuc 
spalių mėnesio pradžios. Bot 
neilgai gyvavo abi gimnaziji,

sai .priė Telšių gimnazijos ; 
: Profesinės sųjungos gimnazija . 

su direktoriumi p. Abromavi- • • 
čiu visai užsidarė. .Dabar.su- 

' augusieji gali'lankyti specia
liai įsteigtas klases,kur vado
vybe priklauso lietuvių gmina 
jĮjoš direktoriui kun. Simai- 

^ čiui.

Iš kitų naujanybių, yra įsi
steigęs. laikraštis “Telšių Ži- 

vnios:”" šitip~laidtraštįLeidžia 
vietinė Šaulių Sųjunga. Iki 

. šiol pasirodė penketą numerių* 
Nuo pat gimimo pasirodė uoliu 
kovotoju su lenkyste. Tik gai
la, kad mėgiama tų patį atkar- 

> toti priduodant kitų išvaizdų 
Taip iki No. 4 juokų skyriuje 
buvo nuolat minima- tas pats. 

- tik kitame apvalkale. Dauge
lio nuomonė rodo; kad tas lai
kraštis yra silpnokas. Oia ga-' 
lėtų įsisteigti spausdintas sa- 
vųitinis laikraštis, kuris skleis
tų Žemaitijoj ImKūros bangas. 
Gyvavimas spausdinto la.ikraš 
Čio atrodo galimas, nes “Tel- 
šių Žinių” pavienis numeris su- 
sidedųs iš penkių hekto'graf uo0 
tų arkužinių lapų kainuoja 4( 
centų, o savaitiniai laikraščia’ 
ęinų Lietuvoj daugiausiai kai 
nuoja po 25 ir 30 centų,. Spaus

• dintame laikrašty yra daugiau
- minčių ir nuotikių kaip liekto 

grafuotame, nors puslapių skai
. čius kiek ir viršija. Laikraš 

piai yra perkami dėl skaitymo, 
o ne dėl popieroš.

Taip atrodo darbai kultūri
niam/tikslui. Knygyno įstei
gimas ir kitos naujanybės yra 
tai pramonės nuopelnai. Įsi-' 
steigus naujam knygynui turė-

• sįme jau Telšiuose 6 knygynus 
. Įš šitų knygynų du yra žydų

rankose, o kiti, kaip ir naujai 
įsisteigęs, — lietuvių rankose. 
Iš visų knygynų, kurie dau
giausiai pardavinėja knygas 
turime. triM būtent: Šv« Kazį-- 
iniero Draugijos - Knygynus 
Mokytojui ICnjg'ynas ir dabai 

. įsisteigęs p. Milwičiaus. Tas 
rpdo, kad pas mumis' yra pir
kėjų knygų, nes nesant pelno 

. nieks nelaikyai^knygyno.
Iki šio Iail<o turejome .'elek

tros stotį,. knrį.- buvo - Miesto 
Yaldybčs žibioje.. Bot neiurįnį 
nuosavo-huto,. <> .sėmime nega
lint ilgimi pasilikti reikėjo rm 

; pintis biitm • .Bet.Miesto mldy-,
ba išnnoinavp. priklausančių 

JzJėmę m;pąnaikihdaiiių senųjų 
; stotį^perduodaeieldros valdy- 

3£|' nuomBinkųi. -'Atiominitv 
•x: nęiuvisjp. AtįgustinavL
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dingsta kažkur nuo kapų kry
žiai.’- Taip a.,a. Vytauto Didž. 
gimnazijos mokinio kapo kry-; 
žiaus vįs^i nerasta, nors dar 
nėra dviejų metų kaip jis pa
laidotas. Vėlinių dienų atėję 
mokslo: draugai jo kapo atlan
kyti negalėję rastų nes kry- 
siaiu nebūta ir tik po Įlgmieš. 
kojinio rasta ant kapo atplėšti 
nuo kryžiaus skardine lentele 
m parašu. . ’:

NEPARASTAS
NUPIGINIMAS

t . -*r-*—.■

ALBUMAS yra didelio for
mato knyga. Turi 495 pusi.. 
288. pttsl. su paveikslais Lietu
vos veikėjų, grupių, partijų 
grupių,. namų ir t. t. Likusi 
dalis albumo1 yra ųžhnta,bijo- 
■grafljomis Lietuvos veikėjų.

Kiekvienas lietuvis, privalo 
.nusipirkti Lietuvos. Altaną, 
kurį gana daug nupiginome. 
Duodame progų kiekvienam, lie
tuviui jį įsigyti. Seniau tasai

dol., dabar gi po yaina tiktai 
$3.50, kas. yru nepaprastas 
“bargiain.” .

Kurie norite tų knygų įsigy
ti kreipkitės tuojaus pas •

/‘DARBININKAS”
366 B’way, So.. Boston, Mass

l IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS.

— Lapkričio 4 d. Vilniaus 
darbininkų mitingas, susirin
kęs “Darbininkų namuose” 
(Želigovskio' g-ve 4) nutarė 
prisidėti prie visuotino streiko. 
Lapkričio 5 d. žymi dalis dar
bininkų streikavo; visainc,mie
ste.. .be karo. įstaigų, melmvo 
elektros, spaustuvių darbinin
kai taip pat beveik visi strei- 
ktfvo. Mieste išlipinta vyr; 
delegato atsišaukimas gyvertė
jams, kv.iečiųs neskirti prie 
streiko.. ' ■ ' . . *

■ • —.1 ngi šiol V i Iniuje- iv • Vil
niaus krašte , šventadieniais 
galima buvo ■ po 4 - (nuo 1 1 igl 
.5) valandos atidaryti, kraut ū- ,
■ veš, bpt .dabar brid tai nedraus
ta. ■' Mat,. Lenkijoje " sekma
dieniais kraųtavės.Rsmiel©s.už^- 
darytos .'kiaurų dienų, todėl .š, ■ 
m. gegužes mėnesį val< I žif »s <k-; 
legatak.pasiuntęs vidutis reika
lų t.nmmterijai . prašyinų->už-. 
drausti švęutadii»riia'is at t da ry- 
ti^kad nois iy ttehpmu laikui 
UtautįlVeši 1; Kaip. glrdetiU yk. 
daus reikalų ministeriju-tųpa* 
MulS’nių patvirtinusi. r f

— Šių metų vėlinių dienų- 
*• -Virš minėtas ntmnunim; pastebėta, kad Rasų kapuose

1 ‘Darbininkas” savo rėmėjams ir priedeliams, kurie 
užsirašys “DarĮiminkr ’visiems metams prisiūdami $4.50 
iš kalno, galės pasiriiiktt sau dovanų vertės L dol. iŠ sekam 
čių knygų:

k

”1 l

G’eriausis. ICaledij doyanę suteiksi jei pasitįsi liti} pįuoštę.: 1) ALeBlĄKlAS, Itaiška apysaka, 2 faiygi (ap- 
Siųsk šiandien, kad gautų prieš Kalėdas. Siųsk pigiausiu litų 
kursu. O pigiausi litų tesu gausi tik Lietuvių Prekybos B-vėjo.

, Btai jnūsų kursas: \
Litai Doleriais: A>

25 Litai . 2.75".
-- - 50-Liti

100 ”
150 ”

'200 ?
30G.

- 400 y
500 '

L 1000 t

Prie šio kurso primokėti nereikia. Lietuvoje išmoka tiek
litų kiek yra pažymėta.
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Dolerįai Litais:
UUž_$j_5,OOvZ^i-4?Uitte

” ’ 10
15

” ' 20
25
30

” 50

... 95

..144 
. .192

...240 
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2> DANGAUS K/VRAMENf). Legendos apie J 
Švč. Battj,’ Apdaryta...—..........___ ............... .... ....

_
# >

.75

‘ -C.

tekanti “Dagininko” agėn- 
tai tųrUtęis^primdiJ ‘DarbL 
ninkui ’ • preūunEeratų ;̂ garsi
nimus. ir jie taip pat turi’par
davimui Dųrbininko ’ ’ pavie
nius mžmėribfe:.4 *; -

. -m/ab-raOinskas,
187 Ames Street, . Montello,. MaSs, 

Lifcyrs’L ■ <
15 Millbury Street, Vforeestef, Mass. 

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

H. FLAKfr&tCZ, ' .
S7 Grane! St, ‘ * Brooklyn, N. Y.

•T. GAILIUNAS
The Lithuanian Store, Athol. Mass. 

V. • JAKAS, . . '
711 Catnbrldge St, Cambridge, Mass. 

T. P. KRIZANAUSKAS,
IO2 E. Center St, Shenandoah,. Pa.

' P. LUKAIS
190 Van Bąren St.,' Nebark, N. J.

■ ■ KL. KIŪRĄS, , -
235 E. Main St, • Aništerdam, N.' Y. 

A. J. NORKŪNAS
Loįvell, Mass. 

A. PATEMBERG-AS,
877 Cambridge St, Cambridge, Mass. 
‘ J. B. ŠALIUNAS,
84 4Bank St., AVaterbury, Conn. 

IIEV. Si STRUCK-US, :
68 Chestnut St. Plymouth, Pa.

URBšAS ir SEKYS, 
101. Oak St., Laivreuce,

J. P. VASILTAUSKAS,.
820 Bank St, Waterburyj
■, K. A, 'VENCIUS,
7O; Lawrence St., LaVrėnce,

E. ROSSI,
726 Staųley St., . Nevy Bvitain, Conn.

Nedėldįeniais galite “Darbi
ninkų” gauti ir pas sekamus;

K. ABIŠALA,
9258 Cardoni Avė., Dettoit, Midi. 

. JONAS ČERVOKAS,
63 Heatea Are., Norivood, Mass.

KUN. J. JAKAITIS,
41 Providence St, - VVorcester, Mass. 

. . J. KANTAUTAS,
57 Fourth St, Ausonia, Conn.

Z. MAKSVITIS, •
357 — 16-th St, Brooklyn, N... Y. 

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

P STATKUS
453 No; 13; Streęt, Pldladelphia, Fa, 

V. TAMULIONIS.
84 Temple St, Nashuą, N. H; 

REV. V. VILKUTA1TIS, e
6527 Superipr Aye.r Cleveland, Ohia

•»
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PO KALĖDP SEKA PAVASARIS
‘ Puikiausias ir patogiausias laikas kelionei Lietuvon, Ypa

tingai ateinantį pavasii daug Lietuvių keliaus savo Tėvynės ap
lankyti, pa% gimines pasisvečiuoti. Tam tikslui Lietuvių Pre
kybos Bendrove rengia SPECIALĘ EKSKURSIJĄ GEGUŽIO 
31 DIENĄ! Vieia užimta ant vieno iš patogiausių laivų. Ant 
to Ižuvo nėra nei pirmos nei trečios klesoš, bet vien-tik antra. 
Todėl visi'keleiviai galės naudotis.
fųidaųbiis yęaaiin j Klaipėdų; kur bus patikti su muzika ir kito* 
mik iškilmėmis.
' Laivaįcortęs parduodamos į abi pusi (round tripj. Kurie 

tik manote pavasarį vykti Lietuvon, būtinai rėngkitės keliauti 
su šia nepaprasta ekskursija. Platesnės informacijos suteikia- 
biosdaišwš.’ Kreipldtės tuoj^į <. k. . , ,

LIETUVIŲ RREkVĖGŠ BENDROJE
414 Wes£ Brbadway, Boston 27, Mass

l_3)—T^Y^KKLMiVLO-T^KitiršČTmris^ ŽyfM-®-
Turkas, a^sakaį apdaryta

4). MAKO PATYRIMAI KAR®B Gražus ajh
4 ’’ . ’ V............................ .

PETRIUKAS. Pasakaitė...^..................;..:..,....!....1

LAKŠTUTES EILES, dviejose dalyse...

UBAdĮT AKADEMIJA, juokingas veikalas......

^UBAGŲ GUDRUMAS, 3 aktų komedija........... 

KOAIEDITELES, Paraše Gurldiutė-Gudienė 
KOVA PO GIEDRAIČIAIS. Drama„.;..-..._....„..: 
PILOTO DUKTĖ. 'Drama ...........I................!.......'...- 

DANGAUS AUGšiUMAS ir žemes senumas 

KELIONE APLINK PAS AULĮ, Graži pasaka 1.00
u .- *M*
40

Mass.

Conn.

Mass.

1,C

k

• * j

r-

n

Didžiojo Karo Užrašai t
Tik kžį gavome iš Lietuvos nepaprastą kny- £ 

gų, kurioje užrašyta viskas, kas dėjosi Lietuve- <|» 
; j e karcLmetu?. Čia kiekvienas ras, kiek Lietuva 

. ir jos vaikai iškentėjo nuo rusų, vokiečių ir ki- 
tų? Yra tai nepaprastos vertės veikalas. Kiek- 
vienas lietuvy s'turėtų jų sqp. atminčiai įsigyti ~ X 
Knyg^yta didelio formato, su paveikslais, tūri 
164 puslapių. • X

i t t T
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¥ y r t y' 
r t T
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A Klauskite pas : j

❖ “DARBININKAS”
366 W. Broad^ay, South Boston, Mass,

JOS KAINĄ SU PRISIUNTIMU Į NAMUS 65 CENTAI

VI AIDčnn? AIHUMAQ šv' kazimiero draugijos NJUrtlJUO ALDUmROi skyriams ir metiniams

Indomiausias ii svariau
Šias lietuviams šių dienų įvy-

NARIAMS. ’ '
Siuomi, širdingiausiai prašau vi- 

1- -nri • -J ’tt v Siį g'erb. kunigų klebonų'sušauk- kis yra Klaipėdos Krašto su- n SpaU(|og i’^Įkalu,; susMiikhnuair 
sijunginjas SU Lietuva. Da- paraginti metinius narius atnau- 
bar visi norėtų pamatyti jinti savo mokesčius 1924 m. Tai- 
kaip išrodo Klaipėdos mies- pogi maloniai prašau gerh. Wbo-

■. rašymas__...

5)

6)
P

10)

11)

13)

13)

14)
16)
TU ___
•L8)~LIETVVOS ISTUĖilJS. T^iašg Pranas,S. ''

19) LAISVĖN BEŽENGIANT. Atsiminimai iš , 
buvusio visuotino Liet, seimo, New Ydrte..™^75.

20) ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI. Gražūs 
skaitymai

21) TEISIŲ VADOVAS. IR PATARĖJAS. Svar- v 
_bių žiniiį rinkinys ...

:2) KURIŲ BUS VIRŠUS 1 Graži knygele.™..........,..

23) PAŽINKIME SOCTJAIJZMĄ: Svarbios ži
nios apie Taudonuosius...„.....,...........„ra„..„..„....„„„.„.l„„„„,..

25) ARITMETIKOS^UŽDAVINIAI, Dalis Į.™

26) ARITMETIKOS UŽDAVINIAI. Dalis IL. rt.

27) DOGMATIKA. Tikybos ToikalaL™.i..„...^.„..„/ • »
29) VARGO MOKYKLAL. Skaitymų kuygeįč......

30) APOLOGETIKA. Graži, katalikams skaity
mui knygelė —..............  .65

31) EUCHARISTIŠKOS STACIJOS M

32) EVANGELIJOS visų metų nedeldieniams ir
šventėms ..... ............. . ...... .—_____ ____ 1.^

3) GEGUŽES MENUO.^....™,..........  .65

35) DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI. Nepaprasta
k u v 9’ a * . ■ ■ 65

36) KLAIPĖDOS ALBUMAS. Rinkinys Klai
pėdos reginių ......  1......... ‘40

37) NAUJAS. ĮSTATYMAS. Šventasis Ra^s,.... L50 -
38) . DAINOS SU GAIDOMIS. * Rinkinys graBų \

39) PULKIM ANT KELIŲ mMdakn^: jų kait/ -
nos nuo..... ...»A.......................................... „.„$150 iki $O(J»

40) TURTO NORMA Graži teygele apie darbi
ninkų reikalus .45

41) DRAMOS. Trys nepaprastai gražūs tikrinio 
turimo veikalai■ « »=•

42) .ROMUVA. Dalis I. Didelio temato įmygą...

43) ' ROMUVA. Dalis. IL te pMIbs Svafete su dau- , 
\ gebu gilkus mokslo straipsnių... ..y.

44) .GĮLIUKINGAS'VYRAS. Koinedija 2 veiksmuose .: .
/ •. ir“GIGILtiUAV5. monologas . • k. ». . A .
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.35
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tas. Kaip sykis “Darbiniu- “« »r ’kyrt’l valdybų, prie kiek- 
kas’-’ turi Klaipėdos WesteĮ™^Pro^e?^*«aone»>> 
Altam. SMAJM. M- SSS5E 

rašyti. Kama 50c» liu. Ruduo natogja’usis laikas

*

“DARBiNIKKASiri
.. I 
L S- . ■

b.
A\.,j

1:: TRUMPI ::l 
ISKAltYMEmit 
|f Am .'-I 
| Joją telpa <taugiaii/kai£ j 
K filO tiumpH pasakaičių g
- 1)US^> tentai į

' . . įj .' -
- 27; Jljforr §

e: -

į

* GERA ŽINIA STO. r 
ROMSMOTBRIMB 

■Netilo kuclinautts govse- ■ > 
Uk No; 33;i yy®- lifljiU .jiį- 
gtt.v drūčiai' piularyi'as ii> • ... 
Ūktai $3XX)« Adresuokite : 

ll'fe’LP Hyafealc.ftifeUa Imunitof 
New <pept.«.r

K-

*

lių.- Ruduo patogialisis klikas 
spaudai platinti? -

Su gilia pagarba, - ■ • '
Kun. P. Kasčiuhas

PRANEŠIMAS
Visi tieį kūne gavę nuo 

gerb. kun; Kemėšio* laikė jo 
prakalbų maršruto, jo. leidžia
mos knygos “Pramoninės De
mokratijos Pagrindai’Lužsira- 

mkiėhes jąšgrų- 
žinti su pinigais nurodytu adre
su kaip gailime greiiėį Knyga 
bus jau gatava apie pabaigų Šio 
mėnesio., K'L

J.TUMASONIS
* South Boston, Mass. 

366 Weet Broata^į •
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" Kiekvienas naujas ar šonas skaitytujas, ^pihiai iiŽ .vi* 
sus metus iŠ kailio u&imokgjtą turi teisę pasteinkti sau, ; 
vieiio dbĮovie. vertes iš \dii’įmnin^‘’teygų- -te • 

. ■- Pasiskubiitkite. tes tos pasiūlymas tik trumpam lai-. 
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• MOTERYS NELAIMĖJO.
V. ’

T^lvitą utąminką balsayk 
iriuose umtovysmiokytojos .pra
laimėjo, Mokytojos norėjo, 

’ kati jų algos būtų lygtos vyrų 
mokytojų algoms. Termų už 

- jų imkaiavinią balsavo 29,318 
piliečių, o prieš 51,552. Mote- 
rys-mokytojos gauna dabar po 
$$() savaitėje ir pltečiai vokavo; 
kad joms pakanką. O vyrai mo
kytojui yra veitą su šefmyno-♦ -
nūs arba rengiasi vesti, todėl
- i -*

joms pravartu turėti geresnes 
illgas.

".L1 .,■!>• „M JI J«. J 1

pirmyn pradėjo ant vietos suk
tis ir galutinai drožė* į stulpų ir 
šubysėjo'. Rezultatai: vežėjo 
nulaužta koja, vaikui galvą ap
daužytą, kitam ranka išsukta, 
gi kiti mažidus sužeisti? Ko-gi 
Ta c rhiėhėsiehav’ jF nepaadro l

# Koresp.

D A'R B I M T K K A S
AR—•

Penktadienis, Gruodžio 14 d,, 1923

APIE DARBININKŲ 
REIKALUS.

WEST LYNN’O, SAUGUST’O 
IR APIELINKIŲ LIETU- ‘ 

VIŲ ATYDAI.

į * -Birmntinū pradedamoj t mo- 
s kykla Bostone įsteigta 1635.m.
Į - *

’ - xtKRIKšTWOB.”
! ’< "t.. ~_
!•“ KTl-KMy -

nos pasibaigt nelaimėmis. Kai-
i kurie jų sumanė pasivažinėti,
i ' * ■ • • -

įl^v

Gruodžio .17,’ nuo d viii, po 
jiiel ir vakare bus klausoma iš
pažintis Saldžiausios V; d. Šir
dies bažnyčioj, Boston.St., UT. 
[jynn, Mass. / ’

; * Gerbiamieji lietuviai nepra
leiskite šios progns susiWldnio 
su Dievu, Kalėdų šventė jau 
čia pat.( Kitos progos pirm 
šventės neims. Naudokitės šia. 
Maginkite, viens kitų- eiti prie 

; rBv^AtgaiIos-8akįamėnto.——
’ . Kum F. JuŠkaitis.

• *

KASHTNGTON. — Darbo 
sekpetoruis Davis savo metinia
me raportejiĮjmdo, Am#. 
tu padurvti darbininku reika- 
lw. Be kito ko „nurodė, kad 
geresnių būdų reikėtų griebtis 
geležinkelių darbininkų klausi- 
nuims rišti. Imigracijų stotys 
New Yorko, Bostone, Seattlc ir 
štili Franeiseo turi būt pagerin
tos. Imigrantai turi būt apžu- 
rėt savo žemėse ij- neįleisti to
kių, kuriii negalima naturali- 
r4Uoti. -Keikahiuja aštrių baus
mių tiems, kurie nelegaliai Į- 
veda ateivius į Šių šalį. Beika- 
laiija vaikų' darbo' uždraudimo.

* ' K' ‘

UŽ PERDIDELĮ j
. ĮSlKARŠčIAVIklA.

1

k

Ant nelaimės automobilius bu- .ĮĮA^jęT^ETę PRAMŪGA* 
vo geras, bet važiuotojo galva .
tavo latai prastoje' .padėty, gv. Jono Bv; pašelphtS di‘-ja 
Taigi Slattapanė tavaižuėdanii islįmjįi. Metą dienoję Parapijos-

t' lenktyniuoti. Kadangi drive-
• . rio smegenynąs jau buvo pil

nam .ūpe, tai kelias pasidarė 
per platus ir besukant automo
bilių i šalį,. tasai,,..vietoj "bėgti1

b

Telephone South. Boston 3520 
Namų Telefonas Asplnivall 0670

ADVOKATAS

A. O.ŠALNA (SHALNA)
; lietuvis- advokataė

"* Baigęs du Universitetu " ’ 
\ Gomeli University su A B- 
; Gi Wasbington Univ. su LL.B.

“DARBININKO” NAMU
866 W. Broadway, S o,’Boston.

(antros lubos)

_ fnud 2 vai. po 
pietų i-engia Ijalių. su šokiais. 
Meldžiame Įeitų draiigljų tų 
dienų nerengti pramogų, 'kad 
vieni kitiems nepakenktume.

Baliaus komitetas.

SUMIŠIMAS MEKSikŠ.
VERA CRUZ. — .Mekrike 

kilo maištas.-. Maištininkai kan- 
jasi su. valdiška kamoTiienė^ 
^lai^iniiifcai'paėmė dti miestu 
.4- * < ■ . • » . i - •• . :•51 7 >.

^hikatanė.;; Jukatanp gabenta- 
torius. 'Caiillo šu pinigaik kaž
kur dingo’, 1,000 kareivių, val
džios pasiųstų randasi pusiau- 
kelyje tarp Vera Cruz ir sosti
nės. ■

> i v

-------- --  ‘ I

Jlass.—Cort. 
land Jolmson su. savo moterimi 
eidami gatve taip-. susigineijo 
dėl rnildmų* kaętmž viešos .ra
mybės ardymų, buvo suareštuo
ti ir nubausti sumoje $1(V

I
P. LANDEHS C0.I

Plumbing, Heating and Gis 1 
- . Fitting- • |

Visi užsakymai fšplklomi greitai Ir g 
prieinama kaina.- ®

BoirMii Štrcct, ’ 1
Mečtittff Jfaufic Ifilt, Dorclimtrr ® 
Tet Dor. 3864. Ros. .Granite

Parsiduoda puikūs bažnytiniai 
Vargonai, su triubomis septyijht 
balsų, viena yile 11 pėdų augščio, 
septynios pėdos, elektros dumples. 
Parsiduoda labai pigiai. Kas no
rite Kalėdoms vargonus turėti, tai 
atsišaiikite šiito antrašu: M. KUT- 
KUS;204‘ Jefferson $t, Nevvark, 
N. X . .' ’ • (8)

...-„... . . _ , ..... .. • - — - -

DORCmiSTElt—3 šeimynų namas. 
14. kambarių ir 2'karų garadžius ir yya 

„vietos dar dėl 4,karų, .parankiausioj 
Vietoj. Dorchestei^y, netoli City I’oint. 
Preke $8,500“, įnešti Ša.OOO^Krelpkltes. 
Ints: A. P,'T5AVU£IŠ': 366 Btoadvvny, 
roont i; So. Boston. Tel 2027. (11)

Didžiausia ir geriausia lie- J 
tuvių (Vverykų krautuve, So. f 

Boston V/ kurįoju tupime 
kai daug gatimkn ir pagal * 
visokių prekių ceverybjjTo- Ų 
dėl norėdami sumažinti tavo- X 
rų, numarkiavoin kainų žo-1 

myn ant labai daūg cevery- Ų 
kli, kad greiėiaiL’ išparduot i, a 

o mos I

(GUMAUSKAB)

Tel. Bfoėktoii 5112—\V.
I (Kumpus Brond Street)
į 705 Main Si, Montello, Masi»

.uello kviečiam visus atsilankyti ir persitHu’intą
Ų stengsimės su geriausiu patarnavimu tamstas patenkin- v

prie to užlaikome ir dry-goodsm 
rodis shoe store

? W. Broadway, . South Boston, Mass I
j ToL Bo. Bo*ton 27O ! 

j. mac gūnele, 0.

titti&aįeii tr HifttHtoi ' 
Omeo Valamikjb: 

Hytftlu iki 9 vaL Po pietų nū t—< 
Vakaranmo8iki9, ]

6M Bro&dw*.y, 80. BMtūl, 1

Tel, So. Boa'ton B2B ' 
tmm DANTISTAS ■ 1

B M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) , 

LalklnaTperkais oflgų po. MG,
SUS So. Bogfbif* lUflfc

■ . . 0/<ao Valatidot: ’ ‘ '
Nso 10 iki 12:30 ryte fe hUo 1 :KO 5 

iki 0 fe nuo 0 :80 iki 0 y, vafc.
r OGsau nždarytoAf subatoa vakarafe £ 

ir nedaliomis.

4

Ulr-REKOBDAUR PIANy R0LEUAL|
Užlaikome visus rniyjaustus lietuviškus rekordus, k 

fe planų volelius pagaili hitus geriausių l ietuvių du t- Jv 
nlnlnkų. feuupojtHorlų, muzikų ir mvnoTojęistų. Iš ki- p 
tų miestų kreipkitės laiškais, pužjuučdami ko'rėlka- d 
hiujate: grnmafoiių, lietuviškų rekordų ar lietuvlšlm Jjt 
player pianams notų (roils). Prlsfųsk 2c, štampų dėl į* 
katalogo. Mitsij krautuvėje užlaikomė veverykų vy- 
rams, moti-rlirts ir valkams, padarytų iš geros slm- Jj» 

■: ros Ir naujausij) IujiUm- jruriTnedĮiUffv1>E^val^ai»ainį^fe. 
V^l5^V^®ė*Wii^kepULiLŲ, Tmarštūnlųr kalulė-
- -1‘hj. jiaktaižų ir daugybę kitokių daiktų. Visiioiuel > 
, gausite gerų patarnavimų. . . ir
’ . • . • '' » 
GEO. M A SI LIONIS Į

j 233 West Broadway ’ :. South. Boston, Mass. įį 
Telephone South Boston 1456—J. ■ f į

1 1 1““ *' “““““““““““““““““ “
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Pfttoškau Vinco Gutkausko, pirma 
gyveno Mentolio, Mass. Turiu labai 
svarbų reikalų dėl žemes Lietuvoje. 
Pats ar jį žinantieji terašo šiuo ųrĮre* 

’$u: ’ \ . .
A. ZALVIS,

Dorchesfer, Mass.

ATVYKO VAIDYLOS,
■ ■ u-...-, t .-

NEW YOUK.—Atvyko gar
sūs Vokietijos vaidylo’s, pasižy
mėjusieji Kristaus kančios vai
dinimu. Kristaus rolę vaidina 
Anton L.aiig.

Paieškaii .Julijono Lekavičiaus ir jo ’ 
smni: Yįlndo, Vinco, Leono ir Bronislo
vo Kutkausko. Gyveno pirmiau PjiiltU 1 
delphia, Pa. .Tau 10 metų kaip nesujif- į 
rašau. Malonėkit greit atsišaulkt. Jei 
kas jiios pažįstat, tai meldžiu man- pta- - 
nešti Turiu svarbų laiškų nuo Jurgio 
Deksnlo iš Clmrbino. Mano adresas: 

•K. RUSTEIKA, .
- -446 E. 6-th m., ■ --SforBoston, Mass.

3

Teleplione South Bosimi 14.76—J.

; ŠTAI KAME DALYKAS!
■ ' ‘ * A * ’ '* * . ’

.. .. Kad. mes padtrbam’ oyercoat’jį dėl krautuves, Jciuios.^lJįJnĮias pastai 
- - tęS\f lyirg^‘'paifiaiikiti3ja '$49.00 'o* liaįp žmogui ateina pirkti; tai pardave- 
laš phSa^o-karštį .prakalbų *1r .paima $22.00. daugiau ‘kiip tikrai- tas 

. oyėrcoat’as. -yra- vertas. TataLmes nutarėme nieko nesakyti o overkotų
aut orderio padaryti’ tik už $27.00 ir knm tik reikia, tesikreipia pas.:

. MAOTIONĮS^BARANAUSKAS t
320 Harrison AVe.-SNo. 1 Oneida Et., 3-d floor, Boston, Mass.

>4*. -i. ^Tkk,įĮ&WrIl.?354. .. •<« ' -♦ —
. Offlso valandos: 8 A. M. iki 5 P. M. Subatomls 8:00.A. M. iki 1 B. M.

V

F
: . S»*icl

< • Užtukome visokius na-
« . • -/<*** , a*

‘inu forničins. Parduo-

<

■ akių specialistas
|B9».W. BROADWAY

■ VALANDOS: Nuo 9 r* iki' Tt. va*

]
TeI. So. Boston 4000

BL J, C. LANDŽIUS 
| LE0TUVIS GYfexTOJA» IB ' 

OHIBURGAS.
1 506 BROADWAYS
| iSOUTH BOSTON, MAM 

<Ka*flpaa.„G. m. ir-Broadys-ayp1 • 
3 VALANDOS: 9—11. 2^4, 7—0

.<

dame ant išmokėjimo ii1

■ pristatome į kitim mies

tus ir teipgi. perkrans- 

toni fornięius iš vienos

• ' vietos į kitą. ...

GID. LIET. KUN. KEISTUMO 
DE JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
A . v

H- M& . ■?
g LITHĖARIAN ĖURNITVRE COMPANY

S 268 West Broadway, ; South. Boston, Mass.
I Telephone S. B. 839—AV. ' .

‘rgg ,7 . f .

X

A

1d

l

*WJI * I J. IL Al ■! t1 W«UW J

Ofiso Tel,r Soutli Boston 3972—R, 
Rešld—Tek; So. Boston 1912—-W.

- S, BARUSEVIČIUS
; Lietuviškas Graborlus, balsamuoto- 
jas, Real Ėstųt-e ir Publle Notarus.

. 343 W. Broadvray, 1 
South Boston, Mass.

Residenci-ja: 237 D Št„ So. Boston.

Paieškai! kuino, Martino Szeckaus. 
Du metai atgal buvo Ntnv Brilajn. 
dabar prašom atsišaukti ant šio mlre- 
so: .

ANDRIUS I’OŽERA
27 Cross SL, - r Hudson, X Y.

• ■ • (S)

■TBMININKAS*-r- Vincas Zaleckat;
81 Blereer St,. So. Boston, Mšum. 

*’E€E-PIRM. — Antanas. Pastolis, *
146 Bowen St., So. Boston, Masu 

PROT. RAST. — Antanas Macejunaa,
450 E. 7-th St, So. Boston, Matu. 

’IN. RAST. — Juozapas VinkevICim,
906 E. B’way, So. Boston, Mass, 

>IASIĘRIUS — Andrius Zalieckas, 
. 807 E. 9-th St; So. Boston, Man 

MARŠALKA. — Aleksandra. Jalmoka*,
115 Granite St, So. Boston, Masi.

D. IZ K. Keistučio dr-Ja laiko mene* 
ilnius susirinkimus kas pirma nedėk 
Reni kiekvieno mėnesio po lNd. (HM 

-Wasliington St., Boston. Massi 3-ų v. po 
nietų. Ateidami drauge ir naujų na« 

ių su savim aini veskite prja musų ur». 
>05 prirašyti.
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ADVOKATAS
414 Buoadw^.y, So. Boston.

Tel. -S. B. 0441, 
Antro* lu&Os—Vir^a/ jD. Pf B-vti*

GYVENIMO VIETA*.
275 LOlVEtn ĄVE., NEU’TONVLRLE, MASŠ. 

Tel .IV, Neivton 1463—W.
■■B^HH09S3KXQKSSui  ̂r^k-_ ___

Tel. S.-B, 2S05—R. t

IET U VI S .|

OPTOHETRISTAS g
Jšegzaminuoju akis, priskiriu aki
nius, kreivas akis atitieslnu 
blijopiškose (itklosę) akyse augių* 
žinu šviesų tinkamu laiku.

J. L. Pašakamis, O. D.

Ir am-|
I
S

447 Bvomhvąy, So. Bosimi, Mitas. &

1»

šiuomi 'pranešu apielinkes lietuviams, kad atidariau grahorystės skyrius - ofisus 
• Montello'je ir West Lynn’e, Mass.

■ ' ■ S< ~ ■ • 7 ----- ■.—'——•

GENERAVUS OFISAS, SOUTH BOSTONE,
L »

D ■ • , * , .
į 258' We'st-Broadway Tėl. So. Boston 0381.
I ta » ‘’ ’’ . • ? ' .

! ..1 Res. Tel. S. B. 2024—J. ’
t - •
1- ■- •I ’« . •

»

SKYRIAUS W,. LtNN, MAS&S
■ . •' z; ■ J

: ’ ■ ; dUOŽAPAS jmOMSEM . ' - |

611 Sumrnęr Street; Telephone 75106,

—   „■—,—t -------- ... |

’s . ". : .t-.. ; “v.- - - ' •• • ■ J
: Būtelau lktūyimns konogertaųsį patirrmumnįiržidūnt kakbidaikų šaukti^ dįehtį ar naktį / V&žmojū į’ visus: nuėstus nojdiirim 1 

kaip-toli yra, nito ofisų ir už važiavimu nieko nerokuoju. Tad-gĮ ldokvienamė įsikalė ar iiėaWje teiksitės kreiptis pas savitjį-lktuvį. J 
1 :Užtiknna, kad įnaiio patam avinui visi būsite patenkiiųipies aš savo darbųatliekii daug pigiatt negu kiti. Visais reįlmlius’lęvėlpki- ’ 
į į tesu bite vienų iš aukščiau paduotų skytiij. Tai-gi lietuviai remkime savuosius.bimiėrius, o būsime-visada patenkintii ‘ ■’ - • • ’

.2 • »• •• t- ’ A ■ - . . -. ' 1 ■■ - . “ *.l

SKYRIAUS OFISAS MONTELLO, MASS.

■*• Pas J. A. MOTIEJŪNAS; '
V ■ • .r

677 N.Main Street Telephoife 1777—-J.
1 < *

| TEL. So. Boston 0506—W. |.
I LIETUVYS DANTISTAS j 

Į A. L. KAPOČIUS 
|251 Broadivay, So. Boston |
* (“Keleivio" name) g
įgOinso Vaiduos: nu,o b iki 12. nuo s 
gi :30 iki (i ir nuo 6:30 iki 9 vilkam g 
® Sevedomis nuo 9 Jkl 12 vai.’ diena ® 
gSubutomis nuo- 9 iki 6 vuk._ Necl3 
g nomis nuo y Iki 12 (pagal sutarti g.
i^vnžxirrvviiV3iVu-vnzTifrir^^iVniva*yi*vifCirti?ti^Srtx.-v3^,^:.^s^r

> Telef.’ Universlty 1957—\v ufb o. 
'Tel., Universlty 1957—R. -muii:i. 

ADOMAS OWIRKA
Siiraoavun skla.uuri 

Pagrabuš atlieku gerai <v pigini, 
^alna vienodu vist^-. CMlaiketi au- 

..mobilius. 'Vieta aidam dkm<i 
'Ir įnikti.

SS3 C'MBRIDGR STREET 
Cambrldge, Mass.

■■' •'■" 1 • ■■ ■ I II ,- , i « . III !•■■■■

sV. JONO ĖV. BL. PAiELPINEl
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS —• J* L. Petrausku*,
250 Gold St, So. Boston, Mass. 

VxCE-I’IRM. — Kazys Ambrozas,
492 Ei. 7-th St,, So. Boston, Ma«a, 

'*BOT. RAST. — Julius Savickas,
111 Bowen St, So. Boston, Maaa, 

PIN. RAŠTININKAS — J, švagždi*,
171 W. 5-th St;, So. Boston, MaM 

SJLSIERIUS — A» Naudžluna*.
S85 E, Broadvray, S. Bosforu Mauk 

MARŠALKA — J. Za‘H«,
7 Winfleld St, So. Boston, MaM 

Draugija laiko susirinkimu* kas tred* 
uodAldleut kiekviena raSnegla, 2-rų 
po platų Sv.- Petro parapijos salioj, 491 
SI* S*vtfiith St., Soutb Boston, Mate

f.

TeL Main 24^

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
294 WaBhington Street

. ' . BOSTON, MASS. ’ *
Valandos: 9 X 'M. iki 5:30 Ė. M.

’ Giivenimo vieta
10 WiRTHlQF StMMT, E to Bo*W 

TpL $Mt Boątįon

ANTANAS F. KNEIŽYS
kuris tanko Suffolk Teisių mokyk- 

; U ivmžsllnui Real. Katate puiduvi- 
nffjluiu, buuii uiitno ofise kasdleuų' 
nuo ii iki 5 viiintulciR po pietų Įšsky* 
rus 'švvntndleuliis. Lietuviai, kad - 
Tr nūtžni sukalbantieji angliškų! gu
li kreiptis įvairiais retluiluis įkiš 

■nniiie. A. t\ KnoIRlo adresus yriu 
tol®? 038 E. Niatfe Street,- Tek So.
Boston IfitiR . .

*V*. ILŽBiETOS DRAUGUOS 
KAETrORD, OONttKOTICUT 

VAIDYBOS ADRESAI .

Eltib. Mielnlkleu?, pirmininkė, 
44 Cednr st,, Hartford, Oonu,

i i, LnbleklenS, vlee-plrmiuinkG, 
9Ū Sheldon. Street, Hart&rd* Goi»

i'. Lnblcklen§, Iždininkė, ■
£4 Madlsųn St., ^artford, Oonn 

Marijona Katkaųskalif, fin, raStlnfiaMi
16 Atlantlc St., Hartlord, Oom*.

R, Pnndžtenij, prot. raštininke,
19 Walcott Str, Hartford, Oon& 

šio* draugi]osmmirinkimui būna Imi 
antra nedeidlenL kiekvieno m&ue*ia 
baiinytinbje gal^ę* ; 

t^KSfflEBO R. K. DWO«

SOUTH BOSTON, MASS- 
VALDYBOS ANTSAiAL

Pn^WCSKA.Š YL Paniaiittk'tiį • 
3Ha S-th St. Tel. So, B. 33S5—jfc ;

VIOE-PIRM. - X* JnruŠR, ' ■
440 E. ft-th St,.So. Boston,. ***,

BROT, HkŠT. r.4..5WW 
1426 Columbta Rė., Š. Boston.

:m RAST, - K. Kitos, 
^8 R, St.

IŽDININKAS -* L. Sragiafc - 
Iii Bowėh St, ,S& Bmiu MaML 

TVARKDARIS u. Uutok '
A. 393 E. Klfth Su So. Boston, M*m 
DRAUGI JOS-nnraSns: reikšta 

l«ift Bmrnvay, Sm -Bostcm, -MtaA' ’ 
DmgUft savo R^irinkbm judinai'

visokių Žolių, šakniu Bėdų ir tt
' Palangos trejankii tiOc., pųpią^kki-t 25 

Ramūuijliai 20c., Liepoj žiedai iJe.,
ParuSančlūs 20c„ Seiiesų dnkStukčs dėl 
vidurių Iliiosnvhno lėe., Pelines ičc,; 
lėles nuo nervų ISgųsties, beniigijs; gtm

■ ros skaudėjimo ir adšyse užiimi ?5e„ 
mo tenmatUmo. 50c., w strgnų šl-am- 
.dėjimo 50c., kadugių uogų svaras 2Jc. 
Visokios žolės yru pakeliuose su imtu* 
r.i§kals iiuvodyimUs kaip anuos vunmk 
Žolių kutalogų aluniliainė už, io- uratų.- 
Vfaklų knyga, “Aukso AUorolis;" Tilžės 
maudimo, prastu apdaru 75c,. skurkmi 
51.50, celuloido apdnru M‘,not “Vnint- 
k?lls," skutos apdaru <1,251 Kantiškos 
$1.59? Gyvenimas šventųjų, apdarytu, 
U.00. . -, .. . ,

; Viilstal Hito kosulio ir Asthmos $1.75 
ū< bonWų, ’ Už prtaiutlmų roTmoj.unč 
lOc. viršaus Kiekvieno vettSA; 
ftmkftluijjunto liguntų visose npygnnftr 

!** • .. - ■ < __ __
. M. ZUKA1T1S, . nedėMlįni kiekvieną nrtmcelo i^ą »£
W Huto A*, ĖMM N. T **»
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