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MBunBiT turi mbomdv nei ji 
«akM fe pavŽvvnthkM dėl kttalk 
kų •paudot ittitiprinfeBO boa , 
lonMnfe Dievui fe pačiai Balny- 

fe tamfims naudingam^, 
negupkkhaMbažaytiniųindųir 
net negu lieinytinčs apeigos. Pa-; 
kol to nemprii viri katalikai mes 
nefaliniatikėtHMralauktiBpaudoa 
kttti atatiktų Katalikų Bažhy$o« 7 
rimtybei fe p&jjgoma. Žmonią . 
vadai, pirmiausia gi kunigai, t* 
ri akaityti tai sąvo didžiauaia ul* 
daviniu, . ■ ’. >■

. ♦ Kflfem

Or^MGti ĖfctwHįi~
KcdaUkiį fttaMb ■/
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NUŠOVĖ KUNIGĄ.
ĮHIHĮM.M r.

BRIDGEPORT, Ct.—Vas. 
Jikvakaresimisčiai apšviestoj 
gatvėj tapo nušautas kunigas 

. Kr. Hubert Dalime. Jis buvo 
tik' 30 m. amžiaus. Kilęs iš 
Vokietijos, kur tebegyvena jo 
tėvai. Pašautas kunigas mirė 

« ligoninėj. Piktadarys pabėgo. 
Nėrę jokios žinios koks budo 
nušovimo motyvas.

f. Z. -- ------- —Z-----------( .

X - NUŠOVĖ BALIUJE.

; ’ • CHICAOO—Chicago Trach 

.• Brivers :& Chauffettrs unijos 
V’: •
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O Bių jiko suimti Ar išgabenti į

i 
i

'705 lokalaš šeštadienio vakare 
buvo surengęs šokius Ashland 
Auditorimne, kuriuose dalyim- 
vo'. virš 1,000 žmonių, j

Apie vidurnaktį- atėjo-keli 
žmonės ir ūmai pradėjo šaudy- 

. ti į susirinkusius, vieną, Wm. 
Noonan, ant vietos nušaudami, 
o kitus du žmones pašaudami.

Salėj Kilo didelę panika, visi 
puolė prie durų, kad pabėgus,' 
Ape pusę publikos pabėgo; l^a- 
yįį<tyyko pąlfeiją ir ji uždarė 

« salės durti. Likusieji 5Ū0 žmo- 
feių jiko suimti ?ir išgabenti į 

*’S^mlicijos stotį tardimanis.
Taipjau liko suimtas tūlas 

Kssąne, kuris kaltinamas yra 
šatidime, ir dar du — vienas 
buvęs* unijos biznio agentas 
Green ir inušeika Berta.

F
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ANGLIJA NEBIJO FRAN. 
OIJOS.

■» ...........

BERLIN. — Vokietijos lati 
vyno expertas ^admirolas 
von Grapow pareiškę apie tai, 
Iras būtą, jei Anglija susikibtų 
su .Franeija. Tai vokiečių ex- 
pertas mfeodmėja? lladFranci- 
ja prakištų. Sako, kad perei
tais laikais, liada tik Anglija 
susiremdavo su Europos vals
tybėmis, tai Anglija apsfeuhe- 

:žinodavo jūrų mūšiais 'ir. vis 
laimėdavo. Nurodė, kad Ang
lija kovėsi pfaeifyje su Ispani
ja, su Holąndija, su Franciją 
ir vis Anglijos buvo viršus. Bet 
kodėl Franeija dabar stalakio
ja, o Anglija nuolaidžiauja t Į 
tai vokiečių expertas atsako, 
kad Anglijai yra karas atsipri-; 
kiinęs ir nenori tokio žingsnio 
daryti, kurs galėtų vesti prie 
karo, Bet Anglija, žinanti, -kad 
ji karą su Fraūęiju . laimėtų. 
Francijos šansai .laimėti padi
dėtų, jei ji Susijungtų su Ispa
nija, Italija ir Suv., Valstijė-. 
ims*. Bet ir tadarAngtijosp^ 
dėtis butų geresne, neguzvo- 
kiečiij per pereitą didįjį karą. 
Tėčiam to vokiečio nuomonė nei 
Amerika, nei Italija, ųei Ispa
nija neturi jokio iši,;okavimo 
dėtis su Franci ja kovai prieš
* v * >Angliją.

<

r

NEBUOJO BAUSMĖS.
_ jr _____

PRA&A.. Čekoslovakijos 
konstitueiįa turi punktą, ku
riuo pttečiai ~ verčiami Tinki- 
urnose balsuoti. Nebalsavusie
ji turi užsimokėti bausmę arba 
eiti kalėjimai! arba gauna baus
mę ir kalėjimą;" Tai pasirodė, 
kad šitas parėdymas nerangių
jų piliečių nepabaųgino, Pas
taruose Pragos miesto ■ rinki- 
muosė iš 450,000 balsuotoją ne
balsavo 50,000, Valdžia pama
tė,. kad nubausti tiek piliečių 
nėra galimybės ir konstitucijos 
punktas ne vykinamas? ■

REZIGNAVO DĖL LIGOS, 

y ATĖNAI. /- Graikijos pre- 
mieras Venizelosr rezignavo, dėl 
•ligos, Kartu su juo rezignava 
kiti ininisteriai. Naują .^abi- 
neią sudarys Kafandaris, bu- 

: rusti vidurinių reikalų minis- 
terįs,. - w •/ ‘ :

• " \ • ■ ■ ■

PALEIDO KALINĮ. '
‘ . r y - 7

KOMBA^ri (įfiMisis Dūli- 

jos veikėjas Gandhi tapo-'pa
leistas iŠ kalėjimd. Jis 1922 m. 
kovę 18 d, buvo uždarymas ka
lė jiman už agitaciją ppieš Ang
liją. ' . ■•

'“■■ > '1 11 - • v* -į.,. i.ixl»».i7įwi.te.^y

' 18 ŽMOMŲ ŽUVO.
>' ■ "T*"** ' * -

į Ind. — Apie 
žuvo susidūrus

FOBTVBŲl 
18 žmonių 
rivtem -Endiana? ŲmoiuTtiaętimr 
Ųo. tarpmiesti riams. gatveka- 
riaius, Ndlai ftė, - ištiko ant 
smarkaus užsis ikimobties Fort- 
yille; abu gatviekaiįu ėjo apie 
50 mylių į ‘vajšįndą ir susidūrė 
subirėjo į šipulįjtk Laužai tuo- 

’ jaus užsidegi * kadangi vago
nai httvo mediniai tad degė 
smarkiau Ujįis * ir/ didelis 
karštis neleido gelbėti ir dau
gelis sužęstų iž&onių, sudegę, 
kadangi jiems begalima buvo 
suteikti jokios pagelbos. ’

40 sužeistų žmonių guli An- 
derson fe .Tndiątnapolis ligoni
nėse. Abu t ga^ėkariai * buvo 
pilni žmonių ir>pę vienars neiš-1 
rigelbėjo ne sukistas; Lavo-! 
nai gi yra taip, mdegę, Jcad nie- 
kųrių gal , niekad ’ nepavyks 
identifflvųoiu .Jjkšiol iileųtifi- 
kuota tik Drb plskin iš India- 
napdlis lavonas. J
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^PAjEStiYĄ Kėdainių aps^ 
krities. čia šiemet pradėjo 
veikti špifolėję pradinė mokyk- 
lai ifiatytij, kml Ink daug yal- 
kų, lankančių moltyldąt Daro
si pažangą tamė“ rtaiustanm 
kanipelyje rūpėsČiiv vietos Ide- 
lwnor.. ‘d’

Mokytoja Stepanija Lukošy- 
te pilna: genį norą fe ^įesos su
teikimo vaikams! Dievą padėk 
ir šviesk. ’J ■ ■
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BARCELONA — Suimta pen-
- ki sindikalistai, kurie agitavę» 2’vii _\j *  _ iy*_

i.............
* ‘
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SUĖMĖ penkis.

prieš dabartinę valdžią.
W -' . ' ;___________________
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PEIKIĄ WILS0NA>

BERLIN. — Vokietijos laik
raščiai, rašydami apie Suv.- 
Vatitįiu ex-prezįdento' mirtį, 
piktai apie jį rašo. Monar- 
Ijistų laikraštis Kreuz Zėitung 
pavadino jį žodžio laužytoju ir 
veidmainiu. Vokietija, rasų 
vokiečių laikraščiai, pasitikę- 
darni AVilsono žodžiais sudėjo 
ginklą, o. pasirodė pasiūti, kad 
tie puikūs" žodžiai buvo apga- 
vingi. Deutsche Zeitung rašo, 
kad paskui AVilsono grabą eis 
prispaustosios tautos su su
gniaužtomis kumštimis. Tages

l
t.

f 
t

4 r - -- *» . • . • . ¥: ■ v.
’ * Zėitung lygina ŪViIsoną prie1
; Lenino, tik skirtumas tas, kad 
į - Lenino bandymai palietė tik 
f Rusją, o iVilspno palietė daug 

’! tanių. ’

GERBIAMIEMS 
KLEBONAMS 

’ * - t-i

Artinanties šv. Gavėnios lai- 
kuą norime pasiūlyti gerbia
miems klebonams r abelnai vi
siems katalikams STACIJŲ 
KNYGELIŲ ir GRAUDUS 
VERKSMAI. Stacijų kųy 

P' gėlės kaina B centų, gi “Grau-
Į¥i rifts Verksmai’* — TOe. Kleho- 
jjfc /* mutis ir agentams imantiems 

ue mažiau 50 egzempliorių nu- 
i’ . leidžiama 40 nuošimtis. ’ 
j “DARBININKAS“
Ii. W, Broadwty,

4
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PALEIDO PARLAMENTĄ.

TOKIO. — Po didelių ginčų 
Japonijos ‘ parlamentas tapo 
paleistas. Riaušės parlamente 
buvo’ tokios, kad rūmus saugo
jo 5,00()| polieistų ir pasirodė, 
kad jų permaža. Buvo pašauk
ta kariuomenė.

- - *

NĖRĖZIGNUOS.

AVĄSHINGTON.—Nors bu
vo didelių reikalaviinų, kad 
laivyno sekr. Denby ir Attor- 
ney-General .Daughėrty* rezig
nuotų, bet prezidentas Coolįdge 
už juos užsistojo ir neleido re
zignuoti. y Jie kaltinami nele
galiame išraudavojirne. val
džios žibalo versmių žibalo 
kompanijoms* Prezidentas sa
ko, kad jų. rezignavimas būtų 
pripažinimas* jų kaltės. O to
kios kaltės jiems dar nepriro- 
dyta. -j '

UŽDARĖ TRIM DIENcfel.

BERtW.-~LsiU<ra»&,peBts- 

che Zeitimg sulaikytas' trim 
dienoip už atakas dnti tąrptau- 
tiųės ieparacįjų fkomisijos.

• i '
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BRUZDĖJIMAS PLĖČIASI.

v ŠANGHAJZ—Sibire bruzdė
jimas prieš bolševikų valdžią 
tebeina. Blagoviesčenske so
diečiai grūmėsi 'su. raudonar
miečiais. 'Habtfeovske įvyko 
riaušės, kai žmonės atsisakė 
gedėti dėl L'enino mirties.. ’ *•

J ■.
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SUVAŽIAVIMAS 
, UŽSIBAIGĖ, 

■y." t ‘. ••• . •

JNDIANOPOLIS. — Ųvime- 
tine angliakasių konvencija 
užsibaigė.

rJai užsibaigus,.unijos prėzi- 
dentas Levis išleido ilgį, pa- 
reiškimą; kur jis sako, kad šioj, 
konvencijoj laimėjo konserva
tyvi s ųnionizmas, .nuveikdamas 
“griaunančią įtaką kdmuniz-' 
mo.“ jis sako, kad koniuni^ 
tai liko visiškai sumušti, nors 
jie darė viską,' -kad užvaldžius 
suvažiavimą ir turėjo Užtekti
nai pinigų griovimui angliaka
sių imi jos. ' . , /
r Pabaiga konvencijos buvo 
ląimi triukšniinga. Į konvenci
ją .atvyko pašalintasaį .iš uni
jos Kansąs ąngliąkarių vado
vas Aleaiander ŠaivaC Jis įėjo 
salęn ir nuėjo tiesiai prie pre
zidento stalo. ‘ -ICokiuo tikslu 
atvykai šion konvencijont’* 
paklausė jo Leivis. Čia prie 
Hmvato priėjo maršalkos ir iš
vedė jį. iš-salėSį mors Jtosvaį ir 
bandė jiems nepasiduotu Kilo 
didžiausias tiinkšmas ir buvo 
baimeSj* kad komunistai gali 
sueiti riaušes, taip kad reiki- 
jo ir policiją pašaukti. Tntike 
to triukšmo Eeivis fe Uždare 
konvenciją. r

{ >- ■ . _ ■

BTOAPIBtAS. —Premie- 
ras Bethlen irmonarchistų va
dovas Stepas Kakovsky, nega
ilėdami kitaip siiaitaikin 

jam Wt vUnąMmtįta iUfltis. įtari eiti drikovoĄ jfabl

A*-_

PALAIDOJO? . -

, AVAŠTONGTON.—Kx:jprez. 
vWition paprastoiūti iškjįmė- 
iiiis tapo palaidotas Bethleiiem 
koplyčioj. Pamaldas laikė trys 
prezbiterijonų kunigai.

i k: - •• • .
* NAUJASIS‘0 ARAS 

f SUSIRGO.

, MASKVA Rąstjos naujai 
aprinktasis raudonas caras Ry- 
kov sunegalejo. Jis ęerga ne- 
virškfeimm Daktarai įsakė!

Mnuię iUSris* I

• I 
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GM’Tj&SITRĄUKS. ’
T ALKI DAS. — Gerai pat v- 

rūsiuose rateliuose ttikrinama, 
kad Ispanijos diktatoriusjPri- 
mo de Rivera, po keturių mėy 
nėšių diktatoriavimo, rengiasi 
pasitraukti ir kad jo vieton už 
kelių dienų bus paskirtas kitas 
žmogus Diktatorius . netekęs 
armijos paramos fe karaliaus ir 
jo (įvaro prielankumo.

Tikrinamą, ■ kad kartą Riye- 
ra pildavęs karaliui ilgą sąra
šą žymiausių Ispanijos žmonių, 
kuriuos jis nori ištremti iš Is
panijos. Karalius peržiūrėjęs 
sąrašą ir pastebėjęs: “Jūs už
miršote dar vieną vardų” ir 
parašęs apačioj ‘ Alfonso.” Ri- 
vera tada sunaikino sąrašą.

Karalius Alfonso manąs pa
skirti premieru’gen. Valerieąio 
Weylei. _ - x •

Fsk.

MOKYKLALIAUDŽIAI, O 
LIAUDISMOKYKLAI.

Žemaičių Kalvarija ;(Telšių 
ąjtikr.). Čia buvo, valsčiaus 
tarybos posėdis, kuriame buvo, 
iškeltas klausiriias, ar uždeng
ti Jezdauskiškių kaimo’ mokyk- 

(lą, ir jos, vietoje atidengti Geg
rėnų bažnytkaimyje, kame yie- 
tos klebonas K. Kisiėlis pasta
tė namus mokyklai ant bažny
tinės žemės ir vaikų, • norinčių 
tą mokyklą lankyti, randasi 65. 
Dauguma vaikų vietos dvaro 
kiuniečių, q tuo tarpu Jezdaus- 
kiškių mokykTę. telankys Ubai 

patogioje vietoje. Tokiam su-' 
manymui buvo daug priešingų 
tarybinįnkų, o ypač viršaitis. 
JėzdauskiŠkiuose mokytojauja 
jo duktė ir mokykla randasi 
pas jo' žentą, Š-mą.

11

i TEIZIŲ KAIMAS, Šventeže
rio v.) Susilaukė '.darbštaus 
inokytojor Įrengė ir suaugu
siems vakarinius kursus.

KIEK AUTOMOBILIŲ 
VOKIETIJOJ.

f BERLIN. Vokietijoj auto
mobiliu ir trolių Yra 152,329. 
Vokieti jo jautomobilių ir trokų 
išeina po vieną ant kas. 400 
žmonių,/o Amerike jų atseiha 
po vieną ant kas septynių žino
mą. , i , • •

FARMERIS UŽMUŠĖ , 
KETURIS ŽMONES.

‘ LAKOTA. X. T). , -Faruims 
Tlieo Larsen, ties Edinburge 
norėdamas pasiimti savo , glo? 
b.on sifvo 4 m. dukterį Tliolma, 
nuvyko į Klotėn ir ten užmušė 
savo pačią, dvi jos seseris ir 
jų brolį, • kurie bandė ..neprileis
ti išyogti vaiką.. I>askui pasi
griebęs dukterį parjojo namo,’ 
bet tuojaus tapo suimtas iy pa
sodintas kalėjimam ’

« į, /_ ■ •; - a -/ •:--r. --į ;

! LECKAVA. Per Kalėdas 
mokykloje būva suruoštas va- 

“Jurgis Žibu
rys.“ Tvarkos nebuvo, neš sa
lėj vaikščiojo ai kepurėmis ir

karas, vaidino”
rys/

rusiškai knlbejt
Iš gante pe

ir duodamos liiiosybėspastšo- 
keję lanko naktimis t garsius 
Nemunaičiu “vakaruškų, gir
tuoklystes ir vagilių kursus. 
Girdėtis, kad tuoj gaus laips
niui garsių ištivfekėįių, - gir-, 
tuoktių/vagių įr mušeikų. Jei
gu,’ gerbiamieji. panorėsite ži
noti apie tai, kurie Nemunai- 
čio kursistaL išlaikė kvotimus 
su atsizyąiėjimu, duosime tele
gramą. . I

■l

D1BBIKIHK«I

8LB4TOMIIS,

DARBININKAS į*. ‘ 
. M« Bro*dway, Boaton 27, M®* 

' Iri,: fisuta Šėitan tt.nJ. ’ 
, ; .. . ' ........ ........

.yius. Svaigalų įstaigos-prh|į>\|B 
ju? būt uždarytos apskn^ 
miestuose nuo 10 vz.vakąro ijį ;'.3 
9 rjdo, o kitose vietose nuo M; .O 
v. iki 8 v, ryto; didM^iV švęs*--SI 
čių dienomis: Kalėdą,
Sekminių pfemą dįęnų, Naujuh^į^l 
se Metuose, Visų, Šventėj fe 
iinių dieną;^hnątĮįemąti.'ir*' S 
kitais \ šventadieniais,. Didįjį Č' J 
KetVfetadrenįlK -Penktadienį 
šeštadienį, Kalėdų, Velykų ir 
Sekminių antrą.dieną sy? įstai
gos uždarytos ligi 1 v, ryto; 
valstybinėmis šventėmis užda
ros visą dieną, šešetą dieniais— 
po 4 V. vakaro; Šeinio arba sa
vivaldybių rinkimo metu. — vi- 
są dieną... • •

. ' - - ■ _  -;1 f- — - ’ i ■
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MISIJOS..

Va|įai (BiržųJpasvalio aps- 

krities)., Čia prieš Simono ir 
Judo aplaidus buvo atvykęs iŠ 
Ukmergės Katalikų Misiono- 

’rins, Kazmieras Kapucinas. Per 
tas 5 ‘dienas griaudino žmones 
savo pamokslais. ' '

Žmonių puvo gan daug. Tik 
gaila, kad’ nevisi vaškiečiai 
katalikai, buvo to misidnoi’iaus 
pamoksluose, o ypač jaumio- 
liai-lęs, kurių širdyje jau atša
lo tilrėjinias. Tiesa per pa
mokslą buvo..girdimas kur tai 
už šventoriaus girtuoklių rėka- ___  _
>ĮnMw; -tai Rtfeig&e

k ' .įjĮ i j. ♦ j*. tt ‘’fc’vr . ? J- < *
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PRIEŠALKOHGLINIS 
* MITINGAS. r*,

■ ’ . .*,►**■ 
■■—* j*’Xr

Švėkšna, 7—1 '(Eltos imr.). 
Sausio“ 1 df po pamaldų'* tięs 
bažnyčia įvelto vriešallmholi- 
his niatingasv Patvirtintas-vie^ 
šu balsa^iniu valsčiaus taįrhds į 
mitarimasapie uždarymu y W : 
ąlkoholio gėralų-fetaigį. ? Nm ? 
■•balsuota^ neleisti' šiais metaį 
jokių; girtybes įstaigų, kaip į 
traktierių ir aludžių. PB7BI

eieililčėliai kurie gr‘iaitnarbW^ 
nyčias, šmeižia tikėjimą, o sta
to' maušiukams koplyčias a^į- 

. duodami paskutinį grašį už,tę- 
nuodą. '

t ■ * / '
MIŠKŲ URĖDAMS prane

šama, kad tiems kaimainsį ku-. 
rie tnri servitutų ir bendnj ga
nyklų teises iki jų likvidavimui 
(panaikinimui) ? ganiavos tei
sės ją nesusiaurinamos, tv • y. 
minėti servitutų savininkai tu- 
Vi teisės ganyti įvairius gyvu
lius, kurie yra pažymėti jų do
kumentuose. Buvusių feavinin-

t ‘ V ’
kų miškai pereina valdžioio 
drauge su" ganiavos teisėmis. 
Be to, pranešama urėdų ži
niai, kad tiems piliečiams, ku
rie turi servitutų ir bendrų ge
ny Idą’teisės ir negali jas doku
mentais išrodyt“, bet tik liūdi- 
ninkais, ir jeigu ligi 1914 me
tų, nros ir sū pertraukomis, jie 
maudo  josiK tai laikinai, iki bus 
servitutai panaikinti, leisti to
kiais servitutais naudotis.

Paimania/dalinti nauji dva
rai: Kėdainių apskrity Paža
idų, DeirBltiliį Radžiūnų, W- 
kavišldų, „ apslĮT. Talbprišltių 
Vaizbfihiškių, Keturkaįmio 2 
dvarai,- . /

W < -

PUSPENKTO PŪDO AUKSO 
VĖJAIS! .

• - / '. ' •

1923 m.,gruodžio D d. Sedos 
vidurinės. mokyklosDirekto
riaus p, Misevičiaus buvo su
rengta- vieša paskaita • “ Pini
gai. ” .Paskaita buvo labai įdo
mi ir naudinga. Šioje paskai
toje buvo leista daug, piniginių 
dalykų kuriuos minėtas asmuo 
^an įjačiai paaiškino. Labiau
siai stebiną kiekvieną, kad Se
dos valsčiuje, sulig surinktą, 
stątistįkos žiniij,^ vartojimui 
tabako . fe alkoiioĮrįių gėrimų 
Suvartojama laikė Į metų pus
penkto pūdo’' aukso- Bitą Sumą 
;simąudį>jįis madingiems daly
kams, , &dos-'' miesteltiF iMke 
10 .metų būtų galima padarjri 
grmžiausimį • . ■ v 

1 ' ii
PERDĖTA TĖVU meilė —

TĖVU IR KRAŠTO 
NELAIMĖ. .

Gal niekur nerą taip i stv ir
klinių pusbernių ir vaikų, kaip 
Nemunaičio m. ‘Galimas dar 
pridurti, netrūksta ir iŠdidėlių 
bernų; yra bent keli girtuokliai 
ir mušeikos. Kaip vokiečiai 
draudėsi iš Lietuvos, - tada pa* 
lys Vietiniai žmonės savo teis
mu sušaudė 4 Nemunaičio m, 
vagis plėšikus ir iki šioliai bu
vo tyk-u, gražu. Bet pradėjo 
Vėl rastis ne tik iš tarpo dide
lių bet fe iš’ tarpo mažų girtuok
lių ir vagių/ Kas čia ’Mtas ta
rnui O gi tėveliai ir motinėlės, nę mafetmečiams/ nurigėrų* 
kurie taip aklai,myli ir gerina aiemm mainais už javus ir lt. 
wavo pusbernėlius ir pusmergė- .

;. Svaigiųjų gėralą įstaigos iš
kaba turi atatikti įstaigose rib 
šiai, patentas privalo būt’aiš
kioj vietoj. Neleidžiama kiti 
ktio prekiauti kas nėra leidžia
ma patento rusimi. Prekybą 
•turi Vėsti, pats šeimininkas. 
Mur iMrdavmejamat tik išsiųe- 
šimuijr neleidžiama gert svaiga
lų krautuvėj ar pardavėjo bu
te. 4 ’

- Svaigalų įstaigą savininkių^ 
negali, būt tetilpo ^nuteisti už 
garbę įžeidžiančius dalykus, už 
slaptą degtinė^ varymą ir1.1. 
Drąuttlžiama pardavinėti degti-
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' . PILIEČIŲ KLŪBAŠ.

' — i
Raseiniai, š. m. gruodžio? 19 

d. įvyko Piliečių Klubo metinis 
susirinkimas, kuriam buvo pa
tiekta metinė atskaita ir įvat- 
rūs..pTŪnešimai. Per 1923 me
tus, kaip, pastebėta iš Seijiūn^ 
Tarybcfe' pranešimdf jįąmea 
•kreipta į KĮūto Itultūtįąimą- 
Klubas gražiai atrenioĮįtuotas 
ir , dato;1 gero* įspūdžio; Prie 

; Klūūo yra knygyhaš su skai
tykla, scena ir biliardas, ~ Klu
bo'salese sukasi visas Raseinių 
kultūringas gyvenimas. ~ Čia 
statomi ‘spektakliai, daromo* 
paskaitos ir įvairiausi pasi
linksminimai. Klubas savo lė
šomis užlaiko 4 gimnazijas sti- 
pendijatus. Reikia tinkėtiKlū- 
bni 1924*ūiętaįs pasfdarjfei tik- 
m kultūros židiniu. >

. WRSSMĮįMMŽjk .

Kaimo B. mokyklon, kur ūio- 
kytojavo , lietuvis mokytoj^ - '<1 
buvo atsiųstas lenkas mokyto
jas. Iš tos dienos vist ųmki*: >] 
niai apleido mokyklą. 
nes subruzdo, pradęję sitipti^- ?/ 
ti delegacijas tai šen tai ten fe- 
galų gale žmonės susilaukė vėl 
savo lietuvio mokytojo.

MIŠKAS KARO PARĖG$- J 
LIAMS.
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Šiemet J
ro! padegėlių apiTipinimą mišku^ 
medžiaga. Dažnai piliečiaį 
žino, kur tuo re įkalu 
Miškų Departamentas jpaved^^sl 
mišką ąredamiis įsakyt 
ninkams, kad jie- tairinmk&yMl 
praneštų kiekvienam pdi»ČiMfl^S| 
raštu dieną* vietų ir skaibig|| 
kietineferių miško medStaitaįHI 
kurią pilietis gaus einant MjjžįM 
ką Komisijos nutarimu. <• SĮBKI 
parėdymo pildymą turi priilfc®**| 
ift miškų inspektoriai. ’J
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j / ; (Amerikos Lietuvių ęooperarijos Darbuote)

j«ga to taip meBgottitvoti. Xtatuva<i burti nomatanreta 
Uįtony tai* pirkta** M OrttaŲ* Menamo ir Dniepro tmp 

tento iituot kelius labai pehingta esant, nore 
reMtaųrteigč Lietuvoje dideliūM prekių sandėliu* to apstatė juos 
sava.sargyta '' Laitai bėgant šitie sandėliai virto tvirtovėmis, 
otrtrtirtta-“nriestflta KrikurieMųtaeriųuteUikaįtateų 
uų, kąip, pavyzdžiui, miestas Polęck, kursbuvo valdomasRor- 
mauų tatagaitačio Rongvold’o. Visas krtatas buvo ^dalinto į 
daugelį mtaų kunigtikUljų; gyventojai buvo tietuvta, gi vati 
tai* nemanų (JOJį Aitose kunigaikštiJose viešpataverpui- 
kiausia tnurka, ir kėlė pavydo kaiminingose slavų tautose.

šjto pavydo vedami Dniepro pakrančių slavai, kurie buvo 
' ukiaįnųto rusų prabočiai, trolta kad normauų tatagdMta 
valdytų to jų ŠąlU išritoe Oetuvon p&ritatiūtat
siūlydami kmtigaikščini Riurikuf Kievo Didžiosios Kunigaikš
tystes karūną. Riurikas, gal būt brolis ar jaunesnis sūnus ko- 
Mo ųorrnmų km yridb iMurta 4ri&
karūną to nuVyko Kievan su savo normaniškais palydovais/ 
Šįūrto aiMi tiešpatavb Rusijoj iki Įtito štotomBČio, pradžio- 
jė kaipo didieji lęųnįgaįMčiaC o vėliau kąipo carai. KM pas* 
kurinis Riuriko ainys numirė Maskvoje, Rusija pergyveno be*’ 
tvarkės laitatąrpį, koLbajorai išrinko caruMykolą Rąmaųovą, 
kurio Wm3^(& buvo lįętaMškds MHfc/tero ruožtu, Roma- 
novai viešpatavo keletą amžių^ mylimi to gerbiami Rusijos žmo
nių. itavatnąs faktas kad rusų tauta dū kartu Bstolnko sav^ 

marmanus arba normanizuotūs lietuvius*); yra 
vtotaučių tattočingu (disputatious) bū

du., M^šremiaran pasakoriM to priešginos, galhttys gųiūyties 
dvyliką valandų ištisai nepasakydami nei vieno protingo žo
džio, rusai negąti niekados.sutarti. Aiškaus proto to praktingi 
wmąnM, Jgupus idebū, bet gausūs^darbais, sutaikmdavo 
juos^stoy&WtoWte^  ̂ _ /

" Normanai nesilaikydavo nuošaliai lietuvių; taimgaįkšižai 
to jų <£aiydovaį vesdavosi su krašto moterimis, to.laipsniškai 
paskųsdato vietos gyventojubse. Normanistas jų kraujas**) 
davė tiek eWgijos iki tol nežymiems ifetaviams, kad šie nu- 
galėjo totorius, rusus, ukrainiąąius, lenkuoto teutonus, savo 
šiaurinius kaimynus. Penkioliktame amžiuje Lietuva pasida
rė milžiniška Didžioji Kunigaikštija, kuri apėmė visą Ukrai- 
nąto didelę Rusijos dalį- Jį sulose labai didelį vaidmenį tarpe 
slaviškų kraštų, turėjo puikų to aukštai cvitauotą tani^ikš^bli 
dvarą (.Co»rt) to traukė savesp žymius svetimtaučius, poetus toj 
mokslinįatas.'' Rusijos bajorai, priešingi savo xjayųv tiranijMy) 
bėgdavo Idetuvon kur būdavo svetingai priunti. 'Taip buvo at-' 
sit&ę su garsiuoju kunigaikščiufKurbslau, mirtingu priešui 
caro Ivano kiaurojo. / < i ' i

' . * ' (Bus "daugiau) ' / a į
■ : < - - a- ; A- - }

I *s » " ». (.

* > Autorę tankiai lietuyiys vadina slavais arba normanizuotais; 
slavais. y)

. **) čia Dostojevskąite keliems lašams normanisko kraujo pri-l 
skiria nebūtos galybės, užmiršdama pačių lietuvių pastangas ir kitas) 
apystovas. . - "■ l. . . • ‘ . !

o

gu apyskaitos kaip reiklu neve- 
valst. ir į iši Illinois valst.) Jas 
damos ir ndriams, kaip ant del
no neišduodamos, tai kaip jie 
gali būti geri koopęratoriai, 
jeigu jie neturi til<?gti žinių a* 
pie savo krautuvę. ' ■

’ Tai viena.

■ Antra, reikia žinoti, kad ko- 
operatyvėms krautuvėms yra 
sudaryta tam tikra pritaikinta 
Imygvcdybos sistema, labai 
lęngvcto aiški/ Bet ją reikia 
sužinoti, išmokti ir įvesti. Ačiū* 
pi evuį, šiandieną Jau kiekvie
na mūsų kolonija turi hent vie- 
įą-kitą lietuvaitę- išėjusią 
knygvedybos (book keeping) 
mokslą. Kodėl jų nepakviesti^ 
kun darbiu t KolTcrautuvę dar 
mažutė, neįsigulejusi, kol nėra 
Iš RoknygvedęM 
tars vakaram reikėtų paprašy
ti tokią foygvedę poių vajam 
du padirbėti (žinoma, už tam 
tikrą atlyginimą).. Bet bizniui 
gyvai einant visada apsimo
kės laikyti to nuolatinę knyg- 
vodę, kuri juk gaištį daijM- 
dėti ir prekespardavineti? Mū- 
kų gi mergaitės nesibaidys sa
vų žmonių ir savų darbų. .Ar 
ne vistielr joms — ar pas ame
rikonus 'dirbti,, ar savo tėve-, 
lianis to broleliams patarnauti
— jeigu' jos ir,čia tiek pat už/
sidirbs. Čia dar ir maloniau, 
nes jos žinęs, kad jos dirbs lie
tuvių brolių gerbūviui *įr jų- 
vardui pakelti. - ,

I ■

Tik jos viena turi atsiminti: 
pirma negu stotų į tokį darbą
— tūri su,juo:apsipažinti. Ne
užteks, kad jos bus išmokintos 
bile biznio knygas vesti. Čiaz 
reikės dar sužinoti, kaip veda
mos* kooperatyvės krautuvės 
knygoj*. (Betartume išsirašyti" 
iŠ “ The Cboperati^e League of 
Ameriea, 167 IV. 12-tli St. New 
York City” — Įmygą ’ vąrdiG 
‘1 Co'opėrative Accounting.y’. ,

Kitas paskatinimas bus ki- 
tame-numeryje. ‘ k-

J
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'Beveik jau bus meEf/'Hptvama vaįst; iš Mmliigm 

‘4Darbimūkas*? ėbiė daug įr|visas pasistosiu nors trufių- 
pląčiai rašyti aį^ kooperuotiIpai “Darbininke’ aprašyti. Vi 

Buvo aiškinama,, kasotai siėnfsbusindoniupatirti, kaip 
per judėjimas, kokie jo tikslai, teta draugijoms sekasi. Be tų 
piigrmdiniai dėsniai; kur ir 
taip jisai Įvairiuose kraštuose 
plečiasi ir t. t. .

I Plačiau po jpasaulį • pasidai
rius,. dabar bus jau laikas ap
sidairyti ir pę savo kiemąrpa-* 

?žiųrėti, kas mūšį, lietuvių, čia 
Amerikoje buvo nuveikta ko
operacijos dirvoje. . t 

; Čia ’ juk' lietuviai ne visai 
snaudė toje dirvoje. Daugely-. , . , 
je mūsų kolonijų. darbininkai'vai »ai to 
buvo sukrutę vienyties, tad 
bendrai pragyvenimo reikalus 
aprūpinti. Didžiumoje vietij 
kiek padirbėję nuleido rankas; 
kai-kur dar ir dabar tehekriita. 
Mūsų spauda mažai tesekdavo 
tūps jų kooperatyviusAžygius  ̂
Jie patys ar nemokėjo, ar ne
norėjo nei 'gįrties, nei skųsties, 
nei savo reikalų ir trukumu 
nurodinėti^ Krutėjo tyliai ant 
vietos * ild, pagaliais,, pereitą; 
vasarą, taip jiems -bęstorapš- 
fant — užklupo- juos visus L. 
D, K. S. sutautimaš -- stumti, 

! pirmyn energingai, kooperaci
jos reikalus. .

Kas jau nuveikta?

"MPradesime nuo ’kooperatyvių 
krautuvių.< * -

Rašančiam šiųes žodžius tęs 

esamą dar tebegyvuojančių 22j 
liet.. kooperatyvių. krautuvių.: 
P tų 16 stiteikė apie savęmo-j 
idų tokių žinių (1 — iš Newį ,s. 
Hainpsliire valstijos; 4 Jš Ma-: 
ssachustas valstijos, 2 iŠ Nei/ 
Yorko valstijos, 5 to'Rennfcyti'

, , ,, liįT __________________ _ ______ _______________ __________ ________________ę-~-----
' z t ' \ '* ”A 4F AI V1 Juonių, rengėsi papasakoti ką nors rimtesnio.

utKAoAi £hvuUj -
\ ' ■ • •

-‘T* t1 l*’

4 ttte <■,’

i>liBhed every TŪBiSHY, tTHUliaOAY and gljJfcRDAY

nTHtoJUflA2f R.d GP LABOR

^W»Kaąęe Xer>*m " “ - *.... . -- ■ "
A£“

I

'.įhąrįTj,,.

■9r - > ’*'

f

V

"5-

".- «*

Į

*; >: -• '■•

• - l

ją.
!

, ___e« < «. * v • *.**•■ * * * * • t*-* u

, jfetaly *.•

; Ai; Ar f-——* -------

! Dostojevskis
■ C ” ’........... ■ --- - - - >

; ĮŽAMGOlS VIETON. .

: . Pasta?aitris Įrikris Mūriuose savotiškos ir irta
- patį keistos ūjmM^*kv®arsiuosius pasaulio žmones sau ptisi-
‘ , A^e IBokeričtų fcriįo. lietuvį nąes jau pripre-tom ne-
į abejoti., Dėl filosofo Ę, Kanto tebevedanti gtočta D'abar-gi 
į atėjo didžiojo Dostojevskio eilė. Ugšioh platusis pasatas- gir-.
dWvo apie dydį poetą Mickeričįų tatoo gririans^

- naujųjų laikų filosofą Kantą kaipo vokietį, apie gitiausį pa- 
; saMo raj^toią^sikoĮogą P. DĮstoįavri? kripe ju«ą. saū-.
- ri®į spiriasi įrodyti šituos,> f&ągyfetr4šy^l<i^riaiB?

, šitų įrodymų y?Mri|ingi. Jri kaikukie jųto yrann-
: tai visgi aišku jog įtotųrių .taaūjas davė Lietuvos lai-
' n^paprastri daug įyąi^pririųgem^^
. itamių, korių gams pariįydo po risą pasauk ^eook jbkiiy 

; BMenegriima iš to ^vadžioti jog dabartie mūsų karta yta: 
~ lygtai dydi kaip k* asų-b&ų n^ūsų milžkiai, pasaitiiįės žvaagž-; 
į vertą įsiteaįiyti, j« ir mūsų jariiūį sekdama
;; ąaiw pranofcėjųrgM^^^avyseS, griętų siėįti pasalūniųJde-; 

/ii^igiesįąną š§ii^ąmų atMtyfeų. ^'Keikto W mokstąį 
^įi^riąditobotogati^/įkwimo*>

KNWA APIE DOSTOJEVSKį. - 
f ; • ■ A • . .

-Bei Dostojevskio, lietuvystes M-kasr dar nedaug rašyta.) 
Į^H Idtasimų UtįtėtšėniSi pasirodė anglųjkalboje knyga pa>( 

pačio, Dostojevskio dar- gyvos dukters^ Liudmylos:
®DOR DOSTOEVSKY: A fitS&hBTABK0ŠEWŠ5W4 

, GBKY,SEWHAVEN; YAL? UNIVEKSiT¥PKESS,1922,”l 
! įčioBii dar ir ttMųįif £ad. ji mMkfiftili <9sSiiito it vi-i
- hi^^šų toūtas būūą, de^ą. kartais labai aišltindaA
? UM^įrturių ktiibę. įiudtiųda D^stojevritate matyt lietovBsj 
; pažįsta tik is vienps Vidųno kny^os^4Ita iįttoaniė dtasle passė | 
‘ ’ Wt daus fc ptesent? * kuria jį reįriasi ir sū taria Stakiai to kiai-
. iiftKįgaį pwRenkta Jęs'stambįausia to dažnai kartojama kfed- 
’ <įi, tai nežinojimasjog lietuviai yra visai atskira to savystovė 
> yųsįlę į Ii naiviškai tikš nešimą iš tar ištrauktai pasatai būk 

tai ka&kota slavų to finų ųnriuyš -persunktas norma- 
; to£taaujū; normanris ji skaito to visus, Lietuvos kunigaikščius 
^ Odidtas. Tai tik griiži paį^a, kuriai šviesesnitarias Vare 
• •: |^ai įtikės^ Doštojevskaitė mažai vertina slavų m# Ii’ daug 
r takočiau stato lietuvius, ypač tuos tarie iCjes nnenHm®r ttiri 

AhėtaaĮ, ji priritiriąžpffiriųkinujuL to 
kįtaei taž-kotaoo magiškos svarbos, kas to-gi pasakomis kve
pia, \ šitie tokiti jos knygos sijpnūmri, spėjame, paeita Iš to,

- tari Ši taiga. buvo parašyta pastabomis, ląripait is -jos pra* 
gyyėnimo šaĮtinio. Taip kept ir ji pati įžangoje pasisaką. Ąnt-- 
togtritas, tayga rodos taikoma Amerikos publikai, tari labsū)

sensacijas tobta^je paskendusį nebeįrtengiąį smulkJ 
^tneaas giiinties. Tad daugeliu atžvilgių įdomus'veikaįas topo 

įįg-to tyčia fantastingais ptošimtaymris atskiestas. Wetak) 
; kiek ji liečia rašytojo Dostojevskio kilmę ir gyvenimą, ji y<) 
S įdomi to mota dtag ntajo^ šviesos į jo gy-j

nąhei darbus. ToM manoma, esant pravartu to mūsų ri-į 
Wminą tap^tatoriiąu šitotom nauju .vekalu., „ ¥ j

K. Pakštas.)
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16-os dar neteko gauti jokių ži- 
piųpiš dviejų CanįbridgeTo 
krautuvių, iš AVestfleido' krau
tuvės, iš dviejų Fittsburglfo 
ir iŠ Wateiburio‘ krautuvės,

'■ Teko taip-pat patirti, kad 
29-ios lietuviu kooperatyvės 
krautuves jau atgulė į grabą. 
Teko gauti ^inią apie 16 iš tu 

- “iiabaŠnintaį’Į Būtenk taip 
i ilgai jos gyveno, koltię buvo ja 

kodėl taip ne laiku 
kojas pakratė.

C Su 4‘Darbininko4 ’ skaityta; 
jais vėliau.teks pasidalinti ži
niomis to apie tas veliones. 

Pirma negu imsime atskiras 
draugijas aprašyneti, man rūpi 
'išreikšti Čia vieną-kitą ne tai 
prašymą, nė tai paraginimą,'

■ —v z
• Reikia vesti knygas.

Mūsų krautuvės betiriant 
metėsi tuojau į akis vienas* di- 

. džiausįs trūkumastik vienoj- 
kitoj vietoj -šiek-tiek tvarkiau 
■■yra vedamos apyskaitos. Di
džiumoj krautuvėj nei vedėjai, 
-nei direktoriai negalėdavo pa-' 
sakyti tikru skaitlinių — aįei 
centui. Knygos vedamos daž
niausiai primityviai pana
šiai, kaip dar Nojausjaikais—• 
kai-kur visai net nesūvedamoš 

ta sužinoti, kad Amerikoje^metines 'apyskaitoj; kur ir su
ėstam dar tebegyvuojančių 22 į vedamos — tai niekur nespaus

dinamos ant tanh tikiu .lapelių 
to nariams neišdalinamos. Tai
gi ir paklausus apie krautuvės 
stovį —^dažnai gaunĄtik apla
mų skaitlinių, — vielomis šim-, 
tinėmis ir tūkstantinėmis. Jei-!

Vi
siems nutilus senelis pradėjo: —-.“NeproŠalį, mielie
ji, bus jums pasiklausyti pasakojimą apie sodžių, 

: tariame aš gimiau ir auįfau., * ■' * -

\ ŽĖMAIWS@E«ŽIW.
■ ’ c. J .. /

• Ištolo pasirodė man žalįumynuose'pasl^dęs-že- 
maičių sodžius/ Prisiartinęs Įtiek arčiau, pamačiau 
daugelį pirkelių medžiais apaugusias, v

par neįžengus' į sodžių, patilto mane gauja nam- 
sargių šunų. Viens iš pryšąkio, kitsis užpakalio, o 
visi sieke prie vieno tikslo, taryta sužinoti,' ar garf 
džios jnano Itinkles, Tas man pasirodė peiktinu da
lyku. Etinis dienomis reikėtų.rišti;; viena: niekam 
dieną nemalonumų nepridaro, o antra: dieną priris-. 
Ji išsiilsta^ ir naktį geriau saugoja namus.

Prieš-mane matėsi kalta nuo smelm galvutė, ta
ri sodžių dalija į dvi dali. Ji buvo iš abiejų pusių ap
tverta virpais pinta tvora ir apsodinta medžiais. Iši 
gatvelės pusių, po dešmėsto kalins eina šiaurūs ta-i 
keliai,- vedantis į pirkefešį Pirkeles nedidelės, su-i 
smūtamos, mažais bftngais, apsamamiotais nuo se
numo šitadiniais stogais. . Prieš* pirkelės iš gatveles; 
pusės randasi darželiai žiogreliais aptveiti; Juosė 
žemaičių dukreles tankiai randi dainuojančiąs ir prh 
žiūrinėjančias sata gėleles^ Darželio pakraščiais.su*, 
sodinti stlyyų (beždų) ir jazminų kerai. Ištolo uzta * 
ji tų to lįtų gėlių gardžius kvapsnins. Teitai ran> 
dari aptverti sodneliai, prisodinti įvririų ylūsinta 
medžn, kaip štai: obeliiiTvyšnių, kriaušių, šlyvųir 
11, DHėsnmw mefetiose įįiūsyti įltileti.ai varnė
nams, Užtai paukščiai atsimota gerteųm žmdnvms 
savu gmsmel§niis^kn^Qt4\tao ryto iki vėlybam 
karub •neperstdja skambėjusios, i . ~

Prie gatvelės pamatai seną, aukštą, medinį kry
žių, papuoštą įyaiTausiomis gėlėmis. Kitose pirke
les pusėse randasi trobėšiai: tvariai, daržinės, jau
jos irsvimriiai. ' - ~ ..

Taip trobelių randasi daržai tvoromis aptverti, 
juose. auga:vba^jiviri, kopūstai, morkoj ridikai, stv 
tiniai, svogųnaiir 11* ‘ ”

Toliau matytiš s;u ilgėm svirtim šulinys, iš-ku
rių dažniausiai patįs žuuuies gėriu, ir gyvulius-gir
do. .
y Už t rotorių prasideda pievos ir laukiu? * (1

Vaikei dajyseuriiut tebetalbunt ėmė nerimauti.
-kaBritų m^tydamfa vaikus tarp***

f

' i

i

.. . 1 -i ' . ‘

'nelispasakdtįįne apie patį sodžių, bet apie sodžiaus, 
žmones, prigimtį ir 1.1. ”

■ Kitą sykį ryžosi1 apie tai senelisA’ailpniš to papa- 
srikoti. Ir kada visi vaikai susėdo į savo' vietas, se- 
nelis pradėjo; •< f ■■ ' <-

r • ,
Baigiasi naktelė. Mūsų sodžius randasi lyg už

snūdęs. Bet štai rytuosp po truputį pradeda švistų 
Pirmas pabunda vyturėlis, kildamas aukštinto Spar
neliais plasnodamas, pradeda savo giesmelę; žadin- 

i darnūs visą prigimtį. ’ Po to pabunda visi dienos dai
nininkai ir pradeda savo rytmetines giesmeles? Tuoj 
sukyla visi sodžiaus žmones. Kiekvienas stveriasi 
savo darbą. ^foterys'Sų milžtuvėmis skubina karvių - 
'milžti; vyrai išvakarių išsikalę (ištynę) dalgius, sta* 
bina į pievas, kelAJaj? su rasa, šieną plauti; pieme* 
nys dainuodami .geną’ į ganyklas bandą ir ti ti

♦ Paskui sodžius netartam laikui vėl nutyla. Mat 
saulutė iškildama vis aukšliu ir aukštm, daugiau su
bildo žemelę. , %

s Galop privargę nuo sunkaus darbo, ateina iš 
lauko visi žmonės. ‘Suėję kiekvienas į savo ptokčias, 
pavalgo to sugula pakaičio miegoti.. '

. Pasilsėję gryžfa vėl į savo lauko darbą* Ar Vėl 
sodžius tiekti, kaip ir pirma ramu^ Bet. ateina pa
vakarės. Saulelė jau nehetaip karstai bekaitina. At- 
bunda.vel visaprigifctis. Pasigirsta įvatoių-įvairiau- 
sių paukštelių balsai,. Jau to saulutė vos bematytis. 
virš medžių viršūnių. . Pasgirstu skambūs to skar
dūs dainos balsai, Tai mūsų sodžiaus jaunimas gryš- 
ta į namus: | pirkias tuo j neina, bet sasirtpkę kur 
ant vejąs, dainuoja, žaidžia, juokauja to šnekučiuo
jasi. > t t

Kai nustoja gmdoję visi dienos dainininlmiė kai 
nakties tinusi užslopina visą prigmtį, . tuokart’tik 
'mūsij jaunimas eimi ant vakarienės. Bavatarienia- 
yę iFkuteikę Aukščiausiajam maldą, eta gulti .

Iš upęlių ir balų pradeda trauktis rūtas, ir mū
sų sodžius paskęsta jame, ir taip raitai ižsiilsti iki 
kito rytojiųis.” * . ,

“Daugel** —, sako senelis “galėčiau ta/ 
jums papomkon apie žemaičių sodžių, bet kadangi. 
Jau vėlus luitas, esat privargę* ttu aš s^vo prentakj 
jimą ir baigiu.’* Vaikai 1 inksmūs gryžo naimm. ' 1 

Kitą syki patys vaitai ėmė senolio prašyti, tari J 
jiems jmpusakotų kokią gražią pasaką, nes iki šiol iriJ 
vieną ne|msukojęs> Senolis mielai su tumu sutiko. 
Kiek padūmojęs pradėjo: — “Kad nebūt taip tik tta- 
Jtajptabla, ta tam pupmakota tą. kurto dnr reo-

V > " (Tęsinys)
' MA1I<>W11YLĖTAŠAI DARBAS.

Vasara, šventadienio vakaęas. Emu pasivaik
ščioti. , Šauhfejau leidžmsi, tik jog spinduliai ma
tytis ant kalnų ir meefeių -viršūnių. Danguj giedras, 
be jokio debesėlio. NiĄęs dienos vėjelis nustojo pu* 
-tęs. Visa gamta nutilo, tik kur-nekur girdėtis, na
mon genančių kaimenę piemenėlių balsai. į—

^Einu siauru .takeliu/ per žaliąsias pievai Cia} 
•po dešinei upelis,' žaliais Rūmais išmargintas. Nu
ėjau pas jį, atsirėmiau į vieką ant kranto augantį 
medį ir žiūriu. U-gi pastebėjau, kaip vanduo ęiur- 
■iiuodamas tarp alrnienėlįų sriuvenu. Ir pamąsčiau 
sau: argi jetaip to su mūsų gyvenimu yrąf juk ir! 
mūsų jaunystes dienelės, kaip tasmpelioi vanduo sriiV. 
vena. Tehdoliau upelyje, išgirdau kažbką supliauš
kiant. Tai žuvele, po karštos dienelės plaukioja ir 
ięšto sau nmMą. '. ■ ' v f* ’ — ‘ A

Einu toliau. Ogi čia rugiai savo varpas nulen- š 
kę, rodosi lyg kad po dienos darbų, rūpėsimi, no
ri sau ramiai atšil|pt.. Kiek paėjėjęs atsidūriau miš- 

| ke. Vtour stylu, tylu. Bei sičiai,rėdosikažko ne-; 
-ramų/ graudu. Tktūi lUžtar sučiuško paukštelis 
to dingo. Ir ėmiau svajot, apie kūdikystės’praeitą-. 
sius dieneles, kaip jos man rodėsi linksmos, .laimin
gos, b (Aaipgreit prabėgo. ■■'■*" ,

♦Dųbudau aš iš 4švoųyąjon|ų, . kada kažkas miš-i 
ke sutrumtų^o. Balsas tėti, toli nuskambėjo, to ri.* 
dės atskartojo Icito^ girios pusėje.' Kada apsižnv 
rojau, pastebėjau visai ^uternuš. Rodėsi jog naktto- 
motinėlū apdengė ,sitoo-apsiaųsfit rusą žemelę. Taip 
susimąstęsgryžamnanmm

Tas. to buvo mano numylėtasis darbas. Beto 
daug .dar aš ką mėgdavau; Mėgdavau mokintieą 
darbuotis drauge su visam to titi’’

Fasakojimas yflikams matyt patiko, nes- visi

i
<

t

* ’ .v
• N

_ •
I.

, ęOSTOJpJV^KTO žEraOS KUME
'■ Pastoti ašW SU M 

• kalėjime, vrig^m jrią
fcptaša atidavė trirtų; ta^^ętau pa/
rinti savo t|yonrinų<M*8,^bettario 
tada. .4 savu ruožtu paridariau 4 
raita” -h

tarti Wo biogtatiįtai risime* n*sto 
tariJ* Bfadtotadaivo | vįm W*

po rusą, o kartais net kaipo nuiikiataį iš rusų. Tuom tarpu 
kri Destojevakis buvo rusas tik il motinos purią neš to Wo 
puria jo prabočiai buvo lietuvių kilmės. Tarpe viaųRtaijre Im
perijos kraštų, Lietuva be abejota* yra įtantamta rita jos 
tranifonnacif į to į v&toių }totarii|r tartų jai rita patarti Mtaų 

llifyjc Lietuvių

r._
sA

«

K

f >

i
4

f

linksmi, patenkinti;Jkalbėdnmi‘npie ravp numylėtus 
darbus, gryžo į namus. Nęt n* seniesiems, it lems 
patiko klausytis nes užbaigus K^muciui pmikot, 
ihne stebėtis iš jo nepaprastos atminties, iŠ ja mo-

4

kejirno puikiai kalbėti i
' Kitų vakarą senelis Kelmutis ir-gi buvo pa; 

<9» ką Dof*MHWti. , Todėl vakare jau nusįė,
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WGRCESTER, MASS.

mą mums reikalingų žinių, i
Visi -išsiskirstė gerame upe, e’-Įtaip yra Įabai nepatogu kaib.ėtojui 

..... ~:“ 'a’~s J—K-~‘■:~. ir žmonėms kaip bažnyčioj painal- 
3v. Kas. Spaudos Dr-jo$[dos'i/svetainėj prakalbos o ypač 

Amžina Narė.

t

Reporteris.
.**>

neturtingų moksleivių einančių 
j mokslui Ir visus už- 
pąskutinm atsilankyti

mokslus ir .prakalbas vietos lietu
viai ilgai minės. Ii’ jo Įkvėpti 
brangūs žodžiai^mūsų širdis, pa
siliks ilgai, ilgai, mūsų atmintyje.
/ Koresp.

i ‘

L • f

.■a-ya.Įy;
■ .. ...........-ti

L’

CLEVEL AND.0HI0.

Metinis sysirinkim&s.

________ 9B_________
DĖL APRUPTNIMO » 
- MOTINŲ IR W 
KŪDIKIŲSVEIKATOS.fi

nergijos pilni snmoru darbuotis. ir žmonėms kaip bažnyčioj painal-

/

*

LAISVAS
Veik ,MME utyta

; , Dėde Ejlypaii—. , , :
‘ Lmsvammtad nori pripa-

# rodyt, kad Kristus buw šb- 
’ cijųlistas, Ar tafe gali

teisybei . . ' ‘
' r žtageid^
4 c * - * ■

Čia tM ir visas keblumas, 
kad jie nori 
gali.' Aišku kaip aut delno, 
kad ^ristas nebuvo ir negalė*, 
jį būtivsočijalistas kaip kad; 
mūsiškiai sočijalisf ai yra. Kris-- 
te v^sll pirma yra pievas, so-j 

. _^cŲadstai gi bedieviai- Kristaus^
•v ‘pirmapiansias tikslas buvo ir 

yra nešti Dievui garbę ir pra** 
plėsid Jo karalystę, ant .žemės;

. _ _ soči Jakštųgi tikslas •— naikin
ti Dievo garbę ir plėsti ant

. mes- žmonių kar&įysta be Die
vo. Taigi Kristaus’ ir sočijąlife-

. tų siekiniai kaip tik vįęįs 1&- 
;• tanJpriešingi.

l>' Betkodel socijalistai nūnai 
taipAgerinaSį prie Kristaus?

v Atsakymas aiškus: soci jalistai 
. < stengės nugalėti Kristų, bet 

nepajiegi|. Jis itž juos galin- 
gestas. Pirmiau Jį ųorėjo’pa
naikinti žmoiiių širdyse, bet 
matydami negalėsią to pada
rytu jie stengiasi sugriauti Jo
. —-i~v "

ytatalMMmf'l ""II "JT IIW lIIIHIIMI 
> m dideliai* aplodidbeutais. Gerk 
M Br. BAmša kalbėjo apie da- 
Kartinį Lietuvos padėjimą ir ko 
jakui vis tabtauata trūksta dabari 
Vinių laiku, tai yra apšvietus ir 
metalo žmonių. Lėliai gražiais 
pavyzdžiais priparodč, kiek mūsų 
tauta turi panešti visokių nelai
mių ir nuotolių, delei trūkumo

. _ US GIRDĖTI LIETUViy KOLONIJOSE.
' K

' V . ... *—:
'■ PHILAI1ELPHIA, PA.

i —A-
BaiiSio 30 d. sv. Kaz. Drjos, 

K Spaudos skyrius laikė metinį su- 
sirinkimą^ Šis susirinkiirtas turė-. 

^^"^jirraimę ir džiaugsmą sulaukti 
svečio gerb. kum Pi Kašeiuko, šv. 
Kaz. Dr-jos Kaime generavo įga
liotinio Amerikoje. Sausio 20 sky
rius surengs jam prakalbas kata?, 
likų spaudos reikale. Po prakal- 

A bu paviešėjęs dar keletą .dienų 
Philadelphioj pirmiausia praneša 

ri šusirmktaiui netikėtai geras pa- 
A sėkmėj į ’trumpą laiką -prisirašė 

18 amžinų narių ir apie 50 meti
nių. Knygų išparduota, per pra- 

k kalbas už $40.00 ir $41.33 liko gry
no pelno. Viekas įteikta * gerb. 
svečiui už knygas, kurių skyrius 
parsitraukė už $200.00 vertės.. 
. Talkaus gerbtum P. Kaščiukas 

. aiškino labai plačiai kiekvieną pa- 
. ragrafą iš šv. Kaz? Spaudos Dr-jos 

konstitucijos, nurodė įvairius bū
dus kaip. platinti katalikų spaudą 
if tapti uol&is katalikų spaudos 
platintojais* . ,

. Pitpi. gąrb, kun. J. čeuukaitis, 
uolus veikėjas katalikų spaudos, 
karštai ragino narius -Vesti kovą 
gyvu žodžiu prieš bedieviškas 
draugijas. Nurodė kaip draugi- 
jos'gali tanai laisvamanių rankose 
patekti, jeigu katalikai ir ant to
linus bus taip apsileidę savo drau
gijose kaipo nariaV Tuo jaus dėl 
pasekniingesuio jr gyvesnio veilti-

* * mo nutarėme suorganizuoti katali
kų spaudos organizatorių būrelį. 
Įėjo šios ypatos; IX Baubliutė, J. 
Poškienė, M. Yalatiniutė, P. Ma
tukas, > Katiįaitė, J. Žukauskai
tė, AL Šipaitienc, A. Mažeikiene? 
(X Guojutė, P. Timinskiene, T. ML 
siūnftitč, V. 'Sabaliauskaitė, AL 
Venckūnaite, K Bukauskaitė, Q. 
Balčiūnienė, J. Žitkiciie, R. Alis*

• . kcleviČicuie ir O. Ltaguraitė. Orga- 
. niziitoriai tuo jaus kibs į ’darbą< 

pradės eiti per namus platintika
talikišką spaudą.

. -Tbliaus sekė valdybos rinkimas. 
Valdyba pasilieka riša ta pąti ir 
ant 1924 metų. z4

Nutarta susirinkimą perkelti k 
trečią Wčkmadi<?nį haekvieno mene* 
sta. Per Šį $ttririnWįą priširusč 
dar viena už amžiną M® Rozali
ja Afiškeievieienč.

SuMirinktauiM įWkp?

didžiule ištaigu Bažnyčia, fekv-
tuo t mokytų hnoųių. Tmgidelžioti^. būdu, kad atskyrus kutaguJto kultūroj vaju,

nuo žmonių. Kol mūsų žw^knri«£ra-varomas dėl sušelpimo 
nes dar nevisai susiptįiitę, socd * x y - * 
jataat nori pųsinaudotii jųkukštesnitta mokriti: 
silpnu'tikl^mo tiesų pažinimu {prašė ant j , ‘ 
ir Šmeižiant kunigus/ įmano jų Įallt prakalbipir tame vakare Žądė- 
intAką. į žmones taip sumažm4>apiet^pakalbėfi, W 
ti/ kad kunigai išpradžių būtaisir RM šiame nito nerinkoj 
negerbiami; o paskui jau.ū-obę-j teta kalbėtojas tarpais prakal- 
pakenčiami Atskyrę žmonekĮbos įpynė ir gardžių juokų šmote- 
nuq jų,dvasios .vadų, soęijąlis- ltaJmrie publiką palinksmino ir 
tai tikisi visiškai Bažnyčią stt-Jptiįjuokino iki aimų, kžd jei jis^bū* 
■griausią. “, <

Bet kaip jų pastangos prieš 
Kristų depavyko, staip/ nepa
vyks ir prieš Kristaus Bažny
čią, nes Kristus priažddjo, kad 
jos ne pragaru vartai ųepuga- 
Jęsk Ižingeidu, ko sęmjaUstaiĮP0 pamaldų*įvyko. paskutniv į®£ 
griebsis, kuomet įsiiikįs, ^adĮkalba ^kįu-.irv atsisveikinimas su 
Bažny&a taip pat neįveikiamaĮtaip^roų^ubyd^ĄĖriešpr^M- 
kaip ir Kristus, [bas čhoras'padam^vo kele^ą^gra-

——•—---- ------------ i_-[zių dainelių ir Lietuvos imną. Šiuo
DOVANOS, DOVANOSI KABt sykiu kalbėjo • daugiausia apie 

GI JŲ NENORĖTŲ? UŽSJBAriR^8^ b? apšvietą m kiek naudos 
SYK “DABBININKA” IR jĄSįir gerovės nėša mokslas dėl tautos 
GAUST. . į. ir šalies. Tik gaila /kad nedaug
***>.*>« »» - * * * *■> įlaikb beturėjo kalbėti, nes bažny- 

s*kė fel pamokslą ir kojei 
socijaljstai-ir komi£ntatfti| ^ribaįgg pamaldos, buvo jau 9;30 

ir viki kiti įstai.- ’ - Įkai pradėjo kalbėti ir kalba tęsė-

■?------- r— Į si iki po 11:00 vai., per tai kų-
. Į rie.buvo SU mažais vaikai Ąebesu- 

| laukė iki galui,’-per tai ir aukų dėl 
į neturtingų moksleivių neperdaug 

surinkta, tik ‘suvirs 60 dol. Nes

tų-kalbėjęs -visą^naMi'—pnblika 
būtų klausiusi, nes ko jis ilgiam 
kalba, ’taį dauginus jo klausytu 
įorisi h’ niekad “ neatsibostų* j( 
klausyti, nes jis yra pilnas gyvu 
mo ir juokų. f Antradienio vakare 

■ - ' \,/ ’........... ■> ,.

griebsis, kiiomet įsiiikįs, su

'.t, ‘
i A < z ’• -> *^5

V /V

,. *U - 4 * S
■ *•. ’; f ...-j*

Į>xb virtam
Tapo išrinkti organizatoriai: 
Bleizgyji, J. P. Kvedaras ir J. V. 
Sadauskas. Na, tai Žinoma, kaip 
šie nariai etas į-darbą padalys 
daug naudos savo draugijai, ypač 
J. 1\ Kvedarus, kuris jau ne syki 
yra parodęs savo milžiniškus or- 
gąmzatyvidtus darbus j bet nega
lima pamiršti ir gerb. JF/BIeizgio, 
kuris ir-gi nežeminu stovi tokiame 
darbe, kaiv ir gerb. X PZ Kveda
ras, -Si draugija jau senai yra nu
sitarusi varyti paujų narių vajų, 
Ket nesisekė jai su šiuo darbu, kaip 
tai reikėjo nusisekti. Nota ir sią- 
rne ‘ susirinkime prisirašo apie/10 
naujų narių prie dr-jos, bet tai 

1 dėkis — mažai .buvo agitacijos 
šiani darbui pašvęsta. Visi nariai 
dabar prisižadėjo dirbti, kalbyti 
naujus "^narius. Aš ir sakau: 
“ Jeigu visi dirbsime iŠvieno, tai 
mūsii draugijataps. skaitlingiau
sia viso ‘Clevelando katalikišku 
dr-jų tarpe, neš prie Stos draugi- 

i jūs daugiausiaipriklauso visi C3e- 
velando veikėjai, o žinoma, kur 
randasi didelis skaičius veikėjų, 
ten dr-ja stojas ant geriausiu pa
matų.” Prie Šios dr-jes galimą 
prisirašyti Bile kuriam jaunam vj> 
pakui nuo 18 m. iki 35 m., o dabar/ 
kaip sykis yra.prailgėtas už $1.00 
įstojimas, įė paskiau nebebus. 
Gal nepuriems bus žingeidi! žino
ti kiek Ši dtaugij* moka pašalpos 
laikeriigos — $8.00 j savaitę; kp 
kitos draugijos to’nemoka ?

Taip-pat, draugija nutarė iš- sa
vo iždo paaukoti $h6.00 dėl naujų 
Vargonų-^ondo ir nariai pasižadė
jo- reikalui prisiėjus prisidėti su 
darbu.

s.

' * . . • . „ •
vakare, nors Šiuosykiunedaugsu- 
rinkta bet 6 darbininkai apsiėmė 

•Į pasidarbuoti ir parinkti dauginus 
aukų tarp vietos lietuvių dėl ap- 

riLE>S. 7 kuopos susukdamas į-lšvietos .pardavinėjant knygutes, 
vyks vas^ 10 d. 4 vai. po piet, baž-|Aš manau kad ir mūsų kolonija 
nytinėj svetainėj. Meldžiame vi- neatsiliks nuo kihį šiame brangia- 
sų narių atsilankyti. * I me tautos darbe. Gerb. kun.

t

'Valdyba.] I Bumšo atsilankymą, jo'gražius pa- 
■•J - - - — - ? ' -- ■ •

SKHJK CITY, I0WA.

Šv. Kazimiero bažnyčioje atsi
buvo 40 valandų atlaidai, kurie 
prasidėjo 27 d. sausio nedėlioję, su 
iškilmingomis šv.. mišiomis ir su 
procesija. Į dvasišką pagelBą 
gerb. kleb. kita. J. Česna parsL Į 
kvietė . net iš Ghicagos didžiausi | 
pamokslininką ir geriausi kalbė-Į 
toją, plačiai pagarsėjusi lietuvių Į D. L. K. Vytauto Draugija laikė 

 

tautos veikėją gerb. kun. B-r. į metinį susirinkimą.. Susninkimas 

 

BumŠą.<- Jis padėjo gerb. klebonui | nariais buvo skaitlingas, o svars- 

 

klausyti išpažinčių ir sakė pa- [tymais gyvas,kuriamą buvo.adug 
mokslus. 'Vietos lietuviams pusi-į nutarta- svarbių dalykų dėl drau- 

 

taikė puikiausia proga išgirsti [ gijos labo. .Pirmiausiai buvo is- 
.gražių pamokslųlr susipažinti su [klausytajįvairių komisijų raportai 

 

brangiu tautos ŪafBuotoju. Per [ ir iš pereito sus-mo nepabaigti Tei

 

tas dienas skaitlingai susirinkda-I kalai. Priėmus. raportus, užbai- 
vo žmonių ant; pamaldų, nes risi | gus senus reikalus—sekėriso me- 
norejo Išgirsti-iš gaTsaus pamoks-J to- finansų raštininko atsdkita. 
liniuko gražių pamokslų, net ir. tie Atskaitą išdavė gerb. finansų raš- 
ateidavo kurių niekad nesimaty- | tininkas J. Bleizgys, kuri ir-gi 

 

davo bažnyčioje, gerb. kun. Būta-J vienbalsiai likosi naftų priimta, 

 

šo gražūs ir graudingi pamokslai hgasitodė iš atskaitos, kad Ši dratt- 
risus didžiai dvasiškai sustiprinoį gija gerai stovi .finansuose ir nori 
ir labiaus patraūke prie didesnės [riuose. i
meiles prie Dievo ir bažnyčios, gal |} PaskiAi -sekė naujos i valdybos 
ne^vlęnas sugrįšįant tikrojo kelio |užėmimas, \tisi vaidybos nariai 
nuo kurio.buvo nuklydęs, .uŽ-taibkaip nauji, taip seni reiškė vieni 
risi dabai dčjtingi gerb. kląho-[kitiems geriausius linkėjimus ir 
imi ka<į pasirūpino iš anksto gau-Į Šventai pasižadėjo Birbti dėl savo' 

 

ti tokį-'brangų svetį ir pamoksli-j draugŲosdabo. : ‘
ninką. Apa/t gerb. svečio dar pa~ 
gelbėjo klebonui’ per atlaidus ir 
sekanti 'vietiniai gerb. kunigai: 
Triiiity Collegc prof. kun. Patrick, 
šv. Juozapo rikaiv kun. Tool ir iš 
katedros kunigai PTamigan ir Me- 
Guire. • ,-

Nedėlios vakaretuojaus popa- 
tafildų gerb. kun. Rumšas paprašė 
visus, susirnkti į svetainę ant pra
kalbų. Nusirinkus visiems prieš 
Ptakalliną šv. Otilijos chta'iįs^ia 
vndo-vybta K<ri>. varg. E, štapelio 
aiidąirittvo porą dainųl Po tam

t • 
/■ ■ Narys.

Skaitlingas-susirinkimas.

Tel«| man vieną" sylų pastebėti 
Aušroj.Vaytų moterų’ draugijos *i” ’ t x J • -O
laikomas šusirihldmas,. ‘ kuris, i§- 
tikrųjų, mane nustebino*. savo 
skaitlingomu. -Nemaniau, - kad 
‘moterys taip, drūčiai yra Clevelan- 
de^susiorganizavusios ir kad taip' 
jos mokėtų svarstyti savo draugi- 
josrreikalus, parap. ir visokius ki- 
tūs naudingus darbus. Kaip gir
dėjau, tai ši draugija yra*claug nu
veikusi naudingų darbų, o yj?ač 
dėl savo bažnyčios, kuri visas pas* 
langas savo deda, kad tik būtų 
viskas tinkamai paruošta dėl savo 
parap? mokykloj vaikučių ir tt. 
Bravo moterys; kad taip veikiate 
ir organizuojatės į draugijas. Ver
tėtų visoms moterims prisirašyti 
prie draugijų, ne stik organizuo
ti žmonės galės daugiau pasidar
buoti de savo tautos ir bažnyčios. 
Valio clevelandietčs kad taip dar
buojatės! . .

. / ■ Matęs.

,Ugyos<Labo,
Nauji reikalai. • Buvo nutarta, 

kad atėjusi vasarai būtų surengtas 
bizniavus piknikas — tani darbui 
buvo išrinkta komisija : J. Versec
kas, J. P. ^Kvedaras ir F. Bara- 
nauskas. Paikiaus buvo ganą 
daug plačiai apkalbėta' kas-link 
nčujų bariu vajaus,-kuris turėjo 
baigtis šiame "susirinkime, nes 
draugija buvo nusitarusi, kad tik 
ild Šiam susirinkimui būtų utims- 
zinama nti^jų narių/ įstojimo ,m«- 
kęsti*, bet dar dar ^’iena dolerinė 
naujų narių plojimą mokesni* pa

F«Bi

įšduos raportus iš apskričio jsuVa- 
Žiavimu, kurie papasakos daug 
kvarbių dalykų b kurių dar nega
vote šių metų kalendoriaus,'tai ga
lenitą gauti. ' Todėl malonėkite vi
si įftteiti ir anaujų narių atsivešti 
prisirašyti prie L. D- ir kurie 
esate užrildikę su mokesčiais, ma
lonėkite Ateiti ir užsimokėti.

• • iVAMyblu
i ii i Ti' r .1 -r. i r , } -t

nwb^a^gqW< v

2 d. vasario tilpo koresp. iŠ Nriv. 
Britain’o* kurioje rašoma kad M 
GumbulevičiUs pirko penkis šėrus 
už 25 dol. L. Ik K. & U» būvąs 
delegatas 8-to Seimo Ne\varke, po 
ilgų svarstymų * atradom reikalą 
mūsų organizaciją, .pastatyti mū 
kooperatyviškų pamatų ir padary
tį Šerus po penkis dolerius. Viąi 
-delegatai tant pritaria, ir,, aš Jiū- 
vąjj. užsirašęs du šertus, bet supra
tęs' kūd tarp Amerikos lietuvių y- 
ua didelės stoka naudingų laikraš
čių Ir knygų, ypač ‘ kooperatyviš> 
kds pakraipos, savo pažadėtus d-U 
serus papildžiau' ir pasipirkaų 
penkis Šerus. Teipo-gi ir kiekrięv 
no aštuntojo seimo, delegato yra 
šventa priedermė savo prižadą iš-; 
pildyti su kaupu ir kitiems para-, 
riyti pavyzdį: patiem^ eiti ir na- 
rius'vesti seimo nurodytu " keliu, 
rodytį jiems svarbą naudingų/raš-; 
tų irzknygų. Kad ir jie neštų-pp 
pytelę ir bend.romis<jęgomis stat-y- 
xime kooperatyviškos kultūros na
mą. Kviesltimę kodaugįausia taū- 
;sų brolių liėtitrių.kąd ji’ jie spies
tųsi apie jį ir semtų iš jo mora- 
: išką in materijališką apŠvietą. At
minkime tą priežodį kad vienas Žo
dis ne šneka, vienas žmogus ne tai- 
ka. Kur du stos visados daugiau, 
padarys. Nes' kur vienybė — ten 
ir galybė. Malonu būtų išgirsti vie
kai kitų;ŽMn jo seimo delegatų ką 
jie mano tame reikale. .

P. Gumbulevičius,
t 8-tojo 'seimo delegatas.

; Buvtaoytare VWMfrD;,
1

se, kurie jietapmMt
Ar jūs manot,

Į. ,^A1>
r • *** ^. * 

šie yaikai"bŪtųį heda- 
įeftėtt jei jų M*.

jbgldekvienas 

lengvai jpapųąla 
sams Itaoma, Jiuo p*- i 

austų užflėjįfįiiib JkF' 
džiovai^ jtfalitanii tW. J 
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saugumas glūdi lgerH* ■.
£ne penėjimu 
mai nesenai padaryti '

ntaa- 3 porsĮeriū . Wfe
Piėno pria vaiko ntai

risto suteiks kiekvieną-; 
-Valyta reikalingi -į 
padaryt jį stipriu ta 
kukamu. - >
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' jei
* “ . ' -'t'■ r '• •»
Jūs norit žinot ar Jū' n 
su kūdiįtis sveilms/ ar 
iiedapenetas, ar daug 
jis tūrėtų - sveri,1 kiek 

■ augščm turčiij būt, 
kokį maistų jam duot, 
ir kitas naudfegūs in* 
formacijas, prisiūskit 
mums sėkanįi kupo
ną su Jūsų" vardu jr 
antrašu. ■-■'
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H ARTFORD, C ON’N.
*• •

* Čia' darbai iki šiol eina geroj, 
bet naujiems ieškantiems darbo; 
tai sunku gauti. "Ant gariekarių 
važinėjimas nuo vasario .lud. bus ; 
pakeltas: bus 3 čekuteS už 25c. Iki 
■šiolbuvo 2 ČekiTtės vOz15c. \

Lietuviai katalikai rengiasi ap
vaikščioti šešių metų sukaktuves 
Lietuvos Nepriklausomybes šven
tę. ^Tas įvyks 17 d< vasnrim ’

Ketvergo vakare, vaši 7, Mari
jos Vaikelių Ltaūgįjįą -rengia 
IVhist Įtarty dėl naudos parapijos 
mokyklos, todėl kviečiai visiis da- 
lyvaųti. '

Vasario t>, subatoj, B. K. .
A, 89 kp. rengia Balių įsu šokiais 
dėl parapijos naudo^jįį.'kviečia ko- 
skaitlingianęia dalyvauti. ,

- Dabar visi rengiami iSfairūs vat 
kereliai atribūna pataikos svetai
nėj^

GAMHWG«,MAiM
; *TT'** " « ' -, , Jį ..- , - į| ’

LDK& Suos -kuopos >mėnesinis 
susirMiltimas įvyks vakario 12 d- 
1924 m.. 7:3to vai. valme .pobaž- 
Hiytinėj šalčn WImfeor*jSt.> Cam- 
nridgv, M**4

’ilūM Ajriij®' MtobUta* 

■M» Miko ęriNetutat reU 

•tah» HmiJm bariūSm,- 
[■uUnote ir MrtiMs* j*«4 

MkMJkųf

Katodu -

aijlm* yi*4*!yka> (yn» 
4virb» MirsiU ir Uotai 

ir wes jatSam^i Jcai* taii 
yra. dalykais, tart «i«a 4*-| 
rim rtcaSarilkiia U£ko- . 

tarpiau airirai.iritalrral

a
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■TINKMIAS SFVmKlNIMAS - 
SIAISTO SVARBUS.

''' Daugelis motinų su smagumu girias r 
kati- jų vaikai “valgo viSkų.” šitos mo
tinos nesupranta, ka<t vaiko viduriukai 
nerti imt tiek jau išsivystę, ktul galėtų 
tinkamai virškinti Uile'kų, ' putas ir 

: v jrškiuimo organai, Kaip ir .Visi, ldti or
ganą hr muskului, išsivysto laipsniškai 
iki pripranta prie valgių suaugusiųjų, 

.lobs mafetas iierit uauclingas jei įlerž 
pilnai suvirškintas. Augantis vaikas 
gali suvalgyti valgį sįlttų suaugusiam, 
o vienoku negauti užtektinai sotnm<V 
vien dėlto, kad jis tą maistų negali asi
miliuoti.. Svarbiausi dalis kūdikių pe
nėjimo yra tinkamas parinkimas yal- 
gby ToMe valgiai kaip šutintos pupos, 
*virtl kopūstai, keiksal, blynai ir Kėpti 
^valgiai užganėdina suaugusius' bet ne- 
tinka vaikams. _

Pienas turi būti duodamas jiems sti 
kiekvienu valgiu, nes augantis vaikais 
tiek pbt pieno reikalauja Įtiek kūdikis. 
Parink pienų kuris švarus ir sveikas. 
Eagle.Braiul Pienas; ypatingai.tinka' 
Auiitamš dėlto, kad sutelkia reikalingą 
sotumų augimui, ir prie^toJIengvai virš- 
konihs.

¥

Bordeii's Eagle Pienas šiandien auk* 
lvja'ūaugelį vaikų kurių tėvai ir pw 
ievini buvo išauklėti Eagle Pienu ‘do 
ir ‘70 įlietais. Kada pasyarstni, Jpg 
Borden’s yrii pienas vartotas per tris 
gentkartes, ir kurį kasdien vartoja vis 
daugiau ir daugiau ibnoniiy tai 
ti tam priežastis. O priežastis ta, kad. 
jis pasirodė žangus* tiukųs per tiek lai* 
ko. ,ir įmonės juo užsiganėdinę-

Nežiūrint kuri eisi šltuįė šaly ar Ka
nadoje visur gausi -Boftltofe Eagle Pie*: 
ną tavieMIą ir. sveiką veik kiekvienoje 
krautuvėje. ‘ Visais atžvilgiais tai vie
natinis saugus pienas auklėti kūdikius, 
kuomet .motinos pieno nUrm .> 5

Kada prisieinu jūsų kūdikius Išauklė
ti į stiprius, sveikus vyrus bei moteris,, 
niekas nėra taip svarbu pirmose dienu- 
.m' kuip maistas, nei tos jnleimuies 
Žirninės smud molė bandinėje. lAmhitln” 
gi iMioaės ueriiUkuojfl. Jei motiaos (de
po s*cu. Jie bet tUpj M*-
Aatak vartoti

■ ^HE,' "- 
BORDEN^

COMPANY ' 1 roaat f ■

£JIS iriaŽM taika* išdykavo, todėl jo 
P* motina pareiškė, kad ji& negina ut 

, trupUei'or ''
-* ■ J

. i IK®,. Š. V. JPA. ©Įuri, . 
r Matai ką ik <tero4t . .. ’

JPalaiik, kuomet ji sugatts motinai 
Motinos, Aebaibklte tavo vrikų nctur€|Į« 

tanka^ kuomet jie mrdk 
kaliimį. M Jiė išvemia dali savo maisto, 
tari yrinriąWesgimą,‘ 't?pūtimąi<ri<Mų* 
Vim^—duokite jiemsBambir.obe joioo

'•Atidfeiiojtaią. Tie nemalonus ęimmdtari
*•?!*. *:*• taip greitu, kaip greitai .peritas šita® ’

pas&mfaįras vidurių paliumisųpt 
wasTA W

f?ad. tacįrift

.’ DĖL VYRĮĮ STMHT8MS
Moksliškai sutaisyti vaisi M sustipk 

įsilpnvjusių vytų. Kada titerbaB Br bėM

Paūgybs vyrų po 40*metų attiktos o ne austei Ir JMįįį 
| nių reikalauja mūsų vaistų ir trtfoa vitfttios ųigaaSAkiit-4 
| SaM......—:fS.«oWų#a *
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J. MtGDONElL, M. D.
Galima uMM'ti ir licturtskal 

ortso v atakuos : Rytais Ikt 0 vai.
Po jlletų nuo 1—3
Vakarais nnoG—9

536'E, Broadv/ay, So. Boaton

jHe’.e.- i1 i1 .

, prisirengęs išgirsti bausmę. Fu 
fBą teisėjas nueūdino Butkų’ nuo 
10 iki 20 metų.kalėjiman.

UTONCE.JUSS.

" Gražiai pasirodė. ‘

Mergaičių Draugijėlė po Globa 
Nekalto PrasidėjimoPaūeRsŠveu. 
viausita puikiai gyvuoja. Narių 
turi netdii šimto. Pinigų da daū- 
gįau.—-įsftafeė savo vėliavą, šven
tinimo iškilmes į^vko 2 vasario, 
švenč. Marijos P. įsivesdiriimo 
dienoje. ’ Visos mergaitės baltai 
apsirėdęs^ su velioniais ir degaiičio- 
mis žvakėmis rankose inčjo baŽny- 
čion gicdodamos & Vatas Mari
jos0 $bsmę. Frišakyj procesijos 
Dr-jps pirmininkė Cieilija Arini- 
niūtė. neMė gražią vėliavą* Nuh 
driektus baltus kaspinus laikė ma
žos mergaitės, Vėliavą padat^p.’ 
M, Norkūnas, Faveiksluš parūpi
no’ Kun, F/ Juras. Ant vienos pin 
sės — Murdos Panelė švenčiausia; 
ant ldtos pusės Nekaltai Fradėto* 
"jiatūvFant^žSŠ^av^Wūs irM 
skėstomisTraukomisberia"tajtaįfr 
spindulius ahtMergaičių: \

Frieš švenWant Kun: P.’m* Ju*
■ -* * . * » - ' ~ ‘ l. T. *

ras pasakė pritaikintą pamokslą. 
Laike mišių giedojo Vaikų Alto
riaus Draugijos choras* Gražų įs
pūdį darė kada visos mergaitės 
<£in eorpora’- cr> prie Šventos, Ko-: 
manijos. Po Šv. Mišių atkalbėję* 
Panelei Švenčiausiai pasiaukavimo 
aktą ir padarę įžadus užlaikyti 
proto ir širdies blaivumą išsiskirs
tė'po namus.

Mergaičių Vakaras.

Nedėlioję vas? 3 d. buvo suruoš
tas įspūdingas ir labai malonus va
karas. Tik žmonių buvo mažai, 
-Turbūt manė, ! jog ne ką ten jau-

HAMmn, conn.
.'Praeitas.; V**T:

- Jį _ 4 ■■

.D. K, Siutingos 6-toš kuopos 
tais susiri tikimas įvyks’ vąs, 

tuojatm po sumai, mulouėki- 
iri nariai atsiląpkjjti ir naujų 
j atsivesti, Rele tos narių yra 
Mos mėnesinės duoklės, tad 

įprašomi atsiteisti, Nekuriems 
rfna 2 ar 3'PDarbįniukai’ * į 
ą stubą,s tai naiiai gulite savo 
ną ^Dąrbinini^ ” Južrašyti sa- 
iminčms Lietuvoje, č

* LDKS. kiiopdbs valdyba. 
*- . * -* e* y t .■ ;i- r • --L—■>• -f.

BROOKLYN. N. Y. J

)KS; 12 kuopos sūsirinkimas 
i Vasario 11<,00 vakare, 
S. Remeikos parapijos svetai- 
Visų narių prašome susirink-' 
MUjiU pąkalbytbprisira^yiL 
l mums kutaĮikaftiS’darbinittL
i būt malonu kad mes būtume 
lipioji, mus taip daug darb-;
ii išnakvoti negaiūtų. # ,

Kuopos valdyba.

m ItGEtMm wo 
MIRTIES. ?.

ąs kJlėjtaan nuo 10 iki 20 
■ ' metų, > r '■

t

DAINININKO IR KOMF9Z1TDRIAUS
Tek Bmokton GU2—W.

DANTISTAS

DR'. ». J. GORMAN
ų (GUMAUSKAS)’

705 Main St, Montello, Mass.

BW1:*W’

i'1'
. ...

/ IWIADELPHIA,' Pa. —
& 2 d. Juozaą-Būtlta iŠ Sic mieM 
jo SĮdcaitinfastažudyiue savo mo-. 
ieirą, Onos/ lhm buvo nuo jo per- 
fclkyrus kelios dienos prįcs nelaį- 
Bb, Buvo čia teismo raštas kaltu 
akro laipsnio užmušime ir kalcji- 
K^EĮiiteteta pemažiau kaip 10 
ffihą ir nedaugiau, kaip 20 metu. 
ĮfĮh tęsėsi iper' keturias dienas: 

sausio 29 .d. iki vasario 2 d, 
m buvo- užinferbsuoti netiktai 
Staniai lietuviai, bet ir visi Phį-i 
OMphiojos gjyeP|;ojai.-KPer visą 
■ką teismas buvo žmonių prisi- 
j&idęs, ■ Apskųstąjį Butkų gynė 
plįĮįai žinomas advokatas Šlikas 
Efegadelphijos, buvusia Lię|ų^ 
KttespujiUkos Atstovybės Va- 
^tone^antrąs sekretorius ir Tci- 
Ką Skyriaus Vedėjas, taip-gi In- įIFn' 
roąfiąacijos Biuru buvusia vedėjas, 
įtikus buvo smilčiai apkaltintas; 
pid buvo įtariamas būk nušovęs 
gfVo pačią Įleisdamas dvi kulkas 
|>«čios kūiuį, iš kruių viena pė- 
H0o per josios širdį įr padarė* jai 
Įnirtį.. ■ Apkaltinimas prieš jį buvo | 
širmo laipsnio žmogžudystė. Penn- 
lylvanijus Valstijos Apskrities 
Senėjas,, ądv. Mauriee J. Speicer, 
gabus .ir garsus Philadelphijos 
Apskrities Gynėjas vedė Valstijos 
S^lą prieš Butkų ir reikalavo teis- 
no' rasti Butkų kaltu pirmo laips
ną Žmogžudystėj, už ką bausmė 
rra mirtis etektrikinėje kedėje. 
kdv. ŠŪkas pilnai m gabiai apgy- 

apkaltintą Butkų ir atsižymė
ti savo, gabumu Valstijos liūdinin- 
cus megzaminuoti ir prirengti ir 
^ykdįnKButkaus apgynimą. Adv. 
slikųs sunkiai kovojo už Butkų it 
Sgelbzejo jį nuo mirties elektTiki- 
tėjė kėdėje. Tuomi gali džiaugtis: 
deniai lietuviai, nes kitaip būtų 
tettivių vatas nukentėjęs daug j 
įBd Butkus būtų buvęs nuteistas 
frlrti. Pats teisėjas nustatąūt 
lutkui bausmę sakė jam,' ^Ląi-

: kad Tamsta nebuvau!^*2”! paveikslų-vaizdų m Knis, 
sėtas‘kaltu pirmo laipsnio žmog'- 
udystėje.” Butkaus mažutėlė 
dxKtS> Ona; 7 metų amžiaus, bu- 
o valstijos pašaukta *kaip° liūdi- 
tinkas prieš savo tėvą., Taip gi 
'aistria šaukė visą eilę lietuvių ir 
merikonų kaipo liudininkus prieš 
takų. Adv. Šilkas gabiai ir rim- 
ąi atrėmė visų Valstijos liūdinin- 
ų prirodymus prieš Butkų. Val- 
jjai pridavus savo prirodymus. 
Iv. Šlikas pastatė Butkų teismui 
» “džiuriai” paaiškinti savo gy- 
tarno santykius su motore ir 
riežastį nelaimingo atsitikimo už 
ą jisai buvo -apkaltintas. Įteikus 
isus iš ąbiėjų pusių prirodymus 

“ūžiurė0 svarstė kai- 
įb& klausim^ per visą ketverge 
įkąrą ir pEtnyčios ryte 10:30’M- 
^į|o teismo kamharm Jr pranešė 
yo nuosprendį. Po trujųpū pa, 
kalbljijDo su Butkum, adv. M

pranešė ‘Mitai, kad Butkus 
i ' . "

■<- • . - . s ■

MiCk M PRTRAD^KG 
ta KONCERTAS. ' r

t ‘ ...’. . • • •
Atenancios nedėlios vukate 

Lietuvių ualėj įvyks gerb, kbnu 
poritoriaus ir dainininko Miko 
Petrausko koncertas. Dainuos 
patn kompozitorius' ir keletas 
kitų žymių dainininkų. Koni- 
poritorius be kitko dainuos 
Maironiese ‘Keistučio Mirties’* 
Krivių-lCrivaičio giesmę artai 
nkbmpaninojank 
■ ■ - - ta ta

PASVEIKO. 4<‘

Boston^Post Įrašo, kad Paul 
ŽAnovieh, TvMflyFind Lithua- 
niau cbampion, kurs beriimda- 
inas gu Colorados Cowboy bu* 
vo sužeistas jau pasveiko. Pra* 
dejtaiaBStiniitofe ir 
netrukus vėl galėsiąs imtis su 
Couboy įr jį paguldysiąs.

i įĮjjįif.y J. ' ■

& W6ię N. A, APKRITO 
SUVAŽIAVIMAS.

L. V^eių Naujos Anglijos 
apskritis, turėjo ekstra suyažią* 

rvimų,So. Bostone, vietinės Vy^ 
čių kuopos kambary, vasario 3 
d. Delegatai .pribuvo’iš Mon- 
tello, Lawrence’o, AVoicesterio, 
Ganilūklge’o ir Boštonm Nta 
pribuvo Nashuės ir Nonvoodo 
delegatai. Suvažiavimo tiks
las — aptarimai rengiamo mi
nėto apskričio tradicinio išva
žiavimo, 4 d. liepos. ■ .

’ Susirinkimų atidarė ir vedei 
apskričio pirm. V. T. Savickas, 
raštininkavo J. P. Kaleva. De-j 
legatų buvo vi

nuoleš parodys. , Nebuvusieji lai- 
persitikrina *nuo tų kurie pasinau
dojo proga ; tada tikrai permainys 
savo nuoniones.

Įieša_ visos jaunutes. Viešai ro
dyti 'savo g&tmtau* nepratušioš, 
Bet geri norai, pasišventimas per 
gali netik kliūtis bet ir nedatek- 
lius.
""Pirmą syki bet sumaniai vakarą 
vedė Cieilija. Arminiute. Chorui 
sudainavus keletą liaudies daine
lių, akompaniuojant vargoninin
kei Miss Mary Daly buvo pasiū
lytas jų dvasiškas vadovas kun. P. 
M. Juras pakalbėti. Po to prasi
dėjo visa eiles olo, duetų ir kito
kių margumynų. Žavėtinai gra
žius balselius turi ir puikiai daina
vo Ona Rakauskiutė ir Bronė JZa- 
lubiutė. ‘ ‘ Dainuo j kaip senos dai
nininkės,” — kalbėjo sale manęs 
įsodinti moteriškė. Gražiai daina* 
r .

vo sesutės V. ir S. Lenzbbrkiutės 
(duetas): O. ir A. Stanislauskiu- 
tės; M. Mikuliutė su S. Lenzber- 
kiute; kvartetas —• O. Rudžiutė, 
O. ir A. Stanis tauškiu t ės ir.. ? ne
meilu ketvirtos. Maža mergaitė 
Juzė Balevičiutė net keliais atve
jais skambino ant banjo. Dėklė- 
mavo eiles — O. Rudžiutė. Pra
kalbėtą pasakė Ona Sideravičiutėl 
Kada M. Rakauškiutė, A. Peniutė, 
S. .Raznauskiutė, O. Puišiutė ir O- 
na Baubiniutė skambini pianu, 
gerb, kun. P. M. Juras rodė daug

Ę 
taus gyvenimą - Beje, bųe pambir- 
šus. Mergaitės pamatę p. F. Fran- 
koni pakvietė jį sudainuoti solo. 
Pabaigoj antru atvėju prabilo 
gerb.’ kun. P. M. Juras, gėrėjosi 
vakaro programų ir išreiškė norą 
Įmodažniausiai turėti panašių va
karėlių.

; 84a vai. vakare. 
iINEJE, E. irBroadwa 

L-''- DALYVAUJANTI ARTISTAI ' : -
'PŪTVINKKAITt, sopr. '■ A. BAčIULIS,:bM3MJ1 < P. SIRAGUSA, ragelis

E ' H , ± fefe . • w l_TĮ imį <,~B Mi Ito ĮC1~Į T ' ' '

*
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.w ME'Į'V SOUTH BOSTONE '

BR, lt. S, STONE
. AKIU SPECIALISTAS ' 

399a tV BrQadway,So. Boston 
- VALANDOS t. NUo Q j, Hd 7 v. VnU.

i.

i

Į Z. imyiACįllSNt,;m.-S0pr' Beatriče PHENNEY, arfa W, B. BURBANK, pianas g| 

' ^Tfeidetų^in^60<Hi^doLWaMi;~®
* /■ ■ - ’• M

. w|,u^.. ---- ----- L : K—..U, .. . į
; N.«V. ir K. Z 1

■' Valdybos AntasAi: • • w išLinM&if *raj>yės bxin. 
kimų kaimo,. Skuodo valsčiaus. 

Jeigu kas Žinotų meldžm duoti' at- Į 
sakymą. Antrašas: Barbora Jazbo. 1

|ūr,j,i, uoo
< Raležtau Viktoro iįgorsldo (tui-gjndl LIETUVOS GYDYTOJAS IR 

isto m* , turinti ųml ly dabųr Stoių Ros- ■r CHlltURGAŠ
toftė) sesuo GlafirA. Marcinklevlcz 18 ■ korm «A
namų SJtomtmtų. Viktoras gimęa Luc!- BW8«lway, So. Boston.
ne, yitebsta tėdjd). žinantieji jį pra-1| (Kampas G St.4r Broadway) 
neškite jam, adm mnn apie jį, nes tit- iB VALANDOJ :■ p—11, 2-^4, 7—Ū 
rlu Staibi}, reikalų. Adresas: Glafira |4MHDHnS9GKnnifl9fiHB>niHh 
Martlnkievicz, IVilnni pušta, Rezoknes I - /
aprinka, Jauna Rykova (patonido) Į- 
LATVIA. . • ' ’ ■ (G)

--—----------- - 
REIKALINGA MERGINA | 

- Reikalinga viduramže merginti prie 
lengvos namų mošos. C»era mokestis; 
Atsišaukite pas “DARBININKAS,” 3G6 
Brųadvay, Šo. Boston, Muss. (7) 

J .r ■. / /---- • ,------- . . ■

v Jonas, Mikas ir Juozas. Jankauskai, 
paeina iŠ Lietuvos Glviškftj: kaimo,- L 
Gudelių, valsčiaus, Marijampolės iipsk. 
Paieškot jų tėvui, Yra svarbus reika
las., Atsišaukite ant šio adreso i 

.T, P. IVAStLlAUSKAS, ‘ 
,S20 Bank f?t„ ’ ITaterlmry, Conn.

P A R SI D m A
B&’ERNfi ir 6R0UERNŪ, visi 1* 
taisai pagal naujos mados, ant didelės 
publikos kelias. Vfeas biznis ^asli. Tik 
per trumpų- laikų persiduos altai pi- 
giai. Galiteg pirkti ir neluivęs bizu.v,' 
mes apsiimam išlavinti^ Sutinkam apr- 
duoti abelnai arba skaitant yiskų. 
Esam du valdytojai šios krautuvu. A&, 
resas: 139 Dorchester SU So. Rostoik 
Mass, _ ____ C13T
.'Paiėškau savo dėd|s Aleksandro ir 

Kazimiero Baubų, kilusiu iš Kaltiųgnų 
valsčiaus. Prieš karų gyveno Chica- 
go. Iii.'. Jei kas apie juos žin^ arba 
jie patįs atsiliepkite šiuo adresu: Kau
no rėd., Kėdainių apsk., Dotnavos'pas* 
tas-ir klebonija, Jonas Rauliu. LITH- 

lUAIA. i • (9)

Skietai gaunąmi pas. Gabijos »aataJ_. -

,• ' . • < ... , T ,<7.  * /*;........................., ii- •.. .. ■

*' ' ' *
į Vakaras visata žvMg&iiaiH 
nusisekė. Pradžioje gerb. kle
bonas kun. K. Ūrbonavyčius 
įasake prakalbelę^*Ragino dė
tis prie Apaštalystes Maldos 
dj’aiigigds. Progrtam -vedBju. 
buvb A. M'KneižM -Negalima 
prąleisti ’ nepažymėjus, kad 
priė seėnėrijo^sūtorkymb ir 
pagražinimo daug- pasidarbavo 
jaunąs, beū gabuę Bostono ko
legijos aukštosios mokyklos 
ąukmtimft Vtafe< > J^m prit 
gelbėjo ir kiti moksleiviui. Pel- 

I nas nąo šio valcaro-kaip girdėy 
. . T • v on r» r į jaii bus skirstomas šiaip: taisė
legatu buvo virs 20. Reikalui . , • ■ '5.<v T 1- " - V , ■. . ■, ^{vietos parapijai,, o kita pusesvarstymas eio pintai ir drau-K t y1 t K- -f. 4 Įdraugijai.ndata^is mleidimuT

tį* V, j. , v v,. * ’*> j Veikalo ‘Tatrieija/’ kuris bu-
Paaiskejus, kad »U.L ,pastatyta's ‘ a7 rankraggi0. 

tap buvo, tikėtasi ir savanukų ^. ši <tauglja

parkas Ta^nee ar. Bomuvtfc, taario 3 .1, S. K tuoj : po 
MonteHoj. Sn?Mjunui. s^Lį fe, įtivo susii-L
STO ir uzeinmui parko? pm <4^ vaM!nt(>^ ^aI < 
.MmoB konusigos dannkta dar loto Dukte.” Biriausia p-nia 
Kalevas, Baronas ir Velyns. L ffidarg sasi4&
Pasitarus Intais Imsiančia isva-1 ’ - ; r j ± t v. . .. , . . . ,. I mą irpranese, kad perstatyinuiziavimo reikalais, susirinkimas - J 1 ta . ,. . , ’ vakarų uzeme gavėmoje Verbų
baigta su malda. -rta • j 'w v BUVes sventa^Ie][ll- Kadangi sios dra-

* plos vaidinfdjos Įąivo' neorga- 
, —:pikuotos, bet parinktos vienos 

PERSTATĖ RELIGIJINĮ . R gabiausių vaidintojų, tai šia- 
VEIKAL4 “PATRICIJA.”

► —___ pa. Į vąldybų įėjo šios:-pirm,
yasario 3 d., š. m. bažnyti-ĮA. Kiburiutė, rast. M. Duobiu- 

neje svetainėje buvo Apaštalys. Į ta," įžd. K. Švagždziutė. Ręži- 
des Maldostaaugijos vakaraą.j sierius A. F. Kheižys, padėjėja 
Marijos Vaikelių draugijėlės O. Jankienė. Nutarta šį veikai 
nariai išpildė programų. Pa-, ha statyti kas met gavėnios lai- 
kartojo pamokinantį rėligijinį ke. Rengiamo vakaro, pelnas, 
veikalų “Patricija” arba 4‘Ne4skiramas parapijhi.
žinomoji Kankinė.” Toveika-I Melita,
lo autorius buvo Very Rev. Fr. t ■ • ■
Felix, O. & B.,‘ D/D., žymus t v tata _
rasė jaš. Lietuvių kalbom pa-Į RENGIAMAS PAMINĖ 
tiekė tų dramų Jonas Tarvy- Į t JIMAS,

PIRMININKAS — AL Suplūstas, ’
’ 181 Inslee PL, KK«abeUu3t X 

RAšT£NiįiKAS Ji šereikft, A .<■
-.. W Jeffetsnn SL,- Newtk, N. Ji i ’ 

. KASIERIUS — V. Daubaras, ' ■
- 300* Eirst Stų. Brooklyn, ATX

: ' T<..,.t....... j-..;

: . . -T /VI v ’ - - \. -

i

X bL^U.

t .. -ta- ",

t

—  ------  — Tel. S& Bostorr32&'
LIETUVIS DANTISTAS '

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) ‘

425 Broadway, South Boston 
oprso vaitos J nuo10 iki 12:30

J. ryte iv nuo1:30
ikro ir nuo 6:30; ik£#fl vai. vakare. 
Ofi.sfis uždarytas suimtos vakarais 
įy pedėldieniaĄs^ - " . 1

•w

u
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V

t

ėjo Rinitai įr draū-
4-

this month
i

-Gera proa pasinaudoti musų va- - 
agsario men. nuolaida ant Visti ■ 

virtuvėje Ir ritmuose vartojamų-f* . 
gazmių rakandų; Gausite greta 
tų imtmifąvirtLų 'Ir .su'' 

, . pinigų,pirkdami*'1 .
Gazolius peCtuv,

.pcč‘n<x, wGasteam” Tatliatttrfys,
5 ttarnžiiį pečius, G-ragiau tempus, 
. Valgomų ,fcamt>arių lempas ir

į: ^usų^ažo; arčiausią stotį.’;':. ;

-BOSTON.CONSCklDĄTED GĄSCd

/ta /ta. ■ f ■■ '■ ; '..ta

-i,.;-.... »,,...7,. , ?yW.rrĮ.,..U^
U-., /.*>■, ? ,-. . - t. .

M l»t !<■ .j

5-irfuyėJe ir aitmuąsg vartojamą V

I
t

V , ■ i

■. ■J1-' r į - ?',

DAILUS.PAVEIKSL.\I' KURIUOS ■ 
PADARO.FOTOGRAFAS• * 

JURGIS STUMS 
>45B s

South Boston,Mass.
Padarom didelius paveikslus. Už

laikėm visokios rūšies rįSmus.
Telephonas; SouthBoston464tar.

t

i

“ŽIURKSTĮT BALIUS”

Shbatoj, vasalo 16 d. Lietu
vos Dukterų po globa Mot. 
Švč. Draugija rengia žiurkštų 
balių 4^Bx^evcįjith St.svetainėj 
jo. Tai 'yra nepaprastas daly
kas ant kurio niekas dar nėra 
buvęs. Taigi vist dabar lanks
to pradekit siūti! šiurkštus, nes 
už gražiausią žiurkštą bus duo
dama puiki dėVaiK.^TaiiPgi 
praŠota ant to vaka
ro IMto tmiocH ir vinį j ha* 
lių atfiiĮtUkytu

’ ŠTAI Kį MUMS RAŠO:
Sergu jau G-metai ir alėtas negėB t 

gelbėjo. Gavau progų bandyti jusą 
sutaisytų žolių No. 303, tai-jos mėn 
labai gelbsti. Čion prlsiunGii- pinigų 
v61 ant vieno pakelio No. 803. s .

Anthony jUorriion,
Sltatįon. Pa. ; ,

• ' • ' ' . ' ■ - ' , z .«■ .
Tokių ir kitokių laiški} gauname fflm- f ' 

tus kad žmonės gėliau pasigaiiSdina su 
žolėmis, negu su specialistais. 'Mes už
tukome virš 600 rūšių žolių Jte sutaiso* 

me nuo visokių; ligi}. Atsiųsk ,10c. - o 
gausi žolių katalogų. Reikalaujame a- 
gentų visose apygardose.

Musų žOlės’ryrAgrynailiętuylikos st 
letnviškais ir angį iškals .nurodymai s.

B STOKAI, :
(49 Hudson Avė.. Rochester, M. Y*

, 5

t

ŠV. J0NOxEV. BL. PA^ELPINfiS 
DRAUGYSTES VALDYBOS •

ADRESAI.
J. .. TI --1 t P-1 m . . r į

PIRMININKAS — M. Zoba, -
539 E. Seventh St., S. Boston, Masg. 

Tel. Šo. Boston 1516—J. 
VICE-PIRM.,-t Kazys Ambrozas, ' t

■ ■ 492 E. t-tli Stf So. Boston, Masė. 
PROT. RAšTININKAŠ — J. Glineckls, 

5 Tliomas Park, So. Boston, Masą 
FIN. USKMNINKAŠ — Matas Šelki» 

460 E. 7-tli St., So. Boston, Mašfe 
KASIERIUS — A. NautįMunas, .

8S5 E. Broathvay, S/Bostou, Mass. .. 
MARŠALKA — J ,Z&Ikis,

T AVlnfleid St., So. Boston, Mass., 
DraugiM laiko jmąlrlnkbftiis kas tre

čių nedėldfehį kiekvieno mėnesio, 2-rą 
vaj. po pietų šv. Petro parapijos salėk -t 
492 E.. Seventh St., So, Boston, Mass.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DRJOS 
SOUTH BOSTOH, MASS. " >
vamBosjumiASAt -

>

j
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s. ‘ 
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’ Viši gerta žiūGy kad šYeika  ̂žartas vaųdiio tai svei- g 
kata žmogui. Taigi su toliu vandenių padarytas gėry- g 
naas įfca dat- syeikėsta-V Stos esanįe^)iuįiTk§ Ruo taglų E 

g visų tonįko išdiybysįtų, Islihgton, Mass., kur randasi taug g 
šaltinių ir ža.damųypaę savo broliams lietuviams paęduo- O 
f * “ 53i.

w .. . . .. - „ , .}. ■ - jg

• Tikimės, kad lietuviai nepatars savųjų ir 4aipA^ »Ę
• mus.. • 'Pirkdami ‘ toiiikus, visuomet klauskite B 

iftŽJPlA CLpB TpNIC, o tikimos būsite O
į patenkintL ‘ % ‘. * •* •. ■■ rta z

1 v\-- Kas mūs asmeniškai atsišaukti, jarkteU. .fi
|piasipas- \

E&W.BEVERAGECO.
p -' • f . . , •

Islington, Mass.
Telefonas Dedham 1304.

aATOOtfKAL

Z'
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■M

ta

f »l
L • e
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, _| Vasario lT ,d. .Sot- Bostonįe?
. Šis veikalas Įstato senovės M&jWėaigj g.
tokseio^ 8yenWJ5„
jiebiangino sv. »Įnepri^W paskelbimą,
to ankojo savo gyvybę, kadU^ ^ios pWnabįg 
neatsiskirti nuo jo. . |ras'nr6«toaJ' < ' ;

■ Kadangi vaidintoji^, buvo! ~a 
rinMniausias ŠojBostono jau- ' PRANEŠIMAS. 
nimds, tai ir perstatyta gerai [ . '* ■ .. _____
ir įspūdingai. Daugelis net ap-i LDK^ M; A<$p^krita Svaf 
shsarojo žiūrėdami į vaidini- Į žiavinio 'tengimn4ięoMnsijbs sti* 
mą. Vaidintojos buvo1 vienĮsirinkųlias įvyks vasario 10 d., 
jaunos mergaitės; bet gabios Įr 11924 m.. 2 vai. po- pietą4‘Gar
gėtai išsilavinusios prie vaidi-įbininkol’ raštinėj, f 366 West 
nimų. Dalyvavo šios: Augus-}Broadtf^So,'Boston, Mass. -į 
ta, Romos- Ciesbrienė—M. Duo- Į f Visi komisijos nariai nialonė- 
biute; Oktavja, Ciesotlenėsl lute pribūti į laiką, nes an£'šio 
duktė — A. Zeniutė; Patricija, susirinkimu turėsiu! apkalbėti 
krikščionė ■— A. Savilioniute; kaip geflau prisirengti’ įhue 
Krikščionės — J, Saviliomiitė,| važiavimo, kuris’ atsibus gegū* 
A. MoitaviČiute; Vergės • O. žio 30 d., 1924 n£, Romūvos 
Valentukė, P. Valenttikė, M.| Parke? Muntello/Mass, 
Kartavičhitė, ; A. Martimoniu-Į DarItatąptaMu visus prL 
te; Šokėja <akla) J+’Vuten-ibūti paskirtu laiku. ,
tukė; jos sesuo^-0. Janiiške-Į k Apskričio Rašįtakas; 
vieintėjXorhta>burtiinnkū—J ‘
M, Lnk^šbviČh.{tė; ŽenolnUi ka-’ą.,X 
Įėjimo prižiūrėtoja M. 
balinsldute; šokėjos—M. Mar-Į 
titaniutėj ILTreinavBūtė, BI ’SinJSSfite

» - ik s»' ‘-t
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PADARYTĄ IŠ ŠALTINIO VANDENS!
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' IĮ |ti gėrymus-įontašj \ vežta Ją mokamų pinigu ’
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PlrmlnlntasJ.JaroSa,
• 440 E. 6-th $t, So. Roston, Matt. 

Vlce-pirm. 2- J. Grubinstaš, .
157 M § t, Soutll Boston, Mass. 

Prot. Rašt. *— A. Janušonis, .
Columbia Rd;,So. Boston, Maži. 

Finansų Rašt. — K. Kiškis,
428 & 8-th Št, Go, BostOUAMaMZ, 

Iždininkas ■ D. Svagždys* v
111 Bowėn St, So. Boston, l|a< 

Tvarkdarys -* P. Lauėka, ■ . ’
395 E. 5-tti St., So. Boston, Mass. 

Draugijos reikalais kreipkitės fistulos | . 
protokolų raštininką.

Draugija savo susirinkimus laiko 
2-rą nedėltlienį kiekvieno mėnesio l-mąv 
vali Rietu parapijos šulėje, 402 
Sevėnth St, Šo. Boston, Miss.

D.L, K. KEISTUČIODRJ08 
VALDYBOSADRESAI 

Boston, Mass. *
' * r -
Pirmininkas Alanas Rąstelis,

. 146 Bowett St, M Boston, MaS». ■ 
Vl<e-Plrin.~MirtIha«knl8teutiRS.

40# IVashtaktoiK St^ RotUmUk. 
Prototalu Mušt *- Antanas Maeejuna*.

4 450 E. Seventh St, South Bostos. 
FltaRaŠtliiintas—Juosns Vinkvrieiuą ’ 

006 H Broudrc&y, ŠoutlvBoston. 
Kasterhm AndrleJuM RalIeekaz,

307 MNInth St> S<k Boaton, Maut 
Maršalka — Aleksandra Jalm^ka*.

11S Granito St,, M Boetoa, Mm 
Draugyste D. L. K KelatuMa laika 

mintinius amdrlnklrm kax ptagna- 
dttdtenį uekvlaoo njBmala >o M
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