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|į metai kai lenkai smurtu pa- 
Įf Ta diena tai viso pasaulio Ue* 
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PophlfiM PIUSIX sako: 

“Kiekvieno kataliko yra 
krenta priedermė paremti ka* 

talikiškąją spaudą ir ją kuo- 
nlaČiauiiai naskleisti tam km«-* ' - 
nią. Geri laikraščiai yra nau- 
dingfausiudaiktu Ir verti di« 

džiausto užmokesnto.”

MEKSIKOS MAIŠTININKAI 
SUMUŠTI.

Meksiko. -— Oficialis prane
šimas iš Tabascos skelbia, kad 

. ties Montana kaimu federalės 
kariuomenės būrys, generolo 
Vincente Gonzaleso vedamas, 
užklupęs maištininką būrį. 
Kautynėse maištininkai buvo 
nuveikti ir pabėgę, palikdami 
septyniolikąnukaktą. Ją va
das buvęs sunkiai sužeistas, 
bet bėgančiu ją su savim ,nąsi- 
gabentas.

GENEROLAI UŽ 
NUSIGINKLAVIMĄ.

Berlin. —Atsįdariusiame pa
sauliniame taikos kongrese kal
bėjo Vokietijos ir Francijos ge
nerolai. Karo laiką Franci jos 
gen. VerreąuK, o dabar Fran
cijos karinės akademijos pre- 
fesorius aiškino, kad dabar ka
ras yra technikos ir mašinos, 
a ne armiją it karinio muš
tro dalykas.. Maža techniškai 
aprūpinta armija taip pavojin
ga kaipir didelė. Jisai sakė, 
kad karo pavojui; esant reikė
tų keltį generalį streiką, net 
generolą streiką.

Vokietijos gen. Schoenaich 
. sakė, kad tie karininkai, kurie 

laikosi seną militarinią idėją 
esą kvailiai arba bailiai. Jis 
sakė, kad pasaulis turi mate
riališkai ir protiškai nusigink- 

. luoti. Teipgi reikėti} panaikin
ti privatinį karo reikmenų ga
minimą.

MIRĖ GARSUS CHIRURGAS

Vokietijos garsus chirurgas 
-Dr. Rotterd, išgelbėjęs nuo 
mirties 40,000 žmonią, pagalios 
pats mirė. Jis per. savo gyve
nimą padarė 40,000 apendicičio 
operaciją.

*

PAĖMĖ DĮVORSĄ.

Alfred, Me. — Lenki! risti- 
pinkas Wladek Zbvszko paėmė 

, divorsą nuo savo pačios.- jo 
pati buvo ispanė Amelia Diaz. 
Ją vedė Havanoj 1921 m.

VALDIŠKOS IŠKILMĖS.

Washington. Spalio 4 d. 
čia įvyko iškilmingas atidengi
mas paminkšlo Pirmos Ameri
kos Divizijos žuvusioms pasau
liniame kare. Paminklo ati
dengimo metu prezidentas 
Coolidge laikė, kalbą, kurtoj 
jis pasakodamas apie savo po
litiką su užsieniu jr turėflamas 
omeny Tautą Sąjungos kongre
so priimtus tarimus, taip pa
reiškė:
' “Mes visai nemanome duoti 
kuriai nors kitai valstybei, ar 
.'valstybių sąjungai autoriteto 
nusakyti nnuhs, kaip mes turi
me protauti. Amerikiečiams 
(nieko ‘nėra brangesnio, ką jie 
ipasiryžę išlaikyti kad ir kažin 
{kokią kaina, kaip kati ją ne
priklausomybė.

“Mes žinome, kad mes esa
me didžios žmonijos brolybės 
dalis, kad tarp žmonių tautą, 
lygiai kaip tarp atskirą asme - 
;ną yra tarpusavio, pareigos ir 
privalumai. . Amerika nori 
tuos privalumus pildyti.

“Mes žinome, kad to reikia 
Įtaikai' vykinti. Karas ir naiki
nimas yra nenatūralūs dalykai; 
taika ir progresas—natūralus. 
Ta kryptim žmonija turi eiti.

“Aš pritariu taikos dery
boms ir sutartims, kurios su
tinka su Amerikos nepriklau- 
sonivbes politika užbėgti už 
tekią agresiviam karui ir įgy- 
Vmdinti nuolatinei taikai; lė
čiau jos maža teturi vertes, 
jeigu taikos sentimentas nėra 
auklėjamas žmonią širdyse...

“ Ko dabar mums reikia, tai 
auklėti tuos motyvus, dėl ku
rią mes po pasaulinio karo da
rėme taiką. Mes norime, kad 
ląliantams būtą užmokėta, kad 
-Vokietiją būtą atsteigta, kad 
jos gamybąir progresas sugrįž
tą tokion padėtin, kur ji gale 
ifo vėl nešti civilizacijos naš 
tv-
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Organas Amerikos Lieturi< v 
Rymo katalikų Šv. Juozapo’ 
Darbininką Kooperatyvėfl , 

Sąjungos-

D AUSIN I.NKAS *;
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UTARNINKAIS, KETVERGES Tft 
SUKATOMIS
....f4.80 

Užrubpžy ir Bostono apleHnkSse

“Darbininkas”
366 Broadway, So. Boston, Maai. 
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RIAUŠĖS STREIKO 
LAUKE.

Paterson, N. J. — Šilko 
dėjai streikininkai norėjo turė
ti susirinkimą Turn salėj. Bet 
ją neleista. Tai dėlto streiki
ninkai labai įtūžo. Tadą jie ėr 
jo į miesto salę. Ten įvyko 
susikirtimas. Sužeista tapo 
20 asmenų ir areštuota 13 žmo
nių. Polilistai grūmėsi su 

; " streikininkais per pusvalandį.
Streikininką buvo apie 2,000. 
Visa miesto policiją buvo pa
šaukta kovon su streikininkais.

» —-
TRYS NEGRAI PAKARTI.

Jonesboro, La. — Trys neg* 
rai tapo pakarti už nužudymą 
iugpj. 22 d. Šerifo E. H. Kent?.. 
Tie negrai buvo mūnšainipin- 
kai ir gynėsi nuo šerifo.
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Spalio 9 sukanka ketv 
’ grobe Lietuvos Sostinę Vili 

tuvią gedulo diena. Tai dF
Dievo pagalbos, ypatingu smarkumu parodo savo pasiryžimą 
atgauti Gedimino miestą, su šventyklomis, paminklais; pili
mis ir kitokiais turtais. ' ' * .'

NAUJA KONFERENCIJA.

.Ryga. — Ketvirta Pabaltės 
valstybių konferencija Elsinky
įvyks lapkričio pradžioj. Lat
viją konferencijoj atstovaus 
užs. reik, ministeris Sėja ir mi
nisterijos generalinis sekreto
rius Al bats. Pastarasis jau ve
dąs derybas su Suomijos užsie
nių reikalų niinisteriu dėl arbi
tražo konvencijos. ' -

KIEK PŪDO KALĖJI- 
MUOSE.__________

f\ Lenkijos vyriausybe pripaži
no, kad taip vadinamų politi
nių prasikaltėliu turi kalėji
muose uždarius 1,419, Tarp tu 
pūdomą kalėjimuose žmonių 
esą 1,316 vyrą ir 103 moterų. 
Rusiną esą 299, baltgudžią 145, 
žydą 497, vokiečią 16, lietuvią 
36.

Maskva. — Leningrado so
vietas išleido atsišaukimą į vi
sos Rusijos 'žmones, prašyda
mas pageltos,. Atsišaukime sa
koma, kad nesenai ištikęs mies
tą tvanas padaręs milijonus 
'dolerių žalos. Miestui reikia 
namą, reikia atsteig’ti drena
žas, tiltai, taisyti gatvės; ret
ina kuro ir daugelio’ kitą daly
kų, taipjau pagelbos tiems, 
kur dėl tvano pasiliko visai be 
.pastogės. Reikia atsteigti mo
kyklas lankančią vaiką, namai, 
tvano sunaikinti, taipjau su
ardytas manufaktūros įstaigas. 
Pagelba esanti ūmai reikalin
ga. ' .

■' Rusą darbininką organizaci
jos Leningrado pagelbai iki 
šiol pasiuntė 176,000. aukso rub
lių.
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Bažnyčioj atlaidai ui bašny- J 
čios mirtis.

- 1,1 111 t

Keturvalakiai (Vilk, apskr.) | 
Rugsėjo 7 ir 8 d. Keturvala
kiuos buvo misijos ir Marijai 
Gimimo atlaidai. Aš, kaipo 
“karabelninkas,” nuvykau su 
savo prekėmis, Buvo ir dau- ? 

’giau tokių mano draugą. 
:• Naktį, iš 7-8 apie 12 vai : 
ąt^jMnnT^7~vyfQ~Ti^nižpualB | 
msu, lauke gulinčius; šaudė, 
keikė, metė akmenimis, daužė ■; 
štakietais, vartė mūsą šatras 
'ir vienam mūsiškių smarkiai . 
hužeide ranką. Mums pakėlus - 
riksmą, nubėgo. .

Apie šį dalyką pranešta vie
tos policijai, bet kaltininką ne
surasta. • .
f Paskui kitą naktį iš 8 į 9 d. 
Geisteriškią kaime (Vii, ap.)i| 
pas pil. Medelį buvo kažkoks 
susirinkimas. Pasigėrę vyrai | 
pradėjo muštis. J. Krukaįtį--J 
sužeidė 3 kulkomis; jisai guli 
Vilkaviškio ligoninėj. Luobi- | 
kį mirtinai užmušė. Be to, tą J 
pat naktį nušovė Bartlingą Gi- )1 
žą valse. Tai vis girtuokliavi- JI 
mo pasekmes. Aa

Žmonės pasakoja, kad Keturij3 
vaiskiuos esą apie 13 “sama^® 
gonkos” slaptą smuklią —<tel'j| 
to taip ir darąsi. J tai vertė- ~3 
tą atkreipti dėmesio kriminali- J 
nei policijai. 3
ti apskritis ir Direktorija yra į 
paskyrę po 1000 litą. J

Lenką kariuomenė Varėnoj.

Kaunas.—Kaip jau buvo^g 
pranešta; prieš , kelias dienas« 
susidaužė tarp Vilkininką ir 3 
Varėnos dėl mašinistoneakyln- a 
mo lenką šarvuotas traukinys, J 
užmušdamas ir sužeisdamas į 
keletą kariškių. ’ Dabar, krik 
tenka patirti, tas įvykis buvo į! 
nemaža sujudinęs ir įbauginęs 
lenkus, nes gavus žinią, apie- 
katastrofą jiems pasirodė, kad 
lietuviai jau pradedą pulti 
Vilniją, ir kad ši katasrofa e- 
santi beprasidedančio lietuvią 
puolimo, vaisius. Tuoj buvo/ 
duota įsakymas kariudmenei« 
skubiai žygiuoti Varėnos linkt; 
prieš tariamąją lietuvią ka
riuomenę, Iš . Gardino buvo 1 
pasiųstas vienas raitelių puM 
kas, o iš Vilniaus — skubiai | 
paruoštas pėstininką ešelonas?J 
Kariuomenei atvykus į kates- < 
troofs vietą pasirodė, kad čia'*" 
būta tik mašinisto neakylumo.

(“Lietuva”) •

NEPAGERBĖ SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ.

Rymas. — Italijos valdžia 
pagerbė tas šalis, kuriosna ita
lai’ emigruoja, bet neužsiminė 
-apie Suvienytas Valstijas, Pa
gerbė Pietinės Amerikos res- 

fpublikas. Rymo kaikurioms 
gatvėms ir aikštėms duota nau
ji pavadinimai. Aikštė diTra- 
'simeno pavadintą Buenos Ay- 
res aikšte. Buenos Ayres yra 
Argentinos sostinė. Prie tos 
aikštes bus Argentinos bažny
čia pastatyta. Toliau bus 
Montevideo, Rio de Janeiro, 
Santiago ir Lima aikštės.

c

UŽDRAUDĖ ELGETAVIMĄ F RESPUBLIKONAI TIK 
GINASI.

DARBO PARTIJOS . 
SUVAŽIAVIMAS.

London. — Queen’s salėj at
sidarė. Darbo Partijos suvažia
vimas. Premiėras McDonald 
pareiškė, jog Darbieeią val
džia nenusileis ir jei liberalai 
ir konservatyvai eis prieš ją, 
tai turės įvykti nauji rinkimai. 
Užsiminė, kad uždėjimas Vo
kietijai karo kontribuciją reiš
kia pavergimą ilgiems metams 
vokiečią darbiąinką. Sakė, 
kad Anglijos. darbininką pa
reiga yra pavartoti savo intaką 
ir galią, kad apgynus vokiečius 
'darbininkus nuo pavergimo*;

Premieras taipgi 'priminė, 
kad jo valdžią nieko bendro' 
neturinti su komunizmu.

Darbo Partija priėmė rezo
liuciją, kurioje skelbia pasiry
žimą apsivalyti nuo komunistą. 
Nutarta jokiu būdu nepriimti 
komunistą.

f

740 ŽMONIŲ UŽMUŠTA.

New York. — Visuomenės 
saugumo komisaro surinktomis 
žiniomis nuo . šią metą sausio 1 
drenos iki šiol -New Yorko 
'mieste automobilių nelaimin
guose atsitikimuose užmušta 
viso 740 žmonių.

Per praeitus 1923 metus 
New Yorke buvo automobilių 
užmušti 762 žmonės.

Cliicagoj nuo sausio 1 dienos 
automobilių užmušta 505 žmo
nės.

Berlin. —

kiečių .dienraščio Abęndpost 
nusiskundimo, kad C 
kasdien plaukia iš Vok 
baisybės laišką, kurią a ai 
prašinėja pinigą, Berlino val
džia išleido įsakymą,, kuriuo už 
gina panašą ubagavimą išmal
dą Amerikoj. Susektieji taip 
darant bus baudžiami kalėji
mu.. Kreiptis į amerikiečius 
dėl auką leista tik oficialiai pri
pažintoms labdarybės drąugi- 
-joms; ' ■ ■ - .

- Dėl Chicagos vo-i . _ .
Idaho Falls, Ida, Garsusis 

senatorius W, E. Borah pasakę 
pirmutinę prakalbą rinkimą 
reikalais. Jis ikšiol buvo to
kios pakraipos, kaip La Follet- 
te. Jis yra respublikonas. 
Kaip La Follette atsimetė nuo 
respublikoną ir sudarė progre- 
•sistą partiją, tai buvo spėjama, 
kad Borah prisidės prie progre- 
sistą. Dabar jis pareiškė, kad 
jis liksis prie respublikoną, bet 
pripažino, kad respublikonai 
atsidūrė į defensyvę kovą. Į to
kią poziciją respublikonus įstū
mė rėmimas visokią suktų po
litikierių ir užkrovimas per di
delių mokesčių.

SUAKMENĖJĘS MEDIS.
Northwood, Iowa. Farme- 

ris Nelson beardamas lauką, už
tiko akmenį. Pakasinėjus to
liau pasirodė, kad tai besąs su
akmenėjęs medis. Medis besąs 
225 pėdą ilgio ir aštuonią pėdą 
pločio.

‘ . ŽIBALO PARODA.

Tulsa, Okla. — Vakar Čia at
sidarė antra -metinė internacio
nale petroleumo paroda įr kon
gresas. Pirmą dieną parodon 
atsilankė apie 15,000 žmonių.

NUŽUDĖ BANKININKĄ.

Utah valstijoj suareštuota 
i du vaikinu, kurie yra tik po 18 
•m. amžiaus*.' Jie kaltinami nu
žudyme bankininko Thomas 
Rliodes.

APKALTINO.
“ Cincinnati, Ohio. — Vinton 
Perrin tapo teisme rastas kal
tu nušovime pačios motinos

»

RAUDONOJI KARALIENĖ 
META ANARCHIZMĄ.

London.—Žinomoji anarchiz
mo skelbėja Emma Goldman 
nurimo ir žada slaugiau visai 
nebedalyvauti anarchistą judė
jime. Ji sakosi dabar gyven
sianti ramiai ir jokia politika 
nei politikos klausimais ąebe- 
užsiinisianti. Nusitarusi taip 
padaryti po to, kai ji taip bąi-

ŽUVO TRYS ŽMONES.

Bismarck, N. D. — Kuliamo
sios mašinos boileris sprogo ir 
užmušė tris žmones.

RIEŠUTAS PAVOJINGAS 
VAIKUI.PLĖŠIKAI IŠKRAUSTĖ 

POLICIJĄ.
Westville, Ilk—Plėšikai api

plėšė vietos policijos stotį. Jie 
išsinešė reikalingiausius savo 
amatui pabūklus: penkioliką 
šautvą ir revolverių, gerą san
dėlį patroną ir apie dvide- 
šimt “blekdžėkią.”

Langing, Iowa, — Frank 
•Spinner, 13 m. vaikas gulėjo 
šlaite ir jam ant nosies krito 
‘riešutas.,Uogavimas taip skau
dus, kad vaikas labai susirgo,

Siaurąją geležinkelių
! dirbtuves.

. Čia atleista dešimta dalis 
sų dirbusią darbininką. 
vo prašyta, kad būtą atleid
mi iš darbo tie darbininkai, 
kurtė nemoka kalbėti lietu 
kai arba kurie turi’ savo neįu TI 
domą turtą. Tačiau į tąpra 
šy mą nekreipta dėmesio: atleto.. . 
tą tikri lietuviai, visiški.be 
eini. ■ ištoks adminis 
elgesys tik bolševizmą d

(Kauno “Darbininkas”)

“SUBYTINO” VYRUS.
London. — Moterys. įgavu 

stos lygią su vyrais teisią, ima 
susilyginti su vyrais ir kitais 
Žvilgsniais. Kišenvagiavime 
Londono vagilkos jau “subyti- 
no” vyrus. .

L*

aikuoti operaciją daryti. ■ ■, patarimu"Rusijoj
-b-.

ir apsilpo ir daktarai nedrįsta ri-įsiai apsivylus bolševiką vieš-
pačios sesers.
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l JUMDPH’SUTHUANIAN R. 0. ASSOCIATION OF LABOM 
Hcond-dttM laattęr Sept 12,1915 at the po«t office ui Boaton, Mara, 

u*der the Act ęf Marcht S, 18T9.”
for maillng at epeclal rate et postage provided* for ln Section llOS 
Act ot Oct, 8, 1917, authorlaed on July 12, 1918."X

SUBSCRIPTION RATES :
>. > i.. . m > > < ■ < • u > <.. <,•. < • •. •.>f. >>(.<. i . >. > .$4.50 
Andjgttbttrbs • •«......*...• .-$5.50
countries yearly.«. >,• .$5.50
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Brooklyno svoločiojanti 
-hvė” num> 239 turi tūlo 

tenevėžiečio straipsnį antraŠ- 
“Kaip Aš Tapau Bedie-

• ‘ Kadangi tame straips-
a svoločiavimų ir kitų per

lą nėra, tai galima iš jo paci
tuoti.

'‘Kiekvienam iš mūsą, kurie 
gimėm ir augom Lietuvos kai
muose, yra gerai pažįstamas 
biedno kaimiečio sūnaus bei 
dukters mokslas, Gerai atsime
nu, kaip ėjau tuos ‘mokslus.’ 
Motina viena koja mindama 
kalvaratą (ratelį), prie kitos 
pririšus virvutę supa lopšį; o 

> ’ prie šalies mane pasisodinusi 
mokina skaityti mišią maldas.

L

i

h,m , . 

Maus prof. Čepinsko giurius 
nuopelnus. Kadangi prof. Če
pinskis yra socijaldemokratas, 
tai smagu, kad toks gražus sro
vinis'sugyvenimas viešpatauja 
Lietuvos universitete.
' Vokietijos kataliką centras 
■pripažino, kad su sočijaldemo- 
kratate geriau valstybinį dar
bą dirbti, negu sū visokiais li
beralais. Gal bus taip ir Lietu
voje, kad liaudininkams nu
smukus, katalikai ims koop
eruoti su socialdemokratais 
politikoj, kaip gražiai koope- 
iruoja universitete. .

*T

Mi teNtaii
“Sandaros” num. 40 su pa- 

siįerėjimu cituojama iš laiško, 
kur rašoma apie juodašimtišką 
darbą Rašoma: s

“Kalnujuose kalbfjo Ralys 
ir kunigas Vilimai. Jam belai- i 
bant, viena moteris kaip 'davl 

. kun. Vilimui į krūtinę su agur
ku, tai kunigėlis nuo bačkos 
nušoko ir datai vytis tą mote
rį. Gi tuo tarpu, vyras sugrie
bė plytą ir amogš kun.. Vilimui 
į veidą, ir pastarasis nuėjo 
kraujais apsipylęs.” Z .
Kaip matome čionai jau ne 

vien huliganiškas darbas, o 
kriminališkąs prasižengimas. 
Kas bent krislą Žmoniškumo 
turi, tai pasišlykštes ir pa
smerks tokį darbą* Bent ki
taip tas išrodo sandai’iečiams. 
Jie džiaugiasi Šita šundarybe 
ir “Sandara” apie tai šitaip 
rašo:

“Daug kartą mes esame rašę 
i Amerikos lietuvių pažangiuose 

laikraseiuosej kadLietuvoje 
kunigą vedama politika neilgai 
bus pakenčiama Lietuvos darbo 

i žmonėms ir kad tokiai politikai 
• kada turės būt galas.” *

Kas tie “darbo žmones,” tai 
nesunku dasiprotėti. Supran
tama jie nėra krikščionys de
mokratai. Huliganišką ir kri- 
minališką kovos būdą pasiėmė 
katalikų priešininkai ir jie tuo 
kovos būdu džiaugiasi.
' Laisvamaniai tiek Šūkavo a- 
pie “klerikalų” terorą, -dūki
mą ir siautimą, u pasirodo, 
kad Lietuvoj nėra - užtektinai 
vikrį milicija, kad huliganus 
suvaldyti.

Tegu sandariečiai gėrisi sun- 
darybėmis, tai jų skonies da
lykas. Mes nelinkime, kad tij 
šundarių tuo pat būdu atsily
gintą, o linkime, kad visi šun-

TtfiyM Apli Lietavas 
TarjMiI kuki

— J

Knniikit Švento Kazimiera Draugijos Generolo 
Amerikoj, Tos Draugijos Nariams 

Apyskaita ir Atsisveikiuimas.
Visiems Lietuvių Prekybos 

Bendrovės šerininkams ir rė
mėjams be abejonės bus svarbu 
žinoti, kaip ištikrąją yra su 
Lietuvos Tarptautiniu Banku 
Lietuvoje bei kitais Lietuvių 
Prekybos Bendrovės invest- 
mentais.

Tas žinias taip svarbias ir 
pilnai patikimas suteikė man 
gerbiamas Profesorius ir da
bartinis Lietuvos Universiteto 
Rektorius Kunigas Pranciškus 
Bučys, laike savo atsilankymo 
Amerikoje. Jisai kaipo beša
liškas žmogus neturi jokiiį mo
tyvų sakyti tą, kas būtą netie
sa, taip kad jo žodžiams gali
ma pilniausiai pasitikėti, Štai 
'jo Žodžiai apie Lietuvių Preky
bos Bendrovę ir Tarptautinį 
Banką:
j “Paskalos paskelbtos kaiku- 
rią laikraščių sausio mėn. 1924 
kietų, kad Lietuvos Tarptauti
nis Bankas ir kiti Lietuvių 
Prekybos Bendrovės invest- 
itfehtki žlugo, ^ra netiesa. Bu
vo tiktai paprastas ant banko 
užpuolimas suplenuotas banki- 
kinką konkurentą ir l<itii idė
jinių priešų. . Bet bankas tą 
užpuolimą laimingai atlaikė ir 
šiandieną gyvuoja ir vystosi.

‘ ‘ Taip pat paskalos, kad Lie
tuvos Tarptautinis Bankas y- 
Ta reseiverio rankose irgi ne
tiesa. Lietuvoje ne vienas tik 
Lietuvos Tarptautinis Bankas 
yra kontroliuojamas, bet visi 
bankai ten yra kontroliuojami 
Lietuvos Emisijos Banko. Taip 
lyginai kaip Čionai Amerikoje 
•kad yra visi bankai kontroliuo
jami Fecteral Reserve Banko.”

Kadangi tos visos paskalos 
yra neteisingos, todėl nėra rei
kalo turėti jokios baimės apie 
žlugimą Lietuvos Tarptautinio 
Banko ir kitą įstaigą, įsteigtą 

!Lietuvių Prekybos Bendrovės. 
Visi reikalai Lietuvoje dabar 
yra vedami pono J. J. Romano 
ir buvusio Lietuvos, prezidento 
Antano Smetonos, ir keleto ki
tą žmonių.
i. V. M. Stulpinas,

. Liet . Prekybos Bendrovės 
Generalis Agentas. .

AČiū, Visagaliam Dievui, jau 
baigiu darbuotę Amerikoje. D 
pirma negu apleisiu šią šalį, 
Jums Brangūs Broliai ir Sese
rys’ Kristuje Lietuvos Išeiviai, 
išduodu šią apyskaitą.

Iš kiekvienos kolonijos atski
rai buvo pagarsinta’ laikraš
čiuose kiek ir kokių narių įsi
rašė į Šv. Kazimiero Draugi
ją, Dabar viską sutraukiu krū
von ir paduodu Gerbiamąją 
Narių žiniai.

Amerikoje išbuvau 31 metus 
ir 4 mėnesius. Ilgiaus gyve
nau: Cliicagoje, Pliiladelpliijo- 
je, Bostone, New Yorke, Ams
terdame, N. Y., Shenandoali, 
Pa., o’ dabar Elizahetli, N. J. 
Ypač tose ir visose ;kitosę ko
lonijose radau didelio prielan
kumo ir paramos. Per tą laiką 
aplankiau 124 parapijas bei lie
tuvių* kolonijas. Kitas aplan
kiau po * du sykiu. Pasakiau 
256 pamokslus. 5 syk 4 vietose 
daviau rekolekcijas. Pakrikš
tijau 85 kūdikius, 102 vaiku 
prirengiau prie Pirmos Šv. Ko-, 
munijos. Apie 10,000 žmonių 
išklausiau išpažinties. Pasa
kiau 165 prakalbas, per jas į- 
sirašė nariais Šv, Kazimiero 
Draugijos: 68 garbes; 21 tikra* 
sis; 675 amžinieji ir 3843 mėti
niai. IŠ jų pasižadėjo, bet ne
užsimokėjo 3 garbes ir 26 amži
nieji nariai. Likusieji nariai 
sumokėjo mokesčio $29,562 pi
nigais ir $6,900 L. L. Paskolos 
bonais. Išviso $36,462. Išlai
dos: Iš Lietuvos Amerikon ke
lionė $140. Amerikoje kelio
nės per 3 metus ir 4 mėnesius, 
paštas ir knygų siuntinėjimas 
$361.16. Iš visos sumos $36,- 
462, atėmus išlaidas $501.16, 
paliko šv. Kazimiero Draugi
jai $29,060.84 pinigais ir $6,900 
L. L. P. bonais. Visi tie pini
gai ir bonai pasiųsti ir gauti 
šv. Kazimiero Draugijos Kau
ne. Beto pertraukta ir išpla
tinta už $2,000 knygų. Už ki
tus $2,000 knygą yra “Drau
go” knygyne diicagoje.

Už tai tebūnie Dievui garbė. 
Tai padalyta esant dideliam 
prielankumui ir paramai ^Ger
biamųjų Kunigą, Brolią ir Še
šetą Lietuvių Katalikų ir Ka
talikiškai Laikraštijai remiant.

Verčiamas priedermes, nors 
permenkas jaučiuos, išreikšti, 
Jums, Broliai ir Seserys Lietu- 
viai-Katalikai, tinkamą pade-

ninkas,” “Garsas,” “Drau
gas” Yr “Tėvynės Balsas.” * 
Taipogi buvo prielankūs: “Vy
tis,” “Meilė,” “Giedra,” 
“Moterą Dirva” ir “Laivas.”

1 Atsisveikinimas.

Spatią 18 d., o gal ir ank- 
ščiaus sėdu laivan ir vikstu- 
tiesiai, savo lėšomis, į Neapolį, 
o iŠ ten į Romą. Kol — Užsi
daryti tarp keturių sienų, gilin
tis moksle ir lavintis dorybėse, 
kad sugrįžęs Lietuvon, geri'aus 
galėčiau, Dievo, garbei ir Lie
tuvių gerovei tarnauti.

Amerikos Lietuviai Katali
kai buvo man labai* prielankūs. 
Kitos sroves kiek žinau, mažai 
man kenkė, bet ir negalėjo 
kenkti,. nes aukų nerinkau, o . 
jikjtašyiię^b-kaanore jo,na- 
riais Šv. Kaz. Dr-jos. Visi na
riai gavo knygas, o stambieji 
dar gavo iš Kauno diplomus, 
laiškus ir kasmet per visą am
žių gaus knygas. Tik pakeitus 
antrašus meldžiu pranešti apie 
tai Centrui: Rev. A. Dambraus
kas, Rotušės Aikšte 6, Kaunas, 
LUliuania. Nuo šio' laiko, "vi
sais sv. Kazimiero Draugijos 
reikalais malonėkite ir kreiptis 

; virš pažymėtu antrašu.
* Šiuomi maloniausiai atsisvei
kinu su visais Lietuviais, Atsi
minsiu, Jumis, maldose ir dar 
sykį reiškiu, didžios padėkos ir 
pagarbos žodžius.

Kun. Petras Raščiukas,
Šv. Kazimiero Draugijos Ge- 

rieralis Įgaliotinis Amerikoje.

30 rugsėjo, 1924 m. 
E.lizabetli, Nl J.

A
gas cililįkėlio prisipažinimas, 
kad mokytis nelabai tikdavo. 
Beaugdamas girdi užmiršo, ką 
mokėjo, o apie rašymą, tai ką 

t jau ta bekalbėti, kaip pats pa
sisako. • Bediėvukai, matote, 
iŠ tingineią mokytis išsivysto.
__Taip tainei katalikzmo ne
mokėdamas, mūsų Panevėžie
tis susiduria su socijalizmu ir 
jedievybe. Skaito tik tos pa
kraipos knygclkas ir laikraš
čius. Stebuklo reikėtų, kad ki
taip tokiose aplinkybėse galėtą 
virsti. Pilnai patikėtinas jo 
prisipažinimas, kad virtęs so
či jalistu pajutęs turįs liuosas 
rankas ir sąžinę. Laisvamany- 
bę seka laisvadarybė, iies ran- 
: tos liuosos ir sąžinė Kuosa. Gir
di visoks tikėjimas esąs ponų ir 
kunigų išmislas, su kurio pa- 
gelba jie gali jodinet ant dar
bininkų . sprando. - Nabagėlis 
nemato’, kad Rusijos bolševikai 
su laįsvamanybės ir socijaliz- 
mo pagelba jodinėja ant darbi
ninkų sprando baisiau, negu 
baisiausi kapitalistai.

Jei tas vyrukas Panevėžietis 
būtą pakliuvęs ne pas savo bro
lį Socijalistą, of pas uolų žyde
lį ir jei tas žydelis nieko neiš
manančiam Panevėžiečiui būtą 
ėmęs savo tikybos mokslą dės
tyti, tai turbūt žydą tikėjimą 
nebūt ilgiau trukę pripažint, 
kaip socijalizmą ir Iaisvainany- 
bę ir jis galą gale būt priėmęs 
žydišką krikštą.

Chieagos “Naujienos”, atsi
liepdamos į “Darbininko” pa
stabą apie mokyklas num. 237 
rašo:

i.

V

r i

f. Tai buvo paskutinė diena ‘mo- 
ą ky^lbs.’ Mat," tą dieną, susto- 
a damas, slebizavodamas, skai- 
S Čiau paskutinį lapą mišią mal- 
t ...

“Nors gremėzdiškai, bet šiaip 
| taip perskaičiau keletą sykių. 
|j- Motina sulaikė kalvaratą ir ta

rė; ‘Dabar, sūnau, žinokis. Iš- 
inokąį^išią maldas, panelės 
švenčiausios litaniją, pono Jė- 
zuso litaniją, tai ir gana. .Mane 
motina irgi tiek teišmokino; o 
baigiu ainžį. Užteks ir tau.’ 
Būdamag 8 metą vaikas, labai 
nudžiugau tai išgirdęs, nes mo
kytis nelabai tikadvo. •

“Po poros savaičių turėjau 
išeiti įas gaspadorią tarnauti, 

f O į>as .gaspadorią būnant ir tas 
U litanijas užmiršau, kurias veik 
į ant atminties mokėjau. O apie 
L rašymą,, tai ką jau ir bekalbėti.
i. Ir taip metai po metų, kaip be- 
, matant jau ir 17 metą vyrukas.

Dar kėli metai, ir caras pašauks 
prie bulvinės košės ant kelią

Nenorėdamas kabyti caro 
tė& košės, jis atvykęs A- 

fiipLerikon pas brolį, kur buvęs 
tetas ir turėjęs sorijalis- 

torių knygų ir knygelių bedie- 
iŠkos pakraipos. Jasperskai- 
iu& jam “katalikiški nervai 

litbifcū įsitempė.” • Paskui 
ęs “Keleivį,” “Laisvę,” 

HKovą’ ’ ir socijalistines bei be
tos knygutes. Iš to ga- 

atinai persitikrinęs, kad “vi- 
ę$ok& tikėjinias į visokias pasa- 

s yto niekas dauginu, kaip 
nų it kunigų išmislas,- sū ku- 
> pagelba jie gali jodinet ant 
irbininkų sprando.” Kas 

žvarbiausia pagalios tai girdi 
ftapęs socijalistu, turėjau 

as rankas ir sąžinę.” 
tai matome, kaip tu- 

>yrukai socijalistais bei be- 
js Virsta ir ką jie išma- 

tokteis virtę.
> Ptrtoteusia matome, ka’dir 

ricilikėlis prįpąžįs|a, jog 
mokslo gavo prie moti-
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Viename “tautininką” laik
raštyje buvo pasakyta, kad 
Lietuvoje Keistutis Šliupas, sū
nus Dr. Šliupo, Amerike turė
jęs augsią profesoriaus vietą, 
o Lietuvos universitete tesąs 
instruktorius. O taip esą dėl 
krikščionių demokratų politi
kos. “Naujienos” vietoj pa
stebi, kad Amerike Keistutis ! 
Šliupas tiktai instruktorium te
buvo ir kad jį profesorium bu
vo padarę tautininkų laikraš-TV* ♦ ciai.

Dar įą reikia atsiminti, kac 
universiteto rektorium perei
tais metais buvo prof. Čepins
kis. • Gi prof. Čepinskis nėra 
krikščionis demokratas, o soci- 
jaldemokratas. Todėl social
demokratai, o* ne krikščionys 
demokratai’ kalti kad K. Šliu
pas yra toje vietoję, kurioje y- 

, 4a.
%

“Tie dalykai, kurie yrariės- 
tomi viešosiose mokyklose, yra 
reįkalingi visiems žmonėms, to
dėl visa visuomenė jas ir užlai
ko, /

“Bet ar tai reiškia, kad visi 
žmonės yra jomis lygiai paten
kinti? žinoma, kad ne. Žmo- 

. nes vokiečių kilmės norėtą, kac 
mokyklose ją vaikai būtą auk
lėjami vokiško je tautiškoje dva
sioje; žydams labai patiktą, 
kad mokyklose keltą į padan
ges žydą tautą; kapitalistai no
rėtą, kad mokyklos garbintų 

. turtingąją klasę (ką, jos gana 
uoliai ir daro)'; socialistai gi la
ibai geistą, kad mokyklos aiš
kintą kapitalistinės tvarkos ne
teisingumą.

“Bet yra-aiškus dalykas, kač 
tą visą norą mokyklos negale 
patenkinti. Jeigu todėl, laikan
tis ‘Darbininko’ logikos, pripa- 
žintum, kad kiekviena grupė
žmoniiį, kuri nėra d£[riai atsidurti} Cy^n.
dabartinėmis mokyklomis pri
valo' steigti savas mokyklas ir 
į jas leisti savo vaikus, tai tuo 
met bendromsioms visuomenės 
mokykloms nebepaliktą vietos.

Vietoje viešąją, mokyklų mes 
turėtume grupių mokyklas: 
tautines — tiek rūsių, kiek y- 

- ra tautybių Amerikoje; religi
nes— kataliką, liuteroną, epis- 
kopalą, žydą, pravoslavą; ma
hometoną ir 1.1. — ir, pagalios, 
partines ir klasines mokyklas.”

“Naujienos” perdaug*daly- 
ką ėmė smulkinti; pradėjo taip 
sakant šipulį skaldyti. Visą, 
žinoma, nepatenkinsi, grei
čiau šventu paliksi, negu vi
siems įtiksi. Bet štai kas ga
lima pasakyti: juk religinių ir 
tautinią-mokyklų ir Amerike 
yra. O dar daugiau jų yra Eu
ropoj. Šveicarijoj, antai,, yra 
francūziškų, Vokišką ir itališ
ką. Yra dėstoma visokią tiky
bą mokslas. O kur žmonės gy
vena pdeališkiau, negu Šveįca- 
rijojį Todėl iki žymaus paten-

/ 2

Gražiai Sugyvena
r m i—■*

“ Drauge” būva žinia apie 
naujojo; Lietuvos universiteto 
(rektoriaus prof. kuri. Bučio in- 

š kalvarato. ^ Motiną tikybos (augųraoiją* Senasis rektorius 
ČępįnsSįs ušlžįzįąS^s sžyo^yie- 
tą prielankiai atsiliepeiapiebū- 
Isiantįjį rektorių kun. Bučį ir 
linkėjo jam geriausio pasiseki
mo./ D.roLf kuri# BuČys^ savo 
keliu pripažino buvusio rekto-

\

jį. Tikįnčiosinotinos dė- 
Sr Jš pramoko skaityti ir jis 
®Ltai nėra dėkingas, to arba 
“Aprauta,' ■arbafneturi dėlun-J 

o jausmo, Toliau ypątin.

t
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PHILADELPHIA IR 
APYLINKES.

r Tš vienur kitur pastaruoju 
laiku gauname laiškų reikalau
jant kalbėtojo LDKS. reikalais. 
Šiomis dienomis gavome laišką 
iš Cliester, Pa. — prašo kalbė
tojo/ * 

Kadangi tam. apskrity yra 
daug L. D. K. S. laiopą, tai 
vienu ypu atsakome visoms: 
Dabar, ir, vienai kolonijai 
siųsti kalbėtoją iš Bostono nė
ra galimybės. Mūšų kalbėto
jas važiuoja į tą kraštų po Ka
lėdų, tad visos Philadelpliijos 
ir apylinkių kuopos pradėkite 
rūpintis tuomi. Bet... jeigu 
būtą noras turėti prakalbas 
Tamstą apylinkėje prieš Kalė
das, tai mes galėtumėm pasiųs
ti kalbėtoją ne iš Bostono, bet 
iš paties AVaslungtono. 

Visi nariai ir. kuopos Penn- 
sylvanijos padanges pradėkite 
smarkiau judėti reikale pradė
tojo vajaus. Tamstoms darbi
ninką klausimas privalėtą rū
pėti daugiau negu by kurioje 

kinimo laipsnio’ galima pasiek- kitoje apylinkėje. Neatidėlio
ti ir juo daugiau prie to riekia- kitę vajaus 'darbo ant toliaus—

* - 1 •> 1 ■ * »

i, kaip pradėkite tuojau?. •• t
\ Sekretorius, svetimi barniai niekam nepatinka, bo. Labiausiai'rėmė: “Darbi

% M 1»- »

KARO STOVIS.

Rumunijoj paskelbtas karo 
stovis. Įsteigta aštri cenzūra.

EKTRA! EKTRA!

BAŽARAS

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Philadelphia, Pa. — Ex-Sanry- 

šiečiui. Tamstos žinelės nesunau- 
dosime, nes apie tą patį dalyką

Rengiamas
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS

jau tilpo, kito korespondentoap-ką, už Jūsų neapsakomą prie
lankumą ir pagelbą mano dar
be. Taigi lietuvišku nuoširdu
mu tariu didžiausios ir malo
niausios padėkos žodžius : Ger
biamiems Kunigams už. para
mą ir vaišingumą. Gerbia
miems visiems Nariams už 
gausią paramą, Skyrių Valdy
boms ir atskyriems asmeninis 
už prirašynėjimą narių, P.ra-

HERMANN SONS HALL 
158 Grown St., New Haven, Ct.

Šokiai kiekvieną vakarą.

Į bazarą įžanga 15c., subą- 
toms 25c. '

Nedelioj, Spalio 12 bus mil
žiniškas KONCERTAS. Pro
gramas prasidės 6:30 P. M. Į- 
žanga 75c., 50c.’ir 35c. Prog
ramą išpildys vietinis choras ir 
Šv. Cecilijos choras iš Hart- 
ford, Conn.

Visas pelnas šv. Kazimiero 
parapijai.
---------- ■_ —............... *-? . . •

rašimas.
Deteoit, Mich., Liet. Dukterų 

Dr-jai ir Motėrų Sąjungos kuopai. 
— Tamstą pareiškimai, perdaug 
suvėluoti, Tamstoms tą reikėjo 
padaryti pirm fakto įvykimo----
dabar tuomi nieko gero neatsiėk- 
tumėt —- tik sušierzintumet tarp 
savęs. Panašūs dalykai iškelti per 
laikraščius naudos neatneša nė

' ■ I ■ v w - * • w

vienai pusei; yra daug tinkamiau kilniai Katalikų Laikraštijai už 
naminius reikalus ryšti namie — garsinimą ir rėmimą mano dar- 

bainiai niekam nepatinka, bo. Labiausiai! rėmė: “Darbi-

L D. K. S. NAUJŲ NARIŲ IR ''DARBININKO'’ 
SKAITYTOJŲ VAJUS

Krikščionys Darbininkai Viekykimes!.

Tik sutartinoje vienybėj-galybė ir galutinas darbininkų laimšjimas.
L. D. K. S? taį rienihtsis Darbininkų ekorioųiinė ir kultųrinč organizacija, ji rūpinasi ge

resne ir teisingesne socijale ir polltiniai-ekonomine tvarka* 
Spieskimes po jos vėliava visi—kariaukime už švieaešhi rytojų autartirioj vienylišj^

rna, juo geriau esti. 
Šveicarija rodo.

J/

•3?

if

i

i-

4

*
i

T 
'kA v

I Jįt

•te-

.J*
i

i

-f

i



&

*

<

i

1

T

itMk

Į kas girdėti lietuvių kolojojoseįf

r

t.

1* s *

• a I »

įmint
——r^r ~ '.......    i

I
t

5

Ai,

j

i

-*■

*

i

f

f.

t

f

1

3

i

t

I

t

»

; M

5

LA

Didelis pagrabas atsibuvo a. a. 
Antano Virmauako- rūgs.- 29 * <L 
žmonių buvo pilna bažnyčia, Ku
nigų 18. Gerb, kųn. Joras laikė 
Iv. miŽiaB. Dakonavo gerb. kun. 
Urbanavičius. Subdiakoąu buvo 
gerb. kun, Juškaitis Ceremonio- 
riu pabuvo gerb. kun, J, Navickas, 
D. D. Po pamąldų kūnas tapo 
nuvežtas ir palaidotas Montelloj 
Įfamili joskape.

Tą pačią dieną vakare prasidė
jo trijų dienų moterų rekolekcijos. 
Ketverge prasidėjo vyrams reko
lekcijos. Nedėlios vakare iškil- 
mingai rekolekcijos bendrai užsi
baigė. Rekolekcijas labai pasek
mingai vedė gerb. misionierius 
kun J. Navickas; D. D. Prie, šv. 
Koinunijos labai daug žmonių ėjo, 

. ypatingai subatoj ir nedėlioj.
2 d. spalio tapo palaidotas a, a. 

Juozas Kudžinskas. Mirė rūgs. 
30Lawreiiče’o miesto, ligonine  j. 
Paliko seserį. Mišias atgiedojo 
kun. Virmauskas.

Sodąlicijos vasarnamis jau ga
tavas. Gerb. kun. Juras taip uo
liai pasidarbavo kad į porą savai
čių nupirko, padidino N P. P. Švč. 
Sodalicijai vasarnamį ir ištaisė jo 
apielinkę iš lauko. Garbė tai kun. 
Jurui ir tam didžiam parapijonų 
būriui, kurie smarkiai dirbo, už 
tokį didelį visai Laivrence ’o lietu
vių kolionijai nuotikį. Mergaitės' 
visos linksmos iš savo nuosavo na
mo. ; .
R

Viso Lawrencė’o lietuvių biznie
rių išvažiavimas įvyks spalio 13 d. 
60 biznierių fundina pietus ir ren
gia milžiniškiausį išvažiavimą Ko
lumbo dienoj. Bus kalbėjimų ir 
žaidimų. Amerikoniški šokiai bus 
Wiezners dancing hall prie Palan
gos ežero po pietų ir vakare. Lau
kiama visų apielinkės dvasiškių ir 
svietiškių. Tai su judinimas ne 
.vien Lavvrence’o bet vįsos Naujos 
Anglijos! 1 *

Sunday School mokytojų ir bū
simų mokytojų pietūs ir-gi Palan
goj spalio 12 d., nedėlioj 3 P. M. 
Kviečiami risi senieji mokytojai- 
jos ir tie visi kurie nori vaikus ka- 
tekizuoti per ateinantį metą. Per 
pietus bus programas.

Spalio 15 d. 7:00 vai. vakare lie
tuvių kliubo salėje ant Bėrkley St. 
atsibus negirdėtos, neregėtos, elek
tros šviesų prakalbos. Kalbės į§- 

. kalbingasai Montello klebonas

*

4

gerb. kum J. Švag|dysv Yniems pleku gerb. Tėveli Kaulaki/ 
Su pagarbą,

t D. Kardinplas Dougharty 
Arkivyskupas Philadelphijos.

Bažalia

dykai/
* Naujos bažnyčios batams ruo- 
Hamas. ParūpiJonys jau neša, au- 
įkuoja bazaro lioterijoins daiktus 
Ypač farmeriai šį metą ketina pri
vežti fčrama misos ir duonos,

Palangirtls.

l

*
PHILAD1LPBIA, PA.

Perspėjimas geriems katalikams.
Paskiausiu laiku parapijoj šv. 

Kazimiero, kur klebonauja gerb, 
kun. Juozas Kaulakis iškilo maži 

? ergeliai dėliai to, kas turi “gas- 
padoriauti” parapijoj, teisėtas 
klebonas ar uzurpatoriai jo val
džios, jo privilegijų? Todeliai 
vietinis antvyskupas, kardinolas 
Dougherty, kad. perspėjus gerus 
/katalikus, išleidi žemiau paduotą 
laišką:

KARDINOLO REZIDENCIJA 
i__—L1723RaceStieet--------

Philadelphia
Rugsėjo 24,1924 

Kun. J 3. Kaulakiui, .
324 Wharton St., 
Phila., Pa. .
Gerbiamas Kunige Kauiaki r—

Kartais atsitinka kad-iškyla ne
sutikimai parapijose iš priežasties 
kad nekurie žmonės arba iš nežino
jimo Bažnyčios įstatymų, arba juos 
niekindami stengiasi sutverti ko
mitetus vedimui parapijos reika
lų.

Pagal Katalikiškų pamatų tikė
jimo ir įstatymų Šv. Tėvas yra už- 
veizdėtoju visos Bažnyčios ; Vys
kupas yra rižveizdėtoju savo dio- 
cCzijos; ir po jo priežiūra kiekvie
nas klebonas yrą užveizdėtoju sa
vo parapijos.

Kaipo joks komitetas svietiškių 
neturi jokios tiesos būti užveizdė- 
tojais diocezijos, arba pasisavinti 
tiesas ir privilegijas vyskupo taip 
pat jie neturi jokios tiesos, pagal 
Katalikiškų principų ir įstatymų 
pasisavinti ypatingų tiesų klebo- 
noj kuriam vienam, kaipo atsto
vui vyskupo ir po vyskupo prie
žiūra priguli užveizdėjimas taip 
dvasiškų kaip ir medžiaginių rei
kalų savo parapijos.

Sumaniau kad bus reikalinga tą 
Jums pranešti, idant galėtumėt 
išaiškinti savo geriems žmonėms, 
kad jie nebūtų suklaidinti netei
singais mokslais.

Su geriausiais linkėjimais pasi-
i i>- ii —teiteg- -J- -į “ ---------------------- --------- -

DITBOIT, MIOH.

Darbininkų reikalai Ir jų 
uždaviniai.

i - *

LDKS. 72-ra kuopa po ilgo po
ilsio per vasaros karščius, pradės 
vėl atbusti, kad neatsitikus nuo 
kitų savo užadviniuosę. LDKS. 
svarbu savo užsibriežti tikslai, vi

-sos LDKS. organi/acijos gerovė-. 
Pereitą pavasarį, gegužio mėnesy 
buvome išrinkę iš penkių narių ko
misiją pasidarbuoti nauju narių 
prirašinėjime, serų pardavinėji
me ir t. t- Jais buvo gerb. dar
buoto jai-veikėjai: Vytautas Mar* 
kuzas, Ignotas Zabalavyčius, Jo - 
nas Usaris,Juo'zas Šeirys ir Pra
nas Gustaitis. Gerbiamiems dar
buotojams iioriu priminti kad jau 
Joliaus nelauktume, nes jau laikas 
dabar tą darbą mums pradėti., 
iies girdis kad kitos kuopos jau la
bai tuo susirūpinę, ir jau smarkiai 
rašo narius, d mes negi ant toliaus 
taip snausime, kaip ikšiol. Nors 
ant praeito susirinkimo jau buvo 

;.4-ri nauji nariai, tai tik pradžia. 
Buvo šie: P. Bandzienė/ Paulina 
Bilžienę, Regina . Ratkevičiūtė ir 
A. Rauby. Taigi kiek galėdami 
daugiaus pastangų šiam darbui (lė
kim.

gerą ir gražią kariuomenę, Mtf po muštrui, ir kai IietįnW«iN| 
dainuoja jodami, tai tam m 
mui išreikšti nė žodžiu netarti 
Kad jūs žinotumei kaip parv 
ji j Lietuvą, tai žingeidumui nWtj 
pabaigos: pirma viskas buvo Kr 
siška, p dabar lietuviška'ir viatf£j 
lietuviai. Tikink man rodosi kad 
Lietuva turėtų kuolabiausia steng* 
tis pradėt tvarkyti ekonomišką a- įjį 
puratą — kaip iš valdiškos pusią Ja 
taip K civiliškos. Vienu

-• y

'f:

daug prisirinkę. Apie 8 vai., va
karo vedėjas, A. StanŽaųskas, pra
bilo keliais žodžiais ir kvietė pub
liką tėmyti vaidinimą. Uždanga 
;pakilo, pasirodė “Dzimdzi-Drini- 
dzi” artistoi. Iš kartlFfiiatefli tik 
juokai, kiti ir manė, kad taip bus 
ir toliaim, bet kaip uždainavo 
“Leiskit į Tėvynę, leiskit pas sa
vus,” rodos kad numirė salėj žmo
nės, tokia tyla užviešpatavo^ tik 
pasirodė žmonėse ant veidų ašaros, 
tikrai ir man pačiam tas buvo. 
Bet... tuoj pasipylė juokai. Tos 
visos dainelės, kurios yra juokau- 
nos, labai žmonėms' patinka
mos ir mylimos. ’ Po to buvo Pra
kalba, kuri tikrai Žmonės priujo- 
fcino. O-gi “Wt*bolė,. <” Po to 
sekė “Laisva Lietuva.’* šis vei- 
kalčlis tikrai buvo gražus įr pat- 
rijotiškas. Gi damos, o ypač gi 
“Mes be yilniaus nenurimsim,” 
žavėjo žmones ir ašaras trauke. 
Jos mūsų žmonėms labai patiko.

Nasluiaiečiai; mums patiko Lie
tuvos artistai, mes juos parėmėm, 
bet ne tiek, kiek reikėjo, kitą 
kartąpaiemkim daugiam—Ne
klausykime tų visų blevyzgų, ku
rias dabar neseniai pagrįžę iš Lie
tuvos skleidžia nesąmones ir nie
kina Lietuvą. Koks gi esi vaikas, 
arba kos-gi sūnus Jeigu spjaudai 
ant savo motynos, kuri, tave užau
gino, išpenėjo ir savo rankom iš
nešiojo. Vykit tolaus išgamas iŠ 
kolonijos, lai keliauja ten kur jįjį 
lizdai yra, o ne čionai prie katali-1 
kiį uždarbiauja. I
v Teko nugirsti, kad parapijos 
bazaras prasideda 13 (Lspalio ir 
tęsis visą savaitę. Prie darbo ren- j rir^7slus visame pasaiiijJeT Dešimties I 
o-ind viyi metą garantija. Musą kainos žemes- I

v nės negu kitą išiilrbysčią. Dykai ar-
j -Vilnietis. |montko nurodymai dėl pirkėją. Kata- Į 

• logus siunčiame dykai.- RUATTA SE- 
------------ — KEN'ELLI & CO., 817 Elne Isinml 

BALTIMORE, MD. Avė., Dept. Chicago, IU. . I

Antras Jono Lietuvninko laiškas.

įfkus lietus, bet Žmonių buvo ganafSuvalkijoj matyt labai geri javai,
net malonu žiūrėt,. rodos ir pir-miela žiūrėti, rodos net. Žemė 
miau užaugdavo, bet tokio der
liaus nebuvau matęs kaip dabar. 
Kiti sako, “kad tik Dievas duotų 
gerai suvalyt, tai ūkininkai va* 
žiuos namo iš miestelių dainuūda-, 
mLn

. Pragyvenimas Lietuvoj daug pi
gesnis. Vienas vyras su 30-40 litų 
sąvaitčj gali geriau pavalgyti ne
gu Amerike.’ šeimyna su 250 litų 
'ant mėnesio gali gyvent kaip Ame* 
rike. Bonka alaus kainuoja puse, . ,
lito, valMybto kvorta ~ 5 litai. W>J» »Jok«l »*“ “o 
Mtat pfeans io už duoną: gyvaNot stehSt,f' 
rtžta nuo 5-6 svarą kainuoja 5 Ii-*«£ žmon5s MP^ato mokslo 
tai, žąsies svaras vienas litas, o Pį ■"J"** ««“
jautiena ir aviena po 80e., (lietu- aMK U* «
-vižką) už svarą, tik kianlhj tau- tie Jinkutnai, tai kote
kai tai jau brangūs - 3 Utai sva- “R* v& sva
ras, sūris vienas litas, 10 MauSMą lMS>rW™U vi(,nn “»*»« ~ 

<—■ 2 litai, fcvietinęs duonos svaras a‘
*— Uitas, sviesto svaras. 2 1. 50e. į Vilkaviškio kazermūse stovi Tat*

linksta kaip eina, o kaip užtrau
kia lietuviškas dainas, tai negali 
atsiklausy  t, rodosi perkūniški 
griausmai/ kaip, pamąstai apie pra
eitį, tai nė nesijunti kaip džiaugs- 
mo ašara apipila veidą o energija 
pripildo krūtinę. Policija taipgi 
graži, ? gimnazijų pribūdavote ir 
vijoto įrisilpnišę mokinių. Į gim
nazijas einą ne tik Ūkininkų vai* 
kaijįbęt kžėbiedną dvarų kumečių, 
mie^ioaifyfkurie tik Žydams van-

lietuviai turėtų būt geri biznieriai j 
turėtų vieni lutus remti ir tvarky* 
tis.

(Bus daugiau) ..
« Į.I.. I. I     1 . II - iT I -I Į>ln II*

PHILADEIMtA, PA.
t 

r

Pereitą sąvaitę nuo 294o rugač- 
jo iki‘4-to spalio mūsų mieste, So, 
pusėje pp, Jule ir Mare Petraity- 
■tės, seses.gerb kun. Petraičio, re- 

..... .---------------------------------- --—.„^^daktorio “Tevytiūa Balso** plati* 
Lietuvoj žmonės vakuoja, kad da-| toliai planai, ąlrip grįžta iš lankų, no-uzrašinėjo tą laikraštį vaikšČio* 

’ bar.yrą pati branguma t senieji]---------------------------- *
produktai baigiasi, o nauji dar ne- Į 
mimikoje, ... Į

Trumpai minint, _LiriUVa_dide-L_ 
litis darbus yra nuveikusiu Turi į

ITALIJONIŠKI ARMONIKAI
Mps (lirlmme .ir pmmukiame visokiu I 
rflšni -jdtflibš klibos rankoms dirbtus I 
IT ALUI) NIŠKĘS AIJ SIDNI KITS
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Narys.

CLEVELAND, OHIO.

Tautos Fondo darbuote.
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DĖL APRŪPINIMO. 
,* MOTINI?IR/JŲ* 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.®

• VMUI
»i* "* M* "ra « w U* «» » «■

^orden con

ĮJDIKIO sveikata 
ir ūgis remiasi

daugiausiai ant yal-
gfo, kurt 'jte gaun&
Kūdikis tūr| būti nu
praustas ir papenėtasLaivas Baltara įplaukė į Klaipė- Į 

dą 5 vai. ryte Žmonės pradėjo | j 
rinktis dideliais būriais, pamatyti I 
atkeliavusių lietuvių iš Amerikos J t 
taipgi atėjo ir karininkai, tai žmo
nės nuo laivo žiūrėdami gėrėjosi, 
sakydami: “Lietuva turi gražius 
ofieierius.” Pribuvo ir lietuviški 
policmonai, tvarkos daryti. Ma
tėme kad jie labai mandagiai su 

' žmonėmis apsėjo. Mes labai susi-. 
rūpinom apie savo bagažus, sa-| 
kėm kad krės, tai krės ir didelius 
muitus reikės mokėti. Atėjo pa
sitikti ir benas, kurs' gražiai mar- U 
šus graijno, tai tuojaus mes sume
tėm apie 60 dolerių tiem muzikali- baugoiT savo kūdikio akis 
tam dovanų. ' ■ NOsm BWNĄ.

“Klaipėdos Žinios” daug rasei visados,yra svarbu laikyti l<u-
apie amerikiečiu lietuvių ekskur-. 9^'° a^!s’ nosį m burną švaroje,- - bet ypač reikalinga tą pridalinti šitta-
siją, tai ašmanau kad ir Amerikos me ore. Xes iš čia prasideda daug bė- 
Iaikraseiai rašo, tai daug nemme- kiju Iab(ą keitfekis ir relWa rt.u.yti v}s. 
silt apie tuos malonius įspūdžius, j k0- l<ad išvengus bėdą. Sena patarlė: . ■ , . į “žiupsnis išvengimo vėrtas svarą gy-
•Kaip pradėjom nuo laivo eiti, tai duoną, ypač pritinka kiidiklamš. Niė- 
'-visai kain ir nė •nežiūreio -mūsii kad negali perdaug rūpesčio daryti, nes visai Kaip n ne, nežiūrėjo musų atmintij tel(l. ;)1į Jnnži tamrtkrt. nP. 
bagažų (kiti ir po tris skrynias ra taip stlprąs, kaip suaugusią.

. . i ii.-- Keikia Šaukti gydytoją dėl bil? ma- vezesi) , tai visi buvom labai uzga-1 žo aklą uždegimo, tekėjimo iš ausų, 
liūdinti. Jautėmės, kad parvažia- u°rs Jaustum, kad tat menkniekis, 

vom į savo laisvą tėvynę, dalino- ] dažnai apsergsti nuo apjaklmo, arba 

mes džiaugsmais. kūdikio ausys reikia laikyti švarias
Klaipėdos miestas labai gražus, | ū‘saiisas. Ausis lengvai užkrečiama ir 

v. . , . . ...... ausies skaudėjimas labai skausmingas,
yra gražių krautuvių ir visokį įtai- užsikrėtus reikia tuoj jįas gydytoją, 
symaitilp^aip Baltūn®^ ttfe ži- lM^tewa«t't<id visKj kl«- 
nortia, mažesnis miestas. Be ja, y- ti į nosį. Jei kūdikis pusdainas nosį ne- 

—t ‘ x • i _ i ja • gali ją paskui išbūti reUda tuoj kreipi- ra išleistas įsakymas ,kad Amen- Įb* 'prie-gydytojo...
kos lietuviu niekas neužkabinetii, L Jei JAuiiiųs butų sveikas, tai reikia 
, . v. • .. laikyti 30 akis, ausis,, nosį ir burnąkad jie visur butų gražiai priimti, švaroje. Taipgi reikia - kad visi indai 

Dabar kad mvlpoia išsWrt fui kuriuose jam. maistą gaminama, butą lianai hau myiet a issigeir, Tai|jivatąs, ūtirbas ir rūpestis maisto ga- 
nebūtų kada išsipagiriok - ..........-

ti komiteto Vilniaus vadavimui, už ‘amerikiečiai skersi vaikščioja; mat

Rūgs. 15 d. š. m. T. Fondo 22 
skyrius laike savo mėnesinį susi
rinkimą. Susirinkimas nebuvo 
skaitlingas dalyviais, bet turinin
gas naudingais nutarimais.

Nutarta šį metą rengti jubiliejį- 
inį 10 metų sukaktuvių nuo T. F. 
sk. susiorganizavimo, vakarą, ku
ris susidės iš prakalbų, teatro ir 
patriotinių dainų. Nutarta kvies
ti programai išpildyti L. Vyčių 25 
kp. ir C. L. Teatrališko Choro-Dr- 
ją, kun. V. Vilkutaitį ir kun. L. 
Vaiciekauską, o vieną kalbėtoją 
pakviesti iš kitur. Rengimo ko
misija išrinkta: A. Banys ir J. Ku
zas. Delegatai iš Federacijas sei
mo išdavė raportą. Jais buvo A. 
'Banys ir p-nia P. Štaupienū: Ra
portas buvo priimtas su pagyrimu 
ir padėka gerb. delegatams už jų 
pasišventimą, be jokio atlyginimo. 
Nutarta raginti visų dr-jų atsto
vus ir narius kad nuolatos lanky
tų T. Fondo 22 sk. susirinkimus ir 
imtų dalvvumą visame veikime.

žinant T. Fondo praeities gar
bingus darbus ir matant dabartinį 
jo naudingą veikimą kaip lietimų 
tautai taip ir katalikių bažnyčiai, 
kiekvieno lietuvio ir kataliko yra 
pareiga remti jį. Rėmimo būdų y- 
ra daug : vieni gali aukoti pinigus, 
kiti darbą ir pritarimą, o dar kiti 
gerą širdį.,.

Lietuvi neužmiršk Vilniaus! To- 
kid ant galviu yra gauti ženkleliai, 
pavydale sdgučio, spalva Lietuvos 
vėliavos, tie ženkleliai yra padarv-

reguliariška. Jei negi 
ii žindy.t kūdikio, tiv
rėtumet Vartot
Borden’s Eagle £ien$,

i.

NES 
. ‘Bdrdeft’M Eaglė 
has yra: pirmaeilis kū* 
dikių maistas,’padaru 
tad iš tyro karvės 
pieno ir cukraus, Jį 
rekomenduoja gydy- 
tojai iš priežasties jo 
gerumu ^ienodunMk 
ir j lengvo suvirškini* 
*no savybių

DIDELIS

BILIUS
-—:—Bengia—  ‘

Švento Juozapo Draugyste

Subatoje '

Spalio 11 d., 1924
Pradžit 6 vai. vak. irtęsie iki vėlumainaktie* 

Foresters Svetainėj 
Newton Uppert Falls, Mass.

Tai-gj gerbiamosios ir. gerbiamieji, nepraleiskite šio pui
kaus baliaus, nes bus puikiausias balius kiek šioji draugija yra 
turėjusi.* GrieŽ puikiausia orkestrą. Bus šokiai, visokių iš- 
laimėjimų, skaniausios šaltos košės, skanių užkandžių ir sal
džių gėrimų^ Tai-gi vietiniai ir apielinkės lietirriai ir lietTiVav 
lės, seni ir jauni, nepraleiskite Šio baliaus, nes būsite visi už- 
ganėdinti. Galėsim liksnitvi1 pašokti, gardžiai užsikąsti, sal
džiai užsigerti. f 9 (

Kviečia visus ŠV. JUOZAPO DJR-J A.
' z \

džiai užsigerti. f

(!
O. -te

nebūtų kada išsipagiriok Mūsų
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ūžtai, kad pr jdrS 
tris gėntkartes ūžau* 
gino daugiau kūdikių 
į stiprius ir sveikus 
yyrus ir moteris,-nė* 
gtt visi kiti kūdikių 
maistai kartu sudėti* 
Jei Jūsų kūdikis nę* 
miega nakčia, y.erklž, 
ir nerimaują,

Pienas ilriŠ klausima,

jei kūdikis neauga* I 
- svorį, gal pienas nėra ;
jam tinkamas. Tokia
me atvejyje, Eagle

.• ♦ ■ "* •'* *

ĮvJh|| i II |1

Btur
JLl. - _

' r Vf/v

ItV
rjs. 1^

inii) hne iMs IiėrMždŽlal* iKitikvotas, jot 
bonkntvs ar‘čiulpikai; bus nešvarus. 
Bonkutes reikia,išvirinti-taip-^i čiulpi
kus. I’ien:j reikta tčrnv ti ir duoti kū
dikiu i tik gryną.. Šviežią pieną. Pieno 
klausinius svarbus vasaros metu. Karš
tame-ore pienas tūri būti laikomas šal
toje vietoje, kad nesttrugtų. Tūkstan
čiai motinu vartoja kondensuotu pienu, 
dėlto, kad jį lengvai ir greitai priren
gia,

Tuksiančiai. ir lakstančiai kūdikiu 
išango- į stipriu^ ir vikrius berniukus 
bet mergaites, kuomet motina sukombi
nuoja gerų priežiūrą su Bordeno Eagle 
Pienu, O blant apslpažltuliutl TJetuvę 
motinu kaip Bordeno Eagle Pienų var
toti, Tlie Borden Cotnpiiny yru pagami
nusi Idetuvlu kalboje pilnas maitinimo 
instrukcijas, kur pasakoma kaip pri
ruošti Bordeno Eugle Pienu, kudikiunis 
visokiu mHU* <ei nori, tu instrukcljn 
kopijos* tai tik turį Mšplldytl kuponu 
bent vieno iš paskelbimu Ir pasiusti 
kompanijai, o jt su mielu noru il.ykiū 
Jums Jau imslųs kartu su graliu knyga 
apie kūdikius.

ženklelį imama, auka 10 centų. Su
rinkti pinigai yra . naudojami 
'mokslui ir kėlimui patriotizmo 
Vilniaus krašte. Būtų labai gra
žu, kad kiekvienas lietuvis minė
tu ženkleliu puoštų save, kaipo su 
apgailestavimu savo brolių Vil
niaus lietuvių.'

Broliška Ranka,
- . _ ■ _ _. *•

. k

NA8HUA, N. H.
•v____

Mūsų ^koloniją" atlankė brangūs 
svečiai iŠ Lietuvos, artistai: J, Bi
kinis, V* Dineika, Ją Olšauskas ir

• ♦

tai yra 30 d. rugsėjo būvi? smar* Mariampolėj, Kalvarijoj ir visur mth te
. ' A '

“bavarskas” geras ir valstybine 
puiki. W#

Liepos 17 d. 7 valandą vakare 
Klaipėdoj sėdom į traukinį, o lie
pos 18 d. 10 vai. ryte atvažiavom 
į Kauną, reiškia, Lietuvos žeme ir 
Lietuvos traukiniu važiavome 15 
valandų. Traukiniai gana geri: 
vieni vokiški, kiti rusiški, angli
mis kūrenami. Man teko važiuot♦ 
rusiškam traukiny j vagonai geri, 
toki kaip Amerįke. Traukinys su-, 
aidėjo iš 14-kos paaažičriiuų vago
siu ir visi buvo prigrūsti ameriko
nais. *

O Lietuvoje bwu Vilkąviškyj,

t

9* .3*
/y..

tu.
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taip, kaip. tūkstantinis 
motinų, kurios nega- 
lėjo žindyt savu kūdi
kių*

lipildyrit kuponą upaSioi® Mo skelbimo lt
luom*. mes atsiūrimt Jum’JOBą kalboj* literattob*, kaįjj
Vaitot t% ploną ir kitu tvarkiu infonaueijM. 

■fe BORDBN OOMpARfr 
Borden BuUOing Ntw rodi

t

teroru
PužymSkit kutfą Literatūrą Norit.

V*U1M
mitrukUJiU VMkMM

KWklų
*

2
(Lithuariąn



Km* per lietuvių butus. Žinia, 
■piurėjo kas-nors p&vadžioti, nes 

atvažiavusios iš kito miesto, 
įfjĮfaotų kur apsisukti. Tai jas 
l^pavadžiojo uolios platintojos lie- 
wrių katalikų spaudos, gerb. Ona 
unguraite ir gei’b, Domicėlė Bauh-

i ’ ,
Philądelphijos Ragana.

II

I

pliektnmėm Nashua kuopos augi- politikos reikalais. Jei ūpas nenu- 
me. Šiame susirinkime perrink- puls — spindi graži DetroitieČių 
sim valdyba ir nustatysime dar
bui liniją.

Darbininkas

W. LYNN, MASS.

katalikų ateitis. I
Federacijos 4 skyr. .susirinki

mas atsibuvo rugsi 28 d. šv. Jur
gio parapijos svetainėj. Daugu-

i
» Ir pas mus.

vemaNOš
VILNIAUS DIENA.

SĄŽINĖS GRAUŽIMAS.

NORVZOOD, MASS.

LDKS. 3-čios kuopos mėnesinis 
Buairinkiinas įvyks spalio 124., pa-, 
prastu laiku ir paprastoje vietoje. 
Malonėkite vist nariai ateiti, nes 
turime daug svar.bių klausimų iš
riti, reikia pradėti smarkiau 
rengtis prie vajaus ir prakalbų, 
kurios bus spalio’26 d.

Laukiami visi nariai.
; k Raštininkė.

/ I ti

' šiuo kartu ir mūsų laukia nau- 
1 janybė, ir mes turėsime garbes 
girdėti L. D. K S centro neri; adv. 
P. Daužvardl (nesenai iŠ Wash-’ 
fnigtono) kalbant apie darbininkų 
reikalus ir kitus svarbius klausi
nius. Jis pas mus kalbės panedū- 
Iio vakare, spalio 20 d. Pasirū
pinkime šiąF naujieną paskleisti 
-tarpe visų. Stengiamės, kad kiek
vienas lietuvis užgirstų negirdėta- 
[jį kalbėtoją ir pasisemtų dvasinio 
'peno savo dv-asint

' . NEWARK, N. J.

LDKS’. 14 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks petnyčioje, spa
lio 10 d., šv. Jurgio Draugijos sve
tainėje. Visi nariai malonėkite 
pribūti ir atsiveskite naujų.

Valdyba,

DETROIT, MICH.

Federacijos Kongreso rengimo 
sūririnkūnas atsibuvo nigs. 25 d. 
šv. Petro parapijos svet. ittsto- 
vai susirinkę gražiai apkalbėjo vi
sus kongresą rengimo reikalus 
JnrigūsLĮiŠri^ 
ke -- pasirodė kad išeis lygiomis. 
Po susirinkimui buvo pagaminta 
užkaiulžįo, visi atstovai bevalgant 
išreiškė gražiau mintis, pasižadėjo 
darbuotis, keliant katalikų visą

Mūsų brangiosios sostinės 
ma atstovai atsilankė, ypač žingei-IVilniaus paminėjimo diena — 
davo kongreso raportą išgirsti. į spalio 9, ketverge. Ryte, šv. 
Skyr. pirm. gerb. K, Daunoras! Petro bažnyčioje, 8-tą valandą 
nuodugniai išdavė Fed. Kongreso [bus pamaldos, o vakare, baž- 
raportą, iš ko atstovai buvo UibaiĮnytineje svetainėje, didžiausios 
patenkinti. M. J. Šimonis per- iškilmės. Kalbės daugelis kal- 
skaitė svarbesnius kongreso nuta-lbėtojų, dainuos mūsų myli- 
rimus. Raportai priimta rankų Įmiausieji dainininkai ir grieš 
plojimu. Taip-gi Fed. 4 Bkyr. nu- Į gerianri smuikininkai. ■ 
tarė rengti vakarą gruodžio 7 d, j Kas tik gyvas, kam tik ki- 
Kongrėso nutarimus pradės vykin-Į birkštčlė tėvynes meilės randa
te su ateinančiu susirinkimu. įsi širdyje, kastik nori pareikž- 

Vyrų vakarienė pagerbimui šv ti savo mintų Viliiiaiisklausi- 
Jurgioparap.moterij,vadovaujantime, neapleiskit minimųjų iš* 
veikliam darbuotojui, gerb. K. Į kilimų.. Sueikite visi ir tarki- 
Dauniui, įvyks spalio 12 d< šv me savo stiprų žodį svarbiajam 
Jurgio par. svet. Apart skanios I mūsų gyvenimo klausime. , 
vakarienes bus gražus programas, Į 
kurį vien vy rai išpildys. Gros lie- r 
tuvių benas, bus štukovius p. Be- Į 
sisparis su visokiais stebuklais.
Visas pelnas eis šv, Jurgio parapi
jai, m . ' I

Rugsėjo 26 d., soliste poni M, Į 
Širčaitlene dainavo svetimtattčni 
tarpc^OįthJ^ntinyClub,. P-ni Į

si širdyje, kas tilc nori pareikž-

* PORTAS DIDĖJA.

ja pradžia ateinančių metu 
pradės plaukioti keturi dideli 
laivai tarpe Bostono ir Liver • 
poolio, Anglija.

NUŽIŪRĖTAS 
VALDININKAS.

Vyčiai sandariečio atsikratė, 
tai jis dabar pradėjo kita liga 
sirgti,, ne tik proto, bet ir sąži
nės. Mat jam neramu būti ne- 
užsipuolus bent ant ko; dabar 
jis susinešė su kokiomis tai gy
vanašlėmis ar šiaip ištvirkusio
mis bobomis ir plepa jis su sa
vo draugėmis “parapijonko- 
mis’, —- dergia bažnyčią, tur
būt minimas “ Justinas” yra 
pats “ virozitojusf ’ .kitų nuodė
mių. Visi vagys ir melagiai vi
suomet taip daro: ieško ja va
gies, o; pats yra tuo kaltininku. 
Gaila nabagėlių saftdariečiip 
jau jie visai nusiperėjo visa 
!jų ramybe, tai kaušely; o kuo
met įsitraukia, tai prisimena 
blogieji pasielgimai, sąžinės 
graužimas (pamenat Dikinio 
rolę “Mūnšaine”) ir visokį Įri
ti vaizdai.. Turbūt jau giltinė* 
su velniu nebetoli nuo jų kak
lo, . . ,

ANTMAV1MO.
Ir 3-jų karų garadžiu#.. 6 kambariai I v ...
Ir bathrnmial iAiejoeę pm»m EWtok NEWT0N CENTRE., — $ kambarių 
švltw—nauji pečiai, graliai išpople- hr maudynė. Pulkus namas, randpsi , 
mota ir ilpentyta. ŽJMiOft eash. Buhm-1 geriausioj vietoj Nevtonų. Daug ię* 
ana ant morgičlo 6 nuoš. Atsišaukite mės ra puikiam gėlėm ir valalngnls 
pu* ravlnlnką H6 Bnttonvrood St., kdm-lmedžiais. Labai .patogi vieta, arti įno
rius Mt. Vernon Pk., So. Boaton. 1442-11. |Ryklų, krautuvių Ir knrų. Parsiduoda 

‘labai pllgal dėl greita pardavimo, 
j Kreipkitės į 366 Brondrvay, So. Boa- 
ton, Mass,

I 1 . *PARSIDUODA r"-'.—  ........—--
2 Šeimynų M krautuve namus geriam PARSIDUODA GROSERNĖ 

irto! vtotoj, prie Centrai Sąuare, Cnm- 1 ilUVIIIIIVIin UIIUULIHII. 
hrkTgebij, prekė $10,506. im jn||||||| VnA|lT||Ur

VALGOMŲ DAIKTŲ KIlAUTtlVfcį III vALUAIlliy RllAUlUlU 
ra & kambarių numarmi visais imnro- |,~ i * • • . * • , fvementniH, Miflomu pečiu ir elektriku I Kambariai ant vietos. Kreip- 
ant geriausio kumpo So. Bostone, par-lvua« 112 F StrOfit, fto »MiWn lnhnl nlffink tik fr nnlo Į KJieS J.14 * 007661, »O. BO8-

ton, Mm (Oct 4)
sfdnodft lnbnl pigiai, tik *12,300 Ir anie 
H,500 įnešti.

A. IVAS '
361 W. Broadway, So. Boston 

'..../--- -------------- r--....... . ,f -

Tunjnus .relkallngns vyrus pnvdavė- 
jns vsrlSkų drapanų į BoRton krautu
vę. dermu vyrukui labai gera vieta. 
Kreipkitės: BROMFIELD CLOTHJNG 
5 Bromfield St, Boston, Mass,

Tnl Bo. Borton ffT0 I 
IJ. MACDONELL, M. D. I 

Galima MMikaibčM fr Ketifttffatf | 

onra VALAKDoa: Rytaii iki 0 vtl. |

Pa pietų nuo 1—6 | 
Vakaral»nuo6—41 H

586 M Broadvay, Bo. Borton Į

Parapijonas,

MOTERŲ JUDĖJIMAS.

-------- LUWEE^^MASSr-7—

Pereitą nedalią bavo pas mus 
prakalbos, prisisemem naujų pa
jėgų, įgavom naujos dvasios ir 
norą nenuilstančiai dirbti, Tadgi I 
neduokime tiems visiems žiedams 
nuvysti, eikime prie vaisių — 
kime ir stiprėkime 
nečįčlią, spalio 12 d. L. D. K. S. 
kuopa Šaukia savo susirinkimą, 
tuoj po mišių, pobažnytineje sve
tainėje Malonėkite visi sueiti, o 
eidami atsiveskite ir po naują na
rį. Dekime vist spėkų, kad su- darbuotis, kulHiriniuufžvilgiu ir . tuvių tarpo_ tautinis budeliškas I NEPAMIRŠO IR TARNŲ.

žydi — ant pirmų mišių nebėrai Milijonierius W. L. Douglas, 
lietuviškos evangelijos, nebėra lie-į buvęs gubernatorius ir Dotig- 
tuviškų poterių — nebėra lietu- las čeverykit išdirby^ galva, 
viams vietos savo kalba garbinti apart kitko, savo - testamente 

lietuviškas komitetas jau pažymėjo — $5,000 vežikui ir 
kolektoriais pasta-5 pa $1 >0M 2 tarnaitėms. Jo pa- 
— visur ameriko-| ti P?aus po $40,000 kasmet iš Če- 

verykų įmonės. Universalistų 
bažnyčiai (Broektone). užrašė 
$10,000, ir kitiems giminėms 
taipgi po gerą sumą.

U 
aug- 

ateinaiirią

darbuotę, ypač centralinių organi
zacijų, kuopų atstovai karštai iš
sireiškė, kati dirbsiu taip energin
gai, kad kuopa Įeitas kuopas vir
šytu, Nėra abejones, ką detroit ie
čiai žada, tą ir išpildo. STame va- • ’ *
kare paaiškėjo, kad Federacijos 
kongresas pridavė dauginus jėgų

Sirvaitfenė padainavo ‘'Kur baku-l
žė samanota11 ir “Nuplasnok” Į Včaltiiamk lailtrodnunkai

K- 
*s komisijonieiTus C. G, 

Wood yra nusistatęs prieš dar
bininkus ir visokiais būdais 
mėgina vedamų streiką pa
kreipti kompanijos pusėn. Jei
gu darbininkai Nuseks kad jis 
pataikauja darbdaviams, tai' jie 
duos skundą Darbo Depart- 
nrentui, AVasliinę-tone.

11 IL

Dainos .svetimtaučiams labai pa-Istreikieriai. tvirtina, kad vai 
tiko. Lietuviu vardas kaskart pla j tybčs komiai jonierius 0/ 
eiaus skamba svetimtaučiu tarpe.
Garbe lietuviams.

Lietuvis
i

YOUNGSTOWN, OHIO.

Mūsų kolonijas lietuvių gyveni
mas labai.nuskuręs: jaunimas bai- 
igia žūti ; bažnyčia traukiasi iš lie-

tautinis budeliziūas

1

i——
Z ■ '

----- Rengia—--------

D. L. K. Keistučio Draugija 
BUS SUBATOJE

8

Spalio-October. 11,1924
Parapijos Svetainėje

492 East Seventh St., South Boston, Mass.
* - - *

Salė atsidarys nuo 6 vai. vak., muzika nuo 7 vai. vak. tęsis 
iki vėlumos nakties.

Visi Bostono ir apielinlriij žmonės žino, kad D; L. K Keis
tučio dr-ja šauniai darbuojasi ir nepraleidžia gerų darbų dėl vi
suomenes ir ji neprisidėjus. Minimo baliaus dalis pelno bus 
skiriama dėl vaiku vasarines mokyklos. Kaip jau visiems ži
noma, Miūsų draugija rengė pikniką ir dalį pelno žadėjo skirti 
vasarinei mokyklai, bet piknikui neįvykus, dr-ja sumanė pa
daryti balių, kurio dalis pelno bus skiriama vasarinei mokyk
lai..

f

Dievą;
prašalintas — 
tyta. airišiukės 
nizmo peilis lietuviams po kaklu. Į

, Oi, Dieve, Dievuliau, kodel-gi 
mus taip apleidai? Kodel-gi Tu] 
mūsų vadui neduodi dvasios šven
tos, arba ir tos pačios nesutaisai. 
Jeigu jo neturėtumėm, tai nors 
nebūtų kam ardyti mūsų vienybę.

l)a turiu priminti, kad mūsų 
vadas laužo ne tik lietuvybės pa
grindus, bet ir paties vyskupo įsa-

Ikymus.' Vyskupas reikalauja, kadi uę.

ĮŽANGA: Vyrams 50c., moterims einant su vyrais — dy
kai, gi atskirai moterims maža Įžanga.

p

Baliaus Komitetas.
na

i

Tel. So. Boston 0464-J,

JURGIS STUKAS
FOTOGH’AFAS

453 WEST BR0ADWAY, 
Tei.s.n. ĮIĮ SbttthBoston, Maw.

| IĮ Darom dailius paveikslus. Veseilias 
| U traukiam vakarai*. Užallkom vi- 

_________________________ ................ .. įlĮ sokloa rušies rėmus,__ _ ____ _____

Didelis Išpardavimas lljDR.PUSmiGIS
Gi-oserlo Ir saldumynų krautuvėj II GYDYTOJAS

Priežastis išpardavimo — savininkas U| w ttytt T w t tt t ti/ttt 
turi išvažiuoti Į kitą miestą. Bus.par- į|| ’IMUftlBAŲ blu Ų 
duodama viskas pigiau negu vvholesalc I IĮ vaL 9 iki 11 ryte. 1 iki 8 po plot, 
kaina. Išpardavimas prasidės ketverge, įn 7 Iki 9 vak.
O-tą valandą ir petnyčioj. .1, ANDRĮ- lį 889 Broadway, So. Boston.

115 3‘rd St’ S°Uth I Tet So, Boston 2881.

PARSIDUODA
Dešimts kambarių mūrinis namas Į 

netoli Dorebestcr Hgts, .Geriausioji 
tvarkoj—visi f taisymai. Galite matyti | 
„vlwln po No. 6 Pncifle St. 
0628-M.

__MoterųSąjimgosl3-takuo
pa turėjo savo mėnesinį susirin
kimą- utarninke, spalio 7 d. Su 
šiuo susirinkimu pradėjo veik
ti dėl šio sezono. Kad duoti pa
ramą kazimierieterns, nutarė 
turėti šokius lapkr. 8 d. para
pijos svet. ant Septintos gat
vės,-s % -

Taipgi “Bunco Party” įvyks 
spalio 16 d. pobažnytineje sve
tainėje. Kadangi visoms bu
vusioms Burieo Party patiko, 
todėl kviečiam visus atsilanky
ti. įžanga dykai. . ■V <7> ft

Nutarė, prisidėti prie parapi

•r*

1 —• V I .M .HM ■ •

15-KA NAUJŲ NAMŲ,
Dorchesteryje turiu IR naujų po tris 

šeimynas namų, po Šeštus kambarius Ir 11 
reception lialls, poloniai style. visi mo-1 
dernĮžlclansi įtaisymai, garo, šiluiuja, ar- į 
Žuolinlal padlagal, brasinės palpos. lį 
maboiiniai bathroomial Ir tt. Randasi | l 
labai geroj vietoj ir parsiduoda piigai; į 
taip akd Išeina dar piginu Ir už senus I 
namus Ir lengvos išlygos su mažu Ine-1 

jos fėrn ir dirbti visom r>ele£ toiėsnių tnformndjų kreip-l
d • r; .. . v. < . | Rites pas TITUS P. GREVIS, 395

| gOlll. 1 aipg’l Sll Kiliom susinu- Broadwuy. Telefonas So. Boston 2340,1’ 
‘kimu nrasideio Moterų Saitui-1 raipRi nn6udavot ir pagal už-k niu pia. uię-jo iuouių Dgjuu ]«>kl tik norite. (7-11) Ii
gos vajus ir naujos narės gali --------- —----------- ---------- —— Į
prisiTašyt tik už puse įstojimo, IMT ninnAŪIIlft 
todėl gera proga visoms pasi- ’ Alll IririUnliniU į 
■naudoti kurios dar nepriklau- masina I’ATHKScjjpe, kintamųju l

• paveikshj rodymui. Mašina-maža i va r-r
SO. < totą (laisnlų. nereikia) visai nauja, į

CfaiimofatŠ Plroios klesos. Parsiduos labai pigiai. I 
, °'9JUUKWM5,| Priežastis pardavimo—savininkas ren-l 

ginsi važiuoti i Lietuvą, Taigi kas my-į 
--------------------------------- =------------------- lite tokĮ bizni, tai dabar yra gėra pro- Į 

ga žiemos laike apvažlnėtl. visas kolo- f 
ČĖVERYKŲ TAISYKLA (Shoe I nijas su krutumais paveikslais, o ypač į

Repairtag Shop) n visom
lrngorn masinom. Biznis išdirbtas st, So. Boston, Mass. • (7) į
per-kelis metus. Darbo yra {valias.I 
Vieta labai gera, vien lietuviais apgy
ventu, galima geros gyvenimas padary
ti, Parduosiu labai pigiai. Į

PASTABA ’. — Jei kas pirktų nepri
pratęs tokio darbo, apsiimu pramokint. į

I Pas mus 8allt® gauti visokių Molių Į 
•Kreipkitės i DARBININKAS, 366_W, j garnių ir Žiedų nuo visokių Ilgų. Met 
Broadwąy, So. Boston, Mass. (16) Į užlaikome visokias žoles kokios tik. ant 

į svieto randasi ir geriausios trejankoe 
'....... ................ . ’ I sasssr . . |60e. su prlsiuntimu. Atsiųsk 10c. o i

įgausi visokių žolių ir knygų katalogą. 
Reikalaujame agentų ir duodame gerą 
pelną ant musų visokių vaistžolių ir 
knygų.

M. ZUKATTIS,
449 Hudson Avė. Rochester, N. Y.

<

TeL Brockton 5112—W.

I.

1>

I

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

705 Maln St., Montello, Mau. 
(Kampas Broad Street)

. . Tel. So. Boston 6823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston
• ' "G/iicr mZartdoF : 

nuo 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:80 
iki 5 ir nuo 6:0Q Iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas subatos vakarais 
ir nedSIdlenlais.

I MOTERŲ REGISTRACIJA 
Visos lietuvės p i rietės susu 

rinkite po bažnyčia, ketvergo 
vakare, spalio 9 d. ir užsiregis
truokite pas p-nią A. Kneižie- 
- *. Ši registracija reikia atlik- 

Clevelanda diecezijoje visose baž-Ri kiekvienai moteriai, neziū- 
nyčiose giedotų vyrai, o mūsų va-j pirmesnės registracijos, 
das vyrus visai prašalina.

. Lietuviai! nepasiduokime pra
žūties smakui, kovokime iš visų 
spėkų, spieskimes į lietuvių kata
likų organizacijas Ir būkime lietu- į 

o ne I
Nuliūdęs Parip jonas P.

-- --- ---- ~BB B B B B I ja lova; Gau isltekti ir vedusiųIeškoju gyvenimui draugės. Noriu, Į.Kreiptis MAGDĖLENA ŠIAULIENĖ, | ARR U! "Rmnirtrcro tr 9 "fino.z.n
butų gera katalikė, |

toks. Dabar Ian-1
, Nuosavybės' turiu virš I ^^■ggg| •

vertės. Atsišaukite sekančiu Mg
adresu: POVILAS P. BRAŽINSKAS J ----- -----
316 NVasliiugtaU St., Youngstovv-n, Oblo. I JS5SSSĮSrTTZrT?7*MM""*,l*SS!SSSSSŠĮSSSSSS:^SSSSSĮSr ,,*,**ZSSTS^T,7

LIETUVIŠKŲ ŽOLIŲ 
VAISTINYČIA.

16 METŲ SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 

899a W. Broadway, So. Bortą 
VALANDOS : Nao » n iki 7 v,

»

T

✓

RealComfort'

■

'v

U Ui i
a ■

Rengia —— . ‘

ŠVENTO KAZIMIERO R. K. DRAUGIJA 
So. Boston, Mass.

►

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPIN18 
p DRAUGYSTŽS VALDYBOS 
I ADRESAI. .
PIRMININKAS — M. Zoba, 

539 K. 7-th St., So. Boston, Man.
Telephone So. Boston 1516—J. 

VICE-PIRM. Kazys Ambrozfa 
492 Ė. 7-th St, So. Boston, Mas*. 

PROT. RAŠTININKAS — J. Glineckl*. 
5 Thomas Bark, So. Boston, Mas*. 

FIN. RAŠTININKAS Matas šėlk!* 
40 Marjne Rd., So. Boston, Mas*. .

, SS5 ®- Broadway, S, Boston, Man. 
' WI,, | MARŠALKA — J. Zalkls, , 

j 7 Winfield St, So. Boston, Maa*.
| Draugija laiko susirinkimu* ka* tr* 
| čių nedėldienl kiekvieno mėnesio, 2-r* 
| vai. po pietų Sv. Petro parapijos salėj, 

[ Kas ieško kambarį hrba ir du dėl ty-f*92 E‘ Seventh St» S°- Bo8toD> Maa* 
1 faius gyvenimo, galite gauti po Šiuo ad-1 n - . _ TOT<rtwWsrA no mrns

PASINAUDOKITE.
Turiu gražiai fornišiuotą, Svariai už-1 

laikomą kambarį Išrendavojimui. Nnu-I

Į 69Q 6-tlt St, antros lubos, So. Boston, Į 
į .į Mass, . . . y

CYPRUS HALU
40 Trospect St., Cambridge, Mass.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Viena iš puikiausių orkestrų —L. BUINIO ORCHESTRA— 
grieš įvairus šokius — LIETUVIŠKUS ir ANGLIŠKUS, Bu? 
skanių užkandžių, saldžių gėrimėlių ir šaltos košes.

Duok sau šį j
Pagelbininką. \

Sujimgk kutentos išeikvdjlinijį. > 
Niekus nepasipeliio kiiip tu y 
eikvoji savo- valandas Ir dm'- Į 

1 biį .virtuvės ijriruošiiuui. Visut ( 
neabejotinu ’kud šis laiko tuu- Į 
plnlojas Ir pngetbinlnteas klek- į 
vienų moterį paseks. f
Jei jūsų peėlus neturi auto- t 
nuitiško šildytuvo, kuris vie. Į 
bodai išlaikytų šilumą, jąs j 

l. ’pvuteldžlute šį didžiausį pagel- 1 
blnlnkų Haiubos, naujų, Šių die- t 
nų įrankį. J
1 'lenas doleris įdės ity kurį 7.«* ) 
lĮiiiellnį įKčtiį ką įneš turlmCį A 

i rauk į by kurį musą o/isų. i 
WW>m>t>ųyiwitid

i

j ./Ine iitmt tikį męs nu'UHCi 
| justi nttintf, Ateik tr intaitti-

boston consoudated cxs co. |1>™K05 nepasinaudoję.
uzuio c bnTfflmfCK

Kaus gyvemmo, gaure gauu po šiuo nu-1 n , ■ wr«itarWWft TVP ATT/ia
. | resu: 311 IV. 3-rd St, So. Boston, Mass. į*L *»• KBIbTUCIO DK-UWQ» 

w VALDYBOS ANTRAŠAI
I Pirmininkas — Antanas Pastelfs, 

146 Bowen St, So. Boston, Mas*. 
< | Vlco-pirm. — Martinas Knlstnutas, 

'UI 4062 Washlngton St., Roslindalo 
KIProtokolų RaŠt. — Antanas Macejuna*, 
<£l 450 E. Seventh St, South Bostoa
»I Fin. Raštininkas — Juozas Vlnkevlčtn* 
“ j 006 E. Broadway, South Boiton
j Kasierlus — Andriejus ZaUeckas, 
' | 807 E. Nlnth St, So. Boston, MaM
Į Į Maršalka Aleksandra Jalmoka*, 
|| 115 Granite St, So. Boston,'Maža.
>1 Draugystė D. L. K. Keistučio laito* 
Į I mėnesinius susirinkimus kas pirmą na- 
lįdėldienį kiekvieno mėnesio po No. 6M 
; Į IVashlngfon St, S. Boston, Mass., S-ėlą 
ĮI valandą po pietų. Ateidami atzlveekito 
į į su savim naujų narių prie musų drau* 
* įvijo* prtelMlrtL

[ IV. KAZIMIERO B. K. DR408 
į VALDYBOS ANTRAŠAI 
į Pirmininkas — J. Jaroia,.
į 562 E. 6-th St, So. Boston; Mase. 
» Vlce-plrm. — J. Grubiąsias, 
| 157 M Street, So. Boston, MaM
b Prot. Raitininkas — A. Janušonis, 
! 142GColumblaRd., S. Boston, Maža 
E Fininsų Raštininkas — K .KIMMs, • 
į $ Hatch Street, So. Boston, Maža, 
F Iidlnlnkas — L. Avagldys, 
I 111 Bowen St, So. Boston, MMto 
b Tvarkdarys— P. Lauėka.
E 895 E, rifth St, So. Boston, Mato. 
E Draugijos reikalais kraipkitto visa- 
į doa | protokolų raitininką,
[ Draugija savo suslrnklmua laiko 14rą 
Į nedUdienl kiekvieno mineelo 1-mą vai. 
Ilbo pietų parapijos aa^ą Barant* 
I St, Be, Boston, Meta,

Savininkas «nt pirmų labų.

Spalio-October 13 d.,1924; Į
I«1

(Columbus Day) i Į Naui°s Kanklės. Sį kart?'
- >e • • aĮ leidžiamaknyga “Trejų

Parapijos Svetainėje įMe^Kanidės,” už 1932-34] 

492 E. ScVeiltll St., . So. Boston, M^SS. [S *‘Trejij Metę Kaukiąs’' 
] Prasidės 3 vai. po pietų ir tęsis iki 11 vai, nakties. . atspausdintos Lietuva-i

[aje ir išsiuntinėtos visiems
GERBIAMIEJI:—- Kaip kiekvieną metą, taip ir šį metą I n užsiprenumeravusiems Ka- 

rengia didžiausį metinį balių aukščiau minėta draugija. Tai-h į ledoms, 1924 m. Prenume- 
gi, kviečiame atsilankyti visus, kaip vietinius taip ir iš apielinJi! ratos kaina už Trejų Metų 
kės,'koskaitlingiaūsia, nes bus gera orchestra, kuri grieš lietu-H • Kankles du dOlftriaiį o vė- 
yiškus ir angliškus šokius. Taipgi bus gardžių užkandžhj irj!jBaubus brangiau 
skanių gerimiį. Užtikrinam, kad būsit pilnai patemknti. S Antrašas:

Tarp kitko, dar bus leidžiama ant išlaimėjimo du auksiniu a MIKAS PETRAUSKAS ! 
pinigu sušelpimui šios draugijos nario, K. ČEPULIO, kuris yra S Laisvės Alėja, GO. Kaunas.! 

I sergančiu jau 3-čias mėtak Draugija neapleidžia savo nario, r® Lithuania, ’
j teikia pagelbą kiek galėdama; Taigi nepraleiskite šios puikios Į S p g Pinigus siųst* pašto 1 

Kviečia visus VALDTB A 'I

į.«

[užsiprenumeravusiems Ka-

-a «
money orderiais.
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