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Paroda. Utenoj, Utenos dva
re, žemės ūkio paroda buvo 
spalių 2 d.

Į PojHe»n»PIUSIX| 

“Ktokvtono
Imte priedermė pira# ta 
taliHiUfe «p*ud< ir tau 

ątočtiuutoi muddriiii tam žino* 

alų Geri laikraščiai yra nt u- 
dtoglaturiu daiktu ir verti <H* 
dŽiaUSiū nėninlrayiįty,”
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Organas Amerikos Lletatft| ^ 
Rymo Katalikų šv. Juosapo t. 
Darbininkų Kooperatyvas •;

Sąjungos
‘ D A ;R B I N I N K A

11

ŪTARNINKAIR, KRTVBBGATS 
SUKATOMIS

Jkfeįftium
- ŪŽrubeiy Ir JBostono aplelInkėM 

aietaios ..v...................

“Darbininkas”
366 Bmdway, So, Boston, M

Tel, South Boflton ©0,

IŠEIVIAI FRANCIJON.

Kadangi1 Amerikon išeivys- 
tei uždarytos durys, tai Lenki
ja norinčius emigruoti savo 
žmones pakreipė Francijon. 
Lenkų emigraci ja Franci jon la- 
bai išbujojo. * Daėjo iki to, kad
Lenkijos valdžia kasdien išduo
da 500 pasų-keliavimui uždar
biauti Francijon.
* Francijos Darbo ministerija 
skelbia, kad iki rngpj. m. š. m. 

ūkų ateivių Francijon buvę 
J,544.* . *
Lenkijos valdžia teipgi pra

dėjo tyrinėti galimybes‘lenkų 
'emigracijai Brazilijoj. Esu bus 
galima siųsti į šias Brazilijos 
Valstijas Šao Paulo, Parana ir 
Sapta Catbarina. t

LAUKS RINKIMU PASEK
MIŲ.

Francijos valdžia užsiminė 
apie norą pasiskolinti Amerike 
keturis milijardus frankų. Da
bar valdžia nutarė laukti'iki A- 
merike pasibaigs prezidenti
niai linkimai. Pinigų Franci- 
ja tikisi gauti iš Amerikos 
bankininko Morgano.

1________________

ATŠAUKĖ STREIKĄ.

Argentinos jūreivių Federa
cija atšaukė streiką. Dėl šito 
streiko per dii mėnesiu buvo 
sutrukdytas susisiekimas pa- 
krauliais Argentinos respubli
kos.

REIKALAUJA, KAD 
LENKAI ATSIPRAŠYTŲ.

■ _ *
Ryga, Latvija.; — Sovietų 

Rusijos atstovas Varšavoj ga- 
iŠ savo valdžios instrukcijų 

įteikti Lenkijos valdžiai notų 
šft reikalavimu, kad lenkai nu
baustų asmenys, kurie yra kal
ti dėl nesenai atsitikusio sovie- 

s -Ki lAcrnniini ivvlfift. •

MAŽINA REPARACIJŲ
KOMISIJOS PERBONALĄ

Paryžius. Aliantų atstovų 
nutarimu reparacijų komisijos 
etatas bus per ateinančias ke
lias dienas sumažintas nuo 20 
iki SO nuošimčių. Iš darbo bus 
paleista daugelis raštininkų, 
vertėjų ir šiaip mažesniųjų tar
nautojų.

Planuojama per keletą seka
mų mėnesių padaryti dar di- jorvbės titulus, kuriuos sutei- 
desnių atmainų, taip kad repa-kia kam Vatikanas. Nuo lai- 
racijų komisijos personalas gal ko, kai papa neteko savų pa

saulinės galios, Italijos valdžia 
papos teigiamų kam nors bajo- 
rvbės titulų nepripažino.

ŽYDŲ KAPITALAS 
PALESTINOJ.

Žydų sionistų Centras skel
bia, kad nuo karo pabaigom 
žydai Palestinoj investino jau 
$27,000,000. Žydai tikisi, kad 
iš to investinimo bus geras ge- 
šeftas.

.Roma, Italija. — Mussolinio 
kabinetas nutarė pripažinti ba-

KASIŲ
1

bus sumažintas 50 nuošJ

NORI PASISKOLINTI.

Švedijos valdžia nori Ameri
ke pasiskolinti $30,000,000. 
Švedija 1919 m. yra Amerike 
pasiskolinusi $25,000,000 ir mo
ka 6 uuoš. Tam buvo išleidusi 
bonus, kurie.prinoksta 1939 m.

VOKIEČIAI BRAZILIJON

VofciętyAppyntiCHįs^yp pi
liečiams keliauti svetur kreipia 
į Braziliją, kur jau yra didelės 
vokiečių kolonijos. ■ Dabar 
CeiLtralinėj * Brazilijoj steigia
ma naujos vokiečių koloni jos.

NAUJOS DERYBOS.. *
Naujos francūzų-vokiečių de>. 

rybos- įvyks lapkričio 5 d. Da
bartiniu laiku yra tokia sutar
tis, pagal kuria Franeija ap
krauna vokiečių įgabenamus 
išdirbinius“ didžiausiais mui
tais, o Vokietija įgabenamus 
iš Francijos produktus tegali 
mažiausiais muitais dėti. Tas 
turės tęstis iki birželio 10, 
1925. .

DE VALERA AREŠTUOTAS, 
r \ _____

Airių respublikonų vadas 
Eamon de'Valera nesenai tapo 
čia Ulsterio vyriausybės areš
tuotas.

Areštavo jį todėl, kad jis lai
ke prakalbų distrikte, kuriame 
Ulsterio vyriausybęs buvo jam 
uždrausiu kalbėti* L-

i 21 ŽMOGUSŽUVO.

Stockholmas, Švedija. — Di
delės audros metu jūrėse ties 
'Oregrundu paskendo švedų 
Lloyd garlaivis Fylgia. Dvide
šimt vienas laivo įgulos žmo
nių prigėrė.
\ - . ...

SUDEGS DIDELI DOKAI.

Escanara, MicK — Gaisras 
čia nesenai sunaikino Ghica- 
go & Nortlrsvestem geležinke
lio dokus NN. 3 ir 4. Nuosto
lių skaitoma apie $1,500,000.00. 
•Ugny žuvo ir vienas žmogus.

. - • >

. —- Peimsylva- 
nia Coal kampanijos kasyklų 
darbininkai * Pittstoho ir Un- 

•st- * ,

derwoodo durtriktuose, paskel
bė streiką ir šiandie metė dar
bą. Streikuoja vienuolika 
tūkstančių kasyklų darbiniu- 
kii. '

Angliakasiai paskelbė strei
ką prieš savt unijos lyderių 
norą, nepasHenkinę tuo, kad 
unijos vadai perdaug ilgai tę
sia derybas.su samdytojais, ne
prieidami prie\ jokio galo.
* X ■ • | ' * *
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PAKORĖ. KETURIS.

MontreaJ^įrte. — Vietos ka- 
■ įėjime tapo įkarti keturi kri
minalistai-: Giuseppe Serafini,. 
Ant. Frank, Frank Gambino 
ir Lou i s Morj»l, Mirties baus
mei jie buvo pasmerkti už 
žiiiogžiidystę<i papildytą praei
to balandžio mėnesį laike jų nž- 
puolbncT 
kurio jie tuomet pašlave 142,- 
000 doleriu. . ,

Gyvulių' ligos. RugpiūČio 
mėn. gyvulių užkrečiamomis 
■ligomis buvo įregistruota tiek 
susirgimų: įplautimu 3, juodli
ge 7, snukio ir nagų ligą 3, ark
lių susna 15,‘ kiaulių raudonli
ge 197, pasiutimų 8, vištų ma
ru 9.

(“Panevėžio Balsas”)

• Lietuvoje taiso keliui 
Birštonas. Valdžia plentus, 

kaimiečiai žmoneliai vieškelius 
žvyruoja. . Deja, kaimiečiai 
pripratę prie blogų kelių, da
bar valdžiai paliepus kelių duo
bes > išlyginti, žvyrlum išpilti 
purtosi, burnoja, bet gi pri
versti taiso ir gana* Vėliau pa
žiūri, kad kelias lygus, smagu 
važiuoti džiaugiasi. Nemuno 
dešiniame šone, plentų einan- 

‘ty nuo Prienų pro Borštoną, 
Jezną, Kruonį į Kaišedorį, šie
met apsiėmė /taisyti', ttir būt iš

• “■ jv&ržytimų, Utįpos ap$x dar.-,,.—.——-

_ — VI’ ___ * “C' A.C\ . ~ j- i .u- m_ . «
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Washington, D. C — Vals
tybės departmentas gavo žinių, 
kad Meksikos banditai nužudę 
vienų Jungtinių Valstijų pilie
tį Eugene Bąfiies’ą, i§“Waco,. 
Texas. Banditai užpuolė jį ne
toli La Palme, Vera Gružo vals
tijoj-/

z

MM* * **

[jonų litų pajamų ir 131 mil. 1, 
išlaidų, ■

(Kmmo "Vienybė”)

Šakiaj. Rugsėjo mėn. 28 d, 
29 d. naktyje nusinuodijo 

Šakių apskrities viršininkas 
Jeronimas Žvynys. Nusinuo- 
dijimo priežastis—nežinoma. 
Matomai buvo suirusių nervų. 
Kada nuodai ėmė kankinti, ta
da ,tik šaukėsi gelbėti. Nors 
ir buvo teikiama pagalba, bet 
nuodai jau buvo, savo padarę, 
Atlikęs išpažintį ir sunkiai pri
sikankinęs mirė.

tų legacijoj įvykio.
Įvykis buvęs toks. Rusij le

gacijoj buvęs sumuštas vienas 
rusų emigrantas. Sumuštasis 
po to puolęs mušti legacijos 
Mkldininką. Lenkų policija e- 
migrantą areštavusi', bet pas
kui tuoj paleidusi, ir lenkų vy. 
riausybė jokio daugiau (žings
nio prieš jį nedariusi.. .

Sovietų valdžia tat reikalaū- 
‘ vja, kad tas emigrantas būtų 

vėl suimtas, o valdininkas, ku
rio' įsakymu areštuotas buvo 
paleistas, kad būtų nubaustas 
ir kad lenkų valdžia dėl to da
lykoatsiprašyti) sovietų. Jei 
lenkų valdžia atsisakysianti ta
tai padaryti, naujas • sovietų 
mmisteris Lenkijai! į Varšuvą 
nebevyksiąs. \

PREKYBOS SUTARTIS 
PASIRAŠYTA

. Hrilįnkai, SuomijĄ Oia 
pašildyta Suomių su\ Italais, 
prekybos sutartis.. Einant su
tartim Suomiai tam tikri^ rū- 
Šteš -vyni importuok tik iį Ita
lijos. ' - u 1

NAUJAS AMBASADORIUS 
AMERIKAI-’ T‘ *

Paryžius. —- Ministerių ka
binetas patvirtino paskyrimų 
Emiliaus Daeschner’o. Franci
jos ambasadorium Jungtinėms 
Valstijoms, vietoj dabartinio 
Julės Jusserand’o.

PASILIKO “SAUSA.”

Toronto, Ontario. — Kana
dos Ontario provincijoj įvyko 
visuotini balsavimai dėl pakei
timo blaivybės įstatymo. Iš 7,- 
332 visų balsavimo apskričių 
daviniai rodo, kad ųž išlaiky
mų blaivybės paduota 477,324 
balsai, o už įstatymo pakeiti
mų valstybės kontrole svaigi 
namiesiems gerymams paduota 
447,157 balsai. Vadinas, blai
vybės įstatymo išlaikymo sali
ninkai laimėjo 30,167 balsus 
daugiau.

Moterys beveik visur, bet y- 
pae kaimuose, balsavo už blai
vybės įstatymo išlaikymų.

“Sausoji” Onthrio provinci
ja yra kaip koks kylys įstrigęs 
jtarp kitų “šlapiųjų,” t. y. kur 
Svaiginamųjų gėrymų vartoji-

KAIP MOKESČIAI SUMA
ŽĖJO.A _

Washington—Pereitais me
taisfederaliai mokesčiai buvo 
.(numažinti ani 25 nuoš. Iš to 
’buvcrtas, kad valdžia taksų 
įgavo daugiau ant $71,464,765. 
Nežiūrint į mokesčių numažini- 
(ųją už taboką mokesčių dau- 
igiau gauta, negu pernai. * Iš 
Viso nūo tabokos mokesčių val
džią gavo $89,903,422. Pernai 
•buvo ant $5,803,040 mažiau.

t imas neužgintas.
14r ■ t

bolševistįnį veikimą, paskui 
se išvadžiojus žhiogų iŠ bei 
nes kilusį, *psiehinis de 
tas. Kitas buvęs nuovadosi 
šininkas baustas už žymų j 
sižengimą ir kiti panašūs ją'i 
dat Dažnai ruošia v 
Bet tie. vakarai būva vi 

‘raudoni. Vis dėlto žmonės pas 
dėjo savo pažiūras griežči 
nusistatyti, Bet vis dėlto 
tulikai' rinkimus į savyvald 
bes laimėjo. Ąš vieno ten 
ičiau_jš_amerifaėčių  ̂- Būt 
kad jie siųstų Lietuvon ka 
kiškų knygų ir laikraščių, 
sai mažai amerikiečių laikrafi 
čiu tepareina į Lietuvą. K j 
ir į mūsų valsčių tepareina ti 
keli laikraščiai ir tai ne kokio 
[Vertės. Tad siuskit kuo dattiJ 
:giaųsialiteratūros. Seto, dar^ 
pamiršau pažymėti, kad rūgsti^ 
•jo m. mūsų -valsčiuje ir rodoS^f ,; 
visoj Lietuvoj paskelbė apie ci^ 
'vilius aktus: šliūbus,. krikštu# 
ir 1.1. Tai labai didelė naujiem 
na.. Tai jau 
kratiška. K
' Mokyt. Bt Paukštys

1

Griškabūdis, šakių apskri
ties, Spalio mėn. 2 dieną pa
sibaigė penkių dienų misijos. 
Misijas vedė amerikiečiams ži
nomas' Kapucinas švelniakal- 
bis Tėvas Kazimieras. O žmo
nelių visomis dienomis lyg į at
laidus plaukė į Griškabūdį 
klausyti gražiųjų pamokslų. Nė 
vienas iŠklypėlis iš tiesos ir do
ros kelio tvirtai pasižadėjo kil
nesniais keliais eiti. Šiaip Griš
kabūdis kyla, Dvi.komplekt"1 

visai apylinkei. "' Taip pat' Sta
tomi ir valsčiaus namai.-Klebo
nijos karo išgriautos jau atsta
tytos. Vienu žodžiu Griškabū- 
dis. jau gražus bažnytkaimis. 
Jaunimas susispiėtęs po pava
sarininkų vėliava gražiai dar
buojasi. Pavasarininkai drau
ge suilŽiburio” draugija išlai
ko arbatinę ir skaityklą. Uiti 
ninkai susispietę į ūkininkų są
jungą taip pat uoliai duba.

Telšiai. Telšių miestas ją 
atrodo kpl kas kultūringai 
ne kaip prieš 'keletu metų, J 
džiosios gatvės š'alvgatviai 
jfejfiirf, ‘

sdlBugti jog greitu lai' 
geležinkelį.

Savivaldybių rinkimamš-p 
ūžus pasirodė jog šiemet į 
valdybes įeis trims ‘daugiau 
talikų. Jau kas kart ir Tel 
pradeda susiprasti ir 
suvadžiotojus cicilikėlius.

J.
- A-

bono'. Prasti darbininkai, . jų 
yra 40 vyrų, į dienų uždirba 8- 
10-1244 litų, sulyg gabumo ir 
nudirbto darbo.' Vietos darbi
ninkai Irai ir nedalyvauja'dar* 
be, atėjus reikalui, vienų — ki
tų pasivadina. Žvynui vežti ir 
plentų lyginti vietos mažaže
miai ūkininkai uždarbiauja, į 
dienų 15 litų su arkliu uždirba 
ir tai gera, žmonės gavę 15 li
tų, pinigų bado metu džiaugia
si. .Priderėtų- visur ir visur pa
tiems žmonėms plentų darbai 
apsiimti dirbti, svetimtaučių — 
žydelių neprileisti. •

(Kauno 6 ‘Darbininkas ”)

Pažaislys. švento Ka * 
1’0 Sesėris ištiko' šiemet neto 
mė. elų pasigailėkime ir 3- 
sūšelplume kiek kas galimi3 
Lietingas ruduo supūdė jų 
gius ir kitokius javus. Badl 
ir rūpestingas vargas ži 
joms įjikis ir gali pakenkti jj 
sveikatai. Jos pasišventę Lii 
tavos jaunuomenę išmokyti j 
išauklėti. O išmokinta if dc 
rai išauklėta jaunuomenė ji 
Lietuvos viltis, šviesi .ir galiu 
ga jos ateitis. Todėl kas notf 
matyti Lietuvą šviesią ir ga 
gą-, remkime šviesos skleidėjai 
seseris Kazimierietes Į”ažaishS 
je, Lietuvoje; gelbėdami'jas iriį 
laimėje ir> nesigailėdami jond 
aukų, kad žodžiai turėtų 
mes primenu gerbiamai kati 
kų visuomenei, jog PažaML 
vienuolių reikalams jau pasi(| 
čiaū $250, o dabar, gerbia® 
lietuvių visuomenę ragiw 
imas aukoti ir gelbėti varge- 
nuo hado seseris Šv. Kazimi 
<ro Pažaislyje, vėl siunčiu 
Tai ką Čia parašiau remiuos 
turimomis žiniomis iš Lietuvį 
rVisi kurie malonėsite sušdįį 
lįetuvaičių šv. Kazimierp ąį| 
rų vienuolija, aukas pinigį 
per paštą, čekius ir pastaįi 

Plytų ir kalkių dirbtuvių sąstatas labai įvairus. Aps- toalonekite
nn«inC;mO +nb o-rn metais buvo 2 su’200-500 *kritaj. socijalistų eiles sudaro Ozimiėro Seserys, PaM

darbinintaj, 35 su 15-50 daA. labai abejotina vertės doros
---- --------atžvilgiu Žmonės. Taip ir šioj Uttnuaniiu Su Die\u, alt || 

Per pirnui lių metų 7 mėne- laisvamanių draugijoj. Vienas
K«.4|

PREZIDENTAS PARODON
* * ' "j ’ ’

Prez. Coolidge pareiškė daly
vausiąs Chicagoj rengiamoj 
galvijų parodoj, s Toji paroda 
įvyks sekantį mėnesį.

SUSIORGANIZAVO.

Hominy, Okla, — Šio miesto 
barbenai susiorganizavo ir pri
sidėjo prie Tarptautinės barbe- 
rių unijos;

ORGANIZUOJASI. !

Detroit, Mieli. Šio. miesto 
mašinistai pradėjo smarkų va
jų. Varosi prie to, kad visus 
ttiašinistuš suorganizavus,

Vilkas arklius ganė.
Sutkūnai (Panev. apskr., 

Miežiškių valse.). Juozas Vi
dugiris nuėjo pažiūrėti arklių 
ir pastebėjo, kad už krūmų su
kinėjosi vilkas. Vidugiris tu
rėjo su savim šautuvų ir spjovė 
vilkui į akį. Vilkelis ant vie
tos testamentų parašė skirda
mas savo kailį J. V. už gerų 
spjaudimą.

Mariampolė. Šiemet šioje a- 
pylinkėje labai daug prilijo. 
Bulvės daugelyje vietų supuvę, 
rugių kol kas negalima sėti. 
Numatoma — biedniems bus 
viskas brangu, nes ir dabar jau 
rugių cėnt. kainuoja 27 litai. O 
kas bus toliau? Žmonės šneka,
kad tokių šlapių mėtų jau se
nai būtų. Kai prilijo 24, VHI 
tai upeliai patvinę labiau kai 
pavasarį, nunešė daugeliui 
kviečius, šienų.

i

TAI BENT STREIKAS.
Louisville, Ky. — Organizuo

ti bučeriai streikavo prieš L. P. 
'Bormvasser kompanijų per iš
tisus 12 metų. Dabar kompa
nija susitarė su unija ir įvedė 
aštuonių valandų darbo dienų.

Iš LIETUVOS
Gavome tikrai lietuviškų at

viručių (post card). Apie ke
li Šimtai skirtingų vaizdų ir 
spalvų. Kam pirkti kur ko
kias netinkamas ir dar bran
giau mokėti, kad mes parduo
dame pigiai' ir Tamistos drau- 
gas-gė gavęs tokią atvirutę tik- 
Tai džiaugsis.

Parduodame tuzinais: po 10 
centų, 15c, ir 20c. Jdėk tuojaus 
10c., 15c. ar 20c. pašto/Ženkle? 
Kais į konvertą, o mes.tuojaus

Malūnų 1923 metais buvo 
1151, iš kurių 9-turėjo 200-500 
darbininkų, 300 —15-50 darbi
ninkų ir 842 — 4-9 darbininkų.

Avalinių ir pakinktų įstaigų 
1923 metais užrašyta 602, iš ku
rių 2 aptarnavo 200-300 darbi
ninkų, 18 —15-50 darbininkų 
įr 582 — 4-9 darbininkai.

Lentpjūvių 1923 metais buvo 
14 su 200-500 darbininkų, 160 
su 15-50 datbininkų/ir 83 su. 
4-9 darbininkais.

žias atvirutes. 
"DARBiNINKAB”

366 B’way? 8o. Boiton, Masą.

ir 103 su 4*9 darbininkais.

>

Jankai, šakių apskrities. Pir
miau buvęs l'amošbūdžio vals
čius virto Jankų valsčiumi. 
Vis dėlto ir čia, tie “ sakuotnu- 
garjais” vadinami žmonės pra
deda kas kartą susiprasti ir kil
ti. Ūkininkai, pirmiau neno
rėję vartoti savo ūky naujany- 
bių, šiandien vartoja. Perka 
trąšas, įrankius, statosi gra
žesnės trobas, veisia sodus ir 
11. Tik šiemet mūsų valsčiu
je ypatingai prastai rugiai už
derėjo. Vietomis iš pavasario 
užarė, o kitų vienas pasėtas 
grūdas teatnešė vieną grūdą. 
Mokyklų veikia trys! Bet ka
da bus visuotinas ir priversti
nas vaikų, mokymas, tai mūsų 
valsčiuje veiks penkios mokyk
los. Taip pat yra. keturios 
draugijos: “Žiburio,” Šaulių, 
Vartotojų Bendrove ir Etinės 
ląisvamami) kultūros draugija 
(“šliuptarniai”). “Žiburys” 
turi savo skaityklą ir knygyną, 
kuriuo, daugiausia naudojasi 
Jankų mokyklos vyresnių sky
rių mokiniai, Vartotojų Ben
drovė turi , dvi krautuvu Jan
kuose ir Karerūdūje. Taip pat 
įveikia ir liaudies bankas; Gi 
Etines laisvamanių draugijos
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Nekantriai laukia, paga-

met jau laika* .rengtis konfe-

ta

(TlKimUl)
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B Dž savaitės įvyks Suv. Vals- 
I tijų prezidento rinkimai. Rim 
* kimų dienai artinantis, vis iii- 
B domesnių dalykų aikštėn išeL 
R m apie-kandidatų rėmimą. La 

. Folletta vis daugiau stiprių 
pritarėjų gauna. Šiomis die- 

(tasrie stipriausiu balsu už La 
Frilette’ų’ 'sušuko Amerikos 
'dvasiškiai. 5,000 Amerikos 

; kumgų “ įsimaišė į politiką” 
vbto “klerikalis” ir pareiškė 

/ savo ętiprų balsą už senatorių 
g- La Follette’ą. , • .

I Tfe jrunlgai išleido pareiški- 
I mą kur sako, jog visiškai pa- 

mŠkejo, kad taip senųjų dvie
jų partijų respublikonų ir de
mokratų — skirtumo neliko. 
Abi stovi už stambiojo kapita
lo pusę ir tik viena progresiš- 
tų partija su La, Follette ’u prie
šakyje testovi už visuomenės 
reikalus.

. Minėti dvasiškiai nurodo, 
IĮta įį Follette’o ilga darbuo- 

gtataują/ kad jis pfed^ 
H IK»tą neteisybėms IVashing- 
tone. , La Follette pasiimtų į 
kabinetą ir į administraciją tik 
grynus vyrus.

'■ L* Follette stovi už karą ka- 
Tui. Stovi m griežtą sumažim- 

mą išlaidų ginldavimuisi. La 
jf. Follette vestų visą pasaulį prie 
nusiginklavimo.

* Ęa“ Follette imtųsi' rišimo 
I ekonominių problemų, nušluo

tų visas kliūtis, kurios trukdo 
Žmonių valiai reikštis. Prie 

• tokių aplinkybių taikioms re- 
tormoms būtų atdaras kelias.

Balsas už La Follette’ą yra 
tasaš už naują /partiją, kuri 
turi aiškius atsakymus gyvie- 

I tams klausimams. Tik tokiu 
L būdu' .tebus galimas tvarkus 
į progri^as, progresas pagal A- 
| metiko^ idealus ir įstaigas.^ 
f šitokios tai mintys yra Ame- 

b tikos dvasiškių pareiškime. 
F Tarp tų dvasiškių yra katali- 

| kų kunigų, žydų rabinų, visų 
Į protestantų sektų pastorių, 
f Lietuvių, socijalistąi ir lais
vamaniai dabar turi negaišuo- 

surikti ir pakelti stiprų 
ą prieš tų dvasiškių kiši- 
"'tari polįtikon.» Tesušunkie 
IgtasųtBęeijalistai ir laisvama- 
Biiu, kad dvasiškių vieta baž- 

fiatyčiase, sinagogose, p politine 
r Agitacija ne jų darbas.
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kokių indomybių apie tą įstai
gą papasakojo: /

t

“Aš manau, kad tamstos ge
rai pamenat, kas tuomet buvo 
Miųisteris Pirmininkas, ,kas 
buvo Vidaus Reikalų Ministe- 
ris, kas tuomet buvo Krašto 
Apsaugos Ministeris ir kaiku- 
rielatirministeriai,kurie-tame 
'nutarime dalyvavo. (Iš vi: O 
kas buvo Švietimo Ministeris) 
— Čia’ ne švietimo Ministerijos 
fdokumentas, bet Ministerh 
Kabineto, ’kuriam vadovavo 
ponas Grinius — tamstų žmo
gus, ir jis, turbūt turėjo įtin 
■svarbių įrodymų, kad (Minis-, 
tejių Kabinete tokį nutartum 
lyra padaręs. Taigi, mano su
pratimu, jei kas gali charakte- 
rizuot Mariampolės Realinę 
Gimnazijų, tai šitas dokumen
tas, kuriame jūsų pačių lūpo- 
įmis pasakyta, kad Švietimo 
Ministerija negalinti imtis at
sakomybės už tos gimnazijos 
duodamus atestatus, o antra 
t— atsako jai pašalpą. Mariam
polės Realinės Gimnazijos 
‘klausimas pradėtas rišti 1920 
ipetais ir jei tik, šiandien galu- 
Hjnail alizuotas, taį aš, pasa
kyčiau, ka&jis realizįotas’per 
vėlai, nes ta gimnazija visą 
laiką laviravę ir nemokėjo lai
kytis įstatymų, kurie mokyk
loms privalomi

“Kadangi paliesta Mariam
polės Realinės Gimnazijos va
dinamoji 4 dvasia’, ii’ auklėjimo 
sistema, tai, žinoma, dėl tos 
dvasias reikėtų ir gi šis tas pa
sakyti. Tiesa, interpeliacijoje 
tampai pasakyta, kad iš tos 
gimnazijos yra išėję valdinin
kų ir karininkų. Taip, turtu 
pasaky ti, kad 1$19 metais yra 
išėję du karininkai, būtent: 
Bobarskis ir Miškinis, bet tie 
žmones kaip tik iš ‘Žiburio ’ 
gimnazijos išėjo į Realinę Gim
naziją ir visai nėra jūsų pakrai
pos. Vadinas, pirmieji išėju
sieji iš Realinės gimnazijos 
tamstoms, kaipo jos dvasios gi
nėjams, garbės nedaro. Dėl 
tos gimnazijos santykių su vy
riausybe noriu kiek plačiau pa
kalbėti. Iš tos gimnazijos įkū
rėjų nenoriu daug minėti, bet 
yra žinomas ponas Bulota — į- 
kūrėjas, kuris savo laiku, ku
riantis Lietuvos valstybei ir 
kviečiant jį darban, drįsę pa
rašyti vyriausybei dokumentą, 
kad jis tegalįs patraukivyriau
sybę atsakomybėn, kuri drįsta 
kurti Lietuvos nepriklausomy
bę. Žinoma, ‘įkūrėjo’ kebais 
'eina to jo mokiniai. Bet toli- 
mesnsi tat klausimas, dabar 
ponas Bulota gimnazijoj neda
lyvauja, tad čia jtjf ‘nuopelnų’ 
neliestu. (Purėnienę iš vietosi 
istorija). Bet Istorija labai į- 
domi it sooiaĮdemakratai gale- 
tą iš jos pasimokini, nes jų 
atšt. Plečkaitis jau yra pasimo
kinęs iš tos gimnazijos. Gaila, 
kad Plečkaičio Čia nėra — mi- 
rusis Aleksa jau jį pamokino. 

: “Taigi 1914 metais besita
riant mūsų valstybei tos mo
kyklos mokiniai, steigdami va
karėlius mokėjo griešt balalai
komis ir kitais instrumentais į-

rmuzikoa dalykėlius, bei ntM- 
gebėjo pagriežt Lietuvoe him
ną. Kada publika per vakarė
lį pareikalavo sugriežt himną, 
tada tie patys muzikantai tam 
tikru ironizavini uatsiliepė, į šį 
reikalavimą Publika padarė 
.skandalą, turėjo įsimaįšyt po
licija. Ir šis atsitiikmas gali 
eharakterižuot, kaip pastoj 
ptadUęt valstybės kūrimosi ta 
mokykla Žiūrėjo į Lietuvos ne
priklausomybę. Bu^o tat 1919 
nukovei d.

’ “ Aš turiu ir daugiau laktų, 
dėlto, kad aš tada gyvenau 
Mariampolėj ir labai gerai juos 
atsimenu. Kada visų vyresniu 
(klasių gimnazijos mokiniai, vy
riausybes raginami, ėjo į ka
riuomenę, tai savanorių liūnus 
ėjo lydėt ir realistai; bet kuo
met pirmieji lydėjo juos kaipo 
idėjos žmones, realistai lydėjo 
{pašaipomis, lydėjo pravardžia
vimais ir tt. Tai yra irgi fak- 
■tas, kurį Tamstos neužginčysi- 
ste ir kuris charakterizuoja tų
laikų realines mokinius ir visa 
jūsų gimnaziją. Jeigu Tanis- 
tos norėtumėt aš galėčiau pri
vesti ir artimesnių' faktų.

“Kada vasario 16 d. hešven- 
■čiant Lietuvos nepriklausomy
bę dar vokiečiams esant, buvo 
Iškelta Lietuvos vėliava ir iš
kėlus’ Įjietuvos vėliavą, visi 
mokiniai giedojo himną, tas 
-pats jūsų draugas Serbentą, 
kurį ginate inteipeliacijoj ro
dydamas į vėliavą pasaite, kad 
'tai esąs skarmalas, prieš kurį 

‘tik neišmintingi galvas lenkia, gįams suteikia šviesos ir visus 
Tai yra faktas, faktas kuris veda prie geresnio gyvenimo.

’ ' z

t*
“Aš eisiu toliau. - Pažiūrėti- 

me į toa gimnazijos dvasią ar 
toji dvasia dabar yra kiek pa- , - -
rikeitusi. Toji dvasia eta nuo pritarimo ta dieną kuo- 
1919 metų, tęsiasi visą laiką ir laUtas .rengtis ko»fe-
nesibaigia 1924 meta. Aš pa- Peritifi^us proto-
•kaitysiu jūsų pačių žmogaus k-J”“ ■>«■»«-
dokumentą kurto irgi paikiai 
charakterizuoja jūsų gimnazi
ją. Imu dokumentą pono žal- 
kausko. Jisai rašo;

“ ‘Mariampolės realinės gim
nazijos, kur 1921 metais daug 
mokinių areštuota-ir patraukta 
teisino atsakombyėn. Laike 
kratų pąs juos rasta daugybė 
įvairos komunistinės literatū
ros,- ginklų ir kitko, nežiūrint 
į’-tai, mokinių kuopelė vėl susi
tvėrė ir veikia tolinus.
’ “Rašyta 1924 metais sausio 
mėli. 11 dieną. Taigi toji gi
ja tęsiasi nuo 1919 metų, ‘ tos 
gimnazijos dvasią jos mokinių 
dvasia nei • kiek nepasikeitė 
jums tą gimnaziją paėmus ves- 
tiL;lūsųpačių&nogusponas 
Žalkauskas, kaip ag Tamstoms 
pacitavau, tą gimnaziją gir
dėjot kaip atestuoja. ” ■

Tokia tai yra ta ‘‘gimnazi
ja” ir tokie tai jos nuopelnai. 
Tokiai tai “gimnazijai” Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje 
paskyrė $500.^

L. D. K. S, —- geriausia dar
bo žmonių drauge: dvasiniai 
nusilpusius — sustiprina; išal
kusius — pamaitina; mažre-
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gMiMeijoe ir sustiprinti bei 
atMHųtati bendravimo ryšius. 
Susirenkame tai kad įgauti 
dvasios pajėgų, kad sukoncen
truoti visa* pajėgas brangiam 
ir kibliam mūsų idėjos darbui. 
Ir ši trečia mūsų konferencija 
man teikia džiuginančio įspū
džio savo skaitlingumu. • Ši 
U-ji konferencija gali didžiuo
tis turėdama aukštų svečių.

»■ »

i Troškimas bei linkėjimas už- 
mėgsti tampresnius ryšius. Tik 
bendra pajėga mūsų obalsis už- 
viešpataus ir praskambės po 
plačią Žemaitiją.

Pagiedojus kariu vM Ateiti
ninkų himną tapo išrinktas 
prezidiumas. Pirm.: Tylenis, 
Kidykas, Kubilaitė; rašt:.Mi
kalauskis, Ivinskis* Pocius, 
Budraltė. išrenkamos komisi- 
juo: sumanymų-rezoliucijų, rė- 
dakeineirmandatų. Sumany- 
mų-rezeliucijų: Jurkus, Prial- 
gauskaifė, Treimonas. Man
datų: Mileškaitė, Ivinskis, Ku 
Irkauskas. Redakcinė: Kidy
kas, Kubilaitė ir G. Valančius.

Sveikinimai. Perskaitytas 
telegramas- K. Blaivybes CenL 
ro, Katalikų Veikimo Centroo, 
Stud. Turausko. ■ Žodžiu svei
kina Dzūkų 'Ateitininkų vardu 
Rąulinaitis. Kaimo moksleivių 
Ateitiiinkų vardu: Piktoižis. 
Mažeikių Pavasarininkų Rajo
no ir Šaulių Ateitininkų vardu: 
Lūšys. Žemaičių Pavasarinin
kų Rajono vardu. ^tal. Su-

B Laisvamaniška Marijampo- 
B. M* • Realine. Gimnazijalabai

C
 garsėjo. Tas įvykopo to, 
___ į Lietuvos Švietimo ministe

rija aliuke jai paramą. Tada 
rotijalistų ir laisvamanių laik- 
rtiMiai ir Lietuvoje ir. Amerike 
su paprastu jiems'riksmu kėlė 
balsą prieš “klerikalų” val- 

’4M*ą* Tasdidyta dabar atstol 
dūrė Lietuvos Seiman ir jis pu- 
totbuii ten tapo nušviestas. _
ĄtBtpvąs kuiL Šmulkštys štaivairius šokiną ir net tankesnius

Tolinus tapo priimtas Kon
ferencijos eigos reguliavimas. 
Po to seke pranešimai. Pru- 
nešimuose pasirodė kad visos 
kuopos kiek galint veikia, nors 
kitur neprileidtiama kitokią 
atmosfera. Daro pranešimą 
centro vedėjas, kuriam išnešu- 
ma pagijimų rezoliucija.

Po pertraukos pietums skai
to paskaitą stud. P- Montvydas 
— Žemaičiai ir Aukštaičiai ir 
stud. J. Leimonas — Ateitinin
kų ekonominiai Skalai. Tą 
dieną jau posėdžių daugiau ne-t 
bebuvo. Tiktai1 su vienmin
čiais draugais, kitų kuopų atei- 
tiniiyta traukėme Mažeikių 
igatvemis dalindamies įspū- . 
tižiais. Vaktirop Telšiškiai ir 
Kražiškiai traukėme už inies- 
itelio pas vieną ūkininką nak
votų. Nors buvau labai nu
vargęs, naktį nemiegojęs, bet 
(visgi miegas nėmė, nes drau
gai vienminčiai susitikę daug 
ko turėdavo’ uptaiti/pasipasa-— 
koti.

■ Buvo jau rytas, šeštą valan
dą kuomet to ūkininko duktė 
pažadino mus iš kieto miego. 
Sportininkai, žinoma, bėgu tuo. 
jaus pasiinaudyti-paplaukyti, * 
žinoma ir a£ neatsiHkaū. Pa* 
•simaudę tyrame Ventos vand^ 
hyje, skubinomės KoOperaty 
Sąjungos Salen.

Prasidėjo. juū ir posėdis. 
Pirmininkas skaito Dr. Bistro 
sveikinimą ir kun. Kannonto. 
Tą dieną turėjo laikyti paskai
tą! stuil. Turauskas, bet jis ne-

I -7-į ■■■■■!,,■■I,,..— n    

taus, piutaęe veprimo apys
kaitų vakare važtaau jau Ma
žeikių Muk.

Buvo naktis tyki, todėl visą- 
da mąsčiau jau apie būsiančių
jų konferenciją ir mintimis jau 
buvau Mažeikiuose. Jau sau
lutė buvo aukštokai kuomet 
jau įvažiavom į Mažeikius, tai 
buvo 1 d. rugpjūčio. Atvažia
vę draugai Telšiškiai ilsėjo gas- 
padoje, ilgai vaikščiojau nega
lėdamas atrasti jų. Pagalinus 
viena panele įsake vienam vai
kinui kad jisai nuvestų. Kiek 
vėliau sužinojau jog ji buvusi 
•p-lė 0. Lūžaite, Mažeikių Atei
tininkų kuopos pirmininke. 
Truputį pailsėję 9 vai. nuėjome 
į bažnyčia, išklausyti šv. mi
šių už mirusius draugūs Atei
tininkus. 10 vai. nuvykome į 
Didžiulę salę. Koperatyvų Są
jungos, tenai mus registravo 
pĖ. Zubinas ir p-lė Červinskaitė 
suteikdami mums programą -ir 
konferencijos bei atstovo bilie
tus.

Suėjome į didžiulę salę, vai
nikų vainikais išpintą, o deko
racijai tai vis idealingų Mažei
kių Ateitininkų darbas. Po 
•trijų skambučių pasirodo Že
maičių Ateitininkų Centro Ve
dėjas G. Valančius prabilda
mas šiais žodžiais: — Štai mesdžius. Mažeikių Mokytojų Ka- 

. r*
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nešti į tas unijas krikščioniškai-deiiiokratišką min- 
tį ir dvasią. ‘I
« d) L. D. K. ’& žiūri į kooperacijos judėjimą 

(Ročdelio' principais einantį), kaipo į nąudingiau-
' sį'ir praktiškiau’sį darbininkų judėjimą kurs sek- 

mingai vykdina demokratiją ir lygybę, kelia žmo- 
gaus vertybė ir kapitalistinę sisteiną/evoliucijos ke
liu keičia į bendradarbiavimo sistemą. Užtat L. D. 
K. S. ragins savo narius steigti įvairių rūšių koope
ratyvus, kaip antai: suvartojimo, kreditu ūkio, ir 
ypač ruoŠties prie svarbiausios kooperacijos rūšies 
vykinimo: būtent gaminimo kooperacijos.

‘ e) Politinė demokratija be demokratijos indus
trijoje, virsta tik piktu žaislu kapitalistų rankose ir 
priemone masėms pavergti. Todėl L. D. K. S. ra
gins savo narius'ruošties ateičiai vykinti gyveniman ' 
pramoninę demokratiją; tuo tikslu kilti ir abelname * 
išsilavinime,, moksle ir ypač ingyti specijalįo išsila- p 
viuimo ir teoretinio mokslo savo darbo šakose, kad 
patapus supratingais ir kompetentingais pramonijos 
pasaulio1 piliečiais, kad ateityje panaudojus savo 
mokslą, balsą ir intaką pačios pramonės vedime ir 
jos tvarkyme ir kad tokiu būdu nešus Savo svarbią 
dalį atsakomybės už pramonės padėtį ir pažangą.”

Šitie' trumpai išreikšti principai reformuoja vi
są mūsų sočijalę ir politinįai-ekonominę tvarką: įve
da gyveniman teisingesnį turto padalijimą; refor
muoja nusenusią suktąją ir neteisingą ją politiką ; die
gia visuomenėn bendradarbiavimo ir kūrybos pra
dus; augina žmonėse aukštesnę dorą ir apšvietų, žo- 
džiu sakant — budavoja šiltesnį, ramesnį, šviesesnį 
ir. pastovesnį žmonijai namą.

Tadgi, dabar einant to namo (LDKS.) statybos 
vajui, visi LDK& nariai,\4 ‘Darbininko’5’ skaityto
jai, turime pasistengti kuolabiausiai padidinti savo 
arini ją — padaryti visus savo draugus L.-D. K. S. 
nariais arba4 4 Darbininko” skaitytojais. Gi kuomet 
būsime pilnai* susiorganizavę,, tuomet lengvai galė
sime. įvykdyti viršuje paduotus dėsnius. Organizuo- 
kimės. Dirbkime be perstosimo.

’ ” ’■ ■ • P. D.
tarita-.
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44Pasakyk-gi, mergele, 
Kaip tie žydi žolynai.” (bis) 
“Vienas žiedas žydėjo, 
Kaip saulelė tekėjo, (bis) 
Antras žiedas žydėjo, 
Kaip mėnulis riedėjo, (b,to). 
Trečias žiedas žydėjo,*» 
Kaip žvaigždelė aušrine/’ (bis) 
“Pasakyk-gi, mergele, 
Ko tie verti žolynai.” (2 kart) 
“ Ažu rūtų šakelę — 
Penki šimtai rublelių (2 kart) 
Dėk pinigus ant stalo,

• Vesk žirgelį iš dvaro4 (2 kart) 
Tu, berneli,xneuliok, • ■
•Savo žirgą pilniavok!” (2 kart) 
Žengia žirgas in stonios, 
Verkia bernas be slavos/) (2 kart) 

16.'' Žvengia žirgas avižų,
Verkia bernas pinigų. (2 kart). 

*17. Žvengia žirgas abrako,
. ’ 1 . ■* "

' Verkia bernas botago. (2 kart).
■ *

Padainavo Marė Leščiuvienė, Skiemonių parapi 
Užrašė Ign. Leščius.

* .
P. S. Dainos tarinės ir stiliaus nekeieiau.
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S OGU ALĖ S REFORMOS.
. , ta «

DabartiniamĮgyvenimę yra daugybės įvairaus Jor
io reformų, (pertaisymų). Mes nesigilinsime į jas 
visas, tik pažvelgsime į tas, kurios yra reikalingiau
sios darbo žmonėms, kurios yra tampriai susipynę 
su mūsų gyveniniu ir''kurios, veda prie šviesesnės 
ateities. Gi kaadngi įneš visi norime giedresnės atei
ties, sveikesnio gabalo duonos — padoresnio gyveni
mo, tai tuomet mes visi ir privalome ieškoti tam tik
ros platformos, pamato ant kurio galėtumėm atsi
stoti ir nuo jo dalyti visuomenei reikalinga ir nau
dinga'reforma.

Sveikiausias to teisingiausias iki šiam laikui- suras- 
tas socijalei (visuomeninei) ir ekonominei plėtotei 
pamatas — tai kooperacija, žmonių bendradarbiavi
mas. O kooperacijos principas lietuvių tarpe yra 
stipriausiai priimtas Lietuvių Darbininkų Sąjungos. 
Tokiu būdu lietuviams darbininkams pamatas jau 
yra, ant to pamato jau ir namas statomas; prie jo 
yra keletas labai gabių architektų (vadų) ir dauge
lis gyvų,, stiprių to sanžiningų darbininkų. Tas na
mas (Lietuvių Darbininkų Kooperatyve Sąjunga — 
koperatyvis judėjimas) įveda visuomenėn štai ko- 
kias reformas: •

“a) LDKS. • laikosi privatinės nuosavybė dės
nio, knųs turėtų likti pamatiniu dėsniu ateities su
tvarkymo, nes tasai, dėsnis gali geriausiai užtikrinti 
to apginti individualę. laisvę ir plėtotę. Teeiau L. D. 
K1 S. reikalauja, kad privatinė nuosavybe būtų ap
ribota pagal to, kaip reikalauja augštesnieji princi
pai: lygybės, teisingumo ir brolybės. >

b) morale ir intelektuale žmogaus to tautos ver
tybė turi pirmenybę už asmens ar tautos materijalius 
turtus.* ’■

c) L. D. K. S. skaito save šaka pasaulinio kri
kščioniškos demokratijos judėjimo, su kuriuomi ji 
solidarizuoja ir eina išvien. Ji laukia prasiplėčiant 
tam judėjimui taipe Amerikos krikščionių darbinin
kų kitų tautų, prie kurių ir ji savo pajėgas netruks 
prijungti. Ji skaitę savo artimiausiais minties ir 
darbo draugais Lietuvos krikščionis darbininkus* 
susispietusiuos • į Lietuvos Darbo Federaciją Pa
gavaus ji kelia-Krikščionių Darbininkų Internacijo- 
nalo obalsį ir pasiryžus prisidėti.

d) L. D. K. & skaito politinę darbininkų akciją
būtinai reikalinga vykinimui savo sočijalių tikslų. 
Ji rems pastangas tų Amerikos darbininkų, kurte 
dirba įsteigimui Amerikoje politinės darbo žmonių 
>artijos su konstruktyviais, o ne revoliucijiniais 
ikslais. Tokiai partijai susidarius, L. D. K. S. pa
rems *tą. partiją visomis savo pajėgomis L. I>. K, 
& rems Lietuvos Darbo Federaciją. (.

e) L. D. K. S. rems darbininkų unijas, kurių 
programa neprieštaraus L. D. K & pamatiniams dės
niams, ragins savo narius į jas dėtis, ir stengtis
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iBvento Jono rytelį 
Ieško bernas Žirgelio (2 kart) 
Ir sus’tiko mergelę: ; .
“Labas rytas, mergele! (bis) 
Labais rytas, mergele, 
Ar nematei žirgelio?” (bis) 
“Mačiau mačjftu Žiygefi ( 
Savo tėvo dvarely.” (bis) 
“PiMąkyk-gi, mergele. 
“Kokią ’Škadąpadare.” (bis) 
“Rūtą mėtą numynė
Ir leliją nulaužė” (bis) j
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Kai aš buvau mažas,
Mažas-nedidelis,
tLopšelyj gulėdams, miego nenorėjau. 
Kai aš pasiūgėjau, '
Vaikščioti pradėjau

• Ir išėjau į stainelę žirgelio žiūrėtų. 
Išėjo tėvutis,

•- /

**

3.
■ Šviesūs, kaip mėnulis,

Mane jauną žadindamas, žirgą dabodamas, 
“Oi, tėvuti mano, '
Oi senuti mano,

Tt * ‘ *

-Katrą duosi man žirgelį joti pas mergelę t’* 
Sūnuteli mano,
Vaikutėli mano, — . ?
Kuę širmesnis, kuo gražesnis, tai žirgelis ta* 
Kai aš jojau vieškelėliu, [voj*
Vieškelis dundėjo;' , ■ *.
Iš po mano žirgo kojų ugnelė žibėjo.
Per šilą užjojau, 1 / ' k

Šilo šaknis roviau.’ F “”Į
Visų medžių rasa kritd ant mano Žirgelio. * 
Jojau per dvarelį,* 
Šovė pro langelį; / ‘

Kad ne žirgas,, kad te balnas, tai būčiau 
Žirgas pašokėjo, j / * *pritpuolęk|

Balnas pas’kHėjb: . •
VM mano ^epaateliar pro žalį praėjo.

Padainavo Verohijfi VižienS {Skiemonių parapi
joj. Užraše Ign. Ltikjjus. *

1*. S. Dainos tari
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atvyko. PcrbritaTioinučią ūū-I 
pneiro& protaBuriai: 19nk 

*<• IMI 4
wiką pbjtaau tap* prihtak 
Eretas skaito paskaitą: — 
MdMiMU akėta kitur ir 
pw «wir pv«l. J®
Jo skaito: — Ateittahką jau 
sauležiūra. Paskui ėjo punk
tas oggtaigaeihiu klausimu. Po 
jo sekė gana grali paskaita *— 
.Tnuiimn ir Valio®
Dr. Ruginio.

Kita» matata $Mg|ak&| Atei
tininkų Centrą pavesta sudary
ti plunges Ateitininką kuopai 
Nutartą IV-ją Žemaičių Ateiti
ninką Konferenciją šaukti Tau
ragėje. Po tozŽemaičią Ateiti
ninką Centro vedėjas paskaito 
telegramą profesoriaus Žemai
čio, Česnio ir dzūko Liudo Gi- 
roe, kurie linki kopfętej|©ijai 
sekines. -

Rezoliuciją priimta begalėta 
Iš svarbesniąją: V-toji Žemai- 

, eią ateitininkąkonferencija da, 
ryti Telšiuose. Jau rengtis, iš 
anksto. KiekvienakuopaJur 
sudaryti savo chorus, orkestrą 
sportininkai gerai prisiruošti*, 
kati ta konferencija turėtą 
kongreso pobūdžio. J kongre
so rengimo komitetą^ tyri įeiti 
Centro Valdyba ir* kas-nors iŠ 
inteligentą bei studentą. .

Konferencija baigiama įspū
dinga kalba: “Leimono, Dzū
ko Raulinaičio ir prezidiumo 
pirmininko. ‘Vakare atlikę iš
pažintį laukėme rytojaus die
nos. 9 .‘30 vai. iškilmingos* pa
maldos lauke ir bendra komu- f 
Biją, griežiant Telšių apskri
ties “Pavasarininką” orkes
trui. ’ Iškilmingąsias misiąs 
laike kun. J. Dagilis ir pasakė 
labai gražų, tam pritaikintą 

V pamokslą. 12 vai. bendri pus- 
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20 dainą dvieilis ir trims lygiems balsams." Muziką 
parengė A. Vaičiūnas, karo chorvedys. Labai 
gražios ir tinka vyrą chorui. Kama.,..

» •

Kurie norite gauti naują dainą, reikalaukite tuojaus, 
nes nedaug turime. Agentams Jr chorams nuleidžia- 
me didelius nuošimčius. Pinigus siųskite su užsaky
mais kartu.
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Vieversėlis.

BALTIMORE, M. D
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devyni metai atgal gerb. kun. F. 
Kemėšis, kuri leidžia savo laikraš-

gano skaitytoją. Ištikrųjų, gėda 
kada patėmijau. laike prakalbą,

imonijM laimę t
/

Bolševikai katalikėja,

re ir pasižadėję veikti sykiu.
P.GlU-nA

MONTELLO, MASS.

dr-ją-kp. ir di
nyčios, bet kas-link spaudos, tai įę0 protas egzistuoja.

._ 4

CLEVSLAND, OHIO.

te
Jis bus atc-uaa* klttuse prie L. Vyriu o r gani žavi* f r

į o I

v

tata———

KOLmONKl
aBtrasicią gavėnę. Sumanymą viri ušgy-

« * pivifesą
ta—<aas ~

; ' Pyctata** attaiyta lietuve* 
himnu p-lęi Elenai Katidrat*riėta-| 
tei pritariant pianu. Dainava 
Zofija Btaviekiutė SmuOta so
lo išpildė Konitanrija Kušlerieta- 
tė. Elen* Kandratavičfata ūkw- 
Panavo abiem.

Sekė svarbhmta programo da
lis — prakalbos. Kun. J. pakai
tis. ilgai MdBdČ Lietum ekonomi
nę ir poHttaę padėtį. & 
gū h
MmrHanR <Wi Afe 
ra. kalbėtojas, air. Aatanaa Mi* 
lene, priminė mftsų ulduriį gelM- ■ 
ti Vilniau* gyventoją#. 3Į& kalba ‘ 
('sužadino karšią, tėvynęs ąieilfr 
(kad visi turėjo wą neapleist Vil- 
niųniekadoa. 
fRuvorinkliavaVilutausr našlai
čiams, Iš viso su suau
kota $24.^3. Aukavo kun. J. Ja- 
kaitis $2, Vladas Rimša $2. Po 1 
dolerį; adv. A Mfįeria, M. Užda
vinį, D. Uždavinis,P.Palevičiiis, 

■ J/Galevičius, A. Krikžčiūniutė, j. 
S virstąs, B. Tamulevičius, A. Vai- 
črulionienė, J. Kfvmilas h* Juozas 
A. Stoškus. “ ‘
i

r

EMyrią vaJorM.

- ■ >MiramwiM . wwniHi;
------ - didii itaą-idtatdM gtatata

kiu vis prirašo taip ir š| ayM po- 
rašė J«oą tataūį, iš

kinimų friukšmtag«w plojimais. 
Tą užbaigą*, aekė protokolo skai
tymas ir daugybes svarbią reika
lą svarstymai pakilusiam Ūpe apie 
tai vėliaus parašysime.

Vienai iš narių. 
« f

Ctntro prierašai. — Sveikina
me karštuolius darbuotojus ir n*u-

Jryčiat “agąp§n — Kooperaty- ! 
fvą Sąjungos ‘Salėje. O kiek 

, ten kalbą, kiek linkėjimą kad 
ir pasakyti negalima. Po aga- 
pė demonstravome gatvčse,kur 
netoli socijalistas Šleževičius 
darė mitingą, vargšui pradė
jo rastis karšta ir tas vargšas 
paspruko. Žmonių prijauti- 

"nias. didelis, tiknekurie sukvai
lioti. Per demonstraciją kal
bėjo St. Gabaliauskas, J. Dagi
lis, Tylenis, Eretas.

Po demonstracijos visi dro- 
žėnae gegųšinėii. * Pažaidę, dai
ną pasiklausę^ pasportavę grį
žome j Mažeikius į Kooperaty
vą Sąjungos salę, kur mus la
bai pavaišino. Per vakarienę 
visokį’ linkėjimai, dainos, rodo
si žmogus nebe tame pasaulyje 
gyveni.

Taip ir užbaigėme Žemaičių 
Ateitininką IH-ją konferenci-. 
ją/ -

jo«, kurią jiedvi mylėjo; tėvas-gi 
vietoj katalikišku laikraščio *Dar- 
bininko*’ arba “Draugo pasiklo- 
jęs ant stalo šlamštą “Sandarą,” 
kurioje dergia vyčius. Tad-gi ir 
jis keikta tavo dukteris ir ją or
ganą. Šiandien tos mergaitės jau 
ne be vyt ės ir* no be lietuvaites. 
Ar ne tėvas kaltai t Ar ne jis iš
plėšė iš ją širdžių tikėjimą ir tau
tystei

i

Ik D. K. S. 70, kp .turėj vargą 
vargelių laikė streiką 1918 m., ka- 
,da mūsą priešai uorei® žudyt 
gerta kun. F. A. Virmauskį dėlto, 

kad L. D .K, S. centras šelpė 
70 kuopos narius, o ne keleivinin- 
kus. Taigi broliai ir seserys, to
kiu,* kurie da neužsiraŠet organo 
“Darbininko” tai prie pirmutines 
progos užrirašykit. .

Kada jauną metą buvau, Užpre
numeravo ma/L adv. Kaz. česnulis 
“Darbininką.” Šiandien džiau
giuosi. Skaitau: “Darbininką?* 
“Draugą?* “Vytį,” “Laivą,” 
“Moterą Dirvą” ii* kitus retkar- 

?v*- * . • 'ciais.
—Darbininkų Sąjwgėš~ liavifti 
stengiamės užrašinet laikraštį žie
mos laike kad šimtinės plauktą ir 
kambariai būtą liuosi susirinki
mams.

“Palangoje” parapija ,turi ko
plyčią, mišką, pievą, svetainę, ten- 

• ?nis, maudynę; N. P. merginą dr- 
; ja turi vasarnamį. Kodėl L. D. K. 
S. 70 kp. negali įtaisyt ko nors,

Tik auginkime .savo kuopą nat
riais, ,o kada turėsime daug' na
rių, tada galėsime padaryti viską. 
-Darban visi!

Tau gi Brangus Klibose ir viii 
malonūs nariai tarta didztaurioa 
padėkoj pagarbos ir maloniausio 
atwBveikiitaaov žodžiu*- * •

•. *«■-V. SMMm-
' -* t te

- 1 MMNUL V. * ■
J i

Mūsą koloną* kaip 
dirbta, tai ir žinią “D

' Msiuičia, tik jas gamina. ' 
w neseniai kalkėj* adv. y, Di

DYKAI
K»n tik »ori gtuna JUKAI Mtą pul
ką ELEKTRIKĄ APŠVIESTA LAI- 
KROią karia parodo gerai la|ką ir 
su etaktrlkn pribudina turi skaudul
iu, telpgl naktine Šviesą. Padarytas 
iš jririauaio plienu ir aptrauktas ov- 
klljo kapurlu. Labai drūtas, sujung
tas su elektros baterija. Pilnai gu- 
rantuoju tuąs, Dydžiu t cuilą-pIoRu 
8-ią, aukoto ir 44ą gylio. Tokiu 
proga gal daugians nepasitaikys, 
igautl dykai Sį pulką elektros budin
toją laikrodi. Kiekviena moteris, 
mergina ar vyras gali 'įsigyti be iš- , 
leidimo vieno cento tiesiai per niusą" 
naują pieną..

Mes turime tukstauMna šitokią 
ELEKTRIKO BUDINTOJŲ LAIK
RODŽIŲ išdalyti DYKAI. Buk pir
mas Jnsą miesto ir gauk vieną. MES 
ESAME .TAD IŠDALINĘ-TEkS- 
TANė-IUS . SITŲ. GRAŽIAUSIU 
LAIKRODŽIŲ. MES NORIME 
DUOTI IR JUVS VIENA. Neatl- 

: dėliok, .ižplldyk kuponą Ir prfsląsk 
miiMĮs, mes atisakysime kaip gauti S| 
Elektrikinį lAikrmlį,

HOME SŲPPLY CO., Depk H05, 
ASt-Dnanb- S t root,-------- , No w Turk “

»------- ---- '

LAWMNCE,MA8S.

$b-19 d. šv. Pranciškaus pobaž- 
'nytinėje svetainėje įvyko L. I). K* 
S. prakalbos. Kalbūtojum buvo 
adv P Daužvardis. Gerb. kalbėto
jas savo turiningoje kalboje api
budino šią dieną darbininką klau
simą. Sakė, kad darbininkai tik 
tada pasiliuosuos iš kapitalistų 
malonės kada pradės spiestis į ko
operacijas ir kijaa geras organiza
cijas. Gerb. adv. P. Daužvardis 
yra puikus kalbėtojas. Tad valio 
ILDK$4 Daugiau tokią prakal
bą! '

Pabaigus adv. P. Daužvardžiui 
kalbėti, dar pratarė keletą žodžių 
vietinis veikėjas H. B. Jam pra- 

:dėjus-kalbęti,-publikoje7pasidarė 
tikra mugė, visi tarp savęs kalba
si, juokiasi, ant galo visi it žąsys 
(pradėjo bėgti laukan.
L Tokiu pasielgimu loreneieciai 

Orui atvėsus su- pasirodo kad jie dar nepribrendę, 
neturi užtektinai žmogiškumo, jei
gu bėga per duris žmogui kalbant. 
Ar manote kad bėga tik Š. B. kal
bant. ’ Ne. Yra bėgę iy nuo žy

mių kalbėtojų," atsimenu pereitą 
; žiemą, kaad kalbėjo Dr. K. Pakš- 
į tas, buvo pastebima, kad kaiku- 
irie ėjo laukan viduryje prakalbą. 

O antra peiktiną yda tai kaip
tik kas subrazdėję.ar.sukosėjo, tai 
tuoj visi.ir žiūri ton pusėn? Tre
čias — tai visas jaunimas sėdi pas 
'duris ir juokauja. Man teko ma
tyti jaunimą ir kitur, bet tai visas 

i sėdi priešaky svetaines ir domiai 
(klausosi. Gi pas mus kaip tik 
priešingai — visi pas pečių. Mat 
jauni kaulai šalčio bijo.

! . t Natalija.
--------- Į

Kaltininkai prisipažinkime.

;sekmią auginime savo kuopos ir 
visos organizacijos. Laukiame 
daugiau. •

; - i ——

—Glevęlando— kolonijoj--lietuvių- 
tarpe šiais metais ūpas kur kas di
desnis ir veikimas geresnis, Nors 
darbai biskį ir sumtžejo, bet lietu
vią kataliką veikimas kur kas 
smarkiau eina, t 
kruto, subruzdo visos draugijos: 
rengia balius, teatrus, koncertus, 

! Našlaičią prieglaudos fondas ir
gi neatsilieka. Mat sulaukus šv. 
Kalėdą, žilasis senelis turės ir 
y uos apdovano ti, su kupinu pinti-»

heliu: eėverykučią ir kitą teika-

Kataliką Federaeiįos skyrm su- 
rengė linksmą vakarą, kuris įvyko , 
15 dieną spalio naujos mokyklos • 
salėje. Svečią atsilankė apie, šim- j 
tas. Pasibaigus kazyriavimui, bu- 
vo duodama kavos, pyragaičių ir i 
šąltakošėa Svečiai bevalgydami ' 
turėjo progos išgirsti gražią pra
kalbą, nes tą .vakarą Jta WUS atsi
lankė gerb. kun. J. Čaplikas, kuris 
vos tik kelios dienos pargrįžęs'iš 
[Lietuvos. Gerta kalbėtojas papa- 
šakajo dąug įdomią dalykų. Pub
lika prisiklausius iki soties vėlai 
vakare išsiskirstė namo*'. To va
karo visas pelnas eina naujo vie- 
fcuolyno naudai Jfat .pas mus 
kiekviena draugija pasiskyrė j- 
rengti po vieną kambarį vienuoly
nui Itai-gi ir Federacijos 13 sky* 
adus nutarė įrengti vieną kamba
rį- Gražus ir pavyzdingas darbas.

Reporteris.

DETBOIT,W<M

Darimunką v«ilem*a ir vajus.

J. Valančius.

^opWfls Pins IX sake: 
“Kiekvieno kataliko yra Šven
ta priederbe paremti katalflrife- 
kąją apaadą. ir ją kuoptačiau- 
siai paąlririati tarp žuMtaą. Ge
ri laikraščtai vra 
siu daiktą ir verti 
uiinfidiD**^9? ’

Jeį nori šviestario rytojaus, 
Ui ir kąvok už J — stiprink 

• L, D, K |k

Su pirma d .spalio L. D. K. S: 
centrui vają paskelbus, tai nors ir 
visuotiną tarimą nebuvo, tuojau

dingą dalykėlių.
Rugsėjo 28 dieną Teatrališko 

choro draugija, vadovaujant Ado- 
mui Slavinskui ir K. Bills, surengė 
^vakarą. Sulošė . grąžą .veikalą: 
Į“Grafas Kaimiečio Bernu?' Ėmė 
dalyvumą šios ypatos : Grafo rolę 
•—‘Izidorius Šamas, Bajoro —> H. 
Baranauskas, Grafo tarno—I. Ra
kauskas, Ūkininko — A. Slavins
kas, Agniek^tjjo žmona — V, Xi- 
nevičiutė, Marytė, ją duktė V. 
Kudilskiutė, Rozbui ,nžveizda — 
S. Baranauskas, Vladas, bernas 

i— P. Janušaitis, Samdininkai — 
■P. Lapinskas, T. Babrauskas, Ma- 
taušas — B\ Garnis, Andriejienė 

;— P. Glugodiene. Visi vaidylos 
atliko užduotis pagirtinai. Žmo
nės buvo labai interesuoti, kad ir 
užbaigus negreit pradėjo skirsty
tis. • Geriausia atsižymėjo Grafas 
-— I. Šamas. Jis laše tikrai artis
tiškai. Marytės rolę p-lė Kudils- 

: kaitė lošė gražiai, išrodė tikra kai
mietė mergaitė; - Agnieškos- rolėj 
iV. Zinevičiutė, nors mažai scenoje 
^dalyvavus, vienok jai paprastas 
dalykas vaidinime. A Šlavvnas — 
Juozo rolėje. S. S. Baranauskas, 
kurią turėjo net dvi roles.

Tarpe aktą buvo deklemaeijos 
ir dainos. DekLejnavo p-lės M

taRt
A |

tuvą twšie- 
rlut IMplaukif ant dtoiloja “liviatn. 
tm’’ nuo Naw Yorko, Gnioižh '•'d.- 
per 8ratbi*mptoa’9. Ju» pasieksite 
savo tivyjję lalku sueit «t Unmgąte 
ir MlmlnčmM, dpl Kalėdą Ivenlfa.

PteSitolrauklt šią elwk«ralją\dti- 
bur. Jus satelite msilM»temte U6-. 
liUUto. ivariuz, puikiu* tortnbortus, I 
nėriausi vuMil, didelius ir priimta 
pMHUtete kraibteriu* ir msiidagų tad 
tanterimą ta vilt Wt* \

pradėt* rūptatfe, riepslKuzmausMutė, M. Radzevičiūtė,
kits M komisijas narių, kurie jau 
keli m&fesiai pirmiaus buvo tam 
darbui išrinkti nemažai susirūpino 
ir daviniais te ją rūpesčio jau pra
džią .gerą turime. O dar kelerio
pai turės tas visas darbas padau- 
gėti,. kuomet ne tik to darbo ko
misiją įrijudins savo organizacijos 
idėjinį darbą, bet ir nariai daugu-

. moj tuo pradės įdomauti ir susi- 
irūpinti. Iš ko atsigerėti negali- 
ma tai visa jau paaiškėjo iš laiky
ta susirinkimo 19 dieną spalio, 
Tai buvo vienas iš pavyzdipgiau- 
frią ir rimčiausią LDKS. 72 kįr. su- 
'itirinkimų, a dąr. daugintis, tai 
•skaitlingas.. Atįadrius susiriųki- 
bną su malda, Sekė valdybos iššau- 
tamaa, iš kurios nebuvo tik vieno 
iRdiuinko, nes jisi tą syk kitur.bu
vo svarbiu reikalu.

i Naują narių prirašinėjimo ko
misijos raportas. Toj komisijoj 
yra penki darbuotojai ir visi savo 

i raportus gražiausiai išdavė, nors 
Ine visi prirašė, bet pasirodė jog 
I visi tuo darbu užsiima, ieško, agi- 
' tuoji , kalbina ir ragina- bei narių

.. Mūsą” kolonijoj randasi gerą 
žmonių, kurie prisidėjo’ darbu, pi
nigais; organizavime ir palaikyme 
dr-ją-kp. ir dideles mūrinės baž-
, .. , . , d

galima ant pirštą’suskaityt, kurie 
remia ‘katalikišką spaudą. Su
prantama, kas skaito katalikišką 
'laikraštį,, ar knygą, daug gero su
žino ir neužsinuodija proto kaip 
kad tie kurie tik ieško “Keleivio” 
arba “Sandaros. ”

f Kur nors vienas doras katalikiš
kas laikraštis lanko, kąs savaitę, 
Su tuo žmogum, jau maždaug" ga
li. susikalbėt. Bet apgailestauja
ma, kad mūsą Lawrence mažai to
kią kataliką yra.

Pereitą žiemą kalbėjo M. Zujus, 
varde L. Vyčių organizacijos. To
se prakalbose nei jaunimo nei tė
vą, kurie turėtą suprast kur jau
nuoliai turi priklausyt nebuvo,

Šį metą spalio. 10 d. kalbėjo 
gerb. adv. Daužvardis varde L.. D.

ROME SUPPLY CO.
Dept. IBI Dnane St, New York 

prisląsklfo man DYKAI jnsą Elektrl- 
kinio Bndtiitnjii Laikrodžio Haihą 
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: Miestas..,,,
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A. f, OAKDINER—B. SIMOtfATIClVS

RWNER PIAMO COmiY.
: Pūs mus galite gautgoriaurio išdtabima piūltaK, grtm- 
s fmrn ir UetaYtalras rdlius de>

f $325.00, o pbyeriai $425,00. Reikta

GARDINER PIANO CO ’
472 We»tim«8ter St, Pmittenee, Rj t

Du jaunuoliai priklausę prie 
Laisvės choro ir vądinęsi save ko
munistais, matytis spiove ant ko- 
imunizmo, randonojo rekso ir nu
ėjo pas “polską wiarą,” neg šliū- 
bą ėmė pos Ostrabramos bažnyčios 
kleboną, Ignatius E* Limont. Iš 
to jau kad pp. Kemzūros pamynė 
'po koją komunizmą, o jeigu ne, 
dai nežino ką, daro.
i Ot tau ir komunizmo idealai! 
Tik tol jie geri, kol žmogu je vai- 

Mat kiek- 
'Vienam vaikui raudonas roksas 
brangesnis už didžiausius turtus ir 
■rimčiausius idealus, taip'ir komu-' 
ąistėliams: kol makaulėje, šunta 
vaikiškas, protelis, tai garbina bol
ševikišką autą, o kaip tik nors 
truputėlį sustiprėja, tai to jau ir 
nebėra pas. bolševikus.

Bolševiką Dėde.

k

0

J. TalUt-Kelpšos 
Gerkim broliai (mišrią balsąBalnąk, .tarne žirgą.

C11OI‘U1) ■ • . *, »■ . . . . .. . i ».

BMMB;

45 Rroadw»y, Niw YS CityJi'prašo pagelbėti, ar nors nurodyti 
fc ?«“»« «• dMimtoįd 

lviujus narius ; P. Guitaitiz, Leoną 
IMkįf Jtaoią Mariką, Damijoną

\\

75 Ktute Street,
Miniglūg Operatoriųfor 

Ųnited Statės Shipping Board

v
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Iš šią atžalą yra vilties susilaukti 
gerą veikėjų. Prieš paskutinį ak
tą dainavo solo'p-ni Agota Navie- 
Irienė. Ji turi grąžą balsą, kontr- 

• alto. Ji lavina balsą pas p*nią M. 
IČižauskienę. P-itią A„ Navickienę
apdovanojo gelių pluoštu. Pianu K. S. organizacijos, kurią sutverė 
-akompamavo p-nia M. Čižauskie- 
nė. Užbaigus veikalą sekė šoktai 
lietuviškas kadrylis, 4 poros: iš tį “Darbininką.” Klausimas kiek
moterų- p-lės F. Sakalauskaitė, LT. mūsų kolonijoj yra L. D. K?S. or- 
Rotautė, V. JSinevičiutė ir V. Ku- 
dilskiute. Vyrą vardą nesužino
jau. Muzikantais buvo A. Deks-|feuvo dikčtai lietuvią tėvą, jauni- 
nis ’ Kadrylis publikai labai pa
tikę. • *

Paskui gerb. klebonas kun. Vil- 
?kutaitis sveikino visus' dalyvavu
sius programe ir ačiavo už taip 
gražų atsižymėjimą ir parėmimą 
našlaičių fondo, nes jam pelno li
ko 85 dftl. Visus dalyvavusius 
įprograme užkvietė į kleboniją dėl 
pasitarimo keletą svarbią dalyką. 
Viri atrilankr. 

f Panelė K. VRkutaitė taabi gra
žiai priimi, pavaišino. Išklausius 
keletą poemą radio, pasikalbėjus 
kaulink tolimesnio veikimo, klebu- 
nw pageidavo, kad visi kreiptą 
dūmę į veikalą* kuriame dalyvaus 
vienos moterys,

kaičią, merginą, kurie neskaito 
nė vieno gėrį laikraščio ir neužsi
rašo Taigi ko mes galime tikėtis 
iŠ Amerikos jaunimo,^ kada atei
viai tokius pavyzdžius rudo, kaip 
brangina savo kalbą ir jos litera
tūrą.

Mūsą kolonijoj yra gražaus jau
nimo, kurią dalis priklauso prie 
L. Vyčių, N. I\ Di*-jus, ŠV, tWi- 
lijos choro, Bet ką kalbėt apie 
tuos, kurie nepriklatiso —> visi $- 
siblaškę taYpe svetimtaučių, neži
no ne kaip užslvadint: ar lietuvis, 
ar katalikus, ar da koks.

Keletą metą atgal teko būti vie< 
noj stuboj, kur dvi dukterys pri-

»
M

Antru syk gausmus negu pirmu 
laimėta.

C'ią buvau 1S22 in., bet 1924 m. 
.viršija nartą skaičiumi. Spalių 12 
d. pvielaukumu-braugaus klebono 
J. Lietuvninko surengta prakalbe- 
lė man ir ji jau, paskutinė, kaip ir 
-pamokslas i paskutinis pasakytas 
f toje dienoje Raltimorėje. Žmonių 
nedaug, bet jie visi neapsakomai 

rhuvo man prielankūs, malonūs ir 
geri. Štai pasekmes. Didžiai ger
biamai klebonai kun. J. Lietuvnin
kas, senovei amžtass, dabar vėl į- 
riam gtarik nariu ir įmokėjo 
$100- Amžinam prirašė:1) Moni
ka IMktatji |50 boną ir $t0, 2} 
Marijona Domukaitienė |ė€ boną 
iu nuo., S) Ona Jfikuiutė |35, 4) 
Angelą Rimtaute 5) Karoli
na Tamošauikienč $00 bobą su 
pąoŠ.f 6) Jute TąsaaiUteldenč $5Q 
boną su nuoš. vyrai T) W- 
cai TamaUiksi Metinių 2S, 
Tai-gi du syk daugiau negu 19*2 
metais uarią įrira^i. Pasirodo, 
kldšv. Karimtaro Br-jo« narių. v»- 
ją galima daryti kas metai ir toee 
pačiMt pamyijoite nrią riadįčiM 
nemribitV Tat į darbą, viri, kata- 
MMikąją spaudą platfarti, kas ma
to tame didesnę Dievo garbę ir

t

ir
\
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S t. Šimkaus
Vienas žodis ne šneka (chorui) - -
Darbininkė daĮna (mišriam ehoruD ., ■l

t e ū 1 o v u S ft s n ū u s k i u
Blaivininką himnas •r r • •= « te; •». ■ •- • ,•> •. te •- te, * f 9 •' '■ iį •- te- < * • js-. •

Antano Bačiulio 
Nauji, tik išteisti veikalai

Aucka prtal dieną (solo) 
rį-£ Žvaigždutė (solo) ir Aušta rytas (dueas) 
: g fita dūkta (solo arba duetui) 
r S Koktumas* (duetas bossui ir sopranui)

t-a u, laisve (mišriam kvartetui arba , chorui),. 
: Myliu (mišriam kvartetui arba chorui),;;.
LŽ 08’ • • - - - ‘ ............<w|gpmzp)

Miko DttrūUs^o
r 4 Lietuvių iainos. Telpa BU dainos,. Knyga 90 pušį, 
į j į 5 Metų Kanklės. Telpa 55 dainos: chorams, due- 
į 'įk ~ » ą
M Į GtaiąW*rtltas^ vieno veiksmo fantastiška t opera. 

Dahaį gražus yeikalas................ s
; Opa?*, “Egle, įtalcią KMbni”. ;.> i ' ' ' 1 » . -
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v>rtli8. Žmonių buvo nemažai, 

;Aet prie Darbininkų Sąjungos 
-Anopos prisirašė nedaug. Labai 
yra gaila artistų žmonelių kad dar 

• jnažai rūpinasi apie save, ypač 
f darbininkai,
k LDKS. valdyba mano pradėt 

darbą — naujų narių prirašineji- 
c mni. Labai gerai, laukiam gra

žios pradžios. .

Mūsų parapijos barnus tęsės vi
są savaite, 1J iki 18 spalio. Už
baigtas bus tik 8 d. lapkričio, Ba- 
kartis labai gerai pavyko. Mote
rys, vyrai, jaunimas, vyčiai ir abu 
chorai turėjo stalus-ir dirbo gra
žiai. Pelno liksią su viršum tūks
tantis dolerių, Garbe Nashuaie- 
čjbms, kad neatsiliekat nuo remi* 

v Amo parapijos, 'JJnirite gražią baž- * 
nyrią, dvi gražias sales ir parką ■ 
prie ežero ir nuosavus kapus. Man 
rodos, kad Nasliuaieeiai turtin
giausi Naujoj Anglijoj. Jaunimo 
daug ir didžiuma priguli prie Vy
čių” ir chorų. Jaunimas darbš
tus. Klebonas yra jaunimiu prie
lankus ir geras. Tai tik ir reikia 
darbuotis.

Bazarui daugiausia pasidarba
vo moterys: šv. Onos draugija, Al
toriaus draugija, Susivienijimo 
kuopa?- Vyčių BtopiiT^v; “Kifzt- 
iniero parapijos choras, šv. Ceci
lijos priaugantis choras, kleb. kun. 
P. Daniūnas. Aplamai imant visa 

^. parapija, nes kožną vakarą žmo
nių buvo kaip byeių avyly* 

Nashtiaiečiai šią vasarą pasista
tė gražią salę dėl savo jauniTo. 
O dabar surengė gražų bazarą ir 
tiiomi skolą jau padengė. Bravo, 
bravo! nashuaiečiai. Dabar tik 
mums reikia sustiprint centraiines 
organizacijas, p tada mes galėsiu' 
Šflktelt garsiai kaip ir kitos kolo
nijos: Visi kaip vienas, o nepaju- 
shn kaip mes pralenksim -didžiuo
sius kurie pučias, o nedirba. Mes 
dirbkim, o nesipūskim. Rašyki- • 

•mes prie LDKS. ir SLllKA. ir Mo
terų Sąjungos kuopų, o tada.ma
tysim kaip prieš mus niekas, ne
galės atsispirti. Visi Į darbą!

Tinginys.

i

.5*

NORWOOD, MASS.

v t. Vyčių N. A. Apskr. suva
žiavimas.

Minėtai suvažiavimas Įvyko 19 
d. spalio pobažnytinej salėj; Xor- 
įvobd, Mass. Pradėtas malda, ku
rią atkalbėjo vietos klek. gerb. 
kun. V. Taškūnas. Delegatų da
lyvavo iš šių kolonijų s Mentele — 
4, So.. Bostono— 18, Uanibridge 
~ 7, AVoreester — 7, Norvvood —- 
10, Laivroitce — 4. Taip-gi buvo 
ir keletą svečių. Pre.zidiuman iš
rinkta : V. T. Savickas — vedėju, 

. V. Modoms — pagel., A: M. šliu- 
žiūtė — rašt., A .Stašaitč ir Ivaš
ka, — mandatų ir inęšimų sutvar
kymui. A. Bendoraitis tvarkda-. 
riti. Dvi vietinės vytūs prisegė 
atstovams ženklelius. Perskaity
ta apskr. dvasios vado gerb. kun. 
P,JuVo laiškas su linkėjimais ir 
svarbiais patarimais. Priimtas 
plojimu. Protokolą perskaičius 
sekė raportai ir atskaitos iš buvu
sios gegužinės. tIš kuopų organi
zatorių raporto pasirodė, lcad pra
eitas naujų narių vajus buvęs pa
sekmingas. Visos kuopos laimė
jo naujų narių, ypatingai South 
Bostono ir Cambridgeiaus kuopos, 
pirmoji 33 naujus narius, kita a- 
pie 30, nekalbant apie Nashuaės 
kuopą, kuri net Centro skirtą do
vaną laimėjo. Gailą, kad savo 

. atstovų neprisiimto. Jų visi pa
sigedo. Gerb. kun. P. V. Stra- 
kanskas su p. p, Kneižiais atvyko 
vėliau.1 Sutikti, plojimu. Kun. 
tetrakauskas išdavė raportą iš sei- 
-mo ir suteigė daug praktiugų pa
tarimu. Už. jo uolų pasidarbavi
mą atstovai sustoję išreiškė padė
ką delnų plojimiu

Dėl sekančio naujų narių vajaus 
(kurs prasidės kovo mčn.y išrink* 
ta komisija iš šių ypatų j Kun. P. 
V, Strakmiskas, J Sprainaitis, V, 
Medums, O. ^imbelaitė, O. Ruge- 
niutč, K. Viesulą ir P, Grignliū-

VZBBIN IBC.Z8
'Į^.11.'__ "■■aL'Jg'J'.n'jU'”!.1 -I' ■.■‘į*’1!!?—

Jnaitė. Toji komisija susivažiavu* 
i išdirbs pienus vajui, prakalbų 
[ maršrutui ir ‘ ‘Vyties” platinimui . ___

Atletų organizavimu, pavesta rū-l EKSTRA SUSIRINKIMAS, 
pintis p. Vaškelevičiui, B. U. Tei-t ----- __
sin studentui su apskričio valdy-i, IL K..S, 
U Viriai surasti dri sekanėtafe?^ 
gegužio išrinkta K. Banelius, b“
J. Sprainaitis ir J. Zakaras. M* 28 *• »«-

Sulig dvasios vado pat.rim., iš- U? u
neštu pageidavimai, kad knopn ' * ’į1*“!?1?*’
nariai rinktu perskaitytus Imkr.- ^T^lg?“' 
ššfas ir žurnalus ir siustu paras.- M’ »VA»BU. 
rininkn kuopoms Lietuvoje. Taip-| j
gi kad kuopos surinktų statistiką į «*» *«*» L „
mokslns einančių narių. Dėl pa- . NELAIMI* flas “Pagunda?’
traukimo jaunimo į kuopų suairin- spalio 22 d., 84* valandąį™11^0 !

’kidiuš, išnešta pageidavimas, kadLakare, automobilius važtoo-Įm7*^0* Bel^kiai. 
kuopų susirinkimai būtų trumpi .U jS City Point, ties C <^riJ™aF jmmkavo
b po susirinkimų būtų Įvairūs pro- Lv* pamnše ir smarkiai sužei- 
giameliai. Kad kuopos organ-LĮdę p-nią Z, Longvinienę, Auto- K ,l®’
.uotų debatų ir litėratimus rate Loyijus pabėgo, ligone tapGU^i ‘^1^°

• nuvežta ĮGty fintai irW
Metinį suvažiavimą nutarta lai- blogam padėjime. P Vw!^tt®srbe’

kyti MontelH Mass. ' £igu U patėmyjo automo- vo Motelių TY

!k"

flEONB fflflOS
■

rasidOMt.

Užgavimas Jūsų Jausmų
Jei vadlnnmm* Child-Labor Ametklme Imk iierleistas, imI bus {venas J- 

stata* i šią šulj. Ta* nepapraotas uigavlmns jūsų žmoniškumo pasakyti 
jums kad tas galimus aktas: Kongresas turėtų gidę, tvarkyti ir prižiū
rėti dirbančius asmenis iki aštuoniolikos metų. Tas dunda kongresai 
PILNA VALDYMĄ ant visų ypatų iki aštuoniolikos metų ANT VISADOS. 
Aptmngnk Mvo vaikus, ai*augok savo namus, , #

BALSUOK NE-REFERENDŪMO NO. 7-TAS
JMhą&y KoadUte* Apfffaianraž Mtl»ų Nainį; ir Vaikų 

011 Lttttla IriMinf, Rorioų Mt*a.
JAME8 A. PARKGNS, 4 lVestinoreland gt„ Boston. Mass.

1 >4 1 •

;

Piano ir
J—

Surinko 
DZŪKAS MUSTEIKIS,

BAŽNYČIOJE:

I

niHFOBUOJOS KELEI-
VttlBTI«.

I| tini* t lėni m įmonėm* kurie neri nt> 
11 »lkviewH muvo'fIminės į Kanadą Iš Lte- 
|| tuvi* arba kitų žemių, bu« suteikta kas 
|| yni reikalinga <tet kiekvieno keleivio 
| norinčio afratluotlj Kanadą. Krelpkt- 

[Įtlte ypatlHral arba per laiškus l mu«ų 
[llJtlVHkor«t>fdfIiių, antea suteksime vi- 
|aa* Informacija* ir kokie yra Kanados 

[| Imigracijom ptitfynml. AS buvau Ka
li panoj mt tais reikalais nuvuilūv^c ir 
[I Viską atiilnojttu k«M reikalinga dėl no 
| rlnėlų viithMrtl i Ktinndą. Aš turiu 

Ijjkore^-pondemn* dld&mhidne Kanados 
Į mieHtuoM* Ir visus mano keleivius Jie 
lautlke ir viskuo aprūpins. Su visais 
l| reikalai* kreipkitės I ,

GEO, KAUPAS i CO.
j Lietuviška Agentūra LniVnkorCIij 
Į Pardavimo ir Pinigų Siuntinio 
10008 st. Clalr Avė, Cleveiand, Ohlo 
į . ..............i, ...... ......

TIK $7,000.00 .
' • . ' ~ ... V’ ' r"-’
už pųttar 2 šeimvnu 11 Munrmriu kam
pini namą su visais naujo* mailoa tm- 
provementate, ,wlu ir vieta Uel gara\ 
rtlhj; savininkas išvalluoju į Colnrmlo,* 
imte! ir parduoda nl bevelk pii*ę P1'**' 
W*. '

IRfįfiL LABAI PIGIAI 2 šeimynų 
14 kambarių nam'aH su vinute Improvę- 
menini*, žiluma Ir gera ynrdu geriau* 
rioj, vietoj Sto Bostone. Prekė tik $7,3<)H 
Ir $3.00(1 įnešti.

s; AIVAS, ? 
361proadtvay, South Boston

*

Bažnyčioje, laike pamokslo, .vi

tNe*taldMcH ant ri«bahiotu noailų, 
kuomet Junu kutinai r*ikillnr»a link 
manUsl

1 I Ul.UMl’ilĮI .11 . I1-T
X. . ...... ,... ... - A ............

’■ T*L Bč. Boston rro

J. MACDGNELL, M. R.
AsHsut NtfsiiHdaMi MsžimiUIm*

on*o TAtAiram: Rytai* iki 0
Po platų nuo 1—S
Vakarai* nuoS—9

089 B Broadmy, So, Boctoa

* ■
v V —..........r — I pnifinyju «uwinu-| . ljs< žmonės verkė, tiktai vienas sto-|

Abehiai imant viskas svarstyta(bibaus numerį, malonėkite pri-P ^mnnhHin- PMaraas ^touse ir ne vięno.<ę|
•.■tvarkiai, nuosekliai ir rimtai, įduoti p. A. Lengvinui, 460 E.į. \ n . ?r "Iašaros neišleido. < t j

M> !.'«!»"' J* st- ■>** H™ •’-LįSStaaSZJEM.L'SSJ’ "' —'-““d
vakarienes. Atstovai tokį pakvie-l NAUJIENA ’ ,/. įesu parapijos. * j

timą išgirdę greit baigė sųsirinki-f Lietuvių toveMami ir metine- > 
-mtr.-Ahr!cl:prtk:rlhėjokmr,thStra-r lems ' f -V-ANAGAB BĮJOtote . - ' , —. • į "ŽVIRBUO.”

Atstovai stildlę kitame gale sa- Nesenai atvykęs Bostonan, I p „ •K’imM'Mmolrfia 
les pamate baigiamą ruošti stalą. Į sumaniau pasidarbuoti lietu-Į 
Tumu tarpu salėj pasirodė dar ir fYl 
kun, Čaplikasf su savo' linksniais! 
juokeliais. Tuoj visi tapo pa-|'MUW wcuxaw4mi.^« g . ~ .
kviesti vakarieniauti. ‘ Makarienė I P1 daug, ma/>nuo / m.| . • . - . I
buvo tikrai vyriška . Visi stebė- umžiąus. Tos pamokos prasi-1 1
fcm fi \-OW0 >d’0 Vvfiu kuraras <«* lapkričio 3 < lietuvį sa- R8 nes po-JOSI IS.) oi nona o v yuų kuopos, r . * i Kamarau^ag vengia su
kaip ji galeo tokiam buliui, (apie į M* ponum. K. 7-tn bt. I . L. noMUmU I:tm s ranui “fundvti’ 'tokia'„L Pradžia 5 vai. vak. Tęsis tik ™a“m. s”slflkl1 \r Persiimti, 
1,0 asnumj) tuMju touą „m i |Kad visuomenė akyse pasini-
šią vakarienę. Turbūt tik 2sor-1vieną valandą. Ljx;„o 4„QC.i« I
M-oodieėiai taip gali daryti. Ats- B«' to namie duodu pamokas IW“-

•tovams “bekera&mt” pasigirdo l*WUk» «piaffo. B bernaičiu fe- jaupor® la kras- , nJ Ey™» B..ver vreea, ra. msom»
iatunt balsu choro dainelių iftelo- ir mergaičių ketinu sudaryti} J11ls}’ ' ™ SU ?. P®rs1'f daugiau daryti, kaip tiktai Įdėti ) msišanktl arba kas turi anie jį tofW.
dijos,'bet choro nesimatė. hUel.org, išmokyti kokį.tmrs see-P“^ stiIdin« ski-
.misai sklido tik balta paklodė te- Mk« veikalą atvaidinti ir pas- H?T* ~ ‘ 
simatė. f'ia atstovams buvo kitas kai surengti koncertu. Chorol^™4 

-suWrise.” ra ją tokias šaunias lavmmas u vmkalo mokint- - kad 27 d
vaišes trumpai bet širdingai vmj mas bus subatomis, vėliau nu-į* - Kaitomus, kad 2/ d.
vardu padėkojo gerb. kun. P. Stra- statysime tam valandas. s?
kauškas. Po vakarienės pradėta Mokestis bus visai pigi., Jei|“ ®- M®'W* “j?®“ 
rodvti parapijos krutamieji pa- *1 kurios nors priežasties vai-P“! J*“®®* Vf Kamgrauskas

Brooldvne. Tokia p. Kama- 
rausko gudrybė yra visai' ,ne- j 
gudri. ' į ____ ____ __

’ Taigi, .vanagėli, jeigu nebf- ti.gynėją teisme. . 
■jai žvirblio, tai būk pasirengęs ______
fsu juo persįiinH 2 d. gruodžio Į 
Brooklyne. Aš sutinku su tams- j 
ta persiimti' tamstos paties pa-Į 
^duotomis “Garse” sąlygomis.Į 
Pasirenku graikų romėnų sty-Į 
•lių, nors nebijau šu taihsta ei- Į _ 
ti ir amerikonišku stylium. r" 

. Ręngianties prie ristynių su I 
manim, aš patarčiau tamstai 
■persiimti su šiais dviem lietu
viais ristikais: su p. Brazausku

UŽSISVAJOJĘS ASTRONOMAS. Į
? .Ll • I

Kartą * astronomijos profesoriui, į

P»tofi»e. r
v
/■

i rlsionMrtbuTapattltlMfagydtkjl*. JU'fri 
įuikiau»I» ir I»buu»iai patikstinat lini* 

. mauta*, kokį tik pinigai galt-numirkti, 
Nėra tikriau, Jai neturi INKARO> yait- 

‘ baSenklU.
. AD.RICHTKR *co. „ „ J

8*. 4th St„ BrA«lttya, N. Y. 41 

tfgfci 'Kiį v \ t. y,, ^rscaesU1
' ' : ' ■ -A . - - --------- -HWu«x*.«u «™-|. _ . x,_• . - . . . ^°tw buvo pašilęs apskttitlevime Athl lllArvi A If AMAI VII

".įvttj jaiįnimo tarpe. SmuamauĮJ^^?1^?81^"® aM?R dlėnosižvaigždžht kelią, tarnaite pasakė,| utKI AUUtKLU rAVALrA! 
iJ Įsteigti pamokas lietuvių kai- . Pav^“a ma®e koks svečias Į jį turįs reikalą ir Į TfVTAI QAc ||K 1101111
a. f bos bernaičiams ir mergaitėms,ST J? rau^<s Pasikall)Sti - Į ”” ’ Al UŲ UZ JAKUTI

" ', — Tegul ateina po trijų šimtui KANSA8CITY—Moterys, kurtosslu-

Tos pamokos prasi-p* ste^na’ W tosai “vaaa-Įn^ --------------------- ' vnsl »a<308 «au'dranuna*; turi nasai-
Igas” bijo: ^žvirblio,” nes po
nas Kamarauskas vengia su

»-

S'

veikslai, kuriu žiūrėti ir daugelis iieisnioks to, ko bus moki 
atstovų liko. " namas, tai pinigai bus sugrą

Norvvood’as mažas, švarus irpUiti. .
•erdvus miestelis. Aplinkui visur r Mokinius registruoju dabar 
girios matosi žmonės apsukrūs, pmmie ponum. /69 E. Broad- 
bet draugingi ir vaišingi. Kiti o lapkričio 1 d. nilO K
net rojaus kampeliu pradėjo va-M- ^to ?a^ W bas Pamo’ 
dinti. Mat jie turi Adomą su Jie- p<os-
Va.

. fštikrųjįj. kiekvienas delegatas! ’
išsivežė" pasigėrė jaučių Įspūdžių. PROGA PASĮRDDltTl.

Kaimynas! “Keleivis” su baisiausiu 
.[•triukšmu išėjo už Vaikų Dar
bia Amendmentą ir baisiai užr

A. Židanavičiuą.

*»

LIETUVIŲ DIENA..
.šiais metais Sehuylkill^ apskri-lprotestavo prieš Bostono kar

ty-je, iš eilės buvo apvaikščio jama |dinoląj kam' jis eina prieš 
10-ta Lietuvių diena, Lakesidel Amendnientą. Bet štai “Ke- 
Parke, 15-tą dieną Rugpiūčlo, Deivio” bnrdingierhis “Knrver 
1924m. Praneštiua kad viskas ge- Codzienny’’ eina prieš tą 
tai pavyko kaip kas met, -taip ir amendmentą. Pereitos suba- 

. šiais metais dalyvavo keliolika tos, spalio 25 d., laidoje “Ke- 
tūkstančhj lietuvių. Garbė pri-Deivio” poniškas burdingierius' 
•klauso , apielinkės kunigams ir kake; “Polaey jak jeden pOwi- 
svietiškiams veikėjams, kurie nesi-Įjmįglosovvac odnosnie do tegož 
gailėdami savo nelengvo triūso-—Įteferendum (No. 7) ‘no? ” 
stojo į komisiją ir dabavosi. j “Keleivio” protestas prieš 

f Sekančios kolonijos .prisidėjo kardinolų tiek reiškia, kiek 
prie darbo: Mt. Carmel, Shenan- gutl^ lojimas į mėnulį. Dėt kas 
doah. Mahanoy City, Tamaąua, Įkita su Inirdingierinm. Juk už 
Frackville. . I toki darbą “Keleivis ” turi iš

. Likęs pelnas yra pasidėtas dė-hmrdo “Kuryer Codzięnny”riš- 
Iei išvadavimo mūsų sostinės Vii-kyti- Sujttsk, “Keleivi,” pa- 
niaus iš lenkų našiui Praeitais me- stovėk už savo principų ir pa
tais čekis $1,1M5O buvo pasiųstas kirodyk, kad nesi demagogas. 
Vyskupui Matulevičiui, Vilniaus I ___ -......------- , *
vadavimui. O šiais , metais taip-gi NUSISEKUS VAN^RAS.
taiu pačiam tikslui tapo pasiųstai J ——-—
Kaunan. V, Vad. Komiteto pirmi- į Peręitą nedūlią pobaznytinė j 
ninkui pralotui J. Tumui, $1,717,-Italėj įvyko vakaras? blaivinin- 
38. per kun. t)n Bartušką, kuopos surengtas, Va-
ruškevičių ir kasierių M, j. La- p<ar0 vedeju buvo Jonas .Ųli- 
pinską, Riais jubiliejiniais metais Į nedds. Prakalbą pasakė gerb. 
padaryta pelno $608.88, dauginus Į ^Bii. P, Strakauskas. Pianu 
negu kad pereitais metais. paskambino p-lė Pr. Valentuke,

L. D. RaŠt. P. A. Dulke pasmuikavo X Antanėlis, pa- 
,....—    _  [dainųvo Palmira Ajitaneliute.

Jeigu Tamsta per visą vajų Toliau “Lietuvos šeimininkę” 
dąrbuosies -r tai L. D, K. S, su-h atvaidino p-lė M. Kilmoniutč, 
stiprės ir ‘‘Darbininkas” labaipBianierką” atvaidino p, M. 
pagerės, f Karčiauskiene. . Monologą

Tamstos stipri pagelba lauk-1 “žemišką Rojų** pasakė M. 
. Kilmonhito. Po to sekė veika-

Tel. 8o. Bonton 0464-J.

JURGIS STUKAS
FOTOGRAFAS

4tt W1W BBOADWAY» 
' South Borton, Mm», / 

Darom dailius paveikslus. Vesellla* 
II traukiam vakarais. UŽallkom vi- 
IĮ *okio« rašte* rėmus.

K*B

DR. PUSKUNIGIS 
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vai 9 iki 11 ryte. 1 iki 8 po ptet 

, 7 iki O vak.
889 Btoadway, So. Boston. 

• Tek 8o. Boston 2881.
■ ***iiiK>**^ ^>4. •**.*. aji.vi.vaj fft nuiiun n į u.*
vaši pačios sau' drapanas, turi pagal
voti apie tokį pngij pasiūlymą nuo Tav- 
tile MiHs Co., šio miesto. 4 ir 5 jardai 
atkarpų parsiduoda pigiau negii whole- į® 
•?rie kaina..By skaitytojas gali parašyti | H JT*!. Brockton 5112—W.
į Testite Milte Co., DeptoL, Kansas Cl-. 

Ii y, Mo;, Šiandien dėl platesnių žinią. |l| DANTISTAS 
f ANTANAS ETAPAS atvyko, Amerikon Į || |1D A I !■ fl R Ii A II 
103 m. t žViekŠnių valsčiaus, Šiaulių II Ulll nt ’Jl U Ulini n Iv 

kas apskričio, Kaurio vedybos. Iki 1914 me- III- •rATnirArifl)?'*av
a | tų gyveno Silver Creek. Pa. prašome[j (GUMAU8KA8)

į nmcijų prašome pranešti Ltetavių Rln-
| rtib Foreign Language Information B (Kampa* Broad Street) |

— Tai neverta, ponas daktare, ^vtee, 119 west 41-st St., Ne\v York
* ■ J city.— Delko? . . v : — -----— -------------,

— Taip, kad gyvą su kumŠčia 
išmušė,> tai dar greičiaus stiklinę

atsakė profesorių moks
lu užimtas.

i Į,

PAS DAKTARĄ AKIŲ 
KABINETE. •

Daktaras. — Brolau, nėra
t '

išmuš.
Hf

BARGENAS
BARGENAS, parsiduoda labai pigiai 

I Dodge Tourlng automobilius. Labai ge
rtame padėjime... Kaina $225. Kreipki- 

‘T tek po No; 72.$umner St*., Dorchester. 
[Tel. Columbia 7467.

Tel. So. Boston 0628 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
t , Ofiio valanda t;
mo 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:80 
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 Vai vakarė. . 
Ofisas uždarytas gubotos vakarais 
ir nedėldlenlals.

TEISME.
» -------— ,

Teisėjas. — Kam atsinešiąi 
teismą tą lazdą? ■ i

Kaltininkas. — Leista yra ture- Tikrųjų lietuviškų ramunėlių svaras
40ę.? 5 s v..-v- ?1.50; liepos žiedai su la- 
pelinis 50c. už svarą, 5 svarai —- ?2-°0; I , , 
liepos žiedai be lapų 65e, sv., 5 sv. — to MJBTU SOUTH BOSTONE 
.$3.25; puplaiškių IapaL 75c. sv., 5 sv. | f|- H- II A A T lt 1FF 
— $3.00; puplaiškių šaknys $1 sv., 5 II K, H. V A I II M F 

$3.85; stambios trejankos sv, • ,l" ■ ’**•■ Y »■ l»
5 sv. — $4.75; kadugio uogų r. AKIU SPECIALISTAS .' 5 o“£m"X *?*. w. Brotfmy; 80. BartosAtsiusk 10c. o gautu toliu YALĄMDOg: |M7 V. V]įi.

■ i - jį, y.TnrATTTjHi . »JS8BS?S5S5BSSSSSS8ffH
— Nu, .kur važiuoji1.449 Hudson Avė, Rochester, N. Y. 1*7. /ONO B7. BL. >*M8T.pnra« 

• „ , . 3 'ninmnunni nnnnr-nū- ' ®Lur8¥SMS VALDYBOS :
-i Mamms PARSIDUODA GROSERNe amam

ir d i riria. ir su ge- g . „Į,
- Žmoną, sūnų n dvi[rom išlygom. Biznis gerai išdirbtas. . 

Priežastis pardavimo - apleidžia ši I

PROT. RAŠTININKAS — J. Gllneckhę 
. 5 Thomas Purk, So. Boston, MaM. 

p y f fi a i r V T O 1 11 RAŠTININKAS'— Matas Selktet

r A I fl A*! r A I K A L 40 Marine Rd., So. Boston, Maa*. 
k n I lt n* : l-Al 11 KASTERI US — A. Naudžlnna*,

I Plrmutįnls tokls atsitikimas^ žmogus j Boston, Mmnu
pųbudavojo du namu po dvi Šeimynas, j 
stt visais vėliausios mados įtaisymais. | _ * ^.““7*6 Be, 80. Boston, Mas*. . 

Į Dideli kiemai. Labai gražioje vietoje, susirinkimu* k*« tt*»/

* /

»

ro n ’ ’ x TRAUKINIU VAŽIUOJANT. ~Brooklyne. As sutinku su tams- , . -
* ■ 1 -—7----- |$LŽ5,

Vagone sėdi-du žydeliu: Maušaj kiį žolių' 
Zelmenas. - j katalogų. .
. Zelmenas.
Mausa?

| Mau.ša. — 
į Zelmenas. - 

Maušas. — 
dukterį.

&Brooklyno arba su p. Biekšai ~ Tnri'paperoa,?

- Prašau man vieną.

r

r

PMSDHOIM GROSEBNe
Parsiduoda grocern pigiai Ir su ge-1 

rom išlygom. Biznis gerai išdirbtas.

miestą. Kreipkitės po No, 548 E. 8-th Į . 
St., So. .Boston. Tel. S. B. 3345.

*1* j

■H Voreešterio. ' I Mauša. _ Turiu.
Karolis Požėla. I

I . Pavažiavę kelioliką kilometrų 
““ ----- :------;—; I vėl iš naujo klausia Mauša Zelme-

■to.

jam. duoda.
ĮMaušas vėl tuos pačius žodžius 
Įkartoja ir prašo ^paperoso. Vos 
spėjo surūkyti ir vėl eina prie Zel-1 karais bunu iki FvŪK) 
meno; * Gabi gale tam pritrūko 
kantrybės, tai jis suriko:
• Aš važiuoju į Kėdainius, turiu 

vamš ir muskulams BŪdavoja raudo-1 žmona, Sūnų ir dvi dukterį, še tau 
“VJA -INA , glV*£ILlU9^' AUŠ 14CA7Y11S I - » •« . T ••
r stebėtinai padidina jų ištverme. Su-įdU paperosu ir eik po velnių.

r

| lk.ARrIUU.Xa; ĄJUUtąB- KAU*»*.VJX5 bAVJLVJvj ' u f
.Kiek pavažiavus,Įnetoli nuo Mattapan Sąuare. įnešimo mS~SSį?’

v. v ... |reikia tiktai $2,000. Kaina $10500. Kas , J^rapMo*
ĮaIn ĮjUS parduota. Kreipki-Seventh St., So. Boetoh, M***, 

tė* pas V1NCENT B. AMBROSE, 4251 _
[ Broadivay. Tek So. Boston 1607. (Va-|lL K K. KEISTUČIO DR-GU0* 

VALDYBOS ANTRAiAI
Pirmininką* —. Antanas FasteU*; 

146 Bowen St, Šo. Boston, Maa*.
| Vlce-plrm. — Martinas Knlstautas, 

4062 Wašbtngton St, RosUnčbd* 
Protokolų RaŠt — Antanas MacejunaiL 

450 E. Seventh St, South Boston 
Fln. Raštininkas — Juozas VinkeviČI** 

906 E, Broadway, South Bosimi 
Karterius — Andriejus Zalleckas, 
- 807 E. Nlnth St, &. Boston, Masą
MaršalkaAleksandra Jalmokak, 

216% 5-th St, So. Boeto®, Mass. ' 
Draugystė D. L. K. Keistučio lalh* 

mėnesinius susirinkimus kas pirmą 
dėldtenj kiekvieno mėnesio po No. 6M 
Wa*hington St., Boston, Mate, 1:80 

| valandą po pietų. Ateidami atsiveskite 
su savim naujų narių pri* mošų ilrat* 
gijo* prtetteirtL ,

ar. KAZIMIERO R, K. DRJO0 
" VALDYBOS AMTRA1AI 

Pirminių — J. Jarote,
i. 6-th St, Sa Bo*ton, Mas*. 

Vlėe-plni — J. Grabln»ka*, 
IRT Stre*t So. Dotten. Mas*. 

Prot Suninka* — A Janušonis. 
1<£ Columbia R4, & Boston, Mate 

Flųlnif-Raštlnlnk** — K .Klihta, 
> fjffatch Stre*t So» Bo*te«t MMte 

IŽdlnjDkna — L. Svagždys, 
Al Bovran Ft, So, Boston, itatek 
sktlarjr* —. P. 
005 B. Ftfth 1 
raugijo* reikalai* kreipkite* vi» 

__ I protokolų rakfiiitelte.
Draugija **vo mmlrnthą** MBb* M 

ąedfldieĄ k^agvteoo mtomno Lte* m 
t» nteta poStto* aatete 4M SMKilmoniutė. Po to sekė veika-

t
I

- 9

DYKAI NUO PATRŪKIMO 
KENČIANTIEMS.

[mum (Novdbll)
1 BLAPAO LApORATORIES 
3468 Stuart’g Bldg. So. Lottl*. M*.

t*-

‘i

NAUJAS SMAGUMAS D£I.| ūą ir prašo vieno paperoso, tas 
'NUVARGUSIŲ, PERSIDIR

BUSIŲ, NERVUOTŲ 
ŽMONIŲ

Nuga-Tonę Atlieka Darbą ir 
* Atlieka Jį Greitai.

Nuga-Tone sugrąžina gyvumą, veik
lumą ir pajiegų nusidėvėjusiems jų nėr- j 

nęjj kraują, stiprius, pastovius nervus > 
> ' ‘ ‘ ' _ ~ ... ' ' 
teikia gaivinantj.iBieg^ gerą apetitą, J 
puikų Žlehčiojlmą, tinkamų vidurių vei-1 
kimą, daugiau ehtūlsasmo ir atnblcijos. | 
Jei Jįjs nešiujn<?lat kaip reikiant tal| 
pats dėl savo labo turit išbandyt Ji. r 
Jus negalit prarasti. Jums nieko ne-1 
kalnuos, jei nepagelbėtų. Jis yra ma- | 
'lonuš imti Ir Jus tuojaus pradėsit jaus-1 
tis geriau. Jei jūsų gydytojas dąr nė-1 
ja užrašęs jo dėl Jūsų, tai nuelkit pas| 
Jūsų aptiukorlu ir nustplrklt bonkutę | 
Nuga-Tone. Neprlbnkit jkalto. Imkit I ■

Naujos Kanklės, šį kartą 
leidžiama knyga — “Trąją 
Metų Kanklės,” už 1922-3-4 
metiuL

»M dirf^vengk SaTOjm. |f

bus atspauzdintos Lietuvo
je ir išsiuntinėtos visiems } 
užsiprenumeravusiems Ka
lėdoms, 1924 m. Prenume
ratos kaina už Trejų Metų 
Kankles du doleriai, o vė
liau bus brangiau.

Antrašas:
MIKAS PETRAUSKAS 

laisvės Alėja, 60. Kauna** 
JAtkuania*

p, R Pinigu* siųst 
mon.y «der

1*0* operadjoB I
uunu. STUAItTO LIMPANČIOS PLATAO 

jį per keletą dienų ir jei Jus nesi jau*-1 nuo pa-
att geriau, neatrodykit geriau, nunešk |Fl^a®°Išlaukinės gyduo- 
tikusią pakinko dalį pas nptlekorių i^įlės, limpančios prie huno ir duodant los 
jis sugrąžins Jums Jūsų pinigus. IŠdtr- ftx>ms J^?00. Įtu*
bėjai.Nuga-Tone įsako visiems nptieko-1 riotns reikaliiiga. Neturi Jokių Šniūrą 
riams garantuoti jį arba sugrąžinti Jtt- Įne J?

sų pinigus jei Jus būtumėt neužganė-Į ph-
dintas. duškaltėmte gydosi nunite, nesutrukdtv-

Rekomenduojamas, garantuojamas Ir | 7’t1.0 Jj* ’feST1,

, Už jas gputa auksinis medalis Romoj. 
ANTRO MORGICIO |Grnnd Pirk medalis Paryžiuj ir garbtn-

nrrn-n iurw -n * avM A <31 K®8 piUninėjlmas Panamos Ešpodrijoj, DUODAME PASKOLAS Snn Franrisco. Procesas atsitaisymo 
... , '„ . lyrų natūralia ir daugiau nereikia dė-

; . . * 4 I vėt.diržų. Mes prlrodystm tai prisius-
Sutėtkluin norintiems antro morgičlo darni jums Plapao išbandymui visiškai 

paskolą Ir skollnatn pinigus ant namų DYKAI. Nesiųsk pinigų, tik parašyk 
ubui lengvomis .išlygomis. Kreipkitės: “ -------

Ruoni 615.338 IVashington 3t, Boston. 
Tėl. Congrte* 8580, - (N-8)
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