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GAL SASDUK&
. Austrijoj geležinkelių darbi

ninką streikas tebesitęsia. Pre
mjeras kun. Šelpei rezignavo 
su visais savo ministeriais. Bet 
jis išnaujo paprašytas sudary
ti kabinetą ir tęsti darbą. Kun. 
Seipel pareiškė, kad sutiks, 
jei darbininkai grįš darban ir 
jei jo pienus užgirs parlamen
tas, kurs susirinks lapkričio 13 
d. -

Derybos su streikininką va
dais prasidėjo tuoj streikui 
prasidėjus. Tapo susitarta dėl 
i&yffUf bet tas išlygas turi už- 
girti streikininkai. Buvo susi
tarta, kad išlygos . streikinin
kams bus paduotos u'žgyrimui 
lapkričio 12 d.

MAŽIAU IŠLEIDO
* GĖRIMAMS.

Wa»hington. — Nesvaigina
mąją gėrimą (toniką) suvarto
jimas ėmė mažėti; 1921 m. to-

.............. %

SUSTOJO STRYTKARIAI.
Havana, Kuba. — Strytka- 

rią darbininkai streikavo 24 
valandas dėlto, kad vienas 
darbininkas tapo paleistas iš 
darbo.

«- - V v - - .
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UŽKARIAUJA DOMINIJAS
London—Sir Aucldand Ged- 

der, buvusia Anglijos ambasa
dorius Washingtone sakė pra
kalbą,. kurioj jis nustebino 
klausytojus. Jo prakalboj klau
sė arti 3,000 žmonių ir tarp jų 
buvo augštą valdininkų. Jis 
nurodė, kad Suv. Amerikos 
Valstijos taikiu būdu užkariau
ja Anglijos kolonijas ir domi
nijas. Sako, kad Anglijos ko
lonijų ir dominijų veikėjai at
vykę Londonan turi daug aiš
kinti sayo reikalus ir tai ne
gauna patenkinimo. Sako, kad 
Londono diplomatai heineina i 
koloniją- padėtį. Gi visai kas 
kita su AVasbigtono diploma
tais. 1
Ii jos kolonijų reikalus ir jiems [karas — $46,000,000, Meksiko 
nereikią daug aiškinti. Sakė, karas — $5^,000,000, Ispanijos ' 
kad kolonijos šneka apie Ang- (karas -r- $126,000,000, gi Vi
liją, kaipo mptiną, bet tasgra- lis karas atsiėjo net $6,427,000,- 
žus pavadinimas gali klaidinti. 000. 
Sako, kad toks pavadinimas | 
yra senumo amžius,

STREIKASJ3BEINA.

Havana, Kulnį.—Vietos cuk
raus . plantaciją darbininkai 
streiką tebetęsia Darbdaviai'

1 to 1 < to. . y*- . j-____ _ . ___

Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Kataliką Šv. Juozapo 
Darbininką Kooperatyvės * 

* Sąjungos
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“Darbininkas”
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. Soutti Boston 020.
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KASKORI BŪTI KARA
LIUM.

London. —* Anglijos valdžia 
netrukus iš’ varžytinių parduos 
didelį žemės plotą Afrikoj. Tas 
plotas yra pajūrėje ir apima 
50,000 akerhj žemės. Tas plo
tas žemės yra dalis vokiečių 
Afrikos kolonijos, kurios nete
ko karo metu. Toji vieta ran- 
dasi vakarinėj Afrikoj, Kame
rūno provincijoj. Iš varžyti
nių parduota bus lapkričio 24 
d. Š. nu ' '

Anglijos valdžia nepaisys,
kas tą žemę pirks. Galės ją 
pirkti ir Vokietija. Galės ją 
pirkti koks milijonierius ir bū
ti toje žemėje karalium.

 Kaina 4 centai 
pą ir ėmė, kaš jiems patiko. A- 
pie tai buvo pranešta pasienio- 
policijai. Tačiau plėšikai ark- 
lyganio išgąsdinti liovėsi plėšo 
ir smuko su maišais į mišką. 
Tuo tarpu atbėgo ir polio i,jau
tai. Bet tai buvo apsileidimas, 
kad nesugebėta sukelti vieti
niu žmonių, apsupti mišką ir 
sugauti garsiuosius plėšilms. 
Nuostolių apskaitoma apie pus
antro tūkstančio litų, 
_ Tokie darbeliai mūsų krašte 
šiemet pasikartojo jau trečią 
kartą. Žmonės kalba, kad t. 
y. vietinių tokia “šaika.” Kai 
kuriuos net įtaria, kad prie jos 
priklausą. , .

Ne garbe ir kaimynams, kad 
įtariamų asmenų nesugeba su
sekti, ar sužinoję nedrįsta pra
nešti policijai,

(Kauno “Vienybe”)

Stulpinis bevielis telefonas. Spalių 14 d. Panevėžio krimi- 

Pilviškiai-Barzdai. Nuo Pil
viškių į Barzdas 
pų šalykelo visai panašių į pa
prastus stulpus. Tarp jų nėra 
jokių vielą nutiesta. .Žmones 
kėliu važinėdami ir pėsti vaifc- 
ščiodami kraipo galvas ir ne- 
išmario, kas čia do “tiligra- 
mai,” kad vielą nėra. O neži
no vargšai, kad tai Barzdą 
valsčiaus išradimas. Stulpai ir

nikę išgerta tt?/ $287,627,791’. WIWy ką<r yrijMžiatę W
y steigti uniją, bet stovi uz tai, 

I kad mnijistai ir įneunijistai hū- 
’ tą darban priitnami. Toliau

darbdaviai tvirtina, kad strei- tiesiai stovintieji ir pašliju- 
kas nesąs tam, j kad dąrhinin- šioji turi tokią galybę, taip į- 
kų medžiaginę pusę pagerinus, [jąagnitiiotij kad visokios žinios 
bet streikas „esąs politinio po
būdžio. Streikas esąs nėt re
voliucinio pobūdžio.

V aidžia imsiic gri ežtų prie - 
nioriią,. akd ištyrus padėtį ir 
baigus sutaikymą.

Gi 1923 m. Su v. Valstiją žmo
nės pragėrė ant toniką $226, 
188,562.

ŠEŠI BILIJONAI PENSI
JOMS.

Washington. — Suv. Valsti
ją karai pradedant nuo 1790 ir 
išskiriant pastarąjį Didįjį Ka
rą, pensiojmis atsėjo virš $6,- 
836,000,000. Indi joną karas■*

atsėjo. $2,Wm Rėvoliuci- Į,.Cu,.<rans P^^.yra «W>
" . ** i - ' ' ' , I. Iii1 m rV trAil* . Cs -i-t

Tie gerai suprantą Ang- jos karas — $70,000,000, 1812

” natinė policija plėšikus suėmė,
• . ,* Suimti. Okuličius Juozas 21

«na eile štai- gyv. ps„evgžy>

likos g-ve; Okuličius jau buvo 
teistas už vogimą ir vienus me
tus sėdėjo kalėjime; Skuminas 
Antanas 28 metą, gyv.- Oželių 
kaime,Pmiavosval.,iiyjorbro- 
liš Skuminas Juozas 24 metą, 
gyv. Subačiaus stoty, Jie abu 
sėdėjo kalėjime po 21 metu už 
vogimus. Abu Skominai iŠ ka
lėjimo paleisti tik rugsėjo mė
nesy š- m. Pinigą pas plėšikus 
terasta tik. 300 lt.

persiduoda stulpas nuo stulpo 
tiesiai į Barzdus. Į to nepa
prasto įtaisymp stulpus net per
kūnas nedrįsta trenkti, tik var* 
nos begėdės kai kada užsitupia 
ant -stulpą ir kranksedamos 
skelbia jiems mirtį nuo greito 
supuvimo.. Tam naujai išras
tam greito susisiekimo įtaisy- 
bui nereikėtą leisti žlugti, rei
kėtų susiorganizuoti vieton su
puvusią naujus stulpus duoti, 
kad nenukentėtą Barzdų ban- 
kas, pr. mokykla, koperatyvas, 
tartokas ir trijų unkštą klebo
niją, kuyie ligi šiol tuo įtaisy- 
mū "puikiai naudojasi*.' '

Apsilankė.

Spaliu 8 d. Panevėžyje apsi
lankė Vyriausiojo Trybunolo 
Valstybės Gynėjas p. Kalvaitis 
Panevėžio Apygardos Teismo 
reikalais. Tarp kito p. Gynė
jas padarė vizitą aukštesniems 
vietos, valdininkams.

Utena. Spalio 19-20 d., šią 
metą,- Utenoje įvyko visos aps
krities {pavasarininkų kuopų 
atstovą konferencija (susiva
žiavimas). Į šią konferenciją 
suvažiavo daugelis atstovų ir 
svečių iš visos apskrities, Daug 
šič nutarimą ir užsibrėžimą pa
daryta, daug daug iniciatyvos 
pareikšta.

i Bendrai, ši konferencija bu- 
L-ū

nykštę. . J
: Iš atstovų pranešimų buvo 
matyt, kad geriausiai gyvavo 
Utenos kuopa, turinti savo cho
rą, kuris gavo, pirmąją premi
ją visos Lietuvos pavasarinin- 
kij kongrese Šiauliuose.

: Konferencija patvirtino per
nykštę valdybą: pirmininku 
kun. VI. Butvilą,': likusio ji val
dyba yra ši: A. Kazickas, O. 
Dvilaitė, kun. V. Beihoris.

Apskrities revizijos, komisi
ja: ,J. Maceika, E. Matulionytė, 
,1. Lescius.

Buvo paskaitos: “.Religijos 
reikalingumas” skaitė kum VI. 
Butvilas; “Pasilinksminimai 
pavasarininką tarpe” skaitė 
kum V. Bernskis; “Sportas” 
skaitė p. J. Kanapeckas. Or
ganizacijos klausimu daug kal
bėjo kun. VI. Butvilą.

Nutarta steigti kuopose sek
cijas: euoharistininkų, absti
nentą, sporto, meno; nutarta 
steigti po sodžius pavasarinin
ką kuopeles; organizuoti cho
rus, kurie dainuotą senąsias 
dainelės. Nutarta • suorgani
zuoti sporto kursus, į kuriuos 
kiekviena kuopa privalo pri
siųsti bent po du atstovu. Ats
tovai turėjo progos pasiklausyt 
Utenos kuopos choro ii* šiaip 
gieciorių-solištų: Kun. V. * But- 
vilos, K. Bražėno, E. Matulio- 
nytės; šiai pastarajai nekaip- 
sekėsi. .

Spalio 19, keleto progimna
zijos mokytojų ir pavasarinin
kų Apskrities centro valdybos 
iniciatyva, buvo surengta ats
tovams vakarienė. Šič ir-gi 
buvokalbų: šie kaįbejo kun. V. 
Butvilą, pradžios mokyklą in-' 
spektorius Fr. Gineitis, J, Ba
reika ir dar kai kas, Viši reiš
kė “valio” snsipąrtusiam kai
mo jaunimui.

Dievo, padėk plėstis šviesai 
tamsiąją mūsų brolių tarpe.

I*Mk Lr-^k

j biausią ir veik vienintelė i Ku
bos saloje.

4--- . •
; medinkojis blėšikas.>

Detroit, Miel — Vietos po* 
Jicija ieško. įnedjnkojo plėšiko, 

įsigavo į če- 
j. ir pavogė 53 

ceverykūš: ~ VisTČevėrykai' bu
vo ne poros, bet vien dešiniajaĮ 
kai jai. .Tie' čeverykai -buvo 
“sempeliai.” Todėl sakoma, 
kad plėšiko turėta būt medin- 
kojo, sveiko tik ant’dešiniosios 
kojos.

f * . —,------- --

DĖL KOSĖJIMO ATIDĖJO.
Washington. — Kap. Horald 

A« Barnes yra kaltinamas pasi
savinime $1800 valdžios pini
gą. Jo teismas buvo keturis 
sykius pertrauktas. Paskuti
niu sykių teismas pertrauktas 
dėlto, kad užėjo nesvietiškas 
kosulys teismo klerkai.* *

' > '

Pradeda darbą.
Skulptorius Zikaras jau ap

sigyveno naujai pastatytame 
nuosavame name, Panėvevėlžyj. 

mano pradėti skulptūros dar
bus savo dirbtuvėje. Pirmas 
stambus darbas naujoje dirb
tuvėje bus Panevėžio Nepri
klausomybes Paminklas.

Jis nedėlios’dieiL
yra senumo amžius, o į Su-[nepriėmė DAUG PINIGŲ. vienytas ^Valstijas kolpni-1 X—
•jos žiūrinčios, kaipo į savoj Oklahomos"valstijoj Standr 
.gentkartės bendrus. Anglijos jar<l Dil Co. užėjo.žibalo laukus, 
kolonijos Sūv. Valstijoms esan- kurie užima 4,000 akerią. Tie 
čios seserys. laukai prigulėjo, AValte Plii-

, . i _« tt -r lipps’ui. Kompanija panoro 
’: sa * . yy* a - nupirkti tuos laukus ir išrašė

ant $10i0(X))000. Titoai 
P e<aasJ- ®n® ę bUvo tikėtasi,kad už tiek gaus, 

ir Suv. Valstijas skiriąs nema- , • • i •, k ’ t- j • Bet savininkas nusisypsojo pa
ramas rubezius. Kanados ir k i jc , ~ » ... . ... v.: * ... -. kratė galvą, reikšdamas, kad Suv. Valstiją piliečiai eidmeja ? .

*i_ v* v j • •. ■, ICLiIOSg *per rubezią nuolatai ir nemato • • ., .
tarp savęs skirtumo. [ ĮSTEIGS DIDESNĘ •

: APSAUGĄ.
KALBĖS PRIEŠ BOL- ----- .

ŠEVIKUS w New York. — Miešto valdžia 
f, Garsioji Enuna Goldman, ži-h*sar^T*®V’*' 
noma kaipo raudonoji karalie- Pasta‘e ^\100 extra policino- 
nė. važinės po Angliję su pra-K d®^ P®^® dėlto, 
kalbomis. Ji kalbės apie Rusi-M atema. K«ledu laikas eis 
ja ir aiškins baismnę padėties ten “ todel>5
poboKevikais. W ®P^n®® Kad

Emma Goldman, kaipo anar. imitavęs ir žmones genau ap- 
kistė, buvo deportuota iš Ame- padidinta poheis-
r&os į Rusiję. Ji ten su noru fa skalcius- , 

važiavo. Ji tikėjosi, kad ten passvtco
ras gėrybes, teisybę, laisvę ir . ■ ’
gerovę. Rado visai kitką. Ji į St.Paul,Minn. — Minneso- 

dabar esanti užkietėjus prieš toj ir abejose Dabotose atšalo 
bolševikus. Ji darbuosis Ang- |jr pasnigo.
Ii joj ir dėl kalinių, kurie pūva [ 
bolševiką kalėjimuose. Sako, UŽSIDARĖ DIRBTUVĖS, 
kad Rusijoj tarp bolševikų ir] . -------
žmonių esanti nepereinama pla-Į Lawrence, Mass. — Everett 
tvbė. ' [dirbtuvės užsidarė ir bus užda-

., - , (rytos iki1 lapkričio 17 d. Boto

ORINIS DVIRATIS, ketinama atidaryti nepilnam
> Italijos pulk. Umberto Nobi-P®’1™'- 
le išrado orinį dviratį. Bet jis ■ —~“\-
yra be ratą . Jis kįla oran dėl-1 PASLAPTINGA MIRTIS, 
to,kądtarigazo, kurslengves- TChitefield^TH. - James 
ms uz orę. Oru lekia sparnais, Travi aūgštQ laĮ io . Eo. 
kurie judinami tam tikrais pe- lhlmbo VytjS) „egyvafi

"a*ais* prūde. Yra spėjama, kad Ku
|Klux’ų darbas. . 
|( ... . ........-H., .

I SUSILIEJO DU 
■' . LAIKRAŽčTU,

....... ' ’ 1

Dės Moinčs, ia. — Du vietos 
laikraščiai News ir Evening 
Tribūne susiliejo ir išeis bend
ru vardu*

V

PAVOGĖ GELEŽINKELIUS.
Franeijoj karo laiku anglai 

ir amerikonai pravedė keletą 
geležinkelių liniją. Tos lini
jos nebuvo reikalingos ir ap
leistos. Dabar jos netikvėtai 

- išnyko. Kaž kokie vagys pa
vogė bėgius ir špatas.
■ •!------- —. z
POŽEMINIS TRAMVAJUS

MASKVOJ.
Maskvos valdyba sudarė pie

nus pabudavoti modemiškus 
požeminius geležinkelius. Ant 
viršaus bus pravesta keletas 
naują strytkarių liniją; Įsteig
ta bus ir autobusą ‘ susisieki
mas. Kanalizacija bus pertai- 

. syta. Darbininkiškos Rusijos 
sostinė bus tokia, kokios yra 
kapitalistinių šalių sostinės, 
Maskvos sovietas paskyrė ko
misiją vykti su tais pienais Vo
kietijon, Francijon ir Angli- 
jon ieškoti tam reikalui pinigų.

ATEINA AUDRA.
IŠ tropiŠkąjų Atlantiko da

lią ateina didelė audra, kuri 
jei nesusilpnės bus didelių ne
smagumų laivams; 5

r

i

t*

SUGRĮŽO ŠIMTERIOPAI.
Corning, N. Y..— Prieš* 11 

metą šio miesto pilietis James 
C. Hakes pagelbėjo moterei, 
kurį buvo pametusi pinigus. Ji 
norėjo vykti į Chicago.. Tai 
jai jis paskolino $19.50. Da
bar jis iš tos moteries gavo $1,- 
950. .

Pradėjo degtine, baigė kryžių 
laužymu.

Daugailiai (Utenos ap.) Spa
lią mėn. ė d., trys garsus apy
linkės valkatos mušeikos Ik 
Zemleckas, J. Sirutis ir P. Vi
limas, kaž kur gavę nusigerti, 
nuėjo į kapinyną, prie Bajoriš
kiu k. (nuo Daugailių m. už 14 
kliu.), ir ten ėmė beprotiškai 
daužyti, vartyti kryžius, gąs
dinti ir mušti pravažiuojančius 
žmones. Ryto metą žmonės 
pamatė savo kapinyną išnie
kintą:, kryžiai išvartyti1, Kris
taus kančios figūros nuplėštos, 
sulaužytos ir po laukus išmėty
tos. Ne vienas Ižmoneliai apsi
verkė, 1 pamatę savo artimąją 
kapus išniekintus, ne vienam 
dėl to kilo ir teisingos rūstybės
jausmas. Tuoj buvo pranešta 
vietos policijai, kuri spaliu 
mėn. 8 d. juos suėmė ir išgabe
no tolimesniam likimui išspręs
ti. Žmonės reikalauja juos 
griežtai* ir be pasigailėjimo nu
bausti, kad ir kitus atgrasius 
nuo tokią dalyką. *

Ir visa, tai. padarė degtinė, 
kuria nors akis užsipilk kad ir 
oficialiai Daugaliuos jokia 
smuklė neegzistuoja. ' Svyruo
jančią pamatyti, visai papras
tas reiškinys, kuriuo nieks nė 
nesistebi. Gana protegavus 
degtine ir leidus slaptosioms 
smuklėms veikti. Tai policijos 
pareiga. - .

(“Lietuva”)

1

MARAS PAGRIEBĖ
28 ŽMONES.

* Los Angeles, Gal. — Iš Mek
siko persimetęs maras per vie
ną mėnesį nusinešė 28 žmones. 
Naujai susirgo šeši žmonės. Iš 
viso sergančią yra 40 žmonių.

' ŠILKO DAUGIAUSIA 
IŠGABENA.

Rymas. — Didžiausias Itali- 
jos išgabenimo produktas yra 
šilkas. Šiemet Italija šilko jau 
išgabeno? už $250,000,000 lirą, 
bovelninią daiktą išgabeno uz 
vieną bilojoną lirų.

Sulaikytas vagis.
Spalią 4 d. gelžkelio stotyje, 

Panevėžyje sulaikytas- kareivis 
Juozas Majauskas, pavogęs iš 4 
pulko kapitono gyriaus 3 vald. 
revolverius, sidabrinį portsiga
rą ir keletą auksintą žiedų. Pa
vogtieji daiktai grąžinti kapit. 
Syriut

e . •
į'

Lietuvos koperacijos b-vią 
sąjungos Panevėžio skyrius 
stato sau naujus sandelius Uk
mergės gatvėj prie skerdyklos.

Bankrotas.
• *

Šiomis dienomis Panevėžy 
subankruti jo keli stambūs pirk
liai.

(“Panevėžio Balsas”)

Simano Daukanto Mokytoju 
Seminarija atidaryta spalią 2 d. 
Atidarymo. iškilmėse ‘ ‘ Saulės” 
rūmuose dalyvavo daug gar
bingai svečių iŠ dvasiškijos. ir 
pasaulinės vyriausybės. Se
minarija yra Lietuvių • Katali
ką Mokytojų sąjungos žinioje.

Namai butams. Kauno rnies- 
to Valdyba gauna iš valdžios 
300 tūkstančių litų paskolą 6 
metams už 6 nuošimčius. Už 
tuos pinigus statys Kaune na
mus neturintiems butų žmo
nėms. Dalis butų bus užlei
džiamą valdininkams.

h,,i. ■„ l,,it ri—

Plėšimainesiliaują.
Linkmenų par. rugpiūčio 27 

išplėšė malūnininką Strazdą. 
Vidūnaktį įsiveržė į minėto pi
liečio namus šeši maskuoti, lie- 

i, sušau
do lt, be to ir dokumentus; 'tuvais; šeimyną suvarė i kam-

PARDAVĖ KRAUJO.
‘ Providence, R. I. — Adolph
IV. Eckstein, studentas Brpivn 
universiteto, kad padengti 
mokslo iškaščius pardavė dvi 
paintes sąvo* kraujo dėl varto
jimo silpnakraujams. Už tiek 
kraujo gavo $100.

Tasai studentas drūtuolis if‘janf iš Raguvėlės stoties į Ra- 
vkienas geriausią footballo Lo- įUVą. Smarkiai sumušė Ragu- 
šikų. . • . vos paštininką ir atėmė iš jo

Pernai jis pardavė tris pain- valdišką pinigų 3600 lt. ir savų jtuviškai kalbą žmonės

Apiplėšė paštą.

r

Spalių 11 d. 5 apsiginklavę 
vyfai užpuolė paštą, važiuo-

tęs savo kraujo,
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*1 every TOESDAY/THUR8DAY and SĄTUBDAY
► ; . / . ■------— by-------- -
joou»»’b imuAMUN k a assooutiom or labob 
u U W wt o* i»»t o«ice ai Boaton, Mam.

tinder tho Act of March S, 1879.”

r

Prašome visų narių atsilankytita 
kuodaugiausiai naujų atsivesti;

lUšt.A MfMbrtka.

i
I 
f

p. Žor ąalHiia «t gpedttl rate of postage provided for la Sectlon 11«
’ Aet oąOct. % 1917, authorlzed ott July A 1918.”
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įburbs ...............• J6.50 
countrfą# yegrly..... ..

“MhmgąA” prr koletą w 
merify gvildeno angliškos kal- 

į boa įvedimą lietuvių bažnyčio
se. Užsiminė apie taiir “Gar
sas.” Pastarasis laikraštis 
num/45, lapkričio d dienos lai
doje parašė “žodįIšeivi jos Va- 
rhms^’^StTajpsms^itaip pra
sideda:

4 4 Tai tiesa, kad Jungtinėse 
Valstybėse yra pasikėsinta at
imti iš ateivių brangiausi jų tur
tą—tautybę.- To žiauraus, ne
krikščioniško tikslo siekiama į- 
vairlomis priemonėmis. Tam 
tikslui susidarę organizacijos, 
samdomi žmones, visur daroma 
Spaudimas: žūt-hūt. naikinti visą

' tai-ką ateiviai atsivežė iš už ju-

Po. to užb'imenąniū apie šv. 
Jurgio bažnyčioje Cliicagoje į- 
vedimą. angliškų pamokslų per 
vienas mišias,

N,v ’1 \ ' * *

. Įš tokio “Gaji’so” pareiškimo 
lyg išeitų, kad augŠtesnioji 
dyą£$įijA verčia kunigus įves
ti aįgjiškus ppmol^šlusir tokiu 
bildu varu bandoma nutautin
ti ijelprvius. Bet “Draugas” 
nmn. 26^ lapkričio. 5 d. laido
je štai ką pleiške:

’ ‘ * Balt nuorės epncillium ’e vys
kupai yra nutarę^ kad pamaldos 
yisiems būtų ‘in lingua verna- 
cula,’ t y. gimtoje kalboje. Ro- I. ' r
dos, nei vienas vyskupas nėra 
sulaužęs šito įstatymo ir nėra į- 
sakęs įvesti anglų kalbą į sveti
mas bažnyčias. Tad savo hie- 
rarchija skųstis mes neturim jo- 
kio pagrindo, neš' ji išlaidė la
bai teisingą katalikišką įstaty
mą. Ir visi klebonai, kurie vi
sas pamaldas laiko tik lietuviij 
kalboje, stovi ant legalaus pa
mato, nuo kurio nieks neišdrįs 
jų judinti, jeigu patys nepasi
judins.’ *

Taigi iš to išeina, kad šauks
mas “Vijkąs, Vilkusi” parodo 
tą, kad vilko nėra. Nėra vil
ko, norinčio, praryti lietuvių 
kalbą. Tas tariamas “vilkas” 
tieį; prisidėjo prie įvedimo ke- 
tetoj lietuviškų bažnyčių ang
liškų pajuoksiu, kiek jis prisi
dėjo prrn įvedimo keletui lietu- 

’viškų ląikraščių angliškų sky
rių.

Mes lietuviai esame papratę 
riksmą kelti. Kartais sušun
kame gvoltą visai ne vietoj 
Teisybe šituo riksmu bandoma 

. ratudintt žmones ir paakinti 
prie uolesnio lietuvystės palai
kymo. Bet juk šito tikslo siek- 
ti galima be gašdinimo įsivaiz- 

K dapjį&ną baubu.

E išlikiųuis -priklauso
B mto> to-usų .pąštąiigų išlikti ir 
E MS&JM W> amerikp-
K BŽįtorių yra toks menkas, kad 
|fapį& įį sviųrstjjnųis yra ląiko ir

B Kitas yra, kad vienoj kįtoj 
E atsirado dvariškių,
E kurie ųŲų iieiuvystes nusigrę- 
B.fcė- Jįaų kelintas metas, kai 
| girdime nesmagių žinių iš 
i Youngstown, Ohio. Dabar pa.

.įr-
s

i

J.

mosis taisfe^s
Plojus, tafta tokiose 
^talikąj virsta unliąątiąią

III. pąrapiją. Šitokie apsireiš
kimai be abejones yrą liūdni. 
Bet ąrgi nėra išeivijos pamate 
tokių apsireiškimų, kurie yrą 
baisesni už tariamų aineri- 
kanizątorių veikimus ir mi- 

. * ■ *• 
nėtus dvasiškių nusistatymus? 
“Drąųgas” ne kai’tą buvo a- 
pje tai užsiminęs.__ Nurodė,
kaip menkai teįvertmama yra 
šv. Kazimiero seserų akademi
ja. Nurodę, kaip nedaugelis 
lietuvių ja naudojusi. Ką ši
tas reiškią? ' . *

Štai So. Bostone apsigyveno 
ąrtistas A. Židanayičius. Nori 
tarpe Ifeturių jaunimo pasidar
buoti. . Jis visų veikėjų gražiai 
remiamas, pusėtinai apie jį 
skelbta. Pasekmes to viso to
kios, kąd artistas šneką ąr ne
veikęs iš So. Bostono krausty
tis.

■ Kas čia kaltas?
! Daugiau domesio' į save, o 
ne į tariamus pasikėsinto jus — 
pašaliečius.

r

Europoj padėtis buvo bege- 
rėjąnti. Vokietija Londone, 
buvo pasirašiusi sutartį, kuria 
pasižadėjo reparacijas mokėti 
pagal Dawes’o-pienų.- . Pasira
šius tų pieną,. gavo paskolų.

Su Austrija ąiijantaL jau se
niau taip buvo padarę. Pasta
tė tam tikras- išlygas, kurias 
išpildžius gaus paskolų. Aus 
trijos valdžia iš bėdos pasirašė 
sutartį ir gavo paskolą. * Bet 
paskolų ąu nuošimčiais turi 
uit gražinama. Kad išgalėti 

paskolos nuošimčius ir pačią 
paskęlį grąžinti, tai priseina 
smaugė darbininkus. Austri
jos darbininkai to smaugimo 
neišlaikė ir sustreikavo. Vo
kietijos darbininkai seimuoja 
ir pienuoja tą pat daryti. Darbi- 
ninkar griaimivalijantų smau
gėjų pienus. Yra labai gali
mas daiktas, kad iš to išeis di
delių painiavų/ o gal ir didęlnj 
perversmų,. kurie privers iš- 
naujo tarptautinę konferenciją 
Šaukti. Vėl neramumai Euro
poj. ' -

Chicagos “Naujienos” atei- 

liepė į “Darbininke” tilpusią “^riHaląta*” Andn Oreięaį 
pastabą apie nesenai įvykusius k'“1 *“"*’■I’“ :*’x““s —*--------

Anglijoje rinkimus ir apie 
Anglijos Darbo Partijos stipru
mą. Pubriež-čme tą, kad Ang
lijos Darbo Partija be kitą ge- 
ri i pusių turi tą gerą pusę, kad 
ji laimingai nusistatė religijos 
klausime. Anglijos Darbo Par
tija religijas klausime yra toks 
nusistatymas, kad juo paten
kinti visokių pasaulėžvalgą as
menys, tikintieji ir laisvama
niai, katalikai ir protostonai.
’ Pasak “Naujienas” taip ga
lėjo atsitikti dėlto, kad “>Ang- 
bjoje nebuvo ta nėra lįlerikali- 
nės pąrtiįof “

Toliau eliui’akterihgi yra šie 
“Naujienų” pasakymai.

“Klerikalizmas yra labai 
smarkus katalikiškose šalyse.” 

4‘ protestantiškose šalyse kle- 
:—rikalizhio-. maža arini visai iiė- 

ra,” t ■ .
“Klerikalizmą mes randame 

Lietuvoje, Lenkijoje, Austrijo
je, Belgijoje, pietinėje Vokie
tijoje, Franci joje, Italijoje, 
frąncūziškuose šveicarijęs kąn- ’ 
tonuose, Ispanijoje.”

“Amerikoje, kur viešpatauja 
ir-gi proteštonai klerikalizmas 
reiškiasi beveik išimtinai tarpe 
ateivių iš katalikiškų Šalių.”

“ ‘Bedievišką’ judėjmą išsaii- 
kia ne kas kitas, kaip tiktai 
patys klerikalai.”

“Mes teeiaus labai abejo ja/ 
me, ar ųats S. • Bostono'‘Darbi- 

• įlinkas’ priims šitą aiškią išva
dą.” ri .

’ “Naujienos” turbūt jautėsi 
negera išvadą padarė, kad net 
labai abejoja, begu mes ją pri
imsime. ‘ Aiškią ■. išvadą mes

vals tijoįį kętaątari aųd pąrajgįą 
tau mųkyl|ta, Tada' feą 
M m virto M dąę didąįjįįį 
negu senose 
šalyse?

Katalikiškose šalyse laisva- 
pianiai yra mažumoje. Pavyz
džiui, niekas turbūt netvirtys, 
kad Lietuvoje visokie ųuo Baž
nyčios atsiskyrėliai yra daugu
moje; Lietuvoje katalikai yra 
daugumoje. Nb, o ar ten lais-' 
vainaniai tenkinasi mažumoms į 
teikiamomis teisėmis t Arijta 
taip elgiasi, kad katalikai bū
dami mažumoje protestantiš
kose šalyse? Laisvamaniai tu
ri teisę Lietuvoje steigti mo* 
kyklas, niekas jų neverčia eiti 
bažnyčion, gali imti civilius 
šliūbus, jų vaikai, neverčiami 
mokyklose religijos dalyki? 
mokintis.___ Ar laisvamaniai
Lietuvoje tenkinasi tomis tei
sėmis? Visai ne. Jie nori, kad 
būtų taip, it jie daugumoje bū
tų. Katalikams Amerike nei 
sapne nesapnavosi reikalauti 
sukataliliinti viešas mokyklas. 
Bet Lietuvoj laisvamaniai rei
kalauja pašalinimo religijos 
dėstymo mokyklose. Ar-gi ga
lima stebėtis, kad katalikai 
Lietuvoje' virto “klerikalais.” 
Reikia stebėtis, kad jie nevirto 
Uolesniais “klerikalais.”

Anglijos darbiečių buvusia 
premieras McDonald yra soei- 
jalistas, bet kartu krikščionis, 
prezbiterijonas.. Kas nędęldie- 
tas uoliai lanko bažnyčią. Ne 
be reikalo Rusijos bolševikų 
laikraščiai jo karikatūras dėjo 
su Biblija rankoje. Pas lietų- 
vius-gi kai socijajistas, tai jau 
ir karįau&jntis ūnti-katalikas.

“Naujienos” savo’’ pastabą

J. B. S&bel (SabMiauikaa)
24 metai atgal J. P. SabeI aplei

do Lietuvą ir atvažiavo į Aneriką.. 
Atvažiavęs apsaltojo Yomigstoren, 
Obio, kur gyvena ir iki šiam lai
kui.

• .Kaip ir kiekvienas iš atvažiavu- 
sių lietuvių,* per kelis metus dir
bu dirbtuvėje. Susidėjęs kelis cen
tus jis užsidėjo nuosavą Real Es- 
tįie biznį, kur j-ir iki šiam laikui 
pasekmingai veda pirmyn. Ir ne
klysta pasakęs, kad tik ačiū jam. 
Šiandien Youngstmvn’o ■lietuviai į- 
slgyjo nuosavybes. Jo prikalbėji
mui, jas įsigyti,, nevieijtas jam 
šiandien dėktioja. ■

< Įėjus į šį biznį ir susidųrus ank
sčiau su amerikiečiais, jis neuž
miršo ir savo tėvynės reikalą- Vi
sur buvo pirmutinis. . Ačiū jo pa- 
mdarbąvimui likosi sutvertu para
pija^ suorganizuotas.* Lietuvių,
.Klitibas ir įsigyta nuosava svetąL 
nė. .

Laike *karo, ‘ kada- buvo renka- 
nios aukoš, p: SabeI čia daugiau
sia darbavosi. Jam poilsiu žodis 
yra visai svetiniu, kuomet reikia 
dirbti dėl tėvynes labo. Aplamai 
imant, jis buvo ir yra šaltinis ri
šo katalikiško Čia veikimo. Ir jei
gu čia amerikiečiai jau sugeba at
skilti lietuvius nuo lenkų, tai tik 
ačiū jam, nes jis juos supažindino 
są jais.

Jis esti didelis rėmėjas Tautos 
fendor taipogi mariu Liet. Darbi- 
įpiąkų Kooperatyves Sąjungos, L. 

SlEL K, Susivieiriijmo ir Įeitų.'
■ p. K V. 

r RąĄ pąątaba. — p. Sabaliaus
kas, ypatingai dabar,. su nauju 
dvasia,, stoja LDKS. vedamo va
jaus darbuoten iUžada labai daug 
dirbti sustiprinimui savo koloni
jos darbininkų pozicijos kietos 
orgrfuizuotės — geležines Lietu
vių Darbininkų Koopeąatyves Są
jungos.

Linkime Youngstotvno lietu
viams patrijotams geriausių sėk
mių kultūrinėje darbuotėje ir ko
voje už tautybę.

ROOOSTĘR, N. Y.

k Iš mūsų kolonijos taukiai maty
ti juokingų korespondencijų laik
raščiuose, ,del kurių mūsų kores
pondentai suranda laiko, bet ka
da įvyksta kokia pramoga, apie 
kurią tikrai reikėtų aprašytų tai 
tada mūsų korespondentai negali 
savo plunksnos pajudinti.

Nors jau ir pervėlu man batų 
rašyti apie šį įvykį, bet kadangi 
yru gana svarbus ir gražus įvykis, 
tai manau kad bus ne pro šalį pa
minėti.

Spalio 12 d, įvykn Šv, Jurgio * 
parapijos vaakrieiie, kuri buvo ga
na pasekminga, nes pejno davė 
$16ė.0(k Laike vakarienės buvo 
.prakalbų. Pirmas kalhčjoady. 
MeNerney, kuris kalbėdamas •iš
gyrė lietuvius. P-lė A. Saimoriu- 
tė palinksmino publiką sudainuO’ 
darni dvi daineles: ° Graži čia gi
ružė’ ’ir “Kur bakūžė samanota.’* 
Matyti kad publikai dainos pati- 

: ko, nes tą lindyjo gausus delnų 
ploijmas. .

Taipgi ant šios vakarienės buvo 
atsilankius brangi viešnia ■— p-les 
Mari jona Jokūbais iš Nevv Haven. 
P-lė Jokubaite pasakė gražią pra- 

bažnytinėje svetainėje. kalbą apie Moterų Sąjungą ir ska- 
t •

.. - ' ■ ■—"ri‘r ——----------------------------—---- ------ ------------

CLEVELAND, ORIO,
U m-.į —

Mot. Sąjungos 26 kp, rengia la
bai puikų koncertą, ’ kuriame da
lyvaus p. M. Čižauskienė, S. Grei- 
eleneirV. Bukauskienė. Pn kon
certui bus ir šokiai, griežiant pui
kiai orkestrai. Tas viskas daro
ma pagerbimui M. S. 26 kp. narių. 
Koncertas ir Šokiai bus 16-tą d. 
lapkričio. • .

Kviečia Rengėjos;

PROVIDB^OE, k I.
t *

; LDKS. kuopos susirinkimas bus 
nedėlioję, lapkričio 16 d., tuoj po 
sumos,

»
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mielai priimame, bet “Naujie- jjaįgg šitaip:* 
uų” išvada nepriitina ne dėl 
neneaiškumo, bet dėl jos klai
dingumo.

' “Naujienos” pareiškė, kad 
Anglijoje ir paprastai protes
tantiškose- šalyse nesą “kleri
kalizmo. ’ ’ Bet kodėl jo. ten nė
ra! Dėlto kad tose šalvse nie-

, K •*

kas prbtestonų teisių nevaržo 
ta nei nesikėsina ant jų. Ka
talikai, jei jų randasi protesto- 
niškose šalyse jaučiasi esą uia- 
žuma ir mažumų teišeitas ten
kinasi. Anglijoje i j- Ameriko
je katalikai yra mažumoje, jie 
tą žino ta mažumai priklausan
čių teisių tenori, Amerikoj jmano giminė savo, senu mumie
štai katalikams valią turėti sa
vo visokias mokyklas, organi
zacijas ta visokiausias įstai
gas. ’ Visokie ordenai, viso
kie vienuolynai gali, steigtis 
be jokių varžymų. Niekas čia 
nešūkanja, kad jėzuitai ir ini- 
taškos įsigali. Jei kokie Ku

“Vailokaiti#.ir Krupavičius 
jam (‘Darbininkui’) yra arti
mesni, negu Lietuvos darbinin
kai, kurie, nebučiuoja rankos 
klebonui. ” , 
Mes šitaip baigsime: ' 

“Naujienoms” Zubovai ir 
antĮ-katalįkiWi buržujai artį 
mesta, negu darbininkai, ka
talikų tikybą prąktikuojantie- 
jr.

r

rL<
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SENA.GHSNą. 1
» -______ ‘ *

.— Ar žinai ponas Kaceli, jog

Ina tvano* gadynės.

' — Hy, kas čia nepaprasto? 
Manoji, gimine buvo dar prieš 
tvaną. " • • *

— Tad jieji iš Nojaus arkos? 
j Fį t, jiems buvo savas Ląi: 
vas. . ’ •

Žinoma, besidarbuojant, turi 
pergyventi ir daug opozicijos nuo 
savo priešų, ypatingai nuo. kairių
jų. Bet kaip jis išsireiskia, jie
priduoda jam tik daugiau aktin- 
gumo. Kuo daugiau opozicijos,
tuo gyviau dirbtu

• Lietuviškumo dvasia p. SabeI 
šeimynoj taipogi gražiai. bujoja. 
Nes kaip pats myli lietuvystę, taip 
ir savo šeimyna j°3e augina.

Ir nors p. SabeI randasi vienin
telis šioje kolionijoje biznieris, jis 
atstoja savo darbais ir paramą 
daugelio. .Nes nėra tos.pramogos 
bei veikimo, kur jis neprisidėtų 
kaip su moralė taip ir medžiagine 
parama.. ’
' P. SabeI yra bene visų, katalikiš
ku organįzacijų. aktyviu nariu.

 . '‘ , t 
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A. F. GARDINER—B. SIMONAVIČIUS
I GARDINER PIANO COMPANY.

Bus mus galite’gąutgeriausio išdirbimo pianus, grama- 
| fonus ta lietuvišku? rolius dėl play pianų. Nauji pianai 
| &25;004 o piąyeriai W.5M Reikale kreipki: 
| GĄRDINER PIANO. CO; . . ..
| 472,WęstUHnster $t., 4 Providence, R. I

i;f|

nn • • . •' “5

Mokinkitės angliškai
Amerikoje esantiems lietuviams pramokti ang

liškos kalbos yra gyvas reikalas. Nemokantiems ir 
ažai temokantiems turime tam reikalui knygų. Štai ■ 
jos:- -■ .

RANDVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS, pusi. 310 
Kaina $1.75.

' Antras daiktas yra tai žodynas. Žodynų teip-gi 
turime. • ' *

ŽODYNAS angliškai-lietuviškos kalbos, pusi 
835. Kaina $5.50, drūtais apdarais $6.50;

_   ’ ’ »•

Ig Iš didumo vienos ir kitos knygas galite spręsti, 
Bg jog iš jų gulinu! gerai angliškai pramokti. Visi jų 
gg įsigykite. ’ ■ ,

f Į Pinigus su užsakymais siųskite:

|| “DARBININKAS” .
gi 366 M Broadway ‘ Sa Sostai
:&lllllillin!MWMIW^^
SSįjlMMlM
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TMBEHTBEIA6IS
}. •Brooklyno’ “Vienybe” num. 

135, lapkričio. 8.4 laidoje,štai 
ką yra parašius:

t k
“Kun. F. Kemėšis ’yra para-

• ginęs amerikiečiu kunigus,po 
’ truputį ^Vedžioti anglų kalbą |

lietuviškas parapijas.”

. Rusų garbusis raįtatojas Ler- 
montov yra štai ką parašęs: ’

“Sarmatyti melagį. Šaipytis 
i iš durmąus ta gtačytis'SU mote

rim yra, tas .pat ką semtis sietu 
• vandens: Nuo tų visų &ijų iš

gelbėk n’ius,' Viešpatie.'”
, t r- ' ' .*-*

Bergždžius darbus būtų
* ‘Vienybės ”. melagį sąrmutyti. 
Turbūt “Vienybė” yra “susi- 
betinjfri’'1 Padalyti męląyiinė

i

>-.

rigirdo balsai apie ClųcagOB šv, rekordą ta laimėti už šlykščiau-
Sįiįto par. taąpie Spring^irid, šią melavimą dovaną
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DAĘBININKŲ REIKALAVIMAS,
Dąrbinmkas negali pasitenkinti vien tik klaįoji- 

niu, šūkavimu, pykimu ir keikimu, kapitalistų ta ki
tų jo išnaudotojų. ‘ Darbininui reikią ko nors rimto, 
pamatuoto ta konkretaus. Vaikiški šokinėjimai nie 
ko gero darbininkui nedąvė ir neduos — jie gali pa- 
tepkitai tiktai tuos,* kurie dą neišąugę protiniai iš de
šimties metų vaikų amžiaus, ir kurie aukščiausiu pa
sauly daiktu laiko raudonus ryžtis. Gi visi tie, ku
rie jau vartoja sava pyptą, nebetiki į niuilo, burbulus 
— ieškoja racijonališkesnių kelių išsiliuosavimui iš 
kietųjų priešo nągų įr .mulkintojų nuodegų dują. 
Jie mato išganymą geležinėje vienyhėjeta siąteuįtji- 
zuotai žta<>ūįšldwse rfiikaląvįuuose| jJę stata 
lavimus ta ^eųgią ptamy.n . . . * •

t- Štai ko reikalaują dųrbipinkai susispietę po Ine? 
tuvių DUūbininkų Koperatyve vėliava:. j

‘f geresnę! dąrbįnįnkų padėčiai užtikrinti, teudn* 
gesnei' sorijalei tvarkai’ įvesti mės statome šiuos rei* 
kalaviinus: . . ' *'

A. Bei darbo sąlygą.
L) llarbininkų laisvė organizuotis, steigti uta-. 

jas, daryti sukirinkimus, skelbti ir vesti streikus— 
tūri būti užtikrinta įstatymais.

Ą_,

■ - •’ A -• ......

2) Įstatymais .turi.būtiuždrausta teismams ta ad- 
lųintaracijai varžyti darbininkų kovą su kapitalu už 
sąvo būvio pagerinimą.

3) Turi bųti visatinai pripažintas principas rei
kalingumo tarties darbadaviams su darbininkų uta- 
j omis. . '

'4) Visur po miestus turi būtį įsteigti ta užlaiko
mi valstybes lėšomis daibo biurai. . •

Č) Įstatymai turi apriboti darbo dienos ilgumą 
(nedaugiau 8 vai., sunkiuose-gi ta pavojinguose dar
buose dar mažiau). ‘ '

. . 6) Vaikų’dėriju- panaikiųįtaaSi tta>pąt pauai- 
kininias užtinto dąrbo moterų ta nepitonmeeita

7) Darbųsveik^togtttoo s^ygųužtikrinimo; įšta- 
jtymas ir valčyikųs darbkvie&ųtaspekcijcs įvėdimas.- 
r 8), Turi būti visose valstijose nustatyta, kiek 
jnažtausia turi būti mokamn; darbininkui UŽ darbą, 
kad to mokesnio užtektų grąžtam ta patogiam pragy
venimui. - * * ‘
‘-i - * ’ * 4 '

9) Įstatymais turi būti užtikrinta darbįmnkams 
šventos dienos poilm •

1G) Turi būti įvestas valstybes darbininkų apr 
draudimas senatvėje, arba nebegalint dirbti.

11) Valstybė tart apdrausti darbininkus nuo be
darbių. t Ekonominiams kriziams. pakįlųs, valstybė 
ir^niestai turi parūpintiviešųjų' darbuidėl kufių'lu-. 
ri būti panaikinta kųntraktorių sutana.

/G. V h t ■-

.' r ■
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Ū

r

. 12) Valstybė privalo netik netrukdyti steigimą* 
si įvairių rūšių kooperatyvų, bet dargi teikti jiems 
palengvinti.’’ ’ .

Sveiki Reikalavinųu.
Tik tokie sveiki (kaip L. D; K, S.) Reikalavimai 

gali' privesti darbo žmones’prie šviesesnės ateities^ 
jie nesiūlo niekam kardo arba bombos, bet ilk rei
kalauja užtikrinimo žmoniškųjų teisių, Gi žmonis*' 
kosios teisės ankščiau ar vėliau turės būti realizuo
tos (įkūnytos)/ nes darbo žmones, jų kooperacijos, 
labai stipriais šuoliais žengta plačtajan gyvenimai! 
ir ima į sąvo rankas operacijos vadžias. O kada tik 
darbininkų koperacija pradės reikštis didesnėje dar
bininkų dalyje tai visi jy pamatuoji reikalavimai 
bus suteikti nęt ir kapitalistinių parlamentų.

Lietuviams vis daugtatrir daugiau reikėtų spies* 
tis po L. D. K. S. vėliava ta reikalauti sau Šviesesnio 
rytojaus.
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Kada raudąs kąbųioą vejąi
Šešėliai vakaro i *

' Kai ruko šida t lės■> — 
. Tų kaip kada rainiai

Į save tik įsižiūrėjęs 
mm* Mk .

-Httdiev netaręs; 1 \ >
. M *1

«

.1

į

<e

'
*

<

? ■£'

1

t
■f

fr
f



1

*

b
r-

fe •

■ _ i

9

- 4 a i

»■

A Ą
4

*

*3 If' • ■• ■Gr. •’-’i-lJ
k

‘ l

♦ '

i
t 

.< ?
t

- ..... n»ą»>vi>BXi>
«Mk tdieną via atairanda naujų; 

koT^ši, kjf frylfc <m rntafafe ne»
motfryg Krintaitoa n-lla Jo- meldžiu pMti.<maąo

' 4 rąštelį savo gęrb. ląikrąštin “Dar-
•bininkan.” * •

; Aš buvau paimta į ligonbutį-iš 
Ijawrenee, Maus. Ten liko mano 
idįrabužiąi ir trųjmtK pinigu* Al 
flPgąliu jų dabar pasiimti — ma- 
nįs iš ligonbučio neišleidžia, bet 
gš turiu keletą giminių ant Oak 
Ir Ctasthut gatvių Lawrence, tai 
labąjį uęrėčiaj Wūu brangie
ji draugai ir draugės atvąžhiotų- 
jųčt ktate noju pas j Stata

Dori
ni dar i| rudenį pradėti naują mo-

> .
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bųtaUta WNU>jo ortaniiiwtikw 
PV
jausmingai ir entuziastiškai pąk«L 
^XapieiWU^m W^- J< 
savo kalboje prašė visus pagal iš
galės aukauti dėt išvadavimo Vil
niaus, kalta* pufe*
lika apgiverke. Reikia pasakyti, 
kad dar pumą kartą sąūąjį koloni
jos žmoųša turėjo progą Mgiršti to
kią gaidą kalbėtoją. Mūsų kolo
nijai yra garbė turėti tokią gabią 
mergaitę. Būtų gerai kad tankiau 
surengus prakalbas P?lei dokubai

• tai.

Mūsų klebonas kum £, .KąHakai- 
tią pakaliko, apie Vilnių ir kvie- 

| tą visus ąukoti. Aukų surinkta 
laike vakariene apie $60.00.

■ Vakaras praleistas laimi sma
giai, nes teko girdyti, kad visi bu
vę užganėdinti ir laukią daugiau 
tokių vakarų.
t Ten buvęs.

Isenoji mokykla yrikučių nabesu- 
taĮųipa. TokJ* ąpšvietos įstaiga 
išjudins vraterburiečius prisidėti 
prie bazaro pasisekimo.

BadisVU.

mi atmintim už jų sielas tardami 
amžiną atilsį. Tegul'būna lengva 
jiems Šios šalies žemele, kurie guli 
užbertais ant jųjų krūtinių amži
nai.

i '
fe

K. B.

f

■
^uujniT.mnA, PA. ,* --.TrTTrrrr-—r-^ ***■; {.

WeWi—ImrfeM fealhmfejlGiaife 
T.

Apgailėtiną* ir nelaimingas sek-

BACHO, WI£

Čia darbai visai sumažėjo, kai-

(MyjLMD, ORIO. '
■ f _ r

H P«bi^ų .

.m.. ^ig;msg59SBaoBW^WRBWWwte 
bažnyčią ir tikėjimą, žinoma, tąą 
pravėrė akis visiems — katalikai 
n bedieviškas likraštis ir katali
kų kruvinas priešas Tadgi jau
namas nieko nelaukęs it apleido 
sąndarieeių krūmelį. Jie dabar 
verkia ir prašo atleidimu, bet jau 
pervelu...

Bravo! Jums, jaunime, kad 
pažįstate vilkus avies kailyje ir 
neklausote jų apgavingų liežuvių 
r— einate tiesos ir šviesos keliu. 
Taipgi garbe tėveliams, kad pata
ria savo vaikučiams neiti pas tau
tos ir bažnyčios priešus. Valio 
rarinieuiai katalikai!, . i

Da keletas katalikų liko prie ti- į 
kojinio ir Dievo niekintojų laisva

iįjo ir jie sugrįš, Buaferaa, tad Daukintų ir •eetH*^5
prie tokių priguUti, arba jųklk- “~’WįĮjįį!
raštį skaityti, kurie žmogų tertto- 
ją visokiais būdais ir nieko neturi 
ir neduoda yra nesąmonė.

Tad-gi katalikų jaunime pir
myn! po Kristaus vėliava. Dar
ban! Broliškoje meijėje ar vieny
bėje. Dirbkime dėl Tautos ir baž
nyčios su obalmu Dievas ir Tėvy
nė- \

lermukšnis.

itfc, kuria yrą jfraįftit
Dietųvąa ąjūe ?WlįŽM
šiai aįyveim
Žino ąr jie gyvi ar 
pranešti man jų adresu & ■ 
jie patįs atsilieps. Ieško 
Vincė pąukmtaitė.
tj šiuo adresu: ^MDANIA,W: 1 
šių apsk., Žarėnų vąl.', Kr$pštU\v| 
kaime, Vincė 'lkąuW*M * | 

---------Z*.........|
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kurios dirbtuvės visai uždarytos, 
o darbininkai vis ‘ atlridinėjarai. 
Patartina iš kitur nevažiuoti, nes 
gauti darbą yra sunku.

l Čionykščiai lietuviai dirba išsi
juosę, ypač jaunimas pradėjo ju
dėti'— susitvėrė jaunimo kliubas 
ir tuoj užsiėmė už darbo: surengė 
balių parapijos naudai ir pasiry- 
žo darbuotis kad per 2 metu nei 
vieno dolerio skolos neliktų para
pijai. Garbe darbščiam jaunimui. 
Dar jaunutis kliubas, bet jau pa
sirodė gerai ►— jau vaidino teatrą 
ir daug darbavosi bazare,*
? Mūsų jaunimas pradedą pažinti 
vilkus avies kailyje — kratosi nuo 
purvinųjų, laisvamanių nagų^ Mat 
iki šiol Čia stimsoju šliuptarnizmas 
ir jau buvo pasigavęs dalį jauni
mo. Jaunimas iš karto manė, kad 
tai bus padoru darbuotis lietuviš
koje dirvoje, bet greit pasirodė, 
kad‘tie paukšteliai yra ne lakštin
galos, o plėšrieji vanagai. Akyse 
jie kalba gražiausiai, o už akių 
dergia bjauriausiai. Ne tik liežu-. 
viu,. bet jau ir savo šlamšteSan
daroje” pradėjo dergti kunigus, 
pamate, kad “ Sandara” yrą tik-

r

jųądięnbb 26 d. spalių, dėl lietuvių 
PlntadeįpMjoj- P-nas L. Puido
kas, Anksti rytą, važiuodamas au
tomobilių, likosi aūka, ę duktė nu
kentėjo didį skausmą, kuriai su
laužė ranką, net dviejose vietose, 
ir šiandien turi kentėti sopulį gu- 
lędamą ligonbuty. A .a. Puidokas 
važiuodamas per lauką su savo 
Žentu, norėdami pralenkti kitą 
automobilių, paleido smarkiau, o 
tuom pąčių laikų paritaikč kitas 
automobilius priešais, tai jie sten
gėsi ūmai sulaikyti savo automo
bilių, bet nepajuto kad kitas au- 
tOTiobiltos iš užpakalio smoge į 
juos ir ant vietos užmušė p. Pui
doką. Velionis neseniai sugrįžo iŠ 
Lietuvos apvažinejęs visus gentis 
ir paisįstanųis, dabar atsisveikino 
ant visados.

% Labai iškilmingai likos šv. Kry
žiaus akpinese palaidotas.

Taip-gi kita šeimyna, kurių ne
teko pavardžių sužinoti, važiuoda
mi iš Reąding, Pa. papuolę po 
traukiniu ir ant vietos visa šeimy
ną likosi užmuštais.

1 Treti trys vyrai važiuodami pa
taikė į stulpų ir likosi visi trys už
muštais.

Skąudus smūgis likusiems, bet 
ką galima sakyti, apie tuos, kurie 
likosi aukomis nuo netikėtos mir- 

*” t

ties per autęmobilius! Gal nebu
vę nei vienas pasirengęs ir nema
nę atsiakirti su.šiuQ pasauliu. Dėl
to mes likusieji, gentįs ir pažįsta-

? r v

• •
* *aL Visįlinlį^il

' Tęla fenilą feiąo.'ną Nęw Xorh 
nesenai btivo pašaukta i teismą, ka
riame Čję byla deki jta iivuym 

kad jie nuolatos yią. erzinami vor- 
kiąąęiųkmlikią šbos fenldikoM sęfe. 
mynę? apartamente. Kaitpytim ti
krino, kad jie negali net nakitafe 
miegoU <W to įtikiu te
todeLptase namą savininko išvaryti 

: šią lenką šeimyną is tą namą. 
. Teisėjas jškUušęs verkiančią kū
dikių motinos pasiteisininio, kad jt.

LnęgalintLvttlęfe^čteFVąJfck -
nes jie verkia kankinami mėšlungio, ' ‘ 

, paeinančio ąuę. viduriu di«Ifa te 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėk teki*

NO ir ja duoti, kudįkiattm kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 cffeną,. o 
motina, padarė, viską kaip tava issr? 
įytą. Wąr ki^^ ita

, neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
y namą saviniftkas ištrauki byH k 

visi aaų. liųksmąs s^vena.
BAMBINO yrą kydildtt geriausnl 

: / draugu, kūdikiai me&>& »Į ĮĮįt
prašo daugiauš L * ’ >

’ * (PukelbimiuJ
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Lapkr. 5. d, ajų metų įvyko pa-- 
rupijos ir draugijų ątstovų susi
rinkimas kuriamą nutarta pradėti’ 
energingus žingsnius, daryti prie 
prisirengimo ateinančio blizaro. Į 
vedėjų komitetą išrinkta sekanti 
asmęny^iKlebonas J. Wlantiejus> 
d. Bernotas, A. Jurkūnas, J. Ali- 
šąuskas, J. Liaudenykis, •— Buza-, 
ras tęsis per dvi savaiti 48 Cfrecn 
St. šioje tvarkoje. Bazarak prasi
dės subatoje 15 d. ląpkr. ir tęsęs 
pęr šias dienas: 17,18, 19, 20, 21, 

’2|, 24, 25, 27, 28 ir užbaiga 29. 
: Per tą susirinkimų būva išklau
syta kolektorių pranešimai pasiro
dę kad jau surinktą nuę ūkininkų 
įvairių sutvėrimų.. beskaitant vis
etų, ąnčių, kalakutų į tarpą jų pa- 
tdko tvinkstanti karvė. Miesto 
g|-vtntojai ir gi neatsilieka nuo ū- 
ikįuhkų. Daug tapo sukolektuota 
•—r įvairių baksų sodės, hamių, cį- 
■giretų ir cigarų. —- Jaunuomene 
n|atsjlieka fėrų prisirengimuose, 
jąu parduotą keletą tūkstančių ti- 
kjetų laimejimui įvairių praizų.

•Kaip matoma ivaterburięeiai su- 
pį'anta gyyą reikalą pasidarbuoti 
'pąrąęjjog naudai, nes reiklų kas-
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-• LDKS. vajus po kitas kolonijas 
viąu smarkumu prasidėjo ię viena 
su kita kuopos lenktyniuojas pi’i- 
rašinėęląmos nąrius pmą Wiį or
ganizacijos. Tofe darbas ir tokis 
dąrbininkų susipratimą^ yra pa
girtinas. Bet žiūrint į tai ir iė- 
myjaut LD1\S. 51 kuopos veikimą 
reikia prisipažinti su pasigailėji
mu, kad šiuęrn, laiku 51 kp„ galį- 

, mą sakyt, nieko tarne neveikia, 
kaipo. L. D. K. S. 51 kuopos na
rys,. nuo pradžios jos susiorgani- 
zayimo, tai- nei vienus metus to
kio apsileidimo nesu matęs kaip 
šiupsmęt iy kęno čionąi kaitė, kad 
taip dalykai yral Man atrodo, 
kad męs visi esąme kalti, kad 
męs visi nesirūpinam darbininkų 
organizacijos ręiį&Iąis. ,$ul& $lę- 
velaiido kolonija didele ir lietuvių 
gyvena ganą daug, tai ar nebūtų, 
mums'gražu, kad mes dabartinį 
vajų laimčtųmūm. Taipgi yra kal
ta tame dalyke ir šių metų valdy
bą, juk paprastas narys nešauks 
suširinkimo be viršininkų žinios, 
paprastai narys visada žiįįrį ką vi
sa kuopą nutaria. Jeigu mūsų 
valdyba,.’ ypač pumippiiįė, taip 

. turi surišus, nąriams, raudas,, kad 
tik vienas pas kitą klausinėja, ka
da bus susirinkims, nes girdi, man 
reikia: jau.ir užsimokėta, o ką jau. 
apie v5jų kąlbąti. Pavyzdžiui, 
vieną susirinkimą padavė per baž
nyčią užsakyti, kad visai ne
bus susirinkimo, kitą mėuęsį vi
sai nei nešauks ir mes dąr turėda
mi tokią valdybą norime pasidar- 
btiot sayu orgąnizącijaį. tąigį ąš 
šiuomi kviečiu visus LD& 51 kuo-

» . , * - -fe ar J*

pos narius, kad ant ateinančio ąu- 
sirnjlęnųo, Utsjhus lapkričio 
13 dieną, ketvęrgę vakaru 7 £0, 
Lietuvių Svątainėję, visiem susi
rinkti ir aptarti kuopos reikalus: 
taipgi visiems stotį į darbą, kad 
mes pąsiręĄytumėm cląvelandie- 

. Čiąi, kad mes esame darbininkai 
susiorgąinząvę pu darbininkiška 
vėliava. , į^įkia taipgi atminti, 
kad rąes prigulėdami prie organi
zacijos pąlaikęm visį lietuyiąį tąr- 
pe savęs vienybę ir remiam kąta- 
likišką spaudą, kuri šiandieną mĄ- 
sų gyvepime lošia labai svarbią ro
lę ir apsaugoja ląus katalikus nuo 
supuvusios, bedieviškos spaudos, 
kuri mūsų gyvenimai!neša suiru
tę ir vądą prie įštvirk?flė» •

Harbininkas

,Į^^įįjy.

' LDKS. 72 kuopos’HUsirių^ijftąa 
įvyks lapkįričio M &, šv. Jurgio 
parapijos mo]piląm& tppj pp su
mos. Visj įiąrbj at eį
turim daug svarbių daįykų reika
le mūsų organizacijos ir vakarinių 
kursų. ,«.? 4^4

Fiu. Rait. V, Marinuo

f

*

I

R ", u,. 5 ■ -4į - k

I šis iliustriiotfis paveikslėlis parodo tą. Hilu- 
■ jiinybe nepaprasta kurios dar savo gyvenime Rk • s. n. TVTj-Li- j - 'mil-t q-XLUL> _ - a j T.***k Y-
I* doin.s.i
| pudrinis gražiais baltais. Apačioje varpų tai 
I nepaprastas Kniedę lopšelis parodo glnitisi L Kristę mažytį Betlėjans Htalnelė) su .To Mn- 
r tinti ir šv. .Juozapu.' Viskius labai aiškiai h* 
E gražiai atrodo ir gražaus padarymo, 
E Pastatytas dydžio turi K» colių aukščio, 
F padarytas -iš metalo artistiškos Išvaizdos ir 
Į galima pad»“ti Virš ktilėdtn *s eglaitės. Užde- R gus žvakątę, pradeda*suktis pats ir skain- 
» blut vdrpaLs., (Jidima padėti ir ant šilto pe- 
K vlaus ariat radiatorių, ir-gl tą pat veiks. J* A sigykite tą, o tikrai turėsite ką tiil nepapras- 

B , . .tą Kąlėdęms. Ceras ant visados. PaulškP
■niinai prisiunčiami, sn kožii'u užsakymu. Kaina už visą setą alk $2,50, 
MiiHISH'SKlTE PlNIGv Iš KALNO, tik IšJdrpkbe šį pagarsinimą ir įde
kite 2<“e. dėl prlsiuntlino Ūkusią sumą gavęs pamokėsi laiškanešiui. Siųsk į 
savo užsakymą šiandien. . • ’ s
Grąųd Noveįty CĮo., 1723 Kedrie Avė., Dept. 36B, Chicago, IU. F

šis iliustruotas paveikslėlis pitrodo tą. imu- 
b 

t nesate mal<C Nepaprastas papuošalas kalę- P /LtffeVtJ 1? ti«Saft 4a rrffZA&f fefe*J fll» rv* t4-it zv......... viršuje angelas su trbntai_d ap»<4<d6_„ Į
| skiunhaTttT, kąrle einu npliiikui ir slftUijbiniĮ
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Viena iš anskelbinuį sęrijif kifsliitk telefono 
situacijos Naujojoj Anglijoj

Prįncipįųlė pyiežastis, kodėl mes negalime page
rint telefono patarnavimo pagal dabartines ratas, y- 

ra ta, kad. petkamoji dolerio vertė yra smnažėjųs, 
, nes reikia brangiau mokėti už ipaterijolų ir darbų. .

* x
Prieš karo periodą mūsų dolerio įeinamoji gale 

buvo lųaž-duug lygi dolerio perkama jai galei.

Xuą karo laikų, parduodami jums, telefono patar
navimų iš plautų pabudavotų prieškarinėmis kaine? 

mis, me&*dar galėjome sudurti gajų su galų, pasidė- 
k^Yoiąįftt pagerinimams ir operavlmo praktikai, taip
gi išdalies pasidekavojant pakeltoms ratams, kas, 
abelnąį imąnt, davė mums penkiolika procentų da- 
dedamųjųįeigųuž telefonų

• Bet tie prietaisai, kurie buvo pabudavoti prieš- 
kąrinčmis kaiuomisį yra diena iš dienos pakeičiami 
naujais prietaisais,; pabūdavote šių dienų, kaino
mis- Negana to, skrietus naujų telefonų, įvestų pas- 
kuriuiais peūkiais etate yra didžiausias iš visų pe- 
riodų -mūsų gyvenime—padidėjo vien kompanijai 
ant trisdešimts-šešių procentų visoj Mąssachusette.

tšMmfe kuomet»vW*-
ttaMtitafc vienp teįtfpno kainavo »38į
Mg«U.]wfe*ngti iihuiįittMUįien, kuomet, vidutiniai

Vim wąona1^.jau»B8.ir Artcųįuns
t,

Pakėlimus telefono ratų yra būtinųį reikalingas, 
netik delta, kad reikalingi pinigai naujiems įrengi- 
nmuysi bet* ir k^d pikius dabartinį patarnavhųų-

, ' ■ ' ■ i
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Nąx Ępitend Telephtgią 
tTelegraf Comp«n>

MkK B. JONĖS, President jt
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Visi mokytesnieji žmonės gerai supranta vertę gerti, dorų: 
knygų ir ląitauščių. Todėl popiežiai, kardinolai, vyskupai, 
kunigai ir, visoįi mokytieji ragina visus skaityti geras, doras 
knygas ir ląikrdščiuš. Štai kaikurių didžių vyrų išsireiškimai 
apie knygas ir lįįkraščius: .... ...

Vietai knygų pakąnką paragauti, kitas verta praryti, p 
kaikurios yrą tokios, kad jas reikia sukramtyti ir suvų-škintt 

-f-Bacon
Jei knyga kilus, nuo širdies, tai ji pasieks kitų širdįs; au

toriaus šiaip visokios pastangos ir dailinimai mažai tereiškia.
— Garlyle

Per knygas mes pasišnekame su augštesmais žmonėmis, o 
tas pasišnekėjimo būdas visiems prieinamas. Geriausiose kny
gose išminčiai kalbą į mus, suteikia mums savo brangias min 
tis ir lieja savo sielų į mūsų. *

. Kiekvienas, geidžiantis savo tautai, labo, kiekvienas švie
sos šalininkas, jnivalo kuodaugiatisiai pasirūpinti išplatinti sa
vo apielinlcėje dorų laikraščių.. Nesigailėkime dftrbo ir išlaidų 
bažnyčioms, mokykloms, draugijoms,, taip pat nesigąilekime iš
laidų ir žygio doriems laikraščiams platinti.—Brof. Ęųn. Bųčys 

Skaitymas protui yra tuo, kuo pasimankštipimąs kūnui. 
Kaip vienu, užlaikoma, sustiprinama ir padidinama sveikata, 
taip antru proto sveikata gaivinaiųa, auklėjama ir sudrūtina- 

!ina. — Ąddison.
Žmonėse išnyktų puse pliauškimų, jei jie skaitytų^ tik ta

lkiuos raštus, kurie skaitymo užsipelno. — D&otsokį, •
r r ’

. Vanduo po lašų varvėdamas akmenį prakerta,^—taip nuola- 
Ftines bedievių zaunos negali neatsiliepti ant pažiūrų ir jausmų 
katalikiškos visuomenės. —- Kun. A. Kaupas,

F * i *
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B POEZIJA, DAINOS IR

I i Anykščių Šilelis. Dainos ir eilės. Sutaisė Vysk. Ant. Bąranaus- 
Ikas; išleistas A. Ramoškos ............;. .. ...................... ..

Birutes CtantaU Parinktos dainelės vartojimui Lietuvos jąųnuo- 
iiienei. - “Birutės”* leidinys. Tilžėje.

Brėkšta. Poema. Parašė M. Vaitkus
Byrutęs Dainos. Visiems tikriems lietuviams pavestas ____......

(jit,_ Paklausykit! Parinktosios lietuvių poetų eiles. Parankiojo 
luuidas (_viL a ........ .........

DaįttQš te Sakmes, Mikalo jus Dagilėlis.. .yI...... 
Dainų Atsiminimais iž Idetuvos Istotųos. M. Biržiška. Lietuvių.

. Mokslo Draugijos leidinys _____ ........
Dainų Į^ygeRb Pavasario Balsai. Išleidę M. J. Tanaiievičius, 

t. nieago, UI. ..........t..
Dėivč URtata- Svanetų žemės legenda eilėse/ Parašė Balys Sruo- 

, * {Į^& * \• * * * * * * * * » * • > * * * ». k , < • i • 4 fe« * 4 » > » *.fe * * *
*~ i. Eilės. K. Stiklelis.........

ĮJtamtaių Ajdaj. Eiles.* H laida. M.' Ateivis.1 ^-Birutes*’ leidi- 
h nysu Klaipėdą. 1920 m. t?.t..

Išleido M Jt TanSnevirius, Chicago, III..... 
Į^ro M*tų 9ilės. Surašė ir išleido Kun. St Durskis. Lietuvo- 
e je _r-. 1920 in. ,•*
B&kąįį. Poema. (įMės) Paraše M.* Vaitkus- Išleido “Katali- 

Į kas, l-liieago, 111, *«....♦.*.«»*»*...•* 
JlCeili. Poema.* Paraše M. Gustaitis. Išleido “Katalikas, Ckk4' 

■n ’H $’* oB*' ” “ ’ • * * •/*1 • ‘ %t* t*; ‘ • >*-* *»* • v -* • • *
Dainos. 20 dkuių dvieili ir trims lygietek'bal- 

E saiųs, su gaidomis. Parengė A. VajČiUiw, kąro cį^vedys...
| M Sakink (Eilėąb 42 naujai surengtos. Nutaisė Margaiis....... 
Strazdelio Dainoe. (Parinktosios eiles kun. A. Strazdu dainos).

Jubiliejinis leidinys. Vilnius, 1914 m. ............................... ..fcV< _ S M

i

1

■y

<

.5

.20

.35

.15

.50

.25

.75
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Syodbus Dainos. Turtu ir spauda M- J» Tananevičiąųs, (JbjęagęJ. .2$ 
Šį|u Dienų $aipelęs, 'Surinktos ir išleistos jąuąųo&ęųęą ppsijiųkfr ’ 

mniimui. Turtu ir spauda M. J. Tąnanevičiaūs, Čhicągę, ĮU. .10įį' 
Tėvynės Kelįaiš (Eilės). Sutaisė Liudas Gira. i(#vyturto” B^vės . 

? leidinys. Kaunas ---------- - - - --------- . .2^.
Vieversys, — Gražiausių dainų rinkinėlis. Kaunas .̂25 ’. 
VoIttngA Eilės — pirmieji bandymai. Parašė Juozas J^argaKs.

Žąkįųųų Vainikas, savybės vakarėliams ir gegužinėms nupintas. 
Su gaidomis, Sutaisė Alą tas Grigonis, Panevėžio Gimnazi
jos moky t Ojas ..o., j < »■,.. ,*. — ■*.*. •.•

ĮVAIRIOS ĮTALPOS,
Ąnt Dugno. Puiki apysaka. Parašė Iv. Franko, verte Pr. Siūle-

l(į

8%
r l

k

lis,, ilmuje. Iva,ma< .....
Ąpie Wškupų Kinkimjm. Paraše P. Malauskaš. Kaunąs....... 
įsakymas KeBonės į Palestinos žemę, apfe Jerozęlimą ir 

šventas vietas/ Ąprašymąs Kun. PFUopdkaus. Nąująi'per
taisytas ir tretį kartą išspaustas ......................... ..........................

Komedija. Atsitikimas iš Ąmyrikoniško Gyvenimu,
"■ " “ .............................

4
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'fe

Išguldė Lapšaus vaikas.. Antra laida .................... 
ApsakyĮųęliM- 1) Teismas. 2) Neišmiego.tas Motiejienės miegąs,

3)’Iš senovės Egypto pąadvimų. 4) Ar atsimeni? Surinko ir
1 išvertė Pranas Siūlelis ..............................................................
Aytabąnę .Dovaiips, Iš .anglų kalbos vertė A, Busilas. &v, Kazi

miero Draugijos lėiidnys.,A Kaunas
Atsargiai Su Vgnjpi! tai jto su knygomis. Vertė kun. K. $. Šy. 

Kazimiero Draugijos leidinys, aKunas.....................
Atstovų Rinkimai Rietavoje. Parašė K. J. Skruodis. Viltaipi... * 
ĄukŠinio Obuolio istorija. (Graikų mythologijoų žiupsnelis. Su 

paveikslais). Lietuvių k.albon išguldė Ąlyvą...........  .5%
Aureolė* Oratoriją. KII laidą. M. Gustaitis. Piešiniai V. Bičiųųo .20 
Ąžuolas. Apysaka. Parašė A. Vienuolis. Vilnius ..... 4$ 
Jųno Biliūno Raštai. Paveikslai, apysakos ir eilės. Išleido. J.Bįį- 

•-Rimienė. iTlžeje ......ii
RptanilęoB Vąjtor^lte, t. y. augalų mokslas. I dalis., Moijfologiją.. 

Vertė I. Tonkūnas. Lietuvių Mokslo Dr-jos leidinys.*.*.*.. .78 
Chrestomatiją griuvių literatūros istorijos konspekto. Sutaisė 

Sofija čiurlionienė (Kymantaitė).v Kultūros ir Švietimo Sek- ’ ‘
rijos Leidinys ....................,...•w \ 

pegtin^^uoj^į. Parašė S. Kaimietis.-----Ą# j
Dėl žeiųės Klausimo lietuvoję. I dalis. Parašė Albinas **

Lietuvos Žeiųjjs Reikalų leidinys ... i.........* .2A* ;•. 
arba apįa gerumo; dorybę. šv.^Įpa-

. miero Dr-jas leidinys............... ............ .20 .,
teimtiją. Monologas ir laiškai. Parašė -Į 

fe
>.

Sofija Čiurlionienė (Kymantaitė)............
Doros Objektivumas. Dari&e K Čibirąą. Kąuną,s-
(tamta—Sveikatas baltinis, parašė G. M. šriftai .

• » fe, t

-b » < • ’• • • * • e»

• fe • !««<•<••

<ša,mta ir žmogus. Paraše D-ras Simonas šnltė. Kątinas........

Vi

*

€

»J

10

u

JLR

.15 

.10

.20
10

10

.50

JO

is i
10 W1
15-
-ivl

-**1
. f F

a ts

Gaąitos palyginimai Į»i<Ąuvių Damose te. Raudąąe. Dk-rąą 1^ von
der įMeulen Rz. Iž vokiečių kąlboa vertė M-' R-ką. Lietuvių

>■ —. fe fe * »fe* *< », ■ %į

J v fel

Mokslo. Draugijas leidinys ... u
Geležinkelio Sargias—Tylius? Gerimrto M&uptmann’o Novelė. Ver

te Begis. (.Įiieagu, III. ................*,
Gelejdnkėta- Pagal svetimus rašinius parašė K- Stiklelis- .1® . j
CHįUų PiųtMA Apysakėlė. Vertė Kun. V. Ąinhrariąjus. šv. 

Kazimiero Dr-jos leidinys. Katinas.... ............... .
Carite ir piogM AuK^jimas P&vyadįtaioę*. Parakė M<<Čentik«* * *1

tė Bėtįmskiš. Cliieągo, D l. ............... -..........  M

‘ Ji
Užrinkant knygas iš kaipjtogu, vteądu reikia paŽymfti i 

knygos vardų. Užmokėsiu žeminus doleriu galima aiųati priHų^| 
’žpttltliMiMfeZ virš dolerio reikia riųsti čekiu‘arba “money ord*> /S 
riu.’’. Visais reikaAaįs kreiviaųįteu ir pinigus siunčiasi, ‘TiBĮha 
toiel adresuokite taip: x « '

‘“DAfcBiirijrjcM” i
sea Wą»t Bmdw fcNrth I
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'paliko nuliūdime.
ii —
Pp. Mikalauskai neteko .*avo 

mmntfg, apie vieniu metij, 
w_ Bkrelėg — mirs anksti sere- 
$oi ryte. Paliko‘tėvus ir jau- 

broliuku dideliam gailesy ir 
/.tmlifidime.

Bostono įmesto konsnlia E. 
Mark Sultivan įteikė protestą 
Visuomenės Naudingumo Ko
misijai, reikalaudamas, kad 
Telefonų kompanija ištrauktų 
savo reikalavimą pakelti kak 
nas. . ,

TAI BENT AUKA.

į . KAZIMIERINES SUSIRIN
KIMAS.

.* >• .......  ir '■r

l Šv. Kaaimiero Dr-jos susirin- 
■■ kimus įvyko sekmadieny, lap- 
į kričio 9. Narių buvo gana 
\ daug. Tarp kitų dalykų buvo 

laiškai nuo senai sergančio? na
rio K. Čepui i o ir Federacijos 
skyriaus. Laiškai tapo-priim-

> ti, Į Federacijos skyriaus su
sirinkimą, kuris’ bus lapkričio 
Š0 d., išrinkta trys atstovai: J.

: .Taroša, L, švagždys ir V. Pau- 
s ’ Jauskas. Gi šie atstovai pareiš-
► ke, kad jie sujudins visą Bos

toną Federacijos IdausimiL
šaltunia.If

SKUNDŽIA V YRĄ.
P-maCurrterskundžiasavo 

i vyrą^ Ku Kluksų Klano vadą, 
į • už nedavimą jai tinkamo užlai- 
į kvmo ii*’ žiaurų elgimąsi, bū

tent, kuomet ji norėjo eiti pasi
klausyti p. Curley, kataliko ir 
demokratų kandidato į valsti
jos gubernatorius^ tai p. Uur- 
rier su klanistais gydytojais 
pasiuntė ją į pataisos namus 
kur ji tūrėjo išbūti dešimtį- die- 
nV

P. Curr ier gaudavo iš K u 
Khiksų Klano po $80 į savai
tę* o* moters su trim vaikais trž- 
silaikymui duodavo tik po vie
ną dolerį savaitėje.

Teismas parėdė,, kad mote- 
ris gautų po šeštus dol. savai-

į J gi UŽ žiaurumą jį nuteisė 
į trims mėnesiams kalėjiinan, 
E Jjftrrier apeliuoja. ■

Sšjus ’ Currie r ’u i iš teiš- 
maviefės p-nios Currier advo
katas įteikė jam kitą skundimą, 
kuriuo reikalauja atsiskirimo 
ir paramos.

#
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v. NAUJI PRIEŽODŽIAI.
Bostono miesto kapsulis F. 

nas.”
■ “Eina kaip , Gegužis tarpe 

‘dėdžių.’ ”
“Geria kaip ‘keleiviu in

kai.’ ”
“Tu koliojiesi kaip Neviae- 

kas.’’.
“Laižosi , kaip Maikis 

maukęs škotiškosios.”

• v * 
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Jonas Jokubauskas, p. Požė
los nianedžeris, surengęs kele
tu ristynin- Naujoj Anglijoj, 
apleido Bostoną ir išvažiavo į 

Yorko padangę. Ten jis 
mėgins sudaryti imtynes Ko
marui su Požėla.

*4.

lĮ'

Sandariečiij parengtose Vil
niaus vadavimui prakalbose 
dainavo ,jn mylimas drangas'p. 
Bačiulis, Gabijos choro vedė
jas, Anotil Sandaros/9 jis už 
savo dainavimo, vokuoja dešimt 
doIeriiĮ, tą $10 paaukojo Vil
niaus reikalams.

Puiki auka — lygi nuliui. 
Nuo tokių aukų jau visi Vil
niaus našlaičiai butų išmirę,

J z.
---------- . k .. i

CAMBKIDOE, MASS.
• f - •

LDKS. 8 Jniopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko antradieny, 
lapkričio ‘11, bažnytinėje sve
tainėje; Narvų buvo daug ir 
visi gyvai svarstė organizacijos 
reikalus. Griežtai pasiryžo su
mušti visas kuopas narių pri-. 
riišmė^ieTr.lannėti^Hfnią do
vaną. Ypatingai yra pasiryžę 
ant žūt būt kovoti su Boston’o 
kuopa; Iki šiol daugiausia pa
sidarbavo gerb. V. Jąkas —’ jis 
gavo du nauju nariu, du skai
tytojų . išpardavė knygų už 
$50.37 (sveikiname gerb. Jaką, 
didi darbuotoją ir stiprų karei- 
Vį (larbininkiškoje. dirvoje. Die
ve jums padėk selfū^gai dar
buotis ir ant toIiį^/Red.), o 
nuo šio susirinkimo stoja visa 
kuopa darban: vienas Ideb. 
kuiL Pr, Jnškaitis žada prira
šyti dešimt naujų narių iki pa- 
dėkavonės dienai, gi beveik vi
si kiti nariai pasiėmė aplikaci
jų ir išėjo iš susirinkimo su 
kuoaišldausiadvasia.

Rep.
Valio! Cambridgius! Red.

I III*... . I t

“ŽMOGŽUDŽIAI”
Cambridge, Mass. — Lapkri

čio 9, Švč. P. M, Nekalto Prasi
dėjimo parapijos svetainėje L. 
D, K. S. (So. Boston) l 'kuopos 
nariai artistai vaidino veikalą 
“žmogžudžiai.” Vakaras bu
vo surengtas L. D. I<. S. 8 kuo
pos. Žmonių buvo pilnutėlė, 
kimšte prikimšta, svetaine. Vi
si aktoriai savo roles atliko pa
girtinai.
, Bravo pirmai kuopai, kad 
•turi tokius gerus vaidintojus ir 
pajėgia pastatyti tokius dide
lius ir gražius veikalus.

‘ P-
■ ■ I « ■ ' ' - ■ 11 ■ - 1 1....... <■' -......
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Klausimas: 'Kodėl vyrai ke
pures perkasi?

Atsakymas: Užtat kad nie.- 
kas jiem jų dovanai neduoda.

» -

KELIA KAINAS. PARSIDUODA
—VKiškmi oigl.-il SALDAINIU K1UCTE- 

Telefonu ir Telegrafu * kom- VE Inl)ai ^ero-i viet°j ”vie lietinių bąž- AtueuHHj. n leie^rąiii koiu nv<?roj. t,u>p <lvfeJę (1Wenu mokyklų, 
•bangos nori Naujoje Anglijoje Lietuviui labai tinkama vieni, nei pTa- 

tesnių žinių kreipkitės į “Darbininko'’ 
p&įCeitl KainUS. • ofisų, “(M Broaihvay, So. Boston, Mas&

i
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Turime už garbę pranešti lietuviams, kad paėmėm i savo

Įnmkas taip vadinamą PERKINS SQ. CASH MARKĖT po nU- 
S Aitrių 490 Broadway, Šo. Boston, Mass. Todėl ir kviečiame sa-

XX) tautiečius atsilankyti pas mumis.

Sa v a s p a 3 s a v ą I.
Savininkus POVILĄ# BALTRUSIUNAS.

- >

♦
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pumos ROKUI! |nntę nuo kito mtteų korespondcn- 
■ - ------- ko pirmiau. Tamatoa raštelio ftmn

Ounbridge, Mass. Subatoj, |jwrtu neaunaudoaime.
Lapkričio-Nov. 15,7:30 vai. va- Į ~ . •
kare L. Vyčių 18 kuopa rengia Į , ~~
šokius Lietuvių Kooperaci jos pneprfeinntei savo tikro 
Salėje. 26 I.lricota SU Brigh-1»* bej ~ toU» *?***
I n - , Ipondeneijų laikraJtin nededam.

Uerhiainiej'i vietiniai ir apie. Valdybai. -
linkės lietuviai! Siuomi viTOS Tamstų žtantė uetun ainutėjo pa- 

krieėiame ant Šių puikanshj iu- 
kię, kokie seniai jau vra bwe. lajkrartm nededa-
Šiuos Šokius rengia Cambrid>e' . /mos ■ korespondeneuos, 
ge’io jaunimas, tad dręsiai ga- *»» b» «»"■
Iime sakyti kad ta puikiausi, «jo pagytos m jo adrms pa- 
nes Orkestrą yra paimta viena Įduotas’ 5
iš geriausių, kuri‘yra pagarsė- [—---------- ----------
jusi visoj Massftdinsetts valsti-1 ninMniiftna

joj. Todėl nepraleiskite šios| rAiivlIJuuUA
puikiausios progos neižnaudo-| 12 Žulmynų namu gražioj vietoj 
jf, kad paskui nesigdlėtitat.fcS^ 

Atsilankę linksmiausiai laiką ("ant’’suomiwav\ So. Bostone, 
praleisite ir puikiausiai prisi- |krw,hlvė lr *’ « knmbarjųim*
ę , . .» , » • „ knas, progą dėl biznio, preke $9,000.
šoksite, o. Beatsilankiusieji ii-1 A. I V A S
gai gailėsitės/ • Į 361 Broadway, South Boston
, Įžanga: vyrams 5(1 centų, mo-1 

terims 40 centų.. I
. Rengėjai |

Lawrence, Mws. "Ta* Pati.”]
Tuo pačiu klausimu gavome ži-1

>

DĖL APRŪPINIMO 1 
* MOTINI? IR JŲ• 
KŪDIKIŲ SVElKATOS.fi

• STRAIPSNIS 03 •
Įteikia Reguliaritkai Rodarptis k u į 

jMktarir. I
Kudllko viduriavimas yru ženklas I 

pavojaus, kuriam reikia tuoj atsižiūrė
ti. Ekstra atyda ir tinkama priežlu- j 
ru iš motinos pusj?s, daug padarys, i-J 
dant kūdiki pernešus per šį pavojingų I 
laikotarpį. ' I

Visados reikia saugotis viduriavimo, Į 
kadangi mažiausias užpuolimas, jei ne-1 
gydomas, gali privesti prie rimtų pat- į 
alavų. Reikia gydytojų šaukti net | . 
menkiems nuotikliuns. .Tel. vienok gy-1 
(lytojo nėra galima gauti, tai hutų pa- į 
tartimi neduot maisto per 24 valandas, I 
duodant tik paprasto vandens arba mie-1 
žinio vandens. .Tei po 24 valandų ku- I 
dfklul pagerėjo, bandyklabai silpną ml- Į 
šlnį (sakykime, puse paprastos formų-1 
los) ir stlprlnkie iki mišinls atatiks į 
kūdikio amžiui. Paprastai ima 10 dip- į 
nų .iki dviejų savaičių kol kūdikis at- I 
gauna normale padėtį viduriuose. Liga, r 
antrų sykį užpuola greičiau negu pirmų Į 
sykį. • |

Visados reikia bonkutes čiulpikui ir į 
virimo indus laikyti griežtai švarius. I 
Tai geriausiu atlikti pavirinant juos Į 
vandeny. .Vandenį vartojamų maistą I ■ 
gaminant reikia išvirinti, ir atvėsinti | 
bei laikyti gerai uždaromame puode— Į . 
o puodų ir uždangalų reikia pirma ge- I 
tai apvtviuti. Sykiu tik tiek vandens | 
išvirk, kiek reikia visos dienos’ peuėji- I 
marns. ; I

Krūtų pienas yrą saugiausias pienas I 
visados. Jei jo nėra, tai reikią parink- Į 
ti maistui švarų, sveikų pienų, ątmiež-1 
tų sttlyg kūdikio amžiaus ir svorio. Jei I 
.nesi tikras savo aplinkės gauname pie-1 
ne;, tai kondensuotas pienas suteikia i- į 
deališkiį maistų, dėlto, kad yra šva- I 
rus, vienodas, maistingas, lengvai są- r 
vlrškomas, ir visados aglima jį greitai | 
paruošti. v , Į

Jei duodamu orančių sunku Ir košelės Į 
(kaip rekomenduoja bile pieno formų-1 
la), tai kondensuotas pienas tinkamai į 
vartojamas suteikia visus augimui ref-I 
kalingus elementus. ' Į

Vidurių suirimo galima išvengti, šva- į 
rus maistaš, švarus virimo ir peneji- Į 
mo indai, grynas vanduo atsigėrimui, Į 
tinkamus kiekis maisto atatinkamais ■ 
tarpais, drauge su ganėtinu kiekiu 
šviežio oro ir saulės yra dideli žings-1 
nia i viduriavimų išvengti. ■ Musės yra ] 

:mikrobų nešiotojos -fr .dažnai užteršia | 
maistų. Todėl svarbu tuos niekingus | 
tvarinius vaikyti nuo kūdikio ir jo ] 
maisto. Neįleiskite musių į skubų. I

Kaip- rašėme, dažnai nutinka kad mo
tinos negali Žindyti kūdikių ir turi dūo- ] 
ti kitokį nuilstą. Geras, grynas karvės] 
pienus tinkamai sulietas su tinkamu ] 
kiekiu geriausio cukraus atstoju moti- ] 
uos pienų. U geriausias suliejimas pa- « ‘ 
rinkto pieno ir geriausio cukraus par- į 
duodamus ih» vardu Borden’s EuglO { 
Braiul Pieno; Per tris gentkartes Aniet- į 
likos motinos pasitikėjo šiam pienui, | 
Penint sulyg nurodymų, jis yrą arčiau- ] 
sius šule motinos pieno. į
KA'ottg/,* Mtus straipsniu# kas savaitę] 

ir pasidėk ateičiai. {

PARSIDUODA
Vaistinyčia (Drug Store) 

Worcester, IŽuss,
Vieta Išdirbtu per daug metų, apgy* I 
venttt lletuvhilH ir lenkai*. KreJpkhM 
tiesiog pas savininkų M, W> MADDEN, 1 
BTOMlIlbury St„ tVorcetfer, Mm (13)

%- ’ . * -į. a . t Ą '
- - - . - , • ■ ’ ■ -

_________________________________________

2O-TAS METINIS BALIUS
Lietuvos Sūnų Draugystė rengia grąžų Balių, Ketverge,

1924
(Padėkavonės dienoj (Th&nksgiving Day) 

CYPRUS HALL
40 Prospect Street, Cambridge, Mass,

, ■ fc. Rr&džia 2 vai. dien|; tę*i* iki vUd vakaro.
BUS GERaI MUZIKA. Kviečia visus atsilankyt KOMITETAS.

t

9W*«

s

__ sauiĮj11.1! .„"■iijGBNmRm*w*w**ea,

ŠTAI MŪSŲ PREKES
Tikrųjų lietuviškų ramunėlių starai 

40e., fi sv, — $1.50; llepon žiedai mt la
peliais 50c. už svarų, 0 svarui — $2-°®: 
liepos žiedai be lapų 65c. sv., 5 sv. — 
13.25; puplaiškių lapai 7fic. sv., 5 sv, 
— $3.0): puplaiškių šaknys $1 sv„ 5 
sv. — $3.85; stambios trejankos sv. 
$1.25, 5 sv. 14.75; kadugio uoaų 
sv. 25o., 5 sv, —* 75c. Ir datigybėsklto- 
klų žolių. Atsiųsk 10c. o gausi žolių 
katalogų, ' ’

MižinCAITIS
449 Hudton Avė., Rocheiter, N» Y»

» , ............ ...... . .

1 ‘

>4t

GRAŽUS NAMAS ITALUONItKIAMONIKAI
18 kambarių vlsi naujausi Improvemen- rufifų pirmos klesos rankoms dirbtus 
tai, 3 šildomi pečiai, elektrikus Ir vle, .....
ta dėl gataidžlniTs; remiu *135 į mėne
sį. Karininkas per,toli gyvena todėl 
nori laimi parduoti. Prekv tik flSJMO, 
A» IVĄS, 361. Brondivuy, So. Boston.

PARSIDUODA TONIKO 
IŠD1RBYSTE

Biznis gerai Išdirbtas. Priežastis par- 
įlavlmo — išvažiuoju į kitų miešti). 
Kreipkitės: MANIM COŲBLB, I6& 
Amus st, Montelo, Mass, Tel, Brock, 

(Gr, 1)

Mes (lirbnnae Ir partraukiame visokių Į 
in’AMjomKUO^MdNiKUS,' "įį Į

riaushis visame pasaulyje, Dešimties Į 
metų garantija. Musų kainos žemes-Į 
nės negu kitų Išdirbysčly. pykai ar
moniką nurodymai dėl pirkėjų; Kilta- Į 
Jogus siunčiame dykai, RUATTA SE-| 
RENELLI & CO., 817 Blue Island | 
Avė., Dept. 1(1, Ghicngoi III.

__ .... ................ ■ ___ ____ » I
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THX
BORDtH 

comMny s
B O R FiK 
BtlILDlMG 
NBW YORJD

J KUPONAI 
Pažymėk#, .katrį Norit 

Kūdikių

Į Ū0MET motina turi laimes sulaukti kūdi
kio, ‘ji turi suprasti, jog jos kūdikis gimė

fcu įgimtą teise gauti geriausią globą ir geriau 
si galimą maistą. Vienok, yra tūkstančiai mo
finų? kurios negali žindyt savo kūdikio, ir duoti 
jiems atsakanti maitinimą, reikalingą jų pil
nam vystymuisi,

Toms motinoms
daktarai rekomendavo
ir išrašė Bdrden’s Ea*
gle Pieną per virš* 65 
metų, kaipo vienatinį
saugų ir išbandytą pa 
vaduotoją mot Inos
pieno.

i

*

Kadangi
Eaglė Pienas yra len
gvai ir greitai suvirs- 
kinamas ir patiekia
kūdikiui maistingą
peną, kuris nenuvar
gins jo švelnaus skiĮ
yio įr ząmų.

jūs norit gauti dykai
nurodymus jūsų kal
boje, kaip maitinti kū
dikį su Eagle Brand 
Pienu ir padaryti jį
tvirtu ir sveiku, išpil
dykit sekantį kuponą
ir prisiūskit mums.

Penėjimo, 
Bri^ukcijo*
VARDAS
ADRESAS* .

Jūstį kūdikis 
dėl palaikymo atsa
kančios sveikatos, tu
ri būti maudomas kas
dien, aprengiamas pa
togiomis drapanomis, || 
ir valgydinamas mais
tingu penu.

Valgiai
Kūdikių '

Knyga

(Lithuaniau

Garo Šiluma be |
' Katilo
[ GAŠ’O Garo Radla toris duoda 

šilumos be anglių ir be kati- 
' lo, Degink tik tada kada ši

luma reikalinga. Taip leng
va įdėti kaip gasinis pečius it 
patogus valioti. Išdirbą; au
tomatiška! visados, šiluma )al- 

. Nėra vandens 
■ tpltibų kad užšalti]. Pertikrln- 
I tą per 20 metų vartojimo. Dėl 
i krautuvių ofisų ir namų. '

Ateik i 6// kurį mušti 
davinio ofisu ir persitikrink

BOSTON CONSOIIDATED GAS CO.{
ko vienodai, 
tnfntni kn<I iri

Tti. Bo, Borton 170

J. MACDONELL, M. D.
GaUma mitolMH k WwW*f 

omo vąušmb: Rytai* Utį 4 vat
Po pietų nno 1—f 
Vakarėli nuo6—9

6M I. Broadvay, So. Buitim
BgMįMaaaaBaiirHi''T r’-'| --" ir ii ji—naiii

c

Tel. So. Boston 0464-J.

JURGISSTUKAS
, JT O T O G B A F A S

158 WEST BB0ADWAT, 
SouthBorton, Mbm. 

Darom dailius pavelksluu. VeBolIlas 
traukiam vakarais, Užallkom vi
sokios rūšies rėmus. ,

Dfi TUSKUK1 Gir
GYDYTOJAS* 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vai, 0 iki 11 ryte. 1 iki 8 po piet7 TlkiOvak;
889 Broadway, So. Boston.

Tel. So. Boston 2831.

Tsl. Brockton 5112—W.
DANTISTAS 

OR. A. J. GORMAN 
(GŪMAUSKAS)

705'Mala St., Mostelio, Mmi. 
i ik (Kampas Broad Street)

Tel. So. Boston 0828 
LIETUVIS DANTISTAS

DU M. V. CASPER
Ofiso valandos •, 

nuo 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:80 
iki 6 Ir nuo 8:00 iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas Bubamos vakarais 
Ir nedėldlenlals.

16 METŲ SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONE 
AKIŲ SĘE€HALisTA8 

899a Broadway, 8o. Boston 
VALANDOS; Nuo 9. r. 1M 7 ▼. yjS.

SV.JONO EV. BL. PAiELPIKM 
I ’ DRAUGYSTES VALDYBOS 

| . ADRESAI
1 PIRMININKAS — M. Zoba,
1 589 E. 7-th St, So. Boston, Mara.
| ; Telephone 8o. Boston 1516—J.
| VICE-PIRM. — Kasys Ambrasas 
I 492 E. 7-th St, So, Boston, Mass. 
[PROT. RAŠTININKAS — J. Gllneckta, 
| 5 Thomas Bark, So. Boston. Mušk
PIN. RAŠTININKAS — Matas Selltfs, 

I 40 Marine Rd., So. Boston, Mosi. 
| KASIERIUS — A. Naudžiūnas, 
į 885 E. Braadway, S, Boston, Mass. 
| MARŠALKA — J. Zaikfs,

7 Winfleld St, So. Boston, Mass. 
I Draugija laiko susirinkimus kas tra
pių nedčldienį kiekvieno mėnesio, 2-ra 
J vaL po pietų šv. Petro parapijos salėj, 
į492 E. Seventh St, Sa Boston, Mara. 
Į D. L. K. KEISTUČIO DR-GUOB 

VALDYBOS ANTRAŽAI 
| Pirmininkas — Antanas Pastelių 
I 146 Bowen St., So. Boeton, Mase. 
IVlęe-plrm. — Martinas Knlstautas, 
] 4062 Washlngton St, Roeilndale
| Protokolų Rišt AntanasiMacejunas, 

450 E, Seventh St, Soiith Boston 
IFin. Raštininkas —Juoaaa Vinkevičlus 

„Į 906 E. Broadway, South Boston
• Naujos KauMės. Sj kart»|' 

i lmdžtaa knyga -. 
B Metų Kankles, UZ 1922-3-4 JI Draugystė D, L. k. Keistučio laiba 
S Įmėnesinius susirinkimus kas pirmų »►
!* meras. dėldlenj kiekvieno menesio po No. 6M
IV w ,, <| AVashington St, Boston, Mass.,, 1:30J “Trejų Metų Kanklės’9 31 valandų po pietų. Ateidami ateimuto 
Įkas atspaazdiatos Iaetnv<>.iBJ!tfflJ»ffiJ*ri» ■
|je ir išsiuntinėtos visiems g I ■ u y no vAM
g užsiprenumeravusiems Ka-£’V‘ . ažifkSIt*

S ledoms,1924 m. Prennme-S VALDTBOB ANTRAjUI 
« ratos kaina už Trejų Metų 
2 Kankles du doleriai, o vė

lėliau bus brangiau.

| MIKAS PETRAUSKAS 
£ Laisvis Alėja* 60. Kaunas. 

Į1 Uthuania. 
j|p,S.' Pinigus siųst palto 

money orderiais.

ii LniiuAivu vu imu vi
Lietuvys Gydytojas

772 EAST BR0ADWAY 
So. Boston, Mass.

VALANDOS: 
nuo 9 ryte iki 9 vai. vakare.

r . .

LAIBŲNATEN 
ŠVIESA

Mes žemiausia kaina suveda
me dratus dėl Mesos-šilumos 

ir jėgos
JOHNF.LYDON

324 E Street Tel. Š. B. 4269M
TEISĖTAS ELEKTRIŠINAS 

Specljalistąs dėl namų suvedimo

I g ‘Antrašas:

i Pirmininkas — J. Jaroėa,
| 562 E. 6-th St, So. Boaton, Maas.
|Vlce-pfrm. — J,GrnbIq«kaa, 

157 M Street, So. Boeton, ItaN, 
Prot. Raitinlnka» —■ A. JanuionlB, 

1426CoIumbIaR<l, S.BoMQtt,Mut 
Finlnsų Raštininką* *-* K JKilMa,

8 Hatah Street So. Boeton, MM*. 
Iždininkas *— L. fivagtdy*,

£11 Boven ft., So. Boeton, Mm 
Tvarkdaryi p; LauSm,

895K. Ttfth St, 80. Boeton, tam
DramŲoa reikalai* taetpklt* ***• - 

do« j protokolų raltinlnk*. k -
Draugu* 

oedėidlanj Hakvieno tHnfatol

B j ptetai pmptjo* mUM 4M temėtii
t., Bo. Bo^oo, Mam
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