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Garsioji kunigo Purickio žinios iš Lietuvos

byla pasibaigė Į Gyvulių užpirkimo Švedijcfc 
! reikalu.

KUN. PURICKIS IŠTEISIN
TAS.

FRANCUOS FRANKAS 
SMUNKA.

(“Draugui” telegrama)
i Franci jos frankas pasileido pa- 
’l kalneli. Prieš metus laiko 

smuko taip, kad rodės, 
■reit jis nusisuks sprandą. 

'^pty-iBet nuo tos nelaimės franką iš
gelbėjo Amerikos milijonierius 

byla 1 Morgan.
I Tada frankas smuko dėl sve
timtaučiu spokuleci jos. Dabar 
ėmė smukti dėl to, kad francū- 
zai netiki savo pinigu tvirtu
mui. Yra spėjama, kad daug 
Francijos pinigų šmugeliuoja- 

tei-ino jie simai jjripažmo kal-;jym užsienin. ~~ 
tu ir suvertė jo nekaltą kaltę Į

■sancią prie į mėnesius įvairiais būdais išga- 
Daugelis i- p^mta užsienin 14,OfX).000,I)00 

Turtingieji francūzai 
netiki, kad socijalistinė val- 

bet ii’pižia išgalės apsidirbti su siin- 
netare ipia finansine užduotim. Gi soci- 

jalistai sako, kad turtingieji 
smukindanii franką nori su- 

|kompromituoti ir diskredituoti 
soči jalist i no valdžią.

PRAPUOLĖ DU VAIKU.

Springfield, Mass. — Policija
< Paryžius, — Visai netikėtai j visoje Naujoje Anglijoje papra-

Kaunas, as. 11. — Vyriau 
sias tribunolas išteisino dūkta-' trauka: 
rą Purickį ir kitus kaltinamus Į jO!j 
vasario 10. Byla tęsėsi , 
nias dienas.

Triukšmimra ir garsi 
D-ro Puryckio ] atgalia u 
baigė visišku išteisinimu 
kaltinamąją.

Laisvamaniu >pauda per trim 
metus mažne kasdieną valkio
jo l)-ro Puryckio vardą. Be

New York.-i-Edward Friend 
syta ieškoti dviejų vaiką, abu’ turėjo ginčą si) pačia. Pati pa-į 
įx) 12 metų amžiaus. Jie din-j beg,o ir per ilgą laiką negrįžo, j 
r'o sausio 25 ir jokios žinios a j Vyras išėjo ieškoti ir vaikščio- 
pie juos nerasta.

TEBESERGA.

Miami, Fla, — Dainininkas 
MeCormack turėjęs gripą pra
dėjo taisytis. Bet dar tebėra 
užkimęs. Del ligos turėjo at
šaukti šešis koncertus.

ant visą kataliką 
Lietuvos valdžios 
kataliką Amerikoje nežinojo| /ranku, 
ką mąstyti. Kataliką špatui 
negynė I)-ro Puryckio. 
nekaltino, kol teismas 
žodžio. Be teismo pasmerkti 
žmogų — yra visuomet nedoras 
dalykas. Bet Dr. Puryckis yra 
katalikas ir kunigas. Tad ši
tokiame atvėjy laisvamaniams

Yra aprokuoja-
nin. kad per pastaruosius tris

DIDELIS GAISRAS.

MASKVOS PINIGAI 
VOKIETIJOJ.

ir teikė kitokių sunkenybių. * .
Ilgainiui pačiuos Žvirgždai-, 

čiuos susiorganizavus ūk.'h-vei 
“Viltis.“ Įsikūrus koletai krau
tuvių. greitais metais pilnai į- 
i engus pieno perdirbimo b-vei 
gavus pieninės puikius mūro 
namus, atkėlus pradžios mo
kyklą, įsteigus liaudies banką 
ir kt. kultūros ir lavinimosi į- 
staigas, pradėjo artimieji kai
mai dėtis prie Žvirgždaičių.val
sčiaus. pav. Valiai, Marinai, 
taip pat mano prisidėt Bnuvai, 
Piečiškiai ir kt. Žodžiu sakant, 
čia žmonės pradėjo šiek tiek su
prasti centralizacijos reikalus. 
Tik gaila, kad valsčiaus ūki
ninkai ii’ apskritai jaunieji ma
žai skaito laikraščius, mažai bo
jo ūkio mokslo, ūkius tvarko 
vis senoviškai.

Dabar Įrengus ir padarius 
pirmą bandymą pieno perdirbi
mo b-vei. turėtų ūkininkai pro
gos veisti pieningas karves. Tik 
nelaimė; Bendrovėm Įsirašė vos 
keliasdešimt ūkininką, o apie 
karvių veislės gerinimą sunku 
dar šnekėti. Būtų gera, jei 
kas surengtą ūkio kursus ir iš
rėdytų. ūkininkams- apšvietos 
reikšmę ir ūkininkų koperaei- 
jos naudą lauki] ir kt. ūkininkų 
reikalams.

Pašto Unijos kongrese Stokhol
mo Lietuvos atstovas" Paštų, 
Telegrafų, Telefonų Valdybos 
inspektorius Adolfas Sruoga 1 
liko apdovanotas švedų kara
liaus pirmos klasės karališkuo
ju Vasos ordenu. Lietuvos vy
riausybė davė savo sutikimo p. 
Sruogai minėtą ordeną priimti.

_ . . Pereitu motu gruodžio men.RADO PAČ^Ą PAS KITĄ jšvedijoje buvo nupirkta 84 

veisliniai arkliai, iš ją 25 erži
lai ir .'!) kumelė-. šiais me
tais organizuojamas užpirki
mui s veislinių gyvulių Švedijoje 
kovo mėn. pradžioje.

Kad gyvulius iš Švedijos 
gauti balandžio pradžioje, rei
kalinga. kad visi norintieji Įsi
gyti iš Švedijos gyvulių, pa

rduotą kuo greičiausia užsaky
mui.- ir ne vėliau kovo mėn. 1 
1 -v . .dienos įnešti] reikalingais rank
pinigius ir vekselius.

Organizacijoms ir ūkinin- 
;. turintiems mažiau kaip 

kad darbininkams nu-^0 ha. žemės, Žemės Ūkio mi
ltas ant B) nuoš. Tai ittisterijos nuožiūra duodamos 
...........tieikavo. [Š vi-'pašalpos:
Urba 1,200 darliininką.J kergmo punktų laikyto-

j jo pas jos paJjstarnus. Rado 
pas vieną itala ir besą abu ne- 

jgyvi. Mirė nto gazo. bet ras- 
ita, kad tas įvyko per judvivją : 
ineapsižiūrūjimh.

Bridgewater, Mass.
dalyje ištiko didelis 
Vietos gaisrininkai turėĮo iš; 
penkių aplinkinių miesteliui 
šauktis talkos, kad užbėgti į 
ugnies hesiplėtojimui kelią.

Dabar bedieviui, ’spatitfa' sa
kys beabejo. kad nėra teisybės 
net Vyriau.-iame Lietuvos Tri
bunole. Lietuvos bedievių 
<pauda gaus tvlėti. nes užb--.. ? x • - P okietijos kotmimstai vra ga-
smeiztus pakliūtu dabar i teis- ,T , - dua-~rr- ■„ * 4 ve is Maskvos $8;j.Q0(>. Tie.-pi-ma. Bet Amerikos nepraust-1 . . ■
. -..................... .. įiiurtbbuvnskirtrsnorganizavi-ourmai smerz ir toliau, nes sun-1 .„ „ , . • • , .mm vokiško, <-ekos, kuri išsu
ku Dr. Purvckiui ųios patrauk-) . . , . . , . v. i• J v Idvtn visus žymiuosius vokiečiu•i atsaaomvben uz šmeižtus. i • * . . . . ui

.. x. . , įvadus. . Pip pinigai lau ..senaiMos galimo sutikti, kad V v-. 1 . ■, - , t. 1 „ . . ’ buvo gauti, bura.se tarp čekus Irmusiaine Tribunole nėra visos i .. . , . , r i
, ... , . ipaskirtu nužudymui buvo Jin- rmi-vbos. bet tik dėlto, kad iri1 o , . .. i. . . . . _go Stmnes.een. .von Scekt ir ki-.!toje vyriausioje įstaigoje sėdi / 

mažne .'[iiise laisvamaniu. Jei
gu nof tokioje sudėtyje Vyriau- • 
šia-Tribunolas išteisino kalti
namuosius. matyt, kad kaltės į 
prirodymą ir norėdami nerado, j 

Apie tos bylos Įdomią istori-!

Vokietijos komunistų v&ias 
Nenman teisink' pripažino1, kad

KIEK RUSIJOJ KOMU-

SUSTREIKAVO.

Worcester, |Ma:
ĮProty čeveryki| 
i skelbė, 
į muša ai

Biznio •darbininkai >u.' 
aisras. Įso ten <

Isaae
kompanija pa- kams.

Uždrausta įvežti.

Vidaus Reikalų Ministerijos 
Įsakymu uždrausta Įvežti Lie
tuvon Berlyne leidžiamas dien
raštis “Vossiche Zeitung” 
dviejų mėnesiit bėgy už skelbi
mą neteisingi] ir suklastuotą ži
nią.

Lietuvos dovana, nepriklau
somybės gynėjams.

Naujai paskirtas Estijai Lie
tuvos Įgaliotasai ministeri s 
Aukštuolis Įteikė Estij vyriau
sybei vieną milijoną estų mar
kių, naudai Estijos nepriklau
somybės gynėjų ir jų likusių 
šeimynų, nukentėjusių per ne
senai Įvykusį komunistų suki
limą Taline.

(** Tėvynės Sargas ’ ’)

tjams 50 proc. nuo gyvulių. ver
pės Švedijoje ir 10 procent. nuo 

— !išduotos pašalpos pervežimo iš-
trlja. — Kari 
nžiaus, susigin-

NUSKANDINO VAIKĄ.

( Vienna, Aus
j Keidler, 73 m. a
čijo su namųsa ’ininku dėl sep
tynių doleriu.
syti senis pa&įį, rnami] savinin- 
ko 18 mėnesiu amžiaus mergai
tę, nusinešė ant Dunojaus tilto 

Taip atker- 
pasidavė Į policijos ran-

DIVORSAS RRIE* AUKSI
NES SUKAKTUVES

So. Beud, Ilk — Prieš pat 
auksines alpsivėdimo sukaktu- 
yes AVilbcr IT. Parker gavo nuo 
>avo pačios divorsą. Jis reika- į ir numetė ją upėn, 
tavo divorso dėlto, kad pati su Įšijęs. 
juo negyveno. j kas.

Tai kad atker-

Iš Bostono iškeliavo 500

laidoms iš Švedijos iki Klaipė
dos, bot nedaugiau 2.500 litų 
už kiekvieną eržilą ir 1.750 litų 
už kiekvieną bulių;

bl_įmąntiems savo ūkio rei
kalams — 25 proc. nuo gyvu
lio vertės Švedijoje ir 10 proc. 
nuo išduotos pašalpos parveži
mui išlaidoms iš Švedijos iki 
Klaipėdos, bot ne daugiau 550 
litų už kiekvieną kumelę ir 500 
litų už kiekvieną karv£jr tėlv- 
yįj

Neturtingų moksleivių 
šelpimas.

’* a

AgmMMi yąšįąĮja pier
T : .&&&{■ } 7

maldininkų
DANGUS PAKRAPINO 

MALDININKUS.

SUVAŽINĖJO.

Newport, Vt. — Louis Lopine 
įtapo ant geležinkelio suvažinė
tas. Jis bandė perbėgti per

Vygkupt] konferencija.

Lietuvos vyskupų konferen
cija prasidėjo Jo Eksc. Žemai- 

(čiu vyskupo Pr. Karevičiaus 
buto. Konferencija prifc&lėjo

Ukmergė. .Apskrities agro
nomai važinėja po valsčius ir 
kaimus žibintuvu demonstisuo- 
darni ir aiškindami.visuomenei 
apie žemės ūkio kultūros kėli
mą.

■ Maskva. - Central i s komu-! 
nistii partijos komitetas' sįįel- Į 
hia,'kad gruodžio 1. 1924 m., 

žinių apie visa teismo procedu-j Rusijoj buvo 699,-
rą taip pat pakalbėsime. Teži- 7:11 hilVf> 200.000 Jau
no žmonū.-. kaip yra papratę į2rf-?umotai tam atgal, 
ari.-vumaniai katalikus šmeižti.' ’^urimasbuvo dėlto, kad Lė- 

 •linui minu buvo darytas na- 
ATMOKĖJO SENĄ SKOLĄ -T' įrašymo vajus.

Nedėliojo, vas.
Jtono kardinolas O’ConnelI su geležinkelį, matydamas trauki- 
1500 maldininkų išplaukė Į Ry- nj atlekiant.
nią. Išleistuvės buvę nepa- 

! prastos.
į. Laivas Ohio, kuriuo maldi- 
Iminkai plaukia, stovėjo prie 
CommonMealth Prer. Ta prie
plauka buvo puikiai išpuošta. 
Plevėsoje Amerikos vėliavos

NUSIŽUDĖ.
Hampton, X. H. — Edward > 

J. Brovm, vietos mokyklų dis- 
trikto iždininkas. nusižudė. Tą 
padarė, kai išėjo aikštėn, kad 
jo iždn trūksta $10.000. -Jo tur-I - . ~ |.|V J/.’C 11 UR.' UI T 1 ’/.•" r./. S..IL-.

j kartu su šventojo Tėvo spalvo-1^ buvo užareštuota.-. Jis to-1 
, . Teipgi kabojo popiežiaus iįP vietoje buvo du metu. I

pirmininkaujafit Apaštalų so
sto delegatui Zecchini, daly
vaujant -vyskupams Karevičiui. 
Skvireckui, Karosui ir Vil
niaus vyskupijos neokupuoto
sios Lietuvos dalies bažnyčios 
turtą valdytojui kan. Kuktai. 
Pirmoje eilėje buvo gvildena
mas ritualo klausimas. To
liau bus tariamasi dej suvieno- 
dijimo vartojamų gyvenime po
teriu.

Registruoja bedarbius.

Ukergė. Paskutiniu laiku 
L’km. miešto valdyba registruo
ja bedarbius.

Nauji tarybos rinkiniai.

žvirgždaičiai, Šak. apskr. Pe
reitais metais neįvykus rinki
mams, nauji rinkimai buvo nu
skirti .š. m. sausio 24 ir 25 d. 
Prie šių rinkimų kiek rimčiau 
rengiamasi, ir išstatyta 
kandidatų sąrašai.

Šeši

Rymas. — Italija atmokėjo 
Amerikai $9.979.550. Tai sko
la. kuri buvo užtraukta 1920.
Bet didžioji karo metu užtrauk-i 200.0ti0 Pinlandijos moterų 
toji skola dar ncsuregnliuota.

Mariampolė. 25. I. 18 d; j- 
vyko vaistyk. Ryg. Jono gim
nazijos tėvų komiteto posėdis, 
kuriame dalyvavo tik 12 darių. 
Nors iki kvorumo trūko na
rių, bet posėdis pripažintas 
teisėtu, nes buvo šauktas antru 
kartu.

Tarp kitų klausimi] nutarta 
vasario mėn. 14 d. gimnazijos 
salėje surengti vakaras, kurio 
vi-as pelnas eis neturtingiems 
moksleiviams šelpti — bus už
mokėta už mokslą 2 pusmečiui.

Liaudies klubo valdybai iš
reikšta padėka už paaukotus 
tėvų komiteto reikalams 50 li
tų.

Kuriems tatai tikslams?

Varšuva, 26. T. Sausio 22 d. 
pas ministeri Thugutt’ą, Įvyko 
visų seimo klubų atstovų kon
ferencija. dalyvaujant finansų, 
viešąjį] darbų ir žemės ūkio 
ministoriams ir generalinės 
krašto atstatymo direkcijos 
atstovui. Svarstyta krosų at
statymo klausimasjruriam tiks
lui ateinančių metų biudžete 
paskirta 15 milijonų zlotų.

imi<- '
MOTERIŠKA KARIUO- Įir VbaL K ,

Maldininkų tarpe buvo lietu
vis geriu knn. Juras, Lawreu- 
ce’o lietuvių vikaras. Jisai pa
sižadėjo “Darbininkui” rašyti 
iŠ >avo kelionės.

Maldininkai pagal pienų tu
rėjo išplaukti 4 vai. po pietii. 

i Prieš išplaukiant prieplaukoje 
buvo pamaldos. Giedota kar
dinolo parašytas lems iškil
mėms himnas.

Kaip tyčia tuo.) po pietų pra
dėjo lyti, i Tarsi dangms norėjo 
pakrapyti maldininkus.

Nežiūrint Į gausą lietą žmo
nių prisirinko maldininkus pa
lydėti didelė daugybė. Ap- 
skaitliuojama. kad žmonių bu
vo apie 30,000.

Šveicarijos vyriausybė užsa- Bolijant užėjo tiršta migla.

ir mergini] uidorganizavo Į ka
rt imis klubu*ir nuolatai lavina
mi karinianinmuštro. Jos daly- 
j vauja ir kariuomenės manie.b- 
niose.

MIRĖ DAINŲ RAŠYTOJAS
Los Angeles, Gal. — Joan

Jave/ popui orišką do+ftųyašy- , 
mirė. Ji> y-a parašęs dai- Į Tos JWtey ir merginos pra-

W ork : t i naši, pernešti kareiviško gyve- 
jnimo sunkenybes. Maitinasi 
kareivišku maistu.dėvi prastu? 
drabužius ir gaili ant šiaudų.

i Kinai prisirengę, stovėti nž savo
5 ;-ą, suinteresuotą asmenų i neprigulmyhę iš visą jėgą 

ag'mtūrą žiniai pranešama, rą-ir motoru, 
kad naujai at-pauzdintą pasą 
ir leidimą aplikaciją blankai 
imi gaunami Pasiuntinybėje. j 

Lietuvos Pasiuntinybė i

n ą: ‘ ‘ E ve ryh o d y 
Fort’

PRANEŠIMAS.

UŽSAKt GINKLŲ.

RADIO KONFERENCIJA.

Washington.—Rugsėjo mėn. 
čia bus radio konferencija. Jo-! 
jo dalyvaus 50 tautą.

Aukštas svečias.

Sausio mėn. 15 d. į Kauną 
atvyko Anglų parlamento že
mųjų rūmą vice-pirmminkąs p. 
Hope. Rytojaus- dieną, sausio 

116 d., p. Hope malonėjo sttsi-
,pažinti su Kauno apylinkių žy- 
'mesnėmis vietomis.
j Tą pačią dieną p. Hope pa
darė vizitus Respublikos Pre-

NUŠOVĖ UŽ VAIKŲ 
NEVALDYMĄ.

Fall River. - \V. R. Piymu
70 m. amžiaus, nušovė Joscpb zidento pavaduotojui ir Seimo 
S. Modor. namų savininką. Tą pirmininkui prol. Staugaičiui, 
padarė dėlto, kad nušautojo Ministeriui pirmininkui p. Tu
sę ptyni vaikai vėlai vakare to-' 
kį lermą darė, kad senis nega
lėjo miegoti. Prymus būrio 
vaiką tėvą nušovęs nuėjo Į po- 
liciją ir pasisakė ką padaręs.

NUSKENDO TRYS

mūnui, Užsienuf Reikalą Mi- 
nisteriui p. Ūameckiui ir Seimo 
vice-pirmininkams Dr. Jokan
tui ir Dr. Ranlinaičiui. Po pie
tą 5 vai. 55 min. p. Rope išvy
ko Į Rygą.

žvirgždaičiai, Šakių apskr. 
Tai naujas tik per karą išdygęs, 
bažnytkaimis. Dat vokiečių 
okupacijos laikais, kai žmonės 
negalėjo toliau į miestus vaik
ščioti, nutarė Įsisteigti parapi
ją. Ūmai šubrusdo visa apylin
kė, pasipylė aukos, ir vienais 
metais išdygo viduryje tuščiu 
lauką graži, nors nedidelė, me
dine bažnyčia, o paskui ir vi
sas klebono ūkis.

Paėmus lietuviams valdžią, 
buvo Įkurtas valsčius. Kadan
gi valsčius ir parapija buvo vi
sai nauji ir vis reik&ltofci toli
mesnio tvarkymo, naujų lėšų ir 
kt., • tai 'ittbflPž: lyg nenorėda
mi dėjosi, gi kiti net šalia kažkokio lietuvių bajoro. Kaip 
Žvirgždaičių priklausė į'kaimy- karaliaus karūna pateko gn-

. . .. .. ..nituos ČiĮbįėlių.ir kt. valsčiui*, Itan ■— dar neišaiškinta.
Dalyvavę Šįun f’asaulhrf* nors ten buvo 3-5 kartu* toliau (‘ ‘ LietuvaM)

Atrado kariną.

Ryja. 26. L Latvių spauda 
praneša iš “Gazeta Poranna,” 
kad netoli Vilniaus darbinin
kai. kasdami žemę, radę geleži
nį grabą su žmogaus griaučiais, 
Įvairiais aukso daiktais, aukso 
pinigais iš 15 šimtmečio ir 
brangenybėmis išsisagstyta ka
rūna. Manoma, kad ta karūna 
priklausiusi karaliui Sigiamun- 
dui Augustui. Griaučiai buvę

Vnšingfnna
1925 m. vasario mėn. 13 d

Amerilooje. 1 kė savo arnijai 51)00 kulko- Todėl maldininkų laivas išplau- 
Į r aidžią. Jie ats4ft' 2.250 kū ne 4 vnL, kaip pienuota, bet 
frankų 16 Viri, vakare.

Per pastaru,ją dieną potvi- 
nius Naujoje Anglijoje 
tryfc žmonis.

švedą karalius apdovanojo

bura.se
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AMERIKOS ŠVIETIMO s—
maža.

REIKALAI
_ Amerikos visuomenė, savi
valdybės ir vĮ>ač Amerikos 
milijonieriai yra visame pa
saulyje pagarsėję savu duo- 
snuniu švietimo reikalams.

Nei vienoje
džiama tiek pinigui švietimo 
reikalams, kai]) Suv. Valsti
jose. To duosnunio pasek- 

kad Amerikos u-

visai

Amerikos visuomenė turi būt 
dar duosiiesiiė švietimo rei
kalams. Garsusis Amerikos

p rezidentą

pranta tą, arba stengiasi su
prasti — taria sau, kad tas yrą

*uai neprddausajati nuo .savi
ninko — yra visai skirtingididžiausias viduitmaių fizika^ 

Metriškąją M8
daug instrpmentaį, ištobulina, 
algebrą ii* trigometriją išranda' 
Ratisbonas Vyskupas Regio- 
moutanus.

1459 m. vienuolis Fra Mauroj *) Ištraukos paimtos iš kun. P 
išleidžia “Svieto Žemlapį,” 
ačiū kuriam, keliauninkai Vas- 
co di Gama ir Kristopas Kof 
lumbas atranda Ameriką ir ke
lią Indijon.

Artezini šulinį, magiškąją 

j lempelę ir besiremiant savo as- 
Tokie prie .tronomiškais išskaitliavimais, 

sutvarko kalendorių, kurį pri
ima visas civilizuotas pasaulis 
1552 m. Visa šį išrado ir su
tvarko Tėvas Kirdier’is, Jezu-i 
itas. i

167d m. E. Lana sustatė kuo- 
tobuliausį planą bąlonui, arba 
kaip jis pats išsįtarė “laivui 
keliauti oru.“ 0 50 metų vė
liau Bertoldas (lussnian'as 
akyvaizdoje Portugalijos kara
liaus ir tūkstantiniu minių pa
sikelia Lizabonoj į orų savo pa
dirbtu balonu.

Cisteisai pirmutiniai įveda 
prietaisus (pompas) gaisro ge
sinimui.^.

Petras de Ponce vienuolis, iš
randa metodą nebylių — kur- 

ičių mokinimui.
Į Vyskupas Fridrikas Schoen- 

Istobu- born'as uždeda Wwrburge pir- 
Geibertas, Į mutinį anatominį teatrą.
estras II. , Gazą išranda jėzuitai ir 1774

‘Gaidas, tonų skalę, monokor-' j,pradeda 'i vartoti s: 
da ir harmonijos pagrindus.;Įeaijoje  Sionyhurste.

ra<io (>vido is Arezzo. i \r Katalikų Bažnyčia, jos
Akinius išrado DommiKii-tis p'.ariai ir mokslas veda žmoniją

;prie tamsumo. Kiekviena did
ina visokį laisvamanėiiai prikai- 
: žioja Bažnyčiai, būk ji tamsu
mo platintoja.

Mikroskopą ir lunetą išrado Katalikų. Bažnyčia kiekvie- kurių kapitalas

švietimo reikalų rėmimąs 

niekada neturi būt užmirš
tas. Tą galime daryti šelp
dami neturtingus giminai

čius einančius augštus moks
lus, remiant Tautos Fondą, 
remiant Lietuvos universite

tą. Šitokį visuomenišką 
darbą privalo remti ypač tie, 
'kurie neturi šeimynos. Kas 
augina šeimyną, tai jo vaikui 
auklėjimas turi, žinoma, būt 

pirmoje vietoje.
visuomenės švietimo ii; kul- 

r tūrininio prisidės gabius vai
kus ir mergaites leisdami 
mokslan pagal jų palinkimą. 
Gi tie vaikai bei mergaitės, 
kurie neturi palinkimo prie 
klesavo mokslo turi būt išmo
komi amatui, pelningų dar
bu. Uždarbių žvilgsniu daž
nai geri amatni-ikai ima ge-

tūros’linkz į r . f I • i * 
^®aUlik^. Balnota ^at<^ vi« 

sakią, jdąiu^o griau
na, '1 * L

Lapelio raštelio “Kultūra ir Baž
nyčia.” ‘ 1

KARTAUS IR DARBAS

■ Eliot. bu- . .
Į. 

universiteto i’1 .
: lai.

bei kitokie profesi.joiia-

Lilyje neiŠlei- rikos-universitetų profesorių

me yra ra.
niversitetai turi milžiniškus 
fondus. Pastebėtinas faktas

foųdai ypač paaugo per pas
taruosius šešis metus, štai 
kaip paaugo didžiųjų univer
sitetų fondai nuo 191!) iki šiu 
(1925) metų pradžios.

Harvard nuo *36.090.000

algoms žmones išleidžia ]>■
Se. metuose. Tuo tarnu i it

AR ŽINOJAI? KAD . .

takošei (ive-vream) iŠ 
po š3.00. gi kvepalam- 
smetikoms išleidžia 
$9.00.

Laikrodžio mašinerijos iš ra 
deja yra bažnyčios 
vienuoli' Kassiodoras 
lino ja Benedikta.-

Kapitalas ir darbas yra pa
matais, uolomis, ant kurių bu- 
davojasi žmoniškoji draugija. 
Kapitalas yra negyva, nekru
tanti medžiaga. Darbas-gi gy
vybę suteikiantis elemeneas, be 
l kurio prisidėjimo nebūtų jokių 
vertybių, jokių turtų, jokių 
smagurių. Nešėjas kapitalo 
yra kapitalų valdančioji ypatų. 
Didysis pramonininkas, fabri
kantas bei kasyklų savininkas 
ir t. t. Nešėju darbo yra be
turtis proletarijatas, kurio vie
ninteliu turtu yra jojo darbo jė
ga. Kapitalistas yra savinin
ku visų produkcijų arba išdir
binių ir žaliosios, neišdirbtos 
medžiagos, kuria kapitalistas 
negali naudotis In* pridėjimo 
darbo jėgų. Taigi čia mums 
jau aiškiai permatoma kad ka
pitalas ir darbas yra dvi jėgos, 
'arba veikėjai reikalingi prie

Tarpe

suomėm- 
valome t

".Kalam.s gausiai au- ;>pma.
>s Amerikos švie-■ Pagerino magnesą ir ištobu-

.. . lino komposa di jukomis Flavi-
ntes lietuviai pri , 

ipti duosnesni mo-Į

-atvėrimo išdirbinių.
-itų d vi e j ii veikėjų —

avo ko- bai didelis ir svarbus
mas. Darbo jėga yra 
neatskirtinai supinta su ypata, 
su savininku, su darbininku, 
nes ji sujungta su jo kūnu, nes

dąiktai. į produkcijos dalykai, ūdoj imas ir užsiduoda sau
paveizdan'gali būti visai’nepri- ta,n bnti
klausantį nuo vienc^ j y putos, 
nereikalauja būti tiesiog savas- 
čia vieno žmogaus kaip kad yra 
darbo jėga, šitas skirtumas y- 

: ra didelės svarbos, svarstant 
sąryšius kapitalistų ir darbi
ninkų ir jųjų interesus.

Produkcija arba išdirbimas 
visų turtų įvyksta šiandien 
šiuom būdu: kapitalistas perka 
ant darbo turgaus, neišdirbtą 
medegą, padaro sutartį su dar
bininkais, kad tieji už tam tik
rą algą sutvers iš esančių ne
išdirbtų medegų išdirbtus daik
tus: vadinas, kad šitie jam 
dirbs ir tokiu būdu sutvers tam 
tikrus daiktus, šitus-gi nu
tvertus išdirbinius neša kapita
listas ant visasvietinio turgaus 
ir apmaino juos ant naujo kapi
talo; reiškia jis gauna dalį dau
giau, negu jis išdavė už neiš
dirbtą medegą ir darbo jėgų. 
Šitą ]xirvii’šį vadina ekonomi
jos moksle perviršine vertybe, 
profitu, kapitalisto pelnu. Ši-

. Piji perviršį įsikiša kapitalintas 

. į savo kišenių. .Jisai daro tą 
( su apsiskaitymu. Jisai sako: 
. Aš duodu beturčiui proletari- ' i .

jalui progą sunaudoti jo darbo 
jėgą, kad tokiu būdu galėtų jis 
gyventi. Bet-gi už tokią mano 

i geradėjyntę ir malonę jam su
teiktą priklauso man loji di- 

<kirtu- dalis profito. 'faip-jiat 
visada'■l)eturtls proletarijalan turi 

man dirbti daugiau. n<mu toje 
jam mokamoji alga išneša, nes 
kitaip nebūtų jokio profito. ne

klausinių, ar tas tiiri taip būti. 
Darbįninkas ginami, puo tokio 
iŠnaudpjimo ir jainė auklėjasi, 
trokšdamas šitąją sistemą pra
šalinti. Vienok, kadangi jis 
žino, kad prašalinimas šitos si
stemos yra galima įvykdinti 
tiktai draugijos perkeitimu, il
go besivystymo keliu, todėl 
griebiasi jisai įvairių būdų, ku
riuos daleidžia jam viešpatau
jančios tiesos kad kiek galint 
pakelti savo algą ir su pagelba». 
savo politiškų ir amatorišku 
d rangovių kovoja už geresni 
būvi, taip vadinamų darbiniu 
kų kova už šviesesnę ir geresn 
ateitį.

Ad. Padegimas,
L. D. K. S. 51 kuopos narį

Cleveland, Ohio. I

ji perstatė kūnifka ir protiški; ’ukio P“in0- 

gabumų beturčio proletarijato.
Produkcijos daiktai, vienok. iŠIkams tas yra suprantamu daik- 

susideda yra Bu. Darbininkai, kurie jau su-

Vienok ne visiems darbinin-

VISUS 
SPAUDOS DARBUS

siuskite į 
“DARBININKO” 

SPAUSTUVĘ
Kurioje greitai, gerai ir 
pigiai atspausdinama:

KNYGOS 
KONSTITUCIJOS 
PLAKATAI 
TIKI ETAI 
LAIŠKAM ir 
KONVERTAM 
ANTGALVIAI, 
UŽKVIETIMAI 
BAR CHEKIAI ir tt. 

k Su visais spaudos darbais 
visuomet kreipkitės pas 
mus o gausite geriausj pa
tarnavimų.

“DARBININKAS” 
366 West Breadway

So. Boston, Mass.

t

iki $64.000,000.

Golumbia nuo $34.000.000 
iki $48.(XK).000.

Vale nuo $28.000.000 iki. 
$40.000.) M )O.

Chicagos uu. nuo $28.000.-* 
000 iki $32.000.000.

Stanford nuo s24.0nn.000 
iki $28.000.000.

Jioehester nuo *3.0)in.non 
iki $27.000.000.

Johns Hopkins nuo $7.- 
000.000 iki $20.000.000.

Imant nuošimčiais, tai per 
šešis metus fondai mum ši
taip:

Rochester .957
•Johns Ilo’pkir.s . 17s ' '■
Prineetou ... . 10/) "■
Harvard 7!)
Columbia . ... 11 A
Yale ... . 40 n

Stanford ... 15 N
Chicago................13 T

Ne vienas gal pamaiįvii. 
kad universitetai turėdami 
pi tiek milijonu turbūt pro
fesoriam^ moka karališkas 
algas. Taip nėra. Kai 1892 
m. Chicagos univcisiteo> pre
zidentas Harper puškeli*“ 
mokėsiąs po Š7.000 metuose

\ KRIKŠTO SŪNŪS Į
i

^^xvxv%%vx aPYSAKA L. N. TOLSTOJAUS.
i

(Tę.dnys)

nii. i
i

Pa.'islėpęs nuo žmonių krikšto sūnus, pradėjo gyvenųj vie
nas. Pa>ii>aigū jo sausainiai, “ Na dabai le<.“ mano ji>ai. “ša
knelių paieškosiu. Tikta; nuėjo ieškoti, žiūri ant šakos mai
šelis su muminiai." imliu. Paėmęs juos pladėjo maitinti.".

Tikuti pa.<baigti." muminiam?-, žiūri \ė! kita." maišeiis, ant 
šako> kabo. Ir gyveno tai;) krikšto ."ūnr>. Tiktai viena ne
laime jam buvo, žmogžudžio bijojosi. Ka'p užglrs žmogžudį, 
slepiasi, manydama?-: “l'mraš ji> mane, tokiu būdu nc>u."pe- 
."iu savo nuodėmes išpirkti.“

Prtigyvenus šitaip dar dešimtį metui. obebTč emma augo, o 
du kili degėsiai kaip bavo.. taip ir pasiliko.

.\1."ikei<;- \ !■■'.?; m• ’ą ank'li ryląi, m.a’/o krikštu "Uniis m- 
\ o darbą aliikT. -yvy 7. aplink • -u~:• i-. ai'i>ūdo atsil-

Sėd;. U'^dama-i" mamų: “Nmidėjar, aš —.mirims pasi- 
biju.ia'i. Pairs:’- Dmva.-. ia: ir mirtimi m;o,dėme> išpirksiu.“ 
T kiai taip pairą-'':’.;", nirdi j:mi joja žmoržudy.". p:ktžolžiau- 
f.lainas.. I žgirdęs krikdo .-.''ums i;-ūmiio: “ Apart I)ievo md blo
go nei tiem man niek-; mlm-.“ ir nuėjo žmon/mdi. pa"itikti. 
Žiūri — joja ne viena?- žmogžudy", bet neša-i až mvę?- aid bal
no žinomi. O žmonati" rauko- snrišio- ir burna iiAūmšta. Ty-

neienio io krik-’o -'imi-, paėmęs

ii žmoeiis. <o žmogžudy- k.•minsi. Driė;,.- KF],;što sūnų.- prie
žmogžmi/.io. ai-;-■<>_;<> i>; ;?-s;;i ir idį.

— Kur ei d<ii;;.r — khm-m krikšto '-i'mu- — Šitą žmogų
neš’:.

- - N' š;: ■ Ii:!Ša?I ; ’.-\’ o -‘.mi-. m p;i-:ik< i j i-a i kur tėvo
pime.m pu-l ė])G. Mi;.-:?; J’ ; 1 i?im 'iii k ii i ] 0nkolim impasa-
k v-.

Pašokę." pirkliornnus pabėgo. Norėjo žmogžudys joti, bet gailėjai manęs ir pravirkai paliai mano.
krikšto sūnus sulaikęs kalbėjo jam, kad jis pamestų savo ne
dorą gyvenimą. Paūovėjęs žmogžudys išklausė visa nieko ne
atsakė ir nujojo.

Ant rytojaus ryte, krikšto sūnus nuėjo palaistyti likusių de-dpios šakos pas piemenis kada įkūrė didelį laužą: užsidegė jame 
gūsiii. Žiūri kad vėl vienas legėsys auga — taip pat obelėlė.

Nusidžiaugė krikšto sūnus, nusivedė >ii savim žmogžudį 
kur pasodinti degėsiai. Priėjo jie o ir paskutinioji obelė iš
augusi. Ir atsjminė krmšto sūnus, kad tik tuomet užsidegė šla'-

XIH.

širdis ir uždoge kitą.
p .Ir apsidžiaugė krinsto sūnų." iuomi kada jisai dabar sveti
mas nuodėmes' išpirko.

Praėjo vėl dešinus metų. • Sėdi krikšto sūnus, nieko jam 
m sinori, n eko nesibijo ir džiaugiasi jame širdis. Ir mąsto sa
vyje krikšto sūnus: Kokis žmoneiri* niro Dievo gerumas! O 
kankina jie save bereikalingai. Gyvent ir gyvent jiems džiaugs
me.“ Ir prisiminė jam visas piktumas žmonių, kaip jie sa
rę l-mnkina. Ir gaiia jam pasidarė žmonių. “Bereikalingai 
— mąsto krikšto sūnus — tai]) aš gyvenu, reiktų eiti ir pasa
kyti žmonėms ką aš žinau.“

Tiktai taip paniąs-ius jam, girdi — joja žmogžudys. Pra
leidęs jisai jį mąsto: "Su juom. kad ir kalbėsi nesupras.“

Pamąstęs pirmiau tai]), o paskui permųstęs išėjo ant ke
lio. -Joja žmogžudy-nuleidęs galvą žemyn žiūri. Pažiūrėjus 
;int jo krikšto -finui, gaila jam pasidarė, priljėgęs prie jo ap
kabino jo kelius.

-— Broliuk mylimas — verkiančiu įtaisu piasako. — pagai
lėk -aro reles! Juk tavyje kvapas Dieviškas. Kankiniesi 
pa!.- ir kitu- kankini ir lar labiau- kankintis turėsi, o Die
vą- tavi* kaip myli, kokią, laimę Jis tau pagaminęs. Nenai
kink tu savę-. broliuk' Permainyk savo gyvenimą.

Žmogžudy- nuleidi ealvų siitraukdanas antakius už-igrį- 
žo.

— At-itrank nuo manę- — atsako jisai.
Apkabino dar tviriaus krikšto sūnus žmogžudį už kelių 

ir ašarodamas prarirko. Pakėlė aki.- žmogžudys ant krikšto 
"ūnaii". Pažiūrėję- ahdžiai. nusėdo nuo arklio ir jiuolė prie
šai jį ant keiiii.

— Pergalėjai — -;.ko. — tu mane seni. Dvidešimts metų 
aš -n tar ini kovojau. - Atvedei lu mane. Nevaldau dabar aš 
-arini. Daryk su manim ką nori. Kada tu mane pirmų kar
tą prikalbė jai. aš tiktai geriau užpykau. Bet nžsimąseiau, aš

, Apipasakojęs visą žmogžudžiui numirė.
Palaidojęs jį žmogžudy- pradėjo gyventi, kai]) liepė jam 

krikšto sūnus, ir taip žmones mokyti.
J. Markevičius,

1924 m. spalio mėn. 1 d.
Mockų va.

Ž/fJ/Ū.S’ MP.VJ5

Kai]) dengė narnai — užmigo žemė:
Keliaujant jai Dausom- ratų.
Saulė tik žaidžia — o žeme tiktai: —
Beskrieja keliauja vi.- vienu keliu.

J.yg jūros eango." tamsą glamonėja •
Dingo dienelė — aklybėj nakties.
Prigeso skai-tuiiias kol vėl siižibė-.
Ne- sapnai tam-oj ja užkerėjo.

Išti.-i parkai miestų kilnųjų;
Apie diena- sapnuoja snaudžia.
B<’t ji vis si< rieja laku nušviest u
Be rybų. b' galo gyvata.- audžiu.

P. E—nas.

/ L (i r: N L >'
Kur dingo svajonė- — žvaigždynais skrietos;
Nūn ilgu man. ■— liūdnumas užvaldė;
Nor skrieju Daiisais. imū nėra ten vietos. — 
Tylėjimą- jų. man ir ;?.!- r is maldo.

didžiųjų fakultetų vedėjams, 
tai ji- visus iiu.-tebiim taip, 
kaip Fordas sar<> mig-tomis 
algomis darbininkam-. Per 
pastaruosius 35 metus ])rofe-'
šorių algo- tepakilo ant 1 4 dė

\orėjo žino.z:J\

a Į>o:liu.
- A r ir ta;: .o no

ad iiziiiu- i;. Pab'i-l

l-.’ik-io - imm- užsimojo ant įo 

suriko rnš' iai. -- A- tau priža-

ant tarm kalbu, kada tiinuo žmonių pasišalinai kad tau ;>ačiam 
niekn nuo žirniniu nereikalinga- Ir pradėjau aš tau nuo to sy
kio sau-ainiii- nešti irkabinti ant šakos.

Ir at-iiniiiė k’rikšto sūnus, kad tuomet tiktai moteriškė, 
-lala numazgojo, kada rankšluostį išplovė: nustojo ji- apie sa
rę rūpinti-, nuvalė Šinlį ir pradėjo kitu.- valyti.

1 r pa-akė žmogžudys.

Pasauli- nutyli ar ji- bealjau-.’.
Kad liūdna kai ilgu ir daro- sunkiau.-; 
() ilgėsi- plieno ir džiaug-nia- už varių 
Nedraugiškai -tuvi akyse kartu.

ĮJUOS. Iki krikšto -mm- nei niek nimiislgando. — O atvvriai mano širlį tuomet, kada mirties m'pasibi-
Dabar vidutine prole- ji-ai.

lau r ien tik 1 )i'-ro bijausi.

009 metiio-r. At-imenant 
kiek tai rciika laiko ir ]>ini- 

gų ir energijos gabiam žmo-

traukė peilį nupiove virŠulinuką- antakiu- žn;
- ir paleido pirklio sūnn.

— dalinkitės jūs abudu nuo manęs, nepasirodykite kitą 
gui pasiekti profesūros, tai kartą man — keikdamas atsaką i

jojai. ■ '
ir atsiminė krikšto sūnus, kad tuomet tiktai vyrai lapkns 

piadėjo sulenkti, kad var-totą pririšo, nustojo jis mirties bi
joti.-. sustiprino savo g\veniniu Dievy.-tėje ir paklausė jo ne
paklusnioji žird is.

Ir paša

Dar \ iltis blikčioja -u auštančia diena, 
Kartu su Saule — dar sušvis labiau.
Maldaujamas laika- kas ryta.- ir diena 
Ateities okeanan lyg Imga smarkiau.

to žmogžudys “
žmogžudys

Kai ilgia.-i širdis artinas buvimas, )
Kad bus dar gyvenime mūs' ir kilnu:
Ramybės ir džiaugsmo naujas atgimimas;
Bus šviesa, bus meilė —, po darbų jaunų. IT -
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Darbininką K »b>į»M FW

KĄ TURIME DARYTU

Lietuvių Darbininkų Koope
ratyve Sąjunga skaito savo ar
miją apie 3,000-5,000. Žinoma, 
tiek narių skaitant, pusėje mi
lijono lietuvių, kurie didžiumoj 
yra paprasti rankpelniai, fabri
kų darbininkai, darosi nejauku 
■— gėda darbininkams. Bet... 
tiek to su neorganizuotaisiais, 
kalbėkime apie save. Tiesa, 
nįažytė saujalė priklauso prie 
L. D. K. S., bet ir ta mažytė 
galėtų daug daugiau nuveikti, 
jei tik jos veikimą stiprinus, 
tinkamiau.* būtų sutvarkytas. Į 
atsakančias veikimo vėžes išda
lytas. Jei ta darbininkų sau
jalė būtų vienoj vietoj, vienoj 
kolonijoj, tai ne tiek daug nau
dos galėtų nešti sąjungai ir 
abelnai iškrikusiai visuomenei, 
bet kadangi šiandie ta maža 
saujalė išsisklaidžiusi, išsidali
nusi po visa.- lietuvių kolonijas: 
lengvai gali prieiti prie visų A- 
merikoj gyvenančių lietuvių, o 
prieidama gali sutvarkyti savo 
veikimą taip, kad iš jos darbo 
būtų nauda ne tik priklausan
tiems prie L. D. K. S., bet ir 
visai išeivijai.

ną “ Darbininką." kuris Šian
dien yra skaitomas ir mylimas 
sąjungos nariu ir abelnai kata
liką visuomenės. Vienok kaip 
kiekvienam daiktui Čirba žmo
gui. taip ir “D." yra užmeti
mų ir t. p.: vieni sako, kad 
“D.” trūksta darbininkiškų 
klausi imi rišimo, kiti žinių, tai 
šinip jau lengvų pasiskaitymų, 
juokelių ir lt.

šie visi nusi.-kundimai gal y-

Tai ką. mums reikia daruti, 
kad prie to didelio pirmVTižan- 
gos žingsnio prieiti ! Kataliką 
visuomenė, nė šiaip jau skai
tytojai, prie pradžios to dide
lio žingsnio neprisidės. Tad 
visupirma mes patįs L. D. K. S. 
nariai turime pradėti eiti prie 
aukštesnio laipto. Bet kaip 
pradėt^ Prie ko, kur ir Į ka
trą pusę pirmiausia žengti*

Kad pradėti žengti, reikia 
pirmučiausiai žinoti kur žengti, 
ko mums labiausia trūksta ir 
kaip tą trūkumą bei trūkumus 
tuojau* užpildyti.

Tad ko gi mums trūksta * 
Labiausia nuims trūksta arti
mesnio, bendresnio darbo kuo
pų su centru. Trūksta pas na
rius teisingo supratimo, 
darbininkų organizacija 
mūsų pačių organizacija, 
laikraštis “Darbininkas" 
mūsų pačių laikraštis, o ne ko
kio ten centro ar redakcijos, 
kaip kad daugelis iš.mūsų Įsi
vaizduojame.

Jei norime laikraštį matyti 
pagerintą, tai kaipo darbinin
kai. pripratę visokius darbus 
dirbti, padirbėkime ir dėl .*avo 
laikraščio; pasirodykinie, kad

ra ir teisingi. Abelnai mat vi
si norėtų kmT “D." būtų daug
skaitymo. daug naudingu
straipsnių ir kad “Darbinin
kas" būtų vienas iš geriausių
laikraščių.

šiandien “D." yra tik 4 pus
lapių laikraštis, kad visi kuo-

MBlffTO, PA

LIETUVIŲ KOLONUOSE

t=^=—ui i—u _ 
kščioja gatvėse, lyg laukdami kol fiąkai. OfątiuM

burliokų, r Lietuviu vąfli 
papiskubinkite/iueą netekamą] 
tautos.

Biblijos studentai yra melA 
Sakė kad'žmonas nemirs, o $ 
miršta. \

tokio geresnio.

Pasaoho gtitte.

Kai Ameriko^-spauda paskelbė 
sufabrikuotą pasaulio pabaigą, tai 
kaikurie gana išsigando ir pradėjo 
bėgti pas kunigą pasiklausti kada 
prasidės pasaulio pabaiga. Kuni
gas matydamas bobelių silpnumą, 
turėjo gardaus juoko, pareikšda
mas kad nebijotų, nes nieko 
našaus nebus .

Turim laimėti bylą?
(Penki, suplojo). Rinkta aukos.

“Šliupai raus.”
Sausio’29 d. buvo surengtas- at- 

sisvęikį^imo arba išleistuvių va
karėlis dėl trijų diakonų, kurie 
buvo 31 d. sausio įšventinti į •'ku
nigus : B. C. McAteer, E. J. Hic- 
key ir Petef Quhiu. Šį vakarėlį 
surengė patys seminaristai, atsi
sveikinimui su buvusiais draugais. 
Vakarėlis buvo gan įdomus, nes 
susidėjo iš įvairių dalykėlių, k. t.: 
dainelių, muzikos šmotelių, pra- 
kalbėlių su linkėjimais.

Programe ir man teko dalyvauti 
ir lietuviškų anekdotų pakrėsti, 
km amerikonams labai patiko. Po 
tam kalbėjo ir patys eelebrantai- 
diakonai, išreikšdami savo mintis 
iš praleistų laikų ir tardami atsi
sveikinimo žodi. Ant galo pats 
lektorius užbaigė visą programą 

1 su gražia kalba, linkėdamas nau- 
1 jums kunigams geriausio pasiseki

mo darbuotis Kristaus vynine.
1 Jonas Zabulionis.

kad 
kun.
imk

Kalbėtojas argumentavo, 
jeigu bylą pralaimėsim su 
Garmum, tai senis šliupas 
verkti (raus). Taip, šliupas eina 
senyn. Yra sakoma, kad Šliupas 
pradeda jau suvaikėte Jeigu 
raus, tai nebus nei dyvų. Man ro
dosi, kad su seniu Šliupu užtrauks 
sutartinai “žliumbimą” ir visi tie, 
kurie dolerius deda vedimui bylos. 
Bet tas bus ant gero. Jau'dabar

pa-

išskyrus 3 nubalsavo eiti prie nau- (dolerių! 
jos ipokyklos statymo. Išrinkta 
mokyklos statymo komisija iš 6 
vyrų, kurie sykiu su parpijos ko
mitetu ir klebonu rūpinsis mokyk
los pastatymu. Nutarta, kurie 
dar uesumokėjo $25, kad greit su
mokėtų ir pageidauta kad visi su
mokėti) dar po $25, paminėjimui 
25 metų parapijai sukaktuvių.

Garbė Homestead’o katalikams- 
Lai Dievas padeda šį prakilnų 
darbą kuogreičiausiai įvykinti.

Šv. Kazimiero Dr-ja nutarė me
tiniam susirinkime pereiti Į S. L.
R. K. A. Gražus ir naudingas rimtesni sandariečiai pasipiktinę 
nutarimas, nes vienatinė išeitis \i- -tokia “Sandaros” “etika ’ ir atvi- 
soms pašelpinėms dr-joms stoti j įty vieni iš jų apleis “Sandarą.
Susivienijimą, kol dar nepervėiu. jkiti imsis darbo, kad "ajn-ysti-

A. L. R. K. Federacijos' 6-tas , 
skyrius išrinko naują valdybą;/ 
pirm. P. Medonis, pagelb. J. Grė- 
bliūnas. rašt. B. Matukonis, ižd. 
M. Muzik evičienė (senab Tikime 
kad nauja valdyba nuveiks daug 
gražių visuomeniškų darbų šiais 
metais.

L. Vyčių U-ta kuopa išrinko vi
są naują valdybą: pirm. J. Bulevi- 
čius, pairelb. P. švetkis, rašt. P. 
Aueiutč, pagelb. A. Muzikauskiu- 
tė. ižd. -J. Grėbliūnas ir kiti, šie 
nariai žinomi kaipo teisingi ir 
energinei L. V. Tl-tos kuopos dar
buotojai. Senai valdybai nelabai 

Įs' kėsi kuopai sąžiningai vadovau- 
komisija: O. įTi- KunPa turi daug skolos n- tar-

— tuomet hiikrastis ĮA.šakūniutė, J. Burokiutė, J. Janu- 
erėti. didėti ir pilniau- lUičiutė, M. Kaspariutė ir P. Ode-

mūsų prie jo pa.*tatyti darbi- 'j d.

kad
yra 

kari

EA.RRISON IR KEARNY, N. J.

Lietuvos Vyčių 90-tos kp. susi
rinkimas Įvyko 2 d. vasario. Su
sirinkimą atidarė J. Vaitekūnas. 
Nauji nariai prisirašė: -J. Burokiu- 
tė. V. Augustinaitis, M. Kemėša, 
0. Alunkiutė. V. Barauskiutė. Nu
tarta parengti vakarėli dėl pager
bimo naujų narių vasario 24 d. 

llšrinkta tam darbui 1

mes iš savo pusės darome vis
ką: trokštame turėti gerą, di
deli darbininkai katalikišką 
laikraštį 
pradės g
>iai mums visiems tarnauti, nes Nutarta rengti balių gegužio 

Nutarta dalyvauti su kovu 
ninkai pradės jaustis, kad ne jau* koncerto L. Vyčių 2!> kp.. Nevv- 

Išrinkta veikiamoji ko- 
___.w_. A. Daunoras, P. Stasiulio- 

gaspadoriai ant yisos L. uis ir vargonininkas P. Odelis. Iš
rinkta atstovai Į L. Vyčių N. Y. ir 
N. J. apskričio suvažiavimą: J. 
Vaitekūnas. M. Kaspariutė, P. 
Karnvla, P. V< Ivvis, V. Baraus-I 
pinte. Pas mus jaunimas gyvuo-

jie vien dirba, bet ir ją “bo- !ark, j. 
sai. (Me>. L. D. K. S. nariai, įmi.sija : 
esame j
D. K. S. nuosavybės ir centro 
nariu — jie yra tik mūsą tar- ' 
nai).

Kaip darbą pradėti, pib'rė- 
šiu i kita numeri. ’ (

po.- narių pranešimai tilptų 
“D." kaipo >avo organe, ko. 
žinoma, nariai ir turi pilną tei
sę reikalauti, nes “D." ne ke
lto kito, bet jų laikraštis, jie 
bosai ant "D.." o ne kas kitas'. 
Korespondentai taipgi nori kad 
jų ]iatiektosios korespondenci
jos butų išti-ai talpinamos, 
būni trumpinamos, o jeigu 
trumpinamos, tai pyksta, 
daktorius pragaran varo.

“Darbininko" redakcija, ži
noma. norėdama visti.- paten
kinti. talpina kiek gali ir kiek 
‘:k vietos turi. Sutalpinus 
tuos visus, nebelieka vietos 
-varbo-niems straipsniams. Ir 
taip redakcijai jtri.-i.'ina straips
nius ilgai vilkinti, nedėti laik- 
raštin. Gi straipsnų rašėjai 
mmatydami per ilsų laiką jų 
straipsnių laikrašč-io .-kiltyse, 
sjįipykstą ir neberašo, arba pa-

PENNSYLVANIJOS
PADANGĖ

VoluUglS. ja katalikiškoj dvasioj ir pradeda 
smarkiai veikti po vyčių vėliava. 
Valio vyčiai ir vytos, dirbkite, 
(Dievas padės.

ADV. DAU2VABD2I0 
MARŠRUTAS.

Reporteris.

PATERSON, N. J.

pina.
( entro

ne
su-

Ii ir kaip tą vi-ką suderinti, ir 
piK-iTiii. kml geriausia išeiga 
-■ tai jiadidinti “ Darbnnką.” 
Bet padidinant “D.." darosi 
daugiau iškašč-iu. tam reikia

k naščiai nuperdaugiaimiai turi, 
tik kad išsirita, šaltinio iš kur 
dido-rm- lėšų- imti nr-iianda. 

turi lei.-tiNe-iir;indnnt 
lokį laikraštį koki gali, nvatsi- 
žvolgiant ant vi-ų reikalu vinių

---------------- ... . čionai nuo seniai gyvuoja šv.
Turėdami iš- Pennsylvaaijos!fji;,is draugystė, bet apie ją mažai 

lietuvių darbininkų ilgą ^i^Įkas žino, nes nesigarsina savo dar- 
užkvieaimtj kalbėti, bet netnrė-'],u 
darni is .jų nuskirtų datų, siūlo-jrajy-į ;1pįę gyvavimą. 
Ine patys sekanti maršrutą: i • •'

Trenton, N. J., vasario 21 d.į’
Philadelphia, vasario 22 d. |j,j:i (/a
Chester, vasario 23 d.
Baltimore, Md,, vasario 25 d.
New Philadelphia, va s. 26 d.
Easton, vasario 27 d.
Tamaąua, vasario 28 d.

Mahanoy ir Shenandoah, kovo
1 d.

Minersville, kovo 2 ar 3 d.
Wilkes-Barre, kovo 4 d.
Scranton, kovo 5 d.
Gi su kovo 7 d. prasideda

Ne\v Yorko ir New Jersey’s ap
skrity prakalbų maršrutas.

Viršuj paduotas maršrutas 
bus galima taisyti, geryti ir pri
sitaikinti prie prieinamiausių 
aplinkybių.

Kalbos bus apie darbininkų
reikalus ir Lietuvą.

Visų pažymėtų kolonijų vei
kėjų prašome atkreipti dome, 
veikti ir tuoj rengtis prie pra
kalbų, o jeigu kas taisytina, Ui 
tuoj prašome pranešti centrui.

Jeigu maršrute nepažymėtos 
kolonijos norėtų rengti darbi
ni nkų reikalais prakalbas, tai 
malonėkite kreiptis “Darbinin
ko” adresu.

Tad maž-daug stengsiuosi pa
štai va- 

jsario 3 dieną turėjom susirinkimą, 
įkuriame iikosi nutarta daug svar- 
..... ..dykų. k. t.: per tris mėne
sius draugės bus priimamos už pu
sę Įstojimo. Gi 7 dieną birželio tu
rėsim pikniką. Taip pa’ yra nu
tarta prisidėti prie apvaikščiojimo 
Li- tuvių Dienos. Dcbgatėmis i su
sirinkimą išrinkta: V. Žilienė ir G. 
Dramini* r”

HOMESTEAD, PA.

laikraščio gerinimas ir didi
nimas yra labai svarbus, visų 
pageidaujantis dalykas ir dide
lis žingsnis pirmyn. kaip or
ganizacijai, taip ir visai kata
likų visuomenei.

Pasakė teisybę.
Kalbėtojas kalboje sandarie

čiu pripažino, kad “tautiečiai'’ ir 
sandariečiai yra prasti tautinin
kai. šykštūs, gailisi pinigų. To
liau* nusakė, kad kitaip yra pas 
katalikus. Katalikai turi nmkyk-

Socijalis judėjimas.

Girdėjau kad lietuviaT■'jau 
pradėjo krutėti, Draugijų Sąryšis, 
girdėtis, žada daug veikti, dabar 
renka aukas dėl neturtingų moks-1 
leivių ir žada prisidėti prie iškil
mių mūsų kolonijos. 10 metų para
pijos jubiliejaus, kuris bus pava
sari. ^T’iūe progos klebonas ren
gia vietiniui lietuvių istoriją, kuri 
neužilgio išeis iš spaudos.

Kai girdėti, visi šnekučiuojasi a- 
pie suorganizavimą L. D. K. S. 
kuopos. Gal su pavasariu ir iš- 
digs naują gėlė — L. D. K. S. kp.

Vietinis choras rengiasi prie di
delio koncerto ir teatro Būtų ma- 
logii girdeli, kuomet tas ivyks.

Sakė, kad Lietuva gerai tvarko-; 
•i. skolas atmoka, Čia kalbėtojas

vėl

KABKVA N. H. ||

Kaip kad* tenka paat^tjįM 
“Darbininke” žinučių ir iš 
kampeliu. O pas mus jų yr* uO 
tektinai. tik mažai apie jas kas 
šo. 'J

Vasario 1 d. po pietų buvo p** 
rapijos metinis susirinkimas, Žmo
nių buvo daug ir visi rimtai svąr*
si ė parapijos klausimus. Kleb<|| 

nas kun. P. Daniūnas išdavė BietišĮ 
nę darbuotes atskaitą. Žmonemt 
tas patiko, ma-t parodė kiek kviįį 
yra pinigų išleista, k. t.; bažnyė' 
čiai, salei. Po to klebonas išdavi 
atskaitą iš 4 metu jo klebinavimc^ 
Klebonas pareiškė, jeigu tik pavalę 
pijonys dirbs ir aut toliaus tokioj 
vienybėj kaip dabar, tai už kelisįĮ 
metų parapijos skolos bus išmokė^ 
ta. Tas visiems patiko. Tik vto| 
nas *• Pilypas” iš kanapių išlindę^ 
sako: “Kad niekur parapijos n$ęį 
ra išmokamus, vyskupas neduodAž 
išmokei!.“ Mat žmogelis užpečky^ 
buvęs, tai riek ir žino. Be raporttj| 
buvo keletas svarbių nutarimų dej| 
parapijos gerovės

Susiiinkimas buvo linksmas hJS gyvas. |

Parapija dabar gerai stovi, gy^jj 
ventojų yra 3 šimtai šeimynų. (j|| 
kita tiek svetimtaučių. Nedėliok 
mis surenka po SO dol.

Darbai.
Nesenai Darbininke” rašė-Pf»| 

i piras ragindamas žmonės važiuoti^ 
i. . . . . , v ’SI ir registruotis i atidaromą ceverjęM

Bet “D-ko” rėdai
62* Krankliu Į rija ragino aprašyti apie darbui 

Tai aš kiek žinau aprašysiu. Dirbti 
: visi lietuviai ge- tuvių čionai yra gana daug: 

turi savo namus ir iki ]ios didelėsaudinyčios ir eeverytaS 
. . Taip-gi yra geri į dirbtuvės- Jose dirba po kelis 

(katalikai ir tautiečiai, bet netrūks- Įkstanėius darbininkų. Po tam 
!‘a ir išgamų — bolševikų yra petas mašinšapių, baksaunė, popį™ 

rinė ir skįrinė. O dabar stato nadl

Mockaus Bernas

YOUNGSTOWN, OHIO.

čia lietuvių kolonija yra labai 
maža. Čionai yra milžiniškos gele- 

nė valdžia nemoka tvarkytis. (Tas!žios ir plieno dirbtuvės. \'isos gv- 
nieko. juk tai sandarietiškaii.

Negali sukviest.
Dabartiniu laiku lietuvių tarpe į“' 

sandariečiai neturi užsitikėjimo j*’1'' 
visuomenėje. Dar (.langiaus net j 'Į 
patys savais nviižsitiki. Tą Įrodė j' 
garsinimas prakalbų. Sandarie
čiai sugalvojo naują būdą •šlykš-j 
tų ;, kad sutraukus publiką i pra-j 
kainas. Pairarsino, kad iš padan
gių ( ievclandą pasveikys. Alsi-j 
spauzdino kartuves ir kai du kuni- 
gu karia seną 1 
Tuomi manė, kad sueis daug žio-1 
plių. Pinigų ir-iri bus daugJvaHos 
Vargšai apsiriko. Žmonių atėjo 
Aisai mažai. Pati “Dirva” sakė, 

, i , • 1-n i •- anie 6 vvrai ir viena moteris,kad buvę apie loO. As suskaitęs ■ ■
, • 1 Vasario 7 d, atsilankė tt'.radau 11 ■> su -vaiKais. i
, . • , šis su krutarnais paveikslais.Laisvamaniams kiti laikai atėjau

x ... .biikos buvo pilna svetainė.Jie prie to senai ėjo. 1
Bl-Sandarietis. Č™s-' "ai I’a'.iko-

| čia yra vyčių kuopa, kuri la
ibai smarkiai darbuojasi, tik reikia

[buvo sakęs, kad Lietuvos dabartį

pe narių yra nesutikimų. Galima 
tikėtis, kad naujoji valdyba sfu- 
gebės skolas išlyginti ir nariuose 

įtaiką palaikyti. Kuopoj buvo na
rė, kuri nariuose kėlė nesutikimus, 
iš tos priežasties daug narių aplei
do L. Vyčių 11-tą kuopą, bet da
bar ir ji apleido Homestcadą ir 
kuopai bus sveikinus.

Pernai čia lankėsi kun. P. Ra
ščiukas ir daug prirašė Į šv. Kazi
miero dr-ją Kaune, kuri nariams 
■duoda naudingų knygų. Reikėtų 
ir šiais metais pareikalauti knygų.

L. D. K. S. vietinė kuopa pama
žu veikia ir tvarkosi ir galima ti
kėtis kad ant toliaus susitvarkys 
ir įnis gyvinus veikti.

Kovo 26 d. či;; prasidės misijos, i 
kurias laikys kun. Dr. Ig. Česaitisj 
ir Andziulis, marijonai. Honie-I 
stvadiečiams ir apidinkės artimes
nėms kolonijoms yra didelė laimė [ 
sulaukti ši’i midijų. Visos kataii-l 
kiškos d-jos rengiasi viii in eo:rpo>* 
re prie šv. Komunijos. I

Alksnis.

irai dirba. Mirkestis gera. Pra- 
1 gyvenimas taip kaip ir visur. Na- 
Įnių rend<>s brangios, už tai, kad 

isur yra privažiavusių 
(ii juodukų tai be skai-

Budavoja miesto didelius mū
rus, stoti, tiltus ir naujas dirbtu
ves. Darbas galima gauti kada 
tik nori. Kas norėtumėte važiuoti, jku dirbtuvę, 
iaj adresuokite aut 
Avė., lietuvių svetainės.

, , . - ,• 1 šitame miestebarzdotą žmogeli. I

WESTFIELD, MASS.

Narė.

Iš mūsų kolonijos mažai kas ra
te. Žinia, iš kataliku veikimo y- 
ra daug. šv. Petro ir Pauliaus pa.

a ryt i. Be t n dar 
Ki li imtai atgal

tinkama ir valdžia ar ankščiau ar 
vėliau uždaręs. Tuomet b<- mo
kyklos žengsimi- ne pirmyn. b<-t 
atgal. Mokykla - pamatas mūsą 
parapijos. Pastačius mokyklą 
gautume seseris pranciškietes mo
kytojauti ir būt galima pilną is-uiu 
skyrių mokyklą 
pigiau atseit u.
buvo •įuinaiiv mas mokyklą statyti 
ir jau tam reikalui buvo surinkta 
api< $.">,(X)0. Parapijonai buvo nu
sitarę visi sumokėki po $25.00. Ne- 
kurie sumokėjo jau visus, kiti da
li. o treti visai nieko nėra davę. 
P< r kelis nudils tas reikalas liko 
užmirštas, t Sausio mėnesį parapi-

Koopmoija — kii ją ittpruti 
•— gerai daiktai. kapąrtdįa 
tik iš varto — yra iyri kKdM bi«- įjos susirinkime kun. S. Ccpanoniui
ninėnu riitemomj. Tat, pirm ati
darant kokį nonf koopojitjrį H* 
nį, rtftta MtoP**-

CLEVELAND, OHIO.

Sandariečių bėdos.

Sausio 30 d. š. m. “Sandaros " 
1<X kp. Įrengė prakalbas adv. Ras- 
t'-nini. kad gavus progą pasipini
gauti delei vedinio bylos "Sanda
ms ■' su gcrii. kun. Garmum. Ras-

drebančiu bals;; miksėdamas. A ė- 
liaus pasirodė kaine priežastis.

kad
rasos. pareikšti, 
k leidimu idėjos 

aukų gynimui

šaliai suriko tokį “apaštalą," ne- 
jau-č. kart yra skriaudžiami, iš
naudojami savą • žioplu vadą. 
Pradžioje kalbos Rastenis pažymė
jo; “Dramrai. nemalonu man pri
siminti. kad tai/) atsitiko ir ne! 
m-malonii lietuviams” ir t. •' 
kaip buvo malonu šjneižt verb. 
kun. Garmus.

Tolia;; kalbėtojas aiškino kaip 
šiuomi laiku “klerikalai“ turi už
valdę viską kaip via. taip ir Lietu
voje. Juokui išsistatė Rastenis, 
kuomet ėmė aiškinti kas yra “kle
rikalai” Dar daugiau kuomet č- 
įnė kalbėti apie kunigų easpadi- 
pes. : p.Sena, nudėvėta.; laisvama
nių kalba, advokatėlis pasipuošė.) 
Jn tokią “mokslišką” kalbą nu
traukė vienas karštas sandariems

VtifcUB sušuko:

Luk-
Pu-

nes kai kur jų maišosi.
Gir-lėjau kad mūsų kleboną: 

iro- gina išvažiimKi Į Pietinę Ameriką.’ 
■s.-<i- |R.-ikr-t 

liejyklas The II. R. Smitb Įves, 
urios dirba pilną laiką. Gr.- Pav?

na dideli būreliai darbininkę; vai- ’ino sa

Šis-tas.
Darbai žymiai sumažėjo,

mani

atidarys.
Darbininkai uždirba gerai.

ir yra šiumn laiku apsunkinti, nflj 
darbo dartėjo daugiau o užmoks^ 
t j pamažino. Žinoma, su kompei 
nija reikia kovoti, ne tylėti ir dirŽĮ 
ti kiek jie duoda. Tai darbininku 

(apsileidimas. |
■ Apšviete. j

1 Mūsų kolonijoj apšvieta žmone^ 
įjtcperdaugiausia išbujojus, *di 

.inasi. . Momieiės Įj-ajj.urįp juodo nuo balto neataįd 
j Ingo, \ aikni ius pa čia daug žmonių skaito

leivi' 'ir "Laisvę.” Paklausk, 
kode; tamsta skaitai tą šlamštoj 
gausi atsakymą, kad tai gera gi 
zi>'ia. Ar Tamsta esi katalikas

lems

BEŽDŽIONĖ IR "SANDAROKAS”
Vienkarl “*andar >ka- per girią keliaudams. 
Bematant, ant medžio beždžionę pamatę.

Iš džiaugsmo ji- kojoi aviu s

Staitra imu bežiūrint liežimi- nutirpo
O dantv- Iv2- vilkui jam vargšui ViurŠkt

malė.

Tai juoke-, tai kreip- -- už

Keblu.- 1;uip buvo ano padėjimas.. . 
Nei rėkti, imi bėgli jau ii> nemėgino.

keliolika minui'

Ir vi>a> nurimę- pradėjo dairytis...
.Noroj pr:e meiluže- medin nei ji- lipti..
Ir vos tik prie medžio ano jis priėjo.

liejo.
It ką g.i aš vargšu-, ji- mane, darysiu.
]š kur gi aš draugi,* šiam sviete Įgysiu? 

Mergino- -lieikuoia —- beždžionė* net vengia. 
Tad matomai -vietas — mums pražūti rengia.

Var vargas mums vargas, nenoriu aš žūti.
Tad ir “sandarokn" nenoriu jau bflti. — 

Jūs ir gi draugužiai laiku susipraskit. 
Kuopos “sandarokų” ko veikiausiai meskit.

Taip.
Tnr 

(a likai.
i u pa reikšti, kad yra vfei-kl 

Jei kuri pavadintam l* 
•ai gautum j akį. Vienų

stalo. Artumą ir dievą žaltys pi 
'gundė, taip ir mūsų katalikus gW 
d<> tie susmukę dvasioje šlamšti 

‘Pas gera katalikų neturėtų FiU’l 
lokiu bradų. Ypač tuose aanti 
se. kur jaunimas ir maži vaikuti 
auklėjami. Jtik tėvas skaitom 
vaikučiai jukoiasi kada tas h 
Įkraštis gražiai blevyzgoja. 1G® 
mamytė turėtų sudegint ir <M 
ginas išpirkt ir irnremt šlamŠtif*

čia vra viena bhrrrieriaus UrvĮ 
kuri plųina tuos visus nuodo* 
daro iš katalikų gerą gyveni 
Būtu gė'-ai kad katalikai -MĮ 
prastu b neremtų tokių iUMS 
kurie jięjns nuodus pardavinl

Mūsų katalikams yra užtH 
geru laikraščių, skaitykime 
būtent “harbiniRką,** 
gą. ’ “Varsą,“ jaunimai * 
moterys “ Moterų Dirvą.** 
ait pa nokinančių tikrų
rodymi). Darykim kdf 
remkirn savo spaudą o ne 
Tada mes hfadm ka 
ra tvirtą ir

išdėsčius visą padėjimą ir kad mo
kyklą reikės uždaryti arba eiti 
prie naujos statymo, kuri ateitų plojimu,.

. aOfiAAri ... '‘•v- - -—‘t r*--Ji « • ' -t. e



ARBIOS PRAKALBOS.

I* 7 valandą, po bažnytinėje 
jo bus labai didelės ir 

;|Į7*ibios prakalbos. Kalbės 
-^r. K. Pakštas, kurio kalba 

v? lįttp moksbnė, pilna svarbią ži- 
«wįą ir atmušimą visą laisvama-

bos žinovas — Bagobius išver
tė: “witli which he lived” (Į- 
vardis “w)iich” anglą kalboje 
nekuinet nevartojamas tie! as
menų; tą žino jau antro' ‘ sky
riaus vaikučiai; o. kalbą vks- 
pertas B. nežino. “\Vhich” 
vartojamas tik dėl daiktų. Sa
kysime: “She has a broom with 
\vliirli she sweeps her floor.” 
Bagočiškai išeitu” with wliom

>kui prokuroras pradėjo skai-

C 
M

t
S

rodis kaip įvairaus plauko be
dieviai klaidina žmones; kaip 
jie leidžia žmonėms dūmus tie
siog į akis ir protą, šalutiniai 
kalbėtojai bus kun. Garmus, 
adv. Daužvardis ir k. Pasta
rieji kalbėtojai suteiks daug 
juokingą žinių apie dabar ei
nančią šliakio bylą, kuri yra 
begalo keista, nupuškuota lais
vamaniu liurbiais, grinoriais, 
davatkomis, doleriniais teisės 
ir teisingumo reiškėjais, veid
mainiais, keleiviškais dvasios 
ubagais ir kitokiais klaunais.

Šių svarbiųjų ir žingeidžiu- 
ju prakalbu nepraleiskit nė vie
nas lietuvis, visi sueikite, nes 
užginsite tą, ko savo gyvenime 
da nesate girdėję. Betogi ma
tysite kaip galingai pasirodis 
mūsų mokslinčiai sandariečiai 
ir keleivininkai; kokius KLAU 
SIMUS jie duos Dr. Pakštui.

NEPAMIRŠK DIENOS: 
UTARNINKE pinnasai didelis 
vakaras.

iii“ liepė sekti “San- 
'traipssi. Ponas “eks-

prašo .'kaityti lėčiau, galu ga
le nebesutinka >u slinkio verti
mu. kritikuoja ji. verčia sa
vaip (prokurorą.' su teisėju ir 
pri.'aikintaisiais juokiasi), pri-

i
fe*'

T

ŠLIAKIO BYLA

nai ]>ra.'idčjo pciuy"

liudyti

mantinei!. i 
taip sumaišė

užsidaro. ’! 
stam žmogui 
baisus, bet

Žinąs.

Uolia

ia!ikmia> pr;
m-būt;-. t;::

•X" galo negražu ir gčd;’...

s Bagočiim pa si at\ l;i'
K pasilakė <>>ą> vii•Šalimi i

tvėrimu: žinąs n e,lik 1.
A' dyną. bet r pa t j 1-aiĮfe- žod. esą- nvkv' •'t’jmi:

rre tik Amerikon •. b‘-t :K pasauly. Ir. ž: nmi'.a.
damas b>kii;> ž< >dy uit'

lu

£

į.

t?’

kad “<lavatk:i 
je reiškia “H<‘ 
neintinmoja 
tik ot -:iii žn > 
kurnant inėjan 
advokatui, r"

liūdinink

suaugu.' mo'.
dėilis doj-rmi;i
r ožy t i. : 
gando i 
tik pr:<

džios kvi<-> l‘T) K

f
*
i-

i

man tik buvo 
minta apie ta

Prokurorą'

‘‘kur aš tavęs prašiau bm:
džios liūdininku. kada'..’“

Bag. -- Tropai' mnan'
myn.

Proknrma'. Aš 
šian būti liūdi ninku

buvo sudovanotos mūs^ dnra- BingeHutė ir O. feandariutė. 
gy*4£s prielankiausią biznierių. , šokiai, kurie įvyko prieš 
GrąĄoi^usd P.1 &«uju.s:metus, buvo be pąsvk-,

inių. nes nariai nepasidajbavo 
kaip,-gitais sykiais, išskiriant 
-JĄ šStfikaitę, kuri daugiausia 
jiisidarbavo, nes pardavė daug 
tikietą iš kalno, taip-gi ir Jo
mis Kalinauskas ir A. Kariaus- ' 
kas smarkiai dir)x>.

Alenutė.

$5.00 auksu, J. Dilis mane kiu
ri ng setą, vwtĄ» $*.()& zk sir 
įlabro žiedą $5»00. ę^.rtinĄ 
mūsų draugijos naikins sif 
svarbiais bizniu reikalais visa
da kreiptis pas juos. Biznie
riams dr-ja taria gilios jaulė- 
kos žodi, taip pat ir visoms 
darbuotojoms, katros dil iai.

Narė ten buvusi.

UŽ MUŠIMĄ KALŽJIMAN.

BRIGHTON, MASS.

rinkimą sausio 12. 1925 
rinkta nauja valdvba:

John Ohevk t«|» nuteistas 
gilėti jankis urėtus ir vieną 
dieną už užjiuoliiną ir sumuši
mą lietuvio So. Bo.'toniečio‘Dambrauskienė, fin. rašt 
Prano Navicko. Į Raudeliūnailė. prot. raši

kuriuos Į
vė! at.'iima -■ pasidaro “ek>- 
prrl;i'" tikru klaunu. Proku
rorą.' mato oks|Hjrtr pilniausi

CAMBRIDGE, MASS. nė.

liet

d žiūrė laukan.

i: t i.' v a m a n i š k o v o d e v i I i a u' 
!;■'. Kiti daug žioim-sui i

Iš
piltu.

šint skaniais valgias r saldžais 
gėrmais.

\1si į ba|ii!!
Kviečia Rengimo Komisija

MESĮTPRANTAMA EKS 
PLIOZIJA,

Barre, Yt. -- Nežinia kodėl

nu name. Viena moteris tajx> 
nžnni'la, o p-nki žmonės sun
kiui sužeisti.

KODĖL NEGALĖJO
ATEITI TEISMAN.

Springfield, Mass. — Lenkė 
Carumvska laivo .-luiri-štuota už 
iiiūnšuino piibluvim 
tu buvo į>o kaiįvija. 
ieisnio di.'im 
Puklausta ko< 
'man ;il sakė.

Kai atėjo
Heli Uejo. 

neatėjo teis
ia! lietu rėjlis

J 1.. \ yriu 1S kuopa laikė mė 
piešini susirinkimą va.'urio 1 d. 
IltėJū. Įx>bažny1 inėje -vetainėji 
juroj pu .'Uiiio>. Nauja valdy

iausiai nauju mir

'4 <!.
buvo išrinkta '-ausio 
užėmė vietą. Dvasios 
;-i*rb. P. J uškaitis. pir-

iv Motinu Divm-.. I)«-1

lipo ir vyras tu ■

ji

APKALTINO 50 ŽMONIŲ.
11 niininkė — A. šliužiutė.

Įpirni. — į-*. Kisielis. prot. rašt. ■\ isits 
•-!— K. l.eiikauskiutė. fin. raŠt.'mą.

muzikantai

be- i
op nu:-;

Pempė

M

Reporteris

RUOŠIASI PRIE SEIMO.

•eimo Ih-ngimo ko-
i >;ivo susirinkimą

Nors daug nariu

Marion, 1 I
i i c’rino 111

>:'.ali!'

ou

dieno.- .priiiuttu

><-;uiiiu

■ka. knyįgii sutvarkyt<>jai v— 31. 
i Jaąkauskmtė ir K. Bukavvc- 
I kiitfę. Nariu neuutžai susirin- PARAPIJOS BALIUS.

Dar-

u.

I. Kalinau'- į

šokiu svetainė itainna, 
Hali, ant vasario 24. 
įkirta: :r apgarsinimai

Vajines - prakalbas- 
“ngti panedelv iro moti

į Nutarė surengti teatrą dvi 
j pavapi jos naudos. Gerb. kum- 

j - u : s :.. 1:. a...

; ypatų: pirm. V. 
pageli). V. Medo- 
mtis. V. Tamuliu- 
m: Savilioniutė ir

Rep.

VARGONŲ KONCERTAS

■ntinimas ir koncertas 
• (ii'ieie ('.augybę vieti- 
.iinkiniu lietuviu. Baž- 
v’o kiminu žmonių. Bir

i'.ur kaimynu

g m

rupijos svetainėj;
gatvė:
4 vai.

Pra

viena. k;iu t:ni<a 
leisim o antra, t
remsite, nes atsiminkit ; 
gilieji kad parapijai pini 
jbai reikalingi siimažinim

KONFISKAVO 200 STATI
NIU A.LAUS.

Woicestcr
■ Dro..’ oi.-i.

ILD.K.S. CONN.APSKR 
I VALDYBOS ANTRAŠAI

o ” F'abijolė“ knygutės. Vei 
šaltis bus perstatyta.' gavėnių, 
laike, nes yra tinkama lošti darbuojasi skolų mažinimui 
advente arba gavėnioj. Akto-'Tad-gi ir mes vis privalom pa 
i'iąi išrinkti geriausi. Svarln-s-■ diybėt parapijos naudai. Tad-į L. D. K. S. N. A. APSKRIČIO 
nes roles vra paėmę: A. Slinžiu- gi nejiamirškit minėto baliai 

ne< geriausi nmizkantai gri<- 
lietuviškus ir anrorikoniškn-: v-e-p r"’

tė. <). šimbėlaitė. E. Len 
kiute. Joną.' Kalinauskas

Vineiiina.-
! Naujos

Ta i])-gi ir kiti 
narės prisirašl O.

j IŽDININKAS

VAIDYBOS ANTRAŠAI,

kokius

lis pi
ijegą alsi 
tinkamai

JIontNlo. M
- .1. .Tnr.>J:

te 39. Ma

EXTRA EXTRA
DIDELIS

1>O to 
ojams

Ten buvęs.

VAINIKŲ BALIUS.

Ma--.: ij m 
tmo' 1 )’;!-:•■

: ui'-

v-’tainėjj

pilnam j

no-, iiiob'ty- 
inikavę mar- 

■ vi<u pusiu 
rėjos, pr'u- 1n 

optyni ■‘■i'čjai. 
pr<-n<lč vąiniku vertę.

t'AMBlllfMlK'H’J-s-du ariju šeftuy 
UŲ JUUilui t«o •’> kamlianiius ' 
<i#if improveiuenuii. -leki r 

•jninvUiu ir daržo.
ir jniraiikiaosioj vietoj: pr
<iž *'.bu 'lamu.

Ir vėl iuirseiuis S<>. Bosto
ihMų. 3 šeimynų tumias, remiu apie *43 į 
ant* mėnesio. prie Itrmuhvuy. tik. I

INVESTMENTAS i
Parsiduoda pigitrusla kaina ti’.ją .auk
ščių, keturių šeimynų plytinis namas, 
kuris dundu meM»ių jeHtų *3.80(1 
vinitikas EDGArt \V. VARY. 10tf Main 
Sr.. Brockton, Mass. Tel. Bro^kton Gll" 
arba Muin 0892. (b'7)

II- . CAMBRIDGE, MASS.

kiekvienitl. ■ Aipš parduodame naujus Ii 
imi’kiuih’j s,'nus kanis’ taip-gi taisomi’ 
ekė Įjuos. Turime dengtu Cadillac} * 
ne. n kam il<un parsaiudom veselijoms;^ 

;k‘p<r’TcštyTioms ir laidoiuvėimį 
krejpkiiė' kfto- .Patarnaujame dieną ir naktį. r‘ 
. 3G1 \V. i -peehgoįįgy Garagdmvind-. 
- ------------3— įso? St- Cambrjdge, Mhss. F17)y

Jreg. S. V. į Ofise.

Neatsidfkit ant riebaluotų mo»ėių, 
kuomet jums kutinai reikaBnpis lin:- 
menus! .

PADĖKAVOBĖ
(; : ■ SOI . Pine*

sytas žoles, kurios mane sveikti padai-#. 
'IMvejau vĮdurių didj. sukjųtf j<m». skil
vio uedirbimų, galvos skaudėjimo, nak
timis nemigo, dieglius viduriuose Ir nie
ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš su- 
naudojau jūsų žolių dn pakeliu No. 
SMJoA, tai tas visus nesmagumai nuo 
įminęs dingo ir veliju kiekvienam žmo
gui kreiptis pas žnkaiij sn negerais vi- 

| dūriais, o tos žolės ir jumis siii'r.isys.
Prekė GOc. už pakeli" A >uisk 10c., 
o gausi visokių ronų ir knygų ketalefa, 
Adresuok tain;

w M ZUKAITIS
: 449 Hndson Avė., Rochester. N Y.

i PAIEŠKOJIMAI
Į AŠ Miknius KAMANDL’LIS, prašau 
,yixij pažįstamą, u ypr.c Daugi) parapj- 
i.j'.s, P.nkauėiiškili kaimo, Kumandulią, 

jp'1'- ItibaC.aU'ką, atsiliepti šiuo 
:šr, : gu l-'u.x<>n St.. Muntęilu, Mass.. 
ipleiūžiti Ameriką 1(1 balandžio k. 
Lietuvoj lankysiuos idose vietose;

f vimomet buvo pagelbin^n gyduole. Jis yra 
puikiausia ir ’.abiaa«iui patikėtinus iitii’ 

t mentes, koki tik pinigai gal. nupirktu
Xvra tikrasis, jei neturi INKARO \a;s- 

f baženklio. k
F. AD. RICHTEM * CO. 1 

■{104.114 So. 4thSt.. Brookly., N. Y?
ląy, i .asmenyse, žiežmnriuose. Anždvn- 
i-y, Aiovi'J ir ut (Aloj

Bostono Draugysčių Vai-į 
dyhy Adresai

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.

South Boston 7.»i U—j.
šo. Bustom, M

.: . n.i
40 M.

7 W

So. Boston, Mtiss

M.

M:r
So. Boston, Mass. 
įsirinkimus kas tr-j 

čia r.o'lėhlieni kiekvieno mėnesio, 2-r: 
valandą po pietų, parapijos salėj, 49: 
E. Seventh St., So. Boston, Mass,

DR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. Zičkienė.
203 AV. 3-rd S r., So. Boston, Mass.

Vice-Pirm. — A. .TanuSonieim,
1426 Cohimbia JW.. So. Boston, Masj. 

riti. Rašt. — O. SiaurieuS,
443 E. 7-th St.. So. Boston, Mass. 

J'in. Rašt. — J. Keys.
11" G Street, So. Boston, Mass. 

ž<l. — f). Staniullutė,
105 G-th St.. So. Boston, Mass. 

’varkdarė — O. Mizgirdienč.
ICrl Gth St.. So. Boston, Mass. 

draugijos reikalais kreipkitės visados ’ 
protokolų raštininkę. Draugija laike 
savo susirinkimus kas antrų utarnin- 
ką kiekvieni mėnesio 7:30 vakare 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės. South Boston, Mass.

KRIAUČIUS
Kriaiivius A. SIMOKAITIS pAr-

sūkius vyriškus <Ir:;bužius ir £0r;Įi 
padaro. I’isfau, negu kur nors ki
tur. Taip"; išprosina ir ištaiso senus.

A. SIMOKAITIS
344 W. Broadway, So. Boston! 

(Antros lubos)

Tel. So. Boston 0823 .
Lnrruvis dantistas Į 

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) I

425 Brtadway, South Borton |
Ofiso valandot: ;

nno 9 Iki 12:00 ryte ir nuo 1:30 
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 Tai. vakare. 
Ofisas uždarytas suba*os vakarais 
Ir oedėMJenlaUc.

1

Jtel. S. B. 4000

DAKTARAS
ĮI. LANDŽIUS-SEYMOUR
! • Lietuvys Gydytojas
i 772 EAST BR0ADWAY
i So. Boston, Mas*.
Į VALANDOS:
j nuo 9> fyte iki 9 vai. vakare.

Išpardavimas
Su labai

tavorų,

llplg’11

nupigintoms kainoms, Visokių drabužinių 
ant 877 Cambridge St., Cambridge, Mass.

pas A. K. P0TEMBERGA

yki i mr-tus mtsipirkti pigiau dm 
V;<ka< bus Tai]> mtpigima. kad <■

cl’loti
r

■igijiu pa r dilo

kad nepamirštu mane j>

Išpardavimas tęsis vieną sanvaite prasidės Utarnin-

TeL So. Boston 270

J. MAGDONELL, M. D. 
GoMma tuUkalbiti ir lirtuviikai 

anso valawdo«: Rytais Iki 9 vai-
Po pietų nuo 1—1 
Vakarais nuo(J—9 

536 E. Broadway, So. Boston

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JO* 
VALDYBOS ANTRAAAI

Pirmininkas — J. JaroJa.
562 E. 6-tk St., So. Boston, 

VIce-pirm. — J. Grnbinskas,
157 M Street, So. Boston, llam 

Prot. Raštininkas — A. Janušonis.
142G Coinmbia Rd., S. Boston. Mae 

Fininsą Raštininkas — K .Kiškis,
8 Hatch Street So. Boston, 

Iždininkas — L. švagždys,
111 Bowen f t. So. Boeton, 

Tvarkdarys — P. Lančka,
395 E. Fifth St., So. Boston.___

Draugijos reikalais kreipkitės ▼!>» 
■los j protokolų raštininkų.

Draugija savo susimklmua Laiko 2-n 
nedėldienĮ kiekvieno mėnesio 1-ma vai 
po pietų parapijos salėje. 4fla Stovent’

D. L K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
IRMĮNINKĄS — V. Zalieckaa.
514 E. Broachv.av. So. Boston. Mfl” 
ICE-PIRM. — Povilas Rnka.
f'5 C Street. So. Boston. Mass.

I’Jt<’T. RAST. — Antanas Macejuna*
450 e Soventh St.. So. Boston. Mass 

IX. ItAšT. — Juozapas Vinkoviiču->
fOG E. Brnndtvav. So. Boston. Ma.s-» 
ASTERIUS — Anilr. Zalierkas.
C11 E. Fifth St.. So. Boston. Mass 

IAR.kM.KA—Kazimieras MIkaUionis. .
90G E. Brna<lway. So. Boston. Mass 
D. L. K. Keistučio Draugija ialko sd 

o mėnesinius susirinkimus kas pinas 
edčldienj kiekvieno mėnesio, po nnni. 
P4 M’nshington St.. Boston. Mass.. 
:20 vnnhvlą po pietų. Ateidami n’ ' 

susirinkimo atsiveskite su savim Bau
ginus nnnjų nnrlų prie mnsų drangljo? 
prirašyti.

Ms*.

Msb-

18 METU SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

399a W. Broadwsy, So. Bostoa
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak.

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
v*l. 9 Iki 11 ryte. 1 iki 3 po piet

T Iki 9 rak.
389 Broadway, So. Borto®.

Tat So. Boston 2881.

T«L Brockton 5112—W.

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKA8)

706 Mato BL, MoateDot Haa.
(Kaap«a Broad 8tmt)

Vasario-Feb. 17 ir tęsis iki 24 d., 1925
Gerbiamieji 1 ietnviai. nepamirškit tos progos, bet pasiiiamlukit. Kas ateis i 

mm u ■ krautu vę. tas bus užganėdintas ir nepamirš mano aut Toliau.
Prie progos pranešu gerbiamąja; visuomenei kad nžiaikati visokiu n-ikalmgiĮ 

šeimyuiškij gyduolių atgabentu iš Lietuvos, kaip tai: remum'li::. liepžiedžiu. pelninĮ 
ir visokiu šakniu reikalingi] dėl pagerinimo sveikatos.

Pą Idilei

nurojo.

Tš kalno tariu Tamstoms ačiū už atsilankymą.

A. K POTEMBERGAS
877 CambridgeSt Cambridge, Mass

sutrikti, 
didžia u- 
Dnvnno.’

antrą - 
M. Kil 

daugiau.

(Suprask

jiL palaikė ji prokurorui. <'i:' 
\ paplyto irai 'iaii'ias kvntoįi- 

piasis toi'mr.
Toliau prokurma' klausinėjo 

apie tuo' žo.lziii-. kuriuos jis 
užginė. Pirmiausiai įklausė 
kilip ji' '• ’ <’i.-i: ‘‘su kuriomis 
.gyveno.“ Tai jx>nas anglu kal

v:.na A. Janušonienoi.
B. (‘iiinienei. trečią 
moniutei. Buvo ir 
katro' buvo vertos dovani), bet 
kad visiems negalima 
tai buvo teikiama tik 
,'io' garbės dovanos.

NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriauaį paikutinį patarnavimą, todėl verta pas jį 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
890 E. 6-th St, So. Eottcn, Mm. Tel. S. B. 0183-W




