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Krikščionys darbininkai vie

nykitės t Spieskites į vienin- 

tėlę darbo žmonių organiza- 

• ei ją Amerikoje Lietuvių
I Darbininku Sąjungą. •
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SUTINKA MAŽINTI 
LAIVYNUS

( -t -

PRITARĖ. 
. v

Anglijoj 
premjeras Lloyd jGėorge 
kablegramu pranešė Baltqu- 
rm, Anglijos, delegacijos 
viršininkui prie nusiginkla^ 
vimo konferencijos** kad 
pritaria Amerikos sumany
mui mažinti laivynus. ’ .

• / ___________________________ ; y

NIEKO GERO NESI
TIKI

Berlin. — Vokietijos laik
raščiai—užsiminusieji apie 
nusiginklavimo konferenci
ją, rašo, kad Vokietijai iŠ 
jos nieko gero nebus. Rašo, 
kad Pranei j a turėsianti liuo- 
sas rankas.smaugti"Vokieti-• , f' 4
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DARliNlNKįl REIIHAI.
' MiMUSTlrtS AL&AS.

J ‘

New Tonkl Gdežinke-
« Re

lių kompanijos išsiuntinėjo

" A
.4- . ’

Organas Amerikos Lietuvių. 
R. K. Švento Juozapo 

Darbininkų Są-gos.
1

“DARBININKAS”
*—-Eusta—— 

pTARNlNKAIS, KETVERGAIS JB 
SUBATOMIS. ■

Jkfetama
Užrubežy metams [••••• ••••»••• B.OO
Bostone ir apylinkei metams..,. 5.00 

^Darbiotnkas”
300 BuoAmvAY, Boston 27, Mabb. 

. 2'tf. Šou Ui Boston 630.
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Kaina < centai^
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OHIO IR MICHIGAN L. D. S. (fefatiB#, kad kuopu .valdybos į 
KUOPOMS ŽINOTINA.

š

'KIEK ŽUVO DARBI-
~ NINKffl ' .

VJaMilngt^ -^fKDasyklo- „
:se*ir akmeny&ioael per 1^^ sava ‘ darbininkų unijoms 
motus *Suv* Vaistuose žuvo " * *
2.093 darbininkai, jų sužeis
ta 2061000. Įš visą toje sri- 
tyjedarbininįų dirba1.088.- 
000. . . .

NUKAPOS ALGAS.
.‘i . ' »• -•

Dėnv&r* Ooip. Fuel 
Jron . Co. pasitengusf nuka^ 
poti darbininkams algas ant 
30 nuoš. Darbininkai tam 
oriešinasi ir gali kilti strei-* 

kas.

tfti kreiptų clomę. Manau, kad 
kasdi&kkitn dalykų, tai. duos.pa- 
ąiškiiiiimis valdyba, savu Iaikiį, ■ 
kuomet turės piVfūį.

- ' * ' 1

Naujasraštininkas.

LDS, Ohio-Mich. apskričia 5’<ta« * 
ativaži/vinias Detroit, Mich. buvo 
nominavęs gerb. St. Stėpulioiiį ( 
apskričio raštininkus. Kad i& 
vengus nereikalingų klausimų ne. 
vietoje, šiuomi pranešu,, kad da
bartiniu laiku raštininko pareigas 
eina gerb. St, Stepulionis, 1117 E, 
72-nd St., C/Įeveland, Ohio, ’Tai- 
tą, Visais apskričio reikalais kreip
kitės prie jo.

Jurgis Kuzas,
i :

■ Buvęs Košt.

tt *

i\Brangūš vienminčiai LBS, vęi- 
kčjai Jr nariai: Mes esame'šio, 
šalyje prislėgti ir pavergti bešir- 
džių Ji? besąžiningą kapitalistų 
jau antiu įlietai kaip mus nedar- 
bas slegia, O kapitalistas juokia- 
si is darbininko žmogelio sau va- 
žinčdamasiš auto/hobiliais ir rū
kydamas cigarus, mūsą prakaitu 
uždirbtus, 0 mesį ką. turime? 
Mums lieka tik skurdas ir dar ga
lim pažiūrėt į ją “good time.” 
Ar mes ne to paties Dievo sutver
ti? Ūla mes patįs esam kalti, kad 
gyvenam kaip tie'kiškeliai (zui
kiai) iioprigulėdami' prie darbi
ninkišku organizacijų. Gaila tų 
neorganizuotų darbininkų, ypač 
lietuvių, kurie neprigųli prie L. 
D. Sąjungos. . Ar-gi nebūtų laikas 
susiprasti ir eiti su darbininkais, 
.išvien ieškoti teisybes, kurią leng
viau pasieksim suspietę .visi į L. 

:D. Są^gą, vienintelę lietuvių dar
bo, žmonių organizaciją.

Gerb.-Ohio ji’ Michigan-LDS. 
kuopos, dabar geriausias laikas iš
auginti savo kuopas. Ateina ąd-. 
vento laikas kuriame susimažim 
pasilinksminimai a'prasideda rim
tesnis veikimas. Tai patogiausias 
laikas s-dąrbmĮnkiška klausimą 

i risti ir ndu jus narius prirašinė 
ti prisilaikant Šio apskričio nuta-. 
rimų- ...
peikia, laikytį; kiek galima tan

kiau šuisrinkinnis, traukti dan- 
. giau publikos ir ne tik vyrus, bei 
ir moteris bei mergaitės. Laimin
gesnes yra tos. kuopos, kurios tu
ri veiklių merginų,nes** jos duodą 
pavyzdį kitiems. O mūsų, kuopo-. 
se uepėrdaugiausia randasi tokių 
nerginų. Šiame apskrityje yra 
kelios parapijos turinčios lietu- 
Aus klebonus o neturinčias dar 
U D. Sv kuopų. Tokia parapija 
vra Saginaiv,. Mich., kur randasi 
daug lietuvių , su lietuviu klebenu 
Ten reikėtų suorganizuot L. D. S 
kuopą. Detroite, Šv,. Antano para- 
rijoje, kur klebonauja kun. J 
Bereišis 'yra gera dirva naujai 
kuopai. Šv. Petro parapijoje, 
kur Aleboiiauja kun. J. Jonaitis 
.ir-turi naują bažnyčią. Jau se- 
nai spėjama, kad bus nauja kuo/ 
na,.bet vis dar nesigirdi apie sit- 
riverimą^' Be to dar yra didelių 

^miestų, kur gal randasi veikėjų, 
kįip Toledo, Ohio, Cineinati, Ohio 
ir'kiti. Veikęjams reikėtų' atsi
šaukti į centrą, ir nutvert naujas 
kųopaš kurios žymiai prisidėtų 
prie greitesnio atsiekimo darbi
ninkų tikslo/ lu be to dar atneštų 
didelę naudą' patiems darbinin- 
kams-ėms. • 1

LDS. Ohio ir Mėhigan Apskri
ejo Raštinfhkds.

Stasys Stepulionis,
. 1118 E. 72-nd St. 

, Cleveland, O.

OHIO IRMiOHIGAN ii. D. s. 

APSKRIČIO KUOPŲ 
‘ ŽINIAI. *

. i. I, n.r.l.-* (

: Paskutinis suvažiįvimas LDS. 
OhioAlich. apskr, yra ųutarę^ 
kad WS1 kuopoš duotų apskričio 
raštininkui pranešimus apie' save 
darbuotę. Kaip tais iš rengimo 
prakalbų ir Šiaip kitokių pramogų 
bei prirašinėjimo narių ir k, ku
rie neštų naudą mūsų organizaci
jai, mums patiems ’ bei visueme* 
nei. Nė visos kutfpdtypŪŪG ap«k 
nutarimu Nė visos prisiunčia aps- * ik 'tek. b. a tk Kr .

>

■*; pranešimus apie konferen
ciją, kurioj turės būti kal
bamą apie algų numažinimą.

- - - ‘.K L . . ■ * .
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ANTRAS POSĖDIS.

— Didžiųjų 
valstybių delegacijos antra
me .nusiginklavimo konfe- 
.rencijos posėdyje paskelbė, 
kad priįma Amerikos pasiū
lytą laivyno sumažinimp pie
ną. Dabar prasidėjo smulk
menų apdirbimas. Anglija 
nori, kad* šubmarmų būtų 
mažiau, negu Amerika pa
siūlė. -

/

PASIDIDINS BEDAR- 
■ B1Ų SKAIČIUS.

; ’ > • - • > 
' Wa$1tington. —7 Prie sta

tyčio karo laivų dabar dir
ba 400.000 darbininkų. Jei 
dabartinė'' nusiginklavimo 

i konferencija‘nutars, mažinti 

 

karojtaivų skaičių, tai visi 
$ a^a-rlmrinkai-ntet^š.idai> 

bo. ■' -
__----- -------- .

NEKLAUSO NUTA
RIMO.

Be^rid«s.^Alijantų am
basadorių Taryba nuskyrė 
rubėžių tarp .Albanijos ir 
Serbijos. Liepė serbams 

' pasitraukti atgal iki nusta-. 
tyto rubežiaus. Tai Serbija 
atsisakė -pildyti ambasado- 
riii Tarybos nutarimą.*•

NORI GAUTI PETRO
GRADU

Kopetthagėn. — Anglijos 
valdžia dęrisi su Rusijos 
sovietų valdžia dėl' Petro- 

'■ grado. Anglį ja nori tą mies
tą paimti savo kontrolen ir 
vesti plačią prekybą su Ru
sija.

DIDĖLĖ SUMA KE-
y .LOm .

I «

•• -W.aMngt^ Korigre- 
$ sas perleidobilių, kuriuo pa- 
* skiriama $75.000.000 keliams 
statyti arba taisyti. ‘ /
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ALSĖDŽIAI (Telšių ap
skrities). — Pirkliaus Čia 
būdavo trys pradinės mo
kyklos, o šįmet dvi begyvuo
ja, o traktieriai A neblogai 
gyvuoją. Mat: alsėdiškiai 
geriaus trąktierius palaiko, 
negu mokyklas. Ar ne lai
kas stoti prie šventos blaivy
bės ir mokslo. '

Žioyas.

Ž-
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ŽUVO 16 DARBI
NINKU
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TKusfe’n^ton. — Japonijos 
delegacija džiaugiasi Ameri
kos pasiūlymu mažinti lai
vynus. "Tam pritaria ir sa
ko, kad per tai anglo-japo
nu sutartis savaimi išnyks
ta. ■

ALAUS KAINA.

. Mihvaukee, Wis. —- Pra
sidėjo legalis alaus pardavi
nėjimas, Parsiduoda dėžės 
su M buteliais.. Dėžes kaina 
$5.25. •, *' • . .. '

<■

' JAU PLAUKIA Į PA
SKIRTĄ BUVEINĘ.

' «W * 11 ! - ’ “ *

KonsiantlnopoUs. — Ang
lijos; laivu Cardiff plaukia 
buvusia Austro-Vengrijos' 
Imperatorius Karolis su 
žmona į Madeiro salą. Ant 
tos Portugalijos salos ex-im- 
peratorius bus iki gyybs gal
vos.

BeA -r- Aliejaus dirb
tuvėj Otzheime ištiko baisi 
eksplįpzija. JLO darbininkų 
vietoj žuvo, o 30 sužeista. 
Nuostoliu už 25.000.000 mar
kių. ■ f ' )

^EXSTRA!t!
AR SKĄITEI

Jet da neskaitei “perkūno” 
No 9 ta stenkis kuogreičiau- 
siai ingyti -Jei nori linksmų 
juoką turėti atsiųsk “Perkū
nui” ant tūdeto i$c., o “Keri 
kūnas ” tubf pas tave atsibala- 
dos/ ‘ x

“PE^KtlNAS”

■ »

I
r.

‘ A »

BALTRUŠIAI (netoli 
Pilviškių). — Pirmutinė
mis spalio dienomis čia. įvy
ko baisus atsitikimas; Vie- 
ną naktį (rudos tai buš iš J 
ąd sp.) trys plėšikai čia me-- 
gino įsiveržti pas keletą ūki
ninkų. Pakėlus truksmą 
plėšikai pasileido gelžkelic 
sargas išbėgo laukan.- lir 
matyt norėjo sulaikyti bebė
gančius plėšikus. ; žmogžu
džio peilis nusiuntė tą nelai
mingąjį sargą amžinybės 
sritysna. Tuo nekaltoržmo- 
gaus nužudymu besivij antie- 
ji. žmonės taip įtūžo,' kad su
gautuosius plėšikus, kone 
miifeai Užplakė. Tie plėši 
kai buvę iš Barzdų; du grį
žę iŠ Amerikos, vienas iš Ru
sijos., Tebūnie amžina gėda 
tokiems pareiviams. "

J. Paukštys. 
u z <r .

r ; ' - * l

^DLIŪŠIAI (Jankų Vai- 
Maus), —- Aplinkinėse gi
riose čia ilgą laiką slapstėsi 
keletas jaunuolių nuo karei- 
vijos. Bet dabar -“nesu
laukdami jokių permainų” 
patys eina pasiduoti karei
vi jon, kur jiems teks ištar
nauti paskirtas laikas ir pa
baudų paragauti.

Į.PąuI$stys.
• ...................... 4 ' ■

ŽEM. KALVARIJA.
Čia 20 d; spalių buvo gir

dėti griaustinis. Tad retas 
tokiame vėlame laike atsiti- 
kiinas/o 25 d. spalio, pasiro
dė pirmutinis sniegas. 1M 

. šioliai dar mebuvo didelių 
šalnų. Gyvuliai dar tėbesi- 
gano laukuose. Žmones be
veik visi yrą pabaigę laukų 
darbus; dirvas suarė, daržo
ves nuėmė, mašinavoti Ir-gi 
baigia. Derlius buvo vidu- 

pirkinėja auksinius ir sidab- 
akėdami

; (7ORKT APIK RUSIJA
.B&Itn. — Tik ką iŠ Mas

kvos atvyko Maksim Gorki, 
garsus Rusijos rašytojas, 
pasakoją apie blogą žmonių 
padėtį žemiškame- rojuje. 
Gorki giria Amerikos- tei- 
kiamą pagelbą, bet sako, kad 
darbininkiškoj Rusijoj yis- 
vien šią žiemą/ išmirs badu 
apie 35.000.000 žmonių. Sa
ko, kad tik didelis kapitalis
tiškos Amerikos' veiksmas 
galėtų bądot šmėklą; nuo 
darbininkiškos Rusijos ati
tolinti, bet tokio milžiniško 
veiksmo vargu galima tikš- finis. Spekuliantai labai* su-' 
iis.’ O tas, ką tatdps 
dakusfOB Žemiško rojaus gy- rimus pinigus,

W ėsą tik lažas labai augŠtas kainas,
■ ... - Į . t

. STEEIK^.
» ....

į ” ; ■ i

Scrąntafty Pa. Šio mies
to ir Dittštono metalo dar
bininkai sustreikavo dėl al
gų nųkąpojįmo< ^Igos nu,-: 
kapotos po 16c. valandoj,.'

PAGROBfiDAUG 
MOONSHINE.:

___-A .

į Pittsburg, 
hibicijos agmtąi buome L- 
0(»gaIIonįyyE5,;W.Ev3y 
ų naminės ir daug kitokios 
•ūšies svaigalų.. Suareštuota 
10 žmonių. • '

• • Į-------- \ ‘

SUSTREIKAVO' ROĖ- 
siuviAi: .

. * «i""r X J

New — Prasidėjo
ūbsiurių stre&is. Streiko 
ridai skelbia, kad 3.000 
dirbtuvių darbininkai mete- 
darbą. Bet kompanijos skel
bia, ’’ kad 60 nuoš.' darbinin
kų likoprie darbo.- * * a !

' KIEK BEUARBLAUJAii 
$ —. -

Ncw ToĄ -r Miesto ko- 
misijonieriaus surinktos, ži
nios rodo, jog tame, mieste 
vra 343.000 bedarbių* Be 
n daug yrą tik dalį laiko te

dirbančių! ’: ‘ i fi h."

PASIRAŠĖ KON- 
", TRAK^A.^

■< Roahest^ —• Spaustuvių 
larbininkai be keblumų at
naujino'kontraktą su darb
daviais* ■'

KRISIU Amu KAL-
' r' $AIS*( ■ ■

: Septynias
dešimt korpotaęijį- & asme
nų prisipažino kaltąis per
žengime anti-trustinio įsta- 
tymo. i-

* ■* 
A

STREIKAS PRADEDA 
KRIKIPL

: ■ Newark, tN,' J1 New 
Yorko apielinkių pieno išve- 
žiotojų streikas * tebesitęsia, 
bet jau apsireiški ženklųjį 
rodančiu krikinią. Newatko 
pienei ’išvriūotojai 
nubalsavo grį&ii darban*

* 5

.t

1

U.

KIEK KOMUNISTŲ.

Rusijos sovietų organas- 
Pravda, išeinąs Maskvoj, 
rašo, kadWąopoj.kdmim&’’ 
fų esą 2.8M0O& Rašo; kad 
Rusijoj esą 500.000 komu
nistų, Vokietijoj 360.000,, 
Franci joj 130.000, 'Norvegi
joj £7.000, Italijoj 70.000.

. ' ’ s '* - . I
* L . , -."A

PLIEKI A BOLŠE
VIKUS. .

■ »

Vienna. —r Ukrainoj suki
lusieji žmonės sūmušineja 
^bolševikų jėgas. Ties Kievu 
Ukrainiečiai supliekė keletą 
raudonosios gvardijos divi
zijų. Mūšiai dar tebeina. 
Trockį liepęs savo“ jėgoms 
pasitraukti iš visos Ukrdi- 
noį. jfaį Aešiuįojo Dmepril 
kranto. A ' 11 ?

JT
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Į PAKLAUSIMĄ ATSA
KYMAS.

t

Svarbus ... 
$Pranešimas i

Gerbiamiems $ 
^Klebonams, g 
0 Tik kį išėjo* iš spaudos 

3? .labai parankus ir rūpės- 
tingai sutaisytas KATE- Sy
KIZMELIS vaikučiams lt 

it prirengimūi prie Pirmos
Išpažinties ir Šv. Komuni- Ji 

|t jos, .“Pirma Išpažintis.” 
fį Gerb. Klebonams duod&- Ji 
|i me specijalę kainą, už 100 
$ egz. $7.5Q. %

M Taip-gi, Gėrb. Kum Ė; 

8f& Juškaitis parvežę iš Lietu- 9$
W voš keliąs dešimtis Evan- M 
®| gelijų knygelių. Gražiais* 
M drobės, apdarais 6x8, la- M 
įį bal parankios, Kainą $1.50 #1

Šiomis dienomis prą- 
dėjome spausdinti labai M

-|į VERT£:LIŲ “Kalėdų au- ® 
ffif ka, ”-ąu V. Jėzaus užginti; « 
Ifi. mo paveikslėliu. Mano- Z? 
® me, kad Gerb. Klebonams 
5 ir aukautojams šie kon- & 

verteliai patiks. jų kainą^O 
bus šįtokia : U ‘ iį%

200..... S... A 2.25 tt 
300 . .v.. .v 3.00

, 400 .♦-<*«.»i. "3.75,
5ąo .*•*»<.« v t * ^<50

<1.000 ...J’.,.. 5.75 S 
2.000,....’.... 10,00 O

3.000 ^........ 14.0b H 
Geistina būtų, kad Gerb. O 

Klebonai pasiskubintų su ffl 
užsakymais; j|

“DARNININKAS” W 
Br<Mdway, * S!.

, / Bdrton ST, Mttf. g
nftMad posmus.

i >

p1

fc

LDS. 82 kp. narys P. Sei- 
niauskas iš Trentonį N. J. 
■klausia kas link adresavimo 
laišktj “Darbininko”Admi- 
nistraėijai'ir LDS. Centrui, 
J t Kadangi klausimas. svar
bus, tai gąl bus geriausia at- 
3akiūs*-vieŠai-4ėlei visų ži-... 
nios. ■ \ ■”

“Daibininko” Ko.-128 bu- 
vo paskelbta kaip turi būti 
adresuojami laiškai “Darbį- 
lunko” redakcijai,. adminis
tracijai ir LDS. Centrui, 
kad gavus greitą atsakymą 
arba patarnavimą.

Dabar tik keliamas klau
simas delko Intuose nume
riuose prie paskelbimo kny
gų katalogo vra parašyta,, 
kad LDS, nariai norėdami 
gauti nuolaidą, užsakymas 
ant knygų adresuotų LDS. - 
Cenitasf , ' ■

Atsakome. Prie knygų 
kataloge* paskelbimo prašo
ma, kad LDS. nariai adre
suotų ' “K D; N. €enira9l f 
dėlto; kad gavus skelbiama 
nuolaidą, 
nežino, 
ne. • r . ' f * /

LDS. narių adresuoti laiš
kai centrui su- užsakymais 
ant knygų nuo kurių duoda
ma nuolaida patikrinami ir 
užsakymai išpildomi. \ VįsF 
Mti užsakymai lmrj neskirs
toma nariai nuo prenumera- 
tųir prieteliiLtaibūti ad
resuojami tiesiog <€Darbi- 
ninkas. ’ * \ '

Tai-gi prašome visų .gerb, 
LDS. apskricBt jir kuopų 
valdybų ir: narių, ^Darbi- 
iunko^ bėndradarbių, .pire- . 
numeratoritj ir piietelių pri
silaikyti nurodymų ^Dar
bininko** No. 128 po antgali 
viu “Būkime tvarkūs” ir 
adresuoti tam skyriui prie 
kurio kreipiamasi, kas gy
miai palengvins mums dar- 
bą. '

L, D. S. Centro W

I

Administracija . 
kuris narys, o kuris
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' Wę»r tat- 

aisvamamų. laikraščiai ne- 
lasivėlino surikti, kad. kri- 
cseionys demokratai par- 
lupda Lietuvą Lenkijai. Jie.
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ffiibnoriptUį» BĄteti
Y®w?ly
BcMiion im0urtMi

M Mecond-riaite.inattM Sept 
12,1015 at the post offlce at Batoo. 
Mas*, u^der theAct of March 8,1870.’ 

“Aeetptance for ntalW *t spoclalratf 
cJpoetage provlded forla Beetloti Ji(M. * 
Act of Oct ą 1917, aathotiaed <m lub 
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Viso darbininką

; r

matydami valdžios p&sirįži- 
mų Šviesti Lietuvų, jie stoja 
feaiHynėse ir non tėvynę dar 
Iabjau Apšviesti, nes steigia 
antrųjį universitetų. Kuo 
dviejų, lempų šviesiau negu 
nuo vienos. .

Gi Sudeikis ir su valstybi- 
niu universitetu gali apsi
rikti f vieton laisvamaniškos 
siaurutės įstaigėlės gali su
sidurti su rimta moksloąstai-*

r

Bereikalo pasakiau: gali 
msidurti. Tokie žmonės uni- 
zersitėtan neteariko^

4* -

■Kuomet pasklido ' žinios 
)ūk Lietuvos delegacija Ge 

# ievoj priėmus Hymansc i-. ? -X J J.

r

Taip labai tinkamai už- 
vardyjo savo^straipšnelį ii 
savo darbelį nekokis Sūdei 

. kis, rašus “Sandaroj” (No 
45). Ištiesti, tai juodas dar 
belas taip rašyti. Mat, ji; 
puola ant Lietuvos kunigų 
už jų pasirįžima steigti ka 
talikišką universita ir kolio 
ja ir šmeižia juos už jų pas 
langas’ greičiau Lietuvą ap 
sviesti. Universiteto steigi 
mas tik tamsiems žmonėm* 
išrodo juodu .darbu^' TairT 

. sunas iš prigimties bijos 
\ mokslo, ypač platesnio — 

visapusiško. Sudeikis šay< 
nežin^štėje manydamas^ ką( 
Lietuvos valstybės imiveisi 
tetas būtinai bus laisvama 
niŠkžis*—nors, južgirtapae vai 
stybės universiteto progra 

. me randasi ir teologijos fa 
" Miletas — dreba iš baimės 

kad katalikai nori įsteigt 
savo privatų universitetų.

' Jeigu Sudeikis būtų raga 
vęs kiek mokslo, tai žinotų 

’ kad mokslas,, lygiai kai] 
šviesa, yra bešališkas, vadi 
naši,* nušviečia dalykų taip 
kad mokinys matytų daiktr 
kokiu jis ištiesti yra. Jeiga 
kaip mano Sudeikis, Lietu* 
vos valstybinis universitetai 
nušvies dalykus tik is vieno.' 

. pusės — laisvamaniškos, ta' 
kdkia bus mokslui skriauda 
jeigu katalikiskasai imivter

- sitętųs nušvies dalykus ir ii - 
kitbs pusės — katalikiškos' 

r Mdkslas taŪŪ bus iš abieju 
pusių ištirtas, iiy Lietuva 
vien'tik naudos iš to gali bū 
ti.

Juk dvasiškija steigdam? 
katųlikiį universitetų netu 
rėš teisės studentus varu va 
ryti, tad eitų ten mokytis 

; Kiekvienas galės mokytis 
<kur ndrėsjivalstybimaine ai 

katalikiškame universitete 
‘ Galės viename ii? kitame pa
mėginti. Reiškia ^studentr 
pasaulėžvalga bus platesnė, 
ii* tam išsivystymui kunigą* 

* kaiptik atįdaro kelių; kitais 
į ‘ žodžiais, 'kunigai . dtiądf 
| prbgos Lietuvių 'tautai |ap 
| ti Visapusiškai kultūringa.
| Sudeikis prieš tokį pla- 
| temį Lietuvos kųltūrinimų 
f kaip tik ir protestuoja. Jatn 
f tik tamsiame raguty.pravar- 
į tu tupėti. Kam gi dabar yra 

’*■ baisus tikrasis mokslas: —; 
kunigams, ar Sudeikiui? 

/ Kieno tamsybėje galybf: 
V kunigų, ar Sudeikio ? Ku* 
j nigai prieš valstybės univer-

imomą, nuduoda nežino, kad 
Lietuvos delegacija Gene- * 
m j jų, ne krikščionių demo- 
tratų, pakraipos žmones.

Dabar vėl atėjo žinia, buk 
Lietuvos ministėriai nutarę 
priimti Hymanso projėktę 
u pataisomis. Iš palijo tas 
)at liberalų ir socijUlistų 
■iksmas ant krikščionių de- 
nokratų už Lietuvos parda- 
urnų. Iš naujo jie nuduoda 
težiną, kad Lietuvos minis- 
erių kabinete* tik du krik- 
čioniu demokratu tėra, o iš- 
iso ministęrių yra aštupni.

Tum tarpu Kauno “Lais
vėj” randame rimtų straips- 
ų apie tai kas atsako už vai- 
[žios politiką. Štai kaip ten 
lurodoma: ■- .

’ V —i

“St. Seimas pirmomis save 
gyvavimo dienomis darė įspū 
džio, lyg kad tai posčdžiautr 
buvusi Bušu Durna, ne Lietu 

- vos Seimas. Vadinamasis kai 
- rysis sparnas Šaukte šaukė prie? 

ano laiko valdžios darbus. Tie ■ 
są paaskipį Šaukti nebuvo ne‘ 
mažiausio reikalo? -1) laikinoj? 
valdžia*, ypač paskutinis joska-; 
binetas buvo padaręs- laba 
daug, nes pakėlė finansus, ap 
tvarkė šalies vidų tiek, kad St 
Šeimas galėjo-susirinkti ^2) St 
Seimo susirinkimo dieną ka 
bilietas tuoj pasidavė dimisijom 
'toclel visos jo darbų kritikos 
buvo betikslės; Vienok s^uk<~ 

„ prieš valdžią social-demokratai 
šaukė liaudininkai.

“Vienų ir kitų drauge buvf 
43 žmonės. Jei prie to pridėsi' 
me desimti mažumų atstovų 

, kurie^yeržte veržėsi kairč-jen 
ųtai turėsime opoziciją 53 prie?

59 krikš.»demokr. Teturint t 
atstovų daugumą, krikš.-demo 
kratams nebuvo < galima vie J 
niėms nuties valdžios, ypač tau 
Slinkiu valstybės-kūrinio' metu ■ 
ir jie nesiėmė. Sunkus kabinę . 
to kuzis tęsęsi visą mėnesį. Bu-: 
vo valandų, kuomet rodėsi, kad 
St. Seimas "tokioj. sąstato j tie
siog negalės dirbti ' 

“Vienok ir šios padėties bu 
vo rasta išeitis. Krikš.-demo 
kratuose ir diaudininkuose atsi
rado tiek patriotizmo ir politi
nio takto, kad tuodvi partiji 
rado bendrą m o a u s v i 
v e U d i ir, sudariusi bloką 
ėmėsi tverti kabinėtą, koalici 
jos pamatais.. . . .

“Derybos buvo sunkios ir ii 
gos. Kiek žinau, tartasi netik 
dol portfelių, bet ir dėl usme« 
nų.. Liaudininkai pareikalavo 
sau bent dviejų ministęrių, ku- 

( rių vienas b ū 11 u a i~ t u r t. 
i būti k a b'i neto’' p i f. 
. m i u i. u ,k u. •KrikŠČionimš- 
jiem, paskirta taip-pat tik du 
portfeliu; likusieji nūnistepai 
turėjo būti taip-pat kairiūjų 
partijų, ar bent linkę kairėjėn 
bopartyviai žmonės. 13e to ini- 
nisteriams, kr.-demokrntanis, 
palikti kairiųjų pažiūrų vicc«

*!■ |Ml< tt 
>mtlkne krik(xtaftJ Krikt.- 

da*» **<
arini te
eito,u antika priimti Hm mm 
sunkia* *ąty&***

Bį pavasari vienas liaudinin
kų mmisterfs, pulk. Bukas, tie
sa, pasitrankė. Bet jo vjetą, 
vėl susitarimo keliu, užėmė 
prof. Šimkus, kiek žinia, anaip* 
tol ne krikšč.-demokratų žmo- 
g^*

“Visa to nepaisant, Lietu* 
vių-Valstiečių Sąjungos ir So* 
cijalistų - Liaudininkų - Demo
kratų Partijos atstovų susiva
žiavimas išneša rezoliuciją, kad 
jisai ‘negalįs nešti atsakomybės 
už valdžios politiką, kuri yra 

* vedama Krikščioniij. Demokra
tų Partijos * ’ {L. ūkin. Kr. 
p. 5). \ - - L _ {

“Šitoks rankų nuptovimae 
man stačiai neaųprantaina8. To8 
rities nutarimas tegalėjo įvyk- 

ninkiį frakcijai ^prieštaraujant. 
Bet tai visuomenė turėtų, žino
ti, kalbamOsiotf^akrijos garbė 
to stačiai reikalaujk

“Kurti valstybė, ypač kuo
met jai gręsia pavojų ič Šalies,, 

. yra begalo sunkus darbas, Tai 
turėdami omenyje kriks.-demo- 
krat aLnorėjo, kad valdžion į- 
eitų ministeriais netik trijų di
džiųjų St. Seimo frakcijų žmo
nių, bet kad būtyį ministęrių ir 
iš -tų partijų, kurios Seime ne
turi savo atstovų. Ir šiuo rei-, 
kalu bųyo-daroma pasiūlymų.

“’Social.-ęlem., kuriems pa
prastai labiau rūpi partijos, ne- 

> gu tėvynės, reikalai, kabinetan 
eiti atsisakė, užimdami paran
kę opoziciją.

Pazanginhikaipasisakč įeisią 
kabinetan tik tuomet, jei bū
sianti pakeista, kuomet jau pri
imta, laikinoji konstitucija. Tą 
konstituciją buvo juk priėmu- 

’sioš Visos St. Seimo frakcijos. 
Vadinasi, pažanga reikalavo, 
kad visos jos ; nusilenktų Apries* 

' pažangą, kas buvo, juk negali
ma. Aš manau, kad pažanga,, 
įeidama valdžion savo įtaka bū- 
tų daugiau pasitarnavusi tėvy
nei, negu, kad stodama griežtom 
prieš valdžią opozicijom Ir 
šiandien, kuomet pažangą dėl 
valdžios darbų, nori nuplauti 
rankas, aš jos neištėisinu. Juk 
galima nusidėti ne Tik darbu; 
bet ir apleidimu.
/‘Tokioj pat padėtyje, kaip 

kad pažanga, anuome/buvo ir. 
santara; .ir” jinai negavo nei vie
no atstovo Seiman. Vienok 
santara, turėjo tėvynės meilės 
ir politinio takto tiek, kad_jne-} 
jo opozieijon, — atbulai: m/ 
kėjo pagerbti rinkimuose apsi
reiškusį šalies balsą ir, siųsda
ma savo žmonių valdžion, Šiam 
dien naudingai dirba valstybės 
kųrimo darbą.

“Taigi išvada -išeina., tokia/ 
Už valdžios darbus pirmoje ei
lėje atsako krikš.-dem. ir liau
dininkai, kurie, , Susitarę, su
darė kabinetą. Šie pastarieji 
turi pasiimti atsakomybes — 
daugiau, negu pirmieji, nes 
bandininkų. įtaka valdžioje di* 

^desnė, negu kad krikš.-dem. 
• Toliau, atsako už valdžios dar

bą ir opozicija, ijes jinai, sto
dama kabinetui skersai kelio, 
pasunkina jo uždavinį ir savo 
opozicija'demoralizuoja šalį.p

JT J,
IM Mtatata

tinkina lyte, 21 d. kipkr.
8nta. AMuo pw«p4-
jtt awt*tMK - VW nuriti ir naritel 
tM&mlkttn pribūti pttkteitt lalktt Į* 
Taipgi atMlvtkkitt ir nanją nartą.

KrtMK*

, CH ICAGO. ILU
LDS. 88 su*lrinkfiaa\

įvyks netisiloj,* *20 >ū.-. ..ISčW. tuojnus' 
to pamaldij AnSros Varią iparapijb■; 
vetain^e, W Pi visi noria į 

nalonerit eusirUkti' ir'ntuiją utslte ■ 
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: BBIDGEPORT, CONN. )
LDS. 89 kp.- mėnesinis siisirinklinaM 

vyks neijėlioj, 20 d. lapkr. papras-, 
vj vietoj/ Vlsl nmiak malonėkite p?/ 
mti, nes turime daug nvarblą reika-^ 
n aptarti. ĄtslTeskite ir naują na/ 
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NEW BBITAIKOONK

Tęsinys) Žemes sudėtas pagal Josvainius yra
Brivažiuojant Kėdainius, nuo Babiskių (prie smėlio ir vietomis smėlio sluogams gą- 

[miško, ateintf diržas žemes tikrai šik/smė Jli W gana gUus. Važiuojant Kėdainių link 
llo. Vietomis prie miško plotai to smėlio [pokaite gulilygūs laukai ir jų galemiškas. 

CKZOAOpr nj.f ptovi neapžėlę jokiais augmenimis. Kadu- B<\ dešine^ aifinanties į Kėdainius . .Nevė- 
LDS. as We*t Srie) yra gtais apaugęs tas smėlis pagal gėlžkelį. Ke-jžos krantai pasirodo? Apie veistų nuo upes 

MuBuam dta mr- painių statas yra ant priesmėlio žemes«s Tas Mevėžos laukai gražiai pasvirę linkui upės.
Mų mūsų organizacijos reikalų, priessmėlik ateitai* į miškų šiaurės pusė- Apie pusiaukelį, tarpe Kėdainių ir JosyaL- 
KaJangi per nekori Jriką 38 J>įetų pusėje imtais pasibaigia prie pat ptaų privažiuojama, apie porų verstų, diržo

V . i ŽeniėsAabai lygios ir reikalingos dranažo.
žiemai aukruiidme broliai tabi- Kėdainių niiesteks yra ant priesmelio Ko toliams nuo upės to platesnis diržas tot 
ninkai ir tnrėfltori laiko pasidar-ižemės statytas? Kuo* Dotnuvos atvažįuojta kios lyginą žeinės atsiranda. Drie pat Ke- 
bųokiri savo organizarijos tnau-Į apie pusę varsto dar iki nuėstai, * žemė yra Į dainių' žemė nors yra prie smėlio? bet pė
dai, Ateikit kuoskaitlingiaiitia fcįpriį smėlio su giliu smėlio požemiu. , Ižęmis yra geras: Rodos nebtis suklysta jei- 
jatrivęjkftnau^ J, Į Dabar fitaitytojas tegu persistetys ke-gut bus pasakyta,' kdd toj pusėje miesto 

H-“ “ «*■*> ■»“ šoku . • • ■;

bariuose. 1 Įverstų žemes keta/tf&mitrj■■ , J Teko būti Surviliškio* miestelyje ir iš
_ ___ _.__L_____DarbininkaeJ Ariogalos miestelis guli ant Dubysos ten važiuoti į Dotnavos miestelį. Važiuo*

: . , / feunto^r gararčiąūriai^^^ WWW7per iayfe^ ~
CLKVliLABli, OHIO. p KėdainiusApverstų ĘTuo karės AriOgalosfeirie turi artų panašumų; savo topografiš-

LDS. 51-mos kuopos susirinki- Įmiestelie/BimldainmjentėjęB.' Miestelio vie- m padėtimi ir žemės sudėtimi, i lmikuspa- 
mas byka 2V d. lapkričio nedslioį tų galima pažinti:tik iš mūrinių pamatų gal Grinkišky Kiek galima buvo pastebė- !
3 vai po pietų, Goodricli svetai-1 šiaip griuvėsių. Tik viena kita irioba išliko ta į£ antgrabiu, laukai prie smėlio ir prie 
UŠĮ 3128 B 31 St.. Visi Lu stOgu. Stovint man prie Dubysos kran- smėlio sluogsfis vietomis gana gilus. To- 

kamanų kilo klausimas delko nesimatyti Luby- ido turinio žemės eina apie tris verstus nuo
ateito darbuotes. Wgi nepa-Rs Mantuose sodnų? JBent man tftodo, Surviliškio miestelio^ Toliąus privažiuoja- 
mdrskite atsivesti naujų narių, kad tuose krantuose yra labai tinkamų vie- ma miškas. > . ; ; / -
Beniaus turėjom sunkesnes spiri-1 tų delei sodnų auginimo. Jeigut Kaune,! Miškas yra tuomi ypatingas ir žingei-z 
kybes; didžiVm'a 51-mos kp/na- pagal Kemimą galima vesti pasekmingai įus ,kad Aidžiausia miško medžių dalį st^' 
rių buvo nukreipę risądoWų iae- sodnus,. tm Dubysos krantuose ir-gi galima daro Iapoti med^ tiek daug lapotų > 

® MtohisLeĄ smitu Mhj.peiSitikri4' ..

ris reikalas kiek susimažina. Tai_ bnt mg^memjs ka^^ prią Kem^okran- ar kad tame nd§ke galėtų pušys rasti viė- 
gi dabar visi nariai stokime i dar- ĮDubysos krantai man rodos turės gra--||os, žemė labai lygi; vanduo Užsilaiko it, * 
bą dėl LDS. ir darbininkų geroj rių ateitį 
ves. Daugelis žiūri į LD& ląuk-l ~ _ __ _ _ _ _

“sat?*■v' i>° d^ine ranka, Dubysa savo.''gOžuoseliriUšermukšniij, lazdij tame nriškegalima 
Pagal Dubysos to-įasti nemažai. Per tokį lapotu medžiu miš- 

Lstarvtosug/i/fiUSkepu, tus^eme.yra uepergenausia: daugiato kę reikia važtouti apie penkis verstus. f 
Kviečiu- LOS. 51 kuops .narius prae smėlio ir smėlys. Po kau'es pusSe tę- , Tuojaus iš miško įvažiuojama į labai 
smarkiau darbuotis, nurodant sa. siasi lygūs laukai, taipgi prie smėlio. !I3k [didelę aikštę, dirbamos žemės. Kiek nuo 
vo draugams svarbą prigulėti prie kur lygesni lankai, čia žemės spalva tam- [miško iki Dotnavos stoties tolio, tai .ninku 

„ —— ■ „■ .I^esnž a^ tamsesni. Ijukai y-jbuvoįspšti. Tik VaHriotf lAai pabodo?įa-
_____ «-?WBw|Ua8- ra ir geriant Vien lodei, kad puvėsį} dau- jboclo gal dėlto, kad arklįai galėjo eiti ko- 

kttn Ji RTiMšOS MABšRū. Į^80® užsilaiko. ja už kojos, lies keliai duobėti ir sunkus
i; ’ ” TAS. ■- ; Ale penkisverstus, atvaŽiavusnuo A- dumblas traulcė ratus prįe žemės. Ž&nes

Gerb. Kun. B. Bursas, Liet, riogalos, privažiuojama ■nedideli: upelį SUĮsudėtis yra prie dumblo ir vietomis prie mO-j 
Kat. Veikimo Centro Atstovas, gana giliais krairtais. Krantuose ir paSiuo- hio. Sunkesnios žemės, bept vežime sėdint,/ 
Kultūrosi vajaus mmžnito prai tse įktoioSe raudono molio stagsbiai išei- LiatėSi didžiausi plotai. . Ištolo laukai išro- 
des nuo Bostono, toiptses- ua aikštyn. Pervažiavus tp upelį, -žemė iš-Jdo banguojantys, tačiaus artį^rivažiavus 
^uĄoste?atoliau kalbės ta? w®s’getoė abipusiai kelio. Laukai pasirodo tperlygūs banguojantis vadyti. 

sekančiose retose: . . • PH« naturaMkp, atsakanti di-anazp. ■ Ze- Lygumas laukij pažymėtinas. Kurtiklau-
27 Lapkr. 1 vai. po pįet. Cam- lmes sprendžiant iš antgrabiu, išro- kai prie molio -ir dumblo, čia būtinai reikia

bridge, 8 vaL vakare S. Bosto do -prie. molio, ir, vietomis prie smėlio; bėkdėaųažas pi’aveyti, kaipo pirmiausis-žings- . 
be- 28 d. Lawrence, 29 d. Lodtas smėlis neblogesnis už tų žemę kuri yra Mg prje žemės.ūkio Mtūi’os pakėlimo. Ke- 

Naslnia, KiM* į d« prie molio.. / , lįuš taisyti, tai antras svarbus reikalas ko-
Bn>t//r/ltvn?N^vood L Tsip P“' '^guojaučius laukus priva- ne greta statomas su drmiažo.pravedimu. 
/^al’/ntello 5d Pro/riuo3ama Pamc>1'avoslIliestelb kuris palie- IŠ miško išvažiavus iki Dotnavos mies- 

■don,;-, -nf t ’ ' ? ka po dešine apie pusantro versto nuo gelž- teliĄprivažiavome tik vieną kaimą. Matyti
Gryžta New.Yorkan ir nucJkelio.i - . , . , [buvokeletasdvariį/ Kiekant greitųjųįspū-

11 d. pradedą suJWorcesteriuJ Parnaravos miestelis yra ant kalvos [džio galima, gauti, tiek,galima sakyti, kad
a? w T" |:P^aty^as* Ta kaUą tęsiasi ^nuo miestelio [pravedus dranažų aprašytose vietose pieni-
lA.L.R. KFed., W.A. apskrtis Įap^ Įjeleta vex.^ Nuolaidumas yra labai Įninkyštę galėtum užvesti kogeriausiai sū 

įgražiai pažiuhras arba lengvas, fedaurės pu-[centni prie Dotnavos stoties. ■
Artinanties. Dotnavos miestelį laukai 

vietomis raudasi prie smėlio ,ir prastesni, 
x Ęuo f)otnavos miestelio iki Kėdainių 

i yrą apieTO verstų. Tarpe minėtų vietų pėr- 
yažiuojuina taikų’ uepergeri^ttšių* yiętof , 
mis laukai per, lygus ir reikalaują nusausi^ | 
mino. Netolygiai nuo kelio dar yra ir miš-j .. 
ko plotai. * Gal būti didžiausi plotai žeAėę 
yra prie smėlio., Artinanties į.Kėdainius, 
topbgrafiŠka padėtis pasigerina. Tik žemės 
turinys nevįslir geresniu palieka. Privažia
vus Kėdainių dvaro žemę teko matyti kurm
rausius išverstus, tikrai prasto smėlio pože
mio. . * ' • •- ■

' Kol baigtą bus rašyti Kedaimų apskri
ties žemes, dar reikia pabriežti kelis žodžius 
apie žemes tarpe Kėdainių ir Kalnebųržio į 
dvaro, kuris randasi apie 12 verstų nuo Ke^ 
dainių. ' * . ’ /

Tunjaųs nuo gelžkelicrstėtie^ įvažiuoja
mą į mišką* .taria vadinasi <#^ąbišKų Mi& į 
km ” Tas imsiąs ^teai ateina netoli statiaa 
]įaijg^M|taMuojamaįm^įt taiįfgrri- į 
tai įvažiup j amą į smėlynu kuris Žen$s Wįu į 
kulttoi mažai tikęs yra.- <ra sn^ftp mai- >■ 
syto su dumbliu Toki žemės sudėtis atsitin- j 
ka tankiausiai prie slėnių Pušy$ sudaro di- 
džiausią dnlįjniško. Prieteko maty- 
ti eglįų "bei elksmuVPagalA miškų reikia j 
važiuoti apie pe^ Verstds. * į

„ r v J
* r *.

7sos krantai man f odos turės gra- -L^ ^emė labai lygi; vanduo užsilaiko it. ■ 
v ' ’ ’ gal iš tos priežasties lapoti medžiai aūga

Važiuojant nuo Ariogalos į Kėdainius, J daugiausiai. Skroblų, uosių, beržų, eikš- '

IKlKĖMSVlLljS, PA. feeje mie miestelio, fa kaba užsibaigia la- 
Lapkričio-7 d. čia buvo siueng-]baij)lačiaiil’ šlapia slenim. Atsistojus prie 

tas bažnyčios choro vakaras. Su- gos ir žvelgiant atgal ant minėto miestelio 
lošta ir sudainuota gražiai žmo-1 išrodo, kad tas miesteliu yra pastatytas ant 
nių pilna saįe buvo. Laike vaka- La^įį^ kalno. Geologišku atžvilgiu toki il

ga kalva suknia nemažai žingeidumo iŠtyri- 
iaiu: y

Žeme ant 16 įkalnio yra prie molio ir 
dumblo/ Laukai išrodo. labai nuolaidūs. 
Kokja ^emes sudėtis yra prie pat miestelio 
ar ant pačios kalvos man neteko'patirti

Kuo Parnaravos iki Josvainių teko ta
pnoti maždaug Šušvos krantais^ todėl ma-s 
žai kų naujo.galima pasakyti apie žemę. 
Krantai daugiausiai yra prie inblio/ Bet 
apie pusę versto ar tolinus Auo 'upės kran
tųlaukai patieka lyguslr Mėk galj&a spė
ti ištolo, žemės, sudėtis yra daugiausiai pBė< 
amėlik ,;M]to&iais uuo Mtatų eina ir mišri 
kMiki pat Josvainių;

<ažhioįm$ wto'Josvainių į fedamiua 
ir yčlpahašiųk^lv^į galima pa^
tirti* Baprustai pąsvmmas eina;
linkiii upes. Bet iš Kėdainių atvažiuojant 
į Josvainius veika važiuęti į kalvų pet ke
letu verstų^ uežiūriųt to> MCmanėte $iiĄs- 
telis yra ant {Šušvoš krimto, tildei aišku y* 
ra. suprastų kad šiame atsitikime palinki*’ 

eskran* 
tų. Kaip tų faktų galimi geologiškai tikrai 
*“ autorius nuo tb susilaiko, ne/ji* 

«f... . M? I *. . . .«

ro turėjau progos kalbėti Šv. Ka- 
rimiero Drauguos Kaune, reika
lais ir apie Lietuvos reikalus pra
eity ir dabar. J Šv. Kaz. Dr-ją į-M 
sirašč 25 metiniai nariai. Uarbes 
mariu įsirašė gerb. klebonas ktm.‘ 
Jonas Dumčius 'ir įmokėjo 100 
dol. Labai gražiai dekavojū. Lie
tuvių yra eia/ 300 'šeimų. ■ Turi 
gražią bažnyčią, kleboniją^.žomės 
mokyklai ir sodną,, Gerb. klebo
nas žymus ir .gilus bitininkystei 
žinovas, Taipogi užsiima nuo pat 
ijatmysteJf ir sodininkyste. Jis tu2 
iri geriausių rūšių eiepų. Jo avi- 
Įliai-labai praktiški ir naudingi bū- 
itų Lietuvoje., Jis rodos ir žada 
savo tėvynei padėti pakilti tam 
tikrose srityse jon sugrįžęs. - Pa* 
vyzdinga tvarkm ir švarumas ve* 
ū’ia akį ir litjksminą širdį. . • 
* Didžiai gerb. kleb. kun. Jonui 
Dumčiui už taip didelę pašalpą 
Šv. Kazimiero* Draugijai ir nepa
prastą vaišingumą ir prielanku* 
mą,. taip-gi nariams ir chorui ir 
jo vadui Vargbnfninkui tM&i- di
džios padėkai ir pagarbos Žodžius.

1 Kun. >. Kančiukai,
Švento / Kazimiero Draugijos

i - ** M. JM* .k k A 1 k»« w£SSw?K įgaliotu Striką.
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OLEVELANB, OHIO. Jei norite sužmoti ka 
’ 1^ąlW ir komniijj 

jai (vadai), siųsk 
Įsitaisius puikię ir ruimingu  o Perkūnas prisius jums į 
—ial jaučiasi kinima. ' ‘
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kai vėliaus darbininkai, ne- niams. /Teigti Japonai su ~
‘ "up mMtbties/Eui’opiępais išsidalys saugesnės svarbos dalyku^*? Gal dalis.
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Pirmas aktas —* V^rsaleja),
h , _______ _L_^_

Anaiptol nemanome^ kad 
tie dideli ponaų kuriuos-at
siuntė į Ameriką didelės Ša
lys irw kurie 12 d. lapkričio 
pradėjo tarties ’Washingtone 
apie didelius reikalus 
kad jie .išgirs tą mažiukų 
balsą. O vienog mes, žemės 
kurmiai, mašinų vergai, ra- 

, šome jiems tą mūsų žodį, pa
sitikėdami, kad jisai, tas 
mūsų žodis, pralėkęs laimin
gai viršum jų galvų, pasieks 
širdis tūkstančių musų bro
lių ir sesučių, tokių pat kur- 

~hmį nfv^gų'ka^lmeK 
; Ko jie suvažiavo į Wash- 

4 ingtoną? Tarties apie nusi
ginklavimą? Pradėti jį vy
kinti?
i Taip buvo daugelio many-

9 ta, kalbėta,' rašyta# Kai- 
kiuie net patį suvažiavimą 
ėmė vadinti nusiginklavimo 
konferencija. Bet kaip ge
rai, ’ kad mes turime prezi
dentą ne didelį gudruolį, at
virą žmogų.tpsai dar ne la
bai senai, atvirai pasakė, kad 
karų panaikinimas būtų

. priešingas žmogaus prigim
čiai, ir kad todėl ir iš tos 
konferencijos jau ko, ko, bet' 
jokio nusiginklavimo tik jau 
nereikia laukti. Taigi nei 
nelaukiame. Keikia klausy
ti, ką tėtušis sako. . ' 

Tiesa, konferencijos ren
gėjai vėliau susizgriebę, kad 
nebus gerai, jeigu žmonės 
visai nelauks tos konferenci
jos, jeigu nei kiek jąja ne- 
siinteresuos. * Žmonėms rei

škią žaislų, ’ vaikąihs reikią 
pažadų, kad lauktų, tikėtų
si, kad būtų ramūs, geri. 
Keikia jtik raminti ur Ame
rikos vaikus, kad ir didelius. 
Štai jie neturi duonos, nei 
darbo, kad visa tai suteiks 
Washingtono Konferencija, 
kdd jį tikrai pakirs šaknis 
militarizmo ir tuo grąžins 
žmonijai gerbūvį. Ir pra
de j o vėl visi laikraščiai būb- 
nyti, kad AVashingtono Kon
ferencija bus “caca” ir kad 

‘ visi laukti! iš jos daug-dąug 
‘gera. Ir net gerasai tėtušis 
Hardingas nebesibara ir ne- 
beparspeja.

Bet me^, kurmiai, sliekai ir 
vergai vis dėlto nebesitiki
me į jokius prižadus. Seniai 
čia mds apgavo prezidentas 
(tiesa nė tas, ale kitas) va
žiuodamas J Paryžių ?• Jisai 
žadėjo parvežti visiems lais
vę, \ lygybę, * gerbūvį, žadėjo 

I paliudsuoti visas prislėgtą
sias tautas, suvesti jas visas 

■’ į giminystę — o ką j isai par- 
; vė^O. Sau smegenų ligą, 

“ mums augštus mokesnius ir 
kvailybės paliudijimą .vi
siemstiems, kurie tikėjo jo 
žodžiais/

Kai Dėdė Šamas ėjo į ka
tą— visiems buvo sakytą, 
kąd jo kareiviai bus laikomi 

/lidvyriais, "tautos iŠgelbėto- 
. jais, kad jie bus mylimi, ant* 

4. rankų nešiojami, aprūpinti, 
O kiek dabar tūkstančių tų 
kareivių badauja, negalėda
mi gauti darbo.-

Kai bosai liepė pirkti 
bonds.us, žadėjo didelius už
darbius ant tiį bondsti. O

--v . - -....................; /

Kynn% gfeMb te fco genų 
mtatarę visai uždaryti Dė
dei Šamui duris. Tada Ky- 
nų pyragas boa suraikytus ir 
suvalgytas be Amer&oa pa- 
gelbos. O apetitų juk visi 
turi. Tad reikia susišaukti 
juos Washingtonan ir nuro
dyti, kad ir mes turime taip* 
pat ir burnai ir dantis, ir 
kad jie nedrįstų vieni to py
rago valgyti 3Me&ų sena* 
torius Borah reikalavo ir 
dabardar reikalauja, kad 
toje konferencijoje būtų 
daugiausiai kalbama apie 
nusiginklavimų. Bet argi 
neišmintingai pasakė tėtu
šis Hardingas^ kad pirma 
reikia susitarti apie Kyni- 
jos pyragu v° paskui, gird, 
kalbėsime apie nusiginMavL

“ Šiek .tiek sumišimo įnešė 
Japonu atetoyiį. pasiel^ma&L 
atvykę Washingtonan už- 
reiške,jog Jie, girdi, visai 
nenorį to pyrago valgyti ir 
jie paąitrauksių nuoį'o visai, 
jeigu' tik ddti pasitrauks. 
Pečiau tie kiti greitai nusi
ramino, nes atsiminė Japo
nų gudrumą^' Japonai juk

turėjo tuos Eondsus paleistį 
tai vietoj pelno, Įdek jie 
nuostolių, turėjo ant tų bond- 
fĮlj. ' *-■ .

Tad geidaus mes klausysi- 
me patarimo dabartinio pre
zidento ir nelauksime i§ tos 
konferencijos nieko ypatin
gai gero. Bet vis dėlto, ko 
gi*tie ponuliai į Washingto- 
rią suskrido?
. Milijonų žmonių ingalioti 
ątstovaūti jų reikalus, jie 
pamirš apie fe milijonų rei
kalus. Ar-gi nuostabu! Taip 
tolimi keŪohū jifeol^taGa^ 
Įima viską užmiršti. Ame
rikos gi atstovai jokio liau
dies balso nei negirdi jo, nes 
čU liaudis yra nebyle. Tad 
konferencijos dalyviai atsi
mins tik^saujalių žmonių no
ras ir įsakymus, fe. būtent 
žmonių, kuriems jie tarnau
ja, dirba, iš kurfe malones 
jie turi lengvą darbą, gėrą 
maistą ir pastogę ir dar 
priede —-linksmų pasivieše- 
jimų pasaulio' didmiesčiuose 
prie progos įvairių konfe- 
rehcijii ir suvažiavimų. Ir 
iš jums ’ sakysiu, kad daug 
įaudingiau yra rupinties 
vieno milijonieriaus reika

lais, ,negu milijono skurdžių 
reikalais. K

Tąi vis dėlto, ko gi jie su
važiavo į Vashingtoną? Ko
kias' gi jie tarybas pradėjo 1 

. Tolimuose Rytuose yra di
dele ir graži šalis, Kynais 
vadinama. Žemė naši, mi
neralais turtinga, gamta 
graži, bet gyventojai — dar 
negudresni, negu Amerikos 
larbiniiikai. Visas protas į 
ilgus plaukus sulindo, o sie
la susispaudė dar labjau, ne- 
fe jų kojos mažUosebatūose. 
Prieš puskapį metų/ ar ir 
Įar daugiau Europos valsty
bės paprato viena po kitos 
^įsti į jų žemes, užimti plo
tus, kasyklas, budavoti gelž- 
keŪus^ reikalauti sau įvai
rių koncesijų, privilegijų.' ‘ 
To neužteka.. Erne prijung
ti sau Žemes; "skaldydami 
Kyniją. Europiečių pavyz
dį pasekė artimoji kaimyn- 
ka .— Japonijai Jeigu tie 
balti velniai gali lįsti į sveti
mą daržą, tai kOdel jie,^)- 
kie pat geltoni, kaip įr Ky
liai ir dar tokie artimi kai
mynai/ kode! jie negalėtų ei
ti ir reikalauti sau privilegi- 
įij ir koncesijų ir žemių? 
Kai vokietį nugfeųbi jo lai
ke ano didžiojo karo, visos 
jų užgrobtos žemės atateko 
Japonams. ■ Tų neužteko. 
Prisireikė dar Korėjos, Šan- 
tungo. Baisiai dar , norisi 
Mandždrijos, Rytų Siberi- 
jos. •

Europiečiai ir-gi- dar no
rėtų pasiplėšti.

Sunerimavo Dėdė Šamas 
arba, teisingiau pasakius 
Amerikos turčiai. Kaip, tai! 
visi. eina, plėšia, naudojasi 
O ką gi jie ? Ar jau jie nie
kur nebetinka. Europoje su 
Vokiečiais negalima konku 
rencijos išlaikyti. Ten pre
kių nebęlnbruksi. -Gi Ajjije 

visuomet buvo geriausi 
rinka t Amerikos išdirbi- 

1 w - -

turėdami iš
’ ’

būt.. Mek-tfek Tai nieko 
nepakenks: Galima bus net 
ir tam tikfe reeoliucijų pri
imti. Tik vienas dalykas: 
tos rezoliucijos turės labai 
puikiai skambėti ir lygiai 
nieko nereikšti O, žodžiu sa
kant, galima bus daug-daug 
gero prišnekėti ir nutarti ir 
lai visa“ Amerikos tauta 
džiaugiasi ir ploja ir bu lau
kia geresnio rytojaus? Jei 
nesulauks *— kas-gi bus kal
tas, aitas kurs žadėjo, ar 
tfe, kurs pažadui negudriai 
tikėjo?

Dažadėsi-patiešysi, 
neduosi — teegriešysi.

f4 ■

■ t # ■ ■ ♦

* Visiems komedijantams 
linkime kuogeriausio pasi-

HABIFOM, OOW.

Nors nedarbo jau nuo seniai 
tęsiasi, bet jaunimas Į pramogas 
lankosi po senovei? Tas patirta ii 
praeitų vakarų.

LSpkr. & d. Suaivienijimo L. R. 
K. A. 89 kuopa turėjo balių, ku
ris davė pelno $4953.

Lapkr. 12 d. įvyko LDS. 6-toi 
kuopos balius, kuria ir apie tiek 
pelno davė, nors to vakaro oras 
uuvo nepatogus — lijo, bet ir. taip 
sulig šių laikų labai*terat

įapkr. 10 d. ir* yra rengiamas 
vakaras,, jaunimo, jtįši yra Lietu
vos Vy&ų 8-tos’kuopos Mnnieipaį 
svetainėje, 460 Main St.: ’ čia rei
kštų dar i&adtlingiaus publikai at- 
jilankyti ir paremti jaunimo vai- 
dmą. Bus visokių įvairumų, *tad 
atsįĮanMtiMeji, Skalpo -galima-ta 
kyti^ Įjus pilnai patenkinti, #st 
kur jaunimas ten ,----- ---------------------- j ■ ;

• a * .
^u>|iOto.l|l-ltw,ln.i i.i milĮ.ii.iin.ir _ •

PORT BAYARB, MW MEŠ^CO

Šioj apylinkėj darbų jokių nė- 
*a. čia tik yra. valdžios ligonbu* 
•is .del džiova sergančių ligonių 
;ia*pHima tik kareivius ir jurei 

vius/ Kitokių ligonių nei kitomis 
igomife sergančių nepriima, nes 
ia’ yra nemokamas ligonbutis 

■ Darbininkai, dirbantieji prie šfr 
IgonbuČio tedirba 8 valandas die 
toje įr ga&ha $50.00 ii? U60.00 į 

; rėnesj ir kartu 'valgį ir užlaiky
mų. Valgis Į?eras, darbas uesun 
.us,. oras visada gražus-ir sveį, 
:as.‘ Dar nešalta. ‘

■s ’ Antanas Gidgoms
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Štai ką. Dr. Landžius sa-
tik. dėlto taip užreiškė, kad"ko apie moonshine: 

: anojo, jog kiti už jokius pi
nigus neatsižadęs savo- “tei
sių” prie to pyrago. Tai-gi 
nei jiems, Japonams, nerei- 
kės atsižadėti; \

Kynijos pyragas, kol kas 
ląi? tik žemlapio pavydale, 
bus. paguldytas ant stalo 
Contin'ental Hali,* o/puotos,, 
itsįprasau — Konferencijos 
lalyviai — varys dbnk^nes, 
kas didesnį šmotą- atsikąs. 
Kad operacija išeitų švel
niai, ir nelabai skausmingai 
— Visą tą darbų procesą ap
vilks gudriais diplomatiš
kais terminais, jojo įvykini-1 ^hiiie arba naminės žmogaus 
mą paskirstys ilgokam lai- * • - - - -
kui, įf taip visas darbas būs 
atliktas pagal visų taisyklių 
naujausios diplomatijos, taip 
sakanti pilnai kultūringai ir" 
džentelmonįškai. O /'ką gi 
’:asai'ilgakasis—mažakojis? 
Ar kuomet didžkiai raikys 
jo kūną,, ar jisai nei nerik
telės? Q, jisai ir labai rėks, 
ir raitysis is skausmo, bet 
kas to jo riksmo paisys! Ji
sai tik priduos puotaujam 
Uems - - y-----
rencijos dalyviams -— geres
nio apetito. . i

Pyragą, pasidalinę, galės 
truputį pasišnekėti ir apie 
nusiginklavimą, bet tik tru
putį, tik tiek, kiek reikia 
parodyti, reporteriams —_ 
pranešimui svajotojams 4-* 
’dealištams. Kės juk reikia 
Žinoti, .kad Šnekėtiper-daug 
įpie tokį dalyką, kaip nusi
ginklavimą ~/būfe visai 
priešinga žmogaus prigįm-. 
liai, kurs. visūda norėjo ir 
įbrėš pešties, mušties. Na, 
o jei kartais pyragą besida- 
inant, įvyktų peštynes ir 
vietoj nusiginklavimo, įvyk
tų dar ^dėsnis apsigiįkla- 
umos, ir dMz baisesnis ka
ras, ' negu ką tik praėjęs t 
Xa, tai ir kas ? .Visa-tai būt 
;ų pagal "žmogaus prigini- 
ieš, nes ątsiminkjtę tai ge- 
-ąi, kad žmonės iš prigimi
mo yra peštukai ir mušei
kos. . , ■ ■ '

Gal šiek-tiek bus kalbama 
,xpie vokiečių-teisę būti gy
vųjų tarpe' šioje ašarų pa
kalnėje apie kažkurių ne
nuoramų tautų pripažinimą, 
įpie kovą su bedarbiais (at
iprašau — su bedarbe) ii^a- 
pie kai-kuriuos kitus ma-

MoousUine arba* namine 
; Xe alkoholiu turi dar taip va-' 

’linamo fusžl oil. Daug rim-, 
fe daktarų ir mokslo vyrų, 
tvirtina, kad ir alkoholis Ji ’ 

' iu saiku vartojant yra žmo-į 
pii kenksmingas. O 'Tušai 
ūl, kurio randasi naminėj, 
rra gryni nuodai. Fusal oil, 
oaneŠįj žibalą (kerosiną). 
Fusal oil'. degina skilvio, 
smegenų, Širdies ir inkstų, 
plėves. Kiekvienas žino, 
■kad numinėsvartotojai galų 
gale atsiduria į beprotnamį 
arba ligoninę. Nuo moon-

organizmas ir apskritai silp
nėja ir mažta jo atspara vi
sokioms ligoms ir negalėms 
Moonshine prirengia- pato
gią dirvą slogoms, džiovai, 
’nfluenzai įr. tt. . :

Ne visiems naminė lygiai 
. atsiliepia. Vieniems grei-' 
uau, kitiems ne* taip greit. 
Bet galų gale jos vartotojai 
patampa'jos anka. Blėdį, 
kurią moonshine padaro 

šWai, .to 
tams, skutam ir tt. neatitai- 
so jokie vaistai. Juosius pa
gydys ir Ikanči^ pAaigfc^0 ^ 
giltinė su savo dalgiu.

Kas nuolatai naminės var-
■ 4

loja,, tai vidutiniškai imant 
bloga jo intekmė ’ apsireikš 
po daug maž Šešių mėnesių.

Moonshįne vartojimas 
prasiplatinęs tarp visų A- 
merikos f gyventojų ir tarp 
lietuvių. Žinoma^gudrieji 
žydai daro išimtį. Valdžia 
ir visuomenės veikėjai yra 
labai nustebę tos bjaurybės 
didžiu prasiplatinimu ir 
hlėdimi,. kurią ji daip. Val
džia, įvesdama prohibieiją 
šinoj o, kad bus slaptas na
minės sunkimas, bet nesiti
kėjo -kad? taip jis platįnsis,. 
kaip ištikro platinasi.

Prieš prohibieiją bravo
rai gamindavo svaigalus ge
riausio išradimo mąšjnomis. 
Svaigalai buvo apvalomi 
nuo fesai oil n\kife aiškiai 
kenksmingi} dalių. Viskas 
buvo daroma po. valdžios 
inspektorių priežiūra. 
. Dabartiniaiųrankiąį, žmo* 
nių vartojamieji naminei 
gaminti, yra visai, netikę. 
Jais jokiu būdu negalima at
skirti iš naminfe ■■ v

» • . -

, ATBOL,MASg. ~

Dabar, prisiartinant ’ šaltąja 
iemužei, lietuviai} kaip kitur taip 
r Čia, imasi viešųjų darbų su at 
naujinta iš po vasaros laikų ener- 

r * 4P

Draugijos ima^ judintis vien? 
)o įįitai. štai Katalikų‘Spaudo? 
Draugijos kuopa laikytame save 
nusirinkime, kaip pirmiau taip ii 
uaisr. metais nutarė surengti Ka 
alikų Spaudos Savaitę. Minim? 
savaite, pagal nutarimo, turčs į 
vykti su pirmuoju pane'dčliu gruo- 
Ižio menesio. Yra - vilties, kad 

šiais- metais čia pasi seks išplatin
ti’ ’k&tahkiškų knygų ir daiktelių. 
Jaugiau,, negu kada nors pirmiau, 
les didis pasišventimas matosi pas 
nuskirtus pardavinėtojus.

IiDS. 4 kuopa, kaip girdėtis, 
j>gi rengiasi prie dideles <xmob> 
izaeijos/' kad padauginti orga- 

'įizuotų darbininkų eiles. •
Švento- Pranciškaus, Asižieeio 

. yru ir moterų pašelpinč draugi- 
j a, kuri yra“ didžiausia is Visų 
draugijų šiame mieste ir skiriasi 

mi, kad po savo globa; tusi sdtrau- 
ivusr daugiausia* čia augusio jau- 
ūmo, paskutiniame susirinkime 

nutarė padaryti palengvinfi&ų 
naujai įstojautiems nariams, nu
žeminant įstojimo mokestį per pu
sę. Daug ^?a vilties, kad geri tė
vai, kuriems riipi vaikų dvasinė ir 
materiale ateitis, 'pasinaudodami 
šia riumažinta mokestimi, paves 
/avo priaugančius-vaikelius glo
boti minetaišventojo PraneiŠkaus 
draugijai • 1

Inicijatyva tęatro mėgčjų ir 
daug jau šioje srityje pasidarba- 
vušio vaikino donoM GailitinO bū
relis athojiečių rengusi prie pėr- 
statymb “Betlejaus. ”

Pastaromis dienomis atholie- 
čiams ir.apylinkės lietuviams kat- 
'mynams atsidarė dar viepęs pa- 
, rankumSs siuntime pinigų į Lietu
vą. Tai tas, kad 'Lietuvių Krau
tuvėje.-.pą num. 389 Main $t, Atsi
darė Lietuvių Prekybos Bendro
vės skyrius; vedama® Jono Gai- 
Iitlno. Daugumas lietuvių, naudo
damiesi Šituo patogumu ir žemu 
kursu, siunčia daug pinigų «avil 

‘kiamę/TAvynSn.. . #
Antanas LMia

. . —?:t'    ‘' •
F1TCHBUBG, MAg&

Lapkričio G d. Wo man nuke
liauti į Fitchburgą. P. Bukleris,

rengti fėrus, kad surinkus 
dolerių dėl parapijos. Kietam 
manymui komfortas k 
pritart ir darban sparčiai 
mas. JBasaras-jomarkas 
lapkričio 20 ir traukais iki _ 
Reikėtų visoms draugijoms^* 
krusti, kad kuom, nors 
džius ir uždirbus kelis doleri 
dėl. parapijos. Parfcpijbna) V 
privalėtų koskaitliugmusiai 
kytis į fčrua, nes bus įvairių 1 
mėjimų, taip-gi kiekvienas 
bus dėl savos parapijas. Jeigu 
si remsime, tai pamatysime 
vaisiu?. Klebonas deda 'visas jį 
'stangas, kad fėrai pavyktų, 
munm reikia padėti tą sunkų 
bą vykinti nežiūrint, kad 
maniai dantis griežta iš pai 
kad katalikai šauniai darbuo 
Kas daugiausia pasižymės 
ėrų, bus paskelbtą ir garbi ta 

teikta. Tai-gi visi, prie darbo! Y

Nė’ aijpo priedas, pMafeyitaB 
d«pil?ymaiF 'prie “ korėspundrt^ 
jttB iš mūs miesto **Dminintar 

\*Jo. 1:3 (708). ' . . v
: Korosupondeneijoj iš Pbniik, ' 
0a. <‘D-ke” No 128 ta yra ksL 
jame apie gerb. Viniką, tai' ria-.įį 

>on sakinio: .politikas beta
mrščiavimo.;. ” tur būti i *— priL, 
Jcas be įsikarščiavimo. Tolii®.^ 
nike ’bankieto vakare 29 d. i 
lio apart to ką žydai UŽ 500 nū> 
urko bonų, ir dar taip buvo nn- * 
)irkta už keletą šimtų. Dabar: J 
ei bc’šeyikai drįsta garsinti jsn j 
įer tavo laikraščius(mačiau ? 
Laisvėje”) kad girdi nekane^ j 

; X bet taip susirinkusieji 
prakalbas, nes jiems nepatiko, k^ ; J 
lastauskas neva pasakęs: “Boi-1 
ąvikai, tai yra tie, kurie maita.1 
a - Ta* I
era teisybė, nes nors MastauriHB | 
£ yra mistras pašiepti tuos, kų-1 

& nėra užganėdinti Lietuva, via* a 
įok jis nemini nei vardų tų yj»* 3 
•J, nei partijų •— visų pažiūrų irJ 
artįjų žmonėms jkerta,

_ ’alti. Tai pirma. Q antra taroj 
r p. finikui neduota kalbM^S| 
(Tą gi jis užpylė bolševikam* tai 
vpykaklėsi. .TKaip mėtyt mūs 
-amos bolsevikėliai sarmatintaJ 
avo vandališko "žygio ir nori magi 
‘garbės” to. žygio ątšikratyt&j 
Jet veltui, nes-'jau yra žinotai 
-ad tas ?ygis buvo organizuoUa’f 

•avantiūra, ir tam tikslui buvo net 3 
.peeijalių skambučių. , f Ar -tŠkj 

-tartais juos tėm tikslui nefintall 
tjavp koks Lenkijos politiškas ik J 
*entas?.-. Todėl, kaip; girdėr>. -.3 
tionykŠeiai veikėja^ visi, be ,< . 1
tumo pažvalgų, kurie tik prltaru j 
ueprigulmybei Lietuvos, ruošiasi < 

(susitarę griežtai pareikalauti 3
Atstovybės, kad nei vienam bcA* 
Ševikui nei vienam priešui 14a- 4 
tavos Iiuosybės nediiotų^lei 
paliūdijįmą į Lietuvą. Gale 
tu yrą pažymėti, kad Čia r 
tėvynainis nuo .nekuriu jai 
ko laukia laukiaipo svečio 
nio.” Tad jei tas garnys-syečia»^ 
atneš jam lauktuvių berniuką «r.f 
mergaitę, tai, pamin€jimui-ai 
čiai atsilankymo mūs mieste , 
Atstovo,* tas lauktuvių taujift 
žmogus bus užvardintas vataią* 
gerb. Atstovo ^ Valdemaras, H&h, 
Valdemare. . .

Koiespond«taS

HAREISON, N. J.

spalio 29 d. buvo . pStagttfr 
“B.” choro malkinis balius 
vanomis. “B.* choras skyrė 
dovanų dėl meškininkų. 1 doiMn

.UVU..U, «0N«W, 
netikšai IsisvAmonių melsgystBms.. “ — J*?,

,A. ® “■’* kurs^^ bus juokingiausiai, 
suomenė iškovojo Lietuvai laisvę, ®ūvo manoma duoti tik

• patom, bet . komitetas ,pamtt 
kads publikos prisirinko 
pilnutė svetainė* tai <mdčj

i tom. Teip^gi tą vakarą buvo fota 
tos h kelios saldainių dėžės. j 
nas liko neišleistas, tai jį

I Bttklerianč ligatavojo puikiuę pie
tų*. Po pietų paleidom jaunuo- 
•iua paaivažinčti, o mea kalbčjo- 
mte apie Lietuvos reikalui 
klausiau ar Fitchburgiečiai daug 
yra L, L. P. Bonų iipirkę, tai 
pasirodė, kad turhilt nei vienas 
neturi L.bonp.

Lietuvių čia randasi apie 300 
ir randasi nemažai pasiturinčių, 
bet apie Lietuvą mažai rūpinasi. 

Tariu Širdingų ačiū Bukleriams 
už malonų pričmimę.

(UVMAMB. OHIO.

Protestas prieč ‘‘Dirvų.’’

Spalių 24 d, i. m. laikytame au
drinkime TatrioiL irondo 22 ę£ ir 
L. R. K. Rčmčjų 7 sk. buvo ap
kalbėta ^plrvoę’’ užeipuldinčji- 
mai ant T? K, bei “Dirvos”“ me*. 
lawsth ^Dirvos’* No. 39, 1921 

feįdtafc, vi^Įuaurimaęi /'-Kur Tauto? 
fondas pinigus padėjo?” “Dir- 

j ’os” uq. 41,1921, paražyta dlde- 
ų melagyste, ta sakoma t W 
L’ F,- ^tatūriMįstfdčmčja gerai s

■ Jlevelando Katalikiškų Draugiji; 
Sąryšyje, delei TautosJ&ondo ne 
Įdavimo atskaitų bu teisinau nu 

/odymu ta T. F. pinigai dingo 
:ilo didelis termas ir įnešta išmes 
i iŠ Sąryšio vietos T? F. skyriam 
r L. B, K. R. D. skyriaus atsto 
us. Dėl šventos ramybės, rneku 

‘iėms pasisekė perkalbėti kad te
: rul tie atstovai būna, bet neturčf 

valso. Ir taip stojosi.”
Tai didžiaųs||įmelagyštSl 

: Kaip atsitiko C. K. Draugijų 
Sąryšyje? - .

, štai-L. $. K Šv, Kazimiere 
Dr-stės .įnešimas: “Kad Sąryši, 
paliuosuotų Tautos Fondo, ir L 
kL K. Rem. Dr-jos atstovus nuc

■ nokesčių į Sąryšį ir turi turčt pa 
ariamą balsą?’ Sąryšio atstovą ■ 
'ą prieita ‘Čia aišku. Mes kitų 
.švadų nedarysime. Lai pati vi^ 
raomenč sprendžia. Toliau “Dir- 
' os” No.. 43,1921, vėl daroma sa 
gotiškos isvados, kad netąip T. F. 
oinigai iŠleidžiąmi, kaip ■ XD.” no
ri.
’ Trieš šias “ Dirvos” melagystei 
r užsipuldinėjimus ant T. Fonde 
Šnėšame sekantį -protestą: 

L Kadangi “Dirva7’ visuomet 
rukd&ir ‘ dabar..trukdo Taųtdf 
fyndo darbuotei* tuomi kenkė ii 
:enkia Lietuvos laisves išgavi- 

muk ■ . ; -
2s Kadąngi “Dirva” duoda 

lėtos savo skiltyse rašinėti Dai’g. 
'aitiiui, kuris-tabkiai paliečia T 

F., niekindamas katalikus.
' & Kadangi “Dirva” sklėMpI 
uelagystes kas link vietinio Kat 
9r-jų Sąryšio veikimo, klaidinda 
ma visuomenę ir tuomi nori kenk
ti T. F. - ' ..

4. Ir kadangi “Dirvos” dabar 
tinis rądaktorius, visuomet rodė 
<?riežtą nusistatymą prieš katali
kų idėją, “tad netuįi teisės kiš$s 
j katalikų visuomenes reikalus’. 
' Tad-gi mes reikalaujame,/kad 

‘*Dirva” paliautų trukdžius mū
sų naudingą darbą dėl Lietuvos ir 
paliautų mąeižus katalikų įstai
gas bei tarnavus Lietuvos laisvės 
priešams, o imtiTisi naudingo dar
bo. •-

Patariame “ Diryai1 ’ geriau rū
pintis ąavo nusmukusios srovelės 
pFeikalais, o neesti į katalikų rei
kalus,.nes jie gali tvarkytis be ki
tų .pagelbos/ \

Turime viltį, kad katalikų vi
suomenė nesiduos save klaidinti. ■

■Žinome gerai, kad katalikų vi-
-I

tai ta pati feta^kų visuomene ta 
pintus, kad ji nebūtų skriaudžia^ 
malJietuvoje: . .

Šalin katalikų šmeižikai! Lai ir dovanas^davė šešiom
gyvuoja llrisVa Lietuva!

Taute* Fondo 22 ak. valdyba
Pirtn; Jom Albrektos, l^’b- mėmirthnM mktnMnįt' 

fit <*«*> M AvIUgtono t ,

u / atkeliavę nedėlioja «u makabi* parapijos svetainę
nps nuodingas luini, po Iv. Mišių nusivežė mane smagūs* Todėl klebonas, gerb “Perkūnas”

I ir nuuib Šeimynų* Nukeliavus,’H, kun. V. G. Vilkutaitis užmanė su* 3M Brotdwajr, BoiUn 27 MkA ;
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REIKALINGA MOTERIS ar MER
GINA prižiurėjlttmį stuBos. šventa* 
dieniais Ruoša. Atsiliepkite šiuo ant
rašu: Stosis. Slripokas, IS Island St, 
Roxbury, Mass. ' •

Korespondent.
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ATIDSJO. 
apin, Ruaijos 

turėjo dainuoti Boh- 
Symphony salėj lapkr. 
Bei sunegalėjimo kon- 
nukėlė ant lųpkr. £0 cį

|XTEASUmmKIMAS.
įk. Kazimero Rr K. Draugi- 

extra susirinkimas^ iš prie- 
ties mirties draugo Zigmo 

^vičiau“ įvyks lapkričio 
d 8 v. vakare, 1921 m. po- 

ytinėj salėj ant -Fenktos 
i^vesj So Bostorų Mass.
Velionio kūnas randasi l94 

<Alver St,, So. Boston, Mm-.
Frot tažt. V. JaJtfŪĄ

/t Kmn>t>TnftW iurAdct QjHJXįKKĄlJvrJ*f •
* Svarbai susirinkimai.

Pfctnyeioa vakare, lapkričio 18 
d. tu6j po pamaldų bažnytinėj 
mt&mėj įvyks nepaprastai svar- 

’ bus A, U. K K. Federacijos kky- 
riaiiK snsirinkimas, į kurį kvie
čiame būtinai ateiti vbus-iiariUSy- 

į draugijų Vfetdįrbų na
rius ir vfsns *veikčjus, nes reiks 
aptarti labai svarbūs dalykai, Bū
tinai ateikite. - - ■

■ Vaidyba.*

Rengia Lietuvos Vveių
S

17-ta kuopa

S U B A T O J K,'

UPH 19 0, 1921
£/Jgrt7W SALĖJA?;

KAmpoj M ir Silver SU 

BoĮrth Boirton, Man.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kas ateis ant tų Šokių, tas nesi- 
gailis, nes dar pirmi tokie šokiai 
šiuose metuose atsibus. \

> r

Griėžs viena iš ęeriausut- 
KRIAUČIŪNO ORCHESTRA.

BRIGHTON,MASS.
\ Lapkričio 6 17 LDS'. 22.kp. W 

< va parengus prakalbas,. Kalbėjo 
. , ŲDS. Centrosekretorius, gerb. A.

K Kneižys, apie šių laikų darbi- 
.ninku reikalus. Nurodė uaudin- 

• įtartų būti darbininkams* organi- 
L duotiems. Taip-gi kalbėjo ir apie 

garsią bolševikinę Rusiją. Vi 
L šiems buvo aišku, kokią laimę tei

kia pasauliui f analizuoti karšta
galviai bolševikai, badu marinda
mi milijonus žmonių. Kad ir mū
siškiai bolševikai, kurie su dūšia 
jr.kūnu buvo atsidavę Rusijai, bet 

. kaip tik paragavo to rojaus “ ma
lonumų,’. ’ tai atsiklaupę maldau
ja ‘buožių”’valdžios kad leistų 

-Lietuvoje gyventi ii*_ dovanotų 
už .visus prasižengimus. IŠtikrų- 
jų tai gėda, kad ir išgamoms, už 

aklumą, o prie tos rū: 
■ Mes priklauso- tie,' kurie, 'neturi 

t Lietuvos bono.
Antras kalbėjo gerK daktaras 

'JT. C. Landžius, apie biauriąją li
gą reumatizmą: kaip ji pas žmo
gų atsiranda ir kaip nuo jos apsi
saugoti. Taip-gi teisingai išgyrė 
ir L. D. Sąjungą, kurios nariu ir 
jis-yra. Gražiai pakalbėjo apie 
Lietuvą įr jos atstovą Čarnėekį. 
Taip-gi išreiškę pasmerkimą len
kams,' už. jų žvėriškumą. Be kit- 
^a gerb. daktaras išreiškė didelę 
užuojautą Brightono lietuviams, 
prižadėdamas sava pagetbą nelai
mei ištikus dieną ar naktį visiems, 
kaip turtingiems taip ir biėdniems 
nors ir' nei cento negautų, Ištik- 
jo gerb. Dr. Landžius jau ne vie
ną yra ^Štraukęs iš .giltinės nagų- 
Mes lietuviai visuomet turėtu- 

į mėm & Meiptis prie savo lietuvio 
<F^toį(J>egu prie kokio svėtim- 
tauėiof _
. Abiejų *kalbėtojų kalbos publi
kai labai patiko, Visi pageidavo 
teikiu-prakalbų daugiau išgirsti., 

Dabartiniu laiku daugelis lietą.- 
L vių mirksta Urioonshinėje.’* Iš 

to <^nirkimo’', kįla daug kanky
nių: vienus ligos aplanko, kitiems 
muštynės ir kalėjimai ramtmio ne- 
dnoda, o kitus ir mirtis nusideda: 
aną pasaulį ' ‘ rokunV* išduoti m 

. savo žemiškų darbų, šiomis die
nomis netikėta^ pasimir|' jaunas 
Žmogus Kazimieras AidiejuS. Ve- 
Rodis .per laikus, apsčiai variojo 
“naminio” ir “fabrično” skysti- 
mėlio, ’ Bet vienas1 kartas nemela
vo. ' Vieną rytą Aidiejus atsikė
lė sveikas, pavalgė. pusryčius ir 
paprastu tnidu išgėrę vieną stik
liuką dėl “sveikatos.** Nuo,to 
^sveikatos” stikliuko apsirgo ir 
nuvežtas ligęnbutin staigiai į tre
čią dieną mirė. Lika moteris, su

, ketvertą vaikučių visai neturi ir., ' 
It nežiūrint ant to, net ir pa ■ 

jjrabas dvoke svaigalais. Prie 
draugijų nepriguiėjo, tik ląimė 
kad “įnsurance ’ *- mokėjo po 25c. 

k.^ savaitėje, tai tapo nors palaidotas 
5 Imon^kaJ, su šv. mtįforiis, nors ir 

mtbįatnųčfy bažnyčioje. Švrikaiu 
hrihiyčkl nkrrikčjo, o prie inir- 
Uw prireikė

DIDELIS ir JUOKINGAS 

TEATRAS

“AVINĖUS NEKALTASIS?
Rengia LDS. 8-ta kuomi 

' NEDALIOJE, ’ 

LAPKRIČIO 20
•: POBAŽMINEJE 

SALĖJE, .
CAMBRIDGE,MASS. 

Pradžia. 7'tų valandų vakare.

Nepraleiskite tos. progos nei 
rienas nepamatęs to taip gražaus 
> juokingo veikalo, kuris da pir
mu sykiu bus statomas scenoje 

, iiojS apielinkėje. . .
Širdingai kviečia —, s

' KOMITETAS.

Lrirai, Ai
KtMriaa •nn Tm VMURa Aamto* Jm

Ar bocoU J<
Į Lietuvą MMj% UtarainąAr 

viMui BaHtla YBMijaa:
11 Boriomfpar Livarpoęl ir 

GlMgoiv.
ASSYRIA(nauj.)GBTJI>. 6 

B Moti V«tk f*r HaiidnaiK 
■%AXONIA — GBUOD. 8 
0*Ub*U5,

■ T»k»n ą&ta
Ptr dBtrbaorg 

Livarpori ir GlMg«w
CARMANIA .......",. <.ŪriMdlto 3 
ALBANLA Gruodžio 10
COLUMBIA “..Gmodilo 10

Bar Angliją ar Hamburgą !
Į Danrlg’ą ir Humbms'ą -^xBo.00^

1 Liepoją — ąiiKOO, Taksų — $5.00.
L yt- rr   į ir ' ij r - 11 —Bįrt1**-***^ 1 .m m' N ir n " ' 1

KAM KENTĖTI?
Kaąmirtiriųp, neuralgijos ir raumenų 
galimai greitai nuatoja, jeigu patrini su

PilN-UFELLER»
2 . VafalitMtoh^ nfc<. Ą V. Pat Ofii*.__ .
Žiurelą kad gautum tikraji-garšuji per 
daugiau kaip 50 metą.

CkmwaiUl^SS^i?cSTRALINĮt8 ir RŪTINIS EUROPOS 
North Gtnnaa LkįrdBremea

Iš nw YORK O tiesiai į BREMENĄ DANCIGĄ ir LIEPOJŲ.
Labnu riaukia į LIEPOJŲ per Danrig’<. Tiesus persimainymas 

nuo laivo ant laivo.
I*OTOMAC »,. L      ...............    .Lapkričio 12 Ir Grtyrfftto 31

* «• < o * i«o>r M* * >» *«»«»*» «»>m r« o * «m 3
PIIINCE8 AUTOJKA 10

U M»W YORKO UeiUi į 0H1RBOUHG4 ir BREMKN4.
n <Ud.U^> Ir trrlcatt aarl.lvkiN tarp Ahrrlkos Ir Vokietijos nrlpĮilmikų. 

/‘‘GEORGE VAHHINGTO.V1........ ... ...
* CENTENNLČL STATĖ

——

UNITED STATĖS LINES
‘ - - 09 Stata Street, iotton, Mau

• -vAnt rieų iltų ifarlalvių trečio* klesos keliauninkui yra sutalpinami 
t atskiras knjutas po ji, 4 arba 0 ypatus. Užtektinai |r geras maistas yra 
fiiitelkimna* permainant kiekviena diena.,Kreipkitės prie agentų ..

MOORE & McCORMAOK COMPANY, Ine. *
ROOBEVELT STEAMSHIP GOMPANY, InC.

* ■ UNITm AMEUIC&N LISEB, fea _.
46 BKOĄDWAY NEW YORK — Phone WWteh«01 2050.
AAminisfrettĮfcTai Operatoriai Sarienyt# ValsiiiH ^aituno itaruljof.

1

Reikalavimai
RHfaiinvittit) toliom 2c. u* Žo

di k* kfekvkKui grH

SVARBUS PRANEŠIMAS 
Da BIZNIERIŲ.

brolau, jeigu nori savo biznį ge
rai išgarsinti laike Kaledųr tizsir 

i sakykite; pieninių Kalendorių. Tu
rime naujausio išdirbinio tautiškų 
su lietuviškais mėnesiais 1922 m.*’ 
ir Šiaip visokių įvairių naujų pa
veikslų. Kaina, sulyginus su ge
rumu išdii'bystčs, už įOO kalendų- 
dorių su apgarsinimu mėnesiais 
nuo 5 iki 18 clol. Didis pasirinki
mas. Prabas paštu pasiunčiamo 
ir ant pareikalavimo pristatomo į 
jus namus. 'Rašyk, nelauk# nes 
jau inažai laiko. * Adresuok;

A.
56 New York Avė., Newark, K, &

JM So« Bolton 3488

.LANDŽIOS, (8EYMOUR) | i “ ilBTUVlB h 
Gydytojas ir Chiruegabb 

i Gydo aštrias ir chroiiiŠkaR ilga* J 
r rytų, nmte-ų fr valkų. Egzami- 3| 
nuoja kraujų, spjaudalus, Slapu- <Į. 
mų ir tt, savo laboratorijoj. 8n- lg' 
telkia patarimus laiškais kitur gy- $ 
mautiems. Adresas: 4

50G Broadway, » g 
South Boston, Mass.
Kamilus G St ir Broadtvay ■ $

*

lfl Mkrp South J3oBT»sni | 

i DR. H. S. STONE 
9 Akiu Speoialibtab 

399a W. BR0ADWAY 
Vat.Almos: Nno 6 r. Iki 7 v. rak

00. PAULJ. JAKN
»» KAST BROADWAy

TBL0PHONEBO2.

-Ai**.

RER. ATSAKYMAI, 
.lorespondent., Brighton, Mass. 
‘Panešimas ąpiepasilinksmini- 
fio vakarų praleidome, nes per-j 

vėlai gavome.
I * * .' •

leporteriui, Philądelpliia, Pa. 
Kadangi jau daug buvo rašyta 
apie L. atst. atsilankymą, tai 
Tamstos rašinėlį apie banketą 
i^besunaudosimei
Blaivininkui. — Tamstos daį-

ŠALDilAVBIOB HEDIBBV,JBXAUB 
DR-JOSVALDYB08ADREBAI 

KASBi
. - ' * . t

PIRM. •>— Antanas1 Kmitas, .
W Etftb Bt. Boston Zį Mm 

VICE-PIRM. — Jungas AndrUItmas, 
2<s- rourth St.. so. Boston,- Mass. 

PBOT. RAšT.— Vincą* VaiMnorlito,
178 Bolton Bt, Bo*ton 27, MgM 

FIN. RAST. Praha* Sinkevičiui,
182 Brnven St, Boeton 27, MaM 

KASIERIŲS — Jurgiu Kanevičių*, 
? . 174 Bolton St, Bogton 27* Magu.
'MARŠALKA —• Pranas LulgoiijVldpA 

«B E. 7-th St, Bouton 27, Įttigte 
A Susirinkimai laikomi kas pirmą.ne* 
dčldfenį kiekvieno mSneslo 2-rą vai. po 
pietą ŠV. Petro parapijos salėj 402 E 
Seventh- Streetį South Boston, Mass.

'I ....  ._ ^------- L -- • - . ' ■ ■■ —

MBH. — H. fiob*,
589 E. 7-th. fit, So. Boston, Mum. 

VICE-PIRM.— P. Tuleikl^
t ISO' Bow«n St, Meti. .Boctton, Maaa. 

PROT, RAST. — K. Lutoll, 
<7 Vale Sa Boorton, Muk'

RIN. RAST. — M/Selkyš, ,
127 Granite St, So, Boaton,.)Mass. 

KASIERIŲS A. NandMuna^
16 VlnfleM St, So- Bpeton, MaM 

nAbie -^I^ABSALKA ~ Stewnaw Narictaiiineles negalime sunaudoti, nes i pr.ja įaiko susirinkimvs kaa trečia 
parašytą be jokių eiliavimo' tau- nedėldtenl kiekvieno mėnesio, 2-ra yni, 
tA-klin • ; ik> pietų: šv. Petro parapijos salėj 492
. iviiti. E-Seventh St. South Boston, Mass.

AUKSINAI LABAI PIGOS! ’[-1;
• Niekad nebuvo taip įigųs. y |

Mes patariame’DABAR pirkti perlai-įlLj 
| das dėlei Kalėdų^ Vieta pirkimiu

tenį kur kaina žemiausia ir patarnavį-1X! 
mas užtikrintas.* Šias sąlygas Tamstos»& i 
visuomet rasite pas . t

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĘ, ‘ (A
414 Brcadway, Bostoh ST, »3į

f
!«►

I Pasekme po U Oemi 
irba grąžinime fūits 
pinigus.

h ‘ H . ' •

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,- 
STIPRUS, NUOLAkTNIUS NERVUS, > 

TVIRTUS VYRUS IR MOTEEES.
Turėdamas sunaikintą Sveikata Tt Spėkas ; turė

damas neaiškį ,minto-ir nusilpnėtų kūną; pasibodia^ 
imant valetus-d$r padidmhnfc.veiklumo'.fr vaistu* ėvaigįnSn-Va 
?iu», bandyk Nusa-Tone ir persitikrik kain.sreita, laiktt jau- 
iesi visai nKūju imogut' Dtvynes ii dešimtes visu imogsusOE^ , 
tokiu1 kali# bloga* apetitas, nearuomulavimas viduriu.. raz*t ir 
iiputimai, uikeUjim'sK skUves, tuliinis, anemia, Vatakinimai r^u-? -« 
matiniu, škaupnfci gajYbaį Tfcurulgik. štoku* *utr»iio*, nttiiUpnš- 
jimss nervu ir iriegai&iin** mirguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajięgąs, akistp vandeniuoto kraujo ir imužtektinio* cirkulaėijoa 
kraujo.■
-Kwiis dalis kuno ir ko5n* jd veiktne remiase *nt-nervu pajtėėoa, 

kųtioš ditliiaUsei. 'ūMbiik* tterarU stovioje mlv*. jaknas,. inkstu* it. 
grobu*, iirdėe plakimo, kraujo clrkuiaviiuo. Nuga-Tona yr* labai 
protintas frydymas nuO nusilpnėtu nervu ir 'abeino sunaikinimo ; kūno. KodilT Todil kad jie yra, sutaisyti ik. *ltonia branxiu, 
svėlkat* duadančiu: sudėtiniu1-vaistu, rekomenduotu- jr -nuruodytu 
per garsingu* Gydytojus. Yra Jie ypatingai maistingi j Gd*** fe į 

' FoM*ft>in*i*tus, dėl Krifefc fe SfeM. ’
Nufra-Tone priduoda gyvybS’ jaknoms, paatiprin.grobus ,tafe.

Jog jė‘ tustinai^ fegular įtikai.' Atgsivin įnkitus, i J vara- lipikui 
nuddinies atmata*; Nfera daugiau* gaaU fe sUputimu^nier* imir- 
dahiia kvapo apvilkto ljeiUYio i Nuga-Tdne dubi Jurta .stebuklini?* , 
špetita. giar* srrUomulavima. tvirtus nervus fe Riet* pastiprint* ndeiHį. 
Nuga-Tone suatipria kraujo W pagynnš cirkulavimo jo, priduos raudo- - 
numo veidui fe iibum* akiemsi Nuga-Tone padera tvirtus, rustus 
vyjčtt* te avaikcsA** fr puikesne* niioiėra*. Nuža-Tbnė netafofeL savyj iokta'iėfcdūįnu «* 
daromi! paprotį yai*tp. gudett jie yra (Parankiam pundetoi. Yra apvilkti eukfruto, ptiintno 
Bkonj fe vartuoti salsma b* jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rakafeeoduoii visfea** 
*V^MJ^Ss<MJUTl»ICA GVARANCIIAj jĮtege-totįe jrii* ($1.00) dahrte 
rž bėdkltte. Koina bankuta talpine devynios delfmfrs <90)! ptttalu, arbą 
gydymo. Galit* phkti iefea betikote*, arba iaifa»« teenMu* Cydyrt* paaKtrt (M-<>0) dolerius. Imk Nuįą-Tėna F*o dvideitait (20) dimto ir Jeigu ne busi vžtasiedintM *a- 
sektafe, augr^iuik boukute fr pSsus, o ms* tunai sugri|*istaM jusu Wslp«. Negalit* 
pt-aniildyti vUntĮ centą. M*a fonam* rialk*. ’ Nuga-Tbn* yra yardavfnijamas visoa* 
sptlekese jomi* pažiosn* lilyteint*, fr t*- pačia* garantija. *

. FRI3IU3K SAVA PASTSXIAVIMU* ANT TUCT KU^^
Natlonal Laboi^torr L-22 1p’U So. Wab*sk Avan Chicsgo. III.

Garblamiaji; įdedu Žionsis |.. .... . . ., ir msldilu prisiųsti man ....i. .. .^bonlcut] 
Nuga-Tonr.

■ > • »•
■ ■ .- : L j

ii* PMrVBiftfl.'* « .♦ irt A-*- A* *•*•-*-•• I ♦. t r. * * » • > 4. «4 * • * • f. f t te < 4 fe-4k • tete te«.te*«
t i .*** * s *

-'Gatve fr iiutasrl*-.t,»-4.
? . •

' MlašteK,•* o , i««44-m1 •v..

V 4
* * *

' .. - /

ŪnitedĮ 
AMERięAHl*
LINESmc. 1*......................... .................

Trumpinusias susisiekimas su visom dalim. Centralės Europos 
į - Laivaiplaukia kfėkviėną Tketvergą
j nuo Pler Ko. River, 46-th SU New York, 12 vai, per piety | 
I -“MOUNTCLAY” “HANSA” /■ I
J “MOŲNT OARROLL” “BAYERN“ ,0
I “MOUNT OtlNTON^. " .“IVUERRTEMBERG“ * g
| Ka jutos’su 2, 4 ir e lovom ant visą šių laivų. 'Dideli valgy- Kjį 
S mul, rukymul ir 'sėdėjimui kambariai ir visi pasivaikščiojimui 
I: ' dgnal skiriami 3-Čios klasės pasažierlams. Ant laivų “Hansą” 
Į ir “Eayėm”.,yra kelias specialiai puikios kajutes. Užsiregis- 

travlmuLvIetos 'rašykite-! musij jgalfotus agentus arba i
JĮJĮrIUB ROTTENBERUt Ine., New ĖnglanA Genėtai Pas*,

260 Hanover St,’, Boston, Mass..
UNITED AMERICAN LINES, Ine.. j ,f , . ...

T W!T^ 1H>' . j. irt a

. fr
*

V

V

y*^*'**^.—* * * y *

I LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS 
įgalima' gaut pagal prekes:kampanijų 

’ ir ant geriiksiųlrivų visų linini pas seniausią LIĖTUVTŠ- 
■ KĄ^agentą KUNAĄĄUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m. 

PASPCmTUS' isfeikatauju visiems keliaujantiems į 
; LIETUVĄ.< ' <. • '••

Atvaduojančius iš kitų miestų.patinlm ant stoties. 
Persiuntimas PINlW J BETŪVĄ pagal dieninį kursų 

. ATYDA*».-Mainymas pinigų ne priverstinas,, bot* išmai- 
; Tfau, jeigu'kas klausia. ' '

;’G. Kuuašauskas •
179 E..3-rd.Street, New York, N. Y.

■GERIAUSIA FIRMA
i ■ . ■ ‘ *

__  ____ tF"l'^«.gWP"iL' 1 1 !■'1 'i' 1 O*1'

i. ’MASS.. valstijoje,, tiktai 16 
mailių nuo Bostono. Ta ūkė tu
ri būti parduota šį mėnesį, .nes 
■savininkai negjn^ia ant jos, tu- 
dėl parduos $30,000 veržtos,Šarmą 
už $l!5$00 Įr gal prisiims.Kokius

■ $7,500 "įmokėtu žemės yra 105
akeriai; £0 karvių, 3 arkliai, t 
bulius,, 3 jaunos karvukės, 5 ver
šiai, 67 tonai šieno, didele kūtė, 
15 kambarių namas su naujos ma
dos įtaisymais ir. šiluma. Daų£ vi
sokių ūkiškų įrankių ir ’ mašinų. 
Kam yra reikalinga pirkti tokia' 
farma, tai nėra gerešnios progos 
daryti .gerą biznį pardavinėjimu 
pieno tarpe, lietuvių arti Bostono. 
Taigi- kas turite pinigų gerokai, 
pasiskubinkite kuogreičiauisai ma
tyti mus, ‘ nes gal savininkas par
duos tą tikę ir pigiau, nes jis yra 
turtingas ’ amerikonas ir bizniem 
rius. . < .

A. IVAŠKEVIČIUS,
■ ■ ■ ■. ' ■

361 Wešt Broaday, -

'Šouth Bostonu Mass.

Teleponas S. Boston 605 arba 1337

1",' . ’ ' To!. So. Bonon 270

I®. J8B HmBOHKEU, iu. 
GaZW 6^{kalįša ir

Om»a- VAKA«Wt
. * Rytais Ik 0 ved, 

Po pietų t iki B vai. ' 
,. . Vakarais nuo 6 Iki 9
55& Broadwy, S. Boston 

inMaiMM

l«hJ.tAI.INAUMAI
I.

* 414 Brėadway,

S. BOSTON 27 MASS.
Tel. S, B. 044L

Ataros lubos—Viršuj Lf P, B-VSs 
GYVENIMO VIETA:

135 Rowe St., Aųbtirndale, Mass 
Tel. W^Newton. 101G--R. .

V ' |

(GUMAUSKAS)
DANTISTAS | 

705JMain St.,'Mdbtello# Mass;’ | 

. (Kampas Bi’oad St.) •| 
. Tet. Brockton 5112-W.

f "

- (Karaliaučiaus prieplauka}
l ABBA PEB LIBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS.

' Siuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom Idant mūsij. 
Ąleriai, a ypatingai Lietuviai, galėtą kfeliauti stačiai < PILFAV4.

, Lietuviai,'Važiuojanti į PlHaviį, aplenkia Lenku juostą (KorMorą) 
ir privalo turėti tiktai liętuviSkų. pasportą ; jokių vizų, nereikia, 

Susinėsimais štriųiiava tai yra nauja Šaka'musų reguleriško susine
šim^ SU ‘Hamburgu, Danzigu'ir Llepojum, o dėl Lietuvių tai trumpas ir 
parajĮkuš keliim ūamon. dašigautl^... . ’ » ' ' * j

DIDELI DVIE.TV SRTtTBlT PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:
ESTONIA . .Ėąfcfcrigią j^lLITUANIA ......Gruodžio 21 

POLONIA .....GrdoA 7Į LATVIA ......./Gruodžio 23 
' Taip-gi naujas tiesioginis.kelias tarpe

LIEPOJĄUS—DAKZIGO-HAIJT<’AX Kanada •
- Viii laivai tari puikias kanibartus trečios liesos keleiviams.-

' . »^teip0tqfe prie musli agento jušiij mieste.
■.«>»■■■«». ■ ;«■.« ■■». w w‘ X

■ y. "

•j

- Į

PRANEŠIMAS SERGANTIEMS ŽMONĖMS.
Esu pasekmingai išgydęs naujausias ir ehronišLas ligas, 

kaiptai: “
, ' Netyrą kraują 

Odos^Įigas 
Kėpeiių nusiskundimą 
Vidurių ligaž 
Reumatizmą 
Nervų silpnumą 
Skilvionemalimą 
Inkstų ligas 

. Nervų issisemnną 
' Pečių skaudėjimą 

Spucįus nuo veido.

r* ?r.^Kyy > L
■Ml

GERA PROGA^-PASINAU- '
1 BOKITE.'

-Parsiduoda automobilius lOiųPątgė 
Rog./ 3-jiems važiuoti lt planas. Už- du 
virš minėtus dalykus bus keturi šimtai 
($400.00). Po viena i/automoblUtte,. tryš 
šimtai ($300.W), planas šimtas septy- 
niasdašimts dol.'»($170.00). Priežastis 
parclaylmo, važiuoja f Lietuvę. Virš- 
minėtus dalykus pristatau į vieta pir
kėjui. Kl. Stočkus, 66 Colttmbia St, 
Svampseott; Mass.. . .

užeisA-tai anglių nei už pini
gus nebus galima gauti. ■ 
^lusų anglys yra geriau

sios ir dabar pigiausios, tai
gi pirkite is

LITHUANIAN AGENCY
A, Ivaškevičius

361 Bręadvvay, So. Boston, Mass. 
* Tel. So. Boston 6b5 dr 1337.

U

f
Ht

DR. F. MATULAITIS
■Gmo Visokias Link* 

PniBKIBIA. Akejius. 
Valandos: 1—8 (r 7—8 P. H.

17 Millbury Street, 
tVOnCESTEB, MASS 

■M****Į*BMBf-*te*1HBI II—fi—■

ii'iftrttynffMūffMQip]iMMiTirti,7TPi|7*Įij| TMrrnffTi

Tel. So. JBoston 823 | 

 

Lietuvis Dantistas I 
DR. M V< 0ABEEB 

(KasparaviČiiis)1 
Laikinai perkčiA ofisą po Jto? ■ 

125Bboadwat, So. Bostow, Mass ‘|| 
GJit^V.alandoti 3hto 10 Iki 12:80 ryt© to 

, * 1:80-0 Ir'd:3O—0 P,. M, ra
Ofisas uždarytas subatos vn>- H 

karais'ir nedaliomis.

. * ' * )■

Pirmos Klesos Dantistas
® B*way,' So. Boston, Mass.

(Prie Dorchester St.

Heli Phone: Poplar 75-15 ;
ADOLPH F. STANKUS į

J TIKRAS LIETUVIS * '
G R A B O BTUS 

1023 Mt. Veunon St. PmT.ADET^PTTTA, PA.
įl w 
ii

tv. KABiįtiSKO B, K. draugijos 
valdybos antrasai r

JEI^UTIK
Gydant Visokias Ilgas: smarkias |r chroniška*, tai yra faktas lmd aS per 
tįsį savo gyvenimą studijuoju Šitas Ilgas, pridedant mano ofisas yra ap
rūpinta* *u naujausiids instrumentais Ir prietatsom elektros ir tt. Joki 
ekspensai nėra prrdidell kad tik pagelbėjus mano ligonius. KogreiCinu- 
tela ateik ir persitikrink nr tavo liga yrą bevilte ar galima, išgydyt Ne* 
žiūrint kokia liga batų, tad mokslas ir gabumas tave vai sveiku, stipriu 
Ir linksmu Išdarys. —. PATARIMAI DYKU ' '

TU MADnNVVŽZO
(Priefali Majeatič Teatrą.)

7. & K. KBLSTTJČIO\ DR-JO$ t^AL 
KYBOS ADRESAI, BOSTON, 1IASR, 
RIBAI. —tBtbUejuM Versecką*,

4A GatesSt.. So. Boston. Msih. 
VIOEM?IRM. — Juos&j Bižokas,

307 -Et 9-th St, So. Boston, Mass. 
P ROT. RAST. Ant MtHiIejuna?,

450 EL 7tb St., So. Boston, MftM. 
■K RAST. — Juosaš Kavaliauskas,

200- & Cottage St, Dorchester. 
KASIERIŲS —•'Andriejus Zulleem j ą07 W O-th SC'&. Boston, Mm 
MARŠALKA —'Antana* Gruodis,

IBD. Bovren St, So Rpstou Ma*a 
Pormertlnes moka $200.00. Pnėeipn 

nuo dienos auatndrtm Iki rmRvriktmn 
D. L, K Ketetučlo dr-ja laiko rnBfl- 

ainius BUklrlnkimne kas pirma fte*Wl 
dieni kiekvieno mta&ta. Po No. GM 
tVnBhlmęton St, Boston, Msh. <R$ v 
vakare. Ateidami drauge ir nanjų ha 
rių au eavim »t»lmklt prie *w«a dr 
fo* prtraiytL i

PIRM. Joną* Pranaiti*,
624 & Oth St. So. Boston, Ha*. 

VICE-PIRM. — J .Andruliunas, .. ■
- 273 — 4-th St„ So. Boston, Masą. 

PROT. RAŠT. V. J. Jakštas,
147 H Sk Boston 27, Mass. 

:piN. Rast. — juma juik**
Mėryclfrf Academy 
Arllnghton Helgth*, Mum.

IM). Leonui švagždi*,
111 Bovven st, M Bo&ton. Mm*. . 

'iždo globojai —■ £ GruMnskM,
A Jay St, So. Boaton, Ma**,. Ir 

Antanai Kmlt**, 
284 Bth St, So. Boaton, Mante 

MARŠALKA — Povilu* Laučka,
At Story Bt* So. Boston, Mm*.

PrangiM^tmšaM Mkabt* 
itfc Brosdway, So. Bo*ton', MaM

DrnvgyHrO* *n»lrInWmal laikomi kiut . 
antrą nrdčldlenl *»*mlo< l*ą vaL po 
pietą .Omytlnėj «aWį ant b it.’. B*

. ,,... _ . Byvum, Man, ' • ,
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