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TURKŲ SUTARTIS 
PASIRAŠYTA.

” u.

KETVERGIS,. LIEPOS., 26 D., 1923

Katalikai tari suprasti, kad 3*4 
aukos ir pasišventimas dėl katali- 

\ ką spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir paštai Bažny- . 
šiai, ir Žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
nc‘t negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri ątatikfų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kiliam

DARBIU I N K.A S
——Eik a——

UT4RNINKAIS, KETVERTAIS Ifi 
SUBATOMIS.

ĮĮC^tnsv .S^LGO
Užrnbežy metams ..............jOO 
- DARBININKAS'
366 Broadway, Boston 27, IfaM.

Tel, South Botton 830.
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. Sutartis,, ku
ria- užmezgama diplomati
niai ryšiai tarp Tinki jos ir 
Europinių valstybių, tapo 
pasirašyta. Sutartį pasirašė 
Turkija, Angliją, Erąncija, 
Italija, ’ Japonija; Graikija 
ir Rumunija.

Sulig sutartimi Turkija' 
gauna Konstantinopolį, iš 
ten visi svetimi kareiviai tu
ri būti atšaukti, įvykinama 
taika tarp Graikijos ir Tur- 
.kijos, leidžia graikų patriar- 
kui likti Konstantinopolyje, 
priverstinai graikai eina iš 

.Turkijos,- o -turkar iš.-Grai
kijos. Turkijos santūriai su 
Armėnija sutartimi nenu
statomi, -Turkija netenka 
Palestinos, Sirijos ir Meso
potamijos. '
REIKALAUJA ATŠAUK-

. TI GUBERNATORIŲ.

Manila. — Tarp Eili-pinų 
salų valdžios ir Amerikos 
gen.gub. Wood iškilo nešiltu 
Irimai. Eilipiniečiai kreipė
si į prez. Hardingą ir prašo 
gen. Woodą atšaukti.

, c* *

►-

NAUJAS JUDĖJIMAS, r - ' . ■

moterys pradėjo; nauja ju
dėjimą. Pradėjo kovą prieš 
pauderiavimą veidų. -

Dr. Robinson, Medical 
Lifę redaktorius, buvo pa
siuntęs klausimus žymiau
sioms visos Amerikos mote
rims apie pauderių naudoji
mą imitavimui veidų. Visos 
tos moterys atsake, kad šių 
dienų merginos ir moterys, 
jei nori likti gražiomis, tai 
turi lauk mesti pauderius ir 
tepylus, o griebtis vandens, 
muilo ir abrūso.

REIKALAUJA NUSI-
. GINKLUOTI.

London. — Anglijos par
lamente darbininkų partijos 
vadas J. Ramsay MeDonald 
įnešė rezoliuciją, reikalau
jančią šaukti naują nusi
ginklavimo konferenciją, 
kurion ir Amerika būtų pa
kviesta. Rezoliucijoj sako
ma, kad dabar tautos prade
da ginkluotis ir tas turės 
vesti prie naujo pasaulinio 
karo. Kad to neįvyktų,: tai 
reikią išanksto tam piktui 
kelią užbėgti.

L •

Esame tik ką gavę iš Lietuvos naują knygą “DI
DŽIOJO KARO UŽRAŠAI.” Yra tai nepaprasta kny
ga. Daug mes esame panašių prisiskaitę, bet tos. knygos 
buvo daugiausia vertimai,’ daugiausiai buvo aprašomą a- 
pie kitas salią. Šita-gi knyga1 yra parašyta lietuvio ir vien 
tik apie Lietuvą. Yra daugybė paveikslų ir tt. Reiškia, 
ši knyga rašo,, vien apie tai, kas karo laiku atsitiko Lietu

voje.
'Norėdami tą knygą praplatinti, gerbiamiems skaity

tojams pasiūlome štai ką: .
Kas užsirašys “Darbininką” metams užmokėdamas 

$4.50 .ir pats prisius pinigus, tas gaus tą knygą DOVANŲ 

—DYKAI. ’
Kas iš skaitytojų užrašys kitam laikraštį metams ir 

pinsiąs pinigus, tai irgi gaus dovanų dykai “Didžiojo Ka

ro Užrašau” . -
L. D. K.‘ G nariai, ir-gi gali pelnyti tą knygą užrašy

dami ne nariams metams 1aikraštį ir piišįųsdami Cent ran

. pinigus. ' .
Ši proga yrą duodama tik iki Rugpjūčio 15. d.. 1,923. 

Taigi, kurie tą knygą- norite dykai gauti, tai padirbėki*

■ te. ; • ■ ■ , • ■ ■ . :
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Wašliingtoh. — United 
Statės BureaU of Alines yra 
išdirbęs pieną, sulyg kuriuo 
valdžia valdytų ir operuotų 
-kietųjų anglių kasyklas. Tas 
pienas yra žinomas ir ka
syklų kompanijoms ir ang
liakasių unijoms. Pienas 
galėtų būt įvykintas per 24 
valandas. Jei reikalas bū-, •' * . 
tų,, t ai valdžia pasiryžus pa
vartoti kariuomenę" Kadain 
gi valdžia yra prisirengusi,, 
tai prez; Ilarding nešauks 
specialūs kongreso sesijos,- 
■jei derybos tarp anglįakasių 
ir kompanijų ' neatneš gerų 
pasekmių.>•-

• ..n .............. *

- KAIP PAGERINO
BŪTĮ. ‘

Nesenai iš Europos sugrį
žęs Suv. Valstijų senatorius 
Brooldiart' pasakoja, kaip 
sustiprėjo ir gerai atsistojo 
kaikurių Europos ‘tautų f ar- 
meriai. Ypač gyrė. Danijos 
farmerius. Apie tos šalies 
taimerius jis taip sako:

“Danija yra vienintelė 
mano aplankyta šalis, kur 
taimeriai gauna savo. To 
jie pasiekė dėlto, kad susi
organizavo. Jie nesikreipia 
į- Chambęr of Commerce,. į. 
bankininkus su prašymu iš- 
rišti jų klausimus. Jie iš
rinko, savo vadus ir kartu su 
jais mokslišku, būdu susekė, 
ko jiems griebtis.

- “Jie visiškai įsitikino, 
kad jų teisės negali būti į- 
gyvendintos, nei užlaikomos 
be politinio veikimo. Jie 
valdo parlamentą ir kabine
tą. Jie suorganizavo pra
mones apdirbti jų. produk
tus ir kontroliuoja rinkas 
iki sunaudotopo (konsiuS 
nento). Jie perka. mašinas, 
trąšas, ir gauna kitokias 
reikmenas tik per koopera- 
tives agentūras. Jie turi 
savo pienininkystės, savo 
pakaimes — viską valdo ko- 
operativiu būdu. Aš tas jų 
įstaigas lankiau ir mačiau, 
kaip jos veikia. Aš .lankiau 
f avinas smulkias ir. stambias 
ir jose radau patenkintus ir 
entuziastingus farmerius. vi
soj sąyo kelionėj.

“ Daili jos f armeriai pralo
bo per-, savo1 organizacijas 
dėlto, kad už savo produk
tus gauna geras kainas. Jie 
turi 46 pakaimes,. kuriosua 
įnvestyta po $50,000 ir ’net 
po $500,000.. ; ■

DARBININKy REIKMAi. , /
“Visos tos įstaigos įkur

tos pagriiijclais Rochdale’o 
audėjų. Jie gamina geriau
sius • produktus pasaulėje. 
Jų kiauliena Imnlairuoja 
Anglijos ripkoje su Ameri- 
ko 11 Tįstų gpriausiąis gami
niais. Bangi už - savo pro
duktus gauna po 6c. ant sva
ro. daugiau, inegu Amerikos 
tinstąs. m

“Tas parakta, kad Ameri
kos tinstąs yra atsilikęs ir 
per tai kmčia Amerikos 

' farmeriai. pad Amerikos 
trustas įiėiį; taip našus, 
kaip Danijos farmeriai, tai 
Amerikos trįistas moka nuo 
$1 iki $2 u$ šimtą svarų 
kiaulių savo taimeriams 
mažiau, negu danai kad gau
na. '

“Danų taimeriai surado 
būdą kaip sukirsti Amerikos 
tinstą . Kada danams pri
reikė cemento tvartams, jie 
.susekė, kad trustas perbran- 
giai ima už cementą. Tada 
jie nutarė įsteigti' savo ce
mento fabriką. kooperati- 
viais pamatąj^. .<--DM beva
rant darbą, pasijuto, kad 
pritruks kapitalo. Jie krei
pėsi į bankas. Tos atsisakė 
skolinti. Netruko surasti, 
kode! taip liaukos darė. Mat 
jos palaikė peluagrobių pu- 

. šę. Barmenai tada suprato, 
kad reikia paimti savo kon
trolei! kreditą. Tai 1908 m. 
jie nutarė' steigti savo ban
ką. Banka pradėta priimant 
depozitus kooperacijų .krau
tuvėse iki pagalios Kopen- 
hagene buvo įsteigta tikra 
Kinka., Jų bankos namas 
vienas puikiausių Danijos 
sostinėje. Bankas dabar y- 
ra vienas didžiausių visoje 
Danijoje. Banka finansuo
ja cemento fabriką ir- tai
merių kooperacijas. Banka 
dažnai turi kapitalo dau
giau, negu, reikia kooperaci- 
joms. Tada įstatuose pa
mainė punktą ir nutarė, kad 
galima skolinti ir privati
niams asmenims. Kiekvie
nas Danijos kooperativas 
pripažįsta, kad pirmas pa
sisekimo reikalavimas yra 
tai kredito turėjimas savo 
kontrolėj; Aš šnekėjau su 
kooperatoriais Bruneijos,
Anglijos, NorvegijoSį Dani
jos ir. Švedijos ir jie f anie 
klausinio buvo vienos muv 
ties. Aš jiems pasakiau, 
kad Amerika taimeriai ir 
darlnniukai siideda du treč^ pdnus iščiulpia sau iš Ame< 
dalįu visij bankų-* depozitų, rikos’žnumin.

• • - ‘ 'L ■ * . . . s -
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LAIKOSI NUOŠALIAI. . Pastarasis Brocktono batJnebijo. Jos jiems net Raudin
si ūvių streikas iškėlė visoje .gos. 
pilnumo j e. darbi n i nk.it u n i jų 
klausimą. Kad atsimesti 
nuo vienos- unijos ir įsikur
ti, kitą naują uniją vien lie
tuviai darbininkai vieno ne
didelio miesčiuko tik . per 
vieną vasarą išbado apie mi
lijoną dolerių. Ar jie at
sieks savo tikslą — dar ne
žinia, “Laisvoje” šalyje 
“laisvės” amžiuje gali atro
dyti :keista, kad ‘reikėtų ko
voti ir tokias aukas dėti už 
elementarės žmonių teisės 
pripažinimą—pasirinkti sau 
organizacijos typą ir rūšį. 
Bet tokie įvykiai kaip tik ir 
parodo,. kad mūsų gadynė 
■anaiptol dar nėra laisvės ga
dynė ir kad' dabartine eko
nominė tvarka yra netikusi 
tvarka iš pat pamatų.- ■ Toji 
tvarka yra .paremta' .aiškios 
kovos už būvį dosniu, pagal 
kurio stipresnis nuolat taiko 
praryti ar bent, pavergti 
silpnesnį, gi tie, kurie dasi- 
irė iki ekonominių augštu- 
mų, deda visų patangų, kad 
ten išsilaikyti ir kad minias 
'silpnesniųjų palaikyti aniži- 
nai apačioje,' Tie skri.au- 
■džiamieji turi’nukęsti užli
pusių (per kitų nugaras) 
aukščiau, turi erganizuoties 
nuolatinei kovai už teisę ir 
galimybe lipti—irgi per kie
no nors nugaras — augščiau. 
Kantrybes netekus, prasi
veržia gaivalingas darbinin
kų protestas,? kurs atsimuša 
į plienines kapitalo, mokslo 
ir organizacijos sienas ir, 
grįždamas, sužeidžia pačius 
darbinįnkus. Apie gražų 
žmonių sugyvenimą, apie ra- , 
m j bendrą darbą — inūsų 
gadjnčįe, rudos, nebegali 
būti ir kalbos.

Kas gi yra šių dienų uni
ją I Yra tai grynas kapfta- 
lisfinos sistemos . padaras, 
kariiu“1 darbininkų organiza
cija, nudaryta, ekonominiam 
kavų!‘ląioštu .paskelbti iv 
vesti. Karas vedamas prieš, 
darlmdnvius.- Aštrusis gin
ki ąs -—si i-eikas. R ries dar- 
bini.iką armijas stovi' pul

tui, tabako trųstui ...ir kLkas darhadivVHi kapitalistiu 
Alų Immųūmiaą ginklas lo^ 
kautas... Kapitaiistat kurie 
Šiek Imk proto- turų ’jjmijų-ihiiKihia aur a-M skiiijų ■

IIauga. — I Tarptautinį 
Tribunalą buvo atsikreipusi 
Eįnlandija dėl ginčo su Ru
sija. Sulyg sutartimi Rusi
ja turėjo duoti Karelijai au
tonomiją, nes ten daug finų 
gyvena. Tai Tari>tautints 
Tribunolas pareiškė, kacl 
kadangi. Binlandija yra' 
Tautų Lygos, nariu, o Rusi
ja ne, tai be Rusijos sutiki
mo Tribunolas nesiims rišti 
to klausimo. .

Yra spėjama, kad Tribu
nolas jį*a nusistatęs veikti 
nepiigulmingai nud Tautų 
Lygos. ■

i

. PRIEŠ RUSUS IR 
VOKIEČIUS.

'Beritu. — Vokiečių laik
raščiai išnaujo rašo, apie 
lenkų n* francūzų militaTi- 
nes sutartis. Lenki ja dabar 
esama valdoma, iš Pary
žiaus. Lenkija turi užlaiky
ti didelę armiją ir laikyti ją 
sukoncentravus Vokietijos 
ir Rusijos pasieniuose. Ru
munija stotų Lenkijos pusėj 
prieš Rusiją. ■ Varšavos val
džia išnaujo bando į tą susi
vienijimą įtraukti Pabaltjū; 
rio* valstybes; J ei Anglija 
vis spirs francūzus apleisti 
Vokietijos Ruluą, tai gali 
prie to prieiti, kad Tr ane či
žai briausis dar giliu į Vo
kietiją,' tada lenkams britų 
signalas briautis į vokiečių 
Sileziją.

STREIKAS PLEČIASI

London. Anglijos dokų 
streikas plečiasi. Streikinin
kai gauna pritarėjų ir sekė
ju.

■ --------------------------------------- -- ——.   t- 

Jie visi pareiškė, kad jei 
darbininkai. ir f armėnai 
tuos depozitus kooperativiai 
sudėtų, tai iškarto ‘finan
suose jie- butų nepergalimi. 
Su ekeiiomuie galybe kurią 
teiktų šitokia organizacija, 
būtų galima padaryti galą 
mūsos hiishii, (‘ukrausdruš-

tiems trustiimsj kurie tokius

Jos prilaiko darbinin
kus parištus prie dabarti
nes sistemos. Durbadaviams 
nebaisus, karas su unijomis, 
nebaisus streikas. Per strei
kui darbininkai nuleidžia 
sau.kraujo, susilpnina savo 
ekonomines —■ o net ir. mo
rales pa jėgas.. Šiaip ar taip 
streikas pasibaigs 5— darba- 
daviai liks laimėtojais, dar
bininkai nukentės. Darba- 
daviai savo miostolius atsi
ims, iš publikos, pakelę kai
nas- už savo fabriko išdirbi
nius : ularhnnnkargi Ar savo ' 
laimėj inrus turės, grąžinti, 
mokėdami brangesnes. kai
nas už gyveninio reikmenis.

Tiesa, kapitalizmo gady
nėje unijos neišvengiamos ir 
būtinai reikalingos. Prieš. 
gerai organizuotų kapitalis- 
tų-darbadavių pulką” turi-* 
stoti darbininkai petys į pe
tį, .susiglaudę į unijų eiles, 
nes' kitaip- juos pakriku
siuoju dari aula viai netruktų ■ 
privaryti prie didžiausio 
skurdo.

Bet unijos nekeičia ir ne
gali keisti dabartines ekono- ■ 
minės tvarkos iš pamatų.' 
Ųnijistai. kovoja tik už savo 
būvį. Kartais palipa kiek 
augštyn, kartais ir vėl su
smunka 5— bet nevisada esti 
apačioj ir visada ant jiasai- 
to prie kapitalistinių ėdžių. 

. Prikrauti i Ris ėdBas paša
ro visada bus teise ir parei- 
ga kapitalisto.

Unijos nepraįalino 3-jų di
džiausių darbininko- vargų: 
pragyvenimo brangenybes, 
bedarbių ir kavų. Kai dėl 
Įimgifi'i nPnio bningeugbl^— 
toji beveik visada greičiau 
kįla uogų darbi ninku algos, 
Pats didesnių algų: laimėji
mas virsta galutinai pralai
mėjimu, nes kapitalistai ne
trunka pabranginti pragy
venimą...

Bf’daiiŲit•— ilgos ir sun
kios — mūsų sistemoje yra 
Airis vengiamus. Jas iššau-. • 
Iria būtinai žmonių godu* 
mas. Unijos pačios nemaža
prisidedu, prie bedarbių iš* ' 
šaukimo, Iškovodamas sau 
didęsųos^tgaš, jas. 'iškelia 
pragyviuimm kahuį< išpu-
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... įUnįt JI Soeth Bo«ton’o utarnlnkali, 
; ir Matomu. Leidila Am.

tarnviŲ Rymo Katalikų 6f, Juozam

■DIKBB ĮNINKĄS” 
IThmWoskbb),

Kmm LgKUANIAN Tbi-Wbmkly Papzs. 
EnbUihed ererf UiurBday,

MUd Batttrday by &t. JoajreH’a Lteb- 
utUxR. C Abbociation orLabos:

; ,. • *Btat«re<I tus Meeond-cla» nfatter g«pv 
1% flt tlįe fioet offlca at Boston, 
Maga., under the Act of Mareli 3,1879.” 
“Acceptance for maillng at speclal rate 
trf postage provlded forla Sectlon, 1108, 
Juct of Oct. 8,1917, autnoriied on Jnly 
SJim" V / ■ U 'V-

fyirttcrif lieti Ratui ■' f 
Žtftllf * • . ♦ • » i« • • 0 • • 0 • • < < • • ,«$4i5U 
Boaton and suburba ............$5.50 
Foreign countrle* yearly ♦-...... .$5.50A

Lietuvos ir Amerikos lie-
■ tuvių socialistų (kartu ir 

■i l liberalų) spauda, Seiman 
. ‘ rinkimus pralaimėjusi, pra

dėjo nuolat verkšlenti, gir- 
cli: nebuvę, rinkinių laisvės,

■ visi ir yisur juos tampę, 
mušę; “gvoltavoję,” kuni
gai jų plakatų ne tik neskai- 

,-tę (tai “šeimos”), bet dar 
iš sakyklų juos ylomis ba
dę... . Dėl tų kančių atsto- 
vas Katkeičius Seime net 

’ “graudžius verksmus” pra- 
" dėjo raudoti... Į tuos verks

mus atsiliepė Dr. Paulinai- 
. tis, Darbo Federacijos ats- 

“ tovas, ir Įdek žemesniu bal
su “turavojo apie Darbo 
Federacijos rinkiminius 

"“skausmus,?’ kaip socialis- 
*' • tai mušė, plakė, draskė kri- 
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“pRAN^MASray PRANGIŠKIEČIĮĮ REIKALU

“deeds” virš nainStų' 
nuosavybių tuo vardu, yra 
daromi. t Lietuviškai gi va
dinsimu “Šv. Pranciškaus 
Lietuvaites Seserįs” bei 
“Šv/ Pranciškaus Lietuvai- 
čhį Vienuolynas,” arba 
trumpai Seserys Pranciš- 
detes.

Kadangi virš minėti na
mai yra permažį seserims—-• 
vienuolynui, todėlei seserys 
dabar turi pasilikti svetim
taučių vienuolyne pakol įsi- 
gys ^aū atsakantį Motimšką 
Namą. ^Visiems gerai žino
ma; kidįš^a^dien!' ką nbgs 
statytų tai ne juokai —- reti 
Ida nemažo kapitalo. Per 
tuos vienus metus seserįs da 
nesugčbėjo tiek įsigyti kapi
talo, kad pačios vienos galė
tų, sau namus pasistatyti. 
Reikią joms taipy kaip ir ki- 
tiems viešiems reikalams- vi- 
suomenės paramos. Sugebe- 
jome šimtus tūkstančių su
dėti ant Tėvynąs Lietuvos 
aukuro ir netik nesigailime, 
bet dar iš to didžiuojamės. 
Už tai garbė tebūųa duos- 
niai mūsų, visuomenės- ran- ‘ 
kai; Sudėta tie tūkstančiai 
už tai, kad buvo neatidėlio-• 
tinas reikalas gelbėti tėvynę 
nuo pražūties. Jei tad ma- 

: tėme reikalą ten toli, tai tuo 
labiau turime pamatyti čia 
pat'savo reikalą, kuris^irgi 
yra nei kiek neatidėliotinas.' 
Namas jęsęrįn^ rei
kalingas ateinančiais 'me
tais t Nes užsibaigia mūšų 
sutartis eu svetimtautėmis 
seserimis ir’už metų mes vi
sas savo seseris turime atsi
imti. Už tad rimtai visi a- 
pie tai turi susirūpinti, nes 
reikalas čia mūsų amerikie
čių lietuviųmnt yietos ir tai 
neatidėliotinas. Seserų ant 
pliko lauko, nepadėsi,..

Tad nukėlimui kapitalo 
Seserų Pranciškiečių na
mams pastatyti, : Pitts- 
burglio lietuviai kunigai pa
kvietė gerb. kun. Igną Abro
maitį, 726 Talbot Avė., 
Braddock, Pa., o vyskupas 

jį užgyrė ir leido pavažiuoti 
į lietuvių kalonij as paprašy
ti aukų vienuolynui, - Kun. 
Abromaitis tuo tikslu, arti
miausioj ateityj ir išvažiuo
ja aukų rinkt Seseių Pran
ciškiečių Viėnuoljmui. Apie 
savo maršrutą ir planu, 
praneš pats kun. Abromai
tis. Aš gi’visų seserų Pran
ciškiečių vardu nuoširdžiai 
meldžiu visuomenės kun. 
Abromaičio misiją paremti. 
Mes pilnai pasitikime, kac 
visuomene supras seserų rei- 
kaliiigumą ir šiam taip svar
biam jų reikalui išties savo 
duosnią paramos ranką. Se
selės gi už tą duosnųnią 
.stengsis atsiteisti, savo mal
domis ir nenuilstančiais dar
bais mokyklose, • kurių po 
vakaeijų jau didesnį skaičių 
paims vesti. » .

Jau visur pasibaigė moks
lo metai, ^augelis mergai
čių pabaigė įvairias žemes
niam, ir augštesnias mokyk
las. Tėveliai susirūpinę, kur 
dukrelę leisti po vakaeijų 
Mergaitės suka galvas; kukį 
juomą pasirinkti, ką pradė
tu •. . - • ‘

w Pasinaudodamas tąja pro
ga patariu mergaitėms pasi
rinkti- vienuolės luomą, o tė
velius meldžiu leisti savo 
dukrelėms' pastoti vienuoly- 

Taiprakilniaitsfe iš

Markso ir jo pasekejų-ko 
munistų fantazijos; iš tur-. 
tingos Rusijos padarė varg-; 
šų lindynę, milijonai nekal
tų darbininkų ir ūkininku 
paguldė galvas črezvičaikų 
kalėjimuose.

Kita žarija, kitas išsigy- 
meliiy lizdas tupi Vakarų 
Europoje, garsiame mieste 
•—• .Paryžiuje. _ .
* Šiandien prancūzai valdo’ 
visą Europą, jįj. rankose glu
di likimas 'nėkuriij tauta.

Prancūzai šiandien yra 
apsvaigę karo pasekmėmis, 
vaip alkoholikas su pamėly
navusia nose ieško tik kur 
gavus i nagus padijaskytk 
Mūo /piwcuzų? kenčia Lietu

va, bet dar daugiau jie slo
pina vokiečius. Prancūzai 
iaiko užėmę turtingas Vo~ 
detijos dalis, užgrobė jie iš 
mukų milijardus vokiškų 

•vairių pabrikų ir dar gi rei
kalauja, kad vokiečiai tuoj 
apmokėtų jiems Versales 
sutarties uždėtas kontribu
cijas.. Tokią politikų vesti, 
tokius reikalavimus statyti 
Europos išgelbėjimui gali 
tik žmonės histerijos pagau
ti. - . -

Pranei ja dūksta lig liiste- 
rikč moteris, .kuri, užėjus 
padūkimui, drasko savo ar 
svetimą kūną.

■ Kaip patarlė sako, jei 
Dievas nori ką nubausti, 
pirm aptemdo jam. plotą;, 
taip dabartiniai Europos du 
plomatai netekę, lygsvaros, 

; rengia antrą. komunizmo 
perversbę Vakarmėje Euro
poj e. ' Jeigu Tranęija savo 
žiaurumu ir apakimu prives 
Vokietiją prie galutinės su? 
irutės, chaoso, tad žlugs vi
sa Europa komunizmo ban- 

. goše, subiręs Europa," kaip 
sena bačka, kaip jau’subi- 

į rėjo Rusija. Vaivoras.

,r

Šiandien Europa svilsta 
dviejose žarijose,.tik laukia
ma, kada tos žari jos virs vi
suotinu gaisru, kada iš civi
lizuotos Europos liks pelenų 
krūva su proletarų gauja. 
Pirmoji žarija tai rusų bol
ševizmas, antroji —- pran-. 
cūzų imperializmas.
” Pažyelgkime į .' turtingų 
Rusiją, kuri prieš karą eks
portuodavo šimtus 'milijonų 
pūdų kviečių į užsienį, šian
dien Rusija perblokšta, kaip 
liūtas, kovoja su mirties gil
tine, negalėdama pasiga
minti saįtmęi maisto hei ap
valkalo/ Rusiją, kuri vai-' 
;do šeštą dalį viso pasaulio, 
kame astuonios . • -dešimtys 
nuošimčių viso skaitliaus 
gyventojų sudaro ūkininkai, 
kame žemė duoda kuoge- 

’ rįausįvaisiųbejoldoįtrėši- 
rmo, kame daugybė aukso, 
anglių, vario ir kitų įvairių 
metalų ir mineralų kasyklų; 
šiandien rusų tauta viską 
turėdama ašaras lieja, kaip 
mažas kūdikis,. sėdėdamas 
prie puotos stalo, kad nėra 
tokio geradario, kurs duo
nos kąsnį įdėtų. į j o alkaną 
burną.’

Bet gal kas paklaus, kas 
atsitiko su ta. galinga ir tur
tinga Rusija*? ‘ Kas drįso 
taip gudriai rusų tautą nu
slopinti^

Rusiją privedė prie be
dugnės krašto Markso ainiai 
--komunistai, - kurie priža
dėdami tamsiai miniai auk
so ‘ kalnus, apkalė vargšus 
žmonelius bado mirties 
pančiais, suardė Rusijos ti
kį ir pramonę, demoraliza
vo liaudį, pasėjo sėklą tin
ginystės ir nepasitikėjimo 
savo tautos Spėkomis. Šian
dien sovietai siūlo viso pa
saulio kapitalistams Rusijos 
gamtos turtus eksportuoti. 
Rusų gi tautai- komunistai 
sako, jūs, girdi, rusai esą 
tamsūs, jums reikalinga 
proletarų diktatūrą. Tiesa, 
Leninas su’ Trockiu padarė 
rusus tikrais proletarais, 
vargšais, jeigu už vieną do
lerį mokama Šimtą milijonų 

; sovietų rublių. Galima, pa
prasti, kas per “rojus” pa
sidarė Rusijoje beviešpatau- 
jant komunistams, kad už 
menkniekį reikia mokėti 
Šimtus milijonų rublių, ki
taip sakant, Jjolševikų pini
gai turi daug mažesnę vertę 
už tą popiečio gabalą, ant 
kurio jie yra spausdinami.

Štai pasekmės nesyeikos

Iki šiol labai mažai, arba ir visi 
visai nieko visuomenė neži-; 
no,]o apie Kaujų Ša. Pran- < 
aiškaus LietuvaičiiĮ Seserų < 
Vienuolgną ir jųjų reikalus. < 
Tai įvyko iš įvairių priežas- ' 
Čių... Dabargi seserų rei- ■ 
Italais rūpintis man pavesta. 
Tad nuo šiol pradėsime pla- . 
čiau visuomenę apie Seseris 
3/rancišJdetes informuoti.

• Apie jų įsikūrimą jau ra
šėme ■ praeitaisiais metais, 
Per šiuos pirmuosius savo 
gyvavimo metus gana daug - 
jau padarytą. Visų pirma 

■ jos pasekiningai jau 
dvi mokyldi: ŠV. Jurgio 
Detroite ir šv, Kazimiero 
Pittsburghe. Šį pavasarį į- 
sigyjo begalo gražioj ir pa- 
iogioj vietoj 32 akeriu že- 

lAės netoli Pittšburgh, Pa. 
paūeG-roveStation.-tarpe 
Castle Sluumon ir Pair 
Ęaven, apie -20 minutų 
sivytkariu davažiuotL Ant 
tos f ar mos yra naujas mūro 
astuonių kambarių namas, 
daržinės, kutįs, klėtįs, gara- 
džiai ir kiti patogumai. 
Trys sodai įvairių vaisingų- 
medžių, pkvos, gerai ap; 
dirbto ‘ lauko žemės. Nuo 
“car line7’ tik 7 ar 10 miliu
tų eiti. Prie pat faunos 
prieina miesto vanduo, ga- 
sas, elektiika ir setvers. Kal
nas—vienuolynui vieta be
galo ideališka, tai tikras Mt. 
Alvernia kur šv. Pranciškus

-"gy/veno.^"-  ---------—y-- ~
Seserys inkorporuojamos 

kaipo': “Litliuanian Sisters 
of the Third. Order of ■ St.

' Francis of Asssisi in the 
’ Diocese of Pittšburgh, Pa. ’/

Tuo-vardu jos bus žinomos

..
k u r.

Lietuvaites žaidžia Amerikos Palangoje, Lawrenccf 
Mass, Čia įvyks N. A. Federacijos apskričio išvažiavimas 
Pu^pjūčio 10, ■ • <

visų luomui Tai didelė lai
mė tėveliams nors vieną, 
dukrelę turėti vienuole. Tad 
mergaitės norinčios pastoti 
mūsų Šv. Pranciškaus Lie
tuvaičių Viemiolynan tuo- 
jaus kreipkitės žemiau pa
duotu antrašu  ̂o noriai bus 
suteiktos visos informaci
jos reikalingos pastojimui 
vienuolynan.. Dabar yra pa
togiausias laikas pasiteirau
ti ir po vakaeijų pastoti vie
nuolynan. . • Kaip girdėtis 
kas žiu keno yra leidžiamos 
klaidingos žinios, būk nėra 
vietos ir kad mes dauginus 
jau, mergaičių nebepriima
me, nes. neturį vietos. Tai 
netiesa; .turime užtektinai 
vietos ir seserys, pas kurias j auklėjo, 
dabar liglaikuį esame prisi
glaudę visa širdimi mus re
mia ir viską padeda, kad tik 
mūsų vienuolynas iilėtotūsi- 
ir augtų. Tad'atsiliepkite, 
mergaitės l z

Aukas siųskite ir visais 
seserų Pranciškiečių reika
lais kreipkitės sekantu ant
rašu: ** .

Rev. Magnus J. Kazėnas,
•2112 Sarah St., 

Rittsbmgh, Pa.
Beje, turiu dar priminti, 

kad aukos nuo $1.00 iki $ot. 
bus įrašomos. į vienuolyno 
'.raštynės knygas ir čia auko
tojų vardai pasiliks amžinai 
atminčiai. Aukavę nema
žiau $52.00 įsigyja vienuoly
no rėmėjo vardą ir seseris 
atnnnČiai duoda diplomą sa
vo rankomis nupieštą, su už
rašu kiek aukavo ir rėmėjo 
vardu, kuris taip pat įrašo
ma į vienuolyno rėmėjų ku\% 
gą, kuri visuomet gulės vie
nuolyno parlore ant stalo.

kad svečiai atsilankę maty
tų, kas prisidėjo prie pasta- 
tymo vienuolyno.

Aukavę $300.00 išauldeji- 
mui vienos sesers, ’ įsigyja 
•garbingų stipendijatoriaus. 
(arba išauklėtojo vienos se- ' <. 
sersj vardą. Duodama jįu. _ 
auksiniais užrašais • didelis • 
diplomas, taip pat seserų ■ , 
pieštas, ant kurio apart ki
tų parašų, pasirašo ir ta se
suo, kuri bus išauklėta ąr- • 
ba naudosis . stipendijato
riaus auka. Vardas gi bus 
įrašytas į stipehdi j atariu • 
knygų, kuri bus laikoma 
vienuolyno paiiore pirmoje ? 
vietoje, kad kiekvienas ma
tytų kas ir kulią seserį iš-

t

t

t

kščioniškųjų frakcijų kalbė
tojus, ardė jų mitingus, plė
šė plakatus;, jis privedė 
daug pavyzdžių iš socijalis- 
tinių . davatkų kriminalių 
darbelių laike rinkimų kom
panijos: Ukmergėje,; Vala
kuose, . Vilkavišky, Nerim- 
daičiuose, Kurtuvėnuose, 

1^. Tiyšlduose, Kuršėnuose ir 
u- tt. Kaip teko patėmyti, tai 

socijalistinės partijos tan- 
■ klausia iš pusbernių suside
da, o šis gerai moka akme
nimis svaidyti, tai tuomi 
mokslu laike mitingų la
biausia iv naudojasi. “Kan
kiniams”' juk viskas- leisti
na, nes “ant to jie ir kanki
niai.”’

■Pastaruoju laiku valdžia 
paėmė. bežemiams ^dalinti 32 

(dvaru ;• tarpe jų pakliuvo ir 
' socialistų vado grafo Zuba- 

vo Gubernijos dvaras prie 
Šiaitlių. Tai-dar vienas kan- 
kinysl., Kaip matyti, tai 
visas ■ socialistinis dangus 

*»• šventaisiais kankiniais bus 
prigrūsta. Už tai fenais bus 

'• puiku ir gyventų nes. latrų 
krikščionių'.nė už jokius pi- 

. nigus ten-neįleis. Vieni, ir 
. tai geriausios veislės sočia- 
ligtai, ne bile kokie grilrštai 

/.ar bįmbos, ale tikri Nątke- 
f viriai, /Žygeliai, 'Grigaičiai’ 

Zubovas ir- jų . artimi gimi- 
‘ , nėšį galės- ten, šocialįstų ro- 
A juj, puikiausia susitvarky- 

■ U ii, beveik dar geriau, negu 
Sovietų ..draugai Rusijoje, 
kiin jiems nieko netrūksta;

; lašinius be Jųonos valgo ir 
, „dar taukais užsigeria,- su 

frakais ir šilkiniais ‘kopė-
- liušais’” gula ir kelią,.' Įtiek 

‘ tik nori kortomis lošia ir ant 
; tiso svieto spiąuha; 1. Ar-gi 
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egera tokiatiim įkomforte 
Juk ią pats Ęor- 

, C-ylso neturi; \ y/
► ’ ‘ ”

Todėl <{Sacu^emokvatasffJ 
o su juo ir (tNaujienos^ 
(liepos 13 d.) visiškai nenu- 
siųiena. Girdi, “darbo są? 
lygos ir pats mūsų darbas 
bus sunkus, bet minus atei
ty šviečia laimėjimo žvaigž
de,” Žinoma, . .tikriausia 
žvaigžde, ne prastą, bet rau
donai..- Tik tel bėda, nes 
iš astronomijos žinoma, j og 
raudonosios žvaigždės kuo- 
mąžiausia šviesos beduoda; 
tas raudonumas pas žvaigž- 
les yra. senatvės ženklas:• ta , •
jos galį dar labiau ataušti, 
.apsiraukti pluta, užgesti ir 
pavirsti į toMą ašąfų pakal
nę, kaip tai yra mūsų žeme, 
kaino socialistai niio amžių 
savą- “kptavoja,” steną ir 
dejuoja, t. y. novą už darbi- 
ninktj būvį kovoja; kai kiti 
pasėja^ tai pataiko nupiau-

"U- 'I

Oėl Broektono batsiuvio 
streiko

> 1 ■

(Bradžiu, ant 1-nio puslapio)

čia biznių burbulą, kurs tu- 
r.i savo laiku tyukti ir dar
bininkų minia vėl varge pa
skandinti. Kapitalistai, y- 
pač didesnieji dėl bedarbių, 
ekonominių krizių — nenu
kenčia. Priešingai, jie ta
da turi geriausios progos 
dar labjau nutukti, nes jie 
tada susišlnoja ir darbinin
kų taupinius ir dar po vie- 
hą-kitą mažesnį piniguočių 
praryja.

• Kavai — kapitali^no sis
temos “puikiausias žiedas,J: 
jos baiikruto' paliudijimas 
Unijos yra bejėgės, kad juos 
panaikinti. Vienatinis unijų 
■ginklas’prieš karus —- gene- 
ralis streikas — žmonijos 
gyvenime tik tiek atsiektų, 
kiek atsiekia streikas kurio-; 
j e nors valstijoje. Jisai 
paskandintų' didžiausiame 
varge darbo žmones,- Kapi
talistai nors ir mikentetų iš 
pradžių,' yėlirni gražiai atsi
gautų. , Jei generalį ' streiką 
sektų visatine jį rev< iliueij a, 
jaučių luonici maikininiąs —- 
į vietą išnaildniųjų * netruk
tų atsirasti naujų turčių 
luomas, ‘ Y ra unijų, ‘kurios 
nesitaiknįsu dabartine tvdt* 
ka ir nori- ją - griauti: tai 
lUunėijųį ir. kitur sindikar 
iistai, čia Amerikoje ~-.ai- 
doblistai. (l.ĄV. AV) / Bet 
jų pramokęs griovįįhn ir'ar- 
dvmo taktika; niekuomet ne-: 
pastatys naujos pastovesnes

T

tvarkos. Taikydami į kapi
talistus, jie skaudžiai patai
ko į darbininkus, kurie dau
giau nukenčia nuo streikų ir 
pramonės suparaližavimo, 
negu kapitalistai. Tik .tie 
žmonės galės parūpinti ge
resnę tvarką, kurie moka 
statyti. ' Specijalistai grio
vikai negali būti gerais sta
tytojais. \. t

Tąd kokios < gi bus; mūsų 
galutiuės išvados apie dar- 
biuinkų unijas'? -

1. Dabartinėje ekonomi
nėje sistemoje unijos darbi- 
ninkams būtinai reikalin- 
gos, kad apsigynus nuo 
skurdo .ir bado.

2. Unijos turi saugoti 
darbininkų pajėgas: nesi
duoti išprovokuoti • betiks
liams ir, neprirūoŠtiems 
streikams, nesiduoti pramo
nes griovimo obalsiams.

3. Pragaištingas yra no
ras unijoms 'mainikauti. 
Viena tai atsieina darbinin
kams perbrangiai, antra ne
atsiekia svarbių, pamatinių 
tikslų. Užuot kovojus už

■ geriau 
gerinti 

dalyvau-

naujas unijas ■ 
Stengt ies taisyti ir 
senąsias, uoliau 
jaut jįj. darbuose.

4, Darbininkai neprivalė
tų .tenkiuties vien unijomis, 
ar iš jų laukti naujo pasau
lio. Priešingai, geriausias 
sąvo pajėgas jie turi pašvęs
ti sinty imti, naujos tvarkos, 
naujais teistiįgesniais •. ir 
tvirtesniais pamatais. 
‘, Tuos naujus busimosios 
tvarkos pamatus nurodo ka- 

/’.• ‘ . ' ū’ '
-. Apie" tai plačiau, pakąlbū- 
sinie kitą sykį. . ‘ . ..

. Kasis, naru
. • , f
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Aukavę nemažinus $500.
1 įsigyja Didžiai garbingą vie
nuolyno įsteigėjo vardą. Su
teikiama amžinai atminčiai 
nepaprastas diplomas ir jo 
vardas bus iškaltas ant mar- 
mulinčs ’ lentos žymiausioj 
vienuolyno .'vietoj;

’ dorintieji 'įsigyti virš mi
nėtus vardus ir diplomus,, 
gali dalįmis suaukauti virš . 
minėtas sumas ir diplomai - 
bus suteikti kuomet bus pil
nai užsimokėję. .

Kun. Magnus J. Kazėnas, 
Šv< Pran. Liet. Vien.

• Reikalų Vedėjas.

MARŠRUTAS
' Kmi. Kemėšis lankysis po 
lietuvių kolionijas L. D. K. 
K reikalais sekančiomis dic-_ 
noniis: . '
Liepos 26 XV. Lynu, Mass. ‘ 
Liepos 27 Stoug'hton, Mass. 
Liepos 28 Piovidence, R. I.

. *
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LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
Kad ‘‘Darbininkas -7 jau parduoda Lietuvos pimgųMi* 

. tų perlaidas ir savo draugams daibinmkmnssuteikia 
. patarnavimą. Tai-gi visi tie, kurie norite, kad Jūsų 
siimčiami Lietuvon pinigai patektų į Jūsų giminių ran^ 
kas, visuomet kreipkitės pas “DABBlNINK4>n '.Wd 
visuomet nuoširdžiai Jums ptaarnaąs.<
Darbininkai, atsimnkite kad“Darbininkas” yra Jūsų 
DIDŽIAUSIAS DBAUGAS. ' ; ’ \ ’

: Siųsdami pinigus ar klausdami litų kainų^isuoiiiethdre-
Suokite laiškus Šiaip:

. Į..-T .. J ‘ D A Ė B.I O K AS,
366 Wėst BroadV*y»
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DEGTIAt LIETUVOJE
------- į... Į. r-.Į.rt ’ ' . r ‘

Nekartą girdime sakant, žmonoj bet msMtir w*tQ 
jog Lietuva šventa žemė, žc4apie degtinę, tik visu *pi# 
mė kame nėra blogumų. Jš- 
tiesų joj nėra tiek daug iš- 

-\tvirkimii,. tiek daug įvairių 
nelaimių. Bet tai nereiškia, 

. jog Lietuvoj. negali atsitikti 
ne vieno nusidėjimo,, jog jos 
gyventojai ne.turi ne vienos 
ydos. Viena iš tokių, labiau 
išsiplatinusių ydų yra gir
tuoklyste, kuri Lietuvoje 

. jau gana giliai suleidę šak
nis. 4 ‘ -

Kas to kada pirmasis ėmė 
vartoti . degtinę . Lietuvoj, 

% sunku .pasakyti. Xitk įwęfk 
Idelmena^^du^ išpra^iiį 
visai nepastebimas, tarsi, 
nejaučiamas, bet, kada su
leidžia giliai šaknis, r tada 

. visi jį pamatome. Tat-g'i ga
lime spėti, jog.togirtuoklys- 
t-NLiotmUn/ysiŠkverbepa- 
tongva, nepastebimai, iš nė- 
tyrių, kol. galų-gale, mūsų 
dienomis virto baisiu įpro-
W r _
C1U.

Niekur, Lietuvos istorijo-
- jo, nerandame vietos, kanu? 

minėtų apie degtinės darv- 
. mą, apie smukies, apie gir-* 

. tuokliavimiis. Užties, isto- 
rišliose apysakose • tankiai 
pasakoja apie vieną ar kitą gauti su vienu ar kitu ūki- 
smuklę ir apie pasigerusius ninku, pas vieną -ar kitą
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gardiĮ jį putojantį midi?, ar' 
jirą. Jfidų ir gfca, patyą 
lietuviai, sau gamįndąvo ir 
jų tasai gčrimaž nebuvo 
nuodingas.

Girtuokliavimų \ sutinka
me jau tada, kada Lietuvą 
ima valdyti rusai. KegaJL 
me,. tą blogą, jiems vietotoms 
primesti, bet, kad jie tų Į*- 
protį išplatino, labiau, tarp 
žmonių — tam nieks nesi
priešins. Visi. juk žinome, 
kokie puikūs, kyšių ėmūjai, 
buvo, rusų\yąillMinkat.Ky- 
šius imdavo ne viempinigais 
ar ūkio produktais, bet ne
mažiau mėgo būti vaišina
mi, mėgo degtinėlę. Kiek
vienas norime, kad mums 
būtų geriam kad mūau nie- 
kas neskriaustų, nieko iš 

■ mūsų tereikalautų. Todėl, 
priėjus ūkininkui ac teid- 

‘ man stoti ar kitų kokių mo
kestį mokėti, ar, kokią, val
stybės naudai, pareigą* at
likti, kaine mažai tetikėjosi 
gausiąs pelno, visada sten
gėsi būti nuo viso to palįuo- 
tu. Čia Valdininkams ir. bu
vo geriausia proga sustdrau-

stojo bijoti vokiečių 'val4gas, : 
džios ir pasijautu esą liua-ldegtinę-spiritą to slapta par-[; 
sesni ėmė elgtis drąsiau. Tai nešę jį platina tarp žmonių. 
Yieiuir, tai kitur, buvū giU Ke 
dėta, ve^a bravarelis, tmL jMs tokie 
geresnis, kitur blogesnis. F.v _ d .
• ? ves^UYese.. ar baliu-UAU|yįį savo brangią tėvynę, 
je bailiai, nedrąsiai pasirodė prapogp| kurią jie nar- 
ant stalo butelis; sainagon- rsiaį gynė. Nejaugi jūsų te-, 
kos. Sakau bailiai, ne<W Vy^ žmon5s be gidžių,, 
šiai, nes vokiečių valdžia h£a^ traukia ant savo 
drauge . darytis degtinę, kj.olių nelaimių tinklą to no- 
toaudė ją gerti. Prasidėjo ^ W gyvas? kiekvieną

. IteSj&mjimai. VieniĮ pražu.dyti girtuoklystės ban-
skunde -žandarams kaliny-L.ose>■ Nejaugi jųsų žmonės 
nūs, kad pe darą degtinę,šviesos, kad drįs- 
bet neretai pritaikydavo, taWg kdiai toiafe 
kad net pas ta lindiką ^Hbočmnešg šviesa, nešti tam- 

r sff'sfek* v:1
Mat vienas kaimynas pyk-| ^^ūudūs mums tie zo- 

1 damasis su kitu įtaria jo blo- ūžiai, giliai perveria kiek- 
gus dtobus, nors ir jis pats v^en2. ismenSa
ta daro. Daugelis paldiu- ^r<^es gilumą. Bet ką 
yo kalejtonan, daugelis už- darysim, taip yra. Yražmo-

\
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^indijonų mote rys/stebėjosi '
IS TOKIO KŪDIKIO KAIP MANO?

PltlE Pine Ridge Indian Rcrervatfon, South Dakotu 
Valstijoje, gyvena vikrus ir laimingas mažas baltvcr 
dis berniukas vardu Butuis. Jo puiki sveikata aiškiai 
skiria jį nuo kaimyninių iKdijonų kūdikių. Bannso 
vienatiniai žaisiadraugiai yra Indijonukai. Indijonų 
kūdikiai nėra sveiki dėlto, kad jie netinkamai maitr 
narni — kūdikių mirimų..sM&is pas Indjonus pasr 
baisetinas. z . . >.

Bunnso gyvenimo progą buvo silpna nuo pat gimime, 
nes jis gimė per Cezarišką operaciją. Bet jis .bitva pcj 
Betas su Eagle Branda, garsiu kūdikių maistu* ir .“ne? 
sirguliavo »ei dienos po gimimo.’* “Kada atsivežiau 
Bunsa iš ligonbūeio,” pasakoja motina, “Indijonų m<v

• ietys buvo kasdienes viešnios. Jos stebėjosi U tekio 
mano kūdikio. Jos pažinojo visą- istoriją* Pu ta jos daž 
nar ateidavo^ pas mane klausti pątarimih ir aš visados 
patardavau Eagla Brand ir stačiau savo kūdiki kaipo 
įrodymą to pieaoKiaistingumo vertes/*

Kaip Mrs. Einęoln, išauginusi juo taip .pasekmingai 
savo sūūelį,. mokina Įndijonų motinhs duoti saviems 
^kūdikiams Eagle Ęieną^taip tūkstančiai dėkingų, mo? 
dinų rekomenduoja EagTd Pieną’sava draugėms. Gy
dytojai rekomenduoja, jį motinoms, kurios negali ž|n- 
<3yti savo kūdikių.. . -

Įa&MarUoftme Bobšes

»

gražiai papietauti. Valdi-Į didžiojo karo. Rusai parda- 
ntafcaa mėgo dagtinę, todeljvinėjo Iš monopolių, (taip 
ūktaigkM kviegdainai bet [vadinosi krautuvė,, kurioj 
kokį vaMintnką puoton ■ tu- pardavinėjo degtinę) degti- 
rėjo utžcjrtinai degtinės tu-nę,» žmones pirko to gere. • 
rėti. Taip karts nuo karto Vokiečiams okupavus Lie-
įėjo 1 įprotį kad kibkvimms tuvąr išnyko monopoli^, itV 
piliečių susirinkimas neap- [nyko bravorai, nebeliko nė 
siėjo be degtinės. , Žmonės degtinės. ’ Degtine vokiečiai 
gi sakė, jog be degtinės nė-[pasipelnė gana puikiai, nes 
ra gyvumo, . nėra kukamu-[rusai bėgdami iš. Lietuvos 
mo, negalima padaryti jo- ^ogpejo išvežti ar parduoti 
klų gerų, rimtų sutarčių, Lisg>. degtinę kiek buvo pri
nok mes finome Jog tai vL sigąminę, todėl visa ir palto 
sal ne tiesa. ; vokiečių naudai. Žmo-

. Bar baudžiavos laikais, Į1161118 S’i hįeko neliko. Xėra 
bajorai patys darydavosi,Pr bereikią. _ Ligšiol negalė
davo dvaruose, sau degiįnės. paryti ne jokio baliaus, 
Tąm tikslui buvę įtaisę bę-P1^ $Wėjlte be įdegto 
veik Įdekvi^tehae didesn^^l ^®8’■•Vtabai’y kada jps nėbu- 
me dvare f‘bravorėlius.” Į 3° ..viskas buvo atliekama be 
Vėliau, visi valstiečiai, ku-Į i°8 §aiia puikiai. 'Niekur
riems tik buvo i'eikaltogJ^m^y Pasigėrusių, niekur 
degtine, važiuodavo į bra- degtinės.
varPliiM ir niiainirke kiek ’ Nenurimsta žmogus nu-1.— —7 ------o— — i . t - _

gorčių spirito,^ važiuodavo gailisi jo ilgai. Kuris labai 
nanwn. • buvo įpratęs į degtinę nega-

Tu, būti, ru.4 valdžia, įėjo jos užmigti; liūdo, kou-
v t • • u • x - j tėjo be jos. Nevienam pasi-mažal ar ir visai, netureda-l, x Y.

t -v x. u „ -r . darė begalo ilgių negalima ma pelno is tų bravarelių, į- k . . _ &i* v . . v, _ T be los ne gyventi.vedė monopolį ir uždare vi- 1 , .v . , ,. «v, S , , , . Žmogus moka išsisukti issus bravorėlius kartu mies- T . _ ■, ... ., . , .. . T , . nelaimes. Reikalas jį visa-tų to pakelių smukles, kūnų, .v r-. z. . . v,• <___• ko išmokina. Ciair-gizmo-buvo privisę.“devynios ga-U . vu x:W.” Vfea^olU teik“1-at?° °n
Y c - <x- i x uis eme galvoti kaip čia padavė degtinė ėmė eiti valsty-, & 1 A. .v,° /-. tenkinus save, kaip pasida-bes įzdan iki .•| nūs savos degtmeles. Ne- 

| vienas buvo matęs bravarą, 
todėl nesunku buvo sugalvo
ti, pasidaryti sau bravarė- 
lį. Po kiek laiko, kada nu-

.———t ———
j KUPONAS

Pažymėk, kurią Nori
” rcnėjiind Valgiai dol
• Instrukcijos • Vaikų

Kūdikių Knyga
Vardas
Adresas „„.A. (Uth.

Vaėaioė į<įnSjii|ĮUiį ypatingą! Eagle Plonu poiiSjiniO, Waft y?U 
eaugybSa kollfts. Vasariniai nogaliavimaijkttdikių. tirpo ydlc visit-■ 
<oė p&atiA nitą ^iaidlugo ponfijlnuį, Eagle Plienas yrą nstik 1«<* 

. vai Bitvlrjkonuis, bot .pila to - grynai .tyras ir vienodas. Męs at- 
spausdjnomo jftsų kalbojo panioklnltrių kaip paruosti Bagio Pieasį 
fetidikianis'visu amžių. Jsi norSttūnSt tu pamokinimu i^pildykii 
kmpon| te 'PMltlBkit mums Mafodieiį .

THE BORDEN COMPANY
. Borden Building, New Y<Jrk
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ne apsišvietimą, bet Per\ 
nieko apit. 
jutų galėju 
milici ją ir išies. 
tą, bet. bijojo paį 
džios rankas, ir biįtx 
meį kurią galėjo ga< 
gabenimą .slapčia spiri 

Bet per žmonių įūpa 
; ūžia sužinojo apie tą 
Kontrolis paėmęs vieti 
icininką nuvažiavo pa 

riamąjį pilietį X. ( 
kratos. Ilgai krėtę it 
ėjo į kūtes paskui ja 
bet niekur nieko įtartii 
rado. Pagaliau, eidan 
žiuoti namo pamatė d\ / ' 

\kažkokį yy- 
indą. Nuėję jo' pažiūi 
atrado tą ko ieškojo, 
jiems krečiant namus i 
niai tas indas buvo iši 
ir įmestas upeliu. .

_ Tuoj parašytas, pre 
las ir laukiama teismo, 
ris. Dievas žino/ kada, 
nes. Lietuvoj dažnai te 
reikia laukti, jei ne pus 
tų, tai Čieli ar net dar 
giau.

Tas pavizdys yrą tik 
nas. Galėtume pririnl 
daug daugiau, nes ta 
visokie šposai iškrečia! 
nelaimingaisiais, konto 
tūiiukais.

Gal kas paklaus; un 
■ gi Lietuvoj nieks ne 

kovon su g'irtuoklybe, n 
"•ginėra blaivių žmonių? 

ra, ir gana daug-yra 
kontrabantininkų yių, neteršiančių savęs 

žmonių, 
ir blaivininkų draugijų 
ri daug narių, bet nei 
šiuo trumpu laiku par< 
daug .darbštumo,, nes- ji . > 
čių jėgos neperdaug 
prios. Laikas viską ] 
dys. Ir jei Lietuvos v; 
norės būti blaiviais — 
vens blaiviai. Visa ' 
moksleivijoj gražia, 
tautos jaunime.. Koks 
nimas tolei tautos ateitu

Mes jauni; mes ti 
auklėtis blaiviais, bet n 
sunkus tas darbas, nes n 
auklėtojai tankiai di 
blogą pavyzdį. O' pav 
lengviau pasekti, negu 
kymą išpildyti. Bet ti 
valia ir tikras noras vi 
pergali.

* <Žt<

Telšiai, 3. VI. 1923..

<
9

buvo vadžiojami įvairiose W pražūties kelių. lie te- 
valdžios vietose,, tampomi bat to nesupranta; jie ma- 
po visus kampus to tat del|110 Serai darą. Kada gi jie 
saldžios^ degtinėlės.Bravarijbesusipras?
skaičius ne nyko, bet; kas Valdžios, daug, stengėsi 
kart daugėjo. uždrausti vartoti gėlimui

Vokiečiams apleidus Lie- degtinę, daug grąsinimų pa- 
tuvą,. piliečiai gavo dar di- skelbė, bet viskas nuėjo nie- 
desnę liuosybę. Pirma vo-kais. Ištikiu jų ko jis neno- 
kiečiai vargino su malūnais, ri to jis nepadaro, bet ką no- 
neleisdami kiek norima to tą — greitai. - Tat-gi to 
kų norima maltis, _• dabar eia jei norės pati liaudis, j ei 
nieks nieko nesakė, nieks ji stengsis, atsikratyti nuo 
nedraudė. Kada-gi susitve- girtuoklystės,“ tiltrai ątsi- 
rė Lietuvos valdžia, vėl pra- kratys to visai trumpu lai- 
sidėjo persekiojimai, naiki- ku.
nimas naminių bravarelių. Papasakosiu vieną atsitto 
Mįėst.uose įsteigta daug Limą iš 
smuklių, traktieriais vadi- gyvenimo.
namų.’ Kadangi Įigšžol na- Tai atsitiko 1922 metais 
muose neišmoko, visai geros vasarą, Telšių apylinkėj, 
degtinės', pasidaryti, todėl Viena moteriškė, būdama 
daugelis to vėliau visi metę našlė užsimanė pasipelnyti 
bravarėlius puolė į traktie- spirito nešiojimu; mat mū
rius, Įjūrių kiekviename važiavus arčiau vokiečių ru- 
bažnytkiemyje, net po kelis bežiaus ar į Kretingą ar į 
buvo. Ką-gi kalbėti apie di- kitą miestelį, galima pigiai 
dėsnį.. miestelį, kuriame 
traktierius tuiznais skaitė.

Lt1 gėrė daugelis, Tur
gaus, ar atlaidų, ar venta- 
dienių dienomis traktieriai 
buvo pilni publikos, kurių 
įpeni pypkes rūkė,, kiti deg
tinę gėrė, dar kiti suoluose 
girti gulėjo. Ką-gi kalbėti 
apie sueigas, apie sodžiaus 
vakarėlius; ten pilna jauni
mo, liet netrūksta to degti
nės. Miestelis netoli,, reikia 
tik parsivežti ir daugiau 
nieko. Tat ir geria -seni to 
jauni, net maži vaikeliai, 
kuriems degtinė nenoromis 
duodama. . . ■

1922 metais, valdžiai, su
mažinus’ traktierių skaičių, 
to pinigams pasikeitus į li
tus; 'kurių pas žmones ma
žai tėsama, liautasi šiek tiek 
girtuokliauti. Bet ne visi 
taip padarė. Kiti suerzinti 
pinigų pasikeitimų ir už 
daug ostmarkių tūkstančių 
gavęs tik kelis litus, įširdo 
to leidžia juos nesigailėda
mas. Kiek tik uždirba, tuoj 
to prageria. ‘

Čia tenka paminėti dar
bus, kuriais platinama gir
tuoklystė ne per. traktierius, 
ner per muitines gabenamu 
spiritu. Tą darbą atlieka 
kontrabanttoinkai. 

? Senove j, kada1 lietuviams 
buvo uždrausta spauda, ka- 
cM-netaejo' rastų spaųsdp 
mimų Lietuvoj, teėjo tat 
gabentis iš svetur.: Ir.gaba- 
ndsį iš primų laikraščius, į- 
^atoias Itotuviškas įmygąs, 
žinomą, viską3t,ą darė slaps
tą, šlepdaniieųnuo rusų vnl- 

—.—džios. šiomis dienohi&.-ga*-: 
^vąietijos-no toj-

_ N '-■ ’ ; ■ . '' ' ' - •' .
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kūdikivX
dio nuodais,

O-DEL aprūpinimo
MOTIN V IR JV * 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

mta talku 
(ta9 j»lko <vUdeti»!m« rei
kalu gontas bttalanHom* 
motinoms. Ir molinoms jau-, - 

. oį kSdlklųf 

Mdlkię ajrtplrimsšfrpe- 
nijinuui yra dalykas gyvos 
svarbos, kelmynai ir taniai, 

. Ir mes jauname, kad tai , 
yra dalykas., ta); mss, tn-' 
Jtaie’reguIUriikata. laiko.! 

tarpiais.' «tTĮrjį_(y_Ulival 
įergvįįįtLr^^ 

t
Š ~ ' .________ .

SPRAUSK fo' VA7. -

Baudimas. ■
Auklejiint kūdiki reikia vengti ’žiau- 

Į mis pabaudimo, kadangi Jie nieko ne
žino kas gera, kas bloga. Kūdikis se
ka savo palinkimus, Ir jei jie nuveda 
M negeron. linkmėn, tai tėvų pareiga 

Įyra parodyti gerų. Perdaug tėvų yra 
apimti taip vadinamo “nedaryk” įpro
čio. Jei tokie pašvęstų tik pusę tiek 

, I laiko parodymui kaip nukreipti kudi?- 
į lito noringų domų 1 kurį nors sveika 
ir normališkų. kelių, tat turėtų kur kas 
linksmesnius vaikus. Kūdikis yra o- 

t pust tvarinys ir turi visus suaugusio- 
porui bet palinkimus. Jei Ši<y palinki-, 
mui nuolatos yru draudžiami, tai'jis 
verstinai, turės jteškoti kokio nors ne
geistino kelio ir išeigos. -- .

Pagriutlai Prižiūrint Sergantį Kūdikį
Jaunas kūdikis, gavęs karštį, turi 

Įimti tuoj guldomas į lovų vėsiame ru-- 
iniame ir gerai išvėdintame kambary. 
Reikia jam leisti ilsėtis Ir miegoti 
klek tilo nori. Kūdikis, kurs neramus, 
piktas, turi kokį nors skaudulį, bet' 
bo aršdto, irgi taip pat lai daro.

Sergančio kambarį • nereikia paversti 
į susirinkimų ritimų kumlitėms ir kai
mynams. J?ors kudikis .it nesirgtų lim
pama liga, bet geriausia reikta jį at
skirti nuo kitų vaikį ikt liga pažįsta
mu, Seaknt šitų atsargų bus galima 
Išvengti daugelio limpamų, ligų plėti
mosi. ■ ' . . • . •

Ar jūsų kūdikis veikiu? Ar nervuo- 
Jasi ir nerimsta? . Jei taip, tat vei
kiausia- jo nuilstas jum netinka. Jei 
negali žindyti savo , kūdikį, ir jei jis 
neauga iŠ krūtų pieno, duok, jam Bor- 
den’s Engia Pienų — pienų, kuris lai
mingai išauklėjo šimtus tufetančlų kti- 
rdlklų, • juėngval pagaminamas — tik 
atiniešk virintu vandeniu kaip mokina
mu,. Ik'r B J, metus motinos davė Eųgle 
Pienų kaip’vienų milžiniškų sveikatos 
dovanų savo valkams. Jį gydytojai rts 
komendmvjn kūdikiams, kurte menki 
ir .sirguliuojami, nes Ijs lengvai suvlrš- 
konms Ir teikia pilnu maistingumo. 

, Bei n Imti tinka kūdikiui Jis dar ge. 
tinusias- maistas nedaponetmn valkui 
Pažymėti tyrimai vesti mokyklos vilt 
kų tarne rodo, kad valkai muKluuml 
Ėngle Pienu padidėjo abytnal Immlt 
septyn tais svarais dauginu/ nešit ■ tie. 
kurie penėti, paprastu hnnkų ptelnu Sek 
savo, valkų (dydžiai. Pasverk dažnai.; 
Atmink. kftd nednsverlns vaikas - yra’ 
nediipehlmns, Jatiims-vaikus turi gilu
ti du šaukštu Bagle Plono kasdien ųk 
mieštu trimis ketvirtadalhvls pmulel’h '■ 
:§altu- vandens. - jnmk 'pnryčlnis te. po: 
pietų, genesni vnlkki dužnul JI labiliu 
mėgsta inf gl’nge'r. ule, vaisių sunkti,, 
suplaktu kiaušiniu ir skunskontu,

t

spirito nupirkti ir parvežus 
toliau nuo rubežiaus, į gi
lumą Lietuvos, brangiau 
parduoti.* Keletą sykių va
žiavusi- laimingai sugrįžda
vo ir išpardavusi parvežtą 
spiritą, turėdavo Įdek- pel
no.

Paslaptis išėjo aikštėn. 
Gudrieji sumanė proga pa
sinaudoti. Sykį grįžtant na
mon ir jdu atvažiavus iki na
mų per porą mylių ir prava
žiavus bažnytldemį G. pas
kui jas- (vežime važiavo dvi 
moteriškės) ėjęs žmogus 
praėjo to jas paliko. ■Atva
žiavus prie vietos, kame ke
lias eina pro gyvenimą, ša
lia kurio teka upeliukas to 
užvažiavus ant kalnelio 
apaugusio eglaitėmis, išėjo 
iš krūmų du vyru, kurių 

i vienas laike rankoj revolve
rį ir pastojo joms kelią* Su
stabdę važiuojančias nieko 
nesakydami ėmė krėsti jų 
vežimą ir radę indą su spiri
tu- ėmė šaukti aniį išsigandu
sios to -drebančios iš baimės, 
moteriškės, kam ji vežanti 
draudžiamą spiritą. Mote
riške matydama nieko nebū
siant ir norėdama sveika ir 
neapiplėšta išsisukti iŠ jų 
nagų, maldavo kad ją pat 
leistų to pagaliau siūlė pa* 
initį dalį spirito, kad tik IV 
kteį jai atiduotų. Bet-juo? 
dūį kurių tarpo buvo to, ke- 
ijje praęju^^ 
apie taiką nenorėj o jie kiau
šy ti. Todėl paėmę visą spi
ritą, dar gerai subąryir su- 
draudę^ kad dimgiaų. jo jie* 
bovežtų liepe gręitai važiuo-

Hanovero* žvėryno c 
turėjo būt parduota. Ta 
dramblį ir hipopotamą f 
ta 40,€00,000 markių, 
pirko francūzų kompani

- «< 'i i .Į-a-'l J ■—i >i IB*

, Per balandžio m. gele 
kelių kompanijos darbu 
kų teėjo 1,843,652. A 
mis jie gavo per tą wi 
$245,874,llt

JI BUVO MAŽNE VISA) 
PALIEGUSI.

Dabar-ji gali savo. darbą dirt

Kalbėdama apie savo stovi šituo, 
tlnguoju laikotarpiu ponia Etta 
ton iį, Wlmly, AVV Va., sakos “Aph 
metai atgal- dš baisiui sustegatt p< 
gomis. po to aš likau tikra lig 
MibuW tokia silpna it nervu* 
kad beveik nieko negalėjau veikti: 
žtmišias’dalykėlis manę suenUm 
nyn, kad aš drebėjau -te turėdv 
atsisėsti. Neturėjau pajėgų visai, 
.užsisakiau Nugu-'l’one'o te $rtiu tii. 
pasakyti, kad jis man labai daug 
ro/pmlkrė. Aš imdavau, visų 
mynut iš keturių. Aš iuanuu, kad 
yra pulkus vaistas tokiam fanoguk . 
ris yra silpnas Ir nervuutms. . Apal 
ką imt Nuga-l'imu'ų?* Pamėgink 
pats .te Isitilknk. ’ Vienam pWnam 
nėšiui gydytis tik Sd.OO. Muga-Tm 
pardavinėja visi gėreeuleji aptteMi 
aki poetingai gavantuodumt- kad 
teiks pilnų: piUemknimų, arba pini 
him sbgrųžiuti . (giUMutUt rmd į

»»

,, - ų-2 ’kteliVteftaa bouk^k mint .
ti Manioiū tuoj Mtmj*va«tu-wi<wi u
bUlllllto į KTUlUtU. .' go, glumus jteiū*
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VISŲ DOMEI,

Milžiniškas piknikas Šv. 
Petro parapijos, So. Bos
ton, . Mass, . Rugpjūčio 
(August) ant Patįs Rili, 
Mattapan, sale valstybinio 
ligonynp (Statė Hospital)

Kelrodis: važiuot iki Mil- 
ton, per Andrew S<įuare, ar
ba per Fores Eorest Hills, 
paskui imti Milton karą,
r** ’ ' i .. .............. 1 • • • •

SUEIKITE.

Į

LDS. 1-os kuopos susirjįir 
kimas liepoj 7.:įl()
ySdear^/parapijos svetainėj 
ąnt 7-tos gatvės. Visi na- 
riai-ės malonėkite susirink
ti ant laiko. Turėsim daug 
svarbių reikalų aptart, teip- 
gi išgirsite raportų iš bttvu- 
sioL. D. S. seimo Newarke.

Kviečia 'VdldĮj’ba.

CAMBBKBGK, MASS.
's

Parapijos Išvažiavimas.

Jau visi žino it rengiasi 
prie didžiausio parapijos iš
važiavimo. .Vieta puikiau- 
siair geriausia visoje Naujo.- 
joje Anglijoje. Cambridge 
gaspaclines jau kukulius 
verdą, Itilbaseles kepa. Vy
rai irgi neatsilieka; Jie iš 
savo pusės Įdek galėdami 
rengiasi. Jei tik Dievas 
duos gerą giedrą dieną tai 
Palangoje dar niekad tokio 
piktųkiLpŪrĄ ųpUtčijisL kaip 
kad ^ftunpridgelo ' parapi

ja. < ■
Nepraleiskite geros progos 

gražiai, sveikai, 'linksmai 
laiką praleisti, pribūkite į 
Palangą vi ršminėtoję dieno-
je.

r

GIEDRININKĮJ XII SEIMO 
TVARKU

damos, tokių ponių randasi ir 
Detroite; Įnirtos iš savo pavydo 
'užmiršta rūpintis apie gaspadi- 
nystę, savo vaikučių tinkamą iš
auklėjimą bei stubos švarumą, 
pašvenčia daug brangaus laiko 
beliežuvaudamos, kitiems šlovę 
piešiant.' Nesisarmatina šlyk
ščiausius, melus skleisti, nebūtus 
dalykus iš savo pilvo išmislinę ap
verčia būk kiti taip sako, o yra 
ir tokįii, kurios be jokios sarma
tos prašo ypatos, kad neteisingus 
melus skleistų, kad .kaip nors 
nekaltą apjuodinus. Toks larbas 
yra tikras velniškas darbas, nes 
ardo veikimą parapijose ir drau
gijose, o labiausia tdn, kur yra 
^r^žiW^titildmas tarpe dratjgny

Visai nenuostabu būtų lo
kius liežuvius leistų kokios bobcl- 
•kos, bet kartais nfeva veikėjos, ar 
l ai moterys ar kad ir suaugusios 
mergelės, bet ir senbernėlin at
siranda, kurie ir sudaro nesmagu- 14-tos kuopos, 
mtts tarpe vietos lietuvių. .Laikas

? r

l

Giedriiiinkų XII seimas 
įvyks IVorccsteiyMass., lie
pos 295 30 ir 31 dd., 1923 m,

Seimas prasidės liepos 29, 
iškilmingoniis mišiomis. 
10:30 vak ryte šv. Kazimie
ro bažnyčioje. Po mišių ats
tovai ir večiai važiuos į Mai
ronio svetainę ir ten išrinkę 
seimo valdybų, pradės pik
niką ir prakalbas. Yra už
kviesti Naujos Anglijos cho
rai . . Yra. prižade j ę kalbėti 
I)r. K. Pakštas, kun. P. Ke
mėšis, kun. juras ii\kiW 
Dr. Navickas. Panedėlyje 
bus seimo sesijos, o vakare 
bus teatras ir koncertas ren
giamas AVorcesteu’io Giedi*.

Iltarninke
bns_sMlUb^ 
iškilminga vakariene*- atsto
vų išleistuvėms ir .pagerbi
mui •

Reikalaujame kad visi 
atstovai-ės pribūtų subatoj 
arba nedėlios ryte. Kurie 
nori gauti privatiškų nak
vynių, privalo tuo jaus duo
ti žinią komisijai. - Jei no- 
spėsi!, pranešt komisijai., 
kreipkitės į Vyčių namą ,22 
Mravei’Iy St.,'kur bus vietos 
nurodytos.

Iš stoties važiuojant, rei
kia imti Providenee. St. gat« 
vėkari ir važiuoti iki... ĮVa- 
verly'St. Į kairę bus mato-

, Kvieslys:

SUGRĮŽO.

-Seminaristas Pr. - Stra- 
kaitis sugrįžo iš .Amerikos 
Šveicarijos — New Ilamp- 
shire valstijos, kur ’ leido 
vakacijas Bostono diecezijos 
vasarnamiuose.

SPROGO DŪDA.

Ties Tremont ir IVaiTen- 
ton gatvėmis sprogo didžio
ji ’dtida ir užliejo gatves. To
je vietoje Vandens buvo trys 
pėdos gilumo. Valgykla, 
kriaučių šapa ir kepykla ta
po pagadytos.

. r

f-

/

. MONTREAL, CANADA.
_  ■■ .. . /

LDS. 92 kuopa laikys savo mė
nesini susirinkimą 29 d. liepos, 
1923 m. tuoj po. paamldų. bažny
tinėj saloje,. 720 Parthcnais St. 
Todėl meldžiami visi nariai būti 
įkupskaitlingiausiai. Taipo-gi at-. 
siveskit ir naujų, narų prisirašyti 
■prie mūsų kuopos, nes bus labai 
svarbus’ susirinldmąs. Dar kar
tą meldžiu kad. nepamirškite susi
rinkti.

Rast. Jonas Pundžius.

būtiĮ susiprasti ir imtis prakilnes
nių darbų, kurie būtų naudingi 
Dievui ir Žmonijai, o ne, kerštas 
sėti; kuris nepageidaujamas. Ku
rie su liežuviais kitus aploja, to
kiems labai reikėtų' pasižiūrėti į 
save,.o .tik apsivalius, purvus, ki
tus matyti.

Vėliaus, oi nesiliaus, paskelbsiu 
ir pavardes, lai visučmenū pama
to -finišų liežiTvninkes-us. Kito
kio išėjimo nebus.

■ Lietuvis.

BANDO SUTAIKINTI.

Bostono majoras Curlev 
bando sutaikinti streikuo
jančias telefonystes su -kom
panija. Utamiiike majoras 
turėjo ilgą pasilvalbūjiiną 
kompanijos viršininku.

su

SUBANKRUTIJO>"

WORCESTER, MASS.

Čia yrą malonu visuomenei 
pranešti, jog subatoje, 28 dieną 
liepos j vyks atidengimas naujos 
lietuvių.svetainės naujame Mairo
nio parke Taigi prašome visus 
skaitlingai atsilankyti, nes bus. 
labai- .iškilmingas atidąrymas. 
Taiposgi nepamirškite dienos. 
Atidarymas prasidės tuoajus po 
pietų ir tęsis iki vėlai nakties.

Reporteris.

DETROIT, MICH.

Tankiai tilpsta laikraščiuose į- 
vairios žinutės, kurios yra labai 
naudingos pasiskaityti iš vietos 
veikimo,; bet apie vieną, peiktiną 
ydą dar nemačiau nieko. aprašy
ta. ’ Todelgi aš iioTą; trumpai šiuo 
sykiu pažymėsiu. Kiekvienoje lie
tuvių, k'olionijoje atsiranda gabių 

* Į Iiežuvuinkių, kurios, daug ‘ ‘ čeve- 
rykų” nuplėšė liežuvius bencšio-

A. L. R. K. Moterų Są- 
jiingos Conn. apskričio iš- 
važi'avimaš Įvyks Liepos-Ju- 
Iv 29-ta diena Storling Park, 
Bridgeport, Conn, Reikia 
priminti, kad dar pirmą 
kartą Įvyks tos smagus išva
žiavimas, nes vieta yra pa
samdyta viena iš geriausių. 
Muzikantai pasamdyti pir
mos klesos. . Są jungietėš de
da visas pastangas idant, pa
darius ši išvažiavimu ivai-

fc. ę 4*

riu. Teip-gi kad užganėdi
nus visus svečius. ■

Tegul ‘nei vienas neaplei
džia šio iš vai žavimo.

Širdingai kviečia visus
. Rengimo ^Komisija.

ma šv. Kazimiero bažnyčia. 
Paėjus į dešinę AVaverly. 
gatves rasit naują statomą 
šv. Kazimiero parapijos mo
kyklą. Užpakalyj mokyk
la rasit Vyčių namą., Iš sto
ties galima nueiti į penkias* 
ųūnutas, tik reikia suktis į, 
dešinę po tiltu ir tiesiog ei
ti į kalną iki Wavorly St. į 
kairę matysite Šv. Kaz.‘ baž
nyčia.

Atstovams-atstovūms re
komenduojame šluos viešbu
čius: IVarrcii ir Bancroft. 
Bancrott kambariai nuo $3 
iki $10. Bancroft yra di- 
džiaųsis jr ramlasi vidur- 
muistą/ties City Hall feMję 

IVarren nuo $2 ir aukščiauSj 
yra arčiau prie stoties ei
nant į kairę Rront St. Sei
mo rengimo .komisipa pata
ria apsistoti AVarren viešbu- 
bTje, nes yra arti bažnyčios., 
teip-gi stoties ; iš' čia leng
viau galima pasiekti seimo 
svetainę.'

Iš vklurniieseio’ Fron S t. 
į Maironio parką nuvažiuoti 
reikia imti Luke Sliore gilt- 
vakarį ir važiuot iki ežerą, 
po tiltu, ir už kelių mylių 
matysit pridėtas. Amerikos 
ir Lietuvos vėliavas.

Visus pasveikinimus, įne
šimus ir telegramas reikia, 
siųsti šiuo adresu: Giedri- 
ninku Seimas, 41. Droviden? 
ee St., Wo'rcester, Mass.

. Juze Leonaitę,
Seimo Reng. Koto. Rast.

v*

GERB. KLEBONŲ DOMEI

Jei kuriam- iš gert, klebonų bū
tu reikalingas zakrastijonaš, tai 
aš prie to darbo roknojn save tin- 
kamu. Esti tarnavęs prie visiems 
gerai žinomo gerb. kun. Urbona
vičiaus, Esu žinomas gorb. kun, 
P. Juškąieiui ir kun. Viramuskiu, 

Juozas Šarkis, ’ 
35 Intervale Ėt, w Montello, Mass,

PIBKBIAI NAMį
Parduodame pigiai šešių šei
mynų medinį namą; randasi 
Roxbury’je, netoli Franklin 
Park; randų neša $120,00 į 
menesį, galima gauti $150.00. 
Pirmas mortgičiu&-$6500 ant 

-> G nuoš./Kreįpkites pas. A
■. A: -i^/ZĄi.ESKA,l/ W\/. 
414 Broadway, So. Boston, Ma::. 

Tel. So. Boston 2334.
(21)

DR. A. J, GORMAN I
(GUMAUSKAS) I

A NT I S TAS I
D

Tel. Broekton 5112—W.
(Kampas Broml Street)

705 Main St., Montello, Mass.

■ . i — - : ■

___Tel. So. Boston B2t B 
lutuvys dantistas ©

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS) 1

Laikinai perkgle ofisą po Md. $ 
425 Hmoadvat, So, Bostojc, JKmul $ 

Ofiso Vulandot: &
Nuo 10 Iki 12:80 ryte ir nsO I:Kr ra 

iki fl.lr ntto/a;30 iki 9 v, vak., ® i ,
lamas trabatoa vakamlM 5, \ / 
ir nedsiionilB. . $ ’

Tel. SA Boaton 27G lt 
h. MAGDONEll, M. M 

 

I Savita tutikatteti ir IMtiviikait į 

mmuMĖLių i! -
visokių žolių, saknųfziedų ir tt. f Broadwav Bo Eorimr 1 
Geriausios Falangos Ti-ejiuikos, stam-

bl, 60c. už pakelį arba G už $3.30 
PufilatSklą pakelis 35a, arba 6 už $1.75. | .
TK'ukžolią 3Qc. pakuti^ arba G už $1,40 ■ -‘7- -f

žolės sutaisytos nuo nervą, iSgąsties II «&OtU BOnta BOStOttf |
iuiomarfo, galvos svaigimo ir ausyse į| n D II © OTflKlE I
ūžimo.. Tai yra vienos IS geriausią | Ull}--llĖ V rW I U11C I
medicinų nuo visokių nervą suirimą J ■ _ • ” . r
su lietuvišku nurodymu tatfp vartoti;įl AKIŲ SPECIALISTAS 1
pakelis Sae., 6 uz $4,50. I I *■00* uu I

Knyga “Daktaras Namuose" aprašu j|. _.-“nJSL”' . [
visokias žoles ir su daugeliu mtudftb

Mostis gydanti visokius niežulius ii , ______
odos išbėrimus, dėžutė $2.50. . • į
ziiS?6Jc.tl Kvskal W-n5a pagyti,, tu-1

Viskas būna su prisiimtino kaštais, v _ _ D°>toa 2488 ©
M. ZUKAITIS, II F1R' I P I AMFItIIR

449 Htidson Avė., Rochester, N. Y. 1 '**•” Ul'IIU£lUw
® LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
g . CHIRURGAS,
® 508 BEOADWAT, ..
| BOUTH BOSTON, MASS. g 

g (Kampas G St. Ir BroadvvayT 
g VALANDOS: 9-11, 2-4, 7—» S

DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DE JOS VALDYBOS ADRESAI 

. BOSTON, MASS.

VIENINTELIS
— vi

J

:ass.

y iI ■ i
: f '

. z
. 9

c

GEORGE N. SHIELŪS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building
294 Washington Street 

BOSTON, MASS.
Valandos : 9 A. M. Iki 5 :30 P. 

Gyvenimo vieta
10 Wixthbop Strėet, Eisi Boston 

Tel. Kast Boston 152—J.
Tel. Malu 2483

M.

l

'i'

0 ■

• T © w.

T ©
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Atpirko lietuviai.

So. Botone, ypač > ant 
. Broachvay, lietuviai gana 
gerai sugyvena. Nelabai 
senai anglo, geležių krautu-1 
ve subankrutijo, tai tuoj aus 
lietuviai P. Bolys ir J. Kli- v
mas, teėję seniau tos ifi-W^ vardus kaipo pavyzdį: ĮVyeių kuopoms, jog prieš 
sies biznį po mina. 3171 Mateušas Norbutas auka- 
BrOadyay, nupirko’ir zadap0 $1W.OO ir paskolino $500, 
įtaisyti puikiausią to rūšies Elzbieta Urbačiuke^paskoli- 
krautąivę, kur lietuviai,gaus 110 $200. Kiti prašė vardų 
nuoširdų patarnavimą. ^aIV neskelbti.
ja krautuve randas po num. r Dabar net. dvi puikiausi 
379 Broadwav, priešais "1^ X™ paskirta steigimui 
/‘Darbininko” namą,. . vienuolyno. Centras bus.ne-

toli Scranton, Pa.,; o sky- 
• ; ‘ rius‘arti Bostono. Vėliaus

•OAB APIE PASEKMES[bus patrinta pigiau. .
■ TĖVO ALPONSO PRA- Jeigit jau nekurtos ypatos

.K AT JOT. . paiodė tokį gilij atj antinu}
‘—*-/' paidodamos stambias aukas,

.Kaip buvo paskelbta pir-Įtai vertėtų^yisiėins Dievą ir 
miau apie Įvykusias pra- Tėvynę mylintiems liete 
kalbas gerb. Tėvo Alfonsūdviams prie ‘to praldlnaus 
reikale steigiamo. Jeząųs darbo prisidėti. Itogelbeki- 
Kančios vienuolyno ir ną-|tne. Tėvui Alfonsui ir toms 

1 šlaičių prieglaudos sunku garbingoms seserims šiame 
biivo nuspręsti tą patį vaka- svarbiame nioinenfę tą dar- 
r$į kokią įtekmę jos, padarė bą varyti, kad nelaimėje iš-, 
vietos lietuvių’ katalikų vi- tikus;. jie tomus galėtų teįk- 
šuomenejer • - Įti paguodą.

■ Dabar paaišlmjo- kad Žmo-Į Dabar, steigimo, tai ^var- 
niif ūpas’ taip pakilo kad po blausias laikąs .teikti para- 
prakalbų So4. Bostoniečiai ir mą.
iš apieltnkės žnionės, išgirdę bei 'platesni ų In f ormaei j lį 
apfe yiršminūtas įstaigas darbą telkiniui aukų irpaskto 

Y^pradėjo dar gausesnes, jim lų.agUtoą.kreiptfe .šiuo ant-
- kas duoti, ’ ! - f \ |rašu: ? / / - ' ’
.■....................................

:V ...

I

. PRANEŠIMAS.

Šiuomi turiu už garbę 
pranešti sies apylinkės ■ L.

»*
,.S

nanica..

. I

W *

atsirado tokių gera-į Į?ev. K ’
ųe tik auldęyo, |ęt 1%

‘ ^askdimd? pinigų vie: Pa.
. x / ; BadUQdu kai ku- ~

f'

k,
5

Paduodu kai ku-.
• ’ . * *
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BOSTON'O IR. JPIEUNKiy BIZNIERIAMS
C ,

Turime labai gražių sieninių didelių ir ma
žų KALENDORIŲ, kurie jūsų norėtumėte, kad

■ . į1 t .

tokio būtų laiku atspaudinti, prašomi ateiti į 
■ ‘Darbininko ’’ raštinę ir pasirinkti. Pasirinki
mas didelis.

t ' _

P AP BPNINKAČ

366 WcslBroa^ /South Boston, Mass.

PIRMININKAS — Vincas Zaleckat,
81 Mercer Si, So. Boston, Masi, 

VICE-PIRM. — Antanas Pūstelis,
- 146 Bowen St, So. Boston, Ma»s« 

PROT. RAST, — Antanas Mucejunaij
450 E. 7-th St, So. Boston, Masu. 

FIN. RAST1. — Juozapas, Vinkevlrltjs,
906 E. JBh-vay, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS — Andrius Zalieckas, .
307 E. 9-th St.,- So. Boston, Maus, 

MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas,
115 Granite St., So. Boston, Mass, 

D. L, K. Keistučio d r-j a laiko. mėn&« 
slnius susirinkimus kas pirmą nedėk 

I dfeąį kiekvieąo mėnesio po No. 6!M

I vakare. Ateidami drauge ir naująYia- 
rią su savim atsiveskite prie musą dr- 
jos prirašyti

I
PIRMOS RŪŠIES BARBERNė|

Nukerpant plaukus vyrams, mer-s 
ginoms ir valkams. g.

Turime visokią kvėpiančių tonl-l-
•ką plaukams. •’ |

Ateikite Ir persitikrinkite,-aš tl-i 
kiu, kad busite patenkinti. &

C. S. B AB E N I
■116 DOKGHESTBR AVBNŪe|| SįKI SS£ ™

SOUTH BOSTON, MASS. |
I (prie pat bboadtcay tunel’io) |

ŠV. JONO EV. BL. PAŽELPINE3 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.

šeiminis L.-Vyčių suvažiavi
mas Įvyks 12 d. rugpjūčio, 
1923-m., 2 vai. po pietų, šv. 
Kazimiero parap. salėj 147 
Montgomevy St.; Paterson. 
N. J. Prašau visų kuopų 
prisiųsti atstovus ant šio su
sirinkimo, nes yra daug 
svarbių dalykų apsvarstyti. 
Taipgi gal rinksim delegatą 
Į Seimą.

• J. S pralieti lis, 
•. ■ apskr.

Rcmeja.
»■' -

-.

Įffijl-Vardas daug reiškia

■ NenEoandCoke yra hkrai sutaisytas jūsų
pečiui.
NŠtNGtANDCoKE- degti' įiepagadinami jūsų 
puodų ar grotų.
Reikalauk knygutės —* “Kaip Apsieiti 
su Pečiumi.” • ' ■

REIKALINGI:
VARGONININKAS, kuris galėtą Iv 

vavkrastn.lbniuitl, taipgi gulėtą niftklnfl; 
vaikus mokykloje liet uvišknl/ ir .angllš- 
Jiilk ■ . . “ :
. - MOKYTDJAJnergiiui, kurį gulėtą 
niukinti ilętuyi&kal ir angliškai. Ma
lonėkite kreiptis:

KEV. VANAGAS .
720 Tartlionjils St., Montreul Catnulft/ 

. . ■ 40)

111 DEVONSHIRE ST., - BOSTON, MASS, 
8532 —TELEFONAI— Milių 2723

PAItSlDUODA PIGIAI SEPTYNIŲ 
SKUYNlV DIDĖJĄS AUTOMOBILIS 
BUI-PK išcllvbyslė*. Jeigu kam tokts 
reikalingu*, valykite patilaulanU ant
rašą.. Aš nuvažiuosiu Jums aprotlv- 
IT.' . .. •

MAIITIN ZUNA1US.
■172 Fonrlh SU,. Soutll Boston, Mass. 

' ("D
!Wi

(APDRAUDIMAS)
Imant Insurance (AptlrautlL S 

nuj) nuo ugnies ant namo arba g 
autmnobilmiis nelaimės ir puvo- 

Igirno arba sumušimo krautuvės s 
stiklų, tėmykite. Idant apdraus- §•' 
tuuiėt per atsakančias kompanl- | 
jas, idant nelaimei atsitikus gau- § 
tuinėt pilną atlyginimą. Mes. re- e 

. ptesentuojam tvirčiausias ir gei g 
riatisias kompanijas Amerikoj ir s 
mes užtlkrinam pilną atlyginimą e 
nelaimės atsitikime. Boston'o | 
žymiausi lietuviai biznieriai Ir § 
profešijomilai yra musą klljen- § 

. tai, klauskite ją apie musą pa- įį 
tarnavimą. »

\ EKSPERTAI UGNIES 
APIPREKIUOTOJAI

Apdraudžiant namus, rakan
dus. hutoinobiliuš ir taip toliau, 

į S kreipkitės Į mus dėl geriausia 
© pataimavimo Naujoj ■' 
© Apdraudimo skyrius po vatTo^s- 
| 'te .TONO K. KAZLAUSKO.

I VINCENTA. JENKINS j 
| 6 Beačon Si., Boston, Mass. | 
| • Tek Haymarket 5840—5841Vnhhtvhnul pitk .Tuku TCrnuluvlnhiką ' . .rcnklų kokylūųi

•KLAUSK GDLTONO -SU itAUDOHIMTOSTBLn PAtšKLlO
EAGLE MIKADO • I

. EAGLE DENOlL'-tWi>ANY, /NW YORK ;

h

ti* ♦

i

................................   -|WW-> ■■ J, I ....I,-. ,»
KĖn<A14NŪA ■ttihteMs/ nr margina 

kėpy klf>s kritu Cuvč jo ilirbtų Kurį • su - 
sipužlnns su, takiu darbu arba mylin
ti tokį darbą, pm&hmi ntslfiuukd dėl 

j platesniu žinių un t .ūlo nn'trn&u
• K, KATILIUS, “'i

12.7 Bolton Stk ’ Sa. Bhstaių. Bnss.
< .. ,• '

j .

h

. ■ ' \1........ .... ' . • ■

LAFAYETTE REALU COMPANY 
Mes porkiunelr parcĮuodaine nainuš, tilccs, krautuves; up
ei raudžiam namiią. rakandus, automobilius, snžddimus ir. 
lt. Su visais reikalais kreipkitės į iniiš agentūrą ir būsit 
užganėdinti., ’ ' . " 'v. ..

■ LAIYVYUTTE RiULTY COMPANY
J.-. ■ RKŪ- ESTATE &.JLNSUUANeE . r

456 Mąssaėliusetts Avenųe,'. - Camįričl'g'e, .Mass, ’
VIMAS J. DEGUTIS Ir-DANIELIUS K STllOKAS, SnvltiJukiU. '■

;'7
l

■ i -
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PIRMININKAS «—• J. L. Petrauskas, 
25() t loki St., So. Boston. Mass.

ViCĖ-riRM. — Kazys Ambrozas, 
492 E. 7-th St., So. Boston, Mass, 

PROT. RAšT, — Julius Savickas, 
III Boiveu Št> So. Boston, Mass, 

FIN. RAŠTININKAS — J. švagždyg, 
171 W. 5.th St, So. Boston, Maiš, 

KASIERIUS —» A. NaudMiunas, 
885 E. Broadway, S. Boston, Mass, . 

I MARŠALKA — J, Zuikis,
7 Wlnfleld St, So. Boston, Mass, 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio, 2-rą vai, 
po plotą Sv. Petro parapijom salėj, 495 
H. Seventh St, South Boston, Mats,

‘ <3-

«

*V. ELZBIETOS DRAUGUOi 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI.

Elzb. Mielnlklenė, pirmininkę, 
. 44 Gedai St., Hartford, Conn.

g | O, •Lablcktenė, vlce-pirmiutukė, 
90 Shėlddn Street,- Hartford, Conri, 

Į; P. Lablcklene, iždininkė, . .
■ 44 Madisoftt St., Hartford, Conę 

Marijona Katkauskiiltė, fln. raštininku, 
16 Atlantie St.,: Hartford, Conn. 

R. Pundzlehė, prot. raštlnlukė, 
19 iValcott Što. Ilurtford, Conn, 

Šios draugijos susirinkimai būna ką» 
antrą nedėldlenl kiekvieno mėnesio, 
bafeajtjnSIe BalSje.

GERBIAMIEMS Kv, KAZIMIERO R. K. DE JOS
iv k in AnlliktililJ * Bl a r ‘BOUTu BOSTON, 'MASS._ VARGONININKAMS mum.

■ I pirMININKAS — vi: Paulam-kM,
1. TIRU' iS5jo. iš 'spardos|wcS^nLXl*5taJ£.&“w’’ 

• spaudgjtt ant storas "*>.
Mišparai, . Labai paraukus xwmti^taB«Boatoa,irm.. 
clroraiuis vartoti*X»iątuviskil 42są aoi st.,so* Boston,.'Mm

paaiškinimai; Y
*“ ‘ ---L. - iii jicnven Boston, ifiM

TVARKUAm — P. Laueka,
> 393 H. Flftii St„ So. 

DRAUGIJAS mvašfts reikale «
" 806 BtoiEhvay, S®’Boston, 1Im< 

LDraugija savo aU^lrlnklmuB laikė 
Į .ndlėldienl klekvleno mėneslo l-m< vai, ’ 

er 'iš tir piet^ parnpIjog^iivetAlnėj! 4tiŽ -M
©O* .DOSt011 ? Mll8S. sevėntti St, So* Boston, Mani*

v - - • • • i

. iAngllJpJ. 4,

e

)

I

i

laksto 6 centai. . Imant100 
parduodama už 5 dol. - 
.‘‘DARBININKAS”y,: 
3ddBroadwayt,
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