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. Katalikai turi suprasti, kad Jų 
aukos ir pasišventimas dėl katali
kų spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmopčms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytines apeigos. Pa- . 
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kiliam

te

traukinys
mn DArnmKi-. I ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

-Tatui-antmi-Į^
pės griuvus krito upėn trau- > yg jįjDėJIAIO STATIS- 
kinis su lenkais, važiavu- ■ LIETUVOJE
siais Amerikon. Vieto j žu- _ ____
vo 50 lenkų, o sužeista arti Duodamos . žemiau 1922 
100 lenkų. . . nuvedimų, gimimų ir miri-
''  ; ■■■ ;  ... -—statistinės-žinios arba va- 
I SETIIVnO VVnlII OniliO dinamas naturalis gyvento- Llt luVUd. V TGiy atIMAakj judėjimas yra pamatuo- 

, tas visų tikybų dvasininkų 
S p? ingfield, XII. XI-tas p^a^imais, rankamais Cen-

Lietuvos Vyeni Seimas pta- stat Biūl.o. . •
sidėjo rugsėjo mėnesyje 21 Kal.tu gu pd 

- ------------;_-------- ------- diena 9 valanda ryteHetaąuL^'čtaodaml palyginimui 

SVSIDIUSKB PIN.A- bažnyčioje isfalmmgomis sv. paskuthliu}n 3 m. žiniog ir.
■ MITU. ■' Mišiomis^ kurias atlaikė kun. prieškarilįaį femm. J.

—-;— . .. Dr; J. Navickas, assistuo- .
Watertoivn, N. Y—Frank jant dijakonui kun. P. Vir- 1 Lietuvoj gyventojų 

Beeker, 54 m. amžiaus, pa.- mauskui,subdijakonui kum .N . pGeą^glfas. 
pildė patzudytę dinamitu sū- F. Kemešiui ir ceremonijų Į 1922 m. Lietuvoje uži'egis- 

draskvdamas save į šmote- vedėjui kini. L. Brigmanui. truota 53,815 gimimų ir 34y 
lius. . Iškilmėms atatinkamų pa- 710 mirimų. / -

_______ . mokslų pasakė kun. Dr. I. "Tokiubūdunaturalisprie-
I mmTTrr-nr^- - ■ Česaitis,. auglius t. y. skirtumas tarp

Posėdžiai prasidėjo 11 va- gimimų ir mirimų skaičiaus 
Phoente, Ariz.—MminueĮ landų Ilknois valstybės rū-lyra 19jlQ5..

Hilva nogėjo apiplutinįi pą- muose. Seimų atidarė Cent- Lyginant praėjusių metų 
čių už perdaug pauderio ro.Vadybos vice-pirmininkė prieauglį w kitų praeitųjų 
vartojimų. Bėt pati padarė -Į p-lė Į Bajorūnaitė;, naaldųlj^pij prieaugliais, matytis 
kontratakų ir pasekmės to atkalbėjo kun. P. Virmaus-ka(p į§ g mėtų, tik 4- (1916, 

buvo, kad vyras atsidūrė Ii-kis. . 1920, 1921 ir 1922)- davė
goiiinėn.. Daktarai neužtik- piriennis mandatus paslro- prieauglių ir didžiausias 
liną, kadjispagjs. dė, kad viso yra 80 atstovų, prieauglius buvo 1922 m.. Ir

—--------— , Renkant Seimo Valdybų, (1915, 1^17, 1918 . ir 1919)
PROUIBICIJA TRUHJ- pateko sekanti asmenys: [tais metais mirusiųjų skąi- 

PINA GYVENIMĄ R* Šimutis pirmininku, p. čius buvo didesnis negu gi- 
‘M. Bagdonas ir p. B. Jakai- musiųjų, net neskųitant tų, 

Tulsa^OTla. — Bill Samp- fis pagelbminkais, p. D. Gu-- kurie žuvo kare: 
son,.96 metų amžiaus, sako, daitė ir O. Sadauskaite raš- . :
kad proliibicija trumpina jo;|tininkėmiš. .. Iton parke . pavaišinimas.

. v. v, i Yisų pirmu, seimų Pasvei“] Vakare lietuvių parapijos
eciau sa^m įeiaau mu- kino Lietuvos Atstovas p. Syefainėjė buvo suruoštos 

negu gei ųmunsamo. Valdemaras Čarneckis. pj^akalbos, kurias pasakė p..
----------;vo ilgoje ir gražio j ekalboje K akalas, p. Šimutis ir kun. 

gerb. Atstovas pareiškė <lanRj Kęni^is> Dainų ir muzikos 
palankumo L. Vyčių or£allH c{alis išpildė vietinės, vytės, 

Nein T ork. Buvo užsi-t žarijai. , I dainuodamos solo, kvarte-
degę sandėliai prie West Antras Seimų sveikino L - -nritariant n Alek-Canal gatvių. . Begesinant Hbnois Valstybės guberna- L J pi^u h. Bizauskas 

buvo. pritroskę 50 gaisrinin- tomus asmenyje p; Shelton. skambinęs keletą veikalu 
kų. Lygiai sveikino ir kiti as- pįamK. U ' / ■

..;H1?8’. ^ent P- Antrųdimių TvaĮandųiy-

itfA K a MTT c K te buvo atlaikytos gedulin-U ^KVTUTU Navickas, Imm Ąlbavicius,L užwirusinsK

- " * ■ Z / J ' . kun. Virmauskas ir kiti. Vyčių organizacijos narius.

Rysiąs. *—Italijos valdžia Pasveikininiais posėdis ir šVy Mišias atlaikė kun. I, Al-
pąsdiyro komisijų ištirti kar- užsibaigė.. ‘ : ■ bavičius assistoje kliu. L.
čiamų klaustai. Valdžia no-Į Do pietų visi seimo atsto- Brigmano ir kun. dr. I. Če- 

vai, dalyvaujant p. Valde- 
marui■'Caritadui ir Sprįiig* 
ficld miesto fnaj orui p< S. 
Biillard, aiAaiikė. Suvienytų 
Valstybių Pirzufento ir ša
lies- didvyrio Abraomo Lin- 
colno kapų; ant kurio Lietu
vos ,Atstovas p. Čarneckis ir 
Lietuvos’'' Vyčiai , judėjo po 
vieūa gelių vainikų^ IškiL 
mių vedėjų buvo kun. Vilta 
taitin. V '■■"'? ■ .-'-Ų'-

Po iškiluiiųSeimo dalyvių 
nrlyinęsnio sitsip^įnimoNlė- 

: lei laivo suruoštas AVaŠIiing-

ERIAUSIOS kloties A.
=®O L. R. K. Moterų Sąjun-

gos IX seimo delega-
t ■

i. tems, susirinkusioms Brook-

PASKUTINE 
KONFERENCIJA.

Hamslmrg, Pa. —' Kail 
angliakšių, unijų ir. kasyklų 
•savininkų, derybos suiro, tai 
prez. Cooljdge paprašė 
Pennsylvanijos valstijos gu
bernatorių Pineliot sukviesti 
abi pusi išnaujo ir pačiam 
tose derybose tarpininkauti.

Angliakasių unijų- atsto-
■ vai sutiko sueiti, dar kartų, 

bet tų pasižadėjo su protes
tu.

Šita konferencija yra pas
kutine priemonė užbėgti 
streikui kelių. Streikas turė
tų prasidėti ateinančių suba- 
ta.

- ’ PALAIKYS GUBER
NATORIŲ.

Washington.^Iteęz. Cool- 
idge paskelbė palaikysianti 
Filipinų salų generolo . gu- 
bernatoi(iij Woodų. Filipi
niečiai juomi labai nepaten
kinti ir filipiniečių kabine
tas nepasitenkinęs juo rezig
navo. Bet • AVasbingtono 
valdžia matyt nepaiso.

amžių. Jam reikia stimulam) 
tų.
tų,

PRISIPAŽINO. .

Providence, R. I. — An- 
tonio Testą,. 8.metų vaikas 
nušovė savo draugų M? Bur
gio, 9 m. amižauš. . Tai at
sitiko už miesto. Jo lavonų 
nuvilko į pelkes. Bet po to 
ji s naktimis negalėjo miego
ti ir buvo neramus,. Paga
lios nuėjo ir pasakė policijai, 
kų jis padare.

I •

SUSIRŪPINO.- .

^valdžios siųstf? tyrinėtojai
■ Europon pratrešė,/.; kad . ten 
.padėtis bloga. Delio val- 
• džlų įsusirūpin’o. /Kmkurie

v tyrinėto jųi sako, >8ad yisiš-
■ kųs vidurinės Europos'-ban* 

krutas neišvengtina^/- Sėfk 

viltiėsy kad
: tūs iš. Subiro, o Vojdtįlja

; pėiptavvis greičiau barfkim-

-tan eina.
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GAISRAS.

ri sumažinti karMamii ir vy
no krautuvių^ skaičių. -.Da^ 
bar. aiit-kas 67 italų yra kam 
vjanįu bei vyno krautuve? 
Valdžią ketina palikti Šlapių 

: vietų ant kaš-l300a gyvento- 
ilP? J- :. z

•. f
‘ i-- ' 7 f

įioĖla, Japonijos nintis- 
terių pirmniĮukak Kuto mi- 
rę.; Laikinuoju premjeru pa

skirtas (Tclųdm? užsienio r*e’- 
kųlųiĄimsterkp- N - < 1

«■

X,
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Kartu su. 1922 metų žinio-

_______as - gyv. - tūkstaml _____
tis pernai padaugėjo 8 žmo- ll^El resą, prasidėjusi Chica- , 
nėmis. Šioks prieauglius I K T1, z- . ’ i * * <4
buvo normalis ii- prieš karų. | S^9. GeriaUSlU paSeklDlU JO 4^

ii vedimai. svarbiuose tarimuose.
1922 m. užregistruota 15,-1 ^cSį- - ~

195 vedimų. Per paskuti-1 ta ta sts

1910 m. antrų vietų užima
1922 m.
. Kiekvienam gyventojų Į 
tūkstančiui 1922 m. tenka
6,3 vedimai. Iki karui’ vi- 
dutiniai 1000 gyventojų tek
davo 5 vedimai.

I resą, prasidėjusi Chica

niuosius 8 metus maksimali-1

Gyvenantieji toli nuo L. 
D. K. S. .centro lietuviai- ly- 

Lietuviai vedė: 4. Žydes, Igiai nuoširdžiai užjaučia L, 
55 Ruses, 87 Lenkes, .32 Vo-|D. K .S. . ir /‘Darbininko’’ 

 

kietes, 46 Kit. Išviso 224 [reikalus, kaip ir artiinesnie- 
svetiintdūtes, ji- Kalkime perka L. D. K.

Jauniausio amžiaus veda |S- ko-operacijos Šerus, bet y- 
žydai ir rusai, seniausio len-[pač remia laikraščio gerini- 
kai ir vokiečiai. mo. fondų;

Senesnių, kaip 60 m. am-1 
žibus, pernai susijungė 
vyras ir 56 moterys.

Iš VILNIJOS

Grand Rapidste aukojo: 
1 Kun. A. Deksnis $2.00; po 

$1.00 aukojo: Antanas Sede- 
levičius, Baltrus Vališius, 
Juozas < Tautkus, Adolfas 
Mondeika, Pranas Karusio-

Į

saičio. . • •
Antros dienos pirmame 

posėdyje skaitomas protoko
las, išduodami Centro, val
dybos ir įvairhykbmisijųra* 
pottai; . :' • •’ ,4 '

Padibkigiis raportams, už
kirti, it pasiųsti pasveikini
mai Šv; Tetmi, Sųneuytų 
Aniėrikos .Valstybių Drezv 
deniui p;- Coėlidge ir .Emile 
Voš^aįstyhėą Frezideiitui ji 
^tĄtnjškut, ■ Žinomi posė
dis ir ųŽsihmgėĮ . / ; r

/

LIETUVIŲ POGROMAS Įkas, Petras Lukša. Po 50c. 

VILNIUJE.

Vltefaus. Gautomis iš Vil
niaus žiniomis, lenkų val
džia vėl daro Vilniaus lietu
vių inteligentų ir lietuvių 
kultūros įstaigų pogromų. 
Visai eilei lietuvių mokyklų 
mokytojų . įvairiausiais iš
galvotais pretekstais nebelei
džiama- mokytojauti. Lenkų 
valdžios atstovai pareiškę 
lietuvių gimnazijos ir lietu
vių mokytojų seminarijos__
vedėjams, kad neleisiu šioms | Y 

 

mokykloms veikti ateinan-| 
čiais niokslo metais. Suirn 
ta apie 20 žmonių, baigusių | 
šiais metais lietuvių gimna
zijų ir mokytojų seminarijų. 
Valdžia juos kaltina šnipi
nėjime, kas neturi nė intv 
žiausio pagrindo. Laikyda
ma juos kalėjime lenkų vai-ĮI I"T A IT 
džia nori- nedaleisti abitu-1 B** I ■ ■ •
rieutams stoti į aukŠtųsias 
mokyklas, ' o naujai išleis
tiems mokytojams mokyto
jauti. . . J. -

i

*■

aukojo: Jieva Sedelevičienė, 
Mare Šlapikauskaitė, Ona 
Brozaitė, Ona Šležaite,' Le
onas Dakauskas, . Antanas 
Bencevičius, Liudv. Abro
maitis. Smulkiais $3.95. Iš
viso $15.45.

Chicagoje: ApVeizdos Die
vo parapijoje $14.25; Brigti- 
ton Parke $21.45: Pul-
man $5.75; North Side $20.- 
50. Aukojo šie asmens: Po

$5.00: Kun. Pr. Vaitukaitis 
ir Emilija Naujokiene. Kun. 
Jurgis .Raškauskas $2,00; po 
$1.0,0 aukojo:. A. Augulis, A.‘ 
Čėliadinien^ M. Audys, J.' 
Jaleskis, J. Gatelienė, J. At- 
kočaitis, A. Dambrauskis, 
A. Žitkevičius,. A. Poška, 
R. Andreliūnas, J. Ducliavi“ 
čius, B. Nenartonis,- A. 

; Sriupša,. V* Zylė, M. JuškaL 
te, kun. A. Baltutis, O. Ka
valiauskienė, J. Krininskai- 
te, J< Lebežinskas, J, Nau
jokas, J. Riizgys, J, Ger- 
džiūnas, P., Razmauskiene, 
A. Kumšlitis, J. Herkus, J. 
Petraitis, J. Jeigila, A.' Ba- 
kevičius. Po 50ę. aukojo : F. 
Žilius, P. Brazdžiūnas, J. 
Blažys, J. Šiaulys,. Kaz. AI- 
vinskis, • V. Gibilzis, A, Kup
rys, A. Vertelka, P. Žiobra, 
J. Grūstas, J. Vilūnas, J. 
Gužas. J. Bląukuš, O. Norei
kaitė, A. Poškus, . P, Pau- • 
laitskas, M. šimkata. F. 
Razmauskis.Smulkių $12.90.

F. K.

r-

v

[niaus Ekonominė taryba, 
11 |miškų savininkų sųjunga, 

 

f kai kurie bankai ir kt. Vi

jose tose telegramose pabrė
žiama Nemunu plaukiojimo 
ir. Klaipėdos uosto svarba 
Vilniaus kraštui, kurio prą-

mono, prekyba ir ūkis turi 
dėl dabartinio Nemuno ir 
Klaipėdos reikalų sutvarkyt 
mo daug nuostolių ir todėl 
reikalaujama užtikrinti 
Klaipėdos uoste lenkų, tei
ses. * _

t

- JR ‘ . ' . . ‘ *

Kiekvienas lietuvys ar lietuvaite tankiai atsimena sa* 
vuosius Lietuvoje ir tankiai. jiiūs sušelpia- pašiųsdaini 

I jiemsdovanų

Tai tau draugingi šantyy
Idai, kuriuos lenkai visur ir 
vlstupet iškiša^ " !

■ . »• . ■
• • • • M

-r..- ■

1 r—litais. . ..
“Darbininko” raštinėje-pasiuntimas litais yra daug 

pavantams ir greitesnis negu ktaMtta Taipgi litų kur
sas yra pigesnis* Taigi* ar iievetįa kreiptis pas * * Darbinta 
kų persumtime Lietuvon savo gimtais dovanų 7

1 ‘‘Darbiuinkasy perlaidi^ pardavipiė jau 5 nxėwM
.<

LENKAI DĖL KLAL . • ± , r - 4 - v . • i - >
• v ? . PEtiOS; ■ [kaip tarnaiųa savo broliams ir ikršiol yu^as eina kuogę-

? ./ / . Iriausia. Ylų tikimasiAkadiūateit>'jė kiekvienas darbinim
• su Ktaęhcas kreipsis pas savimšiudagaus telingiausį visame pa-
pėdos reikalu vedamomis[taiiiavinm. : J . :■ ’ : ’ , '.
derybomis be Vilpiaųs nūcieį Klausdami ihfnrmacįjų ar pinigu kainų visnmnet?ūd*, 
to Tarybos .Lenkų •miništi^resimkite: v 
rių kabineto^ seimo ir seifą-. _
to 'pirmininkams pasiuntųhdG West Broadway, 
stos dar Megramas > Vii-1 . ..

5 .

t ■~ 3 A

''' I \ ‘ / ,S»mth Būstoik
• fa gausite E .
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t«tf»rgalji Ir ■ubafomli.. Leldlla Am. 
Mmtotiv Rtmo Kataukų Sv. Juozam 
DAwmnKy SiiUKOA.

' »•

“B A B B ĮNINKĄS”
(Thb Workeb). .

Emr Ldeluanian TwWnirBY Patus. 
,. PJĮbUilied every Tneeday, 'Jhurgday, 

tad Baturday by St. JoflEra’a Lith- 
tTAMIAN R. O. Asbociation ar Labok.

/ =■ I ■

“Entered, as . Kecond-class matter Sopi, 
12j 1015 at the post offieo at Bostoii, 

under tliė Act of Mareli 3, 1879?’ 
“Acceptanee for mailing at Bpeehd rate 
Wt pOBtage provlūed for In Sectloi. 1103. 
Act of Oct. 8,1917, authorized oi, July 
12,1018.”

SitbtorifftiOii Ratui
•Į'early «, »• • «*.«•«.*....«..
Bonton aud įsahurb* ............55.60 
Forėlgn etmntrtea yoarly ....... ?~~~

• 54.50
,55.60 

.. 45.50

f

Kiekvienam žmogui yrą 
prigimta datigiau ar nu.z,iau 
pasigirti. • Vieni nioka . usi- 
valdjrti, kiti prie bet Irr rios 
ptogs parodo šią savu . ilp-- 
nybę. - -

. Amerikos idealų tarpe yra 
tankiai afišuojama laisvė. 
Krikščioniškai suprasta lais
vė turėtų būt taikoma vi
siems žmonėms be tautų, ir 
religijų skirtumo. Tuomet 
ir lietuviai Amcriko j e-turė- 
tų savo kalboje valdžios šel
piamas mokyklas. - Tuomet 
indįjonai nebūt išnykę, neg
rai nebūt pavergti. Tuomet 
Amerikos laisve lygintūsi 
Lietuvos, .Latvijos *. ii', kitų 
demokralingų • kraštų^ ' lais
vei. Vienok daugelis ameri
konų nenori laisvei gražinti 
krikščioniškosios prasmes. 
Todėl ir- Amerikos laisvė ir 
pritaikinta savo pilnumoje 
vien tik anglo-amerikonų 
didžiumai, aplenkiant apie 
30 milionų l<itų kalbų ameri
konų. Blogiausia, žinoma, 
negrams. Kaipo menkiau 
išsilavinę, jie čia laikomi 
paskutiniais pastumdėliais. 

. Ar.e visur negrui spaudžiami.
Daug negrų yra Brazilijo

je., JJie ten naudojasi pil
niausia liuosybe. Dar dau- 
■giau jų gyvena Francijos. 
kolįonijose. Ir ten jie lais
vi ii* lygūs su trane Ozais. Tik 
dolerio karalystėje negrai 
negal iškilti, neš čia jų ne
sistengiama auklėti.,- bet žė- 
miiiama, niekinama. Žmo
gaus prigimties pažeminimu 

; negalima jo kultūrinti, tai
gi nei negrų panieka neiš- 
auklėsi.

Vasaros metu daug tiu*- 
tingų amerikonų važiuoja 
kultūringos Europos pasi
žiūrėti. Francijos miestuo- 

> se pilna ; Amerikos turistiy 
Pamatę negrus sėdint teat
rų ložose ar restoranitose^ 
turtingi amerikonai su pa
galbą galingo dolerio bando 
tų įstaigų /savininkus pri
versti prašalinti negrus.

‘"••I ' * . " •

Vienok jie greit, pajunta, 
. kad IraiibiBai kitaip .laisvę 
supranta,negu amerikonai. 
ĮsiliiŠo^franimzij: fpoįjcijąl ji* 
paniŠkimi <Į®W pafericr 

Janiš,’ kad francūzų žemoje 
Visi lygūs : balti, • geltoni ar 
juodi, ir paprašo piniguočių 
prisitaikinti ^iK^UiicijoklipittaL ' J

1 - r C I » *

V’

Pokarinės sutartys dau
gelio klausimų neišrišė, ki
ms labai netobulai išspren
dė, o dar kitus liet labiau su- 
lainiojo. Todėl šiandien 
ęaikuriose. Europos dalyse 
dar labiau ginklais barškina- 
ma negu prieš .1914 metus. 
Valstybės kaltina, viena kitą, 
tuomet kai visos jos daugiau 
ar mažiau -kaltos. Šiandien 
daugiausia nesutikimų kįla 
tarp Anglijos ir Francijos, 
todėl kaikurių paviršutinių 
politikų manoma, jog tarp 
tų dviejų valstybių greit pra
sidės karas. Didžioji spąu- 
■da^*-gi“kctta^karingą^ūpąy 
tankiai be saiko išpūsdama 
nesutikimų prasmę.. Norint 
žinoti tikresnę dalykų padė
tį, nereikia pasitikėti laik
raščių išvadomis. Didelė di
duma korespondentų gilftui 
nesupranta politikos klausi
mų ir leidžia spaudon kuo- 
daugiausia sensacijų. Ką 
neseniai “supletkavo” Clare. 
Slieridaii apie Lietuvą,* tą 
panašiai kartojo šimtai A- 
merikos korespondentų apie 
kitas šalis. Gaila žiūrėti į 
dįdunią Amerikos žurnalis
tų: jie ne tik nesupranta po
litinių pasaulio verpetų, bet 

‘jie .ncTuri gaiia inteligCnci-” 
jos net klausimą tinkamai- 
pastatyti-, kai daro politi
nius hrtervįevv. Ir kuone Al
sa Amerikos spauda konku- 
ruoja ne. tiek samprotavimų 
rimtumu, kiek puslapių 
skaitlingumū. Todėl ir pa
sakoja vaikų pasakas...

A nglijos prisirengimas.

Riiliro krašte - padėtis’ nc- 
atsimaine ir kol vokiečiai 
nesutiks mokėti fraucūzams 
26 miliardų aukso markių, 
tol šie pastarieji pasiliks 
Ruhro srity. Vokiečiu išsi- 
sukinę j irnai Čia nieko negel
bės. Anglijos parama tik 
gražiiiose žodžiuose. Angli
jai nelengva prieš francūzus 
nusistatyti, ypač aktingai

įstatymą, o Amerikos įitatv- 
mus palikti namie.

Francijos parlamente ats
tovas negras p. Gratieii (Jam 
dace iš Gvadelupos neseniai 
kalbėjo ir sake, kad labai e- 
są svarbu jog kolionijos my
lį Franciją ii* toji meilė esan
ti pagrįsta frančūzų teisin
gumu. Baigdamas savo kal
bą jis pasakė: “Ameriko
nams niekuomet nepavyks į- 
vestį Franci j on kaikuriuos 
jų papročius, kurio ‘nesu
tinka nei su istorijos garbin
gomis tracfįci jomis, nei . , šit 
širdies gerumu, nei su kil
niu supratimu laisves7 ir tei* 
šybes mūsų šaly.” • ~ ~

. “Mes norime, tęsė p. Cau- 
dąeej išlaikyti^neėstus: so
lidarumo ryšius,, kurie ! viep 
nyja jKontinentales ir Km 
lipnijalės /Francijos vaikus, 
mus doleris ir luitų didesnis 
už 'teisingumo .ir- lygybės 
principus. 7 ..1 . ' '

. f Vadinasi,' J doleris., ' visur 
vysto savo galybę, tfcie vL 
ųur lygiai janrsekasn Pran
ei ja, mat, ne Kuba ir ne Pi-

J prieš juos veikti, nes stipri 
anglų mažuma palaiką fran- 
euzų pusę. Anglų frankofL 

— lai-yra įtekmingi aukštose 
valdžios sferose, iiet pačia
me. p. Baldwino kabinete. 
Reiškia, anglų, tarpe nėra 
visiškos vienybes viduje, o 
iš.lauko dar sunkiau para
mos laukti’. Stipriausia ang
lus paremti galėtų tik Ame
rika, bet ši atsisakė į Euro
pos reikalus kišties, mes ten 
ginčų daug,. o dolerių labai 
maža beliko. Tad Amerikos 
Valdžia neremia nei vienos 
puses. Jei dalis spaudos ii* 
pritaria Anglams, bet tai ne
gali turėti jokių realių pa
sekmių. Anglijos karo lai
vynas didžiausias pasauly, 
bet jis. labiair tinka salome 
ginti, negu, kontinentus už
pulti,. Norint 'francūzus pa
baidyti,. anglai ‘ tūrėtų pri
rengti kelių milionų armiją, 
kuriai visgi būt labai sunku 
Francį ją įveikti,- o laimėti 
visai nebūt ko. Tad viena 
Anglija negali frančūzų už
kabinti. Reiktų , j ai organi- 
zuoti visą koaliciją iš Euro-, 
pos valstybių, kurių beveik 
visos francūzams .simpati
zuoja., • '

/■

Kas anglus puremtyt

J ei karas kiltų, tai anglus 
ginklais remtų gal tik Vokie
tija, ’ Austrija Ar. V engrija. 
Šitii. kraštų militarė parama 
būtų nedidelės vertės, nes 
pirma negu jie • gįnklų pa
kankamai pasigamintų, prie
šas jau būtų jų sostinėse. 
Rusi jos mintį sunku šian
dien įspėti. Ji gal užpultų 
Lenkiją ir Baltijos respubli
kas. Ar būt iš to galutinos 
naudos anglams ir vokie
čiams priderėtų nuo to, 
kuomi karas baigtųsi. ^Ne
privalu užmiršti, kad galin
gos Rusijos interesai supuo
la su Francijos interesais ir 
kartu eina prieš anglų įsiga
lėjimą Azijoje. Galinga Ru
sija tai anglams’ nuolatines- 
ir rimtos baimės šaltinis.

I š neitralių valstybių ang
lų pusėje: niekas karan neitų, 
vienok ekonominiai juos 
remtų Olandija, Švedijajr, 
galbūt, Šveicarija, Danija 
ir Lietuva. Bet šios valsty
bes ir kartu imamos nesuda
rytų žymios paiegos. Reiktų 
anglams gauti didesnių są
jungininkų, gal būt italų ar 
net japonų. Bet šiam tiks
lui pasiekti reiktų gal kelio- 
1 Įkos metų diplomatinio -dar
bo, rietenų, daug išlaidų ir 
įvairių koncesijų. Po dešim
ties metų, daug dalykų per
simainytų, francūzai su vo
kiečiais apsidirbtų ir anglai, 
likę keblioje padėty, vėl tu
rėtų taikintis-ptįd frančūzų 
vedamos politikoj
. Įiraneiįas kdMikatA A 

: Kai.kam nelabai aiškių ko
dėl tymicūzai taip • įkąstai 
statosi prieš aiigluš ir vokie
čius. O tai labai paprastas 
dalykas — jie, jaučiasi galin
gi iš vidaus ir iš lauko, f Nie-

1 kur Europoj nč-ta tokios vie
nybes reparacytį klausimu, 

f kaip Fraiicij ęj • Ten galės
laįįtyties til 

<2>5 ......
iš Vokietijos. Jei p. Poin- 

. , care kaiiainjmisišąlintųi tai

b

jo vietą užimtų greičiausia 
p. Loucheur, taipgi griežtas 
ir praktingaš politikas, ku
rio autoritas Fraucūzijoj 
nuolat augą. Mes niekur ne- 
pastebej ome tūkio socialio 
ralnumo ir tautinės vieny- 
bėsy kaip Franci jo j; Ten 
mažiausia streikų ir suiru
čių. Kaimiečiai net labai 
patenkinti ir gerai gyvena. 
Tad didžiausi Francijos ga- 
lybe gludi jos viduje — ar
mijos .tvirtume ir piliečių 
vienybėje. J ei , Francij ai 
Teiktų kariauti, tai jos pusė
je su ginklais stotų Belgija, 
Jugoslavija, Rumunija, Če
koslovakija ir Lenkija. $ie 
sąjungininkai . sudarytų 80 
milionų gyventojų,'daug tur-

(lurtuvų. Simpatijų, ekono- 
nominės bei diplomatines 
paramos francūzai susilauk
tų iš visos Pietų Amerikos, 
dalinai iš Italijos, Ispanijos, 
Danijos, Turkijos, Persijos, 
Latvijos ir Estonijos. Rusų 
nusistatymas pf įklausytų 
nuo momento, bet jų patrijo- 
tų'diduma būtų frančūzų pu
sėje, nors tai visai nekenktų 
jiems užminti Lenkijai ant 
kulno. Kaip matome, padė
tis būtų labai paini ir tikres- 
fiitr išvadų neverta iš kalno 
ir daryti, lies vistiek/apsirik- 
lum^.....

Iegos nelygios.
Iš to kas anksčiau pasaky

ta, savaimi darosi aišku, 
kad Anglija neturi gana iegų 
franėūzams diktuoti' savąją 
politiką. Anglijos padėtis 
labai kebli ir ji jaučiasi kiek 
pažeminta. ’ Mums rodos, 
kad anglų premjerai prira
šys francūzams dar daugelį 
diplomatinių “gromatų,” 
bet galop turės šiek tiek nu
sileisti ir prisitaikinti prie 
Francijos politikos, nes ki
tos išeities jie galėtų susi-' 
laukti tik po daugelio metų. 
Prakting-i anglai karo neri
zikuos,. ras būdų greičiau 
šiaip taip susitaikinti, o kai 
jĮfeįegų santykiavimas persi- 
man^ys,; tai britai vėl pradės 
po Francijos pamatais knis
lios, žinoma, jei atgyję ru
sai ar vokiečiai jų nebaidys.

Žodžiu, bent. Vakarų Eu
ropoje yra ir bus daug riete
nų, bet tikras karas ten la
bai dar tolimas. Vienok Ry
tų Europoj jis daug artimes
nis. Tik apie tai kitą kartą 
žodelį tarsim.

,w»

Ne tik kazokai, bet visi 
Rusijos ūkininkai lauke so
vietų valdžios, kaip saulės 
patekančios, & jie norėjo 
gauti nuo bolseviktj, '"sunku 
ir suprasti? Tur būt jiems 
rūpėjo laisvė ūkio vedime ir 
ramybė nuo karo Šmėklos. 
Rusai tankiai sakydavo, ko- 
kiavaldžiaiiebūtų,-.brtik 
karas nustotų, ir laisvė būtų. 
Tame atvejyje Rusijos ūki
ninkai visai apsigavo. Pra
dėjo jie dejuoti nuo pat pra
džios sovietų viešpatavimo, 
dejuoja iki šiandien. Norė
tų jie nusikratyti to bolševi
kų jungo, bet neužtenka 
jiems drąsos, vienybės ir su
sipratimo. Mėginta jau bu
vo .keletą kartų įvairiuose 
Rusijos kampuose kelti maiš
tus prieš valdžią,‘ bet pasek
mės labai graudingos pasi
likdavo. Atvykdavo maištų 
malšinti Stenki Kazino, Pu-. 
gačiovo.ir^Bu^ieno galvažu
džių pulkai, pakloję’ keletą 
tūkstančiu sukilėlių tavo- 
nais, konfiskavę jų visą tur
tą, vėl grįždavo i savo sto
vyklas. — Visų ūpas nupuo
lęs, apatija* apžioja visą 
tautą. Net veidai tų nelai
mingų kazokų buvo panašūs 
į suvytusį rudelis lapą. Ro
dos, kad kiekvieną šeima va
kar ar šiandien būtų numa- 
Tinusi tėvą ar motiną, arba 
ateityje, kas jiems būtų pa
sakęs,' sutiksią juos žemes

k tokia \ valdžia;
kuri drąsiai reikalaus skolų Bmton, jaugs.;

GUNARO
IS BOSTONO Į LIETUVĄ PER 

LIVERPOOL,
ant naujų, didelių, puikių aliejų 

varomųlaivų:
SAMAiaĄ.^.^.4U)|rs&ji> O, Spa.Ho’6 
cAummmA (»uu«.......kurh. 12 
•SGVTHlAii....lVigs?Jd 17, Spalio 18 

Greitas patariiavlma^ J Lietuve ir l 
visus » Baltijos valstijas. Puikios vie
tos, gerasvalgis. ■

Taipgi iš Ne\v Yorko, ypntlškiii pi'U 
PAui'Stiv kelionę l Lietuvę It vlsns Bal
tijos Valstijas kas utarniURę akt trijų 
nnniiį ĮULlŽlnų,' su persGdlinu Soutli- 

- amptone .
MAURETANIA, AQUITANIA, 
; BERENGARIA. i

Talp-gl reguliariai išplaūklnutt. tie- 
alui I Haiuburgti uut tfaujtg aliejumi 
kūrinančiu latvy, Ū. klesti (J. Plllnvy 
$100.50) (Į Hamburgu* W.5O. Kares 
taksy$5,00.

GUNARU pinlRinint orderiai įmo
kami Lietuvoj' greitai, užtikrintai, ge-‘ 
iAl. ; ; ■- . , ■ < .
v Dėl informacijų kreipki tte prie vie
tinio agentė/irM 1

• THEkpUNAim STUAM SIUP " 
ČOMI’ANV LĮMITian 
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■j kJai ■

drebėjimas ar jau būsią pa; 
šaulio pabaiga. Jų krutėji
mas, darbas sustingę, žings* 
-niai reti, vienas eina į tą so
džiaus galą, plutas vėl grįžta, 
nei patys nežino ko ten.vaik- 
Ščioja. Visi susigraužę, su
sierzinę, kiekvienas mato, 
kad jau artinasi bedugnė, 
katrą vargu galimą bus per- 
ieiig±L.NčrasunkesnLo ... ir 
vargingesnio žmogaus padė
jimo, kaip nustojimąs vilties 
rytoj tapti e laimingesnių. 
Toksai be vilties žmogaus 
gyvenimas- apvelka, kaip 
maišu, jo protą tamsybės rū
kais per kuriuos matosi vien 
pražūtis... Negalėjau su 
tais vargingais kazokais to
liau kalbėti, nes jau nebeto
li buvo vakaras, rūpėjo ke
lionė.

Aš nieko nelaukęs sėdau 
vežiman ir pervažiavę sker
sai Ščiuoję, mudu su Šabu 
vėl atsidūrėme -tyrame lau
ke. Laukai kalnuoti,, pamalu 
ginti smulkiais beržynėliais. 
Pakalnės užžėlusios tankiais 
karklynais,, tai kiškių buvei
nės. Tose vietose, kame už- 
želia tankiais karklais prisi- 

. veisia daugybė kiškių. At
sitikdavo mali kartais tokio
se vietose pamedžioti. Pa
siimdavau su savim keletą 
raitų berniukų, nes pėstiems 
vargingai būtų visą dieną bė
gioti po Sibiro tyrumą, kele
tą medžiotojų pasikviečiu, 
susėdame vežiman, važiuo-

......—7- ' ■—■■■■■.,Nh^ 

jame į tyrumą, radę Jankius 
karklynus, pradedame me
džioklę. . Medžiotojai susto
jame vienoje pusėje karkly
nų pasislėpę krūmuose lau
kiame kiškių, raiti berniu
kai, sulig mūsų įsakymų iš 
kitos puses karklynų išbaido 
visus kiškelius. Visi kiškiai 
sprunka į* pusę medžiotojų, 
kartais kiškių esti tiek daug, 
kad nebežinoma į katrą be
santi. Per dieną prišaudy- 
davo po kelias dešimtis kiš
kių. Sibire vieno kiškio nie
kas neneša parduoti, kaip 
pas mus Lietuvoje, ten vi
sad kiškius vežama į turgų 
vežimais; Iš .kiškių kailiu
kų siuvama kepures, ypač 
kariuomenei. Mačiau Sibi
re kariuomenę. vien BaTfųjiT 
kiškių kailiukų kepurėmis 
papuoštą. ' .

Vaivoras.

(Bus daugiau)

, “ Naujienos ” nepakenčia 
“Vilnies,” “Laisve” nepa
kenčia “Naujienų,”' gi “ Te
legramas” jų visų triji^ 
Ną tų žmogus ir ką nori, da
ryk. >

TURĖJO DAUG KLIŪTIES SU 
VIDURIAIS IR SKRANDŽIU.

Dabar atrodo dešimčia metų'
, : - ,r

W. S. I’ryor iš ^Oneontu, Ky.’, rašo: 
“Esu 72 metų amžiaus ir .prieš Nuga- 
Tone’o vartojimu aš turėjau vidurių ir 
skrandžio kliūtį, buvau nervuotas, su
nykus ii> negalėjau miegoti. Suvarto
jęs kelias Nuga-Tdne'o bonkeles aš jau
čiuosi tiek daug geriau, kad aš nega
ilu jo atsigirti. Mano kaimynui sako 
aš atrodiįs dešimčia metų jaunesnis.0 
Nuga-Tbne be abejonės yra puikiausias 
kraujo, iiertų, audinėnų ir stiprumo 
darytojas kokis kuomet buvo išrastas. 
Jis susideda iš aštuonlų puikiausių 
vaistų, kokie yra ■ žinomi medicinos 
mokslui. Jis yra gausus Geležimi krau
jui ir Fosforu nervams. Pamėgink jį 
pats ir įsitikink. Vlenaių pilnam me
nesiui gydytis tik $1.00. Muga-Toneįų 
pardavinėja Visi geresni aptiekininkat 
pozitingai garantuodami kad .suteiks 
grųžinti' (garantijų rasi prie kiekvie- 
pilnų patenkinimų, arba pinigai bus su-, 
uos bonkelės) , arba tiesiog pasiųs ap- 

’ įmokėtu paštu Natloinil Luboratory, 
.. 103S Soutli M’abasli Avė., Chlcago, pa

siuntus jiems $L.oą

i

GUDRUSIS -VYRAS
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KOMEDIJA DVIEJŲ AKTŲ.
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Parašė JONAS TARVYDAS
t

Petrėnas. •— Aš kitiems netikiu, noriu iš
girsti iš tavo lūpą.

Anelė, — Jonai, aš neturiu, pinigą. Tu-
. riu tik Šimtą litu.

Petrėnas.— A t pražuvęs! Bet tir po
niai Rugienei kalbėjai apie tūkstančius.

. Anele. — Tiesa, bet no apie savo. Turiu 
turtingą dėdę, kada jis numirs, tada ašpa- 
veldesiu jo turtus. ‘

Petrėnas; — Kada?
Anelė. — Kada? Q, jog nenori, kad ma

no dėdė greitai mirtų? . J*'
Petrėnas, ~ Ne, ne. Ar serga? < ? r 
Anelė. — Dar ne,- sveikas dar. - -
Petrėnas. Kada! Prapuolęs! Ar ne

gale tumei sayo dėdės Čionai atvesti? .* . 
‘ Anelė. — 0, Jonai tu juokauji.

Jpetrėnas. Juokauju!, Tu nežhiat. . . 
(Pabeldžia. į duris) Ir vėl? (Anele išeina) 
Kada jis numirs (atidaro duris, iiieina Jam 

. keįis).
Jankelis, —- Kada numirs ?
Petrėnas, — Kada. j''-
Jankelis.— Ko.ponsšneką! Ųigvalt,po\ 

ne gelbėk, mano vaikas įniršta.
. - ' Petrėnas.,- Miršta? Kada? . .

' t Jonkelis. — Pons juokies iš manęs, Ma- 
' , no vaikus labai serga, eik pons pažiūrėti.

Petrėnas, — Kas jam yra,' . .
v Jankeliii. — galiu-žiiĮOti. ,iiš re-

kta ir rėkiu ir rėkia. . eik pons. . ;
■ PetYehM,Ar miega? v . / .
.Jankelis.' — Vį kaip būtą geru, fefdųiš ' 

.. ‘ miegotą, o nerėktą,. .. . ’■ J-
* ; Petrėnas, — Aš tau dtiosiu vaistą. Snt’.

. įpilk dešimtį lašą į šaukštukų, vandens.,,
. -■. jjivjęošim.tą. ♦ ■' * ’■

.-Jankelis. — Nu kam taip greitai su. pinlk..
; gaiš.- Ar pohš neateisi pažiūrėti mano vaiko ? 

, " Petrėnas Taip, aš neužilgo nueisiu. *

’ t

y

»

l

A*

Jankelis, — .Nu, tai aš tada ponui už- 
. mokėsiu. Ar ponui įiereildfuko pirkti?

Petrėnas, — Skubėk, skubėk,? pas savo
. vaiką.

Jankelis. — Mano vaikas4 Koks pons ge
ras! (Išeina).

Petrėnas. — Kvailas ^rdas! (Pauža) . Ką 
aš padariau! Padaviau žydui nuodą! Už
nuodys vaiką pražūsiu ir aš. Bėgsiu. (lu
omą Anelė).

Anelė.—• Pas ligonį eini? Labaj*serga ?
Petrėnas. — Kad tiktai spėčiau nueiti'. 

(Iiieina Jankelis). Jatr jis manęs atėjo.
. -Jankelis, — Ui, pons daktare aš užmir
šau kiek sakei duoti lašu, ir ar pons pasa
kei ar su vandeninti?

Petrėnas. — Tai tu vaikui ją- nedavei ?
Jankelis. — Nu, kaip aš duosiu, aš neži

no kiek.
Pėtrėnas. — Duok man vaistus, aš turiu 

gerėsimi.
Jankelis. — Dar gėresnią. Koks pons

= gudrus. y • .
Petrėnas’ (paduodamas, kitus). — Dešim

ti lašą į šaukštuką vandens, supranti?
' Jankelis, -r-Kam ponš klausi tokią nieką, 

nu aš limksiu/ponumiteinant, dešimtį lašą., 
r ■ (Išeina). ' ■

Anelėj Kas buvo atsitikę?
Petrėnas. — O, nieko. '

, Anelė. — Kaip apsivedei mdos dąug ge
riau sekasi, Ir vien dėlto, kad tapai kata
liku. Ži|iai, žmonės gydytojarns, kurie noti-^ 
ki į Dievą,.’ nelabai tiki\it pas juos nenori1 
eiti,. • ' ... t . - ’... .' ■ ;

Petrėnas.,Taip, litman atnešei laimę, 
bet netokui kokią aš tikėjau. (Pabeldžia į 
dūris. Anele atidaro,, paduoda jai laišką)*.

Anelę. -^Laiškas l)r.,Jonui Po tremti. .
J j?eti^hąs (atpleŠdamas), ^ Dav gal kur

., skola nemokėta. Skaito). <(Mes, advokatai,. 
' Steponas- GunŪauakas ir Stanislovas Olevs- 
kis, pranešame, kad-•tnąisfos dėde Balte. 

•' ųdejus ICalinskas. mirė ir t&instal ’pa3lkQ -dė«:' 
t Siuitj tūkstančią... ’ - (Įkūrenąs mest!tunas 

• laišką). Ir-aš nežinojau, fe# tuviu dėdę 
kiuedamask Tavt<> feite-tate'-ipjrjiėM prie*

. Anelės), Mano ūčdč mirė, kada tavo? ' 
'■.■/.A I* ž<l a n v •_
.f" Gate ■_ ' ■'

f '
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PHXLADELPHIA,PA.

Sukaktuvės*

Kaip man teko girdėti nuo už-
• sitarnaujančios pasitikėjimo ypa- 

. tos, tai av, Onos moterų draugija 
parapijoj šv, Jurgio, kur klebo
nauja gerb. kun. Ignas Zimblys šį
met rudeny,- regis, 54ą spalio ap
vaikščios keturių metų draugijos 
egzistencijos sukaktuves. Sukak
tuvių apvaikšČiojimo programa, 

, jei nieko blogo neatsitiks, bus pui
ki— bus iškilmingos pamaldos ir 
protų bei jausmus žavėjantis va
karėlis iš dainelių, deklamacijų ir 
tam panašių. Draugija šv. Onos 
nors ir yra grynai pašalpinė -— .re
alinio pobūdžio draugiją, vienok 
jai ir idealizmo ne stoka. Tad ne- 
imaiit domėn smulkesnius dalykč-

\ liūs. .. priminsiu tik tą/ kad sta- 
. tant naują bažnyčių? šv. Jurgio 
^parapijoj, jinai pasirūpino tam 

r dalykui 200 dolerių!., O Lietu- 
■ vos tėvynes ir-gi. neužmiršo—sko

lina jai skambučių... pirkdama 
boną Lietuvos: laisvės paskolos (už 

. kiek ? — tikrai negaliu pasakyti). 
Todelei iniairt domėn jos realinį 
— pašelpinį pobūdį ir trumpumą 

. egzistencijos, jinai (apart pašal
pos dalykų) dauį jau gero pada- 

_1'C.

Tad.: nors aš. ne poetą, T* 
Mūzų negarbinu... 
Tarp, dainių man ne vieta. .. 
Pegaso neturiu... 
Ir kanklių man Apolo 
Nemalonėjo. duot' —> 
Kad kartais ašen — Valio! 
Nemėgčiau padainuot.'.. '

*• Vienok kad- jus pagerbus 
Brangios seses mano 
Už jūsų kilnius darbus... 
Ritmu šaukiu; —: Valio! 
Valio ! ilgai jūs veikit 
Draugijoj toj kilnioj; 
Gerą pavyzdį Įeikit

■—'Visiems — Čia Lietuvoj. 
Valio! jum/kad Bažnyčią 
Jūs remiate šventą^ ' ' 
Tąją. Kristaus Vynieią,. 
Mūs motiną brangią. 
Valio! Lietuvos duktės, 
Jūs_grožė mūs tautos’ 
Kad-ir dėl mūs tėvynes 

. Jūs teikėt pagelbos. ..
Valio! ilgai te būnaV

„1A
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Draugija jūs 
Lai garbe jos nežūna, 
Kaip ir šventa Ona. 
Valio ! garsus nuo visų
Lai skam’ jum už triūsą: 
Laike tų sukaktuvių, 
Geidžiu dėl jūs aš tą.

>
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K. V.

oomu A s
mo poskyri komitetų, kuria rūpin- 
tūri gužlnoti kuri anglių kompani
ja galės pristatyti anglių už ma
žiausių kainų ir siūta kompanija 
jau yra pamatyta sutartis. Taigi 
su vyskupo sumanymu ir pasidar
bavimu bažnyčioms, ligqnbučiams, 
prieglaudoms, naciams ir visoms 
kitoms katalikiškoms įstaigoms 
liks po kokius tris dolerius nuo 

Visi pilni Ikiekvieno tono anglių — arba likę 
linksmumo grįžo namo. keli tūkstančiai dolerių, Todėl ir

Garbė Clevelando vyčiams kad Į lietuvių bažnyčiai susimažins išlak 
taip sutartinai darbuojasi. TaiIdos apie 100 dolerių per žiemą, 
vis dėka gabiems veikėjams ir vei- Puikus vyskupo sumanymas! . 
kėjoms kurių pastangomis viskas • (5) L i e tuviams. Šiomis 
gerai pavyksta. dienomis mūsų kleb. sumanė ir ap-

Mums pasidžiaugus maliu vy- siėme panašiu būdu ir lietuviams 
čių draugiškumu linksma buvo [žmonėms pasidarbuoti. Taigi da- 
namon sugrįžti.

Ex-Clevelandietis

t

kuriems dar nuo pietų pilvai buvo 
išpūsti, bet visvien vytčs su savo 
vaišėmis ir vėl visus pastiprino. 
Čia ir-gi buvo išsireiškimų. ’ Vy
tis K. ŠtąupasišAkron, OJuo pa2 
sakė poetiškų prakalbėlę kas vi
siems labai patįko. j. V. Sadaus
kas užkvietė visus ant Vyžių susi
rinkimo. Sudainuota V^čių ir 
Lietuvos himnai.. Vytis Stankus 
nufotografavo visus.

CLEVELAND, OHIO. 

_ Vyčių išvažiavimo įspūdžiai.

, Clevelandas su, Detroitu stovi 
ant ežero kranto, kas palengvina 
susisiekimą tų kolonijų «vyčiams, 
nes laivu pavažinėti ant tykaus 
vandenio kiekvienam esti smagu 
tai tankiausia ir ten su tų koloni
jų, jaunimu susitikti, o ypač jau
nimas—Vyčiai rengia įvairius iš- 
važiavimusy vieni antrus kviečia 
ant išvažiavimų. Tas vyčius dar 
labiaus patraukia'Susieiti ir pasi
dalyti geromis mintimis, labiaus 
padeda vyčiams ir visuomenei 
darbuotis. '

Rugp. 12 d. L. Vyčių 25 kuopa 
ant Ceslov ūkės turėjo išvažiavi
mą. Vietos, vyčiai gerai susiorga
nizavę skaitlingas būrys išvažiavo, 
nes 3 dideli trobai buvo pilni, o 
taip-gi dauguma; vyčių važiavo sa
vo automobiliais. Keliolika buvo 
iš Detroito ir Akrono vyčių narių 
kur visi linksmas • dainas dainuo
dami patraukė į Česlovo1 ūkę. -Vie
ta puiki, plati, su dideliais žaliuo
jančiais medžiais, oras tyras net 
pats jaunimas atrodė daug links
mesnis, Prisiartinus pietams, vy- 
čiai-tės pasirodė su skaniais val
giais., Tarpe vaišių buvo gražių 
-išsireiškimų. . Eirimaųsią. prOgia^ 
mo vedėjas vytis J. Bleizgis pa
aiškino išvažiavimo tikslą1 ir pa
kvietė keletą žodžių pratarti Vytį 
J. V. Sadauską, L. Vyčių 25 kp. 
pirmininką, kuris jautriais žo
džiais apibudino jaunimo reikalus. 
Ištikrųjų J. V. Sadauskas yra at
sidavęs vyčių veikimui, turėdamas 
gorus talentus daug, daug gyvu
mo, vyčiams priduoda. Taipgi pa
sakė linkėjimus A. Mitrikas, L. 
VyčiiĮL 79 kp, vice-pirm. iš Detroi
to. , Po vaišių buvo pažaista įvai
rūs žaidimai, padainuota dainelių, 
taip kad nei nepasijusta ir *vaka- 
rienės laikas prisiartino, nors ne-

■bar kurie žmonės pirks anglius 
| bažnyčios vardų per kleboną, ne
žiūrint kokių, galis Jauk pigiau ir 
bažnyčiai iš kiekvieno tono liks 
po pusę dolerio. Puikus sumany
mas ir pasidarbavimas! IŠ. to- visi 

:. parapijonai džiaugiasi kad klebo- 
; Šv. KaHmiei-o Iiefuvių l^^^ pavapi jai dar
yta viena iš gražiausių visoje a- buojasi ir visi už tai jam yra šir- 
pylinkėjė. Stovi žymioje vįetoje dingai dėkingi. Visi lietuviai 
netoli gatvekario ir mokyklos, privalo dabar ' naudotis proga ir 
Ateina į mūsų bažnyčią labai daug pirkti visus miglius per kleboną., 
svetimtaučių. Bažnyčia yra mū- Bus jiems pigiau ir parap. uždar- 
rįnė ir joje telpa 500 žmonių. Y- bis. Jeigu, visi lietuviai pirktų to
ra visokių reikalingų daiktų, k. kiu būdu anglius, tai per žiemą 
t. trys altoriai, didysis labai gra- jiems liktų apie 500 dolerių, o baž- 

elektros įtaisais; suolai nyčiai apie 200 dolerių. Valio ' 
gražūs, stipry s; dvi didelės gra- Naudokitės!
žios nuodemklausyklos; vargonai Klebonas žada žmonėms pasu 
dideli ir puikūs; choristams prie darbuoti kaip tik jis galės ir kur 
vargom? užtektinai vietos. Žadąme galės, taigi su visokiais reikalais 
artimoje ateityje jsitaisyti didelius įeikite Sioux City’iečiai pas jį, o 
varpus kad jų skambėjimas pu vi- jis su mielu noru patarnaus, kad 

[ nebūtų žmonės agentų, .plėšikų nu
skausti, apvogti.

I Lietuviai, vienykitės kaipo bro-
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sį miestą giraėtūffl.
Svetainė.
' » ' > .

Svetainė- po bažnyčia graži

•ių,užtektinai. *PuiM scena su -be- Į. gyvenimą! Bukite blaivūs ! Nė- 
liomįs kurtinomis irr sii! 'elektrųJ'gdrkiirė nuodųF :
prietaisais. Vargonininkas dabar I Taupykite savo sunkiai prakai- 
piėšia puikią naują- sceneriją |tu uždirbtus pinigus ant senatvės 
“Nasti.itei.” Lošėjams yra ant Įgavo'šeimynoms! Aukokite bąž-
kelių šimtų dolerių vertės įvairių [nyčiai ir tautos tėvynės naudai ! 
rūbų. Yra brangus pianas; juda-j Užsitarnausite - prielankumą ir 
mųjų paveikslų mašina. Prie pa- [garbę! Būsite laimingi ant šio pa- 
. . _ . • | šaulio arpo mirties amžinaiJDiė-
mės, takai ir gatvė išdirbta. Baž- ve, padėk mums!
nyčia yra dabar taisoma ir malia-Į . Kolonijos. Reporteris.

•t

Svetaine-po .bažnyčią graži ir |lįai j*, seserys! šelpkite savuosius! 
didelė, telpa žmonių apie, 400. Ke- .Veskite gerą dorą krikščionišką

lapijos priklauso visas- blokas že
mės, takai ir gatvė išdirbta. Baž-

Jk
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12 Didelių Laivų Išplaukia Kiekvieną Savaitę 
per Bremen
IfBLIAUK į seną tėvynę Amerikos laivu. Buk užtikrintas, kad 

ant to laivo gausi gerinusį patarnavimu Trečios klesos kam
bariui 2, 4 ir 6. žmonėms, rūkymui kambariai,.knygynai su ,iusų 
kalboje knygomis, daug paviršiaus laivo,'—gerus valgis—tie vi’si 

7 daiktai kokie galima rasti ant šių laivų. Laivai yra Šie:
Lonuon, Plymouth ir Chekboukg 

Presiilent Polk
■ Prcsldent Van BUr&i 

Pre&lilent iįonroe 
PresiUeilt Atltims 
Prcsldeiit Garficld •

vojama lietuvių maliorių. 
Chorai.

■ Chorai dabar yra du, kurie ve
dami vargonininko gerb. Ė. Šlape
lio'. Bernaičių ir mergaičių cho
ras gieda ant pirmųjų šv. mišių. ! 
Antrasis, Šv.-Cecilijos, kuris susi- L 
deda iš apie 20 ypatų, gieda ant 
antrųjų šv. mišių ir kaip gieda tai 
net bažnyčia dreba. ’ Reikia pažy-1 .
mėti kad-.dabartinis vargonininkas(83), • • Chicago, III. Q . 
puikai veda chorus, praktikus lai- Į ' A. L. R. K» Moterų Sąjun

gos tikslas yra suvienyti vi
sas lietuves katalikes savo 
organizacijon, kad savitai-

• Moterių Dirva. Mėnesinis 
žurnalas. Leidžia A. L. R. 
K. Moterų Sąjunga. Pusla
pių 24. Tomas VI. Rugpiū- 

Jtis-August,. . 1923 m. No. 8

<0

ko kelis sykius į savaitę, choris- 
t ai-tęs su įdomumu mokinasi, atei
na- ’ W

Parapijos susirinkimas.
* r

Rugpj. 12 d;, tūojaus po sumos 
parap. s’vet. įvyko

; Miliai sūsišelpti, gaivinti Sąjungietęms beseimuo- 
autinį susipratimą, platinti jaut dabar reikėtų tik užgir- 
apšvietę ir tikybinę dorą, ru- ti naujų esamų redaktorę re 
piltis jaunosios kartos' iš- daguoii ^Motenj Dirvų” ir 
ųuklėjimu.ir kitais svarbiais perkelti “Moterų Dirvos” 
moterų reikalais; spausdinimų į Lietuvos Vy-

Toji Sąjunga apart mini- čių spaūstūvę. Tuomet “Mo* 
mų uždavinių svarbiausia terų Dirvos ’ ’ spauda bus pa7 
rūpinasi - apšvieta. Tuo Tankesne ir gražesne; o įtaL 
žvilgsniu išleidžia ir savo or- pa bus gausinga'įtekmingais 
ganų-— “Moterą Dtrvų/nir naudingais raštais. Ir 
kurios skiltyse atvaizduota Įreiketų mokėti, tik išplatinti 
visa organizacijos darbuote>|“Moterų Dirvos” leidinius, 
ir pajėgos. Daviniai bus vaisingi ir ga-

Imant “Moterų Dirvų” į Įima bus* pasigėrėti ir pasu 
rankas ir įsiskaiČius, matai, džiaugti. . ’ -
kad ji yra paldtejusi. Mat J ’ 1 
jų redaguoja šaunioji nauja
redaktore, gerb. p-afe Zppi- NEPAPRASTA NAUJIENA! 
ja Bakaliene, pasižymėjusi ■
gabia savo jlunksna Lietu- Visos pasaulio tautos jau 
viųTaikTasciuose. Ir įtalpartmd savo kalboj e garsių 
labiau turtingesne ir turiniu-Į DON KIŠOTO knygų. D<m 
gesne nei pirmiau buvo'. Ma- buvo savo laiku
tytis liet pačios redaktores avanturistas - ricierius ir 
raštų. Gerejiesi naujais ir Į daug savo gyvenime nepap- 
naudingais kūrinėliais. Vi- kastų dalykų yra nuveikęs, 
sas organas rimtesnis ir įdo- gas skaitė 1001 naktų, tas' 
mesnis. Iš “Moterų Dirvos” tikrai skaitys ir Don Kišotą. 
nauda ne tik šeimininkėms, knyga bus dido-
bet ir visiems(oms) ki- ka 5x8 formato apie 300 ar 
tiems(oms), kurie(ios) aty- [daugiau puslapių popieros 
džiai skaito žymimų organą: viršeliais, tai jos išleidimui

Nūngi, kuomet sąjungie- SUmanyta parinkti prenume- 
tės, susivažiavęjseiman, svąr- ratorių. Taigi kurie prisi- 
sto organizacijos reikalus, dės prie tos knygos išleidi- 
turetų nepamiršti ir savo’ or: Įmo, tie mokės tiktai" $1.25, 
gano ateitim. Berods, są- gį. išleidus ją,, knygos kaina- 
jungietėms daug Jėšuoja or- bus $1.75.
gano išleidimas. Tečiau jos k -Kurie1 norėtų - tą- knygą, 
neprivalo pamiršti kokių papiginta kaina įsigyti, tai 
svarbių rolę, jis vaidina or- be- atidėliojimo lai prisiun- 
ganizaęijos gyvenime ir ko- gįa savo prenumeratą $1.25 
...... . “Darbininkui.”
ketų būftnai susirūpinti or- Knyga bus atspaudinta a- 
gano patobulinimu ir pasi- pįe p d. gruodžio 1923 metų 
rinkimu atatinkamesnės hr prenumeratoriams tuo- 
spaustuvės, kuri galėtų at
likti geresnę spaudą. Lietu
vos Vyčių spaustuvė -spaus
dina gražiausia. Jeigu sų-l 
jungietės atiduotų Vyčiams! 
spausdinti savo organą, tai 
neapsiviltų. Gi pats organas 
labiau trauktų akį ii skaity-1 
ti ir pamylėti “Moterų Dir
vų. ” O Tedaktore — gabi ra
šytoja jau sugebėtų suma- Į 
niai paįvairinti gražiais raš
tais organo turinį.,

kią neša naudą. Tatai J’ei-I 
ketą būtinai susirūpinti or-1

><
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[S, L. D. I. Jk 
rtikaWš lukyiii iipss lialtnrių - 
kolionijofia: ?

Rugpj* 26, KenoBha, Wif. .
WapksgaM, .U|» 

Rugpj, 27, Cicero, UI. t* „ 
Rugsėjo 2, Dayton, Ohio* ■ 

* Rugsėjo % Oleveland, Ohi& f 
- RugsėjoOHft » f' 

Rugsėjo YotUĮpto^ 
Ruga^o 6, Pittgbnrgh, Pa. 
Rugsėjo T, McKees Rocks, P*. 
Rugsejo O, Homeatead, Pa. . .

Ėugsejo 10, DuBofa, Pfc, J 
Rugsėjo 12, Scranton, Pa. 
Rugsėjo iS Forast Oity, J*. 
Rugsėjo 14, Dprye^ Pa. * 
Rugsėjo 16, Pittston, Pa. 
Rugsėjo 16, Wilkes Banret 
Rugsėjo 17, Tamaųua, Pa. , /
Rugsėjo 18, Mahanoy CityįPa. 
Rugsėjo 19, Bhėnandoah, Pa, 
Rugsėjo 20, Silvea* <^eek, Pa. 
Rugsėjo 21, Minersville, Pa. ’ 
Rugsėjo 22f Giracdidlle, >1* r 
Rugsėjo 28, Philadelphia, Pa. 
Rugsėjo 24, Philadplphia, Pa, 
Rugsėjo 25, Chester,Pa.’ 
Rugsėjo 26, Easton, Pa. 
Rugsėjo 27, 0. Brooklyii, M. Y. 
Rugsėjo 28, Hanisog, K.

, Rugsėjo 30, Baltimore, 1WLJ r 
Chicagds ir Detroito tampos 

maloniai prašomos pačioms pasi
skirti pažymėtas dienas ir josį su- 
šaukti kuopų susirinkimus. ’ 

L. D. K. s. Centras.
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1 Bremeit . Į
Gįori/c IVashinytoii
AMicriča
Pruiideiit Rooseveltį
Pi'esidcnt .
Prėnident Arthuf

,l’rc8idcntFillmore
Į Glterboiirgtį ir

Užsisakyk laivakortę šlautllen—eik pus Jūsų vietos agentų arba
■ rašyk pas-* “ .

UNITED STATĖS LINES ’
45 Bi*oadway. Y (irk Citr

Ū Ayęnttti visliose niicstitosū ■X. • Vešiai •• . »' •
UNI.TED STATĖS SHIPPING BOARD

j

AT YDAI! ;
Kukardu, visokiu Ženkleliu, GuiikUŠiu, AnU 

1/11 U L U. V U spaudi;k kitqkiŲ Draugystėms reikalingu dalyką. 
Reikalaudami-Katalogo ar Sampaly, pažymėkite ir jusi; dr-tiBs-vardą. 
9TRUPA9OO.3 90-92 Ferry 8t. N«wark*N. J. Į

parap. svet. įvyko parap. 
tinis susirinkimas.. Žmonių susi-Į 
rinko daugelis.
;. Nuo išduotų atskaitų pasirodė !<£♦ 
kad parapija yra labai gerame pa- Lar 
dėjime ir viskas eina geryn, pir- «&> 
myn, kas visiema pavapi jonams į 
labai patiko. Po atskaitų kleb. Į ♦> 
kun. tt-česna įnešė kelis svarbiusį v 
ir įdomius klausimus parapi jos ir I 
žmonių naudai.' • Į

‘ (1) Jeigu nemažai. Skola suma-Į .. 
žinta. Apmokėtos visos bilos.ii‘TV 
banke da yra apie du tūkstančiu i v 
dolerių. |M

(2) B a z a r a s. Po tam pri- 
minė apie didelį bazarį kokio dar^ 
parap. neturėjo ir kuris turi įvyk- į .
ti lapkr. mčn. Sumanė laikyti tą Į M 
bazarų pirma ant kelių dienų Ko- V 
lumbo Vyčių svetainėje. Prašysiu 
visus klebonus užsakyti bažriyčio-’ ^*' 
se ir tokiu būdu daug 
ėjų galės- ateiti padėti ir manome U4";j 1 „y...... j_.

Didžiojo Karo Užrašai
pa- Tik ką gavome iš Lietuvos nepaprastą kny-

gą, kurioje užrašyta viskas, kas dėjosi Lietuvo
je karo metu. Čia kiekvienas ras, kiek Lietuva 
ir jos vaikai iškentėjo nuo rusų, vokiečių ir ki
tų. Yra tai nepaprastos vertes veikalas. Kiek
vienas’ lietuvys turėtų jų sau atminčiai įsigyti.. 
Knyga yra didelio formato, su paveikslais, turi 
164 puslapių. ■ „ *

. /4 4
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Pardavimui paa JuiąKLaBk GELTONO SU BAVD^4U08TELB PAIIELIO

EAGLBPENClLNEWY0RK

jaus bus. išsiuntinėta. .
.Kadangi tos knygos bus 

leidžiama tik aprybežiuotaš 
skaitlius, tatai kurie norite 
ją įsigyti pasiskubinkitę.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway,

i ' • So.'Boston,Mass.

i

**!*•'■'

MENTHOLATU

REIKALAUJAMA 
VASGONI,™ 

kuris galėtų gerai vestine 
tik chorą, bet ir orchestPą ii 
beną. Tinkamam geresne 
vietos nereiktų.

KUN. V. VILKUTAiriS, 
6527 Superior Avė., Clevelani O

rr

į-T ■ %

4

kad pelno bus nemažai, Už kelių j 
dienų po tam laikyti ir baigti tų 
bazaių mūsų svetainėje lietu-Į 
viams. , I

( 3 j A u t u m; oi b i i i u . s. į
kui klėb. kalbėjo apie- padarymu i 
automobilio ant tikiotų. Kiek knb Į 
beta ir sumanyta matytis kad už
darbis bus gorus. • Parapijonai su- Į 
tiko su bazatd laikymu ir su.išlci-T 
dimu aųtomobiliaus. Už kelių die.-Į 
nų : pradMmo $uosc , dalykuose 11 
veikti. į ” ’

(4) 'A ii g 11 a i. Jo.Malony- ■ 
bė vyhltųpas E. JJeclan norėdamas I ■Jd 
sumažinti katalikiškoms įstaigoma Į ^K|il 

; anglių išlaidas, sušaukė visus I ■ 
miesto klebonus ir po ilgo teiravi’

>55
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LIETUVA 
~ ■‘tssaSl

/flū VAŽIUOKIT VISIPAŪANK 
TIESIU KELIU '

Lietuviai valiuojanti į PlHavą aplen-
Zto/klti lenku juostų (korldora). Visa trečia kle> 

padallirta 1 kambariui ant &JU, fcri# ir 8-nlų

r K K LITUANIA.. . ... ū..Rugsėjo 19
8II New Yorko ir Batono į^amburgą |103.B0,

> Kreipkite oria virtinių agantų.
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Gros Legion Benas
Loš Brocltono irW«rcesterte Basekrtitilt
V • ’ ū' ■ /. ** .... v' - .s**:

Šokiai Romuvos Pavilijone 
Fire Works už $700.00 7

S*

jį»
T'
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Visus kviečiame dalyvauti :
*

•* ■•■»
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r VIETINĖS ŽINIOS
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SUEIKITE.

L.'t). S. T-os kuopos, susi-, 
rinkimas bus rugpj. 30 d., 
1923 m, parapijos svetainėj 
ant Septintos gatves 7:30' 
vakare- Visi nariai malonė-*
kit skaitlingai susirinkt, nes 
turim daug svarbių reikalų 
aptart. Taipogi pas ką ran
dasi Įmygusių,, tai meldžiam 
sunešt, nes jau per lcelis sy
kius buvo prašoma sunešti. 
Taigi dabar paskutinį sykį 
garsiname, nes šiame susi
rinkime turėsime baigti. 
Taip-gi Irvieciame ir naujus- 
narius ateiti prisirašyti prie 
mūsų kuopos.
. . Kviečia

SVEIKATOS DALYKAI
DŽIOVA ARBA ,.

TUBERKULIOZAS

Galį įsimesti į bet kokią 
kūno dalį, Ligą sukelia tam 
tikras mikrobas, Kocho ba
cila vadinamas. Paskutinie
ji tyrinėjimai rodo, kad bent 
3 ketvirtos visų žmonių da
lys užsikrečia’ta ligą. Bet 
miršta til-c šeštą dalis. Tokiu 
būdu išeina kad džiova la
bai daug žmonių pasitaiso. į 
Ne vienas ir nenusimena tą 
ligą beturįs.
f. Dažniausiai pasitaiko plau
čių džiovai Ženklai* jau ap- 
sireiškusioB plaučiiĮ -džiovos 
yisiems žinomi — karščiavi
mas, kosulys, suliesėjimas. 
Sunkiau pažinti pradedamo
ji džiova. Čionai reika atsi
minti, kad kiekvienas ilges
nis ir nors ir nedidelis kar
ščiavimas, prakaitavimas, 
susilpnėjimas, suliesėjimas, 
kosulys , turėtų atkreipti 
alus i: sveikatą ir versti ligo
nį arba jo globėjus eiti pas 
gydytoją.

Gydosi džiova ne tiek vais
tais, kiek sveiku gyvenimu.-

Gydosi džiova ne tiek vais
tais, kiek sveiku gyvenimu. 
Tyras oras, saules šviesa, 
sausi erdvi butai, sotus val
gi, tinkamas aprodymas, 
pakankamas .poilsis, neper- 
’sunkus darbas, švara — tai 
priemonės, kuriomis naiki
nama džiova. Kaip tilę to- 
kių dalykų ir trūksta mums. 
Kambarių prideramai nevč- 
diname, vaikus pef žiemą be 
oro ant krosnies laikome, bu-1 
tai mūsų dažnai ankšti ir 
drėgni, kūno kaip reikiant 
nepraustame, rėdomės vos 
pakeliamais dvejokais, vai
kai purvinose aslose berepli- 
nedarni užsikrečia džiovinim 
kij skrepliais, vandens ir iš 
blogai sutaisyto šuulinių 
pėrmaža. -Taiko deilda žiū
rėt kovo jaut prieš džiovą. 
Anglai jau arti 100 metų-kai 
taip kovoja ir jiems pasisekė 
žynuąi tos ligos sumažinti. 
Kas jau serga, tani reikia 
gydytojo.k ■

. r , Dr; G. Tjandįiit^ 
- --'i - ..A/---' -'l ’-l.

č

SKAITYTOJyKAMPELĮS.
“Draugo” No. 149, šių 

metu tarp “žinių iš Lietu- 
vos’?^yTa<£Žjr(hr-Šmeižtas f* 
tame straipsnyj žydai de
juoja, kad už jų išliuosavi- 
mų Lietuvos, lietuviai jiems 
atsimoka perseldojimais jų 
tautos ir tt. Prie to, straips
nio galo mes nuo savęs galim 
pridurti, Jų paklausdami: 
Keli Žydai Imto ant Lietu-, 
vos ribų, užsistodami už 
Lietuvą ? Kelintas nuošim
tis iš žydiškų miestelių yra 
jų dabai prie kareivių? Jei 
žydai juntasi “persekioja* 
mij* tai. gal dėlto, kad Lie
tuvos valdžia nevaro žydų į 
kareivijų? atskaitydami jų 
nuošimtį, palyginant su. sa
vaisiais. Su išvadavimu jie 
negali nei tiek pasigirti, kiek 
musė ant jaučio rago tupėju
si, pasigirdama, kad are ly
giai. su jaučiu ir kartu ken
tėjo. Jii toks pasigyrimas 
vien tiktai tėra prisipažini
mu. kad jie suardė Rusiją, 
■(ir kitas kalvystes) ir per 
tai daug mažųjų prislėgtų 
tautų išsisuko iš po svetimo 
jungo. .Bet ji tą darė, ne dėl 
kitų labo tiktai savo,. kad 
jiems valna “graudžius 
verksmus” giedoti Paryžiu- 

I j e, -tai reikia žinoti, kad tas 
Paryžius tai • yra j ų pirmoj i 
“Maskva.” Tokiu pat bū- 
du.pmjdsąJ.Q metų nuo 1789. 
iki 1799 metų skerdė prancū
zus, kunigus-, apiplėšdami 
bažnyčias, vienuolynus, mo
kyklas, (bepročių-notikėlių- 
ątskalūnų prisiperėjo, kaip 
kad per ilgą, laiką Rusijoj, 
ir dabar visur stengiasi už-

e-

NORTF 
LLOYD

LAI V O KORTĖS
JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE 

— per- 
BREMENĄ

DIDŽIAUSIU VOKIEČIU LAIVU 
.Gražiuose 1 klesos kambariuose. Auto
rizuota Linija Lietuvos Emigrantams. 
Informacijų, klausk vietos agento arba 

NORTH GERMAN LLOYD.
192 Washington St., Bostos, Mass.

h

Nuvyk skaus
mą šalini

Raišas petys, mėš
lungiškas trauky- 

I mas muskulą, iš- 
i parytas ‘sąnarys—

ĮT1 ’. visuomet; yra dran- 
gaiš didelio Skans- 

/■ mo. Tačiau patry- 
L nūs truputį

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos: skausmas bus 
greitai, pašalintas, P»in-Expelkrii fc 
ikausmiB yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonkp. šiandien tįįr^tfSįan
pas 'savo aptiekoriij— 
kaina tik 35 ir 70e. Per- 
Bitikrinkito, kad butą 
ant; pakelio mušti Inkaro 
vuisbaženklis. Neimkit 
pamegzdžiojimą.
F. AD. RICHTER & CO. 

104,114 South 4th St.
- Brtioklyn. N'. Y.

* f

MERGINOS
Tarp-i# ir 30 motų senumo 

•1 REIKALINGOS “ 
dėl. ’

GUMINIU BATŲ DIRBIMO y 
Mokama laike mokinimosi. 
AMERFCAN RUBBER CO. ' 

^Cambridgo,Mast.
. netoli. Kehdall Šquwq. A .

t

..................................' ■ • • *♦."*'* veisti bepročių, ’UŽ pinigtl& 
žvejodami),. Tai gal 'per jų. 
(žydų) tokią pagelbą Lietu
va atsigavo..» Tai gi, musė 
ant rago_tupėdąmą j nei ned 
•mistiną jaučio pamušti ir jo 
žagre paimti. Tepasiskaito' 
patys ^ydai “Dearborn.' Li- 
dependent,” — tai gal su
pras, kad jau yra pasaulėj 
žmonių gerai suprantančių 
.žydų'prisitarnavimus. Ypa
tingai rodytau kiekvienam 
laikraščiui ir. kožnam žmo
gui ir patiems “cicilikams”- 
komunistams“ skaityti nors 
tas ketverius knygutes,. ku
riose yra surašyti visi žydų 
išradimai ir jų tikslai. Tos 
knygutės yra tai: The Inter- 
nationcd ,Tew; Je/ivish, dlcf- 
■ivities in tlie Thiited Statės;

iaan Bife; Aspectus o f Jew- 
ish Power in tlie Vnited 
Statės. Iš tų knygelių leng
vai susiprastų mūsų “cicili- 
kąi” ir komunistai,” ir tik-, 
rai, kad, savo dar tebesan
čiu lietuvišku protu,. neno
rėtų daugiau žyclbeimiais bū
ti už rusų prakeiktus -žydų 
suplėštus grašius. Tegul ne- 
sitikį “bolševikai,” kad žy
dai aniems .nor “žemės rėjų’ 
įsteigti, jie, tol pjudys ir a- 
nuos pačius prieš kits-kitą, 
kol tas rojus vien tiktai žy
dams pasiliks. Klausimas, 
ar liko nor vienas prancūzas, 
iš tų, kurie Prancūziją žy
dams atidavė ? Nei viėiio mo
kyto žmogaus iš ten neišlei
do tokio, kuris būtų gulėjęs 
Žydų darbus ir jų tiklus tei
singai ir aiškiai aprašyti, 
taip, kaip kad dabar iš Rusi-, 
jos vilioja su aukso kamo- 
Įiuku kvailiukus kurie į do
lerį nusižiūrėdami kitus 
skerdžia nepasigailėdami nė 
savo tėvų “buržuazų.”

Labai gerai būto kud kas 
to knygelių pasiųstų Lietu
vos valdininkams į Kauną. 
Nors' jie ten gerai supranta 
žydų politiką, o dar būtų £’e' 
riau kad kas jas perverstų į 
lietuvišką kalbą.

K. K. A

te

k. ,♦

privertus djfrikŠčfoniųMem^
V " ..f .>-t-:.. .. ■ ■’ ■ ........ .. ■

| J, L: PAŠAKABNIS, 0.
S AKIŲ SPECIALISTAS
S? Persikraūsfes:f nuosamis namūs-^naujo ofiso. SĮ 

adresas: ’. : B
SOUTH BOSTOtf, MASS. B 

Tarpe F ir.'Dorchėstėr fJtreeis/ ’ w

VEIK TEISYBĘ' 
PASAKĖ.

Brooklyno “Vienybėj” 
rugpj. 21 d. laidoje garbus 
redaktorius, kurio .išmintis, 
galvoje, neišsitenka, veik 
teisybę pasakė savo straips
nyje . Bergždžias
Verksmas, ” Ten pasakyta: 
“ Čarneckio atšaukimas iš A- 
merikos kaip tiktai ir yra 
paisymas amerikečių reika
lavimų. Amerikiečiams rei- 
kūjo pavartoti ; stipriausi 
baslį, kokį tik jie. turi — ne
duoti nei cento Lietuvos val
stybiniams reikalams — kad

kratį diSžidrūį* atšaukti są^ 
Vo-atstovo yieįai netinkamą 
jąsmen^” ,K 
LjEŪliau_rąiom u4 ; no-,
rime, kad’f svarbiausią dalį 
lietuvių tautos -r* pas ameri
kiečius' — tetų atstovas p. 
Vileišio darbštumo, • valsty
bingumo ir draugiškumo:”

Šituose pasakymuose* dat - 
giau teisybes yra, negu dau
gelis gali pamatyti. Jei iš
minties ir išmanymo pilnas 
redaktorius ■„ būtų kalbėjęs 
vien savo. viejĮmincių vardu, 
tai būtų buvus veik visiška 
teisybė? Galingąjį baslį vai^ 
tojo tik “Vienybės” ir kittj 
nekatalikų laikraščių sekė
jai. Katalikai nekuomet to 
nedarė. ? .Bet laisvamaniai iii ^teisiško atstovo.1 
netik,vartoje Jbąslįr t-y.71101 
cento nedavė Lietuvos vals- 
tybiniams reikalams, bet dar 
su didžiu alasii kitus nuo to

.' ■ ■ ’ f _• _ , ‘

atkalbinėjo. / .
Kad katalikai baslio nm 

naudojo, tai aišku iŠ laike 
gerb- Čarneckio laiku plati
nimo paskolos Bonų, iš auk. 
so-sidabro vajaus, iŠ aukų 
šauliams per gerb’ Žmuidzi
navičiaus prakalbas,

Vileišio katalikai. neken
tė, bet niekam iš katalikų 
nei į galvą-tada neatėjo, kad 
pavartojus. prįeš., Lietuvą 
baslį. Veik vigni -katalikai 
tepirko bonuš^ - . ’
■; Vienybė” pripažįsta, kad 
“Čarneckis sąžiningai ėjo. 
savo pareigas, Apie -tai nie
kas neturi abejonių.' Jis bu
vo malonus žmogus , tiems, 
kurie su juo arčiau susipaži
no.” Ir vis-gi prie tokio 
atstovo laisvamaniai varto
jo prieš Lietuvį baslį! Tai, 
brač, -laisvamaiŪų patriotiz
mas ir valstybingumas 1

•Teisybė šitoks laisvama
nių patriotizmai senai žino
mas tiems, -kurie neužsimer
kę. Bet . svarbu pabriežti, < 
kuomet aiškiai -jie prie tų 
prisipažįsta. , y >

Pagalios “Vienybės” pa
reiškimo kašįink nąiyo ats
tovo. (įMi. įpaš ameri
kiečius” turi /būti atsto
vas Vileišio’:tyįbV” Reiškia 

Lietuvos valdžia, -atstovą 
siunčia ne prie Amerikos 
valdžios, bet pas amerikie
čius, lietuvius-laisvamaniusl 
Taip atstovą suprantant, ži
noma, laisvamaniams Vilei- 
Šiškaš atstovas tetinka. Da-

Sz ų *

E ’-’i,' ' .. ■
1 447BROĄDWAYr
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f. •

J •

bar visas laisvamaniu aba
zas be galvos. ’ .Pešasi, rieja
si,' nesiseka. Susilaukę vi- 
leišiŠko atstovo viskas kitaip 
virstų. Susidarytų bęndraį 
frontas,. atstovas atsistotų 
priešakyje, ir dui atakon 
prieš katalikus. - *

F *

JAU IĖĖ10 Iš SPAUDOS
JONOTARVIDO
f hauja knygą . •

r
L

*

Kei badaujantis taip du67 
nds netrokšta, kaip Ameri
kos laisvamaniai kad trokši

’l

--------------

-----------..z/ -....... .J

’’ DARBININKĖS
Moterų' .dresūras . pripratusios 

siuvejoš; Gerą ‘vieta, gera mokes
tis -gerai' darbininkei. ? ęapįtol 
Dress Co., 14 Park?Sq., Boston, 
Boston; Mass. ■ ' (28)

\ , J . ~I, *• ~l •■<

DR. A. J. GORMAN
(GUMAVSKAS)

D A K T I S T A S

F

Tel, Brockton 5112—W.

, • (Kampas Broad Street) 
705 Ifoin:.Sfc, MonteBoj MUL

1

ŠSf!

J T41 Bu. BONton Eta <

H J. MACDONELL, M. D. i 11 MMMi ttuadlbtU ŪttMilML |
į Omo Valau don: <į Rztadm Iki 8 vrL po pietų nu I—f. į į Vakarai*noų 0 11d9, į 

ų NN Xro«dv*yi Be, BmĮm, į

t.

t

i-H

ziau < 
ilgiau kūrenasi ir nenaiki-

• _nar pečiaus ir gro
s MAŽI—DIDESNI-DIDELI

N^ngUnoGoks turi daugiau anglies ir už 
tat dūoda dąngiąn.šijumos 
U;U3i inažiau -pelėnų toa-

111 DEV0NSHIRE ST„
Miiin 8532

BOSTON, MASS.
M&in 2723

'TRUMPI SKAITYMĖLIAI"
Jo je telpa daugimi kaip šim- 
tas5ri<umpų pasakaičių, 150 
pūst’; Kairią 45c. Tuoj rei
kalauk!

■ . “DARBININKAS” ■ 
366 W. Boradway,

So. Boston, Mass, 

ANT PABDimO ; ’. ■ • • ’ .: • »‘n ’l ■ .. .

-PARSlbŪbpi KRĄUTUVfi, gtoser- 
nė, tonikų, Ue-cmm’a,' kandžių . Ir vi-‘ 
šoklų ^mulkių daiktų. Taipgi, yra 8 ge
ri kambariai dėl gyvenimo. 128 C St., 
So. Boston; Mass,. ’ .

NORTH READING ~. VIENINTĖMS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
visokių šaknų, žiedų, ir -tt. 
Geriausios Palangos Trejankos, stam- 

i bi? 60c. už pakelį arba 6 už S3.80. 
, PupIaiSkių pakelis 35c.. arba. 6 Už $1.75. 
Trukžolių 30c. pakutis‘arba'6 ilž $1.40.

Žolės sutaisytos nuo nervų, iSgąsties, 
nuomario,, galvps svaigimo tr .ausyse 
ūžimo. Tai yra 'vienos ii geriausių 

į medicinų nuo ’ visokių nervų suirimu, 
au lietuviškų nurodymu, kaip vartoti; 
pakelis 85c„ 6 už

Knyga/'Daktaras Namuose*’ apralo 
visol&fe žales', irt srt daugeliu .naudin
gųreceptų — $1.00. - ' '-

Mostls gydanti visokius niežulius ir 
odos ISberlmus, dėžutė $2.50. 
^Drukuatl laiškai tęnu§u r*Syti, t». 
žliiaa 65e. ■ • '

Viskas būna su prlsluntlmo kaštais.. 
M. BUKAITIS, 

449 Hudson Avė.,Rochester, N. T
* ' '■ ■ * ./ . 1 .J

V

'

IŠMOKU PINIGAIS UŽ LIETU- 
VOS LAISVĖS PASKOLOS - 

BONŲ KUPONUS.

Prinoku$ius}liepos jųen. 1923 su 
atąiskąitymu, arba išsiunčiu į 
Lietuvą giminėms sumose litų. 
Lietuvos L. P. B, Kuponai taiTtik- 
ri pinigai ir siųskite

; F.'JMffiK^LAtaSf - r/ ■

53'Hkdsoji AvA, Brooklyi, N. Y. ! t t ' ? * - * ' _ - * ■ - V

MALDAKNYGĖS
Mažai Ąukio. Altorius, audi- -
s: ;mQ'kiĮdata .y:.
Mažas Aukso Altorius/aka-.. ( 

ros apdaru .,-■< .• *. .v. $1.50 
Anioias Sargas, , skūros ap-( j 

daru ,.$I»50;
Amolas Saargasį. 'audimtf;ąpk *

- daru.. < • . •••,.»•.•« «,«» ••^5 
Norėdami “jas gauti kreipkitėspįs

"D A R B I ĮTI N K A S” ‘ 
860 Byosufoayp So. Boston, Mass

k. ■

I
_, Tel. So. Botton B2S 
_ U1TUVTB DANTISTAS ®

K M. V. GASK1 į
(KASPARAVIČIUS? t

IWMnMperkeis ofisijpo Ihk ® 
8b. BoBrow, Kai*. įg 

OjfcoVafofidoe; S
Iio 10 iki 12:80 ryte ir asu 1:10 «

Utt < Ir nuo 0:80 iki O v. rak. fį 
OfliM aJKarytaz subatoi yakuuM g 

ir nedeliomiz. . gTuriu parduoti labtU parankių far- 
mų-nuosavybę susidedančia 15 trijų ats
kirų plotų. Parduosiu atskirai ar kar
tu. 1) Namas, 10 kambarių, visi in- 
taisymai, elektra,, automatiška .pumpa, 
2 akrai ‘žemes, su obelimis, slyvomis, 
;vištiny£ia dėl 1000 vištų, 4 karų plieno 
garažius ir didelis tvartas. 2). Namas 
6 kambarių 8 uk.ral.žemės su obelių so
du,... 3) Mažas šmotas žemės 24 sq.
■rods., Viską galima nupirkti už $10,- 
500.00. $6000.00 morgičlus. Atsišau
kite pas' IfACLEŪAN,236 RoibUry••St,. 
Rojbufyį MaSs. Tel. Roxbury791, (1) 
*.*

KMLkl DELPARDAVIMO
Įiordhėatrii<0 šeimyną medinis na

mas- /17‘ kambarių, visi, improvementat, 
plazdi, ' -Įkaina 'tik . $8500, . cash 
$1500, 1 f r ■ ' ’ V k t' ‘ J -

Soutli Bostone- 8 .Šeimynų medinis 
aamas 20 kambarių. Visi improvemen- 
lai; karsto vandens giluma, ant geros 
gatySs City “Pblnt EMina $9000;

Matykite greitai,
•' TITUS P. GREVIS 

$95 Bro&hvay, So. Boston, Mass. 
"' ‘ Telefonas So. Boston 2340. ,
' t , ----- >--.----7- ■ ... ; 

r

I*'

PARSIDUODA PIGIAI 
6-JŲ ŠEIMYNŲ NAMAS, South 
Bostone, pačiame pajūryj, su įtai- 
8yūiato '■ .Gulima nupirkti su $1,- 
50b Rendą neš& $1166
iuetanis. Turi būti parduotus gteit. 
Dejei piatesaią informaęiją'kreip
kitės pas

; A.F.KNEI^
494 Broadway, So. Boston, .Mass. 

• ' TėJ. S. B. 0770 v
arba 808 ' E-.; 9-th St., So. Boston. 
k Tel. S. B. 1696.

lt Metą Boath SoatoM

DR. H.S.STONE
AKIŲSPECIALISTAS 
•W» W. BROADWAY 

VALANDOS: Nūo 9 r. 1M7 v.tak.

I
T*t So. Boiton 2488 g

DR. J. Č> LANDŽIUS p

tJMCUVlS <GYDYTOJAI IR į
CHIRURGAS.

600>R0ADWAY, p
■OUTH BOSTON, MAMl | 
(Kaupas G St. ir BroadvayJ i | 

VALANDOS : Wl, 2—4, 7—0 .

DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DEJOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
' ■ ’ r

pirmininkas’— Vincas Zaleękatt,
81 Mereėr St, So. Boston. Mana 

VICE-PIRM. — Antanas Pastėlls,
146 Bowen St., So. Boston, Man, 

PROT. RAšT;: — Antanas Macejunai,
450 E. 7-th St, So. Boston, Maia, 

FIN. RAST. — Juozapas VlnkevlČlus,
906 E.- B’way, Są. Boston, Mass. 

KASIERIUS — Audrins Balieckas,
807 E. 9-th St., So. Boston, Maast 

MARŠALKĄ — Aleksandra Jalmokaą,
115 Granite St., So. Boston, Mas«, 

' D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mšne* 
ainiu* suslrlūklmuf kas pirmų nedšl- 
dieni kiekvieno mėnesio po No. 694 
VVasMngton St, Boston, 'Mass., 6*tų v, 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskite prie namų dr- 
lod prirašyt!. .

SUITHIT B PLATINKI! 
“0*miNU"

A A ‘ •
■v. r • - n V'-^-T

’ * . i , • '

t BBSTON'O B APiaiNKIŲ BIZNIERIAMS
V Turime labai gražių sieninių didelių ip ma- 

žų KAIjENDOKUZp kuriejūsijmoretumete, kad 
tokie būtii laiku ątspaųdintį, prašomi ateiti į 
‘‘Darbininko” raštinę ir pasirinkti. Dasirinki- 
masdideiis.

-d a O ž^ri<K:ą.’isr,;:
iSoutli

I 
t - ❖Y West Broūdwa^t

•r

NAMAI-M0RGI6IAJ
Pa-rduodu namus ir parūpinu 

mortgičius. Visais pirkimo, par- 
davūno ir {vairiais kitais reika. 
lais kreipkitėsi paš manę. 
. : . A. F.KNEIžYS> 

4&it lr*adway, So. Boetoi, Mass. 
Tel.1.B.(Fto

DR. JOSEPH WEINREBE^ 
90 Hunttūgtori Įve., Boston, Mass. p Medicinos Ptofėsorius ■Universitete.

• Specialistas kraujo, skaros ir šlapu
mo Ilgų, taipgi romatizmo. - Kalba len
kiškai.

Ofiso valandos: nuo 2 iki 7 vakare’. 
Pėtnyčiomi ir-nedėlioja 1& priima pa
gal sutarti * ■■■■'..

Telefonas Baek Bay 0379. Res. Rox-
5397—B. -

tV. JONO EV. BL. FAiELPINĖS 
DRAUGYSTESVALDYBOS 

ADRESAI.
PIRMININKAS — J. L. Petrauzkaz, 

250 Gold St., So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Kazys Ambrozas, 

492 S. 7-th SU So. Boston,"M&bb, 
,PR0T. RAST.- — Julius Savickas, 

111 Bowen St, So. Boston, Mass. 
?1TN. RAŠTININKAS Ji Švagždys, 

171 W. 5-th St, So. Boston, Man, 
KASIERIUS — A Naudilunai,

885 E. Broadway, S, Boston, Man, 
MARŠALKA J,

Ė WlnfieM St, So. Boston, Mum. 
Draugija laiko Kuiirlnkiinu* kas trečiu 
■•dSMlenl klekflsno mCneeio, 2-rą vai 
po pistu iū* Pstro parapijos salėj, 491 
B Brvanth BU Boum Boston, Mass.

i’

IAFATETTE REALTY COMPANY
Mes perkame ir parduodame namus, tįkea, krautuves; ap« 
draudžUm namur/rakandus. automobilius, suŽeidunua ir 

į. tt. rtikriria krtipKiUi į mftę •geųtttri dr JkUtii
užganėdinti. ' . " -"k ’

j' t , LAEAYETTE REALTY COMPANY • A t 
: “ /• . RĖAL EST4TB lt INSURAJŠOJJ -- •

45l ttui|^ 0«mbridg»,.-BM..
;ynw j, ir .

« • t
'•■ • • -4 - ' * ’>•

• ’ . r

y

'I

";!

• li

GEORGE H. SHlEtūS
- . ADTOKATAt , ' 

JH413 0W: jtoatk
. 1 104 Waslrin«toa Street 

BOSTON, MASS, 
Vaitndot: iki 5:80 B. R.-

/■', \GirtMuirto teefo ’ ‘ ■ • 
1QWIWTH1O» Btmut, HabtBootom 

Bėk »i«t Bo«t^»152—J, . - 
Ttt, Mtln W 

lhW r i ir niJiiwirWWii!i.įwfi«ilF

B1BMGSRUIIESBARBRRN1 
r Nttkerpam plaukta vyrama, mer
ginoms ir iraikėmĮ.

[ Tutlma viaoklų kvepiančių toni
kų plaukams. .••'.. ;r."

i Ateikit* ir pereittkrlnklU.al tt- 
j kini kad,busit* pate|ūntk 
' O. s. B AB® N 

; 116 DOąanSHB AVfeftjZ 

.• mote boston; ma>.. .
(nn -,at Mounur Tnmt'ro)

IV. ELZBIETOS DRAUGU01 
KARTFORD, OONNECTIOūT 

VALDYBOSa™what.

EHxb. MlelnlkleuS, plrmlnlnkS, . 
■ ■ 44 Cednr St, Hartford, Conn,
O, LablfiMenS; vlce-plrmlnlukA

. M Sheldon, Street, Hartfoid, Conn.
P, Lablcklenė, Iždininkę,

44 Madlson. St., Hartford, Conn, 
Marijona Katkaaakalto, flu. raštlnhikfl, 
y, lt Atimtie St, Hartford, Conn, 
R. Pundalend, prot raštininks,

19 Walcott St, Hartford; Conn, 
Alos draugljoa BU«lr|nklinai būna ku 
antrų nedėldlenl kiekvienų mėnealų, 
tMdtaytlDėJ* aalBja. . " .

AV. KAZIMTKRO R K. DR JO1 
nBOUTH BOSTON, MASS.

- PAT.nvRna amtraiat

PIRMIMINKAS VL Paulauakaa, 
. 114a 8-th St, Tel. So, B, 8335rM*

. VĮtĮBA-PlRM. —— J. J&ruBa, ■
<40 E. 6-th 8t, 86. Boeton, Kta, 

PjROT. RAST. *— A. Janušonis,
1420Columbia Rd., S. Boeton, Maža, 

tilL RAST. &•
: 428 EL l-th 8L, So. Boaton, Mate.
ODININKAS — USvagidls,
■■. 111 -BtoHtt Bt» So. Boiton, Mate. 
TVARKDARIS - P, lauSSu

W8 W rifth St, So. Boaton, Mm 
DRAUGI JOS MtžtaB x*lk>la — 
/ ' M| Broadway* Ao, Boatpn, Mota, 
Dvaufija savo auilriūkimua laiko 2-n 
MdlUlacd Makvlatk© mkiaato l^ag val

r - '. . ' ■ . • -
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