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į«ptUo|< iRųtiprifiiDtd buB ma* 
it ^ievui ir mė-1 / 
il'fmoiitmĮ bįfi|ingeį4fii, ;.

įį^ižnytbiBb aį^Įįoiu Tft’l ■ 
" kol neaupraa mei M
; fie&ąlbne tikėtis «ulatkti spaudos 

kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
f rimtybei pajėgoms. Žmonių 

vadai, pirmiausia/įi kunigai, tu- 
rį skaityti tai savo dUžiausiu uŽ- 
daviMjh , • • '/

' - Vysjhipas Kiliai
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PRITARĖ SUTARČIAI

‘ Scranton, Pa. — Kietųjų 
angliakasių suvažiavimas, už- 
gyrė sutartį padarytą su 
kompanijomis. Suvažiavime 
dalyvavo apie 500. atstovų. 
Nedaugelis tesipriešino su-? . • 

, tarčiai. Unijos prezidentas 
Lewis pareiškė, kad geres
nių išlygų nebuvo galima iš
gauti. ..

I ' . <
’ f

EAIKRAŠOIAMS' 
ŠPOSAS.

Neto Didžiųjų
laikraščių spaustuvių pres- 
manai be jokio persergėjimo 
staiga išėjo streįkan. Utar- 
ninko ryte didžiuliai laikra
ščiai nepasirodė. Kompani
jos sujudo- tartis su imlio
mis.

"t

vesti 6 valandų naktinio dar
bo ir reikalauja pakelti algas 
ant $10 savaitėje. Dabar jų 
algos yra nuo $45 iki $51 sa
vaitėje. ’

Darbdaviai sako, . kad 
streikas nelegalia ir kreipė
si į centralę presmanų uniją daug apiė 5 milijonus pran- 
duotį darbininkus į vietą su
streikavusių.

LIETUVA MOKA SKOLĄ 
PRANCŪZIJAI.

-f ’-fc***^- ,
(Šiomis dienomis Lietuvos 

Vyriausybė sufnokėjoPran-
euzijos -Vyriausybei Ers. 
684.822.39, kaipo skolos lie
kaną už gautą kadaise iš 
Erancijos amuniciją, mūsų 
kareivių maitinimą Prancū
zijoje ir tt. Lietuva belieka 
skolinga Prancūzijai tik už 
geležinkelio, garvežius mąž-

riatisybės liepta ‘ sulaikyti 
pamokslus . ir giedojimus 
tiek lenkams, tiek lietu
viams. Tiesa, pamokslų ne
sakoma, bet. šu giedojimais 
visai kitaip virto. . Lenkai 
kas Šventadienis gieda ra
šančių, suplikacijas ir kitas 
giesmes, tik lietuviams nie
ko neleidžiama giedoti lietu
viškai. Taip susidarė baž
nyčioje tvarka, kuri lenkus 
patenkina, lietuviams gi da
roma skriauda. Jeigu taip il
gai bus, tai paskui lenkai 
pradės sakyti, kad Rodunės 
bažnyčioj jau nuo senai vien 
lenkiškai giedama, kad lietu
vių kalbos toj bažnyčioj jau 
senai '-nebuvo. , Taip„ lietu
viai neteks savo teisių baž- 
nycioje, kur sulig teisybe tu
rėtu būti kas antras; mažiau- 
šia kas trecias sekmadienis 
pamaldos ir pamokslai lietu
viškai, ne lenkiškai. Lietu- 
vįai norėtų giedoti sau skir
tu metu, bet-miestelio mušei
kos su lazdomis grąso pačio
je bažnyčioje ir ‘nėra kam 
juos suvaldyti.

— Pubičiąi.' Lydos a'pskr. 
Šis miestelis ligšiol neturė
jo mokyklos. . Dabar žmo
nės’ sukruto Šiems metams 
būtinai įkurti lietuvišką mo
kyklą. Tuo reikalu jau krei
ptasi į vietos valsčių t ir į 
“Rvto” valdybą. .

—' Valkininkas, Trakų ap
skrities. Valkininko mieste
ly lenkai steigia savo mo
kyklų. Paskirta lenkiškie
ji mokytojai į tuos sodžius, 
kurie buvo neit valinėje juos
toje. Bet vietos gyventojai 
nežada savo vaikų leisti į tas 
mokyklas it reikalauja lietu
viškų mokyklų. ■'

' ■
Dūkštas. Braslav. apsk., 

Braslavės policija buvo su
ėmusi Beržininkų mokytoją 
p. Ivanovskaitę ir laike areš
te Braslavėj dvi savaiti. Da
bar ją laiko Dūkšte ypatin
goj globoj, ’ ~ Neleidžią jai 
mokytojauti ir neleidžia nie
kur išvažiuoti, Uilat, ji ne
pripažinta lenkų piliete, nors 
gimusi Linkmenų valsčiuje 
Švenčionių, apskr. ;

(Kauno ‘4 Lietuta’*)

v.lšr.s'IMTK
' • •' ;■ ■ ■JįpRtAJKšES
•t i . ’ ‘ .i - ' ’ - C

. • /f’v’V.7 7 >• •' \ i ;
Qklahęipps ■ gųjji^ąt'prhis. 

intMsfe kad kĮį<luks^i es^s 
aniircMstįnis gaivalas ir vi- 

s sus reikiąvalstijos. 
ŪęT^iške^ kad ^ųįdiiksąi iio- 

* -fi pąputi.ąąyo kontr$ėh vai*

zas Teškys; po 50e. aukoje 
Ona Babelienė, Mat/^ali 
cla, Elzbieta Kazlaųskįen 
Agota Motekaitienė: An 
Andriušis, Jieva Sakalav 
Čienė, Vincas Varan aūskaF 
smulkiais $4.05; išvišo ^lO 
55. ’ ,.

Plymottfh’eaukojome$1 
Kun. S. J. Struckus; Julii 
.Martynas, Vincas Simonu 
tis, Jieva Marcina'Vičien 
Mare Bagdonienė, ’ “Juoz; 
Batviiiskas; po 50c.' aukoje 
Antanas Petrušauskag, Vii 
cas Pajaujis,- Jonas r Švė 
kauskas, Pranas Nutauti 
Mikas Ruseckas, Juozas R. 
simavičius, Morta' Križ: 
hauskienė, Jurgis Ktižlau 
kas-; smulkiais —- $5.95. I 
viso $15.95.

Wilkes-Barre, Pa. suko. 
kun. B. i’aūkštis $5.00; j 
$1.00: kun, J. Raštutis, 
Stulgaitis, Elzbieta Bartk 
vičienė; Antanas Krenčii 
Jurgis Riekus; po 50c. auk 
jo: Antanas Zupkus, Vad 
vas Virbalis, Petras Mak 
revičius, Juozas Jurgeląit 
Juozai Beivydas, Ona Ju 
gelaitė, Petras Pašiikon 
Ona Mažeikienė, Juoz 
Draugelis. Smulkiais $25 
Išviso $17,20;

cūzu franku, kurios sumos 
apmokėjimęį terminas ir są
lygos nėra Nustatytos. Su 
Prancūzų atstovais, yra susi
tarta, kad ; šitoji Lietuvos 
skolos dalis >. bus likviduota 
kartu su visais tais atsiskai
tymais, kuriuos Lietuva tu
rės su Prancūzija, prisijun
gus prie Lietuvos Klaipėdos 
Kraštui.

J

—_ f

Jaukia tiesoj 
y^gfyington. Sųv.’ Val

stijų Shippmg Board palie
pė Teisingumo departmentui 
užvesti bylą prieš Bethlehem 
Shipbuilding korporaciją. 
Shipping Board tikrina, kad 
kąro laiku tau korporacijai 
buvę permokėta $2,500,000.

Jei .teismas .korporaciją' 
pripažįs kalta, tai prasidės 
daug kitų bylų dėl karinių 
užsakymų.

Bethlehem korporacija vaE 
džiai pastatė daugiau, kaip 
200 laivų;

užjautė.
v •

...$ 11.65

... 1275

... 15.55

... 15.9a
17.20

PANELĖ O.VASILIUTĖ
Woreester, Mass. — Ketu- 

t . ■ ■ ‘l -

ris metus išbuvusi Europoje 
p-lė O. Vasiliutė, jauna 
Worcesterio visuomenės dar
buotoja, šiomis dienomis su
grįžo Amerikon ir«apsigyve
no pas savo tėvus. Ji baigė 
-Worcesterio. klasinę High 
School 1919 m. ir tais pat 
metais įstojo į Fribourgo u- 
niversitą, . Šveicarijoj, ka
me per du metu mokinosi pe
dagogijos, franėūzų ir. ang
lų literatūrų %r istorijos. Vė
liau persikėlė Grenoblio uni- 
versitaii, Francijon, ir ten 
speįįalizavo francūzų kal
bą, literatūrą ir jos istoriją. 
1922 m. birželio mėn. ji ten 
gavo gimnazijos mokytojos 
diplomą ir buvo kviesta pa
silikti • ten pat, Grenobly, 
kaipo kolegijos mokytoja.. 
Be to, p-lė O. Vasiliutė mo
kinosi muzikos pas žinomas 
mokytojas Šv. Uršulės Insti
tute, Fribourge. Šių metų 
paskutinį pusmetį ji mokino 
piano tame pat Šv. .Uršulės 
Institute, kurs pripažino jai 
muzikos mokytojos diplomą.

Jauiia worėesteriete ne tik 
grynus mokslus studijavo, 
bet kartu tenąijo aukštos kul- 

| kraštų' gyvenimą. Ji
-važinėjo J>o visus Lietuvos 
'kraštus, pu Vokietiją, pažįs
ta ji. ne vien. Šveiicarijos 

t snieguotas viršūnes ir Fran- 
cijos grožę, bet ir tų tautų 

n kultūros cėntrtis: jų miestus, 
tųrtiųguš miižejiiš, puikius 
teatrus. iiMberaš. Jai nes ve- 
Įima ir francitzaičių salono 

u švelnutė, sparnuota graci*
J n ■ • ■ > ’■ i i

-- , ■ ja- X .' Į »*!,. i J j \ .-į

Mokslo ir meno turtų pri- 
v.-fife^upgil rspgr^iiį ;I^or- 
ėėšierį jaunutė, gražuole prE 

. ' : pildė sąyo tūvpčių ųšpntsį iv 
. | ,edžjtos?M #Wgsmu, o drau-

STREIKAS TEBESI- 
TĘSIA

New York. — Didžiųjų 
laikraščių presmanaį tebe- 
stręikuoja. Didieji dienraš
čiai neišeina. Leidėjai stai
ga susitarė leisti bendrai vie
ną. astuonių puslapių lai
kraštuką.

Iš Šitos padėties kiti laik
raščiai pasinaudoja. Italų 
laikraščiai išėjo angliškoj 
kalboj, nes iš to didelis biz
nis, visi perka laikraščius ko? 
kius tik gali paskaityti.
: Presmanar reikalauja į-
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IŠ OKUPUOTOS 
LIETUVOS.''

■ -rš^Maiis. . ...

s1— Dėl gimnazijos ir Mo- 
'cytjųų seminarijos “Ryto” 
Valdyba dar kartą kreipėsi į 
kuratoriją, sutikdama su vi
sais jos 1‘eįkalayimais; - tik 
prašydama bent laikinai lei
sti mokytojauti neturintiems 
pilietybės lindynių.

“Ryto” Valdyba , šie
met nutarė steigti Vilniuje 
mokytojų čentralinę biblio
teką. Jai jau- nužiūrėta bu
tas.

— Įvairūs lenkų laiki’aš- 
Čiai, pagalibs žinomas vys
kupo šmeižikas J. O., pade
damas kelių Vilniaus kunigų 
endekų ‘ ‘ Gazetoj Warsž,! ? 
paskelbė, kad Vilniaus Vys
kupas Jurgis Matulevičius 
atsilakęs, o jo vieton skiria
mas- Minsko vyskupas Lo- 
zinskis. Pasirodo, -kad Vil
niaus endėkai taip pat neno
ri' .lenko, vyskupo Lo’iznskįo 
tik už tai, kad jis neperse
kioja gudų.

Laikraštis “Liet. Ryt,” 
paduodamas • žinutę,, pridu
ria, kad visos lenkų laikraš
čių platinamos paskalos apie 
Vilniaus vyskupą yra mela
gingos, Vyskupas, dabar gy
dosi ir kito'mėnesio pradžioj 
sugrįš Vilniun// . . r J * 
; .-lli. Lenkijos rJprezidenfpį 

imnęstijaL lligšįol . NiBitijė 
.buvo taikoma tik įvairink rtn 
šiesdeltų žy* 
miai: jiądidėjo nųva elgetąm. 
jaučių belaisvių ikąišins, 
Spėjama, kąd tai ibi^yągys 
arba šnipais/in; E (; 1 . -

* ' . • -t** . -■ * •' ■ t . *■ .
* ---------—— , . | -.jai.-;

% Ly^i 
ajlyfcrity.i Ciią»ijdĄufe^

. \į . '' Ml •

Scrantono ir apielinkės 
anglių kasyklų lietuviai bu- 
vo-iiutolęnuo'L.’D.ICK.ii 
jos reikalų'. Visoje kolonijų 
eilėje kuopos buvo apmirę. 
Organizatoriui atsilankius 
atgijo ir iš naujo-susiorgani
zavo Wilkes Barre’ių kuopa. 
Taip pat vietos veikėjų buvo 
sutarta atgaivinti tuojau 
kuopos Pittsburghe ir Serau- 
tone. . “ .

Nors anglekasiai šiuo lai
ku ir nedirba, tečiau laikraš
čio gerinimo fondą 
Aukų gauta: ;
Scranton, Pa...... .
Eorest City, Pa....
PittstOn, Pa, ...j......
Plymoūth,: Pa..... .....
Wilkes-Barre, Pa...

Išviso............. .$73.10
- S eran tone aukoj o po $1.00 
Kun. J. Kuras, Jonas Baub- 
kųs, Mykolas Venckevičius, 
Aleksandras Balčietis, Vin
cas Tiškevičius, Pranciška 
Rimkiutė; po 50c. .aukojo:. 
Stan. Grigaitis, Vinc. .kene- 
vicius, Jonas Kvietkauskas, 
Pranas Šimkus, Petras Ži- 
linskis, Jonas Gembuta, Ka
zimieras Buliauskis. Smul
kiais $2.15. Išviso $11.65. 
F o ręst Citij aukoj o po $1.00: 
kini, A. Ežerskįs;, Pranas 
Rakauskas, Jonas Bulota, 
Juozas Kai^aliauskas, Ignas 
Ancaravičius, Rozalija Ah- 
caraviečienė, ‘Myk. Makuse- 
vičius, Ignas Morkūnas, Pra
nas Kalesinskas, Jonas Jes- 
kutčliš; po 50e. aukojo: Elz
bieta Misiūne, Kbtrina Ka- 
lesienė, Mik. Bulotienė, M. 
Mickevičienė,> Pranciška O 
bidinšldenė: smulkiais 25c. 
Išviso $12.75.

- * J
c.

Pittston, Pa. aukojo: lųm. 
J. Kasakaitįs $5.0(1; po 
$1.00: Kun. Jonas Kudrec- 
kas, Ant. Vvšniaūskas. Juov

F.
griauti mitingą. Jokio iš 
publikoš atsiliepimo nebuvo. 
Toliau Fosteris sakė,' kad 
kas nors čia atsitiks ir kai iš
likto atsitiks, tai visi salėj 
:uri būti ramūs ir likti, savo 
sėdynėse/ Po šitokio pareiš
kimo publika sunerimavo.. 
Ir tuo tarpu pasigirdo- trys 
Šūviai. Niekas nežino ar bu
vo šauta salėj ar už durų. 
Pirmam šūviui pasigirdąs 
Fosteris užvertė galvą aiigš^ 
tyn, ištiėse rankas ir šaukėI 
vyrams ir moterims būti ra
iniems. Iš pradžios mes spė
jome, kad tosteris meldžia
si. •Nusiraminkite/ Šaukė 
Fosteris.. ‘ Jie taiko į mane 
ir jus žmones jie nelies/ Kai 
antras ir trečias šūvis buvo 
išautas, tai Fosteris ' tarė: 
‘dabar galime tęsti savo mE 
tiųgą, ’ galvažudžiai pabe-, 
go? ...

Chicag'bs- Darbo FęderącE 
jos sekretorius Ed>vard N. 
Nockėįs-pasakė:

rt Fosteris juto, kad sultim 
ką^ Jis'kįla gaudamas pub- 
iikąčljbs. KttomeEto nagam, 
na jo ^aši$ekixb^ menkm 
Hš.” / . k; -;,"

- Taip gramezdiŠli 
FbštMs 'pagal^htiį BU? 
nii kūtė Nišai1' stlkdmąFčfaE’ 

paaii’tllč.

KANKINYS BE KANČIŲ 
, -____ , ./ ,

Cliicago' —Išsiaiškino, kad 
šovimas laike Fosterio pra
kalbos buvo užfiksytas. Fos-' 
teris, Amerikos bolŠevikuo- 
jančio gaivalo vadas, kalbė
jo Chicagoj, Ašhland bulva
ro salėj. Per prakalbas pasi
girdo keletą Šūvių ir visų 
spėta, kad tai 'buvo pasikė
sinimas ant Fosterio?.gyvas
ties. Tečiau- tyrinėjimai pa
rodė, kad jokiii ženklų šovi
niai nepaliko. .Niekur--sie
nose nei kitur nerasta nei 
kulkų, nei kulkų pėdsakų, 
Tada paaiškėjo, kad Foste- 
ris norėjo čia įgyti kankinio, 
vainiką, Norėjo pasirodyti, 
kad, jis toks baisus kapita
listams, jog jie samdo gal
važudžius jį nudėti. Dėl to 
Eosteris su savo, šalininkais 
suitarč, l<ad laikę jo prakal
bos būtų šauta tuščiais -šū- 
yiais..

Kad ištikto tąlp buvo tai 
rocįoaietik nebuvimas kulkų 
pėdsakų, ,o įr lipdymai kaE 
kurįų fenbuvtisįų. Tose pra
kalbose buvo ^vietos. J$dų 
dionraščio redaktoriūs Abra- 
ham šŠisken. Tąi šisai taip 
ęąsąkoja: r • ‘ ! ;;

■ \ ‘‘PrįeŠ špvįmą, IFojsįeris 
gų ju^ikos. pąklauše: ’fcėk'Ma
tuziazmu, salėj yra yyi’ų, 'pagatavi} SU“ tavo ir niekingu p

. ■ •' < ■ ■
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RENGIA MAIŠTĄ.

B iety nulos. — Atėnuo' 
Bielgrade ir Buchareste gt 
ta žinių apie tai, būk Buk 
rijoj esanti rengiamą šai 
padaužų, kurie bandys : 
kelti maištą’ ant Bdlkai 
Dabar italų-graikų ginčui 
tikus laikas tai avantiu 
patogus.

EAIMEJO.'
Springfield, Mass. r 

atrų darbininkams pake 
algos ant 15 nuoš.

.r-

L-ĮTAI! ___ LITĄ
. Kiekvienas lietuvys ar lietuvaite tankiai atsimena 

vuosius Lietuvoje ir tankiai juos sušelpia pasiųsda 
jiems dovanų—-litais. j - *

‘ /‘DaibinįidmP raštinėje, pasiuntimas litais yra dt 
parankesnis ir greitesnis negd kur 'kitur. Taipgi litų k • 
šaš yra pigesnio Taigi ar neverta kreiptis pas^‘jbaiįin 
ką*’ persiuntimei Lietuvon savo giminėjdbvanųi

; ^Daibininkas^. perlaidų pardavime jau 5 mite 
kaip Ltrnaiija save broliams ir iki šiol viskas etefcm 
riausia* Yrą tikimasi, kad;ir ateityjekiekvienas darbu 
kas kreipsis pas. sąvųbsiu ir gaus tęiingiausį; visame 
tarnavimą/ > .. v

Klausdami inlormacijųnr piuigų kainų visu<tet 
ibsuokife: • , /'■' ‘ ::

/ ■; ‘^DARBININKAS0
366 ^t&t^roatl^šyi BouthBoatom^
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’ tnbltohed every Tumday, Tliur«day 
’įįf by St.

«.« •econd-clasu matter Sept 
12, ISltJ 'at tht poat offlce at Bųston, 
Mm*., tinder U* Aet of Mardi 8, i8W 
•A*cqpUnc$ for malllng at spadnl-ratt 

VVo vlUed for ln SffltioH 1103 
Aet of Ocu 8, 1917, authoriaad oa JnG 
1X1818.*

Katei
f vi-intrt-t r t 

Motį atitoltoj*
r , -....

tMEMK!U HEPJSSE- 
BM/J LIETUVOJE

■ Jau nuo 1919 m. rudens' *- ■ ■
i pirmieji didesni būreliai A-

* merikos lietuvią pridėjo 
H , grįžti Lietuvon. 1920 ir 192Į

. m jie dar Žymiai padidėjo. 
T< ;Nuo-1921 ir 1922 m, dau i’elis 

tą amerikieeią pradėjo 
į smukti sftgal Amerikon. Žp- 

- ■ džiūir laiškais jie skundėsi 
'dęl prasto gyvenimo Lietu
voje: ■ valdžios biurokratiz- 

n 5 . . <

maą įr betvarkė, kyšiai, val- 
/ (Jįhnfttą sauvalė, rusą kal

bos vfęšpatavimas -kaikurio- 
se valdžios įstaigose> ekono
minė Tsuirutė^ amerikiečią

* huopelnį ir valstybinio ftar- 
dbo neįvertinimas, visa tai it
kokiė.t-roškūs dūmai griaužė M 
grįžusią amerikiečią alus.

• Nėra abejonėms, jog tie 
kurie tame kaltina Lietuvos 
valdžia turi tiesos dali, vie-
■ v ■ •

nok ne visą tiesą. Amerikie
/ Čįą nepasisekimo priežastys 

yra daug painesnes ir giles 
‘nes, negu kaikurie mrtno. 

/„Vien valdžią apkaltinę mes 
<" paliktume klausimą visai ne- 

k- išrištu. Ieškodami tiktos' 
; fįesos mes negalime aklai pa

nti nei Lietuvos , vai- 
. nei-amerikiečią visuo-.

-įimuri, nors ir daugeliui tai 
-; nepatiktą. Mes nenorime 

į sękfi partinią peštuką pa-
* vyzdžio iridei tautinės katas-
* trofos/ kaltinti vien-kurią
* partiją ar atskirus žmones 
J nes kaltininkų pasitai ko tarp
* visą Bos žemės “šventąją/'

Ani^dkiečiiį; apsirilimas.
■ ***< .

- Nųų pat 1919 im * pavasa- 
Vrio iįį 1923 m. gegužio mėn. 
^kasmet mums tekdavo Lietū-
- voje.praleisti.nuo 2 iki 4 mė- 
^nesią/ Barvykstant Lietu- 
~von. metų ar pusmečio laiko-

g. dargiais. lengviau būdavo pa-j 
“stebėti jos valstybinio gyve- 

pažangą. Iš peleną ii 
^griūVešių iškilusi Lietuva 
•.sparčiai žengė- pirmyn viso- 
Hnis gyvenimo kryptimis. 
^Tik nuo 1922 m. ši padanga 

lig-ir lėtesnė, tįė j o į
Xnormąles vėžes. .Vienok ir 

l’ įdcępi'ešū .vaŽĮŪodama Lietu- 
^a^^jftėjo keliais metais 

dešimtimis iv šim-" 
į- jįtaismetą įsigyvenusius iiųsu- 

■r ^itvarijiusias valstybės. .Ale 
E jįe vįena BietuvanęįstengąJą' 

Raitytį bet kariu šu ja įnyi- 
įa “naujoji” Europa; Čekę? 
^įlovakija, Lenfdjaį. Jugosla- 
\ija, Rumunija, * nekalbant1 
Jau apie kc

g sias valstybes; Vokietiją, 
Vengriją, Austriją, Bulga
riją, Turkiją ir Graikiją. 
Tankiai važinėjant po Cent- 
ralinę Jir Vakarą Buropą 
mums tekdavą sut ikti rumu
ną, čeką, slovaką, serbą, 
bulgarą, graiką ir kitą tau
tą žmoiyą grįžtančią atgal* 
Amerikon. Ją nusiskundi*. 
mai ir dejavimai buvo tokie 
pat (kartais dar aitresni), 
kaip ir grįžtančią Amerikon 
liętotvią-amerilciešią. Vadi
nasi, grįžusieji Europon a- 
merikįeČiai apsivydavo ne 
vien Lietuvoje, bet ir kitose 
karo paliestose, valstybėse. 
Tai reiškia, kad apsivilimo 
priežastys nė Lietuvoj gimė. 
Todėl amėrikiečią nepasise
kimą negalima kaltinti vien 
Lietuvosvaldžiosar-jos žmo
nių. Žymiausias kaltinin
kas —.tai karas, gi antraei- 
tią kaičią reikia ieškoti pa
čiuose amerikiečiuose ir Lie- 
tuyos valdžio je.

Amerikieeią, kaltės.

Kaip kitos pavergtos tau
tos, taip ir -lietuviai, dėl 
prieškarinio savą kraštą 
skurdo kaltindavo vien savo 
pavergėjus. Diduma lietu
viu mane, kad prašalinus iš 
Lietuvos rusą'valdžią ir į- 
steigus. sava ją . respubliką, 
viskas Lietuvoje kaip ant 
mielių kils; moderniausia* 
demokratinga valdžia, kul- 
tūringiausis žemės ūkis-,pra
monėj' prekyba, viskas kar
tu sudarys patogiausias , ir 
lengviausias gyveninfo sąly
gas. Nedaugelis aiškiai vaiz
davosi/ kad’ tam visam rei
kia daug metą ir .sunkaus 
darbo. Kaikam rodvdąvo- - » \ ■/\ 
sį, kad jei mokam rusą val
džią ir tvarką kritikuoti, tai 
tuo pačiu j au mokėsim daug 
tobulesne savkią valdžia su- 
organizuoti. Vienok kriti
kuoti -— vienas dalykas, o 
darbas — jau. visai kitas. 
Rusu valdžios blogybei ma- 
tėrne ir jas kritikavome, bet 
patys niekur nesimokiuome 
kaip vgeriau vaklyties.

Lietuvis-aiuerikietis ilgus 
metus Lietuvos nematęs gra
žiausia ją vaizdavosi, nes 
buvo labai jos išsiilgęs. Jo 
'.akyse mirgėjo skaistus Lie
tuvos dangus/žalios pievlš 
ir laukai, ramus kaimiečūj 
gyvenimas, ' sesūčią-melina-. 
kią dainos.\Jam tik per rū
kus prisimiudavo purvinas 
kaimo ruduo, prasti keliai/ 
troškios nešvarios fgrįtclūs, 
menkas uždarbis, stoka vi
sokią patogumą ir komforto. 
Lietuvoje pasiliko ir gražiai 
gyvena tik 'ta anierikiečią 
dalelė, kuri mokėjo ten pa
ti komforto sau. pasigaminti 
arba turėjo ganaj^ąsos 'lie
tuvišku “komfortu” pasi
tenkinti. Bet tokią energin
gą ir drąsią lietuvią-ameri- 
kięčii} skaitlius nedidelis^ 
piftunrigl mūsiškią moka 
komfortu tik naudoties^ bet 
nežino Jtuip jo gamintiem. Ši
tiems Lietuvos gyvenimas y- 
ra persunkus. ,

Lįętoiya Žėmės ūklft krąš4 
tas. Vienok Amerikoje re
tas- ' lietuvis ūįtodhkftūja^ 
fabrikuose išgyvenę ilgus 
metus, nuo žemeh darbą ir 
kaimą gyveif šį 'nupratę, 

 

karą prūlaimįjūr grį^ ^fevoą’afrikiečiai1' v
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benori/ Gi fabriki} Lietuvoj 
labai maža. Ir tuose ameri
kiečiui ' sunku prisitaikinti: 
Amerikos -riuvėjasr Lietuvoj 
joks siuvėjas nėra. Tą pat 
-reiktą pasakyti ir apie dau
gelį kitą amatą, ' - l, 

Sakytume, apierikiečiai ga-‘ 
lėtą skverbties Lietuvos pre- 
kybon. Bet ir čia jie suiin- 
ka nepaprastai aitrią apsuk
rią žydą konkurenciją. Nor
malėse apystovose Ameriko
je rlietuvis šiaip-taip galėda
vo pirkliauti, vienok Lietu
vos pirklybai jo gabumai, 
permenki. Didelė diduma 
Amerikos lietuyią 'iiupratę 
nuo žemes ūkio, pirkly bo j e’ 
ir pramonėje žymaus įgudy- 
mo .nepasiekę, temoką dirb- 
ti "vien paprastą darbą fab
rikuose, skerdyklose ir maR 
noše, jie Lietuvos gyveni
mui nebepritaikomi, nes nė
ra ten nei mainą, nei sker
dyklą, nei ’didelii} fabriką. 
Čia jau ne Lietuva kalta, bet 
minimą amerikiečiu Lietu
vai nepritaikomos ypatybes. 
Jįe ir patys supranta, kad 
nuskurdusios Lietuvos gj^e- 
nimui jid jau-nebetinka, to
dėl ir negrįžta ten apsigy
ventą, o vien tik-apsidaiiy- 
tą, giminią aplankytą..

Lietuvos valdžios Įkaitės, 
****>.

, Nežiūrint gyvenimo sun
kumą, visgi atsirasdavo no
rinčią Lietuvon grįžti ir 'ten 
apsigyventi. Grįždavo Lie
tuvon ir gana turtingą ame-? 
rikiečiu ir ieškodavo “būdą 
kaip pritaikius savo kapita
lą ir darbą Lietuvos gyveni-

(Tęšinys) .

‘M FMJ
\I5

^Ajnoit * fyįįfc! MedonėMte 
paaįijijt ji-savo P? fceliaįtg. 
tovąsą ateinantį iuvažbvhuąi ku
ris įvyk/30 rugsėjo (Sepįcmber) 
Montello, Mass., 20 YTebater St.» 
Šv, Ako< narapijoi biV^ąingj po 
sumoi 1 vai/ Šissuvažiavimas bu« 
pirmas po seimo, bus žingeidus dėl 
visą kuopą. Naujosios Anglijos 
L: D. K. S. apekrityš kviečiu vi* 
sas kuopas Šiame iivaŽiavime da
lyvautu? Us kuops#, kurios iki 
šiol nesiuntė delegatą į apskričio 
suvažiavimus.1 Dabar malonėkit 
pasiųst, ypač Worcesto^ Middle- « 
boro, W. Lyno Hudsono, Gardiie-

4 '

kritimas, ar sjiekuliantą bū
riai, ar* šiaip apgaulingi ver
telgos daugeliui amerikieeią 
išviliojo pinigus, sugadino 
ją gyvenimo pienus. \ Kar
čiai apsivilę grįždavo jie A- 
merikon, jei dar likdavo ke
lionei pinigą. Daug sunkiai 
uždirbtą dolerią dingo be 
naūdoš nutęriofąi tėvynei. 
Čia taiijau ir Lietpvos val
džia kalta, kam ji visai nesi
naudojo amerikieeią kapita
lu krašto pramonei ir preky
bai kelti.'

Kai kas užsimindavo apie 
reikalą amerikiečiams globo
ti 'ministerijos. Gal t^i būt 
ir perdaug. Vienok valdžia 
juk būt galė jusi dar 1919 ai’ 
1920 m. suorganizuoti tam 
tikrą informacijos biurin 
kompetentingą ekonomistą 
ir juristą vedamą. Toks biu
ras būt galėju žymią dalį a- 
merikieČią kapitalo ištrauk
ti iš spekuliantą ranki} ir pa
kreipti į naudingos ekonomi
nės kūrybos vėžes. Šitokio* • \ ■ * *
biuro valdininkai būt galėję 
jau Virbaly amerikiečius pa
tikti ir apsaugoti. xjuos' nuo 
apsukru}, v bet- apgaulingu 
vertelgą. Bet valdžia šituo, 
reikalu nieko* nedarė. Jai 
stigo ekonominės gislelės. 
Čia tai ir gludi stambioji jos

. • . » •

kaltė, kad mažai.tesirūpino 
savo piliečiais ir ją turtais.. 
O dėl Jo. nukentėjo -ne vien 
pavieniai amerikiečiai, bet 
ir visa Lietuva. ‘ Bet ši klai
da priklauso visoms Lietu-, 
vos partijoms, o ne- kuriai 
vienai. ' i ■

■■ -. • . 1
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tik asilo kojos nešė,’ bėt Rozįnanfas taip smarū 
Idai rišeiavo, kad Sančo atsiliko ir turėjo .šauk- 
ti ponui, kad palauktą^ Don Kichotas patrau
kė pavadžius ir prilaikė Rozinantą -iki Sančo 
Banza jį pasivijo. ’ Kaip tik prisiartino Sančo 
prie savo pono, tai jis tarė jam; “Man rodos, 
ponuli,’ kadzne pro šalį būtą mudviem pasukti 
kur nors saugion vieton. Atsimink, kaip pali
kau savo priešininkus. Aš neabejoju,’ kad jie 
praneš apie tai policijai ir prasidės ablava ant 

. mudvieją.^ Man rodos, kad jei jie tą padarys, 
tai mudviem reikės paprakaituoti iki ištrūksiva 
iš ją'.nagą.” “Nusiramink, Sančo,” tarė Don 
Kichotas, “kur-gi tol girdėjai, kad karžygis-kla- 
jūnas būtoj buvę^ pastatytas prieš teisėją, kadiri 
didžiausias žmogžudystes jis būtą papildęs t?? 
“ Apie riėierią teises ir pareigas aš nežinau, bet 
aš žinau, kad policija neglosto tą, kurie kelia 
muštynes ant kelią.”' “Nesirūpink, prieteliau,” 
tarė Don Kichotas. “ Aš tave išvaduočiau ir iš 
turką rankąM o dar lengviau iš policijos. Bet pa
sakyk tu njan dabar ar^ tu ėst matęs ricieiią nar
sesnį už mane $ Ar tu esi skaitęs hūr, ar girdė
jęs, kad kas būtą už mane atakoje smarkesnis, 
ąiūšyje ištvermingesnis, vikresnis ypą tydjime 
priešinhitiūt” teisybę pasakinį aš liesu 
skaitęs jokios istorijos, nes aš nemoku nei skai
tyti, nei rašyti. Bet tą galiu pasakyti, jog aš per 
visą ąnižią nesu tarnavęs drąsesniam už tamstą 
ponui. Ir aš Dievo prašau, kad mudviem nerei
kėtą atsakyti už šitą drąsą, apie kurią tikxką sa
kiau. Dabar aš Jūsą Malonybei patarčiau ap* 
rišti ausį/ nmu jos teka kraujas. Aš turip*
savo terboje raiščius ir mostięsJ’ “ To viso ne
reikėtą, jei aš nebūčiau užmiršęs T'iefbrąso bab 
žamo dėželę nes vienas to balzamo lašas atsto
tą ir raištį ir mbštp *’ “Kas ta fto dėželė ir kas 
tas do balzamas F1 klausė Sančo Banza. “Tra 
tai balzamas, kurio receptą aš turiu galvoje^1* 
tarė Don Kichotas. * ‘ Kas tokį balzamą turi, tai 
tam nereikią bijoti miriiėĘ, nei Žaizdą..' Tolei 
kaį^ aš tą balzamą padarysiu ir paduosiu taįft įarbč yra nevalgyti iŠtH ’I1*
globai, tąį-iji; pamatę^mūžyjeipape pnrptiB pfc * * :
skeltą, (kąipdąs dažnaišvelniai pa- 
įmrirnul\i‘itusią žemėn mano kūno pusę ir su

F *

suprasdama Don Kichoto reikalavimą prižadėjo 
vjską išpildyt i. “Aut Tamstos žodžio, ” tarė Don 
Kichotas, “aš' jam nieko bloga daugiau neda-. 
rysiu, nors jis bestija-daugiau užsipelno.”

* - • * .
SKYRIUS x;

Apie draugiu g ą pasikalbęjimą tarp Don Kichoto
■ ‘ . irr Sančo Pansos.

' Sančo Pauža, vienuoliu palydovą apiplu- 
tintas, atsipeikėjo tada, kada kova tarp Don 
Kichote ir biskajieeio dar nebuvo pasibaigusi. 
Jis atsistojo ir akylai žiūrėjo į kovą. Karštai 
jis Dievo meldė, kad Jis teiktūsi padėti jo po
liui laimėti mūšį, kad po to pelnytą salą, kur pa
gal prižadą ‘būtoj gubernatoriumi. ■Pamatęs,' 
kad kova pdsibaigė ir kad jo ponas gatavas lip\ 
ti ant Rojainnanto; jis pribėgo palaikyti'kūpą. 
Bet prieš pono užšokimą aut arklio, jis puolė 
prieš jį ant’kelią, pagriebęs jo ranką pabučiavo 
Ir tarė tafta: “Nesiteikia dabar Jūsą Malonybe 
suteikti hnan tą salą,, imlią tame baisiame mū
šyje laimėjai, neš aš mokėsiu ant salos gubema- 
toriauti,' nors ji būtą didžiausia pasaulyje.” Į 
tai Doįi Kichotas- atsakei “Suprask, brangus 
broli Sančo, kad šita avantiūra ir kitos šios rū
šies nėra avantiūros del^snlą^ fšios kovos tętį tik 
kryžkelią kovos, kuriose .nieko kitą nelaimHa, 
kaip tik perskelta ^aiva arba aąsą gabalo nete
kimas, ‘Būk kantrus, hes avantiūrą pasitaikyk 
tokią, per kurias aš tave padarysiu netik gu
bernatoriumi, o dargi kuę nors didesniu? ’ čia 
pasipylėrŠauČo ĮŪėkonės Ir, pąbučiavįs dAę kar
tą ranką ir švarko skverną, pagelbėjo jam už
šokti aht Roztonto. -J^d to BąuČo užšbkęsĮa^i 
savo asilo) pasekę savo ponąį kuris neatsisveiki
nęs su poiiia vežime arba jos palydovais pasilei
do j netoli:feii ęskntį iniškį: ?
/. Stenčm jo jo ant savo asilo tai# greitai, ke*
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įViename. laUy^maniu ląik- 

' ‘kraity kąr kokia Ava iš Ą- 
jaus nori pakutenti kunigus iki 

(tokiam laipsniui, kad jie refor- 
muotūsi ii’ . , z apsivestą., štai 
jos Žodžiai:- * - - ■ 

“Mūsų kunigėliai ateityje, 
ar šiaip, ar taip, turės keisti 
frontą, versti kit^lapf* savo nu, 
triunčjuaio* politikos. Būtų lai- 

' rnipga mūsą šalis, jeigu kuni
gai'reformuotūsi, ir vien savo
pareigas, kaip religiškas, taip: 
svietiškas, ^teisingai atliktą; 
mestą politiką, o mokintą žmo-

.. jei mestą švento celibato prak
tiką, vestą moteris, ir pavyz
dingai 'gyvendami, savo šeimy
nas auklėdami, būtą patys ląi- 
mjngesni ir šaliai naudingesni 
žmpnės.”

Sakyk, bėde Pilypai, ko ta 
Jie va išRojaus nori?

' . • Tamstos, SUSIRAŲKUSt. 

.Ko ji nori? Hm . , . At
sakyti į tą klausimą tiesiogi
niu būdu gal būto} nėmanda- 
gu.^ Bet pažiūrėkime.

fz - " ' ■

Sakoma, " kad dugne viso
kią pasaulio perversmią rei
kia ieškoti moteries. Cher- 
čhez la femme (ieškok mo
teries), kaip sako francūzai. 
Liuterio taip-vadinamos- re
formacijos' . priežastis buvo 
ta, kad Liuteris norėjo ap
sivesti. Tam tikslui jis su- 
falšavo šv. Raštą, atmetė 
Bažnyčios mokslą, pasmer-

T

*jWk- —-r L ” A^r. x jf' 
kg Papą1 ir fįplamai sukėlė 
pasaulinį triukšmą, kad tik 
pateisinus savo apsivedimą 
su Katarina Borą.

Ta pati agitacija eina ir 
datįuį*tik ttįo skirtumu, kad 
svarbiausią vaidmenį vaidi
na ne vyrai, o moterys. Vy
rą skaičiui nūdien labai su- 
jm^e^o. Ją 
karo laukuose, i 
tą, dar daugiau nesubrendu
sią vaikėzą. MemaB sūdriu- 
nėjusią vįengugią-senbernią. 
Šiaislaikais^sunkuištekėti,^ 
o norėtųsi

Taigi, jeigu Liuteris tam 
tikslui išvertė šv.- Raštą, ata
tinkamai savū* norams sudar- kuopta remt savo laikraitį “Dar
kydamas svarbiausias jo vįe- Na."4A< A™TKrt4
tašį tai kodėl gi viėna-ld-. 
ta moteris, a la Jieva iš Ro
jaus, negalėtą parašyti vie- 
ną-kitą straipsnelį -tokiam 
pačiam tikslui“? Juk tūks
tančiai kunigą neveda. Kiek 
Čia gražios dirvos, fiekr vil- 
čią ir svajonią! ;
. ■ Z • ' «

\Taig’i, .agituok, Jievute, 
gal nors tuo , būdu užbaigsi 
sepmergyętę. ‘ -

O tamsta, Susiraukusį ne
pavydėk jai, ’ies Jievos tiks
las vis tiek liks nepasiekia
mas. -

i-milijonai žūva “0- swujMano*Sio»
P Dans- «n7fii 3 taPMiMionfejtMiųrti delegatu, 
r . aug suze s į ateinantį suvažiavimą. Kurioa

‘ • .» A ’
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kuopos dėlei kokios priežasties nė- 
galite pasiąsti delegato, taiynalo. 
nekit pasiųst laiškais įnešimus dėl 
apskričio siuo antrasir apskričio__ .
pirmininko: M. M.<Kamandulis, 
įįo Fatfon' St., Montello,' Mm 
tNąujosioa Anglijos apskritys vi

sas pastangas deda dėl sustiprini
mo “Darbininko,” tad turėtą ir * 

biūinką,” kuris Naujoj Anglijoj 
yra^arbininkiį tvirtovė. Delega
tė kurie, pribus į suvažiavimą bus 
užganėdinti darbininką ūžuojau- , 
ta, n ypač Montejloj/ kur yra di
džiausia kuopa- visoj Naujoj Ang- 
ligoj. Taip-pat ir dauginus .kas (
teks pamatyt an ą veikime.

Kviečia N. A. LDKS. Apskričio, ’ 
Valdyba:.

Pirm, M. M. Kamandulis, 
Raštininkas J. V. Smūgis 

Raštininko antrašai: 125 Vherry 
St.j Cambridge, -Mass.

KUN. P. KAZIUKO
'■

zNuo šio laiko inano pastovus 
aiitrdšas bus: 129 So. Jardin Si, 
Shenąndoah’, Tą,/

Su tikta pagarba,.
Kąn- F- Raščiukas,

Šv., Kaz. Dr-jos. Ęaune, Geųera- 
lis Įgaliotinis Amerikoje.
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^yti prieš kraujo suk-lekimą. Bo to duosi man 
du gurkšniu to t balzamą ir akymirkoj/aš būsiu 
sveikas, kaip žuvis/’ “Jei tas taip yra, tai aš 
atsisakau ii’ jiuo salos ir nud gubernatorystes, o 
noriu tik to balzamo receptą gauti už savo gerą 
ir ištikimą tarnavimą, ’ ’ tarė Sančo. “Aš nu
matau,v kad iš to būtu geriausias biznis. Beje, 
o jo^sutaisymas ar daug kainuoja?’’ “Už tris 
auksinus galėtum padaryti porą kvortą,” paaiš
kino Don Kichotas. “Viešpatie tu manoltf Su
šuko Sančo. “Kodėl gi Jūsų Malonybe atidė
lioja tą vaistų dirbimą ? ” ‘■ Nusiramink Sančo, ” 
atsakė Don Kichotas,i t Tai dar toli gražu ne vis
kas. Aš tave išmokysiu didesniu paslapČią ir 
apteiksiu tave didesnėmis malonėmis. - Tuo-ri 
tarpu reikia aprišti mano ausį, nes ji man škaus- - 
ta labiau, negu aš galiu pakęsti.”

Sančo griebė už terbos ir suieškoję raišeią. 
Tup tarpu Don Kichotas pastebėjo, kad jo šal
mas sudaužytas ir dėl Šito jis vos iš kailio neiš? 
šinerė. “Prisiekim gyvuoju Dievu, visą4aiktą 
Sutvėrėju, kad aš turiu tam bestijai atkeršyti už 
tą man niekšybę padarytą!” Sušuko Don Ki
chotas pakėlęs akis- į dangą ir suspaudęs*kardą. 
Sančo Panza tą išgirdęs šitaip tarė: “Apsvars
tyk, ponuli, juk jei karžyglš išpildo kas jam į? 
sakyta, būtent dei jis nueis pas paną Dulcinėją 
Tobosietę ir užsirekomenduos, kaip pridera, 
tai jo pareiga atlikta, nebent jis naiyą šunybę . 
padarytą. ” “Tu Čia teisybę pasakeį,” tarė Don 
Kichotas. “AŠ atšaukiu prieieką. Tėčiau aš pa- ’ 
sižadu naujojekovoje'su ricieriais užkariuutine- 
prastespį šalmą už buvusįjį manąjį/.Aš tau, 
HanČo,. prisiekiu, kąd aš turėsiu veiktą kaip 
Mambriuo kad darė. ” “Aš patarčiau Jūsą Ma
lonybei,” tarė Sančo* “liautis prisiegauti, peš tai 
kenkia sveikatai ir sąžinę į^sunkiįm.. Itaraš 
turiu cibuli, šmotą sūrio, iv keletą plutidią. Bet 
tokie valgiai begu tinka tokiems šaunie^rk^ 
riams kaip tamstą.^“Kaip prastai tmsupranti 

“^akauMu^kad 

jei jievalgo, tai tokį yalgb koks pasiŪlojjm^Tą 
tu iimhųn, jei būtum istoriją skaitę^/ /A$ 
daug knygą perkaitęs iv Žihąu, kad
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Ar Jūsų Kūdikis 
Tinka Mokyklai? V1 

žinot, Kad $s Km Apsaugotas f
Ar yra galima, kad tokioje kultūringoje šaly
je, kaip Suvienytose Valstijose, ytų šeši mi- 

5 lionai nedapenėtų kūdikįy? Trečdalis visų kū
dikių! Bet . nevienas nepamųsto, ar jų tėvai 
žino apim tai. Pažvelgkit j kūdikius Jūsų gat
vėje, Jūsų apielinkeje. Vienas iš trijų kenčia 
nuo to pavojingo padėjimo, ir tas vienas yra 
priešas visiems gyventojams, nes nedapeire- 
tas kūdikis nešioja limpančias ligas. Jisai pa
siduoda bakterijoms, prieš kurias sveikas kū- i 
dikis gali atsigint. Jis papuola visom ligom, I 
nuo paausių uždegimo, iki džiovai, ~ |, į i « . ,J iį, t *' . ‘ I
Saugumas Prigult nuo TiuHam^Hd^sto I 
Nesenai, stebėtini bandymai tarp mokyklos ' I 
vaikų prirodė, jog Eagle Pienas turi didelę I 
vertę pataisyme nedapenejimo. Vaikau penimi • I 
Eagle Pieiiu augo svoryje greičiau, negu tie I 
penimi ant .paprasto pieno bonkose. Mokyto- I 
jai šių vaikų bandymuose atrado, jog jie ne- I 
tik, kad? gėriai! ir sveikiau atrodę, bet ir žy- I 
miai pagerėja mokyklos darbo, v I

Kaip Penet Eagle Pienu y I
Duok kūdikiui 2 šaukštu Eagle Pieno afekte- 1 
sto su % puoduko šalto vandens, paryčiais ar I 

I popiečiais, kasdien. Senesnį yaikai mėgsta jį I 
su gibger^e, vynuogių sunkomis, ar kitomis I 
kokiomis sunkomis. Vien Eagle Pienas, ynį, I 
geriausias mažyčiams. I

geriausias 'Muistąs KūdiEiębns I
I Jei negali žindyti savo kūdikio, pamėgink J 
Į Eagle Pieną. Daugiau kūdikių išaugo ant |
I Eagle Pieno, negu ant visų kitų kūdikių mai- ]
I stų-sudėtų krūvon. Daktarai išrašė ir patarė I 
I Jj motinoms per virš 65 metus, į

Į Nenustoti Vartoj 
I Kuomet kūdikis pradeda valgyt stambesnius 
Į maistus, nepanaikink maistą, kuris suteikė 
Į sveikatų ir stiprumą jam ir trim gentkartėm’ , 
Į kūdikių. Palaikykit Eagle Pieną kūdikio vir- 
I tame maiste. Motinos po visų Šalį įdomaus 
I JųiygutC'talpinahČią pamokinimus kaip ga- 
Į mint maistus mažiem vaikam. Joje netik tie * 
Į pamokinimaį maištui .su; Eagle Pienu, vai- ) 
Į kajn, bet ix* naudingi patarimui ka^ienHiiara į 
Į valgiui. • ” - .į
Į Jei rdkalftUjat informaciją, savo kaltojo, kaip fcflnSt : 
I kfldikius, ar sužinot kaip pažint ar jis nedapenčtas. “ar
I < kiek turėtų svert, ar kokio Ilgio turėtą kilti, kokį maį-II ~»ta duoti, ar kitą naudingą inf()rmamju, i&fcpklt ku

poną ^lanw skelbime, Ir prisįjįsklt mums, ir mos' prl- 
ąffisim jp. jąm» dovanai, - » ’

THE BOJRPĖN COMPANY
Borden Būilding . New York .

\ .Talenklląklt kokių ipfonn&ciją norit ’' '■ 
Penėjlmęlnstrukcijįs Svorio?Toblyčia

Vaikam ’ Kūdikių ’kpfga

Adresu*  2 (Rithuaniąn
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mųą Visai pigifc kama fi&l 
gyti.' O tūrint albūmūa ir 
įinėjajit, todbl/ 'kad 'Kratei
gatvėmis vaikšįįojį |
rias Lietuvos įstaigas ir veikėjus- 
Teipgi turime dabar naujai jiU&t? 
tų -knygučių.. t ,21 s *

Didžiojo Kąro apraly<
mastas dėjosi laike karėatietw- 
voj, kokie mūšiai kur Čjo. ir'tt 
Skaitydamas' tą' knygelę,;;HhIos 
kad esi karės lauke (fronte), pa
tartina kiekvienam tą knjrgą j$« 
gyti. Kurie jau nusipirko, džiau
giasi. Dabartihiu laiku 
da visai pigia kaina; .

‘Visokiais reikalais kreipdaųb®- 
si per laiškus, įdėkite už 2ė. kĄ- 
sos ženklelį dėl atsakymo. AM nu
teiksiu žinių vį&icms ar dėl.darbo 
ai* dėl apsigyvenimo ar biznio rei
kaluose arba albumų ir knygų nu* 
siph’klme visados patarnausiu.

A. S. Vaitkus, a *-»*•*;
Informacijos Biuro Vedėjas^ 

Post-Offiče Oler or 232 AUška S't.| 
Dayton, Ohio, . \ .

=SS3HS 
Biznieriam

' * ■
L. D. K. S?kūip kiekvienų 

metų, taip ir šiemet, leis mė
tinį kalendorių* Kalendorius 
bus 5x8 didumo knygutėje. 
Bus atspaudinta ’ 8 tūkstan
čiai. •

Tai gi lietuviams biznie
riams yra geriausia proga 
pasigarsinti tame.. -

Kainos už apgaTsinimus 
bus- tokios : už puslapį • 20 
dol., pusė puslapio 12 dol., 
vietas trečdalis puslapio 8 
dol.,. M pusl. 6 dol., viens aš*, 
tundalis 3 dol. Administra
cija turi pilnų teisę pagami
nimus, jeigu matys netinka- - 
mąis, atmesti, j . ’T *

Biznieriai! kurie norite 
pasigarsinti savo biznį, teik
sitės pranešti “Barbinįn- 
kui” ne vėliau spalių 18 die- 
nos, 1923 Ri. Pasiskubinki* 
te, ■ , a

“DARBININKAS” ;
366 Broadway,% .

. ’ Se. Boston, Mass.

- ... -.

DAYTOM, GHIO. 
»4-Vr ' f 

Margmmai,
'Iri

i šiomis dienomis vėl posmus bv- 
vo atsilankęs klerkas V. Dambas 
praleisti keletą savaičių prieš sto
siant į seminaryų Jisai pagelbs
ti mūšių klebonui mokinti vaikus 
kaip katekizmo, taip ir lietuvių 
kalbos. .Taipgi'prigelbejo laike 40 
valandų atlaidų. Kur yra tiks
las — visur prigelbšti. Gaila, kad 
nekurie tėvai neleidžia savo vai
kų mokintis 'lietuvių kalbos, tur
būt nenori kad būtų lietuviais, nes 
klerikas paskirtose valandose mo- 
kina lietuvhjbkalbos. Reikėtų tu
rėti tame daugiau supratimo ir 
leisti savo vaikučius pasimokinti 
lietuviškai rašyti ir skaityti ir tt.

Rugsėjo 1, 2 ir 3 dd. buvo para
pijos basaras. Žmonių lankėsi 
pusėtinai visais' vakarais^ neš tai 
buvo didelis “jomarkas,” daug 
ivsokių iŠlaimėjimų. Gražaus pel
no’ mūsų naujai bažnytėlei liks, 
tūkstantis dolerių su.kaupu. Tą 
gražų pelną sudarė tas, kad tą ma
ža lietuvių saujalė parapijonų 
darbavosi ir aukas dėjo.

Rugsėjo 9, 10 ir 11 dd. buvo 40 
vail. atlaidai. Pagelbon mūsų 
klebonui pribuvo kun. Janusas. 
Pradžioje ir užbaigoje atlaidų da
lyvavo keletas svetimtaučių kuni
gų. ’ ' ■ ,

Rugsėjo 5 d. būvo atsilankęs 
pas mus su prakalba gerb. kun. 
F.- Kemėšis.

Darbai mūsų, kolonijoj eina Vi
dutiniškai, kitur slabniau, kitur' 
geriau, bedarbių, dar‘nesimato. 
Kas tik atsilanko Daytonan, .tąs 
gerejasi, bes mat švarus miestas, 
tyras oras, sveikas ..gyvenimui, 
daug visokių patogumų, ^visokių 
darbų bei išdirbysčių. Jau vienas 
kitas atva^iavę'iš kitų kolonijų 
pradeda apsigyventi. Lietuviai 
gana puikiai ir pasiturinčiai gy
vena, nes beveik kiekvieųas>turi 
nuosavus namus, kiti ir po kelis. 
Kurie apsigyvena, tie jau iš Pi
tono nesikelia niekur, nes sako, 
kad už Daytoną gražesnios ir svei- 
kesnios vietos gyvenimui nėra*. 
Lietuviai katalikai turi kuo pasi
gerėti, nes turi dabar gražią baž
nytėlę.

i

*

tyvianis, Milte Juozas
1 . ' fcflais. ' . '■

■ 1 f ■ • ' I.. y ? ■ .. , t ,

Rugsėjo 'ii, 1923, 10 vaČ 
vhk mirė J;! Kovas' ŠVento 
Drančiškaus ligoninėje, Jer- 
seyCity,rNjX ' \

Šventos Atrhinties Juoza
po Kovo gyvenimas yra la
bai pavyzdingas, "tad pasi
ryžau jo gyvenimų plačiau 
išdėstyti. Tsik man trumpa 
žinių apie metus ir dienų jo 
gimimo gnpdyto-jų vardus 
ir' motinos pavardę, kas tai 
žino, meldžiu jnan pranešti 
tai veikiąus galėčiau pradėti, 
heš iki iš Lietuvos gausiu ži
nias, ilgai reikės laukti.

Tuomi kartu kiek žinau, 
tiek rašau. Juozas Kovąs_ 
atvykęs į Amerikų buvo ap
sigyvenęs New Britain’e, Ct. 
Dirbo fabrike. Man prirei
kus vargonininko, važiavau 
į‘ New Britain ir klausinėjau 
pas kų jis.stalavojosi, sura
dus paprašiau tų žmonių kad 
jį atsiųstų Waterburin. Jam 
pribuvus Waterburin ir ap
siėmus vargonininkauti ir 
kartu mokytojauti, buvo pa
klusnus ir ištikimas. Dievo 
namų sargas per 16 metų. 
Nors iš pradžių nebuvo pil
nai prisirengęs nei prie vie
no nei prie kito uždavinio, 
bet savo darbštumu ir nepa
prastais gabumais išsilavino 
ir atliko savo pareigas koge- 
riausia. Lapai išleidus tai
sykles tankiosios ir kasdie
ninės Komunijos ir man .pa
aiškinus žmonėms kelis kar- 
tu iš sakyklos, jis pajunko 
kasdien priimti Komunijų, o 
itas pasielgimas tai buvo'gra- 
žiaųsias -pavVzdis visai, para- 
pijai, apie per dešimts metų 
jis švietė visiems, nes), dau
gumas teisinasi sakydami: 
“Jei bažnyčios įarnai, kurie 
kasdien turi progų būti baž
nyčioje laike mišių,“ neina 
prie Komunijos, ! tai kaip 
mes' galime drįst .eiti kas
dien ? ” Man prasišalinus riš 
AVaterbury’o, jis buvo nu
vykęs į Du Bois, Da. pas/ku- 
nigų Urboną, ir ten tarna
vę kaipo vargonininkas ir 
mokytojas apie porų metų/ar 
daugiaus, Paskiaus darba-
......... ..., r. -.................- K-' ' ■ • . - 1
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STRAIPSNIS 5
Kūdikio maistą niekados nereikia pa- 

rijdkti/ iš vieno ar aviejų tik, valgių. 
Įvairumas reikalingas idant .suteikti 
visą statlmo medžigi). Vienodumas ir
gi išvengiamas. Vaiko maistas .turi kas 
dieną turėti bent vieną iš Šių valgių.

Javų, Ii* kitokių grudų; tie kurie tu
ri kevalus, kaip sėliuos, čieli\kviečlal, 
nepaliruotos ryžės, laiko savy vitami
nus ir yra rupus, kas neprileidžia prie 
užkietėjlmo.yudrių,BąržoYė—ypa tin
gai žalios, turtingos geleže, mineraluo
se ir vitaminuose—- taą y r arti vaisiuo
se, Niekados nereikia duoti saldainių 
tarpe valgių; bet galima duoti kaipo 
skąskonį po to kai suvalgyti pietys, 
Cukrų galinį dėti i koko,' pudingus ir 
vaisius. Piėuo ir kitužlnių riebalai ten
ka vaikams, bet jų nėra keptuose val
giuose. Mšsos labai mažą! reikia duo
ti pirm septynių mėtų.

Pienas yra geriausias ir svarbiausias 
maistas augančiam kūdikiu. Tai to
buliausias musų turimas maistas ir pi
giausias. Pienas turi grynno protei
no, kutis atstato sunaudotą medžiagą 
ir teikia medžiagos augančiam kuriui; 
riebalų, kurie! telkia kuro kūno, veiki
mam; karbohydratų esukro pavydale, 
kuris 4aip gi yra kuras; tik greičiau 
dega negu riebalai. Kiekvienam kūdi
kiui paprastai reikia duoti palntę per 
dieną. Borden’s Eagle Brand Pienas, 
du šaukštai atmiešti % -puoduko van
denė, suteikė daugeliui nedapengtų mo
kyklos, valkų svorio. O nedapenėjlmas 
yra uostąs ligoms.

Vaikas dažnai nemyli pieno vieno. 
Tad galima duoti su koko, kiauSinienė, 
sriubose sipetonėje ir tt; • Bei 'pavyz
džio" duodame du receptu:. >

Į^iavSinięiĮ§ (astfteniSJeas' receptas)
2 šaukštai Bordėn’s Eagle Brand
1 kiaušinis ■
1116 Šaukšto trintų riešutų 
TĮS puodelio vandens 
% šaukštuko yanilos.
Sumaišyk Eagle Brand .su vandeniu 

gerai. Įplak kiaušinį ir plak gerai.* 
Pridėk vanilą ir riešutus;' Kepk garu 
vidutiniškame karšty. Jei įbedus pei
lio galuiiė į.košelės vidurį peilis ueap- 
limpa, tai kepti užtenka.

Koko
3 šaukštai koke < ’ 
3" šaukštai’- cukraus 
Trupučiuką druskos
3 puodeliai verdančio vandens
1 puodelis Borden’s Eagle Brand.
Sumaišyk koko, cukrų ir druską; at- 

mlešk vandeniu, pilant po trupučiuką. 
Pavirink bent dvi. minutas, įpilk; pieną 
ir plak idant ant pavlršio (nepasida
rytų putų. Pasidaro skanesnis jei prieš 
padavimą įdedi pusę šaukštuko vani- 
los. • - ' •

Motinoms kurios turi kūdikius bet 
negali ją žindyti stipriai rekomenduo- 
pama Bordeji’s Eagle, Pienas dėl beaku
sių. t Tat puikiausias pienas sumaišytas 
su gryniausiu cukrum. Borden’s Eagfe 
Pienus yra maistas kuris stato vtikams, 
vikrias kojas ir stiprius kunus. Jis 
duoda vaikui svorio reikalingo jo svei
kumui.- Jį rekomenduoja gydytojai dėl 
jo aukštos kokybės? Jfel nežinai kaip 
vartoti Eaglę. Pieną, iškirpk kupopą iš 
.telpančių apgarsinimų ir gausi visai 
dykai informaCipas,, kaip prižiūrėti kū
dikį ir savą pačią. . .

. ■■ ■
Sktittylc Situos straiį^niu^ kas savaitS 

! . ir pasinėje ateičiai. . .
----------—

ŽAGARE, Šiaulių aps^r. _ Opa 
šultąitė paieškp savo brolių Juo
zo ir Prano Šulių, gyvenančių A- 
mesikoje išmetu. Atsiliepkit, ad-* 
resut O. Šultaitė, 33 Raktuves * • • 
g-vė, N. .Žagare, Šiaulių apskrities. 
LITHUANIA. • ,

numirę, jis buvo užėmęs yie- 
tų vargonininko ir mokytojo 
bent laiku vakacijos vaiku ir : 
koro švento Mykolo lietuviu 1 
parapijos Bayone, N. J., ka-; 
me' pasirgęs porų savaičių ir 
porų dienų apleido šį' pašau-, 
ii. / '- . .

Laidotuves.

Rugsėjo 12 d. po pietų par
gabeno jo lavonų iš ligonines 
’į Bayonnę, ir ant nakties 
pašarvojo ant- estrados nau
joje parapijos svetainėj e. 
Septintų valandą du kunigu: 
vietinis klebonas ir šveelas 
kun. Vaitys atgiedojo už mi
rusį Mišparus^ Žmones bu- 
dėjo ild 12. Ryte 7 valandų 
atlaike už mirusį mišias kun.' • •> 
Vaitys. 2 valandų 13 rug
sėjo atlaikyta su asista mi
šios. Kun,P. $auruskitis ee- 
lebrayo, kun. J. Šeštokas 
buvo diakonas įr kun. Vai
tys subdiakoRasį kun. .Ir 
Kelmelis magistras apeigų. 
Po Mišių išleido iš bažnyčios 
ir įdėjo į automobilį kuriuo- 
mi vėžė į Waterbučį, nes jis 
laip būvą išsireiškęs, kad 
geide, ten Jiūti palaidotas, 
kur prigulėjo prie daug, 
draugijų ir kuoilgiausia gy
veno. Rugsėjo. 14, Water- 
buryje vėl 9 jalanda tas pats 
kun. P. Saurusaitis laikė Mi
šias su iškilme, kun. V. Kar- 
kauskas buvo diakonu, kun. 
daktaras J. Navickas, buvo 
subdiakonas. • Po Mišių lei
do į kapus ir veik visi kuni
gai lydėjo. Per Mišias vai
kų ir žmonių bažnyčia buvo 
prikimšta. Visi vaikučiai ir 
minyškos mokytojos jo labai 
apgailestavo, kad tiek metų 
ten buvo pasidarbavęs taip 
pavyzdingai.

Tiek tuom sykiu.
Kun. P. Spvrusaitis.<

GRAND RAPIDS, MICHIGAN.

l

. 93-čios -kuop. 1923 metu 10 d. 
rugsėjo buvo mitingas Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos. . Buvo atė
ję naujų narių ir'norėjo prisirašy
ti prie Darbininkų Sąjungos. Kaip 
paaiškino pirmininkas, kad dabar 
reikią'“naujiems’nariams pirktis sū
rus* tai nauji nariai nesirašę prie 
mūsų šitos organizacijos. Ką mes 
turim daryt? Matome, kad reikia

-1

L i

:l

.+ '■'■ t
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Dytonietis/

L. D. S. 69 kps. įsteigtasis biu
ras ant pareikalavimo suteikia vi
sokias žinias ir patarimus privatiš- 
kai, viešai ir per laiškus, atlieka 
visokias darbus, kaip tai: siunti
me pinigu Lietuvon pigiausia 
kaina, atsitraukime giminių/ iš 
Lietuvos,• pagaminu visus reika
lingus dokumentus, patarnauja 
nuosavų namų įsigijimui pirkime, 
sudaro reikalingus dokumentus ir 
paroda ir .patarnauja paskolos ga
vime dėl narniĮ pirkimo, kurie no- 
rie nori tapti Amerikos piliečiais, 
tiems suteikia 'patarimus ir sutei
kia patarnavimus. Kuiye nori su
daryti kokius reikalingus doku
mentus pavedant savo nuosavybes 
Lietuvoj, teip-gi patarnauja. Čia 
galima gauti nusipirkti L. D. S.

* * x- *■

i

Išmoku Pinigais už LieWv<w 
, Laisvės Paskolos Bonų 

Kuponus,
Prinokusius liepos inčn. 1923 

su atsiskaitymu, arba iSsius* 
člu į Lietuvą giminėms sumose ' 

- litų. Lietuvos L. P. & Kuponai 
tai tikri pinigai ir siųskite 

P. MIKOLAINIS - 
53 Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.
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BAISI ŽMOGŽUDYSTE

J Porą' savaičių atgal, neto
li Lowell, Mass* Merrimack 

; upėje, rasta rankiny baksiu- 
moteries lavonas, be ko

jų, be rankų ir be galvos. ■ 
Sujudo kaip Bostono taip 

ir Lowell’io policija ir netru
kus surado antrą baksą su 
rankomis ir kojomis tos pa
čios moteries. Kadangi sun
ku buvo susekti, kas per moi 
teris buvo, tai tuo jaus, buvo 
paimtas naras ir paleistas į 
Upę ieškoti tos moteries gal
vos pėdsakų.

* i Išieškota visa upe toje a- 
pielinkeje, išgrosią visi krū- 

‘ mai, bet be pasekmm. ——.
* i

■—Galų gale pasigesta .kaž 
kokios moteries Wolschen- 
dorf. Tuoj aus jos vyrąs ir 
su simitmi'nuvyko į ligonbu- 
tį, kur buvo laikomas ras
tas lavonas ir pagal kaiku- 
rių ant rankų ženklų, paži
no, kad tai Mrs. Wolschen- 
dorf, moteris 52 metų senu
mo.

Tuom laiku susekta ir ldti. 
pėdsakai. Susekta, kas bu
vo savininku tų dviejų bak- 
sų. Gauta žinios, slaptu bū-, 

. &u, koks buvo numeris to au- 
tomobiliaus kuris tarne lai
ke buvo paupiu vaižavęs.

| ' ■ Rasta ir daugiau toje upėje" 
| riŠulių, pilnų kraujo ir daug 
| kitų dalykų susekta.
E ' -Savaitę atgal policija pa- 
| . skelbė vietos laikraščiuose, 
Į kad toji moteris žuvo auka 
f nelegalės'operacijos. Tosau- 
| kos kaltininku susekta kaž- I kokis Dr. Robb, turintis Bos- 
| tone savo ofisą. Iš pfadžių 

jo nesurasta, bet-vėliaus pat- 
. sai pasidavė į policijos ran
kas, aiškindamasis,. kad jis 
nėra kaltas, bet policija nu
mato, kad jis yra tuomi kal
tininku. Jis tuo jaus pasodin
tas kalėjunan ir laikomas ten 
be jokios parankos. Vėliau « 
paleistas Sūdė jus 8000 dol. 
pinigais.

Šiomis dienomis kažkok
sai Vnlliam Bowen, Brodge- 
waterJįo biznierius, 62 metų 
senis, norėjo nusižudyti, bet 
su laiuu sučiuptas ir atgau- 
dytas.. Pasirodė, kad ir jo 
būta kame tai 'prisidegusio 
prie to paties skandalo.

Policija vėliau sužinojo, 
. kad kartu SU Dr. Robb buvu
si kaž kokia moteris-nursė, 
kurios ir ieškoma po Bosto
nąir apielinkes.

x Apart Dr. Robb yra nužiū
rėtas ir i»r. Swope, pas ku
rį, sako’ ir buvo nuvežta nu
žudytoji moteris. Dr. Svvope 
gyvena Brocktone.

Kaip šis dalykas pasi
baigs, t tai sunku spėti. J ei
gų gfeitu laiku surastų mo 
terįmursę, kuri, menama,;’ 
dalyvavus nužudyme Mrs 
Vfolsebendoff, tai visas'da- 
lykas greitai paišketų, bet 
tos nesuradus, greičiau vis
kas pasiliks tamsybėje, kaip 
kad dabar yra. ;
j Sekančiame numeryje; bus 
dmtgiad - apie tą nežmonišką.

. atsitikimą*
Vakarykščio^ dienos įaik. 

rasenio&e _ pranešama, kad 
Dr* Robb jau vėl suareštilo

. tąi-i^^sadiidasJailėjiman
- - k.- ■'

fZ

«

*

f

p

. *

be kaucijos* JMkaltinRmąs sos|geĮe$ixjk$iiį 
užmušime Mrs. ’Wol8ehen- 
dorf pirmuoju laipsųįm jfo 
draugas,i Dr. Swope ir-gi ieš
komas ir jisai taipgi kaltina
mas tos rūšies prasižengime.

Apart Dr* Robb ir Dr. 
Swope, ieškoma yra Dr. 
Robb darbo pagelbininkė, 
uursė. jSpėjamąį kad pasta
roji spruko skersai Atlanti- 
ką. Nesuradus jos Naujoje 
Anglijoje ir Apielinkėse, bus 
siųsta radio į plaukiančius 
laivtis Europon ir bus jį su
laikyta grąžinimui. . Polici
ja žino, kas ji per viena, bet 
tuom tarpu slepia jos pavar
dę. _ * y

Wolscheiidorfas, nužudy
tosios vyras, skundžia- Dr* 
Robb $100,000 nuostolių, 
taip-gi Mr. Bowen, kuris me- 
gino savę nusinuodyti — pa
sipjauti, . bet suspėta: jis iš
gelbėti nuo to, 
nuostolių, už 
nuo jo pačios, 
ebendorf.

t*

Teismas žada būti spalių 
mėnesv. ‘‘ \

<' • l *
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LAIŠKAS Į REDAKCIJA
Jersey City, N. J.

Rugsėjo 16, 1923 
Gerb* redakcija

Darbininkas”
Gerb. Tamsta

Per jūsų , laikraštį malo
nėkit persergėt visuomenę 
nuo pirkimo nuo nežinomų 
ypatų Lietuvos paskolos 
‘‘bonus.”' Tiek daug apsi
reiškė tų bonų paskutiniais 
laikais, kad net svetimtau
čių vaikai nešioja po saubas 
ir krautuves lietuvių, parda
vinėdami ;$100 ir $50 bonus 
po- $5.00- ir mažiau. į Matyt 
tame kas nors neaiškaus y- 
ra: ar iš valdininkių , o gal 
koksai blogas žmogus pano
rėjo pasipelnyti? -

Su pagarba,, 
Kun. J. Krasnic^as, 

337 Woodwood St.* ,

ant $25,000 
p avilio j imą 

Mrs. Wo>

’ i
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PRISIDEJOPRIE * 
\ \

Milanas^ Italija. — Sena
torius Marconi, žinomasis 
bevielio teįegrafo išradėjas* 
prisidėjo prieYašistųįy t1-V \? 4 '

i

V

'.■GAISRAS.

Ęerkeleįf,~Cal —' Didis 
gaisras sunaikino keletu šim
tu namų. Nuostolių už daug 
milijonų dolerių. Du žmo
nes žuvo liepsnose, Gaisras 
prasidėjo už mieštoj kur iš
džiuvusi žolė buvo užsidegu
si. Vėjui pučiant tas gais
ras apėmė dideles plotybes, 
Sudegė dauff faianų. Galy 
fomijos ifniyersitetas ‘buvo 
pavojuje.

h

t-

'y

įo$ ambasadorius ir pakriti
kavus tenykščją^pądėtį.

KOLONIJŲ ATSTOVŲ 
KONBERĖNGIJA.

Loftfyon* Anglijos val
džia sušaukė konferencijų 
visų kolonijų. > Atstovai su
važiuos sostipėn sekančioje 
savait^&^-Pų?miitmė -kon
ferenciją prasidės spalio 1 d* 
Ją atidarys-Anglijos premje
ras Baldvzin. Jis išdės val
džios nusistatymą. Bus pa^ 
daryta dviejų metų užsieni
nių reikalų apžvalga*

11’i i .A 7

SUAREŠTAVO
EN-MINISTERIUS

London. — Iš Ispanijos 
ateina žinių, būk karinė val
džia suareštavo buvusius mi- 
nisterius.

Eina kitos žinios apie tai, 
būk naujoji valdžia tęsianti 
Morokokarų. Ten siųsianti 
150,000 kareivių.

X

I • ’ •

''MAISTO RIAUKS/.

Bertin. Brandenburgo 
provincijoj, Soraumieste 
buvo maisto riaušės, kur 12 
žmonių žuvų. •

NUOSTOLIAI APBR AU
LOS KOMPANIJŲ.

Japonijos apdraudos kom
panijos’turi baisius nuosto
lius dėl žemės drebėjimo., 
Gyvasties apdraudos kom
panijos turės išmokėti $25,- 
£00,000.

4

t

PAGERINS PADĖTI 
ANT ELLIŠ SALOS.

New York. ~ Iždo depart- 
mento sekretoriaus padėjė
jas buvo atsilankęs ant Ellis 
salos, kur’ ateiviai yra aprū
pinami. Yra jis pasakęs, jog 
valdžia skirs daugiau pini- 
gų tos salos reikalams. Val
džia sukrutus dėlto, kad at- 
silankęs ant tos salos Angli-'

7* ~*Y 4

g ’ Persikraustęs į nuosavus namus—naujo ofiso 
i ; ”
B 447 BROADWAY, t SOUTH BOSTON, MAfl&
Įūt ■ * > • __ t

w ’ Tarpe FirDorobeiterBtreetg.

MARŠRUTAS !
' Kuu’ f. KEMĖŠIS, L. D. K. S. 

reikalais lankysis žiose lietuvių 
kolionijose:
. Rugsėjo 20, Silver Creek, Pa.

Rugsėjo 21, Mtoersville, Pa*
Rugsėjo 22, Girardville, Pa.
Rugsėjo 23, Philadelphia, Pa.
Rugsėjo 24, Philadelphia, Pa.

_ Rugsėjo 25, Ohester, Pa.
Rugsėjo 26, Easton, Pa. 
Rugsėjo 27, 0. Brooklyn, N. Y. 
Rugsėjo 28, Harrison, N. J.----- -
Rugsėjo 30, Baltimore, Md.

4? '

DR. A. J. GORMAH
(GUMAUSKAS)

D A NT Į S TAS
■ ----- - -----  \'r

Tel. Brockton 5112—W.

(Kampas Broad gtreet)'
705 Mato St., Montello, Ma«.

i J

T ....■■iči

GEORGE H. SHIELŪS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Buildlng 
294 Washlngton Stroet 

boston,mass.
Valandos: 9 A M. l(d B:8O P. M. 

Gl/ventow v<eta '
10 WiKTH»op Stmut, EU.it Boston 

Tel. BJaat Boston 152—J, 
Tel. Main 2488

\ «

i . Tat. Bo* Bovton 270

J.lACDONELL.M.D.
Oftip Vaiasdmš . i 

Rytai* Iki 9 vok Po pietą runr l—A' 
Vakarai* nuo B 1U 9* ,

M Irouhray, So* Borto** ]

4 9

i

=}
g

K1IESKAU F. MItoškos, seiliau gy« 
veno 346 Downing St., Pltfeburgh, Pa, 
Malones atsišaukti.

Taip-gi Ieškau V. (lervatavičiuus. Se- 
jiląu-gyyeao_3(^Jfeach,_ŠtjU Indiana 
Harbor, Ind. / ’

Kas juos žtiio ar jie patįs lai atsišau
kta, ' ‘ ’

B. DAUNORAVIčIA
233 Fernon St* Phtladelpliia, Fa. (15)

ITeL So. Boirton *211 !
LlMTtrVYS DANTISTAS r

DR. m; V. CASPER !
r(KASPARAVlčIū8y , į|

Laikinai perkėla ofisą po Ms* f t 
425 BaoAbVAY, So. BobtožT, XQuM* | Į 
-------------O/<«o Vnlflndoi t------- . | į 
Nno 10 Iki 12:30 ryte ir nhu X:Ho i 

: iki širw6:30 iki 9 v*vate--- ; I
Ofisą* uždarytas rabato* vakarai* | į

< ir nedaliomis. ,ig

i

>

I

- *

DOVANOMS

FONTAllNį 
PLUNKSNį

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

Kainos Prieinamos.
ReikalaukKatalogo. 

“DARBININKAS, 
866 Broadway

, . . Boston 27, Mass.

r

iSKAlT YMELI AI | 
| ' NAUJA KNYGAS! g 
g, Joje telpa daugiau kaip J 
1100 trumpų pasakaičių J 
I 150 pusi.' 45 centai , jį

I
r DARBININKAS g .
Į 366 Broadaty, Boston 21, Mass S -

■ ) ; 1

i

•B ■. ■'
s- 
w

VIENINTELIS ,

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS
visokią žolių*, sakną* žiedų ir tt

Geriausios Palangos Trejaukos, stam
bi, 60c. už pakeli arba 6 už $3.30.- 

Puplaiškių pakelis 35c. arba 6.už $1.75; 
Trukžolių 30c. pakutis arba 6 už $1,40 

žoles sutaisytos nuo nervą, išgąsties. 
nuomario, galvos svaigimo Ir ausyse 
ūžimo. Tai yra vienos iš geriausių 
mediciną nuo visokią nervą suirimo, 
su lietuvišku nurodymu kaip vartoti; 
pakelis 85c., 6 už $4.50.

'knyga “Daktaras Namuose” aprašo 
visokias Žoles ir su daugeliu naudin 
gą- receptą — $1.00.

Mestis gydanti visokius-niežulius b 
odos išbėrimus, dėžute $2.50,

Brukuoti laiškai tžvynšn rašyti, tn 
žinąs 65c,

Viskas būna su prlsluntlmo? kaštais

M. ZUKAITIS,
449 Hudson Avė.* Rochester, N. Y

*
4;.. ----- r - *

K Metu South Bostone ■0B.tt.SW I 

AKIŲ SPECIALISTAS f j 
199* W. BEOADWAY | 

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7v. vak. |

IToI. go. Boiton 2488

DR. J, C. LANDŽIUS

.". (Kampas G St Ir BroadwayJ ' 
VALANDOS! 9—11, 2—4* 7—9

LIHTUVI8 GYDYTOJAM IH 
CHIRŪBGAS.

506 BEOADWAY, 
BOUTHEOSTON, MAM.

- « NbvBciandGoki turi daugiau anglies'— ge-
* ' . riausios kuro dalies.

____  * *.»» I ■ 1

NSrSteMiDCč*® turi mažiau pelenų—nerei-; 
s • kia išmesti. . I

' HBM&iGiaNPGoKE ilgiau kūrenasi nėgadinda- 
,mi nėį sien;, nei grotų peč j

MAŽI—DIDESNI—DIDELI |

New England Coke
111 DEVONSHIRE ST*, BOSTON, MASS. 
Main. 8532 —TELEFONAI— Main 2723

< . »*

g

IŠRENDAVOJIMUJ
TRYS KAMBARIAI, elektra, ge
ra vieta vyrui ir moteriai, kurie 
abu dirba. Komunikacija gera į 
visas dalis Bostono, Atsišaukite; 
3 ROWE ST*, DORCHESTER, 
MASS/

i

i

I

%

t <Wm. BLBOYIiE)Manager
’g 541-W BAgT BRO^^AV,

’ f

v ■ -.
■ A ' • A

^,'1’ ' -r
X

GAUS PO $1.25 VAUAU-
DOJ.

Dar Vienas Naujas Biznis
Del parankumo So. Bostono

. I

rydami čionai 

z .

Iš VISUR
'Pardavimui pas Jusą Krautuvininką ‘ ' Penklą kokybių
' KLAUSK GELTONO SU RAUDONA JUOSTELE PAIŠELIO

' EAGLE MIKADO
baole pencil coaipakY nevvyork '

f;

18 iki 30 jnetiĮ amžiaus dirbti dirb
tuvėje. Darbo žinojimas nereika
lingas.. Mokama laike moldnimo- 
si.

AMERICAN RUBBER OO., 
Netoli Kendall Sq., .

Cambridge, Mass

NEPRIPAŽINO 
ĮSTATYMO.

Toronto, G cm. — Šio mies
to teisėjas Orde nepripažino 
įstatymo, varžančio streikus.

BARBAI EME MAŽĖTI

Alb&ny, N. Y. — Per rug
pjūčio mėnesį Šios valstijos 
pramonėse darbai šiek tiek 
sumažėjo* ..Tečiau žyniaus 
nedarbo dar neapsireiškė. 
Nėra pramatoma, kad ne
darbas didės.

Neui York. -f Rakandų 
darbininkai, prigulintieji 
prie karpenterių unijos lai
mėjo algų pakėlimą. Gaus 
-po $l'.25-vaBndų. IŠ to pa
sinaudos 2$D0 darbininkų*;.

' ■ ...n,.7

KIEK DIRBA PRIE 
GELEŽINKELIŲ.

WaMihtįt'o^ —Tnter statė- 
Cbmmerce Commission skel
bia, jog birželio mėnesį dar- 
bininktj pr ie pirmo sies .kle- * į. • . ’ t

-4-.
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MOTO*‘tt 
T 
T❖ «. ..........
♦>' tai mes esame pasirįžę patarnauti Buick ir vartotojams 'su naujais paranktimais atida- 

rydami čionai . ’
€♦ BUICK SALES ROOM AND BUICK SERVICE STATION

• C* ■ * ■(Buick Pardavimo Kambarys ir Patarnavimo Stotis) f ;
♦> . Dabar jau pradčjomė parįhioti 192£ meto naujus Btiick automobilius, su keturiais 

breikais* tai yra pirmutiniai Amerikos automobiliai kurie jau yra apsaugoti nuo čiuožt* 
V mo (skki). Į' • .
♦J* BAUGIAUSIAS AMERIKOJE AUTOMOBILIS VAŽIUOTI DABAR, YRA-BWK ♦>

? y ; Vidmihios ’ klesos automobilius Amerikoje yra šiemet pigiausis Buick -
* A Gražumas iš visą Amerikos automobilių yra šiemet gražiausias Buick. 

Todėl mes visus kviečiame jmt War pamatyti ir .pabandyti važiuoti sii.naujos ma- 
os 1924 metą keturių bruko %, Bui&to.

Mės įmainomesenus automobilius ant naują* ir senus parduodami už pigiau negu ąfr 
' toums patiems-kainuoja, 'dėlto kad mes galėtumo, tuotni patarnavimu,jšsidirlįti .sau bte* 
,nį it žmonėms pigą ir gerą patarnavimą iš niūsų lietuvių, **•

MOTOR SALES1KOMPANIJOS
• -T- ■ >*«•.-. 1 , j.- , '

BOSTON, $
, /1 iv. - 1 - ilsP. -

' žmonėms
 . f . . . .

Atsidarys Spalio' 1 dieną, šią metą
Kadangi šimtai žmonitį-vartoja Buick dutę^nobilius ir dėl .mažiausio pataisymo ar

ba nupirkimo daliu turi sugaišti daug laiko nuvažiuoti ir parvažiuoti į kitą šoną miesto,

. t ■tV dos 1924 metą keturią brake^ 
•. "nmUnnmi* snuna juitorni

5*. ■.
*? ■
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REIKALINGOS MERGINOS
Reikalingos lietuvaite, kurtos nori®-' 

tą užsidirbti dienomis ar vakarais, par
davinėjant Silkines pančiakns. Duoda
mas labai geras nuošimtis. Kuikurio> 
mergaites pelno vienu vakaru nuo S iki 
10 dol. Atsišaukite greita!.

NOE EQUL HOSIERY MILLS 
639—10 Littte Bidg. klausk MRS. J, 
E. mWER, Boston* -Mass.. (183

NAMAI--MORGIČIAI
Parduodu namus ir parūpinu 

mortgičitis^ Visais pirkimo, par. 
daviino ir įvairiais kitais \reika- 

• Jais kreipkitės pas manę.

1 A. F. KNEIŽYS,
494 Broadway, So. Boston, Mass. 

. Tel. B. B* 0770

PARSMDA PIGIAI
CITY POINT’E, 4-riv šeimyną, 

18 kambarią, kampinis namas par
siduoda pigiai. Kiekvienai Šeimy
nai atskiros durys. Šis namas sto
vi paMame pajitey ir naša 
peln>..

3 šeimynų, 11 kambarių,- su Jai- 
kuriais įtaisymais. Kaina $4,500.

494 Broadway* So. Boston, Mass. 
Tel. S. B. 0770

arba 808 E. 9-th St.* So. Boston.
• • Tel. S. B, 1698*

PARSIDUODA
KRIAUaiAUS- DIRBTUVĖ 

Sanas* gerai išdirbtas bižnto. PttotasHs; 
ptirdavlttto Hcnatvč Ir ilrgAJllavlmns* ...... . .. . , - 32 Artlunv

(W
l :■

V

«

Atsismtkito: J* A, 
teito*

t ■ • >

DID. LIET. KUM. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Vincas Zaleckis,' k 
81 Mercer St, So. Boston, Ma*** 

VICE-PIRM. — Antanas Pastolis, 
146 Bowen St* So. Boston, Mau* 

PROT. RAST. — Antanas MaceJunaZ, 
450 E. 7-th gt, So. Boston, Man*.

FĮN. RAST, — Juozapas Vinkevičius, 
906 E, B’vvay, So. Boston, Mass* 

KASIEBIŪS — Andrius Zalleckas,
* 307 E. 9-th St., So. Bosrton* Maao, 
maršalka — Aleksandra Jalmokaz,

115 Granite St, So, Boston* Maso, 
D. D., K. Keistučio dr-ja laiko mčne* 

ainius susirinkimus kas pirmą nedek 
dieni kiekvieno mSneslo po No, 694 
Washlngton St., Boston, Maus., 6-tą ▼, 
vakare. Ateidami drauge ir naują na» 
rlą su savim atsiveskite prie musą dr» 
Jos prirašyti.

IV. JONO E V. BL. PAiELP&ĖS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRMININKAS — L L. Petrauskas,

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

. 492 H. 7-th St, So, Boston* Mass*
PROT. RAST..— Julius' Savickas,

111 Bowen St, So. Boston* Mass. 
m< RAŠTININKAS — J. Svagždyz,
• 171 W. 5-th St, So. Boston, Ma»* 
KASIERIUS — A* NaudMlunas,

885 E. Broadway, S. Boston* MaUį 
MAUfiALKA — J. Zaikto.

7 Wln«eld St, So, Boston* Maz*. 
Draugija laiko sunirlnkirnuB kas trečią 
nedSIdlen) kiekvieno mBneelo, 2-rą vai* 
po pietą Iv, Petro parapijos •al6j, 493 
H* Seventb St, South Boston, Man*

’ - - y

IV; ELZBIETOS DRAUGIJOJ 
HARTFORD, CONNECTIOŪT 

VALDYBOS ADRESAI
Elib. MtolnlMenS, pirmlnlnfce,

44 Cedar $t„ Hartford, Conn.
O. Lublcktene, vtoe-pirminlnkS,

90 Sheldon Street, Hartford, Conū.
P. Lablcklen?, lJdlnlnk?,

44 Madlsott St, HardbsA Conn. 
Marijona Katkauskalto. fIn. raštininke,

16 Attentte SU Hartford, Conn. 
R* .Puūdztonč, prot raštintnkS, j

19 Walcott St, Hartford, Conn. 
Sioa draugijos rarirliiklmai būna ko* 
antrą įiedgldlenj kiekviena atonla 
boknytinaje «d6jo. <
--7-— —-—— ■- ----r -- .
iV. KAZMBBO B. K* DiaOl 

SOUTH BOSTON, MASĖ. 
VALDYBOS ANTRAiAI.

PIRMININKAS « VI. Ptul*wkw»,
314n 8-th St Tek So. B. 3335—H 

VICE-PIRM. J. JzruAa, ■
440 E. 8-th St* So. Boetou, M»W 

PROT. RAST. A* Janašonto,
1428 ColumbU Rd, S. Bo#t»* MtM 

m KAŠT.- K* KlŽkto,
428 E, 8-th St, So. Boston, 

I1DININKA8 K ŠVMridl*.
.111 Bowen gt, So. BMton, MMM 

TVARKDARIS — P. L*ui»m
W K- Pittb su So. Bcmtoū Mm 

DRAUGIJOS annlM ttltoiM .
8M 8& MUK IM

Drttottj* savo tuzirtnktmm Uito X 
totkvtoftė utoMo W 

po ptotą, parapijai zretzlMJ* 8M 1 
ttovtnth St. Ikwton» Mmb.
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