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Organu Amerikoj Li>ė«vig 

Bymo Katalikų StMufr 

Juozapo Darbininkų 
Sąjungom

KaUlitari turi suprastu kad ją 
sukos ir pasišventimaB' dėl katali
ką spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmončms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indą ir 
net negu bažnytinės apeigos.) Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes > 
negalimu tikėtis, sulaukti spaudos ‘ 
kuri'atatiktą Kataliką Bažnyčios 
■rimtybei ir pajėgoms. Žmonią 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už? 
daviniu.

Vyskupas Kiliau.

DAEBINrSKAS
_ _ * _ ™ Eiwa^—

UTA.RNINKAIS, KETVERGAI8 IR 
SUKTOMIS,

Metama >»’. .rvOM ffifii* ..H-W
UžrubeSy metams ...........

DARBININKAS
B66 Broadway> Boston 27, Kam. 

’ *$91, Buuth Baitam 6t0.

Kaina 4 centai

PRIEŠ “INJUNCTION’ftS” KOOPERATORIŲ
...... * »

CHICĄGO; Ilk—Illinois val
stijos Joint Labor Board aštriai 
paSffierk^^injuncGon^uK^VP^ 

a reiškė, kad teisėjai iš'dnodan- 
tys ‘<injunetion,tts,> prieš dar
bininkus yra didžiausi laisvės 
varžytojai Amerike.. Nurodo; 
kad “injunction’ais” atgaivi
nama senovės karalių sauvalės. 
Tada karaliai galėdavo bite ka
da bile kokią prokleinaciją pa
skelbti ir ji stodavo įstatymu. 
To ~ pat atsiekiama “ injunc- 
tįon’ais.” Ii? visada-tos prie
mones: griebiamasi tik prieš 
darbinįnkus. Vartojama per 

‘ streikus ir kitais atsitikimais.
Teisėjas gali . uždrausti strei-

■ kuojančius darbininkus' ’pikie-
tuoti., daryti susirinkimus, ga
li varžyti spaudos ir žodžio lais
vę* gali neleisti prie uni ją dė
tis. -

t .
■ Šitokiam laisvės varžymui 

nėra jokio pateisinimo. Kon
stitucija to neleidžia ir atpenč 

^Konstitucija tokiai sauvaliaį. 
priešinga. Nei vienos valstijos 
konstitucija to nedaleidžia. Y- 
ra įstatymas vadinamas “equi-

■ ty injunėtion.” Tuoini įstaty
mu aiškiai pabriežiama, kad 
tas galima vartoti tik nuosavy
bei apsaugoti. Iki 1890 m. tei
sėjai tam tik ir naudojo šitą į-

■ statymą. -Vėliau,'vienok, įsi
galint kapitalistą sauvaliai ar
šesnieji teisėjai’ tą įstatymą 
praplėtė iki negalimą ribą. Tuo 
įstatymu remiantis norima nu
statyti santikiiis'darbdavių su 
darbininkais, varžoma asmens 
•laisvėir smaugiama darbinin
kai, kada jie kovoja prieš ga- 

• lingus kapitalistus.
• Darbininką unijos griežtai 
nusistatė prieš “injunėtion’us” 
ir tuomi netik savo teises gina, 
bet gina Amerikos konstituci- 
ja- '

SUVAŽIAVIMAS.

: E. ST. LOUIS, III.—.Šio 
nienesiopradziojecia įvyki ko- 
operatorių. suvažiavimas. Da-? 
lyvavo vidurinių valstiją ko- 
operatoriai. Tai buvo metinis 
Centrai _ Statės Cooperative 
iVliolesale Soeiety sttvažiayL 
inas.

Delegatai atstovavo 50 ko
operatyvišką draugiją; Tos 
draugijos turi 15,000 koopera- 
torią įvairiose centralinėse val
stijose.

f /

Suvažiavimas nutarė vesti 
plačią agitaciją už kooperaėi- 
jąs.. Svarbiausias agitacijos 
laukas* Ims Illinois valstijos 
mainieiiair kuriu yra tūkstfe- 

’ciai.
illinois valstija yra svarbiau

siu punktu kooperatyvio judė
jimo Centralinėse Valstijose.

JoJin II. Wall?er, Illinois 
valstijos Darbo Uederacijos 
prezidentas, yra sykiu Centrai 
Cooperative AVIiolesale^SociŠtV 
prezidentas. Jis dalyvavo su
važiavime. Jis turi daug žinią 
apie kooperacijas ir turi paty
rimo, nui senai dalyvaudamas 
kooperatyviame judėjime.

Toji kooperatyve organizaci
ja yra pastatyta grynai ant 
Roclidale’io principą. Tie prin
cipai buvo primti tik metai tam 
atgal. ..

Suvažiavimas nutarė lavinti 
pooperatorią, mokyti vytus ir 
moteris kooperacijos pamatą ir 
rengti. kooperatyvišką krautu- 
yną vedėjus. Nutarė padidin
ti agitaciją su tikslu, kad už
kariauti Ameriką kooperacijai.

Tas tepasiekiama' užmtere- 
suojant kooperacija plačiąją 
visuomenę.? .

: PAŠVITINYS, Šauliu apsk. 
Pas mumis pamažii prekybą i- 
ina jau į savo'ravo rankas savo 
žmonės. Taip Liepos men. į- 
steigė krautuvę-įvairią prekią 
Leonas Kryževičius. Su įstei
gimu (jo krautuvėj claug pre
kią ir kiti pirkliai lietuviai, 
lafvys ir žydai, net ir Varto
toją Bendrovė, — priversti bu
vo pradėti • pardavinėti pigiau, 
kad prisitaikinti prie kainą* 
Kryževičiaus krautuvės, kur 
daug’: ‘.pigiau. Kaipo pavyzdys 
galima nurodyti: druska, deg
tukai, cigaretai, popierosai ir 
siūlai, muilas ir t. t. Ir dabar 
daug prekių pas jį gaunama pi
giau, negu kitose krautuvėse ir 
paklaususiems. Kryževičiaus 
krautuvėje gaunami m geri lai
kraščiai: Vienybėj Viensėdis,: 
Ūkininkas, Lietuva. Tarpinin
kaus pirkti'atskirais numeriais 
ir užsirašyti. Išrašo tuos laik- 
raščius veltui, t, y. — neimant 
jokio užmokesnio už išfašymą. 
Dieve Įiadėk jam! .

--^TEPItAUKE. T^rapsk* 

Čionai parapijinią kapinių vi
duje didžiausia betvarkė, rodo
si, kad. būtą žydą kapai, kas 
kaip nori, papuolamai Iaįdoja, 
jokio grožio ' nėra, karklais, 
krūmais apaugę, be jokio tako. 
Vietos klebonas panorėjo su-

• f

tvarkyti, kad būtu madonų ilžen- 
gus atlankyti iniiusiuosius, bet; 
parapijiečiai užsispyrė visomis 
keturiomis, neleido- net tiesaus 
kelelio per kapus padaryti. Vie
nas užsispyrimo pavyzdys. Kle
bonas atidavė- vienam neturtė
liui žmogeliui, nupjauti nuo ka- 
pinią'žolę, už atvežimą’ kapinią 
ap taisymui žvyro; vietiniai 
žmonelės to vargdienio šieną 
apibarstė žemėmis.
r • . * •1 i

LIETUVOS.
t .

NEATSARGUMO AUKOS

PLATELIAI (Kretingos ap-. 
skįičio••) ’ Bebrungieną kaime 
liepos ni, Ig. .Liaučiaus sude- 
gė dienos metu baigiamos nau- 
jai pataisyti trobos, ir kūtes, 
daržinės'ir žardinė. Ugnis ki- t. 
tusi iš stalių neatsargumo. 
Dauginus atsargumo su papiro
sais! > .

______

B
KONTANČIAI, Telšią apsk. 

Šitas 'kampelis visai, ramiai 
miega letargo miegu. Nė vie
nos "katalikiškos draugijos nė- 
.raf kiikraščią visai mažai skai
to, girdėti žmonės skundžiasi 
vadą nesą, Ūatįs būkite ya- 
dais. ■/ . ,

Laikas, oi laikas pabusti iš 
miego ir rauti'visokias tanisv- 
bės—girtuoklybėsp apaštalą į- 
leistas šaknis.

.*
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VAGYSTĖS.

JURGĖNŲ kaime; Salako 
valsčiuje pavogS iš tvarto kar- 
Vagys susekti"irlkarvė sūraąta 
net leriką-pusėje^VVoge lenką 

kareiviai ir B. kaimo našlė S.

e #
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DARBĄ UŽBAIGUS.
, . -r

:—Her-rugsėjį -mėnesį-prie-I*r-ID- 
K. S. prisirašė 19' nauju ščri- 
ninką.v Jie paėmė 33 šėruk 
Gatavais pinigais sumokėjo 
$140 00; namo bonais $25.0(7,

’ Spalią 1 d. 1923 m, L. D. K. 
S. padėtis buvo tokia:

Šėrininku .... 
Parduotą Šerą

Gatavais pinigais gau-
« »• » > » • i

Liko skolingi.___
Namo Bonais ir
skolą kvitomiš...

...126
....•555

.*.$1,105.00
/

pa- 
... 1,615.00

50.00

KATALIKŲGERBUVIO TA- 
RYBOS KONFERENCIJA
Amerikon kataliką kierarclii- 

jos ^ištrinkime Vašingtone -

uolai O’Coilnell ir Doiigheilv, 
10 ark i vyskupų ir 53 vyskupai. 
Pajuos delegatas arkivyskupas 
Eumaspni-Biandi skaito Šven
to Tėvo .laiškų, kuru reiškė A- ’* - « ’ 
nierikos katalikams padėką ifž 
sandarbininkaviiną ' gelbiant 
Rusiją ir Centro Europą ir pra-’ 
še tolimesnės pagelbės, ypač 
turint omeny Japoni jošnelai
mė: •

Kataliką Tautines, Gerbūvio . 
Tarybos vardas tapo pennainy.

(Kauno’ “Vienybe”)
— »j ■ 1 ■■ iT 1 . ■ .',1 i,-

NELAIMĖ LAIDOTUVĖSE .
DET^OIT,~~MĮeli. — Bely- 

dint numirėlį į*, kapines ištiko 
ntelaimė, kurioj žuvo penki 
žmoiiės. Bevairuojant ^er gele
žinkelį traukinys vieną auto- 
mobilią- pagavo su penkiais 
žmonėmis ir visus' užmušė.

ti jos dvasią, taisykles^ nurody
ti jos uždavinius ir galimybes; 
kitaip sakant man rūpėjo pa
duoti darbininkams- medžiagos 
apsvarstymams. Pasakiau 59 
prakalbas, kuriose daugiausia 
apie kooperaciją ir kalbėjau. 
Jeigu man pasisekė indeli "į 
klausytoją širdis bent keletą 
gerą minčią apie kooperaciją— 
tai'tdš mintys kaip geras grū- 

įima pasigirti. Ypač daug'ėdim'^r^ūtįityje be abejo isdues 
buvo laukta, kad. Šerą kapitalo. savo vaisią. Man rūpėjo pa
bus žymiai daugiau sukelta. <teti kooperacijos judėjimui 

ę. tesukelia Jb broką tarpe idėjinį pib 
matą. Gal kiliems jau leng
viau bus statyti, ant to pamato 
imamas, tai yra nauja, galin
ga, stiprį ir skaitlinga' L. 1). 
K. S, ’ ’ . 1

* Kun. F. Kemėšis, 
Caktet Ilall, Catli. Univ., 

AVashingfon, D. C.
1923 m. spalių’2-d.

limai nedraugingai ir neman
dagiai, kad nuolat buvo iš Ją 
prašoma koldą. atsižadėjimą ar 
auką, bet kad į ją prašymus ir 
teisėtus pageidavimus •dažnai 
nebuvo visai atsižiūrima, kat-

> . T1
tais net į ją laiškus/nebūdavo 
atsakoma. Tie pritvinkę mo
raliai pūliai pratiykšdavo maž
ne visur,' lęur tik teko atsihm-„ 
kvti.

•Visa tai matydamas, aš bu
vau priverstas šiek tiek pa
keisti saim vasaros .darbuotes 
pieną.' Visi^pirma tad dėjau 
pastangą išaiškinti kooperaci
joj judėjimo pamatus, nusvies- ms Į Kataliką Tautinę tlerbu-

Išviso......... $2,770.00
d r

- Tiek tesukėliau kapitalo šią 
vasarą "Lietuvią Darbininką 
Koopėratyvei Sąjungai.... Beje
— dar laikraščio1 gerinimo Įbri
dau surinkau $713.31.

■m i.

Baigęsi vasara, baigėsi ir 
mano darbas. Apčiuopiamais 
remiltatals, .rodos, nebūtą ga

GAUS PO $9.00 DIENOJ.’• • • i
lYASIlINGTON. — Popie- 

ruotojų nnija padarė naują su
tartį su darbdaviais, Darbinin
kai pagal tą sutarti gaus po $9 
dienoj; • ’. . ,

NEDARBASPRASIDEDA.

“ MANCHESTER, N* H.— 
Didžiosios bovelninės audimi
nėspradėjo -sulaikyti darbus. 
xAmoskeag‘ kompanija paleido 
10,0(1(1 darbininką. Tas skai
čius sudaro aštuntą miesto gy
ventoją dalį. Kompanija skel
bia, jog per pereitus motus tu-

IŠ DARBININKŲ
SUVAŽIAVIMO.

PORTLAND, Ore. — Ameri-. 
kos Darbo Federaci jos suvaBa .̂ 
viniaš nepasijudino iš senąją 

. pamatu.- Nenutarė eiti politi- 
kbn ir organizuoti savo darbi- 
ninkiką partiją, Suvažiavimas 
pripažino, kad .darbininkai su- 
šidTganizuoi^imi f stiprias uni
jas daugiau gali sau padaryti, 

. negu išėję į politikos lauką,
1 Š’uvaži avimas pasmerkė Aug-1

ščiausiojo Teismo nutarimą pa-

.. ' • -.v,.. . i Dirbtuvės uždarytos neaprb
.Pi-®, GWPWS įtarum ,teįM. ; : . * ■ .

fariĮtaimt kongres,} »■ Meto- Antra (tt(Wp ,fo m5Mo pi,v 
Vmk ntĮMįtf Jeverykij. shivfmo yramo 

į.. mi. «omw IKi^kę, ^4 (a_ Wrai geni. . ;. 
kad... rūpinasi repreželitnoi ją ta
me kongrese*
. Vieną rytą delegatai, slioję 
posėdžią salėn rado bolšovistb 
,nį plakatą smantraščįu: ‘-‘Hl'op 

« Hompėrs tro m šabo taging $o>.
viet Russia.”

SUSIPYKO SU FINLANDIJA
MASKVA* — Rusijos sovie

lą valdžia, susipyko su Ėinlan- 
dija. Finlandijos parubežyje 
tapo užmuštas vienas rubeži- 
nės komisijos narys* Galvažu
džiai pabėgę Tinlandijon. Ru
sija pareikalavo iižganapada- 
rymo iš iTnlandijos, Tai nesu
tikus, Rusija pertraukė su Ein- 
landi ja diplomatinius ryšius./

•\ .......... . ,*• •

' VĖL SUSITAIKĖ.
BERLĮN. ~ Voltietyos pat-.- 

tijos susitaikė ir sii Stresęmanu 
sudarė miništeuįą kabinetą- iš 
keturią partiją*" . -

ATVEŽĖ LIETUVIŲ*
YORK.;— Laivu Mau- 

retantk atvažiavo 1:688 pasažie- 
rią. Tarp., ją buvo 8$-pasiiže- 
rini iš Lietuvos ir Anglijos ex- 
pretuieras Lkyd Georgo.

PAVOJUS NUO DŽIOVOS

‘ . VI.ENNA, Austrija. — Aus
trijos • sostinėje turbūt yra di
džiausias džiovos lizdas. Pasak’ 
vieno -vietos daktaro pasakymo 
džiova iš Vienuos gruntuoja ne

Į • -

vien sostinės apylinkėms, bet 
visai Austrijai ir.net visai Eu
ropai. . Taip ten dedasi , dėlto, 
kad per 8 metus 75 nuoš., to 
miesto gyventoją gyveno neda- 
valgydami; Pieno mieste veik 
negalima gauti,

Kaikurią salią labdaringos 
•organizacijos rupįnasi to mies
to biednuomene. Tarpe tokią 
yra Amerikos Krekeriai. Ją 
pastangomis- buvo nuipirkta 2,- 
000 karvią, kurios duoda apie 
7,700 kvortą pieno dienoj* Tas 
pienas dalinamas Tigoninnėms 
ir b iednuomenės vaikams mai
tinti. Šitas labdaringas darbas 
Kvakeriains atseina $50,000 
kasmet ‘ '

Kodel tiek nedaug. _________
Priežastys buvo šios:.

- ’ c . . ■

; 1) Žąionės labai įvarginti ir 
užvilti įvairiu hendroyią (kor- 
poraciją) į kurias sukišę, šiaip 
ar. taip, keletą mil i joną dolerią: 
naudos iš ją maža tematėį o 
daugelio pinigai ir visai jau žu-

2} Labai nedidelis skaičius 
darbininką jau supranta ko
operaciją ir tiki į jos ateitį. I)L 
dėlė didžiuma dar nemato di-. 
delio skirtumo tarp korporaci
ją ir kooperaciją. Jie ima dm 
lyką gana praktiškai, nusima
nydami, kad#jeigu ir. koopera
cija bus vedama Jiurbiškai ar
ba besąžiniškai—vis viena nie
ko gero iš jos nebus. Gi kad 
nauji (žmonės, nauja dvasia ir 
nauja tvarka gali ateiti — ta
me jie nenori taip lengvai pa-, 
tikėti,, nes kol kas ir savo šir
dyje jokio naujumo nejaučia..

3) Labai žymus skaičius L. 
D. S. narią po visas kolonijas 
pereitais laikais, (šiek tiek‘to
limesnėje praeityje) yra prity
rę įvairią nemalonumą iš pusės 
L. D* S, centro* .Tie jaučia; kad 
su jais būdavo kartais elgiii-

vio Konferenciją. (National 
Catliolic MWare •Cūnference)* 
Ši. permaina ' padaryta’ tam, 
kad tarybos (Council) vutdas 
nebūtą kartais pavartotas jo 
bažnytinėje prąsmėje.

Taip kitą dienotvarkės punk- • 
tą tartasi <tpie misijas ir Kata- ■ 
iiką Universito padidmįmą, ku
rio projektai pasiąsti šventam 
Tėvui užtvirtinti*. Pasmerkta 
visokie agentai, kurie apgait-- 
tlinėja kataliką . visuomenę ' 
rinkdami neva prenumeratą- 
kataliką laikraščiams 
nyri oms hei-niisijoms, 
kunigams persergėti
nuo panašią išnaudotoją. Nu
taria-laikyti novenas už pašau- . 
Jią tajką ir ramybę. Šios nevė
lios bus nuo spalio 24 <L iki lap
kričio 1 d. po promocija Kata
likių Moterų Tautinės Tarybos.

M »• *

ar baž- 
fsakyta 
žmones

*

TURĖS -REFERENDUMĄ.
Al^STA^K—Maino vai- 

st i jos . Darbo. Federacija ‘ turės 
referendumų spalio 16 d, 48 .va

landą .darbo savaitės .veikale.
r

***»
'1

* z

KAIPPASVEIKINO,‘ *. • *
NEW ’ YORkT Attglįjoš . 

buvusls pt^mievas Lloyd Geor
ge’ atvyko Aineijkon* Jmft. iŠ-

, . einant iš teatin mesta kiauši-..
PANAUJINO PRIEŠINGUMĄ n tą, *-Nei vienas ncjMttttikeč -D

keletas kidūšinią pataikė paša
las Coolidge paantrino AnieH-įMamk Jiš išvažiavo į Karia
te . nusistatymą ’ neddvanotidą. 1& Imt ’ vėl sugrįš į. Šuv? 
skolą Europis valstybėms. VtjMjaš*;

’ ' •....................■ ' i ' .,
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ŠAUKIAMI Į DARBĄ.
Bostono Kolegijos saleje sek- 

madieiiy (spalio 7 d.) Kataliką 
Aliumini Brolijos susirinkime 
kalbėjo du žymūs kataliką pa
sauliečiai:, p. M* "VVilliams, 
-‘Calvpvl” redaktorius iš New 
Yorko iv p. P. Colims, Kolum
bo Vyčių lektorius. Jiedu šau
kė katalikus pasauliečius ko
von prieš. katalikybės priešus* 
kurie iš pasalą puola mūsą 
Bažnyčių*. P* \Vinianis pasakė, 
kad prieš-katalikišką agtentūrą 
ir įstaigą nedorą propagandą 
organizuojasi ir pasauliečiai. 
•Vien pasauHeeią kataliką lei
džiamas ir redaguojamas Įnik- 
laštis “Caivert. Assoeiates,? 
(Ne\v YorUo^ ^avo ėkilį'so at- - 
rems prieš katalikus • leidžia
mas' melagystes ik platins tik
rąjį Bažnyčiom mokslo suprati
mą* Kalbėjo taipgi iĮ.įrMKu* 
K!ux Kimu šita slapta saiką 
tik viiįlomis kovojanti prieš žy« 
.dps ir negrus* gi s\uuRiaushi 
:jos tikslu esąs .kataliką perse* ; 
klojimas visojo Ajnedkoj* Pa- 
Gebėta liūdnas Ijiktas.-kad Žy« 
mią knygyną4uM^k‘kiy ir pro* 

, .į Jesąrią stalai esą užversti prieš* 
, katalikiškais taštms* Anot kaL 

bėtiųpius O'Conneli |mipalinęs» 
kad katulikiūpasaulivčią. jsto* 

1 jmma kpūoif-prios augančią nu*
■ 'tmAttMMAirAeto '-. . ' < .*"fdoryhą bušiąs sM^iansias W

x \ ĄRBINIrKAS ' rpa^thmgtinią Valstybią Kata-see w«t Mw«r; ? . : ■

S.

DOVANA VEIKĖJUI.
mJInTELU), Mass. — L. D*.

2-ji kuopa savo susirinkimo 
nutarė atsidėkųoti gerb. kuii.
'F- Koinėšiui už vei kimą darbi
ninku labui sudedant $1(10* 
Darbas pradėtas ir greit bus at
liktas, Ką montelbočiai nuta
ria* tą ir padaro* 
<• . . ——A. _ •
DIDŽIAUSIOS PRAKALBOS

MONTELLO; Masa. — Visos 
šio miesto dr-jos ir kuopos s.u 
Eederacijoaskyrhiint priešaky
je rengia dalžiavisias prakalbas 
nedelioj .spalio 14 d. vakare. 
Kalbūs Dr. Pakštas. Pa prakal
bą atsidarys diskusijos ir klau
simai. • ’ ’
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BRITU IMPERIJOS 
KOnENGUi* *’x ■ ■ 4 ; ?-■/.... '»

‘Tada kai dar. neataušo 
graikų-italų ginčais paki ltas 
tipas, kai dar nenurimo bul
garų revoliucijos; ir ispanų 
fašizmo aidai, Vol.leti-

■ jos bankrutas Jiagk nžta 
. skaitančios visuomenes aty-

dą >—-didžiausiame pasaulio 
mieste — Londone didaiau- 
sios imperijos atstovai susi-, 
rinko ’bendroto’^konferiict-'.

■ jom apie kurią spauda ma
žai terašo, nes šiuoni tarpu

. ji turi iki valios sensactnio 
’ • pobūdžio žinių. . '

? . Britų imperija su visoiųis
? ■ savo •dominijomis ir koloni

jomis turi virš 400 milionų 
įvairaspalvių piliečių.. Tai 
kuone ketvirtadalis visos 
žmoni jos. ■ Sulig* Lordo D iš
radi pasakymo britų valsty- 
būiyra “•

. irffikiV’
yra.
įų, irancūzų ir belgų / pasi- 
karščiavimiis, jie tarpinin
kaują, sienų klausimi tarp" 

. lietuvių ir latvių, tarp lat
viu ir ėstu. Tiu'edfimi di- 
džiausi karo ir prekybos lai- 

^vyną, jie daugiausia nepri
klausomi savo salose. Visur 
išmėtytos h ritu ’koloui j os iš
plečia jų įtaka. į tolimiausius 
•pasaulio kampelius. ’

■ Kaip, mūsų skaitytojai jau 
žino. Anglijoj šiais laikais 
nuolat esti nnlioiiai 'bedar
bių. •, Karas taip nužemino 
kai-kurių kraštų pinigus, 
kad tie * nebeįstengia Angli
joj prekių įpirkti. Kartais 
anglai pristinga ir žaliosios 
medegos, nes didžiules Busi- 
-jos'■plotai' revoliucijon pa
skendę, ir mažai teprodukųo- 
ja. Tad dabartines britų im
perijos konferencijos pama
tiniu uždaviniu vra:11 tam-’
priau ir realiau suristi visas 
imperijos dalis tvirtais eko- 
nomįniais ryšiais. Anglija 
deda* didžiausių, pastangų 

?’ kad. dominijos ii* kolonijos 
kuodaugiausia pirktų ang
liški! prekių ir jai siųstų sa-

■ vo žajiają^edžiagą. /Reikią 
~ pastebėti, kad ; Aiisti*ali

’ Kanada, Indija ir Pietų A f- 
, .rika pačios išlengvd virsta 

■^pramonės kraštais. : Ateity 
jos. vargiai bereikalaus^ tick 

. angliškų prekių kiek ligšioT 
• y reikalavo. * Tai čia anglams 

: nemažas rupesfiš edik akk%•. t Kaadngf ■ britų ..imperijos
“dalys -išmėtytos tolimose ,piv 

B ; - šaulio šalyse, tai dabartinei 
į ? konferenci jai toks riš t

Aisiėkimo, muitų ir ktedifę 
| klausimus.

" Mes goriname anglus ’del■ -
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tus šioje dienoje Želigovskio vedamos lenkų divizijos įsiveržė, 
mūsų senojon Sostinėm  Vilniun. Kol gyva bus musų Tauta ne
pamirš šitos negarbingos lenkų’smurto dienos. Spalio 9 d. 
kiekvienas lietuvis prisimins žilagalvį Vilnių ir atnaujins prie
saikąišvaduoti jį įš nepasotinama kaimyno nagų, šituo straips
niu bandysime atsigręžti -praeitin ir bandyti tep įžvelgti tūlų 
priežasčių, kurių dėka netekom savo sostinės. Vėliau reiks 
panagrinėti ir būdus, kuriais Vilnius vėl Lietuvai sugrįžtų. 
Norėtume būti bešaliai ir neversti visų kalčių vien svetimie
siems, sau nei kiek jų nepalikdami. Nors valio-patrijotams ir 
nepatiks, vis-gi sąžinė neleidžią nematyti savųjų, tarpe jokių 
paklaidų ar netaktų. Visas Vilniaus netekimo priežastis skirs- 
tysimį tris dalisitautinibdietuvių atgimimonetalctai;Alijąntų 
klaidos ; lietuvių apsirikimai. v

TAUTINIO ‘ATGIMIMO NETAKTAI.
■ r y* 1. - • ,

Prieš “Aušros” laikus Lietuvės sulenkėjimo laipsnis buvo 
pasiekęs savo viršūnės.: Miestai ir dvarai, ponai ir inteligen
tai visoje Lietuvoj tik lenkiškai tekalbėjo. Daugelis jų lietuviš
kai jau nebemokėjo, Vieųok daugelis lenkiškai kalbančiųjų 
dar jautėsi esą lietuviai*,, tiktai* lenkų kultūros. Jeigu lietu
vių tautinis atgimimas būtų prasidėjęs ne nuo valstiečių, bet 
nuo aukštųjų bajorų, tai-greičiausia jis būt virtęs aukštojo luo
mo mada., Tuomeį bajorai būtų gana greit atsikratę lenkys
tės. ’ Nesant-gi Lietuvoje sulenkintos dvarponijos ir mieštele- 
nų,K ^Vilniaus klausimo šiandien nebūtu, žymi dalis sostinės 
gyventojų kalbėtų lietuviukai ir neprisileistų kad lenkai juos 
valdytų. ^ . .

Bet lietuvių atgimimas prasidėjo nuo. kaimiečių. Tad iš
didi dvarponija iš aukšto į jį pažiūrėjo, paniekinę įr išjuokė. 
Lietuviai patrijotai, - žinoma,užsigavo, ir. pradėjo3 propagandą 
prieš visą kas lenkiška. Be to, tautinis lietuvių judėjimas bų- 
Vo kartu ir socialis pažemintos valstiečių klases karas prieš 
dvarponių privlegijąs. Socialiai ir ekonominiai skirtumai dar 
labiau padidino tautinę neapykantą. Sulenkėję labai neken
tė lietuvių kalbos./ Vienok. mWi "tautinė literatūra ir įvairūs 
leidiniai buvo spąuzdinami beveik vien lietuvių kalboje. Tai 
buvoTigdr netaktas! Reikėjo atgimimo darbą vesti ii lenkų kal
boje. Bet šitam darbui tur būt truko lėšų, žmoniųar gal net 
kantrybės. . - ■

Einant socialei kovai, lietuvių veikėjai , pernašai kreipė 
domės į sulenkėjusią dvarponi ją, o dar mažiau į aplenkintą
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mųderatorė ir tafpi- liaudį: kumečius, šlėktą miestelėnus. Lietuviškai kalbantieji 
Ak .dalinai taip'ir ^engė tautinio atbudimo keliais*, bet. neįstengė ar nemokėjo 

Britai modemo ja it a- su savim vesti sulenkintą Lietuvos gaivalą. Ir sunku buvo dvar- 
ponijai užimponuoti,' nes tautinį darbą mūsų/garbingi vetėra 
nai pradėjo su- labai nedideliu kultūriniu bagaž$.« Tad įr ne
galėjo jis apimti aukštojo luomoLŽmonių.,

* ALIANTŲ KLAIDOS. *

Prieš pasaulinį karą nepriklausomybę tik prisisapnuoti lie
tuviams tegalėjo, Niekas prie jos nesirengė. Visi kalbėjo 
tik api? plačią autonomiją Rusijos sienose. Vienok karui pra
sidėjus ir vokiečiams įžengus:Jūietuvon—^nepriklausomybės 1- 
deja kaip šviesi prašvaistę sužibėjo Lietuvos padangėje. Pra
džioje karo buvo manoiąa, kad gal nei viena pusė negaus- la
bai aiškios pergalės ir susitaikins sulig principo “nei tau, nei 
man,” ir Lietuva liks neprikįausoma, kad ir pa kokiu-nors 
protektorių. ■ . -. \ •

Kai bolševikai sugriovė Rusiją, 6 Aliantai*vi§iškaLsuniu- 
šė Vokietiją, tai nebeliko dviejų galingųjų pretendentų ir Lie
tuvos kelias į nepriklausomybęxnušvito* liauja viltimi. Reikė
jo tik išvalyti kraštą: išmesti per duris driskius-bolšavikus ir 
iškrapštyti, vokiečių ginkluotas skeveldras. Kai tą padarėm, 
pasijutom esą jau laisvi.

Bet šitoje kovoje mus niekas negelbėjo. Tad išąikvojom 
perdaug paiegų ir todėl nebegalėjom rimtai priešinties trečiam, 
tik-ką gimusiam “geradėjui” iš Varšavos.

Amerikair fantai, laike pirmųjų.dviejų metų mūsų ka
ro už nepriklausmybę, gyveno senu sąvo nusistatymu neda-

jų libejuliškiuno* tolenmči- 
jos, manydami Imd jų mode
rnioj ant! politika' galį būti 
kartais naudinga ir Lietuvai. 
Viencdv ne visi lygiui, anglus 
gerbi* 320 milionų inditsų' 
tankižu bando ūmsikiutyti 
anglų .jungo Egypte. Airi
joje darpeužgeso neapykan*’ 
ta visu kas angliška, Tą pat 
reiktų pasakyti ir apie dau
gelį mažesnių’ kolonijų Ą’ 
merikos kolonijų netekimas 
pamokino augius politines ir 
religinėsos? 
Anglijos dommįjoms (Ktv 
mula, Auštmlija, Nauja-ke- 
lapclija ir Pietų Afrika), ge* 
rai gyvenasi po jos sparnu, kimisioųvieteles. Bet-gi im? 
Deja, apie-kolonijas negali’ 
ma to pasakyti. Kri pačiose {klausimų judini ųes jo je 
dominijose ne visiems lygiai

* . ' ' •
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MnU Rusijos, nepripažinti atsk&imų jos dalių. Todėl, jie du- Be užsieninės diplomatuos, buvo ir kitų veiksnių kurie
ve pinigų ypginklų idsoms rusų baltosioms armijoms, bet nįe- dirbo lenkų naudai. Mūsų valdžia nesiskubino FORMALIAI 
ko nedavė. Lietuvai, o labai mažai tęd&vė ir kitoms Baltijos ar paskelbti Vilniaus kraštui plačios autonomijos, kokio-nora kan- 

' ‘ - ...................-
labai lėtai, neš jos žingsnius visuomet trukdė įtekmingi rusų 
caro diplomatai Paryžiuje, Londone, Vašingtone. t 

Siuom kartu Rusijos diplomatų, kaip ir Muravjovo-Koriko, 
darbas išėjo.lenkų naudai. Neturėdami rusų-tautininkų suti
kimo, Alintai'vilkino Baltijos respublikųpripažinimą dė jure. 
Kai jie pripažino Lietuvą, tai ji buvo jau labai privarginta; 
nuteriota, kraujuose išmaudyta ir,. ■. be Vilniaus. Jei^i tas 
pripažinimas būtų atėjęs porą metų anksčiau, tai Lietuvos žy
gis būt buvę^dar drąsesnis, ji būt gal gavusi ir piniginis pa
skolos, greičiau būt sustiprėjusi. Visa tąį būt atšaldę lenkų 
papades ir šie nebūt drįsę per Nemuną peržengti.

Aliantų tylėjimu lenkai buvo lig-ir padrąsinti Lietuvą dras
kyti, ypač kad jiems labai parūpo Klaipėdoj uostas, ’ kai Dan- 
zigo pilnon nuosavybėn negavo. > -

Vėliau Aliantai suprato, Jog nėpavyksątstatyti nedalomos 
Rusijos. Jie tada pripažino Estiją, Latviją įr, galop, mus. 
Bet- šia pripažinimai jau negalejo pataisyti^adarjrtos klaidos. 
■gpač kad Aliantai patys nežinojo kaip elgties Lietuvos sienų 
klausime.’ Tad pavedė jį Tautų Sąjungai, jų pačių nevykusiam 
padarui. Tautų Sąjungą greičiau linkusi galingųjų intėresus 
palaikyti, negu silpnųjų. Teisybe—-tai antraeilis dalykas. Tad 
ir čia mes nieko nelaimėjom. Alijantūi morejo & sutverė dide
lę Lenkiją, bet tai. yra jų didžioji klaida, dėl kurios Aabar ken
čia ukrainiečiai, įgudai ir lietuviai, bet ateity daug nukentės 
įr patį-dabar imperializmo ištvirkinta Lenkija, tr nesidžiaugs 
Aliantai Šituom savo politikos “išdėliuj ..

LIETUVIŲ APBIRIKIMAI.
Kas.medirba—-tas gal ir nesuklysta. Lietuviai-pžtriotai

■ ttirbo daug ir labai skubiai. Tad ir nenuostabu jog darė klai
dų, daug ką apleisdavo, pamiršdavo padaryti. Ir gausūs mū
sų, nepriklausomybes kovotojų' apsirikimai tankiausia nfepaei- 
na iš blogos valios, bet iš paprasto nežinojimo ar ateities ne* 
pramatymo. ’ . ' ...
— Nors mūšų taūta ir buvo priaugusi, nepriklausomam gyve
nimui,- bet ji neturėjo prirengtų nepriklausoiūyfoes ginėjų—^di
plomatų. Didžiausieji Tautos vadai yos suregzdavo keletą 
francūziškų sakinių. Jų tarptautiniai pritirimai besiekdavo to
liau Maskvoj Petrogrado ar Tilžės, o toliausia—Berlino. Vie
nas p. J. Gabrys tepažino Vakarų Europą ir gerai mokėjo diplo
matų kalbos. Bet jis dėl savų ir svetimu klaidų ar nevyku
sių Hemaršų—jau didžiojo karo metu nuskendo giliuose politi- 

Jtęs vandenyse. ’ Tad liko išbrauktas ir iš valstybinio darbo. 
Kiti diplomatai iš “tarptautinių” kalbų mokėjo rusų ir. tru
putį vokiečių. Paskirti kurion vieton, jie vįsupirma įsigyda
vo francūžų kalbos gramatiką ir žodyną arba net mokytoją pa
sisamdydavo ir, kaldami diplomatų kalbą, dairydavosi kaip 
to naujo krašto žmonės išrodo. Net ir nepriklausomai Lietu-, 
vai atsistojus ant kojų, niekas nepasirūpino diplomatams ir 

- tarptautinio gyvenimo veikėjams tinkamos medegos parengti, 
t. y. neįsteigė francūžų ir anglų kalbose geros gimnazijos, ką 
daro , visos nmžos ir didelės tautos, nuo latvių iki anglų Jr vo
kiečių.* Mūsiškiai nusprendė, geriau pabandyti kaktomis sieną 
pramušti, to jei -nepasiseks—tai “rytoj pažiūrėsim” kas reikia 
toliau daryti. \ . v

Karui.besibaigiant lietuviai užgirdo"apie 14 Wilsono punk
tų ir tautų apsisprendimą. Ir įtikėjo. Būdami dideli idealis
tai kaikurie mūsų veikėjai manė, kad nepriklausomybė, kartu 
su Vilnium mums tikri priklauso, o. tai reiškia kad ir gau
sim juos, nes visi šio pasaulio galingieji žadą tautoms laisvą 
apsisprendimą,.- o su tuom juk jungiasi ir Lietuvos nepriklau
somybe ir jos žemių vienybė. įlr labai apsiriko, nes išanksto 
nesuprato, kad visi Jievgražūa obalsiai buvo taikomi tik buvu
sios Austro-Vengrijos įr Vokietijos tautoms. .-'.j'

Net karui besibaigiant, vokiečių okupacijoj gyvenantieji 
lietuviai vis dar mane kadi Vokietija pergalės. Todėl reikia 
prie jos gerinties. Gerindaniiesi prie Vokietijos irį užmetė di
plomatinę akciją pas tuos, nuo kurių mūsų likimas daugiausia 
priklauso, j vokiečių vežės patekę, jie ir toliau jomis žengė, 
nors Vokietiją jau parblokšta alsavo. Kaikuriems mūsiškiams 
rodėsi, kad Vokietija tūč-tuojaus, už metų ar kitų, vėl sustip
rės ir ims savo priešus Vanoti; tad jš baimės jie* nedrįso dary
ti tokių žygių, kurie vokiečiams perdaug nepatiktų.

Tar^bininkai ir pirmieji užsienio reikalų ministeriai (Vol
demaras, Sleževičius, Puryčkis) Aliantams išrodė pro-vokie- 
čiav Kai Voldemaras atvyko mūsų delegacijos priešaky į Pa
ryžių, tai francūžų ir belgų laikraščiai (“La Nation Belge“ ir 
kįtį) užcitąvo Voldemaro referatus,- skaitytus tur vo:
kiečiai lyginami užtekančiai saulei rytuose ir kitai#- garinami 
Ar tie laikraščiai tikrą tiesą rašė, ar ne negalėtume patikrin
ti, vienoį labai aišku tai, kad su tokia renojge diplomatas, tik 
pralošti tegali. Jei Voldemaras būt buvęs didesnis patriotas, 
negu užsispirėlis, tai būt tuojau susikrovęs savo krepšius ir 
.greičiausiu ekspresu atgal į gauną drožęs ir kam reiJria į ausį 
tyliai pas&kę: vyručiai, kuogreičiausia siųskite Fąryžiun gerą 
diplomatą, ale pro-ftancfizą, nes mano, darW ten rikrai ne- 
pavyks'\ i'-'r

* Aliantų ir Anjprita diplomatija Oiojo p. Smetonom, refę- 
rato tėkstį skaitytą Beriine 1917 m. rudeūy* FmnoūM ųia*3 
te, kad vokiečių;kalj^ sufeiMamps" privŪegijos .Lietuvos- gim-^ 
nazijose. Tie ir idri faktai darė jiems |į$ūdžin, kąd nepriklau
soma Lietuva tarnaus vokiečių ir rūąų interesaans, Jei ko dar 
trūk^Liętųvoą apkaltinimui, tai sugalvojo Lietuvos dvarinim . 
kai išsisklaidę po Europos sostines. G lęnkų di#Ioiftatiją tą 
Lietuvos prb«yokiškumą it’per mikroskopą didino ir naudojo.
!

iu Rusija susisiekti. g

r*f.

■ £ V

gera.. Štiių kad ii‘Kimadoj,* * • * *
• netruksi< stambių skriaudų 
tiems kurie nė. angliškos kil
mėm ‘ Rrancūsfai Kanadoje 

. sudato^apie trečdalį visų gy- 
venfbjų, vienok fedoraleje.

’ valdžioje^ Otta\voj 0‘aneūkų 
, valdininkų fm /tik 1*520 

prieš 8,0J£ anglų, t. y, tik šeš* V . z . '
ta dalis, • nors jiems pridera 
trečiu tiulis. Gi ankštesnėse 
vietose ne anglai valdininkai 
vien pirštais snsk'aitomi. Ąį- 
ta anglui politiką labui, pana
ši Kusi jos carų, politikai, 
kiimpet no fiisams buvo tek 
kuuiia mažiausios ;k’* men-

{arijos koiileftnięija panašių

A

tonopavydale. 0 tas ilgas tylėjimas arba neaiškus žadėjimas < 
kėlė neparitikėjimą ištaųtint&męVilni&us kraite ir tolino jį nito 
Lietuvos. Skubi žemes reforma (nesakonskad jos nereikėjo!) 
verti Lietuvis dvarininkus dar labiau dirbti mūšų pražūčiai, 

-Bijodami dalies nepriklausomybis^etekti ir labai skaity- 
damies,su mitinginiais obalsiaig, Lietuvos politikai gedavę jo- 
kii/ ekonominių koncesijų nei/ anglams, nei francūžams. O 
sauso juk niekas neklauso. Francūžų spaudos apie 80 nuoš. 
prielankiai apie Lietuvą atsiliepdavo. Kaikurie laikraščiai’ to
kių prielankių straipsnių įdėdavo, kad mes Šveicarijoj gyve
nantį lietuvių būrelis, susirinkę Su dideliausiu pasigerėjimu 
ir’dekingumo jausmu juos skaitydavom. Mūsų gi spauda, su 
maža išimtimi, vienbalsiai “triubjklavo” prieš; francūzuz ir 
“laiškais iŠ Beriino” dejuodavo dėl Vokietijos skolų, repara
cijų ir kitų seno vilko bėdų. Mūsų laikraštininkai žymiai pri
sidėjo prie Vilniaus pralaimėjimai nes. jie nustatė visų tautą 
prieš traneuzus, užmiršdami, kad jų rankose Europos konti- 
uenta-vadfiŪėsKi^i įvairiose^ tarptautinėse kandsiĮose, nuo 
Klaipėdos ir "Vilniaus iki pat Albanijos, francūzai pirminin
kauja ir vadovauja. Jeigu diduma francūžų spaudos nežinojo 
ką jos 'kolega ant Nemuno krantų rašo, tai Francijos pŽsfev 
irio ministerijos vienas departamentas visas mūsų simpatijas 
ir antipatijos sekė ir svėre. Užteko francūžų meisteriui pa
sakyti/ (kad ir Tautų Sųjungis koridoriuje) prieš mus kelis sa
kinius, kad atsilyginus su visais mūsų laikraštininkais;) greit 
atsisuko nuo mūs daugelis- Europos dr Pietų Amerikos valsty- 

I bių ir pasijutome silpni, izoliuoti, sudraskyti . . . Mat dau- 
Įgiau špigą kišenėje stipriam priešui rodėme,-bet mažiau ieško- 
jome galingų draugų. O juk būtume galėję bent dalinai če- 
koslovakų pėdomis eiti: Lenkijos draugus pasidaryti ir savo 
draugais ir taip sutrukdyti lenkų žygį į ViĮnių. Bet mums trū
ko apsiikrumo, takto, kantrybes ir ‘gudrumo. Kai franeūzas 
užminė mums ant kojos ir neatsiprašė,, tai mes "tuojau irišsi- 
koliojom jo adresu, žinoma, tai lig-ir gerai, nes parodėme kas 
mes esam—4ig-ir apgynėm tautos garbę. Bet iš to pr^ktiiigų 
rezultatų juk j^į nosuiaukemr "Vilniaus neturime, garbę ne
kaltybėje išlaikėm, .bet galingieji visgi ir dabar mūsų garbę 
Klaipėdoj mindžioja.

Jeigu būtume įstengę Čekoslovakijos keliais eiti, tai len
kų drąsa būt buvusi daug menkesnė. Likę aktinga grandimi 
to retežio, kuriuom francūzai apkalu Vokietiją iš visų pusių, 
ines turėtume'memaža politinės ir-militares vertės. Europos aky
se. Dabąr mes esam Europai tuom tarpu nereikalingi, nes mu.s 
liūosai pavaduoja gudresnė Latvija.

Kad ir pralainiėjom, bet ne viską. Galėjom juk ir daugiau 
žemių prarasti, kaip ir Austrija ar Vengrija. Galop tie mūsų 
prųlaifflėjimai juk neamžini. Europos Rytuose bus dar daug 
permainų, o gal net netįlimoi ateity. Jei būsime gudresni, ge
riau prisirengsime, nėsiduosim izoliuoti—-tai įkūnysime ir tau
tinės Vienybes idealą—įžengsime Vilniun ir liksime ten šeimi
ninkais. Juk ir didesnės už mus Balkanų tautos negavo iškar
to visų joms priklausomų žemių. \

Nusiminti nėra ko. , O snausti—tai mirtina nuodėmė. 
Kuriais būdais turėtų reikšties ateities darbas—išsirėikši- 

me vėliau. ' •

^IššUTIMAS?
(Intertrigo)

• Raudonumas ir odos nupusi
mas tose- vietose kur su odą su
sieina (pažastėse, Idrkšnyse, 
apie užpakalio vartus). Daž
nai kūdikiams atsitinka.. Rei
kia kas vakarus išsiplaut'bori- 
lies rūgšties skystimu (arbati- 
iios Šaukštukas borrūgštiėk 1 
stiklinę virinto vandens): pasi- 
burstyti milteliais iš vaistines: 
Zinzi oxdati tūlei /veiiti aa

* >

lū.00., ir įsiterpi tose, girgždan
čios vatos.. ,

lyįh. ■■ . ... ............. - •

KĄRFGS 
v(Verrucae)

J oskar tais užsiki-ečiamoą at- 
rodo. NilBna kąipaąlęregždę^

f

tik “sutūs“ dtttyvauj
1 ’ 1 - ‘ ' i

1

.. - . --*•

» •* •
. - f.

KRŪTIES PUVĖTRA
(Mastitis)

Dažnai prie žindyme sutins
ta krūtys, baisiai skauda, pa
galiau pasidaro pūlių gūžta, 
degina karštis. Liga sunki, tuoj 
reikia eiti prie gydytojo; ligi 
to Jaiko reikia kriitis sulėkta 
skepeta pakelti,- dė^ šildantis 
kompresas x arba šutintomis li
nų sėmenimis pritverti. Pra
džioje gera yra spirito kompre
sai. - i . 1
J------------ Į_— "----------

NEPAPRASTAS •
Numins

* - Z . -

, • ■' “ ’ . ' ‘ t

Nelųbai senai esama gavę 
Lietuvos Albumų, kurį gana 
danę nupiginome. Duodamė 
progų Iriekvienam lietuviui 
jį įsigyti. Seniauitasaialbųr^

į

žoli; įCįriidonium riųjųs) ? parsiduodavo po Ū dok? 
karpažofeų pienu, kur galima dabar gi jo kįina tiktai 
siūlupMndšdain^ kitas gydy- $3,50, kašmyrą, nepaprastas 
tojai i^pjaujapr Iškerpa. Boto 
gailinakas vakiTOr  topt šiuoJš

“bar gaili?’ : f /
Albumas-yrii didėlio Tols 

vaistines skystimu: ĄcidLšalv įįąto knyga? Turi 495 puslf,: 
SU pa^ikslai^Kie>< 

•’tuvoš- vėikįjįį grųpuk 
U jų grupių, ‘namų irrit Lv 
kusi dalis albumo yra u&tv 
ta bijbgrdfijomis Liduvo$ _ 
veikėjų.

Kurie parite tų knygą įsi> 
gyti lireipkite^ tuojaūs’pas 

“DARBININKAS” 
366 B'way?S. Boston, Mass.

įl \

dii SvO? Kri karpos;nuo' vais
tų suminkštės, tai nagu nulu-

. y??*.-' v ■/. ’: *? 
e? " << Dr. J. C. Landžius.

<-k??

sainuTffli'U'nNffl
si juomi, kad mums Vilnią atėmus ir nedavus mūsų sienoms
-»■* TJn.tln ■uuilil.drM j UAfHHvVltVnlJi » '
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L A IV O KO RT ES
JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE 

., — p e r —
BREMENĄ

■ tilDŽIAUSru VOKIEČIŲ LAIVU ■ 
. Gaižiuose 1 tiesos Kambariuose^Auto

rizuota Linija Lietuvos Emigrantams. 
Informacijų klausk-vietos agento arba

NORTH GERMAN LIOYD
192 Washington St., Bostos, Masš.
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k

»

GERBIAMIEMS 
KLEBONAMS 

Turime “Uždūšinei Dienai” 
kopertelių su laužtukais. ’ Ku
rie noretumęte, tai,malonėkite 
pasiskubinti su užsakymais. 0

> ‘/DARBININKAS”
366 W. Broadway, 

South. Boston, Mass.
* \

TRUMPI ..
SKAITYMELIAI

NAUJA KNY&i . 
rie telpa daugiau kaip 
06 trumpy pasakaičių

deginakojas
MENTH0LATUM

įMMfe Į
. kkhjdfaiBalt VkMBM

jfeo.T IBIU iFukuo

« •

■ ■ tkmtro!
: B. Witetaį 

Vt^, Jaįifcfa siųeti Federaci- 
jos* sekretoriui kun. RBumšui, 
2201W. 2fchd Št., Chicago, 
M ' >*
..... ,i

* * , t **• • -
! y >

t

1

9

4

@©S©@s?

GUNAROĮ 

IŠ BOSTONO l LIETUVĄ 0 
' PER LIVERPO.OL . |

Ant Naujų, Didelių, Puikių
Aliejų Varomų Laivų’: < j 

SAMAIIIA  .............. La'pjmčo 6jj
AUSONIA     .Gruodžio 8 11

Greitas patarnavimas l Lietuva t s 
' ir į visas Bajtijos valstijas, Piii- -g 
klos Vietos, geras .valgis. ’ ■ |

Taipgi IS Nevr Yorko, ypatiSkai ffl 
prižiursią kelion& į Lietuva ir vi- g 
sas Baltijos valstijas kas utar- 3 
ninku ant trijų marių .milžinų; į i 
su persediniu Southainptųne S

. f MAURETANIA, AQUĮTANIA,| 

• BĖRENGARIA. “ 
Tnip-gl ffeguliarlal išplaukimai b 

tiesiai į Hamburgu ant naujų įHie- g 
jurai kūrinančių laivų. 3 klesa į @ 
Piliavų $106.50), (į Hamburgu f 
$109.50; Kares taksų $5.00. $

CUNARD piniginiai orderiai*- | 
mokami Lietuvoj greitai, užtik- g 

$ rintai, gerai. j®
•Dėl informacijų kreipkitės prie ® 

•jotinio agento arba i s
THE ČUNARD STEA.M SHIP ® 

COMPANY LIMITED t g 
Boston, Mass?
120 Statė Sreet,

i

t

i
t.

Biznieriam.
L. D. K. Š. kaip kiekvienų 

• metų, taip ir šiemet, leis me
tinį kalendorių. Kalendorius 
bus 5x8; didumo knygutėje. 
Bus atspaudinta 8' tiikstan-. ‘v« •.etai.

Tai gi lietuviams biznie
riams yra geniausią proga 
pasigarsinti tame. '

Kainos už apgarsinimus 
bus tokios: ūž puslapį 20 
dol.,- .pusė puslapio 12 dol., 
viens trečdalis' puslapio 8 
dol., įį įkiši* G dol., viens aš- 

( tundalis 3 dol. Admimstra- . • . ; „•. ) » f
ei j a turi pilnų teisę pagarsb 
tumus, jeigu matys netinka* 

/ mais, atmdstį / v
Biznieriai! kurie norite 

pasigarsinti savo bbznį,, teh- 
sitės pranešti į“Darbinih^ 

‘ ' kui” ne vėliaufspalių 18 die-
. uos, 1923 m. Pasiskubinki

te. ' ■' /
“DARBININKAS*’ 

366Broadway,
So. Boston, Mao.
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Iš MiSf CENTRO
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. 9 spalių dienų mesnetekome 
Vilniaifs. - , i

Jau trys metai,'kaip lepkai, 
pasirišę taikos sutartį su lietu
viais Suvalkuose, išdavikiškai 
užpuilė iš pasalų, užgrobs mū
sų sostinę — išplėšė mums- šir
dį. \ ■

Nuo tos dienos nėra ne vie-_ 
nes valandos, nėra ne vienos 
vieteles, kur mes tų kruvinųjų 
skriaudų būtumėme pamiršę.

Mums Vilnius — tai Lietu-' 
ves gyvybė/ •

'Per 600 metų jis buvo liūdy- 
toju mūsų garbingos iŽilos pra
eities. Iš ten lietuvių Tauta, 
gindamų rusus, lenkus 4r visų 
^ūmpųnuo 'totorių?ugniespsie^ Hudėsiobšventę^ 
kė Kijevo ir Juodųjų Jūrių. Iš' 
ten visai Europai spindėjo lie
tuvių galybė Didžiojo Vytauto 
laikais. Gedimino1 pilies žilieji 
akmenys gynė musų gyvybę 
nuo kryžeivių ir nuo lenkiu ir 
nuo rusų ir nuo titorių. Tie 
akmenys/visi yra aplaistyti lie
tuvių didvyrių krauju. , •

Tenai, Vilniuje, pateko Lie
tuvai apšvietimo saulė, įsistei
gė prieš 300 metų pirmasis Lie- 
tuvos Ūniv.ersitetas, iš kurio 
išėjo vyrai, garsūs pasaulyje, 
kair/Mickevičius, Počobutas ir 
kiti.. • . <.

Tenai mūsų Stebuklingoji 
Aušros Vartų Švč.-Panelė, gel
bėjusi malonėmis Šimtus ir 
tūkstančius lietuvių, šiandienų 
tapo “Kroliova Korony Pols- 
kiej.” Iš dangaus Karalienės 
lenkai padarė'Lenkų Karalie
nę. . Ir tenai, kur per Šimtus 
įnetų nešamos buvo lietuvių 
ašaros ir randama paguoda, 
šiandienų lenkii tenai lietuviui 
neduoda nė pasimelsti.

Pagaliaus tenai, ' Vilniuje, 
Šv. Jurgio prospekto’ Nm. 13, 
ant Lietuvos Tarybos namų, 
vasario 16 dienų pirmų kartų 
po ilgos nelaisvės tapo iškel- 
ta'iTepriklausoinos Lietuvos vė
liava ...

Vilnius už tai — Lietuvos 
Širdis. . ’ v

Ir į tų širdį' lenkai iki. šiai 
dienai tebesmeigia septynius 
peilius. Per kūnus geriausių
jų Tėvynės sūnų perlipę jie įsi- 
briovė Vilniun; ir iš ten, .kaip 
koks nuodingas slibinas, sten
giasi mirtinai įgilti tai' Lietu
vos daliai, kurios praryti jie 
neįstengė. \

Kiek jie nužudė nekaltų vai
kų ir mergaičių, kiek pražudė 
geriausių jaunikaičių, Įdek 
turto išplėšė, kiek ašarų išlie
jo tam milijonui mūsų brolių, 
kurie šiandienų tebekenčia jų 
jungų . . , Mes kasdienų girdi
me, kad jie tenai uždaro lie
tuvių mokyklas, išmeta iš' prie
glaudų našlaičius, ligoninės 
pavertė kazarmenus, lietuvis v 
kai neleidžia ne pasiskųsti, pa- 
sifjktrndųs muša... ‘

Airyvaizdoje-,tų visų į dangų 
atkersymo šaukiančių skriau
dų, mes prisimename mūsų 
daini-aus-Mairinio žodžius:
‘ . k / 4 -k

■ .-wi.uik—........ ąjt

“Iš miego keldamas varguos’ 
O, VĮlmaūs ^eMį&nSrŠk, lietuvi, 
Ūiaįnedktavkaį pr0iti% /• 
ČiaTaYoirgiaHtis, 
Čia kova vedama u^būv.”

\ ’ -/ •■ ’< / - 
irt .'.*»•<» it. .... 4. »» »».♦' .

»e- , ♦ • ♦ * '

Garbingieji broliai, senovės 
didvyrių ainiai. ’

Atsimindami Vilniaus praei- 
ties garbę, dabartines Skriau
das, žuvusius kovose jaunifcai- _ 
Čius, verkiančias mūsų motin 
nas-našles ir mūsų sesutes-leli-. 
jas, 'minėkime tinkamai Tau- 
tos liūdesio dienų, spalių Mie-: 
nų. ; -

1. Susirinkimuose draugijos 
pasiskaitykite tų mūsų raštų.

, 2. Kolinįjose apie tų bukų su
rengsite Vilniaus pkminejimui

3. Jei tau? to negaliina,.sūsi- 
rinkimuose bent atsistojimu pa
gerbkime žuvusius už Vilnių, 
y ■

4. Surašykite protestas prieš 
Vilniaus užgrobimų ir siųskite 
Federacijos ėentrui,

5. Surinkite aukų. žudomai: 
Vilniuje lietuvybei ir kankina-, 
aniems lietuvių našl&ičiams ir 
pasiųskite žemiau nurodytu ad
resu Federacijos centrui.

Yra Dievas danguje, o lietu
vių -širdyse atmintis ir meilę, 
kantrybė ir ištvermė, Kol gyvi rūs sąnariai ir raumenys susL 
būsime nepamirškime t savo traukia, kad sulaikius besiver-

PASElJOS!
-K- '

Treji metai štai pasibaigė 
kaip Lietuvos gyvam kūnui y- 
ra padaryta $č|įtaMa p&ta* 
Narystė.4 Treji metai tam ųt- 
gal žvėriškiausi pasauly plėši
kai sunkiai sužeidė tuo laiku 
silpnesnę už savę Lietuvų ir sū- 
leido savo nagus į jos širdį. Jie 
iki žibi laiko' tų sįrdį savi kru-; 
yittose rankose, gniauždami-ir 
kankindami jų, kad užslopinus 
jos plakhhų Gyslelę po gi
lelės plėšiai iš jos ir leidžia 
kraujų, kad sunaikinus jos gy- 

z x'
LietuyikamikiaimgA Kiek

vienas jos nelaimingas drasko- 
rrtos širdies krustelėjimas pa- 
feo jai baisų skausmų, kiek* 
vienas gaivihfenČiis gyslos -iŠ- 
plėšima? supurto jos visų jau- ■■ 
lių liūnų.. Vfei jos sveiki stip^

• *♦

žianfių baisių jėgų, reikalingų 
— Kmenčiųi valandai- v

Treji metai sunkių kančių ir 
pažeminimo. Treji .metai 
sldiaudos ir neteisybės. Treji 
metai* mirtino pasiryžimo ir 
daiho.< .

.lietuviai! Atmintim spalio 
■devintų dienų.
■ Vilnius^—• Lietuvos Širdis.
; Mūtjų rankose Lietuvos gy
vybė!

Lietuvai ar žūt, ar būt!
A. žemaitis, .

i L^&aulių Sųjunfeos Atstovas, 
L, šaulių Sąjungos adresas: 

Kaunas,'Laisvės Alėja 26. L. 
kaulių Sųjungos atstovo adr.: 
A, Žemaitis, 1231 So. 50-th 
Avc., Cieero, III.

A- B

RENGIA *V. KAZIMIERO PARAPIJA

SPALIO
13, 14, 1S, 16, 17, 18; 19 Ir 20 dd.

HERMANN'S SONS HALL
168 O«IW STBEfiT, , NW KAVEN, GONN. ;

■.f / • y
Pradžia 7:30 vai. vakare.

♦ .

ĮŽANGA 15c., subatomis 25c., nedėlioj 50 centų ir 30 centu.
•
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PA1N ___
ant «k»ddara6iyieVm rtbui 

llttr įo non)qi

Nuvyk skaus
mą šulini Eai8a»p6t^iT,niEi.

I Įtingę** mi>tikf< 
■ maa, muakulų, ii.

vUuoiuetyradfan. 
didelio Shn- 

jfe

kiną tik MlrTOe. Per- 
eitikrinkitp, kad tiuOį 
imt pikelio lanau Htar* YMtoSidUflktf*. ifiimkH 
patnCgidžiojlmų.
F. AB. RICHTU t CO. 
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PER VISUS VAKARufe GRALIS PROF. p, LAOTTENBACH. 

’ GARSI ORKESTRĄ.
--- M ., ,

: - f
Visus New Haven’o ir upielįnkšs lietuves ir lietuvius nuoštr- 

. džiai kviečiame atsilankyti į viršrninėtų pramogų.

; . KOMITETAS •
.< y ■ • •*- i ,

. ’ P. S. Nedėlioj, Spalio (Oet.) 14,1923 7 valandų vakare ŠV. 
Kazimiero par. Choro koncertas, kuriame dalyvaus Šv. Juoza
po par. Choras iš'Waterbiu’y, Conn., ir iš kitų kolonijų solistai, 
įžanga: 50c. ir ^Oę., vaikams už dykų. * ,

PIRKITE PINIGU PERLAIDAS PAS “DARBININKį”
, . . ,u. . ____ ______________ . _________ ;

.. . ~ '“T ■: _ Z ■ ' ”7-— ~
veik abu/lyglai negalavo. Sančo pasileido pas ; 
asilų, kad paėmus iŠ terbp^ kų nors savo* po
nui. Bet neradęs.terbos pas asilų, jis vos'iš kai-' 
lio neišsinėrė. Ėmė keikti ir pasiryžo apleisti ‘ 
savo pbnų’ir grįžti namo, nors per tai jis pra- 
stotų algos ii’ pažadėtos salos. / ?

Tuo tarpu Dotf Kichotas užėmęs bumų, 
visi dantys lieišbyretų, atsistojo, pasiėmė už pa- j 
vadžių Bozinaiito ir nuėjo pas Sančo, kurs buto j 
veidų rankomis ^užėmęs. Don Kichotas jam ta- j 
rė: “Žinok Sančo, kad vieiųis žmogus tiek ver- į 
tesnis už kita kiek jis^padaro daugiau* už 4įtų.1 
Šitie visi nepasisekimai yra ženklu, kad giedra 
artinasi ir dalykaigeriau klosis. Negalimas daik- ] 
tas kad piktas arba gerab amžinai tvertų. Todėl ■< 
aišku, kad piktai ilgai tverus, netoli geras yra. •! 
Todėl nepaisyk mano ^nepasisekimų/. p.es tu nesi ' 
■jįj dalininku. “Kaip tai nesu,” suriko Sančo. ; 
/-0rgi kų vakar supo? kur mano.terba?” “Kųf ] 
Tu terba pametei?” klausė Don Kichotas. 
“Teip/ ’ atsakė Sančo, “ir mes šiandie neturime J 
ko valgyti,” “Taip jei šie laukai neišduotų žo- j 
lių, . kuriomis, kaip sveikas sakei reikale gali i 
karžygiai maitintis, ” tarė Sančo.

* “ Vienok, dabar duonos riekutė ir silkute 
man tiktų geriau, negu geriausios žolės, karžy
gių naudojamos/’ atsakė Don. Kichotas. -“Bet 
Sančo sėsk ant asilo ir leiskivos tolyn. Davė 
Dievas dantis, dūosJir duonos.. Dievas teikia 
maisto ir žemes vabalams ir aro paukščiams ir * 
miško žvėrims;, Dievas .leido saulutei šviesti ir ? 
gerienls ir blogiems Dievas neapleis nei mūsų* j

- ‘ ' S* , •

Sančo valandžiukę paklausęs atsakė : “ Aš 
nieko panašaus negirdžiu. O nugirdau tik avių' 
$lovteų.1 ’ “ Tu turbūt i§ baimes tikro dalyko 
nematai,” atsakė Don Kichotas. Bet man jau 
laikas, kovon stoti ir laimėjimas tai pusei, ku
rion aš stosiu/’ Ir. griebęs jėtį rankon, jis dro
žė pentinais Rozinantui. . Kaip vėjas pasileido 
pakalnėn. JŠančo ėmė šaukti: “Sustok, ponuli, 
kaip Dievs Dievu tu poli avių- būrius. Sugrįžk. 
Viešpatie, koks tai pabludimas 1 Ten nėra jokie 
karžygiai, o tik avys. ’\ Bet Don Kichotas jo ne-, 
girdėjo.^Jodamas suriko: “Ei jūs Ėentapojino 
karžygiai, sekite paskui mane. Aš jums pra
skinsiu kelių į laimėjimų.”

' Šu tais žodžiais jis puolė avių pulkų. *Ir ė- 
mė jas badyti, lyg baisiausius priešininkus. Pa
matę jį škei’dziai, suriko, kądjiautūs. . Bet jis 
jų negirdėjo. Tada skerdžiaiėmė jį bombarduo-' 
ti akmenaičiais ir grumstais. Don.Kichotas ne
paisė. Zovada jodamas į visas puses skleidė mir
tį avims. Kartu jis šaukė: “Kur esi tu Alifan- 
farone % Pasirodyk mam As tau padalysiu ga- 

Jįlj^įįlįį k* skriaudas gera jam Pentapolinui p'adary-
* tas.” Tuo trapu jam pataikė didokas akmuo šo

nan taip smarkiai, jog įlaužė keletu ^Šonkaulių. 
Jis pajuto esųs arba sunkiai sužeistas arba tie
siog primuštas. Atsiminė apie balzamų. Išsi
traukė bonkutę ir taisėsi gerti. Bet girstelėjus 
vienų Intų gurkšnį kiijas akmuo atlėkė ii: patai
kė bonkon ir burnom Tasai sumušė boiikų ir 
tiis at keturis dantis. Nuo tų dviejų* ypų na*, 
bagas karžygis Jtaip apalpo, kad nuvirto nuo _ 
Bozinanto/ Skerdžiai spėdami, kad jis ušmuš- O karžygis. žmo, kad ne tas stiprūs, kurs niu-į 
tas, susivarihėjo išblaškytas a^s į būrius, susi
rinko ūžmuštasids ir leidosi savais keliais.

Tūė tarpu Sančo Panza Žiūrėje nito kalne* 
lio į kovos laukų, nėrėsi iŠ kailio ir keikė ta die
nų, kūiūoję pažinė savo ponų. Pamatęs, kaėhjb 
ponas nuvirto nuo arkliu ir kad skerdžiui nuei' 
na, jis nubėgo pas jį. Ne be žado rado jį ir ta
rė; “Ar-gi aš pouliiiLnešaukiau sugrįžti, nes aš 
pamačiau, kad tai rie kokios armijos buvo, ne 

<41 4- k " T 0 a^ys/’ . lengvai tas bestija
??? imttn^hkas gali permainyti daiktus arba juos ne- 

■ matomais paversti^’ aiškino Don 'Kiehotas. -4Tu 
ŠųnČo žinoti, kad burtininkaš,; mųno prie*, 
šbnhkas gali daiktu^ paversti Į bile kK Dabar 
jis tas kareivių armijas pavertė. į avis. * Dabai* 
Sanįo pažiūrėk į mano burnį ir pasakyk kelių 
dantų įain - trūksta.. Man yodos, kad jų J nei 
yięno itelBto.” SanČppriėjo taip arti,. kad~veik 
savo akis įkišo į burh% t?uo tarpų balzamas pa? 
veikė ir viduriai išmetė , j į per gerklę kaip per 
koįįų šndrkšmižę tiesiog $ančųi į barzdų, “do
žus, Marija! kas čia atsitiko,*’ suriko Saučo. 
“Mųno mirtinai si^emtas, nes jis krau* 
jms vemia. Bet tohan paniūrėjęs pastebėjo Ba 
ne gryno kraujo esamo. Atsiminė, kad balzamas

i tada pusišlykštejo, jog
->■-

S

X
q.r*f

fe • *
;■ “Nebijok, Sančoj” atsakė' ĮĮ^otas;:

Taip jiem bešnekant Don Euchotas tolumo
je pastebėjo didelius dulkių dėbėsiųs. j Atsisu
kęs į Sančo tarę f “Šiandie yra dįpnaį. kmuoje Iš
sipildys tas; kų likimas yra lėmęs. Šiandie ap
sireikš mano rankos galia, šiandie attiksiu dar
bus, vapie kuriuos istorijoje ta;UŽrašyte seka
mų gentkarčit^iiaudai. Ar tu'matųi tųoš dulkių 
debesius, Sancot Juos sukėlė didžiules, nesu- 
skaitomų tautų armijos, kurios šen lmk ftiaršuo; 
ja.” ”Jei teip,' tai ir ve ten turbūt armijos ei
na, nes ve kįla debesis,” tarė SanČo. ' Don Ki
chotas pasisuko ir ištikto pamatu dulkių debe
sį. • .. ■: •' ..

> . Tuomį jis nudžiugo. Jo vaidentuvė hųola^ 
tai buvo pilntj kautynių, avantiūrų ir dulkiį. de
besiai jam buvo tikru ženklu, kad atmaršuoja 
armijos,^kurios Šiose plyniose.susirems.. Po tei
sybei šituos dulkių debesius kėlė ne.kitaįas, kaip 
du avių būriu. Don Kichotą Sančui paantrino, 
kad tai tikrai ten armijos. . v
r Sančo jam patikėjęs, klausėt “O kų mudii 
tūriva dary?” .

“Kų ?” atsake Don .Kichotas* r remti
silpnesniųjų pusę; Vienai. aimijatiadbvAuja kas 
ralius Alifanfaron, o kitai karalius Pentapo- 
linJ’

“Bet kodėl tiedu karalių išėjo priei kits kitų 
karau ?”-klausė SanČo. “Dėlto kad Alifanfaron 
yra pagonas, o įsimylėjęs į Pėntapoliho dukterį, 
kuri yra krikščionė. Jos tėvas .pasiryžęs neleis* 
ti uitpagbno j;ol kol jis?apsikrikĘ^/J' 
polinas tikrai turi tiesų ir aš pasHį^ jo phisto 
stoti,” tąVŪ/SanČo.. “ 
saugiai pųliUirkad po mūšio fl'galŪČiatt..wk 
tį?* :/'X 7,77/' ' ’/•• 77: ;7-'

“Paleis^- bile kur/’ atsakęfDonĮ^ęhote 
“Permušto ipes laimėšime daug žirgų ir gali bū
ti, *kad Rozinanta bus pakęmtųk Do tų Don 
Mchota eme Šan&r rokuoti jų vai^
dus,;

-tięk vardų getttįėoię, irTpu)taj. Jet
vis jis žiūrėjo ar nepai&ūys ųibą ve*
:liavų. Bot nieko to nepamatė ir ėūrfko: 
čia galas, ponuli, aš nei raitelių, nei milžinųj 
nei karžygių nematau./ tStil" jie ųibūrti ?’’ “Kų* 
tu kalbi, Šančb/’ atsakė Bėh Ktafetea. “Ar-gi’ •; 
tu negirdi žirgų žvengimo, trimitų balsų ir būg-J 
nų mušimo?” . • ' . taip išrodo. Ir taip jis

■J. • ■ . •- . . , ... - -

• - ’ v «•

JT

“Daugus nei tavęs neapleis. ”’

j

X *

f.

ša, bet tas, kurs atlaiko. ”
Jūsų malonybei geriau tiktų būti pamoksi! 

nmkų, o ne karžygiu-ldajūrių,” tarė Sančo. ,j
“Žinok, ^ančo,”’tarė Don Kichotai /‘kadi 

karžygiai-Majūnui visko tari mokėti. KarŽy 
giai pamokslus sako ir karatianis. ” .

“Kaip ten nebūtų/ bet apleiškiva šių vie-j| 
tų,” tarė Don" Kichotas. “Ir prašykiva Dievoį J 
kad daugiau nebūtų nei šmėklų, riei pakleidė j fflfcJ 
ptani, uęi už^erębj mumnj.”

“jPrmtelĮau, Būnčo, ” tarė pagalios Don Ki* J 
ch^tas; vesk mane ten link, kui* tu nort Šiuo J 
kartu nakvynes parinkimų pavedu tavo valiai J 
Bet pirmiausia žvilgterėk f mano burn§f> m 
kažkas* labai skauda/? Sančo phšta‘į^graiblj 
po burnų ir tarei. “Ponuli, kebų dantų hn 
netekęs?’* rf“AS vl^is dantis turėjau svrikwW 
atsakė Don Kichotas. “Ant viršurimo 
kaulio a§^neūWuopiaįĮ nei vienu danties, o Ifc 
riiiatvtik du ir pWę7 štančo. “Nėlaimiti 
gast aš esu,” sušuko Don Kichotas. “WrČian M 
būčiau kairūses rankos netekęs, /v Ne» burna 
dantų,’ tai kiupir malūnas be girnų. Bet kąr 
giams-klajūnams visko atsitinka. Sančo, 
ant asilu ir ieškok nakvynė#/*

(Busdaugiau) 'x-

?• .i
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Tek Brockton 5112—W.

(Kampas Byoad Street)’
705 Main St., Montello, M&m.

surengė netikėtą vakarienę.
, Tą dieną klebonas nieko ne

žinodamas išvažiavo su. bažny
tiniais reikalais, o rengėjai pra-puikus gyvų gėlių bukiė<

vidinės žinios ;
•

PAVYKO. • ’

Pereitą nedėlios vakarą įvy-
► dvi pramogos: vyčių 17 kuo- 

Fįios savybes vakarėlis salėje ant 
, 7-tds gatvės, o L. D, S. 1-mo's 
kuopos .pobažnytinėj salėj ;ju- 
dotnieji paveikslai,- kuriuos ro- 

J >dė Urbona^Į Abi pramogos ge
rai pavyko. Vyčiai turėjo už- 

' kandžių, žaislų, muzikos. Ju- 
& domų jų • paveikslų pasižiūrėti 

buvo gražus būrys.žmoniit — 
suaugusių ir vaikų. Vakaro 

1 vedėju buvo ’p. J. Jafoša^Buvo 
f platinama literatūra. Be to 
| vyčiai subatoj turėjo šokius, 
r kur apsčiai buvo 'jaunimo;
k Rep.

K

DĖL ŠVENTES.

£- 
t

. ______ \ ----- —
Ateinančią įiėtnyčią spalio 

12 d. pripuola CoĮumbtis Day. 
' Dėl tos šventės subatinis “Dar- i
, buliuko’ ’numeris neišeis. Se
kantisketyerginis • numeris bus 
8 pusi. '

. — ~ -
U DAR NĖRA ANGLIŲ, 
p - . — •: ‘ .
j Nors gyvsidabris, nusmunka 
y» termometre žemiau 50 laipsiirų, 
: bėt daugelis ir norėdami nega

lį namų susišildyti. ‘ Nei pusė
į Bostono’ gyventoją neturi ang

lių.. ‘ .** *•
t
u** ... ■

4 .. . MOTERŲ DOMEI. ' •

i> Moterų Sąjungos* 13 kuopa 
įsteigė moterims ir merginoms 

. kursus. Tie kursai prasidės 
į ketverge vakare spalio 11 d.

•j t

P

Biis pobažnytinėj salėj 'ant 
5-toš gatvės. Bus mokinama 
siūti,, mėgsti, virti, kepti ir-tt> 
Kursais naudotis gali narės ir 
nenarės. Sueikite ypač pirmą 
vakarąj kad būtų, galima iškar
to gerai sutvarkyti.

,'*• Rengėjos.

į PRANEŠIMAS L VYČIŲ N. 
ANGLIJOS APSKRIČIO 

KUOPOMS. ‘ ;

» ~ Brangūs troliai ir- sesutės, 
ariinasi mūsų pusmetinis suva

žiavimas,. tad Šiltom! Unginam 
visas kuopas ir narius išanksto 
ruoštis ir šaukti kuopų susirin- 

“ ' Irimus ir ganiinkit gerų įneši- 
, pių bęi sumanymų,, nes visi ge- 
: naį žinot broliai ir sesutės, kad' 
. po suvažiavimų kuopos ir na- 
' riaį pradeda gyviau veikti. ir 

atsiranda daugiau veiklumo ir 
h • daugiau vienybės^ o kur vieny- 
3 hė ten ir fralvbe.

A
'-t.

L^,
KOLONIJOSE,
* ’ ■

v .

D A B B I N I N.K A S
-u,m.:. . ai,,.'i,į

čiu $50 vertes siutoną, aukso 
plunksną ir paišelį nuo Jr. V. 
Bylinsko. Kuo visų svečių su
sirinkusių vakarieniauti didelė 
krūva pinigų. Nuo suaugusių
jų choro $10.00 auksu, nuo ma-

dėjo abejot apie klebono sulau-. 
kimą? Ant gero gilįuki& įygiai 
8 vai. vakare, parvažiavo ir 
kleborias. Salėj tuoj žiburius 
iižgesyta ir pašaukta klebonas. 
Klebonui inėjus tūmsion saiėny 
nieko nematant ir nežinant, 
balsai rodos ant vietos išdygę, 
suriko: “Tau, tėve It l . Kitur: 
lai gyvuoja kunigas Matas A. 
Pankus, lai gyvuoja! t! Išriktų- 

parapijos klebono vanfavhj BI taigas iš to surprise misi- 
diena (šv.-Mato). Tabgi vietos Stota Palieptą ąžžiebt žibu- 
veikėjai ir sumanė padaryti 
surprise panty ’ išreikšdami 
aukštos pagarbos žodį už; jo nu- 
\reilriusir 3rjdvdoniusdarbus. 
Dabąr-gi dar. statoma nauja 
bažnyčia, kur ir angliška spau
da atkreipė atydą, patalpyda- 
nia kad lietuvių šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčia užims pirmą 
vietą Bridgeporte. Už tuos mil
žiniškus darbus parapijonys ir

SHENANDOAH, PA. .

Prakalbų dar nebuvoj o nau
jų narių yra: 1) Garbės narė: 
1) 'Viktorija Butivatiskienė, 
Amžinieji nariai: 1) O. Kveda
ravičienė $35, 2) O. Augusti- 
nąvičienė $35, 3) J. Matijošai- 
tiehė $35, 4) J. Tankelevičienė 
$35, 5) U. Daminaitienė $35, 6J 
K, KTenavičienė $35, 7) J. Ga- 
tavecldėnė $35, 8) J. Krapins-1 
kienė $35, 9) R. Traigiene $35, 
10) R. Mizerienė $35, 11) J. 
Aukštinienė’ $35, ir kiti meai- 
niai.

. Gerb. katalikiškos spaudos 
rėmėjams tariu didžios padė
kos ir pagarbos žodžius.

Kun. P. Raščiukas,
129 So. Jordin St.,' 

Shenandoah, Pa.

, KAS GIRDĖTI LIET
• BRIDciEPORT,. CONN.

Netikėta vakarienė.

Vietos katalikų ‘ veikėjai
artimi gerb. klebono dfaugĮai 
20 d. jjugšejoAi m. surengė sur- 
prise party 7:30 vakare šv. Jur
gio parapijos svetainėj. Para
pijonys knita, triūsia niekam 
nieko neapsakydami savo min
čių. Kas norėjo dalyvauti tame 
pokilyj, turėjo pasukti savo 
smegenis kol daejo prie daly
ko. Mat 21 d. rugsėjo ant ry
tojaus, Bridgeporto šv. Jurgio

ri. Bet ant nelaimes elektrosv >. .....
svitch’is sugedo; Turėjo grieb
tis (žvakių. Visi apstojo į run- 
dą ir apšvietė linksmai lieps
nojančiom žvakėm. Atrodėvi- 
si geram ūpe. Sutaisius elek
trą, suaugusių choras sudaina
vo keletą dainų: tam tyčia pa
rinktą kartu/ su mažųjų choru. 
Toliau pasirodo stalai gausiai 
apkrauti skaniais valgiais ir 
gėrimais. O už vidurinio stalo 
pastebima puikiai aprėdyta sė
dynė,. iškaišiota gyvom gėlėm.

•Paskui buvo įteiktos dova
nos. Laikrodėlis“ su retežėliu 
nuo Pasiukevičią, Urbonavi
čių, P. KelpŠytės. Nuo tų pa-

tas. Dovanom pasibaigus gerb. 
klebonas ,M.‘ A> Paųkus išrėfšp 
kė gilios padėkos žodį už dova
nas ir jani visai netikėtą vaka
rienę, Dar turiu pažymėti kele
tą žodžių, kad‘ir svetimtaučiai 
dalyvavo šiame pokily, apart 
kitų ir kontraktorhis kūrš sta
to bažnyčią. A. Veličkis savo 
trumpoj kalboj angliškai per
statė klebono darbus svetim
taučiams. Po tam visam šoko 
vį: jauni ir seni (net ir ameri
konai) lietuviškus šokius. Šo- 
,’.*■**
ko, nes. amerikoniškų niekas 
nedrįso šokti.

BJAURIAUSIAS 
VAIKPALAIKIS.

MANCHESTEB, N. H.— 
Teisėjas pripažino, kad Wilį- 
iam 4. St. Cyr, 18 mėtų •am
žiaus, yra biauriausias bemior 
kas šiame mieste/ Jis išlupo iš 

’ O metujanžiaus vaiko dešimkę, 
kurią vaikas ėjo į lu’autuvę iš
keisti. Vagilius prisipažino 
prie kaltės ię gavo 30 dienų-į 
pataisos namus.

-—    ...y.   ■>-. - ■ ■“*"

šiame mieste panaši darhinin- i 
ku anglių kampanija.

AUTOMOBILIŲ IŠDIR- 
KYSTi.

Kaip Aųierike auga autoilio- 
biliii išdirbystč matosi, iš šių 
.skaitlinių, 
minta:

DR. A. J. GORMAN
(GUM1UBKAB)

DANTISTAS

L . ( -

BINGffAMTON, N. Y.
/

P. J. Laš'aite įsirašė amži. na
re ir prisiuntė $50 Boną šv. 
Kaz. Dr-jos paramai, Už taip 
didelę paramą katalikų spau
dos, reiškiu, Tamstai, didžios 
padėkos ir pagarbos žodžius.

Kun. P. Raščiukas

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS
visokių žolių, šaknų, Medų ir tt.
Gerinusios Palangos TrejaBkos, stara- 
" bi, 60c. už pakeli arba 6 už $3.30. 
PuplaiSkią pakelis 35c. arba 6 UŽ $1.75. 
Trukžolių 30c. pakutis arba 6 už $140.

žoles sutaisytos nuo nervą, iSgįsties. 
nuomario, ■ galvos svaigimo ir ausyse 
ūžimo. Tai yra vienos 15 geriausią 
mędicinų nuo visokią nervą suirimo, 
su lietuvišku nurodymu kaip vartoti t 
pakelis 85c., 6 už $4.50.

Knyga ^‘Daktaras Namuose” aprašo 
visokias žoles ir su . daugeliu naudin
gų receptų — $1.00.

Mostis gydanti visokius niežulius ir 
odos išbėrimus, dežutč $2.50.

' DrukuotL laiškai tėvynėn rašyti, tu
zinas 650* |

Viskas, būna su prisiuntimo kaštais.

M. ZŪKAITIS,
449 HudsonAve., EocHester, N. Y

DARBININKAI TURI 
KASYKLAS. /

■ • - I

DENVER, Colo. — Susitvė
rė People’s Finance Coal Co. 
Prie jos-priguli darbininkai u- 
nįjistaL Toji darbininkų uni- 

- jlstų kompanija nupirko neuni- 
- jinę Fox anglių kasyklą ir su-

* - . - _. > ’■ . .

organizavo, tos kasyklos darbi- 
De Duų hinkus į liniją. Tai jau antra

J. *\

.i,

O * ’ ’ ' ' č į
o Pranešame, kad tik ką atidariau BUČERNĘ ir GROSER- y 
y NĘ, kurjoje galite gauti visokios MĖSOS. Viskas Švaru y 
H ir šviežia. Lietuviai prašomi remti savuosius. ' H

y JONAS- JAKŠTAS ■ i y
1257 Fifth Street, (kampas F St.) South Boston, Mass. y

bū ten ir galybė.
Suvažiavimas įvyks lapkri

čio 18 d., 1923, Kasima, N. IL 
119 Temple . St., Lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos bažnytU 
nė j svetainėj,. Sesijos prasidės 
1-nią vai. po pietų, L. Vyčių 
N, A. apskritis kviečia. visas 
kuopas dalyvauti ir siųsti W- 
daugiausia delegatų, nes turim 
daug žvarbių dalykų aptarti, o 
ypač kas link apskričio marš
ruto su prakalboms.' Taip-gi 

* raginam kuopas kurios dar ne- 
į. htsilygino apskričiui į iždą po 
*' 5ė. mio. nario,lai malonėkit .at- 
U silygnitiU '

. 1 ‘ Pirm; V. T. Savickas,
RaŠU O. SideraviČiute

LDS. N. Y. IR N. J. APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI

PIRMININKAS.—
P. J, Kylius, ‘ 

138 Ųnion Avė.,.
* BrooMyk N. Y-. . 

^AšTINiNKA3 —. •' .
j Sereiką, ’ >’ *'»•

211 jefferson, Strėet, 
< ’ Neiyąrlę N,• J,"'

•KASlERIUS į--' - ' 'į
. V, DaubsPM,

300 South First St., 
Brooklyn, N. Y.

r
P"

T-.

AMSTERDAM, N. y’
Marijos .Dukterų Draugija 

t 

įsirašė amžina ja Šv. Kaz. Dr- 
jos nare ir prisiuntė laišku $35.. 
Už taipr gausią paramą geros 
spaudos, reiškiu didžios, padė- 
kosir pagarbos žodžius.

. /. Kun, P. Raščiukas
■ i - . _ , -U - -—  '<.j

4

GAS IS BOSTON’S FUEL*

HOTWATER J 
Comfortand Health I 
of Al! Iii Famity I made possfble lįr I 

GAS I

ŠV. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJA
. So. Boston, Mass.

Pčtnyčioje, Spalio-Oct. 12 d., 1923
' (Columbus Day)

PARAPIJOS SVETAINĖJE
492 EAST SEVENTH STREET, SOUTH BOSTON, MASS.

Pradžia 2-rą^ vai, po pietų ir tęsis iki vėlai vakare.
i Taigi gerbtą&ieji ir gerbiamosios, užprašome kaip vieti

nius taip' ir aplęlpikės lietuvius 'atsilankyti koskaitlingiausia 
ant šio nepaprasto baliaus. Tas balius . nepaprastas tuomi, 
nes rengiamas petnyčios dieną ir tą dieną bus parinkta ne
paprastų baliui valgių jir gėrimų, o ypač lietuviškų sūrių. 
Taip-gj bus garsūs muzikantai, kurie grieš angliškus ir lietu
viškus šokius, . -

• Tarp Irit-ko darbus išleidiinaą auksinių pinigų ant išlai- 
mėjimo. Pirmas praisaS* $5.00, antras-—$2.50.

PASARGA NARIAMS: Kurie dar nesugrąžinote knygu
čių pardavę tikietus, malonėkite atnešti ant baliaus ir priduo
ti išleidimo'komisijai. ; : t ’

Tąi-gi užliviečiame visus atsilanl^yti koskaitlįngiausiai, o 
mes užtikrinam kad būsite užganėdinti. -

. Kviečia visus VALDYBA.

•r - -• «» --- - t

Automobilių paga-
♦

1923 
244,703 
276,545 
353,316 
381,224 
303,149 
377,422 
326,693 

272,744 345,608 
203,963 328,748

Per painiuosius šių metų de
vynis mėnesius automobilių pa
gaminta 3,000,0000 su virsimi.

’ > ■

CAMBRIDGE, MASS.

Pranešimas. -

L. D. S. 8-tos kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks 9 d. spa
lių 7 valŠ vakare bažnytinėj sa
lėj, Windsor8SU Visi nariai 
malonėkite susirinkti koskait- 
lingiausia, nes išgirsite daug 
naudingų dalykų, kurie bus 
kiekvienam žingeidu išgirsti. 
Taip-gi ant šio susirinkimo ats
tovai išduos raportą iš L. D. S. 
K. A. apskričio suvažiavimo', 
kurie papasakos daug svarbių 
ir naudingų dalykų. ’ S ■

Taip-gi yra vienas svarbus 
dalykas, kurį, visi nariaijpriva: 

, lo žinoti. Taip-gi kurie esate 
užsivilkę su mokesčiais, nialo- 
nekite -ateiti ant šio susirinki
mo ir uS'simokėti.

Taigi visi nariai kaip vienas 
pribūkite paskirtu laiku. J

*/Valdyba.

Sausyje
' Vasaryje 120,293 
Kovom. 171,390 
Balandyj 219,294 
Gegužyje 255,167 
Birželyje 289,120 
Liepos iii. 246422 
Bugpj. 
Rūgs.

[JUOZAS A. ŠVAGŽOYS
R E AL ĮSTATE

Į NOTARY PUBLIC Č - JUSTICE 
OF THE. PEACE .

I Padarau visokius dokumentus plr- 
i kiniui ir pardavimui ir atlieku vi- 
! sus notary public darbus. Su rei- 
I falinis kreipkitės šiuo adresu:
i JUOZAPAS A. ŠVAGŽDYS 
1401 Fourth St, So. Boston, Mass.

•4C?

i

GEORGE N. SHiaOS
advokatas

811-812 'Qld South Building
294 Waahlngton Street 

BOSTON, MASS. 
Valandos s 9 A. M. Iki 5:80 P. M. 

Gyvenimo vieta
10 Wintheof Šįmet, EantBostoit j 

TeL Eazt Boston 152—J. f
Tel. Main. 2483 !

Ow»o Valawdo«: (
Bytah iki 9 yaL Po pietą nw I—< <

VakaraU noo 6 iki U. p
BM Bmdwtyr So. Bonlos. j

TzL M Bozton 270 i

J. M1CD0NEU, M. 0.

I
. Tek So. Boston 821’f

LIHTUVYB DANTISTAS

DU. M. V. GASPER
'(KASPARAVIČIUS F 

Laikinai perkėlė ofisą po Nlfc 
425B«0ADWAT,S<^B0ST0WrJtMMU 

Ofito Vataniot: 
Muo 10 liti. 12:80 ryte Ir nuo IdM 

11d 6 Ir nuo 6:80 iki 9 v. vak. 
Ofisas nldarytas subatos vakarais 

- Ir nedėllomts.

rr

r-

t

r

lt Metų Bonth BortoM . i' DR, H. S .STONE Į
AKIŲ SPECIALISTAS Į

190* W. BROAD WAY E
VALANDOS: Nuo9 r. Iki 7 v. rak. |H .

‘ PHILADELPHIA, PA.
' ■ • -

Petronėlė Palijauskienė įsi
rašė amž. nare,’ per. skyriaus 
sekretorę pUę O. Unguriutę ir 
prisiuntė $35 Šv. Kazimiero 
Dr-jfcs paramai; Už tai tariu 
didžios padėkos ir pagtfrhos žb-

>•
Mums yra lengva padary
ti, kini jus savo n airi ė turė- 

1 4um?te Šiltų vanflOUl. Jei
gu musų agentas pas jus 

♦ nebuvo, tfti rašyk ar tele- 
fonuok j musų arčlausį ofi
są. ‘ .

BOSTON

%

Pasarga: Kiekvienas narys turi būti baliuje, nes. vistiek 
kiekvienas narys už tikietą turės užmokėti. Kurie, gi patys 
negalės dalyvauti^ tai lai atsiunčia savo draugus ar pažįsta^ 
mus. ■

'LINDA' 9Broadvay, ,«■ Nev\3tk.NY 
TIESI _ I |
KELIONE 11

PktėškftuJjiiiiTijoną'Gaveniute, po vy
ru. S. Kajoklenė, Mitęa brolis paliko 
taniistal turtą. Meldžiu atsišaukti, o 
gausi platesnių žinių.

JOHN GYLDA, “ .
539 Mahanoy Avė., Malianoy City, -Pa, 

. / ’ * (H)

NAMAI-MORGIČIAI
’ Parduodu namus ir parūpins 
mortgičius. Visais pirkimo, par
davimo ir įvairiais kitais reika 

. lais kreipkitės pas manę.
ARKMEIŽYS.

494 Broadway, So. Boston, Mass 
Tel. 8. B. 0770

■ < ’ • -

I
 . Tek So. Borton 2488 ®

DR .J.C.LANDŽIUSI

LIBTUVIS GYDYTOJAI IR | 
T CHIRURGAS. |
506 BB0ADWAY, g | 

■OUTHBOSTOM,MASS. | 
(Kampas G St ir BroadvayJ S 

VALANDOS: 9-11, 2—4, 7—0 g

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

BOSTON, MASH
PIRMININKAS1-— Vincas Zaleckas, 

81 Mercer St, So; Boston, Mass, 
VICE-PIRM. — Antanas Pastolis, - 

146 Bowen St, So. Boston, Mass, 
PROT. RAŠT. — Antanas Macejunas, 

450 Ė. 7-tb St, So. Boston, Mass.
FIN. RAST. — Juozapas VinkeviČlus, 

906 E. B’way, So. Boston, Mass. 
KASlERIUS — Andrius. Zalieckas, 

■307 E. 9-th St, So. Boston, Mazc 
MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas, 

115 Granite St, So. Boston, Masa, 
D. L. K. Keistučio dr-Ja laiko mėne> 

elnius. susirinkimus kas pirmą nedčl- 
dlenl kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washlngton St, Boston, Mass., 6-tą ▼, 
vakare. Ateidami draugi ir naują na* ■ 
rlą su savim atsiveskite prie mošą dr* 
jos prlraiytk ,
■y . i m. ■ ,  ........................... ■■■ , .j ,i
IV. JONO EV. BL. PAAELPIN?I 

DRAUGYSTES VALDYBOS 
ADRESAI■ m t. ■____

PIRMININKAS — J. L. Petrauskas, 
250,Gold St, So: Boston, Mass.

ViCE-PIRM. •— Kazys Ambroza^ 
492 E. T-th St, So. Boston, Mm

P.ROT. RAŠT. — Julius Savickas, 
111 B0wen St., So. Boston, Masa, 

FIN. RAŠTININKAS — J. švagidys, 
171 W. 5-th St, So. Boston, Mass.

KA8IERIUS — A. Naudllunas,
885 E. Broadway, S. Boston, Mam, 

MARŠALKA >r- J. Zalkls,
V Wlnfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimui kas treftą 
nedėldlenj kiekvieno mfineelo, 2-rą vai, 
po pistą It. Petro parapijos salėj, 491 

Beventk St, South Boston, Man.

IV. ELZBIETOS DRAUGIJOJ 
HARTFORD, CONMECTlOūT 

VALDYBOS ADRESAI *
• . ’ z

Elzb. Mlelnlklenė, pirmininkė, , 
44 Cedar St,. Hartford, Conn.

O. Labicklenč, vice-plrmlnlnkė,
90 Sheldon Strėet,. Hartford, Conn,

P. Lablcklenė, lidlninkė,
44 Madison St, Hartford^ -Conn, 

Marijona Katkauskaitė, fin. raitininke, 
16 Atlaiftlc St, Hartford, Conn, 

R. Pundzlenė, prot. raštininkė,
10 Walcott St, Hartford, Conn, 

šios drauguos susirinkimai būna kaz 
antrą nedėldienl kiekvienu nuneriu 
bainytinėje salėje.

-. . . ■ . ■ . ...: .... .

f
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|1 BOSTON
IĮ CONSOUDATED GAS CO.v .  - /
MBSSRSBSSEHMiEaMnHSaSMMMSMĖar 
/6AS 1$ BOSTONS FUEL^Kun. P- Raščiukas

. f
k

'rf >

u*
>** I k

JtlAGLE PENCIL

New England Coke yra jau prirengtas siųs
ti į jūsų namus irmžtikrintas jums■ patan* 
kurnąs ir geruinąs.per vigą žiemos laiką. Jis * 

^ šildys jūsų namą, virs jūsų valgius ir pa
tarnaus jums kiekvienoje valandoje savo 
parankamu# kMp dieuą taip naktį; Jie jau 
kieti, švarus, gerai šildo ir mažai pelenų tu
ri. Jie-negadina pečiaus grotų..

New England Coke
111 UEVOHBHIBI ST., BOSTON, SUM. 

Main 8S82 —TELEFONAI- M»in 2728

4

, / . VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR 
TIESIU KELIU

. y ' Lietuviai važiuojanti i Pili&vą aplen- 
L/ kia lenką juostą (koridorų). Vigą trečią klz- 
'Ba padalinta l kambarius ant2-jų, 4-rią ir 8-nlų - 
levų.

SFetifatiaie Kalėdų t įplaukimai*
S. S. ESTONIA išplaukia. Spalio 17-tą 

,8. KLITUANIA ..LapkriiSo 7-tą 
I ii New Yovko lt Bostono t Hamburgą <108.50, 

U f PJlllavų £106.50, 1‘ Llbavą ąr Memeli 1,07.-- 
M Bdstcno.l Nėr? Yorką per Fali River Liniją.

. . Kruipkltčn oris vietinių agentų.
- z’ ' - ' ' . "i. ■■

t’ui'divlmiil pot Juzą.
. KLAUSK GELTONU BŪ RAUDONA JūOBTRLB PAIŠELIO .

t N E W YORK
f..— M- i-

ADONIS KONV. 
Constable^ Justice of the Peaęe 

Real Estete andlnsurance.
Visados esu gatavas jums pa
tarnauti kogerįausiaU Kreipki
tės į Lietuviškų' A^ritūrųj 361 
W. Broadway^ South Boston. 
Mm TeliS. Boston 06<arha 
S. Bostbn 2483-AVA.

REIKALINGAS ZOKRISTI- 
JONAS

* Ntto 1-os jj. lapkričio šią 1923 
irikftlhigas xoki'I»tljobtts-JanUovUm 

- in'iė švč, Paneles Aproiškimo haltoy- 
čIob, Ri-ooklyn, N. Y. Darbai r vmS 
hua itnt pamaldų paskambinti, baž
nyčią,- mokyklą ir Šnlygums šva
riai atlaikyti-h? pečius (boilerius^ 
kutenti. Nereduaim m kambarys’ 
mokykloj?. Kreipkite* Mino abtra-

•-. ‘ ‘ RKV. K j. PETKUS, :
250 North Fifth au Brooklyn, N. Y. i

iV. KAZEHI1RO R. K. . DR-JOS 
SOUTH BOSTOM, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI

PIRMININKAS — H PaūlAMkM,
. 314a 8-th St Tel. So. A3335—M. 

VICE-PIRM. — J. Jarui*, ’
440 E.6-th St, So. Boėton. Hmm. ' 

PROT. RAST. — A. Januionlz, .
1426Columbl*Rd„S.Boetoa,’ 

ITIN. RAST. — S; KiVHą,
428;< 8-th Sk So. Boaton, Mm* 

I1DININKA8 —- L. IragMlz,
HlBoKch St, So. Boatoo, Mm 

TVARKDARIS — P.LauČk*. /
3W JA Eltth St, So. Bdaton, M«m 

DRAUGIJOS aūtOm —
M* Broadw<y, 8o» Boeton. Mam 

DtMttM <*vo mufrlnkim* Miko 
u»04HU*«U kfckvhao Ism. tiktsmatt-L*

,r
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