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Teli SouMTJoa£om

Kat»Ukli turi raprMti, kadjų 
aukos ir pasišventimas dėl katali- 
kq . spaudos sustiprinimo bus ma-, 
lonesnis Dievui ir. pačiai Balny* 

, Šiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu*pirkimaš bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa- 

»kol to nesupras visi katalikai, mes 
negaUme tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia-gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu. .

Vyskupaa-KUian.

(frg^w» Ameriitut J&ivtfįį

Eįfmą Katalikų Sverta
f w *

Juozapo parbinirikų .
r I

Sąjungot. f

j 8^6 Broadway, Boston 27, Mw

Kaina i centai

9

Kama los katalikai darbini ti
kai .yra šusiplakę f amatimus 
sind’katus.- Dabar rudeniop 'ju 
skyriai ir kuopos pradėjo ap- 
šviolos, organizavimo ir pra
mogų rengimo darbus. Spalio 
H d. Montrealyje atsidarė 'vei
kimas nieriiūraįaj. sindikgfa. 
rmnajamė po va^ivosCsėzono 
susirinkime paprastai perren
kama valdyba. Taip' ir dabar 
mechaniku susirinkime buvo 
padaryta. Išrinktasis' organi
zatorius paskelbė, kad prade-» . . M-
tas bus didis ir smarkus vajus. 
Buvo kalbėta apie padidinimą

REFERENDUMAS ATEIVY- 
BĖSREIKALU.

" ■ MANCMEStER, ’k K“r-‘
New Hampshire valstijos far- 
merių biuras, kurin priguli 15 
nuoš. tos* valstijos farmeifų pa
siryžo . pravesti referendumų 
•ateivybės klausime. Toliau far- 
^^^L^^^^Pg^kįnkisfe-

piė f armerrų padėtį paskyrė sa
vo komisijų raportui sudaryti 
tame klausime. Toji pati ko
misija turės išdirbti pienų ko
operatyviškai organizacijai 

‘galvijams marketuotL Šitokios 
i kooperacijos jau veikia vakari

nėse valstijoseiyVermonto'.vai- nariams pašelpos ligoje ir po- 
' “ i *. — ZM • • T • f- —

»

KOOPERACIJOS KURŠAI

Tokie kursai'prasidėjo, rug- 
. sėjo 4 d. -Minneapolis, Minn. 

mieste. ; Juos Įsteigė garsioji 
t Franklin Cooperative ’ Creame- • 

ry. šitoj i koopcTraci ja ’ tf ki u< 
" kursus jau ne pjrmu sykiu Į- 
. steigė. Kursų lankytojai yra 
- suaugę asmenys ir jfe'lavma- 

F mi vedime ' kooperatyvišką 
k raut t\ i ų’ J i. e daugiaaši a. y ra 

* kooperacijų krautuvių darbi
ninkai arba šėrininkai. Didžiu
ma lankytojų yra vietiniai, bet 

■^ra ir net iš kitų valstijų. '
•NopasĮmokinus; nepraši1 avi

nus pasekmingai kooperacijų 
negalima vesti. Panašūs kur
sai yra būtinai reikalingi.

Vienas minėtų kursų am4 
/tojų yra Cedric Long, atvykęs 

iš Nev Yorko.

mbįinės. , Susirinkimas nutarė 
laikyti savo susirinkimus, kas 
aųtrų ir kas’ ketvirtų mėnesio 
ketvergių. Naujieji valdybos 
narini pareiškė norų uoliai vei
kti. Prezidentas nurodė, kad

■ - ' ’ ■ ■ i

jie įstatymais gerai apsaugoti, 
tariau dėl tvirto susiorganiza- 
yjiuo stokos Įstatymas . nesąs 
pildomas. - ,

Mechanikų siisirinkimai bū- 
pa ir jų biuras y ra po rimu? 655, 
du Montigny. ' 7

\y

MAIBTORIAU^ĖS.^^

BERLilN. Per pastarąsias i PxlRYŽIUS.4-Fraiiei,ioš pre-

Pasaulio katMikai buvo Įstei
gę 118- universitų, kgrių' datl- 
gėli>Haį>o.-garsiaiisi()inis iiukš^7^ 
tojo mokslo Įstaigomis. Deja, 
materializmui ir katalikų lipsi- - 
leidimui augant, didinau šių u- 
niversitų. pakliuvo Į valdžht 
rankas. Dabar pasaulio kata- * 
tikai jrėl subruzdo steigti naų- A A 

'ŪMęs'poY 
rų metų italai katalikai Jstėigė 
naujų savo universitų' Milane.. 
Dabar Olandijos neskaitlingi 
■nestik pustrečio miliono) ka- 
atikai, po. dviejų- metų prisi

rengimo, atidarė savo katali
kiškojo univeršito duris. (Iš 

p radžiu ’vei ks dar ne vi si f akul- 
tai; kiti vėliau liūs įsteigti. . ' ■

Dabar Olandijos Veiklus ir. 
mokyti katalikai turi Įvairiau- ’ • . 
šio tvpo katalikiškų -mokyklų, 
nuo žemųjų iki pat universitų. ' 
Kaip ir pridera, šitas mokyk- . 
as. ir.valdžia palaiko savo pi

nigais.. •

Prieš porų savaičių Karo 
•Mmzi^jaub^sodel^š^abte  ̂ dienomis
išių “Žuvusioms už Laisvę” pa-, 
minldo atsirado pastatyti 3 
nauji ir 3 apyseni kryžiai, dėl 
jų originalumo, dailės verti 
domės. . •

-VrK
kįetijos laikraščiai (Berliner 
Tageblate Nr. 434 Į15 (IX-*.23 
m, ir kiti plačiai rašo apie ža
damus daryti didesniuose .Vo
kietijos miestuose .(Berlyne, 
Dresdene, Leipcige .ir kitur)

10 cliemj maisto riaušes Vofcfe- J ,• į. ! ■ J £Ttiki didėjo te pagalios BerįinA1^ •?“ 
iW didelis kraujo pral^-^^T^

w ana lEuliri» tol, kol Vokietija jamo-

antros sodelio' puses vidury n , '-f v ’ ,1us -savo unn eiMins. r
frJA-i - pradėta^ taisyti* fontanas, kur Pe ™S <G kartus. ■ rą.metų italai katalikai

mas. .12,000 bedarbių lydimi .. • <- - *

salę. Paskui kilo susirėmimai 
su policija ir tųsynės tęsėsi ke
turias valandas, . .

Berlino riaušės kilo dėlto, 
kad duonos kortelės buvo pa- 
naikintos ir kainos staigu pakj- 
lo. Pirma kepalas duonos pus
penkto svaro kainavo ’480,000,- 
0()0 markių arba 12c., o prieš 
tai kaihUvbytik 36,000,000 mar
kių. .

Sužeisti]; riaušėse ’buvo apie 
.20. . ’ * ■ - '•

i ■ ’ . . <

ija išmo-
. . ... kėsianfi reparacijas. ■ r

PRIEŠ FRĄNCIJĄ

IVASinNG'tt
>

pos sugrįžęs še; įatorius Reed 
Smoot nuėjo į‘ Baltuosius Rū
mus pas prezidentų. .Jis prezi
dentui pasakė, kad Vokietijoj 
padėtis .riinta, p^smerkėj Fran- 
eijų ir ragino prez. Coolidge’ų 
daryti žingsnius, kad sulaikyti 
Vokietijos smaugimų, kol-dar 
nevėlu.

v

•N. —Iš Euro-
>
•’ T^V f

4

iš milžino perlaužto kalno triks 
vanduo, eisiųs per įtaisytas 
trūbas iš bakų, iškeltų riž Mu-. 
jziejaus sulig- stogu aukštumo, 
Į bakus vandeni pumpuos iš 
šulnio elektros stotis.

• Kita savaitę .darbas būsiąs 
užbaigtas; . ,

' . * J ■

Iki pradės veikti Lietuvos o- 
pera, dainininkas žada .aplan- 
kyli su gastrolėmis visus Vo
kietijos žymesniuosiiis 'teat rus.: 
Be to. iš Vokietijos Petraus
kas darvažiuos ItaTJjom iš kur 
jau griž į Lietuvą.

f
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• LEONO.XIir RATELIS.

Šisai, ratelis Montrėalyje už
siima darbininku švietimo rei- 
kalais, Pastarajame susi rinki
me prelegentas J; B. Huot aiš
kino apie socijalizmų* Nuro- 
dė, jog socijalizmas tai neįvyk
doma svajonė. Prelegentas 
pradėjo nuo socijalistų nuosa
vybės nepripažinimo.. Tasai 
iiuosiivybės nepripažinimas yr-a 
visokios riišįes soeijaližmo pa
grindas. Kad tarp Įvyktų, 
kaip soeijalistai nori, tai reik-

LENKŲ MUŠTYNĖS.

DETROIT, Mieli. — Pereitų 
savaitę -lenkai soeijalistai ^uvo 
surengę prakalbas. Kalbėjo 
lenkų socijalistų laikraščio 
‘ ‘ Dziennik -Ludovy’? redakto- 
rius.. Jisai gerai vanojo gep. 
1lal lerį, kurs dabar iš Palioki- 
jos atvykęs Amerikon. Salėj 
buvo jr Hallerio garbintojų. Tai 
jie sujudo ii gerai apkūlė kal
bėtojų ir prakalbų rengėjus. 
Per muštynes pasiliejo krau-;

.-V* w

NEĖMĖ AIsGUv
a - . • -

VĄRŠAVAŽ^- kai Lenkijos. 
Senatoriai nuėjo į‘ vahAijinį 
bankų pasiimti algij, tai jiems 
norėta išmokėti popierinėmis 
nuo 5,000 murkiu. . ir .mažiau. 
Uoliai senatoriai ant. to JĮesiiti- 
ko,M nes pinigai nebūtų tilpę, Į 
kišenių^, TM senatoriai 'pasa
kė lauksią kai 'banke būsiu po
pierinės po 250,000 markių.

GURGUOLĖS PRIETIKIAI
. ' . ■

Vakar kaž kas. poiųne gur-Į 
gilote .Aleksote, Suvalkų gat
ve vežęs vežimų Čerpių ir kaž 
vUTiiio būdu netoli 50 Nr., toj * 
vietoj Idir nėra atramų,, su vi- 
sųis arkliais ii* čerpėmis įvir- 

kibimo 
griovį. Tuo laiku nemaža čer
pių Sudužię bet dar- daugiau 
arkliai susižeidę, sako-kad už- 
siniušę. v .

Neži/iia kodėl* tokioj Vietoj 

atramų nėra?
x

♦ r-

VEIK NĖRA BEDARBIŲ

PARYŽIUS.—Francijos dar- 
. bo statistikų biuras skelbia,'

4 kad išviso Franci joj bedarbių Įtų, kad valdžia visų piliečių vi-
tesą 1275. Iš jų, 66 esą Paryžių- sus reikalus aprūpintų; reikė*.
je. Gi kovo 1921 m. bedarbių tų, kad valdžia turėtų gera va-

• bių buvo 91,225, iš jų Paryžių- lią teikti, visiems teisiAgai ir į-.
. jo buvo 45,106. . stengtų patenkinti visų reikli-

1 ....—,■  -------i ■ , Jus, kad galėtų užvaduoti Yla-
' ŠIAUČIŲ VAJUS. bailinę tvarką, kad žinotų

Montręalio katalikų šįaučių smulkmenas krašto ir visų, pi-
sindikatas, pradėjo savo vajų. liečiu reikal.uk Na, o juk vai-

• Seredoj, spalio 17 d. buvo'didis dzin negali žinoti, norėti ir pri-
. balius visų avalo darbipinkų. taikinti: socijaltstiiiius prince*

Buvo platus muzikalis prbgra- pus be svikelųno "nepasitenkini-
mas. Ketverge rengiami trys mo, riaušių* ir šuiijmo driuigi-
skirtingi.' to amato darbininkų jinlo sfirėdymo.
y Ht'-i-l. k-U-l'.I Ll 1‘tA.A«. . L v Lv V 11 į'H-L-illA a • vi 
sirinkihie.: paskirti . kalbėtojui

1 Q I-ldli Lai v t W Uv-

batus' apie surėdymo pagerini-
aiškins to amato darbininkų itin hūclus.^^aTiai priėjo prie
reikalus.. . Vytinusysis avalų Ros išvados, kad reikią * nuoki-
darbininkų vadas pareiškė, kad tai šalinti netobulumus ir nėge-
šioji sayaįtė yra-laikas prarno- ramus 'dabartinio surėdymo. ~

LENKAS BĖDOJ. #

ALBANY, N. Y.Lenkas 
Mateusz Sakvinski suimtas. Jis 
■ tartas' dalyvavime nužudyme 
policmono.

DIDELI POTVINIAI.

IMA apsiraminti.
* .? - - '

MANILA, Filipinų salos. 'r~ 

Nusistatymas prieš Suv* Vai-, 
stijų gen.-gūb. AVood ima silp
nėti. Gen. AVood sušaukė fi- 
li^niečių veikėjų konferenciją 
kur išsiaiškino dalykai. Legis- 
latūra susirinko ir joje kalbėjo 
gen. AVood.- į - . - 

potviniai

. ■ gų, pąsitihkšmimnių ir smar-
1 Lidos propagandos dėl katalikų 

,y isokių Avalų darhiinnkrt sįndi- 
icąto. Visos (įuehee’o vaiski jos* 

;' šiauriai įtraukti į- šį judėjįuią,.
K -L . - . ----- f ♦

• : MIESTO DARBININKAI-' ‘'

/ Monrealio Kliedo katalikų 
darbininkų sindikato -Msirj nki- 
mas panedelyj spalio 15 d. rih-- 

. tarė turėti pramogų hųikr. 8 <1. 
ir pavesti Vitjk didesniu ..darbi* 
ninku ,st(organizavWoU‘eilddUf

■-> l ‘ • ■ t- ,

■’ ’ ’ / - ■“ *’'

TARP FRAKCIJOS DAR- '■
; .t .-.j/ BimN&ŲZk • :

Suvienytu 7. Pranei jos darbi? 
jibtikų* Federauvja turės savo su-* 
yažmvhfuy . ateinantį5 mėposį. 
. Federacija lures- sunkių uždtio- 
v.lų?į ^nęs bhranėijos daikįninįai 
yra susiskaldę. - j ’*''’* 
;parmus, ' vidurinius, socijal- 
buržujus ir t. t.- Komunistų

: susimezgė stiĮ Maskva; 
v. - ’

■ > 
f ■

v *■

(įkinkomos valstijoj upės taip 
ištvino, kaip nekuomet nebu
vo ištvinę. Tas Ištiko dėl gau
saus lytaus. Upės įTmaribn ir: 
AVasbit-a pakraueiais^. pridarė 
nuostolių .už .milijonus dolerių* 
įimtai šeimynų turėjo apleisti 
ųamus iv gerybes kad gyvybę 
įšgelbęti. .j Kiek žmonių prigė-' 
ręį ;tai dar nežinia,.' >r . ■:

PRANEŠIMAS
■ ' * . * ■ • • '

. . . . . Pranešimas L. d. s'conn.
t . ■; APSKRĮei0 KUOPOMS. L

w *.’x“ B'V "* • 'Z
Malonėkite-kiękvieini kuopa

šaka’ jau 1921 pu užriiųbzgę ir prisįųšti nors po viemjątstoVą
* į pietinį upskŲčm ’suvaižuvhhą
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kuris įvyks spalių 28-tų dienų? 
An sonia, Conn. .

Šis suvažiavimas yr& nepa-, 
prastas, nes yra pirmutinis po 
seimui ir delegatai buvę seime, 
prinešti. Kadangi’ šitas yra 
metinis suvažiavimas, tai bus 
renkama valdyba, taigi kuo 
daugiau atstovų suvažiuos, to 
geriam bus iš ko rinkti valdy
bų..’: ■?.. . ’ i , ■' *-V ■

Prieg tam ketina šiame su- 
y apavimo būti ū f)? K. S/pir- 
mininkas Dr. K, Pakštas,ku
ris galės daug ko lininis paaiš
kinti ir pranešti.

Kuopos l nėpanirškite spalio 
lĖSdų Menų; siųsti atstovus : 
Anšonut, Coliu, kuo. dauglaie 
šiai į apskričio suvažiavtimj!
- / Pirm. V. Bylinskas, 

Rast, < felažauskai^
70 ^aindųvr’Sit.,.

/ . -: Britanį Conn

PRADŽIOS MOKYKLŲ 
KAUNE STATISTIKA

■ ■ V
Pabaigoj 1922-23 mokslo me

tų'Kaune buvo 49 pradžios mo
kyklos, .121 komplektas, 140. 
skyrių,- Tose mokyklose dar
bavosi 121 pagrindinis mokyto
jas ir 2 atsargos. Nuosavus 
namus turi tik 3 mokyklos. 
Pradžioj šių mokslo: metų .ath 
dengiama-dar 2 komplektai..

» t

Visą tų mokyklų 24 — lie
tuvių, 11 — lenkų, 9 — žydų, 
3 — vokiečių, 2.— rusų vie-. 
mas jųjų stačiatikiams ir kitas 
— senai ibiams. ‘

Tikybos atžvilgiu tose mo
kyklose .mokėsi 3594 katalikų. 
4.18 evangelikų, 232 stačiatikių, 
1341 žydukų, 62 kitų.

Toutyliės ■ atžvilgiu —t 2765 
lietuvių, 878 lenkų, 1341 žydų, 
413 vokiečių, j> latvių, 28 gu- 
dų, 210 .rusų: 9 kitų,..

t

Miesto . Valdyboj sužinota, 
ka<l Šešių savininkų asenizaci
jos bosai, viso* apie 25, iš sky
rus Lietuvos viešbučio 1 hosii 
automobili ir dar ^ienų kažke- 
no, .yra seni,, medinia’ų sukim 
Šę. Dažnai bevedant tokiais bo
sais nešvarumus, ar,tan tyčia 
ar netyčia jie prakiūra ir ųe- 

gatvę. • "

Todėl Miesto Valdyba yra 
paskyrusi 30 litų premija tam, 
kurs- nurodvs kas ne - vietoje• . - .<> ■ 
paliejo, be to kaltininkui su
statomas protokolas >r nubau
džiamas, tačiau priversti savi
rink us įsigyti naujus tinkamus, 
kaip Lietuvos viešbutis, bosus 
kol kas neturi galimybės^

Būtų neprošalį padidinus 
premijų iki 80 litų. Tada.at
sirastų daugiau interesuotų as
menų asenizacijos darbui sek
ti. ' ’ . '

i
Be to, kadangi Sanitarijom 

Skyriaus ^tarnaut o jau ts viė- 
vienieins slinkit sekti Švarumo 
mieste, butų gera, kad pat i'vi
suomenė prie to darbo jrgj i ri- 
sidetų,' tik nereikia rašyti ko
respondencijų laikraščiams, bei 
pastebėtus uešvaiiuuus tilo jau 
pranešti Kauno Miesto Vcddv- 
bos Saiiitarijos skyriui, ' kur?-, 
nieko negaišuodaiuas ištirtu ir 
padalytų atatinkamų žvgj. 
jiems prašalinti. Tad visi da
boklių švarumų- ir kur Teikiu 
praneškim.

(“Lietuva”)

»

1 V0KWIJA.

1

Princas Max, ^aksonijTišlfiL 
nigaikštis ir karaliaus brolis 
atsisakęs visų -teisių į karalių 
ką sostą, 1896 nū tapo kunigu. 
Dabar jis turėjo eilę paskui tų 
ir prakalbų Koelne, kame jis 
kalbėjo apie pasaulinę taiką. 
Jo kalbų dhalsis buvęs “ karas 
prieš ka.rą/\ Jis ragino klau
sytojus auklėti savy ramų bū
dą. . Ramybes dvasia turinti 
persunkti tautų jaunimą niro 
pat namų žydinio ir mokyklos.

' ' Į - V'

Tie, kurie' nori’ panaikinti ka
rus, tegu kovoja prieš visas ne-

* ■ .

dorybes..ir nedorybių šaltinius. 
Princo Max prakalbos padare, 
gilaus Įspūdžio.'

. Princas Mas vra žinomas ka-*■ * ... 
tulikų pasauliui savo moksli
niais raštais ir skaidriu idea* \ 
lizinu. * Ilgai jis gyveno Grai
kijoj, bandydamas graikų Im'L 
nyčią sujungti su Roma.

Visi lietuviai, kurie* laukė- 
FrihoUTgo universitą (Šveica
rijoj) turėjo progos pažinti, 
princą Mas’ą, kurs'ton tiest? 
rusų Jįteratūrą ir" dar kaiku- 
riuos dalykus. Gyvena jis la-’ 
Imi hiodnai, nes visą profeso
riaus algą išdalinu vargšams.

* 1
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( ŠVENTAS RAŠTAS
| NAUJOJO ĮSTATYMO
Į Gražiais Apdarais Tiktai Vienas Doleris

:,; . / “DARBININKAS” '
Į 566 We»tBroadway / ' So. Boaton, Mass,

KOtOMBIJA,

Kaloinhijos. valdžios istviino . 
* w.

nusfia sugausiu rašytojam 
iRivas Grot d priešaky, hm at- ' 
vyko 'Romon, kii-nk . studijuos, v 
Vatikano niobyvu* ir doku- 
mentus sąryšy Kolombijos 
ir kilų-. Ispaniškos Amerikos ’ 
tautų išturijm misija, h ki
toms Pietų. Amerikos vuL 
(Jžitnns ^tinhirhiiuid^nnjaht. iš* • 
leisianti naują Amerikos ištark 
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Pereitame ■ ■ D-ko ’' jauna .y iškėlėme Latvijos religinį klau
simą;. Į)abar-gi bandysime i Į klausimų rišti.

Kodėl-gi laisvamanišką .r’ inteligentinga latvių tautos di
džiuma daro tokius kbrikaf. .kus, žygius ? Kunigus apdovano- 

katalikybes iš mokyklą, duo la pinigus katalikų mokyBSsIr 
net. jų dvasinei seminarijai, o pastaruoju laiku nusprendė per-

- duoti katalikų vyskupui įse... v šv. Jokūbo bažnyčią su keletą 
gerų namų dvasinei semina::. jai, - vyskupui ir jo kanceliarijai,, 
Tiesa,? šv. Jokūbo, bažnyčia buvo katalikų pastatyta, bet jau 
nuo 15-to amžiaus liuteriai ■ ų valdė. Juk tikri laisvamaniai 
turėtų būti apopleksijos užL-Ušti* pamatę kaip jų pinigai ei- 
ng tiesiog kunigų “auginimui,ir penėjimui.” Vienok taip y-' 
ra, ’ir tai dėl dviejų svarbių priežasčių! dėl kultūros sustipri-

^ūfmo bei atsparumo ir dėl didesnės tautinės vienybės.

KULTŪROS ATSPARUMAS. >

Tvirta religija tai tautos jaunatvės ir galingos kūrybos žen
klas. Irreligija arba netikėjimas tai senatvės ir sudribimolpo-: 
žyųiis, lig-ir savotiška impotencija. Ir kiekviena tauta nete
kusi galingos religijos vėliau, ar anksčiau^pradeda justi šią 

.kultūrinę impotenciją , (negalęjimą). -Tad psai suprantama; 
”kodėl daugelis Frakcijos galvoto jų pradeda pasigesti religijos 

*> sau-arba savo tautai,.-dairiai gręsia pavojus išsigimti.- 'Vieni to- 
M kįų galvotųjų stengiasi “išmislyti“ naujas religijas, kiti-gi grįž
te ta prie Senos Išminties-—Katalikybės, Ir Latvijoj yra nedide

le šviesuomenės* Mlejl, religijos pasiilgusi, Jai nusibodo pli- 
. ka^. atbukusi, žiauri ir nevaisingA laisvamanybe bei materializ
mas. Iešką ji religijos, bet savo kelionės pradžioje .ji dar ne
spėjo prisiartinti prie katalikybes dogmatų, bet katalikybės .kul
tūriniai spinduliai jau pradėjo ją šildyti, yienl pradeda do
mėtis katalikų-mokslu-filosofija, kiti-gi jų menu—Jiteratūra, 
teatru. Taip, Latvijos valstybinio teatro direktorius ypatin
gai pamylė jo katalikų mysterijas* if kitus panašioj dvasios vei
kalus. . Galima kariais nuo latvių inteligentų išgirsti apgailes
tavimą kad latviū tauta-skiriasi'nuo! lietuvių savo tikyba, Nuo 

, liuteranizmo nutolusieji latviai'vargiai prie -jo begriš. Pro- 
tąstantizmas jfenis neimpoiiuoja. Tad. veltui Amerikos Y; M. 
U. A. turtuoliai* vaišina ir maitina Eigos studentus. Pigūs res
toranai, gimnastika ir,sportas latvių studentų nepadarys ti- 

. kinčiais protestonais, nes IsCtihai žymiai stipriau galvoja už 
. - amerikiečius. * Tad visokie Amerikos “biblistai” negalės lat-
- vių šviesuomenei, užimponuoti, neš tam reikia daugiau inteli

gentijos, negu^vidutinis prot'estonų “pričeris“ gaįį jos .įsigy
ti. . / ; \ ' y ■ ' •

\ . Iš tų siiųpatijų, kurių pradedą kaikurie latvių inteligentai
rodyti katalikų kultūrai, nereikia spręsti, kad jie tikrai jau ar- 

. linasi katalikybei. Tai ne. Prie katalikybės galės prisiartin- 
tūtik reti pavieniai asmens iš to mažo .inteligentų būrelio, • kurs 
specialiai studijuoja religiniai filosofiniųs^klaūsimus ir rimtai 
riša kultūros problemas. Tokių visuomet ir Visur esti labai ma- 

, ’ža; Afteūbk gana, žymi šviesuomenės dalis, pajutusi simpatin- 
, gas katialikybės puses,- galį palankiai pųsistatyti latvių katali

kų link ir ton pusėn pakreipti net liaudies didumą. O tai jau 
matome ir dabar iš latvių šviesuomenės elgesių su katalikų kul- 
tūriniaiš reikalais, šis jų ėlgesismieko bendrometuri su mūr 

ilsų laisvamanijos fanatišką nusistatymu. Mat mūsų laisvama- 
nija dar neparbloškė katalikų ir tebeveda prieš, juos .aršią ko
vą, kurios įnirtime jie negali ir nenori pamatyti gerųjų kata- 
likybes 'pusių. Latvijos-gi katalikai yra mažumoje (tik arti 

.' ketvirtadalio), tad latvių laisyamanija nelaukia iš jų pusės 
stiprios konkurencijos, O jei katalikybe tėū sustiprės, tai tas 
vėlgi visai tautai į sveikatą.. Tvirti ir mokyti katalikai labai 
stiprina'pąčią tautį, kaip Jai yra Olandijoj, Belgijoj, Vokieti 
Jojri h Ailpni, tamsus ir apsileidę katalikai silpnina, ją^avyz* 
Ūšiuii Ispanijoj, Italijoj, Francijoj ir dar kaikur. p.. Majoro-/ 
yičius ilgai gyyeho Vakarų Europoj it visa,tai mate. Tad ir 

kad jis .pakreipė Latvijos valstybinį vairą Romos
. link, nes jis suprato, jog taįhbus risąi naudingą tautos reika- 

j -4:.;

• > TAUTINĖS VIENYBW \ • " ’ •

.Rtžvilgu ir-gi buvo labai syarbu duoti Lątyijos katalikams pil
nąją Iiuosybę, o he pusęr Mat rytinė Latvijos provinciją^—Ląti 
ga^ja^yra kataliiciška. Ugus ąmMus ji išbuvo lenkų įtako je, 
todėl atsiliko mątėrialeje ir intelefctūalęje kultūroje Jų kalįą
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RUSIJA.

Ateina lig-ir patikėtinų žinių, 
kadRusi j;i bandysianti siisitaiįjh- 
|tissu Fmieija, Sulig1 manomo hu- 

1 tarties projekto, tusai’fttsiaakyaią 
varyti bolševikinę propagandą 
Franjęįjoj ir pripažinsią franeūzą 

u4WMfiWHm» iwUVi^ skolas, bei nuosavybę Rusijoj. Be 
pirmininkas p. Isaae pranesč,' kati to, jie galėsią franeūzama suteik
imo 1919 m. dar nebuvę metų/įaiį ti pętroliejaus koncesiją Kaukaze; 
mirimai viršytą gimimus. . Aębu- 'lou* tie g<tėsią semti satĮ Žibalą fai
lai, gimimą koeficientas pašokėjęs kos ir karo metu. Už Visatai Ru- 
nito 1,1 iki 1,8 vienam tūkstan- bsija gausianti Franci jos pripažini- 

.eitu. ...........v..'., .. v. <. >, j.........
zams priaugdavo nuo 42,000 iki 
66,000 fauną’ piliečią.

Galop liygienos mlnisteris atpa- 
ąakojo kurią priemonią griebtasi, 
kad,padidinus gimimą skaitĮią ? 
pagelba jaunoms šeimyuoms/para- 
ma skaitlingoms šeimoms būtais, 
žeme, motiną apdraiula ir taip pa
našiai daroma visa, kaš tik galėtą 
pavelyti Jauniems apsivesti ir už
auginti skaitljngesnes šeimynas. 
Kai būsią išreikalautos reparaci
jos ir atstatytr išgriautieji k raš- 

’ ?ai, .tai. gimimą skaitlius dar la
biau padidesiąs.

> Kongresui pasibaigus, išdalinta 
skaitlingą vailcą motinoms meda- riotizmo principais ir jos įstaigą fs- 
liaiJ ’ ' . . - -

Kaip ten nebūt, .franeūžą prie- d t°kią, kurie skaitą laįkrašcius 
. v f r' O;**1* t:,.u rnazas.^ -Jigai-i
' ----------  UZ .

Įjįsai pranešiiuolat žinių įš 
g^kooperatyvio judėjimo kaip 
JM lietuvių darbininkų taip ir 

t jis tiso ^šaulio. ’ J isai teiks 
reikalingų patarimų, / 
* Bet ne vien laikraštis kels 
r skleis kooperacijų. Mūsų 

koopėraįyve spaustuve •pa
naudos visas savo jėgasir ga_- 
liniybes kooperatyvės idėjos 
p paplatinimui. Leidimas ko- 
operaty ves"“literaturps—kny
gų, brošiūrų, 'lapeliti ir at
sišaukimų —'bus vienas is 
svarbiausių orgūnizaęijos už
daviniu. -V >

.- Turės būtį dįrbama..ir gy- 
’ vu žodžiu, . prakalbomis jr 
patarimais, kur tik kbopera- 
toriąi po kolonijas to reika
laus.

'Norint, kad mūsų centras 
visus tuos uždavinius tinka- 
niai atliktų, — reikia kad ji-; 
sai būtų stiprus. .Reikia, kad ■ 

i j ame dirb tų būrelis tinkamų 
gabių žmonių, savo srityje 

. ^pecįjalistų. -Reikia taip pat, 
kad finansinė įstaigos puse 
būtų pastatyta tvirtais pa-

negrasytų, perdidelės skolos, 
kad’ namo ir spaustuvės pa
dėtis būtų aiški, kad. spaus
tuvei būtų užtikrinta pakan
kamai nuolatinių darbų, kad 
joje dirbtų prityrę ir atsida^ 
vę darbininkai ir 1.1.

“ *
-Kuo. stipresnis \ bus -.mūsų 

kooperacijos cėntųas, kuo ge
riau bus’ jis aprūpintas, tuo

I

f :

|'Wkeliu

Apie tai Kavp žofĘ Jau tarė ■ 
pereitos ’vasaroą L. D. K. S. 
seimas.. •

ifūsų. organizacija virs dh 
džhile kooperaciją, visit bro- 
lių ir seserų darbinnikų, ku
rie bendromis pastangomis 
sukurs galingą židinį, iš ku
rio i kooperatyve ■ apšvietę 
skleisis po visas miūšu kolo
nijas. Mūsų laikraštis ‘“Dar- 
biuihkas” bus vyriausias mo-' 
Rytojas ir vadas, rodantis 
(larbiiiinkanųs kUbpeineijos 

geiieralis 
;y raginantis darbi-
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'2. PIRMAJAI ŽINGS-- 
.. ..... ųNYS. t
Atsisaką A bereųiti sena 

tvajką, paremtu išnaudoji
mais ir nelygybėmis, nies tu- 
rime fiiošties pradėti staty
ti naujų tvarka. Darbas di
delis ir sitnkus. 'Kiekvienas1 
iš mūšų tik po vienu-kitą ply
tele tegalėsimo pridėti, kad 
naujus žmonijai rūmus- pa
stačius. Tik kokios bus tos 
mūsų plytelės ir kaip jas tu
rėsime sudėti?

Nuu ko^is^rdarbų prade-- kelių^MCsaLJuik 
us ? Koks bus mūfįu pirma- kvieslys.

sąi žingsnvs? įlinkus eiti naujuoju keliu.

tai aavo žaltį jau tart;v

A

>.

Paryžiaus “Temps” iŠ.spalio 2' 
d. praneša apie ^raiieijos gimdy
mą kongresą, kurs neseniai įvyko 
Marsely. Užbaigdamas kongresu,

<

g- s

lai, giminių koeficientas pašokėjęs l«w ir karo metu. Už Visatai Rų- 
Į . »• .1___* .« 1.T--- -  • I _ _ __ J.».» V4-- 1nitu j., 

čitti. Vadinasi, kasmet franęū-W d« jure ii’ įeisianti į Europos 
politiku Jeigu taip tikrai butą, 
tai Lietuvai/ rodos, būtą naudiii- 
ga bent politiniu atžvilgiu, nes vie
ni lenkai nebegalėtą Rytuose po
nauti, t-uretij skąityties ięit didžiu* 
te Rusija, su kuria mes vis-gi kol* 
kas neblogai sugyvename.’*

• ' ’ • . ’ •

truputį ajrtįmesnū lietuviškajai ir. skiriasi nuo, latvių-baltieciu 
bent tiek?'kiek musų aukštaičių nuo žemaičių. -Ten .klebenau, 
ia labai daug lietuvių kunigu, kurie savo taktu ir latgalių, kai*

tuvių,tautos. Jeigu’centralinė Latvijos valdžia persekiotų'lat
galių tikėjimų, tai sukeltų juose separatizmo dvasių,, kuria len
kai mokėtų pasinaudoti ir surastų būdų kaip padaryk “plebis> 
cįtų,r’ panašų į vilniškį, Latvijos valstybininkai tai gerai su
pranta. Ir duoda jie katalikams kultūrinės liuosybšs, 'stengia, 
si perkelti vyskupo sostą. Rigon, kad katalikų centras neliktų 

' Rezeknėje ir nestiprintų ten proymcionalizmo..autonominės dva
sios. Tuomi labiausia ir tinka aiškinti laisvamaniškos valdžios 
Religinę tolėfanęiją, į kurią ir Lietuvos katalikai labai pa
lankiai žiūri ir mato joje dar vieną tikrą laidą broliškųjų tau* 

Mų ■.draugingumui ir nuoširdžiam sutarimui. ' jei mūsų laisva- vaisingieji galės jisai varyti 
. manija sektų savo'Vienminčių latviiypavyzdį, tai ir su ja mū- 'darbą ir tuo daugiau bus 

‘ sų sugyvenimas būtų draugingęsnis ir stiprintų tautos pate-ūmūsų išeivijai iš jo naudos, 
gas. * ”
■' x \-
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MASONAI FANATIKAI

Škotą apeigą, 33-čio laipsnio 
masoną pfesėdy Vašingtone (spa
lio W dr)*pastoi'ius Ehner Goshen, 
didysis masoną kapelionas, skun
dėsi, kad svetui; gimę Amerikos, 
piliečiai nepersiimą Amerikos pat- 

toi-ija. Didieji miestai esą prikims-
Į

iamažas.svotimoąus kalbomis. Jis rei- 
yra proporcionaliai • mažesnisriym'ŠtifioMtogių^mbOh 
vistj kitu tautą, išskyrus Ainėri- [vartojimo Visose mokyklose ir kul
kos jaukią Šeimynas. Bet Ameri-'^0 dėstymą vie- •
kai piliečių priaugina kitos tautos.- mokykloj.^ 
kurios čia gyvena, o Franciją trii-1 Matyt, sis vergas masoniukas 
pliti papildo pora šimtą tūkstan- -norėtą ir Amerikon Sovietų laisvę 
čią ateiviifiš Italijos, Ispanijos ir įvesti , Jis tur būt nenumano, kad 
Belgijos, kurie. tampat Franci j os 
piliečiais. /

* ‘ įt " 9

’ Kongresui pasibaigus, išdalinta

svetimos kalbos piliečiai Amerikos 
prozonjnešą nemaža poezijos, gro 
žės ir Įvairumo, ko labai trokšt; 
siaurai anglo-aperikoną dvasiai i 
Nudžiūvusiaijiv širdžiai.•« te .

1 »■ ... . • -w- -  •—-•< t •

———; ■ . ■_ / ■■
operacijos centro — ir yra 
mūsų pirmiaušiasriiždavinys, 
mūsų pirmasai didelis žings- 
|nyš.

* Tad sudarymas tvirto ,koT

“Klausau,, 'pone,” tarė Sančo, “dar karia 
sakau tęneduoda Dievas, kad čia pasirodytų mil- 
vėlinė avantiūra.”- “

“ Saldau tau,” suriko Don Kichotas, “nęmi; 
-nėti daugiau jnąn apie milvėlius. Jei ne, • tai 
tau sumalsiu kaulušti ’ čia Sančo visiškai nuti
lo, ’ / '

Dabar teisybę sakant apie šalmą, ricierių ir 
darasą žirgų, kiniuos Don Kichotas' matė buvo, 
štai kas. Ten jojo ant asilo‘kirpėjas. Kadangi 
Jinojo, o .jis^ turėjo naują skrybėlę, tai nenore-- 
damas jos/sulydinti, užsimovė’ ant galvos savo 
misinginį* katilą, kinis'buvo nesenai nušveistas 
iv todėl blizgūjo. Don Kichoto kliedūjąs protas 
tą kirpėją vaizdino rieieiiumi. Kaip tik kirpė
jas arti prijojo, tai Don Kichotas griebęs jčtį su
riko:. .

“(Tinkis, niekadėjau, arba atiduok, kas- 
man šventai priklauso.”' • .

Kirpėjas taip_netikėtai išvydęs tą baidyklę 
persigando,’*. Baniątęs.'yirptį į save atkistą, me
tęs katilą žemęn, šoko, nuo ųsilo ir kaip stirna pa- 
siieidti per plynių.’Don Kichotas buvo pateųldn- 
tas tuo, kaęį kirpėjas paliko katilą, Pašaukęs 
Sančo paliepė paimti nuo žemes šalmą. Tasai 
paėmęs ir pažiūrėjęs tarė: / “Tiesą pasakius ka
iliukas nieko .sau.’1 Ir pądavū savo ponui, kurs 
tuoj užsimovę ant galvos.'

“Matyt tas bestija, kuriam šis šalmai buvo 
nukaltas, turėjo milžino galvą.” ’• ,

Sančo, išgirdęs katiluką įfeivadintą šalmu; 
negalėjo, susilaikyti nuo juoko. Tėčiam atsirni-. 
nęs pono apmaudą.tuoj sitrilaikė. “Ko tu juo-; 
Ries Sančo klausė Don Kichotas. “Aš Juo
kiuos dėlto,v atsake Sančo, “kad to- bestijos, 
kurs tūrėjo tą šalmi|, galva turėjo būti taip di
dele kaip kirpėjo katilas.”' .. yy."

■ “Ai* zmai-ką■•ŠahČOv’ tatė Ijon Kicliotas^ ... .. . ...
lnmm išrodo, kad čia yra užkerėtas šalmas. Jis; ImyžygĮs, patais pas imralui kdętų dienų pą 
matyt, netiketaipapnol^ į neišmanūlm rimkasjr 
buvo^kaįp tu saliai jierdfriitas į kirpėjo kittilų- 
ką. Betiaš, žmodąmas kas tas ištikrp --.tik 
kių perdirbimų nepaisau, l^pdj kalve j įer< 

; diririinsiu/į šalmą Jr Jis tiks prašmatiiimiritųise 
mūšnurie/'. -J- . ; iy-y \ -A,

- Doto Srte(risud6roJo:;likusį kirpėjų loi>į< 
Apėjus beturėjęs ir valgomųjų daiktų; ..-.Todėl-.

......... ........ <abn jWįr papusryčiavę TaipJiasndipvi- ~ Ti.w-Kiohmns.
“ihuirkis, i'lr jeisk'^ūin nę-Jiedu lęiclpšiTolyn,/ letsdamu-ftozįpantui *' ? A

vienam apsfdirife Xš čia''fc^taip >m'rei- siriūkti kelių* . Minite j^^ 
kalingą šaliną.” ■ ’ J - J ’ ’M'ri .. y / taus vieškelio. - J .; “y? 1;; ; /

- - A •»*.'» r .ii
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BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 

“DARBININKE.”
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■ • (Tęsinys) 1 ?
SKYRIUS XX. *.

Apie tai, > kaip Don Kichotais įgijo pra,smatn'(^ 
" , < ‘ x šalmą. , j

Tuo tarpu pradėjo lynoti. $ančo padavė su- 
ma'nyiną biėiti į nūlvelį. Teeinu Don Kichotas 
taip buvo pasibiauvėjes milvėliais, kad jokiu bū
du nenut iko su iSaučo pasiūlymu. Pasukę į tiė- 
/dąją, jiedu užtiko kitą vieškelį. Bekejiaudaniu 
tuo vieškeliu jiedu pamate raitelį, priešais atjo
jantį. Antraiteliogalvos kaž kas blizgėjo it auk? 
siuis šalmas. Kai tik Don Kichotas tą išvydo, 
tai ‘atsigrįžęs'į savo skydiniuką linksniai sušukai 
“Man išrodo, Naiičo, kad šiandie išvirkščiai pik 
(losi priežodis; įiegirk*dienos be vakaro.... Jei die
nos be vakaro neverta girti, tai ir\ iš virkščiai ne
verta daryti, tai yra nereikia dienos be vakaro 
l>eikti. Tajp sakau dėlto, kad jei likimą^ šį ry
tą buvo su milveliais sutrukdęs avantiūrą, tai da
bar nnidviein pakiša tikrą, prašmatnią avantiū
rą. Žiūrėk, Saiičo, ana va atjoja ricierius nli 
Mambriko šalmu, apie-kurį aš, gal atsimeni, esu 
tau sukęs? ■ ’. - ..

“Žiūrėk; ponuli/ ką'tti sakai, o dar lakiau 
ką darai,“ Jare Sančo. '"Aš nenoriu luilvelinių 
avantiūrų, hčt dar mažiau noriu akių, niuilini- 
mo.“ ■ :. . ■ , ■ <

“ Velniai tave tiygriebia/Lsuriko supykęs 
Don Kichotas.“ “ Ką-gi bendra šalmas turi su įnik 
veliu?*" \ • ‘ ‘ ■ ,
/ “ Aš įiežinaii,” atsake Siuieo, ‘"bet jei man

būt vąlia Šnekėti tiek, kiek noriu, tai gal įledy
čiau, jog’ponlilis klysta.” ’ . ' - ' ‘ ‘
.“ Kai Į) /aš ,galiu klysti, / jei aš- f ikrui, matau,' 

‘ tū-vėpla ?Šiiriko Don Kichotas, {‘ Pasakyk, • ar- 
Įi'tu ten uematanririevių su nukrinki šąhųuy jm 
jautį ant dąrašo žirgo.“ ■ n ,1 b - - ( x

t “Ka-ūš niatata“ atsakė Hmičo, *’yra tai žlnb- 
•giiū kaįkų btizgantįTūvįn ant galvos ir jojąriant 
pilUoidakiokaip numik ąšilo?\^ ‘ "

- • -lTas, kasliitzga i y yra Mambriinb šalmas/'
aiškino Don Kukulas. li
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A .. . 1Taip jiedviem- bekeliaųjarft, Sančo prabilt 
ą šabo jonų: šviesiausias pdne^' ar neteiktuiųei 
išklausyti to, kas man ant širdies guli.“ “Khl 
Jtėk,” atsake Don Kichotas, “tik trumpai.“ 
“Taigi ponuli,!’ lare Sančo, “per keletą, pasta 
rųjų dienų mane ėnie kvaršinti “mintis apie tai 
kad mudu jau taip senai ieškovą laimės ir nor? 
turėjova daug -visokių avantiūrų, d Ąųža ką ge 
ra teiaūnėjova. Be to jei ir prašmatniausiosi 
.avantiūrose viršų turetūmėva, tai .mūsų darba 
•liktų neužrašyti. Taigfar negeriau mudviei 
būtų parsišamdyti kokiam ritois karaliui ar dj 
džiam kunigaikščiui, kurs turi vesti karus. Te' F ** r . ’
kiąm valdovių tarnaudamas -ir savo išmintimi 
drąsa ir galybe jgytum garbę-ir valdovo malone 
Tada ir tie Tamstos darbai jautų užrašyti į knj 
gas^ o jei yra mada ir ištikimų skydininkų dai 
bus užrašyti, tai ir aš patekčiau į raštus.”

“-Neblogai nukalbėjai,” tarė Dom Kichotai 
“ Bet prieš pastosiant ka-raliatis ar princo' tanų 
bon reikia šiaip jau garbę įgyti* Tada ii* pat 
karalius išgirdęs apie karžygio prašmatnius dal 
bus atsiųs delegatus pakviesti. į palučių. Tad 
ltaržygis keliauja į sostinę, o karalius su didri . 
iškilme pasitinka ir augštiėms svečiams, ri^ū 
riams ir karalaitėins jį pristato, sakydamas t *Ji 
sai dvikovoj pergalėjo milžiną Brokabriuio, -j 
šai atžavejo Persijos didįjį Maipeliukų, kurs m 
žavėtas kėpsojo .devynis Šimtus metų,’ Tad 
aiigšti svečiai* panos: ir panelės šauksi ASrili 
Šaulės Karžygi l aihayalio lalėjo Karžygį! Da 
ggl tOjikolds kovose vardas įgytas.’ Po to karMiu 
visus pakviečia į,puotos* salę, -kur visi pietauj . 
su pačiu karalmnii karaliene., karalaičiais, 1« 
ralaitėmis ir kitais augštais svečiais,Ra to ki 
rūlius pakviečiu paĮ‘odytixsavo išgales ir nei vii 
nas tokiu prašmatniu nepasirodo, kaipnaūjasi 
kafžygis. Tuo tarpų ištinka ka^uk Naujari

t 
prašo-leisti jį; kamn KaraMussutiiika. Naujari ■ 
knržygįs pergali priešininkų: karalių, Mini dau 
kovų, paima daug fniestų, Pėrgaletiijti sugrįžt 
į sostinį Kurklius padaro jį savų dcį&Ą Jarai 
ka, 6 kairi* ini įnirus tasai tažygri patamp 
karalystes , valdytoj mm Ateina tadA Mikus gųi 
sim apdovanot skydminkme’ ’ - ri .
; *k Aš Irnkštm fed ktibgreieum taip niurnu m
tiktų,” suMU Šah&u “Apie tai tu nbahejo

. .“Tokiais būdai; 
. kuriais'iAūdn gy^hava. karžygiai to pasiekia.

. v • v . (BjM daugįaųjy
■ .". - .•'■ ■ " . ■ ri'. ’ ■’
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PHILADELPHIA, PA

Vietinis ĮC D. 'Sąryšis , dieną. 
7-to spalio 'turėjo savo paprastą 
mėnesinį susirinkimą. Reiškia: 
imra ką apie jį rašyti. Bet . . /> 
bet apart paprastų’ dalykų, buvo, 
svarstyti ir ‘.ypatingesni - dalyke, 
liai, kaip ves išsiųsti iš tarpo Ha, 
ryšio delegatą pasitikji^Ney Yor- 
ke. naują Lietuvoj atstovą. - Nu
siųsti. atstovus pasitikti, arbajkt- 
iankyti/viešbutyje j PhiĮadelphią 
kaip bus atvažiavęs Lloyd Georgei 
Apvaikščioti 16-tą vasario iškil
mingu puikiu bąnkietu. Pasirū
pinti sueiti su vietiniąis rusinais, 
ir, jdi taip tarsiu, į koalieiją kovai, 
prieš nuožmius, lenkus ir taip to
liau! ir taip toliau!!! Todėl ir 
tas susirinkimas Sąryšio tebus ži
nomas visuomenei.f- 'l

Korespondentas.

; Chicagos cigilistų lųiįĮ’aš- 
tis pasiskaitęs “D-ke” ųiūsn 
straipsnį apie Vilniaus pra
radimo priežastis,’■ nekreipęs 
domės į skaitlingus išvadžio
jimus, suradę visgi ii; sau 
naudingų kųsneįį, kurį ir už* 
cįtųroy fįltent;

“L'ikę aktinga grandimi to 
retežio, kuriuom francūzai 
apkalė Vokietijų iš visų pu
sių,. mes turėtume nemaža, 
politines ir militares vertės 
Europosakfsę? ’

Šituos žodžįus -užcitavę ty
čia užmiršta pasakyti, kad 
tame pat stkaipsny, yra pa.- 
kankamai pateisinimų lietu- 
viųdrncūzų-čekoslovakų sų- 

Jungai bendriems interesams 
ginti. Tuk’Iatviaigrčekai 
jau seniai yra aktingaiminį I 
mo retežio grandimi,, vienok | 

 

negalima sakyti, kad jie Vo . ^įaiįj 7 <i., jEŠį-gos 6-ta guo- 
kieti jų Smaugia. Atbulai, jie pa jloikė SAVO susirinkimą. Nuta- 
geruoju SU ja gyvena, tik jos-Įrė atidaryti vakariniusr kuisąs spa

lio 17 d. ir mokinties to. ko mūsų

ta, t. y.: skaityti, rašyti ir aritme
tikos j o ne blynų kepti ir pančia- 
kų nerti, nes su tais .darbeliais 
veik kiekvieną lietuvaitė yra stiau- 

,, gusi nuo mažens. Tod gerą progą

— *

A'8

. LEWISTON, MAINE.
. * -* >

Išsąjungiečių Veikimo.

>

-I*■**9 A'B B
. .. ,„r . . 

perstatytas / kalbėtojas —- gerb; 
kun. Vaiciekauskąs, kuris daug 
nuplėšk apie našlaičių selpifrią it 
jųjų prižiūrėjimą. Gerb. kalbėto
jas nemirŠo ir mūsų Tėvynės-Lie- 
■tuvoė;'apie kurią irgi nemažai 
kalbėjo. . . . Gerb. kun., Vaicie- 
kauko visa kalba buvo įdomi ir 
svąrbi visiems pasiklausyti.
: Paskiau sekė perstatymas veikė?’ 
lo 3-jų akt^ kon^-dija <f Vyrų Ver
gija.” "Veikalas atlikta neblo
giausiai. Vaidilos savo rolės be- 
mažko * visi atvaidino gerai, tik 
kaip kurie savo rolėse buvo silp
noki, tai ir veikalas blskį sekėsi 
silpnokai vaidinti; bet visvien 
reikią -duoti jiems 'kreditas ir už 
tai, kadangi jie maža laiko tu
rėjo mokytis. Šiame veikale se
kanti asmenys dalyvavom Petrai
čio rolę vaizdavo M. V. krdži- 

jauskas, • kuris savo užduotį atliko 
gana gerai. Veronikos, jo žmonos ’ f.v--

*'

H'* ■ l. ii i »į* 1*1 .J Il>l« Į
, T-r . y r- - "

naują užmanymą. Taigi ihes gan 
ir gah laimingi/gaudami dnddu 
gerbs -narių?. Mūsų phtainaik&i ; 
Petras Lukais - sumanė • nųmgfi 
vakarėlį ir visi nariai mįelu noru 
■pritarė-4r jau veikalas paduotas 
#an geriem aktoriam, Bus Uip 
^greitūnkaip aktoriai išmoks. ■ Vei
kalas "gražus; trijįj. .aktų; “Jurgis 
žiburiš” ir, kaip geri darbininką! 
ii geri katalikai tai pirmą,’. savo 
įhtubą ir visą gnyną pelną ąųkaų- 
šimjįęį naujos bažnyčios, nes.pas 
mits jau beVęik daugiau niekas 
nieko įr nekalba kaip tik apie nau
ją bažnyčią, kuri'jau ačiū. Dievui 
su stogu. Užtai garbė yrą mūsų

. gerbiamam klebonui A, Deksniui, 
^uris savo rūpesčių ib darbu ne
mažai turi. Tai mūsų visų gerų 
parapijonų gausios aukoątą dprbą 
varo. Gal jau Dievas duos, kad

< Šventas Kalėdas Švęsim, naujoj 
bažnytėlėj. Jau ruošiasi prię jo- 
marko arba parapijos bazaro, visi 
itk kalba kaip geriaiuprisirengus 
prie fyazaro, jau beveik visi sek
madieniai yra -užimti -Visos4r- 
Jos dirba kiek katrą tik galį; Tai 
agrbe visimem. žmonėms. .

Vilniaus Dzūkele.
> I ■■ n-- Į ■■■,■•.....................  ■ laim.ny.--

_• EKSPORTAS PADIDĖJO.
***•

—- p-lė Petronėlė UrbšaitS, Mary
tės, jos seesrs — p-BųO. Urbšai- 
tė. Jodvi irigi savų-roles atvaiz
davo gana puikiai. rGuglio, Pet
raičio draugo rolę vaidino St. Pal
šis, Tam^įūno A. Kunigiškis, 
Prokupo Br. Stankus, Gttglio 
numylėtinės rolę.,ąjlįko p;lė J. Pai
šinta/, Šie ir-gi neblogiausiai sa-. 
voužduoti<ątliko. < k, 
' Tarpe aktų fi.uvo ir deklemaeijų. 
DoklemavoJpJė “Ižab'ėlė/Žebriute- 
kuri gana gražiai padeklemavo. 
Antra deklėmavo p-lė U. Pamida-, 
vielutė. Nęvs ši jau merginos me
tuose, bet labai gražiai ir 'jaus
mingai deklemavo; ji parodė, kad 
galima ir didelėms deklemiioti, ne 

‘tik mažoms mergaitėms. Mažas 
suplikomus, Stankus, grojo ant- 
sipuikos Solo; jis pagriežė neblo
giausia.

Ant pabaigos programos buvo 
dialogas, “Oi-kur buvai dieduk 
mano.” Dialogą atliko Piv-Urb- 
šaitis ir Pet. Urbšaltė. ' Abudu sa
vo uždjįptį atliko linksmai ir jiio- 
kirgai. _____ „ .

Nors ant apgarsinimų būvo pa
žymėta, kad dalyvaus ir L. Vyčių 
25 kp. choras, bet, dėl programos 
ilgumo choras nedainavo, tik bai
giant programąZsndainaVo Lietu
vos himną, 1 pianų lydėjo pats 
gerb. muzikas, kun. V'. Vilkutaitis..

orchestra, kuriai vą^lovayo J. Mu- 
^šinskas. '

\ . Granitas.

BuaugeBnėmH merginoms dąįyybUr 
tti ant scenos ąn deklemacįjomis; 
kurią padarė < plc B. p&midąvičin- 

įųri yra ųępęrseiiMU atvykta* 
iš. Škotijos. \O;kųF mūsų kulpni- 
jop įžymiauriojųdekląmątpthą plė 
A. BaltrųšiĮitČ ir taipogi pjė Ą, 
Kuzmauskaitet - pm dviem 
pasidarė? ’ Neilgas luinas praėjo, 
kada p-lė‘A. Bąltrušaitę ir p-lė A 
Kitkauskaitė ne vienam širdį su- 
gradlno-savo poetiškais gi*ą$ąįg4* 
žodžiais, ir ■ jąusrąais, to kodėl dabar 
jodvi nepasirodo ant scenos t Be 
Abejonės,' judvi ir-gi A nepasiduos 
kitoms, bet dar jodvi parodys 
clevelandiečiams savo gabumus-.

’ , žądiųtojąą

GRAND^RAPIDS, MIOH. “

Jau labai sėnai kas buvo rašyta 
iš mūsų gražios , kolonijos; Gal. 
jau žmones ir.iiiąno, kad jau mes 
Užmigom* BUt mes laabi daug dir
bam; kad net ir L. D, K. ,£L .93 
kuopa jau. pradeda keltis^ iš mie- 
go, Ištiesų-mes visi-riarbininkai 
aTe gali ii’ biskį ynlumtsų kaltė, 
kad hędkb^m. Betštąi-pfcmą tL 
spalio buvo L. D. K. 93 kuopos stf 
sirinkimas ir labai laimingas, ^ba 
laimėjom du labąi stambiu nariu: 
vieną biznierių, garsų fotografe^ 
tą, kuris labai gražiai piešia pa
veikslus. Tai dabar_ jis^yra. ir 

darbuotojas, tą! Pranas Kamšie- 
kas, ^sųris jau per ilgus metus 
dirba katalikiškose organizacijose. 
Tai ineS'Vurim, viltį,, kad* ir dėl 
mūsų nemažai pąąidarbuos, nes iš 
pat pradžių parode savo gerą ir

......... . ' M ■ 
Įžanga visiemsędykai. f Mat atsi-L 
piokėjo publikai už skaitlingą ląn- ■; 
kymą L. Vyčių 11-tos kuopos. r.en- 
gtąmuosę vakaruose. Programas, 
buvo įvairus, Pirųūąuši^i Ii, Vy
čių lietos kuopos ehoraš po yndo- 4 
vyste S. .Kimučio sudainavo 'Lie
tuvos ir Vyčių himnus įr.’kitą dai
nelę. Tollauk p-lAX.Bernotaitė 
paskambino ant piano.— V. Krauž- 
lys trumpai . apipasakojo 11-tOS- 
kuopos nuveiktas darbus, J. Grėb- 
Iiūjias, kuopos pirmininkas, pasa
kęs trumpą prakalbėlę, pakvietė 
ant scenos pirmutinius kuopos- tvė
rėjus; Kun. Čepanonį, V. Kraužlį 
tr O. Piktteiutę, kuriems suteikta 
po gražią gėlę. Kadangi buvę, ir 
daugiau tvėrėjų, nors jie jau ne
priguli prie kuopos, bet vis-,gi jie-: 
gi jie tvėrėjai ir juos pamiršti ne
galima. Toliaus sekė kalba kum 
Mįsiaus iš Bentleyviįle,. pa. Kal
bėjo apie tėvynės ^meilę. Rogino 
vyčiuspažintrTjietuvosistOrijąir 
kalbą ir jj. vartoti- aiškiai, nemai
šant angliškų žodžių, Ragino, bū
nant amerikonais, sykiu būti ir lie
tuviais, Jo kalba labai patrijotiš- 
ka. Po. kalbos sekė solo,11 Jau sla
vai sukilo. ’ * Sudainavo P. Petrai
tis. Iššauktas anlįu.syk. Toliaus

kun. čepanonio,. didelio jaunimo 
mylėtojo. Savo kalboj ragino vy
čius augti dorais, naudingais piKė- 
či^fs. ir sakė, kad kiekviena yra 
priedermė mylėti jaunimą ir jam 
padėti. Po kalbos'sekė solo, “Kur 
bakūžė Samanota.” Sudainavo 
A. Lelioniute. Buvo išaukta pa
kartoti. -Toliaus sekė perstatymas 
dviejų aktų komedijos, “Nepap
rastas siuvėjas.” • Roles atliko.se-. 
kantieji: Ą. Bardzilauskos — Žy-. 
dą, foleje,'J. Muzikauskiutė — 
Zopelienės, V. KatkauskasZo- 
pelio, T. Baranauskas Teisėjo, 
J, Visockis -rr- Raštininko, B. Le- 
peška ■— Policmono, J. Bridžiu- 
tė —^Tarnaitės,. J. Visockis — Još- 
kės. ■ .Kadangi išmokimui veikalo 
turėta trumpai laiko, tai atliktą 
ganą gerai. Veikalas. juokingas, 
tūi publiką gerai prijuokino. Lo
šimo pjertraukoj J. Bulevieius pa
sakė juokingą monologą. Po .lo
šimo, sęke A. Lelioniutes solo, “Ty
kiau'tykiai Nemunėlis plaukia.”’ 
Publikp atšaukė pakartoti. Ant 
galo sekė L. Vyčių 11-tos kuopos 
chbroL dainos. Sudainuota^ x‘ ‘ Va
žiavau, dieną” Vyčių ir Lietuvos 
himnai. •< P-lė 6.. Pikučiutą buvC 
programo vedėja, išreiškė-publi
kai ačiū ir ragino nepamiršti L. 
Vyčių U-tos kuopos rengiami], va
karų aut toliaus. Teatro ir dainų 
vedėjas buvo S. Kamuos, vietos 
vargonininkas. - v

7 A. žaliaduonis.
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mus Ki
.taljUMiibiūiL apF 
/ Bet ^Naujienos 

. tina už mūsų ir kitų kaltes : 
francū^ų-militaristų, vokie
čių kaizerio, rusų caro, tur
būt ir pačių uN-iių/’ Be to, 
mūsų kaltes primeta visiems |’le\yistonietėms^pasiiiaiidoti! *^Ne- 
uklerikalams/’ GMiJ jie 
visi tokie pat iati-ai . .. Vo '7T-
lĮeuz^enkd, jįel efekto pihiu- Lagyti prįe vietinės Mot. Sąjungos- 

k mo, il Naujienos”. įšventinu I kuopos ir lankyties antpąmakų.
mus į kunigus, nors mes jo- Kambarius’pažadėjo duoti p. p.
kio pašaukimo į tų “stonui a. ir X Breitmbžeriai, p7p. Z ;> 
neturime, be£ socialistai į pa- p Narbutai ir p. p. B. ir J. žarts- 

’ r g _ -4*rt«» Išliet,
šaukimų juk. neatsiziūri, nes 
ir jie, .‘‘įiaiijieniečiai,’’ sočia-1-- 
Estais vra fur. būt ne iš pšL Rengia- maskaradų balių, 
šaukirnoi bet -iš tūlo jšroka- i ailt lapkričio 3 d rengia, 
vimn ■Pūrlm-e kierika- didžiausį k puikinusį MASKARĄ- 71?1?-. . .XnUSu^enSaDŲ BAtlŲ. Skiria net 4 dovą-.
lais/ n kunigais,^ Naujie- tiems kas ateis gražiau ir-'jųą-* 

, 1. nepasigaili 'sau vVsku- Į kingiau apsirėdęs. Laiko yra daug
- po aųtofito it seno klebono |iki laukr. 3 dienai, tad' dar kiek- 

 

tonū išdrožia mums pamoks- vienas gali suspėti parodyti savo 
| gabumuos ir įsigyti skiriamų dovo-:

• - - . 'v 
-<Jrone/

________i
HOMESTEAD, PA.

Spalio 7 d. L, Vyčių 11-ta kuo
pa surengė 10 m. gyvavimo, sukak- 
tuvesr Visi vyčiai ir Vytės atliko 
išpažintį ir priėmė šv. Komuniją. 

Tik j Programas įvyko puikioj ‘Carite- I ,, -. -f %_ * _ „ ,

r

tl

Iistais yra tur būt ne. iš pa

Malu akjridjt MĮt liUČM*

prigulinti prie Mot. Sąjungos, kur-, 
šų .lankyti negales. . Tad nepri- 
.gulinčios, esate kviečiamos 'prisi-

£ J

kai Pirmutinis vakaras tai bus
■ pas p į). Breitmozerius spalio 17 d-

. • ' ■ *

Rengia maskaradų balių.

lų. Sako r.
“Dabar -^yra galingesni w 

francūzai,. todėl kunigai jau 
siekia laižyti Francijos mili- 
taristi^batą. ” .

.— Na, ką?.ar iuesakeme, 
kad kunigai tėvynės pardavi- 
kai? . -.

— Taigi, taigi . . 
jeigu “N-nos’’ apie mus, |gie Hali, 
kaipo kunigus, čia kalba ir 
mūsų pavyzdį taiko kum- gaj Lėilssis palaukti kokia’ 
gams ar abelnai { klerika- Lavaįįę daugiau mūsų politi; 
lams ’ tai, gaila • vargstu k^j straipsnių, kur mes tru- 

Naujienėlių, J — nes ios pnti- 'pilniau pasisakysimi a-, 
tagų. piršte pradūrė, _ tarptauimte santykiu tei-
žvaigzdėsvisgi, asieke....|sįngUBla krikščioniškų.

. Jeigu “Nau: s” skaito politika. -
kunigtį ar kitd “Heitea- į* :.šaujieWjTedakh). 
tey 1-edaguoj^iM : Iriai, kaip ir diduma eieilis-

. sotus, tauos gerai ąmo,kad|tn martvti'yra paprastai 
tie Vokietes niekuomet ne; kal.5t() vvrai ,tocW
skriaudė, bet Sraneijai ginasi

kitus kaltinti, įjūr nesurin
kę .kaltinimo davinių* ' Štai 
tik sulėiuke Mažosios Lietu
vos veikėjų- nepatikrintos
- . - . . j vertes nusisktmdim% tuo jaui-iafi-aneuzams (tikueimpe-L. pv ,bl0 p< Smetonų,.km

-itaistams!) gerų žodi,, tayiste, it. Jaiithiai.priegal 

 

jog.-y J® >g- itauvoį dar nekaltino va-.
- - -yy gystem ar gobšume. Juk p.
patata bųveik vtstems kuni- h.
gams,“klienkalams, eiei

niausiu, atskaitų su smulkio
mis diagramomis iš aineri- 

seimui '• : alfl^
tai, kas M. JO sltoitytojamskai iS a feHo a.

. ’pfe, Mta' Itodtes ‘‘»-kas” tiki »o- ktts.Nesutelpa jo^tanmje. 
. V®?? Vienok, vietoj išgyėruta

Todėl jisjr gali Undimtem^ “Ntanis” mi
mai tesjdi, ko ta-o ydetektuote.

benltamm . ciporaęija'pir
viĮvuKM , - -UŪHriąs.turinti

■ -kNaur (larAėiNpaĮTlav:*5 savo 'ašfrli
įierios” bus rgųtia. . kantrioj chirurginių kparatiį .

Kur mūsų- kolonijos Įžymiausio
ji .deklematorka?

* / •

Čia apie tai reikia? biskį. pakal
bėti. Štai jau pradžia padalyta jautrų prielankumą suteikdamas

’ L—S

miolat duoda “guro’” visiš
kai kaip ii; socialistų spauda. 

. Kai “D-kas” (ix tai tik re
dakcijos personalui neseniai 
pasipildžiiis) retkarčiais fa-

puikiai žino, ;
ir “francūziškas” žodis .ne-

Publikos buvo daug.
» . '' '

listarhs, k^pitMĮ^tois, o tarp 
jų ir u N-ųonis.” Bet tas 
šelmis1 uD-kas” vis-gi rkšo iri

1 • b "• -i V » . ’ 1 *'«•' * - “ '*

- AMSTERDAM, N. Y.

Linksma naujiena.

; čia pas mus ąmsterdamiečiai 
'žmonės nei kiškį nesnaudžia, ne tik 
vyrai bet ir moterėlės. U d. lap
kričio šių. metų, rengia nepapras
tą balių; kuris užsivadins' žiurstų 
balius. Bus suteikiamos dvi do
vanos; už gražiausią žiurstą gaus 
pirmą dovaną o antra už prasčiau
sią. Dovanos bus gražiausios ir 
brangiausios, fcas gaus, tai tikrai 
šhksLiasą vakarą, ant vienos kojos 
iš džiaugsmo. Tai vyrukai ir mo-- 
tevelės ir mergeles- skubėkite su 
žiurstais kaip tik išmanot o* prie 
tam. bus ir daug juokų iš'prie/as- 
ties visoldų žiurstų, • Bus gardžių 
valgių ir gėrimų, s Patarnavimas

. Luš'kogeviaušia ir geriausio, orkos- 
trL pirmos ldesos visus linksmįs. 
Ineiga tik 25 centai ypAtai.

! Balius; bus Ėęįeraeijos Biet.; 
Kliudo salėje po numeriu'117'E.

■ Maint fet/ant antrų lubiu ' .
• Mt.

• f 4 . -1-ę —r .. ’ - "

CLEVELAND, 0HĮO.

Kalba, teatras, deklemacijos ir
' . dialogas^

V

velyją1 net pariomsM5Naūįie 
nonis” \ir jų T~__ ' '
1‘ianis,'

v - __ ______ - ;

KAIP PARUOŠTI KŪDIKIO MAIŠIA 
'v • BONKUTESE. ’

t Pirmuose- straipsniuose^ Svarumo rei
kalais ir svarba ruošiant kūdikiui mai
stą tavo pabrėžti, Maisto švarumą ir 
gryiftimą galima visai sunaikinti, jei 
nešvarus indai vartojami jo ruošiimii.

• Greta švarumo svarbos, yra teisiu- . 
gas nusatkavimas ir tinkamas atinie- 
šimas. Kada kūdikiams vartojama pa
saldintas kondensuotas pienas, tai jį 
reikia iš blešines atmieru’oti šaukštais, . 
pilant iš blešines,* bet nesemiant, Tai 
geriausias būdas gauti, tikrą mierą. Ga- 

.11-lengvai suprasti, kad sėmimas netin
ka nes prie šaukšto 'prilimpą' perdaug : 
pieno. •. Q. kadangi pamokinimai Rėpia 
imti .tiek ir Riek šaukštą prie tiek ir, 
.tiek uncijų vaftdehs, taPtoki prilipimai 
gadina tikrai m levai.' Atmieravus rei
kalingą kiekį svarbu išplauti stiklą su 
virintu vandeniu, kuris vartojamas 
miešimui, tokiu budu visą pieną suim
si. Atidarytą Plėšinę visados reikia lai
kyti šaltoje, švarioje vietoje, drūčiai 
uždarytą su apvožtą stikline- ar puode
liu, •>

Vanduo, miešimui vartojamas, pirma 
turi, būti išvirintas įr atvėsintas; Te
kis'vlttirluo šituose straipsniuose vadi
namas “virintu’* vandeniu; Saikuok jį' 
švaViose, graduacijos bonkose. Pp to 
atmlerupk ipeną kai jau augŠČiam sa
kėme. Dėdamas kiekvieną šaukštelį pie
no į graduatorią, maišyk iki jis pilnai 
ištirps. Tada supilk viską į sterilizuos 
tą bonkutę Įr tuoj uždėk sterilizuotą 
čiulpiką. ;

Nėra reikalo vartoti lelką, bet jei var
tojama,. tai atminkite, kad svarbu ją 
.'turėti sterellzuotą. Sumaišyk maisto 
tik vienam sykiui. •

Ar tavo kudtkią verkia. Ar jis ner
vingas ir neramus? Jei taip*, tai daž
niausia maistas jam netinka. Jei pati 
negali sayo kūdikio, žindyti, ir jei jis 
neauga iš kratą, pieno, duok .j am Bor- 
deno Eagle Pieną- —- maistą kuris lai
mingai išauklėjo tūkstančius kūdikių. 
Jis lengvai priruošianjas — tik dėk vi
rinto vandens kaip liepiama. Per 65 
metus motinos davinėjo Eagle Pieną 
kaipo didelę dovaną savo kūdikiams. 
,Tį rekomenduoja ^gydytojai kūdikiams, 
kurie sirguliuoja ir silpno, nes jis leng
vai suvirškoiuas ir teikia ‘pilną sotu
mą. '

■ ».
Netik jis labai tinka kūdikiui, bet 

yra geriausiu maistu, nddapėnėtam Val- 
; kul. Pastebėtini eksperimentai, daromi 
su mokyklą vaikais, parodė: kad valkai 

; gaunanti Eagle Pieną, vidutiniškai’ ga
vo po. septynias svarus dauginu-ūgio, 
negu penimi paprasti! boiikų pienu. AL- 
Ridėjęs tėmyk savo, vaiką; Sverk jį daž
nai. žinok, kad nedapenėtas. valkas 
dažnai- yra nedaaugęs, Jaunąs vaiku
tis turi gauti kastljen po du šaukštu 
Eagle Pieno ntmiežto trimis- ketvirta-. 

: ‘daliais puoduko šalto vandens. Duok 
paryčiais arba pa, pietą. Senesni val- 
alii‘ dažnai jį geriau mėgsta, su gtnger 
ale, vaistą sunkomis, suplaktu kiauši* 
ntu ir skunskonlu.

iikattyk Slfun stral-įmiius ktts'.MVttUę 
ir pasidėk ateičiai.

e- ’■ ... ■ '' ■ l-ri^'-iwrnn?-

r-

-• *•f-. ,

iiton.^1 Sa&i 

Valstijų išgabenta, per rugsėjo 
menesį prekių už $381,000,000, 

o įgabenta už $22,000,000. Per 
devynis šių metų menesiiy iš
gabenta už $2,941,000,000, o į- 
gabenta. už $2,905,000,000.»;
___ , ____________

4 •- -m**

Rugsėjo 30 Jurgio patap. 
sveti įvyoigi'aŽuk.vfilĮdras, Idįrį į- 
reiigy riąšląieių- Fondo draugiją.- 
Programą išpildė Ii. Vyčių 25 kuo-

!1 Pil gramo vedėjas, V Baltrūnai-, 
tis> •pfemausmi :yhus gražiai pa
ragino, kad visi Įnikę programa

’ <;j:amifti' užšlliiikvįų. Po Ram buvo-'

>

įf

l 

y 
i

degina kojas
ENTHOLATUM

r
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Kiekvieno Suvienytų Va K
Prezidento Protėviai yrsuKilę

» 7 - -Vr >

išAteivių*

ANT^ Amerikos krąutj daug, daug metų atgal, 

pribuv.o laivas. Veže ji j vyrus ir moteris. Jų tar* 
pe buvo tėvas bei mptiųa Kurių ainis vėliau tapo 
Suvienytų Valstijų Hezįdenfu* i

šioje šaly kiekvienas vyras ir moteris turi tygių 
progą*. Bet ją jis turi pats iędirhii. Tas reiškia, 
kąd tik didžiausias mintijimas tegali laimėti. Q 
tas galingas mintijimas turi gyventi sveikame ,w 
stipriame kūne. Ir štai'kodei ta motina, kuri nori 
savo vaikui suteikti k’gią progą, turi prižiūrėti, 
kad jis gautų gerą pradžią kūniškai, lygiai ir 
protiškai.

Ir kaip geras pledas yra gyvybes, maistas, taip 
Borden’s Eagle Pienas yra pripažintai pienų ka
raliumi penint kūdikius. Reputacija, kuri stovi 
už vardo Borden ant pieno blėšinių yru vaisius 
ilgų metų patarnavimo, Pasirenkanti Amerikos 
visuomenė, laisva pirkti ką ji ’npri ir kur nork 
apsvarstė šį didžiulį pieno klausimą ir didėlė diA 
džiųnia. rado, kad Borden’s Eagle Pienas yra 

vienatinis pienas išaųginimui stiprių ir sveikų 
vyrų bei moterių.

Idant žinotumei kaip vartoti Bordęp’s Eagle Pie
ną kūdiki penirit, mes jūsų kalboje esame paren
gę pamokinimų kaip paruošti jį kūdikiams. visų 

' amžių, taipgi vaikams, kurie nedamaitinami ir 

ncdapeneti. Jei tų pamokinimų nori, išpildyk že- 
miau csiinlį kuponą ir pasiusk jį mums Šiandfcm, 

o mcš juos pasiusime visai dovanai.

THE BORDEN COMPANY
Borden . 

Building, 
NetfYoric

■_ kokią MUsatęrą ŠĮ0
3?ėnšjtad ' , Šel Rūdildų

, ln»to£kcUoa • Vtdią - ‘

.- Adrww
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k Pasibaigus vžiKąmėftis lirilęsmy- šokių-ir programų. Tais vakarais 
K l&ntr 8ttt*tyro oro, kurių mūsų I<o- susirenka- jaunimas ir suaugu- 
j.’ Unijoj netrūksta. L R, K. F, sky- .šieji vyrukai lavini savo kūųo jė- 

įsigyja svetainę,, .kad žiemės gas įt. gabumus meto-balę ir-ft. 
tllįku nereiktų liūdėti /amstenla-tTolinus manoma reųgt bent du. 
Mietas, ypač jaunuomenei. Da- kart1l į savaitę šokiai, vfenų kar- 
F ha r ten galės linksmai laikų leis- tą lietuviai. -----
K ti, * dorai žąizdami ir skaitydami 
f naudingas knygas ir laikraščius.
r ■d^ugsčjo 2;J čia įvyko iškilmiu- 

gas šios svetainės atidarymas su
£ labai gražiu programų ir kalbėjo 
F gerb. 'Dr/ Pakštas, kun. BWaus-’ 
? kas ir vietinis klebonas kun. J, Zi- 
f.

A'

L. R. K. F. svetainė vakarais ir 
(švelitftdiemąiš būna atdara apart

įl&DS ant‘tyro oro; kupii uiūsų ko*
Moru jo j netrūksta, L. R. K. F, šky- 
Lrius įsigyja svetainę,, kad žiemės

■ r

i, o antrą pagal nau
jos mados (angliški) -jei įsigysini 
nuųlgtinę orkestrą. Nodėliomls li
teratiški susirinkimai, diskusijos 
ir/t.. ( -

(lera proga atvyklišiems iš ki
tur svečiai^ pirmiausiai' apšilau-

4 .. kyt į šią svetainę, nes čia bus ge-
danavičiuš, - - » v. , ‘ t .• 2. , ra proga susipazmt su Amsterda-

Programe> dalyvavo šv. Kaži* kiečiais ir jn veikimu. Svetainės 
miero parapijos choras, šv. Ceeilį- atttratos: L. R, K F. įBubas, 117 

’?’<* 1HHYJ A ~i r A. k ■< vr «r-*E, Mąm St, Ainsterdam, N, ¥. 
•■-. ’ ■—------ /..

PHILADELPHIA, PA. .

• , Negirdėtas' atsitikimas,$
Darbiliinkas J,.-Bekeris gyvenąs 

Tolinus [po No. 105 Sigel St. kelias savai
te atgal atėjo į cukernę dirbti to 

Jis dirbo prie

joH ir jaunamėčių po vadovyste A.,] 
? Grigoraičio, vietinis “Vytauto'? 
4 Benas, smuikininkas-artistaK A. Ži- 
/ danavieitjs, lnirį publika delnų 
L plojimais privertė keturis kartus- 

iŽeit ant scenos; pianistė Ona Oiur- 
; liūtė, kuri akomponiavo pianu ger- 
• biamam smujltininkui. 
i moksleivė to pianiste Morta Krei- 
» viutė padainavo solo labaK jaus- patilto nelaimę. 
L .mingaMaiiiųj£e±ttda.&jnaž<^^
. gailės Ona‘aVinsknttė, R. Kišltin-'per maišus. wNetikėfaidkišo pirštų 

’ tė,’ gt. Kisieliūtė to St. Kikarčfii- į' rolins kur sausina maišus, tiek 
te gražiai pasakė, kalbėjo. punl<- Į sušpaudč dešines rankos rodykit 
tais eiles “Kų Dievas mums ža-.pij-štą, kad tas žmogus iš visos 
da,” Padainavo ir pianu paskum-Ikpėkos traukė lauk. Vietoj iš
būto V< Augint ė su A. Lukšiute Į traukti pirštų iš rolių, nutraukė 

. skambino duetą, Vuikfai dainavo'-įpiršto  ̂Įęalų sulig pirmų nayių ir

greičiau.” V. Baukauskaitė dai-'rąnkosmiopatallcūues/apie pen- 
navo■ “llotiiŠkitę miela” to M. įkiolika .colių ilgio. -Dėl užstabdy- 
Largeliiitė/‘Kur bakūžė samand- 

; ta.” Labai grų.šokį pašoko pen
kios jaunos mergaites:‘Ona Biliu- 
tė, Jankūniutė, Mikolaieiutė ir 
Lukšiutė, joms skambino pianų A- 

Stakniutė. Vakaro vedėjas 
^bttvo M. Kerbelis. " Baigiantis 
7, progrąmui šv. Cecilijos choras- ga- 
( vo gelių vainikų -pavydale lyros, o 
- Vytauto Bonas gavo dovanij gėlių 
: pintinę.^ ■ \ •-

Publikos Buvo tiek daug, kad
-A t

no tik sėdynių stigo, bet ir stačių- 
: netilpo svetainėn. > 
„ Svarbu įiIūsiį. kolonijai, kad čia 

. apsigyveno ant uekurio . laiko 
' smuiko artistas Antanas Žid'anayi- 
eins, kuris savo ga 
daug įspūdžio, kelis .-kartus grieię-

- damas bažnyčioj per .pamaldas.- 
j Ant programo ir-gi dalyvaują.

Jei jis čia, apsigyventų, būt ams- 
\ 'terdamieeiams naudinga ir tuom 
, linksma, kad čia . randasi nemažai 
s moksleivių,-taip-gi muzikos ir dai-- 
s nu mylėtojų ir tt.

29 d., rugsėjo.šioj svetainėj bu
vo maskaradinis šokis, kurs davė 
nemažai pelno. ■

, f

’f

r-’
■y

M. Įkiolika colių ilgio.
mo Icraujp tuo jaus .likos užversta 
ranka ir taip sulaikytas kraujas 
kol dąst&kč ligonbiltį*. Tiesa, pil* 
uai buvo naminės pritraukęs. De
ra pamoka dėl kitų būti blaiviais. 

"Skundžias, kad ne tiek pirštą 
skaudą kiek visa toanka skaudan
ti.

K. D.

x
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PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
l —— 1

.Šiomis dienomis aplaikeme pra
nešimų. iš Vashingtono pašto cĮe- 
partmento, kad jau liko "padary
ta sutartis gu Lietuvos paštuj kad 
jau galima siųsti pinigus į Lietu- 

tabtųnu padaru yą per paštų, išperkant Interna- 
T» i j __ __ 1 „    !,««

ma Lietuvoj išmainyti kiekvieno
je pastoje. Pinigų siuntimus per 
paštų įeina į.galf npo 15 d..spalių, 
1923. m. ‘ •

4-

lional na’ouoy ordęr, kur bus gali-

46

- > tk. S. Vaitkus,
. ’ Post Office Clerk, 

Dayton, O.
\

« DARBININ KAS
- ------- -- «-••••- • - ------ ^ -_ ...... ------------------- ------------^...._.

'» -------- - . į

Sekanti “Darbininko” agen
tai turi teisę priimti “Darbi- 
rlinkiii” prenumeratas', garsi
nimus ir jie taip pat turi pato 
:daviimii “Dąrbininko”^ pavie
nius numerius:

M. abrącinskas, 
■ĮST-Ames Street, Monterio, Mass.' 

“AMERIKOS LIETtTVDto 
15 Millbury Street, W<n'cesterM>Ma»j5.

P. BALTVTIS -
901 VV. 33 Street, Chicągo, Illinois 

H. FLAKOIVICĖ,
: 87 Grnnd St., ■ ‘ Brooklyn, N. Y.
• : J. . GAILIUNAS
l The Ltthuannui Store, Athol, Mass. ' 

V. JAKAS,
711 Cambriilge St., Canibridge, Mass. 

‘ /T. P. KRIZANAUSKAS, -
į 102 E, Center St.4 Slu'nandoato Pa.
• .j>. LŪKšIS
> 190 Vad Buren S t., Newarlr, N. J.
i- . KP. KIPRAS,
į- 235 E. Main St-; Amstetdam. N. Y. 

A. J. NORKŪNAS ‘ ,
Loveli, Mass.

A. PATEMBERGAS,
. Gambridge, Mass. ; >•

AVaterbiiry, Conn.

Plyinyuth, Pa.

mav 118

t

VARGONININKAS, tik ką grį
žęs iš Lietuvos ieško vietos. Su
pranta gerai muziką jr myli dar
buotis. Taip-gi turi gerus laidy
mus. . Reikale gerb. klebonų, mel
džiu kreiptis: A. Stanšauskas, 290 
W. 11-th St., New York City. (20)

Labai pigiai Dbrchester’y par
davimui 3 šeimynų namas, .1.8 kam
barių, -visi mtaisymai. Pirmas 
.mortgieius $6,000.00, 2-ras mbrtgi- 
eius $1800/00. Atsišauk po /imu. 
.35 Mt. Vernon St. Kambarys 2,

. (20)

’ ---
'New/Yorko ir New Jersey 

L. D. K. 8?. apskričio suvažia- 
vimnš įvyko spalio 7 d., 1923 
in. po antrašu 207 York Št, 
Brooldyn, N. Y. .

L Susirinkimų atidarė su' 
maftja pirm. P. J/ Kyiius 3-čių-* 
vai. po spietų.

2. Pro-tokolas perskaitytas ir 
vienbalsiai priimtas.

3. Mandatų priėmimas. De
legatus f prisiuntė ‘ sekančios 
kuopos: ■ -' ; ■

10-tų kuopų, .atstovavo; A. 
Domeika, A, Speičys, J. Bani- 
šauskas, A. Puodžius, nepribu
vo. —

* - -■ *■

12-fų kuopą atstovavo: V. 
Dauboras, P. J. Kyrius.

18-tų kp, atstovavo: M Spira*, 
nažtfs, Ign. Kulikaitis.*

14-tų kuopą atstovavo: V. 
Antulis,' V;Akelattis/J;Serer-' 
ka. 5
yKlizabeth’d ir HVirrison’o 

kuopos neprisiuntė delegatų.
• 4' Valdybos, raportai:, pirm. 

P. J;/Kyrius raportavo, kad 

kiekgaMfes? Raportas priim
tas.. v
; Rašt.;, J. Šereika raportavo, 

kad stengęsis savo’ užduotį iš
pildyti: parašęs buvusiai ..val
dybai padėkos laiškus ir kele
tą straipsnių į laikraštį. Ra
portas ^priimtas.

Kasierius V. Daubaras aiš
kina, kad iki šiol apskričio tur
to nebuvo .perėmęs ir /kad A-. . 
Dyrnta-, buvusis senas ra$L, 
reikalavęs bilų užmokėti.. Ra
portais’ priimtas/ a .

c
5. Kuopų raportai: - -
.10-ta kuopa raportavo, kad 

nariii turi, bet veikimas mažas/ 
nariai mažai lanko susirinki
mus, pirko 2 seru. Raportas 
pritiltas. . . ’ *

12-ta kp. raportavo, kad sto-
’ • > *>

vi po senovei, liepos mėn. turė
jo prakalbas, kalbėjo kun. F. 
Kemėšis, nariai pirkę apie 7 
perils, kuopa du šėrių raportas 
priimtas. . 1

18-ta kuopa taportavo kad 
turėjo išvažiavimą aąt/ūkes, 
pelno padarė 40 dol. ir prakal
bas buvo surengę kun. F. Ke
mešiui, žada vaikščioti po stu- 
has užrąšinėdami Šerus mdaik- 
raštį. • Raportas priimtas su 
pagirimu. / ' i.

14-ta kp. raportavo, kad va* 
saros sezone veikimas buvo su
mažėjęs, bet dabar ant rudens

pradėję veikti. Prakalbas tu-' 
rėję kun. VF. Kenilšiui, nariai 
pirkę Šerų ir kuopa 2 šerti, 
Ėugsėjb 28 d. buvo prakalbas’ 
surengę Dr. K* Pakštui. Lap
kočio lš-tų perstatysių istoriš
kų veikalų. Raportas priim
tas, . ' '

6, Rąportuyo komisija buvu
sio išvažiavimo. Iš priežasties 
lytaus, nuostolių pasSdare $12,- 
88. MRaportas priimtus. ”

7. Raportas iš buvusio Ik D/ 
K. S, 8-to seimo. Delegatas J. 
Spranaitis raštiškai prisiuntė, 
pats negtlėjęs. pribūti, nes iš
važiavęs į Montello, Mass. Ra
portas priimtas.
- 8, Komisija rezoliucijoj p.a-
gaininimo yaportavo/ kad buvo 
pasiuntę rezoliucijų į IVasliing- 
tonų ir Lietuvos valdžiai .kad 
vykdytų žemės reformų ir kas- 
link Vilniaus. Raportas pri
imtas.- ■

'■—9rNiTMnta,'kaduemrsraštrdv 
lyareneckas perduotų protoko
lų knygą dabartiniąni rasti- 
'ninkui. • Išrinkta komisija dėl 
susižinojimo kas-Iink knygos J. 
Sereika ir V, Antulis..

10. Nutarta bilų A. Dynitai 
nepūnolre
■rašyta protokolų .knygoje. Pa
likta ant toliausi

11. Nutarta surengti marš
rutų adventuose moksleiviui P. 
Jaužvardžiui. Maršruto su
rengimas palikta apskr. rašt. 

ZL Šerąikai;
,Ign.' Knlikaitis apsiėmė liku

sias apsk, knygas platinti* marš
ruto laikė.

. * ■ *

12/BtiVtisiš kasierius J, J. 
Liudvinaitis perdavė per J. Se
reikų naujam kasieriųi V. 
Daubarui $26.57 ir visus raš
tus. • Atmokėta išvalžtaviino 
nuostoliai $12.88. Pas kasį^rių 
V: Daili) arų yra dar $1.3*.69.

13. Apskritys ųžgyrė dabar
tinę kooperaciją ant. kurios y- 
ra .pastatytas centras arba lai
kraštis “Darbininkas.”

14. Ateinantį suvažiavimų 
nutarta laikyti Newar^e sausio 
mėn., 1924 m.

•ė'-

Susirinkimas tapo iiždarVtas 
su malda per

Pirm. P. J. Kyrių
- , i .Rašt’. J. Šereiką .

' ........... .... TU

bakEls algas.
Bostono sfyyfkąrių kompani

jos pakels savo darbininkams 
algas. Ikšįol jie gaudavo po 
61c. valandoj. Dabar gaus po 
70c, Iš' to pasinaudos 7,500 dar
bininkių

**■ 4:
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Pereitų utarnftikų p. Jonas J.. 
Romanas išplaukė Lietuvon.

I

«NAUJAS LAIKRAŠTIS/
Tik kų atėjo iš Lietuvos nau

jas laikraštis “Vairas/* gerb, 
A. Smetonos redaguojamas. 
Laikraštis savaitinis. Metams 
Lietuvoj kainuoja 56 litai, už
sienin I. 40c. Adresas: “Vai- 
ms,”- Aleksoto gt. 6, Kaunas, 
Lithuania. * ' • .

, ,, ,-i, , 1

NEAPLANKYS BOSTONO,
Lloyd George, Anglijos ex- 

premieras aplenks. Bostonų, 
kadangi jam neprižadėta pilna 
apsauga nuo jo politinių prie
šininkų. Jo priešininkai yra

317 Gftintaidge JŠt.. ,
J.. iv aalipnas, •

i' 84 4Bank S t/L . REV, S- STRUCKUS, 
£.68- Chestnut St. t ..p..;
r * ‘ PRESAS ir SEKYS;
į ’UAVOI ‘A1O XtU)ĮS 
r • ‘siKonnavz t
t ’°ilIO įuin&tolA ‘’d.iy .loijadna ikib 
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X ALIEJUS. /ALIEJUS A L I E J U'S 7 
y PIRK NEPAPRASTA PROGA PIRK į 
X i’atvtiukhuitl siubonis vietų Jersey valstijos pakraščiu.netoli gtn^rus ? 
Ų Asliliury įmirko, vasaras intuulynhj ir Lukew>ocl, N. I. {forai ižinoinų ( 

žipams maudynių. Dabartinės ksiinos yra 5d dok už Totų, Kaiuplniai 
,A lotai 75 U<>1. kiekvieptis. Title ir guanmty suSJciekvjenu deed’u. Netoli 
y laltf yrii nl.iej.aus' šaltiniai. Yra. labili gera proga plj'kti tuos lotus, kii- 

rle litis pardavinėjami kitij nU'ttj.’u?< du syk tiek <lauginu« 'Klausk žirni-
A laido ir aprašymo'. r v

y. PRINCE’S PINE* P ARK COMPANY .
n 36 Olinton' Street, 1 ' Newark, New Jęrsey
y • ' HiatKAl/tNGI AGENTAI—DIDELI NroMMtjlAI.

. A

-■JJL1111 11    |ĮL«—mįhį

SVEIKATOS DALYKAI
INn.VENZA ARBA 

IRMEDS.
A, . " , . .r .

(Kaųkakigė, mat kaulus gelia)

Prasideda sil karščiių dideliu 
apsilpimu, * dažnai čiauduliu, 
kosuliu. Laimingais atsitiki
mais keliomis dienomis apsiei
nama. . J?išsimetus plaučių už
degimui ar kitam priedui gali 
sirgti savaitės ir mėnesius. Ir 
miršta 'nemaža. Vienoj Pran/ 
cūzijoj *1918 ir 1919 m. infhiėn- 
ža pasimirė, apie pusė milijo
no žmonių. Liga užsikrečiama. 
Didžiausias atsargumas apsir- 
gus, kad peranksti neatsikelt/ 
nes, gausi plaučių uždegimų ir 
gali pasimirti. ’

. v

DR.», J, GORMAN
(GUDAUSKAS)

D 11*5 I S T A 8
, _____________

Tel TBročkton 6U2-<
(Kampus Broad Street) -

705 Main St., Montello, Mass.

- —»r-~ :--

s

N. Bo. Borton 279

J.MAGDONELLfM.D.
MUM* funolW «* HfžiHrtfM :

■ Grao V1KM0MI 
Rrfalt Iki 9 yaL Po piėtij niff X«4

Vakaran nuo S1M B. 
m in*dv*3r*o.

KOLERA TIKROJI. .

— k.(Choleraasiatica) —
’ 1 ■ _ ■

Tai labai užkrečiama liga, 
kuri eina kartais kaip paviet
rė. Apsireiškia dideliu vidu
riavimu, velniniu ir visuotinu 
apsilpimft. Pusė ligonių mirš-

Tai. So. Boaton 82S j 
g DANTISTAS , Į

. GASPER
} (KASPARAVIČIUS)1 '
i Laikiną! perkėla oflaa po >B. i 

436 Bioadvat, 80. Bostom, Ham. [
i „ O/<«oL Valandėlė.____ _ »
i Ntę lO iki 12:80 ryte Ir nsu 1:10 

1M 6 Ir nuo 8(80 iki 9 ▼. vėk.
} Ofiaaiuždarytai aubatoa vakarai! 

Ir nedsiiomia.

ra, ■ ft

UŽDARĖ DIRBTUVĘ. 7 
. Bostono Sveikatos Depart- 
mentas uždarė East. Harbor 
Fertilizer Company. of Truro. 
Tų padarė dėlto, kad iš tų dirb
tuvių ėjo didelė smarve. •

UŽSTOJO UŽ POLICMONUS,
‘Bostono miesto Taryba krei

pėsi į majorų, prašydama da- ■ 
ryti žingsnius kad pakėhis pd- 
licmonas algas. .

nų. • Kolęros diegus ligonis.iš
leidžia savo -išmatomis (mėšlų 
vėmalais).

f 'Rankos reikia praustis, tie-
r k

sa pasakius, ne vien kolėrai 
viešpataujant, bet visuomet. 
Taip reik iš mažens išsimokint. 
Koletai apsisaugoti yra skie

pu-
Dr. J. C. Landžius.

f

1 ___‘j, ’ . J *

PERĖJO Į KITAS RANKAS
So. Bostono garsusis Betlie- 

sda bįldingas perėjo į kitas 
rankas. Jį nupirko Jaines Ėllis 
Furniture' Co. • Bildiiigas ase- 
sytas ant $158,000. Parduota 
tiž daugiau, negu asesyta. ’

*

ANGLU KALBOS. MOKYKLA
20 lekcijų už 5 dol. Panedėliafs ir 
utarninkais vakare nuo 7 :30 iki 9 
vai. Prasidės spalių mėnesį. The 
Unięn, 48 Boylston St.; Boston, 
Tel. Beach 0123. / ; ;

! PARSIDUODA PIGIAI
f ' Beveilę naujas 5 Šeimynų kampinis namas su krautuve; po 5-kiim Ų 
» kambarius sutoaudynėmis, skalbyuėmis. pečiais,. etc« į geroj vietoj S6.-s 
t Bostone; geros reudos; tint greito pardavimo prekėJik $15,800 ir leng- m 
Į vos išlygos. ■ - . • /• v
5 3-ių šeimynų, 16 kambarių namas su visais naujos gadynės' Įtaisais S: 
į (improveineiit) šildomas pečius; geras šmotas žemės ir arti Broadvvay, A'

M.
South Boston, Mass. Y

ARBA. * ■ A
Room 508 , Boston, Mass. y

So. Bostone, preke $10500; $2500-iuešti. Kreipkitės i 
A IVAŠKEVIČIAUS OFISAS
X 361 WestBroadway .

110 Tremont Street <

... ■— ■ T

JUOZAS A.TŠVAGŽDYS
B,ĖA'L ESI Alte“

NOTARY PUBLIG č JUSTICĖ • 
OFTHEPEACE 

Padarau visokius dokuinentiiš pir
kimui ir pardavimtii ir atlieku vi
sus notary public darbuš. Bu rel- 

' kaląis kreipkitės šiuo adresu: 
JUOZAPAS A. ŠVAGŽDYS 

•401'Fourth St?, .So. Boston, Mass,'
t .' j_„

J

GffiSSE H. SHIĘIDS 
<^A4>VDrlTAS 

811-812 Old South Building 
294 Washington Street 

BOSTON, MASS.
Valandos: 9 A. M. iki 5:30 p. M. 

Gyvenimo vietą
10 Wjkvheop Stbut, Kast Boston. 

. Tel. Kast Boston 152—J.
TeL Main 2489T ) » 

■ I , — ■ ■■!■- ,, , ,J.

NAMAI-MORGBI
Parduodu namus ir parūpinu 

# mortgieius. Visais pirkimo, par- 
’ davimo ir įvairiais kitais reika- 

ląis kreipkitės pas manę,

A. F. KNEIŽYS»

X

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

lt Meti South Bartose

IR. H. SifflHE
ITSPECIALISTAS, 

■99* W. BROADWAY 
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 ▼. rak.

I
TaL So. Boaion 2488

OR. J. G. LANDŽIUS

UMTUVIS GYDYTOJAI IB 
CHIRURGAS.

506 BROADWAT, 
■OUTHBOSTOH.MAM,
(Kampas G St Ir BroadwayJ! 

VALANDOS:

DID. LIET. KUM. KEĮSTUeiO 
DB-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MAS8.
' ' ‘Ri—■

PiRMlniiNkAS — Vincas Žalecktuę.
81 Mercer St, *Šo. Boston, Maaa, 

VICE-PIRl^f. — Antanas'Paetellst
146 Bowen St,/So. Boston, MaM. 

PROT. RAŠT. — Antanės MacejunĮa, .
450 EL 7-th St, So. Boston, Maw - - - 

FIN, RAST. — Juozapas Vinkevičius,
906 E; B’way, So. Boston, Mastų 

KASIĖR1U8 — Andrius Zalleękas.
807 E. 9-th St, So. Bostbn, Mm 

MARŠALKA — Aleksandra ^almokaa, t
115 Granite St, So. Boston, Maso, 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmą. nedBfc 
dlenj kiekvieno mėnesio po. No. 694 
Washlngton St, Boston, Malt, 6-tą vį 

: vakare. Ateidami drauge ir naujij na- 
rių su savim atsiveskite prie mūra dr- 
josprirašyti.

RV,JOHOIV. BLPAiBLPimi 
DBAUGYSTtS VAIDYBOS

ADBE8AB
PIRMININKAS — J. L.‘ Petrauskas,

J,250 GoKi St., So, Boston, Mass. 
ViCE-PIRM. — Kazys Ambrozas, '

492 BL 7-th St, So. Boston, Mase, 
PROT. RAST. — Julius Savickas,

111 Bowen St., So. Boston, Mase, 
FIN. RAŠTININKAS — J. švagždją, .

171 W. 5-th St, So. Boston, Masiį 
KASIERIUS — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadway, S. Boston, Massį 
.MARŠALKA — J.Zalkia,

. 7 Wlnfleld St, So. Boston, Maut. 
Draugija laiko auBlrlnklnina kės trečia 
nedSIdienj kiekvieno Mėnesio, S-r* vai, 
po pistu iv. Petro parapijos ittlM, 48t 
M Satentti St, South Boston. Man*

», f.

i

\

4

Iš SENO PADARAU NAUJA
(Kas turit' pečių kraštus ar šiaip aprib 
kelinotus daiktus surūdijusius, pataisy, 
siu kaip naujus ir už pigių kainų. Pa
rašykit a t vi rute - o aš- ų teisiu.

A. ARMANAVI0IA
35 Covington St.j»So. Boston, Mass 
(20) ’ • / .

-- -------------------------.w. .. . . . t

VIENINTELIS 

LIETU SANDĖLIS 
visokių tolių, /feMfe tiedu b tl

Palangos trcjimku 50c., puplaiškiai 25 
o., RamuiičUiū ’iiOę., Liepos ižtedat Kie,, 
Parašančius 20e.»- Senosų ankštultes ttel 
vidurių- lluosavlmo- 10c,». Pšttoos 15&, 
JolPs nuo nervų lšgųstles, 1 Kunigas, gak 
ms škaudejbtim ir ausyse ūžimo 75e., 
juo rėuinatumo SOc., nuo sitonų skau-. 
;lėjhn<T Ode., kiulūglij uogų .svaras 25c, 
Visokios ŽcftčS yra nakėlty^V sū lietu- 
yiškais mirddyuuii^ kaip anuos vartoti, 
toltų katalogų shujčhuue W centų, 
ifnldų knyga, '‘Aukso Attorėlls,“ Tilžės 
•spaiųlinio, prasttt'UpOftl'iL 7-k\. skuvinhi 
$1AO, celulokto apdaru $i.5O; "Valui- 
kčlls,” škucos, apdaru $1.25; Knntlčkos 
$1.50; Gyvenimas šventų jų,Mą^iary ta, 
$T,O(k' ' "

Vaistai airi kosulio ir Astlimos $1.75 
už; bonkute.' -.W ptislnthaa Vokuojaųie 
•I0e. vivŠatiM aut kiekvieno $W)0 vertos. 
Keikaiaujairtę; agentų visose lafiygardAfr 
* M._ BUKAITIS, '//

‘KSHndMonAve., Roohettor,N/ Y-

v ■

' ■ / ti ' ti -;' / • '

į to ■/

MHMHM

i**.,,

.toi ne, ar ęijiltto sau įsi'vaikdijiti/kiek nuostolių turėhiiuėlė, jeigu ug- 
niK ’jų. stumikintų. luotu tarpu,..;kiniu ixuletnniėte pigiai. niHlratisti. ' «

, .h'igu jūn esme updfiiutlc. tiii ai* užtoktiiiat, kiul juųlk .pilnai utlyghn .. 
tų. jelgti rl-skns sudegtų? i) gtil-,iųs perdaug esate ąpdrūuUe ir, įuoktite- 
pitiigiĮS liuretlaiiingai? Jeigu Jūsų apdruiuln baigiasi, arba--<W« abejojate, 
ar ganėtinu apsauga ynu tai leiski to ttnin Jums jiniu rimuli.- Visas in- 
1‘pruuirljns teikiu 'dykat. . . ’

/ J. N. TURAUSKAS .
IIEAL ESTATE, ĮNSVllAVl'E, NOTARY PVBliU*//

647 Main Street, ‘ Cambridge, Mass.
I—... ............... ...........Hy............................................

į -//; DR. L.-GOLDEN
X Bostonė: 99’ Green Strėet Iloxbąry : I6-Crawford Št.
X Valandom::! iki j to-tilkl RlV.Sh . —
A Apart peųiyėios Ir nedėlJtonlo -

Telefonas Hnymurket 228$. *■

A.»

urioTl-AVnriyn SliycU'/ • | 
-VatniidoH : luto <Š Ikt U ryto, 1 Jki , 
2 to O iki 1 vai., valtorv urart ' 
pėinyvlos to, iiėilčląu'iito vaknvy. i 

^Hi’nuHlūpclniiTtilftL .fe 
KAiinr^AiMĮUtF, Rūsy. . A

.TlttttUMJ.

V
« t

k

♦*
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L

,s

yra geriansis kuraš. Yra
* tai tiesiogmis mokslo padą-

ras.
specialiai padaromas kad 

•patenkinti reikalavimus.N. 
: - - - Anglijos namuose.

. N^EngiandCoks yra kietai kuras, geras siT 
V įjdpjaSy ma^ai pelenų. /.Ne’

’ .. gadina pečiau .* ;
New England Coke
111 DEVONSHIRE ST., ■ BOSTON, MASS.
Main 8532. . -TELEFONAI- . Main 2723

W. ILZBUTOS DRAUGUOS 
hartyobd, oomreonouT 

VALDYBOS XDKJ8A1
El>b. Mlelniklenė, pirmininkė, 

44 Cedar St. Hartford, Conn,
C. Lablcklenė, vice-plrmlnlnkė,

90 Shridon Streėt, Hartford, Conn. ' 
B LuMcktenė, iždininkė, -

44 Madlson ŠL, HartfOrd, Conn, f 
Marijona Katkauskalte.fin.raStlnlnk*

16 Atląntic St, Hąrtford, Conn,
R. Pnudsien^ prot. raStlnlnke,

19 IValcott Stų. Hartford, Oonių 
Šios draugijos iiuairlnklmai būna ku 
antra nedėldlenj. kiekvieno atotūa bažnytinėje ralėje. / /^

X
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iv, KAZIMIERO U K. DR-JO1 t 
1OUTH BQ8TON, MAfe 

VALDYBOSANTRAUL ’

PIRMININKAS VL Panlau«m, ■>
' 8Į& St Tel; S3SĖM.R
VICK-PIRM. — J. Karuža,

440 Ik St., So% Boetocų MaM, 
PROT^ RAiūk — A; JanulMW *• < 

Columbl* Rd,, S. Bartctt/MM* 
1?IN» RAST. — K, Kliils, '

ItDlNlNKAS — L
Mw* ' 

TVARKDARIS —- P. LauCkk. ”
893 BU finh-SL, So. Boattok MaM. 

DRAnanGR abraiM Jetlmla*
898 BrOadw»y, 8<x Boston, MMB 

Dranfija uyo *uBlrinklmua laiko >*« 
n«Wdton| kiekvieno mnaato 1-ma m

i _____ '
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