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Katalftli turi «upį*ati, kad Jų , 
aukos ir pasižventimaM dėl katali
kų Bpaudoa atistiprimmo bus ma* 

, loneenis Dievui ir pačiai Bažny* 
į Šiai, ir žmonėms naudingesnis, 

negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa* 
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atfltiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmbffių~v^ 

’ vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu. ■ • '

OrgtmM Awrikot

Bymo Katalikų šventa 
Juozapo Darbininkų 
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NAUDOJA KAIZERIO 
PALOCIŲ,

—BI41xLIN. ---Kalzeria p alu
čiu s tapo pavestas vaikų prieg
lauda. Virtuvėj, kur kaizeriui 
buvo gaminami valgiai, dabar 
gaminama valgiai badaujan
tiems kūdikiams. Palocius pa
vestas Austrijos šelpimo drau-

.•gaminama 4,000 vaikų valgių.

.* NEGRŲ EMIGRACIJA.

WASHINGTON; — Per pas
taruosius 12 mėnesių iš pietinių 
valstijų į šiaurines persikraus- 
tė 478.700 negrų. Yra spėjama, 
kad žiemai, artinantis daug 
negrų sugris į pietines . valsti- 
•jas atgal. ■'

DUONOS KAINA. .

BERLIN. — Berlino Taryba 
nustatė duonos kainų dešimčiai 
•sekančių dienų. O kaina tokia: 
gž kepalėli 10,000,000,000 mar
ink.

APDRAUDOS KOOPE
RACIJA.

. MANCHEŠtS, Anglija.— 
. Koperatyvė apdraudos dr-ja 

per vienus metus įplaukų turė- 
įg $8,250,000. Tas parodo, kaip 
didį biznį jis varo.*

KIEK PAŠELPOMIS' 
IŠMOKĖJO.

CHICAGO. — Cigar Makers 
Įnternational Union per 43 me
tus savo gyvavimo išmokėjo 
benefitais $18,503,426. Iš to 
streiko benefitais išmokėjo $3,- 
560,170. Unijos balansas yra 
$363,729. Narystės metinė' mo- 

* kestis 1878 m, buvo $1.34, po 
to mokestis vis kilo ir 1922 m. 
narystės metinė mokestis buvo 
Mot.

UŽ KOOPERACIJĄ.

Šių metų Amerikos Darbo 
ĖecleTącijos^seinTąs“pĖffiaujin7> 
savo nusistatymų už koopera
ciją Roclidale’io principais pa
remtų. . . .
- Štai Federacijos nusistaty- 
liras: . ...
t “Niekąs įtikintočiai negaĮL . - • *

•» W I t -4 »

djmio . distribucijos srityje iš 
pamatų nėra gerai. Dažnai yra 
taip, kad dalykų pagaminti 
arba • farmeriui produkuoti 
'daugiau atsieina, negu jį par
duoti. Yra aprokuota, kad iš 
kiekvieno dolerio už ūkio pro
duktus taimeris gauna 18c., o 
kita dalis eina už .transporta- 
ciją, laikymą ir; pardavimu 
korporacijoms, pelnagrobiains 
ir vertelgoms?’

Toliau pareiškiama:
' “Antras svarbiausias daly
kas po unijinio judėjimo yra 
.tai lengvas ’bet galingas būdas 
apsiginti nuo išnaudojimo, yra 
koopėratyvis judėjimas, -Fa-, 
prastu liochdaljio kooperaty- 
viu buriu bilijonai dolerių, ku
rie dabar eina pratiirtiniinui 
kapitalistų pasiliktų farme- 
rianis ir darbininkams.”

Toliau nurodoma, ■ kad -ap- 
dr-audos kompanijos yra r pa-, 
vyzdžiu prie ko kooperacijos 
gali prieiti Nurodoma, kad ap- 
draud'os kompanijos . įstaty
mais taip- apstatytos ’ ir nusta
tytos, kad jos negali subankru- 
tyti. Gi tos kompanijos timi 1 ,- 
060,0(1(1 agentų, daugybės dar
bininkų. Rochdal’io pamatais 
apdraudos kooperacija sutau
pyti} apsidraudusiėms. * milijo
nus dolerių. ‘

NETIKĖTAI MIRĖ’!
- t . . . •

SCHENECTAi)Y, N, * Y. — 
Visai, netikėtai mirė garsiau-’ 
sias pasaulyje inžinierius ir iš
radėjas Charles P. Stenmetz.
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v
panijos Sehenectady, Y. To
ji kompanija yra didžiausia e- 
lektrikinė dirbtuvės, f Dirbtu

vė apima 325 namus, 'kur dir
ba20,000 .'darblninlcįj, Toji

NELAIMĖ KASYKLOJ. '

mieštuose. Iš viso tai kompa
nijai dirba 60,000 darbininkų. 
Toji kompanija 1920 m. savo 
gaminių pardavė ulžl $275,758,- 
487. Bclienectady’s -dirbtuvėj 
dirba 500 inžinierių ant kimų 
vyriausias buvo Steinnietz, iš 
kurio prieš keletą nietų drau
gai tyčiojosi‘ir-šaipėsi, kadd ji- 
saį lmvo ant sayo-.knygų & po- 
pierų užsigulęs. ■ Jisai algos 
gaudavo’po-1$10.0,000 įlietuose. 

Nors buvo milijonierius tėčian 
gyveno labai paprastai. Į dar- 
bų važiuodavo strytkariu. Dar
bu užimtas'neturėjo laiko nei 
apsivesti. Tečiau buvo radęs 
šeimyną, kur gyveno, • kaipo 
VTrmžTr'','’to'S: dfeimvnos narvs.

V u

Steinmetz’o’ ųuomone elektra 
ateityje bus gaminama van
dens jėga. Sako, kad Ameri
kos vandenyj gali pagaminti 
•112,000,000.-.arklių jėgų, o viso 
pasaulio vandenys gali paga
minti 650,000,000 arklių jėga.

Steinmetzo pienu New Yror- 
keąnt Long Tsland statoma di
džiausia pasaulyje -bevielio tė- 
legrSfo stotis, kuri atseis $10,- 
000,000. Tą stotis užims 10 
ketvirtainių mailių.

Steinmetž sako, kad ateityje 
elektra bus visai-pigi; Būsią- 
elektrikiniai automobiliai, dvi
račiai.. Elektra būsią namai 
apšildomi. Elektra* į namus 
ateis teip kaip dabar vanduo.

ĘIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
“DARBININKE.”

CARPANO, Italija. — Ka
sykloje ištiko ekspiidzija ir už
griuvo. 20 žmonių. Iš-jų 13 bu
vo išimta, bet jie buvo, vos gy
vu -

T

STREIKAS LENKIJOJ. KIEK LANKO TEATRUS: 
: VARŠAVA, • Lenkijoj pi a- • ‘ \ j
sidejo geležinkelinihkų ‘ strei- Laisnių .do
kas, Nėra:galimybes streikų Phitnientas. skelbtą, jąg 192.

. greitai' likviduoti. Valdžia dėl 
nubiėdriėjinio negali (įarhiuiuT 

pakelti. Todėl strėi- 
kąs huolatadi didejtt iy iš Var
šuvos mažai -traukinių beišeina. 
Dėl neatėjimo traukimų, Akim 
štiypj bątgiabi mąįštas.:- • 

*’’’**.» - . - .. '

?PASKELBĖBADO
. ?' ^ STREIKĄ.

J DUBLIN,. * Kalėjiįiiųosę 
badarfja 6,282 Idiliniai Jie yiw' 
politiški kaliniai Siiin Eolam 
Hai. .

l

4922 
hą No\v' Yoik’o -teatruose liaš 
diena lankėsi po 677,840 -žino-, 
nių.;.--’ 1 • • 3

A . C , 'V ■

Visose H,uy. Vaistijoso kam 
diėn eiga- žiuonių'į leatrrts 
ooojm? ' ‘

. '‘'■" Y ■ ■■ -t~ . u >

LAIŠKAI BE. STAMITU?

' IVASIITNOTON, -^„Vųkio* 
Ujo j Jei pmiginfe 'kvizip.Lne- 

' špauzdinama • siamphj,? o ant 
laišką primušama,- kad krušos 
užmokestis neipoketas.

je ir užtari buvo vadinamas e- 
lektrikinis raganius. •

Mirė pereitų pelnyčių iš ry
to. Jis buvo vakari jų vakari- 
nese • valstijose. Sugrįžęs su- 

■ negalėjo ir susiraukė nesitikė
to galo savo vaisingam gyveni
mui.

Jisai yi-a kilęs, iš Vokietijos. 
Kaipo jaunas vyras jis Ameri
kon atvyko prieš 35 metus, Iš 
Vokietijos turėjo bėgti dėl sa
vo .darbuotės socijalislinėje dir
voje. Amerikon atvykęs turės 
jo $10. Nors jau! buvo 24 me
tų- amžiaus, vienok buvo ma
žytis. ■ -lis ir liko tokiu mažu.' 
,lo -k-uno:-tiek- buvo? Lkiok -paa- 

14 metų amžiaus vaikų. Tik jo 
galva buvo normališko žmo
gaus didumo. ~

' New Yorkan pribuvęs jis ap
sistojo Yorkėrs’e. Gavo darbų 
ir dirbo- už $12 savaitėje. Dir
bo kaipo braižytojas. Visus il
gus vakarus po darbo jis studi
javo; rokavo. Jo draugai juo
kėsi, tyčiojosi iš jo.' Vadino 
ant figood time’rj?’. T.ečiau 
nieko neatboja, o savo vare. 
Jis pats sau valgį gamindavo
si. Netikėtai jo“ dirbtuvėje 
bosas apsilieju ranką anilipiu 
juodyki, kurio nebuvo galima 
nuplauti. Perpykęs bosas inė-. 
jp kur Stenmetz dirbo. Stein- 
metz dažinojęs bosoi“.trubelį,” 
pasakę vartoti tam tikrų rūgš- 
itį ir juodytą nuplovė. Nuo ta
da Steinmetzo kilimas angštyn 
dirbtuvėje prasidėjo.

1890 m. laikraštyje The Elec- 
rical Engineer pasirodė jo su
sekimai elektros srityje, jąs- 
susekė varvina elektrom vielo- 

. mis ii* laikymą elektros tam tik
ruose prietaisuose. J is spšė?ė, 

kad elektros, kaip ir kokio ki
ta daikto galima laikyti inde. .

Po jo išradimo‘prasidėjo nau
ja gadynė elektros srityje. 
Sleinmotz patapo lupiausiu įn- 

’'žhHmiaAlp^evąL.Eleoirie Imm* matė..

N EPA.PRASTAR 
NUPIGINIM AS!

-------- -——

PRITARIA NEPRITARTA

PARYffllS. Franci jos
valdžia šoką klumpakojį. • Kai 
Amerikos valdžia panaujino sa 
v o sutikimądalyvauti t a ipta il
tinėje komisijoje nustatyti Vo
kietijai kontribuciją, tai Frau- 
e i ja sakė sutinkanti, Dabar 
Frąneijos premieras . išriaujo 
pareiškė^ kad nesutiks, kad 
kontribucija būtų mažesnė, ne
gu A7ersalių taikos sutartis nu

'i

Spalių mėn. 1 d. suėjo lygiai 
keturi metai kai einą koopera
cijai paskirtas laikraštis “ Tal
ka,” nes ji pradėjo eiti 1919 
m. spaliųmi. 1- d-.-Per tūos'k.ėt- 
verius metus kopeTatyvų. skai
čius žymiais padidėjo ir koope
racijos idėja plačiai pasklida 
Lietuvos visuomenėje. Prie to, 
žinoma, daug prisidėjo doc. P.. 
Šalčiaus . redaguojamas laik-
....

t

.š. m. spalių mėn. 2 dieną 
Respublikos Prezidentas p. A. 
Stulginskis, savo kanceliarijos 
viršininko lydimas, atsilankė 
Ukmergėje, kumpo iškilmingo 
vielos kariuomenės, valdžios 
ir visuomenės atstovų pasitiki
mo ir kan. Tumo atlaikytų ka- 
pinėse pamaldų, susirinkus de- 
dolei miniai žmonių ir vietos 
organizacijoms su dąug;ybe 
vainikų atidengė paminklų bu
vusiems už ' Lietuvos Nepri
klausomybę. ir šūde jo ant jų 
kapd vainikų.

' v ■ Tose įspūdingose iškilmėse 
dalyvavo ir sudėjo ?ąnt kapo 
vainikų taip put Seimo Pirmi
ninkas kan. Staugaitis ir Kraš
to Apsaugos Miništeris maj. 
Šližvs su Kariuomenės Vadu “ 1
gen. Žukausku.

v

Venerinės ligos aukos.
A. PANEMUNE. Kokų kai

me iš 29 i 30 IV’naktį įvvko 
gaisras.- ' Sudegė plytinyčios 
sargo namai ir jis pats su žmo
na. Jie buvo plėšikų užmušti ir 
turtas, išvežtas. Plėšikai suim
ti. Iš pašalinių pasakojimų pa
sirodė štai kas: užmušėjas ne
senai apsivedęs su vieno netur
tingo žmogaus dukteria; iš 
karto džiaugėsi savo lainie. 
Bet pats turėdamas venerinę 
liga užkrėtė ir žmona. Žmona 
pradėjo sirginėti, o jis — galo 
Ieškoti. Buvo kelis kartus areš
tuotas už peštynes Ir už vėlų 
vaikščiojimų ir tt. Bet kai žmo
na buvo nugabenea ligoninėn 
ir- daktaras pasako, kad ji ne
galinti šit juo gyventi, jis vi
sai iš proto išėjęs ir ieškojęs 
savo. nelaimingam gy venin m i 
galo, kurį ir. priėjęs. Jis suim
tas kaipo galvažudys.

■ Tad matome tos baisios li
gos pasekmes. Tatai turėtų at
kreipti visų dėmę Į šių ligų ir 
jos ypatingai saugotis, Turėtių 
jaunieji prieš vesdamies ‘ pati
krint i sveikai ii ’, pas gydytojų, 
kitaip ■ neišvengmmos bus ‘tm 
klos ir kitos panašios nelaimės.

žiūrėti į v-ienūs. vagių .pripuo
lus apklotu‘susuko jai galva, 
duodamas progos pirmajam 
pabėgti. Pats pametęs senutę 
taip pak sprugo irėgti. Senrrte, 
vydamos^ Šaukė sulaikyti-va
gį ; vagis bėgdamas taip, pat 
Šaukė “laikykit vagį.’, Imt 
prieš eidamas kareivis, nieko 
daugiau bėgant nematydamas, 
vagį sulaikė ir s ii žmonių, pa-

iras vagis taip pat suimtas,
(“Lietuva“)

’_______ Kaina 4 centai

daTAUKĮI; PASAULIS
M į-'"”"" ■

ŽYDAI PRIEŠ KATALIKUS.

LONDON. — Pasaulio kata
likiškoji visuomenė nepritarė 
žydų-srontstų rdujarvatsteigti’ 
žyd ų- žeme Pal ostini)j. Taip nu
sistatė dėlto, kad žydai nebū
tų pakantūs, katalikams Šven
tojoj Žemėj. lTž tai dabar žy
dai nuojatai užkabina katali
kus ir' Šventąjį Sostų.

NEĮLEIS PER 5 METUS.

' -NEįV’YORK. — Childs and 
Josepli imuos 'atstovus* Ilugli 
S. Joseph nuteistas už slėpinių 
turtų, kad išvengus mokesčių 
valdžiai . Nuteistas išvijimui 
iš Amerikos penkiems, metainsi

NUSKENDO SUBMARINAS

WASI-llN(FrON. — Nusken

do Kuv. Valstijų submarinas ir 
kol kas dar nežinomas penkių 
jūreivių likimas.

SUDEGĖ ŠEŠI ŽMONĖS.
. i

BENĮ), Ore, — Eli Chasse 
namai nuo nežinomos priežas
ties užsidegė ir šeši žmonės su
degė.

SUDEGĖ SANDĖLIAI.

DULUTH,"^®. — Cutlor 

Magnes. kompanijos sudegi* 
sandeliai. Sandeliuose bnyo 
druska, kalkini ir cementas, 
Nuostolių už $300.000.

■ TĘS BYLAS.

V'ASHINGTON. — Valdza 
pasiryžo tęsti karo laikų suk 
tykių bylas. Tame įvelta$TOOO. 
000,000? '

NETIKS DAKTARAI.

ClilCAGO. — Chirurgu su
važiavime ' garsususls chirur
gas W. J, Alavo iš hoeliester. 

Alinu., pareiškė, kad Suv, Ja1- 
stijose 40,000 chirurgų daro o- 
peracijaš. neturėdami tani rei
kalingo išsilavinimo ir moks
lo, Tinkamų eli t rurgii . Amari
ke esą tik 1(1,000.

ŠVENTAS RAŠTAS į ' 
NAUJOJOĮSTATYMO 

Gražiais Apdarais... Tiktai Vienas Doleris

'■%

X.

i.

V.

SPAUDA PAKILO;

PARYŽIUS.—J vykusis ‘‘Ge
ros Spaudos!* platintojų kong
resas parodė, kad pereitais me- 
fsia katalikų spauda žymiai 
pakilo. “La ■ CroU”, vienas 
svarbiausiu Frauctjos katalikų 
dienraščių, naujų' skaitytojų 
gavo £fW0~nątijųr* kkaitytojų. 
Kr kiti katalikų laikraščiai žy
miai padidino skaitytojų-šei
mynas, 'Su kokiu apaštališku 
uolumu spauda platinama pa
rodo pavyzdis, kad vienas 18 
metų jaunikaitis aplankė 260 
šeimynas i r gavo laikraščiui 
gavo 11,000, o nedelinė laidą 
fe‘Ln Croix” 15(1 nanjųrėl^itgai 

tojų. ■'

APIE SUSITARIMĄ SU
.RYMU.,

LONDON, — Žymiausis An
glijos Mikraštis tlTimes” užsi
minė ir rimtai svarstė suvieni
jimų Anglijos Bažnyčios su . 
Itvimi.

RAGINA DABOTI DAILĖS 
VEIKALUS.

. . __■ K
RYMAS. — šventoms Tėvas 

išsiuntinėjo Italijoj kunigams 
prašymų, rūpestingai globoti 
ir prižiūrėti dailės veikalus, e- 
samus bažnyčiose.

■ ' t—~——
IŠDALINO DAUG LITE

RATŪROS.

BROOKLYN, Ka-’.
tulikų Tiesos.Dr-ja . turėjo slt- 

vo suvažiavimą. Raportas pa
rodė, kad per pereitus pietus . 
laikraščių ir žurnalų išdalinta 
1,591,271. . O knygų katalikų 
369.228,

VALDININKAI BĖDOJ.
BKISTOL, Pa..— Astuoni 

valdininkai suareštuotu jų 
•globoje buvo degtinės sandėlis 
vertės $2,500,0(10, Tos. degtinės 
daug išnykę. .. ,

ĖORDI^INKŲ SUVAŽIAv
’ j ’ ’' vį^ąK < :

ilbltPltrik Mieli,. Gruo-
ilžln ' 12 d, Čin .tvyks .suvažioi- 
yuūas'viųkyjų jmrĮiičiųiiyastū- . 
tyli' 11 on ry Kordų kandida|u į 
yrožulonhis ateinančių, metų 
rinkimais.

KAROTEIBMAK ’

VŪAHUING WN; ~ .Laivynu 
dopaiduieritąs 'ph'veri^-kųyd. teis
mui laivyno karininkus,A kųrm 
būvą; ant > Jaiyų nųsketųbisių 
rugsėju 8 j, ’ĘiilitbmjuF pa- 
krantesįv . ' ę ’ . - ■'. ■

J SWYS D AUG NAMę- ?

' ' IlETKi ®h, — thmry 
Ford' paskrihm .jog.;: aid -į tirtų, 
notala rmmsayivdirhtųvėasta
tydins rttKOOiL naujų muitų. TL 
lotai len užima ikolHl akrų, 
nuii bus. šta^oiui-pttgal iiaiijaa- rodė pinunluiiš Nuo '
sius mados, pagal Edisonų .pa? 190(1 motų tik keturis, sykius 

juto no viena esanti ėjo įgėSuimus. .. ■ T“ . ,taip anksti tėpasinnlv sniegas,
‘. i ■ ’ ■ • ■ * , ■■ - ■ >■ ■■■■•-.

1

»
U .

KAUNO KRONIKA 
> ■ ' ' Nepavyko.. ; v
v Siūlų gaivoj Šilučiuose įvg-1 
kp vagj’stovAmgysyĮJ yhlUilm 
mg-nešant šeinihijilkamš na
mie, J Ik vienai senutei, įsiįrio< 
vė.jai lunnatūnt -į niivgmuųjį’ 
kambarį, ibškdjo ir gi-obū auk
sinius daiktus iy: pinigas ,’Mo- 
rintė tuometu * .išėjo kąnbavį

■V r “DARBININKAS” v IV‘ir m
« ■ m .luzrakųmanuu ivtu ji sngrįzm-ir366We»t Bmdtfay- - $o, Boitnn, '.Kašubu

- ■- i • ' ■ . ; •/ • . iA- ? ■
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/ (THE W0KKER)
PubUslied every TUESDAY/THŪBSOA?' and SAtURDAY 
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BAINT JOSBPH’S LITHŪAMAN'R. C. ASS0CIATION OF LABOS

‘WtoF?d poecontkclass jrtačter Sept. ut the post oftfce iįt BostoU, Muhs,,
1 ; linder tlie Act o f Mareli 3, 187(1” .

JACceptunce for Įnaliing at spechJ rate of pastoge praeitimi for in Secttea 110’1. 
- ' Act oi Oct Šf 1917, aii tliorlzed 011 July 12^101 S.

. . _ SUBSCRlPTiON M®:* " ■ :

MUK
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Lenką politikai tuščiagalviai svajotojai iristeril^i. Lenkija 
ąeturi nei vieno vyro, kurs^politiniu išmintingumu lygintūsi Če
ku Masarykui,BenešuiarKroinąržui.. ^/ ’ y •

LENKAI SU VISAIS PYKSTASI .,
kaip šaĮžes viduje, taip supasienio tautomis. Jie geruoju tik 
šu tolimais Prancūzais-ir bejgais ir su rumunais^ kūne dreb^ 
Rusiją prisiminę. Lenkai spaudžia ukrainus Galicijoj ir Voly- 
niuje, o rumunai — Bukovinoj tą pačią negarbingą rolę atlie
ka. Tad lenką ir rumuną draugystę yra dvieją žuliką intere
sais paremta. Su visais' kaimynais ir su savo kitataučiais, pi
liečiais nuolat pykdamos, Lenkija neturi simpatiją net pas sa
vo sąjungininkus francūzus. Teko mums kalbėties su dauge
liu francūzą visuomenes darbuotoją bei mokslo vyrą ir visi? jie 
nusiskundžia, kad Lenki ja juos, karčiai apvylusi. Francija len
kus rems tik tol, kol Rytuose atsiras naujas francūzams’sąjun-

■ gininkas. Tada lenką įkyrus viešpatavimas prisiartins prie liep
to galo. , ' • ' . ,

ČEKOSLOVAKIJA DRAUGINGAI ELGIASI 
su savo kaimynais (rumunais, vengrais, jugoslavais, austrais^ 
vokiečiais ir net su pačiais lenkais) ir nepersekioja savo tauti
niu mažumu. Ją politikai toli pramato. Jie nieko heęrzina, 
d visus tenkina. . 'Kai francūzai susipyksta sū anglaisy tai če- 
ką išmintingi vadai tuoj drožia Paryžiun ir Londonan (1921 m. 
— Beneš, šįmet ^Easaryk) didžiąją tautą taikinti. Ir dabar 
Paryžiuj ir Londone p, Masaryką sutiko kaip dydį imperato
rių. P. Masaryk skaitomas gudriausiu ir toliausia matančiu pa
saulio politiku. Daugelis mano, kad p. Masaryko talentai pra- 

erądicįjai ir vergą lildinas,- bėt kurie pra- tik lašas jūroje dėl todidžiu- 
plačiam prityrimui, čeką politikai yra ^M^id^Ss^lr^Es? 

tai. Todėl varydami taikos darbą, jie nepasiduoda iliuzijoms 
ir lenkišku fantaziją, negaudo. Savo išmintingumu, jie vado- atgaili nei auką, nebebijo ir 
vauja Mažajai Santarvei ir .turi nemažai įtakos pačiame Bary- didžiausio pasišventimo. Štai 
žiuj bei Londone. Jei Čekoslovakija pasirašo karo sutartį su 
Francija, tai ji žino ką. daro. ‘

ČEKOSLOVAKIJA—LIETUVA.
tLietūvos-čekijos santykiai nuo amžių draugingi. Ją kar

žygiai atlėkė-į Grunvaldo laukus ir po Vytauto Didžiojo vė
liava gynė abeją tautą laisvę priešjnyžiokų priespaudą. Ją 
mokyklos kvietė mū^ą jaunimą prie mokslo žiburių. Ir dabar,; 
jei ne ginklu, tai nors užtarimu ir patarimu jie pagelbės Lie
tuvai ypač prieš Lenkijos bei Vokietijos imperializmus. Tad 
eekoslovaką tautos laimėjimki yra mūsą laįmejįmai. Ją džiaugs
mu ir Lietuva džiaugiasi. Juk kaip jie, taip ir mes esame lais
vę ir teisingumą pamylėję. \
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ekonominę šių tautų konkurenciją, 

bendru sienų ir kartu didc.ių nesutikimųjų Lenkija, tai muiųs 
labai syarbu ir įdomu tenyti tarpe čekų ir lenkų kilančius gin
čus ar rungtynes. -
/ »Jau visi žinome, kad Tautų Sąjungos paskutinėje sesijo
je Lenkijos kandidatas į ’Ą S. Tarybą “paskendo.” Jo vietą 
laimėjo garsus čekų polit kas, p. Beneš... šitą Čekoslovakijos 
laimėjimą labai teisingai Įvertino ir Lietuvos politikai. Val
džiosoficiozas apie šį įvyl į štai ką rašo : t

- y Per šią -sesiją įv\ ko nauji, rinkimai Į T. S. Tarybos na-
■ rių, vietoj automatiškai 'išstojusių ncnuolatinhi Tarybos mv. 

riij. Laisvų vietų buvo viso šešios.- Kiėkviemn iš antraeilių 
valstybių svarbų turėti vietą T. S. Taryboj, nes tuomet leng
viau yra pravesti plenume savo nusistatymą. Tai ypač bu
vo svarbu Lenkijai, kad galėtų tiesioginai ginti savo reika
lus, kurių ji turi nemaža T. Sąjungoj, • ir kurių beveik vi-

• si‘pasižymi neteisingumu ; tad nuolatinis esinias Tarybo; 
■kaipdik buvo jai būtinas, kad šiaip taip savo interesus ap
gynus, ypač vėl kilus’ su kaimynais į vairiems teritoriali- 
nieins klausimams dėl mažiumi teisių padėties Lenkijoj. To
dėl Lenkiją ir ėmė ruošti dirvą, kad jos kandidatūra į T. S.

’ Tarybą rastų palankumo. Iš pradžią, ji metėsi į Mažosios 
Santarvės (Čekoslovakija, Rumunija ir Pietų Slavai) pusę, 
ieškodama ten patarimo. Bet čia kelia lenkams Užkirto če- 
Imiilovakija, kurios užsienių reikalą m misteris p. Benešąs 
turi didelės įtakos Mažojoj"Santarvėj, ir Mažoji Santarvė

. ątsisal^ė palaikyti Lenkijos kandidatūrą/ Vietoj Lenkijo1'- 
Mažoji;Santarvė nųtaj^ statyti savo bendrą kandidatūrą į 
Tarybos narius, būtent p. Benešą Čekoslovakijos vardu. Rie- 

'ko neątsi’ekus pietuose, Lenkija, pakėlė akis į šiaurę, į Pa- 
haltijos valstybes, manydama rasti čia pagalbos. Ir ištik
tųjų, per Rygos Konferenciją. Latvija,. Estija ir Suomija 

l pasižadėjo remti Lenkų Tarybos nario kandidatūrą. • Ry- 
gds pasižadėjimas sukėlė audrą Skandinavą spaudoj, kuri 
ypač peikė--Suomių Užs. Reik, mini sterį pfVennolą nurody- 
dama, kad siisulėjiniaAsuJenkais’ Suomijai nieko gera hė- 
avantiūrų duoti negali. Be to, atsisėdusi T. S. Taryboj Len- 

t loja virstų lyg teisėju savo bylose. Ir čia Skandinavų ir 
. ‘y opozicinė Suomių spauda,. kaipo tokios bylos pavyzdžiui, 

nųrodmėjoj Vilniaus sritį. •
... • “Šiaip ar taip Lenkija Rygoj rado pritarimo,- . Tiesa,

. šisi pritarimas nebuvo galutinai nulemiantis, kad‘Lenkija
> . paklius į.Tarybą, ir todėl Lenkija dar kartą mėgino susi

tarti, su Čekoslovakija, bet nieko neatsiėkus, ryžosi statyti 
savo kandidatūrą — ir pralaimėjo.’ Lenkijos pralaimėjimas 
bųvoyjuo skaudesnis, kad*fTarybą buvo išrinktas p.-Bene
šąs, kas aiškiai parodė, kad nežiūrint visų pastangų, Len
kijos įtaka Vakarų Europoj nėr tokia didelė, kaip ‘Lenkija 

- ‘ apįe save mane, laikydama, save didžiaja valstybe,
■ ; “Lietuvai yra ypač malonu, kad Lenkijos vietoj T. S.

... Tąrjkoj yra Cnlmslov:d<ijos-atstovas p. Benešąs, kurio di- 
ploiha^nįai gabumai pakėlė ė'ekoslovakijos reikšmę Eipn- 

ir .-be to, -kad visa čidmdąut-os praeitis vodoi .kad jai 
Tepėjo taika Ar kultūros kėlimas, o ne avantiūros; Mekų 

•?Vnlstyhė su visais, savo kaimynais geruoju gyvena, - tik su 
Lenkija negali siisitaikhiti; Todėl išrinkimas į Tarybą .0e- 

A kosloyąldjus/ o.nn įlenki jos,;, lyg nurodo TV Sąjungos pa- 
siryžimą netoleruoti toliau' Lenki jos Midelių pretenziją tap- 

f tį tjidęię.. valsD‘fe. kuri negMi ..^gyventi ir siisitujkyti sw 
/• kaimynais,' m avantiūriiigos tautos vietoj atstovo pasirinko 

smt nariti ramios darbščius 1 r-taikingos tauh-rs- gabų diplo/ <•* * .• * ■ ■ ■ . * - .
< matą atstovu. y .
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KODĖL REIKIA INDĖT1 kalu, kaip tik 

DALĮ. ' ” '
i

. Kai-kurie " ’v
žinoję, jog 'seiiųas nutarė 
reikalauti iš, ^stojančių ’į L,. 
D. K. S;, kad nors vieną Še
rą (už $5.00) piratą — enie 
manyti, kad vien dėlto mū- 

organizacija 'nebegales 
augti. . ..

. Ta pažiūra yra labai pa
viršutiniška. - Ji neteisingo
ješviesojepastatomūsubro- 
lius' darbininkus. ‘ Tiesa, 
daugelis j u. dar nesusigraibo 
dabartinių sentikių painia
voj, dar tebemano, kad dar
bininku likimas,, tai amžinu

/

iiais, kurie bus. /Kol kas-gi • 
visi dūkime į krūvą. Ir mū- 
ąii -draugai nupins tai ir pri
pažins; kad kitaip ir būti ne
gali. - - ’

• ■ «z<

Netruks galrii’ pelnai atei
ti, Nuo ko gi priklausys mū
sų biznio pasisekimas ? Sa; - 
kyšite nuo centro, nuo ten’ e- 
,smičių darbininkų I Taip, iš 
dalies. Bet kooperacija ta
da tik Ims ’pasekmiii’ga, ka-. 
da visi nariai bus geri daily- 
iniikaųz J eigu nariai žiūre- 
tų į savo kooperacijos biznį, 
kaip į svetimą, ir veikliaitsis 
centras 
Kada kiekvienas narys tlar

i

"S

duoną 
kasdieninę — patol jisai UC’ 
pripažįsta kitokią draugijų, 

ie mūsų mtriai, su- įaįp pašaipiuos. Bet ka
da žmogus paregi šviesą, ,ka-- 
da ima trokšti laisvės, kada 
veržiasi prie tveiybps dalim, 
kada meile brolių Širdyje už^ 
sidega tada jisai nebijos 
eiti pasišventimo knlĮh.

Jeigu mes įstengtume tą minui,** ir cl 
šviesą mūsų broliams paro kada spaustuvė bus užversta 
dyti, ąr jie nesiveržtų prie darbais — tada ir pehių biiš. 
U__—------------- —

s i davę darbininkai. Tik pa- 
’ remkime jų darbą yisi iš vie
tų. ■ ■; ' .

Kooperatoriai be kapitalu 
--.savo kovos-laimėti negali.

d/Mjjinkai t
v kooĮieratyvį kapitalą. Tu* •
vi paliauti stiprinę kapitaliz-* 
nio tvirtoves,- o remti koope
raciją. Tik tokiu būdu lai
mėsime. Tad įienusigąskinią 
kad ir mus kviečia f dėtis prie 
L. I). K. S. netik žodžiu, o‘ 
ir darbu.

‘O " *——■

'r *

nielfo neišdarytų.
if>

Imosis -r- ir laikraščio plati-
" darbą suradimui,

JošfAr ~j^^icrmepanoretąAi^ 
darbu ir, pinigu prisidėti, 
kad pagreitinus savo .brolių 
paliuosavimą ?

Gal inūsą L. D.. K. S. bus 
tik lašas jūroje dėl to didžiu-

savimo nušvista —; tie nebe- linosavimo atsiekimo. Bet 
juk ir jura iš lašų susideda. 
Lašas, niiolat lašėdamas, 
.uolą, pragraužia. .Lai kiek- 
vienos tautos darbininkai ^a- 
vo dali darbo atlieka, o tasai

socijalistai: jiems klaidinga 
švieselė blykstelėjo — ir tai 
Įdek jutarpe yra pasišyentii- 
sių žmonių, sekančią tą.švie- pasiliuosavimas eis vis artyn 
selę. Muąis, katalikams, 
šviečia amžina šviesa, paties
$utyertojaus pastatyta,Kris- negalime žadėti už tą kaĘita- 
japfe išnaujo- skaisčiai paro- lą didelių pelnu.. Mes 
dyta. . Ar mes gadėsimės^atsakysime savodraugams: 
vargo f.ir darbo, kad paskui 
tą šviesą eiti? Pakol žmogus 
nemato aplink savęs kitą rei-

ir artyn. Tiesa, ■ norėdami 
kapitalą suorganizuoti, mes

nuo-

subudavokime piima tvirto- 
p'p, -sudarykime tvirtą atsar
gą, o paskui dalinsimės pel-

i ’ Uosis. ■

- JOKNxST()N'C1TY, Tona. — 
Pirmutinis shiegasį-čia pasiro
dė ir.sniga keletą valandą.

V'(Tęsinys)
. . SKYRIŲ S KKY

. .■ Dorotąja su savo barzduotu skydininku pri
siartinus prie D(jii Kichoto, nušoko nuo asilo, 
puolė.prieš mctavojantį karžygį ir šitaip prakal
bo: . • :

“O garbingasai karžygį, nesikelsiu iš šios 
vietos iki jūsų malonybė"teiksis pažadėti išpildy
ti mano troškimą. Esu^nelaimingiausia moteriš
kė, kokia tik yra buvus šiame pasaulyje, Jūsii 
malonybė,, garsusis karžygiu lai teiksis pavarto
ti savo galingoj, rankoj kardą fmmo apgynimurir 
mano neprietelių atkeršijimui. Už šitą malone 
ir už šitą darbą Tamstos garbe pasklys skersai ir 
išilgai viso pasaulio.’’ •

“Negaliu duoti Tamstai atsakymo,” tarė 
Don Kichotas, “kol jūsų sveikata atsistos/’j

“Nesikeistu iš šios vietos?5 atsakė Dprotė- 
ja, “kol prižadėsi nian apgynimą.”

Oia Sančo Panza prislinko prie savo polio ir 
tarė jam : “J ūsą malonybė lengvai gali apsiim
ti tai poniai patarnauti. Ji yra galinga .Miko- 
mikonijos karalienė iš Etiopijos. Tamstai rei
kės tik nužudyti ištižusi milžiną ir viskas.” / .

? ‘Kas Tamsta nebūtum, • ’ tarė tada Don Ki
chotas, “aš eisiu savo pareigą ii* darysit!dą, ką 
man. sąžinė liepia." .?

Tada atsikreipęs į Doroteją tarė:
“Kelkis, šviesioji, ponia, aš prižadu Tams

tosa prašymą išpildyti.“ _ - •
'Tada Doroteja jam tarė: .

.?./'*• Aš pįašau. kad sektum Wiie ir nesiimtam 
:ihu?jokią' avantiūrą tol, . kol atkeršysi maąo 
slmahdęjus." - . . . . / • '/, ’

“ Pažadu elgtis pagal jūsą palįeįhmo?’ at
sake Dęn. Kichotus. “Todėl gerbiamoji atstumk 
vikris susigriaužhnus ir rūpesčius, gaivink viltį.. 
Tikėk,, -kad maru)> galinga ranka aįgaiwt’amstai 
nustotą karalystę ir sostą. Gatavas -lie 
jhąo’1ėisUs,kdioHėn," A * : : ; . s

; V Tathį'Duh Kichotas paliepy Saiiėm,pabąlan
ti ll<)zinanfą, Tuo.tarpu- pais apsiginklavo;,Kai 
viskas-laivo gatava. Don Kichotas suriko: “Die
vo niKląrv skubinkimės kolahuingaį poniai pa< 
geliam?’; • • / •

Kirpėjas dar tebebuvo’ lUrt kellij ir jis vos 
Įgaięjn susilaikyti mm pasileidimo jitokĮiis. ,Tu- 

nekefcči* jMdty liuesai plėtoja savo Wtūr$. rėja laikytis, ries j imkim tim Įnikti \|sl<fl)ht ga-

. X 
l

*

jeigu įenkiją būtų tvarki kultūringa valstybe, tai jos 
. TUnglynėa su Čekosiovakais būtų višM lengvos, Čekoslovalūją 

turivii inilionų gyventojų, o Lekcija net 32 milionu. Abi vals- 
tybi turi apie 50, puošiančių mažumų. Tik elgęsis su tomįs ma- 
Žūmomis visai nelygus. Lenkijos kalėjimai prigrūsti ukrainu, 
gūdų,- lietuvių ir kitų tautų kMtūminkųdde^stų, Lenkų 

; priespauda pralenk© Musiją U susilygino su senovės Turkįja ar 
* Storiais. Kas Ritei Čekoslovakijoj, Ten kaip ir Lietuvoj, ma* 

Mnoty nors nelabai įtenkintoji bet visgi .turi lygias teises ir 
m .1 a M . »- ' m - a a 'M Al-M.4 i <1 ‘ Jh . _ ,i« *. i*.

------ ------------------------- ------------t—----- —----------------------  
Įėjęs sugadyti. Pagalios pasileido kelionėn visi 
raiti,-tik Sančo tąrejp pėduoti. Išnaujo apgai
lėjo savo asilą. Tečiati perdaug neatbojo, nes 
manė, kad jo ponas jau dabar yra ant tikro ke
lio į garbę. Manė, kad jo ponas mažiausia taps 
Mikomikonijos karalium, o tada irt jis gaus paža
dėtą salą.- Tik vienas dalykas jį kūmavo, o tai 
tas, kad Mikomikonija yra juodąją . vdi al^ s 
Taigi ir jo gautoji sala gal bus juodąją apgyven
ta. Bet nusiramino ir pasakė : “Ką aš.paisau ko
kie mano pavaldiniai bus. Juk be vargo aš galė
siu ją priliuoduoti laivą, parduoti ir už gautus pi
nigais visą amželį be darbo galėsiu sau linksmai 
gyventi, Taigi man nepritruks sniegeną surašti 
išeitį. Tegu būna mano pavaldiniai juodi ar gel
toni. Įlankos pamojimu aš parduosiu jii Avide- 
šimt ar trisdešimt tūkstaneią. ”

Tokią minčią pripildytas Banco žingsniavo 
ir nei kiek neatbojo nuovargio.

Kardenijus ir kunigas lindėjo vąšą laiką krū
muose. Jiedu laukė, kol- prisiartins visa parti
ja su Don Kichotu. Kaip tik partija' prisiarti
no, tai kunigas sušuko: »

“Tegyvuoja šviesus k^'įvgis La ManČąs. 
Don Kichotas, ‘ svieto lygintojas, teisybės vykin-v 
to jas iv skriaudą naildntojaš!” ■

. Šitokiu pasveikinimu Don • Kichotas labai 
nuslebor^Ir iiors kunigas, buvo’ persirėdęs, bet 
Don Kichotas jį tuoj pažino ir norėjo' nulipti 
kad pasisveikinti su savo senu prieteliii,1 Tečįau 
kunigas,’ jį Milaikė nuo to ir sake, kad nesą lai
ko, 'reikią skubintis. Tada reikėjo visiems^ėš- 
ti ant mulą ir asilą kad tęsti kelionę, Tėčiam kai 
kirpėjas Niko.las sėdo ant' mulo, tai tasai stojo 
ant paskutiniąją koją ir kirpėjas blinktelėjo, že
mėn. Bei tai dar pusė bėdos. Bėdžiąusia buvo: 
kad jo barzda nukrito. Neišmanydamas ką ki
tą daryti jis griėbė už veięįo ir šaukė, kad jo barz
da nuplėšta. 'Visi srnąišo it nežinąju kas daryti, 
nes I)on Kichotas galėjo patėn^'ti molius ir visas 
darbus-būt niekais nuėjęs. Tada kunigas šoko 
mm-arklio ir ąiagridhęs barzdą pridėjo kirpėjui.. 
Kažką paniurmėjo/ Bo to Įspėjus atsikėlė, kaip 
kad nieko uobūt buvę atsitikę. Don Kichotas he- 
galo nustenu. Klause, kaip čia galėjo atsitikti m* 
prašė kunigo jį pamokyti tokią dalyką/ KunL 
gas Jtirie progoj žadėjo to dalyko paniukytt . ir 
daug kftą dalyką. . : /
? .. Pagailos visa partija šiisityatko .ir pasileido 
kelionėn/ ..Gią’oką’g’ąlą phkėliavus kivpejašJNm 
kolas sušuko. į khd.čia reikią sustoti.- graži, 
vieta ir vaiskaus vimdęps šaltinis čiurenąs/ •- Kei
kią pavalgyti ir atsigevtk Misi tani piitąre,. Vi* 
ant partijai bevalgant nrtiktdai pasirodė pusber
nis, kurs tiesiog puoiv prie Don Kiflmto ir ap«? ; / h

kabiuęs kojas, verkdamas tarė:
* UO. brangus pone, ar Tamsta pažįsti įnaąe l 

Pažvelgk į mane.’ Aš Andrius, tas pat kurį 
Tamsta paliuosavąi nuo ąžuolo, prie kurio aš bu
vau pririštas?’ .. ‘

Don Kichotas jį atsiminė, :paeme už rankos 
ir tarė visai partijai:«- * 

‘•‘Kad parodyti svarbą karžygystės- ir kad į- 
tikinti jus į tos. Įstaigos naudą, .įai štai jums duo
siu gyvą pavyzdį. ‘ Prieš tūlą laiką aš čia jojaą ’ 
ir miške išgirdau, ką tai lyg-, dejuojant. Parei
gos Spaudžiamas, aš leidaus į mišką ir radaulitai 
šį jaunikaitį prie ąžuolo pririštą, buožės plaka- 
mą. Jis buvo perpus mirėdytas. Tuoj, aš pa
klausiau, kodėl jis jį plaka. Buožė atsakė, kad 
šis jaunikaitis esąs jo tarnas ii’ plakąs už negerą 
ganymą. • Bet vaikinas man pasakė, kad gaunąs 
plakti už tai, kad algbs paprašė. Galop aš liepiau 
vaikiną paleisti ir jta^ilgą užmokėti. Ar nė taip 
buvo Andriau?’

‘‘Viskas taip buvo," atsakė Andrius. “Te* 
čiau dalykas virtovisai .kitaip* negu jūsą malo- 
jnybė liepė/’ v

“ Kaip: tai kitaip ? ’ ’ sušuko J )on Kichotas. c 
•■■‘Mis netik man nemokėjo," aiškino vaiki

nas, “bet kaij). tik jūsų malonybė tada iš miško ’ 
išėjo>v tai jis išnaujo prikišo mane ^rie medžio 
ir kapojo mane’rykštėmis, kaip žydui Kristą/' 

“Mano klaida buvo," tarė* Don Kichotas. 
‘ ‘kad aš nujojau- Man reikėjo už krūmą palauk- 
ti. Aš turėjau žinoti, kad-buožės nelaiko duoto 
žodžio/’ . ‘.

Don Kichotas jau buvo boliepiąs balnoti- 
Rozinanlą ir joti ieškoti to stnrakaklio ūkininko, 
kaip Dorotoje jam primine pasižadėjimą neda
ryti jokią avantiūrą Iki atkeršys jos nepriete- . 
liams. Tą išgirdęs Don Kichotas nurimo: * Tik 
paėmęs duonos ir sūrio kyštelėjo. Andriui. Ta
sai paėmęs dovaną, apsižvalgė ir pamatė, kad nie
kas kitas nieko ^neduoda, pasi klonio jo1 ir tarė 
Don Kichotui: t ; . . d

-‘Tįel meiles Dieyo^'jei tu; pyiąė kiU'zygitkj? ‘ 
tu kartu mane pamatysi, tai jei aš ir į šmotus 
būsiu raižomas, nesikišk su savo pagalba. Lik / 
manę savoms jėgoms imrs. nuino padėtis būtą ir . 
bloga, bet Hl sąVsyjsikįšhnu tik pablog^sL T<y ' 
.prasmenga Visi kąrŽA'giaį-klajūnak Lokio tik yra;.. 
pasątiiėjd?’ ? ; '■ ;

Burnmkas tą tafyš nubėgo taip ,greitai. Icmt .- 
nielhis JivšMjo, nes žinojo. Amd: nepitvys. U<jn 
Kichotas pusijįtp tokia- bernioko kalba' labai ai- 
gėdintas; j Kiti, bandė susilaikyti mm. juoko, kad’ . 
visa i nesugadinus Don Kichotui ūpą.

*
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Šluojame, -mazgojame grin
dis, kubilus (“uarašas”) ne
šame- mes išlikome, bet ar il-r 
ęai eta būsime, ar 
likome? Tie, kurie čiountais, 
neilgai tebus: tai jų paskutinių 
gy venimo dieną butas;- 

Šluokimemazgokime, neš
kime parašiis. Sargai rėkia ant 
mūs, sttaĮdo. Iki šiol jie‘ne** 

Tuor| vienas antro, spaudžiaines ran- buvo tokie žiaurūs. Atlikome 
darbą. Varo mus visus,žemyn 
į vieną kamerą. Čion randame* 
jau likusius nuo piimųjįf^šuu- 
dytų. leškonies sau vietą, čia' 
dar blogiau: asfaltinės grindys, 
durų nSra, šalta.

Visi išlikę susipažįstame. Ta-. 
čiau atvirai negalime kalbėtis, 
kadangi tarp mūs yra ft- prasi
kaltę raudonarmiečiai, daž-1 
niausiai už girtuoldiavinią,- ir 
vežikai,. kurie už komisaro ve-, 
žiojimą uorėjonuo jo mokesnio 
ir už tai papuolė kalėjimam 
Buvo dar kitu. x (uLietuva”į' 

K. Aleksa.
■■ (B. d.)

n l. i |i i ii i į | i j i ’i’- *s.
* ■.. ........................... .... -i-... 1

Į LAISVAS KAMPELIS Į
1 Veda DEDE PILYPAS ; - J

' ’S > i

šmeižtu tūkstantį paleis
kim. ” ’ Kaip gi klerikalai ga
li-duot tuos šimtus, jei pa
leisite aut jų tūkstantį šmeiž- 
tų ? • >S vėtimtautis tai. skai
tydamas pasakytų, kad čia 
kokia nors nesąmonė, bet 
mes realybėj matom£,.kad iš
tiesti taip yra. Laisvama
niai noreefemi katalikiškų 
pinigų banęlo .juos išgauti va
ru, ir šmeižtais? Čia pasiro
do kažkokia azijatiška kultū
ra,. kažkoks fatališkas akM- 
mata-Artiknebus-lenkm-pd- 
nų palikimas,: "kurie su na- 
gaika vertė žmones atiduoti 
sau turtą? Mat, laisvama
niai skaitosi Lietuvos po
nais; Neturėdami kitokios 
kultūros, jie panaudoja r u-

Katalikų pinigais nori su
daryti sau fpndus, sūkurių 
pagelba tuos pačius katali
kus paskui šmeiž ir niekins ! 
Jau čia pertempta nachaly- 
bes styga.
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. Gerb. Dėde Pilypai:— -

Sukritikuok,7 jei gali, šitas

/ .Subruskie/.laisvamiinią pulke! 
Ko^okie ilgu lidžuvinf 
Ir drąsiai klerikalą pulkie,' 

f Varyk iš tarpo Lietuvių!

yrinerika tai mūs dirvonas, 
Čia galin\ kastis kaip gaidžiai, 
Čia laisvamanis tikras ponas, 
Čia mums vieta svajot saldžiai/

eiles.
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Ir apgyvendinimu bernais; 
Visi doros kelyj sudužę ‘
Bus paklusniausiais mūs tai- 

(nais. 
Kortomis loškim,- gerltiiū alų, 
Kauliukais žaiskim sumaniai' 
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Tikrų' pirmeivių maltiniai.

Alašna tuščia, kicentas laisvas 
Ir revoliucija galvoj!
Gašli, ugnis sniagiausias žaislai 
Ar žūį, ar būt tokioj kovoj!

Alūs galvos plinka, barzdos že- 
lnteligentų, mat, gauja! [lia:— 
Gyvenam kaip kokie karaliai, 
Įsimylėję savyje.

Alės
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smegenis žmonių pavel- 
■ta- ' \ [džiaut, 

Mes raktą turim nuo širdžių; 
Kai į kišenių jų paheldžiam, 
Turėtų pilna būt aukų. f

Bet — katalikai nedėkingi' 
Nekreipia domesio visai, 
Kad žmogus -ištekliaus pristin- 
If pasnykauti turi sausai, [gi

* _ v

Nors nuolatos i galvą kalant • 
Kiek turi duot, ir kur, ir kam,. 
Jie ‘vien aukuoja klerikalam 

■v Ir kuniginiam ubagam.

Pagieža, gėda ir skandalas! 
Kpd klerikalai tarpsta vien,

■ ’ O mūs fondus jau griebė galas, 
Nes šliupo smnarmėj’ gerklėm

Stora gerkle, ar fondas mažas l 
■ Ar šiaip, ar taip nedaug garbės.

Nors mūs pienai geri ir gražūs, 
- Bet kas juos vykdint sugebės/

Be pinigų nė- viens negali 
Pasukti Įnirti Jos ratus; 
Protu, mes-dirbam savo dalį, 
Aukuot gi raginain kitus.

• i

f.

r

«? 
♦».

I 
\

t

Tat duokim nors,.po dešimt ūkti, 
Lai klerikalai duos štatus;- 
Kas rankeną mašinos suka, 
Visą srioviŲ tas vadas bus,.

■ t: ‘ v

Tat agitaciją paškleiskim • ‘ 
. Terp klerikalą •kuosmarkimi,

Ir šmeižtą tūkstanti paleiskim, 
• Te bus nors ant širdies lengviau!

* *

, . . ‘ Vaidylą.

%.
■ i
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ti šaudymas r tai kulkosvaidis. 
Nustojo kulkosvaidis, girdėti

Vėl nustojo?^
Štai revolverio šūvis. Toliau ei- 

“ Jeigu tu Ina pertrauka, ir vėl kulkosvai- 

 

pasiliksi gyvas, rašyk mano | dis, šautuvai ir revolveriai. * 
žmonai.” /-Jeigu tu pasilik- Nėra abejones: tai eina šam 
;si,__.rašyk _ mano .šeimynai. ’’ Idymas, tai tie, su kuriemis vos
-Vieni meldžiasi, kiti keikia.,, tik čia kartu buvome, žiūri inii- 
Gąrsiai šaukia; pavardėmis iš- jčiai į uitis. Glaudžiamės prie

Taip.., Tai greimausta bus 
sušaudymūs. ’

Atsisveilįiuatae sų ^enaą kk luutavų šūviai. Vėl 
ta:f< Jeigu pasiliksi gyvas, ra
šyk mano žmonai.”

? r
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šaukė pd vieną, išeina.
jau šaukia kitą. Mes stovime, įkas šūvius išgirdę.

laukiame savo eilės. Atpyliau Kaip vėliau sužinojome nuo 
sau morfijaus' dozą, laikau ran- Į laimingai pabėgusių, šaudymas 

 

koje puodelį "su vandeniu: kaip |ej<y taip. Ant kalėjimo kiemo, 

 

tik iššauks, priimsiu morfi-| surišo telefono vield rankas po 
jąūs ii* užgersiu vandeniu, penkis, Išvede kažkur netoli 
/ MėdhafciŠkai skajtaū, lriek | už miesto, kur sąšlavas išveža, 

 

mūs iššauks. Mūsų partijoje |Ten buvo iškastos kelios dide- 
168. Skaitau: L’S, 3,., 10, les duobės, tevedą prie . jn 

20, .. 90, 100, Jau šimtą, su- |partijomis, liepė nusirengti, 
skaičiau, Štai rėkia; . vėl surišo ir liepė klaupti prie
^^^Ganay uždW^’ dūrisruduokes. pradžĘ šaudė iš
Uždarė duris kulkosvaidžių porą eilių; pas-

— Dar negulkite,Atilojau at-|kui tikrino,' ar., visi nukrito

uisiane kitų, painitil Prie nia- [duobėn nukauti. Gyvus pel

 

nęs kreipiasi vienas kariniu- [baigė šautuvais ir revolveriais, 

 

kas: . * . IŠaudymai su pertraukomis tę-
— Jūs, kaip vetermąri^^y^lįgsvalandas,

g^dy^ją/ ^Šuš^^^rą^^PavydO^S^okaiin^nūiY jis 
Rite -mano; žmonai, * rūko, taigi nors kiek nusir(ami-

— Vargiai, — atsakau, ’
jau, gedėjau,- tris veterinorius | Baisi naktis. Raktų girgž- 
iššaukė. ... dėjimo negaliu ikišiol ramiai
ta Vėl ■grįžta .raudonarmiečiai,ro^os?. kad įeis, paša- 
vėl atidaro duris. ' ; ' -fr tuojau &

-K<r iššauksime- Keil£ite)Uasl, .'šautuvu

kiti gulkite. KSp tai; mauoJre™lve^ sūvws • • • 

 

me„ sakė visi- Charkovaii, of ?etnrl kuo allsis «žsikl>V 

 

dabar vieni važiuoja, kiti jie.|galw«dengtI. . Vm stovi a- 
Lyse tie, kurie nesenai buvo 
čia, spaudė man ranką. Da
bar jie ten,. fiešūviaĮ-tai į juos.

Kokia ilga šita naktis! 
Tiktai prieš rytą viskas mi-

Mino. t 9

Anksti iš ryto mums, liku
siems, o , tokių pasirodė šešetas^

_v

Nusipirkę farmą neturėsite bai
mės dėl blogą laiką nei skurdo su
silaukus senatvės. Aš turiu dėl 
greito pardavimo daugybę farmij, 
mažąlf didelhj,’ arti Bostpno ir vi-' 
soj-Naujoj Anglijoj kurias galima 
pirkti su mažu įmokėjimu ir ant 
lengvų išlygų. Pavyzdžiui, čia tik 
keletą pažymėsiu :

1. Iexingtone, 9 mylios nuo 
-Bostono, 5 akrų farma, naujas "B 
kambarių namas, kūtė, garadžius, 
karvė ir veršis. ■ Turi būti greitai 
parduota. Prekė $4800, lengvos iš
lygos. ■- t .

■ 2. 160 akrą žemės, 100 akrų 
dirbamos, 60 akrų gero miško ir 
ganyklos;* 15 melžiamų karvių, 1 
bulius, 4 telyčios, 4 arkliai, 3 
kiaulės. Tik $5000 casli ir lengvos 
išlygos. Šita galima išmainyti ant 
namų mieste. Farma randas Acton, 
Mass.

3. 15 mylių nuo Bostono, Bed- 
ford, Mass.,, 8 akrų farma su pu
mos ktesos'budinkais, 3 karvės, 8 
kiaulės, apie 100 vištų, ančių .ir 
tt., 5Q. tonų šieno. Prekė $8,000, 
mažas’ įmokėjimas,

4. Wilmingtone, ant vieškelio 
tarpe Bostono ir Loįvellio, 40 ak
rų žemes, ,3 karves, arklys, vištų j 
14 kambarių narnai, didelė baijm, 
visi ūkio įrankiai. Tik $2000 rei-. 

’kia įmokėti, likusieji ant lengvų iš- 
mokeseių. .
: Kuriems jau seniai yra nusibo
dęs miesto m-yvenimaš ir kurie no
rėtumėt -dirb-ti patys dek sa vęs iv 
gyventi sveiki, taip kaiu ir Lietu-1 
voje, tiii ko greičiausia kreipkitės 
pas mane ir aš su savo automiMta 
jin nuvešiu Tamistas su visa šei
myna pasižiūrėti puikių ūkių, vi
sai arti Bostono. ' . . • ' y

Minėtas farnias galima siuųainy- 
■ti aiit. namų; morkedžių ar krata 
tuvių. < Turintigli namus ar biznius 
išntatayimti ant tanuos arba, bile'- 
namo, kreipkitės pas gerai žinomą 
Tie tuvį agentą, kuris jau Uau/riaii 
kaip 19 metų tik prie to stovi.’

. JO$EPHBALAsAITI^a

337 W. Third St.; So. Boston, Mass
Tuk South Boston 04t8—lt y

- — — '—■ ——■ —

Eiles kaip eiles? . i įdeda
mas poetas nemotai jas tiįv- 
karnai sukritikuoti, bėt.tairi- 

■ livs Sus gi įdomus, Sakote*. 
-uduoki m mūri po dešimtukų, 

. lai kle vi kala! diles * šimttis, 
• o paskui' * įpidirriat: -‘-Im

***’•'*•*» «•***•“**•♦■■•* į*.

LAIKAS SiySTl PINIGUS
■ . ■ piMIJJĖMS DĖL ŠVENČIŲ

UOMUiTAĮŠ—^--....arba-,. . --LITALS

P igiai į>ei‘ši«n&iu . ' - • '

LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ 
il2-N,4Jr«etfe štreet, Baltinidte, Md,-/_» .. 

r < *•
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M*.

,t. /' ■ ’ '■ JDNAiS ČIŽAITSKAS 
fta BūvęsriBalRmęirės Operos Narys.

ir“Į Charkovą” per kulkosvai-
• džiųŠūvius.

Kuriuos sušaudys?—šaukiamės Die
vu pagalbos. — Baisi naktis. — Veda 
“į Charkovą,." Krioš mirtinu atsi- 
uvelkąumas.?^ Išliekame tik du, — 
Bado šmėkla, „r

Dažnai prieš kokią nors ko
vą,.kovojant su vokiečiais, atei
davo, galvon .mintis : Sako ’žmo
nės mirtį nujaučiu. Ir save 
dažnai stebėdavai.:, kartais: ro
dosi, — r jog išeities hera, jog • 
jau tūli pi'ažūti. Atsiminiau, 
kaip net oli kaulių 1916 m.’ ‘rei
kėjo karią perjoti , tiltą, /kurį ' 
šaudė vokiečiai. Jlodėsi, jog ■ 
eta turi pražūti,' jauti tą. ųūriįČ 
•ir,.»išlieki gyvas,. /Dabar žiu- 
rau į ytaūtakasiš ji^Hi” 
.bus' sušamlytasL/'taf ūiujmir ia 
kas? • 'ta ■ : >

Kafueiūš viduryje 'stovi- ap
link .yaįdhiinkų būrelis šeinina- 
^istiu tais kalba a-pk*Biurą; vu \ 
si,• gal., kokio'lū žinoiuip kluiu 
so hktansVnęprii.'šluruūjii. i 
;. Vioipis karininkes liąJdžtasi 
kampe- irinėl kiikta. musu žmę" 
Kili kaltai a*pie pušaimius da-. 
Ivkirs; yra Iv tokių,’ kur links- 
miv šmūiueiuujn. ^argūrlų'pta, 
gulti. Stignlant dai kyla'gm-'

cas apie kariškus laipsnius 
kitus mažmožius. ■ Veikiai visa 
kmąiem ima kriokti.

NegaltaužmigtL. Rodosątai 
paskutinė gyvenimo diena; var
iausi aut grindų ir galvoju apie' 
savo šeimyną, dėl kurios pam
irkau Kryme; dabar, jai jotuos 
pagalbos duoti negaliu, o. pats: 
greičiausiai pražūsiu..

Dar .bolševikams atėjus,- Įdek 
buvo progos pabėgti t Tuojau 
po Į 2 valandai išgirdau einant 
laiptais ir rakinant. Kas tai? 
Ar gi'jau eina mūs paimti!

' ta _ '

; \Vįsl miega, nieks negirdi. 
Neiš kenčiu, .žadinu savo kai-

ka —-kur ves tuos kitus?I
Vėl stoju su morfijum, vėl 

skaitau: 1, 2 . .10, ir t. t. 
Štai pradeda šaukti iš to lapo, 
kur yra mano pavardė, širdis 
plaka.- Skaitau-toliau: 50,
51 ; . . 60, 61. Sakė,— visi, 
o kiek-ju teliko, kad iš vįsojb 
buvo 168, o jaa .iššaukė' 161. duoda Startas ir liepia valyti 
Šaukia šimtą šešiasdešimt aut-.l 'v'i:ias kameras, ištuštintas šita 
raj / naktį, nes Šiandien sugrįšianti

t— Gana! uždarykite duris f Į amonių partija, kuri buvo 
gulltite miegoti! . . " prieš'mus išvaryta: Vadinasi,
° Kiek jų pro mane praėjo, oipriruošti^ietą kitiems, 
aš vis.su morfijum tebestoviu/r kurie neilgai eia tebus,. Lįūd-

— Rašyitite žmonai! —- darl11^^darbas:;matyt, kadzmo- 
iš koridoriaus riktelėjo Z. |I1^S ^kubinosi jšeiti: » čia guli

Dairausi kameroje: tiktai du Į i’unkšluoštis, Čia stiklinę, 
mes pasilikome: aš stoviu prie sauktas . * . 
stalo, antras, su maišeliu ant | Tta 
pečių ta prie* durų. Ištiesiau Į 
jam ranką; spaudžiames dėl- [ 
nūs, vienas antram. Nejaukti Į 
abiem.

Vaikščioju po kamerą, žiū
riu, ar nėra kur duonos. Va-I. 
kąre valgiau kažkokį 'duonos 
mišini su. muilu, kur vienas iš 
savo krepšio žemėn metė. jaS^ 
susitryue duona, susimaišė su 
muilu; jis išmetė, o aš suvaL 
giau, ^urųikęs nūo grindų. Ba
dau daug duonos gabalėlių, vi- 
są^riųbos katiliuką;.kaip žvė
ris’sėdau valgyti. ’ ' :

v Naujoje draugijoje./

Vieniem tlviem pasilikus.' ~ SuŠau- 
dymo“ atgarsiai.,— Kti ip. šautlb? —. Bal- 
sus- wviclW(UĮ”- — Laųkirine daugiau] 
Svečių. —' žemyn. ! asfaltų! — Svečiai| 
iš^Chiirkovo. — Atvykusius “ietimi.”

Sargai liepė tifiuns igaltn IFr’. . . . ’ A ! . ' 1 •

rT> - ' ’ .' ‘ • I .

-/Laimingi žmones — sakoj ■ i

v ■ 
čia

KLAIPĖDOS ALBUMAS.
■ ' 'y - '

Indomiausias ir svarbiau1 
sias lietuviams šių dienų įvy
kis yra Klaipėdos Kraštosu- 
si j tingimas su .Lietuvą. Da^ 
bar visi norėtu pamatyti 
kaip išrodo Klaipėdos mįes« 
tas. Kaip, srykis “Darbinin
kas” turį Klaipėdos miesto 

. Albumą. Skubinkitės isši- 
rašyti. Kaina 50c.

NORTmSERMAN 
LLOYD

LAIVOKORTĖS
'S — P e r t c ‘ ■

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

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

t ' . •

. L1N1JA 9Broadvay, *;2®BiLIETUWį _ J
A HAMĘURGĄML!AwI 

ARBĄ LIEPOM “1 
VAŽIUOKIT VISI PABANKIU IB 

TIESIU KELIU
Lietuviai važtuojautį Pfliąvę aplen* 

‘ kla lenkų juostu (koHdorą.). Visa trečia klfr . 
' są padalinta į kambarius ant 2-jų, 4-rių ir $-nlŲ 
lovų. ' . ■ ’

SPcciialiate Kaišau IŠplaitkimitii
B-S. S..LITUANIA—..... .Lapkričio 1 

S. S. SOtOTIA..UplniUo 14 
^ew Vorko ir Bostono į Hamburgu ?103.50, , 

1 Pūliavo. §106.50, l Libava ar Memelį 107.— 
9 K Bostono l New Verkę per Fall Rlver Liniją. 

KrelpkitSs nrie vietinių agentu,

(1\

> J

pro.duris.
.— Kodėl? . •.

i--Negerai, sako. /
Darosi baisu, aišku, tai Su-Į 

tardymas. (Įgimta vienus šą- į 

lia antro prisiglaudę. Mano, 
kaimynas rūke be galo;' aš- ne- 
Tūkaiitis. ’ Miegas ne^mf, Via 
galvoj ktiš ims amtais, kur išū> | 
jo, kurib' nešenai; via; buvo,j 
J uk imies tiktai nėščią ten 
nppapūolėįmk Madiniisį wlde« 
tų rašymas IntvRteismimMcms- 
tąs tas proletarą teisimišl Ir 
kaip jie spėjot tiek tankintą to» 
kiu. t rumpu laiku^įržitati l Iš , 
viso pora valandą; nereikią nei 
tardymo, nei. Itadintaką, FriN < 
ėjo kokia uilanda, tetai girde- *

X
Z

l ll

| • y .. , -,

mūs paimti.” ' Tuojau-visi su- 
tauta Margai lūkiu: “Viri kel
kitės I? apsirvukita Wta*L e'ls*" 
te ’ Cliarkovanvmikita; visus 
tartauta’".'. V'-/ /

Ar jai .iš tikro- Chdriiįovan! 
lmdel,- tai naktį? Negali bxilį< 
■itai ritamu į riptįrduk .trauki- 
niui suvL.mmįkšetata ■ .. - 

Duris atrakino. Priėjus pil
tas koridorius ratu Imnirmieidų; 
Pradedu iš sąrašo patikti pii 
Alenui • 

v*? '

Jta

ksis. Kas 'nivūnsita^KėlltitesĮ eina! riųa
• »

- 5C

■ ■ ' ■ ;

GREITĄS IR PUIKUS JŪRIŲ MILŽINAS-LAIVAS
• '■ ' ■- ~ y - ■ t '•

Jeigu norite huilsyt LlhUivą šlitk Kalėdas iirta hnkvivht iŠ
komis Tėyy nPs, negaišo . pasirinkt jjvekesnl, iBdoš-nt arba; imikosnį ir j 
smugesnį hta-ų. JūvU).■ -inriij MiBinas, negali to gaut daugiau,
už iihiigiist (UdoŪ IJutūbariaU atskirt knjnlmrial/'iHnmiiis arba šeimynoms, 
.dhieli iliiny.s, soelniės svetainės jmtkųs lė.'taiirijs valgai,-inraų inal«la» 
įrin. vntnrnaynms 'ir risakl Ir kollaitjuto, pu ųria|iucii Sto

- ririiMų VnLtijų Valdžios. ‘.

Tft- pnri inuiirimvlnnj h* imtogumį jmuslto iv ant kitų girihh.dkte* 
Ūų S. VĮ .V?tl,ta6s kiivy. Kvliiiudle per Syutlmjnptėn ūrlnt’Bivmott, B 
Imi'linijos ugentai hritairės saugių kįjhSny i nainu^

?* ' ■ lmL treita''' kh'Sos kulnų IrŲty ■ihformiivlją faSykitou .

■ ’ / / ; : UNI^ED STATĖS LINES
45Broadway, ' • KdwYorkOity

Lokalini Agentai visliose m lemtuose,
• • . ’’ /Vaitautai Opevauirial dri . ‘

UNiTED STATĖS SHIPPING BOARD

31'

f

9

A

*

■w-.^ll

♦

vis.su
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KAS GIRDĖTI LIETUViy'KOlONlJOSE
LĄWRENCE, MASĄ

Musu kolionija rengiasi/prie u- 
bilėjaus. Jau programas |sudary- 
tas ir skelbiamas, štai tasai skel
bimas, ■ . •.

1898 —--------•■••••-'■-------- 1923
SipABRINĮS^HTBILLTtT'Š

25 metu sukaktuvių nuo sutvė
rimo Paapijos.

Š v . P m n ’c i š k «.td 

Latvrence, Mass. /

Spalių 29 irLapkričio 3 — sodini
mas Jubilėjaus paminėjimui ir 
atminčiai medžių, koplyčios kai- 
ne, uPalangoj.” Malonės kiek
vienas parapijonas-ė pasodinti 
po vienų medį. Tų galima pada
ryti ir per kitų asmenį , 

Lapkričio 6,. 6 vai. šv. Mišios už 
Kun. Žebri ir Pamokslas. 9 vai.

—Šv.Mišias;už-Parapijostverė- 
jtis, palaikytojus išmirusius..

. 7:30 vai. vakare -— Prakalbos 
— Kun. šeštokas, P. Gudas. — 

Lapkričio 9 ir 10 —- Parapijonų 
Išpažintis.

Lapkričio 11 dienų, 8 vai., 9:30, 
11:00 vai. Parapijonų . Šv. Mi- 

^šiesMt'GSomimij
6 vai. vakare — Parapijonų 
Bankietas.

JUBILĖJAUS PŪRAI Nov.-Lap- 
krieio 16, 17, 23, 24; 26-30 dd. 
Musų parapijos. garbe reikalan- 
ja, kad visi Parapijonys baig
tų Bažnyčios statymo aukų. 
Pripildytų savaitinius konver- 
tėlius' ir nepailstų veikę. ir au
kavę. .

Rengimo Komisija: . 
Kun. F. A. Virmauskis . 
Povilas Cibas 
PetrasAurila.

PHILADELPHIA,PA.

Liudėsis,
r '

.. .Mirė * Kazimieras DaŠkauskas, 
46 metų, palikdamas*dideliam nų- 
’liildime savo moterį ir brolį.

* Velioni^ gyveno po no. 130 Mb- 
Cilellan St,, Phila, Pa; Iš Lieuvos 
paėjo Kaumrrėd. ~ir ■ apskričio, , 
kaimo Pamituvio, parapijos Ve- ' 

v Jinonos, Stakių . filijos. Velionis 
pasirgo dvyliką dienų, liga — 
“šaltoji amoni a.” Velionis per 
nekuri laiką dirbo ctikernėj. Vi
siems buvo gerai užjaučiantis, i 
Ant paskutinio .atsisveikinimo už
dėjo gyvų gėlių bukietus. Kviet-

’ kaį buvo du, nuo darbininkų tos į 
dirbtuves kur velionis dirbo, su 
užrašais: “Atsisveikinimas dirb
tuves draugų, Su Dievu ant visa
dos.” Anglų kaboj*. ”Sympathy 
of McCanhan Stigar AVorkers.” 
Ayeimnlpnkmio/^kviMIfų^lnivor 

komitete sekančios ypatos: V. Ba-
- ranatiskas, J. Vania, • Vik. Bart

kus. A. a. K. paškauskas mirė 
spalių 18 d., palaidotas 23 d. spa
liu, iškilmingai bažnytinėmis ap
eigomis, šv. Kryžiaus kapinėse.

• l

t

renokitSss visi,
♦

IŽ D. Š: Lma kuopa rengia 
milžiniškų vakarų, kuris atsi
bus lapkričio 4 d. š, m. pavapi- 
os' svetainėj ant 5 Jos gatvės, 

So.t Bostone. Pirmu kartu bus 
statomas Bostone puikus ir 
juokingas veikalas už savaitės. 
Tasai veikalas -tai e -G'Elgėtii 
Gudrumas,’- komedija . 3-jų 
Veiksmų. Tai-gi gerb. malonė
kitskaitlingai atsilankyti, ana 
minėto vakaro, nes užtikrinam 
kad. būsite patenkinti, o juokų 
tai pilnas kišenes prisikrausite, 
nes tdi. juokingiausias vakaras 
kokio dar Bostone nebuvo. Prie 
tam bus ir kitokių pamargini-' 
mų, kaip tai piano skambint- 
nimas, smuikos griebimas, eiles 
deklemaėijos. Veikalų atvai
dins L. B. S. 1-ma kp. įęabūs lo
šėjai. Tikimės su tamistomis 
pasimatyti ant minėto vakaro.

Kviečia Rengimo Komisija.
.. . ♦

TIK U Iš LIETUVOS
Tik kų iš Lietuvos esame gavę 

maldaknygių ‘f ŠALTINIS. - * Yra 
tai didelė maldų knyga. Turime 
net kelių kainų; |2,25, $3.00 ir 
$4.25, Kurie norėtų, tai tepasi* 
skubiną, nes mažą! jų teturime.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

DR. A. J. GGRMAN
(GUMAUSKAS)' /

D A N r I s T A S

-------------------- -—.........—

Gudrumas
KOMEDIJA TRIJUOSE VEIKSMUOSE

BUS STATOMA LIET. DARĖ. KOOP. SĄ-GOS1-OS KUOPOS 
: *1 ■ 

, 4-tą, d.
7:30.vakare ’ ; 

ŠV, PETRO PARAPIJOS POBAŽNYTINĖJE SALĖJE

Penkta Gatvė, South Bostone.

ĮŽANGA SUAUGUSIEMS 35 CENTAI; VAIKAMS 10 CENTŲ

Vaikai be tėvų į svetainę nebus leidžiami.

Ifas žino,’ kas matė Lietuvos ubagus, tas gali suprasti, kas 
per komedija galės būti. Juokų bus tiek daug, kad kiekvienas 
yra prašomas sayo pilvų ne su vienu, bet sa keliais diržais su
rišti, kad netruktų, Kurie turi papratimų juokdamies verk
ti, tai lai nepamiršta pasiimti keliolikos nosinių, nes gali nuo 
ašarų visas sušlapti.. Nepamirškite tatai, kad tokio veikalo dar 
nei vienas nėra matęs. Taip-gi nepasivėlųokite, nes kas pirmes
nis, ia& bus geresnis.------- -------------- —----------____ _

Kviečia visus L. D. K. S. 1-ma KUOPA

PLENTOJA DIDŽIĄ STOTĮ. n _ S?
4

f So, Bostone Galt arba Cotv |BOSTONO Į LIETUVĄ 
Pastiire tapo parduota ir čia Į ’Pastiire tapo parduota ir čia

Tel. Brockton 5112—W.

(Kampas Broad Street)’
705 Main St., Montello, MMl,
■■MBMMHiMBaaMMiBHi

GEORGE H. SHIELBS
ADVOKATAIS

811-8121 01d South Building 
204 Washlngton Street 

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

Gyvenimo vieta 
10Winthiiop Stbket, Eabt Bobton 

Tel. East Boston 152—J.
Tel. Mala 2483

r

m 8a Boeton 370 1

J.MACDONELL,M. D.
MMialNM «r HMkHIML I
Orrso VAPurooė; i

BtEįIl lkl 0 vaL. Pa platu nw 1~HL' 
- Vakaraji nuo fl iki %

6M lrQMlway, So. Boatnu i

NASHUA, N. H.

Spalių 21 d. “pasišėrę” savo 
. .Hūdson’ą, pasiėmę visą šeimyna 

h’ porą, jaunų vyrukų, S. Čirvins- 
Į<ą ir J. Manasą, leidomės į Na- 
shua, N. H. Diena buvo labai gra^ 
ži ir važiuoti buvo malonu. Gam
tos rudens .grožybes daro ' ypa

tingą įspūdį. Lapeliai nuo mede
lių krinta, visur f sausa, ruduoja-; 
lik krūvos ubuolių supilta pakelė
mis laukia kada ateis suimti jii 
locninhikas. . • .

Iškeliavome iš Worcesterio 9 
..vai., o 11 vai. jau buvome Na- 
shua^ važiuojant man. vis rūpėjo 

, kad suspėtume nuvažiuoti nors 
ant sumos į Nashua, Hėtttvių baž
nytėlę. Tad sustojus pas bažnyčią 

. tuoj ir smukau, bet jau biskį bu
vo perVėlu. Pamaįdas laikė sklfe= 
pe, dėlto kad viršus pertaisoma. 
Žmonių prisirinko’ neperdaug, ir 
tai. daug svetimtaučių ; sumai pa
sibaigus tuojaus ir išėjo daugu
mai Pamokslo klausyti pasiliko a- 
pie‘.25O; . •

Po pamaldų išėjus tuojaus pa
mačiau P. K. Nadzeiką- Jisai ma
ne vos pažino, bet aš jį tuojaus 

. pažinau. Mums: bekalbant išėjo ir 
.jų klebonas kun. P. P. Daniunas. 

‘' Aš pasveikinęs aukavau nors ma
žą auką ant bažnytėlės ir mel
džiau ka parodytų vidurį. Klebo
nas liepė ponui Nadžeikai kad pa
rodytų, taci p. Nadžėika nusivedė 
į vidurį mus visus, Bažnyčios vi
dus labai piiikiai ištaisytas, sudė- 

. tos Įdėto medžio grindys, nuda- 
žytos sienos, siivesta elektros švie
sa (pirma nebuvo elektros), žo
džiu sakant, labai puikiai ištaisy- 

. ta Nashua lieuvių 'bažnytėlė.
Lapkričio 11’ d. bus inėjimas į 

naują bažnyčią.'
Po apžiūrėjimui bažnyčios nu

važiavom pas poną K. Nadzeiką. 
P. Nadžėika parodė savo stabas, 
puikiai įtaisyta, pagal naujausios 
mados. Paskui nusivežė į restau
raciją ir užf undino mums po kara
liškus pietus. Tad mes tarėm pp. 
Nadzeikams širdingų ariu už pui
kų pavaišinimą. ..

Taipgi aplankėm ir Tamulevi
čius,ten taip-pat- maloniai priė
mė ir surengė puikią vakarienę.

; ' Nashua lietuviai yra malonus ir 
priimni, rodos niekad sti jais ne- 
persiskirtum. Lietuviij ten randa
si daugiaus tūkstančio, ir dau- 
giausiavilniečiai.

Yra šv. Kazimiera Draritgija 
. it turi narių 470; turto apie $11,- 

f C000; dar yrą ir dąug kitų draugi
jų bei kuopų. Tad reiškią,, kad Nar 

. ųhua lietuviai organizuoti. *jątl- 
niiiio, ypač merginų, aju yrą gana 
gražus,būrelis, tik joms reilda ge- 

■ ra vadd??kuris galėtų . datig naų- 
- naudingo nuveikti, ypač dailėje. 

. .- Darbai ten/eina- gana. gerai,;
kaip sakė p.. K N/ ’ Katalikai su 
klebonu gerai sugyvena, ir išties 

. turi angy venti, nes matosi jo dar
bų . vaisiai. Garbė Nashua klebo
nui ir ieuviams už sutaiBymą pui
kios bažnytėlės. , ■

. . , J. M. VieraitK

CLEVELAND, OHIO.

Visi choro nariai malonėkite 
susirinkti ant repeticijos utar- 
ninko vakare spalio- 30 d. dėl 
nekuriu priežasčių. *

. Choristė.

Yra svarbus lhiškas iš Lietu
vos dėl Juozo Bružinsko ir Ma
rijonos Petrauskaitės. Malo
nėkite ateiti ir atsiunti arba at
sišaukite šiuo antrašu: Lith. 
Sales Corp., 414 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Susipažinimo koncertas.

Įžymiausi lietuviai muzikai 
artistai: Jonas Čižauskas (ba
ritonas) ir Marijona Čižauskie- 
nė (coloraturo soprano) duos ; 
koncertų nedėlioj, Lapkričio- 
Nov. 4 dienų-, 1923 m. Šv. Jur
gio parapijos Svetainėje, Supę?' 
rio’r Avė. ir Kast 67-ta gatvė.

Gerbiamieji Lietuviai j—
Maloniai užkyiečiami .visi 

Lietuviai Clevelando ir ąpielin- 
kės ant*šaunaus Čižauskij kon
certo.

Nesykį ainei4konų laikra
ščiuose kritikai pavadino gerb. 
M. čižauskienę “Lithuanian 
lGalli-Curci,’, Biri savo aukštu 
skambančiu balsu užžavėjo di
džiausias minias žmonių.

Gerb. j. čižauskas yra įžy- 
miausis tarpe lietuvių barito
nas, savo puikiu išlavintu bal
su daro giliausius įspūdžius.

Gerb. Kleb. Kun. Vilkutaitis

PUIKI VAKARIENĖ.
• k

Surengė Lietuvos Dukterų 
Dr-ja po globa Motinos Dievo 
vakarienę -ant 7-tos gatvės pa
rapijinėj svetainėj. Svetainėj 
svečių buvo pilnutė svetainė* 
kad kurie iš syečiij biskį pavė
lavo tai. jau sėstis neužteko sė
dynių. Ant tos vakarienės bu
vo gerb. vietinis; kun- Urbona- 
vyčius o už valandėlės, atvyko 
ir gerbiamas kun. įu^kaitis iš 
Cambridge, Iš vaikų susidėju
si puiki, orkestrą labai puikiai 
pagriežė pa vadovyste jauno 
vaikino Stravinsko. Orkestrą 
susidėjus buvo apie iš - 12-kos 
vaikų. Ant tos vakarienės at
silanko buvo Petras Akunevi- 
čius su savo žmona, kurie paau
kavo gražiausių kvietkų dėl 
stalų ’ papuošimo. Teipo-gi 
kvietkų paaukavo Lithuanian 
Furniture Corp. vedėjas Anta
nas Ašmenskas.

.kalbės apie muzikų.
Griež smuildnnkas N. Neve- 

rauskas.
Įžanga 50 ir 75c. ypatai. 

. Durys atdaros nuo 7:00 vak. 
Pradžia 7:30 vakare.

Širdingai kviečia"
Rengėjai.

- »• - X

• v

GARSUSIS MEDIS NU
VIRTO.

Jk

Stasys. —l Juozai, kodėl tavo 
pakaušis plikas?

Juozas: — Dėlto, kad plaukai 
ant proto neauga. . •..

Stasys: — A-a, tai ‘dabar žinau 
delko moterims imt smakro neau
gą barzdai t . '

«.

_4

'a^^Pnii^ipelieĮięTriiiŠmii.
Nejauk Ugi to, kuomet’Jau busi prU 

vcrutus-.- ulkigulti. I»» BunklUu dienos 
. darbui, suso rapkotrir kojfttu ,lr pečium 
nUttjk iiuiengvlnlnii)! *.

. ŽibOįus, kuris <Hrbi Mii*Si»Vp musku
lui?, ncįm’l Imti strgiuičfu, .Vumi&glnkll 
r*fa-tiMlhriu feitriutf tfluuitouar vh-uu. 

«. nvepgkJte skūudiuntj j^čiii IbiHegfiuu 
Cit] siinurltĮ. Palu-įasp^lUrltriitalko 
nvelkn» huoueA terol* |iuU<Jtyjef

1
.80e.-lr • Tik. u* &ukft Mptkkosr.

kas geležinkelių stotis. Tai bū- 
;tų panašios stotys į New Yorko 
garsių Bush terminai.. New 
Yorko bankierių būrys ir kele
tas užsieninių kompanijų tuo- 
mt yra' užinteresųoti. Galt 
Bastūre turi 350 akerių žemės- 
Pajūryj^ čia pat didžios prie
plaukos, kur didžiųusi jūrų lai
vai gali atplaukti. Čia at
plauktų didžiausi pasažieriniai 
irpreldiiiai laivai.1 Pasalžreriai' 
■ir prekės galėtų tiesiog is laivo 
eiti į traukinius panašiai, kaip 
Liverpoolyje ir Southamptonė.

Pašto siuntimai iš Europos 
čia būtų gaunami viena diena 
ankščiau, negu Newz Yorke ir 
dviem dienom ankščiau, negu, 
Pliil-adelphijoj ar Baltimorėj.-

5

___ TeL So. Boston 8SI! f 
mtuvys dantistas j ; 

DR. M. V. CASPER \ 
rASPARAywrmr______  L

lAlkinai perkėlG ofIsą po Mn, i
42t>BBOAuvvA'r, So. Bobtom, kaba j' 

Ofiso Valandos: j
N«o 10 11d12:30 ryte Ir n» Iš*) S 

iki S ir nuo 6:80 iki U v. rak. S 
Ofisu uidarytu subatos vakarai! -8 

Ir nedSIIomla. ®

PABSIDUODJ NAMAI 
—6šeiraynųrpopenkiskambariūs, 
su vėliausios mados įtaisymais. 
Rendų neša į mėnesį $180; nuo 
gruodžio 1~ d, randų bus $210.00 
į mėnesį. Kainų $18,300.00.

Dorchester’yje, 3 Šeimynų medi, 
uis namas, po penkis kambarius, 
apie devynių metų senumo, su ve>

ša į mėnesį $114.00; kaina $12,- 
700.00. -

Delei platesnių informacijų 
kreipkitės pas ;

F. A. ZALESKAS,
395 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. S. B. 2340. (3)

PER LIVERPOOL

i Aliejų. Varomų Laivų:
SAMARIA ............ Lapkrlčo 6 
AVSONIA .... .. .Gruodžio S

Greitas patarnavimas į Lietuvą 
ir į visas Baltijos valstijas. Pui
kios vietos, geras valgis. \

Taipgi iš New Yorko, ypatiškal 
prižiūrėta kelionS į Lietuva, ir vi- 

$ sus Baltijo’s valstijas kas ūtttr- 
ninka ant trijų marių milžinų, 
su persėdimu Southamptonė

MAURETANIA, AQUITANIA, 
BERENGARIA.

Taip-gjprėguliariai išplaukimai 
tiesiai į-Hamburgą ant naujų alie
jumi kūrinančių laivų. 3 klėsa t 

Jg Pillavų $106.50), (i - Hamburgu 
$109.50. Kares taksų $5.00. .

CUNARD piniginiai orderiai iš- į 
mokami Lietuvoj, greitai, užtik- ( 
i'intai, gerai.* ’

Dėl informacijų kreipkitės prie ( 
vietinio agento arba į. Į

S THE CUNARD ŠTEAM SHIP į 
COMPANY LIMITED * . ' 

126 Statė Sreet, JK. . . ' Į
Boston, Mass.

• Z

J DR. L. GOLDEN
Bostone: 99 Green Street Roxbury: 16 Crawford St. 

netoli Warfen Street 
Valandos: nuo S Iki 9 ryte; 1 iki 
2 ir. 9 iki 1 vai. vakare aptlrt' 

■ pėtnyčios- it, nedsidtenio vakarų.
Telefonas Rosbury 0131. 

Ų KArnu Aketę; Rvsv, Lenkų .ir LTETtrvrų K&cbomis.

į ■ Valandos : 3* iki 4 ir 7 iki 8 P. M. 
i Apart bėtnyčlos Ir nedėldienio 
I , vakarų.
* ’ Telefonais Hayuiarket 2288.

♦ -

t

AKIŲ SPECIALISTAS 
Mfe W. BROADWAY 

VALANDOS: Nuo 9r. 1M7 ▼. vak

PARSIDUODA
Kas norėtų: pirkti jaunų slyvų, 
gružių medelių pigiai, lai atsi
šaukia 3 Rowe’St., Dorchester, 
Mass.' (30)

t '

PARSIDUODA MĖSINYČIA .
Nuo senai išdirbtas biznis,, grosęr- 
jiė ir mėsos krautuvė,turi -būti 
greitai parduota už pusę kainos 
kiek yra vertas. Preke $1800. B. 
Kontrimas, 120 Marine Road, 
arba-A. Ivaškevičiaus ofise, 361 i 
W. Broadrcay, So. Boston.

n ' Š

^5

- - - --- ----------------------------------:

;i DR.GEDVYLOS i
i! TJKRA LIETUVIŠKA T REJ 0N K A !•
i!
V

fd X’.v• .•• »• ••-•»»« * . .ę»,L DOllKU
jjį Jidziausias Įvairumas visokių gyduolių, lietuviškų Žolių, perfumu, eirkš-
V lių dėl moterų ekstraktų ir t. t. ‘ Katalogas prisiunčiamas dovanai,
u- .....................
v •
e.

v

< • V 
!

--------------- i!.
i 

ucrvų, Įvriiu.” J J 
..,•.$1 lionka v. 
valytojai ir’ N 
. ..$1 bonka

Katalogas prisiunčiamas dovanai.’ K 
-aSUl i visas dalis pasaulio. Adresas ; <

■ GOODtVILL DRUG COMPANY . ' • S
’ Detroit, Michigan. <

50 centų.
3r. Gedvylos, MOTERŲ TONIKAS—vaistai sustiprinimui nervu, krau

jo ir viso* nusllpuejusio moteries sudėjimo........ ‘
Or. Gedyylos STOMACH BITTERS—geriausias vidurių, valytoji 

” sveikatos drangas______ _ __ ________ _________

Tibinnčėūn visokius, vaistus per pa&Uį i visas dalis pasaulio. Adresas : 
. i

į i 1.2015 Jos, Canipan AvenUe,
r

; Į

*

f;
................. ...

5
 Tel. So. Boston 4000 į ’

DR. J. C. LANDŽIUS i
I LIBTUVIS GVDiTOJAS IB H 
H CHIRURGAS. B
c 60«BROADWAY, i 
H BOUTH BOSTON, MAM. į
S (KaapaB G St Ir BroadwayJ ri 
$ VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—8 g

NAMAI—MDRGIČIAI
Parduodu namus k parūpinu 

mortgičius.1Visais pirkimo, par
davimo-ir: įvairiais kitais reika
lais kreipkitės pas manę.

A.F.KNEIŽYŠ,
494 Broadway, So. Boston, Mass'. 

' -' Tel. B. B. 0770

Cambridge’iuje prie Harvar
do universiteto nugriuvo sto- 
riškass medis, po kuriuo Jur
gis AVashingtoh prieš 148 jnetų 
paėmė; vadovystę ant Amerikos 
kolonijaiių armijų. Tas medis 
jau buvo padžiūvęs. Kai dar
bininkai buvo,.pasistatę kopė
čių prie to medžio ir norėjo ge
nėti nudžiūvusius šakas, tai me
dis griuvo iš šaknų. • .' I

MINĖJO SUKAKTUVES.

Bostono umvGi’šitetas perei
tų pėtuyčių minėjo 50 metų gy
vavimo sukaktuves,
s ' . * «

■ ’ ■ R-;- i . ; ’

ŠUO IŠGELBĖJO.

AVMtbūme aut Forest ŠLlnv- 
: vo -ištikęs Tiaictį gaisras. . Ugt- 

. nf pajuta šuo 4 r padavė Jernių.' 
įmonės nubudo n: pajntu KeM 
degančiame name, Tai visi dar 
suspėjo išsigėibėti. ^Nuostolių 

' už $15,000 padaryta. .
- ’S

New I 

ENGiftNDl 
COKE Jr ___

y pa geriausios anglys ir labai 
' ' tinkamos kūrenimui namuose.

NwŠic»Įii6Cčl6i ’ ■yra Įdėtas,4 švarus ir sausas 
w : kuras. Pelenų turi mažai,

' lengvas kūrenti ir negadina
pečiaus -grotų. ’ 

MAŽL-DIDESNI-DIDELI

New England
111 DĖVONSHIRE ST., BOSTON, MASS.
Main 8$32 —TELEFONAI- Main 2723

K.

JAU TURIME LIETUVIŠKŲ 
ŠOKIU ORKESTRAI 

FOLIO (DALĮ) NO. 1.
Talpinanti 81 popuerių lietuviš

ku šokiu . Šiems . instrumentams: 
1-mai Smuikai, 2-rai Smuikai, 
Bassui, Violenčelėi, FleitdVKlar’ 
iietui A, 1-mam ir 2-ram Korne
tui A, Trombonui (stipriausiam 
balsui)’, Būgnui ir Piano akom
panuoti. Kaina kiekvienos rūšies 
50c, Piano akompanuoti $1.00.

Visos tos dalys šioje knygoje 
tinka ir koncertinai, kaip ir kiek
viena dalis atskirai orkestrus rak
te. . J .

Tikrai įsigyk setą šitų gaidų, o 
būsi pilnai užganėdintas.
GEORGI & VITAK MŪŠIO ČO. 

4630 South. Ashland Avenue 
CHICAGO, IL'L:

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Vincas ZaleckaB,

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

146 Bowen St., So. Boston, MaM, 
PROT. RAST. — Antanas Macejanai, 

450 E. 7-th St., So. Boston, Manų 
FIN. RAST. — Juozapas Vinkevičiui,

906 Ę. B*way,. So. Boston, Masą
KASIĖRIUS — ėdrius Zalieckas, , 

807 E, 9-th St, So. Boston, MaM
MARŠALKA — Aleksandra Jalmoka^ 

115 Granite St, So. Boston, Mass, 
D. L. K. Keistučio dr-]a laiko mSne> 

slnlns susirinkimus kas pirmų nedal' 
dieni kiekvieno mčneslo po. No. 694 

AVashtngtou St,’ Boston Mągs, 2:30 po 
pietų. Ateidami drauge ir naujų mi
dų au savim atsiveskite prie musų dr> 
los prlražytL

MV. JONO EV. BL.PAŠELPHrai 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRMININKAS — J. L. Petrauskas,

- 2S0 Gold St, So. Boston, Mass.
ViCE-PIRM. — Kazys Ambrozag,

492 E. 7-th St. S?. Boston. MUM 
PROT. RAST. — Julius Savickas,

111 Bovven St, So. Boston, MaM 
BTN. RAŠTININKAS — J. Švagždys,

171 W. 5-th St, So. Boston, Mass, 
KASIERIUS — A Naudilunas,

885 H. Broadway, S. Boston, MaM 
MARŠAT.KA £ Zaikll,

-7 Wlnfield St, So. Boston, MaM 
Draugija laiko suslrinklmua kas. trečia 
ttedėldięnl kiekvieno mčneeio, 2-ra vai. 
po pietų iv. Petro parapijos salčj, 40S 
B. Sertath St, South Boeton, Masu.

IV. ELZBIETOS DRAUGIJO* 
HARTFORD, CONHEOTIOUT 

VALDYBOS ADRE8AL

į) ’PIGIAI . • J
A 3: Minyiių*. 17 kamteių visi intaišai . (iiii-n
| pToycineiits) ir elektrą šviesa : su gaml^iiim dėl 2V« 
O antomoMln^ j)i^kė tik? $2}W> piešti, Dėl plik V 
S tesmų^iiUi kreipkis į " -
I; : ‘ A-IVAŠKEVIČIAVS OFISUS < ■ i
y 361 West Broadway, Telephone South Boston 0605, v 

. a/. M ii*
y 110 JČrembui BtmV Roopr 508,;W«^hone;-’lite3a’u

L

« TOENINTetlB .

LIETUVIŠKASSANDĖLIS
visokių žolių, Šaknų, žiedų ir it,

PalangostrčjaUkivKOa,, puplaiškiai 2’t 
q.. iuuminėllal 20c., Liepos. Žiedai 4.R&,. 
Parušųnčlus 2tk’r, Senesų ųnk§fuWs dėl 
vidurių iluosavinio i0e„ PClhĮios'Ioc,, 

nuo nef'U išgųsties. beniigčs, gal-' 
vos skaudčjlmci it ausyse užtino 75c., 
luo reųijintlMno BOc., nūo strėnų skau- 
liejimo 50c., kadugių uogų svaras 25e. 
Visokios tolčs yra pakeliuose su liotu- 
vlškals nurodymais kaip anuos vartoti. 
?,oiių katalogų sluiičiąme 10 tentų. 
Ątatdų knyga,.Alukso mtbrčUSi” .TliMčs 
spandimo, prastu updftru TBti .skūvliUų 
iiijO. ceiūiotdė apdarų nVaiui- 
kelis, skutos apdaru. $1,251 Kantiškas 
11.50; Gytėaimnš šventųjų, apdaryta, 
17,00.. ’

Vaistai nuo kosulio ir Astirmos $1.75 
iiž bonkutę. Ui prisiutimų vokuojame 
lOc. viršaus ant kiekvieno $1.00 
helkalftujame agentų visose apyjęąMo* 
*’• \ M. ZUKOTŪI,.

lUVii Mvrtrov, ivumuuuo, Aciupuunu mani, v jg.. w i S
‘ ' »WĮW»’«Ws KOCMmrj N* >, į

Elsb. MielniklenB, plrmlnlnkS,
- 44 Oedar Št, Hartford, ObnU.

O, - Lablčklenč, vice-pirmininkC,
96 Sheldon Street, Hartford, Conu.

P, Lablcklenč, iždininke,
44 Madison St., Hartford, Conn. 

Marijona KatknuskEiitę, žiu. raštininką
16 Atimtie St, Hartford, Conn, 

R. PundtlenS, prot raštininku
19 Walcott. St, Hartford, Conn, 

Sio« draugU oa susirinkimai būna k*g 
antrų nedčidlenl kiekvienų mčneelo, 
baltaytlnčje salfije,

* v. ozacKRO r. a taurai 
80ŪTH BOSTON, MAM. 
VALDYBOS ANTRA4A1

---~ ■’ *-

PIRMININKAS - VL PatdatttkM 
814a 8& St Tel. So. B. 8835—M.

VICE-PIRM. J. JaruMa, .
E. 6431 St, So. BOrtOft M*M 

PRGT. RAST. A. Janušoni®, ;
1426Columbla Rd.-, S, Bo«tonyM*M 
RAST.. K. KHkla, :.

■ ’ 428 K. 8-th ąt, Bo. Bostorų MaM 

IIDININKAS — K Svagkdts, .
. „ 111 Bowėu Stf M ū«ton» Hm 
TVARKDAmS - B LauČk*. _ 

893 K, Kiftb St, Sa Boetou, MaM 
DRAUGIJOS anraiat reikale —• _

' MMį Brmvrtjt ge^ttoėtou, IUm 
Draugija tavo wu*lrlnkunu« buko »» 
nadždlenj kiekvieno mtoMlu l-iaa vaf
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Vyskupas Kiliau,

f

“T~

i

Katalftli turi «upį*ati, kad Jų , 
aukos ir pasižventimaM dėl katali
kų Bpaudoa atistiprimmo bus ma* 

, loneenis Dievui ir pačiai Bažny* 
į Šiai, ir žmonėms naudingesnis, 

negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa* 
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atfltiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmbffių~v^ 

’ vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu. ■ • '

OrgtmM Awrikot

Bymo Katalikų šventa 
Juozapo Darbininkų 

\ Sąjungai.

—— Bima ——• i
ŪTARNINKAIS, KBTVHRGAIS M 

' SŪBAT0MI8.
IfetaHfl *-« < I 4 >* »« t I I « < lf t • I <> H50
Džrnbtj^y Miėtfiinš *.*»<,^£.50 

darbininkas _
866 Broadway, Boaton 27, M*Mk 

Tėl. Šauth Bq»ton 8ŽQ. ' T
■S

.... - ■*------------ —n— - j- — .-i r.-j

NAUDOJA KAIZERIO 
PALOCIŲ,

—BI41xLIN. ---Kalzeria p alu
čiu s tapo pavestas vaikų prieg
lauda. Virtuvėj, kur kaizeriui 
buvo gaminami valgiai, dabar 
gaminama valgiai badaujan
tiems kūdikiams. Palocius pa
vestas Austrijos šelpimo drau-

.•gaminama 4,000 vaikų valgių.

.* NEGRŲ EMIGRACIJA.

WASHINGTON; — Per pas
taruosius 12 mėnesių iš pietinių 
valstijų į šiaurines persikraus- 
tė 478.700 negrų. Yra spėjama, 
kad žiemai, artinantis daug 
negrų sugris į pietines . valsti- 
•jas atgal. ■'

DUONOS KAINA. .

BERLIN. — Berlino Taryba 
nustatė duonos kainų dešimčiai 
•sekančių dienų. O kaina tokia: 
gž kepalėli 10,000,000,000 mar
ink.

APDRAUDOS KOOPE
RACIJA.

. MANCHEŠtS, Anglija.— 
. Koperatyvė apdraudos dr-ja 

per vienus metus įplaukų turė- 
įg $8,250,000. Tas parodo, kaip 
didį biznį jis varo.*

KIEK PAŠELPOMIS' 
IŠMOKĖJO.

CHICAGO. — Cigar Makers 
Įnternational Union per 43 me
tus savo gyvavimo išmokėjo 
benefitais $18,503,426. Iš to 
streiko benefitais išmokėjo $3,- 
560,170. Unijos balansas yra 
$363,729. Narystės metinė' mo- 

* kestis 1878 m, buvo $1.34, po 
to mokestis vis kilo ir 1922 m. 
narystės metinė mokestis buvo 
Mot.

UŽ KOOPERACIJĄ.

Šių metų Amerikos Darbo 
ĖecleTącijos^seinTąs“pĖffiaujin7> 
savo nusistatymų už koopera
ciją Roclidale’io principais pa
remtų. . . .
- Štai Federacijos nusistaty- 
liras: . ...
t “Niekąs įtikintočiai negaĮL . - • *

•» W I t -4 »

djmio . distribucijos srityje iš 
pamatų nėra gerai. Dažnai yra 
taip, kad dalykų pagaminti 
arba • farmeriui produkuoti 
'daugiau atsieina, negu jį par
duoti. Yra aprokuota, kad iš 
kiekvieno dolerio už ūkio pro
duktus taimeris gauna 18c., o 
kita dalis eina už .transporta- 
ciją, laikymą ir; pardavimu 
korporacijoms, pelnagrobiains 
ir vertelgoms?’

Toliau pareiškiama:
' “Antras svarbiausias daly
kas po unijinio judėjimo yra 
.tai lengvas ’bet galingas būdas 
apsiginti nuo išnaudojimo, yra 
koopėratyvis judėjimas, -Fa-, 
prastu liochdaljio kooperaty- 
viu buriu bilijonai dolerių, ku
rie dabar eina pratiirtiniinui 
kapitalistų pasiliktų farme- 
rianis ir darbininkams.”

Toliau nurodoma, ■ kad -ap- 
dr-audos kompanijos yra r pa-, 
vyzdžiu prie ko kooperacijos 
gali prieiti Nurodoma, kad ap- 
draud'os kompanijos . įstaty
mais taip- apstatytos ’ ir nusta
tytos, kad jos negali subankru- 
tyti. Gi tos kompanijos timi 1 ,- 
060,0(1(1 agentų, daugybės dar
bininkų. Rochdal’io pamatais 
apdraudos kooperacija sutau
pyti} apsidraudusiėms. * milijo
nus dolerių. ‘

NETIKĖTAI MIRĖ’!
- t . . . •

SCHENECTAi)Y, N, * Y. — 
Visai, netikėtai mirė garsiau-’ 
sias pasaulyje inžinierius ir iš
radėjas Charles P. Stenmetz.

4

*!i*
r
f

v
panijos Sehenectady, Y. To
ji kompanija yra didžiausia e- 
lektrikinė dirbtuvės, f Dirbtu

vė apima 325 namus, 'kur dir
ba20,000 .'darblninlcįj, Toji

NELAIMĖ KASYKLOJ. '

mieštuose. Iš viso tai kompa
nijai dirba 60,000 darbininkų. 
Toji kompanija 1920 m. savo 
gaminių pardavė ulžl $275,758,- 
487. Bclienectady’s -dirbtuvėj 
dirba 500 inžinierių ant kimų 
vyriausias buvo Steinnietz, iš 
kurio prieš keletą nietų drau
gai tyčiojosi‘ir-šaipėsi, kadd ji- 
saį lmvo ant sayo-.knygų & po- 
pierų užsigulęs. ■ Jisai algos 
gaudavo’po-1$10.0,000 įlietuose. 

Nors buvo milijonierius tėčian 
gyveno labai paprastai. Į dar- 
bų važiuodavo strytkariu. Dar
bu užimtas'neturėjo laiko nei 
apsivesti. Tečiau buvo radęs 
šeimyną, kur gyveno, • kaipo 
VTrmžTr'','’to'S: dfeimvnos narvs.

V u

Steinmetz’o’ ųuomone elektra 
ateityje bus gaminama van
dens jėga. Sako, kad Ameri
kos vandenyj gali pagaminti 
•112,000,000.-.arklių jėgų, o viso 
pasaulio vandenys gali paga
minti 650,000,000 arklių jėga.

Steinmetzo pienu New Yror- 
keąnt Long Tsland statoma di
džiausia pasaulyje -bevielio tė- 
legrSfo stotis, kuri atseis $10,- 
000,000. Tą stotis užims 10 
ketvirtainių mailių.

Steinmetž sako, kad ateityje 
elektra bus visai-pigi; Būsią- 
elektrikiniai automobiliai, dvi
račiai.. Elektra būsią namai 
apšildomi. Elektra* į namus 
ateis teip kaip dabar vanduo.

ĘIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
“DARBININKE.”

CARPANO, Italija. — Ka
sykloje ištiko ekspiidzija ir už
griuvo. 20 žmonių. Iš-jų 13 bu
vo išimta, bet jie buvo, vos gy
vu -

T

STREIKAS LENKIJOJ. KIEK LANKO TEATRUS: 
: VARŠAVA, • Lenkijoj pi a- • ‘ \ j
sidejo geležinkelinihkų ‘ strei- Laisnių .do
kas, Nėra:galimybes streikų Phitnientas. skelbtą, jąg 192.

. greitai' likviduoti. Valdžia dėl 
nubiėdriėjinio negali (įarhiuiuT 

pakelti. Todėl strėi- 
kąs huolatadi didejtt iy iš Var
šuvos mažai -traukinių beišeina. 
Dėl neatėjimo traukimų, Akim 
štiypj bątgiabi mąįštas.:- • 

*’’’**.» - . - .. '

?PASKELBĖBADO
. ?' ^ STREIKĄ.

J DUBLIN,. * Kalėjiįiiųosę 
badarfja 6,282 Idiliniai Jie yiw' 
politiški kaliniai Siiin Eolam 
Hai. .

l

4922 
hą No\v' Yoik’o -teatruose liaš 
diena lankėsi po 677,840 -žino-, 
nių.;.--’ 1 • • 3

A . C , 'V ■

Visose H,uy. Vaistijoso kam 
diėn eiga- žiuonių'į leatrrts 
ooojm? ' ‘

. '‘'■" Y ■ ■■ -t~ . u >

LAIŠKAI BE. STAMITU?

' IVASIITNOTON, -^„Vųkio* 
Ujo j Jei pmiginfe 'kvizip.Lne- 

' špauzdinama • siamphj,? o ant 
laišką primušama,- kad krušos 
užmokestis neipoketas.

je ir užtari buvo vadinamas e- 
lektrikinis raganius. •

Mirė pereitų pelnyčių iš ry
to. Jis buvo vakari jų vakari- 
nese • valstijose. Sugrįžęs su- 

■ negalėjo ir susiraukė nesitikė
to galo savo vaisingam gyveni
mui.

Jisai yi-a kilęs, iš Vokietijos. 
Kaipo jaunas vyras jis Ameri
kon atvyko prieš 35 metus, Iš 
Vokietijos turėjo bėgti dėl sa
vo .darbuotės socijalislinėje dir
voje. Amerikon atvykęs turės 
jo $10. Nors jau! buvo 24 me
tų- amžiaus, vienok buvo ma
žytis. ■ -lis ir liko tokiu mažu.' 
,lo -k-uno:-tiek- buvo? Lkiok -paa- 

14 metų amžiaus vaikų. Tik jo 
galva buvo normališko žmo
gaus didumo. ~

' New Yorkan pribuvęs jis ap
sistojo Yorkėrs’e. Gavo darbų 
ir dirbo- už $12 savaitėje. Dir
bo kaipo braižytojas. Visus il
gus vakarus po darbo jis studi
javo; rokavo. Jo draugai juo
kėsi, tyčiojosi iš jo.' Vadino 
ant figood time’rj?’. T.ečiau 
nieko neatboja, o savo vare. 
Jis pats sau valgį gamindavo
si. Netikėtai jo“ dirbtuvėje 
bosas apsilieju ranką anilipiu 
juodyki, kurio nebuvo galima 
nuplauti. Perpykęs bosas inė-. 
jp kur Stenmetz dirbo. Stein- 
metz dažinojęs bosoi“.trubelį,” 
pasakę vartoti tam tikrų rūgš- 
itį ir juodytą nuplovė. Nuo ta
da Steinmetzo kilimas angštyn 
dirbtuvėje prasidėjo.

1890 m. laikraštyje The Elec- 
rical Engineer pasirodė jo su
sekimai elektros srityje, jąs- 
susekė varvina elektrom vielo- 

. mis ii* laikymą elektros tam tik
ruose prietaisuose. J is spšė?ė, 

kad elektros, kaip ir kokio ki
ta daikto galima laikyti inde. .

Po jo išradimo‘prasidėjo nau
ja gadynė elektros srityje. 
Sleinmotz patapo lupiausiu įn- 

’'žhHmiaAlp^evąL.Eleoirie Imm* matė..

N EPA.PRASTAR 
NUPIGINIM AS!

-------- -——

PRITARIA NEPRITARTA

PARYffllS. Franci jos
valdžia šoką klumpakojį. • Kai 
Amerikos valdžia panaujino sa 
v o sutikimądalyvauti t a ipta il
tinėje komisijoje nustatyti Vo
kietijai kontribuciją, tai Frau- 
e i ja sakė sutinkanti, Dabar 
Frąneijos premieras . išriaujo 
pareiškė^ kad nesutiks, kad 
kontribucija būtų mažesnė, ne
gu A7ersalių taikos sutartis nu

'i

Spalių mėn. 1 d. suėjo lygiai 
keturi metai kai einą koopera
cijai paskirtas laikraštis “ Tal
ka,” nes ji pradėjo eiti 1919 
m. spaliųmi. 1- d-.-Per tūos'k.ėt- 
verius metus kopeTatyvų. skai
čius žymiais padidėjo ir koope
racijos idėja plačiai pasklida 
Lietuvos visuomenėje. Prie to, 
žinoma, daug prisidėjo doc. P.. 
Šalčiaus . redaguojamas laik-
....

t

.š. m. spalių mėn. 2 dieną 
Respublikos Prezidentas p. A. 
Stulginskis, savo kanceliarijos 
viršininko lydimas, atsilankė 
Ukmergėje, kumpo iškilmingo 
vielos kariuomenės, valdžios 
ir visuomenės atstovų pasitiki
mo ir kan. Tumo atlaikytų ka- 
pinėse pamaldų, susirinkus de- 
dolei miniai žmonių ir vietos 
organizacijoms su dąug;ybe 
vainikų atidengė paminklų bu
vusiems už ' Lietuvos Nepri
klausomybę. ir šūde jo ant jų 
kapd vainikų.

' v ■ Tose įspūdingose iškilmėse 
dalyvavo ir sudėjo ?ąnt kapo 
vainikų taip put Seimo Pirmi
ninkas kan. Staugaitis ir Kraš
to Apsaugos Miništeris maj. 
Šližvs su Kariuomenės Vadu “ 1
gen. Žukausku.

v

Venerinės ligos aukos.
A. PANEMUNE. Kokų kai

me iš 29 i 30 IV’naktį įvvko 
gaisras.- ' Sudegė plytinyčios 
sargo namai ir jis pats su žmo
na. Jie buvo plėšikų užmušti ir 
turtas, išvežtas. Plėšikai suim
ti. Iš pašalinių pasakojimų pa
sirodė štai kas: užmušėjas ne
senai apsivedęs su vieno netur
tingo žmogaus dukteria; iš 
karto džiaugėsi savo lainie. 
Bet pats turėdamas venerinę 
liga užkrėtė ir žmona. Žmona 
pradėjo sirginėti, o jis — galo 
Ieškoti. Buvo kelis kartus areš
tuotas už peštynes Ir už vėlų 
vaikščiojimų ir tt. Bet kai žmo
na buvo nugabenea ligoninėn 
ir- daktaras pasako, kad ji ne
galinti šit juo gyventi, jis vi
sai iš proto išėjęs ir ieškojęs 
savo. nelaimingam gy venin m i 
galo, kurį ir. priėjęs. Jis suim
tas kaipo galvažudys.

■ Tad matome tos baisios li
gos pasekmes. Tatai turėtų at
kreipti visų dėmę Į šių ligų ir 
jos ypatingai saugotis, Turėtių 
jaunieji prieš vesdamies ‘ pati
krint i sveikai ii ’, pas gydytojų, 
kitaip ■ neišvengmmos bus ‘tm 
klos ir kitos panašios nelaimės.

žiūrėti į v-ienūs. vagių .pripuo
lus apklotu‘susuko jai galva, 
duodamas progos pirmajam 
pabėgti. Pats pametęs senutę 
taip pak sprugo irėgti. Senrrte, 
vydamos^ Šaukė sulaikyti-va
gį ; vagis bėgdamas taip, pat 
Šaukė “laikykit vagį.’, Imt 
prieš eidamas kareivis, nieko 
daugiau bėgant nematydamas, 
vagį sulaikė ir s ii žmonių, pa-

iras vagis taip pat suimtas,
(“Lietuva“)

’_______ Kaina 4 centai

daTAUKĮI; PASAULIS
M į-'"”"" ■

ŽYDAI PRIEŠ KATALIKUS.

LONDON. — Pasaulio kata
likiškoji visuomenė nepritarė 
žydų-srontstų rdujarvatsteigti’ 
žyd ų- žeme Pal ostini)j. Taip nu
sistatė dėlto, kad žydai nebū
tų pakantūs, katalikams Šven
tojoj Žemėj. lTž tai dabar žy
dai nuojatai užkabina katali
kus ir' Šventąjį Sostų.

NEĮLEIS PER 5 METUS.

' -NEįV’YORK. — Childs and 
Josepli imuos 'atstovus* Ilugli 
S. Joseph nuteistas už slėpinių 
turtų, kad išvengus mokesčių 
valdžiai . Nuteistas išvijimui 
iš Amerikos penkiems, metainsi

NUSKENDO SUBMARINAS

WASI-llN(FrON. — Nusken

do Kuv. Valstijų submarinas ir 
kol kas dar nežinomas penkių 
jūreivių likimas.

SUDEGĖ ŠEŠI ŽMONĖS.
. i

BENĮ), Ore, — Eli Chasse 
namai nuo nežinomos priežas
ties užsidegė ir šeši žmonės su
degė.

SUDEGĖ SANDĖLIAI.

DULUTH,"^®. — Cutlor 

Magnes. kompanijos sudegi* 
sandeliai. Sandeliuose bnyo 
druska, kalkini ir cementas, 
Nuostolių už $300.000.

■ TĘS BYLAS.

V'ASHINGTON. — Valdza 
pasiryžo tęsti karo laikų suk 
tykių bylas. Tame įvelta$TOOO. 
000,000? '

NETIKS DAKTARAI.

ClilCAGO. — Chirurgu su
važiavime ' garsususls chirur
gas W. J, Alavo iš hoeliester. 

Alinu., pareiškė, kad Suv, Ja1- 
stijose 40,000 chirurgų daro o- 
peracijaš. neturėdami tani rei
kalingo išsilavinimo ir moks
lo, Tinkamų eli t rurgii . Amari
ke esą tik 1(1,000.

ŠVENTAS RAŠTAS į ' 
NAUJOJOĮSTATYMO 

Gražiais Apdarais... Tiktai Vienas Doleris

'■%

X.

i.

V.

SPAUDA PAKILO;

PARYŽIUS.—J vykusis ‘‘Ge
ros Spaudos!* platintojų kong
resas parodė, kad pereitais me- 
fsia katalikų spauda žymiai 
pakilo. “La ■ CroU”, vienas 
svarbiausiu Frauctjos katalikų 
dienraščių, naujų' skaitytojų 
gavo £fW0~nątijųr* kkaitytojų. 
Kr kiti katalikų laikraščiai žy
miai padidino skaitytojų-šei
mynas, 'Su kokiu apaštališku 
uolumu spauda platinama pa
rodo pavyzdis, kad vienas 18 
metų jaunikaitis aplankė 260 
šeimynas i r gavo laikraščiui 
gavo 11,000, o nedelinė laidą 
fe‘Ln Croix” 15(1 nanjųrėl^itgai 

tojų. ■'

APIE SUSITARIMĄ SU
.RYMU.,

LONDON, — Žymiausis An
glijos Mikraštis tlTimes” užsi
minė ir rimtai svarstė suvieni
jimų Anglijos Bažnyčios su . 
Itvimi.

RAGINA DABOTI DAILĖS 
VEIKALUS.

. . __■ K
RYMAS. — šventoms Tėvas 

išsiuntinėjo Italijoj kunigams 
prašymų, rūpestingai globoti 
ir prižiūrėti dailės veikalus, e- 
samus bažnyčiose.

■ ' t—~——
IŠDALINO DAUG LITE

RATŪROS.

BROOKLYN, Ka-’.
tulikų Tiesos.Dr-ja . turėjo slt- 

vo suvažiavimą. Raportas pa
rodė, kad per pereitus pietus . 
laikraščių ir žurnalų išdalinta 
1,591,271. . O knygų katalikų 
369.228,

VALDININKAI BĖDOJ.
BKISTOL, Pa..— Astuoni 

valdininkai suareštuotu jų 
•globoje buvo degtinės sandėlis 
vertės $2,500,0(10, Tos. degtinės 
daug išnykę. .. ,

ĖORDI^INKŲ SUVAŽIAv
’ j ’ ’' vį^ąK < :

ilbltPltrik Mieli,. Gruo-
ilžln ' 12 d, Čin .tvyks .suvažioi- 
yuūas'viųkyjų jmrĮiičiųiiyastū- . 
tyli' 11 on ry Kordų kandida|u į 
yrožulonhis ateinančių, metų 
rinkimais.

KAROTEIBMAK ’

VŪAHUING WN; ~ .Laivynu 
dopaiduieritąs 'ph'veri^-kųyd. teis
mui laivyno karininkus,A kųrm 
būvą; ant > Jaiyų nųsketųbisių 
rugsėju 8 j, ’ĘiilitbmjuF pa- 
krantesįv . ' ę ’ . - ■'. ■

J SWYS D AUG NAMę- ?

' ' IlETKi ®h, — thmry 
Ford' paskrihm .jog.;: aid -į tirtų, 
notala rmmsayivdirhtųvėasta
tydins rttKOOiL naujų muitų. TL 
lotai len užima ikolHl akrų, 
nuii bus. šta^oiui-pttgal iiaiijaa- rodė pinunluiiš Nuo '
sius mados, pagal Edisonų .pa? 190(1 motų tik keturis, sykius 

juto no viena esanti ėjo įgėSuimus. .. ■ T“ . ,taip anksti tėpasinnlv sniegas,
‘. i ■ ’ ■ • ■ * , ■■ - ■ >■ ■■■■•-.

1

»
U .

KAUNO KRONIKA 
> ■ ' ' Nepavyko.. ; v
v Siūlų gaivoj Šilučiuose įvg-1 
kp vagj’stovAmgysyĮJ yhlUilm 
mg-nešant šeinihijilkamš na
mie, J Ik vienai senutei, įsiįrio< 
vė.jai lunnatūnt -į niivgmuųjį’ 
kambarį, ibškdjo ir gi-obū auk
sinius daiktus iy: pinigas ,’Mo- 
rintė tuometu * .išėjo kąnbavį

■V r “DARBININKAS” v IV‘ir m
« ■ m .luzrakųmanuu ivtu ji sngrįzm-ir366We»t Bmdtfay- - $o, Boitnn, '.Kašubu

- ■- i • ' ■ . ; •/ • . iA- ? ■
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BAINT JOSBPH’S LITHŪAMAN'R. C. ASS0CIATION OF LABOS

‘WtoF?d poecontkclass jrtačter Sept. ut the post oftfce iįt BostoU, Muhs,,
1 ; linder tlie Act o f Mareli 3, 187(1” .
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- ' Act oi Oct Šf 1917, aii tliorlzed 011 July 12^101 S.

. . _ SUBSCRlPTiON M®:* " ■ :

MUK

V A B B IK I K K A 8 s 7

4.

A v

Lenką politikai tuščiagalviai svajotojai iristeril^i. Lenkija 
ąeturi nei vieno vyro, kurs^politiniu išmintingumu lygintūsi Če
ku Masarykui,BenešuiarKroinąržui.. ^/ ’ y •

LENKAI SU VISAIS PYKSTASI .,
kaip šaĮžes viduje, taip supasienio tautomis. Jie geruoju tik 
šu tolimais Prancūzais-ir bejgais ir su rumunais^ kūne dreb^ 
Rusiją prisiminę. Lenkai spaudžia ukrainus Galicijoj ir Voly- 
niuje, o rumunai — Bukovinoj tą pačią negarbingą rolę atlie
ka. Tad lenką ir rumuną draugystę yra dvieją žuliką intere
sais paremta. Su visais' kaimynais ir su savo kitataučiais, pi
liečiais nuolat pykdamos, Lenkija neturi simpatiją net pas sa
vo sąjungininkus francūzus. Teko mums kalbėties su dauge
liu francūzą visuomenes darbuotoją bei mokslo vyrą ir visi? jie 
nusiskundžia, kad Lenki ja juos, karčiai apvylusi. Francija len
kus rems tik tol, kol Rytuose atsiras naujas francūzams’sąjun-

■ gininkas. Tada lenką įkyrus viešpatavimas prisiartins prie liep
to galo. , ' • ' . ,

ČEKOSLOVAKIJA DRAUGINGAI ELGIASI 
su savo kaimynais (rumunais, vengrais, jugoslavais, austrais^ 
vokiečiais ir net su pačiais lenkais) ir nepersekioja savo tauti
niu mažumu. Ją politikai toli pramato. Jie nieko heęrzina, 
d visus tenkina. . 'Kai francūzai susipyksta sū anglaisy tai če- 
ką išmintingi vadai tuoj drožia Paryžiun ir Londonan (1921 m. 
— Beneš, šįmet ^Easaryk) didžiąją tautą taikinti. Ir dabar 
Paryžiuj ir Londone p, Masaryką sutiko kaip dydį imperato
rių. P. Masaryk skaitomas gudriausiu ir toliausia matančiu pa
saulio politiku. Daugelis mano, kad p. Masaryko talentai pra- 

erądicįjai ir vergą lildinas,- bėt kurie pra- tik lašas jūroje dėl todidžiu- 
plačiam prityrimui, čeką politikai yra ^M^id^Ss^lr^Es? 

tai. Todėl varydami taikos darbą, jie nepasiduoda iliuzijoms 
ir lenkišku fantaziją, negaudo. Savo išmintingumu, jie vado- atgaili nei auką, nebebijo ir 
vauja Mažajai Santarvei ir .turi nemažai įtakos pačiame Bary- didžiausio pasišventimo. Štai 
žiuj bei Londone. Jei Čekoslovakija pasirašo karo sutartį su 
Francija, tai ji žino ką. daro. ‘

ČEKOSLOVAKIJA—LIETUVA.
tLietūvos-čekijos santykiai nuo amžių draugingi. Ją kar

žygiai atlėkė-į Grunvaldo laukus ir po Vytauto Didžiojo vė
liava gynė abeją tautą laisvę priešjnyžiokų priespaudą. Ją 
mokyklos kvietė mū^ą jaunimą prie mokslo žiburių. Ir dabar,; 
jei ne ginklu, tai nors užtarimu ir patarimu jie pagelbės Lie
tuvai ypač prieš Lenkijos bei Vokietijos imperializmus. Tad 
eekoslovaką tautos laimėjimki yra mūsą laįmejįmai. Ją džiaugs
mu ir Lietuva džiaugiasi. Juk kaip jie, taip ir mes esame lais
vę ir teisingumą pamylėję. \

>
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ekonominę šių tautų konkurenciją, 

bendru sienų ir kartu didc.ių nesutikimųjų Lenkija, tai muiųs 
labai syarbu ir įdomu tenyti tarpe čekų ir lenkų kilančius gin
čus ar rungtynes. -
/ »Jau visi žinome, kad Tautų Sąjungos paskutinėje sesijo
je Lenkijos kandidatas į ’Ą S. Tarybą “paskendo.” Jo vietą 
laimėjo garsus čekų polit kas, p. Beneš... šitą Čekoslovakijos 
laimėjimą labai teisingai Įvertino ir Lietuvos politikai. Val
džiosoficiozas apie šį įvyl į štai ką rašo : t

- y Per šią -sesiją įv\ ko nauji, rinkimai Į T. S. Tarybos na-
■ rių, vietoj automatiškai 'išstojusių ncnuolatinhi Tarybos mv. 

riij. Laisvų vietų buvo viso šešios.- Kiėkviemn iš antraeilių 
valstybių svarbų turėti vietą T. S. Taryboj, nes tuomet leng
viau yra pravesti plenume savo nusistatymą. Tai ypač bu
vo svarbu Lenkijai, kad galėtų tiesioginai ginti savo reika
lus, kurių ji turi nemaža T. Sąjungoj, • ir kurių beveik vi-

• si‘pasižymi neteisingumu ; tad nuolatinis esinias Tarybo; 
■kaipdik buvo jai būtinas, kad šiaip taip savo interesus ap
gynus, ypač vėl kilus’ su kaimynais į vairiems teritoriali- 
nieins klausimams dėl mažiumi teisių padėties Lenkijoj. To
dėl Lenkiją ir ėmė ruošti dirvą, kad jos kandidatūra į T. S.

’ Tarybą rastų palankumo. Iš pradžią, ji metėsi į Mažosios 
Santarvės (Čekoslovakija, Rumunija ir Pietų Slavai) pusę, 
ieškodama ten patarimo. Bet čia kelia lenkams Užkirto če- 
Imiilovakija, kurios užsienių reikalą m misteris p. Benešąs 
turi didelės įtakos Mažojoj"Santarvėj, ir Mažoji Santarvė

. ątsisal^ė palaikyti Lenkijos kandidatūrą/ Vietoj Lenkijo1'- 
Mažoji;Santarvė nųtaj^ statyti savo bendrą kandidatūrą į 
Tarybos narius, būtent p. Benešą Čekoslovakijos vardu. Rie- 

'ko neątsi’ekus pietuose, Lenkija, pakėlė akis į šiaurę, į Pa- 
haltijos valstybes, manydama rasti čia pagalbos. Ir ištik
tųjų, per Rygos Konferenciją. Latvija,. Estija ir Suomija 

l pasižadėjo remti Lenkų Tarybos nario kandidatūrą. • Ry- 
gds pasižadėjimas sukėlė audrą Skandinavą spaudoj, kuri 
ypač peikė--Suomių Užs. Reik, mini sterį pfVennolą nurody- 
dama, kad siisulėjiniaAsuJenkais’ Suomijai nieko gera hė- 
avantiūrų duoti negali. Be to, atsisėdusi T. S. Taryboj Len- 

t loja virstų lyg teisėju savo bylose. Ir čia Skandinavų ir 
. ‘y opozicinė Suomių spauda,. kaipo tokios bylos pavyzdžiui, 

nųrodmėjoj Vilniaus sritį. •
... • “Šiaip ar taip Lenkija Rygoj rado pritarimo,- . Tiesa,

. šisi pritarimas nebuvo galutinai nulemiantis, kad‘Lenkija
> . paklius į.Tarybą, ir todėl Lenkija dar kartą mėgino susi

tarti, su Čekoslovakija, bet nieko neatsiėkus, ryžosi statyti 
savo kandidatūrą — ir pralaimėjo.’ Lenkijos pralaimėjimas 
bųvoyjuo skaudesnis, kad*fTarybą buvo išrinktas p.-Bene
šąs, kas aiškiai parodė, kad nežiūrint visų pastangų, Len
kijos įtaka Vakarų Europoj nėr tokia didelė, kaip ‘Lenkija 

- ‘ apįe save mane, laikydama, save didžiaja valstybe,
■ ; “Lietuvai yra ypač malonu, kad Lenkijos vietoj T. S.

... Tąrjkoj yra Cnlmslov:d<ijos-atstovas p. Benešąs, kurio di- 
ploiha^nįai gabumai pakėlė ė'ekoslovakijos reikšmę Eipn- 

ir .-be to, -kad visa čidmdąut-os praeitis vodoi .kad jai 
Tepėjo taika Ar kultūros kėlimas, o ne avantiūros; Mekų 

•?Vnlstyhė su visais, savo kaimynais geruoju gyvena, - tik su 
Lenkija negali siisitaikhiti; Todėl išrinkimas į Tarybą .0e- 

A kosloyąldjus/ o.nn įlenki jos,;, lyg nurodo TV Sąjungos pa- 
siryžimą netoleruoti toliau' Lenki jos Midelių pretenziją tap- 

f tį tjidęię.. valsD‘fe. kuri negMi ..^gyventi ir siisitujkyti sw 
/• kaimynais,' m avantiūriiigos tautos vietoj atstovo pasirinko 

smt nariti ramios darbščius 1 r-taikingos tauh-rs- gabų diplo/ <•* * .• * ■ ■ ■ . * - .
< matą atstovu. y .
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KODĖL REIKIA INDĖT1 kalu, kaip tik 

DALĮ. ' ” '
i

. Kai-kurie " ’v
žinoję, jog 'seiiųas nutarė 
reikalauti iš, ^stojančių ’į L,. 
D. K. S;, kad nors vieną Še
rą (už $5.00) piratą — enie 
manyti, kad vien dėlto mū- 

organizacija 'nebegales 
augti. . ..

. Ta pažiūra yra labai pa
viršutiniška. - Ji neteisingo
ješviesojepastatomūsubro- 
lius' darbininkus. ‘ Tiesa, 
daugelis j u. dar nesusigraibo 
dabartinių sentikių painia
voj, dar tebemano, kad dar
bininku likimas,, tai amžinu

/

iiais, kurie bus. /Kol kas-gi • 
visi dūkime į krūvą. Ir mū- 
ąii -draugai nupins tai ir pri
pažins; kad kitaip ir būti ne
gali. - - ’

• ■ «z<

Netruks galrii’ pelnai atei
ti, Nuo ko gi priklausys mū
sų biznio pasisekimas ? Sa; - 
kyšite nuo centro, nuo ten’ e- 
,smičių darbininkų I Taip, iš 
dalies. Bet kooperacija ta
da tik Ims ’pasekmiii’ga, ka-. 
da visi nariai bus geri daily- 
iniikaųz J eigu nariai žiūre- 
tų į savo kooperacijos biznį, 
kaip į svetimą, ir veikliaitsis 
centras 
Kada kiekvienas narys tlar

i

"S

duoną 
kasdieninę — patol jisai UC’ 
pripažįsta kitokią draugijų, 

ie mūsų mtriai, su- įaįp pašaipiuos. Bet ka
da žmogus paregi šviesą, ,ka-- 
da ima trokšti laisvės, kada 
veržiasi prie tveiybps dalim, 
kada meile brolių Širdyje už^ 
sidega tada jisai nebijos 
eiti pasišventimo knlĮh.

Jeigu mes įstengtume tą minui,** ir cl 
šviesą mūsų broliams paro kada spaustuvė bus užversta 
dyti, ąr jie nesiveržtų prie darbais — tada ir pehių biiš. 
U__—------------- —

s i davę darbininkai. Tik pa- 
’ remkime jų darbą yisi iš vie
tų. ■ ■; ' .

Kooperatoriai be kapitalu 
--.savo kovos-laimėti negali.

d/Mjjinkai t
v kooĮieratyvį kapitalą. Tu* •
vi paliauti stiprinę kapitaliz-* 
nio tvirtoves,- o remti koope
raciją. Tik tokiu būdu lai
mėsime. Tad įienusigąskinią 
kad ir mus kviečia f dėtis prie 
L. I). K. S. netik žodžiu, o‘ 
ir darbu.

‘O " *——■

'r *

nielfo neišdarytų.
if>

Imosis -r- ir laikraščio plati-
" darbą suradimui,

JošfAr ~j^^icrmepanoretąAi^ 
darbu ir, pinigu prisidėti, 
kad pagreitinus savo .brolių 
paliuosavimą ?

Gal inūsą L. D.. K. S. bus 
tik lašas jūroje dėl to didžiu-

savimo nušvista —; tie nebe- linosavimo atsiekimo. Bet 
juk ir jura iš lašų susideda. 
Lašas, niiolat lašėdamas, 
.uolą, pragraužia. .Lai kiek- 
vienos tautos darbininkai ^a- 
vo dali darbo atlieka, o tasai

socijalistai: jiems klaidinga 
švieselė blykstelėjo — ir tai 
Įdek jutarpe yra pasišyentii- 
sių žmonių, sekančią tą.švie- pasiliuosavimas eis vis artyn 
selę. Muąis, katalikams, 
šviečia amžina šviesa, paties
$utyertojaus pastatyta,Kris- negalime žadėti už tą kaĘita- 
japfe išnaujo- skaisčiai paro- lą didelių pelnu.. Mes 
dyta. . Ar mes gadėsimės^atsakysime savodraugams: 
vargo f.ir darbo, kad paskui 
tą šviesą eiti? Pakol žmogus 
nemato aplink savęs kitą rei-

ir artyn. Tiesa, ■ norėdami 
kapitalą suorganizuoti, mes

nuo-

subudavokime piima tvirto- 
p'p, -sudarykime tvirtą atsar
gą, o paskui dalinsimės pel-

i ’ Uosis. ■

- JOKNxST()N'C1TY, Tona. — 
Pirmutinis shiegasį-čia pasiro
dė ir.sniga keletą valandą.

V'(Tęsinys)
. . SKYRIŲ S KKY

. .■ Dorotąja su savo barzduotu skydininku pri
siartinus prie D(jii Kichoto, nušoko nuo asilo, 
puolė.prieš mctavojantį karžygį ir šitaip prakal
bo: . • :

“O garbingasai karžygį, nesikelsiu iš šios 
vietos iki jūsų malonybė"teiksis pažadėti išpildy
ti mano troškimą. Esu^nelaimingiausia moteriš
kė, kokia tik yra buvus šiame pasaulyje, Jūsii 
malonybė,, garsusis karžygiu lai teiksis pavarto
ti savo galingoj, rankoj kardą fmmo apgynimurir 
mano neprietelių atkeršijimui. Už šitą malone 
ir už šitą darbą Tamstos garbe pasklys skersai ir 
išilgai viso pasaulio.’’ •

“Negaliu duoti Tamstai atsakymo,” tarė 
Don Kichotas, “kol jūsų sveikata atsistos/’j

“Nesikeistu iš šios vietos?5 atsakė Dprotė- 
ja, “kol prižadėsi nian apgynimą.”

Oia Sančo Panza prislinko prie savo polio ir 
tarė jam : “J ūsą malonybė lengvai gali apsiim
ti tai poniai patarnauti. Ji yra galinga .Miko- 
mikonijos karalienė iš Etiopijos. Tamstai rei
kės tik nužudyti ištižusi milžiną ir viskas.” / .

? ‘Kas Tamsta nebūtum, • ’ tarė tada Don Ki
chotas, “aš eisiu savo pareigą ii* darysit!dą, ką 
man. sąžinė liepia." .?

Tada atsikreipęs į Doroteją tarė:
“Kelkis, šviesioji, ponia, aš prižadu Tams

tosa prašymą išpildyti.“ _ - •
'Tada Doroteja jam tarė: .

.?./'*• Aš pįašau. kad sektum Wiie ir nesiimtam 
:ihu?jokią' avantiūrą tol, . kol atkeršysi maąo 
slmahdęjus." - . . . . / • '/, ’

“ Pažadu elgtis pagal jūsą palįeįhmo?’ at
sake Dęn. Kichotus. “Todėl gerbiamoji atstumk 
vikris susigriaužhnus ir rūpesčius, gaivink viltį.. 
Tikėk,, -kad maru)> galinga ranka aįgaiwt’amstai 
nustotą karalystę ir sostą. Gatavas -lie 
jhąo’1ėisUs,kdioHėn," A * : : ; . s

; V Tathį'Duh Kichotas paliepy Saiiėm,pabąlan
ti ll<)zinanfą, Tuo.tarpu- pais apsiginklavo;,Kai 
viskas-laivo gatava. Don Kichotas suriko: “Die
vo niKląrv skubinkimės kolahuingaį poniai pa< 
geliam?’; • • / •

Kirpėjas dar tebebuvo’ lUrt kellij ir jis vos 
Įgaięjn susilaikyti mm pasileidimo jitokĮiis. ,Tu- 

nekefcči* jMdty liuesai plėtoja savo Wtūr$. rėja laikytis, ries j imkim tim Įnikti \|sl<fl)ht ga-

. X 
l

*

jeigu įenkiją būtų tvarki kultūringa valstybe, tai jos 
. TUnglynėa su Čekosiovakais būtų višM lengvos, Čekoslovalūją 

turivii inilionų gyventojų, o Lekcija net 32 milionu. Abi vals- 
tybi turi apie 50, puošiančių mažumų. Tik elgęsis su tomįs ma- 
Žūmomis visai nelygus. Lenkijos kalėjimai prigrūsti ukrainu, 
gūdų,- lietuvių ir kitų tautų kMtūminkųdde^stų, Lenkų 

; priespauda pralenk© Musiją U susilygino su senovės Turkįja ar 
* Storiais. Kas Ritei Čekoslovakijoj, Ten kaip ir Lietuvoj, ma* 

Mnoty nors nelabai įtenkintoji bet visgi .turi lygias teises ir 
m .1 a M . »- ' m - a a 'M Al-M.4 i <1 ‘ Jh . _ ,i« *. i*.

------ ------------------------- ------------t—----- —----------------------  
Įėjęs sugadyti. Pagalios pasileido kelionėn visi 
raiti,-tik Sančo tąrejp pėduoti. Išnaujo apgai
lėjo savo asilą. Tečiati perdaug neatbojo, nes 
manė, kad jo ponas jau dabar yra ant tikro ke
lio į garbę. Manė, kad jo ponas mažiausia taps 
Mikomikonijos karalium, o tada irt jis gaus paža
dėtą salą.- Tik vienas dalykas jį kūmavo, o tai 
tas, kad Mikomikonija yra juodąją . vdi al^ s 
Taigi ir jo gautoji sala gal bus juodąją apgyven
ta. Bet nusiramino ir pasakė : “Ką aš.paisau ko
kie mano pavaldiniai bus. Juk be vargo aš galė
siu ją priliuoduoti laivą, parduoti ir už gautus pi
nigais visą amželį be darbo galėsiu sau linksmai 
gyventi, Taigi man nepritruks sniegeną surašti 
išeitį. Tegu būna mano pavaldiniai juodi ar gel
toni. Įlankos pamojimu aš parduosiu jii Avide- 
šimt ar trisdešimt tūkstaneią. ”

Tokią minčią pripildytas Banco žingsniavo 
ir nei kiek neatbojo nuovargio.

Kardenijus ir kunigas lindėjo vąšą laiką krū
muose. Jiedu laukė, kol- prisiartins visa parti
ja su Don Kichotu. Kaip tik partija' prisiarti
no, tai kunigas sušuko: »

“Tegyvuoja šviesus k^'įvgis La ManČąs. 
Don Kichotas, ‘ svieto lygintojas, teisybės vykin-v 
to jas iv skriaudą naildntojaš!” ■

. Šitokiu pasveikinimu Don • Kichotas labai 
nuslebor^Ir iiors kunigas, buvo’ persirėdęs, bet 
Don Kichotas jį tuoj pažino ir norėjo' nulipti 
kad pasisveikinti su savo senu prieteliii,1 Tečįau 
kunigas,’ jį Milaikė nuo to ir sake, kad nesą lai
ko, 'reikią skubintis. Tada reikėjo visiems^ėš- 
ti ant mulą ir asilą kad tęsti kelionę, Tėčiam kai 
kirpėjas Niko.las sėdo ant' mulo, tai tasai stojo 
ant paskutiniąją koją ir kirpėjas blinktelėjo, že
mėn. Bei tai dar pusė bėdos. Bėdžiąusia buvo: 
kad jo barzda nukrito. Neišmanydamas ką ki
tą daryti jis griėbė už veięįo ir šaukė, kad jo barz
da nuplėšta. 'Visi srnąišo it nežinąju kas daryti, 
nes I)on Kichotas galėjo patėn^'ti molius ir visas 
darbus-būt niekais nuėjęs. Tada kunigas šoko 
mm-arklio ir ąiagridhęs barzdą pridėjo kirpėjui.. 
Kažką paniurmėjo/ Bo to Įspėjus atsikėlė, kaip 
kad nieko uobūt buvę atsitikę. Don Kichotas he- 
galo nustenu. Klause, kaip čia galėjo atsitikti m* 
prašė kunigo jį pamokyti tokią dalyką/ KunL 
gas Jtirie progoj žadėjo to dalyko paniukytt . ir 
daug kftą dalyką. . : /
? .. Pagailos visa partija šiisityatko .ir pasileido 
kelionėn/ ..Gią’oką’g’ąlą phkėliavus kivpejašJNm 
kolas sušuko. į khd.čia reikią sustoti.- graži, 
vieta ir vaiskaus vimdęps šaltinis čiurenąs/ •- Kei
kią pavalgyti ir atsigevtk Misi tani piitąre,. Vi* 
ant partijai bevalgant nrtiktdai pasirodė pusber
nis, kurs tiesiog puoiv prie Don Kiflmto ir ap«? ; / h

kabiuęs kojas, verkdamas tarė:
* UO. brangus pone, ar Tamsta pažįsti įnaąe l 

Pažvelgk į mane.’ Aš Andrius, tas pat kurį 
Tamsta paliuosavąi nuo ąžuolo, prie kurio aš bu
vau pririštas?’ .. ‘

Don Kichotas jį atsiminė, :paeme už rankos 
ir tarė visai partijai:«- * 

‘•‘Kad parodyti svarbą karžygystės- ir kad į- 
tikinti jus į tos. Įstaigos naudą, .įai štai jums duo
siu gyvą pavyzdį. ‘ Prieš tūlą laiką aš čia jojaą ’ 
ir miške išgirdau, ką tai lyg-, dejuojant. Parei
gos Spaudžiamas, aš leidaus į mišką ir radaulitai 
šį jaunikaitį prie ąžuolo pririštą, buožės plaka- 
mą. Jis buvo perpus mirėdytas. Tuoj, aš pa
klausiau, kodėl jis jį plaka. Buožė atsakė, kad 
šis jaunikaitis esąs jo tarnas ii’ plakąs už negerą 
ganymą. • Bet vaikinas man pasakė, kad gaunąs 
plakti už tai, kad algbs paprašė. Galop aš liepiau 
vaikiną paleisti ir jta^ilgą užmokėti. Ar nė taip 
buvo Andriau?’

‘‘Viskas taip buvo," atsakė Andrius. “Te* 
čiau dalykas virtovisai .kitaip* negu jūsą malo- 
jnybė liepė/’ v

“ Kaip: tai kitaip ? ’ ’ sušuko J )on Kichotas. c 
•■■‘Mis netik man nemokėjo," aiškino vaiki

nas, “bet kaij). tik jūsų malonybė tada iš miško ’ 
išėjo>v tai jis išnaujo prikišo mane ^rie medžio 
ir kapojo mane’rykštėmis, kaip žydui Kristą/' 

“Mano klaida buvo," tarė* Don Kichotas. 
‘ ‘kad aš nujojau- Man reikėjo už krūmą palauk- 
ti. Aš turėjau žinoti, kad-buožės nelaiko duoto 
žodžio/’ . ‘.

Don Kichotas jau buvo boliepiąs balnoti- 
Rozinanlą ir joti ieškoti to stnrakaklio ūkininko, 
kaip Dorotoje jam primine pasižadėjimą neda
ryti jokią avantiūrą Iki atkeršys jos nepriete- . 
liams. Tą išgirdęs Don Kichotas nurimo: * Tik 
paėmęs duonos ir sūrio kyštelėjo. Andriui. Ta
sai paėmęs dovaną, apsižvalgė ir pamatė, kad nie
kas kitas nieko ^neduoda, pasi klonio jo1 ir tarė 
Don Kichotui: t ; . . d

-‘Tįel meiles Dieyo^'jei tu; pyiąė kiU'zygitkj? ‘ 
tu kartu mane pamatysi, tai jei aš ir į šmotus 
būsiu raižomas, nesikišk su savo pagalba. Lik / 
manę savoms jėgoms imrs. nuino padėtis būtą ir . 
bloga, bet Hl sąVsyjsikįšhnu tik pablog^sL T<y ' 
.prasmenga Visi kąrŽA'giaį-klajūnak Lokio tik yra;.. 
pasątiiėjd?’ ? ; '■ ;

Burnmkas tą tafyš nubėgo taip ,greitai. Icmt .- 
nielhis JivšMjo, nes žinojo. Amd: nepitvys. U<jn 
Kichotas pusijįtp tokia- bernioko kalba' labai ai- 
gėdintas; j Kiti, bandė susilaikyti mm. juoko, kad’ . 
visa i nesugadinus Don Kichotui ūpą.
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Šluojame, -mazgojame grin
dis, kubilus (“uarašas”) ne
šame- mes išlikome, bet ar il-r 
ęai eta būsime, ar 
likome? Tie, kurie čiountais, 
neilgai tebus: tai jų paskutinių 
gy venimo dieną butas;- 

Šluokimemazgokime, neš
kime parašiis. Sargai rėkia ant 
mūs, sttaĮdo. Iki šiol jie‘ne** 

Tuor| vienas antro, spaudžiaines ran- buvo tokie žiaurūs. Atlikome 
darbą. Varo mus visus,žemyn 
į vieną kamerą. Čion randame* 
jau likusius nuo piimųjįf^šuu- 
dytų. leškonies sau vietą, čia' 
dar blogiau: asfaltinės grindys, 
durų nSra, šalta.

Visi išlikę susipažįstame. Ta-. 
čiau atvirai negalime kalbėtis, 
kadangi tarp mūs yra ft- prasi
kaltę raudonarmiečiai, daž-1 
niausiai už girtuoldiavinią,- ir 
vežikai,. kurie už komisaro ve-, 
žiojimą uorėjonuo jo mokesnio 
ir už tai papuolė kalėjimam 
Buvo dar kitu. x (uLietuva”į' 

K. Aleksa.
■■ (B. d.)

n l. i |i i ii i į | i j i ’i’- *s.
* ■.. ........................... .... -i-... 1

Į LAISVAS KAMPELIS Į
1 Veda DEDE PILYPAS ; - J

' ’S > i

šmeižtu tūkstantį paleis
kim. ” ’ Kaip gi klerikalai ga
li-duot tuos šimtus, jei pa
leisite aut jų tūkstantį šmeiž- 
tų ? • >S vėtimtautis tai. skai
tydamas pasakytų, kad čia 
kokia nors nesąmonė, bet 
mes realybėj matom£,.kad iš
tiesti taip yra. Laisvama
niai noreefemi katalikiškų 
pinigų banęlo .juos išgauti va
ru, ir šmeižtais? Čia pasiro
do kažkokia azijatiška kultū
ra,. kažkoks fatališkas akM- 
mata-Artiknebus-lenkm-pd- 
nų palikimas,: "kurie su na- 
gaika vertė žmones atiduoti 
sau turtą? Mat, laisvama
niai skaitosi Lietuvos po
nais; Neturėdami kitokios 
kultūros, jie panaudoja r u-

Katalikų pinigais nori su
daryti sau fpndus, sūkurių 
pagelba tuos pačius katali
kus paskui šmeiž ir niekins ! 
Jau čia pertempta nachaly- 
bes styga.
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. Gerb. Dėde Pilypai:— -

Sukritikuok,7 jei gali, šitas

/ .Subruskie/.laisvamiinią pulke! 
Ko^okie ilgu lidžuvinf 
Ir drąsiai klerikalą pulkie,' 

f Varyk iš tarpo Lietuvių!

yrinerika tai mūs dirvonas, 
Čia galin\ kastis kaip gaidžiai, 
Čia laisvamanis tikras ponas, 
Čia mums vieta svajot saldžiai/

eiles.
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Ir apgyvendinimu bernais; 
Visi doros kelyj sudužę ‘
Bus paklusniausiais mūs tai- 

(nais. 
Kortomis loškim,- gerltiiū alų, 
Kauliukais žaiskim sumaniai' 
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Tikrų' pirmeivių maltiniai.

Alašna tuščia, kicentas laisvas 
Ir revoliucija galvoj!
Gašli, ugnis sniagiausias žaislai 
Ar žūį, ar būt tokioj kovoj!

Alūs galvos plinka, barzdos že- 
lnteligentų, mat, gauja! [lia:— 
Gyvenam kaip kokie karaliai, 
Įsimylėję savyje.

Alės

A

«

.i..;. '
*7

j Z

i
«r

s*

v

smegenis žmonių pavel- 
■ta- ' \ [džiaut, 

Mes raktą turim nuo širdžių; 
Kai į kišenių jų paheldžiam, 
Turėtų pilna būt aukų. f

Bet — katalikai nedėkingi' 
Nekreipia domesio visai, 
Kad žmogus -ištekliaus pristin- 
If pasnykauti turi sausai, [gi

* _ v

Nors nuolatos i galvą kalant • 
Kiek turi duot, ir kur, ir kam,. 
Jie ‘vien aukuoja klerikalam 

■v Ir kuniginiam ubagam.

Pagieža, gėda ir skandalas! 
Kpd klerikalai tarpsta vien,

■ ’ O mūs fondus jau griebė galas, 
Nes šliupo smnarmėj’ gerklėm

Stora gerkle, ar fondas mažas l 
■ Ar šiaip, ar taip nedaug garbės.

Nors mūs pienai geri ir gražūs, 
- Bet kas juos vykdint sugebės/

Be pinigų nė- viens negali 
Pasukti Įnirti Jos ratus; 
Protu, mes-dirbam savo dalį, 
Aukuot gi raginain kitus.

• i

f.

r

«? 
♦».

I 
\

t

Tat duokim nors,.po dešimt ūkti, 
Lai klerikalai duos štatus;- 
Kas rankeną mašinos suka, 
Visą srioviŲ tas vadas bus,.

■ t: ‘ v

Tat agitaciją paškleiskim • ‘ 
. Terp klerikalą •kuosmarkimi,

Ir šmeižtą tūkstanti paleiskim, 
• Te bus nors ant širdies lengviau!

* *

, . . ‘ Vaidylą.
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ti šaudymas r tai kulkosvaidis. 
Nustojo kulkosvaidis, girdėti

Vėl nustojo?^
Štai revolverio šūvis. Toliau ei- 

“ Jeigu tu Ina pertrauka, ir vėl kulkosvai- 

 

pasiliksi gyvas, rašyk mano | dis, šautuvai ir revolveriai. * 
žmonai.” /-Jeigu tu pasilik- Nėra abejones: tai eina šam 
;si,__.rašyk _ mano .šeimynai. ’’ Idymas, tai tie, su kuriemis vos
-Vieni meldžiasi, kiti keikia.,, tik čia kartu buvome, žiūri inii- 
Gąrsiai šaukia; pavardėmis iš- jčiai į uitis. Glaudžiamės prie

Taip.., Tai greimausta bus 
sušaudymūs. ’

Atsisveilįiuatae sų ^enaą kk luutavų šūviai. Vėl 
ta:f< Jeigu pasiliksi gyvas, ra
šyk mano žmonai.”
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šaukė pd vieną, išeina.
jau šaukia kitą. Mes stovime, įkas šūvius išgirdę.

laukiame savo eilės. Atpyliau Kaip vėliau sužinojome nuo 
sau morfijaus' dozą, laikau ran- Į laimingai pabėgusių, šaudymas 

 

koje puodelį "su vandeniu: kaip |ej<y taip. Ant kalėjimo kiemo, 

 

tik iššauks, priimsiu morfi-| surišo telefono vield rankas po 
jąūs ii* užgersiu vandeniu, penkis, Išvede kažkur netoli 
/ MėdhafciŠkai skajtaū, lriek | už miesto, kur sąšlavas išveža, 

 

mūs iššauks. Mūsų partijoje |Ten buvo iškastos kelios dide- 
168. Skaitau: L’S, 3,., 10, les duobės, tevedą prie . jn 

20, .. 90, 100, Jau šimtą, su- |partijomis, liepė nusirengti, 
skaičiau, Štai rėkia; . vėl surišo ir liepė klaupti prie
^^^Ganay uždW^’ dūrisruduokes. pradžĘ šaudė iš
Uždarė duris kulkosvaidžių porą eilių; pas-

— Dar negulkite,Atilojau at-|kui tikrino,' ar., visi nukrito

uisiane kitų, painitil Prie nia- [duobėn nukauti. Gyvus pel

 

nęs kreipiasi vienas kariniu- [baigė šautuvais ir revolveriais, 

 

kas: . * . IŠaudymai su pertraukomis tę-
— Jūs, kaip vetermąri^^y^lįgsvalandas,

g^dy^ją/ ^Šuš^^^rą^^PavydO^S^okaiin^nūiY jis 
Rite -mano; žmonai, * rūko, taigi nors kiek nusir(ami-

— Vargiai, — atsakau, ’
jau, gedėjau,- tris veterinorius | Baisi naktis. Raktų girgž- 
iššaukė. ... dėjimo negaliu ikišiol ramiai
ta Vėl ■grįžta .raudonarmiečiai,ro^os?. kad įeis, paša- 
vėl atidaro duris. ' ; ' -fr tuojau &

-K<r iššauksime- Keil£ite)Uasl, .'šautuvu

kiti gulkite. KSp tai; mauoJre™lve^ sūvws • • • 

 

me„ sakė visi- Charkovaii, of ?etnrl kuo allsis «žsikl>V 

 

dabar vieni važiuoja, kiti jie.|galw«dengtI. . Vm stovi a- 
Lyse tie, kurie nesenai buvo 
čia, spaudė man ranką. Da
bar jie ten,. fiešūviaĮ-tai į juos.

Kokia ilga šita naktis! 
Tiktai prieš rytą viskas mi-

Mino. t 9

Anksti iš ryto mums, liku
siems, o , tokių pasirodė šešetas^

_v

Nusipirkę farmą neturėsite bai
mės dėl blogą laiką nei skurdo su
silaukus senatvės. Aš turiu dėl 
greito pardavimo daugybę farmij, 
mažąlf didelhj,’ arti Bostpno ir vi-' 
soj-Naujoj Anglijoj kurias galima 
pirkti su mažu įmokėjimu ir ant 
lengvų išlygų. Pavyzdžiui, čia tik 
keletą pažymėsiu :

1. Iexingtone, 9 mylios nuo 
-Bostono, 5 akrų farma, naujas "B 
kambarių namas, kūtė, garadžius, 
karvė ir veršis. ■ Turi būti greitai 
parduota. Prekė $4800, lengvos iš
lygos. ■- t .

■ 2. 160 akrą žemės, 100 akrų 
dirbamos, 60 akrų gero miško ir 
ganyklos;* 15 melžiamų karvių, 1 
bulius, 4 telyčios, 4 arkliai, 3 
kiaulės. Tik $5000 casli ir lengvos 
išlygos. Šita galima išmainyti ant 
namų mieste. Farma randas Acton, 
Mass.

3. 15 mylių nuo Bostono, Bed- 
ford, Mass.,, 8 akrų farma su pu
mos ktesos'budinkais, 3 karvės, 8 
kiaulės, apie 100 vištų, ančių .ir 
tt., 5Q. tonų šieno. Prekė $8,000, 
mažas’ įmokėjimas,

4. Wilmingtone, ant vieškelio 
tarpe Bostono ir Loįvellio, 40 ak
rų žemes, ,3 karves, arklys, vištų j 
14 kambarių narnai, didelė baijm, 
visi ūkio įrankiai. Tik $2000 rei-. 

’kia įmokėti, likusieji ant lengvų iš- 
mokeseių. .
: Kuriems jau seniai yra nusibo
dęs miesto m-yvenimaš ir kurie no
rėtumėt -dirb-ti patys dek sa vęs iv 
gyventi sveiki, taip kaiu ir Lietu-1 
voje, tiii ko greičiausia kreipkitės 
pas mane ir aš su savo automiMta 
jin nuvešiu Tamistas su visa šei
myna pasižiūrėti puikių ūkių, vi
sai arti Bostono. ' . . • ' y

Minėtas farnias galima siuųainy- 
■ti aiit. namų; morkedžių ar krata 
tuvių. < Turintigli namus ar biznius 
išntatayimti ant tanuos arba, bile'- 
namo, kreipkitės pas gerai žinomą 
Tie tuvį agentą, kuris jau Uau/riaii 
kaip 19 metų tik prie to stovi.’

. JO$EPHBALAsAITI^a

337 W. Third St.; So. Boston, Mass
Tuk South Boston 04t8—lt y

- — — '—■ ——■ —

Eiles kaip eiles? . i įdeda
mas poetas nemotai jas tiįv- 
karnai sukritikuoti, bėt.tairi- 

■ livs Sus gi įdomus, Sakote*. 
-uduoki m mūri po dešimtukų, 

. lai kle vi kala! diles * šimttis, 
• o paskui' * įpidirriat: -‘-Im

***’•'*•*» «•***•“**•♦■■•* į*.

LAIKAS SiySTl PINIGUS
■ . ■ piMIJJĖMS DĖL ŠVENČIŲ

UOMUiTAĮŠ—^--....arba-,. . --LITALS

P igiai į>ei‘ši«n&iu . ' - • '

LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ 
il2-N,4Jr«etfe štreet, Baltinidte, Md,-/_» .. 

r < *•

*

V ,;

M*.

,t. /' ■ ’ '■ JDNAiS ČIŽAITSKAS 
fta BūvęsriBalRmęirės Operos Narys.

ir“Į Charkovą” per kulkosvai-
• džiųŠūvius.

Kuriuos sušaudys?—šaukiamės Die
vu pagalbos. — Baisi naktis. — Veda 
“į Charkovą,." Krioš mirtinu atsi- 
uvelkąumas.?^ Išliekame tik du, — 
Bado šmėkla, „r

Dažnai prieš kokią nors ko
vą,.kovojant su vokiečiais, atei
davo, galvon .mintis : Sako ’žmo
nės mirtį nujaučiu. Ir save 
dažnai stebėdavai.:, kartais: ro
dosi, — r jog išeities hera, jog • 
jau tūli pi'ažūti. Atsiminiau, 
kaip net oli kaulių 1916 m.’ ‘rei
kėjo karią perjoti , tiltą, /kurį ' 
šaudė vokiečiai. Jlodėsi, jog ■ 
eta turi pražūti,' jauti tą. ųūriįČ 
•ir,.»išlieki gyvas,. /Dabar žiu- 
rau į ytaūtakasiš ji^Hi” 
.bus' sušamlytasL/'taf ūiujmir ia 
kas? • 'ta ■ : >

Kafueiūš viduryje 'stovi- ap
link .yaįdhiinkų būrelis šeinina- 
^istiu tais kalba a-pk*Biurą; vu \ 
si,• gal., kokio'lū žinoiuip kluiu 
so hktansVnęprii.'šluruūjii. i 
;. Vioipis karininkes liąJdžtasi 
kampe- irinėl kiikta. musu žmę" 
Kili kaltai a*pie pušaimius da-. 
Ivkirs; yra Iv tokių,’ kur links- 
miv šmūiueiuujn. ^argūrlų'pta, 
gulti. Stignlant dai kyla'gm-'

cas apie kariškus laipsnius 
kitus mažmožius. ■ Veikiai visa 
kmąiem ima kriokti.

NegaltaužmigtL. Rodosątai 
paskutinė gyvenimo diena; var
iausi aut grindų ir galvoju apie' 
savo šeimyną, dėl kurios pam
irkau Kryme; dabar, jai jotuos 
pagalbos duoti negaliu, o. pats: 
greičiausiai pražūsiu..

Dar .bolševikams atėjus,- Įdek 
buvo progos pabėgti t Tuojau 
po Į 2 valandai išgirdau einant 
laiptais ir rakinant. Kas tai? 
Ar gi'jau eina mūs paimti!

' ta _ '

; \Vįsl miega, nieks negirdi. 
Neiš kenčiu, .žadinu savo kai-

ka —-kur ves tuos kitus?I
Vėl stoju su morfijum, vėl 

skaitau: 1, 2 . .10, ir t. t. 
Štai pradeda šaukti iš to lapo, 
kur yra mano pavardė, širdis 
plaka.- Skaitau-toliau: 50,
51 ; . . 60, 61. Sakė,— visi, 
o kiek-ju teliko, kad iš vįsojb 
buvo 168, o jaa .iššaukė' 161. duoda Startas ir liepia valyti 
Šaukia šimtą šešiasdešimt aut-.l 'v'i:ias kameras, ištuštintas šita 
raj / naktį, nes Šiandien sugrįšianti

t— Gana! uždarykite duris f Į amonių partija, kuri buvo 
gulltite miegoti! . . " prieš'mus išvaryta: Vadinasi,
° Kiek jų pro mane praėjo, oipriruošti^ietą kitiems, 
aš vis.su morfijum tebestoviu/r kurie neilgai eia tebus,. Lįūd-

— Rašyitite žmonai! —- darl11^^darbas:;matyt, kadzmo- 
iš koridoriaus riktelėjo Z. |I1^S ^kubinosi jšeiti: » čia guli

Dairausi kameroje: tiktai du Į i’unkšluoštis, Čia stiklinę, 
mes pasilikome: aš stoviu prie sauktas . * . 
stalo, antras, su maišeliu ant | Tta 
pečių ta prie* durų. Ištiesiau Į 
jam ranką; spaudžiames dėl- [ 
nūs, vienas antram. Nejaukti Į 
abiem.

Vaikščioju po kamerą, žiū
riu, ar nėra kur duonos. Va-I. 
kąre valgiau kažkokį 'duonos 
mišini su. muilu, kur vienas iš 
savo krepšio žemėn metė. jaS^ 
susitryue duona, susimaišė su 
muilu; jis išmetė, o aš suvaL 
giau, ^urųikęs nūo grindų. Ba
dau daug duonos gabalėlių, vi- 
są^riųbos katiliuką;.kaip žvė
ris’sėdau valgyti. ’ ' :

v Naujoje draugijoje./

Vieniem tlviem pasilikus.' ~ SuŠau- 
dymo“ atgarsiai.,— Kti ip. šautlb? —. Bal- 
sus- wviclW(UĮ”- — Laųkirine daugiau] 
Svečių. —' žemyn. ! asfaltų! — Svečiai| 
iš^Chiirkovo. — Atvykusius “ietimi.”

Sargai liepė tifiuns igaltn IFr’. . . . ’ A ! . ' 1 •

rT> - ' ’ .' ‘ • I .

-/Laimingi žmones — sakoj ■ i

v ■ 
čia

KLAIPĖDOS ALBUMAS.
■ ' 'y - '

Indomiausias ir svarbiau1 
sias lietuviams šių dienų įvy
kis yra Klaipėdos Kraštosu- 
si j tingimas su .Lietuvą. Da^ 
bar visi norėtu pamatyti 
kaip išrodo Klaipėdos mįes« 
tas. Kaip, srykis “Darbinin
kas” turį Klaipėdos miesto 

. Albumą. Skubinkitės isši- 
rašyti. Kaina 50c.

NORTmSERMAN 
LLOYD

LAIVOKORTĖS
'S — P e r t c ‘ ■

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

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

t ' . •

. L1N1JA 9Broadvay, *;2®BiLIETUWį _ J
A HAMĘURGĄML!AwI 

ARBĄ LIEPOM “1 
VAŽIUOKIT VISI PABANKIU IB 

TIESIU KELIU
Lietuviai važtuojautį Pfliąvę aplen* 

‘ kla lenkų juostu (koHdorą.). Visa trečia klfr . 
' są padalinta į kambarius ant 2-jų, 4-rių ir $-nlŲ 
lovų. ' . ■ ’

SPcciialiate Kaišau IŠplaitkimitii
B-S. S..LITUANIA—..... .Lapkričio 1 

S. S. SOtOTIA..UplniUo 14 
^ew Vorko ir Bostono į Hamburgu ?103.50, , 

1 Pūliavo. §106.50, l Libava ar Memelį 107.— 
9 K Bostono l New Verkę per Fall Rlver Liniją. 

KrelpkitSs nrie vietinių agentu,

(1\

> J

pro.duris.
.— Kodėl? . •.

i--Negerai, sako. /
Darosi baisu, aišku, tai Su-Į 

tardymas. (Įgimta vienus šą- į 

lia antro prisiglaudę. Mano, 
kaimynas rūke be galo;' aš- ne- 
Tūkaiitis. ’ Miegas ne^mf, Via 
galvoj ktiš ims amtais, kur išū> | 
jo, kurib' nešenai; via; buvo,j 
J uk imies tiktai nėščią ten 
nppapūolėįmk Madiniisį wlde« 
tų rašymas IntvRteismimMcms- 
tąs tas proletarą teisimišl Ir 
kaip jie spėjot tiek tankintą to» 
kiu. t rumpu laiku^įržitati l Iš , 
viso pora valandą; nereikią nei 
tardymo, nei. Itadintaką, FriN < 
ėjo kokia uilanda, tetai girde- *

X
Z

l ll

| • y .. , -,

mūs paimti.” ' Tuojau-visi su- 
tauta Margai lūkiu: “Viri kel
kitės I? apsirvukita Wta*L e'ls*" 
te ’ Cliarkovanvmikita; visus 
tartauta’".'. V'-/ /

Ar jai .iš tikro- Chdriiįovan! 
lmdel,- tai naktį? Negali bxilį< 
■itai ritamu į riptįrduk .trauki- 
niui suvL.mmįkšetata ■ .. - 

Duris atrakino. Priėjus pil
tas koridorius ratu Imnirmieidų; 
Pradedu iš sąrašo patikti pii 
Alenui • 

v*? '

Jta

ksis. Kas 'nivūnsita^KėlltitesĮ eina! riųa
• »

- 5C

■ ■ ' ■ ;

GREITĄS IR PUIKUS JŪRIŲ MILŽINAS-LAIVAS
• '■ ' ■- ~ y - ■ t '•

Jeigu norite huilsyt LlhUivą šlitk Kalėdas iirta hnkvivht iŠ
komis Tėyy nPs, negaišo . pasirinkt jjvekesnl, iBdoš-nt arba; imikosnį ir j 
smugesnį hta-ų. JūvU).■ -inriij MiBinas, negali to gaut daugiau,
už iihiigiist (UdoŪ IJutūbariaU atskirt knjnlmrial/'iHnmiiis arba šeimynoms, 
.dhieli iliiny.s, soelniės svetainės jmtkųs lė.'taiirijs valgai,-inraų inal«la» 
įrin. vntnrnaynms 'ir risakl Ir kollaitjuto, pu ųria|iucii Sto

- ririiMų VnLtijų Valdžios. ‘.

Tft- pnri inuiirimvlnnj h* imtogumį jmuslto iv ant kitų girihh.dkte* 
Ūų S. VĮ .V?tl,ta6s kiivy. Kvliiiudle per Syutlmjnptėn ūrlnt’Bivmott, B 
Imi'linijos ugentai hritairės saugių kįjhSny i nainu^

?* ' ■ lmL treita''' kh'Sos kulnų IrŲty ■ihformiivlją faSykitou .

■ ’ / / ; : UNI^ED STATĖS LINES
45Broadway, ' • KdwYorkOity

Lokalini Agentai visliose m lemtuose,
• • . ’’ /Vaitautai Opevauirial dri . ‘

UNiTED STATĖS SHIPPING BOARD

31'

f

9

A

*

■w-.^ll

♦

vis.su
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KAS GIRDĖTI LIETUViy'KOlONlJOSE
LĄWRENCE, MASĄ

Musu kolionija rengiasi/prie u- 
bilėjaus. Jau programas |sudary- 
tas ir skelbiamas, štai tasai skel
bimas, ■ . •.

1898 —--------•■••••-'■-------- 1923
SipABRINĮS^HTBILLTtT'Š

25 metu sukaktuvių nuo sutvė
rimo Paapijos.

Š v . P m n ’c i š k «.td 

Latvrence, Mass. /

Spalių 29 irLapkričio 3 — sodini
mas Jubilėjaus paminėjimui ir 
atminčiai medžių, koplyčios kai- 
ne, uPalangoj.” Malonės kiek
vienas parapijonas-ė pasodinti 
po vienų medį. Tų galima pada
ryti ir per kitų asmenį , 

Lapkričio 6,. 6 vai. šv. Mišios už 
Kun. Žebri ir Pamokslas. 9 vai.

—Šv.Mišias;už-Parapijostverė- 
jtis, palaikytojus išmirusius..

. 7:30 vai. vakare -— Prakalbos 
— Kun. šeštokas, P. Gudas. — 

Lapkričio 9 ir 10 —- Parapijonų 
Išpažintis.

Lapkričio 11 dienų, 8 vai., 9:30, 
11:00 vai. Parapijonų . Šv. Mi- 

^šiesMt'GSomimij
6 vai. vakare — Parapijonų 
Bankietas.

JUBILĖJAUS PŪRAI Nov.-Lap- 
krieio 16, 17, 23, 24; 26-30 dd. 
Musų parapijos. garbe reikalan- 
ja, kad visi Parapijonys baig
tų Bažnyčios statymo aukų. 
Pripildytų savaitinius konver- 
tėlius' ir nepailstų veikę. ir au
kavę. .

Rengimo Komisija: . 
Kun. F. A. Virmauskis . 
Povilas Cibas 
PetrasAurila.

PHILADELPHIA,PA.

Liudėsis,
r '

.. .Mirė * Kazimieras DaŠkauskas, 
46 metų, palikdamas*dideliam nų- 
’liildime savo moterį ir brolį.

* Velioni^ gyveno po no. 130 Mb- 
Cilellan St,, Phila, Pa; Iš Lieuvos 
paėjo Kaumrrėd. ~ir ■ apskričio, , 
kaimo Pamituvio, parapijos Ve- ' 

v Jinonos, Stakių . filijos. Velionis 
pasirgo dvyliką dienų, liga — 
“šaltoji amoni a.” Velionis per 
nekuri laiką dirbo ctikernėj. Vi
siems buvo gerai užjaučiantis, i 
Ant paskutinio .atsisveikinimo už
dėjo gyvų gėlių bukietus. Kviet-

’ kaį buvo du, nuo darbininkų tos į 
dirbtuves kur velionis dirbo, su 
užrašais: “Atsisveikinimas dirb
tuves draugų, Su Dievu ant visa
dos.” Anglų kaboj*. ”Sympathy 
of McCanhan Stigar AVorkers.” 
Ayeimnlpnkmio/^kviMIfų^lnivor 

komitete sekančios ypatos: V. Ba-
- ranatiskas, J. Vania, • Vik. Bart

kus. A. a. K. paškauskas mirė 
spalių 18 d., palaidotas 23 d. spa
liu, iškilmingai bažnytinėmis ap
eigomis, šv. Kryžiaus kapinėse.

• l

t

renokitSss visi,
♦

IŽ D. Š: Lma kuopa rengia 
milžiniškų vakarų, kuris atsi
bus lapkričio 4 d. š, m. pavapi- 
os' svetainėj ant 5 Jos gatvės, 

So.t Bostone. Pirmu kartu bus 
statomas Bostone puikus ir 
juokingas veikalas už savaitės. 
Tasai veikalas -tai e -G'Elgėtii 
Gudrumas,’- komedija . 3-jų 
Veiksmų. Tai-gi gerb. malonė
kitskaitlingai atsilankyti, ana 
minėto vakaro, nes užtikrinam 
kad. būsite patenkinti, o juokų 
tai pilnas kišenes prisikrausite, 
nes tdi. juokingiausias vakaras 
kokio dar Bostone nebuvo. Prie 
tam bus ir kitokių pamargini-' 
mų, kaip tai piano skambint- 
nimas, smuikos griebimas, eiles 
deklemaėijos. Veikalų atvai
dins L. B. S. 1-ma kp. įęabūs lo
šėjai. Tikimės su tamistomis 
pasimatyti ant minėto vakaro.

Kviečia Rengimo Komisija.
.. . ♦

TIK U Iš LIETUVOS
Tik kų iš Lietuvos esame gavę 

maldaknygių ‘f ŠALTINIS. - * Yra 
tai didelė maldų knyga. Turime 
net kelių kainų; |2,25, $3.00 ir 
$4.25, Kurie norėtų, tai tepasi* 
skubiną, nes mažą! jų teturime.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

DR. A. J. GGRMAN
(GUMAUSKAS)' /

D A N r I s T A S

-------------------- -—.........—

Gudrumas
KOMEDIJA TRIJUOSE VEIKSMUOSE

BUS STATOMA LIET. DARĖ. KOOP. SĄ-GOS1-OS KUOPOS 
: *1 ■ 

, 4-tą, d.
7:30.vakare ’ ; 

ŠV, PETRO PARAPIJOS POBAŽNYTINĖJE SALĖJE

Penkta Gatvė, South Bostone.

ĮŽANGA SUAUGUSIEMS 35 CENTAI; VAIKAMS 10 CENTŲ

Vaikai be tėvų į svetainę nebus leidžiami.

Ifas žino,’ kas matė Lietuvos ubagus, tas gali suprasti, kas 
per komedija galės būti. Juokų bus tiek daug, kad kiekvienas 
yra prašomas sayo pilvų ne su vienu, bet sa keliais diržais su
rišti, kad netruktų, Kurie turi papratimų juokdamies verk
ti, tai lai nepamiršta pasiimti keliolikos nosinių, nes gali nuo 
ašarų visas sušlapti.. Nepamirškite tatai, kad tokio veikalo dar 
nei vienas nėra matęs. Taip-gi nepasivėlųokite, nes kas pirmes
nis, ia& bus geresnis.------- -------------- —----------____ _

Kviečia visus L. D. K. S. 1-ma KUOPA

PLENTOJA DIDŽIĄ STOTĮ. n _ S?
4

f So, Bostone Galt arba Cotv |BOSTONO Į LIETUVĄ 
Pastiire tapo parduota ir čia Į ’Pastiire tapo parduota ir čia

Tel. Brockton 5112—W.

(Kampas Broad Street)’
705 Main St., Montello, MMl,
■■MBMMHiMBaaMMiBHi

GEORGE H. SHIELBS
ADVOKATAIS

811-8121 01d South Building 
204 Washlngton Street 

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

Gyvenimo vieta 
10Winthiiop Stbket, Eabt Bobton 

Tel. East Boston 152—J.
Tel. Mala 2483

r

m 8a Boeton 370 1

J.MACDONELL,M. D.
MMialNM «r HMkHIML I
Orrso VAPurooė; i

BtEįIl lkl 0 vaL. Pa platu nw 1~HL' 
- Vakaraji nuo fl iki %

6M lrQMlway, So. Boatnu i

NASHUA, N. H.

Spalių 21 d. “pasišėrę” savo 
. .Hūdson’ą, pasiėmę visą šeimyna 

h’ porą, jaunų vyrukų, S. Čirvins- 
Į<ą ir J. Manasą, leidomės į Na- 
shua, N. H. Diena buvo labai gra^ 
ži ir važiuoti buvo malonu. Gam
tos rudens .grožybes daro ' ypa

tingą įspūdį. Lapeliai nuo mede
lių krinta, visur f sausa, ruduoja-; 
lik krūvos ubuolių supilta pakelė
mis laukia kada ateis suimti jii 
locninhikas. . • .

Iškeliavome iš Worcesterio 9 
..vai., o 11 vai. jau buvome Na- 
shua^ važiuojant man. vis rūpėjo 

, kad suspėtume nuvažiuoti nors 
ant sumos į Nashua, Hėtttvių baž
nytėlę. Tad sustojus pas bažnyčią 

. tuoj ir smukau, bet jau biskį bu
vo perVėlu. Pamaįdas laikė sklfe= 
pe, dėlto kad viršus pertaisoma. 
Žmonių prisirinko’ neperdaug, ir 
tai. daug svetimtaučių ; sumai pa
sibaigus tuojaus ir išėjo daugu
mai Pamokslo klausyti pasiliko a- 
pie‘.25O; . •

Po pamaldų išėjus tuojaus pa
mačiau P. K. Nadzeiką- Jisai ma
ne vos pažino, bet aš jį tuojaus 

. pažinau. Mums: bekalbant išėjo ir 
.jų klebonas kun. P. P. Daniunas. 

‘' Aš pasveikinęs aukavau nors ma
žą auką ant bažnytėlės ir mel
džiau ka parodytų vidurį. Klebo
nas liepė ponui Nadžeikai kad pa
rodytų, taci p. Nadžėika nusivedė 
į vidurį mus visus, Bažnyčios vi
dus labai piiikiai ištaisytas, sudė- 

. tos Įdėto medžio grindys, nuda- 
žytos sienos, siivesta elektros švie
sa (pirma nebuvo elektros), žo
džiu sakant, labai puikiai ištaisy- 

. ta Nashua lieuvių 'bažnytėlė.
Lapkričio 11’ d. bus inėjimas į 

naują bažnyčią.'
Po apžiūrėjimui bažnyčios nu

važiavom pas poną K. Nadzeiką. 
P. Nadžėika parodė savo stabas, 
puikiai įtaisyta, pagal naujausios 
mados. Paskui nusivežė į restau
raciją ir užf undino mums po kara
liškus pietus. Tad mes tarėm pp. 
Nadzeikams širdingų ariu už pui
kų pavaišinimą. ..

Taipgi aplankėm ir Tamulevi
čius,ten taip-pat- maloniai priė
mė ir surengė puikią vakarienę.

; ' Nashua lietuviai yra malonus ir 
priimni, rodos niekad sti jais ne- 
persiskirtum. Lietuviij ten randa
si daugiaus tūkstančio, ir dau- 
giausiavilniečiai.

Yra šv. Kazimiera Draritgija 
. it turi narių 470; turto apie $11,- 

f C000; dar yrą ir dąug kitų draugi
jų bei kuopų. Tad reiškią,, kad Nar 

. ųhua lietuviai organizuoti. *jątl- 
niiiio, ypač merginų, aju yrą gana 
gražus,būrelis, tik joms reilda ge- 

■ ra vadd??kuris galėtų . datig naų- 
- naudingo nuveikti, ypač dailėje. 

. .- Darbai ten/eina- gana. gerai,;
kaip sakė p.. K N/ ’ Katalikai su 
klebonu gerai sugyvena, ir išties 

. turi angy venti, nes matosi jo dar
bų . vaisiai. Garbė Nashua klebo
nui ir ieuviams už sutaiBymą pui
kios bažnytėlės. , ■

. . , J. M. VieraitK

CLEVELAND, OHIO.

Visi choro nariai malonėkite 
susirinkti ant repeticijos utar- 
ninko vakare spalio- 30 d. dėl 
nekuriu priežasčių. *

. Choristė.

Yra svarbus lhiškas iš Lietu
vos dėl Juozo Bružinsko ir Ma
rijonos Petrauskaitės. Malo
nėkite ateiti ir atsiunti arba at
sišaukite šiuo antrašu: Lith. 
Sales Corp., 414 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Susipažinimo koncertas.

Įžymiausi lietuviai muzikai 
artistai: Jonas Čižauskas (ba
ritonas) ir Marijona Čižauskie- 
nė (coloraturo soprano) duos ; 
koncertų nedėlioj, Lapkričio- 
Nov. 4 dienų-, 1923 m. Šv. Jur
gio parapijos Svetainėje, Supę?' 
rio’r Avė. ir Kast 67-ta gatvė.

Gerbiamieji Lietuviai j—
Maloniai užkyiečiami .visi 

Lietuviai Clevelando ir ąpielin- 
kės ant*šaunaus Čižauskij kon
certo.

Nesykį ainei4konų laikra
ščiuose kritikai pavadino gerb. 
M. čižauskienę “Lithuanian 
lGalli-Curci,’, Biri savo aukštu 
skambančiu balsu užžavėjo di
džiausias minias žmonių.

Gerb. j. čižauskas yra įžy- 
miausis tarpe lietuvių barito
nas, savo puikiu išlavintu bal
su daro giliausius įspūdžius.

Gerb. Kleb. Kun. Vilkutaitis

PUIKI VAKARIENĖ.
• k

Surengė Lietuvos Dukterų 
Dr-ja po globa Motinos Dievo 
vakarienę -ant 7-tos gatvės pa
rapijinėj svetainėj. Svetainėj 
svečių buvo pilnutė svetainė* 
kad kurie iš syečiij biskį pavė
lavo tai. jau sėstis neužteko sė
dynių. Ant tos vakarienės bu
vo gerb. vietinis; kun- Urbona- 
vyčius o už valandėlės, atvyko 
ir gerbiamas kun. įu^kaitis iš 
Cambridge, Iš vaikų susidėju
si puiki, orkestrą labai puikiai 
pagriežė pa vadovyste jauno 
vaikino Stravinsko. Orkestrą 
susidėjus buvo apie iš - 12-kos 
vaikų. Ant tos vakarienės at
silanko buvo Petras Akunevi- 
čius su savo žmona, kurie paau
kavo gražiausių kvietkų dėl 
stalų ’ papuošimo. Teipo-gi 
kvietkų paaukavo Lithuanian 
Furniture Corp. vedėjas Anta
nas Ašmenskas.

.kalbės apie muzikų.
Griež smuildnnkas N. Neve- 

rauskas.
Įžanga 50 ir 75c. ypatai. 

. Durys atdaros nuo 7:00 vak. 
Pradžia 7:30 vakare.

Širdingai kviečia"
Rengėjai.

- »• - X

• v

GARSUSIS MEDIS NU
VIRTO.

Jk

Stasys. —l Juozai, kodėl tavo 
pakaušis plikas?

Juozas: — Dėlto, kad plaukai 
ant proto neauga. . •..

Stasys: — A-a, tai ‘dabar žinau 
delko moterims imt smakro neau
gą barzdai t . '

«.

_4

'a^^Pnii^ipelieĮięTriiiŠmii.
Nejauk Ugi to, kuomet’Jau busi prU 

vcrutus-.- ulkigulti. I»» BunklUu dienos 
. darbui, suso rapkotrir kojfttu ,lr pečium 
nUttjk iiuiengvlnlnii)! *.

. ŽibOįus, kuris <Hrbi Mii*Si»Vp musku
lui?, ncįm’l Imti strgiuičfu, .Vumi&glnkll 
r*fa-tiMlhriu feitriutf tfluuitouar vh-uu. 

«. nvepgkJte skūudiuntj j^čiii IbiHegfiuu 
Cit] siinurltĮ. Palu-įasp^lUrltriitalko 
nvelkn» huoueA terol* |iuU<Jtyjef

1
.80e.-lr • Tik. u* &ukft Mptkkosr.

kas geležinkelių stotis. Tai bū- 
;tų panašios stotys į New Yorko 
garsių Bush terminai.. New 
Yorko bankierių būrys ir kele
tas užsieninių kompanijų tuo- 
mt yra' užinteresųoti. Galt 
Bastūre turi 350 akerių žemės- 
Pajūryj^ čia pat didžios prie
plaukos, kur didžiųusi jūrų lai
vai gali atplaukti. Čia at
plauktų didžiausi pasažieriniai 
irpreldiiiai laivai.1 Pasalžreriai' 
■ir prekės galėtų tiesiog is laivo 
eiti į traukinius panašiai, kaip 
Liverpoolyje ir Southamptonė.

Pašto siuntimai iš Europos 
čia būtų gaunami viena diena 
ankščiau, negu Newz Yorke ir 
dviem dienom ankščiau, negu, 
Pliil-adelphijoj ar Baltimorėj.-

5

___ TeL So. Boston 8SI! f 
mtuvys dantistas j ; 

DR. M. V. CASPER \ 
rASPARAywrmr______  L

lAlkinai perkėlG ofIsą po Mn, i
42t>BBOAuvvA'r, So. Bobtom, kaba j' 

Ofiso Valandos: j
N«o 10 11d12:30 ryte Ir n» Iš*) S 

iki S ir nuo 6:80 iki U v. rak. S 
Ofisu uidarytu subatos vakarai! -8 

Ir nedSIIomla. ®

PABSIDUODJ NAMAI 
—6šeiraynųrpopenkiskambariūs, 
su vėliausios mados įtaisymais. 
Rendų neša į mėnesį $180; nuo 
gruodžio 1~ d, randų bus $210.00 
į mėnesį. Kainų $18,300.00.

Dorchester’yje, 3 Šeimynų medi, 
uis namas, po penkis kambarius, 
apie devynių metų senumo, su ve>

ša į mėnesį $114.00; kaina $12,- 
700.00. -

Delei platesnių informacijų 
kreipkitės pas ;

F. A. ZALESKAS,
395 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. S. B. 2340. (3)

PER LIVERPOOL

i Aliejų. Varomų Laivų:
SAMARIA ............ Lapkrlčo 6 
AVSONIA .... .. .Gruodžio S

Greitas patarnavimas į Lietuvą 
ir į visas Baltijos valstijas. Pui
kios vietos, geras valgis. \

Taipgi iš New Yorko, ypatiškal 
prižiūrėta kelionS į Lietuva, ir vi- 

$ sus Baltijo’s valstijas kas ūtttr- 
ninka ant trijų marių milžinų, 
su persėdimu Southamptonė

MAURETANIA, AQUITANIA, 
BERENGARIA.

Taip-gjprėguliariai išplaukimai 
tiesiai į-Hamburgą ant naujų alie
jumi kūrinančių laivų. 3 klėsa t 

Jg Pillavų $106.50), (i - Hamburgu 
$109.50. Kares taksų $5.00. .

CUNARD piniginiai orderiai iš- į 
mokami Lietuvoj, greitai, užtik- ( 
i'intai, gerai.* ’

Dėl informacijų kreipkitės prie ( 
vietinio agento arba į. Į

S THE CUNARD ŠTEAM SHIP į 
COMPANY LIMITED * . ' 

126 Statė Sreet, JK. . . ' Į
Boston, Mass.

• Z

J DR. L. GOLDEN
Bostone: 99 Green Street Roxbury: 16 Crawford St. 

netoli Warfen Street 
Valandos: nuo S Iki 9 ryte; 1 iki 
2 ir. 9 iki 1 vai. vakare aptlrt' 

■ pėtnyčios- it, nedsidtenio vakarų.
Telefonas Rosbury 0131. 

Ų KArnu Aketę; Rvsv, Lenkų .ir LTETtrvrų K&cbomis.

į ■ Valandos : 3* iki 4 ir 7 iki 8 P. M. 
i Apart bėtnyčlos Ir nedėldienio 
I , vakarų.
* ’ Telefonais Hayuiarket 2288.

♦ -

t

AKIŲ SPECIALISTAS 
Mfe W. BROADWAY 

VALANDOS: Nuo 9r. 1M7 ▼. vak

PARSIDUODA
Kas norėtų: pirkti jaunų slyvų, 
gružių medelių pigiai, lai atsi
šaukia 3 Rowe’St., Dorchester, 
Mass.' (30)

t '

PARSIDUODA MĖSINYČIA .
Nuo senai išdirbtas biznis,, grosęr- 
jiė ir mėsos krautuvė,turi -būti 
greitai parduota už pusę kainos 
kiek yra vertas. Preke $1800. B. 
Kontrimas, 120 Marine Road, 
arba-A. Ivaškevičiaus ofise, 361 i 
W. Broadrcay, So. Boston.

n ' Š

^5

- - - --- ----------------------------------:

;i DR.GEDVYLOS i
i! TJKRA LIETUVIŠKA T REJ 0N K A !•
i!
V

fd X’.v• .•• »• ••-•»»« * . .ę»,L DOllKU
jjį Jidziausias Įvairumas visokių gyduolių, lietuviškų Žolių, perfumu, eirkš-
V lių dėl moterų ekstraktų ir t. t. ‘ Katalogas prisiunčiamas dovanai,
u- .....................
v •
e.

v

< • V 
!

--------------- i!.
i 

ucrvų, Įvriiu.” J J 
..,•.$1 lionka v. 
valytojai ir’ N 
. ..$1 bonka

Katalogas prisiunčiamas dovanai.’ K 
-aSUl i visas dalis pasaulio. Adresas ; <

■ GOODtVILL DRUG COMPANY . ' • S
’ Detroit, Michigan. <

50 centų.
3r. Gedvylos, MOTERŲ TONIKAS—vaistai sustiprinimui nervu, krau

jo ir viso* nusllpuejusio moteries sudėjimo........ ‘
Or. Gedyylos STOMACH BITTERS—geriausias vidurių, valytoji 

” sveikatos drangas______ _ __ ________ _________

Tibinnčėūn visokius, vaistus per pa&Uį i visas dalis pasaulio. Adresas : 
. i

į i 1.2015 Jos, Canipan AvenUe,
r

; Į

*

f;
................. ...

5
 Tel. So. Boston 4000 į ’

DR. J. C. LANDŽIUS i
I LIBTUVIS GVDiTOJAS IB H 
H CHIRURGAS. B
c 60«BROADWAY, i 
H BOUTH BOSTON, MAM. į
S (KaapaB G St Ir BroadwayJ ri 
$ VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—8 g

NAMAI—MDRGIČIAI
Parduodu namus k parūpinu 

mortgičius.1Visais pirkimo, par
davimo-ir: įvairiais kitais reika
lais kreipkitės pas manę.

A.F.KNEIŽYŠ,
494 Broadway, So. Boston, Mass'. 

' -' Tel. B. B. 0770

Cambridge’iuje prie Harvar
do universiteto nugriuvo sto- 
riškass medis, po kuriuo Jur
gis AVashingtoh prieš 148 jnetų 
paėmė; vadovystę ant Amerikos 
kolonijaiių armijų. Tas medis 
jau buvo padžiūvęs. Kai dar
bininkai buvo,.pasistatę kopė
čių prie to medžio ir norėjo ge
nėti nudžiūvusius šakas, tai me
dis griuvo iš šaknų. • .' I

MINĖJO SUKAKTUVES.

Bostono umvGi’šitetas perei
tų pėtuyčių minėjo 50 metų gy
vavimo sukaktuves,
s ' . * «

■ ’ ■ R-;- i . ; ’

ŠUO IŠGELBĖJO.

AVMtbūme aut Forest ŠLlnv- 
: vo -ištikęs Tiaictį gaisras. . Ugt- 

. nf pajuta šuo 4 r padavė Jernių.' 
įmonės nubudo n: pajntu KeM 
degančiame name, Tai visi dar 
suspėjo išsigėibėti. ^Nuostolių 

' už $15,000 padaryta. .
- ’S

New I 

ENGiftNDl 
COKE Jr ___

y pa geriausios anglys ir labai 
' ' tinkamos kūrenimui namuose.

NwŠic»Įii6Cčl6i ’ ■yra Įdėtas,4 švarus ir sausas 
w : kuras. Pelenų turi mažai,

' lengvas kūrenti ir negadina
pečiaus -grotų. ’ 

MAŽL-DIDESNI-DIDELI

New England
111 DĖVONSHIRE ST., BOSTON, MASS.
Main 8$32 —TELEFONAI- Main 2723

K.

JAU TURIME LIETUVIŠKŲ 
ŠOKIU ORKESTRAI 

FOLIO (DALĮ) NO. 1.
Talpinanti 81 popuerių lietuviš

ku šokiu . Šiems . instrumentams: 
1-mai Smuikai, 2-rai Smuikai, 
Bassui, Violenčelėi, FleitdVKlar’ 
iietui A, 1-mam ir 2-ram Korne
tui A, Trombonui (stipriausiam 
balsui)’, Būgnui ir Piano akom
panuoti. Kaina kiekvienos rūšies 
50c, Piano akompanuoti $1.00.

Visos tos dalys šioje knygoje 
tinka ir koncertinai, kaip ir kiek
viena dalis atskirai orkestrus rak
te. . J .

Tikrai įsigyk setą šitų gaidų, o 
būsi pilnai užganėdintas.
GEORGI & VITAK MŪŠIO ČO. 

4630 South. Ashland Avenue 
CHICAGO, IL'L:

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Vincas ZaleckaB,

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

146 Bowen St., So. Boston, MaM, 
PROT. RAST. — Antanas Macejanai, 

450 E. 7-th St., So. Boston, Manų 
FIN. RAST. — Juozapas Vinkevičiui,

906 Ę. B*way,. So. Boston, Masą
KASIĖRIUS — ėdrius Zalieckas, , 

807 E, 9-th St, So. Boston, MaM
MARŠALKA — Aleksandra Jalmoka^ 

115 Granite St, So. Boston, Mass, 
D. L. K. Keistučio dr-]a laiko mSne> 

slnlns susirinkimus kas pirmų nedal' 
dieni kiekvieno mčneslo po. No. 694 

AVashtngtou St,’ Boston Mągs, 2:30 po 
pietų. Ateidami drauge ir naujų mi
dų au savim atsiveskite prie musų dr> 
los prlražytL

MV. JONO EV. BL.PAŠELPHrai 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRMININKAS — J. L. Petrauskas,

- 2S0 Gold St, So. Boston, Mass.
ViCE-PIRM. — Kazys Ambrozag,

492 E. 7-th St. S?. Boston. MUM 
PROT. RAST. — Julius Savickas,

111 Bovven St, So. Boston, MaM 
BTN. RAŠTININKAS — J. Švagždys,

171 W. 5-th St, So. Boston, Mass, 
KASIERIUS — A Naudilunas,

885 H. Broadway, S. Boston, MaM 
MARŠAT.KA £ Zaikll,

-7 Wlnfield St, So. Boston, MaM 
Draugija laiko suslrinklmua kas. trečia 
ttedėldięnl kiekvieno mčneeio, 2-ra vai. 
po pietų iv. Petro parapijos salčj, 40S 
B. Sertath St, South Boeton, Masu.

IV. ELZBIETOS DRAUGIJO* 
HARTFORD, CONHEOTIOUT 

VALDYBOS ADRE8AL

į) ’PIGIAI . • J
A 3: Minyiių*. 17 kamteių visi intaišai . (iiii-n
| pToycineiits) ir elektrą šviesa : su gaml^iiim dėl 2V« 
O antomoMln^ j)i^kė tik? $2}W> piešti, Dėl plik V 
S tesmų^iiUi kreipkis į " -
I; : ‘ A-IVAŠKEVIČIAVS OFISUS < ■ i
y 361 West Broadway, Telephone South Boston 0605, v 

. a/. M ii*
y 110 JČrembui BtmV Roopr 508,;W«^hone;-’lite3a’u

L

« TOENINTetlB .

LIETUVIŠKASSANDĖLIS
visokių žolių, Šaknų, žiedų ir it,

PalangostrčjaUkivKOa,, puplaiškiai 2’t 
q.. iuuminėllal 20c., Liepos. Žiedai 4.R&,. 
Parušųnčlus 2tk’r, Senesų ųnk§fuWs dėl 
vidurių iluosavinio i0e„ PClhĮios'Ioc,, 

nuo nef'U išgųsties. beniigčs, gal-' 
vos skaudčjlmci it ausyse užtino 75c., 
luo reųijintlMno BOc., nūo strėnų skau- 
liejimo 50c., kadugių uogų svaras 25e. 
Visokios tolčs yra pakeliuose su liotu- 
vlškals nurodymais kaip anuos vartoti. 
?,oiių katalogų sluiičiąme 10 tentų. 
Ątatdų knyga,.Alukso mtbrčUSi” .TliMčs 
spandimo, prastu updftru TBti .skūvliUų 
iiijO. ceiūiotdė apdarų nVaiui- 
kelis, skutos apdaru. $1,251 Kantiškas 
11.50; Gytėaimnš šventųjų, apdaryta, 
17,00.. ’

Vaistai nuo kosulio ir Astirmos $1.75 
iiž bonkutę. Ui prisiutimų vokuojame 
lOc. viršaus ant kiekvieno $1.00 
helkalftujame agentų visose apyjęąMo* 
*’• \ M. ZUKOTŪI,.

lUVii Mvrtrov, ivumuuuo, Aciupuunu mani, v jg.. w i S
‘ ' »WĮW»’«Ws KOCMmrj N* >, į

Elsb. MielniklenB, plrmlnlnkS,
- 44 Oedar Št, Hartford, ObnU.

O, - Lablčklenč, vice-pirmininkC,
96 Sheldon Street, Hartford, Conu.

P, Lablcklenč, iždininke,
44 Madison St., Hartford, Conn. 

Marijona KatknuskEiitę, žiu. raštininką
16 Atimtie St, Hartford, Conn, 

R. PundtlenS, prot raštininku
19 Walcott. St, Hartford, Conn, 

Sio« draugU oa susirinkimai būna k*g 
antrų nedčidlenl kiekvienų mčneelo, 
baltaytlnčje salfije,

* v. ozacKRO r. a taurai 
80ŪTH BOSTON, MAM. 
VALDYBOS ANTRA4A1

---~ ■’ *-

PIRMININKAS - VL PatdatttkM 
814a 8& St Tel. So. B. 8835—M.

VICE-PIRM. J. JaruMa, .
E. 6431 St, So. BOrtOft M*M 

PRGT. RAST. A. Janušoni®, ;
1426Columbla Rd.-, S, Bo«tonyM*M 
RAST.. K. KHkla, :.

■ ’ 428 K. 8-th ąt, Bo. Bostorų MaM 

IIDININKAS — K Svagkdts, .
. „ 111 Bowėu Stf M ū«ton» Hm 
TVARKDAmS - B LauČk*. _ 

893 K, Kiftb St, Sa Boetou, MaM 
DRAUGIJOS anraiat reikale —• _

' MMį Brmvrtjt ge^ttoėtou, IUm 
Draugija tavo wu*lrlnkunu« buko »» 
nadždlenj kiekvieno mtoMlu l-iaa vaf
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Vyskupas Kiliau,
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Katalftli turi «upį*ati, kad Jų , 
aukos ir pasižventimaM dėl katali
kų Bpaudoa atistiprimmo bus ma* 

, loneenis Dievui ir pačiai Bažny* 
į Šiai, ir žmonėms naudingesnis, 

negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa* 
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atfltiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmbffių~v^ 

’ vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu. ■ • '

OrgtmM Awrikot

Bymo Katalikų šventa 
Juozapo Darbininkų 

\ Sąjungai.

—— Bima ——• i
ŪTARNINKAIS, KBTVHRGAIS M 

' SŪBAT0MI8.
IfetaHfl *-« < I 4 >* »« t I I « < lf t • I <> H50
Džrnbtj^y Miėtfiinš *.*»<,^£.50 

darbininkas _
866 Broadway, Boaton 27, M*Mk 

Tėl. Šauth Bq»ton 8ŽQ. ' T
■S

.... - ■*------------ —n— - j- — .-i r.-j

NAUDOJA KAIZERIO 
PALOCIŲ,

—BI41xLIN. ---Kalzeria p alu
čiu s tapo pavestas vaikų prieg
lauda. Virtuvėj, kur kaizeriui 
buvo gaminami valgiai, dabar 
gaminama valgiai badaujan
tiems kūdikiams. Palocius pa
vestas Austrijos šelpimo drau-

.•gaminama 4,000 vaikų valgių.

.* NEGRŲ EMIGRACIJA.

WASHINGTON; — Per pas
taruosius 12 mėnesių iš pietinių 
valstijų į šiaurines persikraus- 
tė 478.700 negrų. Yra spėjama, 
kad žiemai, artinantis daug 
negrų sugris į pietines . valsti- 
•jas atgal. ■'

DUONOS KAINA. .

BERLIN. — Berlino Taryba 
nustatė duonos kainų dešimčiai 
•sekančių dienų. O kaina tokia: 
gž kepalėli 10,000,000,000 mar
ink.

APDRAUDOS KOOPE
RACIJA.

. MANCHEŠtS, Anglija.— 
. Koperatyvė apdraudos dr-ja 

per vienus metus įplaukų turė- 
įg $8,250,000. Tas parodo, kaip 
didį biznį jis varo.*

KIEK PAŠELPOMIS' 
IŠMOKĖJO.

CHICAGO. — Cigar Makers 
Įnternational Union per 43 me
tus savo gyvavimo išmokėjo 
benefitais $18,503,426. Iš to 
streiko benefitais išmokėjo $3,- 
560,170. Unijos balansas yra 
$363,729. Narystės metinė' mo- 

* kestis 1878 m, buvo $1.34, po 
to mokestis vis kilo ir 1922 m. 
narystės metinė mokestis buvo 
Mot.

UŽ KOOPERACIJĄ.

Šių metų Amerikos Darbo 
ĖecleTącijos^seinTąs“pĖffiaujin7> 
savo nusistatymų už koopera
ciją Roclidale’io principais pa
remtų. . . .
- Štai Federacijos nusistaty- 
liras: . ...
t “Niekąs įtikintočiai negaĮL . - • *

•» W I t -4 »

djmio . distribucijos srityje iš 
pamatų nėra gerai. Dažnai yra 
taip, kad dalykų pagaminti 
arba • farmeriui produkuoti 
'daugiau atsieina, negu jį par
duoti. Yra aprokuota, kad iš 
kiekvieno dolerio už ūkio pro
duktus taimeris gauna 18c., o 
kita dalis eina už .transporta- 
ciją, laikymą ir; pardavimu 
korporacijoms, pelnagrobiains 
ir vertelgoms?’

Toliau pareiškiama:
' “Antras svarbiausias daly
kas po unijinio judėjimo yra 
.tai lengvas ’bet galingas būdas 
apsiginti nuo išnaudojimo, yra 
koopėratyvis judėjimas, -Fa-, 
prastu liochdaljio kooperaty- 
viu buriu bilijonai dolerių, ku
rie dabar eina pratiirtiniinui 
kapitalistų pasiliktų farme- 
rianis ir darbininkams.”

Toliau nurodoma, ■ kad -ap- 
dr-audos kompanijos yra r pa-, 
vyzdžiu prie ko kooperacijos 
gali prieiti Nurodoma, kad ap- 
draud'os kompanijos . įstaty
mais taip- apstatytos ’ ir nusta
tytos, kad jos negali subankru- 
tyti. Gi tos kompanijos timi 1 ,- 
060,0(1(1 agentų, daugybės dar
bininkų. Rochdal’io pamatais 
apdraudos kooperacija sutau
pyti} apsidraudusiėms. * milijo
nus dolerių. ‘

NETIKĖTAI MIRĖ’!
- t . . . •

SCHENECTAi)Y, N, * Y. — 
Visai, netikėtai mirė garsiau-’ 
sias pasaulyje inžinierius ir iš
radėjas Charles P. Stenmetz.

4

*!i*
r
f

v
panijos Sehenectady, Y. To
ji kompanija yra didžiausia e- 
lektrikinė dirbtuvės, f Dirbtu

vė apima 325 namus, 'kur dir
ba20,000 .'darblninlcįj, Toji

NELAIMĖ KASYKLOJ. '

mieštuose. Iš viso tai kompa
nijai dirba 60,000 darbininkų. 
Toji kompanija 1920 m. savo 
gaminių pardavė ulžl $275,758,- 
487. Bclienectady’s -dirbtuvėj 
dirba 500 inžinierių ant kimų 
vyriausias buvo Steinnietz, iš 
kurio prieš keletą nietų drau
gai tyčiojosi‘ir-šaipėsi, kadd ji- 
saį lmvo ant sayo-.knygų & po- 
pierų užsigulęs. ■ Jisai algos 
gaudavo’po-1$10.0,000 įlietuose. 

Nors buvo milijonierius tėčian 
gyveno labai paprastai. Į dar- 
bų važiuodavo strytkariu. Dar
bu užimtas'neturėjo laiko nei 
apsivesti. Tečiau buvo radęs 
šeimyną, kur gyveno, • kaipo 
VTrmžTr'','’to'S: dfeimvnos narvs.

V u

Steinmetz’o’ ųuomone elektra 
ateityje bus gaminama van
dens jėga. Sako, kad Ameri
kos vandenyj gali pagaminti 
•112,000,000.-.arklių jėgų, o viso 
pasaulio vandenys gali paga
minti 650,000,000 arklių jėga.

Steinmetzo pienu New Yror- 
keąnt Long Tsland statoma di
džiausia pasaulyje -bevielio tė- 
legrSfo stotis, kuri atseis $10,- 
000,000. Tą stotis užims 10 
ketvirtainių mailių.

Steinmetž sako, kad ateityje 
elektra bus visai-pigi; Būsią- 
elektrikiniai automobiliai, dvi
račiai.. Elektra būsią namai 
apšildomi. Elektra* į namus 
ateis teip kaip dabar vanduo.

ĘIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
“DARBININKE.”

CARPANO, Italija. — Ka
sykloje ištiko ekspiidzija ir už
griuvo. 20 žmonių. Iš-jų 13 bu
vo išimta, bet jie buvo, vos gy
vu -

T

STREIKAS LENKIJOJ. KIEK LANKO TEATRUS: 
: VARŠAVA, • Lenkijoj pi a- • ‘ \ j
sidejo geležinkelinihkų ‘ strei- Laisnių .do
kas, Nėra:galimybes streikų Phitnientas. skelbtą, jąg 192.

. greitai' likviduoti. Valdžia dėl 
nubiėdriėjinio negali (įarhiuiuT 

pakelti. Todėl strėi- 
kąs huolatadi didejtt iy iš Var
šuvos mažai -traukinių beišeina. 
Dėl neatėjimo traukimų, Akim 
štiypj bątgiabi mąįštas.:- • 

*’’’**.» - . - .. '

?PASKELBĖBADO
. ?' ^ STREIKĄ.

J DUBLIN,. * Kalėjiįiiųosę 
badarfja 6,282 Idiliniai Jie yiw' 
politiški kaliniai Siiin Eolam 
Hai. .

l

4922 
hą No\v' Yoik’o -teatruose liaš 
diena lankėsi po 677,840 -žino-, 
nių.;.--’ 1 • • 3

A . C , 'V ■

Visose H,uy. Vaistijoso kam 
diėn eiga- žiuonių'į leatrrts 
ooojm? ' ‘

. '‘'■" Y ■ ■■ -t~ . u >

LAIŠKAI BE. STAMITU?

' IVASIITNOTON, -^„Vųkio* 
Ujo j Jei pmiginfe 'kvizip.Lne- 

' špauzdinama • siamphj,? o ant 
laišką primušama,- kad krušos 
užmokestis neipoketas.

je ir užtari buvo vadinamas e- 
lektrikinis raganius. •

Mirė pereitų pelnyčių iš ry
to. Jis buvo vakari jų vakari- 
nese • valstijose. Sugrįžęs su- 

■ negalėjo ir susiraukė nesitikė
to galo savo vaisingam gyveni
mui.

Jisai yi-a kilęs, iš Vokietijos. 
Kaipo jaunas vyras jis Ameri
kon atvyko prieš 35 metus, Iš 
Vokietijos turėjo bėgti dėl sa
vo .darbuotės socijalislinėje dir
voje. Amerikon atvykęs turės 
jo $10. Nors jau! buvo 24 me
tų- amžiaus, vienok buvo ma
žytis. ■ -lis ir liko tokiu mažu.' 
,lo -k-uno:-tiek- buvo? Lkiok -paa- 

14 metų amžiaus vaikų. Tik jo 
galva buvo normališko žmo
gaus didumo. ~

' New Yorkan pribuvęs jis ap
sistojo Yorkėrs’e. Gavo darbų 
ir dirbo- už $12 savaitėje. Dir
bo kaipo braižytojas. Visus il
gus vakarus po darbo jis studi
javo; rokavo. Jo draugai juo
kėsi, tyčiojosi iš jo.' Vadino 
ant figood time’rj?’. T.ečiau 
nieko neatboja, o savo vare. 
Jis pats sau valgį gamindavo
si. Netikėtai jo“ dirbtuvėje 
bosas apsilieju ranką anilipiu 
juodyki, kurio nebuvo galima 
nuplauti. Perpykęs bosas inė-. 
jp kur Stenmetz dirbo. Stein- 
metz dažinojęs bosoi“.trubelį,” 
pasakę vartoti tam tikrų rūgš- 
itį ir juodytą nuplovė. Nuo ta
da Steinmetzo kilimas angštyn 
dirbtuvėje prasidėjo.

1890 m. laikraštyje The Elec- 
rical Engineer pasirodė jo su
sekimai elektros srityje, jąs- 
susekė varvina elektrom vielo- 

. mis ii* laikymą elektros tam tik
ruose prietaisuose. J is spšė?ė, 

kad elektros, kaip ir kokio ki
ta daikto galima laikyti inde. .

Po jo išradimo‘prasidėjo nau
ja gadynė elektros srityje. 
Sleinmotz patapo lupiausiu įn- 

’'žhHmiaAlp^evąL.Eleoirie Imm* matė..

N EPA.PRASTAR 
NUPIGINIM AS!

-------- -——

PRITARIA NEPRITARTA

PARYffllS. Franci jos
valdžia šoką klumpakojį. • Kai 
Amerikos valdžia panaujino sa 
v o sutikimądalyvauti t a ipta il
tinėje komisijoje nustatyti Vo
kietijai kontribuciją, tai Frau- 
e i ja sakė sutinkanti, Dabar 
Frąneijos premieras . išriaujo 
pareiškė^ kad nesutiks, kad 
kontribucija būtų mažesnė, ne
gu A7ersalių taikos sutartis nu

'i

Spalių mėn. 1 d. suėjo lygiai 
keturi metai kai einą koopera
cijai paskirtas laikraštis “ Tal
ka,” nes ji pradėjo eiti 1919 
m. spaliųmi. 1- d-.-Per tūos'k.ėt- 
verius metus kopeTatyvų. skai
čius žymiais padidėjo ir koope
racijos idėja plačiai pasklida 
Lietuvos visuomenėje. Prie to, 
žinoma, daug prisidėjo doc. P.. 
Šalčiaus . redaguojamas laik-
....

t

.š. m. spalių mėn. 2 dieną 
Respublikos Prezidentas p. A. 
Stulginskis, savo kanceliarijos 
viršininko lydimas, atsilankė 
Ukmergėje, kumpo iškilmingo 
vielos kariuomenės, valdžios 
ir visuomenės atstovų pasitiki
mo ir kan. Tumo atlaikytų ka- 
pinėse pamaldų, susirinkus de- 
dolei miniai žmonių ir vietos 
organizacijoms su dąug;ybe 
vainikų atidengė paminklų bu
vusiems už ' Lietuvos Nepri
klausomybę. ir šūde jo ant jų 
kapd vainikų.

' v ■ Tose įspūdingose iškilmėse 
dalyvavo ir sudėjo ?ąnt kapo 
vainikų taip put Seimo Pirmi
ninkas kan. Staugaitis ir Kraš
to Apsaugos Miništeris maj. 
Šližvs su Kariuomenės Vadu “ 1
gen. Žukausku.

v

Venerinės ligos aukos.
A. PANEMUNE. Kokų kai

me iš 29 i 30 IV’naktį įvvko 
gaisras.- ' Sudegė plytinyčios 
sargo namai ir jis pats su žmo
na. Jie buvo plėšikų užmušti ir 
turtas, išvežtas. Plėšikai suim
ti. Iš pašalinių pasakojimų pa
sirodė štai kas: užmušėjas ne
senai apsivedęs su vieno netur
tingo žmogaus dukteria; iš 
karto džiaugėsi savo lainie. 
Bet pats turėdamas venerinę 
liga užkrėtė ir žmona. Žmona 
pradėjo sirginėti, o jis — galo 
Ieškoti. Buvo kelis kartus areš
tuotas už peštynes Ir už vėlų 
vaikščiojimų ir tt. Bet kai žmo
na buvo nugabenea ligoninėn 
ir- daktaras pasako, kad ji ne
galinti šit juo gyventi, jis vi
sai iš proto išėjęs ir ieškojęs 
savo. nelaimingam gy venin m i 
galo, kurį ir. priėjęs. Jis suim
tas kaipo galvažudys.

■ Tad matome tos baisios li
gos pasekmes. Tatai turėtų at
kreipti visų dėmę Į šių ligų ir 
jos ypatingai saugotis, Turėtių 
jaunieji prieš vesdamies ‘ pati
krint i sveikai ii ’, pas gydytojų, 
kitaip ■ neišvengmmos bus ‘tm 
klos ir kitos panašios nelaimės.

žiūrėti į v-ienūs. vagių .pripuo
lus apklotu‘susuko jai galva, 
duodamas progos pirmajam 
pabėgti. Pats pametęs senutę 
taip pak sprugo irėgti. Senrrte, 
vydamos^ Šaukė sulaikyti-va
gį ; vagis bėgdamas taip, pat 
Šaukė “laikykit vagį.’, Imt 
prieš eidamas kareivis, nieko 
daugiau bėgant nematydamas, 
vagį sulaikė ir s ii žmonių, pa-

iras vagis taip pat suimtas,
(“Lietuva“)

’_______ Kaina 4 centai

daTAUKĮI; PASAULIS
M į-'"”"" ■

ŽYDAI PRIEŠ KATALIKUS.

LONDON. — Pasaulio kata
likiškoji visuomenė nepritarė 
žydų-srontstų rdujarvatsteigti’ 
žyd ų- žeme Pal ostini)j. Taip nu
sistatė dėlto, kad žydai nebū
tų pakantūs, katalikams Šven
tojoj Žemėj. lTž tai dabar žy
dai nuojatai užkabina katali
kus ir' Šventąjį Sostų.

NEĮLEIS PER 5 METUS.

' -NEįV’YORK. — Childs and 
Josepli imuos 'atstovus* Ilugli 
S. Joseph nuteistas už slėpinių 
turtų, kad išvengus mokesčių 
valdžiai . Nuteistas išvijimui 
iš Amerikos penkiems, metainsi

NUSKENDO SUBMARINAS

WASI-llN(FrON. — Nusken

do Kuv. Valstijų submarinas ir 
kol kas dar nežinomas penkių 
jūreivių likimas.

SUDEGĖ ŠEŠI ŽMONĖS.
. i

BENĮ), Ore, — Eli Chasse 
namai nuo nežinomos priežas
ties užsidegė ir šeši žmonės su
degė.

SUDEGĖ SANDĖLIAI.

DULUTH,"^®. — Cutlor 

Magnes. kompanijos sudegi* 
sandeliai. Sandeliuose bnyo 
druska, kalkini ir cementas, 
Nuostolių už $300.000.

■ TĘS BYLAS.

V'ASHINGTON. — Valdza 
pasiryžo tęsti karo laikų suk 
tykių bylas. Tame įvelta$TOOO. 
000,000? '

NETIKS DAKTARAI.

ClilCAGO. — Chirurgu su
važiavime ' garsususls chirur
gas W. J, Alavo iš hoeliester. 

Alinu., pareiškė, kad Suv, Ja1- 
stijose 40,000 chirurgų daro o- 
peracijaš. neturėdami tani rei
kalingo išsilavinimo ir moks
lo, Tinkamų eli t rurgii . Amari
ke esą tik 1(1,000.

ŠVENTAS RAŠTAS į ' 
NAUJOJOĮSTATYMO 

Gražiais Apdarais... Tiktai Vienas Doleris

'■%

X.

i.

V.

SPAUDA PAKILO;

PARYŽIUS.—J vykusis ‘‘Ge
ros Spaudos!* platintojų kong
resas parodė, kad pereitais me- 
fsia katalikų spauda žymiai 
pakilo. “La ■ CroU”, vienas 
svarbiausiu Frauctjos katalikų 
dienraščių, naujų' skaitytojų 
gavo £fW0~nątijųr* kkaitytojų. 
Kr kiti katalikų laikraščiai žy
miai padidino skaitytojų-šei
mynas, 'Su kokiu apaštališku 
uolumu spauda platinama pa
rodo pavyzdis, kad vienas 18 
metų jaunikaitis aplankė 260 
šeimynas i r gavo laikraščiui 
gavo 11,000, o nedelinė laidą 
fe‘Ln Croix” 15(1 nanjųrėl^itgai 

tojų. ■'

APIE SUSITARIMĄ SU
.RYMU.,

LONDON, — Žymiausis An
glijos Mikraštis tlTimes” užsi
minė ir rimtai svarstė suvieni
jimų Anglijos Bažnyčios su . 
Itvimi.

RAGINA DABOTI DAILĖS 
VEIKALUS.

. . __■ K
RYMAS. — šventoms Tėvas 

išsiuntinėjo Italijoj kunigams 
prašymų, rūpestingai globoti 
ir prižiūrėti dailės veikalus, e- 
samus bažnyčiose.

■ ' t—~——
IŠDALINO DAUG LITE

RATŪROS.

BROOKLYN, Ka-’.
tulikų Tiesos.Dr-ja . turėjo slt- 

vo suvažiavimą. Raportas pa
rodė, kad per pereitus pietus . 
laikraščių ir žurnalų išdalinta 
1,591,271. . O knygų katalikų 
369.228,

VALDININKAI BĖDOJ.
BKISTOL, Pa..— Astuoni 

valdininkai suareštuotu jų 
•globoje buvo degtinės sandėlis 
vertės $2,500,0(10, Tos. degtinės 
daug išnykę. .. ,

ĖORDI^INKŲ SUVAŽIAv
’ j ’ ’' vį^ąK < :

ilbltPltrik Mieli,. Gruo-
ilžln ' 12 d, Čin .tvyks .suvažioi- 
yuūas'viųkyjų jmrĮiičiųiiyastū- . 
tyli' 11 on ry Kordų kandida|u į 
yrožulonhis ateinančių, metų 
rinkimais.

KAROTEIBMAK ’

VŪAHUING WN; ~ .Laivynu 
dopaiduieritąs 'ph'veri^-kųyd. teis
mui laivyno karininkus,A kųrm 
būvą; ant > Jaiyų nųsketųbisių 
rugsėju 8 j, ’ĘiilitbmjuF pa- 
krantesįv . ' ę ’ . - ■'. ■

J SWYS D AUG NAMę- ?

' ' IlETKi ®h, — thmry 
Ford' paskrihm .jog.;: aid -į tirtų, 
notala rmmsayivdirhtųvėasta
tydins rttKOOiL naujų muitų. TL 
lotai len užima ikolHl akrų, 
nuii bus. šta^oiui-pttgal iiaiijaa- rodė pinunluiiš Nuo '
sius mados, pagal Edisonų .pa? 190(1 motų tik keturis, sykius 

juto no viena esanti ėjo įgėSuimus. .. ■ T“ . ,taip anksti tėpasinnlv sniegas,
‘. i ■ ’ ■ • ■ * , ■■ - ■ >■ ■■■■•-.

1

»
U .

KAUNO KRONIKA 
> ■ ' ' Nepavyko.. ; v
v Siūlų gaivoj Šilučiuose įvg-1 
kp vagj’stovAmgysyĮJ yhlUilm 
mg-nešant šeinihijilkamš na
mie, J Ik vienai senutei, įsiįrio< 
vė.jai lunnatūnt -į niivgmuųjį’ 
kambarį, ibškdjo ir gi-obū auk
sinius daiktus iy: pinigas ,’Mo- 
rintė tuometu * .išėjo kąnbavį

■V r “DARBININKAS” v IV‘ir m
« ■ m .luzrakųmanuu ivtu ji sngrįzm-ir366We»t Bmdtfay- - $o, Boitnn, '.Kašubu

- ■- i • ' ■ . ; •/ • . iA- ? ■
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BAINT JOSBPH’S LITHŪAMAN'R. C. ASS0CIATION OF LABOS

‘WtoF?d poecontkclass jrtačter Sept. ut the post oftfce iįt BostoU, Muhs,,
1 ; linder tlie Act o f Mareli 3, 187(1” .

JACceptunce for Įnaliing at spechJ rate of pastoge praeitimi for in Secttea 110’1. 
- ' Act oi Oct Šf 1917, aii tliorlzed 011 July 12^101 S.

. . _ SUBSCRlPTiON M®:* " ■ :
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Lenką politikai tuščiagalviai svajotojai iristeril^i. Lenkija 
ąeturi nei vieno vyro, kurs^politiniu išmintingumu lygintūsi Če
ku Masarykui,BenešuiarKroinąržui.. ^/ ’ y •

LENKAI SU VISAIS PYKSTASI .,
kaip šaĮžes viduje, taip supasienio tautomis. Jie geruoju tik 
šu tolimais Prancūzais-ir bejgais ir su rumunais^ kūne dreb^ 
Rusiją prisiminę. Lenkai spaudžia ukrainus Galicijoj ir Voly- 
niuje, o rumunai — Bukovinoj tą pačią negarbingą rolę atlie
ka. Tad lenką ir rumuną draugystę yra dvieją žuliką intere
sais paremta. Su visais' kaimynais ir su savo kitataučiais, pi
liečiais nuolat pykdamos, Lenkija neturi simpatiją net pas sa
vo sąjungininkus francūzus. Teko mums kalbėties su dauge
liu francūzą visuomenes darbuotoją bei mokslo vyrą ir visi? jie 
nusiskundžia, kad Lenki ja juos, karčiai apvylusi. Francija len
kus rems tik tol, kol Rytuose atsiras naujas francūzams’sąjun-

■ gininkas. Tada lenką įkyrus viešpatavimas prisiartins prie liep
to galo. , ' • ' . ,

ČEKOSLOVAKIJA DRAUGINGAI ELGIASI 
su savo kaimynais (rumunais, vengrais, jugoslavais, austrais^ 
vokiečiais ir net su pačiais lenkais) ir nepersekioja savo tauti
niu mažumu. Ją politikai toli pramato. Jie nieko heęrzina, 
d visus tenkina. . 'Kai francūzai susipyksta sū anglaisy tai če- 
ką išmintingi vadai tuoj drožia Paryžiun ir Londonan (1921 m. 
— Beneš, šįmet ^Easaryk) didžiąją tautą taikinti. Ir dabar 
Paryžiuj ir Londone p, Masaryką sutiko kaip dydį imperato
rių. P. Masaryk skaitomas gudriausiu ir toliausia matančiu pa
saulio politiku. Daugelis mano, kad p. Masaryko talentai pra- 

erądicįjai ir vergą lildinas,- bėt kurie pra- tik lašas jūroje dėl todidžiu- 
plačiam prityrimui, čeką politikai yra ^M^id^Ss^lr^Es? 

tai. Todėl varydami taikos darbą, jie nepasiduoda iliuzijoms 
ir lenkišku fantaziją, negaudo. Savo išmintingumu, jie vado- atgaili nei auką, nebebijo ir 
vauja Mažajai Santarvei ir .turi nemažai įtakos pačiame Bary- didžiausio pasišventimo. Štai 
žiuj bei Londone. Jei Čekoslovakija pasirašo karo sutartį su 
Francija, tai ji žino ką. daro. ‘

ČEKOSLOVAKIJA—LIETUVA.
tLietūvos-čekijos santykiai nuo amžių draugingi. Ją kar

žygiai atlėkė-į Grunvaldo laukus ir po Vytauto Didžiojo vė
liava gynė abeją tautą laisvę priešjnyžiokų priespaudą. Ją 
mokyklos kvietė mū^ą jaunimą prie mokslo žiburių. Ir dabar,; 
jei ne ginklu, tai nors užtarimu ir patarimu jie pagelbės Lie
tuvai ypač prieš Lenkijos bei Vokietijos imperializmus. Tad 
eekoslovaką tautos laimėjimki yra mūsą laįmejįmai. Ją džiaugs
mu ir Lietuva džiaugiasi. Juk kaip jie, taip ir mes esame lais
vę ir teisingumą pamylėję. \
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ekonominę šių tautų konkurenciją, 

bendru sienų ir kartu didc.ių nesutikimųjų Lenkija, tai muiųs 
labai syarbu ir įdomu tenyti tarpe čekų ir lenkų kilančius gin
čus ar rungtynes. -
/ »Jau visi žinome, kad Tautų Sąjungos paskutinėje sesijo
je Lenkijos kandidatas į ’Ą S. Tarybą “paskendo.” Jo vietą 
laimėjo garsus čekų polit kas, p. Beneš... šitą Čekoslovakijos 
laimėjimą labai teisingai Įvertino ir Lietuvos politikai. Val
džiosoficiozas apie šį įvyl į štai ką rašo : t

- y Per šią -sesiją įv\ ko nauji, rinkimai Į T. S. Tarybos na-
■ rių, vietoj automatiškai 'išstojusių ncnuolatinhi Tarybos mv. 

riij. Laisvų vietų buvo viso šešios.- Kiėkviemn iš antraeilių 
valstybių svarbų turėti vietą T. S. Taryboj, nes tuomet leng
viau yra pravesti plenume savo nusistatymą. Tai ypač bu
vo svarbu Lenkijai, kad galėtų tiesioginai ginti savo reika
lus, kurių ji turi nemaža T. Sąjungoj, • ir kurių beveik vi-

• si‘pasižymi neteisingumu ; tad nuolatinis esinias Tarybo; 
■kaipdik buvo jai būtinas, kad šiaip taip savo interesus ap
gynus, ypač vėl kilus’ su kaimynais į vairiems teritoriali- 
nieins klausimams dėl mažiumi teisių padėties Lenkijoj. To
dėl Lenkiją ir ėmė ruošti dirvą, kad jos kandidatūra į T. S.

’ Tarybą rastų palankumo. Iš pradžią, ji metėsi į Mažosios 
Santarvės (Čekoslovakija, Rumunija ir Pietų Slavai) pusę, 
ieškodama ten patarimo. Bet čia kelia lenkams Užkirto če- 
Imiilovakija, kurios užsienių reikalą m misteris p. Benešąs 
turi didelės įtakos Mažojoj"Santarvėj, ir Mažoji Santarvė

. ątsisal^ė palaikyti Lenkijos kandidatūrą/ Vietoj Lenkijo1'- 
Mažoji;Santarvė nųtaj^ statyti savo bendrą kandidatūrą į 
Tarybos narius, būtent p. Benešą Čekoslovakijos vardu. Rie- 

'ko neątsi’ekus pietuose, Lenkija, pakėlė akis į šiaurę, į Pa- 
haltijos valstybes, manydama rasti čia pagalbos. Ir ištik
tųjų, per Rygos Konferenciją. Latvija,. Estija ir Suomija 

l pasižadėjo remti Lenkų Tarybos nario kandidatūrą. • Ry- 
gds pasižadėjimas sukėlė audrą Skandinavą spaudoj, kuri 
ypač peikė--Suomių Užs. Reik, mini sterį pfVennolą nurody- 
dama, kad siisulėjiniaAsuJenkais’ Suomijai nieko gera hė- 
avantiūrų duoti negali. Be to, atsisėdusi T. S. Taryboj Len- 

t loja virstų lyg teisėju savo bylose. Ir čia Skandinavų ir 
. ‘y opozicinė Suomių spauda,. kaipo tokios bylos pavyzdžiui, 

nųrodmėjoj Vilniaus sritį. •
... • “Šiaip ar taip Lenkija Rygoj rado pritarimo,- . Tiesa,

. šisi pritarimas nebuvo galutinai nulemiantis, kad‘Lenkija
> . paklius į.Tarybą, ir todėl Lenkija dar kartą mėgino susi

tarti, su Čekoslovakija, bet nieko neatsiėkus, ryžosi statyti 
savo kandidatūrą — ir pralaimėjo.’ Lenkijos pralaimėjimas 
bųvoyjuo skaudesnis, kad*fTarybą buvo išrinktas p.-Bene
šąs, kas aiškiai parodė, kad nežiūrint visų pastangų, Len
kijos įtaka Vakarų Europoj nėr tokia didelė, kaip ‘Lenkija 

- ‘ apįe save mane, laikydama, save didžiaja valstybe,
■ ; “Lietuvai yra ypač malonu, kad Lenkijos vietoj T. S.

... Tąrjkoj yra Cnlmslov:d<ijos-atstovas p. Benešąs, kurio di- 
ploiha^nįai gabumai pakėlė ė'ekoslovakijos reikšmę Eipn- 

ir .-be to, -kad visa čidmdąut-os praeitis vodoi .kad jai 
Tepėjo taika Ar kultūros kėlimas, o ne avantiūros; Mekų 

•?Vnlstyhė su visais, savo kaimynais geruoju gyvena, - tik su 
Lenkija negali siisitaikhiti; Todėl išrinkimas į Tarybą .0e- 

A kosloyąldjus/ o.nn įlenki jos,;, lyg nurodo TV Sąjungos pa- 
siryžimą netoleruoti toliau' Lenki jos Midelių pretenziją tap- 

f tį tjidęię.. valsD‘fe. kuri negMi ..^gyventi ir siisitujkyti sw 
/• kaimynais,' m avantiūriiigos tautos vietoj atstovo pasirinko 

smt nariti ramios darbščius 1 r-taikingos tauh-rs- gabų diplo/ <•* * .• * ■ ■ ■ . * - .
< matą atstovu. y .
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KODĖL REIKIA INDĖT1 kalu, kaip tik 

DALĮ. ' ” '
i

. Kai-kurie " ’v
žinoję, jog 'seiiųas nutarė 
reikalauti iš, ^stojančių ’į L,. 
D. K. S;, kad nors vieną Še
rą (už $5.00) piratą — enie 
manyti, kad vien dėlto mū- 

organizacija 'nebegales 
augti. . ..

. Ta pažiūra yra labai pa
viršutiniška. - Ji neteisingo
ješviesojepastatomūsubro- 
lius' darbininkus. ‘ Tiesa, 
daugelis j u. dar nesusigraibo 
dabartinių sentikių painia
voj, dar tebemano, kad dar
bininku likimas,, tai amžinu

/

iiais, kurie bus. /Kol kas-gi • 
visi dūkime į krūvą. Ir mū- 
ąii -draugai nupins tai ir pri
pažins; kad kitaip ir būti ne
gali. - - ’

• ■ «z<

Netruks galrii’ pelnai atei
ti, Nuo ko gi priklausys mū
sų biznio pasisekimas ? Sa; - 
kyšite nuo centro, nuo ten’ e- 
,smičių darbininkų I Taip, iš 
dalies. Bet kooperacija ta
da tik Ims ’pasekmiii’ga, ka-. 
da visi nariai bus geri daily- 
iniikaųz J eigu nariai žiūre- 
tų į savo kooperacijos biznį, 
kaip į svetimą, ir veikliaitsis 
centras 
Kada kiekvienas narys tlar

i

"S

duoną 
kasdieninę — patol jisai UC’ 
pripažįsta kitokią draugijų, 

ie mūsų mtriai, su- įaįp pašaipiuos. Bet ka
da žmogus paregi šviesą, ,ka-- 
da ima trokšti laisvės, kada 
veržiasi prie tveiybps dalim, 
kada meile brolių Širdyje už^ 
sidega tada jisai nebijos 
eiti pasišventimo knlĮh.

Jeigu mes įstengtume tą minui,** ir cl 
šviesą mūsų broliams paro kada spaustuvė bus užversta 
dyti, ąr jie nesiveržtų prie darbais — tada ir pehių biiš. 
U__—------------- —

s i davę darbininkai. Tik pa- 
’ remkime jų darbą yisi iš vie
tų. ■ ■; ' .

Kooperatoriai be kapitalu 
--.savo kovos-laimėti negali.

d/Mjjinkai t
v kooĮieratyvį kapitalą. Tu* •
vi paliauti stiprinę kapitaliz-* 
nio tvirtoves,- o remti koope
raciją. Tik tokiu būdu lai
mėsime. Tad įienusigąskinią 
kad ir mus kviečia f dėtis prie 
L. I). K. S. netik žodžiu, o‘ 
ir darbu.

‘O " *——■

'r *

nielfo neišdarytų.
if>

Imosis -r- ir laikraščio plati-
" darbą suradimui,

JošfAr ~j^^icrmepanoretąAi^ 
darbu ir, pinigu prisidėti, 
kad pagreitinus savo .brolių 
paliuosavimą ?

Gal inūsą L. D.. K. S. bus 
tik lašas jūroje dėl to didžiu-

savimo nušvista —; tie nebe- linosavimo atsiekimo. Bet 
juk ir jura iš lašų susideda. 
Lašas, niiolat lašėdamas, 
.uolą, pragraužia. .Lai kiek- 
vienos tautos darbininkai ^a- 
vo dali darbo atlieka, o tasai

socijalistai: jiems klaidinga 
švieselė blykstelėjo — ir tai 
Įdek jutarpe yra pasišyentii- 
sių žmonių, sekančią tą.švie- pasiliuosavimas eis vis artyn 
selę. Muąis, katalikams, 
šviečia amžina šviesa, paties
$utyertojaus pastatyta,Kris- negalime žadėti už tą kaĘita- 
japfe išnaujo- skaisčiai paro- lą didelių pelnu.. Mes 
dyta. . Ar mes gadėsimės^atsakysime savodraugams: 
vargo f.ir darbo, kad paskui 
tą šviesą eiti? Pakol žmogus 
nemato aplink savęs kitą rei-

ir artyn. Tiesa, ■ norėdami 
kapitalą suorganizuoti, mes

nuo-

subudavokime piima tvirto- 
p'p, -sudarykime tvirtą atsar
gą, o paskui dalinsimės pel-

i ’ Uosis. ■

- JOKNxST()N'C1TY, Tona. — 
Pirmutinis shiegasį-čia pasiro
dė ir.sniga keletą valandą.

V'(Tęsinys)
. . SKYRIŲ S KKY

. .■ Dorotąja su savo barzduotu skydininku pri
siartinus prie D(jii Kichoto, nušoko nuo asilo, 
puolė.prieš mctavojantį karžygį ir šitaip prakal
bo: . • :

“O garbingasai karžygį, nesikelsiu iš šios 
vietos iki jūsų malonybė"teiksis pažadėti išpildy
ti mano troškimą. Esu^nelaimingiausia moteriš
kė, kokia tik yra buvus šiame pasaulyje, Jūsii 
malonybė,, garsusis karžygiu lai teiksis pavarto
ti savo galingoj, rankoj kardą fmmo apgynimurir 
mano neprietelių atkeršijimui. Už šitą malone 
ir už šitą darbą Tamstos garbe pasklys skersai ir 
išilgai viso pasaulio.’’ •

“Negaliu duoti Tamstai atsakymo,” tarė 
Don Kichotas, “kol jūsų sveikata atsistos/’j

“Nesikeistu iš šios vietos?5 atsakė Dprotė- 
ja, “kol prižadėsi nian apgynimą.”

Oia Sančo Panza prislinko prie savo polio ir 
tarė jam : “J ūsą malonybė lengvai gali apsiim
ti tai poniai patarnauti. Ji yra galinga .Miko- 
mikonijos karalienė iš Etiopijos. Tamstai rei
kės tik nužudyti ištižusi milžiną ir viskas.” / .

? ‘Kas Tamsta nebūtum, • ’ tarė tada Don Ki
chotas, “aš eisiu savo pareigą ii* darysit!dą, ką 
man. sąžinė liepia." .?

Tada atsikreipęs į Doroteją tarė:
“Kelkis, šviesioji, ponia, aš prižadu Tams

tosa prašymą išpildyti.“ _ - •
'Tada Doroteja jam tarė: .

.?./'*• Aš pįašau. kad sektum Wiie ir nesiimtam 
:ihu?jokią' avantiūrą tol, . kol atkeršysi maąo 
slmahdęjus." - . . . . / • '/, ’

“ Pažadu elgtis pagal jūsą palįeįhmo?’ at
sake Dęn. Kichotus. “Todėl gerbiamoji atstumk 
vikris susigriaužhnus ir rūpesčius, gaivink viltį.. 
Tikėk,, -kad maru)> galinga ranka aįgaiwt’amstai 
nustotą karalystę ir sostą. Gatavas -lie 
jhąo’1ėisUs,kdioHėn," A * : : ; . s

; V Tathį'Duh Kichotas paliepy Saiiėm,pabąlan
ti ll<)zinanfą, Tuo.tarpu- pais apsiginklavo;,Kai 
viskas-laivo gatava. Don Kichotas suriko: “Die
vo niKląrv skubinkimės kolahuingaį poniai pa< 
geliam?’; • • / •

Kirpėjas dar tebebuvo’ lUrt kellij ir jis vos 
Įgaięjn susilaikyti mm pasileidimo jitokĮiis. ,Tu- 

nekefcči* jMdty liuesai plėtoja savo Wtūr$. rėja laikytis, ries j imkim tim Įnikti \|sl<fl)ht ga-

. X 
l

*

jeigu įenkiją būtų tvarki kultūringa valstybe, tai jos 
. TUnglynėa su Čekosiovakais būtų višM lengvos, Čekoslovalūją 

turivii inilionų gyventojų, o Lekcija net 32 milionu. Abi vals- 
tybi turi apie 50, puošiančių mažumų. Tik elgęsis su tomįs ma- 
Žūmomis visai nelygus. Lenkijos kalėjimai prigrūsti ukrainu, 
gūdų,- lietuvių ir kitų tautų kMtūminkųdde^stų, Lenkų 

; priespauda pralenk© Musiją U susilygino su senovės Turkįja ar 
* Storiais. Kas Ritei Čekoslovakijoj, Ten kaip ir Lietuvoj, ma* 

Mnoty nors nelabai įtenkintoji bet visgi .turi lygias teises ir 
m .1 a M . »- ' m - a a 'M Al-M.4 i <1 ‘ Jh . _ ,i« *. i*.

------ ------------------------- ------------t—----- —----------------------  
Įėjęs sugadyti. Pagalios pasileido kelionėn visi 
raiti,-tik Sančo tąrejp pėduoti. Išnaujo apgai
lėjo savo asilą. Tečiati perdaug neatbojo, nes 
manė, kad jo ponas jau dabar yra ant tikro ke
lio į garbę. Manė, kad jo ponas mažiausia taps 
Mikomikonijos karalium, o tada irt jis gaus paža
dėtą salą.- Tik vienas dalykas jį kūmavo, o tai 
tas, kad Mikomikonija yra juodąją . vdi al^ s 
Taigi ir jo gautoji sala gal bus juodąją apgyven
ta. Bet nusiramino ir pasakė : “Ką aš.paisau ko
kie mano pavaldiniai bus. Juk be vargo aš galė
siu ją priliuoduoti laivą, parduoti ir už gautus pi
nigais visą amželį be darbo galėsiu sau linksmai 
gyventi, Taigi man nepritruks sniegeną surašti 
išeitį. Tegu būna mano pavaldiniai juodi ar gel
toni. Įlankos pamojimu aš parduosiu jii Avide- 
šimt ar trisdešimt tūkstaneią. ”

Tokią minčią pripildytas Banco žingsniavo 
ir nei kiek neatbojo nuovargio.

Kardenijus ir kunigas lindėjo vąšą laiką krū
muose. Jiedu laukė, kol- prisiartins visa parti
ja su Don Kichotu. Kaip tik partija' prisiarti
no, tai kunigas sušuko: »

“Tegyvuoja šviesus k^'įvgis La ManČąs. 
Don Kichotas, ‘ svieto lygintojas, teisybės vykin-v 
to jas iv skriaudą naildntojaš!” ■

. Šitokiu pasveikinimu Don • Kichotas labai 
nuslebor^Ir iiors kunigas, buvo’ persirėdęs, bet 
Don Kichotas jį tuoj pažino ir norėjo' nulipti 
kad pasisveikinti su savo senu prieteliii,1 Tečįau 
kunigas,’ jį Milaikė nuo to ir sake, kad nesą lai
ko, 'reikią skubintis. Tada reikėjo visiems^ėš- 
ti ant mulą ir asilą kad tęsti kelionę, Tėčiam kai 
kirpėjas Niko.las sėdo ant' mulo, tai tasai stojo 
ant paskutiniąją koją ir kirpėjas blinktelėjo, že
mėn. Bei tai dar pusė bėdos. Bėdžiąusia buvo: 
kad jo barzda nukrito. Neišmanydamas ką ki
tą daryti jis griėbė už veięįo ir šaukė, kad jo barz
da nuplėšta. 'Visi srnąišo it nežinąju kas daryti, 
nes I)on Kichotas galėjo patėn^'ti molius ir visas 
darbus-būt niekais nuėjęs. Tada kunigas šoko 
mm-arklio ir ąiagridhęs barzdą pridėjo kirpėjui.. 
Kažką paniurmėjo/ Bo to Įspėjus atsikėlė, kaip 
kad nieko uobūt buvę atsitikę. Don Kichotas he- 
galo nustenu. Klause, kaip čia galėjo atsitikti m* 
prašė kunigo jį pamokyti tokią dalyką/ KunL 
gas Jtirie progoj žadėjo to dalyko paniukytt . ir 
daug kftą dalyką. . : /
? .. Pagailos visa partija šiisityatko .ir pasileido 
kelionėn/ ..Gią’oką’g’ąlą phkėliavus kivpejašJNm 
kolas sušuko. į khd.čia reikią sustoti.- graži, 
vieta ir vaiskaus vimdęps šaltinis čiurenąs/ •- Kei
kią pavalgyti ir atsigevtk Misi tani piitąre,. Vi* 
ant partijai bevalgant nrtiktdai pasirodė pusber
nis, kurs tiesiog puoiv prie Don Kiflmto ir ap«? ; / h

kabiuęs kojas, verkdamas tarė:
* UO. brangus pone, ar Tamsta pažįsti įnaąe l 

Pažvelgk į mane.’ Aš Andrius, tas pat kurį 
Tamsta paliuosavąi nuo ąžuolo, prie kurio aš bu
vau pririštas?’ .. ‘

Don Kichotas jį atsiminė, :paeme už rankos 
ir tarė visai partijai:«- * 

‘•‘Kad parodyti svarbą karžygystės- ir kad į- 
tikinti jus į tos. Įstaigos naudą, .įai štai jums duo
siu gyvą pavyzdį. ‘ Prieš tūlą laiką aš čia jojaą ’ 
ir miške išgirdau, ką tai lyg-, dejuojant. Parei
gos Spaudžiamas, aš leidaus į mišką ir radaulitai 
šį jaunikaitį prie ąžuolo pririštą, buožės plaka- 
mą. Jis buvo perpus mirėdytas. Tuoj, aš pa
klausiau, kodėl jis jį plaka. Buožė atsakė, kad 
šis jaunikaitis esąs jo tarnas ii’ plakąs už negerą 
ganymą. • Bet vaikinas man pasakė, kad gaunąs 
plakti už tai, kad algbs paprašė. Galop aš liepiau 
vaikiną paleisti ir jta^ilgą užmokėti. Ar nė taip 
buvo Andriau?’

‘‘Viskas taip buvo," atsakė Andrius. “Te* 
čiau dalykas virtovisai .kitaip* negu jūsą malo- 
jnybė liepė/’ v

“ Kaip: tai kitaip ? ’ ’ sušuko J )on Kichotas. c 
•■■‘Mis netik man nemokėjo," aiškino vaiki

nas, “bet kaij). tik jūsų malonybė tada iš miško ’ 
išėjo>v tai jis išnaujo prikišo mane ^rie medžio 
ir kapojo mane’rykštėmis, kaip žydui Kristą/' 

“Mano klaida buvo," tarė* Don Kichotas. 
‘ ‘kad aš nujojau- Man reikėjo už krūmą palauk- 
ti. Aš turėjau žinoti, kad-buožės nelaiko duoto 
žodžio/’ . ‘.

Don Kichotas jau buvo boliepiąs balnoti- 
Rozinanlą ir joti ieškoti to stnrakaklio ūkininko, 
kaip Dorotoje jam primine pasižadėjimą neda
ryti jokią avantiūrą Iki atkeršys jos nepriete- . 
liams. Tą išgirdęs Don Kichotas nurimo: * Tik 
paėmęs duonos ir sūrio kyštelėjo. Andriui. Ta
sai paėmęs dovaną, apsižvalgė ir pamatė, kad nie
kas kitas nieko ^neduoda, pasi klonio jo1 ir tarė 
Don Kichotui: t ; . . d

-‘Tįel meiles Dieyo^'jei tu; pyiąė kiU'zygitkj? ‘ 
tu kartu mane pamatysi, tai jei aš ir į šmotus 
būsiu raižomas, nesikišk su savo pagalba. Lik / 
manę savoms jėgoms imrs. nuino padėtis būtą ir . 
bloga, bet Hl sąVsyjsikįšhnu tik pablog^sL T<y ' 
.prasmenga Visi kąrŽA'giaį-klajūnak Lokio tik yra;.. 
pasątiiėjd?’ ? ; '■ ;

Burnmkas tą tafyš nubėgo taip ,greitai. Icmt .- 
nielhis JivšMjo, nes žinojo. Amd: nepitvys. U<jn 
Kichotas pusijįtp tokia- bernioko kalba' labai ai- 
gėdintas; j Kiti, bandė susilaikyti mm. juoko, kad’ . 
visa i nesugadinus Don Kichotui ūpą.

*
1 * .* V >
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Šluojame, -mazgojame grin
dis, kubilus (“uarašas”) ne
šame- mes išlikome, bet ar il-r 
ęai eta būsime, ar 
likome? Tie, kurie čiountais, 
neilgai tebus: tai jų paskutinių 
gy venimo dieną butas;- 

Šluokimemazgokime, neš
kime parašiis. Sargai rėkia ant 
mūs, sttaĮdo. Iki šiol jie‘ne** 

Tuor| vienas antro, spaudžiaines ran- buvo tokie žiaurūs. Atlikome 
darbą. Varo mus visus,žemyn 
į vieną kamerą. Čion randame* 
jau likusius nuo piimųjįf^šuu- 
dytų. leškonies sau vietą, čia' 
dar blogiau: asfaltinės grindys, 
durų nSra, šalta.

Visi išlikę susipažįstame. Ta-. 
čiau atvirai negalime kalbėtis, 
kadangi tarp mūs yra ft- prasi
kaltę raudonarmiečiai, daž-1 
niausiai už girtuoldiavinią,- ir 
vežikai,. kurie už komisaro ve-, 
žiojimą uorėjonuo jo mokesnio 
ir už tai papuolė kalėjimam 
Buvo dar kitu. x (uLietuva”į' 

K. Aleksa.
■■ (B. d.)

n l. i |i i ii i į | i j i ’i’- *s.
* ■.. ........................... .... -i-... 1

Į LAISVAS KAMPELIS Į
1 Veda DEDE PILYPAS ; - J

' ’S > i

šmeižtu tūkstantį paleis
kim. ” ’ Kaip gi klerikalai ga
li-duot tuos šimtus, jei pa
leisite aut jų tūkstantį šmeiž- 
tų ? • >S vėtimtautis tai. skai
tydamas pasakytų, kad čia 
kokia nors nesąmonė, bet 
mes realybėj matom£,.kad iš
tiesti taip yra. Laisvama
niai noreefemi katalikiškų 
pinigų banęlo .juos išgauti va
ru, ir šmeižtais? Čia pasiro
do kažkokia azijatiška kultū
ra,. kažkoks fatališkas akM- 
mata-Artiknebus-lenkm-pd- 
nų palikimas,: "kurie su na- 
gaika vertė žmones atiduoti 
sau turtą? Mat, laisvama
niai skaitosi Lietuvos po
nais; Neturėdami kitokios 
kultūros, jie panaudoja r u-

Katalikų pinigais nori su
daryti sau fpndus, sūkurių 
pagelba tuos pačius katali
kus paskui šmeiž ir niekins ! 
Jau čia pertempta nachaly- 
bes styga.
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. Gerb. Dėde Pilypai:— -

Sukritikuok,7 jei gali, šitas

/ .Subruskie/.laisvamiinią pulke! 
Ko^okie ilgu lidžuvinf 
Ir drąsiai klerikalą pulkie,' 

f Varyk iš tarpo Lietuvių!

yrinerika tai mūs dirvonas, 
Čia galin\ kastis kaip gaidžiai, 
Čia laisvamanis tikras ponas, 
Čia mums vieta svajot saldžiai/

eiles.
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i ___________ rv į,,...],*... 1 ' * T 7. _________ _ouKurKim mrsvayąrnaKii^fr ■ 
Ir apgyvendinimu bernais; 
Visi doros kelyj sudužę ‘
Bus paklusniausiais mūs tai- 

(nais. 
Kortomis loškim,- gerltiiū alų, 
Kauliukais žaiskim sumaniai' 
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‘X < MARIJONA ČIŽAtTSKIENE 
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Tikrų' pirmeivių maltiniai.

Alašna tuščia, kicentas laisvas 
Ir revoliucija galvoj!
Gašli, ugnis sniagiausias žaislai 
Ar žūį, ar būt tokioj kovoj!

Alūs galvos plinka, barzdos že- 
lnteligentų, mat, gauja! [lia:— 
Gyvenam kaip kokie karaliai, 
Įsimylėję savyje.

Alės
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smegenis žmonių pavel- 
■ta- ' \ [džiaut, 

Mes raktą turim nuo širdžių; 
Kai į kišenių jų paheldžiam, 
Turėtų pilna būt aukų. f

Bet — katalikai nedėkingi' 
Nekreipia domesio visai, 
Kad žmogus -ištekliaus pristin- 
If pasnykauti turi sausai, [gi

* _ v

Nors nuolatos i galvą kalant • 
Kiek turi duot, ir kur, ir kam,. 
Jie ‘vien aukuoja klerikalam 

■v Ir kuniginiam ubagam.

Pagieža, gėda ir skandalas! 
Kpd klerikalai tarpsta vien,

■ ’ O mūs fondus jau griebė galas, 
Nes šliupo smnarmėj’ gerklėm

Stora gerkle, ar fondas mažas l 
■ Ar šiaip, ar taip nedaug garbės.

Nors mūs pienai geri ir gražūs, 
- Bet kas juos vykdint sugebės/

Be pinigų nė- viens negali 
Pasukti Įnirti Jos ratus; 
Protu, mes-dirbam savo dalį, 
Aukuot gi raginain kitus.

• i

f.

r
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Tat duokim nors,.po dešimt ūkti, 
Lai klerikalai duos štatus;- 
Kas rankeną mašinos suka, 
Visą srioviŲ tas vadas bus,.

■ t: ‘ v

Tat agitaciją paškleiskim • ‘ 
. Terp klerikalą •kuosmarkimi,

Ir šmeižtą tūkstanti paleiskim, 
• Te bus nors ant širdies lengviau!

* *

, . . ‘ Vaidylą.

%.
■ i
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ti šaudymas r tai kulkosvaidis. 
Nustojo kulkosvaidis, girdėti

Vėl nustojo?^
Štai revolverio šūvis. Toliau ei- 

“ Jeigu tu Ina pertrauka, ir vėl kulkosvai- 

 

pasiliksi gyvas, rašyk mano | dis, šautuvai ir revolveriai. * 
žmonai.” /-Jeigu tu pasilik- Nėra abejones: tai eina šam 
;si,__.rašyk _ mano .šeimynai. ’’ Idymas, tai tie, su kuriemis vos
-Vieni meldžiasi, kiti keikia.,, tik čia kartu buvome, žiūri inii- 
Gąrsiai šaukia; pavardėmis iš- jčiai į uitis. Glaudžiamės prie

Taip.., Tai greimausta bus 
sušaudymūs. ’

Atsisveilįiuatae sų ^enaą kk luutavų šūviai. Vėl 
ta:f< Jeigu pasiliksi gyvas, ra
šyk mano žmonai.”

? r
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šaukė pd vieną, išeina.
jau šaukia kitą. Mes stovime, įkas šūvius išgirdę.

laukiame savo eilės. Atpyliau Kaip vėliau sužinojome nuo 
sau morfijaus' dozą, laikau ran- Į laimingai pabėgusių, šaudymas 

 

koje puodelį "su vandeniu: kaip |ej<y taip. Ant kalėjimo kiemo, 

 

tik iššauks, priimsiu morfi-| surišo telefono vield rankas po 
jąūs ii* užgersiu vandeniu, penkis, Išvede kažkur netoli 
/ MėdhafciŠkai skajtaū, lriek | už miesto, kur sąšlavas išveža, 

 

mūs iššauks. Mūsų partijoje |Ten buvo iškastos kelios dide- 
168. Skaitau: L’S, 3,., 10, les duobės, tevedą prie . jn 

20, .. 90, 100, Jau šimtą, su- |partijomis, liepė nusirengti, 
skaičiau, Štai rėkia; . vėl surišo ir liepė klaupti prie
^^^Ganay uždW^’ dūrisruduokes. pradžĘ šaudė iš
Uždarė duris kulkosvaidžių porą eilių; pas-

— Dar negulkite,Atilojau at-|kui tikrino,' ar., visi nukrito

uisiane kitų, painitil Prie nia- [duobėn nukauti. Gyvus pel

 

nęs kreipiasi vienas kariniu- [baigė šautuvais ir revolveriais, 

 

kas: . * . IŠaudymai su pertraukomis tę-
— Jūs, kaip vetermąri^^y^lįgsvalandas,

g^dy^ją/ ^Šuš^^^rą^^PavydO^S^okaiin^nūiY jis 
Rite -mano; žmonai, * rūko, taigi nors kiek nusir(ami-

— Vargiai, — atsakau, ’
jau, gedėjau,- tris veterinorius | Baisi naktis. Raktų girgž- 
iššaukė. ... dėjimo negaliu ikišiol ramiai
ta Vėl ■grįžta .raudonarmiečiai,ro^os?. kad įeis, paša- 
vėl atidaro duris. ' ; ' -fr tuojau &

-K<r iššauksime- Keil£ite)Uasl, .'šautuvu

kiti gulkite. KSp tai; mauoJre™lve^ sūvws • • • 

 

me„ sakė visi- Charkovaii, of ?etnrl kuo allsis «žsikl>V 

 

dabar vieni važiuoja, kiti jie.|galw«dengtI. . Vm stovi a- 
Lyse tie, kurie nesenai buvo 
čia, spaudė man ranką. Da
bar jie ten,. fiešūviaĮ-tai į juos.

Kokia ilga šita naktis! 
Tiktai prieš rytą viskas mi-

Mino. t 9

Anksti iš ryto mums, liku
siems, o , tokių pasirodė šešetas^

_v

Nusipirkę farmą neturėsite bai
mės dėl blogą laiką nei skurdo su
silaukus senatvės. Aš turiu dėl 
greito pardavimo daugybę farmij, 
mažąlf didelhj,’ arti Bostpno ir vi-' 
soj-Naujoj Anglijoj kurias galima 
pirkti su mažu įmokėjimu ir ant 
lengvų išlygų. Pavyzdžiui, čia tik 
keletą pažymėsiu :

1. Iexingtone, 9 mylios nuo 
-Bostono, 5 akrų farma, naujas "B 
kambarių namas, kūtė, garadžius, 
karvė ir veršis. ■ Turi būti greitai 
parduota. Prekė $4800, lengvos iš
lygos. ■- t .

■ 2. 160 akrą žemės, 100 akrų 
dirbamos, 60 akrų gero miško ir 
ganyklos;* 15 melžiamų karvių, 1 
bulius, 4 telyčios, 4 arkliai, 3 
kiaulės. Tik $5000 casli ir lengvos 
išlygos. Šita galima išmainyti ant 
namų mieste. Farma randas Acton, 
Mass.

3. 15 mylių nuo Bostono, Bed- 
ford, Mass.,, 8 akrų farma su pu
mos ktesos'budinkais, 3 karvės, 8 
kiaulės, apie 100 vištų, ančių .ir 
tt., 5Q. tonų šieno. Prekė $8,000, 
mažas’ įmokėjimas,

4. Wilmingtone, ant vieškelio 
tarpe Bostono ir Loįvellio, 40 ak
rų žemes, ,3 karves, arklys, vištų j 
14 kambarių narnai, didelė baijm, 
visi ūkio įrankiai. Tik $2000 rei-. 

’kia įmokėti, likusieji ant lengvų iš- 
mokeseių. .
: Kuriems jau seniai yra nusibo
dęs miesto m-yvenimaš ir kurie no
rėtumėt -dirb-ti patys dek sa vęs iv 
gyventi sveiki, taip kaiu ir Lietu-1 
voje, tiii ko greičiausia kreipkitės 
pas mane ir aš su savo automiMta 
jin nuvešiu Tamistas su visa šei
myna pasižiūrėti puikių ūkių, vi
sai arti Bostono. ' . . • ' y

Minėtas farnias galima siuųainy- 
■ti aiit. namų; morkedžių ar krata 
tuvių. < Turintigli namus ar biznius 
išntatayimti ant tanuos arba, bile'- 
namo, kreipkitės pas gerai žinomą 
Tie tuvį agentą, kuris jau Uau/riaii 
kaip 19 metų tik prie to stovi.’

. JO$EPHBALAsAITI^a

337 W. Third St.; So. Boston, Mass
Tuk South Boston 04t8—lt y

- — — '—■ ——■ —

Eiles kaip eiles? . i įdeda
mas poetas nemotai jas tiįv- 
karnai sukritikuoti, bėt.tairi- 

■ livs Sus gi įdomus, Sakote*. 
-uduoki m mūri po dešimtukų, 

. lai kle vi kala! diles * šimttis, 
• o paskui' * įpidirriat: -‘-Im

***’•'*•*» «•***•“**•♦■■•* į*.

LAIKAS SiySTl PINIGUS
■ . ■ piMIJJĖMS DĖL ŠVENČIŲ

UOMUiTAĮŠ—^--....arba-,. . --LITALS

P igiai į>ei‘ši«n&iu . ' - • '

LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ 
il2-N,4Jr«etfe štreet, Baltinidte, Md,-/_» .. 

r < *•

*

V ,;

M*.

,t. /' ■ ’ '■ JDNAiS ČIŽAITSKAS 
fta BūvęsriBalRmęirės Operos Narys.

ir“Į Charkovą” per kulkosvai-
• džiųŠūvius.

Kuriuos sušaudys?—šaukiamės Die
vu pagalbos. — Baisi naktis. — Veda 
“į Charkovą,." Krioš mirtinu atsi- 
uvelkąumas.?^ Išliekame tik du, — 
Bado šmėkla, „r

Dažnai prieš kokią nors ko
vą,.kovojant su vokiečiais, atei
davo, galvon .mintis : Sako ’žmo
nės mirtį nujaučiu. Ir save 
dažnai stebėdavai.:, kartais: ro
dosi, — r jog išeities hera, jog • 
jau tūli pi'ažūti. Atsiminiau, 
kaip net oli kaulių 1916 m.’ ‘rei
kėjo karią perjoti , tiltą, /kurį ' 
šaudė vokiečiai. Jlodėsi, jog ■ 
eta turi pražūti,' jauti tą. ųūriįČ 
•ir,.»išlieki gyvas,. /Dabar žiu- 
rau į ytaūtakasiš ji^Hi” 
.bus' sušamlytasL/'taf ūiujmir ia 
kas? • 'ta ■ : >

Kafueiūš viduryje 'stovi- ap
link .yaįdhiinkų būrelis šeinina- 
^istiu tais kalba a-pk*Biurą; vu \ 
si,• gal., kokio'lū žinoiuip kluiu 
so hktansVnęprii.'šluruūjii. i 
;. Vioipis karininkes liąJdžtasi 
kampe- irinėl kiikta. musu žmę" 
Kili kaltai a*pie pušaimius da-. 
Ivkirs; yra Iv tokių,’ kur links- 
miv šmūiueiuujn. ^argūrlų'pta, 
gulti. Stignlant dai kyla'gm-'

cas apie kariškus laipsnius 
kitus mažmožius. ■ Veikiai visa 
kmąiem ima kriokti.

NegaltaužmigtL. Rodosątai 
paskutinė gyvenimo diena; var
iausi aut grindų ir galvoju apie' 
savo šeimyną, dėl kurios pam
irkau Kryme; dabar, jai jotuos 
pagalbos duoti negaliu, o. pats: 
greičiausiai pražūsiu..

Dar .bolševikams atėjus,- Įdek 
buvo progos pabėgti t Tuojau 
po Į 2 valandai išgirdau einant 
laiptais ir rakinant. Kas tai? 
Ar gi'jau eina mūs paimti!

' ta _ '

; \Vįsl miega, nieks negirdi. 
Neiš kenčiu, .žadinu savo kai-

ka —-kur ves tuos kitus?I
Vėl stoju su morfijum, vėl 

skaitau: 1, 2 . .10, ir t. t. 
Štai pradeda šaukti iš to lapo, 
kur yra mano pavardė, širdis 
plaka.- Skaitau-toliau: 50,
51 ; . . 60, 61. Sakė,— visi, 
o kiek-ju teliko, kad iš vįsojb 
buvo 168, o jaa .iššaukė' 161. duoda Startas ir liepia valyti 
Šaukia šimtą šešiasdešimt aut-.l 'v'i:ias kameras, ištuštintas šita 
raj / naktį, nes Šiandien sugrįšianti

t— Gana! uždarykite duris f Į amonių partija, kuri buvo 
gulltite miegoti! . . " prieš'mus išvaryta: Vadinasi,
° Kiek jų pro mane praėjo, oipriruošti^ietą kitiems, 
aš vis.su morfijum tebestoviu/r kurie neilgai eia tebus,. Lįūd-

— Rašyitite žmonai! —- darl11^^darbas:;matyt, kadzmo- 
iš koridoriaus riktelėjo Z. |I1^S ^kubinosi jšeiti: » čia guli

Dairausi kameroje: tiktai du Į i’unkšluoštis, Čia stiklinę, 
mes pasilikome: aš stoviu prie sauktas . * . 
stalo, antras, su maišeliu ant | Tta 
pečių ta prie* durų. Ištiesiau Į 
jam ranką; spaudžiames dėl- [ 
nūs, vienas antram. Nejaukti Į 
abiem.

Vaikščioju po kamerą, žiū
riu, ar nėra kur duonos. Va-I. 
kąre valgiau kažkokį 'duonos 
mišini su. muilu, kur vienas iš 
savo krepšio žemėn metė. jaS^ 
susitryue duona, susimaišė su 
muilu; jis išmetė, o aš suvaL 
giau, ^urųikęs nūo grindų. Ba
dau daug duonos gabalėlių, vi- 
są^riųbos katiliuką;.kaip žvė
ris’sėdau valgyti. ’ ' :

v Naujoje draugijoje./

Vieniem tlviem pasilikus.' ~ SuŠau- 
dymo“ atgarsiai.,— Kti ip. šautlb? —. Bal- 
sus- wviclW(UĮ”- — Laųkirine daugiau] 
Svečių. —' žemyn. ! asfaltų! — Svečiai| 
iš^Chiirkovo. — Atvykusius “ietimi.”

Sargai liepė tifiuns igaltn IFr’. . . . ’ A ! . ' 1 •

rT> - ' ’ .' ‘ • I .

-/Laimingi žmones — sakoj ■ i

v ■ 
čia

KLAIPĖDOS ALBUMAS.
■ ' 'y - '

Indomiausias ir svarbiau1 
sias lietuviams šių dienų įvy
kis yra Klaipėdos Kraštosu- 
si j tingimas su .Lietuvą. Da^ 
bar visi norėtu pamatyti 
kaip išrodo Klaipėdos mįes« 
tas. Kaip, srykis “Darbinin
kas” turį Klaipėdos miesto 

. Albumą. Skubinkitės isši- 
rašyti. Kaina 50c.

NORTmSERMAN 
LLOYD

LAIVOKORTĖS
'S — P e r t c ‘ ■

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

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

t ' . •

. L1N1JA 9Broadvay, *;2®BiLIETUWį _ J
A HAMĘURGĄML!AwI 

ARBĄ LIEPOM “1 
VAŽIUOKIT VISI PABANKIU IB 

TIESIU KELIU
Lietuviai važtuojautį Pfliąvę aplen* 

‘ kla lenkų juostu (koHdorą.). Visa trečia klfr . 
' są padalinta į kambarius ant 2-jų, 4-rių ir $-nlŲ 
lovų. ' . ■ ’

SPcciialiate Kaišau IŠplaitkimitii
B-S. S..LITUANIA—..... .Lapkričio 1 

S. S. SOtOTIA..UplniUo 14 
^ew Vorko ir Bostono į Hamburgu ?103.50, , 

1 Pūliavo. §106.50, l Libava ar Memelį 107.— 
9 K Bostono l New Verkę per Fall Rlver Liniją. 

KrelpkitSs nrie vietinių agentu,

(1\

> J

pro.duris.
.— Kodėl? . •.

i--Negerai, sako. /
Darosi baisu, aišku, tai Su-Į 

tardymas. (Įgimta vienus šą- į 

lia antro prisiglaudę. Mano, 
kaimynas rūke be galo;' aš- ne- 
Tūkaiitis. ’ Miegas ne^mf, Via 
galvoj ktiš ims amtais, kur išū> | 
jo, kurib' nešenai; via; buvo,j 
J uk imies tiktai nėščią ten 
nppapūolėįmk Madiniisį wlde« 
tų rašymas IntvRteismimMcms- 
tąs tas proletarą teisimišl Ir 
kaip jie spėjot tiek tankintą to» 
kiu. t rumpu laiku^įržitati l Iš , 
viso pora valandą; nereikią nei 
tardymo, nei. Itadintaką, FriN < 
ėjo kokia uilanda, tetai girde- *

X
Z

l ll

| • y .. , -,

mūs paimti.” ' Tuojau-visi su- 
tauta Margai lūkiu: “Viri kel
kitės I? apsirvukita Wta*L e'ls*" 
te ’ Cliarkovanvmikita; visus 
tartauta’".'. V'-/ /

Ar jai .iš tikro- Chdriiįovan! 
lmdel,- tai naktį? Negali bxilį< 
■itai ritamu į riptįrduk .trauki- 
niui suvL.mmįkšetata ■ .. - 

Duris atrakino. Priėjus pil
tas koridorius ratu Imnirmieidų; 
Pradedu iš sąrašo patikti pii 
Alenui • 

v*? '

Jta

ksis. Kas 'nivūnsita^KėlltitesĮ eina! riųa
• »

- 5C

■ ■ ' ■ ;

GREITĄS IR PUIKUS JŪRIŲ MILŽINAS-LAIVAS
• '■ ' ■- ~ y - ■ t '•

Jeigu norite huilsyt LlhUivą šlitk Kalėdas iirta hnkvivht iŠ
komis Tėyy nPs, negaišo . pasirinkt jjvekesnl, iBdoš-nt arba; imikosnį ir j 
smugesnį hta-ų. JūvU).■ -inriij MiBinas, negali to gaut daugiau,
už iihiigiist (UdoŪ IJutūbariaU atskirt knjnlmrial/'iHnmiiis arba šeimynoms, 
.dhieli iliiny.s, soelniės svetainės jmtkųs lė.'taiirijs valgai,-inraų inal«la» 
įrin. vntnrnaynms 'ir risakl Ir kollaitjuto, pu ųria|iucii Sto

- ririiMų VnLtijų Valdžios. ‘.

Tft- pnri inuiirimvlnnj h* imtogumį jmuslto iv ant kitų girihh.dkte* 
Ūų S. VĮ .V?tl,ta6s kiivy. Kvliiiudle per Syutlmjnptėn ūrlnt’Bivmott, B 
Imi'linijos ugentai hritairės saugių kįjhSny i nainu^

?* ' ■ lmL treita''' kh'Sos kulnų IrŲty ■ihformiivlją faSykitou .

■ ’ / / ; : UNI^ED STATĖS LINES
45Broadway, ' • KdwYorkOity

Lokalini Agentai visliose m lemtuose,
• • . ’’ /Vaitautai Opevauirial dri . ‘

UNiTED STATĖS SHIPPING BOARD

31'

f

9

A

*

■w-.^ll

♦

vis.su
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KAS GIRDĖTI LIETUViy'KOlONlJOSE
LĄWRENCE, MASĄ

Musu kolionija rengiasi/prie u- 
bilėjaus. Jau programas |sudary- 
tas ir skelbiamas, štai tasai skel
bimas, ■ . •.

1898 —--------•■••••-'■-------- 1923
SipABRINĮS^HTBILLTtT'Š

25 metu sukaktuvių nuo sutvė
rimo Paapijos.

Š v . P m n ’c i š k «.td 

Latvrence, Mass. /

Spalių 29 irLapkričio 3 — sodini
mas Jubilėjaus paminėjimui ir 
atminčiai medžių, koplyčios kai- 
ne, uPalangoj.” Malonės kiek
vienas parapijonas-ė pasodinti 
po vienų medį. Tų galima pada
ryti ir per kitų asmenį , 

Lapkričio 6,. 6 vai. šv. Mišios už 
Kun. Žebri ir Pamokslas. 9 vai.

—Šv.Mišias;už-Parapijostverė- 
jtis, palaikytojus išmirusius..

. 7:30 vai. vakare -— Prakalbos 
— Kun. šeštokas, P. Gudas. — 

Lapkričio 9 ir 10 —- Parapijonų 
Išpažintis.

Lapkričio 11 dienų, 8 vai., 9:30, 
11:00 vai. Parapijonų . Šv. Mi- 

^šiesMt'GSomimij
6 vai. vakare — Parapijonų 
Bankietas.

JUBILĖJAUS PŪRAI Nov.-Lap- 
krieio 16, 17, 23, 24; 26-30 dd. 
Musų parapijos. garbe reikalan- 
ja, kad visi Parapijonys baig
tų Bažnyčios statymo aukų. 
Pripildytų savaitinius konver- 
tėlius' ir nepailstų veikę. ir au
kavę. .

Rengimo Komisija: . 
Kun. F. A. Virmauskis . 
Povilas Cibas 
PetrasAurila.

PHILADELPHIA,PA.

Liudėsis,
r '

.. .Mirė * Kazimieras DaŠkauskas, 
46 metų, palikdamas*dideliam nų- 
’liildime savo moterį ir brolį.

* Velioni^ gyveno po no. 130 Mb- 
Cilellan St,, Phila, Pa; Iš Lieuvos 
paėjo Kaumrrėd. ~ir ■ apskričio, , 
kaimo Pamituvio, parapijos Ve- ' 

v Jinonos, Stakių . filijos. Velionis 
pasirgo dvyliką dienų, liga — 
“šaltoji amoni a.” Velionis per 
nekuri laiką dirbo ctikernėj. Vi
siems buvo gerai užjaučiantis, i 
Ant paskutinio .atsisveikinimo už
dėjo gyvų gėlių bukietus. Kviet-

’ kaį buvo du, nuo darbininkų tos į 
dirbtuves kur velionis dirbo, su 
užrašais: “Atsisveikinimas dirb
tuves draugų, Su Dievu ant visa
dos.” Anglų kaboj*. ”Sympathy 
of McCanhan Stigar AVorkers.” 
Ayeimnlpnkmio/^kviMIfų^lnivor 

komitete sekančios ypatos: V. Ba-
- ranatiskas, J. Vania, • Vik. Bart

kus. A. a. K. paškauskas mirė 
spalių 18 d., palaidotas 23 d. spa
liu, iškilmingai bažnytinėmis ap
eigomis, šv. Kryžiaus kapinėse.

• l

t

renokitSss visi,
♦

IŽ D. Š: Lma kuopa rengia 
milžiniškų vakarų, kuris atsi
bus lapkričio 4 d. š, m. pavapi- 
os' svetainėj ant 5 Jos gatvės, 

So.t Bostone. Pirmu kartu bus 
statomas Bostone puikus ir 
juokingas veikalas už savaitės. 
Tasai veikalas -tai e -G'Elgėtii 
Gudrumas,’- komedija . 3-jų 
Veiksmų. Tai-gi gerb. malonė
kitskaitlingai atsilankyti, ana 
minėto vakaro, nes užtikrinam 
kad. būsite patenkinti, o juokų 
tai pilnas kišenes prisikrausite, 
nes tdi. juokingiausias vakaras 
kokio dar Bostone nebuvo. Prie 
tam bus ir kitokių pamargini-' 
mų, kaip tai piano skambint- 
nimas, smuikos griebimas, eiles 
deklemaėijos. Veikalų atvai
dins L. B. S. 1-ma kp. įęabūs lo
šėjai. Tikimės su tamistomis 
pasimatyti ant minėto vakaro.

Kviečia Rengimo Komisija.
.. . ♦

TIK U Iš LIETUVOS
Tik kų iš Lietuvos esame gavę 

maldaknygių ‘f ŠALTINIS. - * Yra 
tai didelė maldų knyga. Turime 
net kelių kainų; |2,25, $3.00 ir 
$4.25, Kurie norėtų, tai tepasi* 
skubiną, nes mažą! jų teturime.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

DR. A. J. GGRMAN
(GUMAUSKAS)' /

D A N r I s T A S

-------------------- -—.........—

Gudrumas
KOMEDIJA TRIJUOSE VEIKSMUOSE

BUS STATOMA LIET. DARĖ. KOOP. SĄ-GOS1-OS KUOPOS 
: *1 ■ 

, 4-tą, d.
7:30.vakare ’ ; 

ŠV, PETRO PARAPIJOS POBAŽNYTINĖJE SALĖJE

Penkta Gatvė, South Bostone.

ĮŽANGA SUAUGUSIEMS 35 CENTAI; VAIKAMS 10 CENTŲ

Vaikai be tėvų į svetainę nebus leidžiami.

Ifas žino,’ kas matė Lietuvos ubagus, tas gali suprasti, kas 
per komedija galės būti. Juokų bus tiek daug, kad kiekvienas 
yra prašomas sayo pilvų ne su vienu, bet sa keliais diržais su
rišti, kad netruktų, Kurie turi papratimų juokdamies verk
ti, tai lai nepamiršta pasiimti keliolikos nosinių, nes gali nuo 
ašarų visas sušlapti.. Nepamirškite tatai, kad tokio veikalo dar 
nei vienas nėra matęs. Taip-gi nepasivėlųokite, nes kas pirmes
nis, ia& bus geresnis.------- -------------- —----------____ _

Kviečia visus L. D. K. S. 1-ma KUOPA

PLENTOJA DIDŽIĄ STOTĮ. n _ S?
4

f So, Bostone Galt arba Cotv |BOSTONO Į LIETUVĄ 
Pastiire tapo parduota ir čia Į ’Pastiire tapo parduota ir čia

Tel. Brockton 5112—W.

(Kampas Broad Street)’
705 Main St., Montello, MMl,
■■MBMMHiMBaaMMiBHi

GEORGE H. SHIELBS
ADVOKATAIS

811-8121 01d South Building 
204 Washlngton Street 

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

Gyvenimo vieta 
10Winthiiop Stbket, Eabt Bobton 

Tel. East Boston 152—J.
Tel. Mala 2483

r

m 8a Boeton 370 1

J.MACDONELL,M. D.
MMialNM «r HMkHIML I
Orrso VAPurooė; i

BtEįIl lkl 0 vaL. Pa platu nw 1~HL' 
- Vakaraji nuo fl iki %

6M lrQMlway, So. Boatnu i

NASHUA, N. H.

Spalių 21 d. “pasišėrę” savo 
. .Hūdson’ą, pasiėmę visą šeimyna 

h’ porą, jaunų vyrukų, S. Čirvins- 
Į<ą ir J. Manasą, leidomės į Na- 
shua, N. H. Diena buvo labai gra^ 
ži ir važiuoti buvo malonu. Gam
tos rudens .grožybes daro ' ypa

tingą įspūdį. Lapeliai nuo mede
lių krinta, visur f sausa, ruduoja-; 
lik krūvos ubuolių supilta pakelė
mis laukia kada ateis suimti jii 
locninhikas. . • .

Iškeliavome iš Worcesterio 9 
..vai., o 11 vai. jau buvome Na- 
shua^ važiuojant man. vis rūpėjo 

, kad suspėtume nuvažiuoti nors 
ant sumos į Nashua, Hėtttvių baž
nytėlę. Tad sustojus pas bažnyčią 

. tuoj ir smukau, bet jau biskį bu
vo perVėlu. Pamaįdas laikė sklfe= 
pe, dėlto kad viršus pertaisoma. 
Žmonių prisirinko’ neperdaug, ir 
tai. daug svetimtaučių ; sumai pa
sibaigus tuojaus ir išėjo daugu
mai Pamokslo klausyti pasiliko a- 
pie‘.25O; . •

Po pamaldų išėjus tuojaus pa
mačiau P. K. Nadzeiką- Jisai ma
ne vos pažino, bet aš jį tuojaus 

. pažinau. Mums: bekalbant išėjo ir 
.jų klebonas kun. P. P. Daniunas. 

‘' Aš pasveikinęs aukavau nors ma
žą auką ant bažnytėlės ir mel
džiau ka parodytų vidurį. Klebo
nas liepė ponui Nadžeikai kad pa
rodytų, taci p. Nadžėika nusivedė 
į vidurį mus visus, Bažnyčios vi
dus labai piiikiai ištaisytas, sudė- 

. tos Įdėto medžio grindys, nuda- 
žytos sienos, siivesta elektros švie
sa (pirma nebuvo elektros), žo
džiu sakant, labai puikiai ištaisy- 

. ta Nashua lieuvių 'bažnytėlė.
Lapkričio 11’ d. bus inėjimas į 

naują bažnyčią.'
Po apžiūrėjimui bažnyčios nu

važiavom pas poną K. Nadzeiką. 
P. Nadžėika parodė savo stabas, 
puikiai įtaisyta, pagal naujausios 
mados. Paskui nusivežė į restau
raciją ir užf undino mums po kara
liškus pietus. Tad mes tarėm pp. 
Nadzeikams širdingų ariu už pui
kų pavaišinimą. ..

Taipgi aplankėm ir Tamulevi
čius,ten taip-pat- maloniai priė
mė ir surengė puikią vakarienę.

; ' Nashua lietuviai yra malonus ir 
priimni, rodos niekad sti jais ne- 
persiskirtum. Lietuviij ten randa
si daugiaus tūkstančio, ir dau- 
giausiavilniečiai.

Yra šv. Kazimiera Draritgija 
. it turi narių 470; turto apie $11,- 

f C000; dar yrą ir dąug kitų draugi
jų bei kuopų. Tad reiškią,, kad Nar 

. ųhua lietuviai organizuoti. *jątl- 
niiiio, ypač merginų, aju yrą gana 
gražus,būrelis, tik joms reilda ge- 

■ ra vadd??kuris galėtų . datig naų- 
- naudingo nuveikti, ypač dailėje. 

. .- Darbai ten/eina- gana. gerai,;
kaip sakė p.. K N/ ’ Katalikai su 
klebonu gerai sugyvena, ir išties 

. turi angy venti, nes matosi jo dar
bų . vaisiai. Garbė Nashua klebo
nui ir ieuviams už sutaiBymą pui
kios bažnytėlės. , ■

. . , J. M. VieraitK

CLEVELAND, OHIO.

Visi choro nariai malonėkite 
susirinkti ant repeticijos utar- 
ninko vakare spalio- 30 d. dėl 
nekuriu priežasčių. *

. Choristė.

Yra svarbus lhiškas iš Lietu
vos dėl Juozo Bružinsko ir Ma
rijonos Petrauskaitės. Malo
nėkite ateiti ir atsiunti arba at
sišaukite šiuo antrašu: Lith. 
Sales Corp., 414 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Susipažinimo koncertas.

Įžymiausi lietuviai muzikai 
artistai: Jonas Čižauskas (ba
ritonas) ir Marijona Čižauskie- 
nė (coloraturo soprano) duos ; 
koncertų nedėlioj, Lapkričio- 
Nov. 4 dienų-, 1923 m. Šv. Jur
gio parapijos Svetainėje, Supę?' 
rio’r Avė. ir Kast 67-ta gatvė.

Gerbiamieji Lietuviai j—
Maloniai užkyiečiami .visi 

Lietuviai Clevelando ir ąpielin- 
kės ant*šaunaus Čižauskij kon
certo.

Nesykį ainei4konų laikra
ščiuose kritikai pavadino gerb. 
M. čižauskienę “Lithuanian 
lGalli-Curci,’, Biri savo aukštu 
skambančiu balsu užžavėjo di
džiausias minias žmonių.

Gerb. j. čižauskas yra įžy- 
miausis tarpe lietuvių barito
nas, savo puikiu išlavintu bal
su daro giliausius įspūdžius.

Gerb. Kleb. Kun. Vilkutaitis

PUIKI VAKARIENĖ.
• k

Surengė Lietuvos Dukterų 
Dr-ja po globa Motinos Dievo 
vakarienę -ant 7-tos gatvės pa
rapijinėj svetainėj. Svetainėj 
svečių buvo pilnutė svetainė* 
kad kurie iš syečiij biskį pavė
lavo tai. jau sėstis neužteko sė
dynių. Ant tos vakarienės bu
vo gerb. vietinis; kun- Urbona- 
vyčius o už valandėlės, atvyko 
ir gerbiamas kun. įu^kaitis iš 
Cambridge, Iš vaikų susidėju
si puiki, orkestrą labai puikiai 
pagriežė pa vadovyste jauno 
vaikino Stravinsko. Orkestrą 
susidėjus buvo apie iš - 12-kos 
vaikų. Ant tos vakarienės at
silanko buvo Petras Akunevi- 
čius su savo žmona, kurie paau
kavo gražiausių kvietkų dėl 
stalų ’ papuošimo. Teipo-gi 
kvietkų paaukavo Lithuanian 
Furniture Corp. vedėjas Anta
nas Ašmenskas.

.kalbės apie muzikų.
Griež smuildnnkas N. Neve- 

rauskas.
Įžanga 50 ir 75c. ypatai. 

. Durys atdaros nuo 7:00 vak. 
Pradžia 7:30 vakare.

Širdingai kviečia"
Rengėjai.

- »• - X

• v

GARSUSIS MEDIS NU
VIRTO.

Jk

Stasys. —l Juozai, kodėl tavo 
pakaušis plikas?

Juozas: — Dėlto, kad plaukai 
ant proto neauga. . •..

Stasys: — A-a, tai ‘dabar žinau 
delko moterims imt smakro neau
gą barzdai t . '

«.

_4

'a^^Pnii^ipelieĮięTriiiŠmii.
Nejauk Ugi to, kuomet’Jau busi prU 

vcrutus-.- ulkigulti. I»» BunklUu dienos 
. darbui, suso rapkotrir kojfttu ,lr pečium 
nUttjk iiuiengvlnlnii)! *.

. ŽibOįus, kuris <Hrbi Mii*Si»Vp musku
lui?, ncįm’l Imti strgiuičfu, .Vumi&glnkll 
r*fa-tiMlhriu feitriutf tfluuitouar vh-uu. 

«. nvepgkJte skūudiuntj j^čiii IbiHegfiuu 
Cit] siinurltĮ. Palu-įasp^lUrltriitalko 
nvelkn» huoueA terol* |iuU<Jtyjef

1
.80e.-lr • Tik. u* &ukft Mptkkosr.

kas geležinkelių stotis. Tai bū- 
;tų panašios stotys į New Yorko 
garsių Bush terminai.. New 
Yorko bankierių būrys ir kele
tas užsieninių kompanijų tuo- 
mt yra' užinteresųoti. Galt 
Bastūre turi 350 akerių žemės- 
Pajūryj^ čia pat didžios prie
plaukos, kur didžiųusi jūrų lai
vai gali atplaukti. Čia at
plauktų didžiausi pasažieriniai 
irpreldiiiai laivai.1 Pasalžreriai' 
■ir prekės galėtų tiesiog is laivo 
eiti į traukinius panašiai, kaip 
Liverpoolyje ir Southamptonė.

Pašto siuntimai iš Europos 
čia būtų gaunami viena diena 
ankščiau, negu Newz Yorke ir 
dviem dienom ankščiau, negu, 
Pliil-adelphijoj ar Baltimorėj.-

5

___ TeL So. Boston 8SI! f 
mtuvys dantistas j ; 

DR. M. V. CASPER \ 
rASPARAywrmr______  L

lAlkinai perkėlG ofIsą po Mn, i
42t>BBOAuvvA'r, So. Bobtom, kaba j' 

Ofiso Valandos: j
N«o 10 11d12:30 ryte Ir n» Iš*) S 

iki S ir nuo 6:80 iki U v. rak. S 
Ofisu uidarytu subatos vakarai! -8 

Ir nedSIIomla. ®

PABSIDUODJ NAMAI 
—6šeiraynųrpopenkiskambariūs, 
su vėliausios mados įtaisymais. 
Rendų neša į mėnesį $180; nuo 
gruodžio 1~ d, randų bus $210.00 
į mėnesį. Kainų $18,300.00.

Dorchester’yje, 3 Šeimynų medi, 
uis namas, po penkis kambarius, 
apie devynių metų senumo, su ve>

ša į mėnesį $114.00; kaina $12,- 
700.00. -

Delei platesnių informacijų 
kreipkitės pas ;

F. A. ZALESKAS,
395 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. S. B. 2340. (3)

PER LIVERPOOL

i Aliejų. Varomų Laivų:
SAMARIA ............ Lapkrlčo 6 
AVSONIA .... .. .Gruodžio S

Greitas patarnavimas į Lietuvą 
ir į visas Baltijos valstijas. Pui
kios vietos, geras valgis. \

Taipgi iš New Yorko, ypatiškal 
prižiūrėta kelionS į Lietuva, ir vi- 

$ sus Baltijo’s valstijas kas ūtttr- 
ninka ant trijų marių milžinų, 
su persėdimu Southamptonė

MAURETANIA, AQUITANIA, 
BERENGARIA.

Taip-gjprėguliariai išplaukimai 
tiesiai į-Hamburgą ant naujų alie
jumi kūrinančių laivų. 3 klėsa t 

Jg Pillavų $106.50), (i - Hamburgu 
$109.50. Kares taksų $5.00. .

CUNARD piniginiai orderiai iš- į 
mokami Lietuvoj, greitai, užtik- ( 
i'intai, gerai.* ’

Dėl informacijų kreipkitės prie ( 
vietinio agento arba į. Į

S THE CUNARD ŠTEAM SHIP į 
COMPANY LIMITED * . ' 

126 Statė Sreet, JK. . . ' Į
Boston, Mass.

• Z

J DR. L. GOLDEN
Bostone: 99 Green Street Roxbury: 16 Crawford St. 

netoli Warfen Street 
Valandos: nuo S Iki 9 ryte; 1 iki 
2 ir. 9 iki 1 vai. vakare aptlrt' 

■ pėtnyčios- it, nedsidtenio vakarų.
Telefonas Rosbury 0131. 

Ų KArnu Aketę; Rvsv, Lenkų .ir LTETtrvrų K&cbomis.

į ■ Valandos : 3* iki 4 ir 7 iki 8 P. M. 
i Apart bėtnyčlos Ir nedėldienio 
I , vakarų.
* ’ Telefonais Hayuiarket 2288.

♦ -

t

AKIŲ SPECIALISTAS 
Mfe W. BROADWAY 

VALANDOS: Nuo 9r. 1M7 ▼. vak

PARSIDUODA
Kas norėtų: pirkti jaunų slyvų, 
gružių medelių pigiai, lai atsi
šaukia 3 Rowe’St., Dorchester, 
Mass.' (30)

t '

PARSIDUODA MĖSINYČIA .
Nuo senai išdirbtas biznis,, grosęr- 
jiė ir mėsos krautuvė,turi -būti 
greitai parduota už pusę kainos 
kiek yra vertas. Preke $1800. B. 
Kontrimas, 120 Marine Road, 
arba-A. Ivaškevičiaus ofise, 361 i 
W. Broadrcay, So. Boston.

n ' Š

^5

- - - --- ----------------------------------:

;i DR.GEDVYLOS i
i! TJKRA LIETUVIŠKA T REJ 0N K A !•
i!
V

fd X’.v• .•• »• ••-•»»« * . .ę»,L DOllKU
jjį Jidziausias Įvairumas visokių gyduolių, lietuviškų Žolių, perfumu, eirkš-
V lių dėl moterų ekstraktų ir t. t. ‘ Katalogas prisiunčiamas dovanai,
u- .....................
v •
e.

v

< • V 
!

--------------- i!.
i 

ucrvų, Įvriiu.” J J 
..,•.$1 lionka v. 
valytojai ir’ N 
. ..$1 bonka

Katalogas prisiunčiamas dovanai.’ K 
-aSUl i visas dalis pasaulio. Adresas ; <

■ GOODtVILL DRUG COMPANY . ' • S
’ Detroit, Michigan. <

50 centų.
3r. Gedvylos, MOTERŲ TONIKAS—vaistai sustiprinimui nervu, krau

jo ir viso* nusllpuejusio moteries sudėjimo........ ‘
Or. Gedyylos STOMACH BITTERS—geriausias vidurių, valytoji 

” sveikatos drangas______ _ __ ________ _________

Tibinnčėūn visokius, vaistus per pa&Uį i visas dalis pasaulio. Adresas : 
. i

į i 1.2015 Jos, Canipan AvenUe,
r

; Į

*

f;
................. ...

5
 Tel. So. Boston 4000 į ’

DR. J. C. LANDŽIUS i
I LIBTUVIS GVDiTOJAS IB H 
H CHIRURGAS. B
c 60«BROADWAY, i 
H BOUTH BOSTON, MAM. į
S (KaapaB G St Ir BroadwayJ ri 
$ VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—8 g

NAMAI—MDRGIČIAI
Parduodu namus k parūpinu 

mortgičius.1Visais pirkimo, par
davimo-ir: įvairiais kitais reika
lais kreipkitės pas manę.

A.F.KNEIŽYŠ,
494 Broadway, So. Boston, Mass'. 

' -' Tel. B. B. 0770

Cambridge’iuje prie Harvar
do universiteto nugriuvo sto- 
riškass medis, po kuriuo Jur
gis AVashingtoh prieš 148 jnetų 
paėmė; vadovystę ant Amerikos 
kolonijaiių armijų. Tas medis 
jau buvo padžiūvęs. Kai dar
bininkai buvo,.pasistatę kopė
čių prie to medžio ir norėjo ge
nėti nudžiūvusius šakas, tai me
dis griuvo iš šaknų. • .' I

MINĖJO SUKAKTUVES.

Bostono umvGi’šitetas perei
tų pėtuyčių minėjo 50 metų gy
vavimo sukaktuves,
s ' . * «

■ ’ ■ R-;- i . ; ’

ŠUO IŠGELBĖJO.

AVMtbūme aut Forest ŠLlnv- 
: vo -ištikęs Tiaictį gaisras. . Ugt- 

. nf pajuta šuo 4 r padavė Jernių.' 
įmonės nubudo n: pajntu KeM 
degančiame name, Tai visi dar 
suspėjo išsigėibėti. ^Nuostolių 

' už $15,000 padaryta. .
- ’S

New I 

ENGiftNDl 
COKE Jr ___

y pa geriausios anglys ir labai 
' ' tinkamos kūrenimui namuose.

NwŠic»Įii6Cčl6i ’ ■yra Įdėtas,4 švarus ir sausas 
w : kuras. Pelenų turi mažai,

' lengvas kūrenti ir negadina
pečiaus -grotų. ’ 

MAŽL-DIDESNI-DIDELI

New England
111 DĖVONSHIRE ST., BOSTON, MASS.
Main 8$32 —TELEFONAI- Main 2723

K.

JAU TURIME LIETUVIŠKŲ 
ŠOKIU ORKESTRAI 

FOLIO (DALĮ) NO. 1.
Talpinanti 81 popuerių lietuviš

ku šokiu . Šiems . instrumentams: 
1-mai Smuikai, 2-rai Smuikai, 
Bassui, Violenčelėi, FleitdVKlar’ 
iietui A, 1-mam ir 2-ram Korne
tui A, Trombonui (stipriausiam 
balsui)’, Būgnui ir Piano akom
panuoti. Kaina kiekvienos rūšies 
50c, Piano akompanuoti $1.00.

Visos tos dalys šioje knygoje 
tinka ir koncertinai, kaip ir kiek
viena dalis atskirai orkestrus rak
te. . J .

Tikrai įsigyk setą šitų gaidų, o 
būsi pilnai užganėdintas.
GEORGI & VITAK MŪŠIO ČO. 

4630 South. Ashland Avenue 
CHICAGO, IL'L:

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Vincas ZaleckaB,

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

146 Bowen St., So. Boston, MaM, 
PROT. RAST. — Antanas Macejanai, 

450 E. 7-th St., So. Boston, Manų 
FIN. RAST. — Juozapas Vinkevičiui,

906 Ę. B*way,. So. Boston, Masą
KASIĖRIUS — ėdrius Zalieckas, , 

807 E, 9-th St, So. Boston, MaM
MARŠALKA — Aleksandra Jalmoka^ 

115 Granite St, So. Boston, Mass, 
D. L. K. Keistučio dr-]a laiko mSne> 

slnlns susirinkimus kas pirmų nedal' 
dieni kiekvieno mčneslo po. No. 694 

AVashtngtou St,’ Boston Mągs, 2:30 po 
pietų. Ateidami drauge ir naujų mi
dų au savim atsiveskite prie musų dr> 
los prlražytL

MV. JONO EV. BL.PAŠELPHrai 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRMININKAS — J. L. Petrauskas,

- 2S0 Gold St, So. Boston, Mass.
ViCE-PIRM. — Kazys Ambrozag,

492 E. 7-th St. S?. Boston. MUM 
PROT. RAST. — Julius Savickas,

111 Bovven St, So. Boston, MaM 
BTN. RAŠTININKAS — J. Švagždys,

171 W. 5-th St, So. Boston, Mass, 
KASIERIUS — A Naudilunas,

885 H. Broadway, S. Boston, MaM 
MARŠAT.KA £ Zaikll,

-7 Wlnfield St, So. Boston, MaM 
Draugija laiko suslrinklmua kas. trečia 
ttedėldięnl kiekvieno mčneeio, 2-ra vai. 
po pietų iv. Petro parapijos salčj, 40S 
B. Sertath St, South Boeton, Masu.

IV. ELZBIETOS DRAUGIJO* 
HARTFORD, CONHEOTIOUT 

VALDYBOS ADRE8AL

į) ’PIGIAI . • J
A 3: Minyiių*. 17 kamteių visi intaišai . (iiii-n
| pToycineiits) ir elektrą šviesa : su gaml^iiim dėl 2V« 
O antomoMln^ j)i^kė tik? $2}W> piešti, Dėl plik V 
S tesmų^iiUi kreipkis į " -
I; : ‘ A-IVAŠKEVIČIAVS OFISUS < ■ i
y 361 West Broadway, Telephone South Boston 0605, v 

. a/. M ii*
y 110 JČrembui BtmV Roopr 508,;W«^hone;-’lite3a’u

L

« TOENINTetlB .

LIETUVIŠKASSANDĖLIS
visokių žolių, Šaknų, žiedų ir it,

PalangostrčjaUkivKOa,, puplaiškiai 2’t 
q.. iuuminėllal 20c., Liepos. Žiedai 4.R&,. 
Parušųnčlus 2tk’r, Senesų ųnk§fuWs dėl 
vidurių iluosavinio i0e„ PClhĮios'Ioc,, 

nuo nef'U išgųsties. beniigčs, gal-' 
vos skaudčjlmci it ausyse užtino 75c., 
luo reųijintlMno BOc., nūo strėnų skau- 
liejimo 50c., kadugių uogų svaras 25e. 
Visokios tolčs yra pakeliuose su liotu- 
vlškals nurodymais kaip anuos vartoti. 
?,oiių katalogų sluiičiąme 10 tentų. 
Ątatdų knyga,.Alukso mtbrčUSi” .TliMčs 
spandimo, prastu updftru TBti .skūvliUų 
iiijO. ceiūiotdė apdarų nVaiui- 
kelis, skutos apdaru. $1,251 Kantiškas 
11.50; Gytėaimnš šventųjų, apdaryta, 
17,00.. ’

Vaistai nuo kosulio ir Astirmos $1.75 
iiž bonkutę. Ui prisiutimų vokuojame 
lOc. viršaus ant kiekvieno $1.00 
helkalftujame agentų visose apyjęąMo* 
*’• \ M. ZUKOTŪI,.

lUVii Mvrtrov, ivumuuuo, Aciupuunu mani, v jg.. w i S
‘ ' »WĮW»’«Ws KOCMmrj N* >, į

Elsb. MielniklenB, plrmlnlnkS,
- 44 Oedar Št, Hartford, ObnU.

O, - Lablčklenč, vice-pirmininkC,
96 Sheldon Street, Hartford, Conu.

P, Lablcklenč, iždininke,
44 Madison St., Hartford, Conn. 

Marijona KatknuskEiitę, žiu. raštininką
16 Atimtie St, Hartford, Conn, 

R. PundtlenS, prot raštininku
19 Walcott. St, Hartford, Conn, 

Sio« draugU oa susirinkimai būna k*g 
antrų nedčidlenl kiekvienų mčneelo, 
baltaytlnčje salfije,

* v. ozacKRO r. a taurai 
80ŪTH BOSTON, MAM. 
VALDYBOS ANTRA4A1

---~ ■’ *-

PIRMININKAS - VL PatdatttkM 
814a 8& St Tel. So. B. 8835—M.

VICE-PIRM. J. JaruMa, .
E. 6431 St, So. BOrtOft M*M 

PRGT. RAST. A. Janušoni®, ;
1426Columbla Rd.-, S, Bo«tonyM*M 
RAST.. K. KHkla, :.

■ ’ 428 K. 8-th ąt, Bo. Bostorų MaM 

IIDININKAS — K Svagkdts, .
. „ 111 Bowėu Stf M ū«ton» Hm 
TVARKDAmS - B LauČk*. _ 

893 K, Kiftb St, Sa Boetou, MaM 
DRAUGIJOS anraiat reikale —• _

' MMį Brmvrtjt ge^ttoėtou, IUm 
Draugija tavo wu*lrlnkunu« buko »» 
nadždlenj kiekvieno mtoMlu l-iaa vaf
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