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Krttlffitl tnri snpmti, kad jų 
aukos k pasiiventimat dėl katali
kų spaudo® mtiprinimo bus ma- 
loneania Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir. žmonėms nąudingesnifl, t 
negu pirkimas bažnytinių indų ir , 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi»kunigai, tu-

- ri skaityti tar savo didžiausiu už- - ’ 
daviniu..

Vyskupas Kiliau.
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pasitikėjimas savo jėgomis ir 
kooperacijomis. * Kooperacija 
y^a-tm-ttkra^hūRlnbd
Uų iŠhandptias.. Kooperacijų 
yira modemiškas demokratiš- 
kas būdas aprūpinti savo irie- 
dižaginius reikalus. Koopera
cija yra pagrindas naujo sure- 

talistinio surėdymo. Kapitalis
tai tol bus drūti ir neįveikiami 
kol darbininkai bus silpni ko- 
operatyviame veikime, kol .jų 
kooperacijos eis taip, kaip ik
šiol. Steigimas ir išlikimas 
kooperacijų yra tikriausioji re
voliucija.— yra dėjimas pama
tų naujam geresniam surėdy
mui ir griovimas kapitalistinio 
surėdvtno. Kitokie liūdai grio-* « ‘ 
vimo kapitalistinio surėdymo 
yra bloginimas darbininkų pa
dėties.

Kooperatyvų centras duoda 
patarfenų.-* . Tokiame reikale 
reikiakreiptis adresu: Federat- 
ed Co-operative Societies, 203 
Converse Avė., E.. St. Louis, 
III.

GĄLI KILTI STREIKAS

WORCJ3STE^fes,--Stry1’- 

" karių įarb minkai pareikalavo, 
kad algos būtų pakeltos. Rei
kalauja po 80e. valandoj, tai y- 
ra 22 nuoš. daugiau. Teipgi rei
kalauja 8 valandų darbo die-

- nos. "
Strytkarių manadžierius piu

. tų pridėjimų $750,000 prie $2.- 
000,000 metinių algų. Kompa
nija nekuoniet negali tokių rei
kalavimų išpildyti, o išpildžius 
negalėti}^užsilaikyti?’'

. Taigi-gręsia streikas;
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■ KOOPERACIJŲ PASISEKI- 
z MŲ REIKALE. .
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‘ ‘. Veik’ nei vieno' mėnesio ne
praeina, kuriame negriūtų ku
riame nors mieste'kooperacija, 
rašo The United- Consumer, 
Amerikos Kooperatyvų Sųjįm- 

. gos opganas. Šitie kooperacijų: 
griuvimai neša dvigubų nelai
mę — pirma, žūva žmonių judė
ti pinigai, antra, gal dar svar
besnis daiktas, žūva žmonių
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Daugumas mūsų brolių lietuvių darbininkų griebiasi moks
lo, lanko vakarines mokyklas. Bet daug jų ir jokių mokyklų 
nelanko. Sėdi namieje arba kur prie stalelio su kazyrėmis. To
kiems patartumėm nusipirkti gerų knygų fe prie stalelio, vieto
je kaziruoti, vietoje džiovinti savo galvų be reikalo, skaityti 

■ balsiai gerų knygų. . —
Kad kiekvienas mūsų skaitytojų galėtų nusipirkti gero 

maisto savo protui, mes iš priežasties “paskelbto “D.” vajaus 
. r duosime progos kiekvienam lietuviui įsigyti prieinama kaina 

sau gražią knygelę.
‘ Kiekvienas, (pradėjus lapkr. 1 d. 1923) metinis prenumera

torius užsimokėjęs iš kalno savo prenumeratą, turi teisės gau
tu iš?‘Darbininke’’ skelbiamų knygų 81.50 vertės. Ypatingai, 
kiekvienam naujam, skaitytojui patartumėm įsigyti gražią iš 
Ketaus laikų aprašymų UBEN HUR.” ši knyga yra išvers
ta į visas beveik pasaulio kalbas. Yrą tai didėles svarbos vei- 

. kalas. Ji yra su gražiais audimo apdarais ir kainuoja $1»75. Bet 
kiekviens senas ar naujas prenumeratorius prisiuntęs už visus 
metus ‘‘Darbininkui’’ prenumeratą, $4.50, gaus tų knygą do-

’ vanų. ‘ .* _ *
Jeigu kas nenorėtų tos vienos knygos, tai pasiūlome jos 

vietoje kitas dvi gražiai apdarytas knygas: “DANGAUS KA
RALIENĖ arba padavimai apie, švČ. Panelę”, ir - ‘ ‘TRYS* KĖ
LEI VI AI: Krikščionis, žydas fe Turkas; šios dvi knygos kai
nuoja po $1.00, bet užsimokėjusiam už ęielus metus mos cluosk 
me jas DOVANŲ VISAI DYKAI. ?

b Dovanoms galima pasirinkti fe kiife knygų $1.50 vertes iš 
mūsų katalogo. Taip-gi maldaknyghj, kurių kainos šiame me- 
nesyje bus žymiai sumažintos, - Bus galimajas pirkti"pigiąu 25 

\ nuoŠ, ; ./■ .t.
. Taigi kiekvienas lietuvys darbininkas, turėtų pasinaudoti 

šia .proga, pasistengti užsirašyti tris sykius savaitėje einanti 
krikščioniškoje dvasioje darbininkų laikraštį ir ilgais žiemos 

. - vakarais penėti savo protų sveiku maistu. ■; " .
Šis pasiūlymas apima visus tuos pavienius ar draugijas, kfe 

Yie pa$ą atsiųs ^Darbininkui” pifeių visų metų $4,50 pmiume; 
. ratą: Gi Bostone ir apielinkėje $0.50. , b

Taigi į darbą!
? ^DARBININKAS’

366 West Šroadway- ,

*

. *
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SUMANYMAS GALI GRIŪTI

WASlllNGTONr’ — Suvieny, 
:nytų . Vafetijų vyriąiisybė gal 
būt atsiriauks nuo sumanytos 
konferencijos Ištirti - Vokietijos 
išgales „ mokėti reparacijas. 
bę^ufebuvo^pu^sicmr^My  ̂

gas, Ivurioųiis sutinka tokioj 
konferencijoj dalyvauti? Tas 
išlygas priėmė ir Anglija ir A- 
merka. Bet Francija išnaujo 
pareiškė naujas išlygas ir A- 
merikos valdžia supyko ir keti
na atsimesti nuo- pienuojamos 
konferencijos. *

NEGALĖSIANTI ^MOKĖTI.

; PARYWS. — Lotus Loh- 
cheur, buviįsis Francijos atstft- 
tymo m‘mi steris, pareiškė, kad 
Ifeancija negalėsianti mokėti 
skolų Amerikai. Sakė, kad A- 

liau turėsianti suprasti, kad 
skolų iš Francijos negali tikė
tis^ Amerika pasiūlė Franci j ai 
mokėti skolas per 50 metų su 
3 nųoš. Tai jei pildytų, tai. 
Francija turėtu mokėti per pir
mutinius, nitus daug įnaž po 
$200,000,000.. • Kad išgalėtų 
Francija tų siumg- mokėti, tai 
Francija! prišertų savo armijų 
Numažinti, ir tuos vyrus paleis
ti dirbti, turėtų liautis ginkluo
ti ir milijonus pilti ginklavimui 
Lenkijos, Rumunijos ir kitų sa
vo talkininkų. ‘ O to padalyti 
Francija geruoju nenori.

Louclieur . pareiškė, kad

GELBĖS VOKIETIJĄ.
■ y, ;; - *" * ■ « ■

AVASHINGTON. — IŠ Bal
tųjų Rūmų išėjo žinia, kad jei 
Vokietijoj ateinančių žiemų pa
didės badas ir. skurdas,, tai A- 
mėrika išties pagelbos . rankų 
taip,. kaip Rusijai kad padarė. 
Pienuoja pasiųsti' 50,000,000 
bušelitj kviečių, teeinu tai ne
būtu visiškai dvkai, o Beribiot- , , , r , •
valdžia, turėtų už tai užmokė
ti. - . ■ ' • '

I 
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METĖ STREIKĄ.

■ DUBLIN. — Airijos politi
niai kaliniai buvo paskelbę ba
ito streiką. Tai L493 streiki
ninkų nutarė streiką, baigti iv 
pradėti valgyti.

-- :__________i ' . . ’ 
SUMAŽINO KARČIAMAS.

RYMAS. — Italijos valdžia 
išleido parėdymų, - kuriuo kar- 
čiamų ir svaigalų krautuvių 
skaičius sumažinamas perpus.- 
Aprobuota, kad ant 1,000 gy
ventojų atseitų viena užeiga.

Krautuvės galės atsidaryti 
;ik nuo 10 vai. iš ryto šiokio
mis dienomis ir nuo 11 valan
dos šventėmis. ' Užsidaryti tu
ru 11 vai, laikotarpyje nuo ge
gužio iki spalio ir 1.0 vai. nuo 
lapkričio iki gegužio. .Prieš 
tas valandas ir po jų nevalia 
vyno i,r jokių svaigalų parduo
ti nei va lgyklose, nei h oteliuo
se, nei kitose viešose, vietose.-

. - ■ „■ ■ llt. •

NAŪJAS DEPARTMENTAS.

; AVAsmyimK. ^.yMdžhi 
plėnuo.ja . pwivgattiatiotl ils1-- 
part ūteirtus, - TuomŲ rūpinasi 
proz, (!poli«lge ir. jo. kabinetas.- 
^nelrnma, kad būsianti: įsteig
ta 'fenują, in ihisteri ja,, kuri už
siims švietinm w geroves rei
kalais. Buvo manyta sujungti 

' - t. ' .V,. V

bet taš^plėpas atmestas.
,’z Permainos daronins> kact siu 

' maži ii t va Idi ninln} ^skaiči ų, ir 
. tokiu būdu sumažinti valdžios

. r • . •

y . - -

. . Soutli Bo^ton, Mass
>
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NĖW YORK. — Iš Pragys 
atvyko čiorihi rusės Aleksandi a 
Archipenko įsteigti Vienintė ę 
pasaulėje moderniškų dailės 
mokyklų; Arcliipenko vragafe 
siausias šių laikų skulptoriuk 
Jis atvykęs pasakė: • {

“Europa suirus, ji sergą. 
Amerika sveika.1 -Ir jei dailė" 

turi eiti pirmym tai ji tik Aine- 
rike tegali. Ne\v York yra A- 
merikos širdis ir čia turi būti 
Amerikos dailės renesansas, o 
ilgainiui Neiy York turi tapti 
pasaulio dailės centru.”

PA F L, Minn. Gub. p# ą, Vaičiūnui • diriguo- 
Preųs buvo suspendavęs mies- jaut, padainavo apie 10 daine- 
to majorų Esslingų ir klerkų pų Choras matyti išlavintas 
Burkirkų. Dalykas atsidūrė g,erokai. Po dailių suvaidintu 
teisman. Tuo tarpu majoras yieiio vėįksma komedija: ” Kur- 
ir klerką\ I i kosi sa vo v i etose, *7.1 
Tai teismas pagalios; parėmė 
majorų ir klerkų, '.

PABŪGO RABINO.

NE\V'YORK. — Ku Kh:x
Kfen yra pasistatęs uz tikslų 
kovoti prieš Žydus; ■ Ta! /.ydųl 
pakvietė Ku Klux* Klano virši
ninkų stoti su rabinu IVise į de
batus.; Ku Khix. Kinu pabijo
ję) žydų rabino ir Atsisakė sto-:

....... . • , . , K ... H. ■ ’ - .? ' ' u

laivyno ’fe Ifefe ..(fepurtmeiiUriji!^ • ; <
■ ATMETĖ

RARA.-— 
m™t«s wnww .ši W <h*b?u? '■mj.specuilmi.u- 

... . ....................  ... ... tyclinR <iį<feli. Moiit .'fe?
SlaicĮiiš.' PnHtUyfinjj- litis ,.par’ jofns apKinCir7 Tą. atimanym®lauls? 4 baisy «hntUB«- 
duot! -kongresui? ’ fiaihmriius buvo padąvus’yąjdžm.'• •JF0d^-|^‘..'* ■ '
jųuhibjeijos depiritmenfes biri dahnr riuni^ę^ 
pa vestus. Tfešmgūnūr dcpifet- dol parlamento nepritarimo, jų . yUJęAVišKMs Kdtmadl^ 
Iiumtiii.. ■ ■ > v T... . jiiMHti. \; :;M rugsėjovai. laTia visiOm
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. Ž1VIOGUS-ŽVĖRIS

PERNARAVA, Kėdainių ap
skrities. Rugsėjo 24 d. Perna- 
-rmv^dmž^^ 
Pelutavos kaimo jaunimas, su
grįžęs iŠ bažnyčios, padarė va
karuškas, ‘ kuriose ne maža 
degtinės išgerta ir šokta. Va
karuškos įvyko ūkininko Jur
gio Arštikio namuose. To ū- 

— . ™ t -..

linių dvare, išnuomotam da
nams, Jdlo..didelis gaisras. Su
degė 2 klojimai su javais 1 kn- 
meth.utis, d kūgiai javų ir ke-

vaikinas, atitarnavęs savano
riu -kariuomenėje, gerokai i- 
kaušęs pradėjo kabinties prie 
kito vaikino ir Siekė ji peilik 
nudurti. Bet tas jam nepavy
ko, nes atvykęs jo tėvas Jurgis 
Arštikis sudraudė jį. Tuomet 
Andrius puolė savo tėvų ir nu
dūrė jį-mirtinai. Pakviesta mi
licija, Andrių suėmė ir nugabe
no kalėjimanr . '

nomis 3-Čioš nuovados 
ninku valsčiaus.milicijai, po il
go darbavimosi ir sekinio pa
vyko susekti ir įvairiose vieto- 
se sugaudyti • organizuotų, plė
šikų ir vagių kuopų. Ji? suuV 
ti net patys prisipažinę, kad 
daug piešimų ir vogimų yra pa
pilde. Drauge pas juos rasta 
šaujaniųjų ginklų, žiūronų, "p 
raukiu štangoms bei spynonis 
at i daryt i, koutral raudos 
įgyta spirito ir kit.MARIAMPOfeE. IX. 29. at

vyko į Mariampolę šv. Tėvo.pa- 
siuntinys J. K. antvysloipis A. 
Cečldni. 10:30 vai. bažnytinė 
procesija; dalyvaujant katali- 

Geležinkelių valdybos 
statymu, nuo 1924 m. Klaipė
dos krašto geležinkelio stočių 
bufetai, kioskui ir #kirp,vklos 
bus išnuomojama iš varžytinių. 
Be to nuomininkai būtinai tu
rės mokėti, lietuvių ir vokiečių 
kalbas. '•

(‘‘Lietuva”)
■ _ ____—______—--- --------—— ' ■ --- ----------- ..............................

Fiuncija .fe ijiA^okietijes^in^rii  ̂kiškoms organizacijoms ir grob
si reparacijas negalėtų skolų 
Amerikai mokėti, nes reikėtų 
tuos pinigus ginklams gaminti 
ir savo armijai užlaikyti.

DAILĖS CENTRAS.
■ ‘ - i

PARĖMĖ MAJORĄ.

ST.

jaut karo orkestrui, pasitiko 
Bažnyčios g-vėje tiek koplytėle 
ir įlydėjo parapijos bažnyčion. 
Per pamaldas pasakė ' susirin
kusiems prakalbų ir suteikė 
Apaštališkųjį palaiininimų. Po 
pamaldų tėvų Marijonų vienuo
lyne atvykusį, sveikino val
džios ir katalikiškųjų organi
zacijų atstovai ir dvasiškiai. 
Žmonių bažnyčion buvo susi- 
rinkęs nemažas būrys.

■ .—. T,X. 30 Mariampolės šaus 
lių būrys šventė savo metinę- 
šventę. 9 v-ak parapijos baž
nyčioje, giedant lyauno šaulių 
chorui.’ biyvo- pamaldos.. 13 viii. 
Laisves aikštėje —. paradas ir 
mankštynės. Mankštynes, .tu
rint omeny, tai, kad tik dvi 
savaiti mokinosi, atliko vidu
tiniškai. 20 vat. realinėse gini- 
naz i još salė je į vy ko , vakaras -7. 
koncertas. Kauuo šauliu vlm-

Po dailių suvaidinta

Čias žentas?’ 7 -
, — Mariampolės mokytojų se
minarijoje dąhavyra;99 bern. ir 
104 mergaitės. Atidarytas ir 
IV kursas. Prie 1 ir U kurso 
yeikia lygiagretūs'klases,; Jau
nesnio ji rengiamoji klasė '• įm- 
naikinta,. Kitais 7 metais bus 
panaikinta ir vyresnioji reitįaa- 
inojr klasė ėir. liktai veiks km 
turi kursai'. : L

Šių - vasarų prie Męs semina- 
rijos- buvo sūorganizuętl vasa
ros pedaghginiar kursai; kuį 
riuose priruošta 88 invkytojų 

Aluose' kursuose

.j/. r.,.. Į-yJ-U-i :

•A «' . ■ "

AiMrikot

Bymo Šventu
’/iipfapo DarBimnkji

.r r

lios ūkio mašinos. Spėjama 
kad buvęs padegimas. Daro
ma tardymas .

SUGAUTA PLĖŠIKŲ 
BANDA.

Barti-

KATALIKIJ PASAULIS
KATALIKAI BE KUNIGĮ

.1805 m., po 225 metų nuo k 
kščionių persekiojimo J’apūf

čiai japonų katalikų, km 
nuo- Šv, Pranciškaus Ksavei 
laikų,. išlaikė savo kataliky 
būdami be bažnyčių, be km 
gų ir be viešų pamaldų. , D 
b^dhpomjoj yra arti 100,0«

’ ^atalikų^mi^^W^®5nė 
šaukiasi pasaulio-, katalikų* p 
getbos.

-«

ŽUVO KUNIGAS.

keliu

imsi-

FALE RIVER, Mass.—Ku 
Alfre.d Coitlombe iš \Vestport 
bevažiuodamas automobiliu t: 
po užmuštas, kuomet jo aut< 
mohiiHls susikūlė su tyoki 
Anfrasrim. juo važiavęs kunigų* . . ... 
buvo sužeistas.

■ - . 1

kiekvienoj parapijoj

DUBLIN. — Katalikų Tiese 
Ih-jos valdyba skelbia, ka 
per metus apyvartos ture j 
$57,000- Arcivyskupas Casly 
patarė turėti tos l)i\fos- skyrių 
kiekvienoj parapijoj. -Valdj 
ba pasiryžo išplėsti Dr-jos ve 
kimų pagal arcivyskuptf pa fe 
rimų.

L. D. K. S.
’ . ■ . i - -

■ ■ • - ■ ■ ____ _______ > ., ?

CONNECTICUT L, D.”K. S, aukotojams nuoširdų ačiū.
APSKRIČIU...

suvažiavimas įvykęs Ansonia 
spalių 28 d. daug žada pasidar
buoti organizacijom labui. Km l)el neapsižiūrėjimo xecerių

- S- » * V. .

t '

f
PRAŠAU ATITAISYTI.

važiavimo ūpas buvo draugišy 
kaš ir gyvas. Visi delegatai da
lyvavo dieno tvarkęs diskusijo- ‘4)arh.” 107 No.) buvo praleis
šefe reiškė išmintingas nuomo
nes. $10(1 L. I). S. bonų nuta
rė pervesti į L. fe K. H. sūrus ir 
pirkti ^jų -dar iri $ 1(10.00. De

legatai giliai susidomėjo Cen
tro Valdybos primešimu apie 
L, 1). K. 8. vajų ir- namų pirm 
davimų. • Nutarė daryti gruo
džio pradžfefe ‘-kgeneralę > ^yfetsųAkėjimas, to locija 
ibilizncijų” visoj Conm raišty- p0 idealo bestiprintus, įįhw 
beje: kviesti porai sųvaičių 
Centro pfemiuinkų ir visose ko
lonijose rengt į vajaus prakal
bas, pardavinėti Šerus, platin
ti “l)-kų,” prirašinėti naujų 
narių* ir kurti naujų L. D. K-
S. kuopų.

/L---- ---------------------- — .

HART>e®Dx CONN. . '
Spalių 29 efečia kalbėjo kuo. 

Hnurušaifis fe K. Pakštas; kaj 
bos.sukęri apie blaivybę bei sįv 
si valdytam Žmonių susirinko 
apie IbO. L. ik K? K .Centro 
pirmininkas -neiškentė nvprisL 
mhięs. jr apie Uąrlmunkų Iriau- 
sVmų bei ‘H)-koT.padėtį, Kale 
visų dmibų atsirado narinei v 
1 **: parmoti: fe jie. jam su»
Įūtkayn $9.3A ĄtJMl'ddyef 
A, Keršis, V, Ambrasu^, X. 
Kavąlfeuskas ir A, (hužhiškas.

stačiusių mano referatų “Mūši 
Socijaliai Pždavniai” (žiūrei

i. • ■**“

ti net keli to referato sakiniai 
Po .žodžių “Tasai socijalis i 
įlealns, sykį pamylėtas?ir pasi 
savi ntas, pagilins, pakels t 
sustiprins kitus mūsų idealus 
k. a. tikybinius, tautinius ir e 
konomiuiai-politiuius?’pra 
leistas šis Ištisas posmas:

“Mųsu tikėjimas, to serija 

naujo inkvėphuo ir i^ijų mo 
ralių pajėgų. Jisai pataps lak.. 
jau gyvu ir praktišku: Soči 
jalis idealas pridės prie tikę ji 
mo gerus darbus ir tokiu budi 
dapi ldys jį 'ir -apvaisins? ’

Dar yięna spaudos klaidu ati 
taisytina Apie pabaigų iš 
spausdintu: s tmes^gaHmė pade 
t i gaminti karus iv socijales iy 
volįucljas-.it nmšt mintį pašau 
lio civilizacijai?* turėjo bū 
f l t “ . iriruėšli mirtį pašau

. Iio (dvi ll‘4acijai; ’ ’
; įmygiai tas purins klaidas pa 

stebėjau iKYKarstvy Spėju 
kad ir yri kauge tnsLpačhr- 
khudi.s įvyko, neš ten pirmiau 
siu feterūtas buvo fehrinkuri 

IMmigių < fe snfefeuiR bū. 
čiamiabai dėkingas, jeigu ibji< 
tas spaudos klaidas atitaisytų.
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yra narė Tarptautinio Ko- 
bperacįjos Sųzmeni jirno 
(tnternątioual Co-operati ve 
Alliąnee 4, Great SmitiriStr, 
Wėstmtoster, Londoii, S, W, 
1) Mūsfj L. D. K. S. yra 
narė Amerikos Kooį)eraty- 
vėš Sąjungos- . vTa<Lii<-nies 
por 'tą sąjungą prigutonę 
prie Kooperacijos Inteinaci- 
jonalo. Esame po to inter- 
nacijonalo vėliava. Einame 
išyien su 40,000,000 visų ša
lių kooperatorių. Neatsitiki
me nuo j t). Būkime tarp ptr- 
inųjto Sustiprinkime savo 

, Itauvišlcą kooperacij os tvir • 
tovę—L. D. K. S- Ruoški
mės žadinti iŠ miego savo 
brolių ir seserų — lietu viii 
darbininkų. Anot generolo 

; Smits ?o — Dievo armija žen-
■ gia pirmytū 11* mes jos eilė
je, ..Broliai ir sesers — tai

■ į brolišką vienybe.
-A- K 77^,

eitų, kad?‘Keleivis” tą pat žada gerų įnešimų dėl geroves orgiv*
ir Lietuvos kunigams, ką jau tu* 
ri Latvijos kunigai, b tai visai 
engvomis sąlygomis: nesikišti po> 
IitĮkon, Jei tai būtų tiesa, tai mfl- -
sų dvasiškiai' visai nevertą prie $1’. PftkštftSj kuris buvo sutik* 
krikŠČtonig demokratų dėties, o 
grynas iŠrokavimas prie socialistą 
prisirašyti, lies šitie pastarieji ža
da kunigams už poilsį mokėti dau- 
’iah. negu krikše. denvilž darbą. 
Tik hiat vis Jas klasinis (luomi
nis) kunigų nesusipratimas , , . 
Bruzda. politikuoja pusdykiai, o 
čia gerieji socialistai dovanai ža 
da rims Wgas išmokėti, kad tik 
tie apsiimtų nors kiele pasilsėti. 
“Keleiviui“ patartina jo kuni
gams paž/idus pasiųsti visų socia
listinių redakcijų referendumui, 
kad paskiau nekiltų tūlų nesnsi. 
pratimų. .

Dėl informacijos,. •* pranešame 
“K-viui/’ kad Latvijos kunigai 
.nesnaudžia eina mokyklon ir net 
politikom Agituoja rinkimuose,- 
Ydųa'goiTn.iTi- ir Min istėrių Kabinę^ 
tan. Taip, kini, Trasaus yra kri
kščionių ūkininkų latvių Seimo 
frakcijos vadas, buvęs vidaus rei-. 
kalų vice-mjnisteris ir .šiaip labai 
veiklus politikas. r O f okitj yra ir 
daugiau;' kun.- Kublickis,. kun. 
Ozelius ir kiti, . \

SUVAŽIAVIMAS PAVYKO

nizacijos. Apie trečią valandą 
visai netikėtai pasirodė tarpe 
mūsų giOrb. centi’o,piriTiininkas

tas delnų plojimu. Taip-gi Dr. 
Pakštas prakalbėjo į atstotais, 
linkėdaųias ir sveikindamas vi
sus suvažiavusius darbuotis to 4 
šios organizacijos. Atsilanky
mas Dr. Pakšto daug pagelbėjo 
svarstymuose darbesnių daly* 
ką, nes jis^grrit-ai paaiškino Vi
tams gerai Suprantamai ii\aiš- 
Itiai. Taip gi buvo duota kel e- 
fas paklausimų kas kani buvo 
neaišku. Tai tuoj^tsakė, kuo 
buvo visi pilnai patenkinti., 
Taip-gi negali u užtylėti Kepa* 
žymėjęs kelių, svarbių nuturi* 
imi.

«•

Pirmiuuski nutarta pemuto 
nyti namo Bona ant šėru, kuris.' 
vertas $ 100.00, nutarė da pirk
ti, Šerų .už $100.00 ir paskolino 
(-mitru i $14)0.00.' Toliau tai bu
vo da ritmas todelis dr- garnį ' 
syarbus sutarimas, kuris teika* 
Jaus daug darbo ir. pasišventi- 

vieno, nario, tai yra, nutarto 
rengti maršrutą prakalbų ger
biamam Dr. Pakštui gruodžio

L. D. K & Conn. apskričio/pradžioj. Tai-gi gerbiamieji, ‘
suvažiavimas; įvyko’ spalio sūkiutame ir darbuokimės, 
d., 1923 np šv. Antano pavapi-. kad šis maršrutas mitaektų 
jos salėj, Ansonia, Conn. 1:30 
tai. po pietų. Susirinkus į sa
lę ir užėmus valdybai rietas, 
gerb. apskričio pirmininkas- V. 
Bylinskas - sveikino delegatus 
jinkėdainas geriausių pasiseki
mų, svarstvųie reikalų mūsų 
garbingos organizacijos, taip- 
■gi atsilankė vietinis klebonas 
gerb. kųh. J; Jankauskas, kuris 
atidarant susirinkimą > atkalbė
jo maldą, ’ taip-gi pasakė trum
pą piakalbelę linkėdamas ko- Į pri e šio maršruto prakalbų, nes 
geriausio pasisekimo 
svčn’stymuose organizaci-

‘ . i

•l°sū ' . ■ ■'■•.*
Toliau prasidėjo.. peržiūrėji

mas mandatų. Iš mandatų pa
sirodė, kad šešios kuopos pri-

1 " '

įjungs, 
turtuoliai

MŪSŲ DVEJOPAS IN- I
- wrnacmonalas:

> A
----------- '■

J Vietoj svarbiausi ir reika- 
liiigiausį iuternacijonalą 
(tarptautinį susivienijimą) 
įsteigė mūsų Išganytojas, 
Tai Katalikų Bažnyčia, prie 
kurios mes turime laimę pri
klausyti. Tasai iuteniacijo- 
nalas buvo įsteigtas tam, kad 
padėti žmonėms atsiekti savo 
vyrtottsį tikslą — susi, vieni ji- 
mą po mirties su^savo Su- 
tvertųjų. -------------- - -

Būt kūnas —riaimūsii dm 
šips namai, jos brolis ir drau
gas, iiy kol čia/ gyvename, 
jo reikalai beveik- lygiai svar
būs yra, kaip ir dusios, juo 
labiau, kad kūnas vra vy- 
rtaus: 
ntokas ir įrankis ir, kaip ži
nome, sveikame kūne—svei
ka ir siela randasi. •

Kad kūiTo. reikalus .tinka-]palo.: Daug milijonų, ir jau
mai aprūpinti, kad visiems 
pakanka/nai. duonos kasdie
nės turėti; žmones irgi turi 
visi veikti sutartinai, turi ei- 
ti to tuo reikalu prie mter- 
nacijonalo. Kristus.neįstęi- 
gė to antrojo internacionalo 
tto 
kad jisai reikalingas. Jisai 
paliko tai padaryti patiems 
žmonėms. Žmonės tą reika
lą .mato ir supranta; bet tik 
per vargus ir skausmus Aįie 
patiria, kaip geriausia tą to- 
teinacijovalą sukūrus. .

Mėgino tai daryti kapita
lizmo vadai ir' šulai : sukūrė.

„ Tautų Sąjungą. Nieko gero 
. iš to mėginimo neišeina. Neš 
toji sąjunga neįstengia ap-;

. valdyti . širdžto. turtuolių, 
: kurie šiandien valdo šalis, 

kontroliuoja jų gyvenimą ir

b ♦ •

galinga Vokietija drąsiai tvirtins pasauliui Lietuvą esant yo- 
kiečių kultūros žemė . . , Tuomet Prųsija remsis “Liublino” 
unija (Berlino laidos) ir vers mus būti dėkingais savo “kul
tūrtregeriams,” t, y, glausties po Vokietijos sparnu. Tuomet 
ir jie, kaip lenkai, “broliais ” mus vadins. ( Ag jau ir pradeda 
taip vadinti, tik Klaipėda jų “brolišką” ūpą gadina).

1 žinant, kaip yra pavojinga nuo, kaimynų kultūrinių tur
tų savinties, reikia ir mūsų tautai pasukti į išmintingųjų kelius 
ir skolinties tik pas tolimesnes tautas, kurios nereikalaus taip 
žiauriai skolą grąžinti, Jfūk Japonijai nieko nekainuoja, kad 
jos švięsuomenė gerai angliškai moka. Turkijai, Rusijai, Len
kijai, Rumunijai Anglijai ar Amerikai jokių nuostolių nėra 
dėl to,. kad. jų aristokratija savo salionuose francūziškai šne
kučiuoja, nes jų ribos nesusiduria šū Francija. Sulig abelno- 
sios taisyklės, lietUvis-kultūrininkas,“ išvykęs užsienin kultū
rinių'turtų skolinties, neprivalėtų sustoti Berline, bet siekti to
liau į vakarus:-į Paryžių, Londoną; jei jis'keliauja į vasarius, 
lai aplenkia Varšavą ir lai traukia į Pragą; jei jis pasukę į Ry
tus, tai Maskvoj Nevertėtų pasilikti, o geriau būt pasiekti pa
slaptingą Lidiją, kame susitiks su tikrąją Rytų dvasia. No
rint skolinties ko gero pas slavus, reiktų duoti čekams pirme
nybę, o vengti lenkų ir rusų. Ieškant germaniškų brangeny
bių, vokišką rinką turėtų anglai ir skandinavai pavaduoti. Ro
maniškųjų tautų perlais mums puošties nepavojinga, nes jos 
gyvena toli, toli. Latviams turime išimtį padaryt, nes;jie 
bendros su mumis kilmės ir vienodo ūgio, todėl jų šešėlis ne- 
užtėmdins mūsų akių, 1^ toli •atneštos kalbos ir kultūros nepa
vojingos dar dėlto,‘kad jos ateta maMta dbzomis;/a nau
dingos jos esti tuomi, tai pagelbsti tarinei kultūrai atsverti 
kaimynų įsravą ir pagąąntoą simpatijų tolimose šalysėį su ta 
riomis neturime reikalų,, pykties, o dar net galėtume jų šiin- 
patijomis naudoties prieš bendrą priešą, kurs gyvena tarp jų 
ir. mūsų žemių. atžvilgiu Lietuvai* reiMa kultūrinių ry* 
šių Su Čekais (prieš lenkus), su-.francūzais (prieš vokiečius), su 
Ukrainos .(prieš leikuš ir ririjuL ~ Pastaraisiais Šakniais ne- Iria l»t-
tvirtiname, kad reikto kurį nors kaimyną naktori ar sū įuomi 
pykties? o. tik būti tinkamai prisirengurieias jo galimą .ant'pta 
IĮ atmušri; .žinoma, tai, ką šiam® straipsny pasakėm, yra tik 
teorija, 'kurios taukiai riepaiegtuma įgyVenc|toti. Galop, rėik 

I dar pridurti, jog kultūrinio mūsų bendravime negalima aklai
!K M«WjWnesWsfaė j^ sįmo'aiage BasipriBR^mo, J«l pp jwtt aul ekonominių (Mt,ir*kpolitiniu) bendravimu, Jįo 
F keliu deilmti, lAetiį volMka įtaka Idetuvoj tiek nMrtft, kad vadovaujasi ekirtingnmis taUyM«mi«( 
V ‘ ■ ' ' ■ . • . i' ■ '■ : l
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. Kiekviena tauta turį^ togiau ar mažiau savų tariniųbruo- 

savystovumą. žymiausk: ir gražiausias tautybės bruožas-po- 
žymis—tai savoji kalba, ; '. vos dainos ir literatūra. Be to, tau
tybė mažiau ar daugiau.; -toreiškia skirtingose: arkitėktūfoje, 

-skulptūroj, piešyboj ir k uoše meno bei socialio gyvenimo sri- 
. tyše. * Tad yra tautinė kč Tba, tautinė, muzika ir menas, tauti- 

Aįiai gyvenimo papročiai, tik nėra tautinio mokslo ir tautinių' 
. yėlįgijęs dogmątų. Nw ikliai protaujant, jų ir būti negali,' 
fe tięsos prasmė ir turinys ytą bendri visoms tautoms.

Visąme pasauly eina aitri koya dėl kultūrinių formų išlai- 
, kymo, ūgdymo, kitaip tariantį dėl tautybės. Kiekviena šusį- 

pratūsi tauta stengiasi ugdyti (auginti) originaliausių savos 
~ kultūros formų, kad tuomi pažymėjus savo savystovumą ir vi7 

są žmoniją papuošus, paįvairinus skirtingais žmoniškumo per
lais. Norintieji savo tautybę didesniame skaistume išlaikyti 
tankiausia izoliuojąs!, t. y. atsiskiria nuo kitų kaimyninių tau
tų:, savon kalbon neima svetimų žodžių, neseka svetimo meno 
formų nei svetimų gyvenimo , papročių. . ' .

’*^yę-Ękononiiniai ir politaai tautų reikalai šiais laikais taip 
susipynė, kad net didžiosios tautos šiandien negali izoliuotai 
gyventi, neatsižvelgdamos į kitų tautų reikalus; Juk net to-- 
kios' ^lingos valstybės, kaip Amerika, Anglija,^ Francija ir

• JaĮtoigja nėra nėi ekonominiai, nei politiniai visiškai (absoto-
....b., - * - -. . . - - • ' >_ - - 2. •i čiai) iiepriklausomos. Ir jos- yrą priversto^ naudoties svetima 

k medega savo išdirbiams, svetima pagelba pelitinėse ar kari-
nėse rungtynėse. Bendri ekonominiai bei politiniai Reikalai su- 

' veda tautas pažintin ir verčia jas net kultūrinėje srity bendrau- 
ti> aftinties, nutrinti tulus tautinius skirtumus. Be to, beveik 

$ Visi žmones nėra..dar pasil^uosavę nuo stambios silpnybės, ku- 
•* ri labai artina juos beždžionės giminystėm t. y. nuo bezdžio- 

v niaviiho. - . '
| BEŽDŽIONIAVIMAS ARBA PAMĖGDŽIOJIMO
j; ^^noraš labai palengyinp Vilnįaus^sulėnkėjjmų, Tilžės ir Klaipė- 
p; dos suvokietėjimą, o dabar smarkiai ėda, anglizuoja pusę mi- 
< liono lietuvių-amerikiečiu. Ir šitą anglįzaciją (kurią daigelis 

Maldingai “amefikanizaoija” vadina) sumažinsime tik tuomet, 
kai labai apsįšviesime, dydį žmoniškumą savy užauginsim, tapr 

} sim sau. žmonėmis, šituom-gi žmoniškumo keliu galės eiti tik 
drąšiąųsieji-žmonės; bailiams ir vištagalviams vis bus nesma- 

. ‘ gu lietuviškai kalbėti, savu originaliu gyvenimu: džiaugtiesį 
j bailiai visuomet bijos prietaringos ir tamsios gatvės ūpo. ir ne- 
! va nusistatymo. Mums čia rūpi drąsesnis, galvojantis dKrbinin- 
} kų'elementas. Tik su jais tesusikalbėsim ...

, Žinom tarpu nekalbėsim, Įdek tautines kultūros izoliacija 
į yra naudinga ar blėdihgu. Pabriešime tik tai, kad visiška kul- 
i tūrinė izoliacija šiais laikais nebegalima. Todėl prisieina kal- 
?' Įbėti apie kultūrinį bendravimą taikomą mūsii tautos reikalams. 
5 /Kaimynystė visuomet sudaro kultūriniam bendravimui 
| paĮankįų. sąlygų.’* Todėl^ietuvos kultūroj ir randame prigyju- 

ar dar neprįgyjusių‘lenkiški), vokiškų ir rusiškų bruožų, ku- 
!*; Jie Užtepa lietuviškojo veido savytumą (originalumą) ir kultu*

> riniai artina mus prie mūsų kaimynų, šitas susiartinimas ne- 
<, būtų dar tiek pavojingas, jeigu jis pasireikštų abejose pusėse

. . ir jeigu ne kaimynų keistas argumentavimas. Mat lenkai, pra- 
f . mokinę lenkiškai kalbėti Lietuvos bajorus ir miestelėnus, sako 
ę. kad Lietuva lenkiškos kultūros kraštas, todėl ir turi lenkams 
I priklausyti. ‘Panašiai argumentuoja ir rusai su vokiečiam. Kai 

Klaipėdos kraštas tapo atskeltas nuo Vokietijos;; tai. ir denio- 
kratingoji vokiečių dalis baisiai pyko, kad girdi vokiškos kul
tūros kraštas atskirtas nuo Vokietijos ir- glaudžiamas prie 
“kvotimos** Lietuvos. Plačiai riekalbedąiniį prieisime prie iš
vados; -kad kultūriūiįs.bendravimas jfra la-

bąl pavojingas ir brangiai mums kainuoja, šiandien jąu koyn- 
jama prieš Jėnkų ir rusų 'kalbų bei papročių įtaką^etuyiiftar* 

pį> OĮt užtylima vokiečių kalbos bei kultūros lėtas įsųfalčji* 
ūįas Lietuvoj. Dėl susidėjusių laikinų aplinkybių (nors nela
bai svarbių), tik vienai vokiečių- kalbai teduota priverstinos 
kalbos privilegija Lietuvos gimnazijose,., mūsų užsieninės stu
dentijos apie 90 nuošimčių, mokinasi vokiškuose universituose, 
vokiečių žmonės ir kapitalas auga ir ^stiprinąs! Jei šitam vo-

dR-
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‘Tautų 
Tie įvairių šalių 
nemoka susitaikinti tarp sa
vęs, nepasidalina niekaip že
mes turtais.

Biua ir: kitas mėgintoms---“ 
tas jau iš apačios, iš puses 
darbo iv vargo žmoitių. Ko- 
operaeijos kelto eidami dar
bo žmonės nusprendė nebetu- 
kiiiti daugiau savo uždar
biais turtuolių, omugiiiti pu
vo’ kooperatyyi kapitalą, su 
kurio pagelba aprūpinti vi
sus savo pragyvenimo reika
lus. 30 metų atgal jie inltii- 
|e savo kooperacijos totemą- 
eijonalą.' Tai darbo ir bro
liškos vienybės toterriacijo 
nata. < Metai po metų išpa-

*K
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Ii j orių darbo žmonių, įvairių 
taiitų^šalių ir tikėjimų-taii 
prisidėjo prie to inteniacijo-

net įųilijardų kapitalo darbo 
žmones sutaupė. Tnternaci- 
jonabį/ veda rinktiiiiąusieji 
darbo'žiuonuj atstovai. Vis 
naujus veikimo sritis ta
sai iiiteniaęijonalas\ apinuu 
Tarptautine prekyba, tarp- 

davė aiškiai suprasti, tautinis bankas,■ tarptautinė 
apdrauda, tarptautinė taika 
—- karų panaikinimas — štai 
šių: dienu didieji rūpesniai 
Kooperacijos Internacijoną-' 

lo. ; t
Lietuviu tauta — nedidelė. 

Bet kooperacij os rate ir mes 
vienų stipinų sudarome. Ir 
mes galime prisidėti prie tau
tu brolybės sudarymo, prie 
taikos, ramybės, ir gerbūvio 
užmešpatavimo.. *

^neribos Kooperatyve-Są- 
;junga C‘ The Co-operative 
‘League of America, 167 W.

>-v

tam posėdyje svarsto treciu skai
tymu “žemės mokesnių įstatynĮo” 
projektą.. ' Ekonominė Komisija 
siūlo tokį mokesnį: ■

T rūšies daktaras — 8 litai, II 
rūš. ha, — G lit., III rūš.'ha, — 4 
lt. ir IV .rūš. ha. — 2 lt. ’

Už šio mokesnio sumažinimą sto
vi Ūkininkų Sąjunga ir Valstiečiai 
Liaiidininkai. Darbo Federacija ir 
krikše. dem. valstybinių žvilgsniu 
palaiko vyriausybės projektą.

Prie tos progos ’ atstovas- ponia 
Gvildiepė, palaikydama vyriąusy- 
bės siūlymą, išaiškina Mot. Kata
likių Dr-jos gautos iš Ž, U. ir V. 
T'. Ministerijos pašalpos tikslą. 
Ta pašalpa buyo skirta Karmėla
vos Žemęs Ųkįo Mergaičių Mokyk
lai, bet ne Moterų Draugijai, kaip 
kad. liaudininkai.maųo.
' Vadinasi,socialistų agitacija prieš 
kun. Krupavičių neturi jokio pa
grindo, nes pašalpa buvo skirta 
taip svarbiai moterų ūkio kultūrai 
kelti, o nę pašaliniams moterų du
jos tikslams. Pravartu priminti, 
kaj Karlnelavos Ž. U.. Mergaičių 
mokykla yra-geriausia šios rūšies 
įstaiga Lietuvoj.- Jos klojimas su 
javais buvp pernai sudegęs. Tad 
mokykla labai reikalinga rimtos 
pašalpos, z l

BOBINČIUJE,
Kai “D-kąs” svarsto galimybes 

gerų Lietuvos santykiir su Franci- 
ja ir Čekoslovakija, tai “Naujie
nos’.’ surinka “ gevalt ” kad nenu- 
smaugtume Vokietijos. Paskiau 
4 ‘ N-nos ’ ’ kalba apie bobinčiii ir 
kalbina “D-ką” ton 
prisirašyti. Bet ką-gį darysi, kad 
“D-ko” kitoks skonis, Mat šiais 
sunkiais laikais bobinčiun prisirin
ko aukštų svečių, puikios publi
kos; kaizeris Vilius II, Rusijos ca
rų giminės, garsūs generolai,, och- 
rahka< stražninkai ir kitos garse
nybės: . Prie jįj. neiškciitė. ir 

‘ N-uos’r ųeprisidėjusiofį: matyt 
jos gerai moka bobinČiaus giesmes, 
žino kaip lašinius Kepti, kortomis 
lošti, iš raukos spėti ir lazdomis 
mušties. šitų mokslų “D-kas”’ 
nesihiokiuo, todėl to negalės.“aris- 
tokratiškan bobinčiun priklausy-

1 ti b.ei “Nįnų” rekontendacijomis 
pasinaudoti ' . *v

* BE REIKALgVrADŽIUGO.
Amžinas, neįiurįmstąs“ Keleivis” 

šiektak susiramino, kai perskai
tė. (Straipsniai “Religija
Latvijoj”) kad ir laisvamanių 
žmoniškų esą,. Mat Latvijos bus- 
ramaniška valdžia .katalikybės ne
smaugia. . Šitą dorybę “KėlHviš”- 
iv sau taikina, tik bėda no to 
ūumovid' — lietuviškiems laisva* 
maniams ši. dorybe yišąi.nėpritaų 
koma. “ Keleivis” išvadžioja, 
kadi latvių laisvamanija kataliky-

s

' ■*.

Irogeriausia. Nepanto-škhne, 
kad turėsime kalbėtoją vieną iš 
geriausių, kuris mums daug-ką 
papasakos iš darbininkų gyve
nimo tonurpdys kdip įnešdini— - 
ine gyventi: kad galėtume ką . 
nOrs geresnio susilaukti savo . 
ateityj. Taip-gi daugiau turės 
ką naudingo pasakyti, neš vra\ . fc ’ ■** 
daug 1 patyręs 'žmogus, taigi: 
darbuokimės kad geriausia iš
garsintume ir prisirengtume -

lUŪSlJ

“brostvou”-yTj

retai’ gauname tokių progų ir 
tokį kalbėtojų. ' Toliau pasiro
dė, tai reikia linkti valdybų, 
bęj> pageidavimu visų atstovų, 
ta pati valdyba apsiėmė ant to
liau darbuotis šioj organizaėi- 

.siuntė- savo atstovus: u-ta kp. joj,. nes si valdyba yra gana 
Waterbury, Ct. prisiuntė 4 ats- veikli'-.ir pasirengus 'darbuotis 
tovus, 6-ta.kp. Uaitord, Ct. pri- Jei šios organizacijos, 
siuntė 2 atstovu, 28 kp. 
I-Iaveii,. Ct. — 1 • atst.. .28' kp. 
Bridgeport, Ct. 2 atst., Stota 
kp. New Rritain, Ct — 3 atst 
43-eia kp., Ansonia, Conn. -— l 
atstu taip7gi buvo du svečiu, 
vietiniai* Žiūrint į skaičių ats
tovų, atrodė mažas būrelis, bet 
visi atvažiavo pilni energijos ir 
pasirengę darbuotis dėl mūsų 
garbingos organlzacijoš. -Taip
gi ir kuopos išleisdamos Įdavė

■_ d , ' .
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Taip-gi 
apskričio pirnūninkas apsiėmė 
ateinantiems metams už orga-. 
mzatorių. Tai galima tikėtis, 
kad gerb. V, Bylinskas pasidar
buos dėl šios organizacijos, nes. ‘ 
galima tą spręsti iŠ jo darbų 

J^esjos baigėsi apie šeštų va
landų. Maldų atkalbėjo vieti
nis, klebonas kun. J, Jankaus
kas ir visi skirstėsi pilni ener
gijos ir. pasirengę darbuotis ant 
.toliam Ręportėta

■ ' ' 4
SIUSKITE PINIGUS LIETUVON PER S ‘
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NES TEN RASITE TEISINGĄ IR PIGIAUSI

- • PATARNAVIMU.
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Kuriu dar netariu jų tankų ir suyri nužemintos- 
kuinus siuuthno, arba kurie limito parsikriest M f 
Lietuvos gimines,. rašykite toujaus pas jttos# 

-būsiteužganūdintL/.<
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viii kunigai nesikišu politikom Gir- 
dic kad Lietuvos kunigija taip da
rytų, tai jiems būt atmokamu luti 
rišliu saikų: Gi “ D-ke” buvo pa
sakyta, kad Latvijos valdžios mo
kyklose yra katalikų tikyba, kuni
gai gauna žrittės,jvj’Hkupiu to ka 
pitulai mokama valdžios algos. Iš
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CHICAGO, ILLINOIS.

Iš Giedrininkų darbuotes?

t
Spalio 21 d. Dievo ApveizJos 

par. svet įvyko Giedrininkų Chi- 
cagos ĄpšįojtĮes. susirinkimas. Su- : 
sirinko vidutinis atštoviį-ilį skai
čius. \’

. Sekantiems metams valdybon 
išlinkę: Ant. Rakauską — pirm., 
SFilr. ’ Bagdoną — pag., Anast. 
I’roitikaitę rašt,, Al. Jovaišą — 
izd.j kun. A., Linku —dvasios va- 
du.

Raportas išvažiavimo, įvykusio 
“Labor day,” buvo nepilnas. Bū
tų gera, kad ainiai, paėmusieji iŠ- 
vižiavimo Didėtų, pasirūpintų

- ’ kuogreičiaušta koirnsijai sugrąžin
ti neparduotuosius tildetus *ir ati
duoti jai pinigus už parditol-uosius 
likletus. • ‘ ■

Apskritys turi vieną kitą skoli-
— aiaką*£, o- su jais tūri ir- nema

ža vargo.
. < Kai-kurios kuopos šiame apsldi- 

' • tyje gan puikiai gyvuoja; bet kai- 
kurios ir užsnūdo. Apskritys, o 
pač valdyba, pasirūpins kuopij iš
judinimu.

Girdėt, kad GiedriniiikiĮ Brid-
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susijungė. Kad išeitų į sveikatą!
Keletas Gicdrininkų-ių lanko De 

Paul universitetą. , 
prie kuopų kolnijose.

Pavasarį, kai keletas mokslei
vių iš Valpąraiso apsigyveno Chi- 
eagoj, tai'daug pradėta kalbėti a- 
,pm juos. Net buvo sumanyta or
ganizuoti ValparaisieSių < kliubą. 
Su laiku tie valparaisieeiai susilie
jo su cTiieagiečjais ir dabar retai 
kada išgirsti žodį apie Valparaiso. 

A’'' Valandėlė.

X CHICAGO, ILLINOIS.

Sulauktuvių vakariene.—■Moterys 
kliudė.

1 Daug juoko visi turėjo kai vie
nas “\vaiterių’*pi’inešė V. Stulpi
nui, kaipo rengėjui, bilų pž va
karienę, o Stulpinas pirštuznuba- 
dė A. Kaulakį, ka'd anam nuneš
tų bilą. “AVaiteris” ! paklausė, 
apėjo apie stalą ir padavė bilą 
Kaulakiui. O čia visi kvatojas is 
to. ■ . ’

Prie pabaigos ii’ vienas ir kitas 
norėjo lyg ką pratarti, bet pasi
žiūrėję į ten pat esančią moteriš
kę ir susičiaupė. Mat ten susirin
ko daugiausia mirusio ’ Patrimpo 
kliubo nariai, tai dabar ir spėlio
jama, kad greičiausia norėta pa
kelti mintį' atgaivinti tą Patrim
po kliuba, ar kitą ^panašų kurs, 
senbernių reikalus galėtų apginti. 
O gal norėjo išnaujo pakelti klau
simą išleidimo senbernių organo, 
kadangi dabar redaktimystūs klau
simas jau kaip ir išrištas. Vis- 
tiek atsiras kada proga,, kad gaM 
sime savo luomo reikalus aptarti,- 
kur moteriškės- mūs nekliudys.

Ten dalyvavęs.

rėję gavo susirinkime svaiginančią 
geritfių, tai korespondentą^ nebūt 
raąęą, kad buvo ir jei sjnidąriešĮpi 
norėjo, kąd niekas nežinotą, tai 
reikėjo ir neturėt. Butų parašyta, 
kad neturėjo. Korespondentas 
nenori meluot, o antra, Korespon
dentas turbūt permato, kad gali
ma visoki susirinkimai aptart su 
blaiviu protu. O jei naudojai, tai 
bus parašyta,, kad naudo jai ir .ne
reikėtą Užsigaut,

i D, S.

WOR0ESTER, MASS.

_ Kalbėtojui “Po Medžiu”- 
“Žmogui.”’

MONTELLO, MASS.

Mūsų katalikai smarkiai veikia.

na kas nedėldienį šv. Roko salėj. 
Perai matyt atneš gerą pelną. Mat

' Spalio 2 6d; iš Lietuvos atvyko 
d. Chicagon Siutas Zujus, buvęs 

' “Vyčio” redaktorius. Tuoj pra-
■ dėta '‘telefonai skambinti į visas 

. ■ miesto,šalis. Jo du prieteliai, V.. 
Stulpinas ir A. Kaulakis pasisku- 

‘ kino surengti Zujui sulauktuvią. 
vakarienę spalio 27 d. Morison 
viešbuty. .

Vakari&nčn susirinko tuzinas vy
rą ir viena-moteriškė, p. Kot. Rač- 

-kienė. “Toastmasteriii” buvo V. 
Stulpinas. Kiekvienas, gavo pro
gą po spyčiuką išrėžti.
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Wp tik ką po medžiu stovi, nes 
gėrimui mažiau turi laiko. Per 
dįenas jie dirba, vakarais eina Į 
bažnyčią, Šventadieniais vėl į baž
nyčią, hSr kada gerti. Bet 
stovint “po medžiu” taip lygifii 
galima laikyti bonką dantyse kaip 
ir pypkę! Buvo maiymiaxkad po 
ilgą atastogą už vandenyno Žmo
gui’J (kalbėtojo “po medžiu” sla- 
pyvardė) protas Įdek imsiblaivys, 
bet pasirodo, kad atastogos arba 
vakacijos nieko negelbėjo; žildji ■ 
galvelė pasiliko tokią kaip ir bu
vo, jei dar nepablogėju. .)

Ant galo ar kalbėtojas “po me
džiu”/ kartais negirdėjo kad 
“šventikai” (taip jis vadina kuni
gus)'turi suorganizuotą “Blaivi
ninką Draugiją” kaip Čia Ameri
koj taip ir Lietuvoj, kurios, tai 
draugijos namai yra prisiekę me. 
tik jokią svaiginančią gėrimą pa
tys Absoliučiai nevartoti, bet ir ki
tus nuo ją vartojimo atitraukti-atJ 
kalbinėti? Ar kalbėtojas po me- 
dž/u” priklauso prie tos draugi- 
į a "\t i. ’ a^- /X U_____z_
nors vienas ten priklauso? > Nei! 
Ar kalbėtojas, /‘Žmogus,” gal iš 
savo klausytojų tarpo yra šutve-, 
ręs ‘‘Abstinentą Kuopą?” ! !•! 
Tąi ką jis gali yepsėti ir kitus už- 
gaudinėti patsai nė per-pirštą ne- 

; prisidėdamas prie kovos su • alko -

9

Praeitą ketvergą, spal. 25, 1923, 
“Amerikos Lietuvyje” kalbėtojas 
“po medžiu” taip. įžiplepejo-apie 
gėrimus, kad ant galo nežinojo 
nei pats ką kalbąs. Turbūt pats 
buvo girtas, nes tarp kitko kalbė
tojas “p.o medžiu” pradėjo • kai
lius lupt kokiems ten šventikams 
(suprask kunigamš).,.. kad - būk įos4__Ne4—Ar iš jo-klausytoją
anie “vien tik žmones gązdina ko- ' • ”
kiais laisvamaniais-bedieviais, o a- 
pie geriniūs aue-bu!” Ką tokiam 
rėksniui atsakyti, kurs negirdėda
mas pamokslo bara pamokslinin
ką? Jitl< minėtas kalbėtojas nuo 
savo krikšto dienos vargiai begu

Jie "priklauso Į ateinantį pavasarį rengiamės prie 
e> -didesnio darbo, tai-yra statymo

bažnyčios. Būfij pradėta praeitą 
Vasarą, bet nebuvo galima imtis 
tokio darbo’ dėl streiko, kuris 
daug’ žmonių darbiiiinkiį ištraukė 
po kelis šimtus dolerių. Viš tai 
buvo daug nesupratimo. Dabar 
žmonėliai paniatė(ir suprato kame 
buvo klaida. Reikėti! ateity dau
giau pagalvot, apie, tokius atsiti< 
kimus, kurie darbininkus apsun
kina, Jr uždirbtus centus iščiulpia. 
Bet katalikai užmiršo tą skausmą, 
ima„savo darbą ir varo, toliau ir 
kaip matyt, ateinantį pavasarį pra«,. 
sideš darbas statymo naujos baž
nyčios. Visi katalikai dirba iš- 
vien, tai viskas linksma ir malo
nu matyt kai vienybėj laikosi.

- Sandariečiai verkia.
Saudarieeiai verkia ir skundžia

si, kad Montellos “Darbininko” 
korespondentas - patalpinęs apie 
auų gyvenimą Montelloų. Para
šęs kad laisvamaniai susirinki
muose naudoja mūnšainą. Aš ma
nau, kad jei Korespondentas- rašė, 
tai žinojo ką rašė. Jei jie savo 
šantėj ant Montello St. nebūtų tu-

■ k ’ Z* - * * 'fc

kioj šveniinyčio j, ir dabar į ją nei
na? Ne tik jis, bet ir jo klaušy- 
tojai“po medžiu” į jokią'bažny- 
čią nesilanko. Kokiu tad būdu gar 
Įim^ tokiems žmonėms ką nors ge
ro pasakyti ar paaiškinti kurie nei 
į bažnyčią nei .išpažinties neina? 
Gal kalbėtojas nori kad kunigai 
ateitą' jam į pagelbą’ “po me
džiu?”/ Kažin ar negeriau kalbė
tojas “po medžiu” padarytą jei 
pats pradėtą eiti ant šv. Mišią ir

• išpažinties ir savo- klausytojus yą?, 
gintą grįžti prie Kataliką Bažny
čios, nuo kurios yra atsiskyrę ir, 
uoliai pildyti .jos įsakymus. Tuo
met visi sužinotą ko. kunigai žmo; 
nės mokina ir apie ką, pamokslus 
sako. Tuomet, ir'kalbos “po me
džiu” vaisius būtą didesnis.-

Jei kalbėtojas būtą lankęs' lietu
viu Šv- Kazimiero bažnyčią, Wor- 
cestėr’yj, Mass. ar bent savo šni
pą būt atsiuntęs, tai būtą “ po me
džiu” nieką nėtauzijęs ir kunigų, 
neūžgauliojęs, nes pastarieji kaip 
tik žmonėms per. tris nedėldienius 
iš eilės aiškino apie gėrimą blėdin- 
gumą.. *■ *

Tolesniai jei kalbėtojas ‘‘ po me
džiu” moka nors kiek- protauti, 
privalo suprasti kad Žmones kurie 
lanko bažnyčią tiek ir negeria

v.'
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Mes norime priminti, kad Re- 
publikonu kandidatai yra rink-' 
tini. Jinkanti tarne darbe.

BALSUOK Už 
REPUBLIKONŲ TIKIETĄ »

(Jž Statė Senator x ■
Į X Į JAMES-HENRY HARRISOX ",

Už Members of General Assembly
-iĮ X Į RUPERT F. S11LLS

/

\

ia ' *
Į Čia paminėti kandidatai yra
į pasižadėję dirbtfdei visų žmo-
| niu, Jaruauti jiems, pildyti sa-
| vo užduotis ir tvarkiai, tau-
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I K I margEet'fa Įrditr '  
Į N, Į .eiIARLES IV. BEARDSLEY
I X Į ■ J. GLENN ANDERSON
Į X į EDGARU. BOSTOOK
I X f JAMES- A THOMrsON, JR.
Į X j UARRY G. ĖATON ~~T
Į X Į JOHX C. IiOUE • <
I X j, TIARRY LlNDEatAN 
į X| .SAMPEL S. KENUORTDY 
| -X I HAROLD A. SOXN♦
Į X Į . . ANDREW G, OSBORNE

• UžSheriff
' -i y VAJARRY B». (>'(,<>^l’H;L . / ‘ y .

. Už Members of the Board of Chosen.
M'ėebolders ' , .

■ j X f WlU4A5rMlNtiLE ’ ;.
• . I N'l ZENAS (J, .GUANE''’'. - ’

J' X.] ynųjų LINDEMAN ' ; S- ’.
’ Butfitii»t«>;|us‘ gult tiktai ant ofldMės buišavi-.' 

įuo iTlimliii.'f paUtiryti. ženklą X nurodytoji’ 
vietoje po. kuteni tuni'‘l<nni.U<lulut, už kur] 
duodu kulp pni čln pitvyzdls rodo, .

Sla ptivyzdiK yni tai balsuoinhinis nurody*. 
jniiHr.‘kaip ir kokiu builu jie lurėtų ženklinti 

,y- oficialius balotus; •

Šie kandidatai su energija it žinanti savo 
priedermes, pildys savo užduotis visose 

vietose visiems lygiai patarnaudami.
r 'Dlūi'iVd amt pairi ;fi»r liy lloU‘i’1 Ai^ Rhhs. 4a Aciidemy Street, 'Nrą'iirk. N. /. •
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NlWAJiK, NUW JEBSEY.
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Newarld|čf«, neąpsigaukit!

Atminkit kad Respublikonų 
Partijos nariai pasiskyrę į dvi pu
si. Vieni nori veikti pagal žino-, 
llią norą, o’kiti priešingai.

Utarninke gausit progą išrink
ti kandidatus šioje, partijoje ku
rie nuo senai buvo Musų priete
liai. ’ L A - ž....
^Neužmirškite paragint savo 

draugus taipgi balsuoti už tuos 
Respublikoną kandidatus kurie 
žada pagerinti šio miesto darbinin
kų ateitį. ’

žvaigždė.
V ’ .

Newark’o Lietuvių Respublikonų 
Masmitingas.

Banedelį, lapkįį, & d. 8 vai va l a- 
re įvyks didelis lietuvių mdii iiĄi 
mas Lietuvių Svetainėje, 180 Nov 
York Avė;. ?
,f Kalbės kandidataš aut 
riaūS J, Hamusdn ’as,; (J Gtinm 1 f 
ir kiti garsūs kalbėtojai7/' Taip 
bus ir gerai žinomas lietuvių ilaĮ-. 
Liniukas, ■ ■,

Šiose prakalbose išgirsite.daug 
naudingą dalyką rišančiusi su mū
sų gyvenimu. Dėlto nepraleiskit 
šitą.progą pasiklausyt tokią daly
kų kurie galį pagerinti mūsą'visų 
stovį. . -i -

nuos geriausias Naujosios Angli
jos lietuviu bąžnytinjs kotas —’vš 
MbntelĮo. Vadovaus gabiausias 
vargonininkas-muzikas p. J. Ba
nys. Gordon teatro orchestra grieš 
ir akompanuos.

Miesto majoras ponas Edward 
W< Quiųn, dalyvaus šiame koncer
te. Jis apsiėmė ir pakalbėti. Jis 
labai mums lietuviams yra užjau
čiantis, Bus ir daugiau’įžyniių sye*

Neapleiskite nei vienas t senas ir 
jaunas, didelis ir mažas, šio kon- 
eerto-operetes. Svetainė erdvi, 
visi iš visur patilpsite, O dar la
biau turėtūte visi ateiti, nes pel
nas eina mūsą,- Nekalto Prasidėji
mo Panos Marijos, bažnyčiai.

Įžanga; suaugusiems 50c.j 75e. 
ir $1.00, vaikams 25 centai.

■*

P. S. Kaip surast svetainę? Ei- 
■nant ar važiuojant Cambridge gat
ve pasisuk Aštunta (Eiglith St)

v
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• NUŠOVĖ STUMKT^ 
’ ėaiCAGoTui* — Ulyioi 

universiteto studentai PįUU 
Sharp ir AlexSclmltz vogė 
toinobilHj ratlankius. Juos w 
tiko motorcildinis policietu 
kurs teipgi ynuto universitef 
studentas. Tai jis šovė į vag’ 
Hus jr Sliarp?ą nušovė.

.• Dar vienas dalykėlis ir bus. vis
kas. .Vargšas “Žmogus” kalbė
damas po medžiu norėjo kunigus 
pavadinti: “ Vilkais, plėšikais avilį 
kailiuose,*” bet'kadangi tos cita
tos išėjo iš burnos Išganytojaūs, 
kurio kalbėtojas “po medžiu” ne? 
myli, tai jis tąją šakinį štai kaip 
išvertė : “ Avinai svetimuose kak 
liuosė!” Na, kaip ten nebūtų. su 
jo jo vertimu ir- aiškinimu, tik kal
bėtojas privalo jį sau pritaikinti? 
o pa^kuildtięms- -Lai; jis. tik atsL 
me’na siuntimą pinigą į “ seną kra- 
jų,” vežimą žmonių Lietuvon ir 
atgal po savo “apieka,” tąi tuo-

Mėnulį?.

NEWARK, N. J.
-»

Vincas Palulis palaidojo savo 
moterį 16 spalio., Su vyru išgy
veno 26 metus. Liko 3 sumiš ir 
2 dukterys. Vyriausias sūnus 25’ 
metij, o jauniausias 13 metų. Mo
teris buvo dora, mylėjo bažnyčią 
ir priguėjo prie moterų Rožanea-' 
vos Draugijos.. 'Buvo palaidota iš
kilmingai su šv. mišiomis. Žįmo- 
nės visi buvo iižganėdinti už ku
nigo Kelmelio atlaikymą mišhj ir 
gražij pamokslą.

f Darbai gerai eina. Tiktai kas
met žinos kaip kas. atrodo sveti-J ne^Ori dipbt> tai nedirba.
mam kaily.

žmogaus “frentas?’ 
Atsakymas Worcester’io Lietuvių 

“Draugysčių” Tarybos 
Korespondentui.

AVoreesterūo Lietuvių “Drau
gysčių” Tarybos Korespondentas 
duodamas atsakymą Paparčio 
>ūnui, turbūt pabijo jo talpinti “ A-. 
merikos Lietuvyje,” kad Papar
čio Sūnus- nesužinotų. Užtad gi 
pasiuntė savo peekelynę į tolų 
šlamštą, kurį Paparčio Sūnus rei
kalui • prisiėjus vartoja pašalyje 
Taigi tokiam reikalui pasitaikuš, 
.rado Paparčio Sūnelis minėtą atsa
kymą “Vienybėje Lietuvninkų.”

Korespondentas turbūt buvp 
girtas ar gal “akulioriųx^etTife- 
jo ar gal jam smagenys kūliu ap
sivertė kuomet jis skaitė Paparčio. 
Sūnaus raštą “Darbininke” ,vol. 
VII, no, 191, jei jis sugebėjo ras
ti kati, “proto objektas yra laisva
maniai! ” Su tokiais ‘mokslo vy
rais”’ kaip IVoreester’ip Lietuvių 
“Draugysčių” Tarybos Korespon- 
deLitus, ‘pasirodo, kad ne tik Pa
parčiui, bet ir Paparčio. Sūnui 
sarmata^ yra * argumentuoti, jei 
“Šlaunusis” korespondentas nesu
geba. siilil^zavoti kas yra parašyta 
juodu ant balto. Viskas.

.Paparčio Sūnus.

MONTELLO, MASS.

Susirinkimas.

Dabar yra laikas siųsti 
Kalėdoms'dovanas' ir - pasi-/ 
naudot BALTIC STATĖS ' 
BANKO ^žemiausiu kursu.

nepamiršote atlankyt su d©’ 
valiomis'savo tėvelius,' bro
lius ir sesutes ant šaltu Ka- * ** - 
ledų.’ Taip pat nepamiršite 
ir šįmet. Jeigu norite kad 
Jūsų giminės gautų į laiką 
pinigus, tai siųskite tuo jaus 
.ie- pasinaudokite BALTIC 
STATĖS BANKO Kalėdi
niu kursu. x
- Žemiau įiącluodainė mūių 
kurso' lentelę. Čia yra pri- 
skaitytos visos išlaidos, su
rištos .su įpinigų persiunti
mu.
50 litą $ 5.50 500 : 

10.75, 600 
f 21.25 700

31.75 800 
42.25 900

UN1TEDAMMUNES
(HAftRlMA^ LINE) y

JOtNT SERVICr yviTH1.

HAMBURGAMERKANUNE
TRUMPIAUSIAS KELIAS ‘ 

LIETUVON
ISplauliia kiekvieną savaitę iŠ

mos klesos ląlvais • 
“Resolute,” “Reeiance,” 

“ALBElt-į, BaLLIN” 
“DEUTSČHtAND”

Veža. 1, 2‘. ir 3 klesos keliau
ninkus, .taipgi Ste laivai 
Mount Clay, Cl&Mlanįt, Han- 
sa, TiMVlngia 'iv\We3tpliaiia 
3-ęios klesos keliauninkams. 
Ganėtinas Ir geras patarnavi- 

; raas,'- geras valgis Ir patrau
kiantis, smagus važiavimas. •

; United Ataerican Linos 
Julius Roeteębeeg, Inc.

260;Hanover st.f Boston, Mašs. 
arba pas įgaliotus agentus.
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t. D; K. S. 2 kp. susirinkimas' 
bus lapkr. 6 d., 7:3O vakare. Bus 
labai daug svarbių reįkalų svars» 
tomą, taip-gi streiko reikalai. Ta
tai ateikite visi 2 kp. narįai ir taip
gi nepamirškite apsimokėti mene- 
•sines ir atsiveskite nauji! narių 
prisirašyti. ' ' ’ /

Kuopos valdyba.

TIK PERSKAITYK! IR ATEIK 
PAMATYT!

"KLAIPĖDOS JULĖ”
(A NAUTICAL KNOT)

(operete) v

ANEDELIOJ 
LAPKRIČIO (NOV.) 18,1923 

1 5:30^ vai. vakare .

THORNDIKE MOKYKLOS 
KViSTAINE JE

Eig’ht ir Sprrng Streets, 
East Cambridge, /Mass.

GERBIAMIEJI:—
t Pirmu dar kartu šis veikalas y- 
ra statomas šioje apieliūkėje. VcL 
kalas-operetė, V- Legalo gražus. Y- 
ra tai verstas -iš anglą .dagiosios 
literatūros. Kiekvienas dailės-dai- 
įną meno :mytetojas privalėtą pa
matyti šią operetę. Ją lošii' Ąai-

_ I *

63,25
73,W 
84.00 

- '94.15
1000 litui....,.....$104.25 ,

Didesnėms sumoms duoda
me speciales.kainas.

Alės persiunčiame ir Ame
rikos doleriais. "Parduoda- 

1 i ‘ '
me laivakortes ant visu lini- •r -
Ml- '■■■■,. *

Kas pasiųs pinigus dabar 
arba pasidės pinigus į BAL- 
TIC STATĖS BANKĄ tau
pymo sąskaitoje, už kurį 
mes mokame 4%, priskaitant 
prie suinoiTkas mėnuo, tai 
gaus labai puikų ktilendorį 
dovanų. ’. ’ • '

: Kad ir trupučiuką iš ke
lio, bet pilnai apsimoka vi
sais reikalais kreiptis į B AL- 
TIC STATĖS BANKĄ. \ 

: Bankas atdaras kas dieną 
nuo 9 iki 5 vai. vak. Suha- 
toibis Ori septynių vakarei • 

BALTIC STATĖS BANK
■29^ Eighfh; Aveiiųe, 1 

New York. N. Y. x 
■■ /'/ : - (Adv.)

100 »
>Y

>>

200
300
400 ’

?J1

ji

31

- ji Į ~ tffli-.u if

g .Trindamas su
Ir- lštriM^i HldhiiiiĮuis Lauk.
|) N'Hų, y.l’Į)*ū'toi'A — ji;< mt .
.y {.tfibiiės 1,5 litu -tiu t'leJ'taiV tiek Įj bmitf S’- -Iro iiWJridh jt)š Ivl'db',' biu |S ipiiglaTt t>b"Utu >n lli’t m.T.į-Jh J'uMi. lįil- 11 A'<'v. •utpųia iu.H ilr.itiužl w, .lito a- fi i.i ’.i l.vi«Mrir jirO ’.bj'i i'sąn*.J vl.’tia, ’ii‘ vk if?.i)'3iikvin.il nRžtU' 
t

I) iii'.plM’ilIn'i- yri t uliku,
ą,ii.y-K oiifrtJi* Įiunlnnii.'? fafffltį M'ti 

W -VlU'l.wiH w»į!i'iilvl.is .m vuiklunų
- lul'v’uivųin ■ X

V n* neįlįs Mi’v.i 'pikln-i x. 11 .B.I u;v<ji t Kibiu ir 1‘a.fi *
n . inJ’i'.li'miMį. kuvtsi litirlio
l q. vūiiiii • iiuiifSTuIituil '

j - .diri’if. /
į’ l’.'tUi'šiAn I ĮtriiAit truputi ■■ I Ąuffli*' į m<’>. utjlvuj u«k kiw>llen 

uMė pyr- Kiivattv lalį.ti. O ki limų; 
vi r4.iii,’v;) Jiu HūM. UimnvU u.itt lo- 
1 tt’ > įUi mm kurto ii4 i-lijbkaii'>,T

- .■iiiuji.iu i-iUiktmuki m&anlJnui- hk' 
U3i. ui honk-n uį'tk'kviu’.,

E AP. ROTRR A 0* 
r t&M1i4kS*‘ S... Wr«#k}rn. N. Y.

DYKAI ROM ATIMU 
SERGANTIEMS

Mes turime liaują me
todą. gydymui ronmtiz- 
mo, kurią mes pasląsl- 

... Ame- i namus kiekvieno 
4>/7šio lulRvaSelo skaityto

jo, kuris tik pareika
laus. Jeigu jąs turit 
.skaudėjimą; jusą mus* 
kiliuose arba sąnariuose^ 
jeigu jus kenčia’skaus
mą oro pėrmaiaoše, štai 
proga \i31mmiyt naują 
metodą,. kurt atsieina pl- 

. _ . gini te kurk pugūlbčjo
šimtams. .Jeigu Jūsų Ilgiuyra tr eliro- 
iiiSka ir užslsenčjusl ir Jiktos gyduo
les Jums negelbėjo, mes nutariam i3- 
Ijftndyt Aią metodt, kurią mėa pusluu* 
člame DYKAI išbandymui; ‘

< DYKAI K«W'LEMmiši * 
t Mos uein-ūšimijum jusiriikių. lihiL 
mu tik prlslųsklt savo adresą. Mos 18* 
sihslnK* jums apmokėta paštą DYKAI 
sIŠBANlĮYMUl mus.Ų melodija šimtams 
Kita metodą pugolbėjo. pūgėlbes ji ir 
-jam ■ Nepraleiskit -g&mt progos piml? 
hmudott., .Šiandien; jeigu jąj
kepviut nw» romaninio. .

. ri.EAs.tNT -MĖTnn-m
„ £>ept. X 10
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LLOYir
Savaitiniai Išplaukimai į 

atETUVi
NAUJU, SMAGIU LAIVU.

Tarp New Torto ir Bremen
DIDŽIAUSIU VOKIEČIU 

<įAIVU.
5f COLITMBUS” 
Taipgi pirmos klesos kambarių 
laivai. Gražiai patašyti, 3 klesos 
parankumai. Parankus uždaryti 
po 2 ir 41ovas. .

Laivakorčių klausk bile agen
to arba
192 tVasliington st, Boston, Mass. 

North, German Lloyd
, t

I
aEUNAROl
AB jU3XQTE ATSIIMTI GIMI- § 

NES Į AMERIKAI į

*2629 Lietuviai atvažiuos- į. čia įį į 
metą. .f

Leisk musų raštinei Kaune pa-' t 
gelbėti Jnsii giminėms išgauti paB- § 
portuš it vizas ir tinimai juos I 
prirengti }f kelionę. - ■ t

Nereikia laukti dėl vietos, tu- į 
rintiems Ciniard linijos laivakor- > 
tesAGunavcl laivas Upiaukia Iš g 
Europos kas kelintą dieną. Cunard | 
laivakortės yra geros kelionei ant f 
AQUITANIA. BEREN(ArIA te į 
MAURET.VNIA, greičiausia jūsų- | 
kelionė tarp Lietuvos Ir Amerikęa i - 

Dėt smulkesnlą informaciją, j i 
malonėkite susižinoti su ■ musą i; 
vietiniu. agentu, arba musą rasti-, j • 

\i Į

į iiėje. .
CUNARD LINE, 
L26 štate St., . 
Btistoa, Mass,

~s-

DRAUGIJOS IR KUOKOS
•>

f

> ..
tas No. 833 yru Tumu pi*

: xus drūčiai pudnrytim te ? 
y tiktai AUK).- AdrvsuykUAi

— y
J ■

Z ''
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viLuvoš xę. rmm
■ • ■ • \ , •KNlfT Ar ■

Hgą- meitą praktu^a trthtiftą 
mūsą da2bą liudija . tOUtanįS 
draugiją? Informaciją datai
Mtę: '

* ?
U naamt BU TiwrwBt, Mm

" < *
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SUGRĮŽO.
r

?r

RENGKĮTĖS VISI. •

D. D. S. 1-nia kuopa rengia, 
milžiniškų vakarų, kur'm afni- 
btiK lapkričio 4 d. š. m. parapi
jos svetainėj ant 5-tos gatvės, 
statomas Bostone puikus ir 
juokingas veikalas už savaitės. 
Tasai veikalas ’t-ai 4 4Elgetų 
(Tudru^s/^-Hv-oniedida ^jų

F . -

veiksmų, Tai-gi geri), malonė
kit skaitlingai atsilankyti ana 
minėto vakaro, nes užtikrinam 
kad būsite patenkinti, o juokų 

r- . tiij pilnas kišenes prisikrausite, 
nes. tai juokingiausias vakaras 
kokio dar Bostone nebuvo. Prie 
tam bus ir kitokių 'pamargini- 
mų, kaip tai piano skambini- 
nimas, smuikos griebimas, eilės 
deklemaeijos. Veikalų atvai- 

— diiis L. D1-ma kp. gabūs lo- 
šejat Tikimės su tamistomis 
pasimatyti ant minėtu vakaro. 

Kviečių Rengimo Komisija.

t j 
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Dm. Paltštas, L. D. S. Centrp 
pirmininkas ir 4 4 Darbininko” 
redaktorius jau sugrįžo 
Cohiiecticut valstijos, •

• v
1H

BaRBIHISKaS
*—I 1 ynMIU H*ta—■*M*—WĮM—i

ANT PARDAVIMU šoštų augStų na
mas, su vlsohils vugtulomls fr šiluma. 
Randas geras neša Ir labai gražioj Vie
toj: Centrai Siiharč, CittnbrltTge, .Slass, 
SavinRikas nori greit parduot, todėl 
atiduoda už trylikų tukstanėlų. 
W»O). Išlygos hdnil lengvos. Tnojans 
kreipkitės pas J. PUZINAS, 10 Berk- 
shiie Sf., Cambrldge, Mass. (10)

'Į

I IGU PERLAI

M,

Turinio visokių geležies dalykėlių pradėjus nuo ma; 

žiausios vinutės iki visokių didelių mašinų. Taipgi stik- 

lų, painfo, varnišiaus ir kitų. Kurte nori persitikriiiti, 
i

lai ateina, if esame tikri, kadldekvienas bus tižganėdin- 
a >

tas iš mūsų draugiškumo. '

SAVTEJT BAS SAVUOSIUS!
• ♦

atsidaro operų1 
SEZONAS.

‘ Nuo- ateinančio paneilėlio at
sidaro Bostone opęrų sezonas. 
Šan Gari o Gųand Opera pra
dės vaidinmras su 4‘Rigoletto. ’

(SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY
369 W. Broadvvay, . ’ South Boston, Mass.

Teleplione So. Boston 0122. ' ■

»OQ<Z>OQ<Z>O(KC>0O’C>fl0<Z>OQ<~Z>«(l<=>i)0<=^Q<^(^

BAŽNYČIA ATNAUJINTA
»•

Šv. Petro lietuvių bažnyčios 
atnaujinimas po gaisro ’ jau 
baigtas. Bažnyčios vidus da
bar gražiai atrodo ir daro ma
lonų įsįiūdį.

I

NELAIMĖ.
s*"<. . t •’

"V ■ ~—
Pereitų panedėlį Antanas Bla- 

žys gljlždamas'dš darbo lipo iš 
strytkkrio ir parpuolęs labai 

-,^usitrenkė. Labiausia užsiga- 
- vo kojų. Koja vi.s ėjo blogyn 
.ir dabar koja jau ueįsitenka 
kelnių1 blauzdoj. Ais yra narys 

. Saldžiausios Širdies ir šv. Ka- 
'< zimiero R.. K. dr-jų.

. • ’ ATSITAISĖ.
• ' z

Priešais Andriaus Naudžiū
no namų, ant Broadvay buvo 
daroma gatfės taisymai- Nau
džiūno- vaikas besibovydamas 
šoko dubbėn ir nusilaužė kojų.- 
Tas atsitiko jau prieš apie mė
nesį laiko. Dabar vaikas jau 
atsitaisė* bėgioja ir vėl galėtų 
šokti duobėn. ■" '

£

K

PRANEŠIMAS.

4‘Darbininką” spaustuvė 
‘.skubiai varo kalendoriaus dar- 
bųj DM šitos priežasties, šis 
44Darbininko” numeris išeina 
mažesnis. Tenenusimena, skai
tytojai neradę Don Kichoto. Jo 
avantiūros dar nepasibaigė. Ži- 
nokite, kad Don Kichotas at
liks,dar daug- didžių avantiūrų 
ir pagalios Jo palydovas Santo 
Panza pataps gubernatorium./

DŽIAUGIASI NAUJA 
VIETA.

. f

------ r-Rengia—------

ŠVENTO STEPONO L, R. K. JAUNUOMENĖS DRAUGIJA
•*

Sukatoje
Lapkričio-Nov. 10, 1923

MALTA HALL
/• x

40 PROSPECT STREET, CAMBRIDGE, MASS.
■ ■ ' .-■* *

7:30 vakare

Ubagų Gudrumas
KOMEDIJA TRIJUOSE VEIKSMUOSE

BUS STATOMA LIET. DARB. KOOP. SĄ-GOS 1-OS KUOPOS 

i Lapkričio 4-tą d. 
7:30 vakare

ŠV. PETRO PARAPIJOS POBAŽNYTINeJE SALEJE 

Penkta Gatvė, * South Bostone.

ĮŽANGA SUAUGUSIEMS 35 CENTAI; VAIKAMS 10 CENTŲ

KUN. P. KAŽ0IUKO 
ANTRAŠAS.

Nuo šio laiko -mano pastovus 
antrašas bus: 129 So, Jardm St., 
Shenandoah, Pa.

Su tikra pagarba, ’

Kun. P. Kailiukas,
Šv. Ėaz. Dr-jos Kaune, Genera* 

lis Įgaliotinis 'Amerikoje.

T

DR. A. J. GORMAN
(GURAUSKAS)

D A N T I S T A S
f

TeL Brockton 5112—W.

(Kampas Broad Street)’
705 Main St., Montėllo, Maw<

na

J
i ■

Vaikai be ‘tėvų į svetainę nebus leidžiami.

Kas žino, ‘ kas matė Lietuvos ubagus, tas gali suprasti, kas 
per komedija galės būti. JuOkų .bus tiek, daug, kad kiekvienas 
yra prašomas savo pilvų ne su vienu, bet su 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 nepasiveluokite, nes kas pirmes
nis, tas bus geresnis,. '

Kviečia visus L. D. K. & 1-ma KUOPA
*

GEORGE H. SHIELDS
A>WAIM 

811-812 Old South Ruilding
294 TFfisMngtou Street 

BOSTON, MASS. 
Valandos: 0 A. M. Iki 5180 P. M.

Gyvenimo vieta
10 Winthbof Street, Ea*t Romon

Tek Esat Boston 152—J.
Tel. Maln 2488

s

— T*L ta Boėtofl 370 j

J. MIGDOMU, M.G.
Otibo Varom**

Ritai* iki 0 t*L Po pietų n«| £-< 
Vatarala nuo 61kl 9, '

M Irofidw»y, ta Bo*U«. ;
e®©*®®®®®®®©®®®®®©®®®®®#®®®

PARDAVIMAI
GERIAUSI PIRKINIAI 

DORCHESTER’Y.

Trijų šeimynų namas 15 kamba- 
Irįų, elektra ir šiluma, prieky ir už- 
paltaly’piažai. Parsiduoda \iz $11,- 
800. ’ ■ ‘ 

; 'Antras ‘ 3 šeimynų namas . 15 
kambarių, šiluma, piazai; kaina 
$9,500. Abu namu geriausioje Dor- 
eliester’y vietoje. Sužinoti pas ;

PETRAS RŪTA,
141 Bowen St., Šo. Boston, Mass.

“ Tel, Š. Boston 2479—W.
- • (3)

.»

KRAUTUVININKAI, TĖMYKIT!
.PARĮ )VO1>U gėriaušia- pasiulimišlairi' 

savo krautuvės visiį tuvonj valgomu 
daiktu, taipgi rakandus ir tt. Nenoriu 
jau tuo užsiimti. Apsimokės Tamstai 
ateiti iv pamatyti viską.

3mS. SCANLAN
270 E Street, South Boston. Mass*.

,■f

MATULAITIS IR 
NESIACKAS

i

Parsiduoda Dorchester’y val
gomų daiktų sąkrova; $600 dot 
caish. Atsišaukite. 423 B0W- 
D0IN STREET. (8)-

F. J .KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 JBroadway, So. Boston.
i Fėli P, B. 0441. •_ '__
Antro* liįioe^viriuj h. K'B-vtt 

GYVENIMO VIETA:
275 r.OWELT, AVĖ., NEVTONVltTJE, MABB, 

Tel. W. Neivton 1463—W.

f LIBTUVYS DANTISTAS i

OR, M. V. G1SPER
H (KASPARAVIČIUS)' Į
d LaiUn^i perkėlė ofisų po Ha, i 
1 į 425 Ba<iADwAY, 8o. Bobtoh.1Qm, Į 
f Ofiea Valem&n i •d Nuo lO iki12:80 ryte ir nW IdW r 
H iki 6 ir nuo 6:80 iki 0 ▼, rak.
t»Ofisu uidarytas subatos vakarais į 
® ir nėdėllomis.

' >

!• Metu Sonth Bostone

> “darbininke?’

|liet U VIS
IPOTOMETRISTAS

Sjšegzaminuoju akis, priskiriu aki- 
ffinius, kreivas akis atltiesimi ir ank$' 
:®blijopiškose (aklose) akyse sugrų- 
Ijžlirii šviesų tinkamu laiku.
| - J. L. Pašakamis, O. D. |

@447 Broachvay, So. . Boston, Mass.
Tjp^jp^įWjP^ptĮ7gĮ ijįJTjp

sti vėliausios mados įtaisymais.- 
Eėndų neŠa Į mėnesį $180; nuo' 
gruodžio 1 d. randų bus $210.00 
į mėnesį. Kainą $18,300.00.

Dorchester’yje, 3 šeimynų medi- 
nis narnąs, po penkis kambarius, 
apie devynių metų senuiAo, su vė
liausios mados įtaisais. Rendų ne
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)

AKIŲ SPECIALISTAS
1991 W. BBOADVAT

VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 r. rak.

I
t Tęl. So. Boston 4000 |

i UL J. C. LANDŽSB ||

LIBTUVIS GYWxTOJA« lB į į
CHIRURGAS. . B

506 BROADWAY, B
«OUTH BOSTON, MAM, į 
(Kampas G fit Ir BroadvayJ! 1JVALANDOS: 9—11, 2—4, 7—0 j

X"

Gerbiamieji! Ar Tamstos žinote, kad šVrStėfp'ūiro draugi- 
ja rengia pirmus puikiausius šokius kokių dar niekas nėra .ma
lęs nei girdėjęs iki šiol. Muzikantai yra paimti puikiausi: L. 
Buinio orkestrą grieš visokius lietuviškus šokius. Tai-gi kas 
gyvas: seni, maži, dideli ir jauni—visi esate kviečiami atsilan
kyti o mes užtikrinani kad visi būsite užganėdinti. O katrie 
neatsilankysit, kad. paskui nesigailėtumėte, .. .

‘ ' Kviežia vislis RENGĖJAI

Lietuviai 
Siuvai

Siuva m geriau
siai ir naujau
sios mados vy
rams drapanas, 
pataisom, i§va- 
iom Ir nuda- 
žom. Kas no
rite turėti ge
ras ir naujau
sios mados dra
panas, ateikite
pas mus po bu- 11 , Jšį
merki
247 D ST., SO. BOSTON, MASS.

Teiėf. University 1957—W ofiso 
Tel. Unlvęrsity 1957—-R. namų. 

ADOMAS OWIRKA
LIETUVYS GRABORIUS 

Pagrabus atlieku gerai Ir pigiai. 
Kaina vienoda visur. Užlaikau au
tomobilius. Vieta atdara dienų 

ir naktį ’ . ■ 
■' 8S3 CĄ^IBRIDGE STREET .

E.’ Cambridge, Mass. ■ .

PARSIDUODA MĖSINYČIA
Nuo senai išdirbtas biznis, groser- 
ne ir mėsos krautuvė, turi būti 
greitai parduota už pusę kainos 
kiek yra vertas. Prekė $1800. B. 
KONTRIMAS, 120 Marine Road, 
arba A. Ivaškevičiaus ofise, 361 
W. Broadwav, ^a. Boston.

lĮėrB. kun. A. Taniolitinas, U- 
g;okų klikų pasidarbavęs So. 

..Dosinius jiakvięstaš iškali ava į, 
- Braddobk, Pa. So. Bosįoiiiš- 

- kinius at rašų? kad tonai noblo- 
‘ gai esų», ' .

* B**
f

 ■ J • ... -- ■. .

. - * • 
A k • *

Teleplioho South Roston -8520 
Namų -Teietomm AspUnvull <*J7b

• ADVOKATAS

1.0.ŠALNA (SKALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS 
s : Baigęs, du Universitetu 

Oornell University bu A. B. 
G. Washington Univ. bu LL B/ 

“DARBININKO” NAME 
886 W, Broadway, So. Boston.

(mitros lubos) 
■MBBNMįMilMltBIAil frTTHBlIBMi IKA I"Al|KJg-BM

’ ‘ .'""V

t .

%

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

BOSTON, MAŠS.

PIRMININKAS —> Vincas Zaieckas,
81- Mereer St, So, Boston, Mass, 

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

PROT. RAST. — Antanas Macejunas, .
450 E. 7-th St, So. Boston, Mass, 

FIN. RAST. — Juozapas VinkeviČius,
906 E, . B'way,, So. Boston, Mass, 

KASIERIUS — Andrius Zalieckas,
807 E. 9dh St, So. Boston, Mass, 

MARŠALKA — Aleksandru .TfllmnkfĮf, f 
115 Granite St, So. Boston, Mass,

D. L. K. Keistučio dr-ja lklko mėno* 
sinitts susirinkimus kas pirmų nedėl- 
dieni kiekvieno mėnesio po No. 604 

AVaslilngton. St., Boston Mass. 2:3Q po 
pietų. Ateidami drauge ir naujų na
cių su savim atsiveskite prie musų ar- 
jos prlraSytt

tV. JONO EV. BL. PA1ELPINE1 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.
-' ' -______ ‘i

PIRMININKAS — J. L. Petranska*,
250 Gold St., So. Boston, Mass, 

ViCB-PIRM. — Kazys Ambrozas,
492 E. 7-th St, So. Boston, Mato,

PROT. RAST. — Julius Savickas,
111 Bowen St., So. Boston, Mala. 

FLN. RAŠTININKAS — J. švagždys.
. 171 5-th St, So. Boston, Mato. 

KASIERIUS — A. Naudžluhas,
885 E. Broadway, s. Boston, Mus. ' 

MARŠALKA — J. ZalkU,
7 Winfleld St, So. Boston, Masu. 

Draugija laiko susirinkimus tai trečl< 
nedėldieul kiekvieno mėnesio, 2-rę vai, , 
po pietą Iv. Petro parapijos aaigj, 4& 
A. Bsvcnth St, South Boston, Mm» b

/

NAMAI-MŪRGIČIAI
Parduodu namus ir parūpinu 

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

a.f. kneižys,
494 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. S. B. 0770

i TEL.’So. Boston 0506—W.

į LIETUVYS DANTISTAS

U. L KAPOČIUS
> 251 Broadway, So. Boston | 
} ' (“Keleivio'’ name) 
[ Ofiso Valandos : nuo- O Iki 12, nuo
ii t30 iki O ir nuo 6 :30 iki 9 vakare. 
[Seredomis lino’ 9 iki 12 vai. dienų. 
Į Suimtomis nuo 9 iki 6 vak. Nede- 
illomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį) g

f DR. L. GOLDEN |
X Bostone: 99 Green Street Roxbury: 16 Crawford St. ?

;V ValandosR iki -i ir 7* iki-^ P" nr netoli AVarren Street, į|
? f , d lįl 4 , 7 "į, „ . Valandos: nuo 8 iki 9 ryte, 1 iki y
A Apart petnyčios ir nedėldiemo 2 ir 9 iki 1 vai. vakare apart . t
y vakarų. pėtnyėlos ir nedėldienio vakarų. n-
& Telefonas Haymarket 2288. Telefonas Rosbury 0131. . M
H • Kamiu Asglų, pušų, LenKv m Lietuviu kAMūMis. .. A

b

ė

Skilvio Kliūties^ Nesveiku Kepenų, Nevei
kiančiu Vidurių ir Viduriu Užkietėjimo.

Šitaš'vąistas veikla taip greitai, lcad gerų jo veikmė gali pajausti į keliąs dienas. 
Ji» yra stebuklingai vytaifls^jr moterims, tunntięma Skilvio kliuji* .Nesveikas Kepenis. Vidurių Kliūti, arba tieihsv kurie turr Kietus Vidurius. Šitas kaistas sustiprina ir sutaiso skilvi, padidina, 
apetitą ir pagelbsti virškinimui.. Jis apsaugoja ir prašalina gazus ir išpūtimą, iš skilvio ir viduriu,, 
prašalina svaigu, nerviška galvos skaudėjimu ir tulžingumą, nuvalo apkibtą liežuvi ir pasaldina1 
kvapą. Jis sustiprina ir sutaiso vidurius taip, kad jie tiksliau išbina laukan ir ttldirii apsaugoja nuo Vidurių užkietėjimo, , < ' *

Šitame vaiste yra tam tikra Geležies forma, kuri padaro [gausų raudoną 
kraują—toki* Oele?U» kuri suteikia spalvą , 
išblyškusiėme veidams ir žBresr akinis. Jis

. taipgi -turi. Fosforų, didžiausi, zinofaa vaistu 
Stipriems, galingiem? Nervams padaryti. Fosforas yra Gamtos tikrasis Maistas Nervams ir 
Energijos Davėjas, xBe to jis turi SESIS kitus 
vertingus vaistus.'.Šitas. Gyvybę DuodąnJias, 
Stiprumų. padarančias sudėtinės Vartoja visam pasauly geriausi gydytojai, kad padarius stiprius., 
sveikus, tvirtus vyrus ir moteris. \

Šitas stebuklingas vaistas yra Nuga- 
Tone. Tūkstančiai vyrų ir moterų per ji apturėjo , geresnę sveikatą, padidino .stiprumą, atnaujinu r 
energiją, jgŲo uidesjno. ištvermę. -Nuea-lpue 

• sukuria, Sutaiso, suėhpnmi ir paukštine Raumenų ir Nervų Sistemas—visus Gyvybgs L Organus ir» 
Kūno Funkcijas—padeda, jiems atlikti darbą taip, 
kaip Gamta jota, leidus, TąL yra vienintelis 
saugus ir išmintingas būdas greitoms' ir 
patenkinamoms sekmMms gauti. 
*Nuga-Tone padidina svarumą liesiems 

žmonamt it sutelkia daugiau energijos, .daugiau , • ,
ambipijoa-rprailgina gyvenini*. Silpniems, Sunykusioms, parsibaiRustems, nervuotierns, palt’e- 

■gusiemS,'-' nesveikiems, sergantiems vyrams ir moterims nfra hiekb gemsuip per Nuga-Tonė'ą. juos 
tmp greitai ant kūjų pastato. Pamėgink Nuga-Tone'ą kelias dienas, o jausies kaip naujai 

. . gimęs. » . ' ' i

Mfaac' -clršil'Ha' Sff-s* privalė šiandien pripildyti Kuponąžemiau: Lūkuriavimas, 
.. *Braci ,W*> BHĮUMSi 31gali padaryti daug bmgat Nuga-Tonc yra tik tl.O(Xpakeliui.

KiekvieiiSs pakelis turi 00 tablctų—vieno pilnu menesio Gydymas, Gali gauti Šešis pakelius :uš 
J5.00. PUmMglnk Nuga-Tone’ą per 20 afenii musų atsakymu ir jei nebusi patenkintas 
Sekmlmls, sugrąžink likusią pakelio dali, o mei tuojaus atmukęsimyisui tamstos pinigus. 
Prisiusi šiandien—TUOJAUS. Negnli prakišti nei cento. Nuga-Tdho. taipgi parakvinBja- 
■ptlekinlnkal ir absoliučiai garantuoja, kad Jis sutelks pilną pasitenkinimą, arba pinigą! 
bu* sugrąžintlr ^Žiurlk garantijos kiekviename pakelyje, 1

ŠIA]Wl^Ne
NATIONAL LABORATORY.DEPT. LĖ-h -1018 S. .WabashĄvc.j dhlcigb, fH.

; . / GERBIAMIEJI:—Čia .įdedu’ jir.ui^^...„.;....r.-bakęiiui; Nuga-l'one’d; kt ■ imsiu
Nuga-Tone’ą 20,dienų, <y jei aš nebusiu patenkintas, tai likusią: dali pasiusiu atgal, o jus man 
sugrąšinšits pinigus. . ? ■

■■ V*rd*» ir '
Gaivi įr numeris ■ '

artai R. F. D,.,..

' ' f''-' ;■
i.
i

______________
• ■

Šitame vaiste yra tam tikra Geležies forma, kuri padaro [gausų raudoną

r

' K

MfMM
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I. DR. GEDVYLOS
į TIKRA LIE.TU VIŠKA TRBJO NK A 
$ SOcentų,

Ii*. Gedvylos MOTERŲ TQXIKAS—viustat sustiprinimui nervų, krau 
<1° k’ nusUpnėjusio moteries sudėjimo........

f >r. (tędvylos smjMAGH BlTTERSv-gertuušIns vidurių valytojas ir 
j 1 ėveikatos- di augus .«.»..,»..,. ................ *.. <iįrt boitlūi 
-y JięlžUmsias įvairumus visokių gyduolių, lietuviškų žolių, pertutuų. ėlrlcS* 

,nutevų ekstraktų Ir t. t, Katalogas prisiunčiamas dovnimi. 
įĮ) ’risiunčtnm visokius vaistus per paštų į; visas dūlis pasaulio. Adresas:

J«., Tl^PV.^i’Slūjnot^s sudėjimo J .7. 41" tanką

i!
* ‘ kotory ekstraktų Ir t. t, katalogas prisiunčiamas daviinnk

*
GOOPAVtLL DRUG COMBANT ■

12015 .Tos. Campau Aveiuie, Detrolt, Mlęlilgun.

**

t »%* - - • -

i ’

f-

~ • N . r i c
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!^&awiDCbMi yna geriausios auglys ir labui 
,ę tinkamos kūrenimui uanniose.

yi'a Įdėtas, Svainis it sausas 
kuras. Pelenų turi mažai.

N&DtaMoCbtt leninis.kūrenti- Įr negadina
- ■

• M AŽU- -DIDESNI---DIDULI • ■

New England Coke 
111DEV0N8HIRE ST., .- BOSTON, MASS. 
Malu 8532 ' -TELEFONAI- Main 2723

* ■ '»• 
K ' '■ i

JAU TURIME LIETUVIŠKU 
ŠOKIŲ ORKESTRAI 

FOLIO (DALĮ) NO. i.
Talpinanti 31 popuerių lietuviš

kų Šokių šiems instrumentams: 
1-nlai Smuikai, 2-rai Smuikai, 
Bassui, Violeneelei, Fleitai, Klar
netui A, 1-mam ir 2-ram Korne
tui A, Trombonui (stipriausiam- 
balsui), Bugnui ir Piano akom
panuoti. Kaina kiekvienos rūšies 
50c. Piano akompanuoti $1.00.

Visos tos dalys šioje knygoje 
tinka ir koncertinaj, kaip ir Kiek
viena dalis atskirai orkestros fak- V-----  '
te. •
' Tikrai Įsigyk setų šitų gaidų, o 
būsi pilnai užganėdintas.
GEORGI & VITAK MUSIC C0. 

4630 South Ashland. Avenue . 
CHICAGO, ILL.

lt

*V. ELZBIETOS DRAUOUO* 
habtfobd, oonneoticiut 

VALDYBOS ADBBSAL

— -----

VIENINT1LIS - , .

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS.
tisoMų žoliųį Šato?, žiedų m*‘ iĮ^

Palangos tvc.hiukn. (50c,, inipIuIJĮkUtt 25 
c., Ramunėlių! 2<k\. Liepos žiedai įėe., 
VaruSančlus .2w., Seansų aukštokės dėl 
vidurių lludsavlmo lOc., Pelines 13e„ 
tolės nuo nervų ISgųštles. bpiulgės, gt6 
vos skaudėjimo ir niukse ūžimo 75c„ 
iuo reumatizmo 50c., nuo strėnų skini- 
(įėjimo ŠOcn kMlUglų Uogų svaras 2oe. 
Visokios Žolės yra pakeliuose, sų lietu- 
.rliSkals nurodymais kaip anuos vartoti, 
žolių katalogų slunėlame už 10 centu* 
Maldų knygai “Aukso Aittn’ėUs." Tilžės 
Spaudimo, prastų apdaru 76ę.v skurhtlii 

celuloido apdarų $1501 /‘Vajui* 
kelis,” skūros.ap.datii $1.85; Kantiškos 
$1,50; Gyvenimas šventųjų, apdarytu. 
FT.dOv \ *

Vaistai wo kosulio Ir Asthmos $1.75 
ų| bontais. . Už prluiutiiua rokuojame 
ūk. viršaus ant ktokvicuo |i$0 -vętta 
RetkalttUjanio agentų visose apygarda*

—• 1L 5KUKAITI8, 
<49 Hodion &nif Roch«iUrf N. Y

X

1

Elisb. Mlelnlklena, plrminlnH,
44 Cedar St, Hartford, Gontu.

C. Labick!en«, vice-pirmlainta,
00 Sheldon Street, Hartford, Gonti. 

P. LabtektenB, Iždininkė,
44 Madlson St, Hartford, Ūon& 

Marijona Rutkauskaitė, fln. raStlnlnM,
16 Atlantlc St, Hąrtford, Gana, 

R. Fundsienė, prot raštininkė,
19 Walcott SU Hartford, Conn. 

Sloi draugija* taalrlnklmai būna tat 
antrų nedėldienj kiekviena «ita**H 
bakaytlndj* Ealėj*.

»V. KAZEtttKBO B. K, DAJoil 
BOUTH BOSTON, MAM. 
yaT.nvnnn iimiut

PIRMININKA S - VL Pfcuiamta*, 
/ 314a 8-th ŠL Tėh So. B, 3335-M.
VlOE-PIRM. — J. Jarui*,

449 E. 6-th 8t., 86. Bottod, >«ta 
PROT. RAST. A. Jauulonla,

r 1426 Columbla Rd.t S. Boeton, MbM ' 
FEN, RAST, K. Kliki*.

428 E. So, Boaton, MaM :
I1DININKAŠ - L. lyagMli, < <

' Iii Bounen St. Bo. Boatou, Miiil 

’ w il rirth Btų taftom Mm 
DRAUGUOSanrtfcusaitai* —

M6 Broadway. ta Boaton. mm* 
DrtūglU MTO tuairlūkiBi®* balta Skr* 
mdUdltoĮ MėtaUoo mtotalo 
po platk parapija* aratafnij, *» < 
SamtiBt, taBo*toh*Mta*
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