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kinys mažesnis kaip 1,500 litu, ir.

DARBININKAS
—— Eina——■ ■ . 

UTARNINKAIS, KETVERGAIS IH 
SUKATOMIS.
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DARBININKAS z
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Org^MUi Amerikai 

IfyiM Katalikų Šventa 
Juozapo Darhininkįį 

Sąjungom
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KttkH&t turi suprasti, kad jų 
aukos ir pasišventimas dėl katali
kų spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, . 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 

. net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras vis; katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos

> kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios . 
rimtybei ir ■ pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu- 

'. ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kilian.

’ KĄ PADARĖ ATŠAUKIMAS.
__  .v.iT______—-.Ą.’____■_________

ICai Augščiartsysis Teismas 
’ nusprendė Vaikų darbo įs'taty-
• mą nekonštitueijonalįu, tai to 

nutarimo greit pasirodė vaisiai. 
Vaikų skaičius dirbtuvėje ir 
tuose darbuose padidėjo. Per 
pirmuosius šėšius šių pretri iiLe 
nesiūs apskritai imant vaikų 
darbas padidėjo 36.8 nųoš. Bet 
kaikuriuose. miestuose tas padi
dėjimas buvo nesvietiškas. Wa- 
terburv, Gt. vaikų- skaičius 
darbuose padidėjo 800 nuoš., 
Springvfield, Mass. padidėjo 215 
nuoš., Pittsburg, Pa. 127 nūoš.j 
San Franeisco,.Gal. 85 nuoš., 
Indianapoliš 75’ nuoš., Kirmin-

* ghame 63 nuoš.
Kad^įstatynmi neapsaugo ją 

nepilnamečių nuo darbo yra 
blogą. Bet rie visa kaltė turėtų 
pulti .ant stokos Įstatymų. Da- 

. lį kaltės turi imti tėvai, kurie 
■ vaikus ne į mokyklų siunčia, o 
į dirbtuvę.

kutinę banku sprogo’ 
mieste;------------—~—

NUMAŽINO ALGAS.
BUTTE, Mont. —, Burte, 

Anacanda ir Grėaf Falls gele
žies kasyklų darbininkams nu
mušta algos po 50e. dienoj. Tas*

DAUG ŽADA DEPORTUOTI

NW Y(WK. — Iš naujai 
atsekusiu ateiviu nebus įlėis- 
ta apie 3,000 ir jie būsią depor-

LENKAS GAVO RYKŠČIŲ

VmAHNpTON, DeL—Len
kas St. Janljzotvicz buvo pagau
tas už vagystę. Buvo nuteis- 

i- v vk

3Q-sis posėdis 1923 m. spąliųA d. taikos teisiną tas bylas, kurių ieš- KARALIUS PAS ROPIĖŽlŲ.
PMmninkauja. kan. Staugaitis, • 1 ■ ■* 1,1 ■

_Bekreforius-^^Ambrazaitis-pa-įas^lriirios—iiagrihčja^vakliniiikų- 
skaito gautas raštus. ’
Ministerių Kabineto atsakymai į

paklausimus.
1) Morkelis (s. d.) klausia Sus.

Ministerj, ar jam esą žinoma,
kad geležinkeliuose valstybiniai— 
turtas, darbininkai ir įrankiai ad-

nusikaltimus ir tolygaus’ turinio, 
darbus. ’ ■ t

Teisinga Miništeris Tumėnas at
sako, kad atst. Toliušis status per
daug siaurą teisino reformų sritį, 
kad Ministerija, jei ruošianti teis
mo reformų,’ tad jos būsią plates-

;—VLAIMMDr^MspanijesJęata- 
vjrkH- Rymau aplankyti 

šventąjį- Tėvų. Eina kalbu, 
kad Šventasis Tųvas jį iškil
mingai priims ir prie tos pro
gos pasirašysiąs' už Vatikano 
ribų.

‘f

l
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žąstjs ta, kad gamyba brangi, o 
metalo kainos, menkos.

10,000 ateivių neįleistų aut Ellis 
salori Jų peržiūrėjimas užims 
savaitę laiko. ImigTaeijos ko- 
milijonierius kaltina .Europos 
valdžias kam leidžia už 
sienų piliečius, kuriems 
užtikrintas įleidimas..

savo 
nėra

1 +5’'?‘““ darbui dirbti. paklausimas liečiąs-ne paklausim ųf

SUSTREIKAVO POLICISTAI

MELBURNAS; Austrija. — 
Šio miesto policistai ’ streikavo 
ištisa diena, kai miesto vai- 
džia atsisakė pakelti algas ir 
pagerinti sąlygas.,

RIAUŠĖS IR PLĖŠIMAI.
‘ MELBURNU Australija. —
Valkatos ir plėšikai nudžiugę 
poluistų streiku pradėjo dūkti. 
Paūžė namų langus, ' lauže 
sti’ytkariusj plėšė krautuves. 
Laikinai sudaryta policija vai
kė. chuliganus ir daug jų šužeu 

, de. ‘ ‘
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SPROGO BANKA.

tiniam darbui cLirbti.
Einąs Busią. Ministėrio pareigas 

Vice-ministeris Račkauskas. Ka ip 
tik buvo įteiktas atst. Morkelio 
paklausimas, tuoj buvo paskirta 
.nurodomiems nusikaltimams tirti 
specialiuė Komisija. Ji patvirti
no, kad paldausime nurodyti as
mens ištikiu jų. naudojo Valdžios 
darbininkus, medžiagą ir įrankius 
privatiniams darbams dirbti?

TJž tokį nusikalstamą darbą kai 
kiiriė tarnautojai visai atleisti iš 
tarnybos, kiti nukelti į žemesnes 
kategorijas, o iš kitų išieškomos 
piniginės pabaudos. Be to, visi 
kaltininkai 'savo keliu atiduoti 
'teisman. , " ;

Padaryti nuostoliai Valdžios 
darbininkų, turto ir įrankių naib 
dėjimu- privatiniam darbui dirbti 
iš dalies jau išieškoti, o kiti Kus" 
ateityj išieškomi.

Tarp ko kita atst. Merkelis .pa
klausime pažynfi,. kad Susis. M-ja 
daranti represijų tokiems darbi
ninkams, kurie -parodę nusikalti
mus savo viršininką. Į tai atsa- 
kysiių kad M-ja represijų darbi
ninkams nedarė ir nedarys.,

2)‘ Žydų frakcija klausia, ar esą; 
žinoma Vid. Reik, A[iništeriui,-kad 
daugely vietų kažkas esą ištėplio; 
ja- žydų kalba rašytas iškabas, kad 
Kaune’ daužą nežinomi asmens žy
dams langus, kad Kaune ir kai kur 
kitur sumušę žydų tautos piliečius 
ir kad milicija tais atvejais nero
danti aktinguiuo.

Vid.. Reik, Ministeris žalkaus- 
kas. Nurodyti paklausime faktri 
Vyriausybei labai gerai yra žino
mi, ir ji visomis .jėgomis stengiasi 
panašiems darbams užkirsti kelią. 
Dėl to milicijai visur įsakyta ko 
akyl-iausiai sekti įtartinus ašmenis 
ir Rūpintis visur neprileisti prie 
tokių, clarbų, Milicija tą įsakymą 
vykdo, todėl visai negali būti-ir 
kalb.os tipie jos neveiklumą. Juo 
labiau negalima kaltinti dėl ne
veiklumo 'Vyriausybė, kuri visas 
pastangas, deda, kad krašte būtu 
ramu ir tvarka, kad vicml gyven
tojų dalis nepersekiotų kitos. *

Garftinkelis (žyd. ir.) papildy- 
ilainas paklausimą praneša/ kad 
paskutinėmis dienomis iškabų, pa- 
ųtišai. žydų kalba buvo uutėųlioti 
degutu-—Mariampolej). Alažeikiuo- 

: ’seir kitur.- ■ . • 
‘ 3); Toliušis (y. į) klaūšm.Tei
singumo Ministorį dėt bylų • pri- . ...... ........ ...
kląusbniyhes?p!dteitiniorir?tų,I>ylą tuomet įš-Lydokių jlvm savinim 
neškt^Atis tardymo' ir- sprendimo. bus atimtim ceiiimį ir bus 

Teišingumo MįnMerią Tumėnas, dalintas šįtiemš negavuširinh 
Atst. Toliušio paWwuiftas,-yra ne./ ‘ ’’ ‘— *• 
paklausimų srities t jis daūgimt lic- 
eiiV’. Mhlmierio juicijatyvęs ir' Mw' 
mantinio sritį 'ri \ ‘

Teisybė,- tįaug bylų špreiidžiainą
..laibai Jutai. į.Tariair’tasM'lėtumas n„. __ ____ ________

i , » , . - r .-j r Paeina įūįtiek nuo prikbuisomy- Jnetrisčmh dvaro užvamhs, .šeiį
<lehotaa w„ į.& iv-wtV4fe MminfeV fciu

kurie (lyįojij, ' /e ęs?Į tftV]] wvęs gimiųčK ii- pbiio
ašlųpni > Kai M bylą ptWuusbmyh§» prietrilai. Turiu pasakyti, kad pa> 
-;.. perkėlimo, tai tuo tarpu nięlm tuk įžymėtieji asmens rinnnt^emęs Re. 

Fmkiilhoję namtkč,: Imd iui įstatymu turėjo teises

Aiiglrta ir Aųmrika sLįjųngtū- 
ims- HpSkonūH uegęibeb / Kiuri^-:

1 . .

kalėti. Kartų su lenku nuteis
tas pėnkionis rykštėms ir trims 
metams kalėjimo negras.y

DAUGIAtj VAIKŲ AN£ 
FARMŲ.

WASHINGTON. Ag-rikub 
tūros departmentas 'surinko ži
nias apie tai kiek yra vaikų ant 
faTmu ir kiek.miestuose. Ra- 
sirode," kaų;-vaikų iki Tū metų- 
amžiaus ant-1 faunų yra 7,700,- 
000, o miestuose 5,700,000.

i-
t

i

BANKRUTIJO FIRMĄ.

LA CBOSSE, Wis.—Steven- 
Walter ‘kompanija pasidavė 
bankrutan. Skolų esą $£2,503, ■ 
turto $14,383. Toji kompani
ja išdirbinėjo bažnytinius daik
tus* ;

bet Mmisterio iniciatyvos sritį ir 
kad fitst, Tonšis, jei turįs gerų su- 
manyinų/ galės juos patiekti.

4} Plečkaitis (s. d.) klausią,Žein. 
Gkjo ir Valst. Turi. Mmistcrio, a) 
kodėl Juodvario darbininkas Pam- 
palas negavęs tame dvare žemės, 
b) kodėl LydokiiĮ dvare 10 kume
čių dvarą dalinant esą palikta be 
žemės ir c) 'kodėl Antanavo dvaro 
savininkams esą leidžiama parda
vinėti dvaro žemė.

Žem, Ūkio ir Valst. Turtų Minis- 
teris Krupavičius.■

’ 1’ De! Juodvario dvaro darbiniu-' 
l<o' Panipalo Ministerijai visai ne
aišku, ar Pampalas savo raštuose 
rašosi nuomininkas./ Taigi Pampa- 
lo, kaip to dvaro kumečio teisūs 

. Ayęstijao,-.
nuojainos. Tačiau jis galėtų žemės 
gauti ir kaip miominiukas, liet 
Juodvary neišteko žemes. Juod
vario Pūstapedžių dvarą .žemes 
sklypams gauti buvo paduota 261 
prašymas, ■ tuo tarpu žemės sklypų 
buvo tik apie šimtas su viršum. 
Visi 261 ptašę tų dvarų žemes tu
rėjo teisės jos gauti, Vadinasi, 

1 Komisijai, Žemes Ref. Vadybai ir 
Ministerijai iš tų daugelio prašan
čiųjų reikėjo išsirinkti apie puse. 
Paprastai teii, kur yra -daug no
rinčių jų-kurio nors dvaro žemės'ir 
žemės visiems neištenka, iš Visų iš
renkami tie, kurių yra didesnes 
šeimos.’ Panipalo šeima inaja,- tad 
jis negavo Juodvaryje žemės, ka
dangi į ją buvo kandidatų su di- 
desnėniis šeimomis. Paiupaliis ga
li žemės prašyti kitur, .

lt Lydekų dvaras ue per didė
lis. Iš viso jame galėjo gauti že
mes tik 2'4 žmones. Tuo tarpu no
rinčią iš to dvaro žemės gauti bu
vo 17L Ir šičia tiek komisija, tiek 
Žemes Ref. Valdyba Turėjo neįiią- 

' žni padirbti, kol iš 171 Žmogaus 
išrinko 24, -kiirie tūrėjo pirmeivy- 

- bes prieš kitus.} Gavusiųjų dau- 
! guma kariai. Teisybė, kad tilto 

dvaro darbininkų liko be žemes, 
bet ir juos tikimasi netrūkus ap
rūpinti. -

Atst. Plečkaitis sa^o pakrausime 
nurodo,’ kad Lydokių dvaro savi
ninkas nušikaltęs Lietuvos valšt v- 
bei. kaip. ’ jos nepriklausomjbos 
priešininkas,, todėl jiųu esą nega
lima palikti .žemes. Ūitas dalykas 
dabar tiriamas. Jei atst,'Tlečkūi- 
čio nurodymai pasirodys teisūigf,

««

GRĮŽTA DARBAN.
riSANQUENTIN, Cal.'—55 

kaliniai, nuteisti pilie sunkių 
darbų už kriniinalį ‘sindikaliz-J 
mų, buvo sustreikavę. 'Stvei-Į , K
kailiukai buvo tada maitinami BADAUJA,
tik duona ir'vandeniu. Tai ne- _ __ -
trukus, sutiko grįžti darban ir KOPENHAGA.—Laikraštis
gauti gerų'valgį '....  ’ ’ Extrabladet -paskelbė pa-sikal--

—___ _____  [bėjiiną su Vokietijos politikię-
KAIP ATSiSTĘIGS. • rium Šeidemanu. Tai jisai pa-

' Pastarasis žęmės drebėjimas reiškė, kad trys ketvirtadaliai 
Japonijoj padare baisią žaizdą Vokietijoj gyventojų badaują 
visai japonų tautai. Kaip, ja-pr divijasi, kodėl pasaulis 
ponai griebėsi gydyti tų. žaizdų, Francijai leidžia .smaugti Vo- 

miestus ? Tą daro kooperaty- ’ "—
- viu būdu. Žmonės atidėję ša- UŽSIDARĖ DIRBTUVĖ, 
liti godumą, pasipelnymą tiki- ■ ■ .__
si pakilti. iš peleno ir grąžinti CONCORD, N. H. — Šilko 

p tvarką ir gerovę. .Japonijos dirbtuvės (l^ontoOcook’e iižsida-
i ko operatoriai šitame darbe sto- dėlto,- l|ad iš- Japonijos ne5
1 jo priešakin. Japonijoj koope- ^čj° gauti užsakyto žalio šil- 
racijos jau nuo senokai stiprė- ko. Tas. sutmkdyuias įvyko 
jo ir jau pernai gerai gyvūojan- žemės drebėjimo,
■čių kooperatyvių.draugijų bu- 
vo 13,770.. Prie jų prigulėjo 3, J 36 DIDVYRIAI.

000,00(1 žmonių. Trečia tų ko- PITTSBURGH, Pa. — Car-
operaciju buvo kredito unijos, * u ,, . .._ y. negio Hero. r und komisija savo: 
i kurias miesto darbimnkar ir . v.” v. . •- * • metmiamesiisirinkmiepripazi-
sodieeiai buvo’ sudėję savo tau- , r., . Av. . , ,u no dovanas 36 didvyriams. As-

■ r V i. -. ’ tuoni didvyriai begelbėdami ki-
TaIhai •n-ii'vn I ’ * v

tus patys žuvo ir jų šeimynoms 
paskirta pensijos,

.. . , - • , (lidvyriams
J apomjos ikooperatoriai da-1

■ $25,80(1,

Tokioj buvo eentralis koope
ratyvų bankas, tik.metai atgal

LANGDON, N. P; —- Kirst, kai suorganizuotas. 
National kanka pasidavė ban- 
krutan. Tai jau trecia ir pas-1 bar daro liauju didelį šuolį.V*

t

suteikta
•Pinigais

I

Penkiems 
. sidąbry 
paskirta

t

‘>t. . . ;
“r ’ ’

GAVOKAILIN.
LODI, N. y, —- šeši, vaikpa

laikiai,. ■ bedėdami per Hallo- 
\veeh pagadino keletą aųtomd- 
bilių.; Teisine teisėjas nuteisė 
viešai ji<ms išlupti kailį. ■
' -------- i-----v ■

A. RAlįį)ONOJO KRYŽIAUS 

^darbuotė.
^AsilNGTOy. — Šiuo tai- 

ku pras|Įįėjo Amk'ikoK Raudo
no jo Kiį$iaus vajų, kurs t tęsis 
iki lapkričio 11 d^ Pereitais 

metais A. R. Kryžiaus labda
rybei išleido $2,6.00,000 Maža
jai’ Azijai, $1,840,000. Rusijai. 
Namie daugiausia išleista karo 
veteranams būtent .$2,065,000- 
Ateinantiems metams Raudo
nasis Kryžius nori surinkti 
$12,000,000. > <-

*

,£ , —.

MODERNIŠKAS MIESTAS

- DETRŲIT. Mich.. — Henry 
Ford,-, kurs paskelbė' statysiąs 
30,000 narni], sako parduosiąs 
juos be pelno.. Namai bus mo
derniški, su daržais ir sodnais 
aplinkui. Ant akro statys ne 
daugiau, kaip šešis namus. Iš- 
ytabys-t«osi*imaų^rsriMoje tarp, 
Detroit ir Bearborn. Plotas 
užima 5,000 akrų. Nors namai 
turės aplinkui daržus, bet iš- 
statys dar dailius parkus ir vai
kams žaismayįętes.

Tai b-fe-vlšai naiijas, pavys- 
dingas miestas.

X*

c

LltllllUii PRIEŠ KIŠIMĄSI.
' ’ ” . . \ L O A KLANU, Cal. -r Senato-

Įdomi byla.., Spalių men. o k.įus T-Jiran Johnson, laikyda- 
d. I'nuovados , taikos teisėjas 1Uas čia prakalbą pasakė, .kad 
nagrinėjo Zigmo Majausko by- Lloyd Ueorgt?, buvusis Angli- 
lą. Jis buvo kaltinamasriiž iš- jos premjeras švelniai Amerb 
niekinimą kapu ir darvmą juo- pūi nori įkalbėti kištis.į Euro- 
w netviu-kos. Kultiniu^ Pos TeMau Audiku,

. . v. ... -ū -'■ sakė .Johnson, pritalotiklab-prtsipazmo tai daręs, nes-ns tu- . . ,, ‘ v ..■ * . ./ , Idarybe Europoje užsiimti, o 1
lįs tokią ligą — labai nm įs |)0sjpr0V()jaučių tautų politiką 
žiūrėti į mirusias ■pu«eW*K _
Keli liūdytojai ’—p. Leonas, —■—i—■
Biicevičius' ir ^tatkevičiuš : IŠGELBĖJO,
pasakė, kad.senai Wtlnamųjn?-... 4 ' ri —'r,-.•..-v 
pažįsta ii' laikę jį nesveiko pro-L 11L j/VIALT L A, Oluo. — Aut
tožmogiiiųi..<Tal pat virtinoir rjlie Virių ant
■ekspertas.Akras Viršilą. Tose- 'PasitąM^<
jas savo į nutarimu pripažino,buvo, išgelbėtų 

kiuį7 k.VItkuHiiakiš. dmiV Hik’rk- . . 7 •' ?' ’ .
iitiita.įtariais nesijuauiingai ir ' NUBUNJJA. • 
luisiivriiiy: kiuiinigi Z/Majaus- ; flt'J&'tbN Jl ARBOli, Mieli.

. kas-nėfm-i giminiij Inu-7
žinaiuij, (kurie uiirėlų hcm’’anl^aTln.ui»uHU»<*

;:»«» gliAou lai nusiųsti jį 'lWĮqWt.'vatka.s i&nigii miego Ii'-' 
. riig^n. į irsiclilatrinė 1 tgoninę. U rugsėjo 12 rtaIr vta rodo &-■ 

' .filo^n*pa^ iy su.-
; klausyti buvo prisirinkę įP'lWi';[įin»kėdavii.., Dithar ėmė nubus- 

.. 'hiHajiH pavesta Budie stotieskos-pilnntėlė tolėjo kamara, r,. Jis ym ftordon Ritay,;12 
■ stfitybu, ., ' ' ■ (•'liietirifr'*) Įm. amžtatik

1 J 1 u , ’t - - » ’ . . ’«

• *

t_ t.

‘ KAUNO KRONIKA.

ATSIŠAUKS PARAMOS. >
l •. *v

Graikįjols? valdžia atsišaukė, į 
Ameriką-' paramos. Praneši?, 
kad’ šių'.žiemų tūkstantiai joĮs 
biednuoinenės išmirs, jei A me
rika neateis su parama.

ATVYKO TURTININKO 
'SŪNUS. “■

NE\V YORK. — Atvyko su 
žmona Hugo Stinnes jaunasis, 
sūnus Vokietijos milijonie
riaus. Reporteriai statė daug 
klausimų ir nesulaukė atsaky
mo. Kuomet jam pasakė: 
uTamsta turėtum šį-tą pasaky
ti — Tamstos tėvas, turtingiau
sias pasaulėje žmogusyj ■

“cVs tame nekaltas,’* atsakė 
jis. .

Jau pasibaigė surengti liau
dies mokytojams Kauno ir Dot
nuvos žemesnieji žemės tildo 
kursai. Kaune juos baigė ‘36 
mokyto jau gi Dotnuvoj — 34. 
Visi'jie . gavo atatinkamus pa* 
žymėjimus ir. ves ; steigiamu^ 

. prie liaudies mukyklų žemės ū- 
kio skyrius. Mokiniai, negali’ 
eiti toliau mokslo, galės pasem
ti ūkinh’ikavi mųi žinių. -■ n ii 11 i - 

$ r nuošė 'ūkio skyriuose.. • ų ma< 
noma įsteigti ■sfemetriipi^ 60.

, Nesenai sudarytos prie, Susį- 
šiėkimod^inisteriįdš Infeinimlų 
Tarybos' phminihku paskirtas, 
inž/l^tras Vileišis, j į •<-' -

Grįžęs iš Rusijos inžinierius 
elektrotechnikas; p. . Gaigalys 

, paskirtas Paštų;. Teleghalb ,.h* 
>’ : telėfoup Vai dykos rovUori miį

į ihsfruktoriifnų. P.ilaįgalys jau 
- ■? Rusi joj Imymįagarsejęs, kaipo 

' bevielio telegrafo’ sperialisfas. 
Kaip girdyti, jo inšiniktavimui

Į.f >5'
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. NEAV YORK. ^- Anglijos 
b.uvusis premieras Lloyd Geor
ge pereitą pelnyčių pasakė 
paskutinę prakalbų ir laivu 
Majestie išvažiavo namo.,.
‘ - Kaipir jam atvažiaviri airiai 
respublikonai, bandė ■-daryti 
jum visokių, nemalonuiiųj. .Jani 
atvyksit į Metropolitan Ope
ra HoiW buvę) gatyės nusįuty; 
tos pdlMstų4 -Airiai'su Dę: Vari 
leros parinksimų ir šit iškeltais, 
parašais keikiunriais. ’ Lloyd 
George’ų demonstravo,' Lloyd 
Georgo atvųžiavo kitomis gat^ 
veintSv negu aįriki. laukė. Tik

. • ' " •> ■- • 
mčąrdiU’hhnnkams, "Tuo tarpu to 
padalin linb. padaryti. negąUnuu ties 
(Ui* nrištirtūs imstlailtithiis,<x> gaii- ■ ■* - ” . 
įlais Ministerija vaduotis negali..
; AtstrPlcčluiitis nurodo,’ kadysą 

•gąvūšių šiame, dvan' žemes .visai

neįvyko,^ Buvo r 
perdaug pasivėlino iit.l; 
jn jiuyo areštuoti.

LU,

; dftbartmS priklausomybė, mimų šą. mūs gautiJmipn 
/lygoms.. n<inkm *■. įri * • niuksi” ’* >•-'
‘ - Toliušis ęy, b) pn$p Minjstevj Prie netekėtai

kiūno turiu pasakyti, kad gavo že
mės ue. M įsiūlius Petras\ bot sava
noris karys' Misiūnas Karolis. Ge- 
rys irgi teisėtai gavo Žemės, nes 
jis yra mažažt^inis n* boto karys.

A'isi kiti, kuriems at.st. Plečkai
tis laiku jietilsėtai uavusiais žemės . .
irgi visai teisėtai gavo.

Tarp hr kita yra kaltinama vie-' 
tinę žciuės rrtovinoš. komisia, kuri 
ąvąiunentftvi.ri atmesdama minėtų 
10 dvnro darbininkų prašymus 
tuo, kad jie'ę<rinmominiu atžvil
giu iiestipi'bš ir ne|stengšią įsikur
ti savu ūkių. Teisybė, šitoksai ar- 
gtinie»!;aviwas yra. vas'ai atvykęs, 
ir į ,)b žinoina,, aiogalima . kreipti 
dėmesio, nes dažnai atrodo, rito-, 
nmuiniu,, Mxv ilgiu mestiprns -grri- ■* 
erių susikuria savo ūki. negu eka- 
Amhtmiu. atžvilgiu riipvųk .. ‘

Ilk Kai )iHnistęrija ^užinojOv 7' 
kad Autankvo dvaro .savininku štu 
jumvviviaus įpėdiniai paMaridėją 
dviįvT žemę, Ji kreipėsi į teismą 
ir u*?rmikė ant tos žemės tiek par- J 
dumtri.. riek neparduotus draudi
mų/: ’ / •, 1 :

ŠjjhmbriMtins įpėdiniai buvo pri- j 
pažinti, .Miųnmvo Navininkam A- į 
žmdų. Būdusūaihns teismo spirtu J

yH ftpskųstas<apy- 'i

K 
/

i

t

4

i

M linui Tie ai sprendimas, neteisė 
r> j’ji'u ' m. ŽL. •< wruus^ą_ „• mo nmwnai gimism . aenuMtdJimdaryųur. yrą’

Mačiai utsikytiJ klausimą, ar ma-iĖydnkių dxure'*prisknitdmi dar gardos.tdsmūk MihMerija tikBl
jun Šipjė-gentknrt^je Jšnrks; •*. ’nąH ■petkritįr iš Apy gardos tėhmo įi.ht

. 1-

gavūriu . žemėš' tai pndarytįu;
Z

»MMftuas Petre 1 r Gcčysf Dėl Mi- Iby lą WmėU
s- .

-? ,

I

t
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Ligšiol Vakarą Europis gyvenimo nepasisekė sutvarkyti 

žvarbiausia dėl fran$ū^u-vL:ieeią kivircio dėl skolą ir Ruhro o- 
kupacijos. ‘Tfu0 P^čiu kla: ..imu tarp sąvęs nesitinka ir anglai 
su frančūzais. Ak buvo črug pasitarimą šitais reikalais, tik 
niekuomet nesusitarta.. D bar vėl kilo projektas šaukti naują 
konferenciją, kur prie sta ibiąją Alijantą dalyvautu ir Jung
tinės Amerikos Valstybės. v

KCpatirta jęg Ąngiijr, Italija/ Belgija ir Amerika sutin
ka tarp savęs kas. dėl būsin: os kpnferencįjos tikslo ir kompeten
cijos, tai daugelis politiką tikrai apsidžiaugė; kad mesutari- 
mams bene prisiartins galas. Džiaugėsi p. Hughes ir p. Lloyd 
George. ’■ Džiaugsmingai tą žinią sutiko ir belgai su ilalais bei 
neutralės valstybės. • Juk visiems ikirėjo Europos suirute.,

Tik p. l?oincarė griausmingos prakalbos yisiemš ūpą atšal
do. Jis visai nemano atsisakyti savo pirmykščio griežtumo. Jo 
kalbos aiškios, vienok ne visi vienodai jas .aiškina. Su VaŠing- 

! tono nuomonė pz Poincarė sutinka,, tik kartu pabrięžia, jog’vi- 
; sai nemanąs Vokietijos skolą sumažinti. Kai kas aiškina, jog 
/ jis tai darąs turėdamas omeny naujo parlamento rinkimus 1924 
' m. Mat ta partija, kuri sutiks dalį sįolą-reparaciją vokiečiams 

dovanoti, , 'rinkiniuose tikrai praloštą. Tokį įspūdį ir męs ga- 
: vome Francijoj kadaisebesilankydami. Mylėdama visas tautas 

francūziį liaudis dar rieišmoko vokiečiu pagerbti, nes ją akyse 
vokietis vis dar tebėra tas pats “bošas,” kurs 1914—18 metais 

; smaugė vaikus ir moteris, griovė bažnyčias, degino mokyklas, 
ardė fabrikas, Šaudę į ligonbučiuš. Todėl reparacijų klausi
mu francūzai yra taip suvienyti, k^ip lietuviai Vilniaus ar Klai
pėdosreikalais. Todėl vokiečiams^ nuolaidi valdžia negalės 
Francijoj išsilaikyti. Tai gerai supranta ir p. Poincarė ir todėl 
kalba aukštu tonu į vokiečius,, kad savo rinkikams patikti.

- * C t

Amerika jau pravedė savo nusistatymą,, kad būsimoje kon- 
' ferencijoj Alijantą skolos bus neliečiamos. Vadinasi', Vašing

tonas nori tuomi save apdrausti, kad nereiktą kitiems ko-nors 
dovanoti. Tą pat daro ir Francija iškalno nesutikdama vokie
čiams Skolą mažinti. Prie šitokio didžiųjų tautu ‘ ‘altruizmo, ” 

/ mes nematome kaip galėtą naujos konferencijos darbai pasi- 
' sekti. /

J - 

i

A. 
s’

- KAD KONFERENCIJAI SEKTŲSI,
reikia didesnio nuolaidumo iš visą pusią. Krikščionišku atžvil- 

t ’ giu tą nuolaidumą turėtą pradėti turtingiausios tautos: Ameri- 
į ka ir Anglijos imperija. Reparaciją reikalą šiek-tiek sutvar- 
į kius pasaulis dar nenurims. Po reparacijomis mat slepiasi tas 

faktas, kad galingos valstybės vieną kitai galybes pavydi. Ru- 
f sija ir Vokietija karus prąlošė ir nusilpnė jo. - Europos kontL 
? nente tik Francija liko tikrai stipra. Dar stipresnė (bent jū- 
F tose) Anglija negšdi/pakęsti savo pašonėje ^galingo kaimyno. 
| Todėl ir reparaciją klausime, Anglija stengsis francūzams pa- 
I Mnįti, Amerikai nerą išrokavimo frąnoūaus silpninti, tad ji 
K* ir reparaciją klausime, rodos, bus bešališkesnė. Konferencija 
| pavyktą;.jeigą Anglija ir Ameriką PANORĖTŲ SUTARTI-1 
| NAI IR GRIEŽTAI NUSISTATYTI bei savo nusistatymą tvm 
| tai vykinti. Juk visiems aišku, kad šiandien pasaulį valdo ma- 
| tęriaię, fyzinė paiega: ji viešpatauja nua Maskvos ir Varšavos 
į JPatyįaus ir Londono; nuą Vašingtonb iki Tokio ir Pęki- 
i Bet Mta paiega yra perdaug aklą, siąąro egoizmo persunk- 
I tą it to® nesŪa'jokio aukštiniu tikslo, nesutaria ir pėšiM

Anglo-88^šąi šalti ir rimti žmonės. Jeigu jie atsižadėtą dalies 
javo ^oizmo ir panorėtąrimtai patarnauti žmonijai, tai šiuo 

.. momentu jie galėtą neišpasakytai daug gero padaryti. Tegu 
' tik fotp savęs susitariaJr bent Taikinai sustabdo tarpusavės 
r rnngtines jdvi ,anglo-saksą<alstyįės—Angiija. ir Ametika^-tai. 
pavysime,, kad ją ^įjungtiems didžiausiemą pasauly karą lai- 
vynams, neribotos galybės doleriui ir svarui nusilenks visa pą- 
Rimkumi Europa irdaęt yįs$s pasaulis. TuomeHrfrancūząi taps- 

-tnuokidesni, ir vokiečiai turesiško sMąš'mokėti, ir lenkaiki/ 
‘ tiems sprandą nemindmos, ir pati majestotinga Maskvą: cilin-

- y J 9 ; A
I kuometdolCrisir avampw^a bb*

Veltui Ohio Universito prezide *ąs p. BĮsnėr 
t B, Bryaii neseniai kalbėję (Tremont Temple) mc

♦
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TURTAI GiųSBLA. PRAŽUVIMU
Amerikos tautai, veltui tą tvirtini ir W išminčiai bei &cio- 
ogai. Kapitalas nepanorės gero darbo atlikti. 0 juk galėtą. 

Jei Vašingtono valdžia panoretą<dabžr vokiečiams pagelbėti, 
i<ji dąvpotuaavo buvusiems AUjantw» Metą mili^dąjdo- 
erią, kurią tiė iŠ vokiečių nereikalautą. Ir tai galima padary
ti be didęlią ekonominių nuostolių pačiai Amerikai. Kai Va- 
ČingtMio valdžia paskelbė vokiečiams kąrą, tai sakėsi einanti 
laisvėj dempkrątybės ir civilizacijos giąti. Ir nesigailėjo tam 
dąrbubd mĮlįoną vyrą sumobilizuoti* 0 dabar tam pačiam i- 
dealui įvykinti jau gailisi savo autorito.ir karo metu įgyto auk^ 

so. Išrodytą, kad kapitalistams auksas lig-ir brangesnis už 
žmonią kraują. v

jrDARBimWK0H PROJEKTAI.
Męs gerai nusimanome, jog su mūsą mintimis pasaulio ga

lingieji visą^nėsiskaitys.' Kad mūšą tarptautiniu santvkią kri
tika nebūt voldemariška, griaunanti, bet statanti, konstruk- 
tyvė, me^ .patiekiame savo skaitytojams nuosavą bent “pini
ginės” taikos projektą. žinomą, mes nemanom tvirtinti, kad* 
mūsą-sumanymase^pilnąsTi^geriąiisias^Galkbūi-yra^pūnesniiy 
ir geresnią už iąūsį@. Tad ir sumanymas nešluoja nuo estra
dos nei p. Lloyd George, nei Poincarė.: j^ai jo trumpučiai met
menys: • < 7

Vokietijos skola Santarvei pradžioje buvo nustatyta apie 
60 miliardą doierią. Greit paaiškėjo, kad jį nepaiegs šios sko- 
los-reparačiją išmokėti; Tad 1921 m-gegužyje ši jok skola bu- 

k ->v' ■ ■ ' “*■ Al. w Aa «> « ■ . •• a a . ■. v/.vo sumaz
Vokietija ir riek negalės išmokėti. Reikia ka^ Alijantai žymią 
dąlį tos skolos' dovanotą. Iš kitos-gi pusės, labai abejotina ar 
galės kąįkurįe Alijantai SĄVASIAS SKOLAS išmokėti, žmo- 
nįškaą į dalykus žiūrint reikia priimti skolą dovanojimo princi
pą. Ir juokus turtiągesnis, tuo daugiau turėtų dovanoti- bied- 
nesniąją labui. Tiesa, šis principas sunkiausia gyveniman pra
vesti, nes jam priešinsis patys turtingieji galiūnai, be kurią 
sutikimo žymesnią įvykių pasauly nesidaro. . .

“D-ko’ 'projektu, Amerika dovanotų Alijantams, O; tie 
Vokietijai, šiįokiu būdą: Amerika dovanoja Anglijai 2 miliar- 
du doleriųJ&olų,. o. AągĮįija .dovanoja Vokietijai 6 mįbąrdus d°- 
įerią; mat Anglija labiausia interesuota Vokietijos atgyjiiAu ir 

jos prekyba.- . ’ 7
1 Amerika^ dovanoja Francijai 3 miiiardus dol. skolos, o »• 

Francija Vokietijai —f6 miliaifdus.
. Amerika dovanoja Belgijai 1 miliardą, vo Belgija vokie^ 

čįams r- 2 paįliardų. Amerika Italijai" dovanoja pusę miliarcįo, 
o toji vokiečiams — 1^miliardą. .Amerika dovanoja kitiems 
smulkiesiems Alijantams-pusę miliardo, o tie visi Vokietijai -— 
1 miliardą.

Sulig .šito projektu, Amerika 'dovanotų Santarvės valsty- 
b&iūs 7 miiiardus dolerių skolų, o tos visos dovanotų Vokietijai 
16 miliardą dolerių. Tuomet vokiečiu skola per pusę susima
žintų įy atsirastą vilties įą išmokėti, ypač jei ji gautą paskolos 
ir šįokį-tokį moratoriumą/ Ruhr’o kraštus atgavusį' Vokieti
ja greit atgytą ir stiprėtų. v / '

Jei Anglijai pasirodytą tinkama dar labįau sumažinti Vo? 
kietijos skolas, tai ji galėtų tai padaryti dovanodama Franci
jai rialį skolų, o toji — Vokietijai. • (

Į šį projektą įtraukėme ir Ameriką j nes ji iš Didžiojo Ka- 
ro labiausia pralobo, bent pinigais. Kad ir toliau nuo Euroąoš 
būdama, Amerika labai jos priklauso, nes Europa yra stam
biausias Amerikos pirkėjai Dovanodama skolą ir taip kelda
ma Europos ūkį, ir pati Amerika prekyboje daugiau pelnytų. 

Tik-žinoma, nėra ko daug svajoti. Jei panašą projektą pa
siūlytų ir ne “Darbininkas,” bet sakykim Londono “ Tintos ” 
arba Paryžiaus ‘ ‘ le Temps;” tai jo vistiek nepriimtų. . Anglams 
ir,. gal būt, italams šitoks projektas išrėdytų svarstytinas, j bet 
Amerikos ir Francijos vadovaujančios sferos jį iškalno atmes- 
vlį<

šiaip jau, reparacijų konferencija sušaukta dabar Ameri
kos ir Francijos siūlomu siauru programtr negali daug žadėti? 
Labai'dar abejotina ar pavyks susitarti net smulkesniais klau
simais. Nes visoje'konferencijose kaip yla iš maišo, išlysda
vo siauras, nekrikščioniškas, egoistinis tautą nacionalizmas ir 
kapitūlistą gobšumas.

«

nei kiek nenugasdįnar bet - 
dar daugiau pridavė jiems . 
Kpękų, enei-gijos bei patva
rumo nepasiduoti niekšų giė*_ 
kiafns.: y, -

Pakele priešams moralę 
kovą, parodant pasauliui 
per Iietuvią spaudą lenką 

1 lenki} pragaištingus darbus, 
■kuriais ryžosi, engti visokio- 
* mis galimybėmis lietuvių vii- ■ 
ąiečią nekaltąją ir teisėtąją ' 
ditfbuotę. Taipgi pasiuntė 
memorialą Tautų Sąjungai 
ir lenktj valdžiai. J?o viso 
padaryto * trukšmo vilnicčiii 
padėtis, ant aguonos grūdo 
pagerėja. Vilniuje bent žo- - 
ūžiu kol kas leido mokyklom^ . 
įrvisoms^Įšfegoms veikti; 

hutą neberekvizuėja; intelL> 
geniams .nepilieČiamš laikL 
ii ai leido mokytojauti; <Lrui 
Alseikai su žmona leido bent 
ligonbutyj praktitaįi, nors 
^g^iįaus Jš^nipisteriės 
(limo tai dai-buoteiuiel^g'avo? 
Tai tik šešėlis laimėjimo ir* 
dar toli gražu ne visi reika
lavimai liko patenkinti, kįipį 
tai: nieku, nekaltas jaunimas 
tebesėdi, kalėjime, negaran-7 ( 
tiiotas mokyklą vidurinių 
būvis, dar tebedaro visokiu 
kliūčių pradinių mokyklą 
steigimui, neduoda teisiu ir. 
lesų mokykloms. • " * Q

Vilniaus lietuviai visu pla
tumu kovoja suvienytomis 
spėkomis už savo šventąsias \ 
teises. , ‘ ■

Tat ir mes Amerikos lietu- * 
viai padėkime vilniečiams . 
iškovoti laisyę .tautiniam ir 
kultūriiiiam darbui, suvfėny- 
|ti mūsą taittps Širdį—Viliui}' 
su visu . Lietuvos kūnu. Iš
traukime tą brangųjį mūsų 
jaunimą, kuris pūva susmir
dusiuose leidūi kalėjimuose. 
Atvirai, visi iš vieno, ir pla
čiai veiikme, garsiai ir drą
siai savo teisią reikalaukime, 
tai be abejo taįl me^ turime 
laimėti. Todėl begalo yra 
reikalinga, kad spaudoje, be- _ . - 
tuvių Lr anglų, nuolat būtą 
rašoma apie lenkų nelegalę 
akciją ir mūsų teisėtus rei- . 
kalavimus; būtų spausdina
mos didelių susirinkimų rc- 
zoliueijos ir siiuičiamos per 
Atstovybę Amerikos Vai- ' 
džiai ir Tautų Sąjungai..

Vilniečiams be moralūs 
pagalbos ' dar reikalinga ir 
materiale.' Todėl rkikime pb 
visas lietuvių kotionijas au-. 
kas. Vilniečiai be amerikie- . 
čių pagalbos yra ■ bejėgiai. 
—dūmas viso. Vilniaus .kraŠ- 
to priklauso nuo mūsų. Tad 
Jnoiiai taĮifiečiar šusŠiurki- 
me į uesuardomąją vienybę . 
ir dirbkime tą aukštąjį taiH 
tos darbą* kur to vaisiai užtik* 
rinti? ?

Adm.

P. S. Man besihuilmnt ViL . 
ąįujo, .Laikinasis Vilniaus ’. ’ 
Lietuvių. Komitetas, įteikė į~ 
gaįiavinią Šio turmioi

.'Kum* Jonas Bakšys. įgalią- 
tas y m paskelbti. Amerikos 
lie^ivių laikiuščiuose įtsy “ 
šaukimą Vilmaus krašto įie- 
Ltvių va'fdū-į Amerikos lie
tuvių visuomenę i r rinkt i au , •
kits susitarus .. sir Amerikos 

‘ liet py iij oi’ganizaci j omis lub- / 
dūiyįės, švietimo ir kitiems • 
■Viluiaus. Iietuvią kultūros . • 
roįkuląms, kaip ahuitą nitA 
kykloms, ligonhieins- ir 1 aip*' 
toliam. . ■: .. -

pSėkaparašai: . /
. Piiam $/vDsrite 
r . Hvkr. J. KaiK 

.m Kitu. K. 6W.-

/
- ■ . - , . ■ 
klausąs prie L. I). K. S. nuo 
pat pradžių jos įsisteginio. 
Padėjęs iš darbo, apsiprau
sęs ir pavakarieniavęs Jisai 
■tuojau liepdavę^ dukterei im
ti “Darbininką” ir garsiai 
skaityti. Tai iš -pradžią bu
vę sunkoka (neturėjusi pro
gos lankyti Iietuvią mokyk- 
los). Ilgainiui ji pramoko 
jau.ir lengvai skaityti ir ra-

jęs jai pačiai palikti ir ją už- 
interesavęs. Dabar ji sekre
toriaują savo-kuopoj e, sekre
toriauja apskrityje, o kar
tais ir seimas į sekretores ją 
išrenka. 'Žiemą ji indkina

L. P. K. S. ATEITIS. į
’ '-T-—••

Daugelis net ir prietelių 
mūsą organizacijos nugąs
tauja apie L. D. K. S. ateitį 
čia Amerikoje. Kas bus, sa
ko jie, kai išmirs lietuviai, 
atvažiavusieji iš Lietuvos? 
Juk čia gimusie ji ir alinusie
ji nei kiek L. D, K. S/reika- 
lais nesirūpiną ii* pr je j os> ne- 
nori prigulėti. Tad kas-gi 
beprigūles prie L.'D, K. S. ir 
bėrėms ' “Darbininką7’ po 
metą keliolikos, ar 20-ties ? .

Alau toji ateitis neatrodo 
taip juodai ir baisiai. Tie
sk, šiandien didžiuma Čia au-

■ ' reikalais nesimteresuoja. Bet___ .............................. ,
kokios gi to. priežastys ? Ir 
ar ją’, negalima pašalinti? 
Pirmoji priežastis — tai mū
są jaunosios kartos, • Čia au- 
gusios jaunumas. Ola augw- 
sią tarpe dar maža pikiai 
pribrendusią. Jie dar tebe
auga ir tebebręsta. Gi j du-' 
niėms —žinia, kas labjau- 
sia rūpi: linksmumas, drau
gijiniai smagumai. Tadj jie

. ją ir jieško; Jie daug'ukva- 
čiau rašysis priejVyčįą ir ten 
savo širdį indės. .Tai natū
ralu.' Už4 tai negali nei pyk
ti, nei rūg'oti. - •

Bet kada jaunuolis ar jau
nuolė ima jau įiusistovėti ir 
rimčiau žiąrėti i gyvenimą 
— tuomet jau jam galėtą ir jaunosios kartos gyvaisiais 
turėtą parūpti ir L. D. K.i S. 
Juk didelė . didžiuma < mūsą 
darlnniską vaiką bus taip- 
pat darbininkais,, kaip ir ji} 
tėvai. Darbininką klaUsi- 
mas ir ją reikalai jiems net 
galės būti syetiini. J eigų to
kie jaiPpriau^ęjr surimtėję 
lietuviai nei kiek tais reika
lais nesirūpina, tai čia prie
žasties reikia ieškoti ne tiek 
juose pačiuose, kaip nelem
tose apystovose, kuriose jie 
augo. Siauros anierikoiirza- 
cijos sistema, priimta visa
me . Amerikos gyvenime ne
duoda jaunuoliui jękįą pra
kilnesnių idealą. ■ čia turėtų 
ateiti jiems į pagelbą ją na
mai, ją tėveliai. Pirmą prie
žastį — jaunumą -?> prašalįs' 
visagaliu laikas. Antrą bent 
žymiai^suminkštinti gali ir 
tini tėvai, tie dabartiniai L. 
D.tK. S. nariai, kurie turi 
savo šciniynas.

Viena čia gimusi ir augu
si lietuvaite, žymi L. D. K, 
S. darbuotąja, papasakojo 
rašančiam šiuos- žodžius, 
kaip jįįsitiąukė į-L. D. K. S. 
darbą. .'-Sako/ jos tėvas-prL‘Tačiau-tas mūsų tautiečių 

metus “Darbininkui” prenumeratą, §4.50, gaus tą knygą do- 
vaną. • .? •' ■ •' ‘

• Jeigu W nenorėtą tos vienos knygos, tai .pasiūlome , jos 
viĄojė’dtitas dvi gražiai apdarytas knygas: “DANGAUS KA- 

RAMEEė arba padavimai apie sK tanelę” ir t4TRYs KB 
LEIVIAI; Krikščionis, Šydas ir Turkas. Šios d$ Wg°s 
nuoja po $LOO» bet užsimokėjusiam už čielus metus mes duosi, 
me jas DOVANV VISAI DYKAI, ‘ 

' Dovanoms galima pasirinkti ir kitą knygą $L50 vertesni 
mūšą katalogo; Taipogi maldaknygiąĮ. kurią, kainos šiame mė- 
ąesyję bus žymiai sumažintos. Bus galima jas/pirkti pigiau 25 
iiūoš. ’v' ‘ - /^\ /. ; )

Taigi Riekvieii8tS*lietūvys darbininkas turėtą pasmaudoti 
šia progą; pasistengti užsirašyti tris sykius Savaitėje einantį 
krikščioniškoje dvasioje darbininką laikraštį ir ilgais žiemos 
vakarais penėti savo protą sveiku maistu, 
y §is pasiūlymas apima vįsus tuos pavienius ar draugijasi ku* 
rie patys ajlsiiįi “Darbįninkuį” piim^sąmętą S4.50 prenume*

‘1 D A R BI NI NK A S* ’ a i
, . Bgtfh lytoa, Mįp.

’ ■ v ' - ’

r

t

nes yra diplomuota mokyto
ja,- gi vasarą* mokytojauja 
lietuviu vasarinėje mokyklo
je ir mokina lietuviu kalbos. 
Tai vis tėvo gera pradžia.

Nbnvoocle, Eastoiie, ITome- 
steade ir dar keliose . kitose 
vietose šios vasaros L. ib K. 

S. rengtose prakalbose buvo 
klausytoji} dr iš taipo čia au
gusio jaunimo, Jie klausė su 
atsidėjimu ir aišku buvo, kad 
jiems tai rūpi. Kas buvo 
NorAvood’e,. Easton’e, tas 
pats galėtu būti ir kiekviė-- 
noje mūši} kolonijoje. Tėvai, 
mūsų seserys ipokyto'jos, o- ir 
visi mes daug gailine prisidė
ti prie užinteręsavimo mūsų

I

reikalais. <? Gero patarimo, 
.geros pradžios negavusi, ne
nuostabu kad mūsą jaunuo
menė husidaužo. nenaudingai 
.ir mums žūsta. įvesdinkime 
juos į lietuvišką gyvenimą ir 
veikimą — ir jie bus su nri- 
mis. ‘

f
T,..'

■: 'V*Iš VILNIJOS
Lietuviui padėtis Vilniuje 

ir užimtoje provincijoje šie
met buvo atsidūrus didžiau
siame smūgio pavojuje. Len
ki} valdžia buvo pasiryžusi 
panaikinti. visas lietuviu 
įstaigas, uždaryti esančias 
mokyklas, su rekvizuoti hu
tus, išmesti našlaičius- iš 
pr iegl auclą ir ištremti \ veikč- 
jus, žodžiu sakant panaikint
□ »- • 4 ,• j.’- • ■ j <• . ’JaIbti visai lietuvių tautiią* -gy- 
vyhę. Ir man pačiauų teko 
būti liūdimu ku Vilniuje ta
me liūdnumo mūmehte, kada 
tas barbarų-leukų- žiaurūs 
nuosprendis buvo jau pasie
kus lietuvių veikėją širdis.-

, . . v ——T - -

^T'

. Daugumas Wisą griebiasi rftoks-
lo, lanko ^a^^mdkyklaž. Bet dattg ją ir jokią mokyklą 
nelanką Sėdi namieje arba kur prie stalelio su kazyrėmis. To
kiems patąrtumėm nūšipirkti gerą knygą ir prie stalelio, vieto
je kažiriiotiįj vietoje džiovinti tavo galvą be reikalo, skaityti 
balsiai gerą knygą. ! . • • t . ?
; kiėkvięnąz mąsą skaityto ją galėtą nusipirkti gero 
maisto savo prętąi, mėšŠ'prieląsties “paskelbto HD;” vajaus 
duosime progos^ęk^irniaąf Lietuviui įsigyti prieinama, kaina 
sau gražią imygėlę. . .. \ '.-.■/■■) •

? Kiekvienas, (pradČjiATapkr/l d. 1923) metinis pfėnąmera-' 
torius UžmmokėjęLis kąįno sąpė pręnūmeratą, turi teises gau
ti iš ffharbininke^ škilbiaiftą-MjFgą vertes;. Ypatingai,
kiėkviįnah nąujum škaitytoiui patartumem įsigyti igraiią. iš 
Kristaus laiką aprašymą HBEN BVR.y '.BĮ knyga yra-Bvėts- _
ta į visas beveik pasaulio kalbas. Yrą tai didelis svarbos vėi* ratą/ Gi Bostone ir apielinkljė $A50. 

įjo (Tremont Temple) mc/bają sąjun- kalas. Jį yra su graliais audimo apdarais ir kainuoja |LW. Bet. į * < < n > « r w r
/.... .... / Ja,.' kiekviens senan v įuujM pręiim^n^oriui pririun^ už visuĮ 366 W^t Broodvąy

: . ■ v- ■. '1 l ’
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■minos ma- ką, ^airio rankose * yra ’ mūsų

i
tė sąraše. 1

Paliepus eiti be daiktų,. man 
darosi truputį lengviau.. Kada 
veda sušaudyti visuomet rei-

!

!
. kalauja imti visus daiktus.

• ««;• 
Einame raštinėm Ten mūs

• laukia . tąudonarmiečiak
. daugiau, kaip mūs ...
i ' : ■

y . “čeką.” #

' Pas ‘‘čmviCaikQ.”~*^“če^š’’^viržE
įlinkas ir komendantas, — žada Cliar-

■• ■ ■ ko vau tremti. — Pakliūvame į “čekos” 
kalėj iimi. — Baisus reginiai pro “če
kos” kalėjimo* langi).—Morfijus tiž duo
na brangesnis. — Kalinys mistikas. — 
Tardyiuas “čekoje.” Pagaliau lais
vėje! - •

. Išveda iš kalėjimo. Kur ves,
— miestan.ąii už miesto? Ne-

- klausiame ir nekalbame. B-ąu-
doųpiniečiai laiko -šautuvus- 
ne*ant pečių, o rankose, pri- 
siruošę šauti.

Veda miestan. .Kur-?' Atve
dė į didžiausią gatvę. Sustojo
me prieš namus, aptrauktus 
vietomis, su stipria raudonar
miečių sargyba. Tai ‘c črezvi- 
čaika,” paprastai “čeką” va
dinama.

Veda vidurini į kambarį su 
parašu ant durų: “viršiihn- 
kas.” . 1 •

Pamatysime pagaliau tos 
“črezvičainoi troikį” viršinin-
——■ ........... ■■■■
— 1 -u. —y
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jn&ap w|«s daiktus. 

V|t§ j^bį* kįt&s Jgriscitti* 

k^WW^ W sfffi begalo 
dįūgWmtų. čiontaipmote
tą, Wėj$ftet kur imigte rndė- 
■si, aiikšta, tąi buvo, palyginti, 

w .K !
gyvybė; tai jo^paliepimu jaiipr atsisėstL nėra kur. 
sųšmidykt tiek^nonių ir nupį Įęįekvieųas truputį peririep- 

jo priclėra dar šimtai, tūkstan* ■' 
Čįai gyvybių.' įdomu pažiūrė
ti į šitą žmogų, kuriam Tarybų 
valdžia taip pasitiki, kuris be 
teismu gali liepti sušaudyti, ar 
paleisti. •• ;

z Stojame paguliau. prieš vai- 
■ Iriną, kuris vargu turi 20 me
tų: Išblyškęs, akyš be tlgnies, 
kaž kokiosvbespąlvės, smaila 
bolševikiška kepure, ginkluo
tas; milinė — karinįnko'. Jis 
nežiūri į akis; .Prie jo stovi ki-. 
tas, senesnis; sako čekos *fko- 
men^antas.’ri

Girdime, pirmininkas7 sako 
komendąntui: “Qaįlą triukš
mo, mažai jų, palauksime dau
giau, tai kartu.” 
' Išgirdęs tą pasakymą, lai; 
kiau save kiš gyvųjų skaičiaus 
išbrauktu. Mano draugas su- 
spėjoi perskaityti gulinčią ant 
stalo' kaž kokią korčiukę,- kur 
po mūsų pavardėmis parašyta: 
‘1 Ištremti Okarkovan. ’ ’ Jis 
tuojauSinan tai, pasakė. Pasi
darė lengviau.

. Kalbasi, -ar varytį mus kalė- 
jiinąn atgal, ar pasodinti-į če- 
ką. V

/

“rojus.” Ne tik atsigulti, įet

♦

■ka, kad praleistų toliau, duoda 
kęlįą praeiti. Nustojau duryse 
tarp dviejų kambarių. Tai bū- 
vg mano vieta porą dienų Čia 
atsisėdęs, ištiesęs šiek tiek ko
jas, galėjau it iplięgotij nors 
pęr kiaurą naktį per manę lai
piojo iš kambario į kambarį 
užkliudamikojomis. -Sųval- 
giu čion dar blogiau: liieko š'il-^ 
tę neduoda; gaunamu vieną tik 
duoną ir tai ne kasdien.

■ --/ ; - ■ -r

’ Vėl geibi mane mano drau* 
gaš.
.sutakKkmįg 

, čia s^u įią dnįelis^mn.imas: 
yrą karininkų,* bet daugumas 
—teismo Įr miįlįcijbs- valdimn- 
kąvų Sušaudymas čia einanalri 
tiulis, tuose-pačiuose namuose 
— lūšyje. Naktį šaudo, išry
to atvažiuoja ilgavežimis; tada 
sargyba draudžia žiūrėti pro 
langus. Vįs dėlto buvo, mątyti, 
kad dpvąmį prikrauna vežimą 
ij-išveža.- - . rij

Taip yra kas naktį, kas: 
tą.. ■ .

Ant rytojaus pasklido gan- 
dų, kad atėjo kaž. kokią telęg- 

% rainą, iš centro paleisti visus gy- 
K-•....‘ ~ .

r

v

t

dytojįri ir ^Išoriųs, • vadina- 
paus dabar nę fį^ieriaįsj p lok* 

įm^ik 

m gydytojaus. gOH’ 

į Susirenka mūs gydytojų bū
relis apie dešimtižmonių.-JK?al? 
bapięs. Mano drąugąs. irgi pri
siartinęs smulkiai, pasakoją, 
kaip rasti jo šeimyną. Jeigu 
mane anksčiau išleis, prašo ap
lankyti jo žmoną ir viską^apie 
mus papasakoti.

Taip pereina visa diena.
Susipažinau su vienu teismo e i į- -

. valdininku. Jis išklausęs apie 
atsitikimą kalėjime, visai nu
stojo vilties. Prašo ir jam duo
ti morfijaus; morfijaus vieto
je, siūlija man duonos** .. v 

r Naktį 'girdėti šaudymai apa- ’ 
J’čioje; iš ryto kieme dunda ve- 

žinias. Nejau prie Jango-'. , . 
Į Vėl susirinko mūs, gydyto-- 

jų, būrelis. Kreipęsi prie ma
nęs vienas gydytojas, rodosi, 
žydas, klausdamas, ar moku 
lenkiškai. Sakau moku.
; Jis kiša man sugniaužti po

pierėlio gabalėlį,4 popierėlis 
smulkiai surašytais Kažkokiu 
būdu jam atsiuntė t^, popierėlį 
jo žmona lenkė,' katalikė.

Prašo manęs perskaityti ir 
išversti. Skaitau.' Butą trum
pos į Mariją Panelę maldelės', 
kuri baigėsi ižbdžiaįs: “kaį ši
tą maldą perskaitys, ar kitus iš
girs ją skaitant, kO pąnoręs;lšr 
sipildys.”

Popjeriukės savininkas sa
ko: “kad taip mes visi, kurie 
čia stovim ir klausom, kad gią-

y,:.

f

r

%

7*'

r

dien butume^ laisvi?’ '' ■
— Kas tai? Misticizmas ? — 

nusijuoki kitas gydytojas, /

— Taip, tai misticizmas, aš 
mistikas? aš tikiu, — jam atsa- 
kor~” - r " f ~ ' ‘

* *
Vos spėjo tai pasakyti, kaip 

mus visus gydytojuipareikala- 
vo žemyn.

Einame, pabarimus reikalau
ja čekes tardytojas. Čekos bu
vo trys asmenys: pirmininkas, 
komendantas ir tardytojas. -

Tardytojas kiek vyresnis už 
pirmininką, -ę- kokių 22 metų. 
Vaikinas raudono veido, kariš
ka milinę, ginkluotas; nieko 
žvėriško’ išvaizdoje. Prieš jį 
guli musu .ankietom' Aąėkiajpp- 
vieną ir daro ankiętųose ženk-
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DVIEJUOSE VEIKSMUOSE OPBEETTA : 

Musika W. RHY8—HERBERT
/

-^—Statys scenoj----- -
ROKO PARAPIJOS BAŽNYTINIS CHORAS 

Pritariant Gordon’o teatro orkestrai.

Dalyvaus ,P-lė M. GRYBAITE, iš South Boston’o
9- ”

SEKMADiENYJE,LAPKRIčlO-NOVJt1 D.
■ • ’f'

Pradžia 7 :30 valandą vakare '
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ŠVENTO ROKO PARAPIJOS SVETAINĖJE 
2:l_ MONTELLO, MASS. L—------- .-----

&
džia’ apie visus, Jis pradeda ty- j' 
čiotis, rėkia ant imtsų. -

Vieni nuo jo‘ išeina linksmi, 
kiti nuliudę. Tie pastarieji ii- 

šėjo apsiverkęs gydytojas, mo
teriškė, išėjo verkdama gailes
tingoji sesuo. Kaip jis ant'jų 
rėkė! •

Nervai įsitempia. Sunku su
sivaldyti. Šaukė vieną veteri
narijos gydytoją. Tas. painio
jasi, negali į klausimus atsaky
ti. Durys atidarytos —neiškeĮi- 
ęiu, ir į , vieną klausimą jo' vie
toje atsakau? Kad suriko ant 
manęs tardytojas.— Matau — 
•jo neišgelbėjau ir tik pats pa- 

; kliuvau, 
• Į- . (Bus daugiau)

Don Kichotas įietarą nei žodžio, o kantriai lau
ke, ką likimas yra j ahi toliau nulėmęs. Ilgai ne
reikėjo laukti'— Don "Kichotas greit buvo įga
bentas klėtkon ir uždarytas. Visi pamatė, kad 
sumanymas gerai pavyko, tai vežiman buvo už
kinkyti jaučiai.
\ Išvažiuojant iš užeigos lango pasįgirdo keis
tas balsas šaukiantis:

O užburtasis karžygiddajūne, nenusimink. 
Šita tavo kelionė yą reikalinga tavo žygių vaisin
gumui. Būk tikras, kad raganius.'Melagūnas 
yra jau tau paskyręs gausų užmokestį. Daugiau 
nevalia man tau pasakyti. Sudiev. ”

- Šita paslaptingą pranašystė labaKnudžiugi- 
no Don Kichotą. Tuoj; suprato jos svarbą ir 
reikšmę. Tai jis savo keliu sušuko:.

■ ; UO tu,. kas tu nebūtum,' kurisai mano skais
čią ateitį išpranašavai, prašau tavęs .užtarti ma-1 

ne pas raganių Melaguną, kurio rankose mano
■ likimas, Tesitčikia^gTeiČiau mąne atburti ir j>a-
liuosuoti iš šitos padėties.” '•*.'•

Tada jaučiai gavę po botagą, timptelėjo, ir 
vežimas išrideno iš užeigoj kiemo. Atsidūrus 

• vieške^iių Don Kichotas ėmė svarstyti ir arčiau 
prisižiūrėti.į savo, padėtį. Jis tarė?

“Mokyčiausių ir rimčiausių ricierių istoriją 
esu skaitęs. Bet^ niekur neužėjau skaitymuose, 
■kadr užkerėti .karžygiai Šitaipos būtų begenami* 
Ir riąip palengva tie jaučiai žingsniuoja. Anie 
karžygiai tapę* užburti žaibo greitumų buvo ne
šami per orą; apsupti^ debesėlių.. Kiti, būdavo 

gabenami ugniniuos^,vežimuose. Bet dabar šb 
toks važiavimas jaučiais man visai nesupranta
mas. CfaI būti-šių laikų kerai yra visai kitokie, 
negti senovės. O gal kai aš pirmas pasaulyj e kari 
žygis atnaujinęs tą profesiją, nauji taganaViųio; 
būdai išrasti.. Ką tu Sančo apie tai inanąH” .

įiežinau mei bemanyti,’1 tįire Sančo, 
“‘žinai.,; kad aš iwi karžygių istorijoj nei karžy- 
giųįaslapčin. Tęčiairaš supyaiitu, kad tie būt- 
tiniiįai nein katalikai?’ ~ ' y , '

‘^Katalikai sųriko^Don- Kiėiiotąs, iKKaip

jw gali būti katalikai. J ie' yra velniai pasuer-, 
tę žmonėmis?\ ;; -1
y' “Man rodos, kad jie ųėra .vėlinai, ” aiškino 

Bu ti&n “J uk veikiai smirdi degančia siera ir pra* 

garo smala, p. aš užuodžiau nuojų ginimų? ’ • 
: .' “ Gal imas daiktas, kad tu gintarą užuodei?’ 
atsake Don Kichotas,. “ Mat-'velniui pasivertę 
Anoheims.nešiojasi visokių kvepalą.^

•: Kunigas iri kūpėjau nugirdę tokį pašnekesį 
tarp karžygiu ir nudžiugo. Pamate, kad
IKri vinims jndri(W'liVHUprat»». kuris čia galas. i jdmkl De

ę - ’ . * . r

> ’ ■ ■ bd r.Dnvvt nic : ...'*,■ H

p ^r. Gedvylos MOTERŲ TONimiS—vuistai sustiprinimui nei'Vų, krau- j; 
JI? . 1a f.l* vl«n niieilnnS'TnefA mnteiloa ■cnT/lr.rirvivv d>-> M

* b’
į J Mdžlausias įvairumas visokią gyduolių, lietuvišką žolių' perfumu, čirkš- ’ St 
lt dėl moterų ekstraktų’ir t. t. Katalogas prisiunčiamas dovanai. į(J

. ^risiunčiam visokius vaistus per pašta i yisaą dalis pasaulio, Adresas: 3k 
h ’ . . GOODKILL DRUG COMPANY ‘ S
• į 12015 Jos; Campau Avenue, . Detroit, Micliigan. «

2
r

DR, GEDVYLOS
50 centų. f ' „

• • vy-—*—■ ——v*’*a**aw ūl _
jo ir Viso husilpnefasio moteries sudėjimo............... ,$'f borika _ 

------------------------------S—geriausias viduriu valytojas ir 
sveikatos draugas.-- ------- .........--------- ................ ............ .  .$į bonka

k • jo ir viso, nusupiiejusio moteries 
Ų M*. Gedvylos STOMACH BITTERS

, »

i‘ i ,r,

I?VU’ ’ 'ZaJSfy apiaūkimaft

S, S. LITUANlA-..... .Lapkričio 7 
J S. S. POLONIA____ .Lapkričio 14*

^5 IS New Vorko ir Bostono I Hamburgu $103,50, 
i Pilliavų $106.50, 1 Libavų ar Memelį 10L*— 

IS Bostono i New Yorkų per Fall RĮver Liniją. 
Kreipkite^ Drle vietinių agentų.

ARbA..LlEPOJiĮ.
VAŽIUOKI!! VISI PARANKIU IR ~ 

TIESIU KELIU, .< .
Lietuviai važiuojanti į Piliavą aplen

kia lenkų juostų (koridorų). Visa trečia klft* 
sa padalinta į kambarius ant 2-jų, 4-rlų ir 8-nlų

i
! LINIJA 9Broadvay, * Ney įbrk.NY

r

matote prięš jįą stovite^ nepagerbįątę, o jšlyk- 
ščiausia įžęidžįąįe kąržygį-Majūną? Pasakyki
te jūs pusgalviai, policijos mundierais pasipuoš 
šę, įas parašė jhms tą liepimą areštuoti maųe, 
kąržygįlriąjūną ? ' Kas buvo tas, kurs tiek .ap
iakęs, kad nežino nei to, kad karžygiai-klajū- 
sai nepaęina nęi po jokiais įstatymais, nei po ko- 
kįa valdžia. /Dar vėl klausiu, kas tas buvo do be
smegenis, kad jis nežino, jog karžygiai-klajūnai 
naudojasi visokiomis privilegijomis, kad jiems 
visur vartai ir durys turi būti atdaros ? Kas-ma- 
tė, . kad kąržygiai-klajųnąi mokesčius mokėtų,- 

• kad už nakvynę atsilygintų, kad siuvėjui mokė
tų už drabužius ? KoMguhernatoriųs jų nepri
ėmė į savo pilį, koks karalius nesodino jų už sta
lo? kokia pana į juos neįsimylėdavo ir neatsiduo- 
davo jų valiai. Aš esu toks karžygis-klajūnas, 
kas prieš mane?į’ • ? .

Po . tokios iškalbingos Don Kichoto prakal
bos policijai susimąstė. Tuo tarpu kunigas pa~ 
tvirtino, ką policistai dasiprotėjo. v Kunigas iš
aiškino policistams Don Kichoto proto sveikatos 
stoTį. Išaiškino,, kad Don Kichotas prisiskai
tęs knygų apie ricieriuš, įgavo paiką mintį pa
čiam virsti kąržygiivklajunu. Toliau kunigas 
išaiškino, kad kaipo pamišėlis Don Kichotas ne
atsako už savo darbus ir kad esąs pasiryžęs, kai
po ligonį aprūpinti irfpargabenti namo. Polieis- 
tai tuo išaiškinimu pasitenkino ir pMiko Don Ki-. 
Chotą' ramybėj.

Tą nesmagumą praleidus; kunigas su savo 
^mieteliais ūnųj pienuoti, Jiaip Čia dabar geriau
sia, pargabenus Don Kichotą namo; Nenorėtą 
daugiau trukdyti Kardenijų ir.jo Doroteją, ku
rie ir taip jau pasitarnavo. Bešnekant užeigos 
kięinąn įvąžįayo sodietis su didžiulėmis kripėmis, 
Įr siiniapyta tame vežime pądąryti gardą, kur 
Don ęiclmths liuesai įsilėktų < Sodietis sutiko, 
kad jo vežimas tam reikalui; būių sunaudotas/ 
T^oj buvo vežimas ir lubos uždgto^ir
laip padar&kleiką? kaip kukiam nedideliaųi be- 
tiūidjųi gyvuliui.. ktetkoh turėjo .patekti 
karžygis-^tąjųnąs,_ Don Kichotąs? ?,.'

Anksti'ry# metą,. kąda IJoii Kieholaš diit 
saldžiai miegojo juėjo i jo kambarį polįcistai ir 
šeimiubikaSf užsidėję kaukęs ir pasirėdę į biųrią; 
budęs, jįs nustebęs pažvelgę į kefstusnut^ėrimuš, 
įtikus* Drengta šniūrais Ūme ir Surišo, jp Ktte' 

/Bet.pąjūtd, kąd Ju vaiden-’
(įuvė tuoj, jam pągšo i&iškinihią.: Jisduoj pa-

kad jie jį Jau užkerėjo. ; "
Sančo Dauza, pamatęs savowponą tokioje pa-

r (Tęsinys) .

• SKYRIUS’XXVlV
, ■*. -

x Zt (rip Don Kichotas
X ’ ■ ’ - ; ■

Byto.metą, kūomet Užeigoj dar Don Kicho
tui minant bttvo pradėtą svarstyti, )kąip jį ge
riausia būtų perbogenti namo, netikėtai užėjo 
policistų būrys*. Sančo tuoj buvo baimės apim- 
įasT Policistąipareilvalavo  ̂kad užeigoj būtųpa- 

. daryta krata ir ištirta ar. nesislepia jų ieškomas 
žmogus, kurs atmušė nuo sargybinių katorginin
kus ir juos paleido, ftančui nębuvo nei mažiau
sios abejonės, kad policija iėsko Don Kichoto ir 
kad jo ponui ir jam atėjo bėda įr ąalas visoms a- 
vantiūroins.; ' Policistai betyrinėdami čiuopė už 
Don Kichotų, nes aprašymas su j^išvaizda pil
niausia ątatiko.* Kiti norėjo užtarti arba pasri 

-priešinti. Tada policistų viršininkas ištemkė 
i arešto paliepimą iri padavė kunigui perskaityti, 

* Dolicįstai pareikalavo vardan įstatymų pą- 
gelheti suimti Doų-Kicliotą, o ne jį ginti.

Tuo tarpu Don Kichotas pfijuto didžiausią 
įžeidimą savo augštam. pasauįmmi ir $ei‘pykęs 
griebė jį laikiusiam polio istui ųž gerkles. J ei ki
ti poliyistai nebūtų šokę talkop, ’*tai Don Kicho
tas jį būt pasmaugęs. Šeminįnkas pagal įstąty-

* mūs turėjo pagelbėti policistąms ir 'jis tą darė. 
Šemimiukū pamačiusi vyrą' įsivėlusį į kaūtynę

*. eme klylji rri šankti, Duktė įr Maritorha priįa- 
. ..rė.savo gerklmęmis birbynėmis šeimininkei. Vr 

sos šaukė dangaus pągelbos* 
4 “Kaip Dievą^ii^liu šita Užeiga*yrą užbur

ta,” tarė Haiičo* “ €ią yąMiidps nepraeiną, kad
• nebūtųaląstV* ‘ ri; \ 1 /

.... \ Kardenijut įsikišus poUstai ir Don Kiehck 

tas bvivo pelskirft ĮMteįstab. vienokuparaiSkėr 
kad jie neišeis be Don ĮCichųM iiytoliau pamiškė, 
kad xdsį .užeigoj esantieji įštątymals esą surišti

. .pagelbėti jute aiėštuoti Don Nuimtą; oęįie už- 

tarauti jį. ; .
Don Kidiotąspric^

su panieka į polteisfūs tarė-: _ , \ . y

“Kiksėkite, jūs nieM
mane užpuolate, kaipo galvažudį* Ąr jūs pa-junslijujIv 
liuosavimą prispaustų, iižsistoj imą už nuskriaus* L 
tas vokuojate piktadarybe* ?' O jūs rasaliai I J?er.

. .*** ’■ f . , ‘ ' ■1 - ’ ’. i * *
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ir tttąfaiK ri'h’R’aKią jm.-r” 
ginanti /iliiina I“-*vki_'i'!<;i-'ti ;

t.-ikU 1 'i. t
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< TIK PAWKIT JUOKI \
Kuomet jus kankina, skauda* atakas 

rcnmatiskij shansinų,ar užpuęU ncu 
ralgiii^ .st endieglis, nkaudaini sji’a 

ir inuskulai—kok'h ncapsal.vm»s 
palciiKvininias p.ttirhma tvirtai patrj

■Pšin^Espeflatis i'ktd I”' H-.;.
j'niu \ kai? li*li l:.e.. ’ 
mirai tul.stunč.i.tm ž*ia>i>'l pi 
im tlj. >v^»«.l:n-t j.
paranki "j't

U.;?, ir "z bfnkį
' f. AD. RlCHTER & CO. . 

. 104-114 So. 4th St. Brbaklyn. N. V, .1
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LLOYD
LAI VOKO RTĖS

JŪSŲ- GIMINĖMS LIETUVOJE 
. ■ /- p ę r ~

BREMĖNĄ 
didžiausiu vokiečiu laivu

Grabuose 1 tiesos kambariuose. Auto* 
riz.uota Linija Lietuvos Emigrantams, 
Inl’omiięljij klausk vietos agento arba 

NO>TH GERMAN LLOYD.
192 Washington St'^Borios, $ass.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

fCUNARDll 
I Iš BOSTONO Į LIETUVĄ h 

B PĖRLIVERPOOL . 
t Ant Naujų, Didelių, Puikią J j 
i Aliejų Varomų Laivų: B
IĮsamaria ............Lapkri&r g ’ | 
gAiisonia.»... .Gruod. Sir Sausio27B 
® Greitaš patarnavimus į Lietuvą | 
S .ir į visas Baltijos valstijas. Pui- ® 
© Mos vietos, geras valgis. £
S Taipgi iŠ Neur Torto, ypatiškai » 
© prižiūrėta kelionė i Lietuvį ir vi- ® 
g sus Baltijos valstijas kas utar- ’ 
,® niūkų ant trijų marių milžinų; i 
g su persėdimu Southamptone | Į 
Imauretania, AQUITANI 
I BERENGARIA.
$ Taųi-ži^bguliaviai išplaukimai 
$ tiesiai į Hamburgu ant naujų alie- 
® jumi kūrinančių laivų. 3 klesa i 
|piliavų 3103.50), (į Hamburgu 
S $109.5(1 Karės taksų $5.00.
1 GUNARU pinlginiauorderiai iS- 
§ mokami Lietuvoj greitai, .uitik- 
® rintaij gerai. ,

Dėl informacijų kreipkitės prie 11 
vietinio agento arba i > j!
THE CUNARD STEAM SHIL’ $ 

COMPANY LIMITED 
12B Statė Sreet, 
Boston, jMass.

1

Y
*

* - /
Alės turimo naujų ųio 

toiių gydymui roinalix* 
mo, kurtų mes pasiusi* . 

v ,'ine į namus kiekvieno 
y/Slo laikraščio sknityto- 
v\ jo, kuris tik parelką* 

. Hus. .Jeigu jus turit 
skaudėjimų ju«ų mus* 
klijuose artm. Mnarluoso, 
jeigu jus kenvia stotus* 
mų om jiermatnose, štai 
proga išbandyt 'TtUujų 
metodų; kuri ateielna pi* 

t u . glyd kurl
Kshntaius. Jeigu jūsų Ilga m ir chro
niška ir ulsltamėjust iv jokios gydu*- 
lės jums negelbėjo, mus paturimu u* 
tmmlyrišių hmtodų, kurią mes paatun* 
Gamų*.PYBAI Išbandymui, '

D-YKAI' MU< LBSOMm.
. Mes mmrušom nuo j|r<ų jokių ph»i- 
mj, ilk prisiųsklt savo adresų. Mos «* 
shHtmv jums apumkėta'puitu DYKAI 
WANWMVX miw metodų.' 
Sttft metodą pageiw jt te

j.T., Amštcidani, N. Y. P&b 
l&SiMtte pervolfti atėjo, ktū btit 
goŪiąa buvę; laiku Md®i£ laikiaš* 
•tllL . • . ' • .' ,-<
lt ųa misishi“

tymo kniH'spoiuiemują klausimo, 
apio kurj Trnuria mini, “Darbi* 
lunkas’niekuomet neturėjo .

Trasių Mokytojui Tamsta 
pastatytaa DMei Pilypui kiauri-’ 
■i.... ..  ' x, ' . Y/' .... .
Liniuko” num. 121 Todd teikta rmnatUmo.

Vl.KASANT MET»»D CO.

. Nvimalohklt wn>*. pro*** n^Lmas nuodugniai PtaNkintaa |juiwl«»u. M^yklt SUmHeu. jeigu jųS
VI.KASANT METUI) CO.
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m girdShjhūvuį kouonijose.
/ Bo p. 

'Rakauskienės dalyvaus dar ir ki
tos žymios artistinės jėgos.

Bebalsis.

CICERO, ILt,. ĮVAIRUMAI. Rakauskienės koncertas.

DARBININKAS

ŠIUPINYS NE PUODE
U . t - n • «--■ i,--rr.- -u- t

Surankiojo J, STRIUKIS.
<•Giedrininkai.

I •• 111 ■’

Spalio ..26 d. Giedrininktj 16 
kuopa ląikė susnunkimą. Susirin- 

r J<o nemažai narni. Buvo il^svė- 
ijins iš Chieagos, J> Martišius, Bū
tų. gražu, ’kaU viemj kuopą na
riai lankytu jkitų kuopą susirinki
mus dažnai. Tas’’pakeltą susirin
kimą ūpą. Didesnis gyvumas kuo
pose atsirastą, sujustą smarkinu 
darbuotis ir gal organizacija žy
miai paaugėtą, * . \ '

Kat. Federacijos vietinis sky
rius rengia vakarinius Ietims su*' 
'augusiems. Yra komisija išrink* 
įtn kuri rūpinasi-surasti kursą ve
dėjus, paskui raportuoti skyriaus 
susirinkimui, ir sus-mas nutaiką 
kaip ir kada.jiradeti kursus. Gird- 

į ’riinnku-dvuoptrtaipgi'inaimpana-’ 
Į šius kursus rėngti. šiame susirin- 
| kime- tą x dalyką aptarė. . Nutarė, 
j jei K. Federacijos vietinis skyrius 
| re.'kalaus kursą vedėją!, tai Giedr. 
* kuopa apsima vesti tuos kursus Fe-
| do'neijps skyriui,- •
i

f dayė raportą, kuriame pažymėjo,
J kad kom. gali rekomenduoti kuo-
! pai tris.veikutis*‘scėnon'statyti,
j • Kuopa parinko veikalą “Joana
t Arkictė,/’ Komisija pasirūpins
i ■ inargumvnu tam- vakarui. • Visa

to vakaro surengimą pavedė ko
misijai.

Kuopos susirinkimai bu. laikomi 
antrą sekmadienį kas mėnesį.

' . ■ Moksleivis.

<
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skolinki man lopetą. • '
Farmeris: — Kas atsitiko, kad 

taip skubiai reikalauji! .
Žmogus: — Draugas, su kuriuo 

ėjome, įkrito į purvyną, ir iiuklim- 
po iki riešą.

Ęarmęris i — Bet tai tąmistai 
reikalinga virvė, o ne lopeta, juk 
virvę numesi ir jam jsikabnus į ją 
ištrauksi.

Žmogus, skubėdamas; — su- 
prask-gi, kad jis įkrito galva že
myn.

VIETINES ŽINIOS
VAIDINIMAS PAVYKO.

Pereitą nedėlią pobažnytinėj 
salėj įvyko .pramoga,-D. S, 
1-mos kuopos surengta. Žmo- 
ąią buvo susirinko pusėtinai. 
Vaidinta juokinga komedija 
Ubagą Gudrumas. Vaidino V. 
Grudzinskas, J, Tuniasonis, P, 
Milius, V. Medonis, J, Nauja
lis, p-lės Žukauskaitės, p-.lė M. 
DuseviČiutė ir vaikinukas Am-T, 
brazas ir kitas, kurio1 vardo ne
sužinojau. ’VaidinMia& gerai 

r— . . •

pavyko ir žmonės turėjo sma
gaus laiko.

Tarpais buvo įvairią pamar- 
gininią. Kalbėjo gerb. kun, 
klebonas K? Urbonayiciuš ir 
Dr. K. Pakštas u 'Darbininko” 
redaktorius; įpastaivisai kalbėjo? 
Apie katalikįšką spaudą^ “ Dar
bininko’’ pla£įnimą, rėmimą ir 

svarbą. Buvo ir piano skarnbi- 
ninrn.

DR. I, J. GORMAN
(OŪMAUBKU)

D A N T I S SA SGeriamosios U U K. B. kuo- 
poš ir, nariai nepamirškim savo 
savo nusistatymo kas-link 
mūsą darbuotes. Dėlei geroves 
mūsų garbingos organizacijos 
L. D. K. S,, dėl geroves mūsti [ 
pačią, pereitame apskričio su
važiavime, kuris buvo Ansonia, 
Conn. pasiryžom visu kuopą Įsižioja. 

 

atstovai darbą varyt . pirmyn [ *—.

be jokio atidėliojimo,, dirbt ir i Du amerikoniški sportai siisidė- 
dirbti Bet tas pasiwžimaĮ> Ui « ąutomobiliij ir gya-

Vihiaj ir|lieMa b žiayo pasivažiMti BęvMtajant

tuviai veikėjai net ir kun. -Bakšio d01ŪU ir vaisingu. Jei mes .dirb- ___ .......
pabūgo ir nenorėjo kalbėti su. |sim viki is vieno, tai be abejo- Lpopms jy a
juom, nes nežinoję su kuom ture- įneš tas darbas bus vaisngasf y, važiavimą su .viena. lempa nubau- 
jo reikąlą. Dar laimė, kad kun. pač nuo 1 d. lapkričio mėn. š. |dė užsimokėti dėsimas dolerią. 
Bųl<šys_sut^o^a^temgjgun. mi-|in .Dnrbminkn Sp. -^luoząs: —- Wl, Džianai, abie
sijomeriu, k«ns .uftifamo ' .............
niaus liet, veikėjus ir dvasiskiją, L t ° ... t,

W grf. kun. BakSys nSra lentai 1.^ Agitavus «1-
S111P9B. Matyt išgamos lietOTiai|l;ale> kalbėtojo siani brangiam ______ ______
pe sykį išdavė lietuviu ^veikimo org’amzątyviskam darbui kiek-1^8 kur aš sėdėjau mano pusėje 
pienas lenką policijai, o tokiu Lie- įvienoj progoj ir kiekvienam pa- |lempa .degė.
tuvos Judošiu Vilniuj, kaip pruso-

Vilniuj ir apiėlhikese’ jaučiasi stip
rūs dvasioj, nors kartais ūpas iv 
nupuola nuo nepakenčiamą kan- 
v* «eiu.

I

worcest?:r) mass.
t Prakalbos.’

-
28 cl. spalio Moterą Sąjungą tu

rėjo prakalbas. Kalbėjo kuū. 
Bakšys,1 iš 1 tVaterbury, Coim. 
Gerb. kalbėtojas kalbėjo ilgai apie 
įspūdžius Lietuvoj, ypač Vilniuj. 
Daug įdomią dalyką jisai papasa
kojo, ypač kaip lenkai persekioja

r

4

y

— Tėvai, tas musu donas tik*' 
rai keistai apsigimęs. .

— Tėvas: Kodėl taip? k
Jis turi per. siaurą odą, t. y, 

jo oda perkiefai ant jo aptempta.
Tėvas: Ką čia kalbi, aš vi

sai nestipralitm
— Nagi tik prisižiūrėk. Nakty

je, kada jis užmerkia akis, ti iš-

užgeso vįena priekinė lempa, Pa
stebėjęs tai poliemonas sustabdė 

areštavo. Teisėjas už

|du ant pusės pirkome, abudu va

* Įžįavome tai abudu po penkinę ir 
sumokėsime. :i ■ , •

Jonas: — Aš nieko nemokėsiu.

šaukime visados esu pasiryžęs | —- ---------- - . • .

~ “ į^ąJtoaž*M‘ j:
ty turim dirvos, kurią reika bū-1 gyveno, atvažiavo jos brolis, sa- 
tinai išdirtt. Oia išvardysiu tani <lęl jo teita) visi
keleta kolom ui, kur nėra L. D. . o.. . • Imi. Stakiene pamačiusį pn.o.10, pa.

Labai sujądiiiautį vaizdą nu- K- kuopą: Brantord, Meri- sveiįinq įP šaukia:- Jonuk, Jonuk, 
piešė kun. Bakšys apie Viniauą den, So. Manchester, Stanford. dėde atvažiavo, eik čia, pabu- 
liet. našlaičius. Labai dėkingai | šiose viršminėtose kolonijose Į eiliok dėdę ii* tuojaues nusiprausk 
išsireiškė: kalbėtojas apie p. Vilei- gąna skaitlingai gyvena4burną.*
šienfe pasiKventimv<M “damUn- suį; ‘
gąLiet.naslaieią. Kalbėtojo jspu-, , ,l1t . .v
džiai buvo taip gyvi ir Jautrūs, ™oh .nraithnsas tampąs. Ąs 
.kad Jam kalbant moterys .pradėjo ĮinėMžin visi, L. D. K. S. Conn. L 
‘kolektuoti ant našlaičią prieglau- Apskričio suteikt mani mitra- j .

Spalio 24 d. įvyko L. Vyčiu 14 dos.- Sukolektavo virš $50. d*td |šą savo pažįstamą iš tą koloni-

p p
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Juozas su Petru bevaikščiodami 
po farmas pastebėjo, kad. beveik 
ant visą vėjo pumpą. pumpuojan
čią farmeriams vandenį patup
dyti gaidžiai.

Jonas: —“JKodel visur matome 
patupdytus gaidžius, bet niekdr 
nematome vištos?

Petras: — Dėto, kad nereikėtą 
kiaušiniu rinkti, ;

—Scrneliseidamas--gatvrpastebe- 
jo prie duriu stovintį mažą vaiką 
ir rankute siekiantį paspausti 
skambutį. Seneliui .pagailo vaiko 
ir priėęs spustelėjo guzikutį. Vai
kas išgirdęs šuskambėjimą pažiu
rėjo į senelį ir sako': Bėgkime 

x. .. • . dabar.
ir

/
•fc

.«-

‘ Imi. Stakiene pamačiusi priėjo, pa^

Iš jaunimo darbuotei.

kuopos susirinkimas. .
Prie kuopos prisirašė Alena 

Daujotaitė, giibi dainininkė.
Kuopa rengia bazaro užbaigimo, 

vakarą, kurs įvyks lapių*. 11 d. šv. 
Antano par. svot. Prie įžangos bus 
duodamos gražios dovanėles.

Darbšti komisija' kurion. įeina 
kp.tpn?m. J. Gudas, įžymi daini
ninkė Llffiraitiėnė ir veikėjas

■ Aleks. ‘ KrenČius, darbuojasi, kad 
surengus kuopuikiausią Naują. 
Metij sulauktuvnwrakarą gruodžio.

.31 d. v- ■ ■
Pasižymėję syaidininkai, šv. 

Antano atletu kliuhas, 'įstojo į 
kuopą;

z Įž.vmus .darbuotojai, K. Gervilis 
ir St. šimulis, atsilankė susirinki- 
man,. L. Vyčiij Chieagos Apskr.

• i'horb reikalais.*
. * K

Karštagalvis. 

Koncertas.
Lapkr. 18 d. šv Antano par. 

svet. įvyks p. Elenos Narinkąitės-
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Tel, Brockton 5112—W, I

(Kampas Broad Street) ■705 Main St., Montello, Mmi. I
H' - - '

- ----------------, i.. .„.a

I
T*L 80, B0«ton 270

J. MACDDNELL, M. D.

HNlIRNVvtV ” ,
Onra Vaiamdo!: 

Bitai! m 9 n& PO pietų Mt I-A 
, Vakarai! ntm B Iki A
HM BrMdw*y, Bo. Bo«tn. ,

®©©©®©®®®®®@©®©ffi@®®®©®©©®« 
t ___ . Tel So. Boiton IBI i

LEKUVYS DANTISTAS OIUUM’ffl I 
į (K4g^4®AWlūay 

® Balktosi pertais ofisą po M 
f 426 Bkadvat, 8a BoeroMc Mam. 
( Ofito Valandai:
f Nto Įtiki 12:80 ryte ir nuo XM i 
M ik!6irnuo6:8OlM0v. rak. j 
(i Ofisu nidarytag rabatai vakaran Į 
® ir nedfillomlz.
®S®Š©@©®ffi©®ffi®®©©ffi©ffiffi©®®©©

IJIĮ.«»r~ir r ■ ■

. f
i *
r. -.

ŽiopUausi žiopliai.
Nesenai liet. adv. Milerio ofisan 

atėjo lietuvis ir prašo .kad. adv. 
Mileris “pafiksytą” “čainame- 
ną’.’ už marškinius'. Paklausus

O Meta Sontli Uostom

DR.H. ŠĖTONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
B99e W. BROADWAY 

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 ▼. tok.

ATSIRADO NAUJAS LIETU
VIS DRUTUOLIS.

Jis žada sutrint Stasiaką & 
brolius Zbyszkus. f

Ar jūs pažįstat Vladą Biek
šą? Ar jūs žinot, 'kad jis pa
eina iš Gali jotą giminės ir yra 
tikrasį ‘ dzūką karalius ?

Vladas Biekša'yra vilniškis. 
Mis paeiną iš Biekšą kaimo,- Vi
si dzūkai žino, kad jo tėvas ir 
dėdė buvo- tvirčiausi vyrai, vi
soj Lietuvoj. Vladas ir-gi “ne- 
supuvęs.V Jis savo rankose 
lanksto geležines štangas taip 
lengvai’1 kai ragaižą pinėjas 
mirkytus žilvičius. , .

Nors Vladas Biekša yra Tetas 
vynas ir savo spėkos niekur ne
rodydavo, bet jaui, kaipo * ge
ram Lietuvos patriotui, paliko 
pikta, kad lenkai visur laimi 
ristynes ir griasi pasauliui, kad 
'jie yra -tvirčiausi vyrai. u Aš 
jiems parodysiu, ką dzūkai ga
li”' -x- pasakė Biekša ristynią 
menadžeriui Paul Bawsef. Me
nedžeris atsakė Biekšai, kad 
jeigu jis partrenks amerikoną 
milžiną Pinkliam, tai tuomet 
jis Įeisiąs jį ristus su palioką 
“lėvu? ’• Stasiuku.

. Taigi ateinančiam ketverge, 
8 lapkričio, Grand Opera Han
se (ant. Washingtonk Street, 
Bostone) Vladas Biekša.risis 
su didesniu už save, milžinu 
Pinkliam, Lietuviams vertėtų 
pamatyt tą naują mūsą tevy> 
nainį-milžiną.

JAU TURIME LIETUVIŠKU 
šOKiy ORKESTRAI, 

FOLIO (DALĮ). NO. I. .
i Talpinanti 31 pbptteriu -lietuviš
ku šokiu šiems instrumentams r 
1-mai Smuikai,' 2-rai .Smuikaj, 
Bassui, Violęnčelei, Fleitai, Klar
netui A, 1-mam ir 2-ram Korne
tui A, Trombonui (stipriausiam 
balsui), Bugnfii ir Piano akom
panuoti. Kaina kiekvienos rūšies 
50c. Piano akompanuoti $1.00.

Visos tds dalys šioje knygoje

to

■».

| Tel. So. Boston 4000 į

I DU. J. C. LANDŽIUS U
t DUTUVlS GYDiZOJAl IH į'

CHIRURGAS. JI

506BBOADWAY, U 
BOUTH BOSTON, MASS. į j 

'(Kampos G St. ir BroądwijX į' 
VALANDOS: 0—11, 2—4, 7—0

— — Į^-jFl . .. I,

— O, kaip aš šiandien išalkęs!
~ Kamę priežastis, kad nega

ilėjai pavalgyti?.. 
1' — Svečią turėjau.

Pone išvažiavo automobiliu, pa- 
|jij, kurdas stengsiuos-kovei-Įsivažinėti. Poliemonas sustabdęs 
kiattsia vykt. į tas vietas ir or- ją-už pereitą važiavimą išrašė ^p ir Įdek,
gani^not saujas kuopas. Su- ^etą ir sJ<m Rytoj demt» va-.

_J .v . ' i . I r«*ii*vzJ«x -m ii-ir+rt ntw K'ii+’r* raidmĄ 1 '

.>te, 1 .
Tikrai įsigyk, setą šitą gaidą, o 

būsi pilnai, užganėdintas., 
GEORGI & V1T&K MUSIC CO.

4630 South Ashland Avenue
CHICAGO, ILL.

k

k

z

važiavimą išrašė

Į teikdani man'antrašus ir Įeito- P^ratt t^-:
... .. . i ... v. r Poiie: — ITž ką aš turiu būti
kias inormaeijas siąskit šiuo tejgme? :
antrašui V.Bylinskas, >_98 Gre-j '-poliemonas. —jUžpergreitą va- 

Ižiavįmą. Juk tamista važiavai 40 

 

■ | niailią į valandą. .
r : : Ponia: — Stebėtina, dar nėra

11 lt- nn 1CUn? In valandos kaip iš namą išvažiavau,J AU I KAulUEJU 1° sakai,' kad 40 mailią į valandą
įvažiavau.

Su pirma diena šio mėnesio į * .
. K T. Vaikas įbėgęs saldainiu krau-prasiete įo svarbus ir didelis x vV , , r, - įtuven klausią: — Kięk uz titos

darbas, ^tai yra /‘Moterą ^saldainius? ‘ '

Suprantama, anas lietuvis tiuyjo (jungos Vajus.” . Į Pardavėjas: — Dešimts - centą
Atiduoti žydeliui advokatui visos Klausimas ar jau visos ląio- už bakseli. ' • ■
savaitės afei už atėmimu $1.50 nuo yra prisl,reng«os Taikas : _ O M* be balulio!
kimeeio. Įstoti i darba. \Jei .dar taiiiosl Žm<>S»s-»tb^s Pas —

, - . Svecas..^^ nepasirengusios, teiĮSnsimMamas’ ^o^^iai pa-

BIZNIBMAI, GAIt'siNKITfiS• P«S8S.

“DARBININKE.”

Įdėk jam kainuoja marškiniai ir | » » 
gavęs atsakymą, kad “net” $1.50, Įgory St, Bridgeport, Conn. 
ady. Mileris pasakė, jog 'visai 
lengva išlošti teismą, bdt.tas atseis |.r ' ” : “
mažiausja $15 ir patarė “nesiba- 
deriuoti. ’ ’ Už kelkį’ dienu adv. Mi
leris paiiiatč teisine žydelį advoka
tą kamantinėj ant tą patį lietuvį ir 
‘ ‘ eainameną. ’ ’ Kinietis prisipaži
no .prie, kaltės. ir tuo jaus, užsimokė
jo $1.50' ūž perplėštus marškinius.

r

DID. LIET. m. KEISTUČIO 
DB-JOB VALDYBOSADEESAI 

BOSTON,MAS8.
PIRMININKAS — Vincas Zaleckas, 

JJ1 Mercer St, So. Boston, Man 
7ICH-PIRM. — Antanas Pastolis, 
j , 146 Bowen St, So, Boston, 'Masu 
i?ROT. RAST. — Antanas Macejuna*, 

450 E. 7-01 St, So. Boston, MaM 
VIN. RAŠT. Juozapas Vinkevičlus, 

906 E. B’way, So.'Boston. MaM 
KASIĖRIUS — Andrius Zalleckas.

807 .E. 9-th St, So. Boston, Mato 
MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas, 

115 Granite St, So, Boston, Maus, 
D. K Ė. Keistučio dr-]a laiko menk 

intus susirinkimus kas pirma nedSl- 
llenl kiekvieno mėnesio po No. 6W 

VVašliington St., Boston Mass?2 :30 po 
pietų. Ateidami,drauge ir naujų na-
•lų su savim atsiveskite prie musu dr- 
’os prlraSytt \ '

4V JONO EVBL. PAiELPINli 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADEESAl.
eiRMININKAŠ J.,L. Petrauska*, 

250 Gold S t, So.- Boston, Mass. 
/įCE-PIRM. —. Kazys Ambrozas, 

492. B. 7-th St., So...BostoiiK Mass.
’ROT. RAŠT. —' Julius Savickas, 

111 Bowen St., So. Boston, Mato 
HN. RAŠTININKAS — J. švagfdye, .

171 W. 5-th St, So. Boston, Mus, 
CAS1HRIUS — A, Naudliunas, u

- 885 E. Broadway, S. Boston, Mamų 
IARŠADKA — J.2A1Wa

7 Wtofield St, So. Boston, Mus. 
traugija laiko susirinkimus kas treOs 
ledfildisnl kiekvieno menesio, 1-n tok , 
-o pistų Mv. fretro psrsptfos ral«J, 483 
C Stfvttta SU South Boston. Mass. 0

IV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
HABTFORD, CONMECTIOUT 

VALDYBOS ADEESAL

NAMA1--M0RGIČIAI
Patduodti 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. Q770

ANT PARDAVIMO
'NAMAS parsiduoda labai pigiai. 

Priežastis pardavimo išvažiuoju į Lie? 
'tU-Vą. Namas vienai Šeimynai šešių 
kambarių. Dėl platesnių Informacijų 
kreipkitės : 20 C St., So. Boston, Mass. 
(6) ' - , V /

V . ■
. ParsiduodaDorchestet’yval- 
goiriu daiktą sąkrova; $600 dol. 
cash. Atsišaukite. 423 B0W- 
DOIN STREET. (8)

-r-- • ■ . - -- . :------------ -----------

ANT PARDAVIMO Šešių augštų na
rnas. su vlsomik vagadoinls ir šiluma. 
Randas geras neša ir labai gražioj .vie
toj: Centrai Sąunre,. Cambridgel Mass, 
Savininkas -nori greit parduot, todėl 
atiduoda už trylika tuksiančiu (SIS,- 
OiXU:. Išlygos labai lenevos. Tuojau* 
kreipkitės nas T. PttZINAS, 10’ jpetk- 
slitre St., Cambridge, Mass. • (10)

✓

■ i

l su
kruskite prie darbo, nes dabar PRANEŠIMAS
lyra laikas .dirbti, jėi trokštam į • visi tie kurie vra xrave nuo T . * v. . . • ■ Visi Ule, Kurie yrą gavę nuo

, z : padaryti si vają pasekmingu, gerb. kun. Kemešio, laike jo
PYTp A ■ PYTD A PYTI) A v^os 1<a^P viena su energija prakalbą maršruto, jo leidžia-
EAllkH. ' JSA1KA JDALKAIstokime Fdarba, būkime agi- nios knygos .’■*Pramoninės De-

. Itatorės itskelbėjos mūstj orga. mokratijos Pagrindai” užsira- 

 

Inizacijos. Visus ypatiškumuaĮ!?”? “^, n^Ipnesjas gr4:
. v,., • , r Į zmti su pinigais nurodytu adre-padekun i sali kurie, gali kenk- gu įaip gajįmat greitai. Knyga 

ti šiam darbut. Palmistylęmįbus jaą gatava apie pabaigą Šio 

 

įughelę meilės savo širdyse ir |menesio. \ • •

. visos* kaip dukterys vienos di- J. TUMASONlS
įdėlios šeimynos stokim į .buh>j|366 B’way, So. Boston, Mass. 
laike šio vajaus.. < ” o ■"'vv
| Kadangii Moterą Sąjungos Į X T - PfTIT T1PN *
jū-tas seimas sutarė sutverti x '-Ot. llUIitĮEiiY-;.
- nauia skvriu, tai vrį vien tiki A Bostone: 99 Green Street Roxbury: 16 CrawfordSt. " 

£■ Valandos: 3 Iki 4 Ir 7 Ild 8 P. M. xr ■ netoli Warren Street, • 
T a .... ..a -t..' ,* 1.. Valandos: nuo s iki 9 ryte, 1 ikir . . . v ,, ,A Apart pūtnyčios ir nedtMdlenlo oi.. 9 -t val vakare Anart

feVTPKrn’A- t i>. ir TATTMHftiumtf&a Tro r proga^^prisirašyti niU‘eRls,įŲ vakarų. pętnyčios ir nedėldlento vakarų.

ŠVENTO STEPONO L. R. K. JAUNUOMENĖS DRAUGIJA |į.ui.j0!>. prįę to . skyriaus norės Ją Telefonas Hająmrket 2288. . Telefonas Rtodniry 0131.

H Kaxw A^oną, Rusą, LEKKą iB/LiETtivtv kAnBOans,

" ’ U • .. *

■k

t

s

• V

»■ •

jpomirtinėš, tai laiWšio vajaus

Reporteris

GEORGE H. SH1EIOS
ADVOKATAS 

811-812 Old Semta Building 
.. Wa8Mngton Street , 

BOSTON, MASS. 
Valandai s 9 A. M. IK 5 :30 V. JA- 

Ovvtofmo vieta
. 10 WlKTHBO]P StMCT, EAirr BOZTOM 

Tel. Basi Boiton 132MT.
Tel. Maln 2488

, r - • »• f • .
fllrt). MlehjlkfenS, pirmininke,

44 OedM BU Hartford, Oocn,.
i. LablėklenA vlce-pIrmlnlnkS,

90 Sheldon Street, Hartford, Ooia 
•. LabkklenS, lMlalnkė,

44 M&dlran SL, HartfOrd, Om , 
larljona KatKnJBkalt6,fln.raBtInInlto

10 Atlantlc St, Hartford, Con* 
L FondrlenO, prot toAInįpkA

19 Waleott St.: Aarttord, Oobm. 
do« draugi)oe .raairlnKmal būna lo« 
mtrt nedftldlenl . Kekvlrao aitoaaki 
winytln3H «al8ja.

Z Qu t iii A priklausyti. Pasekmes vajaus |
z OtA-IlclUvJI“ i ’ Iprildausys nuo mūsą pačią'. Jei

, 1 dirbsim ir nautoim kiekvie
ną progą, pasekmes bus geros.į 
(Bet jei diena nuo dienos ątidė- 

.. n A t 'f • • liošime darbą, tai galiniu.tikę-1• (MALTA HALL 'FSi kad pasekmes bus blogos. M
4 ' £ / ■ - - . rPai-gi i darbą štokiin drąsiai

40 PROSPECT STREET, • CAMBRIDGE, MASS. viso, i?UB (filbldnu (W hlbo Į

. • ’ ■ 7:30 vakare . . • ‘ -Itok brangios ir prakiliiios ov
■ '' ■ ‘; ' Igauizavijos. .

- OerbiąmiejH Ar Tamstos žinote, kad šv. Stepono draugi- A Tj į ,ot s pirm |
ja rengia pirmus puikiausius šokius kokią dar niekas nėra ma-1 
tęs nei girdėjęs iki šiol. Muzikantai yra paimti^puikiausi: ’L« |'— 
Buinio orkestrą grieš visokius lietuviškus Šokins. Tai-gi kas KRAUTUVININKAI, TEMYKIT! 
gyvas: s«ni, maži, dideli ir jauni~visį esate kviefiiami ateitam BS^wvm‘*wSlm" 
Ryži o mes ūžtiJĖiinam kad visi hfisite užganSdinti. O tatrie gSEŽS
neatsitankysit, ka<t| paskui nespgaiMtumŠte. lūėiti ir

Kviečia visus MtMGZJAI ‘ "

I-

♦

i. *

M

1 *-A
‘C

sato krsutuvlB visą tavoiV valgomų

jau'tuo utsilmti. ApeitnoikB Timštnh
.............................ftivftiką* 

South Boston. Mm
' («)

Z

I

iią^ūętakc
Himąiltms visbBo didimio 

pagal jūsą noroa5 ’ ' "

leugvaizkn^ėBiuikis^pega<U 
’ im pečiaus gVotĮp

111 DIVONBHHUI >OSTO», MUM
M.ln 858a .THiBFONAI-i JWn fett

VIENINTELIS w 

UETUVIŠKAS SANDĖLIS 
visokią šokų, Šaknų, fiedlj ir tt 
' PalaDgiis treJiuikii 50c., puplniSklnį. 2.' 
n; .BaommBUat žo&f Liepęs.-uodai i0e.». 
ParuSanėms 20e„ Benešą imkStUW dėl; 
vldtU'lą Jluosavimo 10č,, Peltnos 13c., 
iolėš nuo nervą Iggąatfes, bemins, gal 
vos skaudėjimo ir ausyse ullmo 73cn 
juo reuiUttttemūSOc., nuo iifėną rtmu* 
dėjimo 00c., kadugiu uogą svaras 23c. 
Visokios ioiw yru pakeltuose su Retu* 
rlškats udrodynuilš kaip- auuos vartoti., 
'koltą katalogą slunėhune už 10 centų. 
Afatdi) knyga* “Aukso Altorėliu,” Tilžės 
spaudimo, prastu apdaru 75c., skurinhi 
|t.5O, eelulbido apdaru <1.50; “VainV 
ktUls,” skutos apdaru $L25; KnnUSkM 
11.50; Gyveniniai Arentųjų, apdaryta, 
M,00. *'

Vaistai nuo kosulio Ir Aathmo# >1;^ 
ųt bontatt^ prlidutjiba rokuojiune
10c* vlrMus ant'IdekriraO ^1,00 vtrtfc 
ttetkalkuiam* tuntų viraes npygardo* 
* ? .K'itoara -

tV. KAMilKO R. K. DRJO1 
80UTH BOSTON, JUM. 
VALDYBOS ABTBAAAt

‘ *4-^--'' •. ■ '

■ffiinnNKAB w Pftumvttu,
l 8-th st. TU. s*. B. 3335—M . '
VIGR-PIRM. —. J. JtHli*, 

440 K m 8t. 8o. Bm
•ROT. RAST. — A. J*nulon!«, . . < .

'IN. RAST. « K?KiUi«, 
<SŠ K. 8-tM St, W Botion, KMli 

1DININKA3 -d* StuMIb.
111 Bowen BU So. Boctoo, Mui, ./• 

CVARKDARIB — P.
888 K. Firth 8t, So. BOjrttm, Mito 

mAtOUOB «urtott rtlttU **-- 
, M Br'-*—* ■Mto. Kto

-R-. —W I ■»! I I ll| - w - A
i»**». *.T. CJffbtTŽ!
- f-j *•: ' M "
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