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junmini tari bm jų
■nskoa ir pMliveirtinuui dėl kaleli- ’ 
kų apųtufai sustiprinime bus ma- . 
Ioneenii Dievui it pačiri Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, f 
negu pirkimaa bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol te nesupras viri 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 Kiliau.
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‘ GRAŽIAI SUTARIA.

KETVERGAS, LAPKRIČIO 15 D.,. 1923.

L SU'

publikonų partijos vadai pa
prašė savo šalies karulįaus Jur- 
gio apleisti šalį. Yrą gandu,ST. LOUIS, AfO.—Conmion-

įvealtli Stėel kompanija įvedė skelbiančių, kad karitLiųs .sūti 
' i savo dirhtlivę ypatingą tvai- 

ką. Toje dirbtuvėje dirba 3,000 
darbininkų. .Darbininkai iš
skirstyti į 14 . departmentų, 
kiekvieno departmento darbi
ninkai renka komitetus,- po tris 
kiekvienam Komitetų pirmi-

k(t4ąH5adaay&^ 
ti bėgyje dviejų mėnesių.
r - -

UŽ KOOPERACIJA.

■ JUIAVAL-KEE, Wiw. — R. 
C. Centrai Soeiety savo susirin-

V <

KABINĖJASI.
y■

■. w. fciuM ^u>u. »* -Pripažino,, kad koopera-tetų. Tie direktoriai posėdžiau
ja laiks nuo laiko su kompani- 

• • jos viršininkais ir draugingai 
apkalbama abiejų pusių reika- 

. lai. Kompanijos prezidentas 
labai patenkintas savo pradėtu 
pienu ir-darbininkai teipgi. I- 
vestas tapo. apdraudimas nuo 
nelaimingų. atsitikimų, visi 
darbininkai apdrausti, maistas 
ir kitokie darbininkams reika- 

.. . lingi dalykai perkami koopera- 
tyviu būdu ir todėl gaunama 
•pigiau.

NEPRITARIA ATEIVYBEI.

-j-
j tas Coolidge pareiškė, kad nę- 

. ? gali būti jokios abejonės, kad 
ateivybe turi būti varžoma. Sa- 

• ko, kad Amerika.negali grįžti 
prie prieškarinės imigracijos. 
Yra spėjama, kad prezįdentas 

.. stovi už tokį ateivybes sūvar- 
. žymą,, kokį siūlo darbo depar

tamento sekretorius Davis.
į Dabartinis ateivybes varžy

mo įstatymas; baigsis- birželio 
30,1924. Susirinkęs kongresas,, 
kaip spėjama, ims tų klausimą 
pernagrinėti ir netik jį pail
gins, o gal ir labiau sustiprins.

imi -

PRAŠO PASITRAUKTI.'"

vijos kelias veda iš godaus da
bartinio surėdymų į teisingų 
brolišką gyvenimą. .

Žymesnieji ’ Amerikos' katali
kų veikėjai stovi už kooperaci
jas ir yra jų apaštalais.
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GAVO PARAMOS.

CHRISTIANIA, Norvegija, 
■—Štreil 
bininkai iš Maskvos-gavo 100,- 
000 kronų (apie ,$6,70(>) para- 
mos. Tai pirma oficialiai pa
skelbta pašelpa gauta iš Mas
kvos Norvegijoj. » ' ’

■_____-- _____’ **’

SUGRĮŽO DARBAN. *
MANCHESTER,' N. H, — 

Amoskeag Mills, kurios buvo 
sumažinę ’ darbus, išnaujo jui-. 
ėmė 2,000 įdarbininkų.

RM<

'Orgmu Amerikon Ct<l«wį| 

Rymo Katalikų šventa 

’Juosapo Darbininkų 
Sąjungai. .

i

!

DARBIKINKA8
tJTARNINKAIS, KETVERTAIS IR 

SUBATOMIŠ.
&{6lRHI8 * . . . ,•>•<* . . r..,.*,, ,$4,50
Uirubažy metams ..............15.50 

DARBININKAS
B66 Broadvray, Boston 27, Mamų , 

Tel. South Bo»ton 6S0. I

Kaina 4 centai

PARYŽIUS.—Ifr-ancijos val
džia kabinėjasi prie, Vokietijos 
dėl įvedinio diktatūros. Kartu 
protestuoja, kam įleido buvusį 
kaizerio sosto įpėdinį. Jei biv 
inisis- princąAjigbūsiųs jšyvtaš^ 
tai Francija uždėsianti Vokie
tijai bausmę. Buvo paleistas 
Belgijoj gandas būk pats ex- 
kaizeris ketinąs sugrįžti Vokie
tijon ir bandyti atgauti sostų. 
Teeinu tai buvo .iširusio darbas, 
kad pasaulio opiniją f daryti 
prieš Vokieti ją .ir. .teisinti Vo
kietijos smaugimą.

Ex-kaizeris baigia savo die
nas Hplandijoj ir dabartiniu

i PAItYžrUS.. -Francijos Vai- 
ūžia labai nepatenkinta ex-pre- 
židento TVilsono prakalba pa
sakyta pereitų nedelią. Toje 
prakalboje buvo pasakyta,, kad

tį pavertė į' “rvaste paper.” 
Frąncijos valdžia tuomi labai 
Įsižeidė, ,

įkuojantys -metalą dar- fefa serga, Jokią pienų pa-
bėgti nebuvo daryta.

1

ARTINASI GALAS.

NEAV/Y'ORK.. — Socijalistų 
laikraštis vardu. Nevr Yoi’k 
Leader priėjo liepto galo. To
dėl gyvybei palaikyti susidarė, 
komitetas,- kurs varys vajų. 
Tas laikriištis pirmiau vadino
si New York Call, bet prieš mė
nesį laiko tas . laikraštis buvor 
pavestas radikališkoms darbų- 
ninku organizacijoms ir vardas 
buvo permainytas. • Teeinu tas 
nepagerino dalyko.LONDON. — Graikijos res-
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AMERIKA NETURĖJO EITI 
KARAN.

' :: '1 H ' i.. :,'A.'. ■
NW-'YQĖK.'7-.

Anglijos rašytojas Israel Zang-- *. '
vili, atvykęs dabar Amerikon, 
laiko prakalbas. Paskutinėj sa
vo prakalboj jis išrodinėjo, kad 
Amerika neturėjus eiti karan/ 
'Amerika nėbuvus užpulta ir jei 
Amerika nebūtų įsikišus, -, tai 
Europa geriau būtųfnu$istovė- 
jusL Karas j sakė ZąngwilĮ, 
būtų baigęsis be pergalės. Ta
da abi pusi liūtų buvusios nuo
laidesnės ir visose šalyse im
perializmui būtų' galas buvęs. 
Dabar Amerikai įsikišus Vo
kietija turėjo visiškai pasiduo
ti ir jai, kaipo pergalėtai tau
tai, statoma neišpildomos išly
gos -ir ji visų ląiką smaugiama. 
Toliau sakė ZangvrilI Amerika 
savo įsikišimu -nepanaikino ka
rų, nei impe/ializmo, nes im
perializmas tapo iš Berlino per
keltas į Parvžių. - .

•• 7 I .
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. Gaiži®

PRASIDĖJO, BYLA.
' A...—«

; L0ZANxL i— Prasidėjo byla. 
Conradi’o, kurs'pereitų pava
sarį nušovė RjUsijos- Sovietų de
legatų Vorovskį. Surinkta 80 
liūdiųinkų, tarp kurių yra Ru
sijos generolų, kunigaikščių, 
princų ir princesų.

Šveicarijos valdžia neprisi
ėmė kaltės, nes Rusija nebuvo 
kviesta konferenėijon, o Vo-. 
rovskio delegacija atvyko iš. sa-

Uonraditeisinsis, kad'Sovie
tų valdžia nukankino jo šeinay- 
nų,. todėl jis atkeršijo Rusijos 
valdžiai. .

LIETUVA IR MUITO KON
FERENCIJA ŽENEVOJE.

Tautų Sąjungos suorgani
zuotoj Tarptautinėj M uito Kon- 
ferekęijoj^ 
d-ras Pi Kalvelis; Finansų/ 
Prekybos ir Pramonės Ministe
rijos patarėjas. Konferencija 
tur būt užtruks savaitę buko 
ir J kaip yra matyti-iš jos pro
gramos, yra daugiausia infor- 
niaeimori^akterio;Vyriam 
sius tos Konferencijos uždavi
nys vra kviesti visas pasaulio 
valstybes sudaryti muito ėmi
mo operacijas tuo būdu, kad 
jos kuomaži ausiai, kliudytų 
tarptautinės prekybos 
muisi.

vvsti-’

MŪSŲ VALSTYBĖS IŽDAS 
RUGSĖJO MĖNESY.

. Bendra Valstybės Iždo apv- 
varta rugsėjų mėnesy, pasiekė 
25,235,307.30 litų. Grynų tų 
mėnesį pajamų Valstybės Iždas 
turėjo litų 14,214,481.65. Ai-

4 i <

skaičius tų mėnesį padarytas 
.JLŠku(:Lu^pMuųxuėmXilienai.W- 

VO' likę litų 527,524.24, ‘ \
Daugiausia tą mėnesį yra . iš

mokėta’’ susisiekiino reikalams, 
būtent,. 5,197,932.47. It ’ Po to 
Krašto ■ Apsaugos reikalams ir 
kitiems.

I
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1924 METU BIUDŽETAS JAU 
SEIME.

PAGRŪMOJO STUDEN
TAMS.

.NEW HAVEN, CtV— Tale 
universiteto prezidentas Angell 
išleido .studentams parėdymų, 
kuriuo bus išve jami iš universi
teto. tie studentai, pas kuriuos tvarstyti Šeinio .Finansų' ir 
bus rasta svaigalų.

*
dirbtos taisyklės, apie būdų ir 
tvarką privačių degtinės fabri
kų likvidavimą, kurios pasiro
dys spaudoje šiomis dienomis. 
Po poros saitdčaaJtaiML-gaĮi-- 
ma tikėtis, bus paskelbta spiib 
to fr degtinės monopolio įvedi-, 
mo diena. Lietuvoje.

LIETUVIŠKOS; KORTOS.
• -• * *

Einant. J s tat yni. -
•monopolį, Lietuviškos kortos 
jųtl pagamintos ir šiuo metu 
tam tikr-a Finansų, Prekybos 
ir. PLamonės. Ministerijos Ko
misija atlieka lošiamųjų kortų 
iš spaustuvės priėmimą. • Arti
muoju laiku mūsų naujos lošia
mosios kortos pasirodys preky7 
boję. .

. b

MIESTAS AUGA

■ xMARfAMPOLE. -.Vos tik 
spėjo pravesti gelžkelį pro Ra-* 
rijainpolę: kaip staiga’ miesto 
išvaizda pasidarė kitokia. Nors 
judėjimas čia visadds nemažas’, 
bet dabar dažnai atvyksta įvai- 
rių^syęČių.Kvięlm 
Su gelžkelio pravedimu, augb 
it pats nuęstas, -Priė gelžkelio 
■statoma dideli mūro namai )— 
tai stotis. Be to keletas kito-, 
kių trobų. .Abiejose gelžkelio 
ir .plento, vedančio į stotį, na ■' 
mai, kaip grybai dygsta po lie
taus.’ Visi statomi, namui (nor- 
mediniai) dvieili aukštais, gra
žaus stiliauš.-Neužilgo visas to
lis viens ketvirtadalis .versto, 
skiriąs miestų nuo stoties,, bus 
žmonių apgyventas. Aplink 

1—59 
Javai, kurie, pir- 

** V M. «vežami i

Ateinančių metų biudžeto
projektas jau yra pradėtas

- . •' . --
Biudžeto Komisijoj. ■ Šių metų( # •

■=*'spalių 17 d. Finansų, Prekybos dirbant apie 40-
M A R § RIIT A Q '^r Pramones M misteris padarė .darbininkų.
•’IHnanU IftO • Isetoo Fhitasijir teta ko- ma tovc> “brikais

- Vilkaviškio stotį, dabar stačiai 
metų biudžeto -projektų. Lraxuiami į

PARDAVĖ BAŽNYČIĄ.
ALL1SON, Ta. — Tarp šio 

miesto, ir Hreene stovi katalikų 
bažnyčia. Per .21) metų nebuvo 
Joje, pamaldų.—Perlieitaciją ji - ■ 
parduoda.iiž $300. Ta bažhyčia 
apleista todėl, kad (Ireibic 
mieste pastatyta didelė b’ažny 
čia ir ten perkelta parapija..

t
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likai yra susibūrę į sąjungų, ; 
kurios obalsis vra: sentire etini

v

verksią.-— jausti sų Bažnyčia.
: Centras randasi Kovine. Šų- - 
junga įsteigta. 1913 m. Dabar 
kuopų turi 200. Tų kuopų yra 1 
netik Vokietijoj, o ir kitose ša- • 
lyse. ' Sąjungos šių metų kon- j. 
gvesas įvyko UTmos -mieste. 
Pasirodė, kad - pereitų . vasarą 
\laiig?.seminaristų dirbo- ant ū- 
kių, dirbtuvėse ir kasyklose, 
kad užsidirbus mokslui tęsti. 
Bonn’o miesto seuiinarijps 75 < 
nuoš., seminaristų juodus dar
bus dirbo, kad užsidirbus lėšų 
mokslą tęsti.

KARALIUS PAGERBĖ 
KARDINOLĄ- .

LęjfDON. — Anglijos, kara
lius kėlęs iškilmingus pietus, 
buvo pakvietęs ir .kardinolų 
Bourne. Be kardinolo pienuo
se-dalyvavo Šiaip katalikų vei
kėjų iš Airijos ir Kanųdos.
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Lietuviai kaip Lietuvoje, taip Amerikoje yra pkpratę pirk
ti savo giminėms šventėms dovanų. Daugumas, ypač čia A- 
mėrikoję išleidžia diktokas sumas pinigų “ prezentams. ’ ’ Tas 
yra labai geras daiktas, geras paprotys.

. Geresnis paprotys yra tai atsiminimas savųjų Lietuvoje. Gi 
geriausias—tai jų sušelpimas. Mes visi žinome, kad Lietuvoje 
‘‘Kalėdos tai visos bėdos.” Taigi kiekvienas mūsų galėtumėm 
palengvinti tas bedas, pasiųsdami savo giminėms pinigų..

* “Darbininkas” jau nuo senai siunčia pinigus Lietuvon ii- 
. tai pigiausiu kursu. Kurie norite, persitikrinti, tai pareika

laukite iš mūsų litų kurso. -
’ Adresuokite:

“DARBININKAS”
36€į Wegt Broadway, y SoutĮi Boston, Mass.

>

PARODYSAUKSĄ.

_MASKĄrA. — Rusija panoro 
iižtikrinti \ųsą pasaulį, kad jos 
naujai leidžiami pinigai paręm- 
,tb auksu, taip kaipir visų ka
pitalistinių valstybių.. Kad įti
kinti tarne visą pasaulį, tai Rik 
sijos valdžia lapkr. 14 dienų 
paskyrė išldliningai aukso pa
rodui, Visų svetimų valstybių 
atstovai,, kurių Maskvoje yra 
30 užkviesti minėtą dieną atsi
laikyti į valstybinį banką ir 
pamatyt i • tų mil&ą,- -kurs atsa
kys už naujai leidžiamus pini
gus. čvry oncąis* vadinamus.

CENTRO. PIRMININKO 
PRAKALBOS.

Lapkričio ‘29^ d.. Hartford’c, 
Conn.
se. ,

'Gruodžio 2 d. Worcester, 
Mass. — spaudos savaitėje.

Nuo gruodžio 4 d. iki 18 d. 
L. D. K. S. Conneėtictit apskri
tyje. • ,
ly Gruodžio 20 d Nashua, N. H. 
l— L. D. K. S. kuopai. .

Gruodžio 21 d. Manchester, 
N, H. — L, D. K. S. kuopai.

Gruodžio 22 d. Leiviston, Me.
— LDKS.kuopai..

Gruodižo 23 d. RUmford, Me
— LDKS. kuopai.
STUDENTAS. DAUŽVARDIS 
per Kalėdų atostogas kalbės L. 
D. Ki S, New Yorkoir New 
Jersey apskrity. *

misijai pranešimų apie ateinan-
v •etų

i Bendros diskusijos Komisijoj

1 * v '
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Išpildys MONTELLO CHORAS/

— .N. .............. ................. ĮĮ— I ? ■■
d

yra netoli Imties iuiesto. Kiek
vienas asmiio, turįs tėisę gauti 
žemės, gausius po 'pusę Įlėkta-- 
ro. Kai minėti asmens trobas 
pastatys miestas žymiai padi
dės.. Minėtų Kvietiškio dvarą 
su miestu-jungia gražūs niūrai 
— kareivinės.

Miesto Valdybos įsakymu 
tiesiami cementimat šaligat- «
via i. Bet prie jų pastebima ne
leistinu dalykėlių. Vytauto 
gatvėje, puikiausioje visame 
iiueste, ties pačių “Kino-^-Pa- 
ląs^ prie namų Įrengtas darže
lis. . Aptvertas gražia štiikie- - 
tinę tvorele. Bet aplink iš fron- 

stotį. Laikui bėgant, reikia• RnpS pusės <apvest<į spygliųptu. 
rupmtis tas ketvirtadalis kilo-^vįt>.ųu Praeiti pro tokiatvore- 
uioti-o pravesti hmit grindiniu. |v simkoka,. • Prietamsy praei

viai kliūva už-spygliuotos tvo
ros ir persiplėšia drabužius. 
Taisytiną,’ ■ ’r*?.* • • -

'žuvo penki jūreiviai

HAVANA, Kuba. Kran- 
cūzų laivas C biruli ne. \ buvo du 
•zinfoktuojamas. Tai dėl smar- 

kvht ‘Neužilgo-žadama iš pat- kuino vaisių penki jūreiviai už- 
relluoH Kvietiškio -dvaras, ku- troško, n septyni liko vos gv-' 
rio užteksią 40'0 žmonių;. ,.vlis vk y

■ ■■■ r nįiiii

vagonus. Teko
«

matyti atvažiavus kartu net 17-
I pasibaigė spalių 18 d. irspalių y^iimg Karei Ros keleivius^pa- 

_ 19 d. dienos posėdyje. Finansų 'uin nuo stoties h atveža į 
■ parapijos sukaktuve- jr Biudžeto Komisija nusistatė luįsas blogumas tame,

I
pradėti. svarstyti- biudžetą pir
muoju skaitymu pradedant pa
jamomis.

lt

VALSTYBINĖ DEGTINE.

Degtinės ir spirito Valstybi
nio monopolio organlžavimai; 
jau yra tokioje padėtyje, kad 
Kaune štai jau antra- savaitė 
gaminama yru Valstybinė deg
tinė. Prieš keletu dienų vals
tybinė Aegt i ne pasirodė, preky
boje atskirose krautuvėse. Be 
to yra, pardavhiėjanm. jau 
Kaune ir valstybinės krautuvėm- 
Tlažnyčibs g-vūj Degtinės ‘Mo
nopolio rmūuose. .Inu yrą iš-

Miestas plečiasi ne tik prie 
stoties. Už miesto, sodo, netoli 
Šešupės. ‘ pastatytą keturios, 
gražios trobos. Degučiuose ir
gi matosi jau virš aštuonetas 
naujų trobesių/ Gi prie Kalva
rijos plento .ir apie mokytojų 
seminariją naujos trobos kilb

*

Lapkričio 1Q
(NOVEl^BER) .

Prasidės 5:30 vakare ■

ktv -
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’ PELNAS N. P, P. M. PARAPIJAI
, t.,.—<tz ,,, - —A-r;t '••• • ii-4v-‘tirvy-Ti-Ti-.> I.— • |il y»—i . » H'I linu H,'«lį I^iw,

įžanga: 50c, 7Sc ir $1.00 . ‘
Visi kviečiami
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" ■• ^’MŪSI STATISTIKA. /
• ■ l, • ■ - , . •

Prieš porą menesių “J-ke” išsitarėm, kad Amerikoje yra 
tik pusė miliono lietuviry o ne milionas, kurs daugeliui febai 
nutinka. Toji puse taic^o'sulig religijos skirstosi’ daug-maž;

Iikaisjmes skaitome visi>- tuos kurie priklauso prie parapijų 
arba nors lanko savo ba' '.yČias. religiniais tikslais. ■ Vidutinė 

Rietuvių parapija turį api .2,000 narių (“dūšių”) ; bet yra beūt 
keliolika’didelių parapijų kurios‘turi po 4,000 ir net daugiau 

. narių. Mažiausios lietuvi:, ros parapijos labai retai tenusileidžia; 
žemiau 900; z .'r ' •■ • ,r

Nekatalikų tarpe yra truputis visokių krikščioniui protes
tantų, “neprigulmingujų“; .^ų skaitlius vargiai siektų\2(l,0OO.. 

. Gi likusieji, gal apie 130,000/ yra religiniai ignotantai, .klajo
janti .minta kuriai vadovauja tai socialistai, tatpaprąstieji lais- 

* Samaniai, ar šiaip kokie agitatoriai nustato jiems laikinąją ne
va, “pasaulėžvalgą/’ paremta tankiausia, blevizgomis prieš ka- 
talikybę; nuo kurios per savo tamsumų jie atskilo, žinoma
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- ton pusėn miliono mes neskaitome Mozės, Magometo, ar Budos

.. tikėjimo “lietuvių’mat mums išrodo,>kųd semitai ir 
lai gali tapti tik Lietuvos gerais piliečiais, bpt jokiu būdam® 
lietuviais., . Kitaip rodosi tiems,' kurie 'nori* rač-litafa^ttt^ 
milionų lietuvių Amerikoje. ’’ ‘ ' , , • * ’ ,: .

Apie <ietų Amerikos lietuvius, daugiausia žino.ku^.l J’ondis 
’svągždys. Jis ten'daug važinėjo ieškodamas lie^uv^JkolOltiŠ- įį

X
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tų.' Ten lietuvių esama išviso apie 3,000. Ne kfelį jų dau$&ū 
fF . . . 1 • j ' t -t.* r ?. **

f-
*

ir Kanadoje. 1 • ■z

' MAŽINAMAS. ■ t* .
■ Naturalis lietuvių priaugis Amerikoj yra vidutinis.. ,<įaii 

būti, £ad vidutinė lietuvių katalikų šeimyna turi arti 5 vųikų. 
Bet kas iš to, kad tie vaikai užauga cįar menkesniais'lietuviais 

. negu jų tėvai. Prieš karą kasmet Amerikon.atvykdavo po ke
lis, q kartais netipo.kelioliką tūkstančių lietuvių. Tuomet mū- 

' sų skaitlius čia augdavo^ Lietuvos nuostoliais. - Tuomet čia tvė
rėsi naujos parapijos, statėsi 'naujos bažnyčios, mokyklos; kū
rėsi draugijos ir laikraščiai. Karas ir imigracijos suvaržymas 

* sustabdė naujų paiegų priplaukimą. Išeivija liko viena savo 
spėkomis atlaikyti ištautejimo spaudimą. Ir neatlaikė,.; Iš
važiavus iš Amerikos 1918 m. ir sugrįžus Čion 1923 m,,, gafima 
gana aiškiai pastebėti 5 metų darbo vaisius.' Irkas-gį? .- Ar 
pažengėme pirmyn? . Taigi,, kad nė . . Kaikur įšsilai^iuė

- senose pozicijose, o kitur teko net ųtgal pasitrauki^, Ištaūte- 
jimas mažina mūsų skaįtliij, paraližuoja mūsų energiją, suštaų. •: 
cio muk pažangos kelyje. O juk pasaulio gyvenimas nuolat' 

. žengia pirmyn. Eidami atgal mes dū kartu atsiliekame nuo 
; kitų/
k’-.

nio pirklio krautuvę pirkti mė
sos, cukraus, ar miltų, ar dra
bužių, ar čevmykijmes .sa
ro pinigais remiame kapitaliz
mo sistemą. t Iš mūsų užmokė
to dolerio už nupirktus daiktus 
darbininkai žmones, kurie tuos 
daikįus pagaLnino- gaus žfc 37 
centus. Kitus 63 centus pasi
dalys taip savęs krautuvnin* 

vienas/ uniiinis sandėlis1 kitas, 
bankininkas,, fabrikantas. Tku 
iiųdabii ‘iš kiekvieno mūsų pra
leidžiamodolerio’ 63 centus 
jie valdys mus ir tvarkys mū
šų ’visą gyvenimą. Jiems .tai 
Jnts1^ 
iteksU, ĮpUtaMl; ■ Jie veife■ 
sutartinai,' jie turės.turtus ir. :
galybę. "Tuos turtus jiems su- (į 
krausime, jų galybę išauginsi
me mes, ne kas kitas ; mes3 ku-' 
rie atidįodame jiems beveik du 
trečdaliu iš savo uždirbto dole
rio. "J' . . r

Įįada.įsitaisome savo Koppe.; 
latyvę. krąutųyę,.,mes jau atsi
stojame ant; kelio, vedančio į 
ląisyę. f B,ęt įneš <lar tilt vieną 
žiijgshį ^.ntįtį/ kelio, tepadarė-’ 
me, .dar ti k vieną" tarpininką 
aplenkėm^ P’ tiiįpątį mėnkipu- 

tsį, klųytata^ta ^rbąįivaip 

mes ir kurio uždarbis nedi- 
džiausis. Dar virš'jo"galvų te
belieka visa virtinė dide'snhį po
nų: agenfų! urriiininkų, banki
ninkų‘it kitokių.' ‘Iš imta do
lerio' dar peiikias dešimt centų, 
b kartais ir' daugiau —- dar jie r , ■* . . .
sau pasigriebi • Nes mūsų 
krautuvė turės imti prekės iš jų 
urmines. Bet kada visos ko-1 J . . *
pperatyveš krautuvės iš vienos 
apięlinkės susidės į Vienybę, ir 
įsitaisys savo urminę — tada 
mes ant syk aplenksįme" dar 
bent du ar tris taTpininlms. Iš' 
mūsų dolerio tada gal tik ūpie- 
25 centai eis kapitMtaid_ siste
mos naudau Tuos 25 centus 
pasiims sūu finansisfas-bankp

MAŽIAU IDEALIZMO.
Pirmiau bent jaimimo organizacijos parodydąvo daugfeu 

' . gyvumo* noro šviestis, lavinties* gyvenimo įvairumais įdomau- 
. ti. Dabar vįso to yra kur-kas mažiūu. Mažiau Įdomių vakafl- 
' lių, mažiau paskaitų,. prakalbų, mažiau diskusiją Tik vien 

šokių gal būt daugiau. Idealizmo sumenkėjimas yra pirmas bč- 
siąrtinančios tautinės mirties ženklas. ‘

IŠtautėjimd liga apima visus lietuvius: kaip katalikus, taip 
laisvamanius. Bene greičiausia ištauti taip vadinama “tauti
ninkų“ srovele. Visi susirūpinom Šituo pavojum, Gal tik vie- 

. niemš komunistams šis klausimas visai neįdomus..
“Draugas” lapkričio 9 d, vėl kelia šį klausimą straipsny 

‘■Kodėlmes tirpstąme” . >x, kuriame nagrinėja išorinįištaūte* 
jimą, tautinių formų netekimo priežastis; y :.

šiupm sykiu mes pastebėsim, jog baisus mirties pavojus y 
ra ir tarno, kad vietoje nepriaujgu mums kuriamųjų patogų.

MOKSLO MAŽA. . , - ‘
’ Norint savo tautinėse pozicijose toriai apsikasti Čia,, A- 

merikoj/ reikia turėti puikiai paruoštų idėjos “inžinierių/ ’ ga- 
. bių, veiklių, mokytų. Ir kur-gi jų imsime, kad Amerikos lie

tuvių tarpe aukštus mokslus einančio jaunimo nuošimtis st^bš- 
tinai mažas; Puse miliono pasiturinčios .išeivijos turi voš, 
40-50 aukštojo mokslo (universito) studentų! Lietuvos propor
cija saikuojant reiktų turėti virš 400 šimtų, gi Latvijos ič’ Ita
lų mokytų tautų saiku — mūsų pusei i^iono kotoniBtų r0iM| 
J ,200—1,500 universito stude: 

'sipažinti, jog esame nuskurę

V-

•*

• • y,**/ « '■'/ '

V.

A_ -.L a_.. - .i ... -

: T48HWT1K PIKTU
■ - - - ’ -- - • - ■ V

l \

Vis dar teMMtafiit, apie 
tarptautinį repaiSmjij 4konfe- ■ 
rencijį, Gal būt/ kad toji kom ’ 
ferencija ir nebeįvyko, arba p 
vyks be Francijos dalyvumo. T 
Mat pt Potaare parode didės* 
nio užsispirima* negu pradžio-

A ‘ — .

j® tikėt asu Jis nesutinka repą*, 
rašyti mažinti ir siūlo konfe
rencijoje tarties-vien apie tai* 
kiek vokiečiai gali ištesėti at-. 
mokėti iki' 1930 nu Gi kiti alk

> ‘ -j •

jautai norėtu fojė konferenci
joj visus reparacijų reikalas su- 
tvaj&yfb užbaigti,

Vokietija kasdien artinasi 
prie bankrutOi Katanti dabar 
Ji: negalį o pasirašytos sutar
ties išpildyti neiš tesi. Jos ’ vaL- 
džiai tiesiog nėra kaip išeities 
surasti. Jei kokiais stebuklais 
iš kur-noi’s nukristų vokie
čiams koks Mtpolėonmj, f duji ■ 
tikrai barfdytų spėka saye gel-

ri-rinkes fgj
%Įį& paliečia finūft<ų 1 l*H

' Ors ■ f&

!lr4M\Wg^> tjItaU tin
kamų Tvarkytajųį m- 
įninką, uęėdų*. gHmnkųJ* fct- 
įį^Mjsįiat& TėliapL Wf«fe2

' ir 
projektuojama , išleisti ’f ūkio 
kultūrai keltų tatai draugi- 
jmnitakiek pinigų duota, Po 
praflęšiuio duodama raštu ke- 
Įiąsdešimi klausimų*. i kuriuos 
rėffrentas atsako. '

Toliau eta “Mokesčiai ir 
ftansM^

■Ęąlba Seimo atstovas Ste- 
ponavieįus, pažymėdamas val
stybes. formavimąsi stadijų. 
Lieffcvot skolas* kuriu kiek- 
Vienant ^piliečiui tektų tik po 

. 29'Htus. .

Tųlian referentas liete 1923 
ir 1924 m. biudžetus, bei vy- 
riausyMs sumanymus šalies 
gerovei keltu Taip pat buvo 
rafėreiitė liesta eksportas* im
portas Brdl tfestoginfei ir netię-

22 į? # vak iytą įr j 
dbmft J’1’ * ,
L II vaiJ3ek"3S^šte&ta
pmL ĮtašUmdciig atidąrl Lta- * * - •
ritos.Jfemų ; šimtinei 
Impjtoriąj# daiyvm£ 
ją j$7 narfel ir 128 svečiiL tak 
|oS15ąsmenų.

pirmininku iš
rinktas V. Bičiūnu / prezidin- 
mo nariais ~-*friĮka, ■guraus* 
kas, kM ir >. Borise-,
vtoaitė/. o sefcretoriįHšn — J? 
Masaiftis, taKatitius ir Ūinęvi- 
čfes. ' ■ . • ;

Brlėmus reguliaMpną, prasi
dėjo sveikinimai įvairių- kata- 
likišk^^gašfetaW-------------- -

Jš save pusės Konferencija 
nutari pasiųstvsvėiktodmūš, p.

*** ' • . .
(jirbystes* tik tada, mes visai 
paliausime tukinę kapita^titsj 
— ir darbininko doleris visas 
liks darbininkų demokratinei 
■tvarkau ‘italą darbininMi vL 
sus s&w išdirbtus dolerius pa
tys tvarkys, ir naudos, ir tau
pys/ — tada jų kapitalui augs, 
o kapitalistų storos Mšėftes ne- 
išvengiamai ims plonėti, nes jų 

. nebepripildys nauji darbininkų 
tibleriai. . v ‘

■ Bet iv čia dar rie galas.
• Darbininkams reikia- narnųį įfesptMkoš Brėtaedttti, Ėpi^ 
teikia' pa^tiaksmMnuį teita
apsMwsti, reikia apšrietosj! stęitatamu^ rimta*

V
t

J-įta tjj • •• -2' - Kada mums namuš . norias• i»ei uesroKHma±i (

t ^eonusr,-. r
lėto apyškMią, pfęŠtamaššuif” / ..'..ej^oijos^r.^/ S Ūel Voldetijos ekonomiįfo
ktas sąlygas, kūriosę kr* ta®.’ |T ? ‘ uis eno nanliruto, ir Lietuves gyveiri-
reikėiodatbūdlis. ThČiaū sum ’ imp&vieiaus a/& ęymais Mimkėia. Vokieti ia Itošiol

mos koiiitoi još; .”
M :

f 

lėto 
kias sąlygas, kūriosę kr. tam-, 
reikėjo datbūbtis. TaČiaū sųnį 
kūmams’ nugalėti teikė parta 
mos, ypač. lūatėriaiės, ; Ameri
kos lietutiiai katalikai, tlžtati 
visos* konferencijos vardu re- 

/Bet;;ltada^arbtata^l:Urentas. į^reišW mtataiiems 
jėmėjąinš' padėką, 
M? Ktuj^vičius pąbriižė, tai 
vlsom's kiiūtiįta ž 
katalikams suttatmal stoti dkr-į 
e • ’ i * fc

tak- ’ /
^Onferepriita aptiks1 rills- 

pošediš 16 ,yil. M;;
Krupąyičius taisytinąja ta.’• ’■ , ta * *.

Bendrommos ir e&ataptfe i‘K<>W3 už>fcy5ehi^ad6t?- Tat ^S1 lsfiu' 

krikščionybės, idąąlūs Jbletūvos.
Visuoinenėjė.rtl&lbą prof. Kei
nys, pažyin^amąs Št.- Seime, 
socijalfstų .ąntirelįgnnus sie: 
kiušf reikšdamas . teikaftf gru
puotis prie didžių idėjų ir- tu
rėti vieną katalikams’ politikę, 
programą. Toliau tęsė Ambra
zaitis palzfymėdąinas skirtumą 
tarp socialistinio bloko it ka-' 
talikų Ir ragitklamas veikti su
tartinai, . ' . ■:

Toliau einą A. &nutttŠČičr pa* 
reiškimas: tam. dalyva
vimas val<jžiojė”ir jų santykiai 

, su kitomis frakcijomis?'** ftM*' 
kėtojas lietė daugiau dabartL 
ūio It Seimo darbūs. .

KaigusZ kalbėtojui kilo visa, 
eilė klausimų, Į feuriuąs atsakis 
nėjo A referentas A.. Šmulkštys. 
Klausimams baigusis, pradv- 
mos disloisljos,;.įtarios užsitęsė. 
uetikr9H<M<ta. - 
į Kąnfėreiiejjte tafTviat la
bai susįtataej^ ketiafnataklau.- 
rsimais ir teikiąMotą, kari būtų 
fttifemįasi> griėŽČiaui 
nlų^daibų bedirbanti ‘

smaili
posėdis ptatadamaš. fe vuti 

j^do^arstouta:?f įėftičs h- miš
rių takto * 'Brferitoja
Si. .ŠOfeBtaas'
tino kfeūrimų<; ^eferaŽĮtąą nu* 
piešia, toMtojė:petaį^-šią Ktaū- 
pimųs Wp rftsų ir ą*
Itapąėijįis, ir' vaT^fės 
1^0 ’meįu... -B<ėiMjas pąlymi 
ją .d^ąrtipį.^k Itakfe 
niai jš tayriąusybes ‘ pus^s pa
daryti & :)ąis numo^dkryti ‘ta*, 

ekspertą 
ir imporilą; ta^vėdyri^u|a ko 
ęfaą i*ute pįėkps iiįp^tUoją- 
inos1 ir tįijįltacl: norinti- tututį 

'risūpWą^ljąs^feĮetaal®Ž8d Mnas, o 
Iti*, 
netinkamo < jųj&i&ytas anglis,

''ta.

parengia ir įųtisų gyvybę iri 
sveikatų" ap’draitdžiia, ir Įžak-- 
raščius-knygas pristato kapita
listų kompanijos jos daug > 
dar mūsų uždarbio suima ip jos 
kontroliuoją ir niūsų J gyveni- 
'mūs,, ii’ mintis, ir pasitihksinL 
.. <'>'■ ■: . t»Lx i ■«_ r.,! i...tl' ■>’.urmus.
s.ųsitar.ia"ir naųta baū stay ti* ir 
pasilinksininmius parengti, ir 
apsidrūitsti J kooperatyviškai^' 
kada laikraštis Jr- knygos atta 
mulus' iš kooperat vyes spaustu^ 
vės -— broliai t Kas gi tada be
liks kapitalizmui f G alės jišaį 
tada drąsiai' eiti ir kojas. aiit 
tvoros padžiauti.- . ’ b1 ■ ; 

■ ’ Vtaltbi yra ’gblita, Milijo-' 
imi pastaio darbininkų prie to- 
jaifeina. Kai-kurie jau priėjo. 
’ Ptadedaine kiti ir.meį lietu- 
via! darbininkak ' j .

• L. D. K. S. žygiuoja niūsų 
priešakyje. Broliai ir sesers,-' »■ ■ ' • , • 
visi su ja, kooperacijos keliu! 
T šviesių skaisčių ateitį 1

/ Uosis
. . ,., .r '*•.• t ■ r.i<.. lįiiTi n   ąMiįiu. uiiii |iiaii.,įi i *

Sibiro okupacija. • Japonijai, 
atsėjo $300,OOOiOGŪ. *

» . ** » ■

Amerike ’yta" trys, moterys, 
kurių apdrauda yra pu $l,Q00,'- 
000,.

gumu pralenkiame tik Afrikos negrus ir kaikurias Azijos tau
tas,. . Šų tokiu, moksle bagažu jokiu būdu Čia neatsilaikysime.. 
Tai perdaug^ aiškų. ? \ z

Mūsų jaunimas ųesimokina. ne vien’ dėlto* kad' turtai neiei: 
dzia, o labiausia, deltą, kad biznį ir pinigš myli labiau negu 
mokslą. Jeigu ir daugelis mokytūsi, tai vistiek.dat taŽ&t būt 
vilties susilaukti , kultūros, darbininkų; KMRi&Jįr. Ahrerikos 
mokykla gali mums duoti-praktingų ir geru adVbfettų, gydyto
jų, tekiiikų ir kitąkių profesionalų. būtų labai\gefa. Bet
to permąža, Reikia darKUBĖJŲ: rašytojų, kompoztaių; vi
sokių menininkų, filosofų, mokta žmonių; šitokių vyrų Anie* 
rikoš mokykla’ retai pagamina. Mes,,x iš kietetas įgabenti ta 
teEgentai, nieko negalim veikti Čia gimusio jaunimo tarpe. Jis 
turi sulaukti savųjų vadų. '.

. Ir reikia čia gimusiam jaunitai, vlšonįs būsimoms jo gent- 
kartims/ galingų vadų. įįoks vadas/turi būtį aukščiai! 
nos šalies paprota tai būt dideta štagus*
gilus taūtininka^ ir platus taversaJistas, kowta$itas. Šito
kį vadų ir vadus’gati parėtai tik sujungtas moitats;tafiį lata 
ūniveftaiL Tokiam vadui priderėtų išeiti 
lietuvių litėratūfos ir istorijąs kursų ir dar 
kyti: Amerikos it. Vakarų Kųtopbs univemituoM JFta ti$i 
pažįstama pasaulio siela, jfe. turėtų prabilti gaTidgO“ ptata 
taitataMtaiBi /čia augusi gamtai# tuojau 
pranašo:^ 1 (Q ktaa # mmdą $ Tavo/ tal^amos liėįųvyste^’ ’ 
Pranašas privalo turit! girną tvįrtds ideologiją* aųįętatoa su 
gyvenimo praktika.r Tik tuomet jis galės sunkiuosius klamiL 

*/.
čia gąlbetVsavo tautybę paWW.labM ;

taW ptaktingų pienų ir juos vykinti didėlių
Vienų tokį projektinių patitaime 

nD’kąn wmta» Mat aimana^mai ir tuščia tatw<
ądėntųr Gal nepatogu* bet reikia irk .m niatanegelta ta#’ tafta peikia
curėnaa* proto ūba|j$i, savo ^taisys.. s / f ~ \’prodo

\ ’ ' ' ■ - — ’ ■ f' ' / * ■ " ' ‘ - /• -

-ta

ir ^klausinius. Baigus jalu 
Ifalbėti*. kalba toliau p švieti
mo rttaeta dr. L. Bistras, 
Pastebijriikumą, mokytojų. Gi 
mokytojų vertė didžiunioįe 
menka, daugelis jų mažo išsi- 
Įavinintoi bei apsiMdę parei-

: W1#W Lietuvoje yru 
|^,80()£l. Kaitatae apskrityse, 

-if^itapoles, Šiaulių 
dįu gulta įvesti privef- 

Ketaklas|ų 
mokyklų y ją “ 101, o gtmnazi-

ga. Kibąs inokyklos ir nemažai 
kaSuo^, Bendrai visas švieti- 
iūo darbai ųtineina 18,000,000 
litų. ~
. Pi^ridiuiHas: skelbia, kad su- 
lyg mandatų komisijos prane
šimo koūferenc^oj dalyvauja 
247 atstovai,

Mažai: pertraukai baigusis 
kalbą.tuo pačiu klausimu A. 
Šmulkštys liesdamas kr. deni, 
darbą Seime. Referentas pažy
mi, kad visų rusių mokyklos 
butų , sutvarkytos įstatymų ke
liu taip* tad iš vidurinės be 

tatų pereiti 
tad butų kreipia

ma daugiau donlesio ir kalbos, 
tad' f ta tįrtdū paa nlus susida- 
rytų realinių *ir klasinių gini- 
tmrijų. ftiita referentas išro - 
dtajo* tai privati mokykĮoj 
ne §v/ Mintsferia turi skirti ir 
BuostaiT mokytojus, o tas kas 
jūos kvieti **- ^rektorius. 
ferenint baigus prasidediL 
Maudimai. O Vėtau diskusi
jos. Dfekus^^®8baigiamas po- 
■sėdta ■ 4 ’ ■ X*

■ / (“iMiva“) ’

SUSUKĄ M ES V- '

Bryta bwb šintanęa valMos 
aparatą įiavartoti anglių bizny- 
jėr Tą ir ptaata Wo pasekme 
buvo ta kūČ Auroros mieste 
anglta^^ąfįšM pardavėjai sū- 
btato&joįfhd&vč savo b^‘ 
iiua vąĮįžiai.’ Bet Wip vafetti 
jps ąAįiit pardavėjai, Žinoma 
suktair darė trukdymų gubeiy 
patoriūū's pleąta Jfe spJude 
anglių ta^tatampanųas ne- 

vaiteli ta$ta Jtem- 
į privatinius 

tadayėjus.' Kaikurios kampa-

7

■*> 
s*

y

inas sunkėja. Vokietija ligšiol 
buvo geriausia rinka Lietuvos 
ūkio produktams. Ba^ar-gi ji 
nebeįperkU Lietuvos produktų. ‘ 
Tai Lietuvos išvežimas sumaže-. 
jo* kas sunkiai atsiliepia.! 
krašto reikalus. Litas, Ižino* 
nia, laikysis savo mujėstotM* 
goję aukštybėje, bet kas iš jo, 
kad jis retai aplanko ūkininko 
ir darbininko kišenes,. Visi ten 
šaukia: “maža litų!’? i . f

■ * 1 1 -

ALSĖDŽIAI, Telšių apsk»). 
Liūdna rašyti yra .į lstikrąscĮųs, 
kad. Alsėdžių patasariū^tal 
valdyba IT d. rugsėjo, išęlavč 
sayo salę žydams daryti vaka
rui už 20 litų. Sako, , kad ir' 
Dievo kančių buvę uždengę,.* *• * -
mat žvdams Jo nereikia, Bene*! ' * I

perdaug pataikaujama, žy
dams, o hio tarpu. Kat. Mot 
draugijai neduodama salės su
sirinkimams daryti, už kų reP 
kęlau jama už. kiekvienų susi
rinkimų po 3{ litus, per kų jos 
tur būt nedarusios susirinki
mus. Liūdna.

Skįrpčių kaime pradžioje 
spalio mūn. J, L-tę pagimdžiu
si ir tuojau . vaikų paslėpusi 
prūde;(kūdroje), bet jos griež
tai pareikalavus ji pasisakė, 
kad jos vaikas esųs prūde ir J. 
L-tė kaipo žmogžudė. tapo su- 
areštuota ir, ‘pugabenta- Tel- 
šiuosna į kalėjimų. Qt prie ko 
veda laisvoji socijalistų- mei
lė. .

t i

*i •
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Wti KAMAMJa (Telšių 
apsti r.). Čia1' prieš karą buvo 
“ Artojų Kllubas.?’ kuriam ru- 
,sų valdžia buvo davusi, kaiku- 
riuos ūkio įrankius, kuriaiš ū- 
kiiūntiai už tam tikrą atlygini
mų naudo josi. Po karo Lietu-’ 
a’os valdžia buvo paėmusi savo 
žinion tuos įrankius. Vietos Ū- 
Idnintių Sąjunga pernai, melą 
mėgino tuos įrankius pataiti sa
va žinion, bet somjanstai su
tverė “Žemes Ūkto Draugiją” 
kuriai šį inetij buvo parduoti 
tie įraukiau bet Ūkininkų Šą* 
jungos valdyba nesnnudė—da’’ 
ye atittinkūinns žingsnius ir 9 
d; spalio gavo tuos įrankius į 
nuosavybę už tam tikrą atlygi- 
irimuif Dabar ūkįninkKV j^ąjum 
gą turės čia valomai punktą 
kuriuoml galės muktoties be 
tavpinlnkystėš eieiiikų risi ūkį* 
pinkai

» Stop**
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' 'šiemet Australijoje .darbai 
- labai pagerėjo ir galima tike- 

’ ties, jog uždarbio bus ilgiems 
poetams. Pavyzdžiui, neniaž 
darbų yra Sydhėy mieste to 
statoma daug namųf taipogi 
pradėta statyti didelis tiltas. 
Kaip laikraščiai rašo, buk 20,- 

. 000 darbininku besiu darbo 
per keletą mėtų; taipogi po vi
su Sydnejaus miestu dirbamus 
požeminis geležinkelis. Ta/į 
.^piestas —- turtingiausias ir 
gražiausias visame pietiniame 
Australijos kitište. Gyventojų 
jame su priemiesčiais yra sit- 
virš 1,000, 000, tame skaitliuje 
katalikų 250,000.- Pietinia
me miesto- ketvirtadalyje, kiek 
ašžinaujyi'albparapijų/baž- 
nyčia nuo bažnyčios tik; tiek 

*' tolumo, .jog galima nuo vienos
’..•■■ Ii .... ... .... Į.--...

■«

iki kįtai.pę? d^hatį z mitfutų 
pėsčiain ūsaiti? JŠmaigS* - 
ginusiai airiai;.- Beveik •1

kiškų mokyklą Pas $yjdr 
nejuįe, katalikai, nėra ^taiĮr.jš?i- 
dalinę,: kaip, pavyzdžiųj Ame-’ 
rikėje, kame kiekvienos' tautus 
žmones turi savo bažnyčią, bet 
:visų tautų žmonėm veikia vie
noje parapijoje. Bažnyčios,r ku- 
’rias a^ mačiau, labai gražiai 
išpuoštos. ■. - . ♦ |

Australijos katalikai labai 
protingi,; į soeijaližiūų jie nė-’ 
žiuri kaipo kokį galingų prie
šų, bet kaipo ištvirkėlių būrį. 
Tie ištvirkėliai greit save pa
žįsta, supranta, kaip į juos žiū
rima; ir jie’ tokie bailus, ’ jok 
net savo šešėlio baidosi. Paly
ginus Australijos Ištvirkėlius 
su Lietuvos ištvirkėliai^ 1‘— 
LietuvosAaiJiaik^  ̂
ištvirkėliai J— tai tik ‘ girtUok^ 
Iiai,r’O Aūstialijbš . ištVirkMiai
' ■ >' A - .-. 1 j’

Ką dėl AusM’Nijos gyvenau-■ . #
eių lietuvių^ reikia pasakyti, 
jog jie. visi gfrąi gy vena, už- 
darbiaL geli. Kiek Sydnejuj? 
y Va lięuvių — Visi turi Savus 
namus, 'savas dirbtuves ir į pas 
idtuš darbo' *jieškoti7*jiems ■ ne
reikia, šiais metąis labai daug 
jžtmohių' at’Važįuoja^ i§ Anglija,? 
bet1 pažįstamų "nepasitaiko su-« 
eiti. Jęi atsitiktų, kad kas is 
libtiiVių ' išvažiuotų Australi
jon, prašau jų vardus laikraš- 
tin įdėti, -tuomet mes-galėsime 
sųširdsti, neš kitaip^ jei koks 
lietuvis-ir pasitaikytų, sunku 
su&tiiĄ' 4 •

, : . Jonas Balaaką,,

Redfern, Šydnęyf. j.

IW»! u
tįsi ir ’nepakėikžįęunks neeM- 

įtl^Į^snįąjądar-

f Jonas Viniakm*
“j i_______ ■’•-'• ■- -«-u
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■L»R»»■! I - ^luiamiKĮiitaiigeą^^
TAlBfittlkftmš.

ai« riipsjaB kantyn&fe tajxy s»- 
iWĮta£, "į Ii|oilhį atgabenta 
du negrių kurie' Susipykę 
si skustuvų įr ^®dę^ dvikovą. 
ffe&KtaftĮ darbavosi apie juo
du, Vienamdidvyriui seiki jo 
padarytį 212 “ stįSfc^**, o ant
ram net 217. Tai pirmu sykiu 
■tiek daug/f8tįčnVf ant vieno 
mižogaus padaryta;. Abu kar
žygiu pagys. ' •

(Skaitytojai gali palyginti ar 
Dčm ICišoto avantiūros yra bai
sesnės ar šitų negrų kautynes), 
L/ -\-.:k . ■ ,'">■•■• to

MOTtNVIRJ
' j J . . . - .

Anglijos kapitalistų tvarko
je kaip ‘ ^Darbininfe^kuVO; ra

šyta, - esąs- įst^tymaš, ta<į ne
darbo* fondą' valdo valdžia ir 
šelpia pagal bedarbio stovį. 
Tai-gi'išto suprantama, kad 
vkldžia tėisąig&i: rūpinasi vi* 
suoriienes gėrove. ’ O laikraštis 
Cotton Factor Times, kritikuo
damas ir sakydamas, kad val
džia turinti šęlpti lygiai visus 
bedarbius:, turtingus ir netur
tingus, tai minėtas laikraštis 
ardo darbipmlcų organizaciją 
ir, lailm kapitalistų pusę” , Lai
kraštis . ęppįoi^ Factor TimęšAaprs jų Šiemet buvo daug, bet 
■klaidingai sako, kad turį; eit velibiejĄ vasarojai supils. ‘BuL 
lygiai: pašelpa turintiems vaį- vės prie drėgnų vietų puvir ir i

j -žasMjftėtę ’•

(Teisią ąpsfe). čią šiemeti at
sirado pasiutusią. sūrią. J0&~ 
dsmsĮuštių kaime .prisiūtas 
šuva. apriejo’ O.'Uminkienę ir 
du vaiku, w kol fes dar iiestt-f 
sirgo, mat gydosi- šit “narni- 
irŽiiiis*’* sako, buk namines 
gerai veikiančios. Šuva užmuš
tas. Ar neverta butą Šunų sa
vininkams dauglaus kraipti 
domės į dabartinius įsakymus 
— šunis laikyti priristus.

\ i ČiakĮar laukai nenuvalyti. 
Kas dienų lietus ir lietus, daug 
dar ūkininkų z vasarojų pusta,

velibiejĄ vasarojai suptis. * Bul-

f

■

mriM: Kūnai te tayM 
[ Ir AK juįiMi* taif tai'' 

| fa«t ta uf>
L rtaH NgtįgiHMk.Ūū.* 
i ūKtate'aMni.tr^talini 
į. ifwbttaftr

STRAIPSNIS 37.S.

Taisyklingas Maudymas ir Eidymat 
Svarbus

Kūdikius reikta, sykį į dfenę Jei gy* ' 
dytojas neišliko kitaip, Rytmetį# ge- 
rlftuslas laikas (pirui penėjimo), nOrš 
galima ir vakare, M patogu. Kūdikio. J 
nereikia maudyti bent Valandft po pe- ' * 
liejimo, neigi tuoj prieš išvežimų, oran,!

Pirm bambos užgi jimo reikia tit škc^, 
peta nubraukti. * Paskui maudyti vq- 
nloje^/Jiy viiviojant reikia išfidytEkarih « 
ta Viindėtflu, q paškttl dapiiti klek ret- 
kia Salto, Vanduo turi būti tokio 
mo kai kūnas, apie 98 IkLlOO laipsnių 
rahreubeit. Patartina vartoti termo* 
metrų, jie nebrangus ir butini griež
tumui. O Jei negalima, ttįf motina turi . 
pųtikrinti vandenį su alkūne. Jei Van
duo patogiai šiltas Hunui, tai gana* , 
Niekados neliek karšto viindens į Voniiy : 
kūdikiui ten esant, nes yra pavojus tiu- 
plikinti jor opiį Odę.
L _ „/,.rn<yprIthtbok“lHi<kMf?
jau butų prirengta. Abrusai, muilas 
.milteliui turi būti pa ranką. Mull 
luti būti gryniausios, baltas ir bfrfc 
pylų.. Labai- mažai jo vaitoti, ii’ svr 
biW>rIdabotl kad kūdikis butų po mau* 
dynei. gerai numašgotaš, kad mtiiio net 

koš tuvi būti Švarios, o drapanose ne
reikia špilkų, kad neįclrėskus kūdikio. 2 

Maudant, kūdikio gaĮvą reiklu plauti : 
pfriiųičiaitsia. Pridabok, k&d'muilo iiė« j 
įeftų J akis, švarus rankšluostis apriš* j

tas ant akių išvengs tą. ' ‘ i
ImuLlyk gaivą gerai ir numazgok pil

nai ir greitai. Po to reikia atydžiai ir 
lepgv'a nutrinti visą kūnelį su minkšta 
skepetėle. Po to pilnai numazgok vi
są odą duo muilo. Nušluostyk su šiltais 
minkštais abrusais, rietiInant bet prM&> 
llojant. Jbi kūdikis atydžial nusuusina- 
mąs, tai miltelių labai mažu ’ reiklu, 
Grynas taikumas, reikia įdulkini' tik į. 
odos s raukšleles, pu rankomis ir tarpu
kišky. ’ . 1

Mušlardo maudynės naudingos dėl 
nerviškumu ir nemiegojimo. Taisant, 
jeikia pridėti pilnį šaukštų niuštiirdps 
tį šešetų griRonų Šilto vandenio, Kudl- 
įl^* tenai laikyti reikia dvi ar tris toI* 
nutaško išėmus gerai nutrinti U* tuoj 
paguldyt, šita, metodš paprastai tuoj 
iššauks atgaivinantį miegų, Nepatarti- 
na ntuštatdo maudynė šiltamė ok'e, jot 
•to neįsako gydytojas.

* . -4* ’ . ' t--'- v f
TEMSK PAVOJAUS ŽENKLU 

NEDAUENEJIJIO.
iš

Didžiuma tėvų -nedapenėtų vitikų' ne- 
.turi nei mažiausios idėjos, kad jie yra 
uttkds pavojingos padėties. Ar jus ma
not, kad vienus trečdalis musų vaikų ' 
mokyklose butų nedapenėti ir nėdąšver-J 
tl'jei tėvuk tų žinotų1?. Nedapenėjlmas 
visados veikia paslapčiomis. Visų sis
temų galimų pakast jei nebus ganėtino 
sikaičittugr sotybės muisto, bet tas tusi- 

. nms einu taip išlėto kad motinos netūoj 
jį-pastebi,

Nedapenėjimas atkviečia ligas. Kiek
vienas nedapenštas vaikas yra lengva 
auka lioiųgs. Jaunuolį reikia stiprinti 
kovoti priėŠ' kūdikystės ligas - kurios 
tiek'jaunų gyvybių pakerta.

Anglijoje surado kad trys IŠ, penkių 
vyrų tapo atmesti nuo karo tarnybos 
dalei nedapenėjimo kūdikystėje, SU)* 
ka tinkamo sotumo gali suardyti jūsų 
Vaiko visų ateitį, jei jis ir- išbėgtų li
gos. antpuolių- *

Apsaugok savo vaikų pridėliodama 
llorden's Eagle Pienų prie jo kasdienių 
valgių. Nesenai vėsti • ekšperitnentąi 

.'' s vaikų parodė, kud 
* Eagle Pienas ypatingai veikia gydant 
" nedapenėtus.

, Kas septyniemė žmonėms Su- 
vienytoje Valstijose atseina po 
automobilių

DRAUSlJOfi I» ®WB0S! 
r;— 
? * JĖfe ką išė jo iš spaudos dvi 
ifflhgfe kriyihftes:
“Ufegų ir “64-

______ [fia jiiokų, .3'veiksmų, antra gi

1 - T- Priejmtros yra dar prikergta in" 
monologas “Cicilikas.’.’ Kai; 
na kiekvienos yra 55c. Imari* _

-rr!«k ~„*ų<lynetgerai ntmasigotiuj, fiad niiiilo net
tiemS1 VISą setą Knygučių, pat-, trupueja'ailt atlos neliktų. Afotinos-raJi- 
įdubdama >o: 2fe viena. “Uba- i ~-
gų budrumas” dalyvauja 12' 
Žmonių,, gį .“Giliukingas Vy-

.. '

j Rėikėku^Įtėpas: \

’ “Darbihinkas^1 « . J--r “X «.i*’ 3 * ‘ , ’ • “

‘ : 366 Broądway,
, . , . Sol Boston, Mass.

F *

Pirkite Tiesiog iš
L__e Suta.uainkitB Porkup-

.w yew 
ieties piftfaBfmė tiesiog j 

' tariiiitor namu* įg nepa- 
r prasto. vertįSe N A U JĄ 
\KABI NETINl P H O- 

' kOGRAPHĄ-kurio
- atvaizdą čionai matote, su 

~ ŽOnauju Heftt?fikę75cCo-: 
Ittmbis rekordu, grojančiu 
40 jvairiŲ:kompo2icijv ir 200 
geriausiu adatų. -viską už$29.
rĖ&atūiflttMĄ apuokams1 

!’ TIKTAI PAMAĮKllKITEr «9 iiūp&kalfe- 
.ttniatid phonagraphą, kurio padirbimas it baiso 
‘ gareumair lyginai! su phonographu, kurie yra par- 
■ duddsnia po4i50.' Kabinetas labai gražiai padary- 
. tas iSmahoniniomedžio, turi stipru motorą ir aižku 
? balsį Galimuint jograjint visoki rekordai. 
' PAEDųonAME NEPĄLYGlNAMAI PIGIAU' 
UŽ &tUŠ, TAITODEL, KAD PARDUODAME 
TAMISTAI TIESIOG IŠ DIRBTUVES, Šia budai 
pardavimo sutaupinaiSIaidasipardavėju, vertelgų, 

.agentu, ol»Hiot,pe’rvež«juirt.t;ir, štai, tos visos 
sutaupintoi išlaidos at5duodamaTamiatai.

• j^tkvl^nętŠShaestHšbandi^iąi^iųEi^tT*' 
tat gi yra gvarautuojarna antŽOmotu. Už 329 pri
siusime Taniistai šį puiku kabitietiniPhonogra.^ 
phą, su 20?Mfti»l»etivišku,15c Crfunibia rekordu, 

. gim'at^ų^ivĮ^riu%oinb»itiĮūir20OgėriaV8luiB» 
'datų, ūlganedinimą tvarantuojaine, arba grąži- 
narhtf pinigua. Prisiekite Money Orderi ar Sekį. a 
■!iŠ^SMfK8SO>ABARI S“- 

Genėtai J^honogrūph GoS

įj t IKRĄ LIET V VIŠK A TRE JOK-KA g 
Į1 50 centų. .
B &e<Wlos tiįOTEŪtr TONlkAS-^vaistai sustiprinimui nervu, tau- 
j t ’ 3o ir Viso, ftttšllpn&lusiū moteries sufiejimo. .$1 bošlm

’ ŠTOMACH geriausias viduriu valytojas ir
š draugas * ..... • ^51 lioiilta

A-r*

• t *

■ ' *
,Į*‘. *

kų ir bevaikiams. Jei taip bū
tų, tai vaikų' auginimas ma^in- 

* l į I • t . ' . « k ’ .
"1 .. » 

pieną 'karaliuj 'pasiūlytūm ?” . ' J , ' .
^Mario: pieūasj””tarė^ Don jnšb&s, ^nepai

nus’ ir labai praktiškas. Bet pasakyti id nega-

' čm44Hšobkųūigąs ir parašė paęakytį t)on 
sbtas,' vienok, išnątįjo atsiekė ir tarėj .

ašAįąmenprįu,išreikšti savo nųomo- 
nėd ir štai dęlko. • Siaųdie ipąn pasakius čia, ryr 
toj jambus^ siunčianias’pasimainys pas;feęalhi 
■pūsakytį mano pįęną.^ Tadą karaliaus atlygini
mas* tektų nę o -kąž rn^iio ,pįęną ^ani, 
pasakys.? r. „,n t?

> ‘ • *Ta<te.kįr:Pšjąą susuko,: {. ({t ;, f r, „ f. 
■; '• “0yvųtDięvu.pj^ 
sakysiu pa$ kūT
naliųi3". Tp&ri ^yęifes dyąsįąi.gąlį pątetakinti mūr 
sų-žingeidumą ir pasakyti savo pįeųa.”.? . z-, 

■ !’ Tadafįr J<mrigąų(prąbįĮp ir^ąkę: Į ( ;
2J^dkĮprįgąįmpką laft^i paslaptį. 
Todėl* tžtostps paąfeįtiši čią pasakytą^ ejįa irjiks 
Tr ąš piižadwmękam^^^ 

? •’>JI^ąda2Dbn>KišOtas>’tai*ė: -’>• m 7

mažos teužaugb>
• . ., ■ ’ .■• .‘.Žiogas.

Išrodo, kadnėi’a gaMmaiŠimištiis jo’galvossvą- ’tyras.” Pifffioiį tjil
joniųapiesalą.” . . • . 1!?^

- -

frTeciau turiva daboti juadviejų^ingsidus. iš
rodo, kad karžygio ir skydininkd protas lygiai 
nulietas ir vieno beprotybė, o įato kvailybe keis
tai viena kitą, papildo.” . / . ' .

, llon Kįšotas: ir Saneū Paiiza vienudu. likę, 
kambaryje pradėjo svarbias kalbas. Pirmiau
sia DoiiKišotas tarė: •*. .

< l { ( 1 { » t k • ’ v* • \ ’

, “Man labai nesmagu girdėti, kad tu sakai- 
būk.a^ tiįV'e išviliojau iš namų. Ar-gi ne abu su- 
tąiįeya, sniiik& pasaulin laimės ieškoti^ Ar ne 
abųįygiaį kentėjoya nepasisekimų1 smūgius? Ar. 
ne ubu naųdoįovos vaišiais pėrgaiių? ’1 : '

j“T^aip? tai taip,” tarė Š’ančo, >bėtjusų.jn^ 
Ipųybė sakę, kad nėlaimės'turi labiad Mešti kur- 
,žygiušr nęgu jų sky^Minkuš.” ‘ • ’ 7 ’ ■
,ięt ar-gi ųežinąl/^arė Don Kišbtaš^ “kad 

:įetga y atausta, isd Visas kūinaš kenčia.-1 Bfet 
tiekį toK'rP dabar’pūpąšakbkį, ką mįestęBd žmb- 
ųęs mane šneka, t; ,Kų sakę sQdįee|ai ir ką 
įįm .bajorąį? \.Kų jię sako apie4 m^io galybę, 
ąpie avpntįųra^. apję maųo mandagų apsėjunų? 
Ar, jieĮ pritariu atstęig’imuį karžygių:įlajūnų or- 
dęno?, yienu žodžių pasakyk vištojniekęneper- 
;dėdamas^; nei padailitidamąs. Sakyk tiesių tiė- 
■sųJ? ... . ; • . . ■ ■. ,v- .
;, .“Tų apsiimu padarytį” apsakę Sančo.Pan- 
za? “Bet su, išlyga. Ar nepyksi, jei pasal
siu nesmagių atsiliepimų.” . K

. - “Ke,. nepyksiu,” paaiškino Dori .Kįšotas. 
“Sakyk grynų teisybę^ ‘

“Taigi pirmiausia,” čmė kalbėti Sančo, 
“prasčiokai sako, kad jūsų malonybė esąs tik
ras, beprotis, o aš esąs kvailas per visą pilvą. Ba
jorai sako, kad..tamsta neteisėtai prie savo pa
vardės prisegei titulų Don. .0 iš tamstos karžy- 
.gysteš tik juokus sau daro.. J aunimas sako, kad 
fąmtąytoks ponas, kurs ant savo kiaurų batų ka- 
dįosms-.seSioja?’/. ' ■.
‘ “Kaip tai?” pertraukė Don KiŠotas.
'ųš prįderančįaį^asirėdau, o jei skylių aprėda- 
iųose atsiranda, tai tik šarvų padarytos. Tokios 
$kyįesc garbe siaitalui. 0. fe daugiau sako ? ■?

:K.S “įfcai dpl jūsų malonybes drąsos,’ mandagus 
juo,; darbūotėš ir užpeliių,” tęsė Saneo, “tai yrą 
įvąįrįų iiuomonių. .. Vieni sako, kad knista p> 
.įnįsęs," bot pądarųs-juokų; kiti sako, kad es<s 
.prakilnus, ‘bet ndfcdmrbąfeti kad
mandagus,' bet besmegenis. Tai tękiu būdu visi 
ir tąmstą ir mane be pasigailėjimo traukia per 
dantis.” . . ; ‘ ■.’' 4,t.-

“^ęnusnnmk Sanco,” tąr^ Don Kišotąs; 
“kas ti}< dorybėmis ar taleįitu sužibę jo, tas buvo 
piktąiš ijęžuvįais plakamas, Rymo Cezaris bUc. 
vq ^rąsiamnaš, išnrintmgiauias irpraMIniaųširii 
Ąuutas, o piktų lietuvių buvo pa&rytasį pąsiptte 
siįvir jiešvariū. .Aleksandra,; kurs detsaVp di- 
drMų dalbų užsitarnavo būti'pavadfebi.DidMuo* 
jjū buvo paVadmtaš girtu^limiB&felesas, kurs 
tiek daug nuveikė žmonijos labili, o favo vadi- 
namas ištižėliu ir subobėjusip-. ■; Tai-gi ^aiičomč- 
.paisyk šmeižtų;”\ •
. “BetMtąi dar nė viskas ponulį” tarė Šab* 
čo{“ prasimanyta mūs pašaipomis nukiyžiuotk 
šiomis^ Idiėnoinis sugrįžo stųdMia^?Baltriis Ka- 
raskąs iš Siilamaukos akademijos iiį man šakė, 

. kąd jau esantį;išleįstu.kyiyga apie mudvie jų avau- 
tiųras^ jr viskas pai?a^tm Miplmvo,” . .

v *‘Tai ėĮa felinmfe darbas^ sušuko. Don 
Jyišotasj “turiu ištirti viską.’ Atvėsk

»

rr
t

i . ; 1 ■ * '
&pie tai, ;fe šnekėjo kiė)iiį/a^' kirpėjas jr 

\ ,'poū ‘••u ‘.i,

: Bei1 ištisą meilesį kiminas ii*’1 kirpėjas nėjo 
lanky ti Don KišotoH Jie jo-vėngū delfo, ka^Dori 
Kišotas užmirštų šavo isenafe aįrinįįūras ’iir aiėiląį 

; į pidtą, gi jųpaš jį p’a^irodyhiąs gali, pąni ’ pri
minti jo senus vaizdus in žygius.' Tėčiai! kuni
gas ir kirpėjas dažnai matėsi sų Don Kyšoto šei
mininke ir bi’oliaduktę. Liepė joįĮs gerai savo 
pbinj iriaitirit? ir ^ildfiai dabųtį Vįęjįoš. .Širdies 
moterėlės užtikrino,' fed iskišį jęgjįSandO’ įtik-

* tršavo ’pontii ir pasakė,,*kad,esą ženklų, rodan
čių. kad- ponas grįžta į' ptotą. f Iš to labai nudžiu
go ir kunigas ir kirpėjas; didžįayųsi, kad jų giid- 
rumii Don Kišotūs Tapo Idetkojė partarabanytas 
n'amd. Todėl jiėdu’pasįryžb aplankyti savo seną 
prietelių. Tepiau, sritarė kalboje .neužsiminti nei 
apie knygas,- nėi'apie karžygįųsrklajūniis ir nei 

‘ kito ko, kas gsalėtų priminti j o senas avantiūras. 
Kai kunigas iiz kirpėjas .atėjo pas Don Ki- 

Šotą, tai rado jį ant lovos besėdintį Jis tebe- 
išrodė sublogusiii it* panešėjo į mumiją. . Bama- 
tęs’ savo senus prietėlius, Dbu Kišotąs nudžiugo 
ir kuomet jiedu klausė,- kąip jo sveikata, tai at
sakė labai išmintingai, mandągiai ir gražiais iš
sireiškimais. Kalboje yie užsiminė valstybinius 

'reikalus, apie visuomenesląbą, apie tai, kokia 
valdžia būtų geriausia. Peikė ir smelkė negeru
mus, ištvirkimą ir blogus papročius. Kiekvip- 
nas iŠ\ jii. nudavė daug išmanantį ir išrodė, kad 
•jie trys, kaip kokiame krosnyje sutirpdė. dabarti
nį netikusį surėdymą ir nuliejo naują? Don Kn 

' Šutas apie visus dalykus, kuriuos tik kalboje lie: 
te taip* protingai išsireiškė, kad jo tiedu kvotėju 
buvo palinkę manyti," kad jis visiškai sugrįžo į 
protą. . ' <

Tuos pasikalbėjimus girdėjo šeimininkė ir 
broliaduktė. Juodvį ‘girdėdamos savo*f)oną taip 
išmintingai Šnekant ir taip priderančiai pine ger
biamų svečių užsilaikant, pamanė, kad juodvi 
.niekada Dievui neatsidėkuos už tokią malonę.

j Kunigai tada savo-kalboje"dalinai nukrypo 
nuo savo pasirvŽimo neliesti dalvkų,. besirišan- 
čių su avantiūromis. Be luto kO jis. užsiminė, 
kad iš pasitikėtinų šaltinių girdėjęs, / kad kara- 

. liūs esąs labai susirūpinęs. Esą gandų kad .tiir- 
- kai vengią daugdaivų IspaĮiijai kžpulti, Dėlto 

dvebą netik Ispamjos vadai, bet ia^visas* krikščio- 
tnišfes .pasaulis. Todeį kar&lfc .darąs prisįrem. 
■■gimus narine ir vedąs apsigynimo dęryba& šū ki
tomis tautomis.’ Tada Dori Kasotas .tai$ ? : ’ >.».

■. , 8‘J^DidmiybOabaįprotingai elgiasi išaųks-L
f<* įmadėdamas daryti ^visiiengimus. Bet jei,aš 
■turėčiau progos, tai aš karaliui pasakyčiau tokį.

/ apsigynimo idenąrkofe.ffi 
Didenybės galvon;”' ' .c ' , x

'■;< ' . Tą išgirdęs fenigak tarė salyje ; “Viėšpats- 
, teapsnugbja tą biėdną Dmi jęišotą, .męs mari iš- 

4 rodo,- kad jis nuo vii^ūįiės. savo pamišimo kris, 
kvailybės bedugnėn.” ? •
' Kirpėjas, kurs, panašiai -kaipir'
kunigas tarė: ■ : :'r

“Ar iieteiktumeis pasakyti^ kokį. BATeikas
. ■ ' I ' ~ .
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įSaileng^aikaTaliusgaliisu-savo gresiant i 

čiafs neprieteliais^ apsidirbti, f \-Karaliui;bOKęikia- 
paskelbti • mobilizaciją visų • karžygįųdslajūrių. 
Jei' jų’^ištrinktų tifepustu^bds, tąi’if tie visą 
turkų armiją ožiomagau* suvarytų.<..- 
'r Viešpatie .Tu mario 1” •suriko; broliūduktė.

riš busiu, jei mana dėdė-ngmano išnaūjoMrs- 
ti karžygiu-klajūim. ” . . / < . .

’ bok Kišotas tada iškilmingai- išdidžiai 
tarė: . •... ■' • -

:“Karžygis-klajūnas/aš'esufir tokiu mirsiu. 
Ir tbįtr turkas ateinie,'• Teateinie su visa savo 
galybę ' Dangus jau yra nulėmęs turko likimą.”

Šitą svarbų prietelių pasikalbėjimą .pertrau
kė erhiyderis l<iėme/ Kutilę.išgirdo triukšinin- 
gai’ besiginčijant šeimtitirikę su Baiičo Panza, 
;ku rs ritę jo ripltokyti savo poną. . 'Kunigas, Don. 
KišdtaSjir"kirpėjas*bėgo pine lango, " b* .^y\ 

u “Žmogau, eik sau, namo,” • 
kė.‘ ‘“Ko tau čia reikią/ Tai per'tave nųino po
nas 'buvp pasileidęs pasaulin iv kbip valkata 
tinėjbsi.ištkrnšto į kraštą.” • ’ • < (

; “ Tu‘ragana !’^siuriko JSanČo Baįįą. “ižą 
tu'&<riianmiėkns'plepi.. .' Tai1 tavo ponąsonaaie 
buvo 'išsivedęs pasaulifT ir kaip valkatos- klajojo: 
Va iš /krašto*"! krrištą. Tavo ponas nianą išvilio
jo įžadais duoti salą ir jos aš tebetikiu.” '•

^Kad-tu paMpriugtum savo satarisd” sušik 
ko DpiiKišbtobrolmdukįė. .; . ■ -.-t i . - .

; “Kad sąloš nevalgomos;' kaip aš paspringo 
siu. Salos yra tam kad jas vąldyti, ant jų yra 
žmonių, miestų, <varų;” y i ■ . .r^

‘ “ Vistick aš tavęą;neįsileięįu, ” rėkė^euninįm 
•Jie* “Bik San namo ir^gubėrpątorinuk.ąnt. savų; 
pačios, -.vaikų įr visų galvijų \Šmešk visas kvai- 
įaą'mįijis iš galvos apįe saląš ir gubernatorys
tes.-” ri - r<"' . ■
-. Kunigas ir khįiėjąą jurikėjri. iš tokio.pasįkak 

1jejhnp:tarp Don Kišoto moterų ir Bavfe.Dap^

' D& .Klotas, bijpęferiW fed Sando Dąmju 
neišSiuutų iš jo avaniįųiną<tokin dulykib . -klM^ 
niažįna: jo vardą,; liepė inc^rimskžsičiauptįįr į’: 
jeĮsyt įSaneu. Kai Bančo įpjėjo’ vidumv tai kmm 
gas ir l<hų)ėjąs atsisveikinoų Dori Kišotu ir išė
jo, riūshninę,- lęad #ndįtis-ąpie Don JKišoįo pą- 
sveikimą>fed. išnyko. * 1 j - - -
' - mūsų Doų, Klšotamplęndoja'jšnmri
jnsmųfctįpą^nliri ir tęsk^i^ūva^^tip^ ku-. 
nįgas. > _ į».- t-

alj^ojA/., atsakei&'pBjas. 
i*-Teta jo skjfditttako paimtas dar tafesuis.
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. ' GOOD\V1LL DBŪG COMPAKY 

12015 Jos. Ciimpuū Avcnue, . , Detroit, MivhiguB. '

E6Z0IMT GYDANTI MOSTIS
ReiM&dkttė pas naminią vaistų pardavMiCojw fe 

fc j . " pas agentui . ’
įvykus siisiželdiihui, atmink, kadBCŽOIKTmbstis

• yra pirmutini įragelba nuožaizdų* ’
Taipgi ECZOINT gydo deder-

Į . Virių, išbėrimų, odos, šašus, spun- ' 
: gus iruŽsiįenčjUsiuą skaudulius* , .

. Parsitrauk dežutą dėl perse
. tikrinimo. .K^iį^® eriniu

' RėikaMukųe rišose aptieMsc
. : • T aito

' Pareikriaiikil tiesiog hun mus 
/ - : šiutfrirtrešuito

i '

Wton*“ A

Mums yra reikalingi agenui—aUUaukit.
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" KAS GIRDĖTI LIETUViy MUMIJOSE. ' : '
AMSTERD AM, N.Y.

■ , ■ ■ ■ _ ►
Kęlekta Vilniaus našlaičiams.

Da vasaros laike apteikiau, nlio 
tavo giminaičio iŠ Vilniaus laišką, 
kuriame praneša maų apie skur- 
dų padėjimą nelaimingųjų Vil
niaus prieglaudoje esančių lietu
vių našlaičių. Pakalbėjus su ke
lioms ypaĮoms, sudėjome jiems 60 
dolepių. Perėjus Įdek laiko, aptei
kiau laišką, kurteme giminaitis 
praneša apie įspūdį, kokį ant vi
gų- padarė tas biskutis pinigų. 
Džiaugės vargšai neapsakomai!

* Jie ten jaučiasi it kąliiiiai. Dva
sia vaikų! prakilni. . Stengiamasi 
apart ko kito lavinti ir švelninti 
jų dvasią, dailiai prigolhstant ir 
taip muzikos mokinasi 115 vaikų, 
konservatoriją lanko’2, giedojime 
FOh’stų 5. ’ Daug mokinasi teplio
simo ir piešimo? Skundžiasi kad 

‘ jiems niuziko&įranldų trūksta. Nu- 
—džiugai|-ūžgirdęs^kad-ir-kitos-ka- 

* lonijos tais našlaičiais pradėjo rū-, 
pintis, • Pas mus tam tikslui tapo 
padaryta 28 spalio bažnyčioje ko- 
lekfa ir tame laike aukavo sekan
tieji. asmenys

po, $1.00: Makačiūnas Juozas, 
^^4reddrb^tr^S(Eakačiūhas Ste-

- -
nas, Latvys Vytautas, Dirsė Pet- 

. ras, Versiaekas Tarnas, Kibartas 
.♦Tuozas, Kisielis Aleksandra, Šiug-, 
žda Juoz., > Januša Juozas, čiBrlis 
Jonas, Baziliauskas Ign., Kaseyi- 
če Ant., Dabkus Ant., Sargelis 
Petras, Kibartas Feliksas,- Gaškų 

. Stasys, Ragauskas Mot., Beriae- 
kas Vincas,>» Pakuėkis Jonas, Pu- 
čys Aug.,, Tamašauskas ’ Jurgis,’ 
Ciekanaviče Jok., Guobįs Pranas, 
CfkaiiavįČius Sim., Liutikas Zignū, 

. Samauskas Jonas, Kerbeliš Mikas,.
Svidcrgkis Mik., Varia Nicblo (b; 
talas), Lukšiene Sal., Kazilienė 

- Filom., Galvialiukę'Ona, Simonie
ne Agota, .StTinkulienė K, Povi- 
laitienė Opa, Dūdienė Kaz.,, Bab- 
rauskaįtė Petr., Milcolaitienė* K.,<* ’A -
Tamošiūniukū Jieva, Vineiūtė,?A- 
leksandravičiukė K., Babrauslde- 
ne V., Guščiukė Elzbieta,. Rabą- 
čauskaite Ant., Balčiūniene Bar
bora, Kartonienė Stasėj Valiko- 
niė Ant., Pakuckaite Anielė, Pa- 
kuckaite Ona, Augienė Rožė, ąP- 
leliūnienė Marė, Gerdvilienė K., 
CiekanavieĮene EI., Vaičiūniene 
V., Židauavičiukė Ona. •

» A.
Po $2.00: Alikonis Jonas, Ku

rys Ad., Jakaitienė Mare.
‘Gauti privačiai: Kaųcrevičinke 

Ona $11 (įr surinktų $18.34) viso 
$29.34. - Janianiene Viktė $5, Ant. 
Babrauškas 2, Guščiukė* Salom, $2, 
Sfeikųliene $1, Varnas Jonas $1, 
Jospaįčiukė Ona $1, Kaupelis M. 
1, Dūdiene Kaz. $1. •

Petruškeviče Vincas ’ir Mare 
. $10.00 ir Karužas-Jonas Dr. $10. 
" Išviso; stambesniais ir smulkiais 
sifrįnkta $172.34. iMike Derybos teatre, bus rodomas

Visiems aukavusiems lai Vieš- -1 — -j-  ------ n—1------ -----------
pats šimteriopai atlygina.

Kun. J. Židanavičius.

. DIRBINI N.K X S„ ,T

«

«

r

«>

I

Marijona Ėttngtene, Zabelė Matu; 
liančienė.

Pa 50c,: Elzbieta Žolienė, Ona 
Vaitiekūniene, Paulina Rudeekie- 
■nė, Jonas Davaitis, Juozas JaČio- 
nis, Jonas Pipiras. ,

Po 25e»: Antanas Mienukas, 
Antanas Janušonis, Rozalija PipU 
rienč. . .

Etving’o lietuviai aukojo po $2: 
P, Balutis, J. Litukus,, P. Poeke- 
yieitts; po $1,0.0-t A.‘Zielienskas, J, 
Zeilienskas 80c., P, Zielienskas 70 
c., J. Svetokas 70e,, A. Vyšniaus.,. 
kiene 50c., A. Balčiūniene libe,

L 16.

WESTVILLE, ILL.

Buvo laikai kad prohibicija- tai 
buvo juokai, bet pastaromis dieno
mis “Slieriff Jim,” kad pradėjo 
svečiuotis tai vieną dieną “sar- 
dinkinę,” kitą ‘‘sautstrytį0 ir t. t 
Jeįgu kuri& žmogelio ir turėjo pan* 
tukę Juiojšąleįp, tai ir_ tą sumušė, 
nes . dabar mažą lašelį rddęč’tuo.j 
tupdė į šaltąją kėlnorę. Ačiū Die
vui kad valdžią pradėjo smarkiau 
prižiūrėti, nes nežinia kas būt, 
išėję, kiek tai blėdies tas “mulia- 
kas ’į padarė mūsų lietuviams. Ne ciiinus oie- \ , .. , . • _ , •

įveiKis rra- .. *•, ,., , .ti apako, kitus net ir is proto išva
rė. Tai matot kolei mūnšainėlcs 
vaisiai. ■ ’ ■

Iš kataliką veikimo.

4-tą d. lapkr. Moti Rož. dr-ja tiv 
rėjo .10 metą jubiliejinę vakarie
nę. Kur čia viską aprašysi, tilc 
tiek priminsiu,* kad kupina Įspū
džiu parkeliavau nakvynėn. Grįr- , 
dėjau vyrūs kalbant, . kad. kitą 
kartą jie vieni rengs vakarienę, O 
ištiesą kitose kolonijose tas seniai 
praktikuojama.; Pamatysime ku
rie- gabesni.

Lapkr, 4-tą d. tūrėjo būt pra
kalbos, bet nepribuvus kalbėtojui 
kun. J. Koncevičiui į laiką, buvo 
rodomi krutami paveikslai. Žmo
nių buvo susirinkę gražus būrelis, 
bet kadangi kalbėtojas pervėlai at
važiavo, tad neteko išgirsti, Be-, 
je, ant rytojaus svečias-su, vieti
niu klebonu atsilankė ant vyčių, su
sirinkimo ir užžavėjo jaunimą pui
kia prakalbėle. • .

Žingeidi! kaip vietinę L, D. "S. 
kuopa gyvuoja, įdomu Kūtrgirdet. 
• Beje, dovanotas , kum. Brigma- 
nui, “1924 model Hudson Coocb-,” 
beabejo teks nekuriam lietuviui, 
Įlies ^pardavinėjimas tikietą ei- 
iia visu smarkumu,. Ar jau visi tp- 
rite įsig'yję “tikietus?”- Jot ne, 
tai paskubėkit, kad kartais nepri
stigtu. . . •

Kas bus lapkr'. 25 d.? Kas 
bus tai jau ir bus, sunku aprašyti, 
ale kitą kartą apie tai. r. 

Atkeliauna Tom’Mix. .
Pirm, lapkr. (Nov.). 19-tą d. 

_____  4 - . . 

nepaprastas paveikslas, visieps ge
rai žinomas aktorius Tom Mis 
loš svarbią rolę ‘ “Trys šuoliai 
Pirmyn.’’ Kadangi turinys yra 
gan Įdomus ii- užimantis, kaip 
jauniems taip ir seniems, tad pa
geidaujama kad visi eitą jį pama
tyti. Pelnas skiriamas geram tiks- 
lui. Pradžia 6-tą vai. vakare,

Ernesta.

OEANGE, MASS.

Darbai pas mus' trerai eina, visi 
geri žmonės dirba. Jokių streikų 
nėi.*a‘pas mus buvę.* Nedaug lie
tuvių pas mus* tėra, visi gražiai 
sutikime, gyvenam, visi skaito ge
rus laikraŠčiūs, Daug kas vaikus 
išleidę pradedamasia’s mokyklas.

, leidžia i Iiigb sęĮiooles kaip bemiii-; 
kus taip ir mergaites. Pas mus y- 
rą draugija šv. Petro, Visi vyrai 
priguli * prie tos draugijos. Ta |tainė yra visiems gerai

■ draugija aitri apie 20 nariij, turi Bus perstatytas veikalas 
apie $1,000.90 sū vMum. Turi su- [iminės Žydąs. ” Veikalas yra pui- 
sirįnlninus amerikonų bažnyčios ,kus įr‘ žingeidus visiems pamatyti, 
salėj kas mėnesį. O moterys visos Į Kaip girdėjau, visi gabieji Hari* 
priguli prie šv. Guos draugystes, fųrJo lošėjai aiūa aktoriai deda vi

sas pastangas kad tik žmones bū
tų užganėdinti jų pasidarbavimu, 
Dar bus ir kitokių-pamarginimų 
grieš puiki orkestrą, bus dainų, dę- 
kiemacijų ir tam panašiai, Tai. 
gi prašome! Hartford *o lietuvius 
tą dieną niekd nerengti o atsilan
kyti antJ mūsų rengiamos pramo
gos. \

Taip-gi tą pačią .dieną bus p’ricš- 
metinis susirinkimits,. \ kaip 
valdybas rinkimas. 'Maloūėbite vi
sos narės nepatingėti atsilankyti it

. , * * \ - - -- T

Bą^ungietė
t > 
r ■" • 
i. ’

t
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HARTFORD, CONN'.
■ ____ _  4

A. L, R. K. Mot. Sąjungos 17 Ja 
kuopą rengia vakarėlį' 25 d. lap
kričio š. nuant Laivrcnce St.. Sve- 

gerai žinoma.
; “Užne-

Albui, Mass, Dabar renka aukas 
dėl šv. Kazimiero vienuolyno, ChL 
vagiu Surinko $34.00 tik iš Oran- 
rč, Ervnig, Masą. ICatarma Depd- 
niene ir Ona Širmai t icne. •

Aukavo Emilija Barakaiickiic 
.. $2.00i po.$1,00: Ona Sieriiuiifie 
■ nė, Katrina C’epobieneį. Kaz.nni<> 
. ras Stonys, Jonas Zaptįstas, Jokū- 

- bc« Barnkaučhis, Tfonstancija Na- 
vakierčį Povilas Šatas, Tranė Jn- 
kur te, i i ė ėmė,: C rdsilda $ieltulienė, 

' Mikolas Sruogas, Kon'statici ja Pe- 
rieUHei č, įlžbieta Jasienė, V. 

r., fintraustas, Vineas K^dkšeiuliunbs, 
.Jttpzaš'vMaiScika, Ona. Rudienęta ■

S,

i.J. r,.

naujų atsivesti.
‘

i r- H

DISKUSfJOS APIE 
ABSTINENCIJĄ.

^SFet nudžiugau pamatęs 

^fDai’bininkė” patalpintą ma
no trumputį straipsnelį, čia 
pitmių pirmiausia skubinu ati- 
taisytĮ-klaidą,nežinatr gr-,ma* 
no paties ar gal z,eoerio yra ap
leista vienas, neigimas^ be ku
rio sakinys yra neaiškus. Bū
tent, “jei kas nenorėtų tapti 
bĮaivininlat tiktai dėlto, kad ū- 
kininkai turėtų kur padėti sa
vo javus eta?” ’ Ten yra: jei 
kas norėtų,” tai nenuosekliai 
skamba.

Dabai’ pasistengsiu išdėstyti 
kur galima padėti javus ku- 
riitos svaigalų išdirbėjai sudar
ko. Bet man labai įstabu ko- 
dėl ,svaigalų apginėjai užduoda 
tokius įdomius klausimus 1 Ko
dėl neįdomauja užduodami 
klausimus: kas do priežastis 
kad taip 4aug Vargšų pasauly
je, kurie badauja arba pusba
džiai ir apskurę gyvena, kuo- 

neva iš’dirbimui piktojo* pajun
kime patenkįhimui šlykščių i 
nuodij ’l Kode! neužduoda klau
simų: Ar nei kiek neprisideda 
prie pabranginimo pragyveni
mo visai žmonijai sudarkymas 
javų Dievo, dovanos,. kuriuos 
sunaudoja labai apsčiai išdirbi- 
miii svaigalu? Nėra nei ma- . ° * ** 
žiaūsios abejonės kad.priside
da. Kad visus miežius iš ku
rių- išdirba alaus alkoholį, t. y.Į 
nuodus, trumpinimui. gyvybės, 
prižadinimui 'ligų, sunaudotų 
priruošimrii gero maisto, kai
po !tai kriioptį, kraštinės etc., 
jai diė. maistai ir kiti diktokai 
atpigtų? ir ddrbiųinkų pragy
venimas palengvėtų. Kad iš tų 
'Vyniosią padarytų ; ragiuku 
kuod&ugiaus, kūrios yra labai 
geras ir sveikas maistas, kurias 
sudarko išdirbimui vyno alko
holinio, tai Šųv ir kiti maistai 
atpigtų. Taip pat ir šii kitais 
■visais javais būtų,- iš1 kurių š- 
(tirba degtinę; ir įvairius svai
galus. 1 . •

Jei svaigalų apginėjai daTd 
tokius nesąmoningus priekaiš
tus, kurie neverti paminėjimo. 
tai\iie patys kimba ir ;prie už
metimų, kūd užvedus visame 
pasaulyje abstinenciją, kur 
gautų darbus tie žmonės kurie 
išdirba svaigalus? .

Šitam priekaištui tuviu labai 
atsakantį „pavyzdį. Kuomet 
Kahsas valstijoje' tapo nubal
suota nuo Naujų Mėtų uždary
ti smukleš,1 tūlo smuklininko 
moteris atėjo pas šavo kaimirt“ 
ką ir draugę pasiskųsti, ir 
'skundėsi sekančiais ar tiems 
panašiais žodžiais: “Ką aš 
vargšė bedarysiu kaip nzdavyi 
smukles ? Mano vyras nemoka 
kitokio darbo tiktai pilstyti 
stiklus ir stiklelius, ir skaity
ti penktukus.ir dešimtukus, Už
darius smukles kuo ,mes maįty- 
simės?” Kaiininka jai štai ką 
atsąkė: “Žinai, sesute,'kad ma
no vyras uždirba į sųfaitę po“ 
penkioliką dolerių, bet visus 
pinigus pas jus prageria, aš gi 
tik iš skalbimo maitinu savo 
vyrą ir vaikiičius; kuomet 
smukles bus uždarytoj, mano 
runas negalįs pragerti, pinigų, 
tai aš pavesiu skalbinią Tainis- 
tai, kaip aš dabar, galiu maity- 
ti Visą šeimyną iš skalbimo, tai 
ir tn galėsi niaityttsavo- šebnų 
iš to pidies skalbimo, iki tgyd 
vytas išmoH . kitędcĮ darhą?.’ 
Šimtai ir tūkštančiai tokių'piv 
vyzdžių raudasi pasaulyje!

‘ ►Tei iš tų pačių Dievo dova* 
ttė. nų.žnmnes prądetų daryti mm-

i .

, I,
dingus maistus, tai ir darbų 
atsirastų dar’ dauginus negu 
dabar; kad žmonės tą brangų 
aiką praverstų skaitymui ir 

apsišvietimui, kurį dabar aik- 
voja smuklėse/tai reikėtų daug 
daugiau Įmygu ir l&kraščių, jų. 
išdirbiumi reikalautų daug 
darbininkų 
T Kas" ~tuH "Tkok'f "priekaištą 
prieš šitą mano straipsnį, lai at- 
sišaulda ’ur tiesiog j mane ar 
per “Darbininką.”

Pilnasai Blaivininkas.
,, i--.-,..., ...—į,. ,?ll, ■ ?r ¥

GRAND RAPIDS, MICH.

LDS. 93 kiiopa laikė lapkri
čio 11 d. - susi rinkimą. Nuta
rėm skleist apšvietę, platini li
teratūrą, prirašinėt narius prie 
Darbininką Sąjungos ir gaut 
pi-enumeratorių “Darbininkui? 
Vienu žodžiu'šakąnt, visi nariai' 
prižadėjo'didint kuopą ir gė-’ 
rint būvį L. D. K. Sąjungos.

Mūsų kuopa ’ turės vakarėlį 
su pamargminiąis 18 d, lapkri- 
v*.
(■10,

I »
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VIETINĖS ŽINIOS i
Dr. Pr. Puskunigis aplankė 

“D-ko” redakciją ir daug pa: 
pasakojo ąpi^ prityrimus ^kiė- 
rikos Įcariuomeneje, Europoje 
ir Paryžiaus mniversite, kame 
j Įsai1 studijavo vidurines ligasf 
PriešingaidsigalinČiai chirurgų 
pažvelgsi, .Dr, Puskunigis vi
durių ligoms gydyti kiek, gali- 
ma*vengia operacijų ir gydo jas 
famiakopejos būdu. Kaipo žy
mus savo srity specialistį^ Dr. 
Puskunigis visur- turėjo gero 
pasisekimo. , . ’

So, Bostone jis atidarė savo or 
fisiį .prie Broadivay 381. Lin
kime naujai atvykusiam dakta
rui geriausios kloties.

f 1 fe-f, II -- I . .. I •

Dėl tėvu skolų. Iš Cisterci- 
jonų vienuolyno, kurs randasi 
ČmnLerland, ’ R. L, Šventojo 
Tėvo leidimu paleistas.„viemmr 
lis Andreiv Denius uždarbiau
ti, kad atmokėjus dėduko sko
lą. To vienuolio tėvas pavel
de jo. tėvo skolą ir peiysavo gy-

BAISI BAUSME. .

NW Y()R[<’ --Vienas ped- 
iofius buvo pagautas be lais-jkii 

nro. .Teisme buvo, paklaustas ĮLong:Įsland .ligoninėj, 
kuo jis pedliuoja. Atsakė par-j -ili
davinėjąs vokiškas markes ir į 
duodąs 100,001) f markią už 1. 
ęėritą. (Teisėjiį pasakė: į^į-t į 
^įmokėsi baušmės 20 hilijoifą.” 
Pedlioriits išėmė dvidojerinę ir- 
bausmė užmokėta buvo/ - ' . tąinejė 7:30 vakare. ,
' . * •
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;7-7;~V
;Linksmi-ŠoįūL , Petrė

Pfe^ftytihis žioras'ren"iū nepa- 
prastus šokius suimtoj, lapkri
čio 24'd. pąrąpijos salėje, 492' 
■Į-T-ft l?jį SOjį Boštonį Mass. 

Visi ateikite į šokius, nes jąu 
adventas "netoli tai užsidarys 
Pikimės kad atėjusieji visi bus 
užganėdinti, nė$ kada dioras 
įrengia.^kokį vakarą, visi links
mai praleidžia laiką. Bus ang- 
liškijii* lietuviški} šokią, tad vi- 
sięnis, bus proga pamokti ir 
linksmai laiką praleisti.

Choriste.
tr<‘ # * . < • .•

į . •>. ,
f •’

KALĖDOS LIETUVOJE,
_ ų -J t

' Lietuviams, kuilė nori pra
leisti* Kalėdų šventes Lietuvoje 
su savo gimineniis yrą svarbu 
žinotį kad 'Baltiė ATnerican Li
nija leidžią tam reikalui net 
tris laivus i Lietuva^JButėm^ 

įPolonią išplauks Lapk, 
21, fistonia Gruodžio' 5 ir 
Litiiąnia — gruodžio 19.-

Keliauninkai šių laivų turės 
laiko parvykti pas savo gimi
nės Kalėdų ir Naujų Metų

l 
f

-.r i irr »

DI. A. J. GORMAN
/ (GUMAUBIM)

D AM 'f ISjr A s
..... ; i

» ■ . i
> ' ■ f K /

TeL Brocktdn 5112—W".’ • * , i
(Kampai Broad Street)1 *

705 MMn St, MoateUo^Mui.

■MMfHRIOMMMa

1

»*■I
 5U & BOrtOU STO

J.NACDūNĖIl,M.D.

if«WM
Otum VAumM: •

Vakaistfi nuo fl iki a, -
NB Broadirty; lo, BoiĖm;

... . .

i . , Tel. ta Borton 121! 
Į ' lktuv18 ROTraiag

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVICIUSI

i _^immrperwi6ofl«ų po jfa,
į
iii’Jfre 10 iki 12:80 rytėir ntfri4Q 

j iki 8 ir nuo 8:80vak,'

. • ; v - . v. nes JMU.eęųt ir mauių lučių

11. Todėl vienuolis prašė Šven
tojo Tėvo išleisti iš vienuolyno 
ir .eiti dirbti iki' skolą panai
kins. Barbą gavo Bdštone

r
f - t-

; Pranešimas. Aktoriai kurie 
turi roles “Grafas .Kajmiemo r V * ‘ . » Z ' *' 1 •
Ueimu;piąlonėkĮte.::siiąiTihkti 
ant repeticijos ketverge vakare 
]ąplp;.jl5, d. pobažnytinėje sve-

F
1 <A r- -

plaukia stačiai iš New Torko į 
Danzigą ir.Liepojų. Keliaunin
kai trečios klesos- teiksis kreip- 
ties.tuojaųs į vietos agentus.

, . ,, ,(Ądv.)
L-r•>c- •

į PRATESIMAS
,* ’į Iv.’’ 1 '' ' A ■ ' ?* £ ?

‘ > . - , # 1
•. Visi tię, kurie yra“ gavę nuo 
gerb. kun. Kemėšio, laike jo 
prakalbų maršruto, jo leįdžia- 
įpųsMygąs? pramoninėsrDeį 
mokratijos Pagrindai^ ūžsira- 
|ym,otiįįnl«is, įoĮcmfs, jas 
imti M pįnigaiBin urbdjdų a&re? 
įukaijpgaiimagreitai?"Khyga. 
bus jau gatava apie pabaigą šio 
mėnesiok **ih

y). J; ^UMASONIS

y Ii i '4 ii •»—
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OEORGEH.SHIELDS
T ADVOKATAS • . 
81L812 01d SouthBuildlng 

, .234 Wąsblpgton Street -}. •■
• BdsgmMASs, v

VjąandpB;: » & M. 1M 8:80 P. -M,
: Gyvenimo vieta

10 IVnrcHBOp Stbktt, Eabt Bobtok 
TeL Eait Boston 152—U.

<T?‘?V (TeVsMata 2488

PARSIDUODA
PARSIDUODA mėsos ir valgomųjų 

daiktų sąkrąvu. Renda 12 dol. mėne
siui. Biznio padaroma už 400 dol. Sa
vaitėje. Turi būti parduota tuojaųs* 

, ; •••■ ' .T. PECKIS,1 ■
i 675 E. Eightli St« So. Boston, Mass.
I ’• • ; ; (15)

šis vakaras susidės iš teatrų, dialogų ir monologų.“ Bus, 
pirmą kartą statomi veikalai. Pirmas: “DORA NAŠLAITE 
ANT MOTINOS KAPO,” antras—“DAR NE SĄJUNGIE- 
TĖ.f t Loš naujausios ir seniausios, artistės.. Pertraukose pasa
kys dar negirdėtą dalykų kas-lirik Moterų Sąjungos mūsų gerb. 
KUN. URBONAVIČIUS. Taip-gi kalbės ir A. F. KNEIŽYS 

Mot. Sąjungos reikalais. Tai-gi kviečiame visą visuomenę at
silankyti ant šio puikaus vakaro,

Įžanga labai maža tik 25c. ir 15c', o vaikams10 centų.

PARDUODU Lietuvos Bo
nus vertės $50.00 už $35.00: 
penkis bonus. Atsišaukite į 
“Darbininką,” <4S. B.” W 
Broadivay. ' (15)

/ 
t

PUSĖ PELNO PARAPIJAI,

Iškalno tariam ačiū. A

t

MOT. SĄJ. KUOPA.
T*1 1 < ' L‘ i *' " !■

i

r *
Ir

Nuo šausiu 1,1923, pęlnyjonie 9,d00 kostmne- 
rių dėl Nėiv Ehgland Cokė: Bostone.

Mes ūtahdien pristatome kimo Bostone, dąm 
. ’ , giaū kaip JOįOOO-namams.'
Mes šiuomi^laikn apšildome šit Nevr England 

Uoke 100.00(1 įiainų Naujoj Anglijoje.
LEISKITE IR JUMS PATARNAUTA I 

. ■ ^AŽI-^plDESNI--DIDELI ' New' Ėngland Coke - 
111 DEV0HSHIR1 ST„ . B6ST0K, S&M.

' - Ateiti 8882 ’ . -MMBBNAV ■ HWa

t
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AlOŲ SPECIALISTAS 
•WbW.BRGADWAT 

VAItANDOS: Nuo 9 ti Ud T t. tilt

Į Parduodu namus ir parūpinu 
mūrtgičiuM, Visais pirkimo, par- 

' davimo ir įvairiais kitais reika
lais kreipldtes pas manę.

A. F. KNEIŽYS,
494 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. S. B. 0770
■ ■ --- -

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS
visokią Žolių, šaknų, Sedą ir tt

I PnlangostrejankąSOc., pupluiškiai2ū 
c., Raimtnčlkd 20c., Liepoš iiednt 15c., 
Fiivužaneius 20c., Sehesų ankštokas dėl 
vidurių Uuosavlino 10c., Pelinos 15c., 
toW nuo nervų ISgąstles, beinigfej,. gak 
VOS Skaudėjimo ir ausyse uilmo 75c., 
iuo reuniątliino SOe., nuo strtnų statu* 
dėjimo 50e„ kadugių uogų svaras 25c.
Visokios MolB yra pateliu©® su lietu- 
HŽIritlBinUrodymiM. kaip anuos vartoti, 
toliu katalogų siaučiame, ui 10 centų, 
Uftldų W«a. “Aukso Altorėlį” TilKs 
maudiinoi prastu apdaru 75c., skuriniu 
|UW» celuloido apdaru gl.80; “Vutnl- 

■ Wf" skutos apdaru |1.2S j Kantiškos 
11W; Gyventmls Event$ųr apdaryta, 

'1 W»tti nuo korelio i r taGunot tt.T5

ui bandute. UI prlaiuUmvtokudjame 
ilta vĮrtaua ant jgtarea «»qo wMįt. 
Į Itmiaująmo .*|W vluoto ipyrtm- 

Į B ra&AJTIB,
| Hudrea Av*, Bocharter(W. T

M

II ' Tel. S^.'^ton 4000 f
I ffl. J. C. LANlMISį

LiMTOvlS GYDYTOJAI m !
I - CHIBUBGA8. Jį

, :Įra8^S^L'@ik'*v1| 
f (raitpre G 6t mBroadvrtyJf1'#

~,L.—- ■ » '■ r,. ■■ ''-r—'T1.11 tur
did. liet. Ktijr. oasnnni

_8V Mereer St, ta Boston,, Mare nOE-p^;t Antaj^

146 Bowep dt, ta- Bostott,:.
PROT: RAŠT. £—‘ AiitanaaMacejaiiaa, 

450 E. 7-tb 8t,~Šo. Boston, Mare 
FIN. RAST. -į-tf Jucfeąįas^YinkevIėiua, 

f ’ : 807 BI. 4Mh
MARŠALKA r* Aleksandra Jalmokaa, 
* . 115 Granite ta ^oston^iMare 
< D, L. *K, Keistučio dr-ja laika. nln£ 
Hntas. repiripĮįnsM; kajr pttai^aeoat 
įllenL>tokvlęno toSnesto To ; W GM 
^asftngtonZst,; BOštotf p®
pietų. Aitfeldaml'dfangeTrnaujų hs» 
rlų re savim atsiveskite prie ■nsa toū 
jos urjridtett,' ; ' ': ’ ,.į

iv«ow>
DEAūaYSraS VALDYBOS :

• ADRESAI ' .'.'.i
,w « .
t . ♦ < - , ;

PIRMININKAS — J. L. Petrauskai,
Bb,r Bosttiif'itok- i 

VtCB-PIRM. — Kasys Ainbrdaas, p- 
v 492 K. 7-th St, Sd. ,tartob, Mare 
PROT. RAST. Jaltos Savičiau . 

; 11 ta Boston, Mare
?EN. -^3p.ąTagMy^

171W. 5-th St, ta Boston, Mare 
ĄaSIERIUS — A Naudllunre 
:.v« 885 BL Broadwa^ ta Boėton, Mare 
HARSALKA J, Zatttt, ; ,
' t1 St, ta BMton, Muf,
Draugiją laiko susirinktoms tam 
usaSdlenĮ kiekvieno Maukt 2-rą vaL 
OO pietų Iv. tatro p*r*pljdą s*l«j; ®ll M, Sevttte su Soutij Boeton. M«4
IV. naBIlTOB DBAnai/OSi 

; babtvokd, oosnuTMiut ■ 
... VALDYBOS ADMSA1

Hlsto MtolnikienB, plrmlnlntaS,<4 Cedšr St, Hartford, Gotus, 
a Labtėklen^. vIce-plrmintokB, 
- 90 Sheldon Street Hartford, CMK
P.Lablcktonft, Ildlninkfi, . *.

44 Madlson SU Harttord, Gm 
Marijona Rutkauskaito,nn. rattintaMk 

16 Atlantic St,' Hartford, Oūire 
R. Pundalen#, prot raStląiiikt,

19 Walcott St, Hartford, Oore, 
Šios draugijos realrlnktoiAi būną 
antrą ned&dionl tiskriėta 
bainytlneją salM*.

IV. urano R. X* WQ* 
BOUTM BOSTON, ltt» 
▼ALD Y1OB ANT1ABAL \

PIRMININKAS VL taąiaMaiu
S14a 8-th St ®fl. 3835-H.

VIOH-PIRM. — J. Jatuli,
440 & 6-th St, So. Boeton, H« PROT. RAST. —‘ A. JanutocST v
1428GolambIMR&,S, Boston, 

FlN. ItA$T< K, -KųPta ' *
428 K. St, ta Boston,’ itaą

♦ K*

V T
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