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Katalikai turi suprasti, kad jų
* aukos ir pasišventimai dėl katali

kų spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytines apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sujaukti Spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausią gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu. ' • "

Vyskupas Kiliau.

LIETUVOS 
UŽUOJAUTA

IFa.sIz ingfon, D. C., rugpj. 
11, 1923 (L. I. B.) — Apie 
Prezidento Hardingo mirtį 
Lietuvos Atstovas Čarneckis 
rugp. 3 d. vakare gavo ofici- 
jalį Valstybės Sekretoriaus 
Hughes pranešimų, kuriame 
Valstybės Sekretoriaus pra
šyta liūdna žinių pranešti 

■ Lietuvos Vyriausybei. Kai
po atsakymų .į pranešimą 
Lietuvos' Ministeris Pirmi- 

; įlinkas Galvanauskas atsiun
tė kabelį pavesdamas Atsto- 

' ~ vyboi "parėikštf Amerikos 
Vyriausybei Lietuvos gilių 
užuojautų dėl prezidento 
mirties. Tas buvo padaryta 
per Valstybės Departamen
tą pirmadienyje, rugp. 6.

Antradienio vakare visos 
esančios Vašingtone svetimu 
kraštų atstovybės uždėjo’ sa- 

. vo simpatijos išreiškimui 
mirusiam prezidentui vienų 
bendrą didelį vainiką. Pas-. 

. kutinę! pagarbai atiduoti 
trečiadienio ryte buvo susi-. 

’ rinkęs White House visas 
. diplomatinis korpusas, daly

vaujant ir Lietuvos Atsto
vui, ir iš ten palydėjo pre
zidento Hardingo kūną ligi 
Capitol, kur buvo atlikta pa
maldos ir iŠ kur vėliau liū
nas buvo išvežtas prezidento 
Hardingo tėviškėn palaido
jimui; •

Nuliūdimo ir pagarbos 
ženklui Lietuvos vėliava bu
vo nuleistą ligi pusei stiebo 
per visą savaitę ligi rugp. 10. 
d. Taip pat Atstovybės ir 
Lietuvos Konsulįato Neiv 

iYorke raštinės buvo uždary
tos trečiadienį, rugp. 8 d. 
. (laidotuvių dienų Vašingto

ne) ir penktadienį, rugp. 10 
cl. pakasynų dienų).'

1 •

/

*

*

• I

Lietuvos atstovas 
pas prezidentą . 

COOLIDGE.

AVasliington,!). C. Rugp. 
11, 1923 (L. I. B.), Va
kar, rugp. 10 d., 11 vai. rytų 
Lietuvos Atstovas’ Čarneckis 
buvo priimtas naujojo Suv. 
Valstybių prezidento Cool- 
idgė kartu su kitii šalių ats
tovas. oficijalėje auclijencijo
jo. ' ■ ■ •

KA EDISON PASAKĖ.
Marionf O. — Garsusis A- 

merikos ir naujosios gady- 
nes raganius Edfson'dalyva-/ 
vo prez. Hardingo laidotu
vėse. Prie tos progos jisai 
.pareiškė galvojąs apie už- 
grabinį gyvenimą ir daug 
dalykų jam aiškėją.’ Sakė 
jis: “Po mirties dvasia išle
kia, bet kokioj formoj ir ko
kiu būdu, tai nežinia.”' '.

Toliau sake : ’ “Mes žino
me,, jog vėlė gyvena po mir
ties. Aš neradau būdo de
monstruoti užgrabinį gyve- 
nimų ir negaliu pasakyti, 
kad žmonės, neišskiriant nei 
mūsų . mylimo prezidento 
Hardingo, gyvena po mir
ties. Yra didi vadovaujan
ti daiktams ir žmonėms gal
va AugŠčiausioji Esybė, 
kuri saugoja pasaulio liki
mą. Aš tikiu į Augščiaųsią- 
jų Esybę ir visas mano’ min
tys nukreiptos į užgrabinį 
gyvenimą —- kur dingsta sie
la, kokios ji formos ir kokie 
santūriai su gyvaisiais.”

Pagalios jis pasakė:
“ Aš tebetikiu į mūsų Vieš

paties ir Mokytojo religi- 
jų-

Iš to matosi, jog šių laikų 
garsiausias išradėjas .Tho- 
mas Aivą Edison tiki . į Die
vą, į pomirtinį gyvenimų ti 
yra krikščionis.

BAISI NELAIME
. ISIrENGTA.

Konstantinopolis. — Griu
vo lubos namų, kur Ameri
kos šelpimo administracijos 
sandėliai buvo. Buvo'pavo
juje 120 amerikonų. Tenai 
buvo paroda ir kai tie ame
rikonai suėjo, tai lubos'lū
žo ir visi griuvo žemyn. Lai
mė, kad lubos turėjo kristi 
tik astuonias pėdas. Todėl 
ten buvo tik daug išgąsčio, o 
ne sužeidimų. Administra
cijos clirektorius sako, kad 
tiesiog. stebūkliL^eikia -skai
tytų kad- niekas nebuvo su
žeistas.

flį&ųaįunnui

D A E B IN I N K A, 8
UTARNINKAIS, KETVERGIAIS lEft 

SUBAT0MIS.
NtStasii ..........»-«..o$4JlO 
tJJrubežy metams ..............15.00 

darbininkas
866 Broadway, Boston 27, Mist, 

Tel. South Boston <T20.

PRIE DARBO., _

VTashingtoh. — Preziden
tas Coolidge . lydėjo į Ma
riem, Ohio mirusįjį prez: 
Hardingų. Dabar sugrįžęs 

~ sostinėn Baltuosius Rūmus 
rado pyireiigtus jo darbui. 

■ Prieš jo akis svarbiausias 
./ darbas, tai angliakasių strei

kas, kurs, turės -prasidėti 
.rugsėjo 1 d* : $

1
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PRIPAŽINO NELIK 
GALIU

. • * Vondon, Aųglijos val
džia paskalba savo notas, 
siųstas alijnntams Ruliro 

/ klaustai. . Anglijos valdžia 
reiškė, kad Francijosįsiver- 
žimaš j Vokietijos B u lirą o- 
sus nelegalia,' \
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/ s ŽINIOS Iš LIETUVOS.
: ■ ‘ —...........................

KA UNO KRONIKA.

į — Liepos 1 d. Kaimo Įgu
ltos bažnytinis choras savo 
[susirinkime nutarė surengti 

^Į_d<skuxsijų^keltolikoMnyIu-- 
~ čių atstu nuo Kauno dulkių,

Ekskursijoje dalyvausią tik- 
itai choro nariai. Choro na
riais skaitomi tie asmens, 
kurie yra prisirašę choran 
šių metu pradžioje.

b . J . . ■~J---- -
— Naujai paskirtas Žydų 

reikalų miiųsteris d-ras Sim., 
Rozeiibaum^s liepos mėn. 2 
d. pradėjo eiti savo parėk 

;gas. . ‘ ’
-• f

(89. vyr. ir 192 rnerg.) šie
met seminarija veikė susta
tė 4 kursų;, beto dar buvo, 1 
vyresnioji rengiamoji klasė: 
1-as kursas turėjo paralelę 
'klasę, Mokinių buvo 150. 
“Saules” Draugijos Centro 
Valdyba rūpindamasi semi
narijos mokinių, auklėjimu 
užlaiko pigų’ mokinėms ben
drabutį, kur mokinės pil
nai aprūpinamos ir prižiūri
mos atatinkamų auklėtojų.

mėn. 2 dienų iš 
2’).'įžb {(Dainos”

Ji • ten išbuvo 
suruošė du

PABEŪDO NUO MUN-
■ SAIKŪS.

... FallRiver, Mass. —. John 
Kęnnedy, iiamišęs nuo miui- 
šainęs, ėmė švaistytis gat
vėje. Turėjo revolverį ir ė- 
me šaudyti. Du žmones vie
toj nušovė, trečią sužeidė. 
Jau buvo benorįs'* nušauti 
dar du, kuomet buvo sučiup
tas. ’ IŠ užmuštųjų vienas y- 
ra vertelga, kitas paprastas 
darbininkas:

PERDAUG
UŽSIPUOLIMTJ

Iolct, Kan. — Fred R. For- 
rest, žymus advokatas ir de
mokratų partijos narys, sa
kė, kad perdaug, buvo užsi
puolimų ant velibnies prez. 
Harding. Jisai šakė, kad už
sipuolimai nužudė Lincplną, 
užsipuolimai nužudė Gar- 
tiekių, užsipuolimai nužudė 
McKinley ir iš dalius užsi
puolimai priartino galų pre
zidentui Hardingui., Sakė, 
kad šioje šalyje yra perdaug 
užsipuolimų ant augštųjų 
valdininkų.

— Liepos 
Palangos 6 
ekskursija. , 
beveik 3 dienas, 
voncertu, kyriuose dalyvavo 
operos, solistai: Oleka, Ven- 
ėcvičaitė ir Kudirka, daina
vo p. Adomavičiaus veda
mas ‘ Dainoj ” choras, p. p. 
Santvaras ii Rimydis skai
tė savo kai įairiuos ’kūrinė
lius, p. Griaunąs, padainavo 
solo ir t. p. .Programai abie
jų koncertų buvo gana tur
tinga bei įvairi ir. užtat pri
plaukė ne mažų publikos. 
Ekskursija ir. minia vietinių 
gyventojų aplanke Birutės 
kalnų ir jūrų, kur buvo sa-, 
komos prakalbos. '

Ekskursijoj dalyvavo 
pie 10() kauniečių. ’

Kazlų-Rūda. Birželio 28 
ęh ruože KazlmĮžiida-iŠešto- 
kaį už penkių kilometrų nuo 
Kazlų-Rūdos nuėjo nuo bė
gių visi traukinio Nį% 45 va
gonai, išsldriant garvežį ir 
bagažo vagonų. Keleiviai nė- 
nuke’ntejo. Katastrofos prie
žastį tyrinėja specialine ko
misija, Nuėjusių nuo bėgių 
vagmių. pakėlimas atlieka
mas -gelžkelio Šeštokai-Kaz- 
lų-Rūda statybos jėgomis. 
Keleivių, judėjimas tame 
ruože laikinai daromas su 
persėdimu. ‘
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’ Panevėžys. Panevėžio 
miesfb ii* apskrityje yra 126 

pradinės mokyklos 177 mo
kytojai. Jų tarpe lietuvių 
mokyklų yra —112 su 149 
mokytojais, žydų 9 su 19 mo
kytojų, lenkų 3 su 7 moky
to jais, rusų — 1 su 1 moky
toju ir vokiečių — 1 su 1 mo
kytoju.

•——
— Kopęracijos šventė Kau

no mieste praėjo gana gyvai. ( 
Jau šeštadienį beveik viso- 
ine mieste buvo jaučiama 
šventes atbalsiai. Koopera
tyvų krautuves jau'iš ryto 
buvo pasipuošusios atatin- 
kamais plakatais ir vėliavo
mis. Vakare miesto sodne 
įvyko škaitlinąui dalyvau
jant publikai šimfoidnis 
koncertas ir .pritaikintos 
kalbos, sveikinimai. Tarp 
kitų daugelio kalbėtojų bu
vo ir svečių. Estų mokyto
jų ekskursijos vardu kalbė- 
fojas, maloniai buvo sutik
tas.’ Be kitų koperatorius 
sveikino. Darbo Federacijos 
vardu Seimo narys p. -K. 
Aiubroz’aitis, ir Ūkininkų 
Sąjmigos vardu p. F.- Mik- 
Šys« v ... . ■

DĖL KLAIPĖDOS.

Be rZįrnris.—Vokieti j su- 
sisiekimas ta pasauliu ry
tuose ir vakaruose pilnai su
spenduotas. . •« ; y p

. Vakaruose Pateinio kotas 
sija ašĮriontomSjlienoin^ su
stabdė susisiekimų dęl bom
bos pamėtimo jluestadorf e^ 
už ką kaltinami vokiečiai.

Tuo. pučiu laiku Lietuvos 
autoritetai sušpėndavo susi- 
siekimų tarpe .Klaipėdos ir
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Vokietijos.
• Nors Klaipėda senai

pripažinta Lietuvos dalimi,’ 
■ teeiiiųs Vokietija visas lak 
kas nenori-* atsižadėti* Klai
pėdos geležinkelių ir nuolat 
juos savinasu : •

į Tiiq klaustai čia 'Lietu- 
Vos atstovai .vedė derybas su 

; Vokiečių valdžia. Kuomet: 
Ūėryb<U nedavė . geist ii ių Te- 
zitatų, susisiekimas są- 

.speųdmta ■ *
• i' ' ‘ t / .

. *

»
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Tarpe liepos 27 ir rugpjūčio 8 d. L. D. K. & organi
zatorius atsilankė W. Lytui, Mass., AVestfield, Mass., 
Amsterdam, N. Y. ir Rociiester, N. Y.

lioins parduota 103 Šerai, Gatavais pinigais buvo gauta 
$190.00; bonais ir paskolų lakštais $325.00.- Tarpe žy- 
mesniųjų r.eilda pastebėti gerb. kum K. Urboną vyčius, 
kurs peyvede. į L. D. K. S. Šerus savo paskolą $100.00 ir dar 
ėmė 5 serus gatavais pinigais. Taip-pat prisidėjo prie dar
bininkų kooperacijos gerb: kunigai: J tiozas ŽrdanaviČuis, 
Amsterdamo lietuvių klebonas ir Juozas Kasakaitis, Ro- 
chester’io lietuvių klebonas. IMžymetinas yra susiprati- 
nias AV. Lvuno lietuvių L. D. K. S. narių. Nedidelė ten 
kuopelė, - vos iš 12 narių. Susirinko keli privatiniuose vie-^ 
no nario namuose, ir, išsikalbėjus, kaip bematant sudi^ 
jo gyvais pinigais $90’.()0. .'Mažne visi nariai paėmė Šerų. 
Pati kuopa padarė pradžią, pirkdama kooperacijos Šerų 
už$2(Ū)0. . ’ . . 1 • . ”

. Rugpjūčio 8 d. L. I). K. S. stovis buvo toks:' . 
. šerininkij ...........

_ . . Šerų parduota
■ Gatavais gauta .....
• Liko skolingi ................
■ Bonų ir paskolos kvitii

v

■ * f

»

..... 96 .
..^.481^- :
... .tt.... .$890.00
........ 50.00
........1,465.00

Išviso $2,405.00 •
Į laikraščio gerinimo fondą aukojo: g. Kun. K. Tą

sys $2.00. : Amsterdame:. Mykolas. Kerbelis $10.00 ; Ona 
JaspaviČiukė irSaliomėja Kazlauskienė, po $1.00,; Jona's 
Augus,, Alėtas. Kisieliiisan. A^tokna po»5Ucu_SimXlltių. ’ 
aukų $3.57. Rochester’yjc į tų pat fondų aukojo: Ona 
Stūčkįenė, Vladas .Rlisilas ir. Terasa Ktukartė po $1.00; 
smulkių aului $2.34,

Visur girdėtis nusidžiauginiai, kad N Darbininkow 
turinys pastaraisiais laikais žymiai pagerėjo. Imponuo
ja redakcijos pastabos,. džiugina Dėdė Pilypas. Visi spė-
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ATSIDARĖ 
REIGHSTAGAS

Berlynas. -— Vokietijos 
B eichstagas susirinko'. spe- 
cialėn .sesijom ’ Kanclieris 
Cuno kalbėdamas pirmiau
sia atkreipė domę į i niansi-: 
lię Vdkietijos padėtį, i kilu
sį finansinį krizį . puolant 
markes kertei? Kad sulaiky
ti Vokietijos finansus nuo 
visiško žlugimo, kanclieris 
pasiūlė tokią programą:

1.. Aukso paskola,
2. Tiesioginės ir netiesim 

ginęs taksos, inemus įplau
kas ir muitus, paremtos 
aukso vertės pagrindu, 
l 3. Taksos ant industrijų, 
kurios padaro milionus ilole- 

• • . 
rub . .•

Kanclieris paskui pridūrė, 
kad jis nenori nei vienos die
nos .ilginu būt. kanclierium, 
jei Reichstagas nereikš rei
kalingo pasitikėjimo. •

Didžiuma atstovų. , jo žo
džiams . pritarė. Bet koinib 
iiistai atstovai’ šaukė, • idant 
jis rezignuotų. . \ . .

Atidarius sesiją Reichsta
go nariai atsistojimų pager
bę mirusį Suv.‘ Valstybių 
Prezidentą ITardingą. T ik 
vieni koinunijstai. sėdėjo.

Knnčlievini kalbant _ ko- 
iš- nnmistai visas laikas per

leido išviso .281 niokotojųnraiikč jmn kalbą..’ Retkar- 
." - ■ ’ . f .r" ■ ' ■ . - -

• -. ' ' ' , .c,,; • , ---k ■ ’ ‘ ■ ■ . . \-

NAUJAS VOKIETIJOS jieinis. Suvienytaa socijalis- ’ 
KABINETAS . ‘ .

BerĮin. — Kabinetas mi- 
nisterių. su Cuno priešakyje 
rezignavo. Jo rezignacijų 
prez. Ebėrt priėmė. Nauju 
premieru paskirtas l)r. Gus- 
tav •Strcseniann. Jis yra 
liaudininkų partijos. Į ka
binetą pakvietė ineiti ketu
rias didžiąsias partijas. To
kiu būdu kabinetas bus koa-

tinę grupė pareiškė norinti 
gauti keturias ministerijas.

ŽMOGŽUDYSTĖ
teisme:

York. ** 'Teisino na- 
papildyta žmogžu- 
Negro N., Roberts

#

-s *

— <£Sau les ' inokįltojų Se- 
(šiais mokslo me

tais ^Saulės” mokytojų Se
minarijų baigė, M3- hsmemp 
kurių 4 vyrai ir Q inergaites?: 
jie igijo teises mokytojauti 
y tolinėję umkyklbjel ' Du 
isenmiarij os kursus' baigė ir
gi 13 asmenų, kurių 5 vyrai' 
ir 8 n lergniiės ~~ šitie jgijų 
jaųnesųiojo molcytojo- teisės? 
Nuo pat. ‘LSaųles”: mokyto
jų Semina.i’i j()š’. atidarymo tx. 
y.'nnd, IROT m. VSinile*5

t

j 
j t

čįais jie sukeldavo tokį 
triukšmą, kad pirmininkui 
prisieidavo' jų prašyti būt 
džentelmenais, bet no Afri
kos katrais.

Neit'
niuose 
dyntė. 
pati apskundė vyrų ir abu ■ 
stojo prįeš teisėjų.- Tai neg- ‘ 
.ras ten vietoj , nušovė savo 
pačių. Paskui norėjo pa
bėgti. Policistuk kurs jį 
vijos šovė. Bet polidstas šo
vė į jį ir nušovė vietoj. •

ivr , ,■ >

I Kanclieris pranešė, kad 

taika su Fra nei j a negalima. 
Prancūzai nesukalbami. 
Prancūzai nieko nelaimėjo 
okupuodami llųh vo' teritori
ją. ,Jis-pagaiiaus pareiškė, 
kad vokiečiui Liekam neati
duos savo’žemių. Franciv 
žai ne pasidžiaugs. -

Ant, galo Cuno visas, par
tijas kvietė vienybei! šiame 
lentingame tėvynės monųm- 
‘t(\. ’ ’

. KgRJti KAITROS.
i-,. • ■ .

- ’-j. p
. Puiy/uas. ,-t^ Nepaprastos 

kaitros užėjo’ Franci jo j, Ro-

i-,. 
’*»*r

tai taip saule svilintu kaip 
dabar. , Liepos pradžioj 
lĄrųind joj buvo šalta. i r daug. 
lytaus. įbnų'žiaus^kotelių '
svečiai takalaudąvą šildyti , ’ 
ImmbaripsĮ .N opaptastal šata .. 
tą orą'šake liopąprąstos Itat-.'; ’ 
ros; ..Tai jau. tataet antru 
kartu. • y ?; . <'■

»• * • t* ’ • ''
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VARŽYTINĖS DtL 
s KLAIPĖDOS

• į

Dar neturime tikrų žinių 
dėl kokių priežasčių lietuvių 
ir Alijantų derybos Paryžiu
je netrūko. Rodos gana tik
rai jaučiame,’ kad visais 
klausimais nesunku buvo 

įtarties, išskyrus tik vieną: 
,Klaipę<još uosto administra
ciją. Lenkai būtinai nori 
įsipiršti;į uosto valdybų, ka
me su Alijantų pagalba jie 
•galėtų prižiūrėti ir kontro
liuoti Lietuvos duris į Euro
pą. PatsJKįaįpędos uostąs 
nesvarbus ekonominiam 
Lenkijos (nors ir su Vil
nium ją imant) gyvenimui. 
Lenkai tik miškus tegalėtų 
Nemunu Klaipėdon plukdy
ti, nes “lenkiškoji” Nemu
no dalis laivų plaukiojimai 
'visai netinka. Be to Vil
niaus^ kraštas juk . galėtų 
liuosai ir patogiai naudoties1 

•Rigosjiostu. Bet. Klaipėda 
- lenkams reikalinga labiausia 
' politiniu atžvilgiu. Klaipė
doje įsistiprinę, jie* tiestų 
savo voratinklius ir aplink 

.. .visą Lietuvą. Todėl dėl šio 
punkto lietuviai nutraukė

■ derybas. Spėjame, kad de
rybos su Alij autais dar ne
kartą-bus bandomos vesti ir 
nekartą bus dar nutrauktos

.„ir viš dėl tos pačios piiežas- 
. ties : lenkų noro įgyti Klai- 
. pėdoje specialbį privilegijų,
■ priešingų Lietuvos suvere- 
. nufnui. Klaipėdos uostas tu
ri begalinės reikšmės Lietu
vos ekonomiuiam gyvenimui 
ir mūsų vyriauswvbe privalės 
jį gintį ir sergėti, kaip savo 
aki. •

Taip sunkiai nuims kovo
jant už savo sostinę, labai 
yra pravirtu tikrai apskait-, 
liuoti savas paiegas ir iš 
anksto Įžiūrėti 'kaip šito 

’ldausimumusų kaimynai ' 
nusistatę. Iš visų mūsų 
kaimynų, mes visgi geriau
sia sugyvename su Savo gi
minaičiais latviais. Iš abe- 
jų pusių pasitaiko^ kartais 
šiurkštumų, spaudoje, bet jtie 
šiūlkštumM \ ifeužkreci^ /nei 

lietuvių, įiei latvių visuome
nės. Ksant gana draugin
giems santykiams tarp abe
jų tautų, mums . labai svar
bu žinoti, ką latvių ręspub- 
<os.vadai mano apie mūsų 
dvirčą su lenkais dėl Vil- 
niaus. Latviai, žinomą, va
dovaujasi vien savo krašto 
interesais ir sulig jų spren
džia visus užsienio .reikalus, 
taigi,ir Vilniaust Tad pa-i 
nagrinėkime, ar būtų lat-. 
viams apčiuopiamos ekono-< 
minės ar politinės naudos : 
T-ma jei Vilniaus kraštas: 
tektų Lietuvai, 2-ra jei vi- 
sa Lietuva būtų šiokiu ar to
kiu būdu sujungta su Len
kija, 3-eia jei Lietuva pasi
liktų nepriklausoma. dabar
tinėse rybose, t. y. be Vil- 
iiiaus krašto. ‘ / •

t

Lietuva su Vilnium..lat viams 
' nepatogi. ' •

Latviai turi pačiam Balti
jos kraštų centre labai gra
žų ir didelį miestą — i

^‘2j*W¥!    „■■ii!!|j.|M ." j,

mans’o projektas buvo labai 
aktualus* Tuomet svarstė jį 
ir ministeriai, ir kaimiečiai. 
Ir latvius jis begalo suįdomi
no. Tuom laiku mums be
gyvenant ftigoje teko temy
li latvių vadų, nusistatymų 
Ilųymans’o projektu. Visi 
ų inteĮigentai agitavo lietu

vius 'prieš tą projektą. Jei 
enkai eitų Lietuvos gilu-] 
mm, tai latviai Žadėjo tuo4ka^y^"y^““™^ 

aus pasiųsti savas dmffljaa jai galo> [>amaniau sa„ tai 
letuviamsi pagalbų ir mus-’ ■ • ■ '

ties iki paskutinio kraujo la
šo. Ir bųįų (įelko 1 Jei Lie* 
tu-ya 1'' 

maus
T“ ' fe-^7-----

9

*.

*

Aš pertraukiau komisarui

jau tikras Viljamo Morico 
pasekėjas, tik Viljamui Mo- 

TdT* TTTvr įriedi t sapnavosi komunizmo
, ,/but pnėihiisi bet mano, koduba,^,

- tuomet gtl didžiausiu įsitikmniiu ją
toihsa ištiktųjų būt tapu- UgmatizUoja. Nenorėjau 
si Baltijos valsaybe.. kiršinti komisaro sovietų 
Lietuvos galvą, Len^a būt aidžios netobulumais, nes 
galėjusiliuosai siekti Liepę- Įaįįm pavojinga buvo ką 
jąus ir Daugpilio. Tada nėr ] Jiea-lg p^gį^auti sovietų vaL 
kalbos^pieJIatvną-pdMinį-ar-b^|^^^^^g.^^ęgĮ1.tar^^ 
militarį prestižą. Tuomet Ipe^daug ir nusilęisti komisa- 
sudiey ne vien pelningamL0 tvirtinimams. Pasiry- 
tranzitui,^ bet ir Latvijos duoti keletą užmetimų 
tautinei čielybei bei iaepn-įprĮeg pačią ’soeijalizmo icle- 
klausomybei. Latviai Len-jnekliudant sovietų, vai
ki jai būt visai,nebereikalin-h-įog. '■ f 6
gi ir, dėl šventos ramybes, ’ .....
ji galėtu juos rusams pado-1 Sakau, tamsta ėsi įsitiki- 
vanoti. ^Šiuo atveju ir es- W, kad komunizmo tvarka 
tams nėr gyvenimo. Todėl turinti Užgimti, žlugus kapi- 
lietuvių-lenkų jungtuves lat- Mistanis, Man bent trupu- 
Viams labai-ir-labai pavojin-Pį kitaip atrodo. Juk gi iki 
gos, Mes atneštų jiems nesu- šiam laikui nei vienas moks- 
skaitomu nelaimiu . linčius nedarodė, kad būti-, 

Inai kapitalistų tvarka turin- 
Boibtirtinė latviams ti žlugti ir kad kapitalizmui

patogiausia. J žlugus, būtinai susitvertų 
Latvijos plotas apima.Motelas 

000 ketbrtatahj kilometni,..lstonĮ°J« 
•t - x rubezių, kad šiandien pnva-1 gi Lietuvos (be Vilniaus, bet . P..■ *•„. A • • .

I 4 izi • Kd nnn lėtu būti tokia tvarka, rytojRiga, su Klaipėda) tik 56,000 ket- \ , t- i . *
- v. - , . - . •; t/*** y T i I—kitokia. Joks žmogaus•Jiį siaurės kaimynai estai jvutamoj kllotfietrij. Latvi- nematyti visu

J ja turi 1,900,000 gyv., o Lie- Pį»tas negau peimatyti visu 
L k kka ono • t vi-; a J busiančios kultūros smulk-

įčiLviLiis. A7.ttu<xA tmu julvvu..v«x tuvu - 2,5t)0,000. Latvijos , 
gyventojų turi daugiau už politinė-ir strateginė , pade- . j' £

bent trečdaliu mažesni už 
latvius* Dabartine Lietuva

7
tuva — 2,550,000. ’ Latvijos]1-

sąrąs:

. w « į»

S&EIKO NEBŪSI4.
Glailcester, Mass. — Dr. 

George Otis Smith,. anglių 
komisijos narys pareiškė, 
kad prez. Coolidge. ii edalei- 
siąs, kad angliakasių strei
kas įvyktų.

A ■fe i
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Į BRBMEN 
llvKuliHrlni ISpIftU 
Ida .setMoiuts ir 

. «uT>nt<»UvItd Dideli 
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Latviją, bet žemės — ma
žiau. . Dalykams taip esant, 
latviai rimtai mano vado- i 
vąuti politiniame Balti jos : 
respublikų gyvenime. Juk 
ir dabar joks Baltijos mies
tasnesutraukia tiek svetimų 
šalin diplomatų bei žurnalis- 
tų-korespondentų, kiek jų 
•yra Eigoje. Jei Lietuva at
gautų Vilniaus kraštą, tai ji 
žymiai pralenktų Latviją ir 
gyventojų skaitlium ir žemės 
didumu ir politinėje įtakoje 
liuesai konkuruotų su Latvi
ja. Visai aišku, kad. tokia 
konkurencija latviams nėra 
patogi. Dartaugiąu nuos
tolio latviams būtų ekonomi
nėj e srity. Jei Lietuvai Vil
nius sugrįžtų, tai mes turė
tume ir su Rusija tiesioginę 
sieną. Tuomet Rusi jos tran
zito dalis į Vakarus eitų ne 
per Daugpilį-Rigąy bet per 
Minską—Vilnių— Kauną — 
Klaipėdą ar Karaliaučių. Gi 
tranzitą latyiai labai brangi
na, nes be jo Latvijo’s uos
tų gyvenimas- apmiršta. Lat
viai tiki militarei lenkų ga
šlybei; tai kai turi su jais 
bendrą sieną Ikidauguvyje, 
tai rimtai tikisi iš lenkų pa
galbos, jei rusai užpultųk 
Mat bendra siena kartais su
daro ir bendrų interesų. Lat
viai lenkų nebijo; nes jie ti; 
ki savo padėties saugumui 
(tolumui nuo Varšavos). 
Lat-viūį juokiasi^ kai lenkai 
pagrąsįna atsiimti iš jų 
Liųkštps apskritį., Poiįtiiiis. 
ekonominis ii1' mįUtatis ar
gumentas ; įtikina latvius,“ 
kad Lietuva su Vilnium jų 
interesams, visai nepatogi.: >

1921 nu rudeniop p. Hny-
5. a:- ’

negalima žinoti, kį- 
as žymiai'geresnė. Kadan-| W kultui-ai„ kaĮdoje to 
'gi Imtuvą 

sijos lenkiškn Dauguvos ko- gy“ - -" '

ridorium, tai Rusijos preky
ba neina Lietuvos, keliais,' o | 
užkliūva Latvijos- portų.< 
Laivių gelžkeliai pelnosi. Jų 
miestai prasigyvena. Jų tur
tai auga; žodžiu, visi davi
niai latviams kalba, jog da
bartinis Dauguvos korido
rius; kartu'su Gardino-Vil- 
niaus-Daugpilio gel žkelių tu
ri priklausyti lenkams.. Lat- 
viai yra piMktišfei žmonės u* | 
jie vien dėl giminystės nepa- 
švęs lietuviams savųjų inte
resų. , Todėl negalime lauk
ti latvių paramos Vilniui 
atgauti, vienok galėtume jos 
tikėties tilo atveju, jei len
kai-pabandytų visiškai Lie
tuvą pavergti.

Atsirastų truputis galimy- Ūpams " visuomenės šiuo;

. Galimas daik
tas,. kad už keletą šimtų me
teli gyvenimo sąlygos bus 
prielankesnes vykdymui ko-

MININKĮI SEIMAS
Blaivininkii Seimas įvyko 

Šįmet rugpiūčio 7 d. Watęr- 
niry, Oonn. . Kaip paprastai 
Seimas prasidėjo iškilmin
gomis šv. Ali šiomis vietinėje 
lietuviui bažnyčioje, kurias 
atlaikė Blaivininkų Sus-mo 
prezidentas kum Pranas 
Virmauskas, asistoje kum 
Juškaičio, .kum Valantie- 
jaus ir Id. Marčiukaičio. 
Toms iškilmėms atatinkamą 
pamokslą pasakė kum dr. 
Navickas,

Posėdžiai prasidėjo apie 
ik valandą^ švJ Juožapb/ipo^ 
kyp^s svetainėje. Seimą 

atidarė Sus-mo prezidentas 
kun. P. Virmauskas. Pir
miausia buvo perskaityti 
Seimui atsiųsti pasveikini
mai. /Patsai gi Seimas-irg 
p^ssimitėpasveTlriiTiimTsJo 
Ekscelencijai vietiniam Vys
kupui Nilan, Jo Ekscelenci-' 
jai Ponui Voldemarui Čar- 
neckiui ir Lietuvos Blaivi
ninkų Centro Valdybai. Tą 
iatį vakarą atėjo iš J. E. p, 

Valdemaro Čarneckio atsa
kymas Šitokio turinio : £< Jū
sų sveikinimą Vyriausybei 
gavau. Ačiū. Išreikštus 
pageidavimus pranešiu Kau
nan, Liiikiu Pilnųjų Blai
vininkų Susivienijimo Sei
mui sėkmingos darbuotės. 
Skleisdami blaivybę dirbate 
didelį darbą mūsų tautai 
kultūrinti bei „dorinti,. Dieve, 
Jums padėk!”

Seimo valdyboir pateko 
kmu^Pranas Juškaitis ‘ pir
mininku ir p. Petras Mar- 
čiukaitis raštininku. Visos 
komisijos buvo sujungtos į 
vieną, į kurią įėjo šitie as
menys:. kum J. Jakaitis, 
kun. J. Valantiejus, p-lė M. 
Blažauskaitė, p. J. Kovas ir 
p. J. ’Svirskas.

Seimas buvo labai sėkmin
gas savo svarbiais nutari
mais, ypatingai gerai su
tvarkytas blaivybės skleidi
mo būdas. Tikimasi, kad 
sekant šituos nutarimus Sus
inąs galės susilaukti tūkstan
tinių minių savo nariais, kas 
be abejo daug priklausys 
nuo centralinės valdybos. Y- 
ra žymėtinas faktas, kad 
eentralnė iždine nė tiktai 
liuosa nuo skolų, bet dar tu
ri keletą šimtų dolerių .kapt* 
falo. Tikimasi ateinančiais 
metais sukelti . dar didesnį

k

mo padaru. Mes žinome, kad 
viena^ istorijos forma pasi- 
veičia kita. Nuo pat lauki
nio žmonijos būdo gyvavimo 
1d mūsų laikų yra žinomos 
istorijoje trys formos: .ver
gija, feūdalizmas ir kapita- 
lizmąš. Kdki^ f oį’ma\ prigu
li ateičĮai, sūniu išspetiJar 
kapitalizmas sušvelnės, ar 
visai nauja forma užgims T 
Kas pagyvens, tas pama
tys. ■ '

Alau labai keistu atrodo 
tainsto^tvii-tinimas/kadvi- 
si darbininkai gausią vieno
dą atlyginimą, Juk gi tada 
kiekvienas Stengsis dirbti tilt 
kuolengviausį darbą, o gi 
sunkieji ir nešvarieji darbai 
liks nepadirbti, tad valdžia 
bus verčiama darbininkus po 
prievarta varyti prie* sun
kiųjų darbų, man rodos, kad 
vėl tad vergija sugrįž. Dar 
didesne nesąmonė darosi, 
jeigu pažvelgsime į kokybę 
ir kiekybę darbo. Negalima 
sulyginti inžinieriaus darbo 
su tuo, kurs vagonų ratus 
tepa. Nors paimkime pa
vyzdžiui du siuvėju: yienas 
gabus, darbštus,. labai švel
niai 'siuva; kitas tinginys, 
negabus, paskutinis vėpla, 

I bet abu vienoje valdžios į-: 
sfaigoje dirba, žinoma, turi 

. vienodą užmokesnį gauti. 

. Juk gi čia tiesiog laužoma 

. teisybės principas.

Vaivoras.
■ (Bus daugiau)

mmiizmo tvarkos, bet gal at
sitikti ir atbulai. Taigi 
tamstos noras artimoje atei
tyje susilaukti komunizmo 
vaisių yra tikra svajonė, nie
kuo neparemta. Tamstos 
tvirtinimas, kad Rusija 

Į greit susilauks pavyzdingos 
[komunizmo. tvarkos, yra 
tuščias pranašavimas. Antra 
vertus, jeigu komunizmo i- 
de j a būtų paremtą. žmogaus 
prigimties reikalavimais, jei
gu žmonijos psichologija bū
tų palanki buvusi komuniz
mo idėjai ir, kaip viepintė- 

his, kaip tamsta sakote, bū- 
das teisybės ir lygybės prįn- 

. ''‘ga
bių mitins į Vilnių sugrįžti niukse palaikyti, tad jau nuo 
tuomet, kai gobšus lenkus pat prieš istorinių laikų iki 
užgtils jų stambieji’ kaimy- šiandien privalėjo komuniz- 
nai, ypač Šiaurės Meškinas, ni0 idejaiįsikanytinorsvie- 
kurio nagai galėtų kartais noje tarp pasaulio tautų, 
snlysti ir į nmsų nugaras. Tiesa* Spartoje buvo’anais 
Tad iš visų pusių mums r eik laikais kas panašaus komn- 
daug atsargumo ir takto. TikĮniznio tvarkai, bet nebuvo 
mūsų pačių tautinis susipra- tai visuomenės scluogsnių 
timąs knltūrtegmnas buš hvikalavimas, irf vien tik 
iimMdniąfeįhgi Lietuvos Į ateldių valstybės vyrų suma*
draugai.. • ‘ nyinas išauklė.ti Spartoje

>7,A,...'. /,' kuddaugiansia tvirtu nąr- 
' i inrii . šių vyrų karo reikalams.

UCL tUmu i‘odos, kad toks tams-
- v ”' : tos koinūnizhio jdęjos dbg-

Dorėitamu <GW»inhiką”|h)atizavimas yra priešingas 
numeryje buvo Įndėtas f istorijos dėsniams; juk gi tai
mus gerb. kum JL■,:ĄMĮmŠs|Mksti|^-’ka4-' istorijos bėgis 
bos, jėzuitų ordenm raštas vra sustabdytas, kad jau ko- 

jame, kad tarp lai amžius
/lietuvių atsiras tu darbo re- |mėSo prakilnesivioj nieko į- 
mejip Kaip yisienis katuli- Ivateėsnin negalėtų^pagamki- 

imi reikalams,/ tat tiup.dr si-L; „L.tam aukos geriausia kohcen-p 4 Į:;U •’Alsucypit tiuet j 
truoti Tautos Eonde. . nižsiganėdhiti vien kėmumž-

Iv

tu

nizmo tvarkai, bet nebuvo

DTZENTEBI.TA 
(Kruvinoji).

Žmogus eina laukan su 
kraujais ir tolydžio varyte 
jį varo laukan, užpakalio 
Vartuose sopa, degina, lyg 
grąžtu gręžia tenai.

Liga sunki, ne yienas pa
simiršta, reik gydytojo. Li
ga susilaukusieji privalo su
silaikyt nuo kietų valgių, 
knomažiausiai valgyt ir tų 
pačių skystimų; gera pri
ėmus vienas ricinos šaukš
tas, nors ir kasdien, ligi lau
kan varyte varo. Šioj ligoj 
ricina ir valomieji vaitai su
turi viduriavimą.

Nuo pilvo sopėjimo reikia 
dėtis ant. vidurių šilti kom
presai. Tani paimt platoką 
minkštą rankšluostį, sulenk
ti keturlinką, sušlapint kam
bario 'vandenyj, išspausti, 
kad neyarvėtų užklot ant 
pilvo, toliau pridengti pla
tesniu už patį kompresą ce
ratos alka vaškuotos popiė- 
roš gabalu, ant jos uždėt 
dar pilaeiau, sunkią vilnono 
glumą ir sausu rankšluosčiu 
pryšaky Špilkomis susegti. 
Kompresas mainyti kas 5 
valandos. Galimą prie yam 
dens primaišyt degtinės ar
ba acto. Kad pilvo oda nc- 
numirktų, galima Šilta aly
va arba vazelinu alini nesdr 
dytais. kiaulės taukais ištep
ti’ . •* ; - ■
N0 dcZėntęrijos yra skįe- 

PUU 'L . . ’ ' ;:;y

kapitalą ir tą Visa pasukti’ 
blaivybės propagandai. Be 
“Blaivybės Dirvos1’ nutar
ta taipgi svarbesnius straip
snius taipinti ir kičuose mu
sų- laikraščiuose bei išleisti 
atskirose brošiūrose.

Seimas pertvarkė progra
mą Sus-mo seimams. Be ad
ministracinių reikalų nutar
ta paruošti Seimui iiykoletą 
paskaitų, kurios atneštų 
svarbios naudos ne tiktai 
Seimo atstovams, bet ir vie
tiniams lietuviams kame yra 
Seimas.

i h Otjem^ >m<Įtai^s ^{’imųi j 
y/eta yra nuskirta į AVorees- 

teiOIass. Į naująją valdy
bą įėjo šie asmenys: kun. 
Petras Šaurusaitis, dvasinis 
vadas * kun. dr. Jonas Navic
kas, pirmininkas; p. Izabele 
Ročkiene , ir p. Petronėle 
Stoškienč, vice-pirniinmkčs; 
p. Petras Marčiukaitis ir p. 
Juozas Syirskas, finansų ir 
protokolų raštininkais; p. 
Ona Sidabriene, iždininkė; 
kun, Jonas Jakaitis ir p. Be? 
nediktas J akutis, iždo globė
jai; ir kun. Pranas Juškai- 
tis, li Blaivybės Įlirvos” re
daktorius.

Seimo Vakaras.

Tą patį vakarą Šeiniui pa
gerbti buvo suruoštos . pra- 
kalbos-koneertas. - Kalbėjo 
kun. Jonas Jakaitis, dr. Ka
zimieras Pakštas ir kun. 
Pranas, Juškaitis-. ’ Koncer
te dalyvavo vietinis šv. Juo
zapo parapijos choras, kuris 
padainavo sekančias dainas: 
£ (Svečiu daina, “ Alės. bro- 
liaį-sesutės,” “iča kraštas,” 
‘4Tylūs vakarėliai” ir 4Prie
šas mūsų jėgas.traulda.5 ’ So
lo dainavo p. Ignas Dvilec- 
kis, pianu ~ pritariant p-lei 
Marytei Ratkevičiūtei, ir 
p-Iė A. Žiburiute, pianu pri
tariant p. Juozui Tamošai
čiui. Duetus sudainavo pa
nelės J. Baranauskaite bei 
J. Jonikiutė (“Ilgu’pnan 
ant svieto” ir “Birute”, H. 
bei A. Vasiliauskaitės (‘4 Va
karas” ir “Geismai ir svajo
nės”), ir A. Žiburiute bei A. 
Liutkevičiutė (“Sesutėlę”, 
ir “Kregždelė”). ■

Vakaras paliko susilauku
siuose gilaus malonaus įspū
džio, kurio Waterbury lietu
viai ilgai neužmirš.

Blaivininkas.

» .■
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DĖDE PILYPAI:-- stačiusiems7’ laisvamanė-
Malonėsite man atsakyti Ši- Įįnffig kttolab jausia ir tinka 

(pikta kritika. Sakau “pik-J 

ta,” nes geros ir broliškos 
kritikos Lietuva labai reika-
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pasauliu.. Materija BilMAįp' į 
KvcdaraviČiutl kiek 
žeistos. Automobiliams pat j 
negalima. Sulaužytas į 
šmotelius. Visi tvirtina, kad W į 
Žiavo per greita ir v&ldyt ItiM ; 
jiemokėjOi . t:# J

DariMftlfcį

WATERBURY, CONM.

L. Vyčių Conn. apskrities išva
žiavimas pavyko, Nora diena bų. 
vo šalta ir apsiniaukusi, bet &lO- ’ 
nių, ypatingai jaunimo, nematei ' 
privažiavo. Visi linksmai pralei
do dieną. Buvo nemažai jaųz^m \ 
iš kitų kolionijų, bet iŠ Waterbu- 
rio buvo daugiauriaia / \

Whęrburio ąy> Jūote^ P&&. 1 
choras padainavo daugel gnįį£} 
dainelių. Garbė AVaterimrio cho
rui, kad vasaros metu nepatingė
jo, nupaišė šilumos, iiėi WW- 
gio susirinkti ant praktikų, hid 
dalyvauti Vyčių išvažiavimo-pyo- 
grame. Bet, daugiausia turėjo ' 
pasidarbuotr-iripąvargri-daiiįggfr- ' 
biamas choro, vedėjas — vargoni
ninkas Juozas Tamošaitis. ’

Rtp.

|gjįrfW-W

MUUMEta ». ■
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MitBstea— 400 gyventojų. Lie
tuvių apie 2(M Šeimynų. Turi sa
vo gražią mūro bažnyčią, kelių 
kambarių,mokyklą ir svetainę. Y- 
ra keletas veiklių katalikų drau
gijų. Vasarinė mokykla , moki
na klierikas Vitkus. Olioras tai. 
angeliškas visais žvilgsniais, - La
bai gražiai ir išlavintų balsų tu
ri merginos ir vyrai. ’ Giedojimas 
grigorianiškas ir malonus ausims. 
Yra solisčių, kurios puošia ir 
vairini giedojimą. Turėtų iš šio 
choro pasimokinti tikrai bažnyti
nio giedojimai, chorai mėgstantįs 
trukšmingą, .modernišką bei pro- 
testonišką. giedojimą, kurs labinus 
t iktų \tektrams  ̂į ne kat alil^į/ baž- 
nyčioms. Garbė Eochesterip cho
rui ir jo vadams vargon. Vokeliui 
ir gerb, .klebonui.

Rugp, 5 d. įvyko prakalbos. 
Gerb, klebonas per abejas Šv. mi
šias, labai gražiai apibudino šv. 
Kaz. Dr-ją ir' ragino savo parapi- 
jonus tapti jos nariais, žmonės 
nepaprastai malonūs ir patrau
kiantys, Pirmutiniai įsirašė amži
nuoju narių gerb, klebonas. Tė
velį uoliai pasekė ir vaikeliai,

į) Gerb. kun* Juo#. Kasakaitis 
$35, 2) Marijona jovaišienc, - 3) 
Domicėlė Bobickaitė $35, 4) Mar. 
Urnilaitė $35, 5) Juozas Kaneis 
$35, 6) Juze Paliulionienė $35, 
7) Mikas Kūlbis $35, 8) Valei*. 
Kulbienė $35, 9) Mikalina Kščio- 
naičiųtė $35, 10) Tęreša Daudie- 
ųė $35, 11) Feliksas Šlapelis $50 
boną ir 12) Čepięniene Stanislava 
$35. Ir 25 metiniai, Įsteigtas 
skyrius. Pirm. gerb. kun. juoz, 
Kas'akaitis, • vice-pirm. T. Belec
kas, rast Teodor, Paluikis, ižd. P; 
Pikūnas, M. KščionaiČiutė, Varg.

Gerb. klebi kun. J. Kasakaičiui, 
ir rinks prenumeratą; " - ■. <
Šekelis. Į skyrių įraŠynės narius 
klerikui Vitkui, visiems nariams 
ir skyriui tariu didžios pagarbos 
ir dėkingumo žodžius.

Kun. Petras Raščiukas, 
260 S, Main Street, 
Amsterdam, N. Y. ,

į ■ - ■ ■■ ■ ■

A, čalkis liepos mėn. sugrįžo iš 
Rusijos, Štai, ką jisai pasakojo;. 
,c Pirmą kartą atvykau į Ameriką 
prieš pat didįjį pšsaulinį karą, 
Pragyvenau ilgą laiką Newarke. 
Prigulėjau prie katalikiškų idėji
nių draugijų, buvau pilnas tėvy- 
nėfi. jneilės, aukų dėl tėvynės ne
sigailėjau, turėjau geną darbų, 
pragyvenau puikiausia. Aplinky
bėms susidėjus, turėjau apleisti 
Newark’ą ir išvažiuoti į Neiv Tur
kų .Tenai gyvendamas susidrau
gavau su laisvais draugais, pradė
jau skaityti jų laikraščius, prisi
rašiau prie jų draugijų, pradėjo 
jie /mąh Įkalbėti, kad nesą Dievo, 
nesą^ūsios, nesą'atsakomybes po 
mirties. Pradėjo manyje virti ne
apykanta prieš • Bažnyčią, prieš 
kunigus, prieš viską kas tiktai bu
vo ir yra dora, prakilnu. Pra
dėjau viską neapkęsti. {Sąžinė ne^ 
davė man ramybės, pradėjau’ ko
voti prieš dorus prakilnius idea- 
lus. Prisidengdamas proletarų o- 
balsiais kaipo darbininkų užtarė
jas. Negana to, karui pasibaigus 
1919-tais metais sumaniau važiuo
ti Ruisjon ir tenai darbuotis ta
me žemiškame rojuje. Taip ir pa
dariau. Bolševikai mane priėmė 
puikiausia. Nurengė mano amer 
rikoniškas drapanas, aprengė sa
vo nudriskusiais. Sako: ™Čionai 
ponų nėra, visi raboeije? Davė 
man priverstiną darbą.- Užmokes
tis: svaras juodos duonos ir' bliū- 
das buizos į dieną ir 10,000 rublių 
į menesį, už kuriuos galima buvo 
tada nusipirkti 2 svaru duonos. 
Disciplina baisiausia. Ar turi pi
nigų ar ne, visi badą kenčia, iš
skiriant komisarus. Nevalna nė 
parduoti, nė pirkti, viską komi
sarai atimdavo. Ūkininkai maty
dami, kad aria, dirba, o vis nie
ko neturi, nustojo, dirbę, Komi-, 
sarams neliko ko konfiskuotu Ba
das visiems padidėjo. Mačiau, kas 
diena gatvėmis didžiausius veži
mus vežant žmonių lavonų pri
krautus. Vieni mirė iš bado, kiti 
sušaudyti be pasigailėjimo. Jei
gu- du . tovariščiai apskundžia 
3-čią, kad- jisai- priešingas bolše
vikų valdžiai, tai nakčia ateina 
(komisarai ir išveža tą žmogų, ku
ris daugiaus nieko nemato. Išgy
venau bolševikų rojuje 9 mėne
sius. Kantrybes netekau, suma
niau bėgti per rubežhj, į Lietuvą. 
Nepasisekė, bolševikai pagavu, pa
sodino mane 2 mėnesiams į kalė
jimą. Buvo žiemos laikas. Ka
lėjimas nekūrenamas. Guolis ant- 
žemės. Paklodės ir užklodai su
plyšę. Valgis sykį dienoj duonos 
su vandeniu. Vos gyvas išlikau. 
Matau,; kad jau-mano gyvenimas 
greito! pasibaigs šiame pasaulyje 
bolševikų rojuj, tai sumaniau 
bėgti vėl per rubežių iš bolševikų 
rojaus. Ačiū Dievui pasisekė pa
bėgti į Lietuvą. . ‘ Lietuvos val
džia paėmė m€Kė į kariuomenę. 
Tėvynės meilės netekęs, ‘pabėgau 
iš kariuomenės- į Latviją, iš Lat
vijos i* Angliją, iš Anglijos su ai 
merikieeuį pagelba atvažiavau į 
Ameriką, liepos mėnesį, Tankiai 
kai aš pamisimu apie Rusiją, tai 
man rodos, kad aš dabar gyvenu 
dar Rusijoj, tiktai sapne Ameri- 
ke. Nepavydžiu nei vienam bol- 
šėvikuojančiaiū lietuviui,> kad nu
važiuotų į tą rojų ir pats patirtų 
ką aš patyręs, tada jisai supras
tų kas per rojus yra. Kai girdė
jau' paskutinėse dienose bolševi
kai tą supuvusią tvarką pradeda 
mainyti ir grįžta prie caro laikų. 
Tiktai viešą! sarmatinasi skelbti. ’ *

jaučir ir paremia*kiek galėdami 
statyti bizniu lietuvius. O tas 
daug reiškia ir svarbos turi. Ge
ibaus lietuvis lai būna aptiekoriua 
negu žydas ir tam panašiai.

*
Šv. Antano bažnyčia neperdide- 

le, bet labai gTaŽidj~vietoj ir w- ■ 
džiij daug aplinkų j žaliuoja, kas 
daro balonų reginį, panašų į Lie- 

žinia kodėl neatsilankė skaitlin- - tnvos vietą.

NA8HUA, N. H.

Kalbėjo kuū. F. Kemėšis L. D. K, 
S. reikalais.

Mūsų kolonijoj lankėsi gerb. 
kūn. F.-Kemėšis, kurs liepoj 23 
d. turėjo prakalbas Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos svetainėje. 
Žmonių prisirinko nedaug. Ne-

tuos klausimus :
“Amerikos Lietuvio” leidėjo 

pereitos žiemos laike protas bu-. •
J

rio/saulutei užkaitinus" jojojlmga- Pirmiausia už neran- 

protas per nosį išvarvėjo, ir to
kiu būdų nesvietiškai perdaro1 paskui už girtuoklystę, o dar 
slnmata nmfilzp. musų dvasiškius pągjajį liedoVailotilia I1UO-
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Broliška kritika išparodo 
klaidas ir pataiso, bet pikta 
kritika pieša nesusipratimo, 
panikos ir suirutes. “Nusi
statęs” kritikas randa Įdaiclų 
AJ^Ho^luemiios^-bet-kaFlti- 
iiinkiį tik viename — kleri
kaluose. Nusišpicavo koks 
valdiniBkelis, jis ant
klerikalų,* Pasigėrė kas 
smuklėje, — jis amt ant kle
rikalų. y Išvogė koks laisva- 
manėlis pinigus iš pašto, jis 
amt -ant klerikalų. Padarė 
šunybę, bolševikai, jis ‘ amt 
ant ldierikalų. Susitarė lais
vamaniai jsu tautos priešais 
nuversti valdžių, jis ant ldię- 
rikalų. Ii’ taip daina be ga
lo, be krašto. Sakoma,' kad 
ainČidjimų ant 'ldierikalų 
laisvamaniai daro užsimer
kę, nes visų giesmelę moka 
iš atminties.

Tai dabar matai, Žvalgu-, 
ti, laisvamanių įstatymų ir 
jų tėvuko nusistatymų, ba- 
bok jo . raštus ir pamatysi 
kaip amtels ant klerikalų, ir 
tai neretai. •.

Tuomet pasakysi, kad aš. 
ne tik dėdė, bet ir pranašas, 

Tečiau — nedaug čia man 
.garbės, neš laisvamanių bū- 
fciamuosius darbus ir raštus 
labai, pigu atspėti. \

Sykį girdėtas gramofono 
; rekordas visuomet tų pačia į ry vi.w < £ c. x c
dailių atkartoja, k

vo sušalęs ir sulaukus pavasa-

gamų, paskui už liurbystę,

' ' šlamštą šmeižė mūsų dvasiškius 
/ ir kituš riūšų Wėikejus.A 'Tą 

tokiu būdu nuvai , ... v 
vą sau proto gydytis^es, sa
ko, kai žmogus per vandenį 
pervažiuoja, tai* protas sustip
rėjai Ir dabar jau tas laisva-- 
manių tėvukas sugrįžo’ iš Lietu
vos. ’ Taigi kaip Dėdė manai, 
ar jis dabar bus protingesnis, 

" ar člar lal) jau pracles mūsų vei
kėjus šmeižti, nes jis daugiau 

•nieko nežino, kaip tilt šmeižti, 
ir tokiu būdu reikės imtis prie
monių, kad' tą žmogelį pagydy
ti. ClailA, dar nelabai senas 
žmogelis.

' ŽVALGAS.

Ai* nežinai, Žvalguti, kad 
aš ne pranašas, tik papras
čiausias dėde, taigi “Ani. 
L. ” leido j o būsiamnjų darbų 
negaliu "permatyti, bet siilyg 
jo ligos simptomų arba ap- 
sireiškiimj bus galima sis-tas 
atspėti.

Visų pirma reikėtų suži
noti, kaip ilgai laisvamanių 
tėvukas buvo Lietuvoje. Tas 
kibai svarbu. Jeigu išbuvo 
metus, tai yra daug galimy
bės, kad jo protas pagerėjo 
ir jau per nosį nebevarva. 
Lietuvos oras geras ir svei
kas suirusiems nervams. Y- 
,ra pavyzdžių, kad iš proto 
Išsikfausčiūsieji ' laisvama
niai pakvėpavę Lietuvos oru 
sužmonėjo,

. Bet jeigu- 1-nių tė vukas bu
vo Lietuvoje tik trumpų lai
kų ir važiavo ten su tam tik
rais “nusistatymais,” įpūs^ 
tais jam laisvamanių 'x..v 
jos, tai, žinoma, jo būviuos' 
Lietuvo j e pakurstys j o plun
ksnų rašyti dar didesnius 
šmeižtus ir sulig, šy. Rašto, 
jo pastarieji darbai bus blo
gesni už pirmesniuosius.

Lietuvoje gal yra daug 
. vargo. Ji vos pergyveno 

nepriklausomybės krizį.- Jai 
dar sunku »namie tvarkytis, 
nes turi gintis nuo išorinių 
priešų, • Taigi Lietuvoje gal* 
dar nevisai patogu gyventi. 
Bet tų viskų žmogus su ne- 
išvarvėjusiu. protu labai ge
rai supranta ir iš "Lietuvos 

. nereilialauja negalimų daik
tų.

Teeiau žmogus su tam 
• tikrais politikiniais “nusi- 

. statymais” parvažiavęs Tė
vynėn tik jieško lazdos šu
niui mušti.. Lazdų, žinoma, 
lengva rasti. „ Prikibti gali
ma prie visko, kritikuoti y- 
ra galimybės ir tobulas įstai- 

’ gas. . Taigi tokiems “ nusi-

a.

v Skauda, ! 
t degina kojas ? 1 
’mentholatum 

Greit pagelbsti J 
e ir pagydo J

ji

gai. Gerb, klebonui kun. B. Da- 
niūnut perstačius gerb. kun, F. 
Kęmėšį, kaipo kalbėtoją, kurs 
nuosekliai išdėstė ir išaiškino, 
kaip tai L. D. B. -perorganizuota 
Į Ji. TL” K.J Sy\ jaipgi daūgikhL 
bėjo iš k'ęperacijos srities ir labai 
-išgyrė kai-kuriuos vietinius lietu
vius, kurie yra susispietę į Lie
tuvių Kooperacijos būrelį ir kor 
operacijos' pagrindais pasekmin
gai veda bučernę ir grosęrnę.

Užsiminta •apie L, D. K. S. šę- 
.rus. Gerb. klebonas kun.- P. Da- 
niūnas, kurs visuomet duoda gra
žų pavyzdį ir, kurs visuomet y- 
ra pirmasis, dąyė gražią pra
džią, pirkdamas 5 Šerus už 25 dol. 
Jonas Overka pasekė gerb.Jdebo- 
no pavyzdį ir pirko 2 šeru'už 10 
dol. Kiti gi pasižadėjo vėliau 
pirkti. Ištyrę sąlygas, be abe
jonės, daugttmas neatsisakys pirk
ti L. D. K, S. Šerų. Ir pamatysi
me, ka d neužilgo vietos, darbi
ninkai susidomės ir taip išsiju
dins, jog pataps L, D. K. S. tik
rieji pritarėjai ir šėrininkai.

Plunksna.

DETROIT ,.MICH.

Sv. Petro parap. klebonas kun. 
lankyti veiklioj lietuvių kolioni- 
išvažiavo į Įigonbutį ant operaci
jos. Gal už poros mėnesių pa
sveiks. Užėmė jo vietą gerb. kum 
Mikšys, kuris su savo. gražia iš
kalba džiugįs parapijomis.

Trumpas vasaros/ malonus lai
kas visiems linksmas, todel-ęi kas 
tik gali, tas stengiasi pasinaudo
ti tuo linksmumu. Kas kUr tik 
gali važiuoja pasigerėti visokio
mis įvairybėmis. Detroitas ir-gi 
yra pilnas įvairumo.' Pats mies
tas medžiuose paskendęs, j milži
niškos automobilių dirbtuvės, pui
kiausi bulvarai. Atvažiavusiems’ 
yra kuomi pasigerėti. Todel-gi 
dauguma petroitą atlanko. ‘Šio
mis dienomis lankėsi iš Clevelan- 
do p. J. Čeriauka su sūnum ir p. 
Kazickas. Pamatę Fordo dirbtu
vės- sistemą stebėjosi, . P. Čeriau
ka sakė: “Kaip gyvas taip sun
kiai nedirbęs ir kaip darbininkai 
dalaiko.” Taip-gL lankosi se
iliaus Detroit’e gyvenęs Antanas 
Bubnys, šaunus Clevclando Vy
čių ir L. D. S. veikėjas. Pasivie
šėję, laivu sugrįžo į Clevelandų,

Bijūnas.

z Pavyzdingą moteriškė,

• Išėjus iš bažnyčios matėsi mo
teris ant šaligatvio parduodanti 
laikraščius “Draugą” ir <fDarbi- 
mį^kąj’^/TasJabąi mah patikoį .o‘ 
norintieji galėjo pasipirkti gerus 
laikraščius. To nesu matęs Chica- 
go nė vienoj vietoje.. Mat Cice
ro j yra pavyzdingų moterų, ku
rios supranta spaudos vertę ir 
skleidžia tarpe žmonių. Gero pasi
sekimo gerame darbe.

' ApSigyvenoveikėja.

: Cicero j apsigyveno p-lė Z. Ged
vilaitė iš Gary, Ind. Ji daug pasi
darbavus Gary’o lieetuvių tarpe. 
Taipgi ir antrai "Giedrininkų” 
darbavos Gary’o lietuvių, tarpe, 
lietuvaitė yra dažnai padėjus vai
dinti teatrus, moksleiviams ir ren
giamuose vakaruose daug triūso 
įdėdavo.

Darbininkų užeigoj. .

Čionai randasi Darbininkų Už
eiga ir kaip teko girdėti gerai ei
nasi. Viduj gerai atrodo ir šva
ru. Žmonių užeina daug. Vieni iš
sigerti ir šaltos košės užvalgyti. 
Gi kiti pasiperka kitų dalykėlių. 
Du darbininkai darbuojasi.

< Aptiekorius. j
*' ’ X.

k • -

Buvęs Bostonietis K. Jonaitis 
užlaiko aptieką lietuviais 'apgy
ventai vietoj. Pas jį irgi biznis 
einasi gerai. Minėtas vaikinas vel
tas; paramos, nd§ jis daug darbuo
jasi organizacijoms, o ypač Vy
čiams. . . . ■ • .

’1

Ė. Zdan- 
bet visa 

ir

CICERO, ILL.
a

DAYTON, ORIO.
■ ■ ■ ■ i-

Daytoiuęčiai lietuviai katalikai 
neteko gero draugo ir darbuotojo. 
Liepos 25 d. atsiskyrė su šiuo 
šauliu a. a, Aleksandra Gudėis, 
36 metų senumo. Velionis paėjo 
iš Lietuvos Kietaviškių par., Tra
kų apsk. 19 m. kaip. iŠ Lietuvos. 
16 metų gyveno tarpe Daytoniė- 
eių. Buvo, geras ir dot^s kiteli- 
kas, prigulėję prie LietuviųJk-fc ' 
Šv. Kryžiaus p^r., šv. Petto Drau
gijos, S. L. R;-K. A. 191 kp, ir 
L. D. S. 69- kp. Paskutiniu laiku 
pirmininkavo L. D, S. ir S, L. R. 
1ĖL A. kuopoms. ' Rėmė aukomis 
pagal išgalę kiekvienų getų ir 
naudingą darbų. Darbavosi su 
visais visokiuose reikalinguose ir 
geruose užmanymuose. žodžiu 
sakant, sutikime su visais gyve
no pavyzdingai kaipo geras kata
likas kad gyvena. Kad kaipo ge
ras katalikas gyvena ir laimingą 
mirtį užsipelnė. Pasirgęs kiek Ui- 
KK'nUmūose buvo paduotas į kata
likišką ligoninę, kur aprūpintas 
šventais sakramentais mirė prie
žiūroje seserų vienuolių Liga 
buvo sunki, nes galvos ligai dū
kios pagelbos nebebuvo jo išgydy
mui. Liko gražiai su bažnytinė
mis apeigomis palaidotas. Pasku
tini patarnavimų atidavė moteris 
su vaikais ir giminės, draugijos • 
bei kuopų nariai, nes laidotuvių 
dienoje' prisirinko veik pilna nau
ja bažnytėlė žmonių ir ta garbė 
jam teko kad jis buvo pirmutinis . 
numirėlis į naujų bažnytėlę, prie 
kurios jis pats darbavosi ir aukas 
dėjo.. Paliko nuliūdime moterį su 4 
t vaikučiais, brolių ir daug gkni- 
nių, Lai būna lengva jam šios 
šalies žemelė.

Jau suėjo metai laiko kaip pri
buvo pas mus kunigas V. Slavynas 
if per metus laiko daug nuveikė 
darbo dėl mūsų daytonieČių lietu
vių katalikų. Turime kuo peši- • 
džiaugti kad turim gražių bažny
tėlę ir kleboniją. Tiesa, tas nors 
daug pinigo kainavo, bet fe? turu 
me kuo pasigerėti.

Daytonietis.

DU BOIS, PA, ' »

Baisi nelaimė.

Nedėlioj, 29 d. liepos būrelis 
jaunų vaikinų ir merginų sumanė 
važiuot pasimaudyt į netolimą, ei 
žerelį. J. M. pasiėmė trokutį h* 
išvažiavo. Bevažiuojant ant kelio 
sugedo mašina, ’ tat sustojo sale 
kelio ir vaikinai ėmėsi taisyti ma-’ 
Šulą o merginos atsisėdę šalę ke
lio lauke kada sutaisys, feia tuoj 
atvažiuoja kitas jaunas- vaikinas 
V. su automobilium ir dvi mergai
tes jame važiavo. Tas sustojo 
pažiūrėt kas ten sugedę. . O tos 
merginos sulipo automobiliu. Tas 
sugrįžęs sėdo į automobilį ir manė 
jie pasivažinės iki anie sutaisys, 
Čia negaliu pasakyti kaip- ilgai jie 
važiavo. Tik jų ‘‘raidas”- baigė
si tūbini, kad sutikus kitą auto
mobilį ir- besisukant, virto tris sy
kius. Pasažierius trynė po savim. 
Jonas Valentukonis, 20 metų, val
de automobilį, jam ranką nulaužė, 
koją išsuko ir teip apdraskė,. Ma
rijonai Rakauskiutei 19 metų gal
vą sutrynė, nuvežę į hospitolį ir 
už dviejų valandų pasimirė. Ona 
Valentukoniutė, 16 metų, sesuo 
Jono Valentukonio iŠ -syk pasirė
dė nelabai sužeista. Bet jos bu
vo viduriai sutrinti, jai padare o- 
poraciją ^aned|ly*prieš. piet, q va
kare 5 :30 vai. atsiskyrė sū šiuo

r

Abelna išvaizda.

-Cicero miestas skiriasi visai nuo 
ChicagO: gatvės švarios, medžių 
netruketa.ir kur neisi visur malo
numą sutiksi- Durnų ir “kvepa
lų” nejaučiama niekur. Lietuviai 
daugiausiai turi nuosavus namus 
ir vis sulig naujausios .mados. Te
ko girdeli, buk juodukų norėjo 
ten apsigyventi, bet lietuviai su-

Pas draugą.

: , Einant pakeliui užsukova su P. 
AtkoČitmu pas draugą Ždankų, 
“Draugo” redaktorių. Jį surado
me paskendusį laikraščiuose, be- 
skaitaųtį ir žinias betenkantį. Su
teikė ir mudviem nemažai nau
jienų i š margo svieto, 
kus Amerikos gimimo,
širdžia atsidavęs Iieuviams 
smalkiai .darbuęjasi išeivijoje.

Piknike, ’

12-tas K. Federacijos skyrius 
tūrėjo piknillą BergmaiT darže, 
Riverside, 111. Žmonių buvo daug, 
ir linksmą laiką*tiirėjo. Buvo bėr 
girnų ir kitokių .pamarginimų. 
Pelno liko daug, kurį skyrė nau
jai bažnyčiai.

Sugrįžo.

Seminaristas P, Gurcnąs sugrį
žo iš Lietuvos. Jis ten. ilgoką lai
ką viešėjo ir pasipažino su Lietu
vos padėtimi. P. Gurenas papasa
kojo apie Šiaųlhį miestą ir jo grei
tą atbudavoįimą iš po lmro. Šian
dien jau visas įmestas apšviečia
mas: elektros Šviesa. Tą -darbą at
liko Lietuvių Prekybos Bendrovė. 
Taipgi ta. bendrove užima nema
žai ir kitokio biznio tame mieste 
iv gerai sekasi, P. Guvenas užga
nėdintas Lietuvos, gjydilimų K 
jei aplinkybės leidę butų pasili
kęs visai. ■ ; .. . v

’ x J. AJVmdŠtes.

Liepos 29 pasitaikė proga apsi
lankyti veiklioj lieauvių kolipni- 
joje ■— Cicero, IU..‘ Minėtos vie
tos lietuviai dažnai pasigiria per 
spaudų, kad pas juos viskas ge
riausiai sekasi ir atlieka daug 
naudingų darbų dėl tautos. Taip
gi didžiuojasi’ oro tyrumu ir vie
tos gražumu. Ot tas ir patraukę 
pamatyti tų viską.

Pavežė.

Pribuvus ant 13-tos gatves ir 
paklausus pas lietuvį vaikiną lie
tuvių bažnyčios, nurodė ir suti
ko eiti draugėj. Mums einant pa
voja antrasis su mašina ir pavadi
no važiuoti Bevažiuojant malo
niai klųusiiięja ar busimo jų pa- 
rapijos piknike. Tuodu ciceiiečiu 
parode palankumą naujiems pri- 
■hi].vus”pas juos, ■

Maldos Rame.
■ ' * .

Tame sekmadieny^ sumą, laikė 
gerb. kun. Linkus, “Giedros” re
daktorius ir jaūnįnįo tarpe- didis 
Pamokslą pasakė gerb. kun, Vai- 
čilinas, labai mylimas ir gerbia
mas nv tik Cisorojj bet ir tolimos- 
neąe kolionijose. Jis turi aiškią 
iškalbiu ir kiaušy tojams nenuobo
du klausyti jo pamokslo; Čieero 
abu kunigu yra geri-veikėjai ir 
bažnyčios ir tautos. Qėt jitbdu už<

iCUNARD
IŠ BOSTONO į LIETUVĄ PEĖ 

LlVERPOOL
ant naujų, didelių, puikių aliejų 

varomų laivui •
SAMAIUA...jtugsėjn (5, Spalio (i 
STYTI! 1A ... JttlEpj. 23, Ittigsejo 20 
(.'ALlb'l)KNIA (JUtnjns) ... .Rugsėjo 12

Greitus patamavitfms į Lietuvą ir 1 
visus Baltijos valstijas. Puikios vie
tos. gerus valgis. .....

Tolygi iš Ne\v Totko, yputtekal Pl'I- 
žluretit kelione | Lietuva Irvlšiiė Bal- 
tjjos valstijas kas ututninką ant trijų 

nuirtų mHžiuiį; su persetiimu Suutm 
.. iunptone

MAVRETANIA, AQUlTANIA, 
BĖRENGARDA

• Taip’gi. rogUlhirltU išplaukimui tie
siu t į Hanihiirgiį-ant utiujų nltejuml 
luirliuihėiir laivų.'b klesu (t Pilitivų 

h Hamburgu $t(J!UO. Kūtes 
taksų $5.00.

CUNAUD piniginiai orderiai išmo
kami Lietuvoj greitai, užtlMntal, ge
rui. ' ' -

Dy1- Informacijų kreipkitės prie Vie
tinio ugęftto arba l ' ■

. ? THĖ 1WAUH STĖAM
■ ■ C'()MPANY LtMITHD "

. Į2G Stale' Štroet, .
Bostoū, Mnss.

l

u

ė

• a
-H.

Pardavimui pus Jiisų Krautuvininką - Penkių Mokj
KtAUBK GBLTONU SU RAUWNAJI’fOgrffiM l'AttEIAO 

! ' - EAGLE MIKADO
r eaule’ rENCmcoTOOT.. vork

Reikalaudaini Katalogo ar Sampaly, puiymtkib* ir juaę dr-tŠa w

fi
r - ?

- R.

"«BU„■LLOYD
SAVMTHilAT IŠĖIAVKtnAl iLIETUVĄ

NAUJU, SMAGIU LAtVjK 
Tarp New Yorko ir BretneU 

LHirziAUsitJ Vokiečių
- - LAIVU.

* < COLTJMB US” 
Taipgi pinuos ktes.os kambarių 
laivai. Gražini {Ml tusyti, .3Mėsos 

.IHti’niikuimif. Parankos -ųžilnrytl 
. po 2 Ir ♦tluvak

’tnlvftkorvlų klausk bite agen
to arba 
lity IVaslilngtob st„ Bestam Mass. 

: Nortb Gerumu' Lloyd .

Nugalėjo lenkus. ■
■ . • ■ - » - * '

, Stoukjurduose pus SwKt alui 
Compaiiy vieną- dieną dvi-lietu- 
vėtr luiūtųys nugalėjo 15 lėnhią;: 
Kada’ kilo karas’ tai lietuvės svai
do bonzomis į lenkes Ir sužeidė, ke
letą jų,-o lenkės negulėjo patai
kyti lietuvėms, nea tik dvi

y G&dijęt.

Retttnattatt 
Neuralgija StržfttfMejllu 

Skausmais Krūtinį 
Skaudamais Muskulais

Patrink truputį bu

Paii-Eipelliriu 
«ni ėki^amų Vietųiligi pą- 
jausi odos degnmp—ir užganė- 
diuantis, mAkmuBpaJMiffeji- 
niaB
Tikmri hdn-Etp*!terh turi 
INKARO vdBbaienld|.

TMvK-t11 Kokardų, visokių ŽenkloUų, GutlkuSta, An>
kitokių ,

•TRUPA* QO.?OMM2 Perry •£. N«w«rk,*N.-4. ,
Ui,- JI t ii’ii iTiįfi ^iiiMįjįĮiįiTĮtn’

i
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“DARBININKAS”

P

L

’ LIETUVIU DIENA
"(Lakeside Parke SchuHkill 

Co.Pa.)

Jau čia pat Lietuvių Die
na Rugp. (Aug.) 115-ta. Vi-, 
ei apie jų kalba, visi jos lan
kia, visi prakilniai jauČiąsų 
kad toj dienoj visiems lietu
viams teks i vieną .vieta, jū“ 
plaukti, viens kitų sutikti — 
ošiančioj giružė.] ut laive 
ant ežerėlio vieni kitiems, sa
vo vargeliais pasiguosti,, 
džiaugsmais pasidalyti.

Plačiai visivkalbama apie 
tos dienos prdgrama. Rugp. 
15-ta juk tai ^Žolynės — tai 
visi gerfe^ atsi^eų^/kadyJI 

valandoj gamtos prieglobsty 
ajit lauko tarp žaliuojančių 
medžių kun, Valančiūnas at
laikys šventas Mišias,, giedos 
Shenandorio choras, o pa- 

krašto ką tik atvaižavęs kun. 
P. Miežvinskis — tai reiškia, 
kad Žolynės bus švenčiamos 
tarp žaliumynų. Malonu. .

Labai taipgi visi intere
suojasi koncerto dalimi, ku: 
ris Įvyks 1 vai. miške. Vi- v v

siį kalbama, kaip chorai 
Shenandoali, . Mt.. Carinei, 
Mahanoy Cit}’, Ęrackville ir 
Tamaąuas pridainuos daine- 

*” Mų —- kaip kalbėtojai senato
rius Pepper _(ar jo* pagelbi- 
ninkaš), Dr. ' K. Pakštas, 
Kun. Dr. B artuška gyvai pa
sakos apie Vilniaus vadavi
mų ir kitus lietuvių reikalus.

■ J Jaunimas labiausiai ne
kantrauja išrišti sporto da
lį (prasidės 4 vai.) — tik ■ 
šneka, kaip įvyks lenktinės 

. ir. kiti’ žaislai, o ypač kaip 
imsis beisboliečiųi Shenąn- 
doah priešais Girardville.

. Visi betgi atsimena^—k«ad 
ta Lietuvių Diena — tai Vil
niaus • vadavimo šventė — 
plačiai kalbama apie mūsų 
brolių vilniečių vargus, kaip 

. jie lenkų pavergti ir.aršiau 
ne -rusų persekiojami, , kaip 
jie deda visas, pastangas len
kų jungų šalyn numesti ir iš
kilmingai susijungti su lais
va Lietuva. Vilniečiai lau
kia iš mūsų užuojautos ir 
paramos. Tad atsiminkime: 

. laike mišių bus padaryta ko- 
lekta tam tikslui — teesie ta 
mezliava gausi —- tepajau- 
čia tai vflniečiai, teatsigau
na pagriaužta persekioji
mais jų širdis, išgirdus, kad 
mes išeiviai amerikonai savo 

. brolių leninį žiaurioj Vergi 
joj esančių neužmirštame ir 
jų teisingoj dėl laisvės kovoj 
su jais esame.

Ant kalno, miške Lietuvių 
Dienos Komiteto žinioj bus 
keli barai. (standai) su šal- 
takoše ir gėrimais — steng- 
ties vis ten daugiau biznį da
ryti — vis tai juk Vilniaus 
vadavimui.

• ' . Sportams automobilistams, 
žinotina, kad jų automobi-- 
liai bus tani tikros komisi- 
jos tvarkoj
Juose ’;; daržuose .i kalne 
prie miško ir žemai prie .e|e* 

-to, Už. globų prašomi Vil- 
. . niaus va%vuuui.’ paaukoti 

po 25c. -— tam tikslui bus 
kiekvienam. suteikiama^■ ’ tk 

. kietas. . . y 'v ~ - 1

. Kas gyvs gMfeb visi į .LU-

VIETINĖS ŽINIOS
4.

RENGKITĖSI
“GOdb) TIME.”

Visos Naiijošios Anglijos 
lietuviai atkreipkite domę į 
Federacijos apskričio ren
giamų piknikų ateinančių 
nedelia, rugpj. 19 d. Palau- 
gos miške, Layvrence, Mass. 
lšank'sto susitvarkykite rei
kalus ir prisirengkite- kelio
nėn. Iš visų kolonijų viso
kiais būdais suvažiuokite 
pramogom Latvrence’o Pa
langa, jau pagarsėjo. Jau se
nai ten piknikai esti. Vie
ta pritaikinta/^ piknikams.

pagerinimo ^organizacijos ir ka. 5 Nieko netruks, 
galima dapildyti visus ne- Kadangi Federacija jun- 
dateklius ir statyti tvirtesnį gi<t visas katalikiškas orga- 
fundamentų, ant kurio rem- nizacijasMr kadangi ji vado- 
sis visa organizacija, [Va^‘ vįam katalikų viešam
—Norint—padaryti—tviitiųrYGik^^^ įps-pramo-
pirmiausia Teikia padaryti visi privalo atsilankyti.^ 
jų skaitlinga narėmis,- nes . Jonas GlinecTii^ 
kur didžiuma ten ir galybė. Rengimo komisijos narys. 
Taigi šiame IX seime pra- • . ■ .
šauAdsų atstovių, kurios Įg LIETUVOS.' 
mano dalyvauti, idant pa- -.. . ■.■
svafstM-uinet kokiu7• liudu Pereitų pelnyčių atvyko iš 
padidinus narių skaitliu? Lietuvos p. Jono Jarošo gi- 
Kokiu budu pasiekus tas Pranas Mankūuas.
lionijas, kuriose dar lig šiol ’PR yra p. Jarošo■ sesers; siy 
nesirado Moterų Sąjungos nus? apie 21 m. amžiaus, gi- 
kuopos? Koki surasti būdų, Amėrike, bet keturių 
kaip butų galima išplatintiHtų išvežtas Lietuvon. To- 
“Moterų Dirvą” tarpe m-F Ps £avo■ ■ ■Ajnerikos. pasų 
sų išeivijos? Dabar skaito P-1’ kvotos buvo įleistas 
“Motera iDrva” vien tik šion šalin. Jis tarnavo ka- 
sųjungiėtčs, iš šalies tik tu-■ puomenėje susirėmime su 
rim. mažų .saujelę ekaitvtoju. bolševikais gavo kulkų ko- 
Kadangi “Moterų Dirva” Pagijęs tarnavo raita- 
yra naudinga visiems pasi- į’ji^b Vėliau tarnavo Tel- 
škityti, taipgi rėklia platin-•pilį intendantūroj. Išstojęs 
,ti -ja. rR karinės tarnybos buvo

Brangios sųjįuigietčs! jauR’®1!- mastines.vedėju* La- 
'visai arti seimas, taigi gerai bai akylas, apsukrus, enėr- 
prisirengkite pri. jo, idant 8‘ingas jaunas vyras,. laukia 
padarius šį seimų naudingu, uiokyklij. atsidarymo ir mo- 
''Kuopos ir apskričiai rinki- ikį išeis aiigštus moks

le atstovus, tegul, nelieka nė rus*
vienos kuopos kuri nebus ųt- . Reporteris.
stovauta seime. i - . ~

Mot. Sųj.-, Centro Pirm. RAMIAUSIA DIENA. ■ 
Marijona Joku'baitčy ---------

—;———*—i——.—,— Pagal policijos liūdymų
JI BUVO MAŽNE VISAI pereita pėtnyčia, prezidento* 

PALIEGUSI. laidojimo diena, buyo ra-
- • Į niians-ia diena visoj miesto

Dabar ji gali sava darbą dirbti, į&fopjjQje . . .

Kalbėdama apie savo stovi šituo kri- . ■. .__
linguoju lulkotiirpiu ponia Ettii Burton PAGADINO KELNES, 
iš \Vindy, \V. Va., sako : "Apip ilu me- ______
tai atgal aš baisiai susirgau posargo-. * n th Ti r" t o t i: „ , t mis. Po to aš likau tikra ligonė, aš Adv. E. Mark Sullivan bu—.
IniAjiu tokia silpna ir nei*vuotu, kad I lifiii i oTm's fln—
beveik uleko negalėjau veikti ; mažiau? ■’ pJSipiUk ęs jj.dUj.Qu.Ub lUl 
sias dalykėli* mane suerzindavo taip. Kelinėmis kelnėmis, už kll- 
Imd aš drebėjau ir turėdavau atsisės- . . ’ •
t i. Neturėjau pajėgą visai. Aš užsi- TRIS PUVO lMOKejęs $40. PlUlU. 
sakiau Nugii-Tonė’o ir gultu tikrai pa- i . y ~ .^,„4.^sakyti,- kad ji« man labai daug gero jSclloS ptlklcintejt piinicltc 
piUlttre. - As padarau Alsą darbą seiipy- Tmllm TTvYY’nT,<ots n —nal iš keturių. Aš manau, kad tai ynt pilanti VdlKcJ. U/mUsęS U 
puikus vaistas tokiam žmogui, kuris y- ple kelnes šoko gelbėti vai- 
ra šilimas ir nervuotas. Apsimoku imt _T , . .v ..
N’uga-'L’one’ą'' Pamėgink jį pats ir m ką. Vaikų tai išgelbėjo, bet 
sitlkink Vienam pilnam mėnesiui lkIthtidytis tik $1.00. Nnga-Tone’ą: purduvl-ĮSlipm vytų Ki lnių negalėjo 
nėja visi geresnieji aptiekintnkai po- i^volvii 
zitingai gurant imdami, kad suteiks pil- v ’
ną patenkinimą, arba pinigai liūs, su
grąžinti (garantiją rasi prie ktekvle-1 '. 
uos bonkelės) , arba tiesiog pasiųs ap
mokėtu paštu Nailonai Lhlmratory, 
103.8 S. Wabasli Ąve., ciiteago, pasiun
tus jiems $1.30;.

Kiekvienas ‘geras • ūkinin
kas padaro skaitlingą sura 
Šą savo turto, ir apžiūri visus 
kampus ir kampelius nors 
veinų kartą į metus. Pana
šiai. elgiasi ir Moterų Sųjųn- 
dga JkajjLtas geras ūkininkas, 
'kiekvieną metą laiko seimą 
ir daro surašą savo turto ir 
peržiūri nuosekliai visas 
klaidas bei nedateklius ir 
kitus organizacijos reikalus.

Kadangi seimas yra orga
nizacijos augščiausias teisė
jas, taigi laike jo galima da
rytį/įvnh/i$s  ̂^•nĄii/as^dei 

T * 07

A

tuvių .Edenų iJ - .Tisi Vilniau^
- vaduoti-^

. .Šelaūk iŠ 
sostines,

*

F • .................... •’ • • - • •

tesitdJ’ėba lenkas 
Vilniaus — mūsų

Presos J^omsijak

»

T

į 
f Y,

«
Z
' M

' J

ro galutinai nutarta turSti šeri: 
ninku ekstra susirinkimą dėlei 
perorganizavimo iŠ korporacijos j 
kooperaciją. Rodos laiko būt bu
vę užtektinai tam susirinkimui į- 
vykinti, bet kadangi mitų Žmones 
yra dvejokin minčhj, vieni už ko
operaciją, kiti prieš, 'nori visiškai 
panaikinti,, tai tokiu būdu ir-eks
tra susirinkimui sušaukti pasida
rė per mažai laiko. Bet vis-gi še- 

Į rimuką buvo svetainėj škaitlin-

pas mtis prigelbeti susitvarkyti 
tuomet tik mes jo prašysime. Vi
si kalbėtojai ragino mus laikytis 
už kooperaciją ir eiti prie švieses
nės ateities. Be kitko saite, lęud 
būtų didžiausia gėda Brightono 
lietuviams paleisti iš savo- rankų 
tokį gražų namą, kurį su pa- 
snšvoritimu-geri koopevatoriąi pa-. 
statė. Anot jų žodžių, laikykitės 
kooperacijos, iie» kooperacijos ida- 
ja‘ viršija ir bolševikų programą, 
nereikės nei kruvinų revoliucijų. 
Tad. pasiimkim sau į širdį tą o- 
balsį, kurs yra Uosio parašytas 
“Darbininke” — vienas už visus, 
visi už vieną. Tai tada tik galėsi
me gerai gyvuoti. Skaitykime ir 
platinkime “Darbininką,” nes ja
me. yra rašoma apie tikruosius

i DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

z

------- svetainėj skaitlin
gai. Jie turėjo auksinę progą iš
girsti naudingumą kooperacijos ir 
skirtingumą! korporacijos. ■ Pir
mas kalbėjo gerb. kun. F, Kemė
šis. Jo kalba parodė kaip antjlel- 
no kooperacijų naudingumą ir yi- 
sioins buvo aišku iš jo kalbos, kad 
tik per kooperacijas darbininkai 
galės susilaukti sau geresnes atei
ties. Antras kalbėjo gerb; advo
katai Ai O^Hitbia.;. -Labai ^rąžUi 
ištekino skirtiiiguiną;/ ke^peraci- 
jos ir korporacijos ir kokiu būdu 
yra galima perorganizuoti. . Adv. 
Šalna yra baigęs 2 tmiversitetus 
ir yra aukšto mokslo žmogus, bet 
darbiriiiiką tikras priet elfus. Tre
cias kalbgjo gerb. kun, V. Tašldi- 
nas iš Norvvoodo. Jo žodžiai pra- 
skambėjo. sckanetai. Girdi kun. 
Kemėšis kalbėjo j jūsą širdis, ad
vokatas Šalna kalbėjo į jūsų, pro
tus o aš pakalbėsiu Į jūsų keše- 
niv.Sv Jisai..aiškina, jog 'koopera
cija tik tuomet gerai gyvuos kuo
met turės gerą ir sąžiningą vedė
ją ir vartotojai tavoms pirks už 
gatavus. 'Taipgi su savim turėjo 
kooperatyvišką konstituciją. De: 
stokos laiko nieko apie konstitpen 
ją neaiškino, bet kad tik susitvar
kysime šiek tiek, tai ragino tuo- 
jaus priimti konstituciją ir ją pil
dyti.ir teipgi pasižadėjo, atvykti Broiuhvay, Sotith Boston, Mass.

1 "l1" '.'■'.Į,; ' m---------

DR. JOSEPH WEINREBE |j
90 Huntlngton Avė., Boston, Mass. I 

Meibclnos Prąfesorlus Universitete. | 
Specialistas kraujo, skuros ir Slapu-į 
nio ligų, taipgi romatlzmo. Kalba len
kiškai.
• Ofiso valandos: nuo 2 iki 7 vakare. 
Petuyčloml Iv nedaliomis priima pa-Į
gal sutarti I— ___________

Telefonas Bark Bay 0379. Res,•■Ros, II
°30T~B~ __________ ■ I Tel. Brockton 5112-V.,

PARSIDUODA toniko išdirby s-1| (Kampos Broad Street)

tęs dalis, Esame trys dalininkai, m Main. St., Montello, Mass, 
tai turėdamas kitą biznį pardiio- 
du. Kurie norite pasipelnyti, 
malonėkite kreiptis pas Maxim 
J. Oouble, 163 Atilos St., Brock- į 
ton, Mass. (16)1

KAMBARYS ANT RENGUS
KAMBARYS ant rentlos. šviesus I 

lmnibttryš Dorchesteryj. Komunikacija 1

d -

*

• Tel. Su. Boaton 270

J. MAGŪONEIL, M. D.
[ CtoHNM HttikolteM 4r

Duso Valaubob:
> Rytais Iki 9 vaL Po pietą nuo 1—8- 
J Vakarai* nuo 6 Iki 9, 
į 6M Broftdw»y, So. Boitoi.

clarbiiiinkiį reikalus, o ypač apie I su Bostonu tnmtoht ar ktum gera. ®ffi®<8ffi©ffiS©©©ffi©®©©®®©©©©©©ffi©

J ’ nėra, laivpft
tokį tilc vefaĄjgalvoj tėra, Patar
tina L. D,- K. S. nariams skaitliu-, 
ginu lankytis ant susirinkimų ir 
įsigyti visiems po serą, nes ta y- 
ra mūsų šventa priedermė. Ir sa
vo draugus paraginkim tapti L. 
D. K. S?, nariais. Kitose koloni jo- 
se matytis taip. skaitlingai kuopos 
auga, • o pas uitis tai nei iš vietos 
nekruta. Dilgėle.

Sužinot
ijf<toilr|Įsij.ui;4ji1j . j - | ;

PARSIDUODA TRIjy f
> ŠEIMYNŲ NAMAS!

Jokių iitorglglų nėra. Savininkai — 
Jakavonis ir Ambrazleirė paims visą 
movgičių, Kaina. $4,000, Adresas: 

TAMAS JAKAVONIS, 
dOt^Atlrens—Sfcr----- ttoz-BostonT^MasšK

- , , • ' C1C>

N AMAI--M0RG1ČIAI
Parduodu namus ir parūpinu 

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

A. F. KNEIŽYS, 
491* Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. S. B. 0770

Vv jr ■•.; ' \į TėL So. BMtouW į 
r LIBTUVYS DANTISTASDR. M.V.CASPERJ

(KASPARAVIČIUS)' ( 
Laikinai perkėlė ofisą po lfa i 

420 Bboadway, So. Bobtoit, MAm. į 
. Ofito Valandai: 

Nhq 10 liet 12 :30 ryte ir nuo 1:10 j 
e ir nuo 6 :331kl 9 v; rak, ' 

Ofliaa uždarytas subatoa vakarais į 
Irnedaliomis. ų.

VARGONININKAS
1’lrnms fclesoš .vargonininkas .ieško 

vietos didelėje parapijoje. Jeigu ku
riam klebonų yni reikalinga, tai 'mel
džiu atsišaukti. 350 So. Iteed-Sh, Mt. 
Carinei, I’a. • • ■ (13)• - z*

18 Metą Sotith Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
•99* W. BROADWAY 

VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 k vai

.Nes/EnglAndCoke yra geriausias Coke ir yra 
geriausias namui kuras. •' 

N^InciandCoke;• yra kietas ir pilnas, šva
rus ir sausas neturi pelenų. 

NevEngiandCoke gražiai sulaužytas, kad bū
tų- paranku ji vartoti. 

MA^Ir-DIDESNI^-MDELI 

New England Coke 
111 DEVONSHIRE ST., BOSTON, MASS. 
Main 8532 “ —TELEFONAI— Main 2723

J LINIJA 9Bioa<W* NevYnk.NYI
• . tiesi 11 r“-------  “ "kKELIONEI 1d

v

ANT PARDAVIMO
. PARSIDUODA KETŪRiU RUMU 

FORNrCiAI, Gali ateiti, pasipirkti Ir 
gyventi. Fornlčial labai geri. Be kit
ko yra ir pianas. Parsiduoda pigiai. 
Galeč ir parandavoti. .Namuose visi 
impruvmenttil.

■ Adresus:
O. ROMAN,

78 Morton Avė., Medford, Mass.
Kc’lrąilfa. Ant Sullivan Sąuare imti 

Clatendon — Winter HĮU—Broadvvay 
karų.. Išlipti ant Ball Sąuare. C'ht lil- 
le kas pasakys, Lur mano vieta.

Paleškau Kazimiero Majausko, ki
lęs iš Eržvilko.parapijos. Dar prieš ka
rą mokinosi Valparatso Universitete, 
paskui gyveno Cliicagoj ir apie Chiea- 
go. Pats ar žinantieji tepta neša 
“Darbininko” adresu 300 Vk Broad- 
Avay, So; Boston, Mass.

f LIBTŪVIS GYDYTOJAS IR & 
g CHIRURGAS. . g
1 50CBROADWAY, g 
f SOUTH BOSTON, MASS. g

S (Kampas G St Ir BroadwayJ @ 
g VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9 g

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

BOSTON, MASS.
A______

Baieškau PIMpo Juzuno. Gyveno 
Akron, Ohio. Jis' yra palikęs žmoną 
Lietuvoj Mažeikiuose. žinantieji te
pranta. “Darbininko” adresu •• BGG W. 
Broačbvay, So. Boston, Mass. •

4

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Buildjng. *
294 Washington. Street V 

BOSTON, MASS.' *
Valandos: 9 A. M. Iki 5:30'pJ&' ’ 

Gyvenimo viefa
10 Wistthbof Stbeet, Ea.st Bostoh 

Tel. East Boston 152-^-
• • ■ TeL Main 2483

PIRMININKAS — VIncąs Zaleckas, 
81 Mercėr St, So. Boston, Masą, 

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

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

FIN. RAŠT. — Juozapas Vinkevičlus, 
906 E. Bbvay, So. Boston, Mass. 

KASIERIŲS -r- Andrius Zalleckas, 
807 E. 9-th St., Sq. Boston,. Man, ■* 

MARŠALKA— Aleksandra Jalmokaą, 
115 Granite St., So. Boston, . Mass, 

D. L. K. Keistučio dr-j a laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmą nedėl> 
dlenį kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washlngton. St, Boston, Mass., 6-tą v, 
vakare. Ateidami drauge Ir naują na*

J* prirašyti.
- •

JONO EV. BL. PA8ELPINE3 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

. ADRESAI.

su savim atsiveskite prie mu«ų dr« . 
Toa prirašyti.

JLJEPO JEL I
VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR

, TIESIU KELIU
Lietuviai važiuojanti j Pillavą aplen- 

/ kia lenkų juostą (korldorą). Visa trečia kle- .
■ sa padalinta į kambarius ant 2-jų, 4-rią Ir 8-nLą 
lovų, * . x

SPecijaliflis Kalėdą ISpIattftimaUB S. S. ESTONIA . .Rugsėjo 5
S. S. LITUANIA ... j. .., .Rugpjūčio 19 
Iš New Yovko ir Bostono l Hamburgą ?103.50, 

T į Pili tavų 3103.50, } Libavą ar Memeli 107.— 
Iš Bostono J New Yorką per Fiįll Rlver Liniją. 

Kreipkitės orte vietinių agentų.

'PIRMOS RŪŠIES BARBERNSi 
g Nukerpame plaukus vyrams, mer-^ 
© ginoms ir vaikams;
® Turime visokių, kvepiančių tonl- 
g kų plaukams.
®‘ Ateikite ir persitikrinkite, aš ti- 
g ki'u, kad busitė patenkinti, 
j- C. S. B AB E N 
1116 DORCHESTER AVENUE 
| SOUTH BOSTON,.MASS. 
g (PRIE ŠAT BB0ADWAr TUNELIO)

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

yiCEPPIRM. — Kazys Ambrozas,
492 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

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

FIN. RAŠTININKAS — J. Švagždys,
171 W. 5-th St, So. Bošton, Man, 

KASIERIŲS — A Naudžlunar,
885 E. Broadway, S. Boston, Mass. 

MARŠALKA — J. Zalkis,
7 Wlnfield St, So. Boston, Mas& 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldienj klekvlfeno mėnesio, 2-rą vai, “ 
po pietą 6v. Petro parapijos salėj, 49S 
BL Seventh St, Soutb Boston, Man,

PRAŽUVO MERGAITĖ.
Cambridge'inje pereitų 

ketvergų prapuolė Elona 
8 inetų morgai-

BIZNIERIAI; GARSINKITĖSk Kai per <■&««} neatira.

"DARBININKE”. l”""b
■ ' U ' vnanNTBuš ' ’ " NiTSiNiToni.TO aire 
LIETUVIŠKAS SANDELIS .
«oB, >an» M, į «■ ,X*įe>,Wl
Geriausias Palangos TreJrinkoSi stn &Į1 SVGCHU1Š ItlTPJO pt^VOlttjz

bt> OOCt *: palcciparbiv (J u&b'Pvlvn Nfth ..Rupluižklų .DukVlta 35čuiibaaiiž;W5, ^- W »>U;• AUO
Trųližollų SOci patelitis «rha 6 nž>$ldO. |'paL*n-l SltrUlkių gTybll VISI KU* 

.. Žolės, sūtaisy tos nuo nervų,, ifigąsties, T'.-., " v, ,. x.. r-’ ’nuomariui .galvos svaigimo? ir iltisyse .Sli‘gG.. Paimti. 1 AiasStUdllb 
užima,,. Tai -■ yrą .Vienoj 1S ^erhiĮislų Ln'Hd naT-iPiml 'TTn«niHT • Vun 
vnėdtclnų nuo. visokių' nervų suirtmodstMs Ueneiai lI OhpiiaĮ.^ 11U 
su .lietuvišku nurodymu kam vartoti; viltis kad Tiaavs.
pakelis 85c., 3 ,V - ■ K 1 .-

. Knyga -“Diiktūriitf'Namubse*’ aprašo n. • ,' ..... —
visokius žoles lr.su daugeliu nąiuUm . TĮVT^Trmmv ,ivrAQ« 

"gų tecėptū—J$LOO. .........D .< -
Mostis.gydanti •visokius niežulius ir ■’ v

odos. isiiMinus, dežuto $2.no. Kooperatyviškos prakalbos,
Dinikuoti laiškai tėvynėn rąžyti; .tu- - ■ ■ ' ...J •,
Viskas bunu.su .prlšluMImo kdŽ'tąlsJ Briglitoųo .Lietuvių _Jvb'potąc’i-

■ • M, BUKAITIS, ; y .-į jos sRsHttki^aH^ug^ly^ą'M 
.«& HucUop Avė., Mocheater, MT« ,Wyivto prakalbomis. ^Ltępoą 23’ bųv

v -

;j

r

_v.

^y»-3

f BOSTON'Ū IS APIELINKiy BIZNIERIAMS
. Turime labai gražią sieninių didelių ir nia- 

X žų KALENDORIŲ, kurie jūsų norėtumėte^ kad y «y tokie būtų laiku atspaudinti, prašomi ateiti į. 
“DaTbuiniko” raštinę iy pasirinkti., Pasiriiild- 
mas didelis. ' . . f '

X ■ D AR B I N INK A S.
♦♦♦ 366 Wesi BraacIivayt Smeik Boston, Mass.
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AV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNEOTIOUT 

VALDYBOS ADRESAI.

Elzb. Mlelnlklenė, pirmininkė,
44 Cedar St., Hartford, Conn.

O. Labickienė, vlce-pirmlnlnkS, .
90 Sheldon Street, Hartford, Conru

P, Lablckiene, iždininkė, j ~
44 Madlson St, Hartford, Conn, 

Marijona Katkauskaitė.fIn.raŠtlnlnkU,
16 Atlantic St, Hartford, Oonn* 

R. puudzlenė, prbt raštininke,
19 Walcott St, Hartford, Conn, 

šio« draugijos susirinkimai būna kaa 
antrą nedėldlenj kiekviena' mėnesio, 
bažnytinėje salėjo.

•’»

- c

tAF AYETTE RE A LT Y GOM PAN Y
.Mes perkame ir parduodamo namus,ūkės,krautuves; ap-

> draudžiam namus, rakandus, autbmobilius, sužeidimus ir
lt- Su visais reikalais kreipkitės į mūs agentūrą ir būsit 

.užganėdinti, • ?:.’•
> ■ LAEAYETTE REALTY COMPANY

V < - . RHAL ESTATE. INSUiUNGljl ’ <

45G Magsachusetts Avenue, • .
VINDAŠ j. DEGUTIS Ir DlVNIĖLIUS F, SIROKAS, baviuiiikiit.

t

l

i

>

t. .

<t

i . (APDRAUDIMAS) J 

Į Imant Insurance (Apdraudi- j 
r mą) nuo ugnies ant namo arba | 
i automoblUaus nelaimės ir pavo- J 
j gimo al’l>a sumuSUno krautuvės |; 
| stiklų, tėmyklte idant apdraus- j 
i tumėt per atsakančias- konipant-1 
| jas, Idant nelaimei'atsitikus gau- j 
j tųmėt pilną atlyginimą. Mes re- Į 
į prešcntudjanr tvirčiausias ir ge- | 
s riauslaS kompanijas Amerikoj ir j 
| mes užtikrlnam pilną atlyginimą i 
| nelaimės atsitikime. Boston’o 
g žymiausi lietuviai biznierių! ir t 

profesilonalat yra musą kUJėm s 
i * tai, klauskite JV apie musą pa- t 
j tarnavimą. ” |
I EKSPERTAI UGNIES . 1 
[ APIPREKIUOTOJAI į 
i. Apdraudžiant mumis, takan-d 

dus, ahtontobIUus.lv taip toliau, į 
| kreipkitės j nms dėl geriausio J 
Į patarnavimo Naujoj Anglijoj. Į 
į Apdraudimo skyrius po vadovys* t 

te jono k; Kazlausko. J 

i VINCENT A.JENKINS ] 
e 6 Beacon St., B«ton, Mass. | 

.r Tet Hdymhrket 5840^5841 ’ ---------------------------- ------- -.....
, . ' J no parapijos svetainei, aut B

8tn So. Boaton, Ma«k ,

•V. KAZIMIERO R. K. DR-J08 
80UTH BOSTON, MASS.. 
VALDYBOS ANTRAiAL

PIBMIN1NKAŠ — VL PaulamikM,
. 314a 8-th St, Tel. So. B. 3335—M. , 

VIOE-PIRM. — L JaruŠa,
440 E. 6-th St, So. Boston, Moto.

PROT.RAST. — .AJanušonis, : 
1426ColumbtaRd., SiBbaton, Mala, . 

r RA&jV — K. KlSkl^i
; 428 E. 8-th St, Sn. JBoeton. Mm
; i«DINlNKAS— D. Švagždts,
i 111 Bowū SU So. Boston, Ma»k 
[ū TVARKU ARIS

‘ 898 E. Flfth st,- So. Boston; Mato, .
^ DRAUGUOS anraSaa relkale—

866 Broąthvay, Šo.Boaton, Hm • 
Draugija savo aualrlnklniUi laiko S-ri 
ntdėldieią kiekvieno Mtaebto v»K
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