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Org&MM Amerikot

Rymo Katalikų 'Sverta 
Juozapo Darbininkų 

Sąjungoj l *
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Katalikai turi suprasti, kad jų 
aukos ir pasišventimas dėl katali- 

"kųspaudos 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 sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 

' rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiai&iu už
daviniu.
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NAUJA ŽIBALO
. VERSMĖ.

Alerąndf^ La. Visas 
miestelis Urainia didžiame 
sujudime. Iš vieno šulinio 
prasimušė žibalas ir srovė 
muša 50 pėdų augščio.

NEGIRTA KARININKŲ

San Francis cq, Gal. — Iš 
Japonijos sugrįžo 'D-r. David 
Stare Jordąn. Jis sako, kacl 
Japonijos valdžia-.iš mokyk
lų pašalino tas knygasr-.kur 
be. saiko garbinama karo pa
sižymėjusieji didvyriai.

c>
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Bereitą subatą Japonijoj ištiko toks žemes drebėjimas, kokio nie
kui* nėra buvę rašytos istorijos laikuose, Ta nelaime ištiko vietoje, 
kur guli Japonijos sostine Tokio’ir to miesto pajūrinis uostas Joko-

• hama. < —
Subatoj žemės suvirpėjimų buvo 216. Didžiausias drebėjimas tę

sėsi per Šešias minutaS. Sekančių diena sudrebėjimų buvo 57.
Šito žemės drebėjimo pasekmės neapsakomos, žmonių žuvo a-- . ■ * 

pie 500,000, o gal ir daugiau. Be duonos ir pastogės liko keletas mi
lijonų žmonių.

■ žemei drebant griuvo namai. Trūko gazo ir vandens dūdos. Ga- 
zui pasileidus į keletą minutų yisas miestas atsirado liepsnose. O

• vandens dūdoms trūkus nebuvo galima vandens gauti gaisrams ‘ ge-. 
sinti. Todėl kad išgelbėti dar neužsidegusias dalis miesto aplinkui

_ buvOįnąmituojąma namai, Jęad ugniai kęlįąjuzkirstLE
a . -■ ' .•

Jokohama nukentėjo labiau, negu Tokio. Jokohamoj likę vos 
du sveiku namu.

Tokioj imperatoriaus palociai buvo užsidegę, bet imperatoriaus 
šeimyna išliko. Vienok nemažai.iš imperatoriaus giminės yra žuvę.

Tokio j griuvo visų laikraščių namai ir nei vienas laikraštis negaH 
išeiti. .

Bestelėjo ir Imperatoriškas Kotelis, kurs taip pastatytas buvo; kad 
atsilaikytų prieš žemės drebėjimą. Buvo statytas. Amerikos inži
nierių ir pagal naujausių būdų. Buvo statomas taip drūtai, kad jis 
stumdomas .negriūtų, nors slankiotų kaip laivas ant jūres. Buvo apt- 
rokuota, kad jei ir po tuo hoteliu žemė plyštų, tai to kotelio nepeiu 
plėštų,. Hotelis kainavo $3,000,000. Pagal .naujausių žinių tas hote- 
Tis išlikęs, tečiau pagadintas.

Komunikacija telegirafu ir telefonu tuoj buvo pertrauktos. Su
sinėsimas su kitais punktais galimas tik bevieliu telegrafu;

Pinigais apskaitant ista nelaimė atsiėjo arti penkių bilijonų dole
rių. - -

Keletą salų prarijo jure. Tarp tokių, yra sala Enošima, kuri 
žinoma buvo savo gražumu ir kur daug- turistų vykdavo. Keletas sa- 

. ’ lų naujų iškilo iš jūrės. .
Laike nelaimės ant Jokohamos ūžtelėjo jure ir daug žmonių pri- 

gėrė, Laivai uoste buvusieji nukentėjo, o du laivu nežinia kur din- ! 
go. Keletą karinių laivų milžiniška banga sviedė ant kranto ir ant 
jų ištiko ekspliozijos,

Jokohamos dokai tapo sudraskyti.
Tokioj namų sugriauta arba sudeginta apie 200,000.
Griuvo arba sudegė Amerikos, Francuos, Italijos ir Chinijos 

ambasadų rūmai.
Truks mažiausia porą metų iki miestai bus atstatyti.• *•
Tokioj gyventojų buvo 2,000,000. Nelaimė nęapsirubežiavo vien

. tais miestais, o griebė ir tolimas apielinkes,
Tokios kalėjime buvo apie 1,500 kalinių. Tarp jų buvo ir ko

munistų vadas Saki ir‘jo sekėjai. Kada pasirodė, kad kalėjimui grę- 
sia gaisras, tai kaliniai buvo paleisti. Nežiūrint j tokias aplinkybes, 
atsirado, daug, piešimų ir rubavojimų. Valdžia paskelbė karo stovį 
ir pastatė daug kariuomenės.tvarkai palaikyti, .

•Tokioj gaisrai baigėsi panedėlio vakare.. ; . .
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NAUJOS KASYKLOS.

Eiselb'en, Vokietija.—Sak
sonijoj atidaryta naujos au
ginį kasyklos. Kai francū- 
zai paėmė Vokietijos Ruhrą, 
tai vokiečiai neteko didelių 
kasyklų. Todėl dabar reikė
jo- surasti naujų kasyklų. 
Naujos kasyklos 
Hartz kalnuose.

rastos

DEPORTUOS UŽ NEMO
KĖJIMĄ ANGLIŠKAI

•r

■Chicago, III. —-Vienas ita
las vardu J. Greco buvo su
areštuotas už netvarkų na
muose. Kadangi jis išbuvęs 
šioje šalyje per 25 metus, ne
išmokęs angliškos kalbos, ne
tapęs piliečiu, tai teisėjas 
William E. Holander atida
vė imigracijos žinybai jį de- 
purtuoti.

PARAMA KOLEGIJAI

Portland, Orė..— Centra- 
lč Darbo Taryba nutarė pa
remti vietos .darbininkų'ko
legiją* Kolegijai, reikia $1,- 
500, kad galėtų tęsti mokslą 
ateinantį, metą. Tą sumą su- 
jdarys unijų nariai mokėda
mi po M kas mėnuo. Jau 
du metu sukako^ kai vietos 
darbiiiinkai įsteigę kolegiją*

i piDELES RIAŪAĖS.- .

Kuklųksai b’uvo surengę su
sirinki nią, kuriu apie 5)000 
pašaliečių? norėjo įsibriąuti. 
Ištiko baisus; v siimišimąs. 
Vietos policiją negalėjo nie
ko padaryti, tuoj pasišaų- 
kė iŠ Trentmio paraniosv pa
šaukė gaašcminkųs, '
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Mažiausia 500 svetimtaučiu žtivo. žuvo Amerikos, konsulas suy-1 - r

žmoną ir Francijos generalis kons 
moj francūzų pjiegiauda, kur 16 >

ulas Jokohamoj. Griuvo.Jokoha- 
seserų globojo 160 vaikeliui Visi

■i ŽUVO, .

JUZ UŲ iHUIlllį Jluu ĄUJKIUo IUdiVB 

šventasis Tėvas pasiuntė, gilios
Lti IlULIJ.Uo- V UlI*vWĮlvD* . 
užuojautos telegramą japonų tau-

v
■ ■!

tai* • ■ . y . •■■ ! b •. ■
Suv. Valstiją prezidentas. Coc»lidge atsišaukė į Amerikos pilie-

r • ciuš .aukuoti japonams per Ameriki)s KauaonąjĮ Kryžių. •
- Mąssąchųsetts vaistuos gub* <3ox išleido proklemaciją raginau-

čią aukoti, uukentejusiems japonar
. v.- . ■:

na. ■ v-.-. ‘ i;. • ■
■ ■ t- . Gausi Amerikos parama gaben,ama karo, laivais. , w: . .

' ■ ■ * *
r':- x New Yorke areštų už girb Nmv Yorke nuo švaigalų

fb ■ 'tavimą 1922 nu fntvo ii,403, lųiųinuodijo 1922 nn 274 žmo-
i.

o 1909 m. tokių areštų buVo nes, o 1909 pi. nusliiliodijo
.25,382. ;'V 533. j. ;J •'■■

nįm W didelių riaušių ml 
nios išsiskirsto.:; y.
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KET VERGAS, RUGSĖJO 6 D
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ITALUAŠ PAGROBĖ

. sĄią. ■
• ----- ųp ■ ■- - - - - -

■■■g 1 .

Italijos vyriausybė ener
gingai pradėjo veikti prieš 
Graikiją. Negavusi užgana- 
padarymo už nužudymų ita
lų komisijos (narių, Italijos 
laivynas buvo pasiųstas pra
dėti veikti. į
.-Pirmas dalykas italų karo 

laivai' ėmė f bombarduoti 
Graikijos salį Koriu.’ Laike 
bombai'davimb ant salos už
mušta apie 20 žmonių. -Ant 
salos išsodinti žalų kariuo- 

rnenė;-Italįjosi valdžia, .pa?, 
skelbė valdysianti salų tol, 
kol Graikija užganapadarys.

Graikija atsišaukė Tautų 
Lygori. ‘ '

.Tuo tarpu Graikijoj ir. I- 
talijoj verda agitacijos vie
nos tautos prieš kitų. Itali
joj nukenčia Graikijos kon
sulai/ o Graikijoj nemažiau 
nukenčia italų , konsulai.

Italijos valdžia nenorį Ly
gos įsikišimo. Mussoliui sa
ko, jei Lyga trukdys Itali
jai,, tai ji ji išstos iš Lygos.

KAITROS.

Helena, Alont. —- Rytinėj 
Montanoj užėjo didžios kait
ros. Temperatūra siekia-100 
laipsnių.

sta. Tečiau atėjo žinios apie 
tai, kad visose plieno dirb
tuvėse jau įvesta 8 valandų 
darbo diena ir niekur nei 
vieno darbininko nepritrū
ko.

. KAUNO KRONIKA.

»

UŽ NEMOKAMAS 
KNYGAS.

Greensboro, N. C. — Dar
bo Federacijos . valstijinio 
skyriaus suvažiavime priim
ta • rezoliucija, reikalaujanti, 
kad viešose mokyklose būtu 
vaikai aprūpinti nemoka
maisrankvedžiais. b M- .

NEPRITRŪKO
DARBININKŲ

Ne w Plieno kor
poracija .priešinosi įvesti 8 
valandų darbo dielią, šaky- _ 
dama,. kad darbiniiikiį truk- $ 125.00;

BEDARBIAI CHICAGON

■ Chicatjo.. — Į šį miestų at- 
: važinė ja daug bedarbitį iš į- 
vairių pramoninių centrų. 
Iš Akron, O. roberiuių dirb
tuvių nuvyko Chicagoii kele
tą tūkstančių darbininkų, 
netekusių darbo. Nuo farmų 
darbininkai ir-gi ima grįžti.

5
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DAUGIS SUBANKRŪ- 
tys: . '> * . 

/ IVaSliington. — Agrikul
tūros sekretorius AVallace 
skelbia,, kad dėl menkų kai
nų ant ūkio produktų tūks
tančiai farmėrių • turės šu- 
bankrutyti. Dėl pagelbėji
mo taimeriams, sako, reike- 
tų papiginti jų produktų 
gabenimą geležinkeliais.

APIE DIPLOMATINIS
• PERMALS. \

Einą gimdų,:;būk' Bi
zauskas, dabartiiiisatstovas 
prie Antikūno; KyiĮie, esąs 
paskirtas Lietuvos, atstovu 
AVąsįujgtoney Gerbč Čar; 
nerkis keliamas į Landūną. 
Šaįoriis žadeįkts kbnšu* 
lu Chicagoį. .y y e. 
k iįetlL IC, Bizauskas yra

kurie trikščiemiš demokratas.. . Y- 
riaųšininkus apipylė vaMė?;i^uvęsšvkHmoxųinįstorm. 

Bnypyieinispirmutnuų atei
tininkų organižatorius, b

— Žydą betvarki Miesto 
sodne. Liepos 28 d. Miesto 
sodne buvo žvdu vakaras , le fc: , ’
(baliusį). Gi 29 Liepos eida
mas pro šalį sodno užėjau 
pasilsėti, pasigerėti grožiu 
gamtos“ ir grynu ryto oru 
pakvėpuoti. Tačiau nuste
bau įėjęs pro vartus; tuoj 
akvsna metėsi didžiausia ne- u
tvarka: visi suolai ir sėdynes^ 
buvo numindžioti, supurvin
ti ir net sulaužyti. Paėjau 
.iki miesto teatro kur dvi 
kliombos, gėlių prisodintos 
ir čia buvo tas\pats, aplink 
geliąs kur buvo graži žolele 
buvo į juodžemį paverstas, 
aptvaras nutrauktas. To
liams priėjau prie orkestro 
vietos^, ten vėl, kiek buvo suo
lų. visi sulaužyti — į mųdžių 
(malkų)■ krūvą paversti.

Nesupratai! kas . či<-per 
muštynės buvo, kas sodą pą- 
vęrfe į mėšlyną* tPąmačiau 
sodą valant tris vyrus įr pa= 
Idausiau—■ kas tokią netvar
ką iscįnė padarė; Man atsa
kę, jog žydų balius buvo. Ge
ro gi- ir baliaus būtai • Tai 
neleistina! f Alums miestas 
reikia kaip įmanant tvarky
ti, taisyti o mesųiuddamę jį 
tęvšti skydams t Taip negalų 
nnu ' Valdyba puošiajšodus* 
n pašai iečiai naikina.

(Kaitnb “Laisve ’
♦ ', ’ ■*
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Vakarinėse valstijose, didžiojoje Cbieagoje ir jos pla
čiose apielįnkčse žmones myli - Glaibniinką ” ir laukia'jo, 

į mūsų kooperacija, nes per toli nito jų tosios kooperacijos 
biznis, ir jiems sunku būtų jį prižiūrėti ir kontroliuotu : 
Tad didžiuma MDarbininkoM prietelių rėme musų laikraš
tį, aukodami į laikraščio gerinimo fondą. Štai aukos dar 
iš trijų kolonijų: Barine, Wišc. $14.15; Kcnosha, IP7m 
,'$18.15 ir Cicero, III. $12.08, Aukojo šit* asmenys: po $2*00: 
Kum S, Bistrajis, K. Kareekięne ir St. Vlįačlpa; po $1*00: 
J. Ugėnas, Stasys Urbonas, Benį. Vaičkus, Adomas Si
manavičius, Alek. Kumpis. Antanas Žviuys,. SinnSugin? 
tas, Leonas Tau Janis, J. Steponas, B.AIockaitė, J. Kės-’ 
minas, S. l/inigis, R Ausys, AI. Milikafiskas, K...Zgrun- 
da, I’. Kodis, K. Mikėnas, O. Grucaite, J. TraŠkelis, P. 
Stricka, V. Boloiiaviče, Kaz. Goštautas, Aleks. Zakaras, 
M. Simanauskas. ■ Po '50e. aukojo: Kaz. Vietą, Jok. Sima
navičius, J. Tainokaitis,. J. JiizėnaS, B. Kasarauskienė, 
Ant. Ruikis, Jonas Paulauskas, Jonas Budnikas, P. Pet
rulis, Vai. Petrošienė, Kat. Nedvaraitė.Smulkių.$7JB8. 
IšV]so’$44.38. '’r ‘ - . v • ■ y—<

* ■ ■

Tečiau ir vakaruose atsiranda mylinčių ko-operacijos 
idėjų ir nebijančių rizikuoti dėtis į darbininkų kooperaty- 
vę spaustuvę. Nuo rugpjūčio 8 d- iki rugsėjo 1 d. naujų. 
šėrinįnkų įstojo į kooperacijų 11. Jie paėmė 40 Šerų. Įš 
jų gauta gatavais pinigais $75.00. Bonais ir.paskolomis 

-t

.. t. ._ . .......................... ......... .*!**,»*i!r

Rugsėjo 1 d. 1923 m. L. D. K

Šeriiiinkų......"............
Šerų parduoti^....

Gatavais, gauta .......................
Lieka skolingi ....... ...........—...
Bonų ir paskolų kvitų ........ ...

•^.<b'BL",T **■* - 4t‘

Išviso kapitalo sudėta ,

STREIKAS FRA SI D ĖJO.;

Angliakasių streikas pra* 
aidėjo pereitų subatą. Penn- 
sylvanij os gub. Piucliotb t tu*- 
pininkavimas negalėjo už
bėgti streikui kelio. Streikas 
eina, bet derybos, irgi tebei
na.

Geležinkelių kompanijos, 
kurios gabeno anglim ėmė 
atleidinėti darbininkus, nes. 
neturi ką gabenti.

r Angliakasiai, išėję strei- ’ 
kan. dirbinėja apie savo na
mus, kaikurie ieško darbų * 
kitur.

iVngliakasiai tiik, kad de- • 
rvbos ilgai nesites.ir bus su- 
sitaikvta. *

Birželio mėnesį. A m. Riy • 
vienytų Valstijų bankuose 
depozitų buvo $171101X000^ 
000. '

l v *

LITAI! ___ LITAI!
Kiekvienas lietiirys ar lietuvaitė tankiai atsimena sa** 

vuosius Lietuvoje ir tankiai juos sušelpia’ pasiųsdami 
jiems dovamyMitais* ' \ ’ '■ ’
\ “Darbininko’ b raštinėje pamint imas litais yrn daug 
parankesnisyįr greitėsids negu kur kitur; Tai pgi litų kur*, 
naspa pigesiųs* Taigi ar neverta kreiptis pas ^Darbiniu* 
ką”^persįmitiine Lietuvon savų guninūū> dovamiA .i • 

• . “Darbuunkas”.perlaidų pardavhne Jau 5 
kaip, tarnauja savo broliams ir iki šiųl viskas eina kuoge* 
riausuū Yra?tikimasi* kad ir,ateityje kiekvienas darbinim 
kas kreipsis- pas skruostu ir gaus tėiinglmįsĮ visame pa*. 
tarnavimą.’* . . . ' ' ' ' . J ‘ •

'■ Klausdami iuLirmūęijų gr pinigų, kalnų visuomet ad* 
Tesueikite t.- ■ ■'• M /'by b

; ..y'-’ ,bDARBININkAiS,’ : V, _
W Wešt BrųacLvay, >. ; b , BoutK iMistmu Alask v

g&nsite greitų ni^Siidų atsakgmąj
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"DARBININKAS”

LlTIUASIAJY TKr-WlEKLY Patiol 
\ Pnbllslied ęvery Tueaday, Thursday, 

Batorday by Sr. JoflKPH’e Lith- 
f

I r
į. /VJMUlt R. C. Associattoit o» LAbob, 
U *

•‘Mntered Becond-clasa matter Sept. 
. 12, 1915 at ttxa post office at Boston,

M&js., ttntfęe the Act of March 3, 1879.” 
MAcceptanc5 for malllng at ipecūtl rate 
Df postage provlded for ln Sectioi; 1103. 
Act of Oct. 8, 1917, uuthorleed ėu July 
12, 1918.”

Raišti
■ Vterly $4.50

l’orsrtgn curmtrlea yearly ....... .$5.50

,'R^p. 25 d. “Dari min
kė,” rašydami apie mūsą 
Federacijos kongresą, išdės
tėme savo pažiūras į Ameri
kos lietuvių katalikų s.mty- ■v
kius su Lietuvos valdži i bei 
arti valdžios stovinčidmm or-. 
ganizacijomis. Rašėme1, bet 
ne viską parašėme. lodei 
kai-kas gali padaryti išva
das,- būk mes.rengiamos boi
kotuoti ‘ Lietuvos valdišką
sias sferas. Vienok* taip nė
ra. Kai mes sakome, jog ne 
privalome valdžiai duoti at 
rinkti kokių aukų, tai tuorni 
dar nepasakome, kad nerei
kia mokėti, jai mokesnių ar 
eiti valstybiniąjmreigą, Mū
są . nusistatymas valdžios 
link nėra nei bolševištinis, 
nei -laisvamaniškas. Vi sti ek 
kurios partijos atstovas bus 
.į Vašingtoną atsiimtas, vis 
tiek kurt partija teisėtu ix. 
demokratingu būdu va kirs 
Lietuvą—vistiek mes ragiu, 
sime. ne vien valdžią, bet ii 
visus piliečius teisingai ir su 
pasišventimu eiti valstybinės 
pareigas. Darbininkų lai*, 
kraščio nusistatymus . turi 
būti iš esmės valstybinis, nes 
priešvalstybine anarchija 
daugiausia nelaimių neša 

.. kaip tik darbininkų klasei.
Tai gražiausia rodo Rusijos 

* pavyzdįs, .kaine iš betvarkės 
labiausia pasinaudojo ap
gaulingi bolševizijos speku
liantai, bėšimaudydami al
kanų darbininkų kraujuje. 

/ Tad mes skatinome ir ska- 
* tinsime visus piliečius šaše 
ningai mokėti valdžiai teisė
tus mokesnius, o reikale — 
skolinti jai ir sutaupytus sa
vo centus. /

- /
Ąfykesniai riana, v aukos

■ — kita. .

< Vienok aukas mes griežtai 
skiliame nuo m okesnių. Au
kos reiškia, ypatingą nuošir
dumą, draugiškumą, gi mo* 
kesniai tai paprasta visų pi- 
liečiu vAlstybinė. priederme, 
.Friedermes mes pi klyk ihie, 
vienok nelengvu mums ture- 

ZS? ti nuoširdžią santykių są vai- 
diškomis sferomis, kurios ig- 
noruoja Amerikos lietuvių 
kataliką balsą ir .nededa visi^ 

XX pastangų į tautines kutturoš 
įy tyMį. Jei valdžia pakan- 
/"ė karnai neįvertina .Idlltui'iiito 

dąrbo, kaip mokslas, mo
kyklos, studentams - stįperv 
di jos, tai kultūringoji visuo-
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meiies dalis pati turi ton šii
tui nukreipti savo pastangas 
ir aukas, kad nors taip už- 
lipdžius valdžios paliktas 
spragas.

J ei tikrai ir rimtai siekia
me tautines galybes, tai pri
valom tčmvt i, ■- kad Tautos 
ūgis pasireikšt ii * visomis 
kryptimis. Jei valdžios sfe
ros pirmon vieton stato tuš
čią politikavimą, o antron — 
kultūrinį darbą, tai šviesi ir 
demokratinga visuomenes 
dalis privalo pirmon eilen 
pastatyti valdžios užmestus 
tarinis. Nuvarginta Lietu
vos liaudis labiausia kenčia 
dėl stokos sąžiningą, moky
tu vadą, valdininką, moky- 
4oją— ekonomistą — o. ydl-, 
džią ją gaminimu., labai ma
žai rūpinasi/ tai lai tiiomi la- 
biaiisla susirūpina mūsą 
Tautos Fondas ir kitos orga*- 
nisiacijos. Nei truputį vals- 
tybingmmū nenusidesime jei 
valdžią remsime teisėtais 
mokesniais, o savo aukomis 
gaminsime Lietuvai galin
gus protus ir sąžiningas Šir
dis, kad greičiau išeitume iš 

•“Egypto nelaisvčsZ^

I

.“Perth /ifuboy, N.' J. 
Rugp. 30. — 5,000 minia šią
nakt įsiveržė į Ku-K|.ux-- 
Klan susirinkimą Odd Fol
io ws‘salėje, 75Upolieistai ir 
150 ugnegesią neįstengė at
stumti minios srovės, kuri> ■ ■ 
šturmavo rūmą.”

Tai yra mažutė ištrauka iš 
kasdiėuinią žinią, kulių 
angliški dienraščiai nuolat 
talpina apie ^slaptos kliuksą 
organizacijos veikimą.

Kas tai yra Kliuksą orga
nizacija? Tai yra slapta 
siaurapročių* fanatiką orga
nizacija-, kuri,. piniginiais 
interesais besivaduodama, 
nori brutale prievarta išnai
kinti Amerikoje visus ne- 
angliškai kalbančius- ir ne- 
protestonus piliečius. ■ Kai- 
kas lygina; Kliuksus su Ita
lijos fašistais. Bet palygini
mas visai nevvkęs. Fašistai 
— smulkios buržuazijos •_ ir 
net darbininką nedemokra- 
tinga’, bet labai inteligentim 
ga‘ ir be religinio fanatizmo 
organizacija. Kliuksą • yra 
mokytą, bet neišauklėtą, da
linai psichopatą. 'Tai žiauri 
kapitalistine ’ ovganizacija, 
pasiryžusi, smaugti kiekvie* 
uą laisvesnį žmogaus* žygį. 
Ją galima, lyginti prie buvu
sios carų “ochvanos,” dabar- 
tinęs bolševikų “cekos” arba 
lenką žandarmerijos.

Kliuksi j fanatizmas 
griežtai aiitikrikščioniškas, 
ją pasaulėžvalga materia
listine, ją taktika. — brula- 
lūf Jų argumentai kumš
tis,, revolveris^ ysmalos bač
ka, Per kelius pastaruosius 
metus pradėjo thųkįai degti 
katalikų mokyklos ir bažny- 
šios,. Daugelis už titf kalti
na Kliuksus/ Daug nekal
tą žmonių Kliuksai primu
šė,' piilumkino k net užmu
šė. Jie smarkiai kabinasi ir 
prie clarbininkiĮ organizaci
ją. $avą darbais Kliuksai, 
gdc^ląhaį įkiro jo* net ra-

.. - .„m ■ - - -
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miausiems amerikonams. 
Dabar-gi, pasirodo ir Kliuk- 
sams neberamu mitinguo.ti. 
IŠ "kantrybes išvesti piliečiai 
pradėjo prieš Kliuksus var
toti tas pačias priemones, ku
rias jie vartoja prieš ramius 
ir laisvę mvlinčms ameriko- 
mis. -v Ir Čia pasirodo, jog 
lazda turi du galu.

Kliuksai.. dedasi 100-to 
procentu amerikonais, nors 
iš tikrųjų jie yra prasčiau- 
slos rūšies tautiečiai, nes jie 
mindo po kojų elementarius 
laisves principus, kuriuos 
skelbia garbinga šios šalies 
konstitucija. Kliuksai pat
irijotizmo mokina žiauriau
sia* prievarta. Jų ifiedicina 
-takbizūrms^JLhikarvisu^ 
nė pradėjo kliuksus gydyti 
ją -pačių pagamintais vais
tais, Gal ir-pagydys.. . Ži
noma, mes nesame jokią 
peštynių ir rieteną šalinin
kai. Mes griežtai stovime už 
geruosius laisves- ir lygybės 
principus, kuriais besiva
duojant gali- gražiai sugy? 
yenti Įvairios tautos ir tiky
bos vienoje demokratingoje 
respublikoje. Ir be Kliuksą 
nuožmios 'akcijos mums A- 
mmikos laisves ir tvarka 
.daug gražesnė bei- malonesne 
išrodo. Per kelis metus- fa
nai ikai ir šovinistai sėjo ve- 
ją, j>.£įabai* jau pradeda aud- 
rA pinuti. 'Daugely Ameri
kos miestelių įvyksta visuo
menės susirėmimą su Kliuk
siu gaujomis. Civilizuotoje, 
šaly piliečiai mušasi, drasko-

(Tąsa) ‘ '
Saulute jau galėjo leistis, 

kada mudu su Šabu lengvu, 
žingsniu važiavome tarp ber
žynėliu, karklynu, pasukda
mi į vieną tai į kitą pusę ke
lio. Kelias visai pablogėjo, 
arkliai slizgainuoja, stumdo
si, tekiniai aplipę juodžemio 
kepsnūmis. Važiuojame var
gingai, , abu esame be ūpo, 
lietus tik pila, visur varva, 
faška. Aikliai nuvargę, ką 
tik koja, už kojos velka. Nė
ra vilties toliau važiuoti, rei
chą pri važiavome didoką 
beržynėli, Šabas pasuko ar? 
klius į dešinę iš kelio ir su
stojo, tai antroji naktis- Hi-’ 
biro tyrumose! Lietus vis

si, kremtasi.. Tai.jau negra
žu. Nereikia iš Amerikos 
daryli * naują Balkanų. 
Skleiskime 'šviesą,. auklėki
me piliečių 'demokratuįgu- 
mą, ?ki(‘pykime’’ krikščioniš
kos pakantos ir meilės pra
dus, o tada visu rasią pilie
čiams bus gera, rantu ir ma
li jni gyveūtf vienoj ė galingo
je Amerikoje. Juk neverta 
pamėgdžioti lenkų žandarus 
ar Meksikos žiaurius bandi
tus.

f

nepustojeilyjęs. Uodą debe
sys sukasi ore, siti? dar pik* 
tesni ir atžagaresni, negu 
anos nakties. Puola,, kan
da, kad, rodos, jie būtu šim
tą metą kraujo negėrę. *

Šita nakvynė daug bloges
nė už pirmąją. Drapanos su
lytos, šiaudai vežime Šlapi, 
viskas varva, lašA Uodai 
neduoda nei minutės ramy
bės.^Pasidirbęs šluotą iš bęr* 
žo šaką, gyriaus, nuolat nuo 
tą pįktadarią, bet kur tau, 
juo labiau gyniMus,. tuo drą
siau lenda. Vakarienė ir-g‘i 
varginga, žole šlapia, rasa 
didžiausia, nei stovėti, nei 
sėdėti, nei. kur duonos kąs
nio pasidėti. • .Ūpas abiem su 
Šabu nupuolęs. Šabas visai 
ir kalbėti nenori; burbtelia 
žodį, vėl tylą. Miškelis, vė
jui papūtus, sušlama, uodą 
‘verpetai smarkiau pradeda 
suktis- drėgname tvankiame 
ore. Oras darosi tamsus, 
debesys juodi, kaip Gimala- 
<ją kalnai, vos slenka padan
gėse, rodos tuoj užguls mūs 
kctoįvius ir pid'slėgsU'Miiitis 
blaškosi, kaip paukštis nar* 
velyje. Kam reikalinga ši
ta nelaiminga kelione! Juk- 
gi galima būtą tuos septy-

I 

I 
I.

(Tęsinys) ‘
Smuklininkas, uemėgdamas savo svečio 

šposu, ir nenorėdamas^ kad. daugiau ją atsikar
totą, ryžosi tuoj įkavžygintį jį. Todėl prisiar
tinęs prie - jo, aiškinosi niekuo .neprisidėjęs prie 
niekšišką žmonių užpuolimo ir jie, dadejo jis, 
jau nubausti už savo nelemtą darbą; Jis atkar
tojo jam,, kad pilyje nesą koplyčios, neigi reikią 
jos tailu kad atlikti įkaržyginimo ceremonijas, 
kad: visa svarba įkaržyginimo susidedanti sulig 
papročiii iš užgavimą į sprandą ir į pečius, kas 
lengvai ir pilnai galima padaryti laukuose; kad 
&wvą sergėjimo apeiga dabar jau esanti pabaig
ta, nes saugojęs daugiau kaip keturias valandas, 
o pakanką'dvieją. Į visą tai, ką smuklininkas 
pasakojo, Don Kichotas Įtikėjo ir pareiškė, esąs 
gatavas, jo klausyti; prašė atlikti ceremonijas 
kaip galima greičiau, nes girdi jei vėl būtą už
pultas, tai jis būdamas įkaržygiutas, girdi nei 

■vieno pilyje nepaliktą gyw, išskiriant tik tuos, 
kuriuos teiktųsi, .pasigailėti sulig ypatingą ją 
prašymą.

Sniukliniūkas taip- persergėtas ir surūpin
tas, tuoj išsinešė knygą,, kurioje vedė;.sąvo. gaš- 
pacĮorystės rbkundus/ .Pasišaukęs Vaiką pašvies
ti žvake ir lydimas merginą, .apie hurias:viršu
je minėta, -piieja .pas Don Kichotą įr paliepė 
klauptis.. Tuomet smuiSiūinkas pradėjo skaityti 
iš knygos, kaipo kokią maldą, laike Imuos jis 
pakėlė ranką ir paskui gerai drožė spraudau ir 
nugaron su jo paties kardu,' vis tuo tarpu nnir- 
mėdamas -iieva maldą? Tą padaręs vienai mer- 
gįmį įsakė pririšti prie Don Kichoto .katdiį- ką 
ji padare vikriai ir hiandagiai,' nors,.jai ir ki
tiems per visą ceremoniją laiką biivp sunku išsi
laikyti nuo pasileidimo juokaišr. Bet ..visus nuo 
juoko sulaikė naujo karžygiu šposai, kurią jie 
buvo imdiimikais? Dnrišdama Don Kichotui 
kardą* mergina ,ištarė f s.

upimk, Dieve, kad tu būtum laimingukar* 
žyghi. .1linkiu gev<'s klcdios kivose,”. -

’ ^Thm Kichotus paklausė, kuris- jos. vardas, 
kad žilintą, kam esąs^kplingąs-už suteildą mn-

© <

lės šimtus kilometrą trauki
niu per dieną padaryti, da
bar dar penkios dienos ke
lionės " su pragaištingomis 
nakvynėmis stovi pilės akw, 
kaip koksai .užburtas kalnas. 
Galimą abu. čionai. plėšiką 
nužudytu tapti, mus užmušę 
lavonus paslėptą šitame miš
kelyje, arklius nuvažiuotą, 
apie mūsą buvimą ir vejas 
nėpapūstų. Ginklą jokią su 
savim neturiva. Štai, manau 
sau, žmogaus gyveni mos,. jo 
idealai, puikybe; tupi, kaip 
vieversėlis ant kelmelio, at
lėkėvanagas, suleido aštrius, 
nagus į nelaimingo paukšte
lio kūnelį ir nešasi sau j ki
tą lauko galą išnardyti kau
leliu!

Tik staiga. pasigirdo ■ kok
sai šlamėjimas, sušneka ka- 
žm-kas. nepažįstamu, balsu. 
Maniau, kad jauyęplęšįkai 
artinasi, kas Sibire tankiai 
atsitinka, bet nudaviau ne
girdįs. Šalę vežiino pama
čiau nedidelio ūgio žmogų, 
su ruda barzdą, jokio gink
lo prie savęs neturėjo. Tas 
iriame nuramino,, kad jis bu
vo vienas, mažutis ir be gin
to. Maniau sau, kad jis bus 
įeičiau toks spat keleivis, 
kaip ir mudu-su Šabu. Ne
apsirikta. Tasai mažutis 
žmogus užkalbino Šabą ru
siškai: Ilgai jie tarp-savęs 
kalbėjosi, klausinėdami vie
nas antrą, kur važiuoji, ką 
veži, kame buvai? Aš iš jų 
kalbos supratau, kad tas ru
sas važiuoja ne vienai, ją e-

• ■ *
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ilji „ . ;; a?
są kelios dešimtys vežimą, 
grįžta iš Petropavlovsko į 
Nikolską, vežę rekvizuotus 
valdžiai kviečius. Kiek pa
kalbėjęs, užrukęs pypkę, ru-. 
sas nuėjo į kitą pusę, miške- • 
lio, kame ją vežimai stovėjo. 
Mano baimė nuėjo vėjais, < 
bet užmigti vis dar negalė
jau, tai uodai neduoda ra
mybės, tai arkliai prunkščia, , 
tai Šabas nuolat košėj a. Dar 
kartą akis atvėriau, dangus, 
tamsus, aplink visur di
džiausi tyla, neržiburiai nei 
Žvaigždutės nemirksi. Arti
miausi berželiai iš akių nyks
ta, juodi tamsybės sparnai 
vis arčiau prie manęs glau
džiasi. Visa gamta nuliū
dusi, paskendusi svajonių 

’baiigose ilsiasi, Terd<a jegą 
rytojui vėl pasirodyti savo . 
gražybėj e. Tamsybė už-' 
gniaužė paskutinį užsilikusi 
dienos spindulį, sulipdė man 
blakstienas, . aš saldžiu tyra
me ore miegu užsnūdau.

V akuotas. t 
(Bus daugiau) .

GERBIAMIEMS
VARGONININKAMS

r ■ m. .■■■i—-i ib« ■■ii:

. Tikką išėjo iš spaudos 
spaudinti ant storos popieros 
Mišparai. Labai parankūs 
chorams vartoti.. Lietuviški 
paaiškinimai. Kaina vieno- 
lakšto 6 centai, imant 100 
parduodama ttž 5 dol.
\ “DARBININKAS” 
366Broadway,

So. Boston, Mass.

jis norU^ai.sątmUi dalįgar&ėsyku-mą. 
t higys savo jėgomis, i Ji atsakė nedrąsiai, 
I.......................
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kad jos vardas Tolosa ir kad ji esantį duktė šiau- 
Čiaus iš Toledo. Don Kichotas, jai atsakydamas, 
prašė j os’j am padaryti malonę ir. prikergti prie 
avo panos vardą ir vadintis pana Tolosa, ką ji 

ir pažadėjo padafytį. Antroji mergina prisegė 
jam pentinus. . Su ja turėjo veik tokį pat pašne
kėki., kaipir su kardo pana. Paklausta, kuris 
jos vardas atsakė, kad Molinera ir esantį duktė 
teisingo malūnininko iš Antiąueros. Taipgi pa
prašė pasivadinti pana Molinera.- Prie to pri
minė neužmiršiąs jospatarnavimo. y

Kaip tik šitos niekuomet ikšiol nematytos 
ceremonijos pasibaigė, tai Don Kichotas sune- 
kantravo. Jis užsimanė sėsti ant savo kuilio ir 
joti laimės ieškoti. Todėl jis tuoj pasibalnojo 
savo Rozinaųtą, pabučiavo smuklininką ir dėko
jo jam už įkaržyginimą tokiais nėpaprastasi išsi
reiškimais, kad veltui Čia bandytume juos pa
kartoti. Smuklininkas, kad tik greičiau nuo jo 
atsikračius, atsakinėjo su nemažesne gražkal-' 
byste, tik trumpiau ir nei neužsiminęs apie atly
ginimą už nakvynę, palinkėjo jam laimingos ką- - 
lįonės.

- SKYRItTS IV. .* .
i Kan atsitiki) ųtlėidus smuklu

y? Jau fenf vmšti, kuomet Don Kichotas
išjojo iš smuklės, Jis taip linksmas ir taip pa- 
.tenkintas buvo, kad iŠ džiaugsmo vos. nesutrau
kė savo kuino paprūgą. Bet čia jam prisiminė 
smuklininko patarimas , reikale pinigą ir čystu 
marškuną. Todėl jis ryžosi grįžti namo ir visiš
kai apsirūpinti ir teipgi gauti skyduešį-palydo- 
•vą;" Manį, jog tam tiksią* yienąu sodietis kai
mynas, Šiaip biednas žmogus, tikyuikais turtin
gas. Vienok, jo manymu labai tiktą būti- paly- 
dovo taruylmję. ■. \

Tą sumąnęs paūarytif jis pasuko savo Rosi- 
nantą namą lUk.. Arklys, • tarsi įspėjęs.savo po
no norą, pasileido bėgti tokia risčia, kad rodbs 
nesieks žemės kojomis, Don Kichotas neilgai 
taip šmąrkiai jbjd, IŠ fiėsftosios puses, iš taū- 
kaita krūmo jam pasigird#.silpnas šauksmas, tai> 
si bėdoj oshnčm aimammnW Nugirdęs tąytarė 
sau t “ Ačiū Dimątt, Jis malonę man teikm, At< 
skauda pį’dga išpildyti savo- prpfėsŲos prieder-] 
mę' iv,paragauti vmsiatis mano garbingą troški*

k *

Tie aimanavimai, be: abejonės, yra keno 
nors bėdoj esančio, kuriam mano globa ir pa
rama reikalinga.” Tuomet pasukęs, vadžias, nu
jojo tenlink, is kur aimanavimai girdėjosi* Vos 
įjojęs miškan, jis pamatė prie ąžiiolo pririštą 
kumelę, o prie kito buvo pririštas pusbernis 
kurs nuogas, tik su keineinįs.; Pusbernis žliir 
be ir ne be reikalo, nes drūtas storakaklis sol 
tis diržu labai smalkiai vanojo jam kailį. »S 
kiekvienu ypu pridurdavo:. “Mažiau žodžių, 
daugiau darbo. ”' 1

Pusbernis šakė: “AŠ įaip nedarysiu dau
giau, gaspadorėli. Dievo kančia prižadu taip* 
daugiau nedaryti. ” .

Don* Kichotas, išvydęs kas dedasi, piktu to-/ • » » 
nu prabilo:

“Neįrašai karžygį, blogai tau išeis už tokį 
elgesį su tuo, kurs neišgali apginti savęs. Sėsk 
ant savo arklio, imk jėtį” (nes' jis turėjo jėtį. 
pastatytą prie ąžuolo, prie kurio buvo pririšta 
kumele), ‘ -ir aš tau įkrėsiu sveiko proti, kad tu 
daugiaunedarysi tokią iiiekšybią/? Storakaklis, 
pamatęs prisiartmančią tokią baidyklę, apšišar- 
vojutią nuo galvos įkį koją ir grūmojančią jam 
jočiu, pasidarė it stabo ištiktas. Todėl nuže
mintai tarė: ’ . : '

“Pone karžygį, šis vaikinas, kurį aš bau- 
džiu yra. mano: piemuo, kurs gano mano bandą, 
bot jis toks nerūpestingas, jog kasdien po vieną 
avį man pragano. Ir dėlto, kad aš jį baudžiu 
už apsileidimą arba žulikystę, tai jis sako, būk 
aš tai darąs iŠ godulystūsarba iš nenoro algos 

jam mokėti. Bet Dievas teesie liudininkas ii? 
sakiai, kad jis meluoja. ”

“Tu, mužike, drįsti man taip sakyti,” su
riko* Don Kichotas. “Prisiekiu saule* kuri mums 
visiems šviečia, kad aš esu pasiryžęs tave per* 
•verti savo jėtimi! Tuoj užmokėk jam be jokio. 
išsikalbėjimo. Jei ne, tai prisiekiu Dievu, Kurs f 
mumis valdo, aš tave vietoj nukausiu! Tuoj jį 
paleisk;'’ . ■ j

Sodietis nuleido galvą ir nieko nesakyrla* 
man attiau piemenį, ihrnmut Don Kichotas pa
klauso taikino, kiek jo pohaš jam skolingas. Ta- 
sai atsakė, kad nemokėta alga Už dėsnis nt^, 
nesiūs po 7 auksinus mėnesyje* Don Kichotas 
apskąitliayęs alrado. kad tai sudaro 6$ aukai-

' (Bus daugiau); j
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Lietuvių Svetainėj/ iŠ priežasjirt 
šilto ntperdHtįįiaWda •uifan- 
kė, bet susirinkusieji rimtaijąknk, 
t« organbscijoe reikalų* fr kele
tas svarbių bągan^ų talkMų. a>- 
tarta. Raportai B K. Draugysčių 
Sąryšio, Tau toaFondo 22-rosky- 
riaus, NaUUišių Fondo, Kat, Spau
dos skyriaus, trumpai buvo prilm- 
ti, nes šilumos laiku nėra daug 
veikiama naujo. FlaČĮ&i buvo ap- 

"kalbėta prisiųsta* laiškas nuo 
. OltitHr Mfeldgan. jM apskričio 

valdybos, kuri buto padavusi min
tį likviduoti apskritį iš priežasties 
nepatogumo simivašipoti, kuri yra

ipalrilotamio popkromit ir ska
niais valgiais. FUtų liikt bijyo 
Aptaisyta programėlis. Prieš pra
dedant valgyti audakrttoU Lietu
vos himnas. Kiek įkandus buvo 
iš^klmip lWk.oą ved«jas J. 
Ęleizgis pakvietė kalbėti 25-tog 
kuopęs pirmininką & V, Sadaus
ką,. kuris išreiškė dėl. jaunimo 
daug gralių minčių ir kvietė ne
nustoti darbuoti Toliau# kalbėjo 
svečias K Detroiti Mieli. 79-tos 
kuopos vice-pirm. gerbiamas Ant. 
Mitrikas. Jis suteiki gerus linkė
jimus nuo 79-tos kuopos ir reiškė
padėką 25-tai kuopai už šų^ngi-
Iną Šio išvažiavimo ir pakvietimą 
DetroltleČių | suvažiavimą. Po 
pietų jaunimas linksminosi įvai
riais užsiėmimais! žaidė lietuviš
kus Žaidimus, dainavo, metę bolę 
ir vaikštinijo, o nekuria prisirin
ko daug grybų po mišką vaikšti
nėdami. Vakarienės laike ir-gi bu
vo įvairumo, nuimta paveikslai 
laike valgio, toliaus pakviesta kal
bėti Matas Šimonis, svečias iš Det
roitu Mich., kuris daug reiškė lin
kėjimų nuo Detroito jaunimo. 
Reftkč linksmumą kad tehka kar
tu linksmintis su tuo jaunimų kur 
seniau kartu darbavosi ir drauga
vo ir suteikė gerų patarimų dėl 
jaunimo ateities darbuotėje. To
liaus kalbėjo J. P. Kvedaras, 25 
kuopos darbštus narys, kuris nu
rodė praeities darbuoti ir ragino

jau išėjo iš spum
JONOTARVIDOt. 

nauja knyga I

■TRUMPI SKAITYMUI*
■■ T-

Joje telpa daugiau kaip ŠUS 
tas trumpų pasakaičių. įt 
pusk Kaina 45c. Tuoj rį 
kalauk! ’
~ “DARBIMNKĄS” i

366 W. Boradway, . į 
So.Losįon/Ma'
—tĮ--—-Į  ITnF

AMBTIRDAM, N. Y.• • •
Amaterdamiečiams svarbu yra 

turėti gerų miesto majorą, prielan
kų lietuviams mitinguose: Taigi 
yra proga paremti lietuviams ams- 
terdamiečiams advokatų Carl S. 
Salmaną ir atiduoti už jįsavo bal
sus, kuris pasidavęs ant. majoro. 
Yra visų Amsterdamo lietuvių ži
nomas prietelius ir draugas. Duo
da gerus patarimus žmonėms ir 
geras biznio vyras,- turį daug su
manumo . ’ ’

pilietis.

semtas*
kuriuose praėjusiuose Busirinki- 
ihUosa, bet tarimuose buvo gdha 
rimtumo ir daug svarbaus nutar
ta. Raportai Kat* Draugijų Są* 
ryšio, Spaudos Draugijoj Tautos 
Fondo 22 skyriaus, Našlaičių 
Fondo buvo trumpi, nes vasaros 
karščių laiku mažai Veikiama. Ke- 
letos rėiigiapių vakarų reikalai 
plačiai aptarti. Raportai Veikian
čios komisijos, Choro komisijos, 
Teatrtl&f Komisijos, priimti. Ats
tovai j litų Vyčių seimų išrinkta 
JT Šeštokas ir d. Husas, bet vėliaus 
teko nugirsti kad vietoj J. Kuzo 
vyks į seimų dvasios vadas gerbia
mas kuri. V. L Vilkutaitis, Buvo 
pranešta kad vietinis žymus biz
nierius vyriškų drapanų siuvėjas 
J. Brazys aukoja kuopai gerų, vy
riškų siūtą. Kuopa išreiškė pa
dėką. Tokius biznierius turėtų ir 
jaunimas atjausti. Neiti kur kitur, 
bet prireikus drapanų ar kokių 
graž-daikčių užsukti pas J. Brazį 
V.Jtaupą,nesjieyraatsižymėję. 
Lietuvos reikaluose ir jaunimo rė
mime. Buvo ir daugiau svarbių 
reikalų aptarta.

Sekantis susirinkimas*įvyks 1® 
rugsėjo Lietuvių Svetainėj; Visi 
nriai kviečiam! pribūti, nes bus 
ir-gi daug svarbaus, ypač raportai 
iš seimo. , .

gi velionies artimiausieji drangai, 
kurie nešė jo. grabą metai atgal. 
Paminklas yra labai’ gražūs ir kai
nuoja suvirs tūkstantį dolerių.*

Po pašventinimui . buvo pietūs 
ant p. p. Kereišių ūkės, kuriuose 
dalyvavo gerb. kun. J. Švagždys 
ir kun. Vaičiūnas, kuris praleidžia 
savo vakacijas Montelloj.1

Atkoi*
Dvejoms poroms perėjus per 

svetainę, aukų sumesta $21.45. 
Keletas ypatų pasipirko Šerų ir? 
daugelis užsisakė leidžiamą ir iž- 
leĮstą kunigo Kemešio knygas.

Malonu,

• Brigliton Park nėra didžiausia 
lietuvių kolonija, bet gerai dar
buojasi ir L. D. K, B. kuopa teii 
gyvuoja, Prakalbęsę dalyvavę 
Sąjungos nariai ir prieteliai. Ma
lonu kad užjaučia vargą, S. Ži
lius sti savais solistais. Pažymė
tina kad ir “Vyčio” redaktorius 
Sakalas atsilankė ir pagelbėję au
kas rinkti ir imti užsakymus kny
gų. ‘

Kalba.
Išsiskirsčius įw prakalbų Žmo

nės tik kalbasi ir kalbasi apie ko
operaciją. Mat daugiau patinka 
lygybė ir talkos primintas Liėtu^ 
-vęrj-jižbaigtttvii^laūkę-^ūi'bas;—-

J. A. Vilkišius.

Torfa — Už 7e. gali
ma gauti 1,000,000 vokiškų 
markiu.',

4^ ’ ’ mm

Nėw Yorke užmušėjysčių 
1909 m. buvo 647, o 1922 in. 
tebuvo 266.

BROOKLYN, N. Y.
. I>-

L. D. S. 12-tos kuopos mėnesi
nis susirinkimas atsibus rugsėjo 10 
k 1923, Karalienės' Angelų para
pijos salėjo. Prasidės 7:30 vai, 
vakare. Gerb. L. D. S. 12 kp. na
riai ir nares susirinkite visi, nepa
vėluokite, meldžiami pribūkite į 
laiką,.

Kviečia Raštininkas
paul J. Kyrius.

C. BROOKLVN, & Y.

L. D. K. S.10 kp. turėjo mėne
sinį kuopos susirinkimą rugsėjo. 26 
d. šio metė. Iki šiam laikui Šios 
kuopos mėnesiniai susirinkimai į- 
vykdavo pradžioje mėnesių, o da
bar įvyks atmainų ir bus laikomi 
kuopos susirinkimai- pabaigoj me
nesio. ?

Šiame kuopos susirinkime visi 
nariai kurie pribuvo svarstė rim
tai visokius organizacijos * reika
lus. Tarp kitko nutarė prisireng
ti prie gerb. kun. A. Kemėšio skel
biamojo maršruto aplankant su 
prakalbomis ant rugsėjo 27 d. 
Nutarta plačiai išgarsinti, idant 
Sutraukus kodaugiausia darbinin
kų išgirsti naudingo’darbininkams 
naujo žodžio apie naudingumų L. 
D. Kooperacijos ir Sąjungos.

Tad malęniai laukiame gerb. 
kim. R Kemėšio su prakalbomis, 
linkėdami daug gerų pasekmių. O 
vėliaus bus pranešta įsos kolonijos 
darbininkams laikas ir užkvieti- 
mas laikraščiuose. . .

Kuopos Raštininkas.

l

4

t

(]ijrDEUAPgyP|NJN  ̂
MOTINŲ^ 

KŪDlKltflsVEIKA
toli kolionija nuo kolionijos. 51-a 
kuopa *pmrsčitisi surado kad y- 

— ‘ ra uaudingū palaikyti apskritį Ži
noma, jeigu sutik*kito« Ohipytl- 
slijos kuopos ir vidyti LŪS, Ohio 
apskritys, jot atsisakytų JDchigan 

• valstijos kuopos. .Išrinkta komisi
ja tame reikalo darbuotis, ypaš «u- 
sižūioti su DaytoiJo, Ohio kuopa 
'ir apskričio Mdlninka, nae tekan
tis * suvažiavimas tūtėijp - įvykti 
Dayton, Ohio. 51-ma kuopa per
mato rrikalingu ir naudingu pa- 

' laikyti apskritį dėl tos prieŽastieą 
kad randaSi dailg lietuvių kattli- 
ką kuria dar nepažįsta 1L & i- 
dejos ir nėpriguli prie: gąjungos ir 
randasi tokių kolenijų apgyventų 
lietuviais Ohio valstijoj, kuriose 
ateityje turėtų atsirasti M. D. S.

. kuopos. Apskričio naadlngtiffM ... „ *, . *
Priklauso a»« apskria* tildytos 
veiklumo ir pačių kuopų.

• Klausime kis link kuopos išii- 
'Šlavimo, pasirodė,-.kad komisija 

... silpnai-V-eikė. ę praeityje daug pik
nikų ir srimyrfiškų išvažiavimų 
buvo įvykę tai atmesta sis klau
simas.

Buvo išnešta pageidavimas, kad 
visi nariai lankytūsi Ant susirinki* 
mų, nes kuopos geresnis teikimas 
priklauso nuo pačių? nariui Jeigu 

. mės lankysimas; visi į Stięirinkl- 
mus,’ svarstysime. rimtai mūsų 
darbininkų ateitie i«ikėlTiš ir dau
giau gilihamfe i juos, tada bus 
nauda mums, kuopai ir visai orga
nizacijai.

J y - Sekantis susirinkimas 51-mos 
$tops bus 13 rugsėjo Lietuvių 
Įtetainėj 7:30 Vakare. 'Kviečia- 

nauji .nariai prisirašyti «
Komisijos narys, 

linksmas išvažiavimas.
Liet, Vyčių 25-tos kuopos įvyko 

šeimyniškas išvažiavimas 12-tą d. 
rugpj. ant Ceslausko ūkės. Nors 
iš ryto , buto apsiniaukę ir išro
dė ant lietaus tai nekurio pabijo
jo rašinėti kad neištiktų blogas 
oras, bet į vidurdienį, -nuvykus 
ant ūkės, dangus jau buvo išsibląl- 

. vęs ir saulės spinduliai dabino 
laukuose žolynus, kas pridavė 
jaunimui daug energijos linksmin
tis ir gėrėtis tyru oTU. Apie ,pir-

Į

7

lop BMkšttt; padėkų visiems sve
čiams kurie dalyvavo 25*tos kuo
pos išvažiavime, suteikta gerų lin- 
kčjlmų kad parneštų 79-tmJrA02-, 
rai' kuopoims, Detroitu Mieli. S'u- 
dainuota Vyčių ir Lietuvos him
nai. Po vakarienei susirinką tįsi 
ant gražaus kalnelio kur J. Stan
kus nufotografavo ir rengėsi ke
liauti į savą. Reikia pasakyti, 
kad šįmet paskutinis, bet gana, 
linksmas būtu išvažiavimas. Daug 
pridavė linksmumo’ svečiai detroi- 
tiėčiai ir K. Štaųpas iš Akron. O., 
už ką reikia jiems Ištarti ačiū. 
Taip pat <įeka yra rengėjams šio 
išvažiavimo ir rengejoms-parie- 
lėms: O., Rukšteliutei, O. Čeplikiu- 
tei, Al. Baltrusaitei ir O. Urbšai- 
tėi, taip pat J. Rukstelim P. Bart- 
nikūi, J. Biėizgiui, P. Urbšąičiui 
ir P, Janušaičiui ir gerbiamiems 
Rukšteliams UŽ. vietą ir žymų pri
sidėjimą prie sugaminimo valgių.

Vakarienės metu kalbėjo K. 
Štaupas iš Akron, Ohio apie vy
čių tvirtą darbuotę dailėje ir Lie
tuvos reikaluos^.

Korespondentas.

L. Vyčių kuopos susirinkimas.

13-tą rugpjūčio Lietuvių Sve
tainėj Lietuvos Vyčių 25-ta kuo
pa laikė mėnesinį susirinkimą. 
Kadangi tai buvo po išvažiavimui, 
tai jaunimas btivo pavargęs ir ne
susirinko taip skaitlingai kaip ne-

Didžiojo Karo Užrašai
Tik gavome iŠ Lietuvos nepaprastą kny- 

gą, kurioje užrašyta Viskas, kas dėjosi Lietuvo
je karo mėta. Čia kiekvienas ras, kiek Lietuva 
ir jos vaikai iškentėjo nuo rusų, vokiečių ir ki- 
tų. Yra Ui nepaprastos vertSs veikalas. Kiek
vienas lietuvyte turėtų jų sali atminčiai įsigyti* 
Knyga yrą didelio formato, sti paveikslais,

i »(i»i tejii.'Mii 'Uiiuniįi, j>iM,M,, t 'r i,. ■iib,'...rl i i.,, i i i r n i - ,
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Korespondentas

Vietinis, šlamštelis “Dirva” va
saros laiku pritrūko raštų, tai iš
kiša ylą iš maišo, rašo nebūtus 
daiktus, kokius tai asmeniškus pa
sikalbėjimus* Būk kun. V. J. Vil- 
kutaitįs kokių ten tautiečiij klau
sęs ką jie yra nuveikę. Aš negir
dėjau ar jis klausė ar ne, bet jei
gu būt klausęs, tai būt turėjęs už
tektinai prirodymų ką katalikai 
yfa nuveikę,, ne vien bolės lošime. 
Pasirodo, kad “Dirva” tą skel
bia. kas-norisį kritikuotrir jųanaų, 
bus ne pro šalį kad nurodžius tuos 
negerumus kurie “Dirvos” autori
tetui išrodo nereikalingu ir da net 
pavojinga, “Dirva” sako,* kad 
jaunimas belą • lošdamas nieko 
naudingo neturi, tik susidaužo 
sau galvas ir da gi v'eda prie iš
tvirkimo. Mūsų tautiečiai taip ma
nydami daro klaidą, žemina spor
tą, kurį visas civilizuotas pasaulis 
pripažįsta kad yra jaunimui reika
lingas. Jeigu kas užklaustų atvi
rai mūsų tautiečių, tai sakytiį kad 
reikalingas o antra, kad jie turėtų 
kokį sporto ratelį tai kitaip kalbė
tų. Bet čia ant nelaimės neturi 
sporto, neturi čia augitsio jauni* 
mo ir būtų pageidautina, kad pri- 
į’odytų mūsų laisvamaniai kaip iš
trūksta jaunimas dalyvaudamas 
sporte, ypač bolės lošime. Man 
rodosi visai priešingai, jaunimas 
užsiimdamas sportu, neturi laiko 
dalyvauti pulruimuose .arba ant 
gatvių džiką šokti arba į kitas vie
tas eiti, kur šusięenka išdykusio 
jaunimo. Drąsiai, galima sakyti, 
kad mūsų tautiečiai nesupranta 
sporto naudingumą.
Į. Toliaus “Dirva” stengiasi me
luoti kad šv. Jurgio parapijos sve
tainė tvirkina jaunimą, Pirdi, ką 
jaunimas pulruimiuose ai* munšai- 
nėse ar kitur išdykauja, tai dabar 
lietuvių jaunimas savo svetainėj 
tą atlieka. Čia “Dirva” labai 
klysta, turėtų mūs laisviečiai pir
ma persitikrinti q tik paskui kal
bėti, Tas pats jaunimas yra da
bar rimtesnis encgu pirma buvo 
kada lietuviai neturi savo vietos 
ir jokių girtavimų arba kitokių 
negerų pasielgimų visai nėra ir 
tas yra stengiamasi panaikinti.

Mylintis sportą.
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BALTIMORE, MD.
Rugpjūčio 15 d. buvo musų pa- 

-rapijos’ antras piknikas; Savo sim
fonijos orkestrai atsakyta kurią 
sutvėrė p. J. Olšauskas iŠ 24 muzi
kantų, o paimti kitataučiai.

•Spaudos darbus atlikdavo visa
dos čia'gerai žinomas katalikų dir
voje darbuotojas A. Ramoška už. 
5—6 dolerius. Šįmet atiduęta ki
tataučiui, kuris atlupo $17.50.

A. J. K.
-r ' ---------• - •

RAGINE, WIS.

J

......‘T ■
7 Suv. Valstijose yra šešta 

dalis viso pasaulio gyvento
jų. Visame pasaulyje auto
mobilių, ir trokų yra 16,000,- 
000, o Amerikai iš jų. pri
klauso 13,000,000.

*

1LLU

^’lšnrčku Etfiig^is’ūž idėtuvoš 
Laisves Paskolos Bonų 

Kuponus ., 
Prinokusius liepos mėn. 1923 

. su atsiskaitymu, arba igsūm- 
čiu f Lietuvę giminėms sumose 
liti]. Lietuvos L. P. B. Kuponai 
tai tikri pinigai ir siųskite 

P. MIKOLAINIŠ
53 Hudson. Avė., Brookiyn,,N. Y.

Kun. F. Kemėšio atsilankymas.’

Sulig paskirto. marsrutorrugpj. 
25 d. šv. Kazimiero parapijos sve- 
fainėų įvyko L. D. K. S. surengtos 
prakalbos ku'n. F. Kemešiui. Jo 
kalba buvo labai indomi, nes kal
bėjo su didžiu nuoširdumu ir veli
jimu, kad darbo žmonių klesa ei- 
tų į bendrą darbininkišką vieny-' 
bę; kad apsisaugojus -kapitalisti
nio pavojaus. Nurodė, kad dar
bo žmonėms yra tik vienas kelias 
kuriuomi eidami gali pasiekti ge
resnio darbininkų būvio, t-. y. tver
dami darbo žmonių kooperacijas.

Publikos nedaug tesusirinko, 
bet buvo rinktos aukos “Darbi
ninko” pagerinimui. * Mažas bū
relis sudėjo 14—la dol.

J/Kesminas.

MONTELLO, MASS.

Mirties Paminklo Paminėjimas.

Lygiai metai sukako rugpjūčių 
26 d. nuo mirties p. p. Jono ir An
taninos Koreičių. vienatinio sū
naus Jonuko, 11 metų. Raininčji- 
rivtimetinių- sukaktuvių jo mir
ties p. p. Kcreįšiai pastato gražų 
akmoiiinį-pauiinklą -ant kapo, ku
rio pašventinimas buvo pereitąifc- 
dčlią, Mišias atnašavo kun. Vai: 
čiūnas iŠ Cicero, III. ir pasakė la
bai gražų , pamokslą.' Paminklą 
pašventina kuri. Jonas Švagždys, 
vietos klebonas,, dalyvaiijarit bū-
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LINIJA 9Broadva{y. • NeV'\ork.NX

m JUOSTELE PAPI*EL?Ok<’kyb J

r, NEW YOR

Vakuoki® visi pabarsiu m * 
‘ TIESIU KELIU

Lietuviai vntluojiuitl į Piilavą aplen
kia lenkų juostą (ketHotą), Visa trečia klr 

jįI/* sa padalinta | kambarius ant a-jų, 4-rlų ir 8-nlų 
lovų. ; _

. fiM/aHoiH-- KtilMą lliileuMmiiU
. S. M. LITUANIA..,.,... k t. .Rugsėjo 1Q 

a. s. rohONiA ........»....». .0pao a 
U Nėr? Yorko ir Bostono* t Bamburgą $103.50, 
| Pllllavą S106.K0, į Llbavų nr Memelį 107.- 

H Kosto®* 1 N*w Toritą wr F*U Mi**r Linijų.
trrle tlttttią ueorik

—i.' v

CHICAGO, ILLINOIS.

Brighton Parke 19 rugpj. įvyko: 
savrbios prakalbos L. D. K. S. 
vietinės kuopos. Tik po pamaldų- 
bažnyčioj nuvyykus į svetainę pa
sirodė tilt keli žmonės susirinkę* 
Vienas antro ldaiisinejo ar bus 
prakalbos? Vieni atsako bus, o 
antri ne, nes maža publika. Prie
žastis, gandas, jog kalbėtojas yra. 
Skubinas prie sėdynių ir laukia 
kalbėtojo.

Atėjo.
Gerb. kun. Kemėšis lydimas 

kūn. klebono Briškos jėjo svetai
nėn o susirinkę nudžiugo. Gerb. 
kun. Briška pirmasai pakalbėjo 
keletą žodžių ir perstatė kalbėto
ją iš toli atkeliavusį kun. Keme
šį. Kun. Kemėšis priminė kieno 

paaiškino E.’D. K. S. seimo nuta
rimus. - Kaip tik kalbėtojas pri
buvo taip greitai publika pradėjo 
rinktis daugiau ir daugiau. Maža 
svetainė prisipildė,pilnutėlė. Kur-- 
gi čia nebus malonu išgirsti tokio 
svarbaus kalbėtojo.

Kalba,

Gerb. . kalbėtojas kalbėjo iš' 
Kristaus laikų bairdžiavos, tikros 
baudžiavos ir šių laikų kapitalis
tinės? baudžiavos. .Pirmoji ir ant
roji žmonijos našta nors buvo ir 
sunki, bet visi jos yra aptyrę. Gi 
dabartine trečioji iš eilės geriau
siai yra žinoma ir klausytojams 
labiausiai buvo indomi. Gerb. kun. 
Kemėšis visą laiką, stovėdamas 
darbo žmonių ‘pusėje ir studijuo
damas Washingtone universitete, 
daug laiko pašvenčia kooperaci
jos klausime ir tai vis dėl nušvie
timo geresnės darbininkų ateities. 
Kalbėjo įdomiai. Kalbėtų jas. daug 
parodė faktų kaip kapitalistai vis
iką gudriai turi savo rankose ir 
taip šalį valdo kaip jiems patin
ka ir pelninga. O darbo žmonių 
nepaiso skurdo ir nepakenčiamo 
gyvenimo sąlygų.

Kas lankosi į kun. Kemėšio pra
kalbas, tai žino svarbą tokių koL 
bų paklausyti. O kas praleidžia, 
reikia gailėtis. Todėl visi kas no
rite .pagirsti iš praeities ir dabar
ties sužinoti svarbiuosius gyveni
mo klausimus, lankykite prąkal* 
bas o datig^ gero sužinosite.

Dainos.
. R o, kalbos K. Andriulionis, ve

dėjas ijrakąlbų, pranešė linksmą- 
žinią, dainų bus, A. Jokūbaitis-su
dainavo keletą dainelių akompiu 
niuojant varg. S. Žiliui. Dainos 
gerai pavyko Jokūbaičiui ir pub
lika dėkoję delnų plojimu solis
tui* .

; Antra dainavo p-le J. Lenkaite, 
jauna lietuvaite, turintį gerą bal
są, Sudainavo kelias malonia dai
neles kas paįjuoše’prakalbas ir už
sipelnė padėką nuo publikos.

■ pavyko; ’ /<• • -

'Prakalbos pavyko, visi paten
kinti ' kas tik buvo atsilankęs • iį 
prakalba-ir; damomis. •.Taip kad 
•palikė minėtini ■įspūdžiai '-’ ' •

PA1N-EXPELLERIS
JUMSPAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmu greitai apga-

Įima ir nesmągumįi 
įf —pranyksta. Su

pirmu žnyptekyimu 
reumątiSku skaus- 
mo, n&rvus kratu.ii- 
čiosnoatalgijos,kan
kinančio ir.riečiąn-

• čib į krūva strėnų 
dieglio, tuojaus nu- 

■jįėipirkitę.ŽLto galin
go. ir patikėtino šei

mynini* linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Expolleris turi musų INKARO 
vaisbaženklj. Visi kiti yra pa-1 
mėgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70ę. 
aptiekose arba iž

F. AD. RICHTER & CQit 
104-114 Sontb 4th St., Brooklyn, N. T.

GUNARO
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ PER 

LIVERPOOL
ant naujų, didelių, puikių aliejų

■ \ varomų laivų:
SAMARIA.,.,. .. .Iiūgsėjo 6, Spalio G 
CATAFORNIA (naujas)...... Rūgs. 12 
SCI'TIIIA..... .Rugsėjo 17, Spalio 18

Greitas patarnavimas į . Lietuvą ir i 
visas Baltijos valstijas. Puikios vie
tos, geras valgis. 0

Taipgi iš New Yorko, ypatlškat pri
žiūrėta kelionė į.Lietuvą ir visas Bal
tijos valstijas kas utarninką aut trijų 
marių milžinų, su persėdimu South- 

nmptoue
MAURETANIA, A^UITANIĄ, 

. BERENGARIA, ..
Taip gi ręguMarial Išplaukimai tie

siai į Hamburgą ant naujų aliejumi 
kūrinančių laivų. 3 klesa (į piliavą 
MOS.®): (į Hiunburgą $103.50* Katės 
takšų $5M

ClINAlLD piniginiai orderiai, išmo
kami Lietuvoj greitai, ūltiktintąij ge* 
tai. .’■'■■■■
. Bei informacijų kreipkitės, prie vlo- 

tinto agentu arba į - ; *
"' Tiiii cūnabd steam smiv 

UOMPANY LIMITED '

Vliaįę
b - uf- .•'*’> Fme hlfco^KvMMutaui wk 

**k>« l<Ml< blUtanSom* 
'NoiįMtM ir nitliMM j*al

MįiMM yra. difrlcM ryte 
«wbi» ItbnyMT fir tirtai 

ir ttij
yra difrįaa. kwj nitlkj

SfBĖŪisUi . *•
- *

____ J j 
STRAIPSNIS ZYFJL

. L, I

Kas Reikalinga Jaunu Vaiku 
Auginimui.

Dabar pasiekėme vietą kur kudl 
duodama kietesnių valgių. Labai s 
bu įdiegti gerų -maisto papročių 
kūdikis jaunas.- -.Nes Šiandieninis 
dlkio valgis nulemia, kokis jis žm 
bus ateity.

Maistą kuliklams nereikia ap 
tik iš vieno ar dviejų valgių; 
rūmas reikalingas, idant kūdikis 
įvairią budavojančią. medžiagą, 
uodas maistas Irgi nusibosta* PauraMS. 
tai po 12 mėnesių motina turėtų 
sistatyti valgių sistemą* ir pridabo 
kad. jos kūdikis kietai laikosi 
KiekvlenU^ntUijaš' valgis* turi' būti’ - 
lydžiai padaromas ir iš pradžių 
kilimas tik mažais kiekiais. Visai j 
dos reikia penėti reguliariškomis vag
iančiomis ir neduoti nieko penėjimą 
tarpais. Pas daugelį kūdikių šitokį - 
permaina- ir paplatinimas duodasi sun
kiai. Jie pilnai pienu patenkinti ir 
atsisako nuo kitą sočesnlą valgių 
kinis atveajis. neduok ipeno iki ne 
suvalgyta kietesnioji dalis. Iri 
dalis duosi sykiu, tai kūdikis-a 
rinks pieną, o išgėręs jį neims 
Sekanti sistema pavelys motinai pMįžf- 
rinkti tinkamų valgią-penėjimui. N 
patartina daryti permainų valgi 
labai karštame ore,

Vienas šaukštukas Eagle Brand kon 
densuoto pieno pridėtas prie 
uncijos virinto .vandens mišinį gotum 
vertą sveikam pienui. Kur tik v 
jama žodis pienas . sistemoje, 
miešti Eagle Brand minėtu budu.

Maistą reikia duoti nuo 12-to iki 1 
to menesio — po penktus sykius į dl 
ną': ’

T ryte. Oatmeal, miežių ar kviečiui 
košelė, vienas ar du šaukštu*- 
kai 6—S uncijos pieno. Pa«M 
nutji duona ir sviesto, arba> 
cukorius ir sviestas. *>

9 ryte; — Sunka vieno orančiaus. j 
11 ryte, r- Padrožtuvės nuo- jautie- ’

nos, vienas ar trys šaukštukai, Ji 
sumaišyti su tiekų kiekiu duo- į 
nos, o*viskas pavilgyta jautle-/ 
nos sosu, arba minkštai išvi
rintas kiaušinis sumaišytas su 
pasenusia duona; šmotukas 

. cukoriaus ir 6—S uncijos pieno. " 
.3 po pietų, — Jautienos, jiętos, arba 

avienos buljonas, įtrupinus ry-. 
žiu ar senos duonos, šešios, 
uncijos pieno, jei reikalauja-' 
ma. Duona su sviestu, arba 
cukorius. Daugelis’to amžiaus 
vaikų jau ims Ir suvirškins o-' 

. boliene ar slyvas. Jei totdūo* 
dama, apleisk pieną* M

G vakare. Du šaukštai javinių ko
šelių su S uncijomis pieno: 
šmotukas cukoriaus. rasena
mos duonos ir sviesto*’

10 vakare. žaukštukas košei® s®1
8 Unevijoinis pieno.

Vaikai po iS-tmh įnėneslul reikalai^ 
ja daugiau pridėčkij prie valgių. KL. 
tume straipsny apie tat pakalbėsima.

Goriausių pasekmių gauta neštai J 
patiiisant nedapenstus kuūiikus su 
Eagle -Pienu. Nekurto mokyki® vaU; 
kai kone du sykiu daugiau augo, negu , 
kiti. Jei uujauti, kad tavo kūdikis nėr 
toks kaip reikia, dua jam Eagle Pieną. 
Taipgi svarba šviožaus oro^ -užtektinai’ 
miego ir gert paprathlmi; Valkai tūri- 
gauti Eagle Piotio sykį I dįouą neskai
tant regidiario malthiĮmo * * Atmle^k, 
du šaukštu Eagle Pieno į tris ketvir
tadalius puodelio vandens. Kiti vai
kai myli jį labiau ku ginger ale, 
šių sunka, arini kiaušiniu. • »Tį galima 
su nauda vartoti ir kaikurittosfe v 
sev valgiuose^ ’

jyfcmlyfc Siūtos šūręitl
ir puStiitfc atclčiak

Mį.ii.r>-rT^
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‘ 12& Stato Strėet, 
Bošton, Mass. .
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LIETttVį
' NARIU, SMAGIU LAIVŪ 

Taip Ww Yorko ir Brwn*n- lUDŽlAU^Itl-VOKIE^iv 
i * •’ LAIVU. ’ . ,
‘■ocimvfi” 
TalpM pirmos iįtosoš kambarių 
hdvtil, Bridžai p'AWtl» U Kl<**, 
partmktnmil. Parankus uždaryti 
m 2 Iv ėtovūs.

■ iMritkurėtų klausk blle 
to arba - ’ * * '
jUž \VasWngton st., Bo^tou. MaM

* įbrth Ltoyi

4> *
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iBIRBIKINK’AS 

y. ą't... .^"'l(-Ą"^^wiiiRi^j.

1 / Jonės žinios
j*.: —.—-

1‘UIKIAI PAVYKO.
; Rugpjūčio 26 d, š.. m. šv. 
?riįo Bažnytinis Choras bu* 
w surengęs pikniką ant 
paris Hill pievos, Mąttapan, 
Mass. Diena buvo labai ge
is, dar. tokios dienos4 netu- 

rfijame per visą^vasarą. Tai- 
|į ir žmoniti buvo suvažiaVę 
leytnios galybės. IŠ to ma- 
yii/kad choruijabai prijun
ka/visuomenė. Buvo šuva- 
Sįvę rištiniai parapijoiiai’ir 
įrtimi kaimynai eąmbiTdgę- 
tečiai ir brightoiiieeiaL °

1 Taipgi huvO'ir dainų, ku- 
įfias sudainavo šv. Petro baž- 
&jriinis4choras po vadovyste 
Agrb.M^ P.Karbausko.Ži- 
|pįoma, mažai sudainavo, nes 
Jgerarvisuomenė .žino, kad 
/risi choristai ir-choristės bu- 
| yo užsiėmę prie įvairiu dar- 
Jbų,v patarnaudami svečiams. 
J Tai‘negalėjo tęsti ilgo prog- 
p ramo. Ir taip jaunimas tu- 
į Tėjo įvairių žaislų, kurie žai- 
Sdė visokius lietitriŠkus žais

lus, šoko, dainavo ir bėgio
jo. Žodžiu sakant, buvo links-

; ma, smagu, jau geriau nei 
i Uerėįkėjo. Senesnieji taipgi. 
I grupėmis buvo susėdę ir 

t linksmai šnekučiavosi ir ma- 
: ži vaikučiai bėgiojo po pla- 
’ ' čią pievą ir kur buvė nebuvę

. monadą.
• i

H Taip-gi negaliu aplenkti ir 
■ į darbuotojų kurie dirbo per 

, kiaurą dieną net apšilę, bet 
linksmi ir - pilnai patenkinti 

t kad bus ir nauda. Tįso .pijį,* 
Tanko šeimininkas buvo V. T. 
U Savickas, pagelbininkai—V. 
p Valatka, K. Povilaitis, iždi- 
p ninku V. Medonis; prie bar- 
j 1 Čekių panelės M. Dusevičiū- 

te ir M. Grybaitė; prie vai, 
gių ir gėrimų ir Šaltakošės 
šios ypatos dirbo: panelės M.

« *

\

■>

. i

rengia kokias pramogas ar r, 
tai koncertus ar teatrus tai i 
lankykitės skaitlingai ir 
remkit kiek išgalėdami^ nes 
choras tai yra parapijos pą- 
linksmintojas. Jeigu ger
biamieji neturėtume choro, 
tai visai visi užsnustum. 
Taip-gi aš ^patarčiau ir jau
nimui kad visi prisirašytų 
prie Šv. Petro Bąžnytinio 
Choro ir ko bus choras skait- 
lingesiiis ir daugiaus narių 
turės, tuo galės daug dau
giau ir nūvenktv

Čia ir-gi pranešu visiems 
linksmą 'naujieną. Aš gir
dėjau kad choras pradės 
rengtis pade milžiniško šven
to bažnytinio koncerto, o 
koncertas įvyks tada, kada 
bus viskas užbaigta bažny
čioje ir bus įtaisyti milžiniš
ki vargonai tai bus tada pa- 
.Šventinimas nauju vaTgonų 
ir pirmu kartu išgirsite 
griausmingus balsus tu di
džiulių vargonų. Tad visi 
tėmykite tą iškilmingą die
ną ir nepraleiskit progos, vi
si afsilaiikykit, nes kurie ne
būsit, tai gąilėsites per visą 
savo amželį..

Čia reiškiu gilios padėkos 
žodį visiems pikniko rengė
jams ir darbuotojams ir au
kuoto jams ir kurie tik prisi
dėjo prie pikniko kokiu dar
bu ir visiems atsįlankitisiems 
BŽ. parėęahnąjnūs darbo, tai 
visems ačiuoju vardan šven
to Petro bažnytinio choro.

Korespondentas.
f

I.

į ir Z. Žukauskaitės,. Sk. Mo- 
į tiejiuiaitė, AL Kilmoniutė, 

ponia Karbauskienė su po- 
i jdą Beržinškiene. Su Įaįmė- 
\ * • » *• ■ •- a ' ■ fe

tiejūnaitė, M. Kilmoniutė,

jaus bevežant į ligonbutį pa- 
šiinire. Savininkas automo- 
biliaus Cormiėr iš Billerica 
areštuotas. .

fe

PAMIRŠO SAVO VARDĄ 
\ ■ : ■IRKAMUS, '

* * . , * ’
'Bostone policija surado 

gatvėje belaidžiojančią 60 
metu senumo moterį, kuri 

tikiu bildu neatsimena kas t ‘ "
f yra ir kur ji gyveno.

X ’

t 

f

LIETUVIŠKI ŠOKIAI!

Rengia Lietuvių Koopera- 
■ yriška Bendrovė E. Cam- 
bridge Valgomu Daiktu 
Krautuvė. Bus 8-tą Rugsė- 
jo-Sępt. Maltą Hali, 40 
Prospect. Street, Cambridge, 
Ma-ss. Braclžia 7-tą vai.. va-

>

—yy. t. ■■■ Į įiĮiilli^Į^l ,.„į, ,■-,, Ti - , llZw , ,.- T-.- -ai ■. t1;

SMAGUS SUSIRIN- .;' -
_V

1DR, A. J. (jORMAN
(CUMAUBKAS)

DASI18 TA S

KIMAS. ■
- ' *

Pereitą ketvergą įvyko L. 
D. S. 1-mosio^ kuopos susi- 
rinkimas. Tai buvo Vienas 
smagiausių šių metų tos kuo
pos susirinkimu. Nutarta 
reng’ti- prakalbas L. D. S. 
centro prezidentui Dr. Pakš
tui. Nutarta rengti diskusi
jas. Toliau nutaria turėti 
keletą pramogų.

Laike giliukio išbandymo 
A. Bendorąitis pasakė, kad 
ženijęsis ir jam penkinė turi 
kliūti. Tai P. Milius sakė, 
kad užmokėsiąs už užsakus, 
jei ištilcro ženysis,. V. Valat
ka sakė užmokėsiąs už pusę 
ši i ūbo, o V. Savickas sake, 
užfundysiąs vežimuką, kaclir 
dėl-dvyiūų.- Kaip -sykis^ Bm- 
doraičiui ir. kliuvo penkine.

Rep.

J. L. PAŽAKARNIS, 0. D. <
AKIŲ SPECIALISTAS

Persikraustęs į nuosavus namus^rfiatįfo' ofiso ~ j 
’ adresas;. . . ■ į

447 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. Į
Tarpe F ir porchester Streets. j
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PARSIDUODA PIGIAI 
"W't0SITX4^ šėimynį, 
18 kambarių, kampinis namas par
siduoda pigiai. Kiekvienaišeimy
nai atskiros durys. Sis namas sto
vi pačiame pajūry ir. neša gerų 
pelnų.
6-JŲ ŠEIMYNŲ NAMAS, Sduth 
Bostone, pačiame pajūryj, su įtai- 

(11) symais. Galima nupirkti su $■!,- 
_ __ _ 500 įnešimo. Rendų neša $1166 

metams. Turi būti parduotas greit, 
į Dėlei platesnių informacijų kreip- 

.•• kitės pas ________ _____ ______

»

Tel. Brockton 5112--W.

(Kampai Broad Street)
705 Main fct, Montello, Masi.

fe

1
\

PARSIDUODA
Už $5300,00 2 šeimynų namasTr 

2-ų karų garažius, Geram stovyj 
ir graži vieta, 7000 pėdų žemės, 
*2 mintitos iki gatvekariui ir mo
kyklai, lOe. važiavimas į visas da
lis Bostono. Atsišaukite pas :

JOHN MATĖS,
17 No. Milton St., Malden, Mass.

T»L Bo. Statos 270

J. MAC DONELL, M. D.
įMUui HtiMMi ir

B»Mb' 1M 8 vai Po pietų nvn 1—ft 
Vakarai! nuo 0 1W 8. ,

MIBrauIvty, Bo. Borfoh
e®©*®©®®©®©©®©®®©®®©®®®©©©® t

J - - - ... p""" *
Ar Turi Liability Insurance?

...Į— .-Ji ’ «» V

Jeigu ne, kodėl“?

Vienas Lietnvys turėjo namų Dor- 
diėster'y, Pereitų žiemų žmogus ėjo 
FgatvėUi‘^ttTpnoieTnrtr"lado7^susižerd  ̂
Prisiuntė advokatas laiškų kad jėigit 
aesigadys už $500.00, ta r turės eiti teis
man ir Uždėjo attaęhmeata ant jo ud- 
iuo. Tų dienų tas žmogus nuėjo pas 
ad vokatų- ir padarė ^ettiemęnt ' Iš vi
so-, jam kainavo .$267.00, o jeigu, butų, 
turėjęs Liability Insuraude-jam butų 
kainavę tik $25. už 3 metus. Liability 
InsurattCe yra taip reikalinga kaip Virė 
Insurance.
‘ Jeigu nori bile kokios Insurance 
(apdraudos) ateik pas mane, patari

mas DYKAI.
JOHN-B. .MIKALAUSKAS

REĄL ESTATE IR 
474a *13koa»u'ay, So, Boston-, Mass, 
J Virš Soutli Boston ’Trust Cfompany)

Tel. S. Boston42979—R.

.REIKALINGOS 6 moterys ar 
merginos, tarp 18 ir 30 metų se
numo-dirbti dirbtuvėje. . Atsišau
kite. Antras augštas. 7 Mcr- 
ehant’s Row at Statė St.,’ Boston, 
Mass; • , (8)‘

PARSIDUODA SALDAINIU 
KRAUTUVE ‘

Parsiduoda greitu laiku, nes- einu 
j didesnį.biznį. ’

V. SEREIKA, *
187 Webstęr Avenue,

Cambridge,, Mass. 
Tel. University 10491. (Qį

PAMUODt NAMAS 
DORCHESTER'V

Trijų šeimynų, medinis na
mas, 17 kambarių, su visais 
įtaisais. Randasi labai gra
žioj vietoj, kaina $9,200. Ga
lima pirkt su trimis tūkstan- 
čiais Įnešimo. Kreipkitės pas 

F. A. ZALIESKAS,
414 Broadivay, Sb. Boston, Mass. 

Tel. S. Boston 2334.

KREIPKITĖS
“DARBININKAN.”

. Ateina laikas/ kadą atsi
darys angštesnčsės < mokyk
los. Ne vienas , iš ^lietuviu 
jaunikaičiu atvyks (Bostono 
garsiąsias mokslo įstaigas.. 
Tokiems rirpės susirasti pi
gių kambarių, kiti norės 
tarp lietuviu, apsigyventi. 
Tokie gali kreiptis “Darbi- 
ninkan” ir jiems bus mielai 
patarnautą, f

IŠVAŽIAVO VAKA- 
CLJŲ.

t

c

f
■•. .... ■... -....- -=a .

’i r TeL 8o. Boeton K» I
[ tdlTŪVVS dantistas b

M. M. V. GASPER
J (KASPARAVIČIUS)’ H 
t J^naUėtip^fttJMLŠi--J L 
fiS Bboxdway, So. BoSioM, MAMŲ ! | 

p Ofito yolandon |
f Nito 10 Iki 12:80 ryto Ir nuo IdM (1 
j Iki«lrnno6:80iki9v.vak. - 
! Ofisas nidarytaa gubatoa vakaraJl | > 
J Ir nedėliomlg. ig

A.F.KNEIŽĮ
494 Broadway, So. Boston, Mass. | 

Tel. S. B. 0770
arba 308 E. 9-th St., So. Boston. | 

: Tel. S. B. 1696.

Kun. F. KEMĖŠIS, L. D. K. S. 
reikalai| lankysis Šiose lietuvių 
kolionijose:

Rugsėjo 6, Pittsburgh, Pa. 
Rugsėjo 7, McKees Bocks, Pa. 
Rugsėjo 9, Homestęad, Pa,.

Rugsėjo 10, DuBois, Pa.
Rugsėjo 12, Scranton, Pa. ’ 
Rugsėjo14, Duryea, Pa. 
Rugsėjo 16,(Pittston,Pa. 
Rugsėjo 16, Wilkes Baire, Pa. 
Rugsėjo 17, Tamaq.ua, Pa. * 
Rugsėjo 18, Mahanoy City, Pa. 
Rugsėjo 19, Shenandoah, Pa. 
Rugsėjo 20, Silver Creek, Pa. 
Rugsėjo 21, Minersvillę, Pa. , 
Rugsėjo 22, Girardville, Pa.

/ Rugsėjo 23, Philadelphia, Pa. 
Į Rugsėjo 24, Philadelphia, Pa.

? Rugsėjo 25, Ghester, Ta. 
Rugsėjo 26, Easton, Pa. 
Rugsėjo 27, C. Brooklyn, K. Y. 
Rugsėjo 28, Harrlson, N. J. 
Rugsėjo 30, Baltimore, Md. 
Chicagos ir Detroito kuopos 

maloniai piaiombs pačioms pasi

skirti pažymėtas dienas ir jose su
šaukti kuopų susirinkimus.

L. D. K. S. Centras.

X

v

MERGINOS
Tarp 18 ir 30 metų senumo 

-REIKALINGOS 
dėl

GUMINIŲ BATŲ -DIRBIMO I 
Mokama laike iriokmimosi.
AMERICAN RUBBER CO.

Cambridge, Mass, 
netoli Kendall Sąuare

■ 1 _ _____

PARSIDUODA GROSEENfi la-1 
Lai pigiai, Yra gera vieta dėl bu- 
černes. Labai gerai biznis sekasi. | 
Atsišaukite. Tek S. B; 933--AV. - 

' * G)
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16 Metų Bonth Boštonv |

DR. H. S 5T0NE I
AKIŲ SPECIA.LTSTA8 |
»99a W. BR0ADWAY |

; VALANDOS: Nuo 9 r. Iii 7 v. ratj

.i

| ' TUf So. Booton 2488 S į

Il DfL J. G, LANDŽIUS į
LUTŪVIS GYDYTOJAS IB i 

CHIRURGAS. ®
B0«BBOADWAY, |

1OUTH BOSTON, MA8B.* |; 

„ (Kaupas G St ir Broadwayl i ® 
> VALANDOS; 9-11, 7—& g

■I - I 1.0 ' - - - t - > - - - - 1 M -T>

DID. XIET. KUN. KEISTUČIO 
DEJOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS,

PIRMININKAS — Vincas Zrtleckas, 
81 Mercet St, So. 'Boetoa, 'Man, 

VICErPIIlM. — Antanas Pasfelis, 
^146 Bowen St, So, Boston, Mara, 

PROT. RAST. — Antanas Macejuncufe 
450 E. 7-th St, So. Boston, MaM. .;

. — Juozapas VinkevlČiuS, ' 
* 906 .Ė. B’way, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS — Andrius Zalieekas,* ' . 
807 E. 9-th St, So. Boston, MąM, 

MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas, • 
.115 Granite St, So. Boston. Mass.' 

D. L. K. Keistučio dr-Ja laiįpo jnSno* . 
ft į slnlus susirinkimus kas pirma nedOt- 

 

1IA dienį kiekvieno mčneslo po No. 69*. .į 
■ | Washlngton St, Boston, Ma8S.,iG-t| V,

NAMAI-MORGIČIAI
Parduodu namus ir parūpinu 

mortgiciUs.“ Visais pirkimo, par- 
. davinio ir įvairiais kitais reika

lais kreipkitės pas manę.

A. F. KNEIŽYS,
494 Broadway, So. Boston, Mass. Į fi^rašt? 

Tel. S. B, 6770 1
■ / ‘‘ ------------- - ------—^-TTT—TTT

Gerb.* klebonas šią savaitę 
išvažiavo vakacijįj. Jo vietą 
užima gerb. kun. Tamoliū- 
nas, kurs So. Ųoątone apsi
buvęs, o turėdąmas smagią 
plunksną dažnai parašinėja 
4 4 Darbiuinkan.”:

' DIDELE VARLE.
Ko. VTilmingĮone sugauta 

didelė geležinė 'Varle, kuri 
sveria 100 svariu

fe

v

PARSIDUODA DVIEJŲ 
ŠEIMYNŲHAMAS

* • » |. yy yfflllF <^L<Ji 1 JPVSįLUJAj. Vf ■

Dviejų šeimynų: namas, H kąmba- rakate. Ateidami drauge ir naują na« . . 
rių, gazas, furnace lieat visam nafe jįjį atsiveskite prie minų op

iinui. Geroje vietoje, žemės yra y ~ . .
prie šlubos 3 jotai, tvartai ir vai-1AV. JONO EV* BL. ĖAiEIiBlKfiB 
siniai medžiai. Kaina $6000,09. Į DRAŪGYSTfiS VALDYBOS 

 

Atsišaukite: 82 Radcliffe Road, į ADRESAI,
Mattapan, Mass. Telefonas įlydė ' --------
Park 1289—M. (11 PIRMININKAS - J. L. Petrauskai, ■
........... - " __________ . . 250. Gold St, So. Boston, Mass,

■ i«i*iiaiivui a AiiiR-i ia <92 E. 7-th St, So. Boston,. Mara,LIETUVIŠKAS SANDĖLIS
visokių žolių, šaknų, žiedų ir tt. raštininkas — j. švagždu 
Geriausios Palangos Trejankos, stam- X71 W- B-th St, So. Boston, Mara.

hl, 60c. už pakeli arta. 6 už1 $3.30 •! cricTTnTtT'rT^ —— a KrAttriiinnAfl. ■ 
Puplaiškių pakelis 35c,arba:6už$1.W.Trukžolių 3(Jc. pakutis arba 6 už $1.40 į. ^85 E. BroadwRy, S.Boston, Mara, 

žoles sutaisytos nuo nervų,’ISgęstles | MARŠALKA —* J* Zalku,
nuomario, galvos svaigimo ir ausyse J Wlnfleld St, So. Boston, Mais, 
ūžimo. Tat yra vienos iš: geriausią | Draugija laiko susirinkimus tos treClf. 

 

medicinų nuo visokių nervų suirimo, j •> — -*>su. lietuvišku nurodymu kaip vartoti:| ne^®dlenį kiekvieno menesio,,2-ri vat 
pakelis 85c.t 6 Už $4.50. “ -,-i~ ““ T’*‘— ™— --------- -

Knyga “Daktaras Namuose“ apraše 
visokius žoles ir su. daugeliu naudln 
gų receptų — $1.00.

Mostis gydanti visokius niežulius ti
odos išbėrimus, dėžute $2.50.

Brukuoti, laiškai tevynčn rašyti, tu 
tinas 65c. * ' '

Viskas būna su prislųntlinė kaštai^

J

kare.
Nuoširdžiai kviečiami visi 

■dalyvauti šiame baliuje, 
kaip šėrininl<ai taip ir paša
liniai. Orkestrą gros lietu
viškus šokius.. Bus faip-gi ir 
visokių gardžiu užkandžui ir 
šaltakošės. .Kurie neateisite, 
tai ilgai galiėsitės. .

Įžanga; Vyrams 45 centai, 
moterims 35 centai.

Visus kviečiame dalyvau
ti.

»

f jimaiš daugiąųgįigj
■vo Z. Jakubaitė i „ mg ■ 

I mergaičių kurių negaliu Čia
v visų suskaityti, lies vietos 

butų maža. Prie karštų deŠ-

. riikių dirbo p. Banda ir su
‘sūnum, V. Kališius ir J. 

Aukštikalnis ir kiti. Žino
ma, buvo ir tokių narių ku
rie visai prie darbo neprisi

dėjo ale laikui bėgant ir jie 
stos į darbą ir dirbs kiek iš
galėdami.

E _ Šios ypatos aukavo: p. V. 
į ’ Skeisgila aukavo auksinį lai
krodėlį, p-nios 'A. Kučins- 

kiene iri Steponavičienė po 
_ sūrį, taipgi dar buvo aukuo- I ta pora sūrių ale vardų ne- i padavė, bet visviena visiems jp tariam širdingų ačiū. 
•Jį Piknikas traukės iki tain- 

į. sos, Res Žmonęliai nenorėjo 
i, skirstytis, nes risi buvo iri- 

• siėmę žaislais, ypač, jauni
mas. > . ' • .

jPelho paliko mm pikniko 
$188.25 ..ir visą pelną choras 

L paskyrė parapijai fel naujų 
L-' vargonų. įtaisymo, tlž tai 
^aĄė" vįsatn : chorui kuris 

? feįa nvųmįstančiai dėl nau- 
fes Bažnyčios ir Tautos. Tai 

f aš patarčiau visiems gerbią- 
į mįems paiapijonams ’ liepa- 
į mirštiė ir chorą kada jie vaiką pemžiavo> kuris tuo

kt"

«.

s
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• ’ PAR SĮDUODA NAMAS
Dorchestety netoli ĖjUčard Everett 
Sąiiare, kampinis namas trys Šeimynos 
ir tlu Storai viskas labai geram stovy
je, randų neša $120. j mėnesį verta 
dang daugiau, pirmas mortgigius 
501). G nuoš. Kaina tik $9300. Dabai 
mažas ineRimas'ttk $1500. Tuvi Imt par
duotas greitai. Kreipkitės pas TITUS 
V. GREVIS, 395 Broiultvay, So, Bos
ton. Mass. Telefonas Soutli Boston 
2340. •

’ (SI

Lietvos Vyčių 17 kuopos ■ 
So. Boston, Mass. išvaŽiavi- ' 
niąs Jus medelio j, rugsėjo 9 : 
dieną ant -Paris Kili, Matta- 
pan, Mass, Taigi risi Icvie- 
čiami broliai ir seselės daly
vauti šiame išvažiavime. Bus 
visokiu žaislu ir taip-gi už
kandžių. Ilžtikriname kad 
atsilankiusieji praleis links
mai laiką* Todėl visi kaip 
jauni taip ir seneliai, vykite, 
į tą išvažiavimą^ iies vasara 
haigiąsi, gal bus paskutinis 
toks iiariliiiksniinimaš; '. -

‘

ITŽMETSTAS VAIKĄS.
, ,„.. . • • •, I

. Camlrridpe^—■ ,^Irs.; Che- 
vaine veždania vaiką skersai 
Dudley Sk? vedėsi -savo tri- 
jų metų vaiką. • Tik , staiga 
automobilius užvažiavo ir

SOUTH BOSTON’E
PARSIDUODA 3 šeimynų na

mai mediniai 120—122—J24 W. 
8 St Kiekvienas jų turi po -11 
’tambm'iij. Rendtj apie 106o per 
metus. Kaina $5,50.0. Lengvos- są
lygos..

2 -šeimynų ii“ krautuvė, 777 5-tli 
•St. Namas tuvi 10 kambarių. Ren- 
(los apie $700 metams.:’ Kaina $3,- 
110.0.06.1 Lengvos sąlygos. Mr. 
LANCILEY/ . vienatinis agentas 
Room M Old Soųth Bklg., te 
ton, Mass. Tek 2453 Congress. (6)

NEPAPRASTAS 
NUMIMRS 

Kelabai senai esame gavę 
Lietuvos Albumą, kurį ganą 
daug nupiginome. Duodame 
progą kiekvienom lietuviui 
j-į įsigyti. Seniau tasai albu
mas parsiduodavo po 5 dol., 
dabar, gi. jo kaina tiktai 
$.3.50, kas yra nepaprastas 
“bargain?1 j

Albumas yra didelio for
mato knyga. Turi 495 pilsi.,* k
288 pusi, šu paveikslais Lie
tuvos veikė jiį, glupiii, par
tijų grupią, namu ii’ tt. Lu 
kusi dalis albump yra užim
ta bijogTafijomis Lietuvos 
veikėju. -į

Kurie norite tą įmygą įsi
gyti kreipkitės fjiojatts pas 

44 DARBININKAS”
366 B’way, S, Bę^ton, Mass.

/

J ■ ■
>* - *

• * , - s

Visos pasaulio tautos jau 
■turi savo kalboje garsią 
DON KIŠOTO knygą. Don 
Kišotas buvo savo laiku 
avanturistas - ricieriuš ir 
daug savo gyvenime nepap
rastų dalykų yra nuveikęs. 
Kas skaitė I0G1 naktųj tas 
tikrai skaitys ir Don Kišotą.

Kadangi knyga bus dido
ka 5x8 formato, apie 300 ar 
daugiau puslhpių popieros 
viršeliais, tai jos išleidimui 
sumanyta parinkti prenume
ratorių. Taigi kurie prisi
dės prie tos knygos išleidi
mo, tie mokės tiktai $1.25, 

‘ gi išleidus ją, knygos kaina 
bus $1.75. •

Kurie norėtų tą knygą, 
papiginta kaina įsigyti) tai 
bę atidėliojimo lai prisiun- 
jhą savo prenumeratą $1.25 
‘^ai’bininkui’-

Knyga bus atspaudinta a- 
pie 1 d. gruodžio 1023 mėtį: 
ir prenumeratoriams tuo* 
jaus bus išsiuntinėta,

Kadahgttba kmygos bus 
leidžiama tik aprubežiuotas 
skaitlius, tatai kurie norite 
jr įsigyti pasjsfebfeiįte;
' . “DARBININKAS’ 
366 W< Broadway, -

. j; . So. Bbsion,Alass.
*• - - ■, '

fel

■ -•<

po pietų Iv. Petro parapŲo* salšj, 4«J 
tt SOTtoth St, Bouth Batan, MM<

IV. ELZBIETOS DRAUGIJOJ 
HARTFORD, OONNEOTIOUT 

VALDYBOS ADRESAI

M ETnrATTTg I Eito. MlelnDttėnJk plrmlnlnkS,
« j * «■ - 44 Ctedar St, Hartford, Oonn.449 Hudson Avė., Rochester, N. y | o, LabtokięM vice-piminints, .

90 Sheldon Street, Hartford, Ooim» 
| R Labfckten®, lidlnink?, ; /

44 Madlson St., Hartford, ConJfe 
Marijona Katkauskatte, fin.raštlninto,

16 Atlantu St, Hartford, Oonn. 
ĮR. Pundsien®, prot raštininke, .

19 Walcott SU Hartford, Oonn, 
l'Mlaa draugijos susirinkimai būna kai 
antri nedgldlenl kiekviena MBMtoJL I bainyųnšjė ealsje. ...

I i V. KAZOHBKO E. K. DRJO« 
SOUTH BOSTON, MASH 

f VALDYBOSASTRAI*!.
5^- Į PIBHININKAS -* VI. PMll.MkU,.

GEORGE H. SHIELOS 
/ ADVOKATAS 

811-812 Old South BniHinžr 
294 Washlngton Street 

BOSTON, MASS.
Valandos: > A M.lkl 5:80 B, M. 

; . . Gyvenimo v<«io
10 Wiwthbop Stmtt, Eabt Bobtok 

Tel, Haat Boaton 152-J\ 
( Tel- Maln 2488

-------
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PUMOSBUMES BABBERNt
į Nutofream plautam vyrami,
Į finoms te vaikams.
i Turime visokiu kvepiančiu toni-j 
i ky plaukams. .- <- - . j
t Ateikite ti*: persitikrinkite, ai tu) 
t khit kad busite pateinkhrtL y j

O. & BA'BĖK?
116 DORCHESTER AVENl 

SOUTH BOSTON, MASS.,
" (Šai*; >AT

i

J
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A
,v -x

A
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W^tiiqtANC^b!i<K feri dąligiąu. auglles ir už
> : 4 tai feodą .feugfo^ijumbs? 
W^^taANpCt*r. turi mažiau peletiįi 

L žiau darbo. - į
ilgiau. kūrenasi Muenaiki* 
ua pečifes iT?groiįj* . ~

MAŽI-DIDESNI^DiDELI

New England Coke
■ 111DEVONSHIRE ST., BOSTOlT, MASS.

> Aūin 853S . —TELEFONAI-^ Miįn’ S7<

4

S14& 8-th St. Tev M R S335ML
I VlOH-RlRM.— J. Jaruša, .

*40 K. 6-th St, So. Boeton, Mu* 
PROT.RAST,—AIinM

? MŽėColumbhmtS.B«mM«M
UIN. RAST. — K. Kiškis, - / ;

*28 H. 8-th S(ų So. Btaton, ItlM

I TVARKDARIS P. LauČto...
. 803 B. Fifth 8t» So, Boston, Mito
| DRAUGIJOS anraiM sakale -

» aee smdw* &o. Statos. Mm*. 
DtototjK Moto ttalr^ŪNta teito

Į ned«ldlen| kiekviena mėnesio l®»nĮ 
4 p* ptjĮhkWBnijM w.
Matam 8b, Bntoife Mm

fe
» •»
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