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-®K tau m*
ĮiMNmte iBfevui fr peitel Btfny.

/ ptekinuui bažnytinių indų te 
1 nM guga bainytinSa apeigoa. Pa- 

Mt to naanpraa viri katalikai, niea - 
* negalima .tikutis miaukti apaudoa 
kari atitiktų Katalikų Bainyžioa 

te pajigoma. Žmonių 
▼adą!, pfrmiausia gi kunigal, tu* 

įkaityti tai aavo didžfauafa nl 
? tekiniu. '■ ’ _ 
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Kelinėj Tarp Kelmės ir 
Šiaulių Makarijos miškuose 
maž kiekvieną savaite užpul
dinėja ginkluoti plėšikai. 10 
d. liepos ryte j Kelmę atvežė 
iš minėtos* vietos sušaudytą 
žmogų. Peršauta per ran
ką, krūtinę ir per vįdurius. 
Vakaro sulaukęs žmogelis 
pasimirė. Jis buvo iš Rasei
nių ir vežė žydams prekes su 
žydų arkliais. Pinigų rado 
pas jį tik 2 lt. 25 cent.Už
muštasis paliko žmoną, ir 4 
ar 5 vaikus. . •

— Liepos apie 12 vai. die
ną .Makarijos miškuose už
puolė plėšikai važiuojantį 
dviračiu pil. T. ir atėmė dau
giau- 200 lt. Vienas plėšikų 
buvo milicininko rūbuose. 

' -0 Kelmėje veikia 3 svaig. 
gėrimų įstaigos^ 1) Savyval- 
f^$Si'*švv'gerr^ 
Kelmės piliečių kliūbas (žy
delis yra užveizda), ir 3) Ur
mo degtines sandėlis (žyde
lių). Kiek ’urmo degtinės 
sandėlis gavo už -įvairius 
prasižengimus protokolų, 
reikėtų jaučio skūrą prira
šyti. Nubausti,, rodos, nie
kas nenubaudė' dar nėį vieną 
kaitą.
■ Negana ta, kad jie parda
vinėja vietoje urmo po 1 bu
telį; būt. kiekvieną šventa
dienį žydelio namuose tikra 
karčema, žmonių pilni kam
bariai tilt tuština . butelius. 
Mūsų milicija to nežinoti ne
galį, bet ne žino, o gal ir ži
no?

. ŽINIOS Iš
■ I ’

Rašo Pralotas A. Pan^ 
brauskas. iš įfeturos:

. Čia paduota kelias iš ju 
laiško ištraukas. Manau, 
JūOūsidšiėųisįdomios.- ~ 

r s '

“Voldfctijdįe 'UŽ dolerį 
duoda • 5,0(ą>,000. markių.' 
Rako -krisiu. -ife" 10,000,000. 
Tuomet ir rtasų doleriukas 
— litas bus vertas 1,000,000 
markių. k

■ “Rimmkanet ir francūzų 
frankas. Už litą du franku, 
t “Praeitą š|štadienį'buvątt 
kaipo seniarisias Lietuvos st • , 4
žurnalistas, .pakviestas ‘ El
tos į vakarėlį surengtą Ky- 
nų žurnąlisį’ams, .atvyku
sioms Kaunai|, pagerbti.. Bu
vo tai vienoj iš žymiausio 

Pdiįnraščio* kores
pondentai vjk*a& su žmona, i 
Paklaustas aį ’ Kyliai .."apie 
Lietuvą, ponais Wang, -('taip 
vadinas svečias) atsakė, kad, 
iš. visų Pabklįijos valstybių, 
kynai geidauja V žiną -apie 

raip, paaiškino, kad- dėlto, 
nes dabar Lietuvos klausi
mas nuolat judinamas tai 
Tautų Sąjungoj, tai Amba
sadorių konferencijoj dėl 
Vilniaus, tai dėl Klaipėdos 
prijungimo ir- tt. Apie visa 
tai leidžiama telegramos,' ku
rias Kynų. dienraščiai talpi
na ir tuo būdu, žinios apie 
Lietuvą Kynijoj platinas. 
Ape kitas Pabalti jos valsty
bes Europoj beveik nekalba
ma, tad ir Kyliai apie jas, be
veik nieko nežino. Galop, ne
beatsimenu gerai, ar . mūsų 
svečias Kynas, ar. kas iŠ mū
siškių, pridūrė juokais,, jog 
lietuviai artimiausi Kynų 
kaimynai, lies tiedvi tauti te
skiria vien rusai... Iš tų to
limų svečių išgirdom daug į- 
domių žinių apie Kynijos 
gyveninių ir įultūrą.”*

Iš tų gerb. pyaloto A. 
Dambrausko žodžių Snato- 
men jog Lietuvą lanko ir ją
ją interesuojasi net tolimų
jų valstybių mokslo žmonės. 
Lietuvos litas, tarsi liūtas 

Stovi vietoje, visti 

judini sfeliist ir niekas jo nie^ 
drįsta ‘ pajudinti. Todėl ne- 
stebėtiną kad ir iš tolimų ša
lių atvykstu žmones, pažiūrė
ti Lietuvos, kuri taip..galiu- 

; ■-.i.' j.v
J

AlįERiKęSNELATMEv

Šfrnta Barbara. Septy
ni .Amerikos karo laivai — 

į (tastroyeriai pūtiko pakrah- 
tfėje g&ĮąF Ikšiol žinbma, 

su* jais žuvo 25 jūreiviai. 
/’ Nįlainie ątsitjkę dėl tirštoš 
‘ ^miglos. ;y-'

"I . Be šitų laivų žuvo laivas 
r Cubių ąni tario buvo $2,- 

ūO^O^ūįdąbrū.
: ' « ^ yi^i pavojuje Išmonių 

.buito arti 1,000. Tarp išgel- 
^bėtųjų yra sužeistų. ,
Į. • * ♦ * ’

A ■■■<■■ Tr- * /* f '

' iiAiv&'kelaimė:. t ■ 
G . Los Angeles, Gal, Ame,- 

1rikos imtas. Guba užėjo ant 
t .seklumos... Ant jo buvo125 

žmonės. / Visus- juos paėmė 
. karinis laivas. . .

-)*■-r * -r, - - - ' --- --

AĄJ&KlKOKV'i 

' ^flaįitigtoh. — Amerikos

V t

t,

u*, 
jį?. •

r.T"*

? *

*

' p.' .. -
. Corf u^ Į šitą italų Į
grobtą. Graikijos šąlą afvy- į 
ko daug visokių italų valdi
ninkų. Italija užveda ant sa
los savo valdžią ir įstato »a- 
vo valdininkus. Ant aalds 
jau yra arti 500 karininkų ir 
valdininkų. Gyvenimas, ei
na normaliai. Kotelių savi
ninkai daro didelį biznį iš i- 
talų. Tečiau taip vietiuįų y- 
ra arįi 10,000 be duoiios& be 
pastogės. v

4

______ NUSILEIIIO^
- •' I

Atėnai. *=» Graikijos; val
džia nusileido ir pažadėjo 
(pildyti Italijos valdžios rei
kalavimus.

. ■ '

litą du franku.

*

RIAUŠĖS.

London. — Atėjo iš Grai
kijos'žinia apie.tai, kad Pet- 
rašo mieste graikai Sudegino 
Italijos konsulatą. Vietos i- 
talai’ atsikeršijo užmušdami 
du' graiku. • .

r- ’ • -. ’ ' ■

is dviejų bėdų rin
kosi MAŽESNĘ. ’ 

t „ '___ __ ■ *

Springfield, Mass. — Ed- 
ward Jordan važiavo auto
mobiliu ii4 susitiko motorcik- 
listą. Turėjo susidurti arba 
su motoreiklįu arba drožti 

ir per tai vienas pasažierius 
Henry Soucie tapo užmuštas. 
Jis paliko pačią ir du vai- 
mėnesius. ' *

* ■ .v

d

Karrisbi^rg, Pa. —•- Ang
liakasių derybos su kompani
jomis tarpininkaujant gu
bernatoriui. Pinchot priėjo 
prie susitaikymo. Darbinin
kams pakelta .algos ant 10 
nuoš., pripažinta unija ir 
collective bargaining. ‘ Neiš
sikovojo unija tik cheek-off 
sistemos-. .Unija nore j o kad
įUhijines mokestis koįnpani-, 
ja atrokuotų nuo darbininkų 
algų ir išmokėtų unijai. “To 
unija nepasiekė. ?
; ^Tąsąišlygas- priėmė^ąnglia- 
kasių atstovai. . Bet rugsėjo 
17 d. dar Scrahtone bus ang
liakasių suvažiavimas ir ten 
išlygos turės būtį- patvirtin- 
^sj Tokm^bųdų darbai te- v. ■ - * "
prasidės ,už kokios’ savaitės.

Gub. Pinchot parašė laiš-
1*44 rfj’ 1 ««’ MA...

dįįg turėtų; žiūrėti, kad kai
nos ant anglių nebūtų pakel
tos. . Y.

savivaldybes stoja 
I 'KOOPERACIJOM. 
j u » ■

Vokietijoj inėjo madon sa
vivaldybėms stoti į koopera
cijas. Nesenai miestukas. 
Geesthacht nubalsavo prisi- 
dėtiprie. kooįeratyvės są
jungos. Tas 'miestukas yra 
netoli* Hamburgo;

f- ♦
; r» ■

- admirolas Andersoū, Aria- 
| \^^^kad Japonijoj per že- 

į- • ihūs drebėjimą žuvo 15 ame^ 
rikoiių.; • 'Y ■ ■ ; ' ■
y-*1- -• i.,—r ■ii.., ■ •

' ANGLIAKASIŲ
■ aųka.\o ■ .

^A&gh'^burg^Pei. — United 
Mine Workers unija aukojo 

(J|tpdnįjąi sušelpti per ■ Ame^ 
rifeos Raudonąjį KnyŽių^S,- 
obb; • ; '

■ Y V .'- I , -•
. . . ■

t -RIRŽIUMA ANGLAI. ’

I'ttondon: — Iš pranešimų 
. Japonijos pasirodo, kad 
įer žemės drėbejimą dąug 

tavo/ iš žuvusių sve* 
/s taniausių pusė yra anglai.,;

~ - * '■'

i iSNAVJG ĖĖNYSIS."

_• Broikten.- Mass. r- Olin
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Bherman, 58 m. amžiaus, 
. jpHel Įyyliką metų buvo pa- 
“ • ^męs nuo pačios, divotsą, pa- 
s bar ’paėmė naują laisnį su ja 

genytis. Jis yra Šiaučius.

PAWJ0 ĖRPTYNIO- 
LIKTUKARTU.

Deyynm me
tų mergaitė Drothy Hast- 
ings dingo iš namų. Tai jau 

k^ptynĮbMkiu kariu ji tą pa- 
darė. Tėvai, pranešė pąįįęi- 

apie jus
. i j ;wr iftįrff-ftir! ' ====
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Darbininkai baisiai ‘ ‘ ’ i
Kaltino Darbo mi- :

'v.

-------F——'
f **’"■ '

REIKALAUJĄ.
~ PIKTADĄSIŲ. '

’ -W ■

' . K y maš. — Gr arki j obJ val
džia pasiuntė Albanijai ul
timatumą, reikalaudama, iš
duoti piktadarius, užWšu* 1 
sius Italijos misijos iianus. ;

Bali'; ' /- ; - , ■ r ■ ' '-' ••• * -
- ' . • • , ■ ' f

PASIUNTĖ PARAMĄ, i

Keinmerer, Wyo. Išti
kus baisiai ekspliozijai yie- ‘ 
tos kasyklų, žuvo daug 
angliakasių. Nukentėjusioms 
šeimynoms sušelpti - ^glia-. 
kasių unija atsumtū $05,000. 
Ęompėųsacijos Įstatymu at
lyginimas jau pripažintas 33 
nukentėjusioms Šeimynoms. . 
Išviso tos 33. šeimviioš gaus 
$133.070. Gi liikmas W nu
kentėjusių šeimynų dar tebe- 
ra teisme. Tų šeimynų di
džiuma negyvena Suv. Vai- ‘ 
stijose.

/ PASIBAIDĖ.

London. — Dokų darbi
ninkų keistas -streikas paga
lios pasibaigė. Jis tęsėsi tris 
mėnesiu.

Tas streikas keistas sekan
čiais atžvilgiais.

Seniai, kada dokų darbi-, 
ninku unija darė kontraktą 
su darbdaviais, tai sutiko, 
kad nustatytos algos, tęstus 
iki birželio 1,1923.- Tada jei 
pragyvenimas bus nupigęs 
ant 69 nuoš.,, tai algos bus 
pamažintos.. Abi pusi sutiko 
imfi pragyvenimo- mažėjimo 
nuošimtį Darbo ministerijos 
skelbiamą^ Kaip sykis ant 
tiek pragyvenimas sumažėjo 
ir kompanija pasišaukus li
nijų, vadus pareikalavo nau
ją i sutartį pasirašyti. Tą u- 
nwra 
padare, 
sujudo,
nisteriją, kaltino unijos va? 
dus ir išėjo stfeikan. Uni ja •' 
streikininkus suspendavo 'ir’ 
nedavė paramos iš- streiki
ninkų fondo. Socįjalistai 
tuo tarpu, nemiegojo, jie sto
jo streikininkų pusėn ir vi
same kaltino unijų vadus ir 
save piršo. Kaikiiriosę savi
valdybėse, kur socijalistai 
turėjo viršų nutarė iš savi- 
valdybių kasu mokėti strei- 
kininkams paramą. Nev.ed.u- 
siems mokėjo po $7.^0 savai-, 
tėję, o vedusiems $12.50. 
Bet savivaldybių, kasos nėra 
bedugnes. Todėl kai pasiro
dė, kad* jos tuštėja .streiki
ninkai nutarė gūžti darban 
ir taip streikas baigesil .

Unijų vądai teisybė vieną> • * . 
dalyką buvo pražiūrėję. Su
tikdami, kad algos būtų su-, 
mažmtos jei .pragyvenimas 
atpigs, užmiršo ’ išsiderėtų 
kad algos vėl būtų pakeltos, 
jei pragyvenimas kilš., Kaip 
sykis po birželio pirmosios, 
pragyvenimas ūme.kilti?Ma
tyt unijų vadai ir kiti spėjo,

DEGTUKŲ IŠDIRBYSTĖ 
, Finlandija yra viena iš ša

lių kur labai daug degtukų 
gaminama. Tas degtukų 
dirbtuves valdo kooperaty
vai.; Dar "prieš karą ta pra
monė Finlandijoj buvo išsi
vysčius. Švedijos degtukų 
kapitalistinės kompanijos 
bandė ir Finlandijoj pagau
ti tą pramonę, bet koopera
tyvai • užbėgo už akių ir da
bar kooperacijų gaminamie
ji degtukai inėjo plaČion a- 
pyvarton,u, . y. y *

- ■ ' Ą'

^SAJVAITEjR:, 

yvdukėgan, Ilk Namų
statytojų algos itaaujų pūki' 
imKaikurie gauna po , Fgs,
savaitėje. £ . ) /: > ‘ tai jau negales kilti. ; ’
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TURKO MIŠKO.
» , g ». *

HougJiton, <Mich.—Henry 
Ford Michigano valstijoj 
pilko 400,000 akrų miško. 
Tame miške yra ir jmedžįo 
apdirbimo įmonės. • ■

!

-- ;
Gegrėnai (Telšių apskr.). 

Čia vietos kleb. rūpesniu yra - 
statomi pradžios mokyklai 
iiamai. Mūsų žydberniai tą 
klebono darbą pastebėję su
prato, kad toje mokykloje 
nebus vietos skelbti mokslui 
žydelio K, Markso ir Darvi
no, pradėjo trukdyti, bet 
vargšams nesiseka sulaikyti? 
pradėtąjį darbą. Dievęj. pa
dek gerb, kleb. užbaigti tuos 
namus ant kurių laisvai ga- 
les plęvešudti Kristausvėlia
va. r '; •”? .
F-.-,.- . Žiogas.

’ NUŠOVĖ KALINĮ;
. I

Coluinblis, Ohio. — Ketut 
ri kaliniai pabėgo iš valstiji- 
iiio kalėjimo. Besivejant vie 
nąs buvo nušautas, o kiti trys 
pasislėpė komų lauke. * ’ 

. . '
TLSTAMKNTAS 

PILIMIS.

Pittsburg, Pa. — William 
Bauer darydamas testamen
tą paraše jį eilėmis, štaį 
koks jo testamentas:

“ Ali my earthly goods in 
: • ■ Store, >. . ' ■

To my‘ d<?ar \yife, I leave 
for e vermute: ‘

I f reely givd to helį so itow
Ifix' •; ’ ; ■ - - ;

Tilis as my. will and sho 
tho^secutris?’’ *'

I

' ■ %
LX\

UŽTROŠKO NUC 
MALIAVOS. V ' 

buk Bluffs, Mass—Mote
lio skiepe darbininkas buvo . 
pasamdytas inaliovoti vidų 
boilerio. Jis boileryje rastas 
ųegyvaK Daktarai a$žiūr?- 
ję susekę, kad darbininkas 
užtroško nuo maliavos iŠgas 
ravimų, kuriems nebuvo vie- 
tos pasklisti. .

- ■ 4 i

. j^pnių^ NvY,---’
New Yorko majoras1 Ilvlan 
pavojingai .serga. Jm turi' 
plaučių uždegimą. *
.. G ' .. j.. „V .. * ■ ; "

t

X

Rigs^ft 10^1^12,1344 ir 15
CAMBRIDGEFIELD 

(CAMBRIDGE SODUKY) 
Kas vakaras nuo 6;30 iki10:30 
Subatojenuo j2iki 11 vakare
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• BidMutė Kubos sąlanpgy- 
į verifa daugiausia ispanais ir
Jį* i^grais. Ji žinomą "yra pa-, 
K rimŪųi dėl cukriniu nendrių 
£- pląntąęįjų ir didelės cuLraus 

pįspp^iės. Šiaurinės Ameri- 
** kapitalistui daug pinigų 

ųfej^ ne tik į Kubos cukraus
f be< ir į j os gėlžke-
|B&. Kąikurids kapitalistų 
| U kompanijos: turi ten net pri- 
I. vaČių savo^gelžkėlių- ifjabr

per kuriuos lengvesniu 
L m^įtu gąM ten įvežti. Ameriį
| • 'ŽX ktri prekes,. Tokių privačii 
f- J^O^^ 
| fx iįi vieTi prekyba* bet Jį 
r p^prą^tės šmugelis. 
| JJ?< ;:/;Kubos parlamentas nutarė 
I S Wjyaikįti te suderinti cėūr

IX trWniuš respublikos gelžke- 
t» ^Į^kad padarius daugiau

•* ekobSnijos ir tiksliau nau^ 
k' riedamąją medžiagą;
*■- »•»> Išvarius gelžkeluis uždė- 
r S $mokesniais, 
| . ką^pąskątinus juos dėtis 
* IIX prteyvišiį Kubos gelžkeliij 

į.įffl^įfiŪącijo>< BriyaČm por 
į įelžkebų xšąviuiukaį ką-
X -J^įįdįstai tuo jaus užprotesf a- 
.^■•^rprieš Kubos sumanymų

(yądinąmų t Tarąfa bilium).
X tas sumanymas pasirodė
* utaudiųgas kitai Amerikos 

kapitalistų grupei, kuri turi 
daug,kapitalo centraliniuose.

* gėižkeliuose. Tad šita grupe 
iš;savo pusės užprotestavo

f 1 _ prieš pirmųjų grupę. Žino 
E, iria; protestus siunčia ;Va-
| šiftgtorto aukšti valdininkai.
| pet' nesunku suprasti, kad
| Hž jų nugarų stovi te sąypg pagini troški jį diktuoja
t į Mąll Streette auksiniai did-
fr Svyriai-/ '
t £ Jeigu Wall Stiwt!o reb 
B X katei ten atsistotų prieš Ku- 
j X IriB rmkįalus, tai Kubą ji> 
® * suomei pasiliktų kaita ir,: 
K * krijib kaltininkę, Amerikoa* 
£ .* džiugai tuojau pradėtų ka- 
> £ r®tųl|inte “ėivilįzuoti’’ ir į>u- 
Į mokinti. Želi
r į $įWr. sųrikįrio sypt-i’- 
K * dyi AmorikosI Tad laliaiB j buy i^prtių žinoti kuri-gi šią E SMįiJe* Sprendžiant sulig K S knpIMistines logikos, perga- B 51ė'jW$tų priklausyti tiems> B daugiau dolerių titejs
B W’M W te Kl . -t., z.**''
B teks te taip jau labarsu- 
K. SvarglsteD^ Kubos JarUnfe’ B ?kamsr'-^y z**'y ‘
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Tautos sveikatos ir augi
mo reikulai^ums tekiausia 
rūpi. Mes nenorime praleis
ti progos šiuo klausimų į vi- 
suomenę neprabilę. KĮefiyie- ( 
nam žmogui nesveikata yra * 
didžiausia' nelaimė- Tuomi 
ji yrau? i*£w tautai. Kova 
prieš tautos išmirimų turi 
sudominti' visus netuščias 
patrijotus. Ji yra garbins 
gesnė už kovų karo laikuose, 
nes jos kovotojai nieko neuž- 
teuša, o tik vis gaivina. < 
j Mystingoji lietuvių tautą 
[sveikatas te gyvasties ne- 
brąngina. Ji gyvena svajo
nėmis. Vengią gyvenimo ko- 
V4j -te realybiii;--jįidysjs-teate- 
cūzų geografas ElizejusReo- 
lus labai gražiai aprašė lie
tuvių gerąsias ypatybes, per
daug jau mus išgyrė. Gar
susis geografas tik viena y* 
da lietuviuose .surado: 'tai 
fatalizmas. Jei ne šis fataliz
mas,r tąi mūsų. Tėvyne šian
dien ’ būtų gal apie, ęusę 
Frakcijos ar. Vokietijos di
dumo, mūsų tautą turėtij. a- 
pie 20 mjlionų narių. Bet 
mūsų, neišmanymas te‘ fata
lizmas sustabdo mūsų augi
mą, pakertą mūsų .darbin
gumų spėkas. Prieš mirties 
Šmėklų lietuvis perdaug pa
syviai reaguoja: gydytoj^ 
kviečia tjk tuomet, kai jau 
liga pasėnus,''mirtis 4ją!patĮ. 
Kam čia gydyties, kaip Die-t 
vas duos, taip ir bus, teisi
nasi lietuvis kaimietis. Ba
rniai jis žiūri į sergantį vai
kelį, gailisi jo tik jam mirš
tant.

ir ,,!,1"4>iI irtfaaffSįĮ' 
taute* Ar gi tai nebūtų gra
žu!
; .Vjsawj pasauly daugiau
sia gydytojų žydai ' produ
kuoja. Lietuvos universito 
medicinos fakulte jie sudaro 
apie 80 nuošimčiu studente. 
Jų šis Žj^įs visiems labai 
sektinas. Lietuvos laikraš
čiuose. prieš venerines ligas 
labiausia kovoja Br. Fjksas, 
spėjame žydas. Dabar “Lie
tuvoje” (rūgs. 18 d.) antras 
žydas Br. Joffe štai ką rašo 
apie kūdikių mirtingumą :■ 

r *■ ** ‘Provincijos mirtie?! ldlpa.
“Šio rugpiūčio 7 <L buvau 

akąbiai pakviestas prie gimdy
mo j Gailinhi kaimą (Vainuto 
valse., 12 km. nuo Naumiesčio)..

• Pravažiavęs kilpiąaetrus,
aš sutikau tą kaimo gyventoją 

’ J., kuris man ' pranešė, jog
gimdyve jau numirusi. Vežėjas 

: man paskui papasakojo, kad 
T $1,• esąs’ turtingas, kad

gimdymas jau . • prasidėjęs 
: '2—VII (!, kad visa nelaimė mo

kytos •akušerės stoka.
“Toks faktas, ir labai liūcį-

“Tiesa, daug, tąoterų ir kų- 
dikių miršta^del šitos priežas
ties. z Pas mus. kalbama apie gy
ventoją .mažėjimą, mirtingumą 
ir tt,, kūlį beveik nieko nedąrd- 
ntą. t
. “Vokietijoj—Kląipedoaltra^- 

į' tas tam geras pavyzdys — vį- 
sur organizuota akušerės pagali

1
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Ta# Iš kilni buvo te te
bėra, nes tautos ąe^aiĮsiejtĮi^iMm .'-*■ i^n^k.buvo 
sūnus dėjo brdedaiįumB'riri}, ąVą^iąiHK' 

WrdOftaiĮ^s, .Jęįįię įįri<^vW 
ne savo asmeniniu interesų,
Katelikybės, Kristaus moks-

^daug kūdikių* ir
m.oĮteą* mūrii Lietuva* 
J&psi perdaug jų turėtume. 
Jei ■nrišmąuyutes, ne&aru- 

švarumo (erj’sipęias* pav.) ar- mas te apsileidimas Žudo mu- 
aų taute* M ąkąOtete itete 
kovų,/M pųjktefetei
Įiizuotą kovą, Vadovaujantį gairinami jos riiųųs savo įaeBfe -7 iš Kristaus, 
valdžios gydytojams, re
miant jos finansus. . šimtai 
;testečių brošiūrų, tūks
tančių paskaitų, dovanai tei
kiama gydytejąus ir 
rėš pagalba turi būt pasiųsta 
pagalbon mirštantiems kūdi
kiams ir jų motinoms* Tąi 
švenčiausia prįąjermė kiek
vieno lietuvio, <Xypač Lietu
vos, valdžios, kwri^ter Jbūt 
imoratfi^^Į^yboje taiitoę 
sveikatos ir gyvybes.

». Manančių

JT

ToKio pew4Ulę#vuno tCvy-
8$ę» kapa

vienas teišmokai*-. iikręs

u
t

' ba, visur yra akušerių ganą, 
/ dirbančių tam tikromis taisyk- 

. ’ lemis, suprantančiu; kada rei
kia gydytojas kviesti. Gydyto- 
jas be akušeres net •nevažiuoja,.

; ~ " “Prancūzijoj įsjkūrūsięs ‘ Co- 
mmųne’ ląikajs . tarp? Į^rmujų 
‘ kortiunarių’ ręikąląvįm^. buvo 

teikei ‘gimdyvėms ?g®ri^usi| 
iv> veikiausią akušeres pagalbą. 

“Kaip gi wlsų krašte? Kiek
viename mieste, ir. sodžiuj, iš- 
skiriąnt kelius, [praktikuoją* 
viešai bobutes, neturinčios jo
kių TŪementarių supratimų apie 
gimdymo eigą, asepsiją,. žinduo-

: *!

t

t 
L

»

bo vaiaiai dldalb molęrą i» 
kūdikių mhrti#gtu»w. MMtąs 
liūdau atsitikimas tai tik yįe.- 
W 1» < „
kiekvienas gydytojas gali dkug 
papasakoti, Jei ąięiiągr įr na- 
miršta, tai ji susergą post pąr* 
turi — sunkia- moterų ilga* ris 
pat esti su žinduolius <į$l Ufc-

ba dėl nęmokėjfmo ' xpaMiąti 
(pavojus, maitinant gyvulių pie
nu). Bei šių apskrity žinduolių 
mirtingumas siekia 29,2 nuoš., 
Medingėnuose net 5G,5 nuoš. l 
Tau mątu Švedijoj. j$u 19ą8,m, 
mirtingmuAK siek* vos &,5tnųoM-,. 
Šveicarijoj 1908 m., 10,8 nuoš., 
net Rusijoj 1901 m. buvo tik 17 
nuoš., *— šalyje, kuri toli gra-« 
žu negali būti pavyzdinga,

“Reikėtų, manau, kąo greį 
čiausiai griebtis griežtų prieiųą- 
nių :• ’ z
'“!) Pašalinti, visų pirmą 

praktikuojančias bobutes, kų. 
rios dažnai savo įtaka ii* riaėljtį- 

.—nacija trukdė ir 'ak’ušeres dar- 
bų; ' '
\ “2) priversti Savivaldybes 
daryti biudžetą poziciją ‘aku
šerės pagalbai’ (butą, šviesą ir 
kur^vakušerei bent pirmam laį-

• kui, kol įsigyvens) ; finansams
■ neleidžiant, 3 arba 4: savivaldy

bės galėtų, proporcingomis dą-
■ limis vykdyti Šitą poriciįb

“3) Reikalui esant; daryti ą- 
kųšerių .eivilę mobilizaciją ,(ar 
leistini, •''kad tarp•• Švėkšnos ir 
Tauragės-:— Naumiesčio, .Vai. 
nųto įr Savtinikiį valse, nebūtų 
nėv-iewl)- * ■ ■ •

“Gyventojai turi teises tek 
kąląutb W WWMamos|(ri at- 
sakomiugosioš įstaigos kreiptų 
■daugiau domės į gitą mūšų gy-‘-

• vunimo- šritpkuf ‘‘•im&srn^Sįi 
savo kilpą be • rhute kUūeių.'

t .Rcikalįngąs kuo greičiausias* 
, planingas dalbas. Motinos, 9 

'draugi su 'joinis visi .gyventojai 
į * , - •>•!! K»*‘—».

. ir įstaigoms: be galo dėkingi.■ * * • ,
Senai jau laikas Lietuvos, 

valdžiai, -Amerikos/ ii: lite 
šalių pavyzdžiu, įsteigti vėi- 
klų sveikatos biur;f, gausiai

a. i

i

l-

, planingas dalbas. Motinos, 9 
'.Waęg$’su joinis vist gyventojai 

; : biri akušerijos sritrit veikėjams 
i/ri

darbais pąrodė, kad tik 
jo pėdomlį kurs iš meilės 
mokėjo « ant kryžiaus mir
ti, eidama tautą tikros mei- 

ąkUše- Ką te
rodė> te tik ji tai padaryti 
galėjo. ; -- . -

Į’ ‘ . * , •
į KW?M visaip atsitinka. 
?Tnd ir mūsų tautos labai žy
mi dalis,/gyvenimo, verčia- 

: ma^-iuwyšįteo4-i®vykoy js 
savo brangios, tėvynės, kaJ 
p^iteškdjųsWa& avęttego- 

-JeAim, gęUg. nųp 
jU-iespąųdo^ >e| koyetejų 

te M teites«v 
^eA«Wko^ Įv teu^ue- 

feįsr 
Tfcugpj. 8, Į9SJ tew kareivių dvasią- i

? Kora Jus kūnas toli, nuo 
:Lmtevos motušės jūrėmis ąt- 
įsktefe* te b*W> Jūsų sielų te-' 
bėgsite toynšje. $brs joą 

nemanėte riete 
jų jautėte, 'teątėtri Jos kam 
čios būvb Jūsų kari&osĮ?Jos yų, j^ rrifejus, kad ^avė* 
vargai te n^aimęs? tą* 
neląteą^ jos SMaugsmar — 
[(teaugę fe’. Jūsų jžįaugšmaL 

pįjiaująmaf kotfoyp te teber Tėvynės
l. . ' 1 ^. <v . - ya^ki, Kristaus tikroje mei-

ilėje išą^ginriį jų mylėjote nę
rodydar ^ie' įsri»fe kataliku

Emi, W te g^dšingate dar^ 
bute jųkfet^gjaipi Jėmfe 
mr. Savo-gauringomifį auko?

' Savo idėjoms pąremri Jūs 
ie^koįnte jrąu^ij. Jūg Wk>* 
te jų. Visi Lietuvos katali
kai, visi,, kurie 'drįso viešai 
įr balsu pasteąkyte ka J $e 
katalikai ir kad tuo mokslu, 
Kristaus mokslu, jie nori 
tvarkytį I4H^v& w 
nan būrin. J-uos sąvo eiles- 
na suėmė Lietuviu Krikšęio- 
įiiu-^®eW)Watu^ pariįa, . 
Kaip kieįvienjj, kurs dirba 
darbą, tarį) lygiai ir kriWio; 
nis" demokratus, jos priešai' 
niekino, šmeižt, kiek gaMa- 
mį, nes tiems žmonėms daž
nai ne tėvynė rūpšjfy -b^t sa- 
^vo grupių reikalą^

, ■ 5 _ ' V " - ft ' jį

.; •' Bet Jus nepaisei &i#ižte 
ir remeternū^ tęiąteg^Į Iš
pydami,
Voš reikalus. ■

; , ^tylėdami Lietuvą, mes 
dėkojame Jums, Brangūs 

JBrobaį kad; remMe Lieįįu-

Šių žodžių autorius sąvo
jaunystes TO metų išgyveną
Užpalių. • miestely ( Utenos
apskr.), kame yra virš 900
gyv., apie pusę lietuvių* ir
■žydų. BeveikTiehuvo ten lie
tuvių šeimynos, kurioj nebūt
TY1T1>A ’VIOT’VYC! *VP ItaII lrfl fl 1V1 fl 1
•*tX.i*‘L^ VJ»vC-V.L LA Jv,LLVA-L>xAcl_■ • 

Gi žydų tarpe per tų 10 me-
9

tų numirė tik 2 nešiilaukę 20
metų* Vienas jų mirė stai
ga, o kitas, kad ir labai bied-
nas, buvo gydomas visuome
nes pinigais gerų Vilniaus 
gydytojų.

žydai lakai krangiofl.
• (fUviibę ' -

\
n* visais budais kovoja j^ries 
mirtį. Už -tai jie sparčiai 
Lietuvoj ir kitur dauginasi. 
"Tl"qiIziT'l’incsn tdvvT'ircį'A rlnlYn* ^r-tr/Tn.4XtLiAy4-k*Vfev JSęvAy bv LLcllįgį Zy tUį 
ištautėja, vienok didelis na
tūrai is prieauglius vėl papil
do Izraeliaus eiles. Jau 600 

‘OvvM'Hy TiVAtnvn*-■mvvlj vLcLA V k?sjLLcI/ . i,\JAv^ vi W LA

je, o vienok, lietuviai nepra- 
>*>*1 •*- .i'V TH -V į "■ IM <% ' tN *W T T l <% t *>imoko is jų savo sveiRatos ir 
gyvybės įrąngintu -Iš 'pri
gimties lietuvių tauta -yru
stipresnė už žydus, vienok
liętuvių jaugiau netaiku
mir^įa, negu nusilpusių žy
dų. Jeigu sakbpia; kad žy-

/'• » . .■ *i- . . .• ♦... •
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Vedevacijos Kongresu 
1 Katalikų Visuo-*

m eųeį Ameriko je* .

Gerbiamieji Broliu ir • "
Sesers! '' v 
t: Per kančias į garbę. Taip, 
'Gerbįaunėįi,. taš priežodis 
jęį jjmka kam,, tai ūž WŪIU> 
:Sy. tautaį, lietuviu teptei. 
Ji nuo amžių slegiamą, ner<' ■• • J • i 1 .. "■ **

kovoja. Ji lęovpjįob už. sąvę 
<Xvybg gamtą,, kuri Į^yi-
aąd mgąu Wątąi- gėriąuriiĮ 
pralyveįįniiįį, jsjįtygu 
Ji kovojo ištisais amžiais SU 
■priešais, jos nepriklausoMy“ mis Jūs palaikėte mūsi| tingai yra brangios, ką^žj-

4

te mums galimyb& įvykin- 
te taj, kas būtų buvę negali
ma be Jūsų pagalbos. drįs
tame ne tik mūsų partijos 
vardu* bet ir visų tų šimtų 
tųkstoem kątelteB. wdu,

^tstoyų į
?jupm wW wto
geį davėte, ^ums-jus ypą- 

■‘ii * * * • . • * w «• w»

• i

dąi perdaug spekuliuoja it 
praturtėja Lietuvoje, 'vadi
nasi pasinaudoja M Mėtuvių, 
tai fed§l*gį lietuviais nepa
sinaudoti iš labiau jrikliu ir 
budriiį^ydiį Gražinusia•>■

; r^’l W U’. gyvybes,
pramokimeišžydtįšitos tau- 
tin&r j<»W» tai> tepsime:t *-

i - r
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Įlgąi ir lietai miegpįa Boą Ktehpte ®ųo; 
įąrpų kųnigass sų Boil Kįckoto namiškiais te- 
jo kambąrm, kur bųv<x sukrautos knygos, visą 
pikto kąlrintekės.. Jie teų rąjo arti Šimtą di- 

Tik sakydavo, jog* tas vanduo esąs brangiausias $riių grąžiai apdaiyte knygų ir dąųg ^ųg^M 
vynas, .jam atneštas jo draugo raganiaus.”: “Aš mažėsnių. ,Kąip tik šeimininkė jas pamatu 
taip pat manau,'” tąrū kunigas, “kad tie šląmš- M teoj hego B kambario* ir tuoj Wri?ų su s ’

tai išmušę jam keletu šuhj iš gaivos. Sakau jums,^ vandeniu ir krą$jla ir tarė kuniguį: “Tevrik 
kad nevėliau kaip, rytoj padarysime jo knygyne .šitai, imk ir ^iap^yk kąmbari> ką J kaltais koką, 
kratą ii; išrinkę šlamštes, sudeginsime.” - burtininkas neužbartų mūsų. Jei pasiryžįmo su-

^ Visą šitą kalbų girdėjo Bon Kickotaą ir jo tas knygas.Kunigas Uiriišypsojo iŠšęk
geradėjas —jį pargabenusis sodietis* Basfara-* 
sis iŠ namiškių kalbos įsitikinęsį kad jo kaimy
nas .ištikro, pamišęs, sušuko:ieAtidarykite pla-* 
čiąu vartus. Ponas Valdovinas ir Mantuos Mar
kizas sugrįžo snukiai sužeisti,. Tą išgirdę, visi 
bėgo lauk, kur pamatė .šnekamąjį ponų ant asi
lo, nuo kurio nulipti jis nriurejo jėgų. /(Pa
maži, .sakau jums visiems, nes aš ęsų skaudžiai 
.sužeistas per mano žirgo kaltę, Neškite mane 
lovon, O jei galima,* tai pargabenkite burtinin
ką Urgandą surasti ir užgydyti-mano žaizdas. ” 
“Susivįkrinkite visi,” tarė šeimninkę? . “neSki’-' 
te jį vidun. Ir .be burtininko UrgantĮos mes jį 
pagydysifne. . Prakeiktos, šimtą sykių teestie 
■pratektos te kilygos, kurios išvedė mūsų pa
nų iš proto*” . \ ‘

įnešę Bon Kichotą vidun ir lovoje pagub 
dę, apžiūrėjo visą *ir nerado nei virims* žaizdos/ 
Jis tada pasakė} jog .tįk susitrenkęs krisdamas 
nuo arklio, f kada grūmėsi w dešimt bąisiauiių 
ir drąsiausių pasaulio riulžmų.” Namiškiai api
bėrė jį tūksteritei^ Mausimųf įkųriuos jis neųt- 
sakinėjo* Jis tik pūslike norįs valgyti ir pas
kui užmigti Buvdpadm^te pagal ja norą* Ė&- 
ldgąs tųda kĮaųsūspdieMo, kūr ir kaip rado Bon 
Kichote* Sodietis pilnai apsako irįmkias w 
sąmones plepėjo kęlyfe ’ ’ ■ <

-A * - ‘ .. * ■*'* ‘ ‘ " *<
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; Pirfi ir H'irodittfitt R,i 
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vynas, .jam atneštas jo draugo raganiaus.’”: “Aš
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knygą ir spurs! išlėkę ji kieman ląukti sudegini
mo* “Toliąū,” tarė kunigas. “Šitai dabar 

Ąųwdis* Ir ve, $a visa šita lentyna y- 
i’d Amadžio ainiai.” " “$a, tai jąs visas lauk!” 
Tarė kunigas. Ik visos išlėkė pro langą. -

“Kas toliau,” tarė kunigas. “£ita štai
(ffių'ante de Laara,” tarė kirpėjas. Ją parašė, ” 

j “tas pats, kurs parašė Greitų Į)m* 
Teisybę pasįkius aš nežinau, kuri teisiu- 

gesnėj arba kitaip sakant nežinau, kuri mažiau 
meluoja. Tik tų galiu pasakyti, kad štai ji le
kia kieman deljosmenaudiugumo iTnesųmouiu/* 
£Mbar štai, Šyrimrijos PeZfepiurtes,” tarų 
kirpėjas. “£ą, Belimnąrtąs ’tpui” sušuko kU’ 
įdgas.. ^Tuoj kj šlamšte kieman!
Ivyštelek pr&langų-” “Klausau, kunigėli,” ta*- * 
tė^šrimininkė ir šlamšte^ ęlu^telėjo kiemam 

;^čia.besąs Kariais tarė kirpėjas. “Tąi
ąena.knyga,” tarė kunigas. ^STiekp joj ger<k- _ 
®e ceremonijos jų Įąūk. ” Kas ir buvo pajūry- 
;ter Tottau pątekp į tęisėjiH’^nte Jf^W® 

; *4 Toks tikybinis pavadiūim^ ne vb-
nų gjsdi sukląidintį. Bet yra sakomar ut kry
žiaus velnias tupi. Kiekam neverta knygelkšn 

jų. ’ * Kirpėjas toliau paėmė knygų 
riįoe.'Tų tai dar galinu palikti ant 
lentynos,” tarė kunigas. “Joj yra Štekių tokių .

Jbai*:tei$ kirpėjas, Ibe-

..rt. • i* - ’»■ •<. k<c. ,, w« .'■«'» . » ..*.■■

gok kthvo

mirunkės Iengvątikystes ir paliepė kirpėjui įąni 
padąvinetį knyįės peržiūrėjimui, nes gal kate 
kurios neužsipelno sunaikinimo* ‘Ke,” čia įsi-, 
kišo fcroliaduktė, “nereikią jei vienos jų pąsE 
gailėti: jos visos, piktadarės.* Todėl tesudega 
jos. Išmeskime jas pro langų J kiemų, ir, su
vertę krūvon, padegkime. Arba sudeginkime 
jas butgalyje, kact uęi/jųjjūmri niekam prte 
klasčio įiepądąrytųA” ■ -
y Jos sumanymų greit parėmę šeimtemk& 
Kunigas* vienok} nesutiko urmu visąs kny-gąu 
sudeginti, bet pąnorn bent ąnt^dviw perškufr

1 :■ . t ' '\ ■■

Pii'iį^įi Wj'gar Idyjej«s padavė tat-
niguit. į rankas, buvo A!inadia9 keturiiio* ypatybių te jos likimų vėihu nutemrime. “Ba
se tomuose. Kuųijms tarė:4 4 Šitą knyga yrą iriv 
pųtį ydinga, nes aš ėsą girdėję®? jfc
įmtine išpąjijoj knygą apinrieierius, Kuo jū® 
vteps kitos knįgos ame rieiorius prarijęfą ipjmte neklausk- Mok ” ’ **&. teįĮnt kpy*
gojo* Todėl man ką^įįĮdžįa yte ^ok•i^voį?> įte^ktepi•
sos’ eiles netikusiu knygm ji teri riti ug^k” Jfaaaemiiik' ■ &toirteys yi^ vienos gririau* 
“Xe, netąipi” įsikišo ktepėjnk JiAŠ taipgi esu ritį ispanu; Jsattioj ir j(ali^usily|inti su gerio- 
gtedejęs,

, jMriteįkėtų palaikyti?1 te 
‘iTeestie, terip ^ve^a'šakrii” kunigas* ?’ 
$k?Hos prięžąštięs■ į^-.gyv^Siš^lMtą šitmka^: H? Bėt kiipėjas atskteidjia menųtenygų vardu 
tų.? žiūrėkime/kitas;' ^SiM»n‘ ®akt ktepijip^ v ■4 **

keljoni^ Tąi tikrą rite^rnii^tetee kl^ugas, *4įri kūč
‘ w tarė, tawaw> *WJuĮįff S&JfoK5 ’>*,■'»» wW <!“»**&' *•

tai?iiįWęa. ąggelttios tfufytim.'' Stįitaiiuukjit J* tpivj* - ••*“•*- *—
Mesk Jį pite lan^įf.r; šeunininkū^kiteiaivisame passĮdyje.”

***■<. ’ V" . t • ■ > . V ‘ *.
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jums jįdįkyti tat fesa- 
^timia ajlygoime. ,

S. - , r

Me» e»am žmonės ir tegą-Į 
Ikftė Jums Žodžiu padėkoti.
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' JUtoobėMųjų

”015 raudonieji visokiais būdam 
Šmeižė katalikų vadus ir visą ką- 
tolikų visuomenę kam 
nusipirko taip gražų parką ir da
vė vardą “Maironio*’ parkas. Jie 

|il| ji^evatoi iuiUlį-vtoųį Vieš- bandė paketorid yispkiafii tikto*8* 
be| -jiems tos > vįBfcaa nepavyko. -i., 1,4a c.ir?~~~-,wi
Reiškia, W yk«yt W*ant jų pačių 'Čia visriaa atsilaki- ’^rsu .kaoparM^a* Mftto kį^ ty&wjį-L.. BJoaperat^vė krautuvė,

Man bęa^aųtWW f
griebtis-kitų 
tenkinti su viena m&imyčra, frkao 
<fckeridine.’* Jie mana Įsigyti fra-1 
panų to 
Spausto^Tatoįdt žadą leisti _ %
šįvų laikrąštėl..^^^^ jeb *A
gu nenustos energijos, yra viltis,' “**' """ ’’
kad tikslas W pasiektos, nes re- «Į«om tatu neminėsiu var<J 
Mejai kasdien didėja, 
dą suprasti ir apkatouoti sava sun- *"
kiai ųiįdirtiW aąiįąfeią ^,¥»bėr 
ųori^vf 4Šnai^^toWp^W 
.gpiti. ,f

Kooperacija darosi JJeyrąrko 
žvaigžde.f Ji rūpinasi ' dartijnto- ------- - • -
kaia kaip iŠ matoftjąito, tai£ to & 
iš. Moralish^f* Štavseredąą va-

... rftgs^o1^ di rębgto &d< ,e......... .
vakarą Lietuvių Svetainėje. fe». j ^oj, turbūt tonkai
paskaito to pęąį|top$, I^ek ųugir- 
įdąų, būsią rišama Optoji dapbiųin- 
kų klausiniai Ręfėimp^ 
pręiegentąk vfel
Bąjįddto tovia priešus, to tuomet’ 
ginkitės W įį .

. Puikus dalykas 
'rąĮftjai. ątsktoai 
piųą 'fidesnio: centro BelŠ bįtų 
daug, gęriaų^ esant po gįobą cėiik .^topąriftkėiiino,, todėl

[rol Būtent,’ Nęj«ąfc.
' -ja galėtų "parieti ft'ipV JL $ 

kįAri iūrį Savo 'organą 
“P^binip^ ’’; jto,kelia koopera- 
eijoSį dvasią;, spausdiną kodpėra- 
tyves .knygutes in t. p. , 0 prisl- 
štęigtis daigiau krautuvių, galėtų. 
prispaūsdiBli ė^'kultoęė-
liųį.Taipgi jeigųNę^yarkas iiųtąr- 
;tį iškasti savo laiįaiit^į;

svarstykime visi*- . • f:

#tgį»8M»os dvynės vaižį- 
jis tęįlžiugiiia Jus dar la- 

daug 
jįNfcdlrtbii it® £l 'fy^uožina'

>&ž«, tegul ęihiai atlygina 
Už JūbU pasuukavimii taip, 
fcaip tik Jis vienas temoka ir 
tegaH atlyginti. \
’ bardami tačĮsiręlįūgų.'aSiib 
Mnkim geru pasfeekį- 

. mo Jūsų darbuose ir visamę 
gyveAW. ‘
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Pirmininkas. 
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: KATaaž IR OKMPK

‘ ■" Keliauk saugfaiant
smogto S. ,y._ vai- 
džiovi laivą, kada 

L • važiuoji: Liptuvu ar
ba pdrtrauk. giml- 

, .nes čiupai. Plauki
mas-<lu karto sa- 

t vailtSj.' Smagi, grei- 
ita kelionė,’ puikus 
ir Įvairus-vifeii- 

, ruimingi kambariai
•parankumai Visoki-socialės sve- 

tataxs— tos. lm gausite ant S, y. 
t * YaWos įaivm 
S. S. Amprięą. .Rugsėjo 11

‘S. Šf Presldjtot Rootov^t Jlugs. 15.
S. S. P^esldęntzFlllinore Rūgs. 18 
Š. 'S. Presidęnt Harding Rūgs. 22 , 

8k Lęviątbįnt„Rg®į, 2%, 20
‘ S. S. Presldėbt Afthuį.,..spalio 2 ' 
S. S? Geto Washiilgt<^-- -‘Spalio Q

! Šįįi^i/Jfi^i itptb Kalnas ir šiitai-r.' 
■ - •; informacijas į- .

UNITED STATĖS LINJ3S i 
, *15 Stat& St,,: , , Boįioįtf
i Agentai didesniuose miestuose.; - 
■j ‘ ’ > ... Kitados offea&i. ' ’ ’ '1 

79. Queen StW., Toronto.
' * Vėdėjab- - ■

United Statęs Siųpping ; BqABp

.... J'-

1

k

. M* aHridito
gamĮus, kaį 
vebankmrtirianti, W joje nto|įi> t 
nesą'to tt. to į p. Kooperatiniu- 
kai deda yim jiMto padalyti toh 
j8gtfW^ Wąrka pulsią Ajįą 
bankrutijimą -jie nęi nesapnuoju 

•no»AwzlįWwiI Aakfcirfcfo** lr-Mf***

(an?l doftri> Jjitilį (dvoį*&

;-v

tikslui M&ofc Lie- Kalbėtojas bus gerk kun. F. Kc
mgšis, kuris eina mokslą AVashing 
tone, D. (3. Gerbr kalbėtojas nu- 
Švhs aiškių kaip mes lietuviai 
^aaho žmonės yaame visokių išnAu- 
dptįojų išnaudojami ir kaip mes 
turime geriausia tokiems išnaudo
tojams pasipriešinti ir užstoti kė
lią jų išnaudojimui.
i Šios prakalbos yra svarbios iš- 
gimti. Todėl męs kviečiame su- 
airinkti kodaugiausia ir nesivūluo- 
ti. Įžangos-nebus.
' Per Šias prakalbas sužinosite 
kuomi skiriasi kęoperaęija nuo 
korporacijos. y Ą

LDKS. 10 kp. valdyba.

.r™ 
>Įp«. w W

tomit ČKM^kuf .tktotoimaa11 ’ H — . ^■ww'
k, >4 A,._ jL ■ ■— Mf. „ -> . * ' *.*__ ___

tope rattaĮe,tas aumaųy- 
įto m»ib&į4vfcm tB nepaini 
toto*-'to toMŠfe naaUtoto. * *

Čk gyvuoja gerai sena.’katuli-

^ą-buvo auM-

sugano ^.ihgabBM«K£'/3’*5’3ii

Rugsėjo 28, Bi
MibAi 

j Ohfaflftr to' Itotoito'
HSi

V — « a » ■ tf '

Kun. Į. Kfi&IS, k ». M. t 

reikalais lankysis lkM< lietuvių 
kūiiopijūpįr

Bugižjo 14, įury«ų P< 

Rugsijo 16, Pittrton, Pa.
Rugsėjo ift &
Rugsėjo 17, Tamaųua, Pa. 
Rugsėjo 18, Mahanoy Gtty, Pa. 
Rugaėjo lO, ĘįemMidp^ Pą. 
Rugsėjo 20, giiw Oreek, Po, 

Rusėjo 21, Minemille, Pa. 
> Rugsėjį 22, Girardville, Pay
Rugsėjo 23, Philadelphia, P*. \ *

% -

-t

- K:f

BiRiffniii ciMMtfiagkuri gerai gyveno beveik per ke
turis metus..

Čia yra ir lietdvių Ūkėsų Klu-
------------ * . . .»■ *

Bet kaip, kiekvienas asmuo turi 
ydą. taip to mūsų

• — - ■-■ -L — W •

r... . . ______ žymių
]įąidUr- Štai draugija, kurios 
šiuom kartu neminsiu vardo ne*

r

mortd .eŽėrą iOtai ką ^at©nijūu: 
Raudonųjų parke, kurią, yandajsi 
nepertoli nuo “Maironio” parko, 
pakrantėje maudosi vos keli rau
doniejivyrukąi. Tai-gi ūš pakl&u- 
siau kodėl tik vieni vyrai maudo
si. Ir Štai vienas laisvas liūdnai 
atsako, ‘kad pas. mus nuo 13 metų 
moterim's • 'uždrausto maudytis. 
Klausiu* kame priežastis. Atsako, 
kad keletas, moterėlių to vyrukų

2 yięną^graŽSąjįiėiią inejp nųoąą-pli- 
-ki į 'vandenį pasimaudyti' ir' mat 
tie nelabieji ’.guzikuoti dėdės ųž> 

, klupo ir tokiu būdu tapo uždraus- 
i ta moterims maudytis. Reiškia, 
nesiseka vykdinti rojų ant žemes 
ir gėrėtis gamtos grožybėmis.* Gir
di; laisva-Šalis, bet raudonukams 

i ne,duodą tąją laisve naudotis. Kur 
tik pasisuksi, taį ten ir tię .nevi* 
kuoti dėdės.- Reiškia, negalima 
laisvai nei atsikvėpti. Čia da pas 

: mus yra to kito, iątoiga,. Jai- yrą 
'Bangallo, kur B įetotoą 
; kurto ąąve kątaliįąis'vąMiiąsi dyi 
sąyaitito ątgąl ir ton. įvyko'nelai
mų. • W ^gerdami wm- 
shinę j| ka^rųojąi^ todft^uką^ai 

; laiką leido, k^d(nei nępajuto kaip 
i prąįeidb ;įa dviejų vąląndųndb>' 
ties. JTaf^ųyd' nėįėĮdW. ryfe 
Ir taip, besilinksminant, tie? nėla- 

' bięji gurilęųoM užklw, ir
: surinko net 32 to nudundėjo*įpoli- 
eijoa nuovadą. Tai-gi var^į ų& 
baigė sukatos naktį belangėje. Be

• įto -dat-buva įr jpokė ikkvąliaif W 
sakoma, kad policijai neužteko tų 
su skąmbųčiąto Tai-^,
kuriems'neužteko viefbsį tai tuos, 
pririšo* pito* Bėdžių ir tie vąrgšai 
turėjo laūkti kol • sugrįžo lantrą. 
kartą. Saktųna, kąd tiems, kurie 
buvo-pririšti tai buvo labai riestą!. 
Sakomą, kad? nekurto netr savo 
vargus apverkė* Taigi, žodžių sa
kant, rojus ant žemės vykinti^: 
sai nešisėka. Sakoma, kad Rusi
joje kitokia tvarka:,ten ir be?kel
nių galima maudytis, galima kąįy- 
ruoti, šokti ir moonshinę . gerti. 
Todėl aš patariu visiems raudo
niems važiuoti į Rusiją, nes tik 
ten'žemiškus rojus. ’

Žvalgas*
* •

NEWĄBK,K. J. - •

L. D. S,' 14 kp. mėnesinis suši- 
i irinkkųas Wk& rugaęjot 14 d. s. m. 
? 7:30 vai. vakare Malonėkite visi 
l^triai atsilankyti, nes yra dauge

lis naujų dalykų aptarti Taipogi 
\ teikės delegatus išrinkti į apskri-.

žvaigždę. Ji rūpinasi' darbiniu-

Stare,

/ f*

<

' SUYĄŽIAVIMA8.
«*•

' L p. K & N.. Y. to a. J. aps
kričio suvažiavimas įvyks -spalio 7

F

miaus yra genų.atžymėjus, neąe- ________ __ _____ ___ _
niai pabarė klaidą kad ■ nedavė h J1923 m; j-mą vai. po pietų po
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i K^-tak at^a iŠ LieiyLvos giraitę^ ‘
g Vaktybgs,,ŽemdaĮ^ Oe^inįacį W
| Wmovės'3-P«i n

- J(fįf =*7 
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spauzdinti plakatusdelpikniko antrašw 207 York Ave., BrookIyn} 
kaUlikiškąį spmįatuvei,- bet čjo NT v’" 
prie lajavamąnių ^Vienybės.” • O 
ten ištyrę‘kad jiems brangu,, tai ė-

- - —s) —TŠagavo už 
pįgipųna taito BUtiko. O tie kad 
jp atįpąųde įdakątųs, M įt ne- 

tyčiomis, taip žodžius .sudarkė dėl 
išjota#, mūs gražios lietuvių 
kaįįo^ Tai ęią didelių lietuvių 
būva nesusipratimai, nes- reikėjo 

? prisiminti tąteisingą lietuvių, prie
žodį, kad pigią mėsą sunęs ėda. 
Kooperacija padarūsau skriaudą 
iįHMBl išlaikyto

kųoperaeijos krautuvę 
Valgomų prodnįtiį;;/nępriėjo prie 
bankroto, •galėjo išlaikyti, bet 

stoka ausipratimo tarpe Ščrininkų 
ir pardavė-krautuvę į dvieju &Sr 
męipį W ųtoko jeigu,
jie parduotų taip kaip buvd ko- 
'ųpgjįjgpą be perdidę-
£Įo išnaudojimo, žmonelių., 
' : Pirm sol nebuvo čia koopejaty-.** * m -’fc *‘*T « ' *

dįįv^Įd brangino. >Ę
mi kuoperąeijar, kįtįf pardavėt 
' ■ *- «* ' ‘ tt ».* * «« a 1 . k •—

^tota^kobpgfcacijoą krautuvei; vėl 

tuyėj jr kitus. s > . <

' Pasiju# ateityje ir sudejuos tie 
j^tyą naftai buvusios koopemi- 
^, Mwįįeas, ' ^kąd^ nęat$ail|tiną 
^id^paŽarėraauS kitiėiu#tyarg= 
Šąms darbo žmonėms išbraukdami.

4^Wiiu*’Wbų nedaug/ teži
nau, •''- ,r<*' . _• ’ 
' Jaunimu mūs čia nepratinąmas 
prie lietuviškų išvažiavimų vaga- 
&- Z

• V

j

&V j
Brangūs broliai ir sesės darbi- 

ninkjti-kės, Šis virš minėta# suva
žiavimas bus nepaprastai svarbus, 
nes ųoi^U $• beaugi °r-
ganizaeija nuo pereito 8-to seimo 
atsistojo-ant demokratiškiausių ir 
darbininkiškiausių pagrindų, kuri 
veda kiekvieną darbininką-ę į 
šviesesnę ateitį. 'Brangūs darbi
ninkai ir darbininkės, ^pasiduoki- 
mė kits kitam rankas ir tieskjnfė 
savo dešines neorganizuotiems 

/darbininkams ir skelbkime tą o- 
balsį kad sueitų’su mumis- visi į 
^vienybę ir skintų kelią į geresnę 
ir laimingesnę ateitį. Tas viskas 
nuo’ mūsų, priklauso. Visi į vieny
bę, nes vienybėje galybė. N. Y/ ir’ 
N. J., apskričio, kuopos malonėki-' 
te prisiųsti , delegatų kodaugiąu- 
sia,. nes daugelis naujų dalykų 
bus svarstoma, Taipo-gi delega
tas išduos' raportą iš L. D.-K. S») 
8-to seimo buvusia Newarke, N.; J. 
Taipogi autirigo rengimo komisi-r

lonu išgirsti ant apskričio šuva-, 
žiayimo, kad nei viena Ii. Ik K.*S. ■

prūdulįųesąnkrbvąs,; visi par* ja išduos raportą. Būtų labai ma-

* 4- -K* 

... .
Uk# uolėtas žsakla^ fdšlęi& kokį

; tfy pilį, apskritu Lietuvių " ■•- --■ ••-
' ęiuos mūsiį tautus diįvyrįus.

1. Lietuvos Ženki;—Vytis.
‘ 1 2. lemaičių ženki.—Iteika

3. Gedimino ženkL—Stulpai
4. Vytauto Ženki—Skydas. 

Vilnius,
6, faunas.
7. |GardinM.
8.ltadiMj
& Marijampolė. * .

10, Geranainyi* 
‘ , 11. TelžiaL

12. Jurbarkas.
18. Viekšniai.
14. Ariogala.
15. Kernavą. ,
16. EodūnS.
17. Sietuvas.

j
Į
: 18, Alytui

t

i» »

j < f •

b

i
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V

i
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i

i

V ’
l j*!
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19. Babtai.- 
.20. ‘'AŽįmęna.

’■•• Nelabai s
tinį ir gavę į
jų kaina bus 65g. už vibn^ 4gęntaias''$11$ 

I' 50%>. LDS. nariams 50c. PiuĮguę.|jĮį^Wfe:

I t(DARBI^INKl^ a

1 366 JFw Broadvay, BosĘoiį 3^t
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*'‘k
jąi bųvė’ priversti nusileisti. Bet diare bei narys nėra užsilikę, su

mėnesinėmis mokestfiiiis.
. P.’S. Delegatai nesivėlūoldte, 
toes. suvažiavimas prasidės, viršmi- 
nėtame laike.' (

' '. J. Sereika, Ap^k. Rašt,
•- " '...» ■ 1 1 ■> ■. '""z ■. ■ 4 ‘ vz'»" ■ » ■ .. • 1 f-*——■■■ j 5 r,

4 '

■■ '■' Who& ir- tad toj pačioj krau-
— * r

, 1 :> , *,

V . ■ ---------------T
Blissyilją tąi . yrg pętomi^ 

Brookiyno. Šįįoj kolonijoj Itotu- 
vių 'randasi taip abęlnai apie 125 
šeimynos. Įš jų tąępQ yrą vtobXto, 
bet kurto katalikai, tai katolto& 
kų principų laikosi geuąi to geri 
rėmėjai tautiškų reikalų. Gražaus 
čia priaugo lietuviško jaunimo ; 
kol kas lietuviškas ąąųnimas čia y- 
ra it užpeČkyje, neturi jie čia jau
nimo orgąųtoacijpą kHųifM čiį 
neturi da savo bažnyčios,, todėl tųį. 
ri ųųomųoti ą?ri^U ąpąrią bąžpy- 
čios kur kas Šventadieniais ątva- • 
■žįuoja gSb. knn?4- i* -
Maspętjį’oy L. L’to :W»^!........ v-- «- ..
dasir aprūpina Bios’kolanijoą.Ito- lyn’o to apielinkių kolonijų Retu- 
tuvius katk rįikąiąto
Keli metai' atgąl ‘ gerb. kietinto 
kum X Miluko.. .
^lunanyta stątyti bažnyčių, to tam*2b^ Yorį: gt, -vakare 8 valandą.
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'.Tror1
■ . KA8OL’ SMAGHLLAlVtT .
Tarp Kew Yorko ir Bremen 

' PIDŽIAUSIŪ VOKIEČIU 
LAIVU.

ymvit®.r8r’
Taipgi pirmos 'klesos' Ipimbarią 
laivai. Gfažiai patašyti,* 3 klesos 

’ parankumai. Piirankus^uždaryti 
po 2 ir diovas. x
. *Lalvąkoriių klausk bliu agen
to arba »
192 Washington st, Boston, Mass.

North perman &($£

. . ......... ■■.i- . ;
(IŠ^ų.PtaigąįB nž Lietuvos 

tE^vūą.VudmJos Bonų 
kuįonus.

Prinokusius liepos' ttlėn. 1923 
i sU atsiskaitymu, arba Išsiun

čiu į Liętūvą giminėms sumose, 
litų Lįetuyjos L.. P. B. Kuponai 
tai pinigai ir gląskite- 

P. MIKOLAINIS
53 Huclson Ąve., Brooklyū, -N. Y.* * ■ • ’

(teginą kojas’-gąųįąsRęRbytoris,. 
-M—-—. ■ •

ę. N. Y.

Ubai svtabios prakalbos.

Šiųomiį pranešame C< Brook- 

vi^į^ JrmI d. ketver
gė svąrbios prakalbos šv. 
Jtųįm ^^žnytinėj- mtatoėj,

TIESIU
Lietuviai 

Ha lenkų juostu (koalaora. 
■gapatlaųnt* į kambartaji 
lovę, 

SFecij«Wab ><0W 
S. S. LITUANIĄ... 
S. S. POLONIA____ _______

llž Nbw Yorfco Ir Bostono. 1 H^aaiB IMMI 
į PiUiavą $106.50, į Llbavą ar MenjelJ-mlfc

A

*»•

čia suvą^ąvimą. lįžailikustoji 
nariai malonėkite užsimokėti kad 
ant apskričio suvažiavimo mūsų- 
kuopojė neatrastų n$i vienas na
rysJkuris būtų atsilikęs su mėne
sine. Taipogi atsiveskite naujų 
narių arba katrie Manote prisira
šyti arba patirti L* Į>* K. S„ daly- 
kuSji. malonėkite ateiti. Kiekvie
nam broliškas patarimas bus su
teiktas. .

J* S t

:OWARKį $. Jt
v - —— * 4 " ■

Nevvarke .pastaruoju laiku visa 
mintis' nu^reipt&^KOOPBW?;

z
>'■ ■**-

J i Ant IMfebį

9 
| I% KQSAXQKQ J LIKUVĄ 
S S PER

11 Akėju Varomų .
' ! CALIEO^NĮA į naujus ) Migs. 12 
"SCYTMIĄ. WBejo-.lt, Spalio 1$ 

SAMAUU... - »8pWto! k Wkr. ft 
Greitasputarmivlftiua >■ Lietuvą 

2 ir 1 visas Baltijos, valstijas. Pui- 
vietos, gem valgiai. .

Taipgi iŠ New Yoiko, ypatlškai 
prižiūrėta kellouM Uietuvų ir vi-, 
sąs Baltijos vulstijhš kas-iitiU’-/ 
ninka ant trijų inurljp milžinų/ 
sutangKUmu SpuŲwnptpne

*<WU»a, 
BERENGAHIA. ■' 

i ,Wpgt reguUttftal, įplaukimai 
X tiesiai Hlie-

Jūml kurliiaučlų HlltU & Iclesn l 
PHiava |WO0), (1 HumlmrKą 
I100M Kuris•mR;’ 

CtfNARi) piniginiai orflerM į* 
mokami Lietuvoj greitai, užtik- 

_ rintei, gerąl.
* De) informacijų kreipkitės prie 

vietinio agento' nm< t
■ 'rHB,CUNAKB',8T«AM^HIF 

COMPANY LlMI'Mb 
jatJBtttteSreeb 
įlipti, Mus#

-----------------. .....iLri.i

NosikaiikinkfiU

NAMHat-Ua . ' ' Ji.,nCnrUl^ųll * ; Dirvinį

SkįMltpaią Mtųki<W».

ant AkABdanų totbb Mgi pito 
jau*L _
dimų$to( pįei^ėjMl
mas tuoiaus užitai. * H 
Tikrą**! M» tiiril
fflKAROvžft^idr y į 
1.1 P I .T7 1 I K. ...II ■

c

'' n
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t KETPtK ŽINIOS
; į’.-. 1 ‘
^Isfetriiins /
r /f: • IŠVAŽIAVIMAS.
4U-. ------
.; -LDS. 1-mos kuopos išva- 
fjKavnnas bus nedėlioj, IK d. 
I š* m. ant Patts Hill,
’ įfftttapan, Mass. Užprašo- 
, JūJB visus koskaitlingiausia 

atsilankyti, be skirtumo ■ se
nus, jaunus ir mažutėlius pa- 
jpgurėti paskutinį sykį oro 
malonumu ir gamtos grožy- 
berilis. Jau ateina šaltos die- 
no». rudenėlio ir užsibaigs va- 
jįaros tyro oro pasilinksmini
mai. ^aigi nepamiršlate at- 
ėlankyt ant paskutinio išva- 

O ypatingai vaiki- 
neš turėsite gera,, progų 

Susipažinti su mergirioms tik 
ką atvykusiomis iš Lietuvos.

’ Šiųis laikais labai daug.atvy- 
fccrįSo.Bostoiių. Teipogi 
primename, kad bus skanių 
valgių ir saldžių gėrimėlių. 
Užiikrinam, kad būsite’ pa
tenkinti patarnavimu. ' Iš
rinkta gabiausios šeiminin
kes ir pagelbininkai. Teipo- 
gi bus visokių lietuviškų 
žaislų, dainų ir kitokių pa- 
marginimų. Atsiminkit, kad 

' turėsite dvigubų nųudų: vie- 
iįa, tai pakvėpuosite tyru o- 
ru, o antra tai paremsite vai
kų Vasarinę mokyklų, nes 
p^ė^pelno skiriama’ vaikų 
vasarinei mokyklai. Atsi
minkit gerbiamos ir gerbia
mieji, kad vasarinė mokyk
la palaiko lietuvystę priau
gančiuose. Remdami tokius 
išvažiavimus ir ant senystės 

"Atsiminsite ir nuo savo vūi- 
kelių lieįuviškai išmokintų 
^apturėsite paguoda ir liėtit- 
yiškų meilę. Tad-gi valio vi- 
Išminėtų išvažiavimų. Ne 
tik bostoniečiai, bet ir iš a- 
pielinkįų esate prašomi.
? Užkviečia

Rengimo Komisija.
* . *

NEPAPRASTA NAUJIENAI
1 ■

4

Gelžkelių kompanijos pri
pažįsta, kad važinėjimas ir 
pervežimo kąinos yra per- 
ankštos, ir reiktų jos suma
žinti,, bet to negalinčios pa
daryti, nes girdi, gęlžkelhi 
darbihinkamš per dideles al
gas reikią mokėti.
„Mažindamos pervežimo 

prekių kainas, jos, girdi, 
gelžkelių darbininkams per, 
dideles algas reikią mokėti.

Mažnidamos pęrvežimo 
prekių kainas, jos, girdi, tu- 
retų prięiti prie baid<rutij> 
mo.'

Žinok dabar, kur ęia teisy
be; ir farmeriai savo , pro
duktus turi arba obvanai ati
duoti, arba supūdinti.

Žemdirbystės Sekretorius 
Wallace neseniar turėjo kon- 
ferenciją su žymiais žmonė
mis • ekonomistais, statisti- 
kais ir farmerių delegatais 
dėl kviečių, kernų ir kraulių 
kainų. Farmeriai vis labiau 
ir labiau reikalauja, kad bū
tų kas nors daroma jų reika
lams pagerinti.

Ta konferencija, ir turi 
tikslų nuodugniai ištirti ir 
pranešti, kas gali būJi pada
ryta, o kas ne.

7 J> A R B I K Į K K X 8 ,
valytojai. Daug ofisų liko 
uždarytų, daugybė, reeeive- 
rių rankose. Šie daug žadą 
apgautiems žmonėms — ža
da tuoj ąus sugnižinti jiems 
jįj išviliotus pinigus. Būtų 
nebloga? '

’ , FARMERIAI.
I *

Kepramatopib, kad šįmet 
galima būtų išvežti daugiau 
farmų produktų į kitas ša
lis, kaip pirmiau. Priešin
gai galima tikėtis net mažes
nio eksporto. Europoje, mat, 
šįmet gana geras derlius, o 
pinigai tenai vis da nusmu
kę, tai jiems ir norint suri
ku pirkti iš Amerikos, , ■ .

Bet pasitikima, kad pa
čioje Šalyje bus didesnis rei
kalavimas farmerių produk
tu, o tai'atstos užrubeži.

Taip ramina taimerius e- 
konomistaiFeksperte 7^7'

• *

ŠIS-TAS
'‘‘.Vienybės” redaktorius 

pravirko, kad lietuviai A- 
merikoje nyksta suameriko- 
nėjimo bangoje. Girdi, net 
tam amerikonijimui pritaria 
katalikai. Labai gaila, kad' 
laisvamaniai, * kurie 'sakosi 
mylinti *Lietuvą, kurie turi 
savo taip vadinamas organi
zacijas, iki šiol neįstengė nei 
vienos nors menkutės mo- 
kyklos, lietuvystei palaiky
ti, įkurti. -

- f ' , 4 • «="'» I...  ... , _ . -
’ YT k ■; k ''v y į'/V

J. L. PHRURHIS, 1D.VK.
' AKIŲ SPECIALISTAS '• ■. . : 
Persikraustjs j nuoenvjis namus—-naujo ofiso

*adr^as'f.Vx
447 BMOADĮVĄY, f MA88.
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GERBIAMIEMS ,
- VARGONININKAMS

Tik kų išėjo iš spaudos 
spaudinti ant storos popieros 
Mišparai. Labai parankus 
chorams vartoti. Lietuviški 
paaiškinimai. . Kaina vieno 
lakšto 6 centai. Imant 100 
parduodama už 5 dol.

“DĄRBINiNKAS”

*
A . ' 7 ~ '

Gandas apie naujo Lietu
vos atstovo Amerikai pasky- 
Timųj nelabai kaip atsiliepia 
į Amerikos laisvamanius, 
Kas žiu kaip x jie dabar 
“rėms” Lietuvą;

•< ••:■■■... _ i ’

, Chicagdš I)r. G. paliko 
protestonų apaštalu. Kaiku- 
riuos vaikinus lietuvius yra 
jau kalbinęs palikti “kuni- 
gais-pryčeriais.” Girdi, už 
jo. pečių yrą galinga protes- 
tonų, su pinigais, sąjunga. 
Sake, kad Lietuvoje net ke
lios parapijos jau ekzistuo- 
ja. Tas daroma tuom tarpu 
slaptai, neš, girdi, daktarui 
nepritinka taip.,daryti. »Vi- 
si pacientai, kurių jau senai

- fj3p

B
B

So. Bostono saMįarieciąi' 
progresuoja. Išvažiavę į pik
nikus, kauleliais lošia; Viė-. 
nas jų piknykas buvo perei
tų nedėldienį, kur jų gerokas 
skaitlius buvo ir visi pasida
linę į akylius, ^pasitiesę: 
marškas net sušilę kauliukus^

i 1 1

| U, tJ. MHIN t 
į ; {troiĮUvnują |
Id a»t 1 s TA »|’
■ ' »<■'', ' ..-»■>». M .
■ J *® ' * B

| TeI. Brsįkton 5U2-W. I-

J.lHClftOl
i

ir savo giliukį.

“klebonas” Kubilas tameHretoli rendldI ga . /

r Visos pasaulio’ tautos jau 
turi savo kalboje garsių 
DOK KIŠOTO knygų. Don 
Kilotas buvo savo laiku 
ūvanturistas - ricierius ir ' 
daug savo gyvenime nepap- i 
rastų dalykų yra nuveikęs. 
Kas skaitė 1001 naktų, tas 
tikrai skaitys ir Don Kišotą.

/Kadangi knyga bus dido
ką 5x8 formato apie 300 ar 
daugiau puslapių popieros 
yb^ėliais, tai jos išleidimui 
sumanyta parinkti ptenume- 
tatbrių. Taigi kurie prisi- 

’dės prie tos knygos išleidi- 
* mo, tie mokės tiktai $1.25, 

gi išleidus jų,, knygos kaina 
bus$1.75.
\ Kurie norėtų tų knygų, 
papiginta kaina įsigyti, tai 
fee atidėliojimo lai prisiun- 
-Sia savo prenumeratų $1.25 
^Darbininkui.”
“ Knyga bus atspaudirita a- 
pie 1 d. gruodžio 1923 metų 
ir prenumeratoriams tuo- 
jaus bus išsiuntinėta.

* " ■ -

Kadangi tos knygos bus 
leidžiama tik aprubežiuotas 

; jBkąiflius, tatai kurie norite 
. jfc įsigyti pasiskubinkite.

( ^DARBIKINKAS,, < 
‘ <866 W. Broadvray,

! ; ? So. Boston, Masė.
>• - ’ ■ ■ ■■’ * ~

f

.Prieš geležinkelių shopiį 
darbininkų streikų buvo iš
dubtas Chicągos teisėjo VTil- 
kėrsoh “injunetion.” Jo 
vadovautasi tuo, kad nenu- 
ientėtų perdaug visuomenėj

Dabar Attorney: General 
Dauęherty išsireiškia apie 
;ų dalykų taip kaip kad jis 
būtį virtęs įstatymu.

J'is išsireiškia, kad jokis 
streikas, kuris liečia tarp
valstybinę pirklyba, negali 
niti vedamas. Šioje šalyje be 
bausmės tų, kurie dalyvau
ja.”

Tokioje pramonės šakoje 
nesusipratimai turį būti iš
rišti ramiu keliu, kad būtų 
ir darbininkai patenkinti ir 
visuomenė nenukentėtų.

Kalbama, kad tarp di
džiųjų brokerių yra labai 
mažai teisingų žmonių; dau
giausia veikia apgavikai.

Į brokerių gaują . įsisuko

S66 Broadwayr So. Bostonu Mass neturi gali apleisti.

t

I-

laJnmJSIA
yi ^1 geriausis kuras, 'dau
giau auglių, mažiau 

N§vBc!ANbCo« - nėra suodžių nėra akmenų 
duoda pilnų užganėdinimų 

, vartojime bile pėčiiij e. ” 
teBsiMiDGoi® yra švarus, saušas, kietas 

kuras, negadina' nei šiedu, 
. ’ . nei grotų pečiuje..

MAŽI—DIDESNI—DIDELI
New England <

111 DEVONSHIRE ST,, BOSTČN, MASS. 
Main8532 —TELEFONAI— Main 2723

Pardavimui pas Jūsų Krautuvininką Penkių kokybių
'KLAUSK GELTONO. SU RAUDONA JUOSTELE PAIŠELIO 

EAGLE MIKADO 
EAGLE PENC1L cdMPANV NEW YORK

i*
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SPBClALISTAfl
n Nla W,BBOAX)WAYI
▼ALaĮdoS: Nbo »r. iki 7 v.v*k.
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Netoli Kendall 8q.,
11,X' ’'-'t *

REMALlirGAS-
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Lietuvis kuris* tttri patyrimą prie 
autj&mobilių. ParduotL arit komiso 
Buiek au^n^|lįu& Algos;gąlima 
ptisida^ytLiifcOi o^idPlerių 
pėr $sav^įt^į /Atsakyme rašykite 
kiek metų ir kokį,turite patyrimą. 
/ MOTOR SĄLES CpMPĄNY 
541>3 Basi Broadway, Šo. Boštou. 
-1 /.Ji’/) r

piknyke. - :

Vienų sandariėtį;. parvy- 
kušį4š—viršųiinėta -piknyko/ 
Unusibankrutįjusį$-”; jo'mo* 
teris ^išėgzaminąVo” ir ra* 
dife tuščius kiš ehius,. .paliepė 
kraustyti»is namų s Argi "tąf 
ne pažanga ? .; t;

Į So. Bostonų lįkos •at^ 
vežtas iš Chicągos ar iŠ kitur, 
dideliąusias Kubilas,. kuris 

' f : ‘ ‘ £ *■ * • * • »“ ■ rj '
žada Sutalpinti sayyję* visus 
‘ ‘vargstančius ” darbininkus. 
Taigi .vM.’ 
kubilų sulysti,. stengkitės Su 
savim pasiimti ir ištekliaus.

1 ici't'its.

ARLEŠl 
, ’ SAVININKAS?

■ . ,!.V . ‘

Ar Turi LiAbility Instųance?4?.

_ , k 5
Vienas Liehivyš. tutejč 'nąrill iDSr- 

chester’y. Pereitą itentę |mogtffi £Įo 
gatve ir parpuolė ant redo/sūslžeKĖ 
Prisiuntė advokatas' laišką kaį jeigu 
nesigadys už'ąSOOiČO, tai turės eiti teis
man ir uždėjo attaehmeritą ant jo na
mo. ; Tą. dieną ,tas žmogus-nuėjo pas ■ 
advokatą, ir padare settlenaent. 
so jam kainavo OP, o jeigu hutij 
.turėjęs LIabllity Insuranee j«m butų 
kąinavę tik $25. už S.mętųis.^^*Wtar 
Insuranee yta taip rrikai^jotlVĖ^; 
Insuranee.
- jeigu nori Mrtta^kpW |nsttęa»c< 
(apdraudos) * at^ų įfifts mape,. ’pfįtgte- 
mus DYKAI. • , • V • • I» «‘i./ ■*,

tohn b. MncaKMnKM74' 
BBAL ESTAI® IB ISSĘĖAĘCE į, 

474a. Bboadtvay, So. Bostoį<, M^&8,’ 
; ( VirS Sdutli Bbston Ttust CoinpanyJ/ 

, / Tel. S. Boston 297^—R. t . /
v ' ■ L' n- Lv

' VIENOTBMB : -v

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS
• ■ ■ • v. ■ : ■ 

visokių žolių šaknų, fiedų;.Įr‘M 

' *’• - 1 • * > ’w <' .--yNį %
Geriausios Palangos Trėjankos, štoĮm-j 

bl, 60c. pž pakelį arija '6 liž’ I&3V 
Puplaiškių pakelis 35c. arba fi už.$1775. 
Trukžolių 80c.*pakutls afba 6*ui:ii.4V 

Žoles sutaisytos nuo nertą, įšftątieb. 
nuomario, galvos svaigia* ? ir <us$ftįi 
ūžimo. Tai yra vienos H g*riaw»Ii| į 
medicinų nuo visokių , nėrVTj suIrI*w, ‘ 
su lietuvišku nurodymu kaip vartoti: 
pakelis 85e.» 6 ^ |4M •

Knyga ‘‘Daktaras Namuose” aprišo 
visokiai žoles ir iu daugeliu uaudlū; 
gųy receptų — $1.00. , .

MoBtls gydanti visokius niežulius ir 
Odos Išbėrimus, dežutš $2.50. . ’ • 

Drukuati. laiškai tėvynėn rašyti, • tie 
BlDftS 6SCa .. ; *

Viskas būna su prisluntlmo kaštais.

M. ZVKAITI8, 
449 HndMą Are., Boohester, W. V
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| Dar Vienas Naujas Biznis 
| Dėl parankumo So. Bostono 
| žmonėms (
t v T T- T f.T tT T V r T ■f.■ T T T T T T t T T f t

Atsidarys Spalio 1 dieną, siu metą
• . ■ t ■

VALVE-IN-HEAD

Kadangi šimtai žmonių vartoja išuiek automolriliitš ir dėl mažiausio pataisymo ar
ba,nupirkimo daliu turi sugaišti daug laiko nuvažiuoti ir parvažiuoti į kitą, šoną miesto, 
tai mes esame pasirižę patarnauti Buiek ir'vartotojams su naujais palankumais atida
rydami čionai .. , S <

•BUICK SALES ROOM AND BUICK SEfcVICE STATION \
(Buiek Pardavimo Kambarys ir Patarnavimo Stotis)

Dabar jau pradėjome parduoti 1924 metu naujus Buiek automobilius, su keturiais 
breikais, tai. yra pirmutiniai Amerikos automobiliai kurie jau yra apsaugoti nuo čiuoži
mo (skid)

■ t T T
■T'■ .<♦ 
❖Y

■ t ;■ ■ t
i
XXX

IĮ,,-.■!■■■ ■■■*

*

J1O įskiu). -j •• . . ■ Y
Saugiausias Amerikoje automobilis važiuoti dabar, yra—buiok «$►
Vidurinio# ldesosj automobilius Amerikoje yru šiemet pigiansiš Buiok J Y
Gražumas iš visų Aanerikos automobilių yrą šiemet gražiausias Buięk. ’ Y *
Todėl mes visus kviečiame jau dabar pamatyti ir pabandyti važiuoti su naujos Ma- Y ,: 

dos 1924 metų keturių brake’ųJBuiyk’m - “ v
^Mes įmainome senus automobilius ant naujų k senus .parduodame už pigiau negu 

mums patiems kainuoja, dėlto kad mes galėtume tuomi patarnavimu išridirbtf sau. bm- 
nik žmonėms pigų ir gerą patatmavimą iŠ musų lietuvių. , . / ■- -

MOTOM SALĖS KOMPANIJOS
Wm. E. BOYLE, Munager

'A

J 
■X

541—548 KAST BROADWAY,

^♦♦♦04044^404040*000
v
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