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takai lt įaaUrahdmaa dal katuli 

l^aodoa «wtlpri»iw bwi ipa* 
loneūda Dievui ir pačiai B«žny> 
ihi, ir Monfeaui naudingiMaia,, 
n»fu pirkimai bažnytinių indį ir 
nat nm ĮąžnythSa apdgoc*Jhfc 
kol to neaūprae viii katalikai, mei 
negalima tikStiu auląukti apaudoa 
Įmūri atitiktų Katalikų Bažnyčiai 
rimtybei ii* pijčgojna. Žmonių 
vadai, pirmiausia ji kunigai, tu
ri skaitytį tai lavo didŽiausiu už- * 
daviniu. • s '
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Mine Workers kaltinimui ir 
nurodo, kad nesenai United 
Statęs Coal Commission iš
davė savo raportą( prez. 
Coolidge’iui dėl ’ Herrino 
skerdynių ir tame raporte 
aiškiai Šitaip pažymėta, kad 
glndas būk1 ta skerdynė ko
munistų užriktuota neturįs 
jokio pamato. Tas pat ra
portas išteisina ir unijų Va
dus. Jie nieku bendra sh 
skerdynėmis neturėję. •

PELNAS IŠ VAISTŲ.

Neto YorK — Fer pusę 
mėtų United Drug Co. gavo 
gryno pelno $1,285,687... -

■ ' 1 ■ . . ’ '

Naujas

^S^U^ŪYT^------
ATBALSIAI

United Mine Workers of 
America leidžia eilę straips
nių apie raudonųjų veikimą 
darbininkų organizacijose. 
Trečiame savo straipsnyje 
skelbia būk 68 lietuviai boK 

, ševikai vadovavę pereitų me
tų Herrin’o, III. skerdynėse.. 
Iš tų vadų 67 buvę nariai vie
tines lietuvių bolševikų kuo- 

.. pos, o 19 buvę nariai kitų 
kuopų, b

Bolševikai veikią su tikslu 
pagriebti darbininkų organi
zacijų vadovavimą į savo ■ 
rankas Suv. Valstijose ir 
Kanadoj ir nuversti tose 
viešpatystėse valdžias. Jie 
veikią sutartyje su Maskva, 
* Kad bolševikai pagątąvi

* kad jie turi gerą apetitą ant 
kraujo, tai tas niekam nepa- 
sĮaptiš. Bet kad Hęrrino 
ękęrdynėse .. būtų vadovavę 
bolševikai ir dargi lietuviai, 
tai yra tikrai naujas,' biau- 
rus išmislas. Atsistebėti ne- 
galima, ;kaip tokius Jšmislus 
galį skelbti didelę unija. Ne
būtų labai nuostabu, jei ka
pitalistų spauda iš karto to
kį išmislą būtų pasaulin pa- 

. .įeidusL Bet kaip sykis ka
pitalistų /špaudą Herrino 
■skerdynėse gan teisingai pa
sielgę. Bent dalis tos, spaudos 

. taip elgėsi.; Pavyzdžiui Bos- 

.. tono “Herald” buvo pasiun
tęs savo korespondentą į tą 
miestą nuodugniai ištirti da
lyką.’ Tasai koręspundentas 
sugrįžęs Bostonan laikė vie
šas prakalbas ir aiškiai pa- 
sakė, kad jokio svetimtautiš- 
ko gaivalo tarp skerdėjų ne
susekęs. Vis tai buvęs dar
bas vietinių, grynų ameriko
nų darbas. . ‘♦ *

Niekas ikšiol nemetė šešė
lio ant svetimtaučių, ateivių 
delHęrrinoskerdynių.'

Tąmę dalyke gražiai prabi
lo Christian Science’ Moni-

/te./TaslailtraStis, greito] ...................
utąrninko laidoje, reiškiame- ho negulės padengti 1 mokės- 
jmsftikejimą anam United eių,; : '

&
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■ SUDPęitiO 60,000
' . lay6u^. . •

Washington. — Iš Japo
nijos atėjo _ žinia apie t^i, 
kad iki rugsej o 8 d. lavonų 
sudeginta 60,000. .

Amerikos Raudonasis Kry
žius jau"surinko. Japonijai 
sušelpti. $5,000,000 su vir
šum.

t- f

BARBERIAMS PAKEL
TA ALGOS.

. * i' t

York. — Brooklyno 
barberiams, • Skaičiuje apie 
1,000, tapo pakeltos algos.

BEDARBIŲ KIAUŠĖS

i

N,AUJAS—'
PASIŪLYMAS

Berlin. Vokietijos vy
riausybė rengiasi Eranei'jai 
paduoti naujas susitaikymo 
sąlygas.'

Sakoma, kad. Vokietijos 
valdžia savo’.pažadus garan
tuos kapitalistų pelnais.

Franci jos valdžia išanksto 
skelbia, kad šitas vokiečių 
pasiūlynias- būsiąs tik akių 
muilinimas.

i

Mokesčiai
/ VOKIETIJOJ

Paryžius. — Vokietijos 
valdžia rengia naują mokes
čių sistemą. Mokesčiai bus 
milžiniški. Gaunantieji inei- 
gų per metus $1,500 mokės 
tarp $700 ir $800. Algirdai 
dąrbininkai mokės 10 nuoš. 
savo algų.

Automobilių savininkai už 
laisnį turės mokėti per mėtųs 
nuo $350 iki $1200. Didumas 
mokesčio prigulės nuo auto- 
mobiliaus kainos.

Kapitalistai taip apkrauti 
bus, kad jie iš‘ grynojo pel-

1

-t-

Berlin. —■ Dresdene laike 
bedarbiu riaušių . užmušta 6 
žmonės, o sužeista 10.

NORĖS PASKOLOS.

Ne-w York. — Tarp vietos 
bankininkų kalbama, kad jei 
Vokietija susitaikys su 
’Francija,- tai Vokietija no
rės užtraukti bilijoną dolerių 
paskolos. Iš-Amerikos tikisi 
gauti $250,000,000. »

r>

BIJO NETEKTI liUIlO 
___ *

Paryžius.-^Vikietijoj reiš
kiama baimė, kad Vokietija 
gali netekti Rukro distrikįo. 
Dėlto , ji ir užsimena apie 
naujų Franci j ai ‘pasiūlymą. 
Vokietija rhato,' kad Rūro 
krašte pasyvia pasipriešini
mas menkėja. Kol kas Vo
kietijoj daug pasiryžimo tęs
ti kovų už.Rurų.

BUIKAI, AUTA x '
DOLERIAIS.

Beritu.,**— Vokietijos val
džia, parėdė, kad. už stačiar 
mas telegramas užsieniu bū
tų mokama doleriais.

į' ŽINIOS Iš 
i; ■ —••— Vabaldinko naujai ati

darytam Savivaldybės trak
tieriuje sakosi neblogai, 
kiekvieną sekmadienį ir ant- 
įndienį togaus dieną įplau- 
kų .būna iki tūkstančiui liti]. 
Savivaldybe' atidengs dar 
vieną svaiginamų gėrimų 
sandelį ir traktierių Kupre- 
liškio bažnytkaimy?
> “Geri” blaivininkai! ;

PLĖŠIKAI
* ’•, r* ■ ■ • ■

■ Daugelyje vietų miestuose 
priviso plėšikų, kurie ir ke
leiviams ir vietiniam^ gyven
tojams ne duoda ramybės ar 
tai apiplėšdami 'ar tai reika- 
laudami sau maisto, pasto
čių ir kitokių patarnaviriių. 
Gyventojai tuos plėšikiis ge
rai pažįsta, žino’ jų landy
nes, bet bijo; išdilpti' milici
jai nes išduoti greit yra pa- 
leid^iamiį arbĮ. pabėga iš ka
lėjimo • ir paskui neapsako* 
miai skaudžiai keršija gyven-

Įėjimų užvaizdos privalo 
daboti, kad toki kenksmingi 
paukščiai1 ne pabėgtų, o jei
gu pabėgs, tai kaltininkai 
turi sunkiai būti baudžiami.

ri iš vakaro gulėjo toli nuo 
lovos. Baskui prądėjo smar
kiai mėtytis sausos žoles, 
nubdeguliai, angliai, sauso 
molio—gabalai,—o—ant—galo* 
lango uždangalas su trenks
imi pasikėlė ir vėl ramiai 
nusileido. Tuo viskas baigė
si. Gal ta galybė išlindo per 
langų, nes ten buvo skylutė. 
Trankymasis prasidėjo ly
giai 21 vai., o pasibaigė 23 
vai.

Girdėjau, kad Kaune ir 
daugiau panašių atsitikimų 
randasi. Gerai butų, kad kas 
žino, kame tokių įvykių 
priežastis, paskelbtų visuose 
laikraščiuose jų išaiškinimą 
ir nuramintų vargšus žmo- 
neš, lies kaikurie visa tai ma- 
•tymi iš baimės net. ligą gau
na. ' \ ‘ .

*■ Į 

. r ■ _________________

SUMAŽĖJO NELAIMĖK

> Glmpia, Wasli. — Valsti
jos darbo departmenta’s i .šiei- 
dobulęteną, lairnurodorna 
valstijoj ’neląimiųgų atsiti* 
kimų sumažėjimų. Tas aišku 
iš atlyginimu nelaiminguose 
atsitikimuose. ..

1922 m. tokių atlyginimų 
buvo $2,278,923? O 1920 m? 

buvo išmokėta- $307,654.61 
arba ISįZį nuoš. daugiau.

NELAIMĖ:
■v

Amherst. K. II.-^Ant Ba- 
booeic ežero apsivožė valtis 
ir prigęrė trys * žmones. 
Trys merginos,-buvusios val
tyje buvo išgelbėtos.

8ŪBAT0MIB, <

Ufcub*ir
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DIj 'ZUVO, 30 SUŽEISTA'
■ '* » ——i- ....

Pedd ville, Mass. -7 Čiopai 
ištiko nelaimė ant gelgŽiiik^: 
lįo. Iš Fall River vmaridai 
lėkė traukinys ir neapsistęjo 
nei važiuodamas nuo vienų 
bėgių ant kitu. Leke 45 nįai-

■ *• - ... 

les valandoj, o tokiame atsi
tikime, tegalima 10 mailių 
valandoj važiuoti. Trauki
nys nušoko nuo bėgių ir daug 
vagonų susidaužė.' Du •žmo
nės vieto j žuvo, o 30 sunkiai. 
tapo sužeisti. Daugelis jų 
mirtinai sužeisti. •

Vietoj žuvo inžinieriįs'’ir 
pečkuris. Geležinkelių kam
panija negali atsitebėti, ko
de! taip galėjo atsitikti. In- . 
žinieriu buvo 62 m: amžiaus, 
tarnavo per 35 metusi bu
vo vienas kompanijos*, ge
riausių inžinierių.' Spėjama, 
kad jis staiga labai spirgo 
ir negalėjo pareigų ettT Tai 
ir ištiko nelaimė.

* * e"

HĮ ,1, r 1 , ‘ -r**#*
-j-tu-i-il., M’L J. ,.U-. —-

AMERIKOS DOŽO.
r . ' *#-' ■ -

,ni 1 -■•ir?

Kew Yort.LiiReropij 
kilni Kuiibel sugrįžęs* ii’ Eū- 

‘ . į *. • A; 5 J
ropos sako, kad dora.Eurb- 
pos tautų menkesnė, negu 
Amerikos. Europoj mergi
nos esą labiau išburkusios, 
hegu Amerikos. • VokietiJoį 
priėję prie to, kad premjeras' 
Streseman turėjęs išleidi pa
rėdymą draudžiantį tčątrUo- 
se ant estrados rodytisuieap- 
sirengusioms moterims?-

* .*■ ■ * < -

■ I >! I !■■■ >

NUBAUDĖ UŽ RŪKYMĄ

N?w York. r— Dvi piergi- 
nosy kurios rūkė ant *perva- 
žo buvo nubaustas'pm$2,0i)» 
Rūkyti ' ant’* pervažfUyyta 
griežtai uždraustai Tbį mer
ginų dar ųųbarista’ už Rūky
mą 40vyrų. ’* *

NEATSTATYS
t ; JOKOHAMOS

New York. — Gauta iš Ja-> , 
ponijos radiograma apie tai, 
kad Japonija iieatstatys Jo? 
koliamos, nes tas miestas vi
sai'smįaikintasr - Vietoj'-'’tor

— Lietuvos Ž.* U., ir P r. 
Parodoje šiemet bus išstaty
ta’sekančios arklių veisįėsk: 
Trakėnų, lengvųjų ir ^unkių- 
jų, Oldenburgoj--. Arabiį, ATj- 
denų, Žemaičių, Orio bėgū- 
nų, Belgų,’ Danų ir Prede- 
riksborg .(ypatinga danų 
arklių veislė), o taip pat vi
sų Šių veislių metysąi. Dau
giausia bus Trakėnų veisles 
arkliu. Tai vra viena tų 
veislių, knita manoma ge
rinti vietine arklių veisle.^ 
BaguociiĮ bus Olandų, Šve
dų, ’ Suomių, Rytprūsių-O- 
ląndų ir Juodai-Baltmargių 
Rytprūsių veislės; ‘ avilį, — 
Juodgalvės (mėsingos); 
kiaulių vidutiniu ir di-

♦j . ’ - «

džiųjų jorkširų, vokiečių pa
gerintos veislės ir danų; su- 
nų — Doberman (dedekU- 
vų),-jr Sen-Bėrnardas. ?

. Žemaičių Kalvarija, Tel
šių apsk. Čia 5 d. liepos Už- 
brečtumės kaime ant vieške
lio dienos metu užmušė žydą 
su kirviu. Žydas buvo iš Ą1-. 
sėdžių miestelio, neturtingas. 
Piktadarys ieškomas. Ot, 
laisvųjų darbeliai!

Žiogas
--- s

KAUNOKRONIKA.
*-----y . .

— Ąr gamtos prajovai ar 
šposai? Kaune, ant Žaliojo 
Kalno, nemelv, kuriame gy
vena 7 žmones nakties laiku 
pradėjo su didžiausiu trenks
mu trūkti stkiliniai’ indai, 
kaip seni vartoti taip iš va
karo nuplikti, ir mėtytjs 
ant žmonių vilnų mezginys, 
—- kojinė. ..

. Rugpiūčio 12 d. parvažia
vęs į tą naftią ir išgirdęs pa
sakojimus apie šį atsitikimą 
netikė jau. Vakare, man gu
lint atskirame* uždarytam 
kambarėly, kilo didžiausias ^’fatgpftioig 23 d/ atva- 
trenksmas. ^Užsidegęs švie- žhwja į Kauną Danų ekono- 
są radau pas lovą mestaktfe- 
siog į mane įųoliiię plytą, ku-

v

’ Apie rugpiucio men. pa
baigą Daugpily (Dinabur- 
ge) .atidaromas Lietuvos vi- 
cekonsulatasl Vice-konsula- 
tu paskirtas p. Domas Kur
tinaitis, bu v. užsienių yeika- 
lų ministerijos, sekretorius. 
Tuo būdu Lietuva, be atsto
vybes Latvijoje, turės 2 vi-

' • ■ ‘C ’ ■ ' ' »

ee-konsulatu ir vieną konsu
lą. ' .. 7
i . V-

minio Departamento direk
torius p. Valeur. . " ’

atštaiyTpąd&Btą Tokio.
fc ......., ■-

STREIKLAUŽIAI
. — VA G-Y S

Tautom, Mo. — Rock Is- 
land geležinkelių kompanijų 
streiklaužiai ant tiek pasižy- 
mėjo vagystėje, kąęl prisėjo 
pagrąsįnti atstatymu iš. adt“- 
bo pagauti], vagystėje..

GANDAS.

London. — Iš Berlino atė*. 
jo nepatvirtintas gandas būk 
Trockį Rusijos karo minise 
toris esąs nužudytas. (Apie 
Lenino ir Trockio nužudy
mus ir mirtį tiek buvo, gan
dų, kad jie mažai domės te- 
užsipelno). **

, A
......."i - «

GAISRAS IŽDO ■ - ' ■
■ DEPARTMENTE.

- — J .
IFashinetan. Iždo namų 

skiepe buvo ištikęs1 gaisras 
Nustolių už $1,000. ‘ \ .

PAKELĖ ALGAS.

SL Louis, Jfb,.—.600 pie
no iš vežioto jų gavo pakelti 
alghs ant 16 nuoš, Išvežioto- 
jai gaus dabar po $35.75 sa* 
vaitejc, o “route formonąi*’ 
gaus po $46^ savaitęjė. ' •

v

AKTORIAMS- > '

*
(Jt Organi

zuoti šio miestd muzikantai 
r (įraukiami tiesom. Jie atsie

kė’ vaidinti salėją kuiTO Sa
vininkas yra priešinga*.uni- 
'jai. Publika iš 1,200Žmonių 
tūrėjo būt paleista., Savinin* 
kas salės iš unijos paęeika* 
Mvo $40,000 atiyginpno/

> ■

i 
v

V

T <

CAMBRIDGE FIELD
, (CAMBRIDGE SODU K Y) 
Kas vakaras nuo 6:30 iki 10:30 

11 vakare -
■4
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*n l4HnxxiA3» Ibi-Weux» Pati* 
gMbliahed everj Tuesday, Thuruday, 

*M> latnrda* bi.Br. JoanPH’a Lira-' 
SOUnAV B. c. Ab«oclatzon or Labo*.

*M&twed m •eeond-clasv matter Sėpt. 
.M, JflCl at the ppBt offic* at B.iston, 
. Kb*. aadar the Act of Aiareb 3, 1870.” 
^BMįpUUe* for maūmg Bpeci>t rate 
htąoataga-brovlded for in Sectlot- L103. 
lot Oct< & 1917, autnorlzed on July

Sifbtcriftl&n Rattu
Tbirtv *«,,»■***■-*,.*<....'z^4j5O 

„Baato* ind aubnrbn 15.50
j n ,. ttyNlgn wūntrfe« yearly ....... S5.50 

" FRANCUOS POlfflKA
PABEINT

- « ••' ' ——
4 Kai tik didysis karas pasi

baigė, tai Aiijantų lai^e

susijungti visoms vokyčių 
žemėms arba net atskelti nuo A* • '
Vokietijos tųlas jos dalim I* 
talijai,labiausia rūpėjo, kad 
Austrija neprisijungtų prie 

- Vokietijos. Lenkams svar
bu būt buvę Rytų Prūsus vi
sai atskirti nuo Prūsijos ir 
padaryti iŠ jų atskilų valsty- 
bėlę,( kuri patektų lenkų į- 
takon. Franėūgams-gi parū
po iš Reino kraštų šukurtf 
nędidelę vokįšką respubliką, 
kuri didžiajai Vokietijai pa- 
stotų^kelią į Franciją, „ savo' 
atskilimu nusilpnintų Vokie
tiją politiniai, militariai ir. 
ypač/ ^konominiai^ 

• Nito pat 1871 m. Vokieti- 
/*<^5oš imperijoj daigiausia įta- 

Jjos . turėjo žiauraus būdo 
prūsokai. Vienok kitos Vo-

• kietijos dalys nekentė pfūsų- 
' kų viešpatavimo ir priešta-

. \ ravųjų sauvalei, ypač Bava-
. rija ir, Ęeiuo kraštai., Barei- 

ny visuomet, būdavo saujalę
„ vokfečių, - priešingų 7 Beriliui 

valdžiai, Žinoma, jie kovo
jo ne Aiž visišką nepriklau- 
soniybę, Tilt už plačią krašto 

t autonomiją Imperijos rybo- 
. se. Kai voldeČįai katu pra-

• tai *Rmio kraštuose atsirado 
-separatistų, kurie agituoja 
iiž nepriklausomą Reino res?

t publiką, manydami, kad at- 
' •(siskirę nuo Vokietijos page- 

rmS' savo . huvra panašiai 
kaip dabar pavyko austrams. 

Kai tik f rancūzai įžengė į 
IReino kraštus, jie tuojau pa
rėmė separatistų agitaciją ir 
pinigais ir politinę globa. ^Tei 

. francūzams pavyktų sukurti 
Reino respubliką, tai jų ry- 
įinės sienos būtų daug įsa^- 
gesuėš, o ekonominiai Įahne- 

. jimąi dar didesni. Franci- 
ja turi daug geležies, bet per- 
mažai anglių. Gi Reino'kraš
tuose Bąar) .atbulai
!— anglių kasyklos liįnu tur
tingos, Ekonominėje ge- 
ografijoje yya \ .žinoma 'tai; 

lsyklė/kad anglys traukią 
prie savęs geležį ir kitus me- 

a * talus, n.es anglių pci;vežimas
• dlL^ūrtu .daugiau kainuoja, 
negu, geležines rūdos. Mat 
vienam rūdos tonui »sutar- 
pinti reikia sudeginti du to
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traukia savęsp iš Erancijus 
geležinę rūdą .ir metalų prar 
monę koncentruoja Hūbro 
krašte. Aitą pavojų, savo 
pramonei franenžai tvirtai 
jaučia ir todėl bando jam 
prięšinties politikos įran
kiais. Jei Reino respublika 
įsikurtų, tai ji gautų viso
kius paramoųjr palengvini
mų iš Fvancijos, kiūtos eko- 
nominen-ir politįnčn įtakon 
ji turėtų pakliūti. Tuomet 
franeūzai ieškotų (ir suras- 
tų)*kad ir nenatūralių kelių', 
kuriais pasuktų Ruliro ang
lį į* Eranęijos pramones 
centrus. Anglija mato .Ši
tuos Prancūzų planus ir prie/* 
šinasi jiems kiek išgalėda
ma. .Jei FTąncijos- iytų sie
na būtų saugesnė, turi žymi 

. .dalis francūzų karo spėkų 
pasiliuospntų, o gal pakvip
tų į pavojingus r Anglijai 
punktus. Franci jos pramo
ne labai sustiprėtų ir varytų, 
prieš .anglus konkurenciją

dėlto Anglija, ir priešinasf 
Vokietijos skaidiniui.

Iš lietuviškos kertelės žiū
rint į Franci jos- polįįiką Pa- 
reiny mūras nei šilta nei šal
ta. Žinoma, Vokieti j a mums 
dešimts* kartu pavojingesnė 
už Franci ją... Bet pripažin
dami' tautų apsisprendimą/ 
mes neprivalome norėti Vo
kietijos išdraskymo.' Toks 
jos'išdraskymaš vi^-gi neat
neštą Europai ramybės. Mes 
norėtume, kad- teisingumo 
‘principas būtų taikomas ne 
tik mūsų Lietuvai ir jos 
draugams, bet lybiai irz jos 
priešams. Tokia yra kri
kščioniškoji politika: Žinb- 
ma/"ji dabar nepraktinga, 
įdėliok jei šio pasaulio gajin- 
giejLlabiaū klausytų Dievo, 
ne mamonos, tai ir krikščio
niškoji politika taptų ne tik 
praktiuga, bet h* labai išga
ninga.. * -

iimrtsmuKos 
BIUDŽETAS 1923 M.

* *• • ' •9.'

4kElta” ųgsenai paskelbė 
1923- ni. Valstybės biudžetą, 
Seimo galutinai priimtą lie- 

liumėjo ii-skolose paskendo,<pos 24 d. ^Viso paprastų ir/ 
nepaprastų pajamų yra 198,- 
663,15& litai* Tiek pat sjekia 
paprastos ir nepaprastos iš
laidos. ’ Doleriaiš kalbant, 
Lietuvos Respublika 1923 m. 
gauna (ir išleidžia) apie 20 
milionu „doleriu.

Lietuvos valdžia čiupo pa
jamas visais galimais būdais, 
kartais'ir suktais ir beveik 
neteisėtais keliais.: Kai / są
žiningu būdu būdavo negali
ma pakankamai pajamų gau
ti, tai valdžia griebdavos ir 
abejotinos rūšies priemonių, 
kad tik savo gyvybę išlai
kius, galų su galu sumežigus. 
Kitaip ir sunku kb gįirsnio 
išgalvoti, nes v kol Lietuva 
karo stovy pasilieka, tol už
sienio paskolos vargiai pasi
seks gauti. Kad ir gautų, 
tai j au sunldomis šųly^mis. 
(M krašto viduje nėr pas kų 
skolinties: kapitalistai siiiirl- 
kūs, o pas ūkininkus siaučia 
pinigų badas. Tai ir apie vi
daus paskolų nėra ko svajo
ti — ji nepasisektu j

Palyginant1 sų kitbmis val«.
tūralu

i
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jioma, nesiskubiname dėftolnm skursi Kada stulUBk-
1 - į . ’

mokesnįai daugmažesni. Bet 
nepridera pamiršti, kad ir 

’ Lietuvos žmones daug bįed- 
nesni už Vakarų Europos pi- : 
Mečius. Lietuvos ūkininkai' 
tai sotūs ubagai., ’ Pavalgo, ■ 
bet turto bevei^ neturi. Gi : 
pramones darbininkai ir, y*1' 
pač, valdininkai tai jau rie- 
davalgę ir kiek apdriskę uba
gai. šitokiems pįjiečdams ir 
mažiausi mokesniai yra per- 
dideli. Sakytume, jog pra
monininkus reiktų apkrauti 
didesniais mokesniais, bet ir 
Čia mums nepaslaptis, kad 
daugelis' pramonės ir *pfel<y* , 
bos įstaigų braška, sviruoja 
po mokesniu našta* Dar ke
li nulionukai litų — ir ban
krotas. *. Ag ii! dąbar kapi* 
talas' visais būdais stengiasi 
Lietuvoj duių neužkliudyti., 
Pro užkimštus langus ir ply
šius užsienio kapitalas užuo
džia, kad ten neskanūs jam 
pyragai. Tik apsukriausia^ 
šmugehiinkas ten jaučiasi 
saugus, patenkintas savimi 
ir pašau® galonesibijd/

Žiūrint į .išlaidas, .tai kas 
labiausia puola į hkis. Kraš- 
il_ o__X o z

riama 59 milionai litų, 
Švietimų ministerijai tik 18 
milionų. Vadinasi,. įr-iŠ ši
to ubagiško „.biudžeto karo 
.reikalams teiįka net 30-%, gi 
žmonių kvietimui -r tik » 
Lakai liūdna... Tik mes, žt-

zr‘ • —

t
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kaitinti Lietuj viW| ^u- bS
džiova pati, Lietuvos biudia*

ntarižme ar-pinigų aikvoji-
ti«aty* br«ųp^ JN’m

diihjrsfe. mokyklų tinklu? 
Lietuvos gamta snaudŽU’ U’

. .* T’T-

liiekaJo irųiradesinten- 
ayviiu B .l«e#frtraukG ten 
gni W Wš1ų <

Kokį-gi mokesnį gali mū
sų ūkininkas pakelti, kad jo 
karvutės kelios sulystų į vie
ną, Šveicarijos ar Holandijos 
karvę ? Kaip galų stipriai 
Jaųs&ea mtBf krdšto žemctir* 
bys, kad jo gyvulėliai pava
sary nebeturi spėkų ant ko
jų atstoti ir į pūdymą iš- 
kintintiL Ir. iąįi tas. 
dęs ūkininkas gali mokėti sa
vu darbami^uLptuletarui?

z Kalbėdami aęie Valstybes 
į biudžetą, * mes nenorime

« * kita augStyu, k veikalui prigis Juk, 
! kiekv»wt tydfe partluoti Lietu- 
n vcMt Boigiuagu garu uždarbiu. , 

i Bonai parsiduoda, mt-
piBankojt, delio noridami pirk- 

Kui ii Meldžiame kreiptis s į
* «Ir status bank4x” >Ž Ik:$• Paal^dor prin4kxuilut vie»iąt$l| įstaigą kuri attao-

1
J A

me.v
Taikos metu Lietuvai pil-|prekyboft, teknikoa ir .

nai užtektu tris kartn/ ma- 
žesnės" armijotf, nvgn jr da- 

’bamtųrt Tuoniet'kar# jei- UūW> kaM j^ žmonįsigye 
kslamš gana btli nuo įki
15% viso biudžeto. BeLda; 
bar lenkai vis dąr barškina 
ginklais ir neleidžia Lietuvai 
nusiginkluoti. Jei Lietuva 
nusiginkluotų, tai žymių dalį 
atlikusių pinigų galėtų su
naudoti žmonėms, šviesti, Jų 
ūkiui gerinti/ gelžkeliams 
tiesti. Mokyta, tvarki ir pa- 
sifurii|ti Lietuva . lenkams 
daug pavojingesnėj negu 
'ginklais šarvota. Tad ten- 
kalias . yra aiškios naudos 

, nuoįat Lietuvai kumštį rt^- _____  •__ • _ _ M 
jdyti ir neleisti” jaFkatdd~ į 
makštis Įmauti. . ' , v .

• NežMom^ ką patieks mums smulkmenų liesti. Toligy ve
lyto jūs. Nelaimingesnių at- nant, jos mums nelabai ir į* 
vejų^ jis galėtų bent laiki- domios. Mums sv>rbu paste- 
nai muhs ginklą iš jaukų iV‘t!TJt‘ t--J tK-JR*-'1-L .
mušti. Vienok jei mokslu 
ginkluotūmės,. tai prieš šitą jna, tiesiog trupiai "Ląi$- 
ginklą ir galingas priešast pa^ vės ir. tautinio subįndbttO 

to apsaugosjainisterijai ski- ^įjustij beiegis. - Momaliais*amžių turėtume , paversti 
o ^laikais, švietimo, ministerijai gražiausiu ir majestotingu 

reiktų skirti nemažiau kai Tautos žygiu į aukštos kufc 
ę2Ū% biudžeto,, o dabar jos i&, rūmu®, km?, būt gan& 
laidoibs ir-gi reikėjo kalpt Jšytesos;; šiiūmos ir žmoniškų 
nors pavesti bent 15 ar nors patogumų Tkųtos .skruzdei 
a5 W«o auošin/i&j. !&»• r tinto. 
jiaigi musų mokykhs. lindy- kils Lietuvos^ pnietis— sirgs Lisą Lktut«& turtą

. ' .A ’ ’ ~ v ■ . s ’/ f '
‘ »*.V ,• -•* . 1 ’ , ‘ . - , • •

* ' I •• ' ■’ . . ■' '■ " '

Sudegė ir tokių, kurios vei tos amžinai knygyne m pargrįžta be grybų ir be terbos.
f būti* Bet- W išsipildė pasakymas, kad kartąbį &/* tarė Don Kichotas, “kaip tu dalykų nesu- 
1’ su kaltais ir nekaltieji nukenčia. Vienas iš bū-; prąnti! Nesuspės jie paliesti mano ’ drabužių, 

tdų^ kūrinos' kunigas ir kii^ėj^s ų&tadĮ itangp- JMp ąs juos ožio ragąn suvarysiu.” Nei viena- 
ligai pagydyti buvo tai lentomis u&»l& tų kam- įąę tū nedrįso nei Žodžio tarti, nes pamatė, kad 
bįrį, kur jo knygos buvo.- Jei jis jo pasigestų, ' 
tai galima butų sakyti, kad burtininkas išsinešė 
Sr kĄharį:ir visa ka® jame buvo. Tas greitai 
buvo išpildyta. Ir kai dvi. dieni pamiegojęs Don 
Kichotais atsikėlė^ tai pirmas dalykas, ko jis 
užsimanė, buvę tai aplankyti knygas. *NegaIe- 
damas rasti kambario, jis landžiojo po visą na
mų* jo-ieskodamas. Pagalios rado vietą, kur bu
vo durys į knygynų. Pačiupinėjo.tą vietą ran-, 
komis, žvalgėsi į visas’ puses, nei žodžio netar
damas. Pagalios nuėjo pas šeimininkę ir klau
sė, kur dingo kambarys, kur jis knygas laikė* 
Šeimininke, kuriai jau buvo patarta, kas atsa
kyti, nuduodama nustebusią atšovė: “Apie kokį 
kambarį, apie kofeįmesamą daiktą Tamstelekąl- 
bi ? Šiuose namuose' nėra nei kambario, nei 
knygų. Viską pats velnias ant pečių nusikadąra-. 
vo; “Ne, ne velnias/’ įsikišo broliadukte,. 
“bet burtininkas, kuls.debesėlio apsiaustas vie
ną pavakarį atlėkė, Tamstelei jau išjojus,, įr nu
lipęs nuo slibino, ant kurio jis jojo/ ineje kam* 
bariu* Ką jis ten darė, tai to aš nežinau. Bet 
meĄgr trukūs išlėkė jis pro stogą^ palikęs pibms 
namus dūmų? Tada mes nuėjome pažiūrėti ką 
jis ten padare, Jai mes neradome nei kambario,\ 
nei'knygų. Aš%/Šėimininkė ateimenava ią» 
kad tas vagis išfinešdamas sušuko^ Wk jis kny-
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: Antras mūsų Don Kichoto
j z . ishegihwiš namų. /

Visai netikėtai Šiems besineršiant po Įmygąs, 
Don Kichotas ėmė ir pakėlė alasą. Jis šaukė; 
“čionai, Čionai, šaunieji karžygiai l Čionai jūs 
turite ištempti visas savo galingas jėgas, nes tur- 
naniente dyarininkai pradeda imti, viršų.” 
Šie palikę knygas, puolė kambarin, kur alasas

V ‘ ___ ' 'i . ^4- —

girdėjosi. Per šitą sumišimą be reikalo nuėjo 
ugnin knygos- Karoleįa^ Ispanuos Džonas ir Im- 
pevcttonaas Aktai.jei jas kunigas būtį/matęs, 
tai jos.nebhtų Ugnin atsidūrusįos. Inėję Don 
Kichoto kambarin, i jie Jau rado jį atsikėlus^ 
šauldantį ir alasavojautį-. Kartu jis švaistėsi į 
visas puses kardu. Jis buvo visai nemieguištas, 
tarsi ne tik ką nubudęs. Jie visi jį apsto jo ir/pa- 
taikę momentą, Šoko tani jo ir paguldė lovon. 
Truputį apraminęs Don Kichotas atsigrįžęs į 
kunigą tarė: “jūsų Malonybė, Arcivyskupe, 
juk mums, dvylikai didvyrių^. negarbė.Mti dva-« 
riiimkų įveiktais, ir tai po to,. kai per tris die
nas mums gerai vyko.” “Nekalbėk daugiau/’’ 
atsake jam kungas. ^Sveikas turi žinomų kad 
turbūt Dięvo valią nukreipė gitiukį. Bet las; 
Šiandie parasta, rytoj gali būti atgauta. .Da
bar tik'savo sveikata rūpinkis, nes manding 
tu sužystas, o jei ne tai labai pailsęs.* “Su
žeisti, , tai nesu * sužeistas, ’ * atsakė Don Kicho
tas. “Bet,; mane apijuitino ir . aplamdė, nes 
tas niekadėjū Don Bpldąn ^išsirovęs ąžuolu 
tvatino man šonus. Ir tai iš pavydOj. nes jis 
inatė, <kad tik įaš jam tegaliu pimšintis. Bęįt 
aš nebūsiu MonatanVano Binąldo, jei aš įaw 
neatkeršyšiu, kaip tik galėsiu, iš Šitos lovos pa- 
sikeltL Nieko negiliuos Jam neį. višijo kerai/ 
Kol kas tai duokite nhm valgyti/ nes tai to dabar 
labiausia man reikia! Atkeršijimą palikite pw 
no rūsčiui!” jo norūs buyo išpilcjytas ir ; am: 
davė valgyti. Po to. jis vėl kietai uŽhng% p’fdi* 
kęs visus nu^tebintiū savų kliedėjimais. -

;> Šeinihiinkė tą pat vakaįą padegė kūyga^ įr 
stybemisj Liėtiivos^žmųnių sudegino visas, kūrins tik kiMan buvo’iimados;

* - . . - * - v - , -;» ■ • i i i -
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po vienintelę įstaigą kuri attao- j 
vauj* Lietuvos, Prekybos ir Pra- I 
mones Ministeriją reikaluose pir- 1 
kimo Boną ir apmokėjimo kupo- ? - •. -- , v

/ ?X11M
' Su augšta pagarba, ’ ‘v*

BALTICKTATBS BANKAS 
— 84h Ąve., ®Tew York City.
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parapija stiprėja ir auga.

Atvykus čia, gerb. kum kleb. P. 
KaWajį parapija tikybiniai ir 
materij^iai atgijo. Bažnyčioje į- 
vesta elektros Šviesa. .Išmalevota 
iš viršaus ir rengiasi išmaliavoti 
vidų. Klebonija ištaisyta ir elek
tros šviesa įvesta. Visur pavyzdin
ga tvarka spindi. * Žmonės jį myli 
ir rprma parapijos reikalus ir sli- 
ir - > 2-—.1. -ry_.
. tode^ir tos/parapijos vienybes di- 
dėjimas^ didina Dievo, artimo ir 
Lietuvos meįlę parapijiečiuose,, o * 
tuo pačįiF sutartinai dirbdami ke
lia savo parapijos stovį ir žengia 
garbingom „ateitim Pageidaujama 
dar didesnio apsišvietimą ir blai- 
: yybės sustiprėjimo. Nes ant ap
švietimo oir blaivybės remiasi ge- 

’rbvė’ parapijos ir parapįjonų. 
į Dieve padėk darbščiam klebo
nui kun. P. Zabielai drauge su sa- 
yo gerais^ parapijomis uoliai dar- 
buoti-s. ir tolinus bažnyčios ir Lie- 
tuvoo-labui. . .

; Singalis
A * ’ ,

” “O dukre-

f v 
v

Daugelį turėjome užklausimų i - ( ’ 'kaa Ūnk apmokžjimo kuponą nuo 
Jj. L. Paskolos Bonų, taipgi ma
tėme nekurtą abejojimus kas link 
vertas Lietuvos Boną, deltp, kad 
per kokį laiką kuponai ne lravo 
apmokami

pcauelam* kad gavome 
IS Lietuvos , Finansų Prekybos ir 
Pramones iMnistartjos pinigų ap- 
mok»jpwld' rttitojbetą kuponų, ir 
kurte turke jau jpnokusius kupo
nus, dabar galite prisiųsti į mūsą 
Banką, o mes prisiusime pinigus 
bejoki^'užvBkimmtv r-^--—-____
■ Kas link vertės Lietuvon Boną, 
jokio# abojphžs neturėkite, dėlto; 
Jkad ĮJetuva šiandien yra daug ge> 
resniam padėjime už visaa kitas 
.valetijaa Europoj^, dėl to, ' kad-tartyje veikia. Vienybėje galybė; 
jinažwnsia*-turi skolą, h per tat J- 41 *■-

ra Ūbai pakartina visiem# kurte 
>jau .turite,-ir kurte dar neturite, 
■pirkti Lietuvos $oną kiek tūltoį 
tkam išgalima,, w negana kad už 
Lietuvos Benus gaunate gerą nuo
šimtį! bet Jie to/ pagelbstite Lie-, 
^UvkLatsibi^ayOti, ir tttomi pątim 
Tfcartu/ ginfi^nuOi priešą,

Lietuva keikalatlna mūsų pagel- 
bos, .be€pasiąmidąttt& Bonus pir- 
kimuiK jie /prašo mūsą tuos* pini
gui dovanoti, tiltai prašo pasko- 

lūnti, ki$pė aįsranką UŽzuasko-

F

Mtį, kad biudžete Httos 
reikalams Jasai maža.skim-
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prąnti! Nesuspės jie paliesti mano ’ drabužių,
t-

nes pamate, kad
jis ima apmaudauti. /

Per penkiolika dienų jis buvo namie ir gan 
barnus. Niekas nematė ženklų, rodančių-jo no
vą atnaujinti savo klajones po pasaulį.' Per tą 
■laiką Don Kichotas praleido keletą smagiij vaka
rėlių su savo geraisiais^ prieteliais — kunigu ir 
kirpėju.' Jis '.užsispyręs, tvirtino, kad pasauliui 
dabar nieko taip labaVneręikia, kaip karžygių- 

, klajūnų ir ricierystės atstėigimo. "Kunigas kar^ 
tais statė argumentus prieš, bet dažnai tylėdavo, 
nes jei jis nebūtų buvęs atsargus, tai nebūtų li- 
įkę būdo Jo į protą-atvesti. \ ’

Tuo tarpu Don Kichotas vedė konferenci jas sų. 
vįenu ūldninku, savo kaimynu, teisingu, bet 
skystapročiu žmogum. Don Kichotas jam tiek 
prišnekėjo,' tiek prižadėjo, kad tas nabagas pa* 
galios sutiko s4 juo pabėgti ir eiti skydininko 
pareigas. Be kįto ko Don Kichotas paaiškino 
jam, kad jis turįs didžiuotis galįs lydėti jį, nes 
šitaip laimės ieškant galį atsitikti, kad vienu y- 
pu galįs pelnyti salą, kur jis paliktų Jį gubema- 
toriuini. Girdėdamas šitą ir kitus pažadus San- 
:č^ Pauža (nes taip ūkininkas vadinosi), paliko 
navojpaelą ir vaikus ir išėjo skydininkaūti savo. 

p ponui kaimynui* • Don Kichotas dabar visokiais 
būdais darė pinigus, Vię^ daiktą pat^avė, ki* 
tą užstatė ir nors viską aflRo su nuostoliais, bet 
yis*gi sukrapštė gera sumą; Skydą pasiskolino 
nuo vieno kaimyno, sutaisė Šalinįgeriausia, ką 
galėjo, išanksto praųešė savo skydininkui San- 
$ųi kurią dieną ir kurią valandą jiedu leisis pa*? 
šauliu,, kad tas galėtų savo reikalus sutvarky- 
įlL 'Labiausia jis įsake savo palydovui nėužmičš*
;<1 1 . U C*- W • kai

Sahėo "SakeAeip-gi, kad manąs pasiimti ir savo 
asilą, nęs jo asilas esąs gei*ąs j/be to pats nesąs 
įpratęs toli pėsčias eiliv Ashu klaiisimė Don,KL 
įimtas tikutį susimąstė. Bandė atminti ar kokio 
garsaus' karžygio-klajūno skydininkas jojo ant 
asilo ar ne. Bet tokio atsitikimi) negalėjo atsi* 
mintu Viėnobt sutiko, kad Pančn jotų ant asi-■ 
^>;pą8h5^ama8^priė. pirmos progos nulaipinti 
sutiktą nemandagū kai’ify^ i^ jo arkliu aprūpiu* 
U savo skydininką.; Pats sau įsidėjo keletą porų

< ‘t ti». *i .M„ J * .1 arf • V*

:gas ir kambarį nusinešęs iŠ keršto savįniuktn* 
Jis pasisakė esą Mųniatonas.” “Freston, jį? 
Uorijb pasakyti/* pertraukė I)en Kichotas^ wAš, 
nežinau/* įsikišo Šia šeimininkė, ar
tritonas. Tik žinau,, kad vardo, galūūė rbuvo: 
tonw/* J*Taip j^^^ €€tRs
yra gudrus burtininkai baisus mano pi^ėšinki’; M tėrfros* $ahčo; pasakė, kad tos nėužmiršhjs. 
kast dis nekenčia munęSy W jis per savo nw>W* 
ląrr gudrybę Žiho^ kad aš m^haąr 
siu dvikovori>. Jakaržygiu ir kad sA jį 
Jve&siu, To burtininko $oba Jani nepadės. Tos 
priežasties' defei jistolimai man kėnlfcii tieky 
kiek tik jiagali ^let aš jam pamškati, kad jis 
neatsilaikys prieš mane, feiš yra Dievo Žadėta, 
įtas nepraeis/1 “Ra* apie M gali abejoti/’ tarė. 
brpUaduktė. '“Beį brangus dėde, koks Tam^ 

a- tai reikalas leistis į;šias kovas? Ar ne geriau
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httt(v&Wftti sau namie, ir matytis po
lj itiį8^fi"pyt^UHkUp»iif:t-wĮ*p>ie^W»i*088 ’ 1 ■, . '., j.
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—. t Mes tarime naują
indą gydymui romatlz- 
nio, ktirlą męs paslųisi- 

vNme i namus kiekvlęno 
všio lalkraSčlo skaityto 

ja,, kuris tik pareika
laus. Jeigu jus turit 
skaudėjimą jūsų mus
kuluose arba sąnariuose, 
jeigu jąs kenčia skaus
mą oro-permainose, štnl 
proga išbandyt naują 
metodą, kur>atsieinu pi- 

» gini ir kuri pagelbėjo 
gimimus. Jeigu jusą ilga yra ir chro
niška ir užsfsenejusi ik jokios gyduo-' 
lės jums negelbėjo, mes patariam iš
bandyt Šią metodą, kurią mes paslun- 

/Člainę DYKAI -fšbiindymuL
•? DYICAI MUŠU LŪšOMISt.

Mes įieprašom «puo JuSą jokių pini
gų, tik prišiųskįt savo adresą. Mes Iš
siųsime jums apmokėta paštu DYKAI 
IŠBANDYMUI musų metodą, šimtams 
Šita metodą pagelbėjo, pagelbės jiAįr 
jums. Nepraleiskit geros progos pasi
naudoti, " Rašykit Šiandien, jeigu jus 
kenčiat nuo romatizmo. -*

PLEASANT aiECPOD CO. \ 
’ Dept, S 1Q ’ ’

__ 302lNo.^hIaiiKAve.> ChipgOjIK
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Utm Ma fajĮuA
BUo Miko ffrUuulmt rri- 
kaht 1^« bOalnllMia ' 
MotinoM Ir IBoUaoau'jtn.’ 
•l.kUiHtf ,

ZadiBv *priSp&lM*« fr-pe- 
«į]iąMa 4«I,kM nntM 
■wbM Matyiul t* tautai 
Ir mą jaučiau., kU tai 
kr* MAaa. kutj aaaa U-j. 
riaaa nęaBarittala laiko-* 

■tarplato aM*ljr_H|val ’
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. šita valgių sistema atatinka reika- 
, lams normaliai sveikų Kūdikių. Ji ne-* 

sklrama kūdikiams su laal opia svei
kata. ''Tokie atyėjai yraznepaprasti ir

( reikalauja gydytojo apžiūros.
15 iki 18 mėnesių—keturis 

sykius dienoje. • e
7 ryte.—Oatmeal,. manavų,. cornmeal, 

, kiekviena kruopų košelė turi būti vir
ta tris valandas diena pirm penėjimo. 
Pabaigus virimą, košelė turi būti kaip 
skystas kisielius. Ją perkošia per koš-‘ 

. tavą, o atvėsus ji pasidaro kai kisie
lius. šito duok du aF tris šaukštus su 
pienu. Duok dar 8-10 uncijų pienė at
sigerti. Skrudinti duonos.

9 ryte.—Sunka vieno orančiaus. f
' 11 ryte,—Minkštai išvirtas, kiaušinis

sumaišytas sū pasenusios duonos trupi
niais.- arba- viehas šaukštas jautienos

. sunkos. .Pieno atsigerti. Cukoriųs ar 
sėliną biskvitas, arba pasenusi duona 
sū sviestų. .

3 po -pietą.—Avienos, vištos, ar jau
tienos buljonas, su ryžemis ar mėsga- 
liais, arba pasenusios' duonos trupi
niais. Kiaušinienė, 'krakmoblienė, ry
žių pudingas, virtos slyvoj keptas o- 
buolis, arbaA obuoliene.’

' '6 vilk.—jųanuvų, ar kvietinė košele
(virta dvi valandi). Duok du ar tris 
šaukštus su pienu.' Pieno dar ats’igėr-

. ti. UukoriUs ar pasenusi duona su 
svieski. A

18-24 mėnesių—-keturi sykiai 
A ‘ dienoje.

. ‘/T-ryte.-^-Gornmeal,’ oatmeal, nmnavų 
(kaip augščiąu) . Duok su pienu, arba 
su sviestu. Minkštai virintas kiaušinis 

‘kas civi’tn: trys dienas. *Kad-kartemls 
kapotos vištos ant skrudintos duonos. 
Pieno . atsigerti. Sėliną biskvitas su 
sviestu, arba pasenusi duoba su svles-

. tu.
9 ryte.—Sunka vieno »orandžiaus.
11 ryte.?—Jautienos, kapotos ar drož

tos ; avienos kojelių gardumynas, smul
kiai supjaustytas. . Vištienoj Špina
to, aspiųago, dynės, perkoštos virintos 

^tomeites, virtą morkvų. Keptas obo- 
*^lis ar obolienė, Pasenusi duona su 

sviestu. . Po 21-mam mėnesiui keptos 
,bulvės ir gerai virti šabalbonai.

3 p. p.—Vištos, jaučio ar avies bul- 
jonas su ryžemis ar pasenusia duona. 
Kiaušinienė, krakinoliebė, ryžių pudin
gas, virtos slyvos. • Sėlinu biskvitasrt 

. arba duona sukviesiu. ■ *
6 vak—Muuavą, ar kitą kvietinių 

košelių (virtų po dvi valandi).- Duok 
vieną ar trię šaukštus su pienu, ar 
Siestų, Pieno atsigerti. Biskvitas ar 
duona su sviestu, ' .. „ •

' PASTABA. Kūdikiui reikia duoti Bui
zai mėsos iki septynių metą, ir mėsos 
porcija vntko valgiuose turi būti duo
dama tik syki dienoje ir labai mažai. 
Jei sistema.suslditro.iš glebių valgių, 
turinčoų proteino, kaip: kiaušiniai,.pu
pos,’ žirniui, žuviai tąt mė’sos galima 

, visai neduoti, nebent rekomenduoja gy
dytojas.

Mergaitės brendimo periodas yra lai
kas kiekvienai motinai ImtLntsargmL 
Tai aršiausius mergaites gyvenimo tar- 
•pas. Tai luitais, kada jos visos pužlu-

e !jW
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Šitas hyarbufi dalykas — artį 
mo meilės darbas ,gttla lyįfap u 
visų pfcųių ir todėl yra tikimas 
kad* tasai darbas bus remtom; 
be jokių^jažiūrų skirtumo.

Kalbant apie prieglaudų -tljįp 
pažymėti, kad jinai yra tobafrr. 
risi ir tvarkiai u^aikomay aMw 
'toanįai pasišventusiai Čeimtoink' 
p. Viktorijai Kazlauskiutoi. Vi 
kueiąi taip prižiūrimi ir užlaikau 
gražiau kad daugelis net negal< 
tų tuomi pasigirti pas savo tėn 
gyvendami. *

l

f ‘

j— '
si^po pikniką, būtent: Iv. Jurgiu, 
Šv» Kazimiero, Lietuvos Sūnų, Rū
tos,/ šv. Onos (jau pirmiau auka
usi ta tinę), šv. Marijos Lnbda- 
ryb&, Neperstojančios Pagelboa 
Švenč. Paneles Marijos, Moterų 
•Sąjungos 25 kp. šitos visos drau
gijos savo 'gryn% pelną atidavė- 
naujai mokyklai. Parapija ir-gi 
suruošė ketais piknykusj iš kurių

> I*S MDffl UERIVIĮĮ KOLONUOSE
l ... - ta.’ . -—...

i wiin a t y*
. ' ’ ■ ’ a -

Amsterdame 41gwmį ląiką prągy- 
vchįttlr d*ug.n»rbĮM*»lj«it, bti- 

garb^^ iunL ir 81 me
tinį. - Re to partraukta^ ir išpla- 
tfnta gerų knygų’už $150. Tai vis 
mtepĮlmto prielankumo garb. k)e- 

.s-* bono. Nestabėtinft, »es patą yba 
žymųs rehgfftU ra<ytejąs ir daug 
visokio tūrinio/ pagamino raštų. 
Dalis jų atspaudintų, kiti guli ma- 
noskriptuase. Jis yr« didžiausia A- 
merikoje, remėjaą av. Kaz. Dr-jos 
ta ačiū jam, Šv. Kaz. Dr-ja išsigąs 
iejo. Atoiaveikindamaa štadingiau- 

’sia d&avajtiį ger& km. X Žyda^' 
mričtai ir ja parapija
nams/tiek daug paramos inrprie- 
tadkmmo suteikusiems šv. Ka& Br- 

Labai ačiū u^ dovanąj -nors 
jo^ nerijančių Wtu; bet ji bus 
man brangi iki mirties ir visus ge- Į - 
radėjus atsimiisiu savo maldose. ‘ 
Tegul, pievas, suteikto Trnnstow 
reikalingų spėkų ir toliauš Uoliai 
dirbti Bažnyčioj ir Tėvynės Lietu
vos labui- ■ ‘

Su gilia pagarba,
Xttn. F. Kaščiukas 

. Nuo šiol mano bus: antrašas* 129
Jbfttto Sheimdoah, M.

t
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. aTi auka p. J/ Kukę-
į Ok-operative Realį* kompani

jos vedėjo, tjž tokią, gausių aukų 
Wątęrbūrio lietuviai tam gausiam 
toukatajui yra. labai dėkingi M be 
abejo^ savo reikaluose niekupmt 
neužmirš savo naujosios mokyklos ---------,—~
rėmėjo^ Aįbo buvo leidžiama de- turčjo pelno su viršum $100.00. 
vynios.dovanos laiinčjimui, kūrių a~— -a±— ‘
traukimas įVyko įį dienų rugsėjo 
Įvt Juozapo mokyklos išvažiavime-’ ( 
’piknyke.. Leidžiamus daiktus lai
mėjo Šie asmens': 1 lotų laimėjo j, 
Aleškevičius’, 73-B'rayer Avė.; 2) 
tuzinų fotografijų — L. Dowling, 
133 Burnsjde Avė.? R)^.nikelinius- 
indus —- A, Vasiliauskaitėj .820 
Rank St.; 4) Saldž. Širdies pa
veikslų — O. Dovidaitienė; * 159 
Washington Avė.; 5)kelines —■ J. 
Juknas, 937 Bank St7; ^Tke 
VVatęrbnry jlemoęrat” 'laikraštį 
—telinton Lce,-40 Henry St,;. 7) 
‘‘Darbininkų’’ — J. Sukaitis, 85 
Sunnyside Avė.; 8) “Tėvynes Bal- 

jsų” — N. Dapkus, 14 Drayer 
Avė; ir 9J “Garsų’* — X Žęman- 
tauskasr 797Wank St. Viso išleis
ta dovanų už $871.00. Iš šito viso 
darbą gryno pieno išrinkta nau
jai mokyklai $1000.00. Tai ilgo 
ir vargingo triūso pasekmės.

Tam pačiam tikslui įvyko lauko 
bazaras, kuris buvo suruoštas ke
turis vakarus rųgpiūčio.inėnesio 
pradžioj. Tai ponų>Urbų suma- 
nyinas; Tai jų sode tasai bazaras 
•ir įvyko. Į ruošimo komisijų buvo 
įėjusios’ seakneios ponios^— p. T. 
•Urbienė, p. O. Stoekienė ir p. dr. 
S. Sopranienė. Joms atėjo pagel- 
bon daugelis įžymiii vietinių adr- 
buotojų, kurių tarpe daugiausia

■'»
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DBDB PILYPAI:—i

Kofteriaisvamanįų laikraščiai 
nešvarūs? Kodefjie'vartoja pa
laidą, nekultūringą kalbą ir’ nė 
kiek tuomi nesidrovi? Nevi
si jie tame lygūs. Yra ir tarp 

’ ’ laisvamanių kultūringesnių^ bet, 
vat, keletas jų tokie paleistai’-, 
niai, kad savo, raštais daro gė- 
d'os Lietuj kaltai. Kome Ha x. M. a<».
priežastis? Ar jie mano, M' 3Waiaįim«& įvyks spalm 7
Lietuvių visuoąienė tokia ųau 
storžieviška, kad neverta jai 
nieko- geresnio duoti paskaityt?
Ar jie dar prisilaiko, senovės ....

- lenkfe.mil nuomonės;
lictūviska, ta ^būtinai turi būti - ■ - •
prasčiokiška, tgrubijoniška’ ir 
nešvaru? '. * ’

Tavo Ištikimas GEGUTE, 
-.ATSAKYMAS.'. • ’ 

' Brangus Gegute r Nevisi 
laisvamaniai lygios kultū
ros, taigi nr jų raštai nevie
nodi. Yra MtūiingesMų} 
išėjusių kiek mokslo laisva^ 
manių. Tie rašo nors piktai 
ir sarkastiškai, bet vis-gi 
kultūringiau. Mat, kultūra 
žmogų sušvelnina ir nelei
džia jam būti storžieviu, dis 
gali, ■ žinoma, rašyti piktai^, 
melagingai ir nedorai. Jis 
platina bedievybę uoliai ir. 
gudriai, bet vengia gfubijo- 
niškų žodžių. Tie kultūrin
gi laisvamaniai daug pavo
jingesni. t . . • .

■ Bet yra kitos rū|ies laisva- 
ntaiiių-nebuvusių mokyklose,' 
arba baigusių tik pradines, 
mokyklas. Jie šiaip taip pra
sikalė gyvenimo verpetuose, 
bet jokios kultūros betžmo- 
niškumo neįsigijo. Juos'pa
prastai vadinamą- -cicilikais; 
Nuosakiai« imant, cicilikai 
negali kultūringai rašyti, 
nes, kaip is sudrumstos ba
los nepasemsi tyro vandens, 
taip iš nešvarios ciciliko šir
dies ir tamsaus proto negali 
plaukti Šviesios ir civilizuo
tos mintys. Būtų stebuklas 
jei-cieililias ką švariai para
šytų.. •

Tečiau yra dar trečios rū
šies laisvamanių, kurie ir 
galėtų švariau rašyti, bet 
mano, kad mūsų visuomenė 
taip jau tamsi, kąd jai ne
apsimoka gaminti švaresnių 
i&štųl nes, girdi, Lietuviai 
nieko augštesnio nesupras, o 
kad ir suprastų, tai’ jų sko
nis esąs taip žemai nupuolęs, 
kad švaresnės literatūros ne 
nebnoiės skaityti.- Tos rū
šies. liberalai viską matuoja 
savotišku mastu ir apie žmo
nių skonį sulig savo skonio 
sprendžia. Deja, jie randa 
pasekėjų, nes žybsi mūsų iš
eivijos dąlis išti'esų-clar tam
si -ii1 nekultūringa. ^Tie ėiei- 
jikai daro daug žalos musų 
tautai, lies jie jąu nekelia 
■ąugštyiL tik pažemina;

’ .į*

palaidūnų.
Kolnaciai 

užlaikomi, tol’ Vėlais*
\ . .. . i ' •' *s.

f
hu3 .'nešvariai
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PRANEŠIMAS
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SUVA1IAVIMAB r

L. D. K. S; N. ;Y._ ir JST. J,’ apa

rt., 1923 m.'l-mų vai. -po jrietū pa 
antrašu 207» York Avė>, Beebklyifc 
N Y. . / /

Brangūs broliai ir sesės darbi-

žiaMmas bustaepapi’astai svarbus^ 
nes mūsų^L. D. K. S, brangi or
ganizacija nuo peręito 8-te, seimo 
atsistojo ant demokratiškiausių ir 
darbifiinkiškiausių pagrindų/ kuri 
veda kiekvieną darbininką-ę į 
šviesesnę. ateitį. Brangūs darbi
ninkai ir darbininkė^, pasiduoki- 
me kits kitam rankas ir tieskittie 
savo ' dešines neorganitootiemįs 
darbininkams ir skelbkime tą o- 
balsį kąd sueitų aū mumis visi-į' 
vienybę ir skintų keli# j geresnę 
ir laimingesnę ateitįz Tas viskas 
nuo mūsų priklauso/Visi Ivtaū Y 
hę, neš Vienybėje galybė.' N. Y.; ir 
N. X apskriejo Kuopos malonėki
te prisėsti, delegatų kodaugiau- 
sią,( nes daugelis naujų dalykų 
bus svarstoma. Talpo-gi delega
tas laiduos raportą iš: Lt DTK S. 
8-to seimo buvusia Nęvrarke, N. X 
Taipogi sutingo, rengimo komisi
ja išduos raportą. Būtų labai ma
lonu išgirsti ant .apskričio nuva
žiavimo, kad nei vieną L. p. K- S< 
nare' bei narys nėra užsilikę su 
mėnesinėmis-mokeptimto’ • ; .

.f P. ią. 3De|egatąi nesivėlųokite, 
'nes suvažiavunąS' prasidės virtmiš- 
nėtame laike.. N x

. J. Sereika^ Apsk. Rask
■ ' —-—

t

ros ruiHliisi kel&iiriiO) sitntyniošl laips
ny, kurio imniimis yrą kubo persllau-' 
Junuis. Tui l/iikos kiuln jbs sveikata 
lalifll svarbi. Tn sveikata yra motinos, 
problema, Kiekviena motina turi tą IA 
ji8tt.‘ Ji turi itaįcretljmergaites svei* 

-kutiį ir stiprybę kad'petvetlųs ją lat- 
uilntftii pri‘ §1 potdodą.ų.. V

Be UžtektImil gero ’ nuilsto bręstan? 
čios mergaitės Jūtuas negali atsilaiky
ti gilintos rdkalttvįninms to laikotar
pio. Tokio virtimi turi gauti du sykiu 

/ Kugėl Pieno į (lipnu, apart kilų vat- 
. giųd AturteSk dit Kaukėtu Ikiglc pieno 

‘ į intotluko Salto -vandens.
Nekurto labiau myli su glųgor. nie, vata 
šią sunka,taį'bii klniiŽlirtu.<.Tį gaUm|t 
vartoti ;stt -iūųula ir- užkuriuose • vįr-- 

‘ tuose Valglitosev- ’* *. •

ne 
šviečia, tik tamsina; ne do
rina, tik tvirkina, pataikau- 
danu žemiems minios in- 
stinktams. .
L Tokių cicilikų spaudai su- 
Švarinti tik vienai tora bu- 
fūab\ Riesti tiiusų? išeiviją 
dorais, švarią^ ir kuliūrin- 
gais ratais. Kitos išeities 
nėra; ■ Kol bus visuomenėje 
tariisūnų, tol veisįs musų, dir-

Bkėttifk ^d^Lvoje minioti. nešvaMų eieillkų
* ta

’•>
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v
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Kitos draugijos, kurios neturėjo 
progos ruošia pd> vakarą. Ir taip 
.pirmutinį pavyzdį duoda A. L. jį 
K Sus-mo .ll kp;, suruošus! va- 
kirą te diegi; rugsėjo. Buvo ir 
daugiau draugijų, kurios prisite 
•jo' prie šito garbinga darbo, bet 

i jų vardų neteka susekti *
Vienų darbų baigę ,ruošiamasi 

'prie kito. Pasibaigus visiems išva
žiavimams, dabar pradedame ruoš
tis-prie parapijos bazaro, kuris tu
ri įvykti lapkričio 17 d. iki 1 die
nos gruodžio. Kiek- naudos nau
jai, mokyklai atneš sunku. spėtų 
bet kigk tenka girdėti iš ruošėjų^ 
kad jie tikisi padaryti pelno į de
šimtį tūstančių dolerių. Kaip ten 
nebūhį su pasisekimu, keletą tūks
tančių kaip ir kas metas galima 
tikėtis^ , *. .

j Nors nutarta mokėti* asmeninių 
mokesčių tiktai po $50.00, bet yra 
žmonių, Jnirie gali iy. geriau su
pranta tą didelę mokyldos svarbų, 
aukoja ir daugiau kaip Štai randa
me ant lentos sur'ašytas. pavardes 
mokyklos salėje. — Pranas Matu
sevičius $200.00, S. Qibtflskis $150, 
įj. Jokša $101.0(0' ir daugelis pa 
$100.00, kaip štai J. Benderis, J. 
Žemaitis, V. Janušaitis, J. Baltru- 
Šis it kiti pasižadėję netrukus iš
tesėti. . Ant tos pačios lentos skai
tome du parašu “Be vardo.” Į- 
domus apsireiškimas! Tie aukuo- 
tojai tikrai gali sau prilyginti; Tš- 
ganytojaus žodžius: “nežino kai
rė ką daira dešinė,” ir toksai au
kotojai gali pilnai laukti Šimte
riopo Išganytojaus atlyginimo. 
Reiškia ir mūsų . tarpe^randasi 
žmoniij vien amžinybės reikalais 
tesirūpinančių. ■ . *
' /Pinigų rinkimo- reikalai niekuo
met sparčiai neina? Waterburio 
lietuvių darbuotė^irgi nėra, išim
timi. Bet kaip ten nebuvę mes 
galime jau pasididžiuoti, kad su
traukę, sayo. visas jeigas mes turi
me surinkę $15,000.00 mūsų nau
jai mokyklai.
g Našlaičių prieglaudos reikalai.
/ Mūsų parapijoje be mokyklos 
dar mes turime ir prieglaudą naš
laičiams^, Dabar prieglaudoje’ tu- 
rimel3 našlaičių vaikučių ir dvi 
vargdieni moterį, kurių viena Ur
šulė Paplarskienė iš Punsko para
pijos jau turinti 107 metus; gali
mas daiktas, kad jinai, yra seniau
sia lietuvių tarpe Amerikoje.

; Tos prieglaudos. išlaikymui lė
šos, irgi reikalingos. Lietuviai pa
tys, žinoma, jos išlailsyti^negalė- 
tų be svetimtaučių pagelbės. Ne 
tiktai atskiri žmonės svetimtaučiai 
remia tą prieglaudą, bet kas me
tas tam tikslui yra ruošiama gėlių 
diena (tag day).‘ Bernai tą dieną 
buvo surinkta su viršum $2,000.00. 
Šiemet ir vąl yra ruošiama gėlių 
diena, kuri tai įvykti 22 dieną 
rugsėjo.

. X- W*tftrWMb
> _ ■ *

CHICAGO, ILL,.
, -

' Bridgeport — Rugsėjo 2 ‘
m, šioj, kolonijoj įvyko > Žyta«J 
darbuotojo vestuvės, būtent A 
Budriene su panele Katrinu Smi 
linskaite. ’ Kuh. J. Skripkus jttc 
du surišo moterystes ryšiu šv. Jw 
gio par. bažnyčioje. A. BudS 
jaiuiavediau.yim labakdaug-; pas 
darbavęs įvairiose katalikiškofc 
organizacijose/ Taip-pat jaunave 
džfai priklauso prie*-Vyčių drgi- 
nizaeijos 16 kp. ir nemažai joj 
yra pasidarhąvę. Taigi kaipo ži 
nomas veikėjas ir darbuotojas Šfc 
kobuj os ir visiems pažįstamas, ne 
mažai buvo žmonių atsilankę 
bažnyčią jo šliūbo pamatyti^ Lai 
ke šliūbo bažnyčioje visos elektro 
šviesos buvo uždegtos,- taip pat i 
daugybė žvakiiį, kas bega|a jusle 
nų įspūdį darė, Į vestuvcs'susi 
rinko nemažas būrelis svečių, tar] 
kurių radosi ir gerb. kun. B. Bitei 
šas, kuris su&irinkusiems daug gy 
vumo pridavė žaidimuose ir drau 
.giškais maloniais pasikalbėjimais 
Kiek pašokus ir pažaidus, paskui 
jaunavedys priminė susirinku 
siems, tkad ar. nebūtų gerai; kad 
ir Lietuvos rėikaĮhi sveteliai-n^ . 
•pamirštų besilinlismtadami. Vis 
mielaį. sutiko ir gražiai atjautė tą 
reikalą, kad kaip bematant tuo- 
jaus sudėjo aukų-32 dol. dėl Lie 
tuvcąf reikalų, Garbė jaunai 
džiams ąž surengimą tokių pavyz
dingų vestuvių. Lai ir kiti pagelta 
siu'jąunavedžiiį pavyzdį.

'" » “ SkrajūašHs.

GERBIAMIEMS '
' VARGONININKAMS

Tik ką išėjo iš spaudos 
spaudinti aut storos popieros 
Mišparai. Labai parankas 
chorams vartoti. Lietuviški 
paaiškinimai. Kaina vieno 
lakšto 6 centai Imant i00 
parduodama už 5 doL

^DARBININKAS”
366 Broadway,
' So. Boston, Mass.• ‘ •

jtfSTfcRDAK, N. Y_
Stambus narys. :

• ■ ■ .* >.-. ■
r

P-l$ Ona Žydanavičaitė, įsirašė1 
garbės nare. Ųž taip gausių para-

Šy. Ka& Dr-jos raukiu didžios 
įaŪėko* ir pagarbos nuotojų, Kurių tarpa aaugiausia

FrKftžčfiikas, 1 pasižymėjo sava skaičiumi.ir.ly-

Sh,enandoah, Pa.
■ .i ‘ .•

i
’ ii

f giai sava darbštanjį Lietuvos Vy
čiai- s Vietinis lietuvių jaunikaičių 
benas griežė visus vakartis ir tai 
veltui? Oras buvo gražus, žmonių 
irgi buvo daltg, taip^kad pasek
mes buvo labai ,ge^8s, žiūrint į 

. trumpų paruošimo laiką* nes viso 
gryno, pelnų buvo $1000.0Q. Vie- 
•nį buvo;)atsilailkęs YTater-
;bpryL. taiksto įpiamrų^ p< Huilfpilų. 
in pa^afe prakalbą, išgiriamas lie- 
tuvius Už jų tokį darbštumųlsvie
tinio reikalams. To lauko bazaro 
darbuotojų sumanymu buvo pa
ruošta užbaigimo vakarienė, kuri 
įvyko 6- dieną rugsėjo. Vakarie
nės poetu buvo paaskyta adug pra- 
kalbų, sudainuota daug dainų ir 
viskas užbaigta jaunųjų šokiais.

Kadangi naujos mokyklos sta-- 
tymas tiesioginiai paliečia pSčius 
mokyklą lankančius vaikučius, tai 
ir jie neatsiliko nuo.-darbo.. Visi 
vaikučiai rinko cęntus per ištisus 
savo mokslo meta, patys paauko
dami- savo gardžius saldainių kąs- 
nelius savo niotinai-auklėtojai Jų 
darbas -nebuvo bergždžia^, nes. 
visas įeigas suskaičius pasirodė, 
kad vaikučiai savo centais, surin
ko $1239,00; - 1 1

Piub šito darbo prisidėjo, ir vi
sos draugijos', kiekvieni sulig sa
vo galimybės. . Vienos.. draugijos; 
aukojo.iš savo iždo, 'kaip štai :*šv. 
Onos dr-ja, sv.-Juozapo Brolija 
po $100.p0 ir ŠvenČ. Vardo —— .$50 ; 

'kitos' draugijos tam tikslui suruo-
!■»—i    .................. . r r’ II —

• »

V.vnsiouBKZ V>hK. -
I; nis svarbiausiu i
darbas, tai nūujos mokyklos sta
tymas. Tokiam mijiiniškam dar
bui reikto b<uwlšnių^pinigų,. >nes 
visae^ri^yl^m ^^s^iąiįipio’ŠRnas 
sulig’^anais*Rauiuds į pišafitro 
šimt’o-iękitaučių dolerių. įjuos pi
nigus, žiftito^ turi sudėti ne kas 
kitas; tiktai mūsų darbininkai 
žmones ir tai tik tie, kurie su- 
prantsE; švietimo svarbą ir kurie 
vtaūmtt remia įdekvienų prakilnų 
darbą. Darbininkų .šeimynoms y- 
ra sunku dėti didelės aukas, atsi- 
žvelgia^ į jų pačių reikalus^ bet 
sulig saro, galimybe visi pafųpijie- 
eiąi nutarė umoketi į metus po 
^50.00.’ Kita pinigų dalis reikia 
gauti kitokiais keliais ir visas pa- 
siSekimąs priklauso nuo palies šeL 
minhiko, mūsų gerb. klebono kun. 
J. Valantiejaiis, Ir mes AVaterbu- 
rioturime su parididžįa- 
vifiittpa^n^ėti, kad "mūsų gerb. 
klebonas labai sumaniai ir puikiai 
Sraro ifitį darbą.' -Mūsų pasaky
mą geriausia patviętina darbuo
tės vaisiai. į

•Visų pirma slapi dalykui buvo 
suruoštų dikietail Reikią pažymė
tika dpirmutinė ip geriaurfa do
vanotai buvo Žemei lotas 50 per 
200 pėdų didumo ir $800.00 dale*

- 1 «.

c *ū > ’ ‘

MARĮHUUS
Kun. F.

reikalais lankysis šiose lietuviu 
kolionijdse:

Rugsėjo 16, PittstonTra..
Rugsėjo 16, Silkes Barte, Pa. 
Rugsėjo 17, Tamaąua? Pa. , 
Ruggėjo18į Mahanoy City, Pa. 
Rugsėjo19, Shenandoah, Pa. 
Rugsėjo 20, Silver Creek, Fa. 
Rugsėjo 21, isbemin^ 
Rugsėjo>,Girardvaite 
Rugsėjo 23, BhįJadeipfcla, Pa. 
Rug^ėjo24, Philadelphia, F*. 
Rugsėjo Ohester, Fa. 
Rugsėjo Ž6į Easton, Pa.

; Rugsėjo 27, C. Brooklyn, & Y. 
Rugsėjo 28, Harrison, N. J. ; 
Rugsėjo 30, Baltimore^Md.
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Išmoku Pinigais nž Lietūvai 
laisves Paskoloj Bonų 

Kuponus,
Prinokusius liepos .meu. 1928 

su atsiskaitymu, arba Wu> 
čiu į Lietuvą giminėms sumose 
litų. Lietuvos L. P. B.Kuponal, 
tai tikri pinigai ir siųskite

P. MIKODAINIS 
’58 Hiulson Avė., Brooklynį N. T.
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mes miesto klausimas. Itali
ja pradėjo ginkluotis ani 
Koriu salos. ’ , «

* ’ 4- '

.'' ,, T>L l&'Bartpn Mbi 
UMTUVY* DANTISTAS i 

DU M; V. CASPER 
(kASPARAVIČlUST 

tAdMmI frMflripf OflM DŪ «

1 - ------ n
M«o 10 dkl 12:80 ryte ir X® 
»»».Žg.Wl i

, nidatytiui' gtiMtai. **”*ifl* S

DR. ii. s STONE
. AKIU SPKCIALISTia 

INt W. BB0ADWAY
VAIANDOB;Nm>9 Mkl.7Y.T^

“DARBININKE”
REIKALINGOSMERGINOS

h t 1 lr

18 jld 30 metą amžiaus dirbtidirb
tuvėje. Darbo žinojimas nereika- 
itįgas. Mokama laike mokinimo* 
si. '• - '’

AMERICAN RŪBBER CO., 
Netoli Kendall Są.,

; Cambridge, Mass. 
(15)- G

apturėsite pagtiodą ir lietu
višką: meilę. Tad-gi 'valio vi
si į minėtą išvažiavimą. • Ne 
tik bostoniečiai, bet ir iš a-

d •

LTOBKS w
^PUIKIAI PAVVKO.

?5li, Vyžių 17-ta kuopa buvo 
rengusi lietuviškus šokius 

tos vakare, rugsėjo 8 d. 
lįt Septintos gat "svėtaniė- 

įJC--Atsilankė ganą skaitliu* 
įŠa būrelis jaunimo, o *rpae 
J ‘ daug neginu iš Lietu-< 

atvažiavusių, nes šiais 
įį&ais4 Soiith Bostoną gana 
Šįu^atvaŽmoji * . *

■A. j — * • * k • *

’ ■ Tad galima, sakuti buvo 
'linksmas vakaras, nes visi 
J'raSbi linksminos,. Jietuviš“ 
įžus šokius šoko ir linksmai r.»! . . * ■ ‘ * 
L$ąu inėkučiavoši ir šaltakoše’ 
/ ir saldžiąis gėrimėliais vie- 
5nas kitą vaišino. -Būtų pa
geidaujama daugiau tokių 

r vakar eini.’ 7
.. . t >
f • - ant rytojaus, tai yra ne

kėlioj, rugsėjo 9 tl. ir-gi L.
; Vyčių. 17-ta kuopa .buvo su- 

į rengusi viešą išvažiavimą 
antwPatts Hill, i Mattapan, 
Mass. Tai ir-gi gana puikiai 
pavyko, nes diena labai pui- 

į 1d £uvo, tai ir žmonelių labai 
daug privažiavo, o ypač jau- 
ĮBįaiOu Tai buvo liųksmiau- 

‘ sias ir gyviausias piknikas, 
nes per visą dieną jaunimas 

' žaidė įvairius lietuviškus 
? - žsęslus ir dainavo lietuviškas 

I. daineles. Taip-gi nepamiršo
’ šaitąkčšės ir kitokių įvaikių 
užkandžių ir saldžių gėrimė
lių. ; .Taipgi buvo atvažiavęs 
hįrnūs gerb; klebonas kun. 
*£UTbąnayičiįis/ Vyčių Tė- 

' ysįs, lies jis mili jaunimą, re
mia jį ir duoda genį patari-' 
mų, visuomet .yrą prielan
kus. Teipgi buvo atvažiąy|. 
gerb. Isuiu A. Tamoliūnas'ir 
dijakonas P. V. Strakaus- 
kas, klierikas S. Kiieižys, 

^vargonininkas M. -. P. Kar
bauskas. Taip-gįjie yra visi 

- Vyčiams prielankūs. Pikpi-

. ką rengėjais buvo P. Milius 
ir -V.. T. Savickas ;• patarnau
tojais V.* Medonis, ir. Valat- 
ką, A. Bendoraitis, p-lė Sk. J» - * ’g Motiejūnaitė,, panelės ex-vy- 

> tęs M,‘ ir k. Žukauskaitės in 
g p-les .M. Kilmoniutė. Nors |R»- ’ * » «
g. minėtos panelės jau nepri- 
£ klauso prie L. Vyčių, bet jos 
® yrą Vyčiams prielankios ir 
g reikale stoja prie darbo ir 
Į dirba kiek galėdamos.' Žo- 
£ . džiu sakant, piknikas visais 
B atžvilgiais pasisekę. Dar- 
K , buotojai turėjo pilnas raii- 
K kas* darbo ir dirbo apšilę .ir 
k mandagiai patarnavo sve- 
E cianas. Bet Čia galime pasi- 
> girti, kad mūs darbas nenu- 
B ėjo veltui. Turėsim gražaus 
B pelno. ; v
.H* ■

k. -Tariam, širduigiausį ačiū 
B visiems darbuotoj ains įr vi- 
B ■’siems at-silankiusięiąs.
B , •. Kor^pondentas.

4.

t., r 
pr

’ ; « r- < •

’ LDS. Į-mos kuopos išva
žiavimas, bus nedėlioj, 16 d. 
rugsėjo s. m. ant Patts Hill, 
Mattapan, Mass. Užprašo
me visus koškaitlingiausia 
atsilankyti, be skirtumo se^ 
nūs, jaunus ir mažutėlius pa
sigerėti paskutinį sylų oro 
malonumu ir gamtos grožy- 
jėmis. Jau ateina šaltos die
nos rudenėlio ir užsibaigs va- 
saros tyro oro pasilinksmini
mai. Taigi nepamirškite at- 
silankyt.aiit paskutinio išva
žiavimo. O ypatingai vaiki
nau nes turėsite, gerą progą 
susipažinti sumerginom^ tik 
ką atvykusiomis iš Lietuvos. 
Šiais laikais labai daug atvy
ko į So. Bostoną^ Teipogi 
primename, kad. bus skanių 
valgių ir saldžių gęrimėliip.pįgiĮj^^j esate prašomi. . ‘ 
Užtikrinam,, kad, busite pa-J . ; t. ■ 
lenkinti. patarnavimu. ■; Iš- Užkviečia

4 R&ngLno K&mlstįd.
1. •

■ ' t

SUSIRŪPINO.

Anglijoj, kooperacijos tė
vynėje, . kooperatoriaį -.susi
rūpino, . kad mažai tėra ats
tovų koopėratorių parlamen
te. Susirūpino dėlto, kad tu
ri tik keturis kooperatorius 
parlamente. ; Tuo tarpu yra 
255 atstovai,; kurie yra. įli-. 
rektoriai>/713 kapitalistinių 
kompanijų, Lordų Rūme y- 
ra 425 nariai,- lepinę yrą di
rektoriai (7 61 kapitalistinės 

‘kompanijos.
Tarpe ’ kapitalistinių ats

tovi]. yra 85 bankų direkto
riai, 147 ąpdraudos kompa
nijų direktoriai ir 271 dvari
ninkai.

Suv. Valstijų senate yra 
senatorius .Brodldiart, didis

i
kės ir pagelbininkai. Teipo
gi bus visokių lietuviški], 
žaislų, ’ dainų ir kitokių pa
maitinimų. Atsiminkit, kad 
turėsite dvigubų naudą: vie
na, taį pakvėpuosite tyru o- 
ru/o antra taįparėmsite vai
kų ; vasarinę mokyklą, nes 
puse 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 vai- 
kęliųrlietTOŠk^Ašmokin^itfuT  ̂Bė tp^atsnianjnTo-Frtt-

. PAKULE ALGAS.

Haveffi. — Kai’pente- 
Tiąi šio miesto gavo algų pa
kėlimą. Vietoj 90e. gaus po 
£1.00 valandoj.

■M .. . i.

ANGLIS PARRAN&S. v

Wa>shington. Valdžia 
turbūt nesikiša į nustatymą 
anglių kainų Kadangi ang
liakasiams algos tapo pakel
tos, tai anglis pabrangs ant 
$1.50 ar $2.00 ant tono.
\ . t

SŪSIRŪPINO.DEL 
ITALIJOS; ’.

iondon. —- Franci jos -ir 
Anglijos valdžios Ikbai susi
rūpino dėl Italijos nusistaty
mo.- Italija, kaip išrodo ne
norės trauktis iš Salos Koi’-

I ! L. PAŠAKARHIS, 0. D.
| AKIŲ SPECIALISTAS *
g Persikraustęs į nuosavus namus—naujo ofiso § 
H adtesas:. 9
g 447 BROADWAY, r SOUTH BOSTON, MASS. g
SĮ ■ ' - Tarpe F ir Dorchester Streets. • S
S ' ■ S
laiiaffiiiflisiaiiaiįiiammmidiMtiaiiaiidHmiiHiBiiaiBiiaiiHiiHMiBiBM

0M"fe™"MmraęjBlZNIEM,GAIISINKITĖS
—Krta-

Čių unija užsiėmė visų krįau- 
eįį organizavimu. Nori su
organizuoti kriauSius visose 
imesto dalyse.

*. '*■

*
■<g

Tel. Broekton 5112—Wi • 
(Kampai Broad Btreaty '

705 Mato ąt.Monttilo'MMi. |

i'

rinkta gabiausios šeiminiu-

t

po sir.mvyoi.

■ Ghteago, Ilk — Plastere
riai padare nauja sutartį su.Į ; ' <y f A' 1 • •*—v 1 ' • •

.NUŠOVĖ IR PATS-

. . OgdenAbitrgN.' Y. — Ho- 
roTcl Bamng’ton, 25 irr. aun 
šiauš,, pasipiršo merginai 
Alberta ’Stokes, 23 m. am
žiaus.. Mergina ja matsake. 
Jaunikis įpuolė- nusimini
mai!, nušovėmerginą ir pas
kui pats nusišovė.

———-

DR.». J. DONM
(GUMAUBKAl)

DANII 8 T AB

a
.' *■ 

PRIEŠ SOVIETUS.
■ \

S. Gomperš, Darbo Fede
racijos prezidentas viešai 
pareiškė savo nusistatymą,’ 
prieš bolševikus. -

• ■ " *.

Jis savo laiške Valstybes 
Sekretoriui Hughes. išdėstė 
visa -priežastis, dėl kurių ne
gali būti pripažinta sovietų 
valdžia. '

Valstybės sekretorius ap- 
amai sutinka su visomis .pa
duotomis priežastimis. Tarp 
jų žymi žiaurų bolševikų val
džios apsiėjimą, su savo idė
jos priešininkais, neapsaugo
jimą svetimų valstybių pilie
čių gyvybės ir nuosavybės

t 

biaurią bolševikinę- propa
gandą. varomų visokiais net 
nešvariais būdais ir rengimą 
visapasaulinės. revoMuėijos,-^^. yra keletas ir jo pri
turi,. anot Trockio, turės bū- tarėjų, bet jie kol kas turi 
ti baisiai žiauri ir kruvina, prieš vėją pūsti.

.1

• •-

_ SKAUDANČIOMS AKIMS
naudok kasdien Murinę. Ji atnaujinu 

, žiūrėjimų, ir padaro Svarias, gražias 
'V akis. ____ ■ . ‘ šauni i

ME rw^wy '■R Mi h o»
fonjoim tYES1 ''"•**** 

Mariu C*., 9 Bm< Oht* 6t. .<%«««■**

darbdaviais. Dabar jie gaus 
po $15 dienoj. (O kiek yra 
darbininkų, kurie savaitėje 
tegauna po tiek, '.po , kiek 
plastereriai gauna dienoj!)

: TEATRO PARJBININ- 
f kams pakelė 

■' ALGAS. ■

'-N.eiu York.Teatrų dar
bininkai susitaikė .dėl algų 
su darbdaviais; Darbinin
kai, gaus po $65 savitėjė.

“APSIRIKO”'*.,x. • w *
York. — rfieno kor

poracijos perdetinis Gary 
buvo sakęs, kad įvedant tri
jų. šiftii valandas plieno pra
monėj pritruksią darbininkų 
ir kad darbininkai taį per
mainai įiasipriešinšią. Nei 
vieną jįo “pranašysčių” neiš
sipildė. .. •

Vrite for rree Book: 
nHo* ko fltakt **< €j*» 

kitanti/ut"

• b.

♦V

KIEK ATSIETO
PROKIBIOTJĄ.
7—— /.

Wa^iliicfton. — Per pas
taruosius fiskalius metus 
prdliibicijos vykinimas .val
džiai atsiėjo $8,2(16,000, . '

GEORGE H. SHIEIDS
.ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
204 Washington Street

, BOSTON, MASS,
Valandos: 9 A. M. Iki 5:$) P. M. 

. Gyvenimo vieta
10 .Wwthrop Street, Eabt Bostoit 

Tėl* East Boston 152—J,
Tel. Main 2483

PIRK NAMį
• r

Pigiai parsiduoda <lu po tris šeimy
nas mediniai namai pa 17 kambarių, su įl 
visais įtaisymais, maudynės* Miltas Ir Į 
Saitas vanduo, piazal, ir atskiros karš- Į 
to vandens gflūnios kiekvienam-;* tan-į 
dasl laba! gražioj vietoj, šie namai 
turės būt parduoti greitai. Kainuoja'! 
tik. po $8,900. IneSt tik $1500 ar ma
žiau. Kreipkitės pas: » «

FEEIK ŽALESKAS
395 .'Broadway, . So, Broadvvay. Į

Telefonas! So, Boston 2Š40. ' J

- , ■ * ■
/

» J ~ ' ' 4 ' ’ J
-•.. . - VIENINTĖL1S

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS
visokią žolią, šakną, Žiedų ir tt.

Geriausios Palangos Trejankos, stam
bi, 60c. už pakelį arba 6 už $3.30. 

Puplaiškių pakelis 35c. arba 6 už $1.75. 
TrųkŽolių 30c. pakutis arl$ 6 už $1.401

žolės sutaisytos nuo nervų, iSgųsties, 
nuomario, galvos svaigimo .Ir ausyse 
ūžimo. * Tai yra vienos IŠ geriausių 
medicinų nuo visokių nervų suirimo, 
su lietuvišku nurodymu kaip vartoti; 
pakelis 85c;, 6 už $4.50.

Knyga ‘‘Daktaras Namuose” aprašo 
visokias Žoles -ir su .daugeliu, naudin
gų receptų — $1.00. , ‘ •

Mostis gydanti visokius niežulius ir 
odos išbėrimus, dėžutė $2.50.

Brukuoti laiškai tėvynėn rašyti, tu
zinas 65c. •

Viskas būna sū prisiuntimo kaštais 
« M. ZUKAITIS,

449 Hudson Avė., Rochester, N. Y

NANIAI--MORGIČIAI ir -.-kkbbsu
Parduodu namus to parūpiuuĮ| ||j| | f| 11 ti|t¥|l|Q 

mortgičius. Visais pirkimo, par-Į| lįlll J| U|. LnlIlJ&IUv 
davimo to įvairiais kitau reika-|| EAREDVŪI GIDnyMTAl JB/' 
Iai8 kreipkitės pas manę. . ' ’ ■ -| '. '

494 Broadway, So. Boston, Mass. | (K*»pu G st to Broadwayl 
TeL S. B. 0770 VALANDOS: 2-4.

-

*

PARSIDUODA SIŪBA |DID- w. «hl™pw»
DORCHESTERYJE dviejų šeimynų na- 0R40S TB08 ADBMAI
mas su bučerne. žemės irgi dėl dviejų ‘J BOBTON.MASa. 
garadžių pastatymo. Yra labai puJkL Į < . ■ • '<.{ . -1'
vieta. Dėl platesnių informacijų krelp- PIRMININKAS — 
įritės pas; t ■! -

' P, J..RUTA> ■ ***
141.Bowen Street, So. Boston, Mass. IVICEBIRM,.-r- Antanai

Tel. S. B. 2479—W. (13) I ' 146 Bovron St. ’8a,l|8o<to*i, MiAr
« ‘j I ****** "■ ** « “-*■ i -x_»? - Į*Ai__*.

f

i
PROT. RAŠ&r.— AMtonai MactittM^ |

PARSIDUODA PIGIAI
rtTrnv BATKniif ą KASiBRIUS —' Andriui Zilleckai,CITY POINT E, 4-nų šeimyną, 807 E. 9-th 8t, So. Boston, Malt, 

18 kambariu kampinis namas par- maršalka — Alįkitndm Jaimokai, 
siduoda’pigiai. Kiekvienai šeimy-Į 115 Granito St., 80. Boiton, ^iii. 
nai atskiros durys, šisnamas sto- SS
vi pačiame pajūry ir nesą gerą dieni toefarteno mėnesio po No.' W 
nkinfl ' I WaMrin«ton,Stn Bo«ton,.MaiiĄ
penių, j į . | vatonre.' Ateidami drariti lr nanjhi.'p4«Dėlei platesnių informaciją kreip J « sarim^vįSiFprto toSĮ
kitos pas > Joiprirdtott . ; >

NORIU NAMO
Dviejų ar trijų Šeimynų .su 15 ai* 18 

.kambarių So. -Boston’e arba Dorehes- 
tėty. ‘Kas turit panašų pardavimų, mel
džiu pranešt. *

.TOIIN D0UBAR l
45 Gatės Street, £g. Boston, 14 rJ~ 

Agentai nereikalingi.

v
AnA _ |tv.JO!roKv.BL.pjkiiuntt®
494 Broadway, So. Boston, Mass. nteanaTtfi»Mi ^>T.Į,v»ri« r. 

Tel. 8. B. 0770 ■ L ~
aJrba 308 Ę. 9-th St, Šo. Boston. ! ’ i. ; ;

Tel. S. B, 1696. * I pirmininkas J. L, Petr*$rtM,
. ' , ’ j . | 250 Gold St, So, Boston,. MasA .

| ViCE-PIRM. — Kasys Ambroms, ■

PARSIDUODA GROSEMtt
---------- . už pigių kainų. Talp-gl yra ir trys I. Ui Bowen St<, So,- Boston, ltatik 
So. Boston, Mass. kambariai su raakndais (fotničluis). į fjjjį RAŠTININKASX Bvtiidjfc 
-"•",į‘Ts Atsišaukite: 399 W. SECOND STK,į7 171VR fcth St> Sūi

(18) So. Boston, Mass,. t1®! Į j£Asj]OBJUS —4« ^audiittnĮi, ?-
: į 885 S, Broadway, 8. BOūtūB. Kam.

1 MARAAKA — J. ĮaiMA . ; ;

| Draugija laiko aualrlDktaus kaa tfeO* 
I nadOdiGal Hekv^oo aMkArto,  JKi wl» 
Į po platų Iv. Petro parapŲoa balti, 49| 
| Aavaatb Ht, Bortu Boėtoti,

4 
IIV. mauros DRAUGUOB 
r HABTFOBD, OONNIUTTOUT 

VALDTB08 ADB18AI.
Į Elab. MleinlMena, plnnlntalcl, 

44 Cedtt SU HartfonVOoua. 
C. LabtckienB, Tic*-plrmlulnkl, * 

OO SbeMon straat Hartford. OoM. a 
P. Lablcklenl, ildiuiiika, ' 

44. Mahūna St, Hartford, (Mk 
Maryona KatkaUekai^fiAraitinlal^ 

16 Atlantlc St, Hartfwd, Ooip, 
|R» Pandalenfc, prot raltlntaki, 

‘ 19 WaRott Bt, Hartford, OooA, | Mm draugij oe ■arirtnMaud tama kM 
antra:aedSldlanĮ Idalrmoa MmM|

: —* - ■ ■- .... • --]£

»v. wnMaio a, k. hmm 
į 80DTS BOHOir. lUM. 

T*xDT>oeaiiTBauj. .' 
f •

tt '814* 8-SSt Tet So. B. 8S85-4k 
VTOE-PIRM. J. Jink 

440 mea su so. BMtM, Am 
PROT. BAflT. -ę JL lanuĮoaK,, j 

1426 CbltaAta MA,:&BoatM, Ina 
HM, RA1T.-K. KUkta,

- <W t. 84M tu M BmMU Mm 
MDININKAB — U IratiMta., 

UI Bovreo ĮU'fle^BgMm Mm 
“’ABKDARIS — P, Uu«ta, 

398 > Ftftb SU S* BotiM. Mm

'g

\

i

t "

i
Naudingą Vibvb 

dirbtuvėje, ofise, 
NAMUOSE nt KELYJE.

Daug parankiau ir sma
giau rąžyti Bu fontanine 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidų vartojant fontaui- 

- n$k plunksnų. Birk dabar.
Kainom; $L5įO, $2.50, $3,,

38.50, H, 34.50, 35.90,
35.50, $6.00 ir aukm 

^Darbhiiduui,0
• 866 Broadway, • 

Bostpa 27, Mum, ,r~

MALDAKNYGE
Mažas Aukso Altoriui, atidi-

mo apdaru .1 .. ,$1.00 
Mažas4titai& Altoriuj aktu

m apdaru ...•, . * jĮl.50
Afilolat Sargas, škOros *p- w

darą *». ♦»■,.».it■*.»,,, *-.$1.50 
Norėdami jas gauti kreipkitės pks

8M Broadway,8b, Boaton, Man

£

V I^SiaMėCogi yra geriausis kuras, dau- 
. . . giau anglių, .mažiau pelenų

nėra suodžių nėra akmenų, 
duoda pilną ųžganedinimą B 

' ’■ varįojime bile pečiuje.
tbfBKmGoisi yrą * svarus; sausas; kietasB 

' kuras, negadina nei sienų,| 
1 nei grotų pečiuje.

’ MAŽI-^tbESNI—DIDELI ' 

New England Coke 
111DKVONSHIRE 8T„ . BOSTON, MASS.
Main 8532 • -TELEFONAI— Main 2723 ■

M
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Pardavimu! pw Juių Krautuvininku___' r . • Penktu kotybUj
KLAUSK GI2LTONO 8U .RAUDONA jDOSTELB PAIdELIO
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SKAITYMELIAlf
t NAUJA KNYGA N

Jojt telpa daugiau kaip 
J1QO trumpų puąkaičių 

f 150 pusi 45 cbntai
DARBININKAS 

M6 Jrttufaiy, Botioo 27» M«m

*

DABAR YRA PROGA PRISIRAŠYTI PRIE L. D. S. |
A ■ ' ‘ L . <
‘Susivienijimas Lietuvi!

a R. K. Amerikoje 1
yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! jjg 

- MIRŠTANČIAM RAMYBE! , .
Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir-* 
toyė. .Lietuvy katalike! Jei dar prie šibs organi- 
eijos nepriklausai, niejco nelaukdamas tuoj prisi^ į 
rašyk, nes ji: . ‘ 7 4 '

x 1. Apsaugoja narių gyvastis ir inoka pomirtines $150.00, 
$250.00, $500.06, $750.00, $1000.00/$2,000.00, $3,000.00.

2. Moka pašalpų nariams ligoniams kas sąvaitę po;
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00. : »

8. Šelpia siivargusuis narius ir naŠMIus. *. ., .
’ 4 Nariai gauna S, Ii R, KcA. organį., savaitinį laito* 

raštį ^Garsą”. \ . , ,,
. 5. Skleidžia apšvietę, leidžia gerus raštus ir dalina na

riams veltui. _ . . - .. ■••»•!■. - • ..
$. Malina tikėjimą, dorą, Rūpinasi tautos reikalais, ye*

' mia Lietuvos respublikį - v " 5
L Lengvomis sąlygomis apdraudžik vaikus nuo vienų 

metų Mukaus., .. ' i . • , . - 1
• įstojimas i S. L, R., K. A; pigu^ DuUiOBhS mokestis lengva. KuO<* 

. pos yru visoso šlideHnėsa lietuvių koliouijoso Amoūkoač,. todėl, nona- 
tiMi inforinncijv, kreipkitės prie, kuopų Sekrotnnų arba tie*1** 10M* 
tro-'Ii&Mtinę:'' . r- '. ■ — - - _

.» ' S. L. R. K. AMERIKOJE • ' —
222 So, 9th8tr.> ' • > BrooHya, K V«

tTIXTrtirXIItXLL4xiXli:U.lXULLL<Xt

Y, NEW VORE .
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