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turf ■cprutL kfd jų 
«uld» ir pasišventimai jei katali
kų spaudos sustiprinimo bus ma-. 
lonsants Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir Įmonėms naudingesnis, 
n#gu pirkimas bažnytinių indų ir 

• net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to, nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 

Į kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
’ rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 

Vadai, pirmiausia gi kunigai, tu- 
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kilto.

Amerika* i'
■■ . __ _ i— f
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DarbininktĮ

Sąjungom

D AR B IXIJX A 8
ŪTARNINKAIS ^KETVERGAI* H

BŪBATOMlSt
Mtetun* ,,,hmm•«»■ ,į|M
Džrabešy metama

darbininkas
866 Bro,dway, Boston 27, M««t

S’ri. South Bottoh 8M.
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100,000 MAIŠTININKŲ.

PARYŽIUS. — Bulgariio.i 
prasidėjo maištas. Sukilo- so-* 
diečiai. Valdžia pti^ sukilė
lius pasiuntė kariuomenę. Tą 
padarė subatoj po niinisterių 
konferencijos-, kur ir pats ka
ralius buvo. Sukilėlių esą 100,-s 
000 sodiečių, Jie turį daug 
ginklų ir gerai organizuoti. 
Valdžia paskelbė karo stovį.
v————M———MM—I

KOOPERACIJA-------- ---- —
PALESTINOJ

Palestinoj prasidėjo koope- 
ratyvis judėjimas., Pradžioj se
kasi gerai. Pati kooperacijos 
pradžia siekia karinių laikų? 
Tada kainoms pakilus įsisteigė 
kooperacija-ąavo nariams pa
rūpinti ūkio* produktų ir gauti

■n—"■
£■ \
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Kaina 4 centai

skaitlingą knygyną, kuriamo 
randasi daug prieštikybinio tu
rinio knygų, p ypač Demsldo ir 
Šliupo.. Sodžiaus jaunimas pa- 
mskaitęs-įvairiiibedtovtošlmn- 
štilį lieka bedieviais ir įrąsiai 
spjauna ant to, kas katalikams 
yra brangu. Nemažas kalva- 
riškių jaunuolių skaitlius skęs
ta bedievybės bangose, bet yra 
ir tokių, kurie eina tiesiu keliu 
prie amžinojo idealo,- tai tas 
jaunimas, kuris randasi susis- 
pietęs ;į “Pavasario” kuopą. 
Broliai amerikiečiai, padėkite 
gelbėti* skęstantį jaunimą ate
izmo bangose, siųsdami ‘ ‘Pava
sario’’ kuopai katalikiškos li
teratūros šiuo anrtašu: Kun. 
Povilas Pukvs,' Žemaičių Kai • 
varija, Sedos paštas, Lithua- 
iiia; IŠ anksto sakau aukoto
jams širdingai ačiū Žem. Kal
varijos * ‘Pavasari o ’ ’ kuopos 
vairiu. ' z
', Žiogas.'

MartouzpoZčįš (bpšliritij. A- 
pie Mariampolę pradėjo, 
smarkiai dvarus dalinti. AI1- 
kalinės cLyaras jaurišdalin- 
ta.s. Žemės gavo visi to dva
ro žmones ; be jų dar nema
ža kareivių mažažemių ir sa
vanorių, kurie stojo 1919 nu 
Tėvynes ginti.

Visi aplinkiniai patenkin
ti, kad minėtasai dvaras iš
dalintas; kareiviai linksmi 
gavę žemes ’ arti . miešto ir 
dargi pirmosios, rūšies —- 
kai kuricųpo 6 ha, o pasižv-1 
mojusieji — po 7 ha,

Tos . apylinkės kitas dva
ras, ICvietiškid ii'gi poTce-i 
liuojanias. Jo palikta. 25Q 
ha, o 400 ha — išdalinti ka-' 
reiviams, tų dvaro žmonėms 
ir mažažemiams. -

Trečias Alariampolės sri
tyje dvaras Alzbietiškio, taip 
pat išdalintas kareiviams, 
mažažemiams ir to dvaro 
žmonėms. Jį porceliuoti la
bai trukdė djaro žmonės ku
rie buvo Profešinės^ąjun- 
gos įtakoj ir globoj. Jie no- 
rėjo, kad dyarai būtų ne 
skirstomi. Bet’ ten buvęs 
Darbo ĮFederaeijos skyrius 
visą laiką reikalavo per susi
rinkimus, kad būtų minėtas 
dvaras išporceliuotas. Iš pra
džių dvaro dąrbiniiikai buvo 
labai nerangūs, kai kurie 
(krypo į “profesininkų” pu
sę, bet vėliau susipratę, kad 
socialistai. veda šuntakiais, 
atližomto jų: mat, jei nebū
tų rūpinęsi būtų visą dvarą'' 
jo savininkas Ničas'išpurda
vęs Ir ilgiems met ams išmio- 
mavęs. Tv būtų visi likę) be 
žemes —- tiek, mažažemiai, 

' tiek kareiviai, tiek to dvaro 
žmonėSj tiek bežemiai. AIs- 
bėtinkos Darb.’ Kederaų sky^ 
riuje buvo Seimo atst. Kar- 
diŠauskasi Jis paaiškino Sei
mo darbus, nupasakoję da- 

* bortinį Lietuvos stovį ir . iš
aiškino Žemės Ketomos* U te 
statymą. \ . *

. « . ę

Baužieiiė,U)jia DaugirdienS, K-. ' 
Vaščiliene^ Rožė Mikienė, J. 
Končiene, P. Šerienė, 
vavieldene, K, Levione, O. Pi- 
kūiiienė, Izkl. Bauža, Ona Šu- 
kevičieiiė, Ona Kvalkauskiiitė; 
po 50e. aukojo: —- Sim. Karo
sas,- Jomis Jančiunas, Liudv. 
Rutkauskas, Jonas Raškaus
kas, Juozas Savokynas, Ipoli
tas Ulčinskas, Anė Šimkienė, 
Kotrina Sarpalienė, Ona Noi> 
kevičienė,- Jonas Stravinskas, 
Enrikas Grigas, Adelė Andre- 
jauskiene, Petronė Remeikienė, 
Antanas Remeika, .Ant,‘Moc
kus. Juozas Milkevičius, Rože 
Verbauskienč, Jieva Krūpins- 
kienė, AL Kašakevičiene, 5 Įv. 
Juškevičiene, Rožė Jokubonte--* 
nė, Ona Kvedaravičiene, ‘M,’ 
Brazauskienė, AI. Sakai aliskie-i 
nė, Pranciška Morkevičiene, J. 
Leimatavičius, J. Viūčiūnas, P. 
KuČinskiene, AL Banevičienė, 
Agota* Šitkauskienė, Lazdaus- 
kienė; siiiuTkiais — $17.35. Iš
viso $75.85.

Tamaq.ua, Pa. Gerb. Kun. P. 
Gudaitis $5.00; po $1.00 auko
jo: Juozas Bartniėkas, .Ant. 
Andrukaitis, Jonas Stankevi
čius, Aljg. Jarmbias; po 50c. 
aukojo: Juozas Užbačenka, M, 
Vilkaitis, Elzbieta Užbačenkie- f 
nė; smulkiais 23c. Išviso $10.- 
73. ' V;

• Mahanoy City, Pa. Kun. PL
jus česna aukojo $6.00. *
Slienandoah, Pa, surinE $75.8$ 
Tainaq.ua, &feWrmkta.-; MD.7S’ 
.Mahanoy City, gauta.. .$ 5.03 ' 

-S
.. Išviso $91.58 

Visiems aukavusiems tariu 
nuoširdų ačiū. v

. F. K,

L. D. K. S.
*. • - . • ' v

Shenandoah, Pa. . Čia atsiti-'
ko visai netikėtas dalykas. Ala
no mažam darbeliui —* rinki-- 
mm aukų “Darbininko” turi
nio pagermimuĮ ^enadorie- 
čiai daug nuoširdžiau užjautė, 
negu kitos mano aplankytos 
kolonijos. Jie. tam tikslui su
metę rūgs. 19 d. $75.85. Be to 
jų būrelis gyvai susiint.eresa- 
vd katalikų darbininkų sąjun
ga ir 6 iš jų čia pat sumokėjo 
įstojimo mokesnį į L, D; K, & 
Žada pritraukti daug naujų 
narių. Tokiu būdu čia įsisteigs 
nauja L. D. K. S. kuopa. Še- 
įiadoriečiai pasirodė nei kiek 
neprastesni už kilų kolonijų 
lietuvius, Jie gal dar duosnes- 
ni už kitus. Jie supranta ir už
jaučia gražius darbus, jie įnyli 
savo bažnyčią, savo tautą, sa
vo tikėjimą, savo kunigus. 
Ligšiol jie buvo šiepiami ir sto 
pinami. Naujam gaivingam ve?, 
j alini papūtus jie atsistos skai
čiuje mūsų gyviausių ir veik-, 
liausiu kolonijų,

$5.00 aukojo gerb. Kun. J. 
Dumčius; po $2,00 aukojo: g., 
kun. St. Norhutaš ir J ieva Ga- 
tąvęckienė. Po $L00 aukojo: 
Pran. Panavas,” An£ ’Vaščita, 
Malė Amlrukevičiehė, ‘ .Agota 
Šumskiene, Stasė Biirauįienė. 
Anielė Zimnickieiiė, , Elzbieta 
Bartnikienę, Rožė AHzarienė,. 
Bron. Gataviųas, T. P. Krizą.-, 
nauskas, P- Gibaš, AL Plėdiis, 
Jk Šimanskis, .Stam Bartkevi
čius, Marj. Jiukevičienė, Alag., 
delena Stankevičienė, Petron. 
RąčkaušĮdenė, J. Alatijošaitie- 
nė, A. Alenskienė, A. Kupčiū
niene, J i eva . Bartkevičienė, 
Afarcele Sėredienė,4 Mikalina

jienurpramonės išdirbinių. Pir
ma transakcija buvo tokia, kad 
kooperatininkai neteko pinigų. 
Tas judėjimas'ižiyęlų buvo pra
dėtas, na o žydai saviškius mo
ka paremti. Todėl žydų batali- 
jono kareiviai ir kaikurios dar
bininkų organizacijų papirko 
naujų Šerų, ..atsirado kapitalo 
ir kooperacija galėjo išlikti. Ne 
tik išliko, o ir pakilo. 1922 
m. biznio padarė už $545.000. 
Turtai kooperacijos siekta $1,- 
600,000.' • • •

Tos kooperacijos centras yra 
Jeruzolime su septyniais, sky
riais kituose miestuose. Kope- 
racija. ne vien parūpina .reik
menų nariams,, bet taipgi ir pi
nigų skolina.

ŠionistąMsteigė dOLtbininkų 
banką, kurisai veikia ranka 
rankon su kooperatyvais. Tas 
bankas įsteigtas 1921 jn. turi 
dabar $1,500,000. Iš to banko 
skolinta kooperatyvui, namų 
statymo gildijai ir žydų koloni
joms.

> 4.■■■■■■ *.i ■«
PRAGYVENIMO

• BRANGUMAS
NFAV YORK, — ’ Peri, pūstai 

ruosius šešis ‘mėnesius pragy
venimo reikmenys bendrai i- 
mant nuolatai kilo. Dabar pra
gyvenimas taip esąs brangus, 
kaip niekada nebuvo1. Taip ap- 
skaitliuoja National Industrini 
Conference Board.. Bet tasai 
Board skelbia^, kad algos pro-; 
poreijdnaliai imant kilusios la
biau, negu pragyvenimas. Ran-. 
dos kilę labiau, negu maisto 
pro'duktm. ’ > L

BRANGIAUSIA PRAMONĖ

Washington. — Automobilių 
pramonė tapo brangiausia Suv. 
Valstijose. Toji pramonė pra
sidėjo prieš 25 metus. Pfieš du 
metu, toji pramonė stovėjų tre
čioj vietoj, dabar atsistojo pir
mom . Prieš du metu automobi
lių pramonę yirdsijo pakaimių 
ir žibalo pramonės. Pagal ap
robavimų šiais metais automo
bilių šioje šalyje šiemet bus pa
gaminta arti 4,000,000. Viduti
niškai imant pasailžerinis autd- 
mobilius kainuoja $750, o tre
kas $1,500. Todėl 3,400,000 au
tomobili ųatseis $2,550,000,000. 
400,000 . treki $600,000,000. 
Kartu virš .trijų milijardų do
lerių! >

1921 ni. ^akaunių, $2,200,- 
000,000, o žibalo biznis $1,727,-’ 

Yra 000,000, o automobilių biznis 
spėjama, kad čia' streikuojan- $1,666,000,000. Po to žibalo ir 
čių ’prėsmanų, arba jų prįta- pakaimių biznis puolė,, o auto-

’ “RAUDONŲJŲ DARBAS.” 
j NEW Y0RK~^- Laikraščių

* presmanų streikas tebesitęsia.
Tų presmanų skaičius yra 400 

J su viršum. Centralės špaiistli- 
/ vių darbininkų unijų viršinin- 

kas Berry paskelbė streiką ne
legaliu. Jisai pereitą neclėlią 
buvo- sušaukęs streikininkus ir 
norėjo išaiškinti, dalykų padė
tį. Susirinkusieji streikininkai 
jo neklausė, pakėleT ataką ir 
vos riaušes nesukėlė. Tadą 

. centralis linijos prezidentas’pa- 
. reiškė, kad atspauzdinsiąs sa

vo' paaiškinimą ir streikinin-
• kams padalinsiąs. Prezidentas

Beny aiškino, kad šis streikas 
Maskvos agentų darbas. Rusi
joj pirmu dalykų bolševikai 
pasirūpino išgriauti spaustu
ves, - kad laįkrašČi'ai, ’ jienm 
priešingi negalėtų išeiti, ’tai 
taip dabar Čionai Amerikę bol- 

. ševikai nori padaryti ir veikia, 
tarp spaustuvių darbininkų. 
Toliau sakė, ‘ kad streikininkai 
neteksią iš unijos $600 pomirti
nes ir visų'kitų privilegijų, o 
presAanai būsią mobilizuojami

- iš visų. Suv. Valstijų ir Kana-
■ dos. ‘ .

X

I

SUDEGĖ" LAIKRAšęlAI
>

New York. — Vežimas ant 
kurio .buvo 55,000 ‘bendrai iš
leistų laikraščių užsidegė ir 
visi laikraščiai sudegė.

■ -

, EINA PJRMYN.

SUPERIAR, Wife. —■ Čionai 
yra kooperatyvų vvholesale. Ji
sai aprūpina prekėmis 60 ko- 
operatyvių krautuvių prekė
mis. Per pastaruosius septynis 
mėnesius- savo biznį padidino 
ant $100,000, Tasai ivliolesale 
ne vien padidino biznį, o ir su- 
taupino $3,000 savo nariJams- 
kooperatyvams.

AVliolesale’o augimas ( yra 
ženklu, kad kooperatyvąi-na- 
riai Uipreja/ Per pirmuosius 
mėnesius 1922 m. tasai whole- 
sale prekių pardavė už $192,- 
301 Turėjo-* nuostolių $2,113. 
Gi 1923 m. per pirmuosius sep ; 
tynis'. mėnesius prekių pardavė 
už $289,7000. Pelno turėjo $2,- 
961.

Prie ’ to vvliolesale’Įo priguli 
kooperatyvai IViseonsino, Min- 
nęšo'tos ir Mięliigano valstijų. 
Keletas kooperatyvų/priguli ir 
iš kitų valstijų. Finų koopera
tyvai sudaro didžiumų skai
čiaus. Be to yra varoma smar
ki propaganda už kooperaty
vus. Wliolesale narių-koopera- 
tyvų turi 5,000. '

j

reji, darbas.

Vokietija esanti gatava 
revolucijai

— ; n,- '

LIAUSIS PRIEŠINĘSIS 
vBBBLlN. — Vokietfjosvai- 

džia nutarė liauto dariusi pa- 
syvį pasipriėšinimą Ruliro kra
šte. Tas bus padaryto šią-sa
vaitę. Vokietija reikalausianti 
tik paleidimo suimtųjų už pašL 
pfiešinimą ir deportuotųjų sū- 
grąžtomuj. Po to Vokietija eU 
siaut i prie didesnių repa'raę ijų 
pasiūlymo.

uiobilių kilo

■ t

' PRAŠO ^PARAMOS

‘ ■ MASKVA, -j- Vokietijos <ln 
komunistų vadu atvyko Alas- 
kvon ir prašo paremti Vokie-

• tijos komunisto Dabar Yo-
• kietijoj jmi pribrendus idirva 

revoliucijai*
. -h.

AUKOS JAPONIJAI 
-,_WASHINaTOir. -y .Aium-

' kofc Baudonasis ICi-y&s J apci- 
ntiai šelpti jau surinko $9,527,*

' 700.

, KRITO TRYS ARKLIAI
' . ' ' LONlįOiir. — Laikė Wdhj 
' lenktynių krito- tĄ-s afldiai.

A

A

LAIVYNO NUOSTOLIAI

P.EL^Al

AVoohvdrtho kompanija, 
kuri turi po 'keletą krautuvių 
Idekviename didesniame 
mieste ir kur niekas bran
giau nekainuoja, kaip 10c. 
pelno turėjo per 1922 m. $17,- 
621,500. Šiemet, pelnas. bū
siąs didesnis. Per pastaruo
sius 8 mėnesius toji .kumpa- 
nij a- pardavė ctoįktųUž $110r 
667,881.. Tai ato$l<Q00,000 
daugiau, negu per* tą laiko* 
tarpį ptonai. >' ' 5

Kresge krautuves davė 
pernai pelno $6,471 }O11.

. .—A..

PAVOGfi DAUG DEGTINĖS,
.y ! •, ;___ ‘ ?

• RT. LOBIS, 111. — iš vųldiš. 
ko sandėlio pavogta. 893 stati
nių degtinės. įai didžiausia va-

•■a ‘ te • i ;• '« • TI

TOKIO. r Japonijos jaivy- 
į tum dėl žemes drebėjimo tiirėf 

jo $50,000,000. nuostolių. .
' A •

GYVENIMAS VILNIUJ.

Vilnius. Lenkų vyriausybe 
suteikė nusėto .tik 800 milijo> 
nų L in. truinplaikę paskolą 
piniio- pusmečio deficitui pa
dengti.
u —\ Vato išleistas įsak. -prer; 
irių atsargiai registruoti. Ei
nant tuo įsakymu visi pirkliai 
turi pranešti apie jų turimas 
prekių atsargas, priešingu at
veju jie v busbaudžiami, o pre
kės konfiskuojamos. -

,te ■
.*

. IEŠKO PASKOLOS.’

Miesto prezidentas išvažia
vęs Varšuvon* kur manoma 
gauti 1,000,000,000 1. m. pasko
los pirmo, pusmečio miesto de
ficitui .padengti. Vyriausybė, 
sutinkanti duoti paskolą tik iki, 
924 m; (Tokia, tnimpalaikū 

paskola, miestui įiesuteiks jo
kios naudos, nes jos nepakaks 
net miesto tarnautojų algoms 
sumokėti ir be to magistratas 
laiku negalės jos. grąžinti.'

• r.

Alsėdžiai (Telšių- apsto). 
Čia per šv. Baltramiejaus at
laidus’ 24 d. rugpj. mėm seimo' 
narys kun. J. Dagilis darė iš 
seimo darbuotės pranešimus. 
Aiškiai ir visiems suprantamai 
nupasakojo -seimo darbus, iv so- 
cijalluių • norus,- Vietos cięilL 
kėliai visomis- keturiomis opo
navo, bet vargšai gavo ilgas 
nosis, žmonės likmdidžiui pa* 
tenkinti to deni, bloko darbais. 
Po pranešimų, daug žmonių 
gdi’btamąjį šeinio narį kreipės 
sį su įvairiais-savais reikalais, 
į kuriuos noriai davė atsaky
mus bei patarimus.
A - ’ Žiogas.

BARZDOTI PILIEČIAI

■ Seirijai. Kam bet kam, .o 
mūsų barzdotiems piliečiams 
gy venasi visai neblogai, šiaip 
‘gešėftas” eina neblogai, nors 
itij pus nuis maža, bet veik vi
si jų rankose. j’

O šeštadieny kaip įsipila vii> 
tinėmis į gatyįr, šilkuoti, auk
suoti, slmybeliuotį su akiniais 
ant: ilgų sukumpusių nosių, su 
dideliausiomis t‘eJekolteM tik 
taip sakant' “cukerkąi” nesi
mato. Nežinodamas tikrai pa* 
inatiun kad čia kbkie kultūrin
gos šalies su aukštu'mokslu ir 
išauklėjimu žmonės — t ik ves* 
nakus visą “fasoną1’ gaidnnu

, Nn-gijr..pasakyk, tų dabar 
kas per Užbtotaštoito mes čia 
nub amžių gyvenam, čia musų 
tėvynę tikra, čia žemė mūs bo
čių prakaitu.išmirkyta ir-mus 
iki ŠUr dienai tebemlrkomiu O 
pažiūrėk, kas iš mūsų taip peL 
noši, kaip tie atėjūnu L Be to 
jie. užsieniuose ■ mėgina', mus 
šmeižti (turki omeny... kry
žiaus Įuuletinįj., Ar ne lepšes 
tik mes patys! ‘ /

(Kauno'“ Imi sVe “?

» .

i

ŽenuMij -Kalv^lja,, >TelSiij 
apskrt .yia Urtos Mokytojų it

■ -»K
i ,

ČARNECKIS IŠVAŽIAVO

AVASHINGTON, d, C Rūgs. 
2.0 d. (L. I. B.). Vakar, rūgs. 
19 d., po pietų Atstovas Čar
neckis išvalžiavo iš Vašingto. 
nol IŠ New Yorko Atstovas iš
važiuos šio menesio 22 d, laivu 

♦ Majestie.v Savo pavaduotojų 
sulyg Užsienių Reikalų minis
terijos parėdymų Atstovas pa
liko p. AL J, Vinikų,t Atstovy
bės Sekretorių. (

. Girdėti, kad Atstoviu Čm>- 
neckiui valdžia siūlo naują pa
skyrimų, taigi, galimas daiktas, 
kad p. Čarneckis išvažiavęs da
bar Kaunan tarnybos reikalais, 
atgal Amerikon nebegrįš.

'■■-U--'Al-yi. < ,

PASIBAIGĖ STREIKAS ’. 
NEWARK.'— Stiytkarių 

streikas tęsęsi s du mėnesiu pa
sibaigė. ..Urnas pakelta iki 10c., 
o darbininkų reikalavimai iš
pildyti.

LENKTYNĖS ORB 
NEPAVYKO.

BRUSELIS. — Laike orlai
viu lenktynių žuvo trys oriai- 
vminkaL Neldimė ištiko dėl y- 
patingos priežasties — perkū
nėlis trenke į orlaivį,

r

SI^KCLEXTfrs 
' MrdricL — Ispanijos įmik 

joji valdžia paskelbė, ■•.kad 
vertelgos, ir biznieriai tokel
ių • kainų, Būsto padaryta 
tyrinėjimai; ir spekulentai 
Itosią. v foaūdžto. -itoausti. 
Jei daiktai neatpigš,. tai bū
sią muitai pamasinti, kad iš 
kitur būt galima Įgabentu

DĖDĖS ŠAMO TURTAI.
W.\SiIIN(WW. —Cįiwv*

r, , . W gausaus lytaus 'pereitų lnms wtruW
moksleivių marksistų jim uit inedėlią komunikacija tarp Boą- DūdKšmMs turi turtų, i)ąhar 

. T. V ’Mkt kaip gyvuoja Lietuvos tonoi ir aplinkinių ihhtoybuvo spėjama, ■ kiuj titrtoi sieks 
gyvūno prolubicijos įvedimo. Jausmo-Sąjunga, ’ ■ 1- '■ ------ ‘ — ——k
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' DIDIS RADINYS'

•SĮMV BiiDKfflD, Mass. — 
Tapo. sužinota, kad Kaliforni* 
jos pakrantėje pagautu 'didžtt- 
Vė, kurioj Misįa .kėbenekas su. 
parašu “Nmv Bpdfonl UMV* 
išeina, kad didžtoe ta kehene* 
.ką nešiojosi 103dueto, geniau 
Neiy Beilford buvo garsiu did* 
tolų žvejų miestu.

- ■■■ ■ ,1.1-11.n. ■■■ m į i
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Vokietijos di- 
dysis kapitalisto Hugo Kti to

gauti nuo sovietų .valdžios 
ūkto kūneli '

Tamaq.ua
Tainaq.ua
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Don Kichotas laimi nžsimteivsavo ir paprm 
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nok pilnas laifces šUprati- Į 
mas priklauso žmogaus dva- 
siaų ne kūnui, juk kasdien 
matome turtingų ir sveikų 
žmonių, bet kartu nelaimin
gų, nors diirbas mažai juos 
teaugina./ Laimė daugiau
sia priklauso nuo. vidujinio 
dvasios storio. Yra juk daug 
neturtingų žmonių daug lai- 
mhigesnių už turtuolius. »fų[vbs visiškų* Nepriklausomy-Ine kur koki£ mokyklėlė bū- 
laimčk paslaptis gludi jų |bę. Nors daug geriausiųjdavo, kur vargšas, lietuvis 

 

dvasios lygsvaroje. Jie žino [Lietuvos sūnų vargta ir galėjo sayo vaikučius pramo- 
kam gyveną,. kam vargsta, [kentėta, bet galop -ir savo pyti. Bet ir tose pdčiose mo- 
gyvenimo prasmę supranta. pal‘bo • vaisių susilaukta, tykiose-mokydavo visai sve- 
Tikrąją dvasinę laimę su- -Nors skaudu pnsiminus lietuviam'^vasioje

tveria rimta-ir teisinga žmo-Į kraujų mūsų karžygių, , ku- kartais, *mūsų vargstančių 
gaus pasauležiūba. Jei ne- riuo jie Lietuvos motutės Jiepivių vaikučius taip nuJ 
turėtunie gilios dvasinės pad Įpykus nulaistė jų beginda- [mokydavo, kad iš gailesčio 
sauležvalgos, tai mes būtu- j liūdna darosi pa- kjk širdis plyšdavo... ‘Žodžių"
me lįtbai artimi- Šių laikų ko- 1 kapus . kuriais tu Lakant tomis, dar , rusų lai-
mumstam^ - bolševikams Ji4pat mūsiylmrzj^ių gyvybemĮk^is ^sanmmfe;mokyklottn«,

• ftlttMNHtlffl Šl&flVf ffi nueitume kartu suįkalneliai nusagstyti, botĮdažmd tik pakenkdavo lietm
Hn™™WKy UMlVvfc I"- jais savb laimės ieškoti vien kaip pažvelgi ką .nfes šian-| vįaI]fts. į*. deim tąotutės sa-

I g m a rį I ’ 1 *, I '■LAlNlE [bulbių aruode ar rūgusio pie
* - x > ■ ■// . - no ežere. Vienok mus nuo j]

Moję senovūje’dai-bo Lno- skira sveikas ir tiliras laimė - -1 .. . „ -
buvo vergai, be jo :ios Į supratimas. Mes ^andcįme mąs, begalinis džiaugsmas i-įdangi jos pačios labai mažai 

laisvės, be turto ir be te- Jų, įgyventi didžiųjų žmonių gy- Taip, mes per skaumnits |^okėjo? tai vaikučius dar1 
K blogesnėse saly nšeįvenhnu, todėl mes esame [žengiame į garbingąją savo l mažiau galėja išmokyti. .Xr'
nei kolete gyvulėliai* Liek [ne vien kūnininkai,, bet, kar- Į Tautoj ateitį. Penias daly4skendo Lietuvos kraštas di- 
K- -vėliau jie stmkioje kovoje [tu ir kultūrininkai’bei dva-| ^tai dįbar mes Lietuvoje [želėje tamsybėje ir dėlto di- 
’ "truputi pagerino savo būvį ir sininkai. Šitos trys sąvokos-|sau ramiai ir IaisVūi Į dėlės priespaudas ir . vargų. 
- tapo baudžiauninkam, kiv nesugadintos ir neiškreįpt( gyventi. s Nieko mes nebijo-J kentė, Kiti lietuvius kiek į-
"įSuos dar atmena senesnieji gludi Katalikų Bažnyčioj he, prieš nieką nedrebame, manydami spaudė ir apgau-

■ lietuviai. \ ląbai senoje, ė kartu vis jau-[kur eini vis sava, lietuviška, dniejo^ visokiais būdais įš^
* f 'ir ‘ r b- h t b- 1 nūteje, nes amžinoje. Mes ® kas šiuo pat laiku darosi naudojo. Na o dabar? Die- 

VL**1 vS?n e ^ar, ° j negalime susilieti su matę-į kitose Europos valstybėse, Lųjį mano, visa. Lietuva mo-
1 - / ' z1?1 • - Įrialistmiais socialistais, ■ nes [nors josyjau ir-seniai gyvuo- 1-kvklomis nusėtam' vis savo

■ -jo. .. .... - - .

■ W Augiau laimes 11 Vg^Lį. BWS siekiame dar titao-Vės, maištai, tad .daigely
teisių. Siaiidien darbo.kovai. ,v.. .vr . .

” . %l i • r t i - • .10 džiaugsmo įskimungų1 /tinęskapitalą eina labiausia L- , .r -- x (landų ir -
■ . \ -s 

, ieškom e laimes dvasios

kultūroj .

IŠitaKth Bcebtfc’o thrMukaiį
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šiandien me^ jau turime] gali gyventi, * darbuotis. . - 
savo brangios tėvynės^Lietu-j Beniaus Lietuvoje tik kur

Karėti ai »t<jond-clawi mattar riept 
1913 at'Ha poat offlce at

o£dw tta A.ct ofMarch S* iS7&.” 
faac* W mdUng at apadirt rate 
į/į) protfded for iii •eėttoa 1106. 

Oct. a 1017. authorlaed cn July 
1918.”
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prądinėnii^biokykldmis tie-j 
siog visa Lietuva nusagstyta, 
au ir "didesniuose faunuose 

yra. Kiek1 čia mokinasi, 
Šviečiasi lietuvių vaikelių. 
Galop turime ir visų apšyįe; 
tos galvų, tai Universitetą, 
kur, išėję gimnazija ir kiJ 
tų tolygumokslą, lietuvių 
vaikai aukštąjį mokšlį eina. 
Žodžiu sakant,; visą Liętųva 
tiesiog bėgte bėga prie švie
sos. O juk visiems gerai 
homa, kur žmonės apsišvie
tę, ten jie ir gerai gražiai 
tvarkosi, ten jie taip pat ge
rai ir gražiai gyvena ir vis
ko pilni. Išsikovoję sau 
Lietuvos- Nepriklausomybę, 
męs . taip pat per. šviesų le
kiame į šitokį gyvenimą. Ir 
tai mums suteikia tiktai Lie- 
tuvos Nepriklausomybė./ Be 
jos mes dabar tiesiog pražu-

* s

giau ^ūpMs Tuo tįksltį 
kuria savo -draugijas, kad 
Indromis,. pąji|onaist grei
ti dai’brt pavariusi Utęigįa 

koppeTatyvus, liaudies ban- 
kufe ir tt. ir tt. 0 kįepo dė; 
ka.taį visa meslgalime daru
ti t Tiktai dėlto, kad turi
me.Lietuvos Nepriklauso
mybę.
, tiesa, atsitinka, ir net la> 
bai dažnai,* ir blogų dalyki!, 
bet juk nereikia norėti, kad 
visa, kaip is rago eitų. Tas 
neklysta, kas nedirba. Na- 
o lietuviams dar sutrukdo ir 
visoki atėjūnai ir Šiaip sve
timųjų raugo prisigėrę žmo
nes. Atsitinka, , kad per rin
kimus į Seimų ir partijos 
kiek ‘smarkiau pasiginčiha,; 
bet juk be to nei viena vals
tybė neapsieina, tat negal ir

4 . *.

■I įl tl >1. I II l»H > * ■ ... ag!

blogumus i galima * ■,
Taigi Lietuvos NspriHhuaįk1 
mybė y didaus iąs W 
tuvių taitdfe Ir joM lietuvi^ * 
iūii niekad, niekad neiŠsižą< 
d^S*i / 1 1 ,
j’frB'ii į '
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Lietuva išvengt, taip Jau tas gp^įį įiva,

MTUMOJI
l

Nom man ant šios žemės
\ nieko nęlikšĄu i 

Bet vardas Tavasis. , ; ..
, Širdy pasiliksi 4 / 

Tave ąŠ atminsiu t , , 
• Nors būsiu toliausia^ 

Nors Jūrose vargo1
Paskęsiu giliausia.

- - - Vincas X. Grudzinikas
s-» * ** ♦ ’ f 4

"11 j \ į" / ^.c

Filipiniečių vienas biznie
rius organizuoja kelionę ap
link pasaulį. ’■ Tam samdys 

ivų. /Tuo* laivuien turime, ko Lietuva jauįvo vaikelius dažniausiai tildvę būtume. Jer mes karo Jyvėnimas susipynęs. ■’iBet.įmuks-50 filininipčni šnimv- 
tfp trumpu laiku susilaukt!- Uie ratelio • beverpdamos audn, 'išvarginti, dar taip g(lri(<ms nol.alns 1
i, tai ištfiaaijiimus džiajjgs- Hek pamokindavo. B.et ka-įsparpiai įstengiame žengti[ _ ' ' '. ........ ,

drmyn, tai kuomet atsigau
sime dar sparčiau galėsime 
žengti. ■. • ‘

Lygiai tų jiat pirmyneigą 
Lietuvoje mes matome ir ri
kio srityje. Visa Čia* Lietu
va sujudėjusi. Karo audrų 
išgriauti trobesiai smarkiai 
atstatomi, suardytas ūkinin
kavimas atgaivinamas. Kai 
kur, pavi Mariampolės, aps
krityje^ tai liet eina trąšių 
statymo- lenktyniavimas. 
Viepi gražius namus pasista
to, kiti dar gražesnius, o tre
ji. dar .gražesnius' ir taip; to
liau. Kur. kas pralenkia iii 
prieŠkaripį steįv. vžemės įj

LITAI! LITAI!
J Kiekvienas- lietuvys ai? lietuvaitė tankiai atsimena sa

vuosius Lietuvoje ir tankiai Jtipą sušelpia pasiųsdami 
jiems dovanų—litais. ' rr

“Darbininko55 rastinėje pasiuntimas litais yra daug 
parankesni^ir greitesnis negu kur kitur. Taipgi litų kur
sas yra pigesnis. Taigi ar neverta kreiptis pas/ 'bar^inin- 
ką55 persiuntime Lietuvon savo, giminefs dovanų J

’ ‘ ‘ Darbininkas5 ?’ perlaidų pardavime jau ė mėnesiai 
kaip, taimmija^iyo broliams 
riausia. Yra tikimasi, kad ir ateityje kiekvienas darbimn-^ 
kas kreipsis pas saviiosiu ir ghus teinigiausį visame pa- / 
tarnavimą. •' . z ! ' ' ’ •

Klausdami informacijų ar pinigų kainų visuomet ad
resuokite: ' s : ’

. ^DARBININKAS 5 5 ./ ’;f/:
S66 West‘ Broądwąy,’ / Boiith Bostoii, MaM

4r gausite greitą nuoširdų atsakymą.
——----------------- ----------------■<-"'•1 n 1 » ■>—-—- -■ -

<

mis, lietuviškomis. Kiek 
jau Lietuvoje- gimnazijų, 
progimnazijų, mokytojų še- 
miuarijų, visokių kursų yra, 
ir taip per trumpą" laikų prn 
sisteigūsių, kad net linksma _ 
apie tai ir pagalvoti. Na q dirbimu taipgi pradeda <įau| 

» ■ > (

į vietų nežino ar rytojaus die
nos sulauks. O Lietuva, nors 
ir nesebidi susikūrė, būt taip 
jauzsusitvarkė, kad j oje visi 
sali ramiai be jokias baimės

- - v ■

* dėl ekonominių reikalu- Mat 
|?' *JuredUmas laisvei ir lygy-

Jais teisiu, šiandien dai^iųįn; F"
? * kas tankiai negauna tinka-1 ■ .
| mai apsirėdyti, sočiai pavaUbVienok reikia pripažinti, ši- 

K. gytV gražiai pragyventi, toks laimės ieškojimas yar- 
^inoma, darbininkų susi- gini patenkint tu žmogų,

5 ^pratimas k organizacija pri- kurs negalvejinui, purvinais ff 
^vedė juos prie stambiu lai- darbais ar mamonos bei tuš-

J :mėjimu:, daugely atveju mes tybių garbinimu užmigdo sa-| | 
. ‘matome sutrumpintu darbo vo dvasią, padaro iš jos. gy
ly „dieną iki 8 vak, pakeltas ąj- vą lavoną. Kultūrinis dar,- 

gas, pagerintas darbo sąly- bas nepadarys jo laimingu, 
1 ga&. Siu dienu darbininkas nes jis nesupralita pačios 

^geriau pavalgo, geriau apsi- kultūros turinio,, kurį ąiški- 
rėdb negu jo draugas gyve- na Kristaus,Lvang^lijat To- 
nęs prieš kelias dešimtis me-Įdel, norint darbo luomą pa- 

L , tų. ’Vienokmetasi į akis vie- [daryti tikrai laimingu,

%

* -

Apie tai,

l

a,

*
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(Tęsinys)

SKYRIUS XI.

ką- vienas skerdžius papasakojo. ■ - 
. K l

Besirengiant gultų iš sodžiaus atbėgo jauni- 
įjįįr labai įdomus faktas, tail kia j į vesti ne vien įmateria- ka^s su įvairiomis reikmenoipis. “Draugai,’^ 
-kajį šių laikų daihiiiinkas, lio gerbūvio rūmus, bet darl^ul^i0e jis,-jus girdėjote apie tai, kas sodžių- 
lygindamas savo būvį sų sa-{atverti jam šviesos ir.^min-N® atsitiko t’“Kaip i^es galime žinoti P’ atst- 

 

vo bočių ’ir prabo(mųzbūviii,|ties gražiausias platybes, vienas. /’Taigi.žinokite, tęsė jaunikaitis, 
beveik nesidžiaugia savo $e-įAitriai kovokime už musų|u^a<^ garsusis skerdžius, ir mokytasis, vKii- 

_____ _ t ____ zosiomas, šį rytų mirė. Ir eina gandas būk jis 
•king-as crnlizacijos' vadina-Įiandelei 'nepamirškime* jogItniręs del mergelės Marcelės,x dukreles. Viliaus

■ 'r ' ‘ neviena duona tegyvenam J ^os* kuri piemenukės drabužiuose'
Lai darbininkas' pajunta bastinėjasi po laukus, pieyas ir miškus V ^Del

ogesnių likimu Jis nėra cle-Jduoną kasdieninę, bet ir va-
. • -. t " . . • T

mai pažangai, nei labai įver-
..tinaJos vaisius*- Tas tai ir Lai darbininkas
parodo, kad mūsų amžiaus I smagumo ir kultūrinės kovos [Marcelės tu sakai i5’’ pertraukė viekas. ‘ ‘Bei jos, 
darbininkas nėra laiininges- |hMnu)se. Lai pradžiugina" jį [sakau/ ’ atsakė jaunikaitis, “ Jis savo testameii- 

 

jafe už savo draugus iš Žilos mokslo stebfdtei, meno gra- re pareUtalavo palaidoti jį lauke, prie uolos, ūe-^ 
-mūvės laikų. ’ Mūsiškis ge- žvbė, Gautos idealai. ’ Tuo-M1 šaltiniutumedžicų kur kaip jis sakė pii< 
riaU gyvena, bet jis* nėra ląi- mot darbininkas įvairiais|^ ayjmi ją pamate. Jis daug kitų reikalavinny 

. naingesnis. lipoma, mes vis [žvilgsniais taps iaimlugesiiis, padarė^ kad. kunigai nenori išpildyti. Kako, kad
4tek kovosime ir toliau už su- Neįeis ‘jis savo pimgų, aJko-Įroikalavtxd^jti,esiog pagoniški. Bet jo draugas, 
vo būvio nuolatinį pagerm-lholionkysteMiamši džiaug- studentas Ambraziejus^ wkb,-"kad viską taip roi- 
mą, vienok turime geraį su- sis mokslo ir dailiosios lito-įkia padaryti, kaip Krizostomas savo pajutimoj 

 

prasti,- kad šios kovos lai- |rMūros knygomis, ieškos (valioj pareiškė. Bakai visas sodžius sumišime, 
mojimai ir pergalės, kad ir muzikos ir paveiksiu galeri Bet nian rodos, kad nė viską bus^ 'galima pildyti, 

/- didžiausios, neatneš mūsų jų.' Lavindamas, savo pro-Įko jfe reikalavo ir ko reikalauja jo'draugai.
j. luomui tikrojo džiaugsmo ir tą. taps .išmintingesnis ir [to jis bus lauįojąniassu didelėmis išldlmemis.toj; 

laimM -Modegbje. ieškoja-j greičiau išsiliuosuos iš kapt vietoj, kur''sakialu Ir. man rodos, k&d^rtatą 
mi gero ir patogaus gyveni-]talo vergijos/ geriau silpt ai viską pamatyti* Beiūaštečsmttebūfy5

£ mo neapsigaukime ir išma^ protingps kooperacijos pa-Įsi eisime//sušuko^kerdžiai.-. "“Męskinie huidys, 
nykime/ kad vienui vienas [grindua, IhririaU sergės, sa kam patiksimuožkas ganyti/7 “Teisybę šakuį'/5

v mūsų / ‘ y Ivo gyvuosifŽYeikaius^ /TadĮpasake vienai /“Bet burtų m^kes mesti, W
U ■ ? - \ [ieškokime me viem ’tuščioluš pasiliksiu pri<ožkų» Tą darysiu ne iš p^ų/
•tferbėma mttmjs [komforto ir patogumų, kovo aukūojimm ar kad įiepaisyčta išl^lndų’ pa’ĖĮįa-

f Įkimene vien už trumpas [lyti, bet 'doHo, Hdnesen^

ba-valanrias fr'didesnes aI-Įg<®> M; ^erbkimės. pw> skert.L.. . . . .
gas męs lengvai pagerinsime [hnygUj laikraščių, mokyky **’2

į gato kūno gyvenimų Vie-km bažnyčią iygasWhj*_ W jnmukmčm (Įnugįuu ^pąSnkott apie velionį
v V -. t /< - U ■/--■- 1/ *l ■ ;> m i M:fn?r

------ —.—.— -----------—.—__—.—

piemenuke Marcelę. Čia jaunikaitis šitaip pa
sipasakojo: ‘ • • * ■

•‘Velionis^ buvo, turthunkąs^ kiirio dvarai 
buvo netoli nųo-čia tarp kalnų,. Jis daug metų 
mokinosi Salamankoj. Sugrįžo namo labai mo
kytas, pi aklinus ir daug knygų skaitęs. Ypač., 
jis žinojo žvaigždžių mokslų ' Žinojo apie saulę, 
mėnulį ii' visų daiigų. Jis pasakydavo, katfsam 
le užtems ir kada mėnulis užtems, ■. Pasakydavo, 
kokie bus metai, kas kada uždereį Pasakyda.- 
^o, kad tais ir tais metais-sėkite daug miežių, o 
kviečių mažai. Ir daugelis jo patarimų klausy
dami, pralobo?5 ^Tas jomokslas vadįnasias- 
troteija,55 tarę I)omKichotas, “Nežinau," kaip 
tas mokslas vadinasi,55 atsakė Jaunikaitis, “bet 
žinaų,;kad jis žinojo viską ir dar daug ko. Trume ] 
pinant istorijų pasakysiu, kad jis sugrįžęs iš/Sa- 
lamankos po kelių mėnesių atsižadėjo ponišku.- 
ine, pasirėdė skerdžių, pasiėmė lazdų terbų Vi
sus savo studentiškus ir poniškus drabužius mete 
šalin, Tų pat padare jo artimas draugas Ambra
ziejus. Tūrių dar prhųihti, lĄd velionis Kri 
zostoųiasmokejo parašyti giesmMes. Parašyda/ 
vo tokių giesmelių Kalėdoms, Dievo Kūnui ir 
kitoms šveūtenis, kad ydikai Jų išsimokindaveit ir 
giedodavo. Kai panaitė kaimiečiai tuodu moky
tu vyru skerdžiais pasirodžiusiu, tai atsistebėti 
negalėjo. Nežinojo kuris čia galas. Į Tuo tarpu 
mirė Krizostomo tėvas. lAlliko janį visų dvarų 
h* visus turtus. Pagalios išėjo aikštėn, kad ta
sai mokytasis skerdžių pasirėdė deltoį įcad norė
jo įtikti ir prisivilioti pięmęnukę Mįręelę. Da-' 
bar Kkia pasakyti, kas ta do mergelė. .TaiJi 
fokfą ypatingą, kad jei jūs jtyvmutfe Maželio am
žių, tai vbvien toMds i^eygSės nęsąVe matę.n 
.• “Mūtiizelib ahižiųj55 pįtaisė'imų Kichotas, 
“ne Mazelib.5-’ ;/ . " / . '' -
y■' “Gal būt* ir taip?5 atsakę jailnikaitiSy “bet 
/tęskime istorijų.- J^taip. ,ToJe apylinkėje 
veiio kitas; turtimnkas, tiirtingesnis,' negtivęlioy 
nies Krizostmno teyas^ ‘'Tasai tmthhtaą-ture* 
jo tt  ̂jn’ažiųir^pat^iiį paeią^ad.^ik^i  ̂ pimašimi feįip Marcelės m$i
imi pt gėrėdavos!/ Taigų toji/pati «
gyvybę savo duktėrei, pati gyvybės ^eteko, 'Iš 
iwapškkoiįw širdies skausmo i^^ h'gi netriikūs 
mirė/. Dukrele iiyvįsas Jo dvara^Mo globoje

MukreW dėdės. Dukatei buvo duotoj Alan-eles

vardas. Ji augu dėdes ir vietos kunigo globoje. -t 
Dukrele augo metais ir gražybe/ -Visi sakė, kad 
jbgražesūė ir už savo gražiąją motutę.’ jarde- 
dują rūpestingai auklėjo ir tėviškai globojo. A- 
pįe jos grožybę.gandai pasklido plačiai pų5 visą 
apygardą. Jaunikaičiai su pasipiršimais lankę
si-be paliovos. Padorių jaunikaičiu auį‘ pra* 
šmatniais piršliais pas ją atvykdavo ir iŠ tolimų 1 
vietų. : Pas Marcelę atvąžiuod.avo ir turtingų ir ‘ 
moky tų. Ji, vienoku jiems visiems parbdyda- . 
vo pirštus kryžium sudėjus. Bedė buvo išmin- 7 
tmgas,>prie§ jos norą nie^o nedarė/ lį ljps-gi . 
vieųą^gražią dieną atsitiko ? Marcelė ‘ pasirėdė 
piemenuke ir išėjo galvijų ganyti. Taip pasiel
gus neatstūmė jaunikaičiu, bei? jų dar daugiau 
pas ją ėmė lur&ytHT Vienas ją mylėjusių buvo k 
ir velionis• Klostomas, Kurį lytoj laidos. Kaip 
tas keistai jums neišrodytų, bet aš sakau jums, 
kad tokia niekelė apielinkei nerū palaima, o tik* 
ra cholera. Nes. josgrožybėK’ kuklumas paver
gia visų širdis. Bet ji atsako'visiems. - Kiek 
ji širdžių sugriovė, - kiek aimanuojančių, nemie- . 
garnių jaunikaičių L Antai yra tarpkaKiyje ber
žynas. Tai gal ant yisį beržų jos Vardas išra- % 
šytąs įvairiausiomis, gražiausiomiš raidėmis. 
Pagalios turime .tos nelyginant Wgattba apka. 
Krizostomą. UJaigi aš Tamstai, ^aržygi-klaiū- 
ne, labai patariu rytoj dalyvautiKrizostomo lai- \ 
dotuvėsę. Tai verta bus pamatyti. Krizosto* w 
mus teėjo aibes,draugų. Ir tai netoli tas vis
kas įvyks—pusvalandį tetruks nukakti.55

“Tikrai aš teii būsiu,55 tarė Don Kichotą^, 
’Btaoju ūž tolį gražų papasakojimą?5 “O aš 

nei puses to kas dedasHęl MarcelėsAeptpiisakfr 
jau. 'Rytoj gal vėl sueiąimei taras dau^ų pą- 
pasakosiu. Dabar-gt Jau laikas eiti Liūties.”

Sąnčo Paiiza, kurs uotojo, kad jaunikaitis 
sivsavo ilga istorija būtų nuėjęs po šimtų vaisių, 
prašo savo poną eiti gultų į>.Jripįi* 
kųlčio šėtrą. Doū Kirhutas taip ir ifet
visąnaktį miego nėnįiegojo:, o dūmojo sįjfedBiH

BanŠo padarė sau guolį tarp RcMiBaiĮto lr j^vU 
asilo ii* miegojo ne‘ kaipo paniekintas meilu* 
lįs, bet kaipo- tarnas. antausį nuo pono gavęs.

' (Bus daugiau) »»? » a 5
• ,.. ;. *** t u' -■* -
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Sv. JurgiūL-pobaŽnytmėje sv^l

f

<* l-

'■ A-

Jurtos sustatytoj be jokios 
simetrijos, be jokios tvar
kos, kaip 'grybai po šilto lie- 

. tąus sudjfe jurtos kiek ir 

. ■ panašios į fetybį, visos aps- 
■ ; kritos’su. apski’itąts štogajh 

tik su > kliurk viršūne du-; 
rnams išrūkti. Jurtos stato
mos iš laibų bastelių, ku- 
riuoskirgizai-visad'susavim 
važioįasi, kada tik jie kraus* 
tosi iš žiemos molipių. lindy
nių į vasarnamius. Baste- 
lius statoma į apskritų vingį, 
arba-rat& iš viršaus jū^s ap
dengiama su stora košima 
>(stor$s*i01as,* neauštas, bet 
veltai įasfcįuu košma su- 

-* varžoma ašutinėmis virvė
mis* Stogas- taipogi iš koš- 
mos daromas. Durys vienos, 
siauros, visad. iŠ rytij pusės.

?' Taip maždaug atrodo kir'gi- 
... i. zų vasarnamiai, ^kuriuose jie 

gyvena visų vasarų, rude- 
i niop vėl'grįžta į molines lin- 

• d^neš-Aeinliankas'.‘
' fc- r f : V A ’.. Privažiuojame prie jurtų, 

v matyt jų apie šimtų išmėty- 
'tų tyrumoje. Čia mus pasi
tiko . paltų, gęltonų, , kaip 
vilkų, šunų gauja, bet tuoj. 
išlindo iš jurtos senas susk 
lenkęs. kirgizas žirnis nu
malšino. f Apsistojome prie 
kraštutinės jurtos, iš\ kurios 
ĮŠėjo tas kirgizas. Kirgizas, 
siauromis juodomis. akimis 
mudu abu su Šabu nuo gai- 

. ’ vos iki kojų apžiurėjo, atgal 
įlindo .jurtom Aš tuoj žen- 

jgiaų; paskui senį, Šabas pa
siliko prie arklių besįkrapš- 
tinejęs. Viduje jurtos ra
dau apart senio vienų , kirgi-
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Mes turimo naują me
todą gydymui romatiz- 
Uio. kurią mes pasiusi- 

\me ] namus kiekvieno 
>T3La laiktaSčio > ska^tyto- 
y. jo, kuris tik pareika

laus. jeigu jus turit 
skaudėjimą jūsų mus- 
kutuose Urba sąnariuose^ 
jeigu jus kenčia skaus
mą oro: permainose, Štai 
proga išbandyt naują 

\ metodą, kuri atsieina pi- 
s:*.* v, giai ir kuri pagelbėjo, 
limtams. Jeigu juslų ilgu yra ir chro* 
blSka In ližsisehžjušL ir Jokios gyduo
lės’ jums negelbėjo, me£ patariant iš
bandyt šis metodą, kurią mes pasiun- 
Čiame DYKAI išbandymui.

DYKAI Mušt? LfišOMIS. "
Mes neprašom .nuo jtmą jokių piut- 

gųį tik prisiąsklt savo adresą. Mes.Iš- 
stąslme. jums npnmkSta pam* DYKAI 
IŠBANDYMUI mw metodą. Šimtams 
šita.metodą pagelbėjo; pagelbės ji ir 

. jums. Nepraleiskit geros progos pasi
naudoti. * Bu?yktt' Šiandien, jeigu jus 
kenčiat nito. roiuatimncL ,

pleasant'metodCO. . 
7 ' Dept X 10 i

8021 No. Ashiuhd Ave», Cldcugo, III.
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* .tos buvote pasiirti į Šenado? 
jiį už klebonų, atėjau pas Tams^ 

yMSSRSĮSgtt:1 

hyyBtę. Tamstos prielankunias 
[užtjlęinp\kad gra^laiku: tas1

Ibnbfc suBidedMdiš^^toSl Gerfe* Petra^Kaščiiikasliytoju. Kas nežino jo• pa^en4trwtiną fSs į Uratį teįfifi i 
■mrmilrai&Tv i^lrUmTnižr^0^®® fev.Kaziųaięroilietnviųltnno lietuvių;Vietinėm jaunnp.uil|Mį 'Matolį Bob^ovol8^į>?3S i 
Totali • ■ • . ■ • Jspe-Udos .draugijos - Diet^vojfejMe veltui^AidaA^bjLiefovo? Avižiau^,«3qf?W Matuose

Švente hiivA > puvo špecijalis to vakaro svs-Įčiai padarė visa, kad tik geriaukamuoae Altay^N. Y< Mirusi Oį
sDudiiurai uauuošta kad. višikI^‘ Kaščiukasktidąvus jam baakutinį pataaivi-ka, kaipo sivSMtS ūamųrmyMffB
susirinkusias gavėjo; \o K n _ ..-j vr&'i z * latlikti -sunkius^ darbusy tau
apstatytas įvamomis gėlėmis3®W™ey brangus z v į Juozas Kovas buvo Žmogus ne-|®IW®B P^aatis jo» mirtinu *>♦*' 
ir apkrautas visokiais valgiais,fe J^k«°Sy esi X.^1S 8^^55?i [nuilsus darbininkas-rašytojas. Ji- fe kad suvėluota pašauk#. 
taip kadTraškėjo po-tėtia daug-daug. parašęs įvai- feįb stas užgims, ;
kenybe( in. masino vistfe eiti, susirinkinias, visokių raštų ; yrafe&į nutaM
sėstis ir valgyti. .. T (daug sukomponavus dainių Tie jo Įsotina, taikė budėjimo ir ląMo* :

Tas polcilis buvo iškeltas pa- idėjomis. Džiugina L^tai ir kompozicijos dideles gal [tuvių buvo labai graudingaa regk
minėjimui užbaigtuvių šių mejlttail6 .-3u?^ n^dei Lietuvos, vertgg žiūrim kūrybos žvilgsniu ir Ws» matant moteriškę. 
tų beisbolio sezonų Jšv, Jurgio I?0”®. ^oje lįesatg buvę, betket jie buvo mėgiami $ka|- karste, kartu su mažu kŪmlėA '
katalikiškas kižubriš turėjo lai-^?rl?%|tyti, nes buvo žmonoms prieina--Įant rankos;’mirusi Ona Bemdl- . 
mę: Įšiaimėti 10 beisbolio gev lmi ir iiams-taOtomI Likusius ne-feftf praktBuo* :
miųfprWimetLr4Fb’ kaipAėko-girJja^bJmta^^
hins 3' it apart to reikia pažy- fe nustebint dėti, jo testamento pildyto jai’ per- Imdpta su didžiausia iškilme

mėti ,SS
* ' • * *

. ... »--į- i ,.1 :

PRANEŠIMAS
< * J. ’ » •

: Naujosios Anglijos L. D. K. 8. 
į 4 Kuopoms.

Gerbiamos kuopos ! Malonėkite 
i., , .wt . _ _ Ipasiųst iš savo •lopų po kelis ats- ‘

Aįast ,ta»8-teSrW “W‘’ *“**i Jsuva&vta^ -
, . . .. . — 1e aams.. a Į ris įvyk? 30 rugsėjo (September), *

vas, kujin t*i.pąvipdi :hg ’
ėmė atvykę® į Suvienytas Ameri-I * £ į< J 
kos Valstybes, buvo kilęs U fHūi| *3įiįį*S 
tniesšioyj Šakių apskrities-. < JigaiĮw^^iįt|^j 
ižgyveno Amerikoj surii^ 20,mėtųĮ)rai^kiit6, iŠ Jjietuyds 
i^tai tbęve|k t| vis*' laikų Water- Įpariįdjos, išgyveno Ame 
buryr Opnn. įįą jįM buvo ilgu? Įtnętųį pelikdaina dįl 
metus Šv. Juozapo bažnyčios var- įdime savo vyt* Mateušf 
goniuku ir vietini mokyklos mo- Uių su 5 kūdikėliai?, o bu čeltu jįk

>■

f

Nsnmt, sr. E I . ■■ 7

>. Įsidėmėkite Visit
Mums seųai žiųomas, labai 

mylimas ir gerbiamas 1)R. K. 
PAKŠTAS, “Darbininko” re- 

__ daktoriųs, kalbės .parapijinėje 
.__ 7 j£Veteinėjė (kampf Adams ir

z& purų nuogų vaikui juo- Va’
dų, kaip iš kamipo išlindu- +«iu ir dvi i aunas kimzes įfel turime visi snsfofobiiisii
‘V; ’. 11 .1 *]auiias j rolz, užgirsti. Jis kalbės: apie svar-i
\ fei sėdėjo ant storos, koMbiųusiuH šių dienų gyvenimij 
'mos, kojas po savim sulen- [klausimus. Jo kąlba bus malo- 
fe. neifedžim nei šuolinei'“ iritotaktyri, Jfes Fafetas 

 

stalo tegmi nevartoja. Vj-k^ laW gcW kalbėtojas, o 
duryje jurtos padaryta, ug-tetogumų kalbos mtimuoja 
navietė, ant kurios akmenų Į jo aukstas mokslas, platus pa
stovėjo nedidelfe katiltoaįfe^*8 .tortųns^siemi- 
- i . J x- x * • i 11188 1— stovėjimas pme pašau-
tonas, kuone per piršta sta- l §ję didžio laimę newarkie- 
rumo purvu, apsinešęs, pa-Įčįams pai-npino LDKS.14 kuo- 
statytas virdulis. Iš vakaru|Pa- Tad-gi nepralriskim pro- 
nnsės našiame našalvie iirr- go3> “e8®“1 IĮWfe8 vakare puses paeiame pašalyje jot Lisnsaii;rbus i šaą—eikim pa-l 
tas'stovi sukrautos ^krynu-Lįpiau^'tu didžio kalbininko ir 
lės įvairaus dydžio, jose tatjinokslininfeBr.K. Pafeto kal- 
paslėptas visas šeimynos tur- bos; gaukim savo dvasiai svei- 
tas šalę deMu stovi. šikš-T1^ vaisto> pasirodyknn ėsą my- 1 nlnis m As^SSoSM8is aI«vietoK “ ttfefagtBno. .ainis maisas, jame lasomas Mk liga -r ae.
sampanas-kųmisas." Apacio-įgirdėjimo šių prakalbų priežas- 
je maišas platus, viršuje vi-ltimi gali būti -- kitokio pasi- 
sai užrauktas, viduryje už- fesinimo nėra. Tas, ktiris dėl 
laukimo įstatytas ilgas pa kbMų mažmožį neateis. į šias 
galys, kunuomi maišoma gyventi-nenoriri-

kumisas, kuomet piliama ką|čiu.
tik pamelžtas, kad senasi: j Žvalgas,
su naujuoju susimaišytų.[—------- - 1 ' '"■■■■■;-'—•—
Reikalui atėjus, šeimminfe - MARŠRUTAS 
atrankia viršuje maišų, pa- • ,
lenkusi pila šampanų į du-Į 1 Kun. >. Be D. K. S.
bias medines lėkštes ir dali- reikalais' lankysis Šiose lietuvių 
11a po lėkštę namiškiams ir [kolionijose: ' . t k
svečiams. ‘ ' Rugsėjo 27, d; Irookfyni U. Y.

Vasarų vienintelis kirgizų Į' 28, Harrfeon, N^j. 1
valgymas tai • kumisas, nuo 
ryto iki vakaro karts nuo 
karto jie geria kumisų. Žie
mų maitinasi'arbata, retkar
čiais vartoja, arklienos arba 
avienos. Kad atsitinka apsi- _______ }
lankyti geraį pažįstamiems | Su tikra pagarba, 

 

svečiams; tad* -Šeimininkas I. Kan’ Raščiukas,
d“> 

vęs odų, kiša visų avinų ka
ti,lan. Tuo tarpu visi svečiaįf 
susėdę į ratų ant košmos laii- Į 
kia vaišių. Išvirtas avinas! 
dedamas ant lentos, šeimi
ninkas tad atsiraitęs iki al
kūnių "rankoves pradedą] 
pirštais narstyti avinui kau-| 
lūs, paskiau kiekvienas sve
tys ima gabalų mėsos, kiek 
jam patinka, visi svečiai juo
kauja, giria, kad avilio mė
sa gardi esanti. , * 
. Mums, žinoma, • avino ne-1 
įjovė, nes mudu- su Šabu 
jiems nepažįstami buvome. 
Visgi senis kirgizas paprašė] 
mudu su Šabu sėstis ant koš- 
nms, nurodydamas abiem Į 
vietas. Aš pamėginau atsi
sėsti kirgiziskaį bet tuoj} 
iradejąū Virsti aUkštiehnn- Į 
kas. Tad senis kirgizas, pa-1 
ėmęs, mažų skrynutę, padavė Į 
man vietoje kėdes. : Prade-1 
jau žfeu seniu kirgizu rusiš
kai kalbėti, bet jis paglostęs 
lutų baltų savo barzdelę 
trumpai atsake, belmeid (ne* 
suprantu). Tad jam įsakau 
kirgh.iškai: maldžiau aman 
be4(ar visi, sveiki ?). Kirgi
zas nudžiugęs ramiai atsako, 
amam (sveiki). .

(Bus daugiau)
į ' ■ ■■,. -- t- ■ . -1*’ A

t Rugsėjo 30, Btftimore, Md.
J . , ; j ■ . 1 i . -

KUN.P.KAŠČIUKO 
ANTRAŠAS.

.Nuo šio laiko mano pastovus' 
antrašas bus: 120 So. Jardin St, 
She’nandoab, Pa.

K.

f.
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meti kad jaunikaičių pasielgi-1%?^* jaunimo kalbėtojų, Ąa‘ siųs “Meilei,” prie kurios jisai y- feEgį-Q lietuvių R. KL 
tos. iš4&XH®da“a8’?aTO radaugdirbgį^nadamasUsib^^r. 6 4 ^
buvo pagirtinas. ' 1“ 8*»& «®S feta™* ~anuoju faktorium. to.
* Gnrb. klebonas kun. Jonasfe » ® heta^-L Lygiai jelionis priktaS prie

«wbuvo to gokilio gar-PU; kun. S.
!S In^T^r- dTb^eb0- W» fattalijrito kUubV> sMraiinią&au^. bfugbu- 

vo^rieljoikutna'^^kfebui id’Ul?^aX-™le^r<?B^-4' ■ lvo prisid®3?s P™ Uet. spaudos 
vo pnelanwią tam kUubui n žvalgą, iiimeto khabo; jo pra-Įkaip Lietuvoje, uždraudimo rasn ? ?°‘I*8* dabartinę padėtį ir už-LMžl-6s ^į- te5p šitoje žily-. 
dtraug uz priedermę atsilanky- manvtus tikslus. I
ti ant tokio garsaus susirinki- _ _ _____ _ 1_
mo ir -velijakatalikiškam kHu4fofeg<rtiamtoji EŠBertas Nor-I Sml,„ a™aSvti žmoeaus wve- F“ ”” ‘“'■to?“ 
bm geriausios laimės. Oerb. karietas, beisbolio tymo kapi- Lm„ kuris tartum tik ir Kyve-ff00!?1,0’ M^a'>..?°

; KeVLClUS, 061800110 Tymo Kapi- nJmaį- įnrfa tartum tik ir ffVve-IT------ , —Idebonas kim. J. Dumeius,šiaip fonas Juozas Kkčėrgis/ Jonasjno w kitiems gera daryti la fe Eok° ?a^P1J°S '
mirtoj ja^-kme^, fetm 'UdS ■

®W» jamme^-man Juozas gūsius, Albinas NaujosAnglijos apsišvietęte»i*
■ S“be “ ®»^g Priame eio- Lisauskas, Edvardas Stoto- LerA ataet p. Jnczo Koto tei- H.

nais atlankyti. £Sl-tato tt kas, Vincas Eamanatekas, AMkiama parama moksli eumnaamF r?’ * įB^kvieoą ji-regeli jusu^k^as siręks ir &Ilsas Haitis, Albinas Nta-L .̂ ^“4 XaS taa tanZ S A
tongiskmną ^esai. ^U®fas ®arėMžteprMato Saurasaitfepask^M jisai ra- ^”’488 Snapas, kunoa >fa . 
.tai sunka faekvienią drau^Mus ir pasiutams dirbti ,vi-Laiąa jo gj;ellii0.M0grafi^ «“ 
gystei. bet jūsų pasm^zimas Sad naudai Šv. Jurgio katali-' *flni
viskų pergalės. Veliju jums ge-kiško kliuto.
riausios laimės n- kad kitų me- Muzikų suteikė Bliūdžiu šeL
tų šiuo laiku jūsų narių skaito I.mynos . fonografas —- “Šono- ; 
liūs dvigubai arbat. *dą geriau, Įį^/j 
trigubai pasidaugintų'” * žodžiu sakant tas vakaras ir .. 

; Jaunikaičiams patiko gefb.lpbkilis pasiliks istorinis Švi : 
klebono žodžiai ir gerb?. And- Jurgio parajnjo&~~jaių3iiho fai> 
riejas Akalanskas to pdkilio pe, »
vedėjas ištarė 'gerb. klebonui Šeimininkes kaip bitelės triū-- 
padėkos žodžius. Gerb. A, Aka- sė, dirbo ir nešė šiame pokily- 
lauskas trumpai pabriežė gerb.lje ir ačiū joms —- dalyviai šio 
kun. J. Dumčiaus gerų širdį ir pokilio gausiai prisisotind ska- 
malonumų. Jis sakė\“Qerb. niais yalgiais iratši^ėrė sal- 
ISlebone/ Jums^dar .ešųnt Mj-|džios ir įarštos kavutės. Y- 
nersvillėje^ mes ^ęnaddriečiM,|pag žodžius padėkos verta po- 

.... girdėjome apią jūsų gerų širdįfoia Akelauskienė; kurįznuo- 
ir* malonumų. Kuomet Tams- Į širdžiai dirbo ir pagamino to- 

--s9 kių gražių vakarienę.
Katamas.

Į « . ' . .

J WATERBURY/C0NN.
r i —-—
Į Kiekvienoje lietuvių kolonijoje 

: lesama, pasižymėjusių žmonių savo 
; įdarbuote Bažnyčios ir tėvynės ge

lio vei; kai kuriose mūsų koloni jo- 
įso jku Žmonių, kurie savo darbš- 
1 tumu yra žinomi ir plačiai visuo-. 
I menei., , Kuomet kolonija nustoja 
[savo vietinio, darbuotojo, vh?i vie- 
Itiniai lietuviai^liūdi, bet kuomet 
jinai nustoja plačiai - žinomo a ir 

[daug pasidarbavusio asmens, liū- 
Idi visa mūsų visuomenė, 
I .Taip.atsitiko šiuo atveju ir pas 
mus,, kuomet 12 dieną rugsėjo pa-: 

I sklido' po miestą žinią, kad mirė 
[plačiai visuomenei žinomas p. Juo
zas Ccrpukaitis-Kovas. l 

į netikėjo žiniai,, lies velid^^feora 
|savaičių prieš tai buvo J 
ryjo Blaivininkų seiq 

Įlinksmas. Bet mir 
nių jausmus ; iH 

[Taip ir su p. jf fotu, kirtis susii 
go trumpai ir staiga mirė širdies, 
liga. ; - f- *

Juozas Cerpukaitis, goriau* ži- 
nomasĮ savo pavarde Juozas* Ko*-

S. S. LEVIATHAN
\

— J

Kežmtifc £w^uį?oh ant Ijaiv&y
Kaita keliaunl Lletuvon arba kvieti gimines iŠ Senos 1’čvynės, 

pasinaudok keliones smagumais ant pasauly didžiausio, greičiausio 
ii? puikiausio plaukiančio laivo. -

' pasiūlo jųiMymagius kambatėUiis, dldelgs pasiVaikščlojimut-<le- 
nis, socialius J^Harlns, Užtektinai įvairią h? geriausiu valgią, man
dagų patarmų^^nuo tarną, kuriems rupi, kad būtumėt patenkinti.

KeliaūjujfliMt šio S. V. valdžios laivo per Cherbourg*ą į Soutit- 
ampton’ų, kt^PĮtąi musą prižiūrės k upsaugos jusų kelionę į vietą.

• Ulval OteGE ^VASItlNGTON, AMEIUCA Ir kiti S. V. Llnū 
jų, tiesiai^ Sln'Ę.

Dėl trečlflRtltasos kalną ir kitą informaciją rašykite:

VSITED STATĖS LIKĘS
" TG STA339 ST., Agentui visliose. tltoesuUtosp miestuose, BOSTON

Kanados ofisas TO\Queeu St.VA, Toronto
• > , Mąna^lng Operatore for ’ . - 

raftl’ED STATĖS SHIPPISG- BOARB
■i .■rilį ' hMi!ii..iiiillii1rlrl,... A. ’ "

šiol nesiuntė delegatų X apskričio 
, x v- x t. . v [suvažiavimus. Dabar malonėkit
karta užteks te tų pabraž- . t . Worįestei, Middle- . 

tokelujzmuciiĮ. » boro, W. Lyno Hudnono, Gardnė-
• * "*« Bay°?®> V'- ™. X->^ ir Siougktaie. W» !

kur ,.sai buvo neseniai L w Uonfe
vnrgonmko vietą. zJo kūnas taS0 . teįjAntL auvažiavnna. S&m . atvežtas įTEaterbary(tote® pa- L £ koHos to-
šarvotas toetuvos Vyra, 7 biopod ^ dd t
narnąs Be to vainiku kuriuos L M&nūB
atvęžb Baypnne lietuviai, ir yiejį aftttafe
niai sunese daug ge W ypatingai irmiMak0! M. M. Ka^aduifo, 
buvo gražus V Aido. ’ ir Lietuvos Ig-j^ st> MonteUo. jtįss,; . 
Vyeip choro vanukai. • Naujokos Anglijos-apskritys vi-
: Bugrt3° liriĮent lavonas buvo ■ M M 
įskilmihgai atioistas l baznyoi^lA, «DatbinMjOi>. ta4 .toaų į. 
tadotovesbuvo^ rem( įav0 iaikraštį’..Dsf;/
nes įskitamgas sv. Misiąs laikę:L^ „ N 
falu. P. Saurusaitis, asistoye kun, I - darbininku tvirtovė Delega- * 
Karkausko n* kun. &»-Navie«>. įutie pribus į suvažiavnną'btis - ' 
Tno pačiu la*u sWyfes ęv. Ml-U ^j^ 
“yįiaikC piie salin^altoriu kun. 0 . Montdloį įt
J. Valantiejus ir kun A. .Vaske is. .
Bazyeioje^urovta jno^ldos m. daugiais k»
v^«ai skaičiuj 12-os šimto, teks, pamatyt an iį veikimo, 
kurto jisai buvo mokytojuin ilgus jjDKS. Apstadte
metus. Buvo atstovų nuo įvairių vaijvKa. - : •
draugiau ir Šiaip žmonių pilnutėle „ ffi Komanduliš,
Ijeturiu didžiulė bažnyčia. Po ge- 1^*^,' J. “ įknflįto
dalingų pamaldų Javonas us- Ražt phern,
b-detes f tapus;. Ji lydėjo koletu U ,Cambridgei Mass.. / ’ ■
desėtkiĮ autoiųobilių prisigrūdusių Į ’ . ,
minios žmonių. Vertam Žmogui iri ■.. '' f
atatinkamas buvo sutriktas paskuM 
tinis ; patarnavimas. Tešviečia] |j 1 "T>• 1 V1!
mums a. a. Juozo Kovo puikus jo llvjl lGi II
.gyvenimo pavyzdi^—jisai yra sek-j 
tinas kiekvienam lietuviui katuli- į •
M.

t • X

IZ90NARD
I f IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ
’l BER LIVERPOOL ». • .. . , w.
II Ant Didelių, |[ W gi Muviaw tome- ; 
3 Aliejų Vamnų Laivų: j riams yra geriausia proga

... : : 
< įmiĄBu;.spalio 6; tapk, ę g[ Karnos uss apgarsinimus 

įfo i visas mm® iJous tokios: uz puslapį 20
1^1® Mateli dol., Mrt pusinio ią u. ; 
; K*lw&S’ *3 ’Jtab ||viens taei-dalis- puslapio 6

! iŽ&aL»SW** | M, M Pust 6 dol., vienai 
5 iMULVMTAMea, A^t^ANtAiltuiidalis 3 AdminhUa* 
; į B^BNGAKdL | ėijų fui! pihių pagw»i* 
u Taii>afcH«ulifti!lat ispiftuklmui . 5 7. t

- tteslal flatnburftą ant naują alio- BjuiBlUS, JėigU BRltyS netinka- 
j IUis? atmesti.

, *^nai®wwS®mi8‘| ŪizttierMl tolo įntfe 
’' riSm?llJsiitttvel stonai, mk- jĮpasigamuti savo bintų, teik* 
; ®tfe|Us praiieSU ■ “D«toriĮ<’1

i TKK CUNARD STEAM'W I kui” 110 VėlUttl špatlU Ife ūAaUS* -|Url923 iu. Ūasiidmbiri^ i

į fefeDARBiNINKAS” -į 

[36G BroadxvajT. ?
L $o. BmtųkųMtak L

tų kelių žinučių.
• J. Kovas mirė Bayonhė, N. J.,

r kvargoamko rietą. zJo kūnas tųpKkšo. , 
atvežtas tyto«W, Cate« JūrL^ fcokio8 priežasties .to-

-- —*» - • ' " .

L. D. K. S. kaip kiekvienų 
Nuliūdęs draugasĮ metų, taip ir šiemet, Įeis ve

ltinį kalendorių. Kalendorius 
bus 5x8 didumo knygutėje. 

||Bus atspauditita fe tuksen
ti Čiai. • • •’

»

4«

t
* ■*. ■■ m*

■įHlVf' + fril.1'

M

- . . TIKSIUAKELIU
Lietuviai valiuojanti j PUlavį,»ple> 

klą Ma| trečia
^adaltota i aut **i> k B-nif

S. S. POlkOHIA .Spalio 6
&».B8TONIA ....'...17

* '<

H1N-&PELURIS
JUMS PAGELBĖS!

’^'.’kr»tesafe 

' 4-prMkykita. . Hu 
. tifonu

mfcHiilkd. »k*ui- 
ran, ūOWW fctHtįin* 

k čloią»iu!*lgijQ*,k*n- 
X kibančio lt riečiam 

A Atėnų

Xit pUlfctttoTlei-

Titetrii’ 
tori mttų INKARO 
VM ui mjpk 
<ria» Mo' 117»e.

11
r. AD. AICMTKU A CO^ 

IH-1U Stott MA, Mira, N. t
. v

UNIJA ^Bf©a4vav ’

I

L»*

I

Mfo «fc**4*utoo rims. 
■M

ŽAGARĖ, Šiaulių apskr. Onai 
šdltnitė paieško savo brolių Juo
zo1 ii* Praiio- Šiiltų, gj^yenančių A- 
merikoje 12 metų. AnHlicpkit id- 

;. reniu O. ŠultaltČ, <3 Raktuvčs 
«-vė,.N. ŽagarS, Šiaulių apskritas. 
"įlTkUANIA.
/ ■ .' ■ 

/' -. ' - . 1

t

t

< ,

t 
Savaitiniai išplaukimai j 

LIETUVĄ
; NAUJU, SMAGIU IAIVU,

LAIVU, ■
‘ ‘‘O pLTrMBUS’

plriube kteoit kambarių 
lalyftl. Uhilkt pafooytk t HeMB 
mtiuikumftl. Tarankiai uw»t 
p»2 1r ąiovas. - * v

LatvaT 
to arba 
lMWuMla«tna»t,

Morfc

1

4^ t' 5 ?įiqfJS

į.

i

r

t
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pWWKfi
^.*į? i--ArVOG«.

14„JefįHų subatų naktį, įrieš 
įuft^K^-&nt Broądway Jietuv iš* 
|®č4?krantuyėj .plėšiį:^.apiplėšė 
|»įi^&tųvorų daugiau J:ai už 
|^iįkį(|Di,vertės. Tos.krautuvės 
r j^Ytoinkas Jurgis Manįulionis. 
‘ i^Oačioj., krautuvėj ,yra. ic 
r^tf^įĮų$xpiiyS; su auksiniu bį?~ 
■ uiti. Skriaudos vienajn pada- 

Jįe.'ant $300, o kitam apt $2M 
. žinųs.

K
► * 

POLSKO-LITEVSKA 
VECERi. . .“ 1 * •
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M syiltr vietos^ temneheįĘųvų,: 
tai pai.Yčus buvoję. Afųtę di
džiumų Lietuvos mini'steiTų, su 
kitais Kalbėjęs, o paš Galva- 
nauskų ir Sližį net svečiuosna 
buvę, ‘ptivę ir^pąfe bjaurųmsi 
Lietuvoje žmogų klerikalų Vai
lokaitį ir pas jį yisų.yakųrų 
praleidę Palangoje budarhi vi
sų laikų- alkunemįąitrjrnęsįs bu 
žymesniais Lietuvos inteligen
tais ir juo# įįmoldii^ ‘anieriko* 
mška| ^pokerį” lošti. Apgai
lestavo liūdnų Lietuvos dvarų 
likimų. Ilgokai kalbėjo apie 
Lietuvos karininkų keliifes, jų
—------------- i------- —l----

r

K

I *

fA<- 
D •’ • ►«
E
S. f ,m u v «•-y
M. * *r*1
m • į*,* r*» , v *K t, .- \ »
H ‘ o ■* *•.<-

K '’I*olšrofigazlėfos‘,ĖįiryerCo- • •
| >Wtagboshi inioiaJ flARtFORD, CONN;
į itH biiTO parengta vi&arlenė ch0.
K iš Lietuvį Boga- ras p Bružauske veda-,
g kurs prieš į Lietu- mas nenuilstančiai darbuojasi*.
| aiioj]Vasaros laike I9231 m. daug ai-
f wil»£517 gazHojr
g siSgK'advokat.” ' maloniomis dainelėmis. .

k *‘,Ka$ahgi, ^vakarienės jąikas ——.—.—
£ bdto skelbtas 7-tų vai. tai nu- WORCESTER. MASS
| yykau truputį ankščiau. Žmo- . __ __
. nių būrelis jau belankius. Fri-J. ; # Nauja inteligentė. 
' eTnn prie durų. įžiūriu, kad 15 d ruįėlo^gįžo p-15 6.

Maikisi(Mielielsonas) net ni^HVa^lintė iš Šveicarijos. Klės 
lęšįMraudonos spalvos popierais ĮVasiliiitės sugrįžimas į Wor- 
ęf&lnš dabina, gi kabus antsię- cėsterį labai daug reiškia vie- 
iW^kw*0^irkošįveiksiąs lietuviams, nes jinat lankė
riffifonom š4įsom apšviestas. Šveicarijoj ir Franci-

. iT ’ i i • j°3 paskutinius f ketveriuskokiu metus ir tik užbaigus pasirink- 
t^sto, tas LietuvoszHinmo au- tų-mokslo Šakų sugrįžo į savo 
toriua jioftma tokiu raudonu gimtinį miestų; . ’
j^iįiyti? Nejaugi ši vakarle- L ^Sprendžiant iš. veidodr ąbel- 
ifeW tojSi raudonidvašiOjį Skonio, ,pjė-Vasilįutė yra 
ka^spalv'a? .Bet? pastarasis 10? Mo^Ęetoattė. Jmaisa- 
i *v v - • . , _ \ varme nebūtų tokia, kokia ji y-kiaTOrpias atpuolė, kuomet ki- r^itaclien) !jei ,nc jos ?unĮ^į 
*nnje;kam.būry pūiiiačiau tu^e-•'pi^oširdi ir svetinga motiųit‘po
lį suktd^a' nigėrka*' svėČiainš nia'. Juškiene.. . įteiškia, kokis 
^Įderį- bešiaišuojant ' THi čia medis,. tekis ir vaisius. .
matyt nė viėn'raudoni'špūlva 7 Bonia. Juškiene.yna ateivė ir 
Vytaija, :Wt ir jtta/ > 1 nelankius aukštų mokyklų, bet

... • ji supranta, apvertma .mokslo
' - Nusirinkusieji negalėjo atsi- vertę daugiau negu. Iptoš lietu- 
stebŠtį' kam jų Mai'kis su Jur- vės motįnos .tokios pat klesos. 
gjtf.tg mgei-į su nigeritt/atši- Po“ia Mkięnė nė tik savo O- 
fi^t&^-Kaip-1 kėkiusLdyėis><«,*»kla’ 
. r mokias išvadas 4^" universitetų Šveicarijoj, bet įr
*eA sakė, būk td$ mote- Sfmus Alberta^ pernai užbaigė
ryg,.Mirįo’s. vien Maildo. pa-ly^otcester’io klasinę Higli 
inbįslus skaito, tilt moonshin^ų i Sęho’olę ir jau -antri metai Įan- 
teWU virti, o ne vakarienes H Colbey College. Ą^rt-do- 
. . /.u.; . J Albertas jau atsižymėjo^ kai-

.c- / a*‘ v * v."fpo gabus smuikininkas-.: gerkų pagelbon kviesti; bet ki- Į . . ■
! • •< įialaldėsnėmis burnomis, ki- ‘ ,Ir .mokyčiausios galvos vistj

• •□•■•iv . . , . įpmmausia turi pereiti motinos■ išvadas darei, ^n-mQfcykl^ Aišku> kas
’ 'Iptadeda kų nors gerai,, tas ir 

kokio lųpkytojai, tokie ir mo- [užbaigia gerai. Pavyzdingi ir 
kiniair‘; ■ -1. - blogi vaikai yra 'pasekmė jųjų

v;t^^astuomuvAaRe- Polli/jllSMe^ ir visa- 
JPra^ed9f didelė dal^^^ rėmė lietuvius, kė.-

* likosy-(kaip paprastai .keleivi- llė lietuvių vardų - ir stengėsi, 
nes) buvo gerai įsikaušųsi na- kad ir jos vaikai būtų‘verti pa* 
minėsi /Todėl-nešvarių s. < .
polskų keiksmų buvo, apščįai* Į . Svečias

Neviackas buvo vedėju. Be '
kitį-persUtė Ulbėti brooidy- , MAYNARD, MASS. ■ 
nietį Pbškų,‘I)r 'Mykdlaitį. Pa-[ * Čia yra lietuvių kolonija. Čia 
stara&is pakompliinentavęs Ba- [galima rastHietuvių kurie jau 
gočių pareiškė, jogais dabar e- p5 metai kaip gyveną, bet apie 
^'.prikimštas žmmfcmp skb Amerikos lietuviams Wa 
todis bei kilbasas. Galop kak F“ ^^HUo

lf Morifagočius. Pradėjo ptįras. f “. »h ««*«•
’ tai, save girdamasis: Kaip ps kSaul? m čia jokbj draugijų 
: pasųžierįų.yažiavo 8,000 nėra ir jokių pairti jų nėra, tilį
j- &^tį«uvu į^CliupeĄ^iL tėte- [viena munšauuėnų' partija gė-a 
Igįafųvęs valdžiai, kad jiems rai gyvuoją, prie kutįos beveik 

i prišįįstų Lietuvos vėliavų, bet -—r* ****•*•—* * * - ■

^risinntę mažiukę., tai. jo moį^- 
į lĮff. pasiuvusi didėlę, kurių pa- » 
įkabinę .aut pryšakinio laivo 
ątieho įvažiuodami ,į Klatpedų.11

į 5hdpgii kaip jis-priltalbėjęs lak r 
‘ ’yo«Kįpitonui išpumpųėtį iŠ ląb 

Vo( įąnčtenį,.. .tuomet laivas Įš’- 
h ‘Mę^aukštaj ant vandens ir iš- Į . /
į labai dideli^ Klaįpėdjš- Į 
| kM ^tnatę.Mi^(15 mailių; .ir M 
į kaip skruzdėlės,- apie 20,000 su-1 ‘ ‘ ‘ 

jų pašitiktĮj ^-Pačioje Oe- P 
£ buvęs Saugėly vietų, ir Į \ 
L 'iHu dan^Ku kai- j.

t* * . ’ ■ J * -%■ * it f. m* -Mt~ -» z - >

... ’ *4~.-

■ . L..

J -. • •

iisiVV guzikus ir tį. ’ Ant galo 
visgi pripe,žįno, noųs Lietuva 
ir yra Krikščionių. Demokratų 
rankoj bet jie Resų tokie hąi* 
sūs, kaip pirmiau manęs, ir vi* 
si dirbu dėl Lietuvos labo ir e- 
sų, gerų norų. Taipgi, kad Lie
tuvoje esanti/10 kartų geresne 
tvarka negu kad jis tikė jęs^ 
kad busianti.

. Jam kalbant kaikųrie jo. į- 
kaušę* draugai nuolat atsiliep- 
davo savo pastabas darydami. 
Publika • p&idejb,. skirstytis 
pirm negu kalbų baigė.

Buvęs.
------------ ---- ---------------

greičiausia gulima. <Susirinki- 
mas pasibaigė rimtai ir perse
kiojantis jaunimai mūsų’ vadų, 
bandys laikyti savd*:pbžjcijas* *

Svečiai.
Per Darbininkų šventę ap

lankė mūsų kolonijų iš Amster- 
dam’o p-Iės Kisielaite ir Žu
kauskaitė. Teko su viešniom 
pasikalbėti,ir išgirsti apie am- 
sterdamiečių veikimų. Malonu 
buvo ir klausyti, ’ kad- amsfer- 
damiečiai taip puikiai gyvuoja. 
Viešnios labai apgailestavo kad 
mūsų veikimas taip sugriuvęs 
ir viskas betvarkėje. Garbė 
amsterdamiečiams įr jų klebo
nui gerb; ktm. 
kad taip gražiai 
jaunimų.

.'■M-.i ijt.i. .i... J... \ I LĮįi»^.1 jI-L H  ■ ■ .... i

I • J. L. PAŠAKARNIS, 0. 0. j 
g ’ ’ AKIĘF ŠPECIĄMŠTAS
g Bersikratistęs į nuosavus namus—naujo ofiso
S ’ z adresas;g 447BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
g Tarpe F ir Dbrchester Streets.
S - . . • ' •
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DR. A. J. GODMAN
(GUMAŪ3KAS)

DANTISTĄ. Si
. • • . :

TeL Brockton 5112-^W, 
(Kampas Broail Street)

705 MainSL, MonteUo, Masi.

b
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Židanayičmi, 
tvarko savo ■f

Reporteris.

i 

r 

v>

. f*

e

»»

>
1$

i

= gam^tti,: todėl ‘ if reikėję

W e
s

..

K

u

•?'
v

į

i

s

visi ir priklauso, išskiriant, tik 
keletu žmonių.

Šis miestelis guli 29 mailių į, 
šiaur-vakarius nuo Bostono. 
Čia tik viena tėra dirbtuvė au- 
dinyčia, kur visa miestelio dar- 
bininkai ir ' dirba. Uždarbiai 
nemaži, dirba 4& valandas į 
savaitę,. Uždirba nuo 20 iki 50 
dolerių ant. savaitės. Darbai 
nesunkūs. ' Tik; bosai labai su 
užriestomis nosimis. Mat ka
dangi viena tik dirbtuve ant vi
so miestuke, tai nuo boso ma
lonės ir tavo gyvenimas pri
klauso šiame miestelyj. .

■ Pakeleivis,
-K t ■

v

'r

LAWRENCE, MASS. '

Čia tai vilnų išdirbystės cen
tras. • Tai yra didelės vilnų 
dirbtuvės, kurios šitioiii ’ laiku 
beveik visos ma&ai dirba: po 
3-4 dienas, į savaitę. . Lietuvių/ 
taip-gi didelis yra skaičius su 
daug partijų ir dvięm tikėji
mais: Rymo Katalikų ir Neza- 
ležninkų./ Veikimas lietuviij y- 
ra didelis visur,,, Katalikai 
naujų mūro bažnyčių stato, bol
ševikai pas svetimas bobas ei
na. 1 Vienas bolševikėlis .b.uvo 
suareštuotas aiž -svetimoterystė 
ir nugabentas. kalėjinman^ . iš 
kur paskiau turėjo- prieš1 teisė
jų išduoti rokundų sumneiiiės. 
Kezaležninkai gi su sayo' kuni
gu pro šukę munšainę 'sriau
bia*. Man pačiam teko matyti 
kaip jįj, kunigas pas vienų lietu
vį krautuvėj už.aisbaksio su sa
vo, trimis parapijonajs’ sutūpę 
ragavo naminės. Iš karto para- 
pijonai .klebonu titulavo, bet 
Vėliaus jau vienas, antrų pradė
jo draugais vadinti.

Tautininkų, cicilistų ir kito
kių paibelių čia. yra. Bet jie 
visi susispietę po’ Šleinio skver
nu ir juos visus vietoj lietu
viai vadina vienu vardu: gele
žiniais. Iš kokio atžvilgio jiems 
vienas tas vardas pritaikytas,, 
tai man, neteko sužinoti.

Pakeleivis.
■<————p-----------------

r PATERSON, N. J.

L. Vyčių susirinkimas..

Nors mūsų kuopa visų sle
giama ir ignoruojama, * net ir 
tų, kurie buvo didžiausi priete- 
liąi, bet vi s-gi męs vilties ne
prarandame, ir laikomės. 13 d. 
mgp. įvyko susirinkimas, ku
riame narių mažai atsilankė, 
bet visi energingai dalykus 
svarstė. Nutarta rengti vaka
rėlis šR.t prpgran5ų ir pakviesti 
kitų kolonijų vyčius.

Nutarta, statyti veikalu, kaip 
—r-. J.’

(

'«■

DETROIT, MICH.
f

U * - ' ■

biftių Įstaigų Tarnautojų Pr, 
Sąjungos Centro Valdybos de
legacija kreipėsi*į.p. Finansų' 
Ministerį, prašydama išduoti 
Kauno Valstybinių Įstaigų Tar
nautojų Koopęraįyvui be ypa
tingų .garantijų paskolų sumo
je 60,000 litų, bet p, Finansų 
Minisįėris' sutiko išduoti be -y-t* 
patingų -garantijų paskolų su
moje 20,000 .1itų* trims mene-

. siams ir pažadėjo, reikalui e- ■ 
Fordas moka $6 dienoj pa- sant, paskolos grųžinimo ter- 

prastam darbininkui ttž S Vaidminu atidėti ir; kbperatyviii 
c arba. ŠįandieU ldekviename ^rasipletus išduoti kitų, didės-', 
■cainpely po visų Ąmerikų tar- nios sufnos, paskolų!. . 1 
pe darbininkų tik ir kalbama 
apie Fordų kaip aplinlUkoki 
dievaitį, kaipo didelį darbiniu- > 
!<ų prietelį, kad už tiek ma
ža darbo b tiek daug mokama 
darbininkams. Tas. tiesa, kad 

1 kordas moka 75 centus į valau-' 
dų paprastam darbininkui ir 
dirba 8 vai. dienoj.. Kas per 
savaitę padaro 48 vaL darbo ir 
36 dolerius inokesties, Bet aš 
nežinau ar (žhiogus galėtų sun
kiau dirbti' kaip, pas Fordų 
žmonės yra. priversti dirbti.

Nors pas Fordų tūkstančiai* 
žmonių dirba, bet nei vieno nė
ra užmiršta, visi, dirba, storo ju
si per visų dienų, neturėdami, 
laiko nei prakaito nusišluosty
ti nuo* savo veido. t

* • . Pakeleivis.

i

• *
—Palietus-gaujai-besisteigian
čių kopertyvų. kreditavimo 
klausimų, p, Pihansų. Ministe- 
ris irgi pažadėjo jiems suteik
ti paskolos. ' ' .

REKORDAS. 7

YORK. Laivas Ma- 
jestic padare naujų rekordų. Iš 
New Yorko į Soųthampton at
plaukę per penkias dienas, 11 
valandų-ir 13 minutų. Betai 
taip greitai sekdavosi tam lai
vui plaukti.’.; ’

Šituo laivu plaukė Lietuvoj 
atstovas Čarneckis.

•__ s ’■

Amerikoj karinės 'eskadros 
vadas admirolas p, Andrews, 
paviešėjęs Kaune pusantros, 
dienos, rugsėjo 5 d; 5 v. 10 min. 
su savo palydovais išvažiavo 
'Berlynan. Iš ten vyks į laivų 
“Pittsburg” ir grįž Amerikon. 
Nenorėdama s prifešiiitis Santar
vės. nusistatymui,' Klaipėdon 
aivas neužsuks.

' > ______ 4
tf
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GEORGE H. SHiaūS
ADVOKATAS 

311-812 014 South luūdlng
294 Washlngton Street 

BOSTON, MASS., i
Valandos: 9 A. M. iki 5:80 P. M. 

Gyvenimo vieta ..
10 Wi«thbop Stbktt, East Bobtoje 

TeL Kast Boston-152—J* 
Tel.Main 2483

r

®©$©$®®©$©$©®©©©®©®©®®s®©«

J. MAC DONELL, M. D. |
SelMa (rBaitivUML

Oruo Valamdob: $
BytalN Iki 9 vai. Po pietą nvg I—1.g 

Vakarais nuo 0 iki 9. g
6H Broadway, So, Borfen. jį

TeL Be. Boiton 270 8 ?)

• ę

ŠAMPANASžŠŲRONtjbSE

PARYŽIDŠi-Pranciizai pa
darė; naujų išradimų. Dirbdi- 
,na amerikonams l&ūrOąūs, ku- 
riij trinkelės, pripildomos šam
panu. Tais žiūronais įsmuge-- 
liuobama šampanas Amerikoj.

REIKALINGAS BU6ĖRYS..
‘kuris butų susipažinęs su anglų' kalba. 
Darbas yra aiit visados ir valandos 
trumpos. Dęl platesnių informacijų 
kreipk its pas-: .

IV. PAULAUSKAS,
314 E. Elgliiftį St., . So. Boston, .Mass. 

' Te*l. Š. B. 3335—M.’ • '
5h _ •

PARSIDUODA PIGIAI
OITY POINT’E, 4-rių šeimynų, 

18 kambariu, kampinis namas par- 
siduodą pigiai. Kiekvienai šeimy- 
nai. atskiros durys. Šis namas sto
vi pačiame psijūry ir neša gerų 
pelnų. ■*/

3 šeimynų, 11 kambarių, su kal
kiniais įtaisymais. Kaina $4,500.

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

Tel. S. B. 0770
arba 308 E. 9-t/h St., So. Boston.

Tel. S, B. 1696.
-if • *

PARDAVIMUI Teivksbųry Centre, 
4^ mailės nuo Lovvell, ties Loįvell- 
Reading-Boston'karo Unija, dviejų šei
mynų namas.. Geri 4 ir o kąinbariai ir 
didelio atike kambarys. Didėlis tvar
tas angliams ir malkai. Saulėti kam
bariai, % akro geros žemes, 1 vištiny- 
čia, garažius. Pigiai: $3,509:00.’ Rašy
kite angliškai. UAMES E. .LYNCH, 21 
Harvard St., Lowėll, Mass. • (2)

. ......... . n.i — -•■'■■i.p.ii i~ , , J * ,*
PARSIDUODA NAMAS 4-IŲ 
ŠEIMYNŲ IR KRAUTUVĖ 

su Vlskuom,': kas nori, gali tuojitus 
ikrąuątytis ir . daryti krautuvėje biznį. 
Biznio mėn. padaroma virš $1,800,00. 
Geras pelnas nuo rendauninkų. Tik
tais, 18 mailių nuo Bostono, Savinin
kus žada1 X’ažiiioti Vokietijon svarbiais 
reikalais. E. P. NĖAFSEY CO., 294. 
IVashington. S t., Boston,. Telef.‘1252 
Congress.-10G Main St.» Brockton. Tol. 
314 arba VTiitmnn 23—31. . (29)'' '; 9

— Rugpiūeio 26 d. čia buvo 
atvykęs L. Kop. Sąjungos, ■Vil- 

■ taviškio skyriaus, instrukto
rius A. Taniąšiūnas ■ ir viešai 
kalbėjo apie kooperacijų. Jo 
prakalbos klausėsi di'diliulė mi
nia žmonių.

Lietuvos Žemės ūkio koope-' 
ratyvų sųjunga Kaune gavo, ši
tokių telegramų: “Sugrįždami 
Latvijon, išreiškiame visiems 
■Lietuvos kooperatoriams šir
dingiausių padėkų už malonų 
priėmimų. Geriausio pasiseki
mo ateities darbe! Latvijosko- 
operatorių ekskursija,”

Kreditas valstybes tarnauto-, 
jų sąjungos kooperatyvui, š. 
m. rugpiūčio' mėn, 30 d. Valšty-

VIENINTfiLIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS
visokių žolių, šaknų, žiedų ir tt.

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

Puplaiškių- pakelis 35c* arbą 6 už $1.75, 
Trukžolių-30c. pakutis arba 6 už $1.40.

Žolčs sutaisytos nuo nervų, lšgąsties, 
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— ?t.00.

Mostisr gydanti visokius niežulius Ir 
-odos išbėrimus, dežutS $2.50.

Drukuoti laiškai tčvynčn rašyti, tr»- 
įlnas 65c. • • . .

"Viskas buna su prlsiuntlmo kaštalA

M. ZUKAITIS,
449 Hudson Ave., Rocheštar, N. Y

NAMAI-MORGIČIAI
Parduodu namus ir parūpinu 

mortgičius. Visais pirkimo, par
davimo ir įvairiais kitais reika- 

’ lais-kreipkitės pas manę.
/ ‘ **• į

A. FKNEIŽYS,
494 Broadway, So. Boston, Mass 

' Tel. S. B. 0770
i . •

■ t

r LINIJA 'Nev-^rk.NYL
SeU IFTIIVŽ^

I
 ■ TeL So. BoBton B2B

U1TUVYB DANTISTAS

DR. H. V. CASPER
_> (KASPARAVIČIUS)' 

Laikinai perkėLė ofise po Ko.
425 Bboadway, So. Bobtom, HaM.
----------- OfitaVulandoti--------  
Nno 10 Iki 12:30 ryte ir .MO 1:10 

iki fl Ir nuo 6:80 iki 9 t. vak, 
OtthaM uždarytas subatoe vakarai!

• Ir nedaliomis.
8©®®®©

lt Metų South Bostoną 

DR, H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
■99* W. BROADWAT 

VALANDOS; Nuo 9 r.lkl 7 v. vak.

į TeL So. Boaton 2488 |

DR. LC. LANDŽIUSI
i LLHTUVIS GYDYTOJAM IR | 
Į CHIRURGAS. |
I 60ė BR0ADWAY, | 
! BOUTH BOSTON, MASE |

I (KampasGStlrBroadway7;-® 
! VALANDOS !* 9—11, 2—4, 7—9 E

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

'BOSTON,MASS.

PIRMININKAS — Vincas Zaleekai,
81 Mercer St., So. Boston, MUM ' 

VTCE-PIRM. — Antanas Rąstelis,, t ,
146 Bowen St., So. Boston, Mass, 

PROT. RAšT. — Antanas Macejunas,
450 E. 7-tb St, So. Boston, MUm. 

FIN, RAST, — Juozapas Vlnkevlčlns,
906 E. B’way, So. Boston,* Mass. 

KASIERIUS — Audrius Zalieękas,
307 E. 9-th St., So. Bostonu Mass, 

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

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmą nedėt 
dieni kiekvieno mčneslo po No. 094 
IVashington St, Boston, Mass., U-tą ▼« 
vakare. Ateidami drauge ir naują na* 
rių su savim atsiveskite prie musą dr* 
jos prirašyti, : " • -

iM

MAŽI—DIDESNI-DĮKELI

MB?(fcĮNę>Gpia turi daugiau anglies svar- 
y- ; HausĮos kuro dalies.

turi mažiau pėlenųr nereL 
; ; : kia valymo.

- IMtKhMiCĮlCęm* Ugiau . laiko -ir negadina

New England Coke
11J D1V0NSHIRE ST, BOStOK, MASS.

“ ‘ TĖLĖFONAI^, -2723

VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR ® 

l TIESIU KELIU .
Lietuviai važiuojanti į Pillavą ąplen- 

Ida lenką juostą (koridorą). Vlsa trečia kle> 
Z su padal inta į kambarius ant 2-jų, 4-rlą ir 8-nlą 

lovą. . >
KaZedą ZŠplawfcfmaZ4

S, S, POLONIA Spalio 6
f S. S. ESTONIA .Spalio 17
115 New Yotko ir Bostono Į Hamburgą 8103.50, 

Į Pllllnvą $106.50, | Ltbavą ar Memeli 107.— 
A Ifi Boatotiu t New Yorką per Fall Rlver Liniją.

Kreipkitės nrle vietiniu agentu.

Su gyvuliais, padarais ir viskui ko tik 
reikia. Stok iv’ gyvenk ir imk pinigus. 
Nauja stuba su porėtais, visos kieto 
medžio grindis, 5 ruknai jrengtl iv 4 
dflr-neį garu šildomu. Stuboį vanduo 
čysto bėgančio šaltinio (ųfesibaigian- 
tiš.); Tvartas labai gevas iysu skiepu, 
kuriame laikoma dabar apie 2a karvės. 
3 arkliu, 5 kiaulės ir t. p. Ir. gana 
dėl aiek gyvulių sudėt pašarui vietos. 
Apskrita šito įtalpos 75 toną, naujas 
malkruimls su cemantinlu "aisbakslu” 
padlage; didelė iediiunė; vištinlnkas 
llel 300 vištų; geros Šėtos dėl sudėjimo 
padarų ir k. d. žemės 85 akrai, ge
riausios visoje aptellnkėje, puse tos že
mes dirbama dėl karnų, žolės, ir t, k„ 
antra, pusė — ganykla, medžiai ir gi
ria., šita fųrnią stovi ant Statę Road, 
1 nuiilė nuo miesto 15,000 gyventojų, 
kuriame yra mokyklos ,higli schoole, 
bažnyčios visokių tautų iv tikybų ; yra 
ir lietuvišku mąkykla ir bažnyčia. Petį- 
levojmne pienu, patįs o prie pieno, par
duodi ką tik turi, gaudamas aukščiau
sią prekę, nes neveik mokės ekspresui, 
iries- pats pnędUodL Gražus soQas, iš ku
rio yra lueigų $1,000 į metus. IŠ pie
no inelgų ant dienos apie $20. Dabar 
ląuką darbai kaip Ir apdirbti iv Viskas 
suvalyta, pašaro pilna. Iš priežasties 
kito biznio, priverstas^ .esu parduot už 
pigiausią prekę — $11,000, jei pasitai
kytą Žmogus apsipažinęs su farmoiu 
Lietuvoj iu‘ Amerikoj ir sali įnešt 
000. u kitus ant lengviausių išmokės- 
čių. Linktų pnsluaudott Šią (gražia pro- 
ga. Unksmių ir sveiku gyvenimu ant 
šviežio oro ir bNt ant savęs ponu, o ne
laukt Šiekų Ir bado laikų* Adresuokite . 
Šitaip t ,

ANTANAS- OREN'rAS* 
Petetsham Roadj. .. Ątliol, Mass.

i T

«=
t

PardttVlmąl .pab Jūsų Krautuvininką - - Penkių kokyblą
KLAUSK GELTONO SU ‘RAUDONA JUOSTELE PAIKIO

• toAGL® PKNOffi%^^§rNBiW YORK

IV. JONO EV, BL. PAAELPINES 
DRAUGYSTES VALDYBOS

ADRESAI. ‘
- * • .

PIRMININKAS — J, L* Petrauskaa,
• . 250 Gold St., So. Boston, Mass. 
V10E-PIRM. — Kazys Aiąbrozas,

492 Ę. kth St., So., Bdston, Man* 

PROT. RAST. — Julius Savickas,
111 Bovren St., So. Boston, Mana 

F1N. RAŠTININKAS — J. Švagždys,
171 V* č-th St, So. Boston, Maaa, 

KASIERJUS — A. Naudžiūnai,
885 E. Broadway, S. Boston, Maaa, 

MARŠALKA —J. Zalkia,
.7 Winfleld St, So. Boston, Maga. \ 

Draugija laiko susirinkimui kas trečia 
neųoidlenj kiekvieno mėnesio, 2-ra vai. 
po pietą iv>. Petrą parapijos salėj, 49S 
EL Ssventb St. South Boeton, Man,

ŠV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
HARTFORD, UONNECTIOUT 

VALDYBOS ADRESAL
1 *

Eizb. Mlelnlkienė, pirmininkė, > /
44 Cedar St., Hartford, Conn.

O. Labickienė, vice-pirmlninkė,
<00 Sheldon Street, Hartford, Conn,

P. Labickienė, iždininkė,
44 Madlson St., Hartford, Conn. 

Marijona Katkauskaitė, fin. raštlnlnkfl,
16 „Atlantic St., Ha.rtford.Oonn, 

R. Pundzienė, proK raštininkė,
19 Vrakott St., Hartford, Conn, 

’Sioi draugijos susirinkimai būna ko 
antra nedėldlepl kiekvieną mSneala 
bažnytinėje salėje.

AV. KAZIMIERO B. K. DR-JO» , 
SOUTH BOSTOM, MASS. 
VALDYBOS ANTRAJAI

PIRMININKAS — VL Paulanikas,. 3i4u S’tn st Tol. so. b; 3335—m. •. 
VICE-PIRM. —J. Jaruša, ,

440 E. 6-th St. So- Boston, MaM 
PROT. RAšT. — A. Janušonis, 

1426Columbla Kd.» & Boston, Maa* 
FIN. RAŠT, — Kiškis,

428 H, 8-th St, So. Boiton, km / 
UDINTN^AS ^ L. švagMls, *

111 Bowen St, M Boeton, Mase, 
TVARKDARtS P. Laučiai,

893 B, Fifth St, S<x Boitoių Mm 
DRAUGIJOS anraSas reikale — ‘

806 Broadway, Sd.-Boeton, Masę, 
Draugija savo suairlnklains laiką M 
nedėldlenj kiekvieno mėnealol-mj. vai 
po pietą, parapijos •vetalnžj, .492 R

ROCHESTĘR, N. Y., Real Esta
is. Ant pardavimo naujas mūri
nis namas netoli lietuvių bažny 
čios; neša gerą vende, prieg tam 
labai tinkamoje įjotoje lietuviui 
dėl bite kokio biznio. Rochostem 
yra. nauja lietuvių koIionijnh'Ma 
yra gera proga dėl lietuvio aptio- 
koriaus ar kitokio vertelgos.. At. 
sišaukite pas: . ' ~

. JUOZU RIOKĮ,
583 Hudson Avė.,Rochestėr,

■ v. ” -■
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