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, MįnĮįlif lĮ MM JDW JU
aukot ir puriiffirtfcnM dėl katali
ku fpMĮdoa luitiprinfano boa ma- 
lonaanki Dievui Ir pažUi Balny- 
Mai, fr imon&na naudlngcania, 
ntgu pirkimai bažnytinių pildą ir 
net nagu bažnytines apeigos/ Pa
kol to nesupras viri katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti gpaudoi 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčiai 
rimtybei ir pajėgoms, žmonių 
Vgdai, pirmiausia gt kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

i
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pie bažnyčią statosi keletas di
dokų muro painų. Gatvių grin
dinys baisus. Per tokį bruką 
važiuoti*— daug sveikatos kai- 
nuo ja. Gatvių parašai bejška- 
bos, kaip visuose, musų mieste
liuose, nepąkenč^am'L.. Tenka 
pastebėti tokius šedevrus, kaip 
kad Turgovietė, g-vė, Polangos 
ir tt., arba jokia iškaba “ Odas 
Ir kali lūs supirkėffksJfaitxunas ’

■ r y

Kontrabanda iš Vilnijos.
- Širvintų apylinkėje, Ukmer
gės Apskr. paskutinias -laikais 
-prąši’dėjo ganą keista kontra
banda -r- gabenimas per liniją 
iš Vilnijos pabūgusių pirmiau 
iš Lietuvos dvąrininkų. Žmo
nės- pasakoja, kad širvintuose 
esanti tam tikra agentūrai ku
ri iš tos kontrabandos turinti 
ne ■maža pelno. ’’ ,

Pasitaiko matyti BjryĮi^ų a- 

staiga s, o jani grįžus į Birvin- 
tus tuoj per liniją persirita len- 
kas-dfairininkas. Tų dvarinin
kų musų pusėj atsirado jau 
geTas būrelis, o kiti anapus li
nijos laukia savo eilės.. « -

J *•
«S9 \

WENT VAGYSTĖ, 
4 r

FRW-6NT, Neb; — Du ay- 
kių katalikų kapinėse, padaryta 
barbariški darbai.'Naktį būriai 
pabaldų kąpinesę lau$F me
džius, griovė Į^nunldiisf gadi
no kapus, daužė stovyląs,.

Policija pasiryžo daryti tyri
nėjimus, o. katalikųvisuomenė 
ketina rengti p^šipiktlninmi

■■ ................. : - - -....... ■-------------- t

PRIŽIŪRĖS SVEI1UTĄ, 
(T.EVELAN1), ()hi«.>— Pa

rapijinių mokyklų vaikų sveF . 
katą prižiūrės tie patys; dakta
rai, kurie viešųjų mokyklų vąi: į 
kus prilž'iūiri» Vaikų sveikatom 
prižiūrėjimas • miestui jatseįųa 
$125.000 per metus. Ikšiol mies
tas dėl lėšų stokos negalėjo ap» 
Imti parapijiniųmokyld.ų  ̂Mies
tas prižiūrės parapijinių, mo
kyklų vaikų sveikatą tol, kol 
tų mokyklų vedėjai ir ųžlaiky- 
tojai to pageidaus.

PAŠVENTINO NAMUS. ‘ 
' INDIA^OPOLIŠ, Inil. — Šv. 

T^vcr įMegatas vieši pas vys
kupą Cbartrand., Delegatas 
Terre Haute’oj pašventino du 
nauju narnu
Marv-of-the - W ods.<«>

4 ■

PRIEŠ ATEIVYB?.
SAN FRANCISCO, Gal.

American Legion suVaži-avimė 
Darbo sekretorius Pavis karš- 
tai kalbėjo prieš ateivybę. Sa
kė, kąd reikią rūpestingai si
joti ateivius, o jei to nedaro
ma, tat. reikią, visai uždarytį 
duris ateivybei. Aiškino, kad 
šmugeliavimas ateivių į Suv.

Sako, kad šitam šmugeliui pa
naudojama net orlaiviai 

Sekretorius sako, kad kiek
vienas imigrantas jo tėvynėj 
tūrį būti pilnai išekzaminuotas. 
Netinkamiems ateiviams netu
ri būti duota vižą, kad iŠ Ame
rikos uostų nebūtų reikalo grą
žinti netinkamų ateivių. To
liau sakė, kad Amerike atei
vius reikią' Registruoti. Kas 
pėnki metai juos ištirti ar teisė
tu. būdu jis atvykęs. Įšmuge- 

v HuotUs ateivius reikėtų depor
tuotų Tas parėdymas atimtų 
norą neteisėtai veikti Ameri
kon. Dabar esą aprokuota, 

neteisėtu būdų įsįbriauja 
įliįv. Valstijas nuo 100 iki 1 

000 ateivių dienoj.
’ Sekretorius sakė’, kadį Ame

riką įleisti tik tokius,. kurie siu 
tinką čia tapti piliečiais, iš
mokti- angliškai, priimti Ame
rikos idealus, papročius ir ku
rie galėtų pakelti šios šalies ci- 
vilizaęiją.

IŠMETĖ FOŠTERĮ.

’ CHICAGO. — Illinois valsti
jos Darbo Federacija išmetė 
garsųjį bolševikuojančio gaiva
lo vadą Fosterį. Tą padarė for
maliame susirinkime. Federa
cijos viėe-prezidentas Nelson 
pasakė Fosteriui: “Tamsta, už
tektinai ardei mūsų organizaci- 

. ją iš Vidaus. Sudraskyk dabar 
savo narystės kortelę ir eik

* prieš mus veikti iš lauko:” Su
sirinkusieji rankų plojimu pa
tvirtino tą pasakymą. 1

Victo'r Olandei’ Federacijos 
finansų sekretorius pasakė: 
“Visi milijonai kapitalistų- iš
leisti darbininkų judėjimui 
smaugti nepadarė tiek blėdies, 
kaip vienas Foster kad padarė. 
Fosterio Švietimo Lygos tiks
las yra ardyto dawni'hkų viė- 

nyH*1 T •
• Ir taip Fosteris/- raudonųjų

vącUs, išbrauktas iš Federaci
jos. '

■■■> J» h’ i I

DU PASMERKIMU.

_ j SAN FRANCISCO.-—Amer- 
icaii Legion suvažiavimas išne
šė dvi rezoliucijas. - Vienoj pa- 
Smerkė franėūzų įsiveržimą į

♦ Vokietijos Ruhrą, o antrą pa
smerkiančią Ku Klūx Klaną.
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RUSIJA BIAURIAUSIA 
• ŠALIS.

♦ ♦

BERLIN. — Little Molley 
Steimer, kuri kaipo anarkistė 
buvo deportūota Rusijon' .1921 
m, dabar atsidūrė Vokietijon. 
Ji Rusijoj kalejinūiose buvo 
pūdoma per tris metus. Paga
lios ji buvo paleista, kai pasi-

negrįžti. Ji sakė, -kad Rusi jo j 
cerkves, vienuolynai, - mokyk
los ir kitokie vieši namai pa
versti kalėjimais invisi esą pri
grūsti politiškų kalinių. Molly 
apie bolševikus šitaip pasakė :

^Bolševikai yra bjauresni, 
negu kapitalistai, kokie tik 
ant žemės yra • gyvenę ir aš 
džiaugiuos kad aš iš jiį uaigų iš- 
trūkam Sakė, kad dabar''atsi
gavus sverianti 76 svarus, bet 
Rusijoj i s vėrus daug mažiau.

ĮTARIA TEISĖJĄ.

SCHENECTADY, N. Y. — 
Teisėjas Jolin MčMullen įtar
tas kyšių. siūlyme. Vienam 
kandidatui į miesto tarybinin- 
kus jis siūlė $12,000, jei jis at
sisakys nuo kandidatūros .

■» • .

r .' 1 r

ATSKILO NUO BERLINO.

Al.V. LAA.’HAI’IU.LK-.Pu. 
reinio respublika tapo paskelb
ta, Viešieji namai tapo pa
puošti vėliavomis su žalia, bal
ta ir raudotia spalroniis. Pro- 

reinio respublika . norinti gy
venti taikoje su visais kaimy
nais. Nuo Berlino valdžios at
simetanti del^ė, kad ji Parei
ni*) gyventojus įvedus, į vargą.' 
ir skurdą. ,.

■ ■ - ■■■■■■■ k- <■

—BATŽUDYSTĖR DIDĖJA,

KOliLNA VVbl^ietija.—Vo
kietijoj patžudystė labai didė
ja. 1920 m. patžudysčių buvo 
129, o per įirmus-tris mėne
sius 1922 metų patžudysčhį jau

vyrų ir 72 nioteri. Reiškia pat
žudystė pasitrigubino. Žudo
si tie,, kurie gyvendavo.iš in- 
vestmentų -^bą iš pensijų,’ Ka
dangi maikė smuko, tai iš tų 
šaltinių gaunamos Įneigos .ma
žėjo ir pagalios į- niekus virto.
Todėl iš nusiminimo toki* ir žu
dosi/ -R *

ATVAŽIUOJA VOKIEČIAI.
. . ’ —:—■'
NE W YORK,—Amerikon at

vyksta 12 garsių artistų,’ Kris
taus kančios lošėjų.. Jie Vo
kietijoj tieste -Oberammergąn 
vaidindavo nuo senai su nesvie
tišku pasisekimu Kristaus kan
čią. Dabar jiė'.Amerike-.yai- 
dins. '

5

tf

REIKALAUJA GRIAUTI 
NAMUS.

AVASHINCTON.—Turtinin- 
<ai reikalauja, Įsad valdžia su
griautų namus karo metu pa
statytus. Tada jie buvo reika
lingi bfisams.. Po karo keletas 
tokių naipų* paversti į hotelius, 
kuriuos valdžia užlaiko ir kur 
daug -valdininkų pigiai pragy
vena. Tas namų savininkams 
nepatinka ir todėl .kelia balsų 
prieš valdžią.

PAVOGS kariuomenę. . 
’ 1 ' * - " , 'r *,

MUIMCIL—Bavarijos val
džią .pavogė 12,000BerlinOival- 
džios kareivių. Tie kareiviai 
buvo išdalyti po įvairias vietas 
Bavarijoj palaikyti tą šalį po 
Berlino valdžia. Prez. Ebert 
buvo pakeitęs tų kareivių va
dą. Bet Bavarijos militarinis 
diktatorius nėpripažino< naujo
jo va^o 'ir pats pasiskelbė tos 
kariuomėiiės vadu ir liepė ka
reivius prisiekti jam ištikimy
bę. ' : . ' • '

Vokieti ja susideda iš atritirų 
valstijų taip,, kaipir Suv. Vals; 
tijos. Bavarija yra viena to
kių Vokietijos valstijų. Tarp 
bavarų yra judėjimas atsimes
ti nuo Berlino valdžios ir gy
venti neprigmlmingai.

ŠALTAI IŠKLAUSĖ.
: MANILA, Filipinų salos.— 
Filipinų- salų legišlatūva ramiai 
išldąu^ė gen.-gub. WoocVo pra
nešimą. Atstovai išklausę nei 
užgyrimo, nei priešingumo, nei 
išreiškė. •

KIBK TOMNAMŲ.
Amerikos Darbo Federacija 

_1W in; turėjo narių 1,465,800, 
o šiemet tos'orgabizacijos su-

KOOPERACIJA KANADOJ?

: Kanadųs kooperatyvų Sąjun
ga skelbia atskaitas pereitų 

metiu Atskaitos-apima 13 ko
operatyvų, kurie centrui at
siuntė atskaitas. Tos koopera
cijos narių turėjo 1921 m.' 5,- 
919, o 1922 m. turėjo 6.552. Pri
dedant milžiniškąorganizaciją 
United Grain Growers padaro 
42,300 kooperatorių.

Minėtos 13. kooporacijų per
nai biznio darė už $2,166,196.

k

KAIP GELBĖSIU

. VARŠAVA. Finansų mi- 
nisteris Kucharšld Seime1 kal
bėjo lipte finansų pagerinimą. 
Jis patarė seimui dešimt sykių 
padidinti ūkininkų mokesčius 
ir šiaip kitus mokesčius pakel
ti. Toliau sake, kad reikią pa
leisti 16,000 valdininkų,- panai
kinti dvi ministerijas, pertvar
kyti geležinkelius su svetiimi
šalių- kapitalo pagėlba. SąkK ' 
kad šitos reformos, būsiančios

_ prieaušriu naujos’ finansinės

LAIMĖJO AMERIKOS 
ARKLYS.

' NEW’ YORK. — Amerikos 
arklys [sukirto1 Anglijos arklį. 
Buvo lenktynės Anglijos ir Ar 
merikos arklių pereiną subatą. 
Reikėjd arkliam bėgti jceliu, 
kur iki kelių buvo purvo. 
Klampojo purvinės pusantros 
mailios. Lenktynių žiūrėti bu
vo susirinkę 65,000 žmonių. 
Laižybos buvo padarytos ant 
$iooįoo.

SUTARĖ BENDRAI 
v VEIKTI,

AVASHINGTON. — Guber- 
hatorių suvažiavimas proliibi- 
cijos vykiniino klausime sutąrė 
priimti prez. Coolidge’o pienų. 
Sutarė,’ kad Wasliingtonę val
džią bendrai veiktų su valstijų 
valdžiomis. Be kitko nutarta 
aiškinti vaikams apie blėdį1 
iiiunšaino. ' .

I

FANATIKŲ PASIKESL 
.■ . NIMAS.

•>

RADO' NEGYVĄ MOTERĮ.

-AVASklINGTON. — Wi- 
ihgtono paminkle rastą negyva 
moteris, biauriai apdraskyta. 
Yra spėjama kad. elevatorius 
ją sutraiškė. Tai Tliomas 
Isaacs, penkis Mietus tarnavęs 
elevatorininku tapo suimtas.

KIMBALL,. Neb. — Suimtą 
ir kalpjiman. pasodinta penki 
tikybiniai fanatikai norėjusieji 
sudeginti “nedorą Kimballo 
miestą.’’ Jie gal būt ir. pada
rę savo, • jei perga'rsiai nebūt a- 
pie tai šnekėję. Jų pledai, pa
siekė policijų ir 
jie buvo areštuoti 
sai pamišusiu,

prieniįestyje
Du besą vi-

TEISĖJŲ VAKAOIJOS.

Į 
gadynės Lenkijoj. ^Lenkijos sysh Teismas užaidarč;. Tetsū 

vąžfavbttte pasirodėbėšą 2,926,* Valdžia pienuoja'jrist ’e naujus ’ ' .. “
f<68, \ pinigus: auksu pąvbjntus.

■»

—- i

Sūnus užmušė tėvų. .
NAUAHESTIS, Šakių apskr,' 

Miknaičių kaime rugpjūčio in. 
17 d. ūkininko Rudaičio sumiš 
užmušė savo tėvą. Sako, jau iš 
seno dažnai juodu susibarda
vę, keliąs gi dienas prieš gtą 
įvykį tėvas, parvažiavęs iš mie
sto girtas, neleidęs vežti sausų’ 
rugių, Už tai suduš apmušė jį, 
Čia. įsimaišė milici ja, pagrąsi- 
no pusantrų metų kalėjimu, 
jei neatsiprašysiąs.

V :

Po kiek laiko, tėvui vėl iš 
miesto grįžus, sūnūs puolės at- 
sipi-ašinėti, bet tėvas kuo tai 
kirtęs,» tuonBt šis užsidegęs 

griėhė sale gulintį geležinį 
plaktuką ir davęs Jeviii kelis 
kart į galvą. Tėvas neužilgo 
miiū ’ ‘

» < •

Namiškiai, vieni dirbo lau, 
ke, kiti kur kitur’ buvę ir kaip 
ten Ištikrųjų 'įvyko-, nematė. 
Tas paaiškės tiktai teisinė. Fi
na tardymas.

t
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Koperacijos propagandą.
ŠUNSKAI. Rugpiucip 19 d. Į 

Šunskų bažnytkieūiį atvyko 
Lietuvos Koperacijos Bendro
vių Sąjungos atstovas p’ Ą. 
Tamošiūnas ir padarė gana p 
domų mitingų; mitingo tury- 
nys buvo1 vien tik. koperacijai 
pašvęstas. Žmonių klausėsi di
delė mriniaynes-gerb. A. Tamo
šiūnas gražiai kalbėjo ir aiški
no žmonėms koperacijos esmę, 
jos siekius', kokią jėgą turi 
žmonės, susibūrę į koperacijas 
prieš atskirus spekuliantus 
(kupčius) ir išnaudotojus. ’ Po 
mitingo buvo vietos mokyklo
je susirinkimas, į kurį beveik 
visa minia ir suėjo; susirinki
mas, buvo taip pat labai-turi
ningas, nes gerbiamieji svečiai 
žmonėms teikėsi papasakoti ir 
suprantamai paaiškinti taip 
kilnius koperacijos siekius.

Po-ilgo pasikalbėjimo susi
rinkime žmonės išsiskirstė su 
dideliu upu, ir iš tos dienos pta- 
dėjo^ didėti B-veš “Žiedas” 
Šunskų skyrius.. Pasidarbavus 
keliems vietos asmeninis, Šutu 
skai taip pa| didelę pažangą 
padarė, nes įsisteigė ne mažą. 
<rautuvę, kturi labai senai čia 
buvo pageidaujama.

Pageidaujama, kad kopera
cijos atstovai ir dažniau lanky
tus provincijoje, o ypač tuose 
kampel iuo se kur dar merą ko- 
jėr'atvvu. ■ Punskietis.
1 ’ k - 1 t

I

i

PRIEŠ RUSIJOS PRIPA- 
• ŽINIMĄ. ’

• WASK1NGTON.—Atstovas 
iš Illinois valstijos, sugrįžo- iš 
Rusijos ir nuėjęs pas prež. 
Coolidge aiškino, kad Rusija 
neužsipelno pripažinimo, (lirdi 
kol jts nebuvo buvęs Rusijoj,, 
tai kitaip manęs, o dabar sako: 
“ Aš Visiškai permainiau savo 
nuomonę. Rusijos neva valdžia* 
remiasi žmogžudystėmis, apav
ėki ja, bolševizmu ir vagystė
mis” *
.f. '

jai turės vakacijas nuo spalių 
22 iki lapkVi 12 d.
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SVARBIAUSIAS KLAUSI-: 
MAS. _ Z 

' Pereitą nedėlią/Foi^l~_Hall^, 
buvo susirinkę virš 1,090 žmo- 
nių, kalbėjo jėzuitų kun. Corr- 
igan, Bostono Kolegijos profe
sorius. ■ Kalbėjo apie divorsĄ
Sakė,; kad divorsas yra daban- | 
tiniii laiku svarbiausias Ame- •’ 
rikoš klaušimas. Nurodė, kad 
apskritai imant SuvUValstijose j 
iš kas septynių apsivedjiuų yra, 1 
vienas divorsas. Kaikuriose 
vietose mažiau, kitose^kiugiau; , 
Pavyzdžiui Cliicagoj Zeąą ant 
kas trijų apsivedimų ydenas di- ' 
voršas/ Nevados valstijoj verk 
pusė neatmezgaihų moterystės 
ryšių nutraukiama divorsais. * ' 
N u rodė,' kaip istorijoj didžios ’ ! 
valstybės griuvo, kuomet mo
terystės rvšiai buvo liuosi. Tas v’ 
pat lildmas gresia ir Amerikai, 
jei tas piktas plėtosis JIgiau. :

IŠ VILNIAUS.

Ties tiltu per upę Supras 
išėjo iš vėžių prekių traukinys. 
Nuostolių daug ir keletas už- 
įųuštų žmonių.

— Disnos apskrities kunigai- 
bendrai traukia atsakomybėn 
lenkų endekų laikraščio *1 Dzi o- 
nnik \Vileiiski” redaktorių Jo
ną Obstą atsakomybėn už 
šmeižtus. •

B£ ‘ 4 ‘

; —- Kadangi lenkų kariuome
nėje tarnauja daug- nelenkų ir 
šiuįo.momentu lenkų kariuome
nę sudaro įvairių tautybių fnu 
šinys, tat kilo klausimas apie 
nelenkiškas, kareivių' dainuo
jamas, dainas/ “ Polska ^bi oj- 

na” praneša; kad karo minis*: 
tevis įsakysiąs,, kad* kareiviai 
eidami gatve Imtinai'dainuotų

1
•M
į!&

tik lenkiškai dainas. Kareivi- >
• * • ■ VĮ

nešė netarnybos metu ir ap- w 
skritaP poilsio metu, ..galima 
buria dainuoti ir nelenkiškai. W 
vienok į tų dainų turinį turi 
būti kreipiama ypatinga domĄ ■

— Vilniaus a|)skriūės mo- .S 
kyklų nispektoratas ptweika}a-. S 
vb iš^-*Ryto” draugiįĮS, kąd 
vęl ki ekvi enai liamUbą mokyk* w 
lai -pralytų, leulinio. Iš inoky to* w 
jų reikalaujama pilietyMs ir ..X 
mokslo liudylnų/ * .3
, Rugsėjo 4 d. foiikinaria - J 
Vilniaus * lietuvių Rimutei^® 
įteikė Lenkų valdžiai - .Turikk « 

, . ______ .roję J^nką memorialą w
/W 4rfai»#nmis.iM toninį tlaroanį3 

894 i r Y jokio nfsftkvtno nėgiwU>t, J

• ;z.r -z:-"

. . , -f

Netaisyklingi parašai.
id. KIIĖITNGA. Miestelis 

pardėda atsistatyti. Centre a-
* J _ ’

- ,■  - ... ■ - ■ 1  ■ -. .  t

Brnvydai.
' Švenčionių yalsč' ir <apski\ 
Pas ' šio sodžiaus gyventoją 
Justiną Kuprę buvo padaryta 
krata (r jis suimtas, nors kra
tant nieko nerastai Mat, poli- 
rija jį jtaria partizanų esant’. 
Jam įsakyta kas* trecią dieną 
įąnkytics polio ijo j.

* * ■ < ‘
. i ” .
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IINEPAPRAS 
NUPIGINIMAS! 
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ŠVENTAS RAŠTAS 
NAUJOJO ĮSTATYMO 

Gražiais Apdarius Tiktai Vienas Doleris
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_ kad išpil
džius savo pasiryžimų, šių

(THE WO£KER)
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1) Vien gražinis žodeliais 
mūro neišmuryst čia jau ; 
nebe žodžių reikia, bet dar
bo. Atėjo laikas mūsų, kai
po darbininkų ir kooperato- 
rių kvotiniams. - '

2 j čia yra liuosa draugija. 
Kurs nariai bus prašomi ne
atsiimti savo indetų pinigų 
be tįkro ir didelio /reikalo, 
bet kam tikrai tasai didelis 
reikalas atsiras/tai jisai ga
lės savo indetų pjnigiį parei
kalauti algai ir čeiitras turės 
dėti- visų pastangų, kad grą
žinus. '

' ■ ■ 1

3) Čia demokratinė drau
gija; pelnas bus tvarkomas 
ne valdybos, bet seimo—pa.- 
gal konstitucijos nurodymų, 
pagerbiant darbo dėsnį: ne- 
-uždirbęs-niekasjmgales_pel- 
no tikėtis'. Bet Centras pel
nų didelių negali žadėti; 
Viena'1—tai priderės dau
giausiai nuo narių pasidar- 
baviino; mitra, jei^u to pelno 
ir būtų tai kažin seimas

skolas užkaišioti. Viena tik 
žinoma, kad namai—koope- 
Tatoiiai bus tikri viso turto 
savininkai ir tvarkytojai. 
Centras 'turės teikti nariams 
dažnų ir smulkių apyskaitų. 
Revizijos komisija kas 3 mė
nesiai titrės daruti generalę 
reviziją ir nariams'’savo ats
kaitą išduoti. %

iBroliai Kooperątorrai! Sa
ną kalbų, reikia 'darbų" Tad 
visi į darbą! ‘Parūdykime 
savo susipratimą.

Uosis.
• ,_________ .

4 'ŠElkti SUKRUSTI. ■ liolilcį tfikstaiičitĮ,
' , - --------—------- r— (

Kodėl. lietuviai' katalikai metų^ęitne pareikštų. Ka- 
darbininkiji kooperatoriai.ltulikai'darbininkai savo ’žo- 
tnrėtų sukelti per šią žiemą'' 1 '
bent 12-13• tūkstančių gata
vai pinigų,1 nupirkdami zuž 
tiek. L. Ik K. & šėrų ? 

, 1. Tiek pinigų reikia, kad 
pastačius biznį tvirtais pa
matais,. kad, apsaugojus ji 
nuo.galimų krizių ir nelai
mių. (Žiūrėlį pereitaine nu- 

kiinę savo 4 biznį”) .
2. Tiek pinigų turime su-, 

dėti, nes jau laikasmiums ir 
darbais parodyti, kad mes 
tikime. į kooperaciją. Vien 
lietuviškojo kapitalizmo gar-

1 - kelius metus keletą milijonų 
dolerių. ‘O kiek milijoną mū- 
sii broleliai sukišę visokiems 
.sukčiams, apgavikams, uspe- 
šalų” pmmanytojams ir 1.1. 
HVn buvo aišku,’ kad vilioja 
tam, kad iš mūsų pinigu pra
lobusį Čia- niekas .ncąugnis 
milijonierių.^. Čia mes būda
vo jame .brolybės • tvirtovę. 
Čia "būsime savininkais* ir 
kontrolieriais savo . sudėtu 
pinigų. Čia netik ’ pinigo' 
mūsų reikės, bet, kas svar
biausia, mūsų proto, mūsą 
širdies ir mūsų darbo. Čia 
ųėra vagių, nei sukčių.' Čia. 
.mūsų Šerai tai naujoš ga
dynės spėka, nadfr-inžinai ir 
naujos plytos naujiems rū
mams statyti. ,

JvigiJmes ten1 ‘sudėjome 
milijonus; darydami tai 
prieš . savo įsitikiidmus — 
tai sudėkime čia bent kelioli-- 
ką tūkstmiČių, kur mūsą 
protas- ir širdis veda. ’ 
. 3.' Tui hiie- sudėti tuds ■ ke- 

; y " • • J...__
X-

bus žingeidu sužiboti ši^-tas apie 
Škotijos lietuvių draugijinį veiki
mą, gpie tai trumpai čion pabw 
šių. ' » , ’ ’

Škotijoj yra nemaž lieuviais ap
gyventų kolionijų ir miestų. Visus 
lietuvius1 katalikus dvasiškais rei- 
kalois aprūpina gert. kun. 3k Pet- 
ratigkįs — tai yrą sunkur dafebka 
dėl tiekos HėtuviųsNuosavos baž
nyčios lietuviai neturi. 1

Neblogai gyvuoja* Šv Jučžapd 
Sąjungos d., SUtibs. pirkias įst^i-. 
gėjas buvo gerK kliu. Narbutas-. 
Sąjunga/išleidžia savaitinį laik- 
.)mštįttIšeiviitDraugą, kuriojš- 
plalinama apie 800 egz. Amerikos, 
lietuviams reikėtų šį laikraštį už
sirašyti, nes sužinotų daug ko apie 
savo brolius užjury.

Taipogi keli Dietai jau kaip gy
vuoja “Blaivybes” draugija, ku
ri pirmiau datig VeijrČj ypuė €Has- 

šimtas. Tųpmėt veikta daug gee- 
tfoj, statyta dideli veikalai imti, 
bet Rusiį konvencijai 1917 M. užė
jus veikimas sumažėjo, nes dau
gelis vyrų rfėtioriftčių tarnauti Bri-‘ 
tų kariftmėnėj buvo-priversti va
žiuoti Rusijon. ^augiimAi vyrą is- 
važra^Uš merginos pradėjo veikti, ; 
ypač veikalųd vaidinime imdamas- 
vyrų roles ir tt., ir net Glasgoy'o 
koras .buvo* vedamas paneles Br. 
Rupeikaltė&.. BabairMbtijoj yra 
keturi n'ebri'gŽi išlavinti fibrai,' 
bet Glksgoiv.’itt kiiAs W yra-jie£ 
vienas is. geriakšių'. Yrabl6Wžat
sižymėjęs augią, publikoj su life-. 
tuviškomis dainelėmis. Paskuti
niu laiku k0rė vedėju buvo VI. 
Rupeika, kuris dabar jau, gyvena 
Broklyn, N. ¥. . Bėllshillyj. kor& 
vedėju yra p. Baiicevičius. • j.

Jaunimo draugijos Škotijoj nė
ra. 1920. m» btivo sutvertą “lį&tu-- 
vos Jauimb. JktMtibš’J drauda, 
bet draugijos organizatoriams iš
važiavus Lietuvon draugija suiro, 
nes su čion augusiu .jaunimu bu-' 
vo subku kas nors veikti./r.

Vienas iš prakilniausių dalykų, 
tai Škotijos lietuvių kolionijoše 
yra organizuojami vaikučiai, ku- 
rie turi sav'd'dratigl jėles. Mb r’ėn- 
gia savo vakarėlius', šokius, kon> 
e'ertuSj. stato scėnon gražius vei- 
kalukus ir tt Be to jis yra mo
kinami vakarais lietuvių kalbos 
ir rašybos. Yra puikus dalykas, 
tverti jauniems draugijėlės, ties, 
draugijų, tai ir užaugęnešibdiėo/-- 
ir pamyli gražią Savo lietuvių

Tikiuosi, kad Škotijos lietuviai ’ -
nenustos veikti, nors kad ir dąu- STt^tbiail
gumos veikėjų nustojus, bet dar ®BtttYI|U3aš sitį 
smarkiau, pradęš orgątiizttbtfe. kis ^ra

stt Lietimu Da* 
visi Ao£et$ pamatyti 

Ateiviai Fi«j »«*►
ml pw tote M We^-„
MHkivnttnA *■»’ t®*1 KlapEdos miestoįDOO.fflJO.TO. »•

įįžSį’Ašytt* KiintiSOė. , '
tflUS Kedaug tetutime. v : 

I - “rARBmiNfcAS” 
' $$ M!wayt S. Bdetott, Ifidi.

ir mudu išsiskyrėme prie
šais. ' ‘
f Praslinko daug metų. * *, 
Ir Štai, užvažiavęs miestan^ 
kuriame jis gyvenu, aš suži- 
nojatt jį, be- vilties ingytį 
sergantį, —r ir jis trokštąs sū 
manim pasimatyti.

Aš įluūjaū ^a$ jį, įėjau jo 
kambarin ..»

Mūsų akys susitiko. 
AŠ jį vos pažinam Dieve! 

Kūo jį. liga pavertė. Gelto
nas/  ̂išdžiuvęs, praplikęs, 

/siaura žila b^d^e ’šed^o-7“’ 
jis vienuose, tyčia suplaus- » 
jytuose marškihiiose.. * Jis 
negalėjo pakęsti pačių leng; 
viausiųjų rūbų slėgimo. * * 

; ■ Greitai ištiesė jis man bai-.

tą rank$, prisiversdamas 
prašnabždėję kelias nesū- 

. prantamus žodžius —- ar bu
vo taį pasveikinimas, ar pri- 
kaišiojimas — kas žino ? »

išdžiūvusi krūtinė su jūde- 
j o ir is įkaitusių aktų ant 
primerktųjų blakstienų nu
riedėjo dvi šykščios,; sopulin
gos ašarėlės. . : < ' /

Man suspaudė širdį.., As 
atsisėdau šalia jo kedeje, — 
ir,, prieš tą baisą ir biaūi’Uiaą 
nenorams nuleidęs airis* ir-gi , 
ištiesiau rakką.

Bet pasirodė, kad ne 
jo ranka paėmė manąją. \

Man pąširodėA tarp mūsų 
sėdinti aukšta, ’ tyli, 
moteriškė. Ilgas apsiaustas 
dengia ją nuo galvos ligi ko
jų. jos gilios, pabalusios 

. akys nieko nemato; jos pa- 
. balusfes, rimtos lūpos neju
da ...

Toji moteriške sujungė 
mudviejų rankas.

Ji. ant visada mudu sutai
kė.

; Taip... Mirtis nludu su- , 
taikė...

. Vertė VaL Vidtįgii'įįie.
• ' *• - r

,A < .js --f- * A

džiiį veltui ngmeto. Kad pa
siėmėm darbą, s fai tnrinie jį 
išvaryti. Mes negalime da- 
leisti, kad kitų tautų ar dro
vių žmonės iš mūsų pasijuok
tų ' '

Ar pajiėgsime tiek sukel
ti ? > . ' ' •

t

. Lengvai pajėgsime, jeigu 
-tik-visi-dėsime^-- —----------- -

Laikykimės, kad ir šių taį- 
sykliųt 7 . 1 -

a) Kiekvienas susipratęs 
ir neblogai f gaminiai sto
vintis kooperatoriiis įurėtų 
paimti L. B. K. 3. serų bent

ku, tai .lai dalimis išmoka.
b) Kiekviena kuopa, tu

rinti narių iki 2į), turėtų'pa
ini t/iš savo kasos L. D. K; 
S. Šerų bent už $25,00; škait- 
liiigešnes kuopos turėtų pa- 
imti^ daugian'— pagal pasi
gulėjimo;-

r) Kiiopos gurėtų nutarti 
pralyti * visų narių" pirkti 
bent po du šerti kiekvienas. 
Ta.m tyčia išrinktčs' komisi
jos turėtų atsilankyti pas 
kiekvieną narį į namus’ir tą 
reikalą aiškiai išd&tyti. '

• d) Reikėtų visoms kuo
poms į’iykint^štąi kokį obal- 
teį: kiek karL^^iek dešfa&u--. 
Jflį. Kuopa tūiiuti 10 n'ariųy 
turėtų sudaryki-, šimtinę,* tu
rinti penkiolika narių — pu- 
ąaiitro Šimtų ir t. t; . Kaip 
ji tuos pinigus sudarys*—(ar 
iŠ žasos, ar iš atskirų narių, 
tai jau jų paein dalykas.

; 'Tik visiems' reikėtų atsi- 
miĮiti dar šie dalykai:-/-

gan priktausytį. • žinoma, jos turi ir dąugpaiii išrokayimų izo- 
liuoties.- ? •

Kol pavienės valstybes turi armijas ir karo laivynus, -tai ir 
Tautų Sąjunga^privalėtą juos turėti. Kiekviena valstybe pri
valėtą pasižadėti savo stiprumui proporcionalę karo paiegą..

Iš mažučiu atskirų tautą ^pulką ir eskadrą susidarytų tarp
tautine armija ir toks pat laivynas, pasiryfiušiėji ginti Tautu 
Sąjungos nusprendimus. Kol tokios spėkos T., S. neturės, tol 
jelda galingesne valstybė su jos nuosprendžiais nešiskaitys. 
Juk, pavyzdžiui, • Tautu Sąjungoj daug prikalbėta apie, armė
ną apginsią, bet Turkija niekuomet šu graižais žodžiais Ue- 
siskaitū ir toliau ramiai sau. skerdė’ tūkstančius jorispauštųją 
armėną. Ta pati tarptautine spėka gintų ir Tautu Tribunalo 
nusprendimus. Bo to, visiems Sąjungos nariams šis Tribuna- 
įas turėtų būt ^valomas; Jeigu kas skundžią, ’ tai a^skąstąsis 
privalėtą į teismą stoti. Tada ir Lietuva galėtų Vilniaus ieš
koti ir Klaipėdą ginti vien teisės kelių ir neieškotą progos sa
vo žemes" ginklu išliuosuoti. Nei mums, nei .kįtiejns -nereiktą 
ieškoti jokių militarių sąjungą ar alijaų^ą.

Bet idealeje T; Sąjungoj, kiekviena tania turėtų dalies sa
vo teisią atsižadėki bendram žmonijos labui. Kol to nebus, tol 
nėr ko'svajoti apie tarptautinių santykių teisingumą ir karų 
panaildninią. \AukščiaUSiujų žmonijos idealų akyvamdoje, vi
sos ręUgijo^tufetą.daug di'ąsĮūu ir'mtensingiau moderuoti kraš
tutinį nacional amą/ skelbti ramybę ir smerkti šovinižmą ir 
pažvalgų siauri mų Jeigu vien krikščioniškosios bažnyčios su
tartinai ir smu kia/pavarytų taikos ir tarptautinio altHįzūio 
propagandą ta i ir tuomet kara/pasidarytų nebėgamas, Mrs 
teisingumas valgiai dar užviešpatautą pasauly, t^enOk mes 
matome, kad musų pasaulis dar labai- toU iki tyios krikščio
nybės. Todėl Iršiokio ar tokio teisingumo laipsnio prisieina 
siekti visfii neidealiais kąlįaišii slaptomis ar vielomis sūtarti* 
mis; sąjungomis ulijunsais. ĮŠ dabartinės Tautų Sąjungos 
Lietuvai labai maža nauda; kaipo mažai žinbma tauta, mos teū 
galime savo reiklius garsinti ir gal truputį atbAidome lenkus 
nuo tolimesnių-k^o žygių jMetuvon, Tai ir viskas, ■ »» SoatU 
iies Tautų Sujungi mums nesugrąžins. Norėdami suvienyti vi- 
m Lietuvos dalis ir jos čielyhę išlaikyti, kol kais jiėgaiima 
savo vilčm T. Sąjungon nukreipti. Reikės kitokių piutų Ipfc* 
laukti. Juk tie, kurie' Šiandien galingi ir mus skriaudžia;, py
loj gal bus silpni ir nugalėti; Tuomet mes realiau priminsime 

tybės jaučia tai, todėl ir išrokuoja, jog neverta Tautų ^ąjun-jiems savo teises, i t ~ . f
* , ' f j

.

Yearly ... ,. r..-.
Boston imcl suburbs

\ I^oi’ėigii cuiūitiies yearly ., .a, 

f'
' *

Po didžii^kmų ar rev JĮucijų pasaulis visuomet labiau *pa- 
iiBgsta ramybes ir teising mo tarptautiniuose santykiuose. Ir 

' rjsuykanta dar neatslūgo, kariavm

apie pasaulinę taiką; ramybę! 
mdyta ir‘tabu. Bet kas iš to, kad.

’■ 1 £» 
w<

siose ir neutralese vafatyb 
’ teisiiig’UiTio įgyvendinimą.
• ■ Ak be gražių kalbų, i 

/ darbai išėjo dar iietūbtile£/ i už pačias kalbas. Karams sustab- 
■'^dyti ir teisybei vykkrti nu_ ’Mą šiokia-tokia Tautų Sąjunga, siv 
^Mpdyfeąs Tarptautinis Tri ūnalas.

Tautų Sąjunga jau r lies veiksi kūdikiu. Padėjo, jai
pagrindus tik viena val^. b ’ų-pei’galėtojų grupė., Tad šie- pą- 

“grindai labiausia tinka . ti.utiSy kurie savo spėkų pakankami 
turi, O- juk galingiesiems ir visuomet neblogiausia gyvenasi*' 
Krikščioniškai, gyvenimų &upreAUar/c^ reįlstų kad tokia Sąjun- 

‘ga kabiausia susirūpintų silpnųjų Ir skriaudžiamųjų reikalais; 
Bet kur tau! Jei dabartinei'Tautu Sąjungai pasitaiko rišti gin- 

<--'čą tarp galingo ir silpno, tsi ji beveik, visuomet pakrypsta gaT-
- lingojo^pusėn. Silpnąją pusę ji palaiko negu tik tuomet,
.taip diktuoja pačių galimųjų interesai. O tai retai teatsitin- 
;ka. . ' ’ ' 1 ■

■J . . Jeigu Tautų' Sąjungai pakliūva daug-inaž lygių valstybių 
* byla-, tai čia jai vyksta ge^Uf, -Tuomet ji nesivaržo baimė/ga- 
x lingąją užrūstinti ir ginčą riša gana savarankia^ kaip taiji da- 
'' iė švedijos-Suomijos kivirčiuose dėl Alandp salų (tik kas žln 
. -ar teisingai?). ' ; ■

Kai Lietuvos byla su Lenkija pateko Tautų Sąjįūagom tai 
beveik tikrai galima buvo pasakyti, kad ji Ims sprendžiama la
biau atsižvelgiant į o ne į Lietuvių reikalūs. O tai uel

" dviejų priežitsčių: pirma., Lietuvos, armija :r turtai kelis kari 
tuš‘mažesni už Lenkijos), gftra, sietuva nebuvo Akjantų (y-

• pač belgų-franeūsų) orienta^ijo?. Tuščias būt dalykas ir da- 
/bar ko gero iš. Tautų Sąjungąoi mums i^ketis,' nors mūsų by.
la dėl Vilniaus,ir vėl .bus ten iškelta.

* Antra labui stambi dabf rtiyes Tautų Bą jungos yda, tai kad 
jimėturi nei armijos, nei laivyno;'. Jeigu kartais T. S. didžiu
ma ir nusistatė prieš kuries ditokes valstybes aiškiai neteisė
tą žygį, tai ji> visgi neturi jokios gulės priversti ką-nors savo- 
valiai nusilenkti. Taip,, imvo juk atsitikę ir Graikijos-Itanjos 
konflikte. Rankoms nusiplauti,' ji perdavė tą bylą Vyriausiai 
Ambasadorių Tarybai. • . ' (

. panašiai -ir su Tatptautinni Tribunalu, kurs dar nespėjo 
parodyto savo tikrojo veido. Cerai organisuotas Tarptautinis 
Trihimalas—puikus dalykas. Ale kas iš jo, kad kaltininkas vi
suomet gali jo išvengti, štai kad ir dabar Lietuva norltų p&- 
traukti Lenkiją atsakomybėj, bot ši pastaroji jau'aiškiai pa
sisakė, kad ji nepripažins jokių Tribunalo sprendimų, jei tie 
neatatiks jos norams.' Tokiu būdu Tribunalan galės .pakliūti 

i. tik mažesnės svarbos bylūs," gi stambieji kaltininkai nesiduos 
kitų teisiami, tilt jie kitus teis. Me šitokių apystovų ne vien 
JĖautų Sąjunga, bet ir TūrptautTiis Tribtiiialas netenka sava 
galėr ir reikšmės. Reikia tdlmlesnių Įstaigų taikai išlaikyti, 
teisingumui bei, teisėtumui vykinti.’ -

1 ■ i -

'■ ■ KOKIOS REIKIA-tAVTŲ S^JOTGOS? ' ;

Jeigu'dabartinė Taktų ūąj/imga yra nevykusi,' tai dar ne
reiškią, kad žmonija privalo atmesti' net jos ‘idėją. Pačios Tam.

- tų Sąjungos pilnumui k jį^darbų teisingumui reikia, .kad jos 
' sąstąįanįeitų visos valstybes ar bent turėti! teisę.visuomet jos

nariais taptit.. pabar-gi, tėldoras didelėms valstybėms, kaip 
/ Musija ir Vokietija, yra pri daryta tiek kliūčių, kad jos. kol

itas negali T,-B< nariais tantL. Bitais žodžiais mes nemanome 
I. Rusijos bolševizmo-girti ar Vokietiją nuo jos skolų pajLiuosuo* 
y M, vienok bešališka ir .teisinga T* $<neprivąlėtų bijotiės/. kad 

ją rusai bolševizmu užkrės ar vokiečiai savo įtakai panaudos.
1 juk ir aiškus kaltininkai privalo turėti teisių jos tribūnoje sa- 
į - vo reikalus ginti', Jeigd kaikurių valstybiij ji nenori įsileisti, 
L . ;taf tas vienas jau rocįo, kad ji yra šališka įstaiga. ..
’ Kaipo galinga ir turtingiausia -pasaulio valstybė,;. Amerika
i fr-gi kųtų'Iabai reikalinga: Tautų Sąjungoj, . Bet ji pati neno- 
i ii ten priklausyti. Ji nenori į Europos reikalus kištiesj kad 
*- *tuomi nedavus progos pačiai Europai.apie Amerikos vidaus 

• reikalus susirūpinti. Mat, liuosybės dvasiai pasaulyntiprėjant, 
į gali kartais kaikas ir iš galingųjų prisiminti apie negrų ir ba

tų mažumų tautinės kultūros teises Amerikoj, Jungtinės.Vals-
> • «V * */ * J. . ♦ X *_X •*' . V < • . -**« J. į>2i V
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SviitBnįį ĮĖAlffišiMAS.. 
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Šittomi turiu pratiesti L.
Vyčių New Yorko. ir >New Jersey 
kuopoms ir veikSjainsj kad aps-. 
kričio susivažiavimas įvyks 28ed. 
spalio 1 vai. po pietą 27 Dtiris Si, 
Harrisoti,. K? J. Širdingai mel
džiame visų- suvąžiuoti ant paskir
to laiko. Taip-gi kurios kuopos 
negaletij formaliai išrinktų atsto
vų prisiųsti, tai meldžiame atva
žiuoti valdybų arba šiaip naiių., 
Kuri tik karšta . meile krūtniėįe 
liepsnoja mūsų išeivijos jaunimo 
gelbėjime nuo ištautėjinio.

Veikėjai ir jaunipias turėtų at
kreipti domę į šį susivažiavimą, 
nes bus labai svaraus. Bus išduo
tas raportas Iš seimo atstovo ir ki
ti varbųs dalykai; kurie dar iki 
šiol mūsų organizaijos nebuvo pa
liesti. Šis apskričio . susįvažiavi- 
mas turės išdirbti tinkamą progra
mą kuopų veikimui. Tai meldžia
me lxodaugiausiaiatvažiuQti.

L. Vyeių N. Y. ir. Jf. J. Apskri

čio vice-pirminiukas,t ‘ i -

I. V/imattb.
... ~ ;■ /

>1

y -Ei? t- ± 'A ji.

I
CUNARD
IŠ BOSTONO Į LlKTUVt 

PER LIVERPOOL j

Ant Mujų, Puikių :
Aliejų Varomų Laivų: j

SAAIAlllA ............I.apkrkV) S) 
AVSONIA . > M........ Grumttio .8 j 

Greitas pamttiavlfeins l neturį j 
Iv į vlsuk Baltijos VatatųRfr Pili’ ’ 
klos vištos, geras viTett. * ’ . (

TMpgl IŠ New jpatlSkai i
priturėta kelionė j biebiva ir-^1- ’ 
eta i Baltijos valstijas tas utar-, 
ninku ant trllų mariu mllllnu, i 
su persėdlĮiut Southamptone ]

MAURETANI  A, AQtlITANI A,
• .■ ? ... l

Tėlp-^^Kuliorlit japi&uidmm 
tiesiai.jį Ramburta ant natrių nilė*7 į; 
janti kurlnani?tU lfttvų, S Hm 11 1 
Plllavu įms&h U Hamburgo ; į 
$toi)M- Kares tam ‘

CUNABD piniginiai orderiai tg» i 1 
ittoktaū Lietuvoj greitai, nitlk- j 
tintai, getftk - - ~ M t

Dol informacijų krelpM^s prie 1 > 
Vietinio , agento arba i / Į • 
i’HB CUNAUO STKAM SHIP f 

COMVĄNY LIMITEO 
įsu statė Smt, 
Iloston, MmsikI I

!

.4

J.

-t<

LITAI! LITAI!
Kįefcvieaite liėittvyor lietuvaite tadkiai atsimeni Sa- 

vaisius OetUYojė/ii^ tokiai j'uūs sušeljMa jiasiųsclami 
jiems * -

4‘Darbininkon pasiuĄtiiųas litais yra įaug
įarankėsufe ii gi<tesW ftegu Įui\kxtm kaipgi litu kw> 
šas yra pigesnis. Waigį ar

pęrsiiMitime%ietuwi šMvo gfetttiMfs.doYaįįf • *.
^barbhurtkas’y perlaidų pai^avinie Jad 5 mėnesiai 

kaip taniuja sava Broliams ir .iki MįM talkas •
nausia* tikiBasį kad ir ateityje kiekviėnas daybHii^

kaS kreipsis pas savuosiu ir galis teiingiausį. visame >a- 
Famaviiūa. ‘

KhūsitM pinigu kalnų visumini ad
resuokite: ■ '/ ■ ’ * ’ ‘ ‘‘ A . ... •.

366 West Broadway, South Boėtou, KCass.
greitą
f . t , t

)

i
1

• .#••

i



i

|-*r

k

■f

^&fMRĮWyiX« . II-II W - ;■■ Ilį i , , u 11^1 II, . ................................ . ................. HM.

m fimten lietuvių kokose
mZĄBBTB, N. J.

Spalio 3 d, 1923 m. įvyko salės 
ątatytno bendrovės susirinkimas. 
Kilo sumanymai po sumanymo 
kaip greičiau sukglus^salčg staty
mui reikiamą kapitalą. Veltui tas 

t darbas, Tečiau žiūrint kaip dą- 
- ^bar varomas, tai sunku vaisių ti

kėtis. .
' ■ x t -

V
I*

^L. D. K, S..40 kuopa turėjo'mė
nesinį Susirinkimą spalio 7 d. s. m. 
tuo jaus po sumoš parap. svetainėj. 
Susirinkimą atidarė pirm, p-le M» 
ii; Mitruliūtč. Tolesniai sekė 
kuopos reikalų svarstymas; Nu
tarta, kad boną vertes $50.00 pa- 
vesti centrui. ’ 
balių parapijos naudai. Tapogi į- 
stojo naują hareB Ona Lušięnė. 
Būt. malonu, kad susilauktumėm 
daugiau nąrių. Daba galėtume, 
nuveįkt naudingų darbų dėl labo, 
darbininkų. _ x

Darbai.

BASTOM, PA.

i

S.X.

i
-T ~ . I

te, A. Čeįkiute, J. Versia'ckas, V. 
Senkevičiutė, A, Pėdas, K. Sta- 
šaitiene, G. Kakanauskas, V. Viž- 
kelienė, K. Mačys, M.' Praibienė, 
L. Blužonis, J. Malibauskas, A. 
KasparUite, O. ViesuIiutČ, S. Šinil- 
gitite, O. (Kųdirkiutę, A. Šidlaus
kas, P. Kudirka. Visi šie asme
nys, tai vietiniai L. D. K. S. 3-eios 
kuopos nariai, kurie padarė didelį 
įspūdį į publiką, nes tai liudijo 
smarkus delnų plojimas, nes L, 
U. K. S. 3-čia kuopa pradėjo smar
kiai veikti. .Pereitame'susirinki
me- nutarta . rengti prakalbas ir 
kviesti Dr. Pakštą, L. D. K. S, 
centro pirmininką. Taipgi nutar
ta ii1 kitas veikalas mokintis. Va
karo vedėju buvo J. červokas,

Njltarianrareng&kmposųm^^^
“ ■ -- - ' sos katalikiškos orgaiiiacijos vei

kia getai ir visi katalikai įgyvena 
vienybėj,' už tai kad norwdodie- 
čiai turi gerą kleboną gerb. kun. 
V. K. Taškūną, kuris su paraki- 
jonais ir draugijomis vienybėj gy
vena, daug .rūpinasi pakelti lietu-

MITAaGO

. S
,/ ■

- . L •'

iiiiiįi au iH
& TųžSuis Vyruair tuo ardo leLre

r
sako, kad ja* dabar tenai tar
ka yra neprasta fe vis dar gėjtftfa* 
Jis mano vėl kada paryta Wi tė
vynėn; gčt tuo kartu ąfl^įrVIiL- 
4 . " .

•• • ftolMartu
f Šfenai buVoi įėję
į madą kalbos api'6 senbernius. 
DaUg iš to turėta juoko ir kai ku
rie fšpradžių nemažai rūstumą pa
rodė, Bet su I&ikd. fe tie. kvatojos 
to, kad suiųany’tA teisti senbernių 
organą, pavadinus jį Patriihpu 
at'kitokiu senberniams prielah- 
kaus Lietuvos senovės dievaičio 
vardu. "Tas žurnalas tupėjęs Būti 
leidžiamas hėvArtyviškOj dvasioj, 
jiežT norėta po jo sparnu priglausti 
visų pakraipų senbernius. Esą 
koksai-kurios/ laisvamaniškos-so- 
eialĮstinės partijos susidedaučios 
kuone iŠ vien Senbernių, na ir ke- 
ĮlėtecreanaifliiiLMįljtSu Mate Wateal-.
gal botu Jve<h ir seųMignj» ** • » • MriU; '
, Tik vieną susirinkimą sėnber-

ųdų^vasjąs^taKpa^itą^v^  ̂todo^
j . Uždarbiai teip-gi nieko sau. SRp- pasirūpino dėl vaikučiu vasarinę projektl

,’ i 

Į '

> . «

% ■

z

f' ’

#

L«~ .

♦

macinmi 
riųąs ,įę 
ir prfėifiiętW| r̂ 
giluttpajęa aįHtimui ,/ j- /T.-hU

Šlama tamtamo rriškėąi 
pasirįžim*8' ^nhrgftigąi ■'.įį’gdM-■ -3*
buott imdta ' “■“*■***'

Cjeroj nutupč.
✓ jytL«*\aV7<ĮW- C4iVMHQV* 1L

leną NąrmkafĮaMakąuąkjenč nu- -
tuj^Ciėetoi. ’ jH J&
kąrtą gaVo prOįOa klėtis joh mfc- 
ląfiiŪ'baWtt. £&& ft iškerto 
žmones žavės savo dainavimu1

aiedflffliM'
šioj kuUonij0? FA Giedrintų 

1G kuopa, Pereitu feemA^i 
'gyvumo paroį^ $iMų vakarą *8^,

.ta 
mrgF j* <»viwwĮBy apsbilirš fią 

u|xnigį>«<Kenos ;ūį& 

ųiau pradėjo atbustitoptaftii

•y

4-
I
'4
’4

4

mokyklą. Vaikučiij lanke mokyk
lą virš šimtas. . Jau daugelis tų 
■vaikučių moka skaitytį ir rašyti 
lietuviškai ir. nesišarmątina veik
ti- su' lietuviais. ’ ^.. ; •

Juozo Vaikas.
I • . .___________ .

CHIOAGD, -m. įvairumai. <
4lr

Snaudžia,, -r- Kas beliko L. D. 
K. S. Chfeagjoš Apskrities? . JaU 
kiek plepėsiu praėjo nuo pereitto 
susirinkimo! Bet negalima už
miršti Apskrities. • Kai-kuirie dar
buoto jai-os klausia -tienų kitų, ar 
ištikrųjųL. D. K. S. ChicŽ'ges Ap-~ 
skritis jau nebelaiko susirinkimu? 

; Šis Apskritis buvo užsibrėžęs 
daug ir tai didelių, svarbūj. dar
bų. -“'Argi tas būtų apsvaiginęs 
darbuotojus. Buvo nusidžiaugta, 
kad atsirado naujų, jėgų, stovin
čių arti spaudos. Argi perdaug 
jais.pasitikėtfa'? Viltis dar tebe- 
skraido viršum jų, gal prižadins 
iš snaudulio. ‘

SdgrįžOenė- vienas. — Vasarą, 
vienas L. D. K; S. darbuotojas, 
Stasys Jucevičius, vyko tėvynėn 
Lietuvon,, amerikoniškai sakant, 
singelis. Kelios dienos . atgal su
grįžo Amerikon, tik jau-nė' vie
nas, bet su jauna paciule, -su ku
ria "susituokė Lietuvoj beviešėda
mas.

Jucevičius giria savo tėvynę. Jis

niau dnrbad eina šilkinėje.
M. S.z 

. - --------- -- ----- ri,. .<„.

CLEVELAND, OHIO, 
' *• Šv. Jurgio parapijas choras,

Nekurį laiką čionai buvo- už
drausta •mišriam chorai giedoti, 
bėt dabar ^jau vęl'. gautą -leidimas 
per pasidarbavimą gerb; kmi. Vil- 

‘ kutaičio ir Vaičiukausko, ir už ke- 
liųs savaičių šv. Jurgio parapijos 
choras vedamas gkrb. muziku '<L 
Čižausko^giedos bažnyčioj’. . «.

.5 d. spalio, penktadienyj jau tk- 
. * reta choro praktika, kuriame da

lyvavo nemaža horistų. -r- bet dar 
. daug daugiau reikia. Šį kartą 

vyrus reikia pagirti,-nes skaitlin
gai susirinko, bet kitu kartu ma
nau, merginos'pralenks vyflis, nes 
jos nenorės užsileisti.. Mūsų 

*gęrb. mokytojas muz. j. Čižauskas 
<Tabąi ^rą patenkintas choristais 

ir maloniai ragina visus darbuo
tis ir geriausiai visiems sutikti. 
Būtų pagirtinas dalykas, kad vi
sas gėraą ir doras Clevelando jau
nimas prisidėtų prie šv, Jurgio pa
rapijos choro, tuomet, ir mūsų gerbi, 
mokytojui būtų smagiau matant, 
kad mūšų jaunimas myli muziką. 
Nes Lietuva tai yra dainų šalis; ar 
lietuvį spaudžia vargasį nuliūdi-

■ , mas, —> jiš vis dainuoja. Tad., ir 
Clevelando katalikiškam . jauni- 

’mui reikėtų 'pamylėt dainą-gicsmę. 
Prie choro kviečiame ne tik jau
nuosius, bet ir suaugusius, senes^ 
/tiius. ’Vjsi'išvien prie. to Švento 

. ir.prakilnaus darbo! Jaunime! 
visi prie šv. Jurgio parapijos cho- 

’ ro. Vi
Liepūnėle.

»
, ..N ! .. i—..■■■^|MI .... M-

■ NORVOOD, MASS.
• Vakaras pavyko,

- ’ L. D. K. S; 3-čia kuopa spalio 
14 dieną šių.»metų perstatė veika
lą <«Ubagų Akademija.?’ Veika
las labai gerai nusisekė. Publikos 
buvo daug. Aktoriai buvo gerai 
išsilavinę.. Veikale dalyvavo, šie 

asmenys: J. Kavaliauskas, J, Ka- NORTH GERMAN LLOYD
~ saušk&s, A. Kuriene/A. Stašaičiu- 192 Washington St., Bostos, MasS.

'T
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,*

teisindamies, k*d tie 'Mta JI 
jiems priguli. Dabar vyri»W ql 

i*dme Wd- J 
tata* taifr 1 

K ŠO & . 1
žvenčionys. i

. Lietuvių gimnazijaŠveh- 1 
čionyse negalėdama pramti I 
gitahW<>9 direktdHuM tie tie- J 

lietuvių inteligentų, ieško kan-' | 
didėtų į direktorius per laik- j 
ruščta. Kandidatas turi turėti j 

aūkštabm mūkyklos dipl'oni^ į 
Befikijos pilietis Be to toti j 

hutita mkMi HetaOta <

Kuriniai. į

; tinkmenų vąlsč.t Svenčioaių ’ 
apskr. Šdo sodžiaus gyventojas į 
24 metų Juozas Jurgelevičius , 
tapo išvary tas Nepriklausomo1- < 
■joh Lietuvon tik dėl to/k&d įo . < 

r ’

Įęs-po įtatae pabirių sū rusš.|°tt ,1S ViMatiS ki^Tte
ūŠs, įjunka jttie kakaynaj ' 1— * '

to i t;
BUpolyje vienoje tik B. Pero 
gųtVeje virš 30 salonų randasi,

MJtoh ir kMM vyrih to
L ji. 'Šeimos išgelbėjinto var- 
dAn, tuokės prašo ^siųsti rut
te-./-,' .....

Bi petimi tyrkų yiąuomeiiė-

iaį’s, prijunko jrie koka.yno>

oąvolabai silpnu bąlsu. Per 
tų visą buką v^ydin&M MW 
sp tam tikrų prietaisų pa^albfe 
$ tejė $ Jfflz-
ghpM (įiikterĮ, Jcurif'' ^asižyzni 
silpnu ir menkų kūno sudejkmiv 
Babąrtiw 
sveika, tik skundžiasi- m4ęjįa&-

kalbos kursus, kurių vedėju imvb 
kun. A. Linkta, pėMtį 

niTtelaS tuo Ktota’ctt W6 ?«:■**»*
ir apsigyveno kitoj koHomjoj. P 
skui rytiečių surengtas Giedrois 
sėlinąs nustebinto ciceriėčiUs sąvto 
keist^ taurinto 

organizaciją širdy* tovty v
ma paliauti rūpinęsis jos tabu. 
Laukt pranešimų organe, iš 
tro, bet nesulaukiama. 
^Kun. A. Linkus, s&va iniciaty
va, sukvietė susirinkta2 JĮ 
d.-Susirinko šiųoktyt pustųzni^: 
narių. Kuopos pirmhtinkn išsmu
ko darbštų ^iedrinĮnkį Anę. rafc. ,..„T
3&usk|. Nuo kūtrAnkti viaua yieMta

; Zo^Valančiutė, i iŽd. yrį;. Wr. vius-es, 2 />.
.>•*«* n * ’• 1 —S . I- . V a J O -» «»a W L »>•.»•♦ .

; A: Linkus. - . ,
Nutarė seMutL§t^i^^iJa^I^e<4a' A- nmsiis. kw. fr 

.mv,lkyti spalio 2G d.J;-V^ičiūnėšr pasini 
______  į, kad tas susirinkimas bus fikaip nuoširdžiu rėmimu kuopos ir viste 
•'fiti.pirmininku iki pireshiėti- lingešnis fe jame i&firbš |»togra- tor^Atiizačijos, * - . • 

nio susirinkimo išrinko darbštų jftą rudens ir Žierios:fibžOtitHtnk. "
. ' • *• \

........ ■ . . |ie.» - •- ,-*y. _J-*

fe daugiau šus-mų, tik ką manęs ■ 
nekvietė į jį. Bet to laikraštuko 
vistlek nematyti."Kol jis nepasi-

projektuojami į redaktorius, ad
ministratorius; agentus fe tt.

' Irgisėnberiiis.

• CICERO, ILL.
♦

L. D. K. S. kuopa atbudo.

Spalio 7 d. šv. Antano pat; 
svet. įvykto L. D. K. S. 49 kuopos 
susirinkimas; Tai pirmas susirin
kimas po biržeiO mėnesio., Kiėno 
kaltė, kad susirinkimai neįyyko, 
toi šiūo .tarpų gėriau praleisti 
laikrašty neminėjus. 'Svarbu-ir 
malou, kad kuopa atsigaivinto, 
nemirė. *'• •

Af -V

dahhį. r
Stol Beteka vfeų savo luffaj dLreWiuS

liitašttoinkams
pareife kad M taikos pasavai krikštyti Babano^1 (nes 
rašyuB jcMų prieitai Metinį 
vartojama ir klausimas apie 

(ruses moteris bus* išspręstas

~ .

MtGSTA.
- < •

Kriujė j&» a S
iMfel

ris. •'• ■

rūisšš sa^s
- '■ ’ ►

s-X- « . . ♦** . X
----------------------------------------------- ipi*!.--1 1 . .........................................

Ą./Vį.

m in£nu

' h«sė^hiteįkW4

MferBs paWM
faiį įvedus Storina^ W

:iČių reiškinių. ‘ t, 
(^Triiratas0) .

- »»•’ »•-* «■ ; -4

•.

J

*jie priguli prie Kaltanėtių pti- 
rap. ir ten visą Taiką gyvena).' 
įpriėš iŠtrdmsiant Jurgelevi- *

Vaičių Švenčionių Kulejinie, 
kur^uves muStas už tai, kad 
netarnauja lenkų kariuomene]. •

vt

•- žyčta ' *

I J&ti štaįti valdžios pa-
WViteiatis 

hūst% 
tiltai* ji dabar,ym . žydai

.. ■- .>v 
ri ,|.,|Ą I..I,.III..I i Jg.,.J7t/l|1ĮrT;w<ill.ęl

6EMHMIEMS .
■ KLEBOHMK

Turime “Uždūšinei-Dieta’’ 
kop^tšlių šuiakštukafe. Ku--- 
rie norėtumėte, tai malonėkite 
pasiskubinti su užsakymais.

“DARBINlNKAS’r
Š66 W. Broadway,

Sd<^ gtetaft lĖta

1

.B 1*1.

nortSman 
LLOYD 

LA IV OKORTjS 
JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE 

-per- / 
X BREM“BN4 .

DIDŽIAUSIU VOKIEČIU JAM 
Gražiuose 1 klęips kambariuose. Auto
rizuota Linija Lietuvos Emigrantamą." 
Informaciją klausk vietos agento arb> 

NORTH GERMAN LLOYD

ta ji $tatakė to paktoWs4 4 Ar adžto^i, 
^^->ewŠiswdtis^’a?? . L
? Skėsta ėmė aiškinti* kad Ją®Šešto sa- 

.< kai ta mulas Što gliti* kad toliau antke
lio esąs baltas tyšys,- bet vagystės bijodamas iw|i 
nestoriinęs prie to ryšio, kadi ryšys to tas nui- * 
ta piguti jaunam tyrui, kitos vd&' toerginos iš .

i m . ’ -. - - •=■ . .. 
Don Kichotas tižšidege torii sutikti tų jku-

toišktis^apaugusiūs. r Jto prisiumię 
gyvenusieji uiishutise ir tyrtiosė. Ja $$
sipildė šBūtitsis hŪfžygiO/- agkffe
Wk< hetajšlijOj MĄl 
to. Tai įjėšteiūęa ^sryciavo,
W kUl henūjaWsfata s&M sto
via. •■ "••< ’• * - .

W&teW taūjb feF<&> ir WWpb Wūs. .

^Tnetikžta satfr.ęeafc Wtojuaį to fei- > tikimas taip sūtvArkė datyktib, kad
dantį jėOi ^ W &ŪŪ «8 pakeiti. Don Kichotas Tasai
sisktihfito j^riė'sayo pono'to pamate ant kelio gra-. įtotiąs vyras, basas, skedertiuose, ptaita|. į- 

pū^ūi^th kas viduje. Sančo mielai tų.padarS*to 
atrišęs keturis ilsios holand#
kųš Mršteihfe to kitokiu tatihių. Bė to 
mazgėlįs^ kurį.atrišus rasta keletas auksinių pi- . r
nigėjiti/ j^^kMvife. barWaujisnu| laikydamas i’ankasantDon
«ižHo. ^oiita jo ponas tai’ej W visa^®4; pmMtaai žiūr^oų ft lygnorčda.

<“Ačiū ViešpaSbri. tars- suteikė 
mtiMs toktį sfekMa^shštiko 

patarimo būe Matišęs, tai tos bedb^ nebūtų atsi- . D<&Wcitotoi parupti tapnoti Meno tas ry-

e

f

Į>

<

« w?rrr* I*-'-* v 
iO*'(Tęšn^s)

SKYRIUS XXII,

Katorgininkams išlaksČius į visas, puses, ašį-, 
las, • Bozinantos to Sailčo Panza buvo likę mūšio 
lauke.. Asilas buvo nuleidęs gatyų, ūžsiniĮĮstęh 

mas, kad akmeniokai dar nesiliovė švilpti per Kichotas tiepe Saneui atrišti ir
jo galvų. Rozinantas išsitiesęs gulėjo sale savo 
pono. Sančui neišėjo nei ininutai iš galvos min
tis, kad policija neužkluptų. Don Kichotas la
bai'apgailestavo^ kad su juo taip ototiiiai pasi
elgė tie, kuriems jis gerų padarė, Todėl j& siaip^ 
prabilo į Sančot “Ar žinai; Sančo, aŠ daug sy
kių esu girdėjęs šnekant, , kad nedorfeta įdaryti 
gera, yra lygti kulti šiaudtis be grūdų. tavd

*
t

V

*

Ji "l'U'1 ■*

I
¥

* .Y '

z. -S
• 8X^I0<WMO 

imiidok kasclfen Murinę,'. It jatnauJIna 
Žlur?JIjrtą U* pudiii'o Svarius, fifa&iis 

Šauni

rokdyay; * NevSotk.I

VAŽIUOKIT VISI’PARANKIU IB 
TlWti KIBLIU , 

v Lietuviai važiuojanti | Pillavą aplen- 
_ kta lenką ittostą (koridorą). Vtią trtšiąa klfe- 

jid/isą padalintą l kambarius ant 2-jų, 4-rlU » 8-nĮų
• lova. ‘ "••.'* 'T'

S, s. WTOaSia_V, . .\.'.'WWi0- T 
b. į .u-
Ii New Tom ir Bostono | Hamburgą ąj.08.150, 
į PiniaVą' $106.50,, f Llbavą ar Męmsįl 107.-. 

į Bostono11 Yorką per FaŪ Rivar Uniją* ' 
1 KrelbkttM' oria ttetinlą .

Įl • <.- tM

X

fe teila žemyiu jis mandagiai ga-' 
lingavo bon«Ktohatui, o tas mandagumu atsake 
to W Ėbžinanta aps&ūb&u j kaip su Sfy .
mi pa^stamu. pu ilgė nestatytoj Kai pasigla- 
moneįch tai nej&zįstamasisv kūlį gfttita vadto-

, štilis būti. iŠ viso kas ityŠyja bUvoWoA 
įCičhoW|ūda3  ̂išvadą

i ta jauno žmogaus. Bet šitokiuose tyruo-
:rsaAtties tegalėjo būti susektiryšulio savi- - ■ ■ t
: nink& feta kš»ži

.ta jiaipasiM$Q tQliW* Bes®vii^ū% ***
| t>on Kichotas tolumoje --pamate tao*

,. .4 ... Ufc. * X ., •. t ■. .iv, a . ■

—*

: . ■. ^irmtitinis tedulo nepažystamasis, to torėt 
ištifcHJų? tamsta nėbūtum aš nesu Tams

ta bet ėsti dėkingas už tokį nialpUUnia. ”
• JfetiįJCiehate į tai atsakė: “Taip aš pam> 
ratiM^ikmp^toiTiaiiW kad btivau pasir^ęsMe» 
apleisti šių kalnų iknSveika surasiu. Sakyk kuo 

* ' ■ -ų??- ’" [
dalykas ko pVByČiaUr ta valgyt 

atoiM kaBį kaiWW , .
į / <M Stoco taj suieškojo valgimiymj to to* 
teikė kalnų karšygiuiy kurs su didesniu, negu 
"vilką gddtita$taW^

a&įr kalnėnas'pareiškė galįs pa- 
citatai tatt 3^oa felmtos mielai su-

bfti&t k^ia&iiaMiojan-tJ'Oįreį’ertmAtu. Don

tikę. JBet jau padaryta ir reikia tik kantrybes 
jjerkentęti. Ateityj ejbusių atsargesnis?1

(‘dūsų. ihalonybd tiek busi atsargesnį, kiek 
aš turku tapsiu,” iarš jSattčb. f • Bet kadangi pra
kalbai apie klausimų mano patarimo, tai bėgkv 
va iš tos vietos kol dat policija Šia nėatlekė,?* ■ 

esi tikras Mitys, SaMcjo, tars ifen ,—7——
chotas. ■ ■ Tėčiai! nenorių^pasirodyti neklaus^- kŪJčšJ&oteMajgAsį pėt
W tava patarim^^ k^ppatankMmMu feĮgo, peršbkfeiaš ^iovitK.
žinok, vienok, jog t& torai! ne iš WmW, <;o tik feogus Wfej<> 
tau duotų žodį pildydama.” siWsiuA kW > buvo basose Don y

Don Kichotas sėdo ant Bozinahto, o Bantjo Sfehotas W W ŪJi&b & _ ,a*- <«4 ■<.„•

HJ teikėja ffiiifttes p»Vyti imoįnj. ^-i6* k^ia&ras&ojm't Jo neį«rtmiktu. Don

tu#j^*tWi. WįfeĮ; iis^rte r®* - į
ieškoti.

Mt reikėt 
Wkui.

___________ _ _ ,..........., ..... ... ...... , ■ _ 
P-.

jifciiisftvinijiĮtąs, tisl inMtrniifcimo KAr^i^iuiiižvio siast& n
tapo. Hk>»inanta8 wtai2 įfr8tatoj0.. ’ O^

W gavo tokius ypus, W 
Mu l^rtianflym, «wrig ngo ..ątąiiaį įĮį^gn. SkerkiAbandžiusieji. jwd*ti

HlW\* '*nWllr . »zlv-nUtu.’ MiirlUrtlS i V*liniil “

L

tau. duoto žodį pildydtiita??

ant savo asilo fe į Siera Morenos fcabta Bar 
sieke kalnų gilumos ‘jiedu apsistojo nakvynei. 
Bet atsitik tu man taip,; kad į tas pat kalnus 
buvo atbėgęs slapstytis smarkusis katorgininkas 
tiinęs de JBasafeiontė^ jieįvięm' benitegant ta
šai vagis, kurs neturėjo nei krislelio ne! dėkin
gumo, nei pasigadejįnio'pasiryžo pavogti San-? 
čb asilų, ^ožinaiito jis nepaisei neai^a^o, kad 
toks kuinas netinka nei parduoti, nei tiMatyS

ISriitita padėjo pilimi.1 išklausyti tie įsikišu

Kthiihms:-patfea>§ ^sųs Kardėnijus, ttirtui- 
tgų lBVi stotis to mytej^ asigStos bitinės 

tartis skaityti knygas apie kaBygius,; Wst

►
ĮV

haktįtoli, kad ryte nebijojo hūtoitaytto
. Aušb^itotė beik jaM džtagšm<v>ato afe

• tvėrimui, bet karinto šįi^peršų Sttoštii; Kai jis 
neradus savo asilo ėta.griaudžiai 
Mvo, tie jonūtoto mtotiditio Boti Kiehot& 
žinojęs savo, skydminko .bėdų p&ia<fejo tahh' 
jasditff iš savo penkių natoiė likusi^ ?oMu pri

žadu Sanro Apsiramina, taalbA AŪtohuš to 
padėkojo sųvo ponui už jo gerumų.

Ikm Kk'hotas džiaugėsi patekęs į kalnus%

•s* ta^ori^Ktaangi šitoji pam
itiėgti Raityti' Įmygi® apie karžygto^ tai nerti*

|V

itel pcrh’autetaib Ktir^BuJjitotižvjo sitistah 
jlir jOM^tobęa itkmeniokų_sviedė Don Kįchotut ty'

Butto tfhitfssvAptiBSt gnva tokiūB yinw kta

ir Steilte »k«te Švilpuką. PaMle akb *®&«W fflM^te5 i Mte
pamatė oife bfttį k semi skerdžių. DouKicho- ‘ (Bus daugiau)
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Tet BroaktOn 5112—W, I
(Kampa* Broad Stre«t) ■

705Main8t,Montello,Mžia. I
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$1 bonka (l 
viuytojas ir d 
,,.$1 bonkų 
rfumų, čirkš- i*

PRANEŠIMAS

UUUvUUlįt

>. Gedvykm MOTERŲ TOSriKAft—viiistat •sustiprinimui nervų, krait-
■ dr visti ansilpnėjusia moterie* sudėjimo................ '
Ir. Gedvylos HToMAUH B1TTERS—getlanslim Vidurių valytojos ir 

sveikatos draugas
Mdžlimslns. {vairumas visokių gyduolių, lietuviškų žolių, peri'umų, člrkš- 

lių dėl moterų ekstraktų Ir t. t. Katalogas prisiunčiamas dovanai. j!f 
(v arisiuuči»mi visokius vaistus per paštų į visas dilia pasaulio^ Adresas; « 
L . • ........ ' ’ ‘

| j 712015 Jos. Uampau Avenue,

Raleškad Juozų Januškevičų; - jau dn 
mėnesiai kaip išvažiavo, iš Lietuvos Ir 
pribuvo Detroit’an, Mite. 15 Detroito 
Išvažiavo į. Scranton, Po., o i& ten. t 
Ūrooklyn’ii^ Turiu vietų jam. Meldžiu 
Atsišaukti ar ltas kitas malonėkit pra
nešti-jo adresų, nes yra svarbus ■ rei
kalas, e .

J. ENDRUKAITIS, 
5a Msrclmnd Avė., MontreaT, Catmda. 

; ' • (23)

■ i

j.hwd5heu,m.d.
w fvfvvraim - 

’ vtMttk Talimdmi 
ftMIiJMJM J?o PW yakrtųlsneo fl ta
RĮ iNUbry, So. MM

t

1
Bunaubijoj -žįbftlo; gamyba 

perpus sumažėjo, palyginus su 
prieškarine-gamyba. . f

• ' ■. f I
* Per devynioliktąjį šimtmetį I 

pasaulio gyventojtfskaičius pa- I 
didėjo nuo 640,000,000 iki 1,-1 
600,000,000. * I

ų I

-—-į

u T IK R A' LIZ T r VI S K A T R B J 0 N K A 
ji 50 centų
i!
i!
« 
l!

*-goodwill drug company
‘ v * ' ]
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n U K& kaip kiekviena ŠVENTO VINCENTO VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGIJA 

metą, taip ir šiemet, leis me- ( ‘ Brighton, Mass. •
z tinį kalendorių. Kalendorius' 

bus 5x8-didumo knygutėje. 
•Bus atspaudinta 8 tūkstan
čiai.

■ Tai gi lietuviams biznie
riams yra geriausia proga 

__pasigarsinti tame. -
Kainos už apgarsinimus^ ~w • . ■ • ~

bus tokios: už puslapį 20j Į jĮft| ĮįVĮĮĮ 

dol., pusė puslapio 12 doLJ > *7
’ viens1" trečdalis puslapio■■-8j 26 LINCOLN STREET, • 

ddh, % pu’sl. 6 dol.’, viens aš-’ 
tundalis 3’dol. Administra-Į

nimus, jeigu matys netinka
mais, atmesti.

Biznieriai! kurie, gorite 
pasigarsinti savo biznį, teik- 
sites pranešti “Darbiniu-' 
kui” ne vėliau spialių .18 die- 
nos, ,1923 m. Pasiskubinki
te.
- “DARBININKAS”

• • 4.

366 Broadway, 
j So. Boston, Mass.

PRANEŠIMAS L. VYČIŲ N. 
KUOPOMS. . 

ANGLUOS APSKRIČIO •

{ Brangūs, tyreliai ir sęsutes, 
artinasi mūsų pusmetinis.suva- 

_|žiavimas, tad. šiuomi ragiuam 

 

, [visas kuopas' ir narius išanksto 

 

| ruoštis ir šaukti kuopų susirin- 

 

; įkimųs ir gaminkit gerų^įrieši- 

 

|mų bei šūmanyriių, nes visi ge< 

 

Į nai -žinot broliai ir'sesutes, kad 

 

„ BRIGHTON, MA^S. Į po" suvažiavimų kuopos ir na- 
'* ‘ rlai pradeda gyviau. veikti ir 

, . * atsiranda daugiau veiklumo ir
^^daaūgian o to vieny-

Yra užkviesta geri muzikantai/ GrOs aS^l^nFlienmš,"!“^^ 
šokius, kur galėsit praleist linksmai tą vakarą.. Be to bus Suvažiavimas įvyks lapkri- 
skaniu nžkandžiij. Prašom kitę kolonijų tę. vakarą, berengti ) ži0 18 a,, 1923, Nashna, N. H., 

pramogų- / ' ' 119 Teniple St., Lietuviu šv.
" kA x K **1** [Kazimiero parapijos bažnyti-

tĮŽANGA: vyrams 50 centą, motenmsir merginoms 35 centai. _. , , _r ~ .. <_
_ t r • 7 „ t,. _•_ „ _, „ _ T , _ ■■ x, r _ Inej svetainėj. Sesijos prasidės.

* •’■' Kviešia VALDYBA1P° pietų- L, Vyčiu'
N. A. apskritis kviečia visas 
tiju grupių, mamų ir it Li-| topas dalyvauti ir siusti ko- 
daugiausia delegatų, nes turini 
daug svarbių d&lykų aptarti, o 
ypač kas 'link Ipskričio' marš
ruto su prakalboms. Taip-gi

t

s

* t' 
k

1923 m. /

PRADŽIA 7:30 VAKARE, i
t

v

Aepapmstas
. NUPIGINIMAS

Nelabai senai esame gavę

"DABBlNINKO” AGENTAI PZSZI SZ
-------  progą kiekvienam lietuviui 

l Sekanti “Darbimnko” agen- jį įsigyti. Seniau tasai atbū
tai tūri* teisę priimti “Darbi- mas paraduodavo po 5 dol., 

prerameratąs, garsi- date į ,jo ka|na tiktai 

davimui “Darbininko ” pavie-Į$^^> kas yra nepaprastas 
nius numerius:----------- . “b^rgain.”

. ’flL abractnskaš, ' <Albumas yra didelio for-
187 Ames Street, Montello, Mass. . _ 'm -aap ' 1

“Amerikos lietuvis” Įm'ato knyga. Turi 495 pusi., 
15 Millbury Street, Worcester, Mass. rtr>r> -i ~t • t •: p. baltutis 288 pusb su paveikslais Lie-
901 5V. llUnQls tnvos veikėjų,;'grupių, parotum tesveria 1,309 svarų'.. •

, 87 Grand St., Brooklyn. N. Y. I ■ . *
J. GAILIŪNAS • Į' . ' - ■ *.*'■< ______________________ __r___ ~

Tbe Litbnanian Store,' Athol, Mass. Į
v. jXkas, I

711 Cambridge St., Čambridge. Mass. I rcT J' 
. . T. P. KRIZANAUSKAS, ' tu •

- 102 E. Center St;, Slienandoah, Pa.'t.pH 
P. LUKŠIS ■ ra

100 Van Buren St., Newark, N. J. | R2
KL, K1URAŠ, Irvį,

285 Į3. Main St., Amsterdam^N. Y. aST 
A. J. NORKŪNAS X

‘ , Lowell, Mass. T
■ A. PATEMBERGAS, X

377 Cambridge St., Cambridge, Mass. ) 3«
J. B. ŠALIUNAS, . T

84 4Bank St., AVaterbury, Conn. Į x
■ REV. S. STRUCiKUS, 3?

68 Chestnnt St. Plymouth, Pa.'Į T I
• URBŠAS ir ŠEKYS, E ‘
101 Oak St., ‘ Latvrence, Mass. v

J. P. VASILIAUSKAS, . X
r 820 Bank St, IVaterbury, Conn. X

K. a. Vencius, • Į į 
TO La^vrenee St., LaVrrenee, Mass. X

E. ROSSI, X
726 Stanley St, New Brltain. Conn. »j?

■ Nedčldieniais galite “Darbi- ĮE 
ninku” gauti ir pas sekamus: K

K. ABIŠALA,
9258 Cardoni Aye„ ‘ Detrolt, Mite.

JONAS 0ERVOKAS,
"63 Heaten Avė., Norwood, Mass. i I 

KUN. J. JAKAITIS, “ I 
41 Provldence St., AVorcester, Mass. I 

J. KANTAUTAS, - 
. 57 Fourth St, Ansdnla, Conn.l

Z. MAKSVITIS, ’
357 Mth St., Brooklyn, N. Y, 

A. PATECKAS,
494 Pfirk St., Ilartford, Conn. Į

~ * P STATKUS ■ > * I
453 No. 13 Street. PhlladelpbK P«v I 

V. TAMELION.IS, ■ ,
84 Temple St., Nashua, N. H.

REV. V. VILKŲTAITIS, . t 
6527 Superlor Avė.. Čleveland, Ohio.
su diegeA^'!VLi"SS«t,. ,IOOT. X ALI Ė J U S ' ALIEJUS ■ ALI E JUS £ 

' iy PIRK NEPAPRASTA PROGA PIRK V 
ą Patraukianti stuboms vieta Jeršey valstijos pakraščiu netoli garsaus Ą 

l Ų Aslibtiry Parko, vasaros maudynių Ir Lnkesvood, .N? J. gerai Žinomų n 
* Manos maudynių,. Dabartinės kainos yra 50 dėk.už lotų. Kumpiniai X 
A lotai 75 (lot. kiekvienas, Title'iv gnurauty su kiekvienu deėd’u. Netoli ą 
Ų lotų yra, aliejaus šaltiniui; Yra laimi gera proga pirkti tuos lotus, kn- y 
:ž vte bus pardavinėjami kitų metų už dn syk tiek.daugiam Klausk Žėm- * 
A lapip ir , aprašymo'. . < A

k , prince’s Ane park comVany
A 36 Olinton Street j . : : Nebark, New «
| ' 'RElKAilNGl AGENTAI^-DIDMLĮ NUQŠIMQUL '

~ ■ .................... ’ "

kusi dalis albumo yra užim
ta bijografijomis Lietuvos 
veikėjų. ; ' .f

Kurie norite tą knygą įsi-

‘C

l/i

Marėijona Račaitė, kilusi Jš 
Pelėdlnės kitimo, Girkalnio parapijos. 
Raseinių apskrities, ieško savo, tėvų 
Pranciškaus ir Marcljonos 

r a e v.
Prančiškiis Račas esųs prieš 30 
metų' Iškeliavęs l Amerika ir gyvenęs 
-pirintau^Bluevillera-VeMąu^ClilCttgOrJlL 
Kas žino jo adresų/arba gali suteikti 
smulkesnių žinių yra prašomas, malo
nėti pranešti tai Lietuvos Respublikos 
Konsulatui Hamburge šiuo, adresu: 
LitauĮclies Kopsuiat Hamburg 5 Han- 
sapĮfltjj 12, 'Germany, *

' Lietuvos Konsulas Ed. 2fteeW$iif9< 

' “■ IĮĮ

k • .

raginant kuopas kurios dar ne-
gyti kreipkitės tuo jaus pas Išsilygino apskričiui Uždą po . 

5c. nuo nario, tai malonėkit at- 
“ DARBININKAS”

366 B ’way, S. Boston, Mass.

' i '<

siljginti. '

Pirm. V. T. Savickas,

&

«

FONTANINĖ 
PLUNKSNA
Naudinga Visus 

DIRBTUVĖJE, OFISE,. 
NAMUOSE IR KELYJE.

Daug parankia^ ir sma
giau rašyti su fontanlne 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidų vartojant fontanfa, 
nę plunksnų. Pirk dabar.

Kainos: $1.50, $2.50, $3., ‘ 
$3.50,- -$4., $4.50, $5.00, 
$5.50, $6.00 ir aukščiau.

1 “Darbininkas,”
866 Broadway, 

Boston 27, MaM. rį=lUnk v« 4, 0AVM4£a/Py ■SI BOfitOZl 27,
Ęašt. O. Sideravičiutė SlLrtort&rtBrt^atSMMilIB

ŽGKIĄL
Pėtnyči’os vakare § valandą 

; vyks, puikūs šokiai parapijos 
svetainėje ant-Seventh St., Va- 
kai^ą rengia Bostoną Universi
teto lietuvių studentai*- Grie^ 
viena iš puikiausių Bostone or
chestrų. Tikmjasi joą Bosto
no lietuviai ir ypatingai jauni
mas' pasinaudos proga sau 
linksmai Miką praleisti.. Ka
dangi ir Cambridge’o jauni
mas‘buvo kviečiamas ant šio 
vakarop tikimės susilaukti 
škaitjingo liet’ jaunuomenės at
silankymo. i

- Jauni ir seni—visi ant šokių

. Iš GAmo DARBUOTĖ  &

Klemensas ir Agota Šelviai^ 
SK susilaukė sū

naus. J. Stoiko šeimyna teipgi*
sūnumi padidėjo. Abejose vie
tose garm įvesdino Dr. Lan
džius. .

’ D. L. K. Keistučio dr-ja lai
ko menesiniusl
pirmą riedėldienį kiekvieno mė
nesio po No'. 694 Washington 
St., Boston, Mass. 2:30 po pie
toj. - Ateidami drauge- ir nau- 
ju narių su savim atsiveskite 

4 prie mūsų draugijos prisirašy-
tl,

*
Miimesotos valstijoj tarp ia-

tų krautuve šone miesto. $450-— 
;$500 ineigų* savaitėje. Renda $30 
mėn. Savininkas 26 Water St., 
Walcefield, Mass. ’ (23)

" " . * * i ti ' ’ av Tr ' t- . . > $2000. •— Grocerio ir kitu daikdijonų. yra prasiplatinusi akių į /Par Prjes Kristaus gimimąL,. i—*<. ■
liga vadinamoji trachoma. ' chiniečiai ir japoniečiai naudo-

-------- - ----- - jo kurui ir švietimui naturalį
Franci joj pastatyta orlaivis, Į kurs dabar iŠ anglią ga-

minamas.

BR. t, J, GOBMMI
(tiWM4VWU»)

D A JTT I S T A 8

i

?

BI0» W. BBOAD WAY

v’ * '

>k-*-

Joje telpa daužiau kaip
•* ■» Jr—. * « *w«

ISKAITYMELIĄI
Į NAŪJAKNYGAįl 
s;
11QO tampų pasakaičių 1
Į Į150 pusl.*|45 centai g s 
j darb^inkM s 
@3ėžJ>raarf«ajį-jtuĮoa27, Mwi g, fš'ii

_ NET. KDW« KKffrVflO
- 1 DEJOS VAIJmpS ADBB8AI* A»oSoB,1US8. "

PIBMljfINKAs' — Vincaa Zalecko, ^ 
'SI- Mercer St, 80. Boaton, Martb 

VICE-PIR1L — Antaną* PaateUa; ■.* 
146 Bowen 8t, So. ę<>Bto», MAM 

PROT. RAST. — AntaimĖ Martjbnaa, 
450 E. 7-tk St.', So. Boston Mirt.

Į FIN. RAST. — Juozapas VlnkefJčtaa, 
906 E. B’way, So. Boston, Mirt,

KASIERIUS Audrias Zslleckąs, 1 
$07 E. O-tb BU So. BostrtbJm 

m į MARŠALKA — Aleksandra jųĮm^&aA 
r 1M5 Gilaitė št.', i|i). Bgrt<& 
L D. JL t Epitefe 
I ainlns sus 
Idhnl 
į SFsshlitigtos St, BėrtH*4

t lot maitai'' • „ -- :I • • ■ ■ . * ‘. -•■ '■ >.• I. y—u ... '■■ į.,.,,,1

ADVOKATAS . 
811*812 Old South luildlng

304 W*shlngto» Strėot ' 
BOSTON, IttfiS.

Valandom 9 A M. IM 5 :80 P. M.
, GvveitfMO čtettf/

10 Wn<THaop $TMOKr, Kurs Boitoh 
TeL Eaat Boston 152—J.

> .TeL Malu 2488

.11

i

So. Bostone 3 šeimynų namas 
ant Bowen St. tarpe O ir D Sts. 
turi 11 kambarin, apie 1250 pėdų 
žemes. Metinės ineigos $550.00. Ge
ras investinimas norinčiam namo; 
Smulkmenoms kreipkitės pa’s J. 
Murray, 118 6-'th St., So. Bostonl 

' ■. ‘ ■ (25} 

t DIDŽIAUSIA PBOGJ PIRKT Š 
į. f * -, t » 7

f I v *NAM4 su krautuvėmis, garadžiais, senai išdirbti mėsos ir gro- i
T šerių bizniai, didęĮioj lietuvių1 apgyventu kolionijpj.. Savi- J 
V ninkas apleidžia šia šalį, todėl parduoda beveik už pusę pre- .( 
f kės. $9,000 reikia įnešti o likusius priima ant lengvų išlygą. J 
y Pilną informaciją suteikia’ • *
} IVAŠKEVIČIAUS OFISAS
I 361 West Broadway fc South Boston,,Mass. į
h . ARBA . - 7
& 110 Tremont Street Room 508 Boston, t Mass. į

v _------------- 1— ----------------------------------- ,

Į Kavos sunaudojimas Ameri- 
lte’dįdėja. 1872 m. kavos atsė- 

J Į jo po X svarą metuose, o dabar 
$ Į atseina po apie § svarų per me-

7

45

I

$ S

J

K

AsblnivyVasaros miuulynlų Ir Laųesvood, N;.T, gerai žinomų i)

1 *4t

į

įk

t-

ĮlV. JONOM
DBAITOTRTBP VAIDYBOM

| adresai. ;;

4 ĮFIRMININKAS -- J. L. 
________________ ___ ______________- 250 Gold St, So. Botem,'Mam. -

NAMAI-M0RGI6IAI
Parduodu namus ir parūpinufPBo-^;T •

mortgičius.. Visais pirkimo, par-1 feAST^itgAfl . j, **
davimo ir įvairiais kitais reika- 171W. Am St, BaiBote®./K
lais-kreipkitSs pas manę. kaAiurius — A. N®udžiun*^ ;

tBS B Bro<dway, S. Borto®, Mi A. R KNEIŽVS, l lUBSim - J. ŽfiHA : .
494 Broadway, Sd. Boston, Mass. t įfe, Borts^ MiiA

Tel. S. B. 0770
į į pirtį h1. Prtro ptrapljoe kMA

PLAČIAI PAGARDĖS Į:j
TltftlMTlJVIVVa >ilsioms

: Natnlojiimas- nuo iiie(riuu<nij sąnariu
■ ir tiniskuli).
,Ni© skutisnuj I;rutiiuUe ir pciHnmr.* 
-Kuomet' mitmtftaiitt Jtwj mūskuluH
* . . onlruuMti i. muzfai. .
Nuraminimui dreminėiių flwmn£hj< 

neuniliriJ<Ąi gmd,l>ymv.
k Nuo* tfmftriitoij: ir' lUfflniRhntj, 
T.. ■ Nuo tlk«HU ir.
! . Patrinku. jwwt — 1'rav.vs tktnim * 

■’ Min.
■ VLiiomct htlI.y'Jle lyrika po niukik—

nkkiimnt't negalit- fchn>tb kwU 1 a
■ jutu*' l*ii* ri.tk.ilImttB-

» JJfirl ir 7»k>, >už-toik'i ųvi'.ck'’8B, 
F, At). R1CHTER &CO.

1044 M So. 4ih St., BrapkWn. N. Y.

DR. L. GOLDEN
Bąstonei 99 Greėn Street Ifofcbūty: 16 Craivfbrd St. 
yaiuną® 3 'Iki 4. IV * mr. M. 2 J vrtč 1 Utf
Apart pėtnyčloy ir ncdėldlenlo 3 0 1 Vlii, vakare apart
’ . . vųtorų. ' p6tiiyte>8 ir .pedMIteulo vakarų.

Tetefobųg >(siyowr>rt 2288, 7 ’ Telėfonae Rovbury 0131.
AWVr ■R«hv, X»wiiWV Lnsrmrę !.

1 H^6cw®Cb« turi daugiau anglies-rgeriau- 
: stos dalies kietam kurui.

- turi mažiau pelenų—mažiau
. i 'išmatų. ..

'km m m ««w wm- <J« JS’MtJŽSSS?
kėllurtus dalktuš surudijusiuSi pataisy- <ICmwiwe141M«

siu kaip naujus ir už pigių kuinų, Pa- . VALDYBOS ADRIBAI. 
rašykit atvirutė ė nš ateisiu. į . tt-..

A. ARMANAVIčIA .

35 Ooringtou gt, So. Boston, Misų | & Vi^plraidninĘV
(20) .

y*

t4B^ENGiA)«>CoKsi ilgiau dega ir negadina grotoj, 

* MAŽI-DIDESNI-DIDELI

New England Coke
111 DEVONSHIRE ST„ ‘ BOSTON, MASS.

—TELEFONAI- Main 2723

“““ *" ė
niAGLE PENCILCO , NW YOI

t ’
<

Į*.,..-.,.
visokių Žolių, laimų, žiedų ir tt Į Ml

Palangos trejanka 50e, puplaiškiai 26 į 
c., Ramunėllai 2Qc\, Liepos Žiedai 15&k f 
t'iftušančius L>Oc.. Sene8U nnkštukės dėl j lOUTH TtftįfFAif M. 
vidurių Hutosuvluib 10iy, Peltnoa IBeJ ąj* Kwkit> 
Wa nuo nervų it&|štleafbwli&ų ganf VAADIĘKMA AyilMBMvr 
vos simudejimo ir aws^ iiMmo tsc., \ 
itto reumatizme 50e,, nu(» strėnų akau- Į pilawtm 
dėjimo 50c., kadugių Uogų svaras 25c. į 
A’Wdktos lolčš yra pakeliuose su Uetiv Į 
vlškais nurodymais kaip anuos vartoti. į 
žolių katalogų aiunčiamū už 10 ęeatų, 1 m 
Raidų knyga, “Aukso Altorėli^” Tltibs _ 
ųmudimo, prastu apdaru 75c.; akurliiln I jrrirf ĮtiW 
HM celuloldo apdąttt 'IU»t "ValnU -r
kėli*,” skutos apdaru $1.25 : KantiČkoM' 4® •»*
11.50? Gyvenimas Šventųjų, apdaryta, I Ttnwhr< 
117.00. . > . . .J,

Vaistai nuo kosulio ir Aa&mos.$i.W.| ®r|Jt _
UŽ bėbkutę. tJŽ prlsiųtlma rokuotame j 3$t 1L Flitk Bt, Be. *«• 
lOc. vIržauj' ant kiekvieno $1.00-MMfc| DRfct&tJOB mkŽm WUt*b 
ReikaJh|uji&įe agentų visose apygarda

Aw4*««MMrrV.T gJSMl
& i

i
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