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darbininkas
866* Broadvray, Boston 27, Hali 

Tel. South Botton 610.
- .. * '

KATALIKU PASAULIS
JĖZUITU UNIVERSITAS.

OrfffMt Ameri^Of
Bįfmo Katalikų 'Sverta.^

»
^attapo Darbininkų

Sųjungot^

IfctiĮfiąl turi luptiurtl, kad jų 
avk(M fe puiivantiniM dėl katali
kų apaudoa roBtiprinimo bna ma
lonesnis'Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu/pirkima8 bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 

.Joni atatikfU.KAtdikų Bažnyčios, 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
Vajui, pirmiausia gi kunigai^ tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už* t 
daviniu. .

Vyskupas Kiliau.
t
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Kaina 4 centaiI-/--- .

BANKU.

' ’ Pittsburge įsisteigė Brother- 
hood Savingsand Trust'Co. ši-‘.l!
•tas bankas pastatytas koopera- 
tyviais pamatais. Visos vaka
rinės Pennsylvanijos unijos ir 
daug atskiru asmenųępatapo, to 
banko depozitoriais.

Indianos valstijos darbinin
ku unijos svarsto steigimą ko- 
operatyvib banko. Jau prie 
yykinimo to sumanymo prisi- 

• dėjo 38 unijos.

A

Amerikos Darbo Ęėderaeijos 
Pildančioji1 Taryba reikalauja 
Visiškai uždaryti duris ateivy
bei. Pareiškia šitaip:.

“Iš visu šalies kraštu ** . *•
(šauksmas amerikonizuoti

SuvT Valstijose yra 13,000,OOOT 
ateivių. Iš jų 1,500,000 nemo-1 

ką angliškai kalbėti ir 3,000,000 
negali nei skaityti nei rašyti. 
Negali atsirasti geresnio laikoj

EINA VARŽYTINĖS. J •
ČOBLEKZ.“Pareinio1. “res

publikoje” ištikb smarkios ią- 
Glil^r synės dėl paskelbimo atsislcyri- 

relino nuo Vokietijos. Daug yra

- to gali kilti kraujo praliejimas.

v

.RIAUŠĖS. .
■ v —

BKRLTK,—Hamburgo friies- 
ateivių suąmerikonizuoti kaip te buvo kilę riaušės^ kur krito 
dabar. To tikslo niekaip ge- septyni policmonai ir sužeista 
riau 'neatsieksi, kaip visiškai [jų. 19, šiaip žmonių užmušta 14 
uždarant duris ateivybei. Kol ir sužeista 103. 
ateivių eilės pasipildo naujais '■ — ------——
ateiviais, “tai‘’šilAmei^iiiil^^p AMERIKOS V0KTE6ĮAI 
pasisekimo negalima tikėtis nei •SUJUDO,
tųrp piliečių, gimusiii šioje ša
lyje. ■ Berašystė jgreitąi augų, 
Susektoji, karo. metu b.erašystė 
turi atidalyti akis ir-tiems, kū
ne dabar stovi už atidarymą 
Amerikos dunj ateivystei. Kon-

tt■£.tttati g^žSŠ IMtanvM-dat_ne-
tas, reiMaajaneias pigi, dar- A™r*»s
hinink, ar stoti už palaikym, tol. dllotl. Ber
Amerikos tautos.” * /. valdzlal fmansmę paraniį kad

 valdžia galėtų sulaikyti Vo- 
GRIEBIASI KOOPERACIJOS: kleflj°s ’susiskaldymą ir kad 

' . ; ;______________ galėtų kovoti, prieš' francūzų 0-
I ST. PAUL, Minn. — Minne-Įkupaciją.'

'/Telefonų kompanijos šėrinin- sotos farmeriai, kad patogiau 
i kų, turi 500,000 su viršum. ’ ir už .geresnes kainas pardavus

——  r , savo produktus sutarė koopėra- 
•/ Telegrafų .kompanijos šeri-ftyviu bųdu marketuoti kiauši- 
ninku turi 265^000. . nius ir kitus savo produktus.

—-r-——7 . Marketuoja .į New Yorką čie-
Prieš 40 metų elektros jėga jais vagonais. Už, Maušinių tu- 

nebuvo vartojamą jokiame pa- žiną gauna keturiais! centais 
vidale. daugiau, negu ant vietos.

Dabar unijų įsteigti} Ipope- 
ratyvių banku yra; vilš' 20.- 
Šiaipjau visuomeninių koope- 
tatyvių banku yra labai daug.

1 . Clevęlando geležinkelininkų 
banko prezidentas Stone sako, 
kad per ateinančius 10 metų 
ko operatyvi ai' banl<aį turės di
desnę galybę, negu kapitalisti
niai bankai.

.nu , ..r 1 nw

. Iš viso angliakasių pasau- 
lėje yTa 2‘,000,000.

Telefomj operavimas Ame ri
kę 1902 m. atsėjo $230,896,000,

«

Į: NEW YORK. ~ Čia įvyko 
Amerikos vokiečių seimas. De
legatų atsiuntė.draugijos iš 32 
miestų. Delegatų buvo apie 5j- 
000. Kalbėtojai aiškino kad 

, 1 x i Amerikos vokiečiai turi eiti1greso bus pareikalauta nulem- _ “ . .. ,

o l922 m. atsėjo $1,558,206,000. 4 .
i «

1 • I »•

PRIE HARDINGO KAPO
I MAPtION, Obio. — Lloyd 

George, Anglijos kąro laikų 
premieras, -atvyko pagerbti at? 
mintį mirusio prezidento Hard- 

’ ingo. nAf jo lmrso uždėjo val
ingo. Ant jo karsto uždėjo vat- 
Hardingienę. -

Strytkarių kompanijos viso- LENIN PASVEIKO. • 
je Amerikoj samdo 300,000 dar-Į •••- ’ " - ------- ■
bininkų, kuriems per metus iš- r A, ■— Lenino supa*-
moka algomis $300,000,000,• raližuotoji koja pagijo,. Jau jis

-į . ' ■ ■’ galįs po truputį vaikščioti. Do-Į
’ 1921 m, Amerika geležinke^pm^i viešais reikalaismdakta-L  ̂^. ragavo nuo’dų, kovoja

liais tiansportacija .atsėjo; po[r^ sunkiaUsuląiką nit0 perisi- k^^.^v- ^ 
52.50 ant kožno vyro, moters dirbinio^.- .. — >

’ ir vaiko; Tais pat metais tabo- . ■ ~ . . " _ ' '' . NUSIBODO GYVENTI.
koS) girnio ir pasilinksmimų bi- Į DAUGIAU UŽDERĖJO. j , 
la buvo po $34.50. •' ?.

\ - g . ASTJTNGTON. —- P^^Mninėj Alice Pierce, ligone,  jau
’ Amerikos andraudos kbmna- ; A^mtinb^ Rado- savaitę; Są-
■ Bijo salinta turi apie i,000,(10ft£1?Wt| nŽ<'j’0 60 n»l«onVVt' ko, kad nusibodę gyventi ir tae 

' ' ..pelių dwtgiau, negu pemat.. - dįviniu nori baigti savo . xlis-

ims. • . ’

■-1 ., . ■ RYMAS. FasTstinm.-pitej- . ./ • •. ,
Btelgijoį piWa , buvo mietas MussoįjnĮ turi daug if4. WAŠHINGT(WV^ Nteįolly i 

daug vėjinių. malūną ir -kurie IpesMd šu nedarbtu ‘ Nuo bedąr- moję ateityje Suv^Vąlstijij vy2 j 
teikė, jėgąIvammim'mašin^ns Bių apriipi$m£‘ priguli jb rįausyiKpąsiųs ‘ifitropoS; vdįs-; 
toarjiegreitaįnykstį nes bu nųųi. skolas;
sirado Ritokrų jėgū^Mttniųi' inšfi'ns^kąiCgaii kilti mąjMasj[ilabąr^^i^ji temoka sl<o;

j las, Amerikai. . Didžiausią Ame-- 
likus -skolininkė ra Franci ją;

..■‘ĮkuūF begbikluodmna'' įenki ją,- 

nė WarwM šūfiko- jrtifi.apiHHliJdn^<lolerių,l A* 
' '*■ -y. ? V -Z J,

Į NUSINUODIJO.

■ LY-NN,. Mass. — Francis 
IVilliamson mirė užgėręs nuo
dingo munšainoj 'pati, /kuri

!' it”
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> Ke ^eri^^arte F^e- Į , hbdarbAs.
racijos pingųlp523 umjo's., ..į..; - t
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SUTIKokANDIDATŪOTĮ: KĄŠ^EN PO TRIS.

. ;1O«- Knnigaikžtie; TW?k&

Matė ■
j Partijoj ’ i -yra viena iMmy I O.'į
d jingimajhj y Anglijos šeimynįL . ••• '^AĮSIĮASi;- 

;;-^nokdmo senai KbwDid^
; JiPaiTiją. : DMmF’jos apslfrįtydūiį iš kb kilęs giĮįsųis-siTnmtyi* •
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ATSISVEIKINO.

LONDON. ^— Amerikos am
basadorius Harvey atsisveiki
no su diplomatų šeimyna. Jam 
buvo surengiąs bankietaš, kur 

padoriai,-Anglijos premieras ir 
kiti atigšti syječiai. Ambasa
dorius Harvey pareiškė, . kad 
Amerika padėjo alijantams lai
mėti karą ir.nbrėjo padėti Eu
ropai atsisteigįi,. bet prie to ji

■u 
nebuvo, prileista.' 'Amerika 
atsisakius mm visokios kantri1- 
bucijos nuo Vokietijos ir norė
jus prisidėti pine nusprendimo 
kiek Vokietija isgaTėš kontri
bucijos mokėti. Prie to nebu
vo^ prileista. Bė kito ko pasa
kė, kad bilijonai pmįgų Ame
rikos paskolintų‘teina palaikyti 
armijai didesnei, negu bile ka
da kur buvo. Žinoma čia bu
vo ivilvčia, paleista į Francijos 
ir Francį jos (T): ąmbasądonus^ 
buvęs bankiete pasijuto, kaip 
ant žarijų.

FRANCUOS KEBLUMAS.

NEW YOBK—Ffancija lai
mėjo Vokietijos .Ruhre, laimėjo 
visose diplomatinėse kovose* 
Tėčiam' tas laimėjimas ne ką le
galiuos, jei nebus galima patai
syti finansų. Pranei ja neišsi
verčia, nuolatai turi. skolintis-. 

. O niokeseiai jau tokie dideli, 
kad ju kelti negalima. Jei su
manytų kelti mokesčius, tai il
gai valdžia neužsilaikytų.

Po išorinių laimėjimų Pran
ei jos valdžia turi pažvelgti į 
naminius reikalus. / Francijo, 
veikia trys krypsniai — milita- 
ristųy kurie nieko, kito nenori, 
kaip Vokietijos suskaldymo ir 
Pareinįo pagrobimo; antra jė
gą,. tai kapitalistai, kurie nie
ko negeidžia,, kaip-tik nlifram 
kimo nuo Vokietijos' Ruhro 
krašto.. .Tada.Francijo's kapi
talistai 'užgyvųotų; Trečia jė
ga yrą Francijoš sodiečiai, ku
rie nepaiso apie Vokietijos su
skaldymą it jos žemių pagrobi
mą. J ie tįk nori, kad -Vokie
tija mokėtų ImntrBnięįją, ? kad 
jų įuokesciai ne kiltų, o bųtų 
šumąlžinti. Ikšiol valdžia rėmė- 
; sii Impltalistu ir • milibą^stų pe
čiais. ; Savo keliu, eidama Uralu 
<‘i ją pasiunti gė Vokieti j ą, lėčiau 
ydfeiįėcųns prie to prlvedė^kad 
BJlkftębųs galima gauti kon
tribucijos; ' tB' atoisiančialu nio* 
tdisV įvyks dnkimivi. - Todėl 
bus smalkius i^ indomibs ituty; 
ŪėSip JfieMl plisej bus.-kapitų*: 
Ilsiai ir'^iiiaristai^ o kitoj Šį 
dįetdai v v_J)aba’ytinę Pranui jos

• ■ v ■ f' ' A ■■- '■•.....

Spalio 14 d. L. D. K. S. pir
mininkas kaitėjo Montello ka

taliku draugi joms apie kultū
rinius tautos reikalus.. Žmonių 
prisirinko' apie 200. Po prakal- 
hag klausytojai sudėjnf ‘ D-ko ’ ’ 
gerinimo f

Aukavo : P. Ahračinskas $5„ 
J. Jackelevieius $2.00, T. Ku
bilius $2.00. Po $1.00 aukavo: 
Adelė Jančauskienė, O’ Kašė
taitė, Julius Baronas, J. Dau- 
gelėvičius; po 50c. davė 
Norkus ir Janulionis.

p:

/ 
:nZ,

L. D. K. S.
...:. ■■ - \ - 8
susniidldonihai^omispasi^n-. 
rė $15.23’. ‘ •

Montello ir Cambridge’o vi
siems aukotojams L. D. ‘K. S. 
Centro Valdyba taria ifuoširdų, 
didelį ačiū!

■ ■ y

v*
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valdyba.

Mihvaukee, Vis c. Marąuet- ’ 
-t-oumrveiWstesrjezuititvedamas,— 
dabar turi didžiausią Ameriko
je . džiūti stori jos lubaratoriją, . 
kurioj vienu laiku gali prakti
kuoti net 152 praktikantų. Be
turčiai ir vaikai galinta -ateiti 
ir gauti dantų gydymą, dovn-

L. D. K. K Centro
savo mėnesiniame susirinkime, 
spal. 23; yra nutarusi skelbti’ 

ą*nuo Lapkričio 1 d. iki Kalėdų, 
narių prie L. I). K. S. prirašy
mo, ‘ ‘ Darbininko ’ ’ ir spaudos 
platinimo vajų. Gerbiamos L. 
D* K< -B. kuopų- -vaidybos^yra 
prašomos prie to rengtios.

Būtų pageidaujama, kad 
kiekviena kuopų, savo susirin
kimuose. išrinktų tam tikrus- 
komitetus, kurių . priederme 
būtų aplankyti visus įietuvips 
jįj namuose ir stengtis jiems už- * 
rašyti ‘‘Darbininką”, nors 
trims menesiams. Kurie nėra 
dar skaitytojais, tai tiems ga
lima užrašvti laikrašti “Darbi- •t to
ninku” už vieną dolerį trims 
mėnesiams. (Ii- kurie iižsi rašys 
metams, tie galės gauti iš Cen
tro tam tikras dovanas knygo
mis, ar kitais daiktai s.-

Taigi kuopų valdybos turėtų 
tuo jaus pasirūpinti sau ^į<iu 
žinomų,. kurie su noru tamejįii-

CAMBRIDGEy.MASS.

' Spalio 21 dUl). K. S.B kuo

pa surengė prakalbas ir pakvie
tė kalbėti L. D. K. S; pirminin
ką. Kaip Montello, taip Cam- 
hridge’o L. D. K.. S. kuopa la
bai daug yra padarę bendram 
organizacijos labui. Dabar ir- 
o*įe . *
-AleksandiauJVinGiūnas per

vedė į L. D. K. S. serus $150.00 
hontj; • ■

A. Vaisiauskatf pervedė į L.
D. K. S. serus $10(100 honu;
' V. Širka pervedė į L. D. K;
S. Šerus $25.00 bonij.

. Viso .Bonu į šėru£ .pervesta 
už $'275.00. . Be to,. p. Norhu- 

. tas žada pervesti į Šerus savo 
$500.00 boni],

. Nauji] šert} nupirko ir įmp-Įke apsiimtu padirbėti. Taip- 
kėjo Vaisiauskaš už! $5.00, o .-gi, jeigu kuri kuopa neturėtu, 

.! Juozus Smilgis pasižadėjo į po- prirašymui ‘ * Dari).’.’ prenume
ratorių kvitu ar knygų, tai tuo- 

:erinti auko jo po j jaus lai kreipiasi Centran, iš 
kur bus tudjaus pasiusta, atsa
kantis skaitlius ‘'‘amunicijos.” 

Taigi į darbą! .
' J. Tumasonis, 

: - \ C. Rast.

KATALIKAI LATVIJOJ.

Romon atvvko latviu vvsku- to «.
pas Springavičius iš' Pigos ir 
pranešė Papai, kad Latvijos 
.valdžia teisingai vykina savo 
sutartį (konkordatą) su Šv. 
Sostu. ■

Šv. Jokūbo bažnyčia jau per
duota katalikams. Ji esanti 
nukentėjusi nuo bolševikų, kai 
tie buvo- užėmę Rigą. Tad 
Šventas Tėvas padovanojo 100,- 
000 lirų jos remontui. Šv. Jo-, 
kubo bažnyčia bus Rigos vys
kupo katedra. ■ _

JERUZALĖS UNIVERS1TAS
" 17“ * •»**■ -» ■

Patriarkas Barl-assina. ren
giasi steigti katalikišką uni- 
versitą Jeruzalėje, Palestinoj. 
Kol universitds dar neįrengtas, . 
studentams lekcijos prasidės 
patriarko rūmuose.

St. Puišio ir dar kelių asmenų. 
Komisijos uždavinys buvo su- , 
rasti lėšų, pagaminti projektą 
ir pastatyt? minėtą paminklą; ! 
J:i kiek galėdama . darbavosi. ' 
Dabar paminklas ‘yra stato
mas. -Vieta labai graži—aikš- 
te.lė imies buvusią rusų cerkvę* 
Mariampoles gatvėje.. Čia ant 
plytų pamato uždėti ant' viens 
kilo .keturi, už viens kitą Įdėk 
mažesni šlipuoti granito ak
mens. Viršutinis akmuo yra už 
kitus, daug aukštesnis, titrįs 
kuoro išvaizdą, Antrojo iŠ a- ’ 
pačios akmens šone įrašyta: ■ •

lik neseniai vai-j ‘‘Lietuvos nėprikhmsomy- •- 
o mėnesio dieną anksti rytą džia pataisiusi. Atrodytų, kad įbes atgimimo atminčiai 191$-— •

* * ‘‘ ----- - Ant pat viršaus busiąs
pastatatytas geležinis raitelis, 
kurio laukiama j) ar vežant iš 
Karaliaučiaus. , ■ . .

Užbaigas paminklo statymo ? ~ 
darbus, bus iškilmingas to pa
minklo pašventinimas,

■f
v

■gk ,!
1

1 >t
vą savaičių Įmokėti $25.00.

Organui g<
$1.00: Pr. Jankauskas, Al. Vin- 
eiūrias, V. Giedrimas, -Pi. Juš- 
kaitis, J. Vinciūnas, V. Širka, 
Narbutas, K. Bingelis, J?r. 
Maukus ir J. Smilgis. Kartu

morikm;xioi įmošuūuįų nei čhjt- kurufalistų iiViunitarisfiK vai. I . . .
į,'. įto nemokėjoj ‘ 
r F m r..' * - ' ’ r . »'

N AU J AP ARJIJ A.
■ DETŲOrr,

<
Ai; •

c!

^in scb'tfpčtamA^liko. .y

•f

šiUvlAt. Vieną š. m. rugsė-Įvęs sugedęs,
— * t * >■ n j * £ i ■ :» 1 y ? »

teko pamatyti Šakių miestą ir, 
vėliau, jamė .pėsčias, nes va
žiuoti, d viTučiu 'Šakių miesto 
gatvei uis hatrjienm Gatves 
turi būti nėkuomet novai ytos. 
o žmonęsmto senovės pripratę 
purvą mint i. _ M iestp centras 
kiek švaresnis. Bet tas tik Ap- 
veizdos dėka, mat yra. kiek: pa- 
kilesuėj viųtoji. Prekyvietę te- 
galtiųa • tik kriste jpnhristi; 
Čia /geriausiai prie aplinkybių 
ym .prisilaikę žydąįy jie turi i|; 
guįhatuk ; \ /

Taip pat! stolivnomane -rin
kos jtmąpte įiestavinti; ilgyiusia 

, eilė žniomųc.ypač jnoici’s,: ,1 ei-

Šakiuose nėra.. patogios vietos 
šuliniui iškasti, bet kadangi , ‘ o
nuėstas yra gana žemoj vietoj 
ir turi virš 2000 gyvent^jU' 
verčia manyti, kad via —. kal
te tų, kam ta* turi rūpėti. .

Juokingus dalykas yra sn 
miesto pi rt imi . Pernai ykaž kas ,3:. - \ x'*
privačia malone paskyrė mies
to valdybai pirčiai statyti ne
mažą suuui! pinigų. Miesto Ajal- 
tlylia' pastatė kėlimas nmvfrios 
sienas ir:palakė ikad žtmhiėp 
jas vadintų pintinu; taip ir da
bar tebestovi: . keturįos :sieims 
lauke; tf pbijeldps ai'clu ve; - '

' ^Pereitais

*.

eiM pkpjldbmi Bukimai .FęnCžj^nętėHai sumanė štoįgii-
- it -dmhjipPfbdb ptuRją>'. •.'.*<

-f . . • . - -’..■ m, ■■•■•'? J : •.. ” f -; • >■ . . *

A - -M-.-v

, .to

»•

C. .•*:

,f. i
X-.’

• , *
BerUne žiųųiiė^'-renguiši prt4 

žkmpsš- t&nku .vijoki W 
liūs; genėju nietižiūš sir 
kitu s būdais rčnkiv kuru.

<> ■ ■

v
... ■ .r ■ .-■

- viso;
V » ■

r'' ■ ■ S
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„v ..4^4^
-m. jJ' t, ..f. t'

Nusišovė. • ■
. tSKC’ODAS.. Už 4 ’kilm. nuo A 

Wūodnk. ant - Lųtyių 1 sienos • 
(Latvi jos jnusėjdj, rado nusišo
vusį-- žmogui ■ Pasako,įtu jog: tą • 
asmenį mab< aųkMjytų ’Men \ 
mintį iŠ* ^lųbkib stotiem 1$itvi
jos piiščiu Už kęįuį .y^lanitių 
rado$jj nusišovusį' iš reyuive- 
rm; Doįmnkntų p/ię jųv be šie- y 

Įųotąns,;^šveiiĮ<įUnt;-: ;Vmm'ikus kalendbriaųš dviejų
prįiuiHiumrWtMvos;xie; nbraWtj išvaizdos — žino-;
sumanyta ;čib l^stblytVvto^ ' V ;
vadinamas. V Larnvvs'cpmnmlLi ‘ ^4^-* *
fe’k Tanirėįk^ui išriųArko-1 / ■
mišijmfe npsldvmiL - vado -4-jjyldoj- plie* .
J.'yfnftml^vičitms, im-burinis- mus .ir jūnio sutirpo '

’ "ir 1. y ...iC.._ _k-_ - V 4 > Vi ■-» * .

gų hUčmp girdėjęs apie badą /« ^pfRĄVlšKIK , •..,Pelitais - 
,. . . .. ^1^ h.-.i .. ^y^ičUnt ■ ;Vmęrikns’;■tatbtejktašfėįVmiuiyčįąA :kad 

dm w doli Ii kaip Rusi joj,, bet 
pasirodė/ kad Bcįę>žnannių gaiš- 
įtą . dol^TkftllMčšnip MaiyW 
ten tniAT.šuliuyTf i? žmnpos.ųu 
indaiV išpilęs jlmbr pik' van- 
<loų sk ,Mm $ąkių ntlėste yra R k 
vienus ’ ............ .............. ... .
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TOKKTER, MM
Wa malonu visuomenei pra

nešti W 28-H tpaB
(Oct.) įvykt Ifot.. Są-gcįt nepa
prastas vakaras bažnytinėj są- 
lėj 7-ą vai. vakare. Bus gar
sių kaMtoj^ bltent g e|U-kun. 
J?Bakšys,tik ką iš Lietuvos at
vykęs, p-lėO.Vasilaite, baigu
si ąugštus mokslus Šveicarijoj, 
kun. Urbonavyčius ii Bestom 
Mass., kun. J. J. Jakaitis ir Ž- 

ti. Bus suloštas labai juokin
gas veikalas it daugybė įvairią 
įamarg^im^

’ . Į ’ IR TARPTAUTINIU ŽVILGSNIU

[Lietuvos neutralizacija būtą palaimos aitas. Tuomi visas še 

g mutinio Nemuno baseinas ir jo žiotys^ būtį saugesnėje padėty, 
jies visa Europa būtą suinteresuota šio krašto taika ir neliečia
mybe. Tuomi pačiu visi Lietuvos kaimynui labai sumažintą 
savo* armiją gausumą visais musą Respublikos pasieniais. G 
tai sukeltą nemažą stimulą ekonominiam ir Mtftriniam Idettt- 
kos ūgiui. Visu greitumu vytumes kultūringiausias pasaulio 

v tautas ir po keliu dešimtą metą galėtumerir su greitosiomis lenk- 
Itiniuoti. Mums tai išrodo labai masinantis dalykas!. / 
| ■ . *- ’ F -

Tik, deja, Lietuva ne suvienyta, bet išdraskyta, Jeigu 
ir atsirastu pas mus didesnis, neutralizacijos šalininką hūręlis 

| (ko sunku DABAR tiketięs)), tai ši neuįralizacija sutiktą ne
pergalimą pasipriešinimą visą suvienytos Lietuvos šalininką, o 
Mprgi ir Lenkijos, kuri tebegvajoja visą Lietuvą Sau pajung- 

,f.. Tad ne tik teisingos Tautą Sąjungos su Tarptautiniu Tri-
' * Įbūiralu, bet it Lietuvos neutralizacijos kėliu dešimtą metą be* 

$5 nesitikime išvysti/ Jei neužilgo kalbėsim ”D-ke” apie
’ 'r [reikalą tūlą karo sutarčią ar ypatingai gėlą santykįą su kaiku.- 

-domis didžiosiomis valstybėmis, tai darysime tik dėlto, kad 
^ lijcmaLonie^aTmiybestikiai Tautu Sąringaiįsikurti nei Lietu- 
l^.^ė&tialfzaeijsu įldmy|i.' Negalėdami prie savo Tautinio I- 
įtalo tiesiausiu keliu eiti, turhnš prie jo artinties nota Įau^r- 

—•_ tais zigzagais. *• Tik neprivalome vietoje stovėti. Vietoje pasi-
o »H.W. t.o.ory Isalbejome apie toMesųĮ^8®“i^.m«driawir fflntaę plėnių totam raką.'

_ ją,

(TKE V70RKER)

Pubhslied every. TUESDAY, T1HDSDAY and SATURDAT
- '. • ——-h\ - ■-■■■-' ■■ '

8AIBT JOSEPH’S LITflUAiaAIT k. O. ASSOOUTIO OF LABaBĮ, 
, ’ • Lh*

^EntercU as seęoiitl-ęlass inatlei* St'Įvt, m. 1915 nt tlu»po:.t ol'-t'Įc<-v tt-C Kp^lua,
I under thė Art ni’ lltirdi 3, 1S7U.” x

“Accertaticę for įnaUhig ar spėri.‘I frf iNHf atrt* prmideil for fu Sectitm liesi Į
Art of Ųet.\S, KO auiln.rfec.l 011 July 12, 1018,” . |
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Pastanga
. Tautą Sąjungbsętypą 

^ridekvienu
ir paliuošavimą bevelk n 

• jai, rimsu noru atsižada 
konominės neprildausoniy

- T . . . . - . „ . „ . J Energinga ir gamoniiiga takita neprivalą atsiduoti aklam 10d-
1 u:ą įsivaizdinamoje Tautą Sąjungoj | 0 u ‘ •

11 "*" ......... ........................i y

ta. ta.d°^^^ir^*3S^^^feię valią, kuri mus sulygintą su 
šio pasaulio viešpačiais.

* ‘ • e ’ ,
------------ĮĮilil JĮMltflJ. .... ...................................

ASTAS 
IAS!

..o visu -išlaidu ginklams ir amunici- 
lalies savo politinės, militarės ir e- 
,-5s visos žmonijos naudai. Tai būtą 

krikščioniškos tarptautini: politikos lįg-ir idealas-. Vienok kar-1 
tu priminėme, kad prie š .o idealdpasaulio galingieji visai ne-*f.

■ linksta. Kors idealę Tat ,ą Sąjungą su visiems priverstinu 
'Tarptautiniu Tribunalu n is statome pirmon vieton, bet-gi ne- 

■. užmirštame, kad nežiūrint .idealistą kilniausią pastangą, 'didu-1 
*mą žmonijos daa labai laku toli-nuo šito idealo ir’ nematome to Į į 

L laiko,. įuomet ji prie jo prisiartins. ; x

« Jei pasaulinė taika šiandien dar utopija, svajone, tai gai 
' surastume būdą bent vienos Lietuvos ar( abelnai Pabaltjūrio 

. . ramybei apsaugoti. ' : -
' ■ > .

Karu lengviausia išvengia (žinoma, jei pačios to nori) tik 
geografiniai izoliuotos, gamtos atskirtos šalys., Tokiomis yra 
Švedija it Norvegija, kurios, jau Virš šimtmečio džiaugiasi tai
ka, ramiu darbu. Bet paeiam^Sfeopos centre yra viena ma
ža, bet sena republika, kuri paginamai mažai tėra kariavusi: 
tai graži kainuota švgicarija. Ji išvengdavo 'karu ne dėk gam
tinės izoliacijos, o dėl savo pavyzdingos vidaus tvarkos bei ne- 
utralės užsieninės politikos. < • r

, ŠVEICARIJOS PAVTZDIS LIETUVAI. .< . r ' • 
w. Maždtė Šveicarija, iš visu keturių pusiij galingą valstybių | 
apsupta, .vargiai būt galėjusi nepriklausoma išsilaikyti, jeigu Į g 
jos tvarka būt buvusi tokia kaip Kurijoj ar Lenkijoj’ šveiesU

• rijoj gyvena keturių-tautu, žmonės: vokiečiai69 nuoš.), fran- 
cūzai (21nuoš.), italai (7 rnzoš.) ir romaną saujele (2 nuoš.). 
Jei bent viena ten gyvenančiu tautą būtą skriaudžiama, tai ūub- 
jaKįsim-aišytu galingi kaimynai ir išdraskytu Šveicariją bent

. į tri& dalis. Vokiečiams rę!l-ą vokiškoji dalis,- Francija pasi
imtą francūzus ir Italija — italus. Bet visos šveicarą, tautos Į? 
džiaugiasi savo mažutėje tėvynėje pilniausia laisve, geriausia

• tvarka. Todėl jos ir nenori ririzstytięs ir dėties prie sivo kai
mynu ir aitriai gina savo bendrąja tėvynę nuo visu priešu pa-

.. rikesinimu. - .- . i ' •’
. , * Be to, Šveicarija yra neutralizuota valstybė. Jį yra pasi
žadėjusi nieko neužpulti, nei vienai valstybei ginklais negel
bėti. Už tai visos valstybes ga?. autuoju Šveicarijos nęlįečiapiy- 
bę. Todėl Šveicarija nelaiką nuok tinęs kariuomenės ir gin
klams mažai pinigą teišleidžia,

. Bieins raitos.••: kap ir Belgija- tayo toteąj pat P®E-|tws killmls wi ^.un
ty, tik:VOkietąa vis-gi-iscWo ms neutralumą sulaužyti, uz ką| -n.™

• šiandien ji pati turi daug ktritM Taigi neutralizacija ne vi-
supmet ^nanepr^au^yte, tii žyn& liežuvio. Tnigiaš.tauleidžiu .kalbėti,-’
lgifcjti, fcu-p įsvangti. Karo ąaatuiama, ne-1| saa«o, “kacl šis niustį

utralizacųa dwg puogu tautos- r&u it,VKoiiu;ils liks ^aišingas. Fr dabar te-,
-kUlalnS>. • ni.-.,,-i;.,.,Al- ,o... +,,.10 I*.,tmlTitari un.'i'il.-'l-i' 4-rt
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Conn. L* ę. K kuopą apskri
čio suvažiavimas įvyks spali® 
128 Jr ■ Sesiją 1 va|.

“ po piet ši?!^nfa#a lįetimą Ą. 
Kaaliką parapijos salgj, Maią 
M., Aiisonia, Conn. Pagridau-- 
jama lt prašoma ne tik kodau- 
giausįą ąstovį, bet ir Conn. e 
apskričio inteligentijos, o ypač 
dvasiškuos, nes šis sttvaŽiavk 
mas bąs panašus į sęim. Sįępg- , 
khneš visa kataliKą visuomenė 
sudaryi bendrą frontą, kurio 
neįgėlęs nri jokis priešas, o to
kiu būdu turėsim gerą ir stip- 
rą ginklą. Tuo ginklu -mes 

' kiekvienoje progoje stosim gii». 
ti darbininką teises ir savo ti-. 
kėjimą. t Mūs laikraštis “Dar-__
biriukas” nuo pereito seimo 
daug pagerintas, knris yra nm-

* Juk kad ^są darbininką ir visos kataliku 
Tad mel- 

.džiu. visus inteligentus kaip

žiavimą. /
' V. Byliiiskas, pirmininkas,' 
298 Gr^-ory Stree, 

Brjdgeportį Conii.

MARSUMYNAI
■* » 1 ,A . __ _ I * .

LIETUVOS SinuB.

Kugsėjo 2 8d. Lietuvos Sei
mas priėmė antruoju skaitymu 
“ Darbininką-ordinaririnką į- 

' statymą,’’’’ kurį svarstant refe
ravo p. K. Anibrozaitis, Datbo 
Federacijos pirmininkas. Be- 
siginčyjant labiausia lenkty
niavo pažadėjimais Darbo Fe- 

į deracija ir social-demokratai. 
. Tuos ginčus kiek modęiwo U- 
, kininką Sąjungos nariai. 

‘ V ' ' > * ’
KLAIPfiBOBKLA^MAS.

“ Literai’y Digest ’ ’ spalio 20 
d. įdėjo straipsnelį f Dhronic 
confusion over Memel” kartu 
sirlriaipčdoski-ąš|ožemlaphk 
Kaip paprastai, “Literary Di- 
gest” cituoja dvi priešingas 
nuomones. Šiuoni kartu Lietu- . , ■ . . < -
vos pušęje stovi “Manchester*^^®1®^^111 meluotij tai, nors Jseivjos nžtąrėjaą. 

Guardian,” kurs gana rimtai 
tttpasąkoja Klaipėdos pastarą-

Ambasadorių Tarybos sukty
bes.

-Lenkiškomis akimis į Įdausk kad Francijos ir Belg: 
mą žiūri Antverpo “Metropą- 
le,” kurs ir dabar kartoja at- _ 
auŠusias lenką pasakąs apie się (kad ir žiauraus) vokječio, 
vokiečią ir rusą slaptas stitar- bet tamsaus nuskurusio, titelią 
tis ir- karinius prisirengiinus. užgraužto lenko,. šito patvirku- 
Užmiršus (gal tyčia),. kad Lie^ sio rytą piemens, kurs nąplat. 
tuva neturi sienos 'su -rusais, 
‘ Aletropęle” kaitria Lietuvą, 
būk ji. -‘•‘fafhauja tiltu..’ tarp 
dvieją didžią respubliką: Busi
mos ir Vokietijos.” Girdi ‘/po
litiniu- atžvilgiu, iš įvairią bu
vusią dalyką tarp Beriinp ir 
Kauno valdžią, . negalima ne
padaryt išvkdOs, kad Vokieti
ja oficialiai pasisavino Lietu-

■■■■„.h—■—
V \ ,

vą?r Tąi durąupifilįBf.. /po 
kio žioplumo, rodos, ir “Rzeez- 
ppspoliia* dar nepasiekė. Ma- 
tyt,kad to,straipsnid verfėjas 
įš lenkę kalbos francūziškai 
silpnai temokėjo .

volaečią ir rusą slaptas stitar-

7

"X

kiek gudri am
i įftįk^rie belgai įr fr^ncuząi-«vietiškitis ieip ir dvasiškius į

Vękįetijos vęrgejpatąria luums 
įšsfliuosupti..; įįet ^įpiršta,

Belgijos dftc
bartitišs valdžios ir-gi yrą ver
ges, tik verges noyąpsiŠvietu-

LnLfe /TrrtzT rįirtm»n'iics\ trzU/i zsXi n

bet tainsaus nuskurusiu, irteliaj
y • *

botagu švaistosi. Kultūrin
goms Paryžiaus ir Briuselio 
valdžioms -pąrsįdttptfpątvirku* 
šiai lenkiškai piemenei '—tąi 
tikrai jau sarmatą! . . Patar
tume “Mėti’ppole” išsiliuosavi- 
mo darba pradėti nuo Senos ir 
Šeldos. Prie Nemuno mės pa
tys nusidirbsime ir be lenkiš
kos pagelbos.* *

Greenlandijoš vakarą kran
tas pri iąetus pasįvaro į jįirę 20\ ' 
jardą, gaktf pulk, p. Jensen, 
Įlanįjos moksląvyris.

-Madagaskaro saloj sąran
čiai kepanti puoduose,-paskui 
šutinąini tąūkpose ir valgomi 
su cjbubais Jr ryžiais.

.■ ė “
, Gąlvastpnet Įtekąs, 190 per 
didį potvinį prigėrė' 7,000 žino- 
nią ir nuostolių padalyta už 
|3Q,QOQ,q6q.. ■

ssacscaaoMacacassasamssEBKsrosKsasnEmaaHmsaKąHMMtMaBąMąM^atM

‘ SVEIŠTAS RAŠTAS r
.. ' NAUJOJO ĮSTATYMO ' 
ižiais Apdarais ’ Tiktai Vienas taleris

; -i' ■ ' 1;į.“BAKBININKAę” -

360 W«ist Bmdway S5. Boston, Pfass
_____ __________________________________________ __________________, ..... -. ■■■ ■■ ■ -r—:------------ 1....

’ V 1 - . 1 - - < ”*

Kaipir jis ąšnraidmsiu .nusiminusį, intužusį įsi- 
mylętoją.7’ ■ . *

Taip jiem bešnekant, jiedu pąsieką prie 
augšto kąlno, kurs skyrium nuo kitą stovėjo. 
Jis.kyšojo augšeiausia už visus. Netoliese čiure- 
up vaiskus upelis per žalimo jaučias pievas. Vi
sokios spalvos gėlės, visokie medžiai pUoŠė visą 
apylinkę.' Tai Sijtoje vietoje Don Kichotas ry
žosi atlikti mętavonę ir didžiu balsą surikp:

“Šitąją vietą, © dangaus galybės,/as apsi
renkit aprąudojimui savo nelaimės, kurį manę 
ištiko. Šitąją vietą aš aprasosiu savo gailiomis 
ašaromis. Šitą tylią vietą pripildysiu aš savo ai
manavimais ir dejonėmis, nuo kiiriifmedžią la
pai kilnusis. O dvasios^ kurios čionai gyvenate, 
atgTęžkite ausis į mano dejavimus ir širdperšos amžinas. Malio gerasis skydininkas Sančo apsa- 
atpasąkojimus. . Q mano Dulcingja Tabosiete,. 
tu mano šviesa tamsoje, palengvinto ją mano- 
kanČMą, žvaigžde mano kelionėse, mano laimią 
planeta, prašau tavęs, atsižvelgk į mano padėtį, 
kurion atsidūriau be tavęs būdamas/’ • v

jją pasakęs jis nušoko nuo Bozinanto ir per 
strėnas delną užgaudamas tarė: “O žirge, žirge
li mano, drauge mano laimią ir nelaimią. ''Tau 
duoda lūisvę tas, kurs jos sau neturi.”

-SanČo visas šitds savo pono cepemonijas ma
tydamas sumišęs stovėjo... Drisiartirięa tate gJpeįr 
čiau jį pasiusti ten, kur žadėjo. '

;ilkilauk Sančo,” tarė Don Kichotas. » “ĄŠ 
dar turiu nudraskyti nuo savęs drabužius, išmė
tyti į visas puses ginklus ir trenkti savo gąlvą į 
uolas.” \ > • . ' . t ■

“Dėl meilės Dievo,”sušukoSanČo, “mušda- 
mhs galvą uoloti saugokis, kad į aštrią briauną 
nepataikmtuiti. Juk gali galą padaryti im- 
tik savo inetavonėmS) beįir gyvybei?* t į

“4eiū tad. Saiičo,*’ ąfeakė ponąsj ^ūž gerą 
velijimą. Tečta tu ttutžiuoti, kaj hwm me- 
fąvonė ne tuščias apeigą trtlikimas<. ne burtai, n 
tikras darbas. Jei kitaip elgčMusįj tai MužyČįau 
IdiržygystėsDiišykW TėČiąu.puo sunkiąj^eę- 

įo^kąj netekovą^ 
katamo.” / y . L-* '

“O nediinek man tą Pakeiktą bal25amą?:n 
suriko tašo. > “Kaip tik man. primenu Jai tubj. 
mano širdis pyksta, tąso, vemti ir viduriai nori 
išsiversti/’ _ ' f \ .

; Don Kielmtašomenėjt\siO Kauro 
Daužą pasDulrinejąta pvanėšumu Tččimf 
žinojo ar žodžiu viską Sandui išpąiakdti ar rašy
ti. -itairyžo rašyti. Bet Ąnt ko? Bępievosnri 
buvo. Jau Don kicliotasbuvobeplenuojasseno-

iici

(Tęsinys). ■ ' ’, .

žynius xxiii
Apie Don Kichoto MeI(įXonę^ •

, Doū Kichotas ir Sančo atsisveikinę su sker- 
Iriais, pasileido giln-uį kalnus. Keliaujant San- 

•čui liežuvis tiesiog niežėjo, ir jis-norėjo užvesti 
kairi). Teeinu atsimindamas užginimą nedrįso- 
pradėti, lankė bene Don Kichotas pirmas prakal
bės. Tęčiau to nuniaukė.. Todėl pasidrąsinęs 
ntaip prabilo: 1 • * ‘ . -

“Pone Don Kichote, prašau'JūsąMalony* 
paliuosąotLmane nuo savo tanlystfs, nes aš 

noriufgrįžti pas pačią ir paikus. ; Jei-tenmano
- , .... - . ■ .avvenimas- ir neturtingas, tai aš bent turėsiu

■ Luošy be kalbėti. Maii tylėti šitoje kelionėje per

“Aš Iltie suprantu/x tarė Don■ Kichotas. 
”Tn nekantrausi iki aš nuimsiu embargo nuo ta-

*»5— • ■

, vo liežuvio, . Taigi aš tau leidžiu kalbėti, 
“Man rodosi.” tarė Sančo, {rr-

t V

X
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- liaujant pę r tuos kalnus vėl galimo sutiktidą pą^ 
LIETUVAI N.EUTRAL^^GI<A « , hnisėlj Kardenijp^ kurs gali užstaūnyti pabaig-

4 ir-gi būtą labai pageidautina ri reikalinga, alė tik tuometę kai P ką jįsjiradoju — tik no savo^pasakojitiią,
visos lietuviškos Mėmės kutą sujungtos vienon ąedalomon Lič^ Į 0 SįP()J* suskaldyiuą, o man sonkaulią su-
tuvon. Mūsą respublikos neutralizacija dabartinėse jos šieno- auzynią. K •
Mfe palėngvintij karą išvengti, nepriklaiisomybė išlaikytii bet I , v 'Klisiranikak Laucin tarė Ddii^ Kięhota^, 
apsunkintą Lietuvos |emiuausijungimą^ Būdama ūeutralizUoJ ^^žiu^is J tuos kalnus ne bepročio ieškoti, 

... ta, Lietuva -A jei .ir• mątytą Lenkiją .visiškai nusilpusią ^ įkti i ©kilis darinis, apie kurią į'arsriiau pa
galėtą jos pulti ir Vilniaus atsiimti, Jei neutralizuota Lietuvą' ta'‘M£kiuisfo^ .
savo noru karau įsiveltą,-, .tai; prieš ją pakiltą.kitos valstybės, av ? nuoveikjilm as .u^sidčšiu ant savo kūno kaT- 
neutralizacija pasirašiiėios,. / k * A

-* / \ - •. 1 .. L . ‘^\r ta-mrnūji.avmrinii-u pavojingal ' Mąiv
■ Af B^t°> pačios neuĮraliBmijds pasiršįsymas.pats .. .. j < •
taikštą kad Lįetuva jaą afetake visą pietehriįą t;šavoJminfyri Ne,” atsake ponas, 1
tais, taikiai baigiu jais visusginčus h lig'risįškai at^zūd^Luiį jvjri^rpej titirižioplumą?r / ■ i. .’.

• sąvd senosios sostinės įbrin ta įWW lietimąvh&tailioub Į , /^į^. himi(y Ė* &ūrikg feančo. -
Ą ltaą;Ideto0Šg^^ .. ' ‘/Taip?'-ai sakė D011 Kichotas. “Aš tavo
L ‘ Kitaisgi MvBgbnS's^tąvos^nta^^50*^ puikus Isįąsht vmtta.yMviL taM tįi laiku sugris tai 
a negū būta sutartis su rusais, viskas Mis gerai. ‘ Nim tadą; tavo> gąrhe prasti
, Jtaheu^aista vokiečiais.,;Galėtume tenkinties šUiaistata^u®*įdės*”. ' ?V

niais kariuomenės tūkstančiais. Kelios dešimtys Pūkštančią “Tiri ką-gi ptaūlri ketinatimso l^Jntidtadur: 
jauną-vyrą pasiliuosuotą ir^pereitą pnaūdingą dąrbį^ Kąsnį®!kylifeunvb.ti Haučo.

t keH.milidnai dolėrią susitaupytą ir eitą naują mokjMą statjti’ >•'ridinUčhmtuV’ėnjūąiškmtiDiniKhta 
ū tai, ūkiui kelti, gėlikėliams tiesti, a.-. . t:m> “sokf V. garsiojota»X*
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ves IpįįiL surašyti ant medžią lapą ir ant beržą 
lupšnięs. Bet čia pagelbėjo Saneo sakydamas>. 
kaipopierąs esą pamišėlio Kuldenij aus ryšyje, 
rastame ant kelio. . • .

Gi jisai paraše štai-ka: v .
“Augšeiausinji ii’ gąrhingiąusįoji poni, — 

Tąsai, kuris kenčia širįdes skausmą dėl atsisky
rimo nuo Tapistos, kuris širdį turi meilės vily- 
čios pervertą,* o saldžiausioji Dulcinėja Tobosie- 
te, sveikina Tamstą, velydamas daug sveikatos 
kurios pats saumeturi. Jei Tamstos gražybei aš ■ 
nepritinku, jei aš neprilygstu Tamstos vertybei 
ir jei Tamstos .panieka mane persekioją, tai oš 
nors užgrūdintas kančiomis, teeiau sunkiai par
nešiu tą smūgį, kurs bus netik'skaudus,- bet ir

kys. Tamstai, o nedėkingoji gražuolę ir mylimo* 
ji neprietelka, kokion padėliu aš dėl Tamstos at
sidūriau. Jei bus Tamstos malonė manė išvaduo
ti, tai aš esu Tamstos: jei ne,v tai daryk, kaip tin
kama, ries savo mirtimi as kartu pateūkinriiį 
Tamstos kietaširdystę ir nutildysiu savo skaus- 
nnis/— Irai‘mirties Tamstos

i J^Kusimipęs Saržygis?’--
* GoTo Uon Klebetas perskaito tą, ką pąraš& 

8ąnoU išjsUusgs susuko: * ‘ Kaip Jūsą Malonybė 
gvąžįaį išreįški viską, ką tik pano^L Tamsta esi 
nelyginant kįpšąs, nes nėra dalyko, kurio svei
kas nežinai.’’ <% S ■ ' -e » »fc - ’ •,

‘ Don Kichotas pridėjo šiuos žodžius: “Pro- 
fesįją, ‘kurion aš įštojau^mkąlauja viską žino
ti?* . . ’ ' ■. • . ■ ■ ■ ’ '

Tadą Sančo Pauža paprašė sayo pono para
šyti ^vušpiipiuinker keletą žoįžįą apie išdavimą 
janį žadėtą trijų asilą? Ką Timi Kiehotąs ir pa- 
darė, y 5 G . ' ... * k

‘ čia ponas ir darnas pradėjo aįsisve^iult 
Tas bebuvo be ašarą iš abiejų pusią. - Ubu Kh 

; yhotas graudeno savo skjidininką netriįkuti su
grįžtu taiOmKi"
chotas liepė Saneui turėti glėbį medžią šaką ir ją 
mėtyti iki pat vieškelio. susitvąrktk pa
gal pono^nurodymo sėdoaut pajo
jęs gąluką atsigrįžo pa^tUiĮi, ką jo jmuaš da
rys. tas štai ką padarė : Mudreskęs nąb savęs 
drabužius, jisai šoko porą šykią į orą, - Po to 
keletą s^kją kūlį vertė* Po tu taįco piąmkn 
MggĮ Kmftiundąi pilimi pažinęs savoponą kunti- 

. " ' / .
Išnykus ^asėtri i» akiif Pon Kudmtaa ahbe 

du imt kalvos ir "paskendo mintyse. * \
(Bu» daugiau)
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US SUOtTI LIETUVIŲ IMNIJOSE.
SHENANDQAH, PA, '

. ;------ -- --  t ,

Miižtaįškąį parėmė lietuvišką
W prądžia.

“ ——-
įįfa “Darbininką” ^kaitys, tas 

pamatys Ifc moka įr gal» 
lietuviai.

Po mėnesio vaišių 14 d. spalių, 
pobažnytineje svetainėje įvyko 

' prakalbos. Susirinkimą atidarė 
gražia prakalba gerb; klebonas 
kun. J, Dumčius, Nuo širdies ra
gino visus savo parapijiečius tap
ti šv. Kaz. dr-jos nariais. Išrodi- 
ų4jo neapsakomą gerumą ir vertę 
Šv.‘Kaziimero draugijos išleistų 
knygų. Geros avys klauso savo 
Ganytojų balso ir seka 3K*' Štai

— kaiprpasėkė-gerfr.^klebonąjo-ge- 
rleji ii’ malonūs parapijonai, Gar-

■ bes nariai: gerb. klebonas^Imn. 
-Jonas’ Dumčius $100, Viktorija 
Rutkauskiene $^00 ir D; V.. $100, 
Amžinieji 29 nariai: gerb. kun. S. j 
Norbutas, O. Kvedariene, O. U- 
gustinavic^enč, Malijosaitienė,

nė, K. Klenavieienė, J. Gatavęė- 
kienė, J. Krupinskienė, R/ Trei- 

. . gienė,\R. Mizerienę, Z. Aukštinie- 
nė, M. Slankus, J. Guavinienė, M? 

„VŽilįnskįenė, D.., M. ,R, A. Ga- 
. siliauskienė, M. Lįutkauskienė, K. 

■ Bartnikienė, Vincas Gataveekas, 
Jonas Gilius, biznierius,. M. Stan
kevičienė, Ig*. Pauliūnas, P./Rač
kauskienė, A. Pavalkiėnėf jO. Ba
ranauskienė, K. J. ir MLA. ^Visi

- sumokėjo, po $35. Metinių 50 na
rių, . Įsteigtas. skyrius. ' Garbės 
pirmininku gerb. kun. J. Dumčius, 
pirm. Pj Gibas, vlče-pirm. L. Rut- 
kauskas, sek.- V. Gatayeckas, kas. 
O. Subatienė; spaudos agitatoriai; 
A. Pavalkienė, J. Rutkauskienė, 
O. Karantienė, A. Gasiliauskienė,

\O. Asiliaųskienė, S. Karosas, J. ( 
Savokinas, O;-'Baranauskiene, j. 
Krupinskoęnė, A.. Rutkauskienė, 
V. Skretulienė ir O. Aniliauskie- 
nė. '

Šenadoriečiai lietuviai’ katalikai

< 
s

N

t x

y*-

t’

V ■ 'malonūs, /halbūs, smyliiitįs savo 
Šv. tikėjimą ir savo brdngią tėvy
nę Lietuvą. Jie<norčdami, kad 
ir tolinus Lietuvos žmones ' būtų 
geri katalikai ir karšti'*. Lietuvos 
patrijotai, , todėl taip uoliai ir pa
rėmė Lietuvos katalikų “Spaudos 
Dr-ją, kūpi savo knygomis ir kaš
tais žadina ir palaiko žmonėse ti
kybinį ir tautinį susipratimą. .‘Už 
tai garbe jiems. Kuomi kareivių 
pulkui yra vadas, tuomi klebonas 
yra parapijonams. Kaip^ tėvelis 
groja, taip vaikeliai šoka. Tpjc 
parapijoe seiliaus norėjau katali
kišką spaudą paskleisti, bet nebu
vo atėjęs tam laikas. Bet atsisvei
kindamas pamaniau i “bus kiti 
metai ir kiti lapai” įr vėl neįtikė
tai ir, netikėtai — išsipildė mintis. 
Gerbiamas kun. J. Dumčius is 
Dievo ir kardinolo malonės likęs 
Shenandoah’yje klebonu, norėja- 
damas savo parapijonams pagel- 
beti#geriaus pažinti Dievą ir Jį pa
mylėti kviečia misionierius, kurie, 

.Dievui padedant, tarsi pavasario 
saulutė atgaivino Shenandoah, Pa. 
kdtalil<us,^ J^ądmigi gera-- spaudai 
sustiprina ir palaiko misijų vai
sius, ftai gerb. klebonas J". Dum
čius, parsikvietė įr mąne menku
tį paukštelį,’ pačiulbėti apie spau
dą jo parapijoje. Štai ką ir man 
teko apie sąvę nugirsti Shenan- 
doahieČių tarpe, nenoriu pasigir
ti, o /tik- jums ((Darbininko” 
skaitytojai ir mano pažįstamieji 
prajuokinti; tai-gi! sako: — “Koks 
Čia tau misijonierius, —• mažiukas 
kaip nykštukas, — bet nieko sau, 
— gerai pačiiilba.” Ką padary
si, ne visiems^viskas/aota. ' ’

Gerk kleb. kun. Dumčiui, kun' 
Norbutuį, garbės, amžiniems ir 
metiniams nariams, tariu didžios 
padėkos ir pagalbos žodžius. . t •

Kun. P. Raščiukas, 
19.6 -Stn- .TawHti SUrAAf . ■»

programų.. Pirmiausia. Pr. Gus-, 
taitįs kalbėjo apie blaivybės gero
vę, pasmerkdamas svaigaltiK Se
kė vaidinimas'“ Mamos he4a8Ub- 
ta, juokinga komedija,. Atvai
dintą tinkamai. Vaidino p-lč M. 
MikeioiriutC, K, Htaupas, K. Dau- 
nis, F, «Stąnkus ir Baikauskas.

Kome’dijahfas K Krištopaitis 
pasakė juokingą monologą. S'. 
Valiūnas padainavo solo vieną an
glišką ir lietuvišką. P. 'Valiūnas 
dar pirmą kartą pasirodė su savo 
skambančiu tenoro balsu. Daina
vimas visiemspatikb. Ateityje 
iš p. Valiūno galį būtį pasaulinis 
tenoras. Jo balsas stebėtinas. 
Muzikas gerb. kum J.'Čižauskas 
labai gražiai ant piano paskambi
no/ Soliste p-ni M. Širyaitiene 
puikiai keletą solių.padainavo. J. 
Petrauskas per du sykiu jautrias 
eiles pasakė. .Programas užsibai
gė su Lietuvos himnu, kun. J. Či- 
žausknrpianirpalydiįLt. ~

Lietuvis.*

♦

Į ik IŠ LIETUVOS ANT 
SUV. VALST, VALDŽIOS

LAIVŲ. ’
Jus keliausit sma
giai po priežiūra ‘S. 
V. Valdžios. Greiti 

... laivai puikus Val
giai, dideli kamba- 

' riai, skirtingi kam
bariai poroms arba 
patogumai — negu- 
šeimynoms, visokį 

lite gaut daugiau už jūsų pinigus. 
Išplaukimai 2 kartu kas savaitė į'.

* Bfenien’ą ir kitus portus. ‘ 

S. S. Prėš. Uarding..... JspaL 27 
S. S. fcres. Eillniore... .tapk. 3 ‘ 

: S. S. Leviuthan...... . .Lapk. 10 
: $. Š. Ainerica  ............Nov. 13

S, S.Jpres, Artimi'..»...Grupd. J 
S. Geo. IVaslringtou. .Gruod. 13 
Dėl kainų ir informaciją rašykit: 

UNITED STATĖS LINES .
, 75 Statė Št., Boston, Mass. 

Lakaliaį agentai visuose miestuose
Valdantieji Operatoriai dėl 

United Statės Shiplung Board

MASKARADINIS BALIUS
Metinis Kaštono lietuvių maska

radinis balius atsibus ateinančioj 
,. subatoj, spalių 27 dieną šv. Myko

lo pobažnytineje salėje. 'Atsilan- 
kiusįpji sutiks daug supčizų.

Baliaus Rengėjų Komitetas.

I

t •

S

129 ~So. Jardin Street, 
’ Slienandoah, Pa.

k

DETROIT, MICHIGAN.

*
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r -Ą ........  ■; * -

yįffii išpildyti. Taip m Vietiniai 
lietuvių katalikai atBtovąų^ąmi 
LĮętųviųtląrbipinkų Šąjupgų, Vy
čius 1 ir Fedėralįsiįtis (Fedęrąįijtąi 
tąi yra-nąujas'išrastas žędis Kai*; 
nąb^ždžio . veikale, - peš pirmiau 
Ąmstąrdame .Federallstų nebuvo)’ 
pakvietė gerb. kun. Žydanavičių 
pažymėto įdienoję atidarymo sve
tainės ■ atkalbėti tam tikrų maldą- 
h> papildyti,'sii kitokiomis -ceremo* 
pijomįs vakaro reikšme. J Užkvie- 
tiirią kun. Žyjanavičus priėmė- 
davinį atliko pagal tikėjimo rei
kalavimus. Žmonių atsilankė dau
gybe, nes svetaine buvo pilna, o 
paskiau kritikas KalnąberŽis pa
žymi, kad vakaro vedėjas pavadi
no šv. Cecilijos choro vyriškos ly
ties narius “bedieviais.” . Jeigu 
didžiuma narių choro pritarė ta
me vakare .dalyvautį ū jie atsi
skyrė tame kritiškame momente, 
tai kąip juos galima-vadinti? A- 
niuoląis *— bijosi švento žodžio iš* 

I girsti, Velniais -r- bijosi švento. 
H v x * t [b*1* kartu su jumis veikti negaliu?’buvo pervesta Amerikos Lietuvių vandens. Tai kaip kitaip?-E41I-
Graztts gerb. muz. cizaųskų pe^et-mirties vytė bepalįksiu, Federacijos globon. - O dabartės

bimui vakarėlis. kokis malohus Žodis — vytė. To-
. r~_i- r Įliau kalbėjo kp. pirm. Sadauskas,

kįėKtaMUŠ mžtoir nradėa 

sennymsta vatardi. pagerintu L Banys kaUjėjaJal
mW?eA.Yiw igulį{. ri*įa. 
wwe3r valkelyje, niekinei organiįacijll į. ste„gtis
ga nepamn-s, ypač matant, kad L— 
jame dalyvavo tafas. grasus jauni-L b eiitosiįe.
mas ~ Vyčiai — Lietuvos ateitis. į. - ’v. y« v. .
Vakarėly iš inteligentijos Valyva- Į ; -SL. ' • A, ■ . ?

? •'.-./ sudainuotaVyoilurLtetu.YOsluin-vo: muz. J. cizauskas, p-nicižaus-L^ ■ 
Idjnė, ferb. kun. Vilkutmti^ym- U.- j ^į^kusta

ypaž nėįamiršo fc gtapailinans 
Wieh’iene prkiti Didel, Įspu- aami * pa
Ą dane pne m tautai., pnseg- L yfl ffoki . 
tas tautiškas ženklelis,^ Buvo, šod-.

t

I

• • , 1. • •

A. Banys vardan Tautos Fondo nių įaug pe«idafbuota. PlfinUtt- 
22 skyriaus su trumpu pasvėikin|-Įsiai visiems gu^ojųa prajojant 
mu. Ant galo visto# BiiatėjųsVilkaičiai jmlrtlMtit nuslda,

iki VS1TO.O3 ir &»kirrte ita&atfį’*’ marimt*-vata-
namučių. r Į^hį. ' BcšiŠnektičiuoja^it, Vyčių

. 125-tos kuopos ’ vice-pirmininkas
Atlaidai. ĮBortninkas .perstatė gerb. kun.’

Spalių 28 d. s. m. čia, ppasiaės|vnk^i M^Šti, kųrid trumpai,.
40 v^lanįų atlaidai šv. Jurgio liet. * ypač
bažnyčioje. Reikėtų pasinaudoti p^au^aam8^ stdtukęs tokhFger- 
tno brangiu laiku.' Bus'svečių ku- |biW $žauskų savo to
nigų ir klausys išpgčių ir lengvai ^ūg-
buą galimą pęięitk ‘ maloniai wiew dlkavoda-

[ma$ už.puikų,/ priėmimų,* taip-gi 
Darbai. Į visus ragino pamylėti dainų ir pri-

Čia darbai eina visai silpnai Įgulėti prie Vyčių ir parapijos cho- 
Daug yra paleistų darbininkų iš irų. P-ni Čižauskienė .pratarė ke- 
darbo. Darbu negalima gauti. V- [lėtų linksmų Žodžių, yjjp.e primin- 
ra spėjama kai vėliau darbai pa-[dama, kad jai neapsakomai sma- 
geręs, gu ^dalyvauti tarpe vyčių. Buvu-

. ' Vargų Sėda si Vyčiųpirmininką Oną' Yvingi-
v, jliutč-Mihelich’ienė kalbėjo, ypač

~~CLEVELAND, OHIO.

- v v. v (bar kartu sū jumis veikti negaliu?

CLEVELANp, OHIO. .

Iš mūsų kolonijos yra rašoma 
“Darbininkan” apačiai Žinučių,v y*.

*
ir

■ Reikia tarti didelis ačiū to vaka
rėlio rcngimokopiia! j|i p-ler Simo- 
nąičutei, Bortininkui (vieno pa
vardė hšt&fd sužinoti) už tokį pa- 
Sidįurįitvimą ir\ grižų lufengimft 
mtt?'. .čižaūskų. pričjpbiią.

*ReiĮną pastebėti/ .kad nekufie 
iš jaunimo tarpo prieš stalor ypač 
kam nors kalbąnt labai negražiai, 
elgiasi — garsiai juokdamies, tai 
yra negražu ir nemandagu; Tad 
jaunime, daugiau mandagumo.'

/ . Liepinėlė.

AMSTERDAM, s. 4. ■ '

<fTai įokių juokų Amsterdam/e 
netrūksta,” yra žodžiai igyipkti iš 
“K&lnabetžio5” straipsnio tilpusio
“Sandaroje.” ;

Pątėmykim kį “Kalnaberžis” 
vadįną juokais :

“Kun. Žydaiiavičius su įvairio- 
miš ypątomis nupirko ' vidurmigs- 

-- Įjos paskutinieji žodžiai, nors tyje puikų namą. Trumpu laiku 
|l__; Ir.-.- Z- ’• fc t •. Al j •’ . TŲ- f r 4. g j a .

Atvėsus orui prasidėjo visokios 
pramogos t vakarai, .vakarėliai ir t. 
pi Deja, iie visi supranta svar-‘ 
bumą tokių pramogų. Daugelis 
dar tamsybėje tūno ja, niekur ne
priklausydami praleidžiu vakarus 
prie kazyrų, ,degtinės ir kartais 
dėl "pasilinksminimo prie armoni
kos stribo je pasišoka. Tai tamsiu 
žmonelių iižsįčmimas. Vargšai 
nemato, kad save skandina tam
sybių bangosna ir didžiausį skur
dą atneša savo vaikučiams; Te- 
koypąstebėti, kur tėvai Šviesos nė- 

|mato tai ir jų vaikai panašūs į lau
kinius: jokio mandagumo neturi, 
dažnai kišenėse nešiojasi namines, 
su kuria nuodijasi įr kitiems ne
duoda ramybės. Didžiausia gėda. 

. kad’ lietuvių vaikai tokie tamsūs, 
bet .ką-gi daryti, kad patys *tėvai 
panašiai elgiasi. 1 .-

Laikas prasiblaivinti, laikas ei
ti prie šviesos, kad tarpe svetim
taučių lietuviai būtų geresnis,, kai- 

1 po kultūringos tautos žmonės, o 
ne mokinami.

čia randasi visokių centralinių 
organizacijų kuopų ir dr-jų, tad 
reikėtų prisirašyti ir darbuotis 
kaip ir idti darbuojasi, o visi blo
gi įpročiai nejučiomis pranyks.

Jaunuomenei geriausia progą 
prisidėti prie L. Vyčių, L. D. K. 
S., $. L. R. K. A. kuopų. Čia ras 
dėl savęs tinkamų* užsiėmimų, ku
rie bus patiems ir tautai naudin
gi Kas myli darbuotis lietuvių 
gerovei, kas nori, atsiekti prakil
nesnio tįkslo, prašome prisirašyti 
pi'io katalikiškų centralinių ..orga
nizacijų kuopų ir draugo šparčiun 
veikimaseis. -

^eįėra^os vakarai \
’ SpalioJ.4 d. Federacijos 4 šltyr. 

buvo nurengtas vakaras su įvairiu

.---Į.. -

GERBIAMIEMS
' miMs

Turime “UŽdūšinei Dienai^’ 
kppąrteiių su lakštukais. Ku-I 

rie norėtumėte, tai malonėkite 
pasiskubinti su ■atsakymais.

.^DARBININKAS”.
366. W. Broadway, • 

South' Bestoji, Mass,
... Į. ’ ‘ '

IAIKAS SIŲSTI PINIGUS
A GIMIKJMS DĖL ŠVENČIŲ

P i gi ai ’*^c< r ui tin fiią . -
LIETUVOSAMERIKOS ERAMONtS BENDRO Vt 

*112 N. preene Street, Baltimore. Md.

si visokių įvairių draugijų bęi or- ! 
gąnizacijų, tai ir korespondentus 1 
varo prie darbo, tik gaila, kad nė
ra rašoma.*apie L. D. K. S. 51 ■ 
kūopos darbuotę.
,. Spalio 14 d. š. m. buvo laikytas • 
L. D. K. S. 51 kp. ekstra susirin
kimas. j^ariiį atsilankė vidutiniš
kas-būrelis. t Apkalbėta kas-link 
Ohio ir .Mihigan L. D. K. S. aps
kričio susivažiavimą. Visai nepri
eita prie tikro nutarimo, tik iš'-' 
rinktą, komisija kad ant kito susi
rinkimo turėtų ką pranešti. Tai 
yra khd- pagamintų naujus įneši
mus, ar siųsti atstovą j būsimą su
sivažiavimą ir tt. Komįsijon įėjo 
F. Stankevičius ir F. Šaiikecičius.

Norius nėra čia dar veikiamą L. 
D, K. .S. kas būt reikalinga veik
ti tai šiltoji vasarėlė buvo užbovL 
jus visus veikėjus, bet. galima su
prasti, kad orui atvėsus pradėsi
me griežtis už darbo. Sekantis 
L. D. K. S. 51 kuopos susirinki
mas įvyks lapkričio 8 d. š. m.i lie-- 
tuvių'salėje.

, Jaunimo gyvavimas.
Čia L. Vyčįai tai žymią rolę lo

šia, prieš juos tai visi turi galvą 
lenkti. C4al jau niekur tiek nerasi 
iš jaunimo užsilikųsii  ̂ateivių kaip 

^kad čia randasi. -Ne tik jie yra 
ateiviai — "tėvynės Lietuvos mo
čiutės užaugytij bet jie moką tą 
vienybę ir meilę paskleisti tarpe 
čia augusio jaunimo ir jį patrauk
ti prie mūsų vienintelės orgahiza- 
cijos L. Vyčių. Už tai L. Vyčių 
choras tai tarsi rožių vainikas kai 
sustoja ant scenos dainuoti.

Čižauskų pagerbimui vakarienė 
buvb spalių 1G d. Surengė L. Vy
čių 25 kp. Dalyvavo virš šimtas 
ypatų. Vakarienės' laiku buvo 
gražių kalbų bei išsireiškimų. 
Kalbėjo gerb.,^ klebonas kun. V. 
Vilkutaitis, • džiaugėsi susilaukęs 
muziką^. J. Čižauską įr ragino vį- 
sus eiti^prie^bendro darbo. Ant
ras kalbėjo kun. A. VaiciekauskaS. 
Pastarais linkėjo naujiems darbuo
tojams gero pasisekimo* Sekė kal
ba ^p. Čižatisko. Jis žadėjo veik
ti'išvien su Clevcandb šv. Jurgių 
parapijos katalikais, o ypač su 
jaunimu dailės srity* i?rni čižatts- 
kienč daug \ juoko pasakė* Jos 
kalba visiems patiko. Dar kalbė
jo Čia pasižymėjusi vytė O. Mik- 
lėeĮdenū (Žvingiliute). Kaip vi- 
suoinet taip ir šį sykį ji kalbėjo 
karštai; Ji myli'savo tautą ir L 
Vyčius. Rožių bukietą įteikė g^rb

vočiai ir federalistai turi ten savo 
suėjimus ir t.

Rugsėjo 23 d. 1923 m. tai bu-

nes ątidaryfnuL Buvo gerb. Pakš
tas pakviestas, su prakalbomis. O 
Antanas Žydanavičius, gabus smui
kininkas pakviestas pagriežti.

Prie to, dar bUvo^programas pa
pildytas su įvairiais Žaidimais ir 
t. t.■' * .’ ‘ p

Vakaro vedėjas Mikas Kerbelis. 
Visi gerb. kalbėtojai neina* Kiekvienas praktikuojantis kata

likišką tikėjimą pageidauja pagal 
.tiesos reikalavimus kad būtų jo 
gyvenimo vieta arba bMfcužėlė pa
laimintą, pašventinta ir kitokį dą-

iv

nabe^žis apgailestauja (kun. Bič
kausko prakalba) sakydamas,, 
uJis nemažai išliejo pamazgų, ant 
ehpro narių įr abelnai ant visų lįe- 
^Ūyių.’* ’O Viyš^j^ų veikalp^yi^A. 
pa&ytmta bulc vakaro vedėjas M. 
Kcrbelis .*■ ^išniekino bažnytinio 
choro narius vyrus, nes tik mer
ginos dalyvavo.n

Čion paaiškėja aiipt Kalnaberžio 
rašto, buk vakaro vedėjas išnie
kino, y y rus, o kun. Bičkauskas vi
sus choro narius. Tai koks čion 
yra mąstymas, kad. > vienai vyrus 
niekina o kits visą chorą.

Padūmok KalnaberžĮ: Ar kuni
gas Bičkauskas drįstų tokius nie
kus kalbėti kaip jas nupieščt savo..
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karna tautiški šokiai-ir žaidimai, 
buvo irangliškų šokių, bet bravo 
vyčiams kad myli savo tautiškus 

t šokius. Apie 10 vai. visi ėjo že- 
mfn svetainėn, kur baltai .užties
ti stalai buvo apkaišyti kvepian
čiomis gėlėmis ir pridėti , Skanių 
valgių, čia parodo, kad gaspadi- 

i ’ ?
' . ................Į

f

MOTU 
KŪDIK1ŲSVEIKATO&

I -
»

^OTEHYS STEBĖJOSI

Ik TOKIO KŪDIKIO KAIP MANO”
PRIE Pine Ridge lndian Reservation, South Dabota 
valstijoje, gyvenai vikrus ir laįmipgas mąžas baltvei- 
įĮ|$ ftoiįylto M puiki sveikata ųįškiaį
skiria j| iitio kaimyninių Indijonų kūdikių* Biimiso . 
rienatiųįai žųtodraugiai yra indijgnukak Įttdijoįų 
kūdikiai nėra sveiki dėlto,, kįul jie netinkamai maiti
nami r- kūdikių pas Įndjąnus pasi*

Eimp gyvępito 1^# w Bftt jSmim
w jis trim* iiū
Ąėtas su: Baglė garsiu kūdikių maistu* ir °nr
sirguliavo nei. dienos pa gimimo.1- wKada atsivežiau' 
BlinM M litoRk®ŪOj^^e^koja motina* Sijonų IMT 

kuyo Vilnios* Jos stebėjosi ii tokia
mana kūdikio. Jos dažinojo visą istoriją. Po to jos dažf 

nai ateidavo pas mane klausti patarimo, ir aš visados 
ppt^d^yąu Eagle Branį ir šiušiau savo|$iikį kaipo .

tb Vieno :jpąį$ingmįip\ 
Maip jim ‘ taip papingai

, Iriems

tiiei rekomenduoja Hfnį Wb draugija* Gr > 
itytojai

• sstyp' kiŠHk^'. ‘ ■ ::" . v ' :’į. - ’ • -:

.tol geiiMut ypatingai -Bėglė y*.
Mueyš&i Vtotoi ntgaliiartol WŪnų tarpe nik wto ’
aėš pato imi totoe B to y» nitiir
vai tototo kjt .siu itjmid to vtoto to ėi-
rtptotot tw -to tototot
jtotoėi to tolų Jei.Ujtototoi-toto®, 

totore ’.-7

THE BORpEN COMPANY -
*. j . . ..i * ;Ęwd«ti Builclhig, Nevr Yoifc

' KUPONAS
«.„■•■ , > » L

f*ijraiiV kurtį' Nori 

ė toUto ’. valgiu ašį
DMttūkdjoį \ . ^*Šfcų ‘

jįfldikiiį Knyga

Vardas
Affito (IM*

TT

C?==^STRAIPSNIS 34 S.

' PIENO PAŠILDYMAS.
*Kad pašlldžius pieną iki tinkamos L 

vmperaturos, {dėk bonkutę į indį šil- Į 
to vandens taip kad vanduo pasemtą I 
visą hieną. Virink, bet, neužvirink. 
Bandant 'Šiltumą, užlašink ant rankos. | 
Jei jaudinsi maloni šilima, tai kūdikiui 
tiks. ‘Jei pienas per karštas, atvėsink, 
pakišęs po kranu šalto vandens.

RUDINIO LAIKYMAS BONKUTĘ L 
PENINT.

Kūdikiu čiulpiant reikia jį ant kelią 1 
laikyti, galvą ilsint ant rankos. Bon- 
ktitę reikia laikyti per visą laiką, ir į 
tokioje pozllcijoie, "kad bonKutės gprk- į 
įy nuolatos butą pieno,. Jei taip yra, į 
tat neleidžiama orui Čiulptu pęr člul- į 
piką. Duok kūdikiui *progą gerai su- f 
kąsti Čiulpiką, . , F

. PENCJIMO ILGIS. ' f 
CiulplmaA turi baigtis į kokią dvide- Į 

^irnts Ininutą.'ėJi kūdikis rija godžiai, Į 
atitrauk čiųjplką valandėlei. Taip da-1 
ryk kelis sykiu penint., -. jei kūdikis 
mieguistas, neduok šnausti kol neiš-Į 
baigs. bonkutęs. Jei. to nežlurint,~už- Į 
migtą, atimk bonkutę ir neduok nle-| 
ko iki kitam sykiui. •; • . Į

JEI JUS V KŪDIKIS NEDAPENETAS, 
TAI PRIEŠ JĮ STOVI LIGA.

Nežiūrint progreso medicinoje ir ap- Į 
Sylėtos, šeši minorini musą vaiką mo- į 
kyklose yra netlapenSti. Kaltos dau-Į 

. ginusia motinos, kės jos nepažįsta puvo- j . 
jaus Ženklą. Blogas penCjiinas yru gi- Į 

' ląs, vidinis dalykus. Jis pradeda savo į . 
mirtiną cturbą pirm, įiegit- nepastebiu- į 
tieji pamato. Bloglmmla tai. tris, kadi 
JIS paliečia visus. Nėdapenfitas kUdU j 
kis iabai tiukn ligoms. . Pavysdžlui ūžia- f 
va bujoja tarpe tokią. Nebūtą, taip 
sunku IKmikhitt taip vadinamas vai* 
kyšime ligas jei butą gailina, prašaliu- . 
ti nedapenžjiumJ Kiekviena motina tu-1 
rt tt^mugotl^uvo kudikį del jas pačios į 
lutię įr dėl'Ubo kitą valką.- J

Nedupenčjiuias. ytn vai4ius bh.i|H) | 
muisto. Pridedant .Borded’a Eaglėį 
Pieną į valką . vulg| motina gali būti j ' 
tlkfių kad telkiu /jiems tikrą apsaugą. L 
. Nelabai aenal ’moksllški ėk®mrimėri- F 

■tat daryti stt mokykl ųvaikais parode, I • 
kad Eugle Pienas utžymBtlnai pasek-f 
mingttH gydant uediipėn^lmą. Vaikė! į ( 
gavę Engiu Beną rodė daugiau pro-Į 
greso negu penėti su paprastu, bonkų r 
pienu. Daugelis augo du syk smar-1 ,
kinu. Nes Kagle Dienas turi Įdekvle* r 

. ną veikėją, ^Itadlngą Vikriai syeiktvl . 1 
fui. I
Skaltiik Aitttt airtripiHia* savaitę I
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ŠOKIAI:

Jdk atkartoo vakaro vedėjo žo- VIETINĖS ŽINIOS
. &finf, -paniekindamas tuos baisuo- 

ifcm, kurie bijojo dalyvauti, o ne 
" {H«J chorą kaip Kalnaberžę pažy

mi —* nes merginos dalyvavo, at- 
KuiJnk gerbiamasis.

Toliauš priparodo, kad Pakštas 
T yra išleistas į mokslą Tautos Fon- 
. do Žmonių pinigais sudėtais Lietii- 

y$s baduoliams. Klausimas kilsta 
• teiP Kalnaberži gali tokiam saki- r 

Šilai prisiekti, kad žmonių pinigais 
.< Įof mokslus.. ^Gerail Yra supran-
Jįma visuomenei kad ne vienas ~ 
Pakštas eina mokslus -r- daug ir 
kitų. Tautos Fondas tik paskoli- 

■ , ha jiems pinigus, bet nedovano
ją. . Bet juk šelpimas moksleivių' 
yra prakilnus darbas, tautai išga- • 
uingas. Ko vertą ta tauta, kuri 

neturi apšviestų. Laisvamaniai 
'• sakosi stovį už apšvietą, o čių pa

girt do visai kitaip Matyt jų ap- 
žvieta rubežiuojasi netikėjimu.

' Taip sau Lietuvis.
• -r * f

s. • 4

PHILADELPHIA, PA.

Dieną 144o spalio šy Onos draii- j; 
g- gvste apvaikščiojo savo 3-jų metų j1 
I sukaktuves iškilmingais mišparais, f 
Į pasilinksminimu •—•. skaniais geri- 
į mais ir užkandžiais, bei puikiu 
* koncertu, kurį surengė ir vadova-, i 

vo Šv. Jurgio parapijos vąrgoni- 
ninkas, gerb. Tetras vytis. Visa 
ta pramoga . su mažais išėmimais, 
kuopuikiausiai pasisekė; ir ... ir 

■ davė gryno- pelno 250( dolerių su 
kaupu, Taf iš jų, 150 dolerių ta
po paaukota šv. Jurgio čionykš- 
tįsi parapijai; b šimtas dolerhj 
tapo pasiųstas, kaipo auka, lietuj 

f . yitt vienuolėms, šv. Pranciškaus._ •_ _ *
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Petnyeto& vakare Š valandą 
Įvyks puikn$ šokiai, ‘parapijos 
svetainėje ant Seventh St, Va
karų rengia Bostono TJhiversi* 
teto lietuvių studentai. Grieš 
viena iŠ puikiausių. Bostone o r-

—BB!

ehestrų. Tikimasi jog Bosto- 
t no lietuviai ir ypatingai jauni* 
’įnas pasinaudos proga ‘sau 
linksmai laikų praleisti. Ka
dangi ir Cambridge’o jauni
mas buvo kviečiamas ant šio 
vakaro, tikimės susilaukti 
skaitlingo liet, jaunuomenės at
silankymo,

v-

Jauni ir seni-ę-visi ant šokiui
. >

A

DARBIUIHKŽS #
&

*H> . . *E /

B inais ir užkandžiais, bei puikiu, 

t 
it;
k
į

. Todėl dėl tų kurie sumanė 
Ir renge šitų: pramogą,

’ Nuo parapijos ir nuo'manęs 
Siunčiu jiems ačiū !-^-pagarbą.

Kaunietis.
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KLAIPĖDOS ALBUMAS.
. Indomiausiafi ir svarbiau 

sias lietuviams šių dienų įvy 
kis yra'Klaipčdos Krašto su
sijungimas su Lietuva. Da
bar visi norėtų pamatyti 

■ kaip išioda DaipSdos mteg* 
tas. Kaip sykis “Darbinin
kas ” turi Klaipėdos miesto 
Albumų, Skubinkitėsišsi- 
rašyti. Kaina 50o.
... * *

a 
i! 
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»TIKRA LIETUVIŠKA TREJONKA
: 50 centų.

Į J Jr. Gedvylos MOTERŲ TONIKAS—raistai sustiprinimui nervu, krau- 
ji jo ir vi«o misllpnejiudo moteries sudėjimo..4...$1 banką „ 
J; >. Gedvylos STOMACH BlTTEItS—gepauSlrts vidurių valytojas ir H 
i * . sveikatos' draugas.......,,......,..... ♦?/ ♦«»*•••$! honka Jy

. Gedvylos MOTERŲ TONIKAS—raistai sustiprinimui nervu, krau
jo ir viso nusilpnėjūsio moteries sudėjimo...........bunka

►’ » w»> «,&«. * f ic < * « • f * t iM * M ■ » * » » K F * < t I M • M » l ♦•pJ- MUlinu 4

įu Mažinusius įvairumas visokiu gyduolių, lietuviškų, žolių, perfumų, čirkš- į £ 
J* Ihj dėl moterų ekstraktų ir Jt. t. Katalogas prisiunčiamas dovanai. H?
R ^rislunččnn visokius vaistas pei' paštų į visas dalis pasaulio. Adresas : 
U GOODtVILE DRVG COMPANY .
j f ^os. Ciįnipau. Ayenue, _____ pėtroit, Mlchigan,

Ihj dėl moterų ekstraktų, ir4. t. Katalogas prisiunčiamas dovanai, jį 
shinčeim vlunVIaa vnfafim nov nnštn I vlsaa rtnlta rinsnnUn Adriana' **

i iOOOmVILK DRTG COMPANY a

I DR. 1.1. GORMAN
■ ąhnutaUB)

D A N T r s T A SĮ r ik

Tel. Broekton 5112-Wt
Iš-

I (Kambas feroad Street) ’
I 705 MMB St., Montallo, Mot.

t
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LIET. DARB. KOOPERĄTYVĖS SĄ-GOS 8-TA KUOPA

SUBATOJE
* »

Spalio-Oct.
PRADŽIA 7-TĄ VAL. VAKARE

40 PROSPECT STREET, . ‘ CAMBRIDGE, MASS.
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-Ą Tfoks tamstos užsiėmimas?
— Maniau būti vargonininku, 

bet..* .
’ — Bet kodėl neužbaigei savo 

profesijos?
’ — Beždžione pastipo.

f

*«

. 'Psychologai tvirtina, kad. lėtai 
mąstanti žmonės ilgiau gyvena, ži
noma,. jei jiems nepriseina dažnai 
Vaikščioti skersai gatvę. : '

Lietuviai ir Lietuvaitės, kaip seni taip ir jauni, visi be 
skirtumo malonėkite atsilankyti. Kadangi L. D. K. S. 8-ta kuo
pa rengia dar pirmus šokius, todėl jaunimo pasižadėjo atvyk
ti ir iš tolimesnių kolonijų, jau nekalbant g.pie So. Boston’ų ir 
iBrighton’a. Todėl.nepralfeiskite šios progos, nes grieš geriau
sia orkestrą, kuri grajina ne tik lietuviškus, bet ir angliškus 
šokius, o prie tam dar bus minkštų gėrimų ir gardžių užkan
džių, taip-gi ir lede virtos košės (ice-cream’o). Mes užtikri- 
nanr kad atsilankiusieji būsit pilnai užganėdinti, o katrie ne
atsilankys,. tai ilgai gailėsis.

Visus širdingai kviečia RENGIMO KOMISIJA 
:•* ’ . - ■ , ../ 

et
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| PARSIDUODA
L Kas norėtų pirkti jaunų slyvų, 
į grųšių medelių pigiai, lai atsi- 
& šaukia 3 Rowe St., Dorchester,

Mass; (30)?t*
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ŠVENTO VINCENTO VYRU IR MOTERŲ DRAUGIJA

Brighton, Mass.

. t

1923 Ai.

PRADŽIA 7:30VAKARE.
/ ' * . ■

26 LINCOLN STREET,

“DARBININKO” AGENTAI
- •

. Sekanti “Darbininko’’ agen
tai turi teisę priimti “Darbia 
ninku?* prenumeratas,, garsi
nimus ir jie taip pat turi par
davimui “Darbininko’ ’ ^pavie
nius numerius:
’ ‘ M; ABRAČINSKAS,
187 Ames Štreet, Montėllo, Mass. 

.* “AMERIKOS LIETUVIS”
; •.. 15 Millbury Street, IVorcester, Mass. 
f \ P. BALTUTIS

90X W* 33 Street, Chicago, Illlnols 
H.FLAKOWICZ,

87 Grftnd St., Brooklyn, N. Y.
, J. GAILIUNAS

The Hthuanian Store, Athol, Mass. 
V. JAKAS,

rr 7tr,ęambrldge St, Cambrldge, Mass.
g T. P. KRIZANAUSKAS,
* , 102 E. Center St> Shenftndoah, Pa.
b 4 P. LUKŠIS
£ 190 Van Buren st., ' Newark, K. J.
fc ■' KL. KIŪRĄS,
p 235 E. Malu St, . Amsterdam, Ji. Y. 
įs. A. J. NORKŪNAS
F ’ Loveli, Mass.
b A. patembergas,
S 877 Cambridge St., Cambrldge, Mass. 
į J. B. ŠALTOKAS,.
W 84 4Bank St.> IVaterbury, Corin. 
K ■ . REV. S. STRUCKUS; .
E 68 Chestnut St Plyiaoutb,. Pa.
» URBšAS dr SĖKYS,
El 101 Oak St., Lavrenče, Macs.Įf J. P, VASILIAUSKAS* '

»82Q Sauk St., iVaterbury, Coųu.
Į. K. A. VENCIUS,. ■
B 70 Lavrence St, Lnvvrenėe, Mass.
*. P. ROSSI,
E 720 Stanley St, Nejv BiTtain, Conn.’
> r Nedeldieniais galite ‘ ‘Darbi- 
B ninku’ ■ gauti ir pas sekamus; 
W- . ‘ K, ABIŠALA,
K . 9258 Curdorti Avė.* * Dėtrolt Mlch. 
B . ' JONAS OERYOKAS,
E? 08 Heateu Avė., . -Norivood, Mass. 
B • KŪN. J. JAKAITIS,.E 41 Pravldenėe St., IVorceSter, Mass. 
K . J. KANTAUTAS,
k 57 Eouvth St.; - ■ Amoniu, Conn.

Z. MAKSVITIS,
F'' 857 — 10-tli Stt Brooklyn, N. Y. 
t • . A. -PATECKAS, .
t 404 Purk Sti . Hartford, Conn,
r . - P. STATKUS,
r 463 Nė. 13 Street, PhlladelpUla, Pa, 
E , .V. TAMULIONIS,
| M Temple St, Nashua, K Et. 
f REV. V.. VILKUTAITIS,
f 0527 Superlor Ave., Ckvėląiid, Ohlo. 
L .T. ŽABOLIONIS, •.

UI tollėg* Avė. SIouk <3lly, Iowa.
•i
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"PUSTELNINKO” PRA- PRANAŠAUJA ILGĄ KARĄ.
1 NAšYSTŽt pereitų utarninkų Ford Hallej

Įtaikė jo' gen^Allen, kurs buvo 
vyriausiu vadu paliktos Ameri
kos armijos ant Reino. Jis pa
sakė, kad anl pėdų Franeijos 
karas, koks buvo protestantiz
mui besiplečiant (Tada karas 
militarizmo gali Europoj sekti 
tęsėsi 30 metu. .

Bostono apylinkių pustel- 
niiikas George K. Brown atvy
kęs į Melrose pasipirkti kai'ku- 
rių daiktų papranašavo šitokį 
orų: Visų lapkritį oras būsiąs 
nemalonus, lytingas, šaltas. Ir 
Padekonės diena būsianti ne
graži. Po to seksianti giedra 
ir malonus ir nešaltas oras bū_- 
siąs net iki Kalėdų. Tečiau 
Kalėdos ,jau būsianei&S snie
guotos. Pradžioj sausio bū
siančios viesulos. Atlydis seks 
sausio t pabaigoj. . Visą vasarį 
nebus šaltą. Balandis , būsiąs 
šaltas ir apskritai pavasaris 
bus vėlustas. ' •

KOVA PRIEŠ KUKLUKSUS.
Harvardo universitetas griež

tai nusistatė prieš Kii Klux 
Klaną. Tarp studentų buvo 
pradėta laiklulcsmė-niabrlizaei- 
ja, bet jai padaryta galas.

SUSIRINKIMAS’. -
. L. D. K. S. l*kp. susirinki

mas bus spalių 28 d. 12:30 vab 
po pietų,,(tuojausųpo' sumai) 
pohažnytineje salėje'. Visi L. 
D. K. S. nariai yra prašomi su
sirinkti, • nes yra svarbių rei
kalų. .Reikia, prisirengti prie 
rengiamo’ lapkt. 4 d. vakaro.

BRIGHTON, MASS.
‘ * - K

Užprašome visus lietuvius ij lietuvaites ant minėto baliau^. 
Yra užkviesta geri muzikantai. Gros angliškus ir lietuviškus 
šokius, kur galėsit praleist linksmai tą, vakarą,. Be to bus 
skanių užkandžių, Prašom, kitų kolonijų tą. vakarų nerengti 
pramogų; . .. ? .

** ' TV. • M « * «!0«t «i *

ĮŽANGA: vyrams 50 centų, moterims ir merginoms 35 centai.

’k^^vaEdym*

i

Marei joną R n S a i t e, kilusi iš 
Poledinės kaimo, Girkalnio parapijos, 
Raseinių apskrities, Ieško savo tėvų 
Pranciškaus fr Mareijonos

RAGŲ/ z
Pranciškus R. a č a s ’ gsųs prieš 30 
metų iškeliavęs i Amertkų ir gyvenęs 
pirm Imi BRievlUe, o velhiiiCblcago, III,1 
Kas žino jo .adresų arba galt sutelkti 
smulkesnių žinių yra prašomas' malo
nėti pranešti tai Lietuvoj Respublikos 
Konsulatui Hamburge šiuo adresu: 
tltaulches Konsulat Hamburg 5 Hah- 
saplatz 12, Germany.

Lietuvos Konsulas Hd, llisevighu,

*
_ ___ SVAiRBIBYLA._____-

Bostono* teisine eina labai 
svarbi byla. ' Įtraukti stąmbūs 
asmenys. Tėisiami advokatas 
Lėvenson ir advokatas Corco- 
raii. Jie .kaltinami šitokio ge- 
šefto daryme. Jie nužiūrėdavo 

no kotelyje. Pas jį pasiųsdavo 
apsukrią , mergą. Paskui ta 
merga pas milijonierių sukel
davo skandalą ir tuoj asiras- 
davo mergos “vyras” su poli- 
ėist-ais ir advokatais. Tuoj ad
vokatai milijonieriui nurodo,, 
kad jie galį už gerą kyšį skan
dalą užglostyti, jš'eitų teip,- 
kąd niekai apie‘ tai nežinotų, 
Milijonierius nenorėdamas pa
tekti tokiuose .dalykuose viešu
mon, sutikdavo duoti kyšį. Adv.

i Levenson tokiu geimu padaręs 
$100,000, bei; norėjęs padaryti

V

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Otd South Building 
- 294 WaBblngton Stf&et "T' 

WSTbN/lO8A 
Valando*: & A. M. Iki 6:80 P. HT

Gąmibąo. *iet*
10 Wimth»op SfrlMT, EUtt Bodtojv 

TeL Basė Boston 152—J. -

PARSIDUODA NAMAS
5 kambarių f r du akrai. žemės; šaly 
dirbtuves, vertu $15,000, bet dabar gau-* 
si už‘ $1,000. Taip-gi du lotai už $700,. 
prie Street car line. Greit atsišaukit: 
P. BRA—AS 1021BOK, Newton Kalis, 
Ohlo. r - j (25)
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_ TtL tJc- Botfon « 
Ti DAZTTI8TA8 ”

r

2M

akiu.specialistas»8fcW. BBOADWAY rAUmPOB: gno B y. m 7 T. T»fc

1 filį,uiu.iv leipui, tt u. Vciruuu. j JplvUjUvU, 061 
. • Kp.pirmininkas. Į $1,000,000. .

@®®®©©©©®®®©©©©©©©®©$®®©©®©®©®©©®©©©®$®©$©©®$®8®$£®®ę
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t A L I E J U S- ALIE J US ALIEJU S 
y PIRK. NEPAPRASTA PROGA PIRK V

Patraukianti stubbms vietą Jersey valstijos pakraščiu netoli garsaus A 
1) Ashbury Parko,, vėsimas maudynių ir. Xąkewood( N. gerai žinomų l) 
ž , žlbmos maudynių. Dabartines kainos yra 50 dol. už lotų. Kampiniai X 
A " lotai 7R dol., kiekvienas, Afltle Ir guarimty su kiekvienu deed’u.. Netoli Ą 
U lotų yra aliejaus Šaltiniai. Yra labai gera proga pirkti tuos lotus, ku- Į J 
ž rie bus patdavlnėjiuni kitų metą už du syk tiek dmigUiu. liiauskižem- X 
A .hipio ir aprašymo. ‘ • A
1 \ PRINCE’S PINE PĄRK COMPANY V
(V 36 Cliritbri Street Newark, New Jersey A
I ’ ItmjsAUNGI:. AGENTAt-^DID^Ū NUQšlMQiAI. S

5 netoli AViirren r Street. ' ' 
Valandos: nuo S iki 9 ryte, 1 iki , 
2 ir 0 iki 1 vai. vakaro apart j 
pC'tnyčioš ir nedčldlenlo vakarų. | 

Telefonas Rosbury Olill. - <

DR. L. GOLDEN
Bostone; 99 Green Strtet Noxbury:,ld Cravford St.
Valandos: 3 iki 4'Iv 7 iki S P. M. ’
Apart pėtnyčloB ir nedėldienlo

vakarų.
telefonas Etaymarket 2288.

Kaldv Anglų, Rusų. Lenkų j«Lietuvių Kalbojlth. ‘ -

. f *■ -.
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NiMįl ŠILUMOS 
PARODA

•JBSĮBl 
-9Md tnrafpng urna 
•ĮBUO^uiput ruioplĮs 

nzEB •ęBigad ojo JB 
suspuRA ųąjįg ‘rnioad . 
TBiULneS iinopps mg

165 Tremon St., Boston
Jūs esate ■nuoširdžiai laukiamas tem j

. .

r

51
l

& Ih t

id . DIDŽIAUSIA PROGA PIRKT . !
1 NAMĄ su krautuvėmis, garadžiais, senai išdirbti mėsos ir gro- H 
fseriij bizniai, didelioj lietuvių apgyventoj kolionijo^j. Savi- S 

ninkas apleidžia šių salį, todėl parduoda beveik Už pusę pre- Ų 
kės. $9,000 reikia piešti o likusius priima ant Įengvii išlygų, r 
Pilnų informacijų suteikia . ‘ tt

IVAŠKEVIČIAUS OFISAS t

361 West Broadway South Boston, Mass, y
R ARBA ,x A
y 110 Tremont Street > Room 508 Boston, Mass, y

I--— - ■ lt. , TT^^-r, į.., . T T T

NwŠic»md€o»® turi daugiau anglies-^-geriau*
- sios dalies kietam kuruu .*

K . * • 
turi mažiau pelenų^-mažiau 

‘išmatų. .

REIKALINGI VYRAI. Geri vy
rai pardavimui geroje vietoje lo
tus. Jų yra 2000, Visi Jersey vals
tijoj Urie jūrų/ DideĮrnuošimeiai 
mokami.’ Smulkmenoms kreipkitės 
pas Prinčes Pine } Park Co„ 36

T H “W uopnio

So. Bostone 3 šeimynų namas 
ant Bowen St. tarpe,C ir D Sts. 
turi 11 kambarių, apie 1250 pėdij 
žemėą. Metinės ineigos $550.00. Ge
ras investinimas norinčiam namo. 
Smulkmenoms kreipkitės pas J. 
Murray, 118 64h St., So. Boston.

‘ (25)
T»’

NAMAI-MORGIČIAI
Parduodu namus iff parūpinu 

mortgičius. Visais pirkimo, par
davimo ir įvairiais kitais reika
lais kreipkitės pas manę.

K F, KNEIŽYS,. 
494 Broadw$y, So. Boston, Mass. 

. Tel. 8; B. 0770- * « • %• 

jauturimelietuvišku 
ŠOKIŲORKESTRAI 

FOLIO (DALĮ) NO. 1.
Talpinanti 31 popuerių lietuviš

kų Šokių šiems instrumentams : 
1-mai \ Smuikai, ,2^rai Smuikai, 
Bassuf, Vioknčelęi,- Fleitai, Kiar* 
hetūi A, l-mam ir 2-ram Korne
tai A, Trombonui (stipriausiam 
balsui), Būgnui ir ’ Piano akom
panuoti. Kaina kiekvienos rttšiės 
50c. Piano akompanuoti $1.00.

Visos tos dalys šioje knygoje 
tinka ir koncertinai, kaip ir kiek
viena dalis atskirai orkestrus rak- 

lt®* .
Tikrai Įsigyk setų ittU gmdų, o 

būsi pilnai užganėdintas. " 
GEORGI Sį VITAK W8iC CO.

4680 South Ashland Avisnue 
CHIC AGO,IIX.

’ieėe^seeemesęee f
Tel. So. JBoeton 4000 |

OR. M.LANDŽIUS

om. intr. *mr. kHstŲ«q 
DB408VALDYBOS ADUUf 

■ B08T0N, MA8B.
eIRMlNINKAS -- yincM Zalfetau,

St’’7ICB-PIRM. 4* Antanai' Pastelli, 
boston, lito*

450 E. 7-tji Št/So/Boaton, ^Uum. 
RAST, Juozapas Vin’kevlČijū, 

, 906 *Ė. B’way, So. Boston, Maia, 
'CASIERIUS t-į .-Andtltii. Zallęckai..W ic «-fli St, Bo. BSiUm 
‘^RSĄpKA. ~ Ąietąandfa'

f iiff Gruifta Ik-Btatidk ifiM
JdIim aualriakUatui kaa plma 
- tetų WpkrlėQCA »&e«io - 8U4
VVashington.M^ Uo^tt:MUssttS:3Qipo 
uleių. ‘ĄiėidaiiU (b&ūre ^Ir .natdo: 
. ■ itt MjiąriiĮĮi: įto
i W®rfrM#tfc * ; S r- ;
iv.; jožiė «y. Biu p*wwwii '

dravoybmb valdyboj ;
■■ ' abiMBAi; ■•..■■■;■ ■'
ntMnnmt ~ l.E-MtvįukMį; 
. suso. Mttaafaf..VaOB-PIRII. -- Kaiya AmbroM*, • 

492 7-tii St, So^ Boatėių ięųM ’

t 111 ;B6wefL8t, So. Bo«torų< Kum, RAĮT^ą®įS.«
■ 17į. W. Srtiušt, So. Boatbii, lfcu« 

CASLBRIUS — A NaudUunM,
; 885 BL Broadway, S. Boaton, iMM 

4AHSALKA — J. ZAikla, 
f Wintl*ld 8t, So. Boston, Km 

iretžftija lalio buiirinkimtt* kw takią 
klakvliėd MMtfct Itrą vat 

jo plotą »r. tatrd «SB it, tatti Bort«7Įm • 

«▼. BLBBliTtMB DKAVSlM 
usrroiu, oowwHtoi , 

VALDYBOS ADBBSAL

i

>

w

flib, MiįhitMea*,, »fr|a!bln», * 
44 C^darSt, H»rtXor<L Ooįu, 

*1 L»NėklenK Vke-pinnlntnki, - 
®0 SM<mb Str^t, Kart&rd, 

•k -±• 44Mkdttąa
Mtarijooa lT»tt>riin 

lt AtlMUtle tt,
ft. FundMten*.

i

iJ
.7
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- f

MMNSOMĮt ĄaJatt. degli W negadina grotų.

MAŽI—DIDESNI—DIDELI

New Ehgland Coke
111 DEVONSHIRE ST., BO8T0N,MAB8.
Mąin 8532 , —TELEFONAI“' Mato SM

Pardavimui pat Jwm Krautuvininką '' ' Ftnidu kokyWų
. KLAUSK GELTONO BU RluQQNXJUO5TttUa FAUELfO .•

TJA(
«

*

vnirartiis
LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
visokių žolių, lakuų, fiedų h tt

Palangos trejanka 50c:, puplaiškiai 25 
,cu lumunėliąl 2tje.,. ūepos Medai 15?., 
ParušniiČlus 20c., Senesų nnkštukčė dėl 
vidurių Uuosavimo lOc., Eellnou llfe, 
iolės nUo nervų lŠ<t}stle8, bemlglW, gal* 
vps Bkiuidėjimo lr ausyse UŽItno 75c., 
luo reumatlsmo TSGė«» nuo strėnų sk&u* 
dėjimo adė.; kadugių uogų svaras 25& 
Visokios žolės yra pakeliuose su lietu? 
vlškals nurodymais kaip anuos vartoti. 
Soliu katalogų siunčiame ui TO centų. 
Maldų knyga, *‘Aukėo Altorėlis,” Tiliėą 
spaudimo, prastu apdaru. T5c„ skurintn 
MM ėeluloldo'apaaTū ttMt “Vaint- 
kėW skarok apdaru41.251 Mantl£i$š 
M.50; ŠyvenlhUte šventųjų, apdaryta, 
ITM ' • ..

Vaistai nuo kmmlio ir Asthmois tl.75 
už bonkutę. Dl ūfiaiuHmų rokudame 
W>lrtani ant Mąfcfeno.MMvtrttfc 
Reikalaujama agentų visose apygarda* 

* a . ■ , x •

#,'■
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