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KAUNO KRONIKA.

KattHklt tari ka^jų
aukot h? ptiliveiitimti dėl katali
kų spaudo* ■ustiprinimo bus ma- 
lonamis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnii, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos, pa
kol to nesupras visi katalikai, mea 
negalime tikėtis sulaukti, spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms; 'imonių ' 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už- , 
daviniu.

• Vyskupą* Kilian.
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UTAIJNIKKAS, LAPKRIČIO 13 D,, 1923.

SUSILIEJO DVI KOOPE. portę. išduos kongresui, jam sfe 
RACIJOS.

. Nevv Yorke susiliejo dvi skir- 
. tingų biznį variusios koopera- 

. ei jos; Susiliejo Village Co- 
operative Laundry ir Our Co- 
opetativėCafeteria.

Kooperatyve skalbykla buvo 
įsteigta Greemvick’o miestely-

mieštis- Ją įsteigė bmys mo
terų: Pradžioj dirbo tik viena 
'skalbėja. Bet atsiradus, dau
giau biznio, paimta didesnė 
vieta, pasamdyta daugiau skal
bėjų, įtaisytą mašinos. Pasta
ruoju laiku biznio daryta $570 

fe savaitėje, bet vis trūkdavo 7 
nuoš. kadi padengti išlaidas. 
Taigi kooperacija atsirado fi
nansiniame keblume. Tada ko
operacija ėmę žvalgytis stip7 
resniųjįi pagelbos. Kreipėsi į 

r' minėtą Cafęteria, kuriai gerai 
sekėsi. . Pastaroji kooperacija 
pradžio j paskolino savo biznio 
vedėją, bet ■ paskui nutarta, 
kad abi kooperacijas reikia su- 

'■ • lieti. Taip ir padaryta.
Co-operative Cafeteria' daro 

.' nietinėš apyvartos $300,000, 
narių kooperatorių turi 1,300.

striukos. ' t

Hoųston Tliompson sako, 

riai ir iinperialistai įstūmė j no- 
tvarką, -auga nauja galybe, ku
rt bus nugarkauliu naujai at- 
steigtos Europos. Jisai Euro
poj tyrinėjo kooperatorių dar
buotę ir*pastėbėjo,. kad iš jų

ŽULIKAUSKIS MALŠINA 
MAIŠTĄ.

~1^LAR&AVA, --Lenkijos ge
ležinkelininkų streikas surištas 
su didžiomis baisenybėmis. In-

. t . *■

ėjo veikiman dinamitas, Šautu-' 
vai ir kitokie ginklai. Baisiau
sios imtynės buvo Krakove.

• • •.
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Sužeisti] bĄvo’ apie 500 žmo
nių, . • Į ,

' Kai Varšuvos valdžia daži-fe- VJniaus a<^gątyįoriog 

mojo apie šitokius dalykus, tai 
persigandusi pasiuntė gen. Žu- 
likauskį, Lietuvos sostinės už- 
grobiką. Jis buvo pasiųstas 
užimti vyriausio Krakovos į- 
gulos vado vietą. Gen. Czekiel
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STREIKAS TEBEINA.
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DABBIKINKAS*
VTAitNiNKA^^^jTKnaiia m
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DARBININKAS
" B6C Broadtray, Boston27, IliM.

’ Tel. Soufh Bo.lM «S0,
•s
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Kaina 4 centai

KATALIKŲ PASAULIS
iio sodu pasiskinti kriaušių kak. 
po i parapijos sodą... Kuomet 
liko pastebėti vyrukai varpa

PRIEŠ BENDRAVIMĄ SU .
LAISVAMANIAIS.

T

(\TTA\VA; Kanada.Qųe- 
becfo provjnci.ios Kt>himho_yy>. 
šiai priėmė režoiiueiją,- kuria 
griežtai užd ra udž'iama pri gulė
ti prie laisvamaniškų organiza
cijų, kaip va Masonų, Kniglits 
oi* Py t likis, Odd-Felknvs?

Suv. Valstijose Kolumbo Vv- 

prigulėti prie toki ų organizaci
ją ;

NAUJA SEMINARIJA.

NBW ORLEANS, La. — 
Lapkričio 7 d. iškilmingai pa
šventinta .nauja Panelės Švč. 
seminarija. •

Jau nuo pusės vasaros
ninku,- jie griežtai atsisakė a])- 
-leist-i^odąr^tdry?lmm~lt?rrl-±a>~ 
sodnas esąs visuomenės, tad 
kiokvienas liuesai galis naudo- 
ties vaisiais. Sako, kad toje 
1 ‘kompanijoje” buvęs ir viršai
čio Sūnus, .Bet komunos vykiu- 
tojams nepasisekė, buvo pa.-

statė proto kol ą, Tai bent grm 
žus payyzdis žydbernių gyveni-

»

nio. ' .

gulė Ugniagesių gatvės, prie

so lceliii sieksnių ilgio medis. 
Šaligatvis siauras — vos vie
nam praeiti. Kitoj gatvės pu
sėj statomas namas, it pusė 
gatvės užimta plytom, smėlių. 
Eini žmoguj viena gatvės pū-

Motę ir* pastebėjo,. kad iš jtj. Tame.-inįest^ buvo karo stoviu vore mu«ej&ta« jhiblatttriri^fe:fefeJfeiL dafe _ medis jShTikra čigono 

čiojė tautoje ir tartų saiittkiuor ant gatvių, bet įsakymo nepai- ninlįųjrataš iv jam pavykcf iš- padėti*- Negali kitaip — jok 
se. Imperialistai savo kapita- jr minios žmonių pasipylėvrfere k o-ini-u™ medi apžergęs, kaip tas ’Čigo-syta ir minios žmonių pasipylė 

gatvėn. Jų vaikyti pasiųsta 
kariuomenė ir. policija. (Kąt 
minios/ pamatė Jrareivius, /.tai 
sušuko: “Tegyvuoja Pilsuds
kį! ’ *’ /.

Kareiviai tokius šauksmus 
išgirdę nusistebėjo ir prisijun- 
gė^prie .minios,. Pasiliko vieni 
policistai apsidirbti su minia.

Kinkavo įgulos ^vyriausysis 
vadas gen. Gzekief .pasiuntė į 
sumišimo vietą raitelių eskad
roną. Ivai demonstrantai pasi
priešino, tai prasidėjo’ šaudy
mai. Vien kareivių vietoje kri-

lįstų fepelnagrobių stumiami 
smaugti ir išnaudoti kaimvniš- 
kas tautas. . Kooperatoriąi-gi 
s tekia, kad' padavus vieni ki-' 
tiems rankas.

Tliompson sako, kad Euro-r 
pos sveiką ekonominę tvarką 
atsteįgs tik. kooperatoriai: KL 
to veiksnio ekonominei suirutei 
pašalinti ii\ tvarką įsteigti Eu
ropoj liesą. Jei ne kooperato- 
riai tafeĮŠuropoj tautos smaug- 
damos vienos kitas,. ir tautose 
patys' tautiečiai išnaudotojai 
smaugdami vieni kitus prives
tų prie visiško chaoso. Tlioinp.- to 20. ,, Tarpe ifcuštij buvo 
sons’ako, kad jau dabar, koope- kapitonas Bochenek, 
ratoriai nustato rinkos kainas, siųstojo raitelių eskadrono.

vadas pa-

' MELBURNAS, Aiistralija.
Policmonų streikas tebeina.

. Kai pasirodė, kad greito susi
taikymo nebus, tai tvarkai pa
laikyti pasaukta kareiviai. Kol 
jų nebuvo, tai plėšikai, vagys 

• ir galvažudžiai turėjo gerus lai- 
. kus^- Riaušės buvo didelės. Su- 

.žeisti], buvo apie 100, o užmuš
tų trys žmonės. . .

NEBUS PINIGŲ.

LONDON. -r- Atėjo žinia, 
■ kad Vokietijos sostinėj Berti- 

•ne sustreikavo visų spaustuvių 
darbininkai. Nustojo spauadn- 
ti ir pinigus ir laikraščius. Su
streikavo dėl algų;

DAUG LIKO BE DARBO.

f< 'lLUIMOND,lnd.--Inlan(l 
Steel dirbtuvėj Indiana ..Harbor 
panaikinta trecias šiftas. Dėl-, 
to neteko darbo apie 1,000 dar
bininkų.

.KAME EUROPOS IŠGA
NYMAS.

Mėnraštis Co-operation, pas- 
taroje savo laidoje^ praneša, 

t kad iŠ Ęuropos sugrįžo,U ous- 
ton j Tliompson, narys Suv.

• Valstijų Moralūs vaizbos ko- 
.' misijas. Jis Europoj ilgai, ty- 

rinė jo ekonominę padė t į, J is 
: pastebėjo tokius dalykus, ku

rių kit i Amerikos krilaunink ai 
Europoįn'epastebėjo. Jisai ap- 
lankė\šias.^alisi Angliją, Dąm- 
jųi. Švediją,’ 'feinlajidŲą, Esto^ 

Latviją, CękosloveklpM» 
: '• Vokieriją, L 

taliją ir Eranmją; Jis savo rfe
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medį apžergęs, kaip tas čigo
nas arklį; Iunr jam skersai: ke
lio pasitaikė. Reikėtų tą m?- 
(linf ‘ ‘arklį“ nors į ‘ ‘ rinštaką’ ’■ 
įrišti, jei kitos rodos nėra.
. Nėra lietuvio žmogaus. 
Laisvės Alėjoj po kairei pusei, 
netoli Įgulos bažnyčios neper- 
senai atidaryta ėlektromeeha- 
mnė batų dirbtuve “Oda.“

. Įėjus į- ją su reikalais tuoj
išgirsti: “čto vam ugodnof’ Tokie Šžiuliarteršia šaulių var- 
Liotuv-škai kalbėti nė jjfcban- 
/lykj nesusikalbėsi. Keturis 
kartus jau buvau, bet taip ir 
nepasisekė prakalbinti lietuviš
kai.’. Ar neišsitektų-“Oda” su
ieškoti žmo'gų, su kuriuo inte- 
lesaiitai galėtų susikalbėti lie

tuvių Kalba?
• — -5

vilioti iš darbininkų ginklus. 
TddeI ėsą‘. valtis, kad maištas 
bėiit šiam kaltui Krakove baig-

.Priež-'ŽuIiįauskio atvykimą 
geni? buvo pasiuntęs
antrą re^ų||wną minių malšin
ti. TbjiyėŽmdra buvo apgin- 
kluota kdikb|yardžims. Su tais 
.ginklais tfaO minias. Tada de
monstrantai puolė daugiau, gin
klų ieškoti ir pasigriebė tanką. 
Su to tanko 'pagelba demon
strantai ėmė viršų, užkariavo 
didesnę pusė įmesto ir kada 
gėn. fjjekieltuį riestai pasidarė 
jisai turėjo’šamktis. Varšuvon 
talkos.* Tuo • tarpu' sutiko at
šaukti -savo i kariuomenę į. ka
merines j o miestą paliko de
monstrantams.

r

Kai atvyko Žulikauskis su 
didesne kariuomene, tai užve
dė su demonstrantų vadais de- 
rybas ir tam kartui susitaikė.,

Varšuvoj socijalistų name 
sprogo bomba; kuri vieną 
mušė, kitą žmogų Sužeidė;

■Itiaiišių metu Boryslave 
mušta socijalistų vadas.

sis. ’
• <

1
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.‘ Seklicįna

ŽEM. KALVARIJA’ (Telšių 
apskr.). Čia neseniai vienas 
šaulys S. ik pavogė V—-žio dvi
rati, kuris dabar sėdi Telšių 
kalėjime. Ar nereikėtri valdy
bai dauginus kreipti domės i 
naujai pritinamus kandidatus.

dą ir liaudyje nebeturi pasiti
kėjimo. .

PRIEŠ VOKIETIJOS 
SKALDYMĄ? -

Vokietijos katalikų partija 
išleido, proklemaciją, kurioj iš
reiškiama prieš Vokietijos su
skaldymą. ■ Katalikui tvirtaiI FiA.VCini'V ALlClf IkCI LcvLJ.lv tVL LV11 LLLL

^e^Cinai stovėsią už Vokietijos vienybę, 

. i ~~~t > Proklamacijoj s keikiama:4 ‘ N et
: ŽEM. KALVARIJA (Telšių nei baisiausias skurdas nepa- 

\ i/? .1 „j .rrt*. ..’-m7».f tl<rlnt*iItJ’

buvo valsčiaus Tarybos. pv,f 
;dis. Buvo iškeltas klausiiuas

apskr.). Čia 16 d. rugsėjo in.Amrs^uūsuitė^Tnės.išdavflcK' 
posū- . - Buvo glindų buk .Affefeijo

. fe. Buvo iškeltas klausiiuas katalikiškosios. xkdys,.kaip va
-Iki šiol miškų depąrta- : uždengti JėzdausldšimĮ lįu--■BpMuija.Į, Pąrekfe ątsi skirs 

mentas vaduojasi ru^ų miškų..mp ųiokyklą, ir ^atidengti (leg- nuo protestoniškos Beriinu vai-

jos 
katalikiškosios, dalys „kaip va

Daugumas mūsų brolių lietuvių darbininkų griebiasi moks- 
lo, lanko vakarines mokyklas. Bet daug jų ir jokių mokyklų 
nelanko. Sėdi namieje arba kur prie stalelio su kazyrėmis. To
kiems patartumėm nusipirkti gerą knygą ir prie stalelio, vieto
je kaziruoti, vietoje džiovinti savo galvą be reikalo, skaityti 
balsiai gerą knygą.

Kad kiekvienas mūsų skaityto jų- galėtii nusipirkti .gero 
maisto savo protui, mes iš priežasties “paskelbto “D.” vajaus 
duosime progos kiekvienam lietuviui įsigyti prieinama kaina 
sau gražią knygelę.

Kiekvienas, (pradėjus lapkr. 1d. 1923) metinis prenumera
torius užsimokėjęs iš kalno savo prenumeratą, turi teisės gau
ti iš “Darbininke“ skelbiamų knygų $1.50 vertes. Ypatingai, 
kiekvienam naujam skaitytojui patartumėm įsigyti gražią iš 
Kristaus laikų aprašymą “BEN HUR.“ ši knyga yra išvers
ta į visašj beveik pasaulio kalbas. Yra tai didelės svarbos vei
kalas. Ji yra su gražiais audimo apdarais ir kainuoja $1.75. Bet 
kiekviens senas ar naujas prenumeratorius prisiuntęs už visus 
metus “Darbininkui“ prenumeratą, $4.50/ gaus tą knygą do
vanų. ■. • • . \ ■

Jeigu kas nenorėtų tos vienos knygos, tai pasiūlome jos 
Vietoje kitas dvi gražiai'apdarytas knygas: “DANGAUS KA
RALIENEI arba padavimai apie Švč.-Panelę“ ir “TRYS KE
LEIVIAI: Krikščionis, žydas ir turkas, Šios dvi knygos kai

nuoja po $1.00, bet užsimokėjusiam už čielus metus mes duosi
me jas DOVANŲ VISAI DYKAI.. : : • ■ fe ’ fevra iMžūdėiusrątferife 1T>5

Dovanoms galima pasirinkti ir kitų1<^$14^ Krįaus reik-

mūsų katalogo. Talp.0 Maldatayg1u, KųTO} karnos aiame xne.. nĮ(s Lietnvu 
nesyje bus ?yBnai samažĮjįtos. galima jas pirktu Pipan ® Įfl(m sK()l|} 
nnoš, - '' ' ' .re fe s re.J .• ..fe jaubirželio m; l922 m. fect

. Taigi kiekvienas ••<
šia proguj. pasistengtu užsirašyti tris sykius, savaitėje einanti re ( . .. . >
krikščioniškoje dvasioje darbininku laikraštį ir ilgais
Vakarais penėti savo protą syėiku maistu. re fe ; ' : feTJMkl, ErencIiM ŪMOAr
7 šispasiūlymasapima Visustuospavienius ar draugijas/ku- (Itin frankų.', Tečiau 
rie patys atsius ^Daibininkui“ pilnfevisų metų $4.50 prenume- finikų Fiunci jai^t.atmokėta.

. re ■ :.‘fe.'Liėi’U'vaųttritokjųątrily$nimo 
- išlygų kui$ Anklija kad 

: imo AnierikoH,

rataf Gi Bostopė it apielūiMX$5.50. \
fe f/D ARB.ĮNĮNKAS’’. fe

366 Bmdway 1 . . ..
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ATSILYGINIMO AMERIKAI 
REIKALE.

(Iš Christian Science Monitor)t
LOKDOK. — Estonija ir Lie

tuva yra. pasirengusios siųsti 
delegacijas Amerikon reikale 
paskolos atmokėsimo. .’Estoni -. 
jos parlamentas jau nubalsavo 
tą reikal ą vykini i. O Lie tuve s 
finansų ministerb Petrulis jau 
liepos in. užsiųiinė apie tą rei
kalą ir pradėjo daryti žlugs- 
nįus. Tanias Naruševičius,. Li e- 
tuvos atstovas Anglijoj, yra 
spėjama būsiąs Lietuvos dele
gatu Amerikon tartis apie atsi- 
lygjnimą Amerikai.

Lietuvos skolos tokios: Ame
rikai užkaro reikmėmis, mais
tą b* L t Lietuva

, «f .

ir« ■ j.

statutu ir dabar Išleistomis tai- 
syĮdėmia. Sąryšy su tuo kilo 
sumanymas surašyti, savo sta
tutą. .Apie; įlaujūs metus, jis 
bus patiektas Seimui svarstyti.

— Miškų Departamente su- 
žinbtd, kad šiems metam- p’.i- 
skirta iškirsti apie U,OOC. h 
miško.. Iš ploto karo padegė
liams skiriama 772.1n, kariu.s.K- 
m'ynoms —278 lm, valdiškoms 
ir visuomeninėms įstaigoms be 
butų skyriaus ir geležlnk<Tm 
valdybos — 594 lu, sayivab ly
bėms 701 h., ' savivaldybėms 
ar rūpint i biednuomenę -- 814 
K, valsčių ir apskričių varžyti
nėms — 3457 h., ••geležtėkelių 
v ab į ybai ■—600 h., b u t ų ■ sky- 
riui — 668 ln, žemės gavusiems 
kariškiams — 614 h., naujaku
riams — 340 h., Lietuvos pra
minti — 2449 li„ ’ir atsargai 
Kiblu

3000-h. iškirstųjų plotų jan 
apsėtu ir apsodinta mišku, ,se. 
kančiais metais bus-^sėta dar 

6000. lu o pasilikusieji apslses 
gamtos'keliu. .

— Stipendijos. Apart jau 
paskelbtų liepos mėn. stipendi
jų,; Lietuvos Prekybos iv Pra
monės ^Bankas pąskyrė šripom 
dijas dar sekantieins asmenį ms: 
Rogalskiuį Jūpzui,-Arminui A,,: 
MareiulĮoniui K;, Jablonskiui ‘ 
Vytautui, .Stųuekiui ’ Mykolui 
ir jLišanskui Vladui. Stipen
diatai gali Itrėiptis j Banko 
Valdybą, Kaimas, Laisvės Ale 
ja '66 fe., stipendijai* išg'iut L d 

(J‘Lietuva”) ' ,

rėhuose, kame yra pastatyta š. 
m. vietos klebono I<; Kisielims 
rūpesniu namai ant bažnytines 
žemės ir vaikų randasi norin
čių mokyklą lankyti 60 su vir
šum. . Vaikų dauguma, tai vie
tos dvaro kumečių vaikai ,o tu-> 
tarpu Jezdauskiškių kaimo mo
kyklą -vaikai visai mažai telan
kys, nes labai .nepatogioje vie
toje yra mokykla, bet tam su
manymui buvo daug priešingų 
tarybininkų, o ypač .viršaitis. 
J ez<lauskiškiuose mokytojauju 
jo duktė ir .'išnuomuotasis na
mas dek mokyklos raminsi pas 
žentą. Matyti, kad socijaim- 
tams taryliininkams nerių1' 
šviesu, o tik savųjų palaikymas. 
Mat. jie gerai , žino, kad, tarp1 
tamsiosios liaudies jie .daugiau 
surandu žytlelio K. Markso pa

džius.> 4labais |UąiĮgiĮec kad ki
taip y i a. Vokietijos priešinin
kai nori ją -susivaldyti'ivz tiky
bos skirtumus norėjo t-ąi propa
gandai panaudoti,. t y •

1 I -■■■ r - ' !-'■■-“’-'-Y -—.. • II - ' ’

ATVYKO VOKIETIJON

BEKEIK. —.Kaizerio buvu
sia sostu Įpėdinis iš ^-Įokmdijos 
> ugi ižo .Vokietijon. -Prieš jo 
sugrįši n tą pro t ėst umja Franci- 
ja, girdi tai Versali ų-sutąrties 
laužymas ir gresiąs pavojus 
Vokietijai tapti iuonarkija. 
Tečiau Vokietijoj ,del jo niekas 
nieko nesidaro. .

UŽTROŠKO VISA ŠEIMYNA

XE\V YOIJK. — Privatinia
me mime Brouklyne rasta ga-

........ , . , . , >. .. *«« ūžt rošk usi šeimyna, Aamas
- ^9--sekėm ir. kurie lieka- ammatsh . -re re.
• besąs [nInas gu«n. kurio priėjo

'* per paipą, kuri kažkaip nuo pe-.
J, Ervydiš,1 pluko buvo■ nukabinta, fe

fana ti k-a Įs soči jai i žino mokslo.
f

y*.-
> - re

' »,.KMArAmJA (ToBin 
apską)..’ ...čūtieitersemm- 3ūkį- 
mnfedfet susitarę ėjo į klčht>. 366J^sį’Bmdw^

Lietuviai Kaip Lietuvoje taip Amerikoje yra papratę pirk
ti savo giimnėms šventėms dovanųv Daugumas, ypač žia 
merikoje išleidžia diktokas sumas pinigų “prezentams.1! Tas 
yra labai geras daiktas, geras paprotys. ? : 4 .

Geresnis’paprotys yra tai atsiminimas savųjų Lietuvoje, Gi 
gnriamriaS“4tai jų suSelpimas, įtesi visi žinoma kad Lietuvoje 
“Kalėdos tai visas bedoš?1 Taigi kiekvienas mūsų gaJitumilB 
palengvint? tas bedas,' pasiųsdami savo giminėms pinigų. • .

; “Darbiniųkas-V, jau nuo smi< šįūnėia pinigus Lletuvon'ir 
tai pigiausiu kursu, ■; Kurie norite pei’sitikrintįj tįi pareikn* 
l(wkM^^WlWųJkursQ. : ’ v
fe Adresuokite! • ~ '-''fe A - -

: ■ . \ ‘ r’ * ' ; .4 ‘ . * A - 4. ■ ■ . fe * • ‘ v-
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jum. umĮB OWit —
WW£,‘M0- 
fe, 

jįet la^io^ 
msfevįke mokslo,

plas” tąipfeį8<|: • ■ . ■. \ ’ '

. jfe Švfežįą darbininkus* 
taipekafe' Itasfeir. tta
jie plačiuifeįįM i įaykus fe ge- 
rjafe ym^Tpėži^ę sųfetamomv 
iw ’ ipfefe visų 
žmoi$į fe
jėi p.- Vesis butų tei/mgas, tai

- jis prisipažintų, kad jis . tas i* 
dejas, kuriąs siūlę juo^apk-

. čiams, yra pasivogęs iš sdeija- 
listų. Tndięk JIM negražu iŠ 

_jo . pusės, krikštyti jų idėjas sa-
- ’ v o' vfcrdįr0 juospaciuaniekfe-
: d-” 1 . ' ’

redukciją beftbęjo ^aĮba 
vėl. ųp& 
knms *pam^.ųw plumpus; 

vertyW' fe iy -skeito-

tįku^tafe. ‘‘TeĮ/* te-
k4į;

^aet pavogti^ iš sąciį^fetų, 
JtakoĮ pgįneįįai • italei pus 
šeeijąlištuĄ pifeoį jfe' fefehtit 
buvot, geri, nes>,? socijąlistai, 
anot “Telegramo” redakcijos 
4 ‘ plačiau .ziįiri į dMylafe ir gė
liau yra apsipĄŽinų su ekono
mijos dėsniais. ”Tie pa|ys prin
cipai. ’ patapo, ^ ųtgyyentaiš ir 
■jfetikusiafe’Ttik, tuometę kūĄą 
jups pas>ivėge Uosjs^ar«ka^ kv 
fets įš ltaBlik^ Keista: poųų lh

•Prie- fcųgi Čia ? fe '. fe ’ fe s
<*«« 4 '4 • r ». M '«r . M-V .

gtau už kitus ameri^oūtata^ išmanę, fe
anglus piliečių: ispanų fmętaų, otandi. Osįčp, ti^ aięfr- 

klPiSte Mkonų jūngtinęjse Valstybėse yna Jtfty vfcįiį|įt
įima i^veido pažiųfe jįę raudoni.

t _ (T HM • WOi K E Ę) ’ [atėjūnai, viskių kalbų M tikybų- Visiems pridfei
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W|B»Sq^e, kad visi, 
ita®ejį-4ipft)ė*Wos ohalsiąi. 
kifeįų didžiumą pasisavino ir 1 .
^sijal&Ui - tąigi ir broIyb8? B*&I Mt«8IWW-ŽW 

fe ly^b& fe tabas yru pa*
imtrįš, Kristaus ■ ■Evangelijos. 
įVtaą virtinę įrodymu pep. Ii* 
įeralai galėtų rasti kad fe ma
ino špygoje “Sąmoninęs De- < 
jmtotyps įBgrfedaV* kuri 
netrukus išeis jž spaudos). Jei
gu liberalų laikraštis. įrodys, 
kad Kriste gyveno ant žemes 
vėliaus,; negu Marksas; fe kad 
keturios evangelijos buvo pa
rašytos vėliau, negu Markso 
“ Kapitalas, “ tada fe mes nusi
lenksime prieš “Telegramo” 
išmintį fe pripąBnsime,. kad 
jta-supr^fedmpeteijąrir-sn-- 
cijalizmą. fe.

; Ti.esa, kooperacijos idėja y- 
ra iš pamatu krikščioniška i- 
dėįa. Tik dėlto Ji fe nepatinka 
liberalams, nes jie, in|tyt, ak- 
tata^ųčia vfegįl^ y^krakš<

Žiųnas pagavo ^fedisMsiį pra
kilniu jį žmonių, nežiūrint ko
kios jie judų rasės, religijos ar 
k&tbas> Dėlto t?u fe kooperaci
jos idėja taip daug gauna ša
lininkų visame pasaulyje. Prie 
kooperacjjos internaci jonalo
glaudžiusi' daugelis fe stafenel- 

fe net žydų, o fe tų pačių 
socijalištųdr bolševikų. Jie dar 
tegarbina * Jezaus . vardoy bet 
jie\ jau; seka Kristaus: mokslų.'

Kada musų sicijalistai fe Ii-
. • s

APIE HBTUVOS ŠAULIŲ 
BĄJUNGA.

g '

* /

Kai kurie lietuvių laikraš
čiai paleido Ameidknje Kinių 
būk Liet, šaulių Sųjuųga jau 
pavėrčianųi sporto organizaci
ja, arba kad net jau ir visai lik- 
viduojama.

Dėlei šio laikau save pareiga 
pareikšti, kad tos visos paska
los neatsako tikrenybei ir yrą 
pramanytos jei bent mūsų prie
šu, kuriems nuolat rūpi, kad 
kaip nors, sumažinus Lietuvos 
apsigynimo pajiegas. Mat pą7 ” 
sinaudatą žūna'apie hkvidavfe 
mų savanorių šaulių būrių, ku- . 
l’ie šoko pagalbon viėtfeiims 
gyvintojams ginti lenkų užgro
biamųneutralę zonų.
f “ - f *

priešai. * Jų nelaimei L. Saulių j . 
Sąjunga netik nėnuginlduoja- 
imų bet priešingai, ji diena iŠ , 
dienos stiprėja ir auga fe kara
binų pas jų nemažėja.,,

Tdigi tiems priešams dabar 
būtų jau truputį sunkiau užim- : 
ji Lietuvą negu kaip anuomet 

: Beimontui, arba laimingai pa
sprukusiems po Giedraičių pfe- ' 
ties Želigovskio raiteliams; fe

, ,, “A, žęniafefe fe 
L. Šaulių Sąjungos Atstoyas.

___________________ ~ ... , t

'! ’ t J t» '

jio fe savo vyro pargrįžimų bėga aikštėn. Susiti
kusi save vyrų tuoj paklausė, kur-gi asilas, kad 
MaimsĮiRąM Sančo atsakė, kad asilas geriau, sto1 
vįSy negu jo saxduinkas, “Ačiū Dievui,įi sušu
ko Teresėj “Bet* pasakyk, vyreli, ką tą gero pM« ■ 
nei ’skydįninkąudamas savo ponui ?. Ar parvežei 
man nors sijonų vaikeliams čeverykų/( ;

. “Sieko tokio aš jums neparvežiau,” atsakė 
Sančo, “Bet parvežiau daug reikšmingesnių da- . 
lykų.” / fe • :.

“Tai.linksma girdėti,” atsake pati, Tėresė. r ■ 
“Bet pasakyk, meldžiamasis, kas tie do dalykai 
didesnės reįkšmčš. Aš norėčiau savo širdį’pa
linksminti, pasakyk.” . _

“Namie viską išpasakosiu,” atsakū/Saneo; 
“Dabar tik pasakysiu. Dievui, padedant laimės 
iiėškanfe tu greit mane išvysi grafu, arba- salos 
įgubernątoriūmij aš nebūsiu daugiau praseio-* 
ku.” 1 • . • • . ,

,. “Duokfe Dieve, duok, Dieve, ” tarė Teresė. . 
mielasis paaiškink apie tų salų kaip tu ten 

būsi gubernatorium.1”
’ “Žinai, kad medus ne •asilo snukiu  V'^atsa

kė Sančo. “Netoli tas laikas, kada tu bust poni 
fe tavim gėrėsis visi .pavddiniaL^ 
j “Visrgi a§ tų naujienų nesuprantu,” tarė 
TotsA “kas tai yra sala, feivaldiniai ir kokia ‘ 
aš ponia būsim” . ; "

“Pakanka tau fe žinoti, kad aš teisybę sa= 
ltau,”tarč fetančo, ^l^ri^irshk kadrnera pasaulės 
jo-geresnio užsiėmimo, kaip sodininkauti kar* 
Ogiid^klajfmųį ir taip laimes ieškoti?’ <

Kuomet šitas pašnckesis ėjo tarp Sunčū ir 
’ jo phčihs Teresės, tai Don Kirbėto namuose btv 
vo šeimininko ptnėnūlnas^. Don Kichoto 'šeimi- 
ifeike fe broliaduktęmurede savo ponų ir paguldė 
įį> senon lovon. Jis į jas bildekštelejo, lyg ne* 
fejsimmiydamas kur esąs, 7 fe > 

fe Kibdgas brolfeduO^hkfetai įaaks d^oti sa* ' 
^o iiįhfe fe nepalątati iš namų: Todįl jas apėmė 

; ^tfeėstis a^ie tai* kad Don Micliotat afIlsėjęs . ; 

•fee$fe kartuneišbėgtų avmūiufeį į^lfetife 
?..•••?(įiabaigiasi piųmoji DonKielioto istorijas . 
įiaĮfe,. jisai namie atsilsėjęs išnaujb leista phsam 

Įhv -Bita naikūs avantiūros* Kąipfe nauja istori
ja pfetsides* Ir tie? kuriefeprądžius neskaitė;'; - 

flmų avaiithfeist^ Dm Kichotų Teko iš šfeiv . fe ■ 
^tojų patirtų kad jfeie Don Kichoto vardo ne; 
ęriprimtama* Esą patogiau vadinti Don Ktaotaa* 

Nuartoar tafe ir rašoma,) - r.,-.

/ (Bus daugiau)
■ * • * ■ ' < • - .' 

.-;. A • •• . ■•.>■

* * t ■
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;—ldiidamas juos, kad tik koope- 

racijos idėja, paremta siaurais, 
atgyventais, ne^nkąm&is pama^

- tais- gali išgelbėti Lietuvą nuo 
. kapitalizmo ir pavergties.”

_ Taigi anpt to laikraščio re
dakcijos kooperacijos' idėja ę-^

veidais netinkamais ' pamatais,• 
Kaip .yra žinoma/kooperacijos 
idėja remiasi šiais pamatiniais 
dėsniais: visaiina žmoniiį. bro
lybė, Žmogaus ‘ teisemig, ir jo 
vertybe, žmonių lygybe ir dar
bo įstatymu. Vifea tfkrai.pažan- 
gioji žmonija skaito tuos dės
nius prakilniausiais: ir pažan
giausiais. ‘ ‘Telegrama” gi re
dakciją skaito juos “ šiauriais,, 
atgyventais, netinkamais1’ ir 
negalinčiais “išgelbėti 'Lietu- 
Vos nuo kapitalizmo ir paverg-

U-GHICĄGOB LIBEKALAI 
< APIE. KOOPERACIJA.

I.. .siaOTa^rotyste ?
f > 4-- • * nesenai pateko man į rankas
R •-—“-<----- ----- - K . . [laikraščio t‘Tęlėgiamu”^mi-
1 . 7 . • - ’ * merk iŠ bii’ž. 2 d., kuriame

į ' - AĮiLERI., .■ tužvardytą “ Uosis apie •iiąujtis

M" Lapkričio 30 d. ketin. Bostonan atvykti.lenkų ąrmijos ged tyarkoš pagrindus Lietuvai?* 
L nerotas Haller’is, kiųs kr ujuose paskandino Galicijos (Vaka- Rašinys gana indomus ir ver-
g rų Ukrainos) neprįklausG? rybę, kurstė ir vykdė žydų pogro- tas buvo greito atsakymo.. Bet.
£ ; mus.' Haller’is yra vieni: ; iš Lenkijos juodųjų reakcionierių geriau vėliau, negu niekad. 
L’ lig-ir ukrainiškas žeiigov; ds, vienok kažkuriuo tikslų Amerh Įn<Įomį mjį pastaba ypač 
r kos Legionas pasikvietė jį į svečius Amerikon. _ Bostono; ukrai- Le|to ^a(Į • patodė, jog libe- 
t ‘ niečiai, žydų sionistai ir Letuviai (visi, jie Amerikos piliečiai} įaikrašČią redakcija nesu-- 

ųžfeotestava savo Mayorai, prašydami kad tas nerengtų L.^ įeį lco0peracij.oi 
HaUer’ui officiąląus priėmimo. Kaip galima buvo ir ta anksto [e- -a^^nt0 
pramatyti, šis jų žygis nepasisekė. Jeigu Haner’į priėmė Ere- ‘ '
zidentas ir ’kiti aukšti valdininkai, tai Bostono Mayorui nebe-

7 patogu jo nepriimti.  ̂Ypač,. kad kaikurįędienraščiai jau iš anks
to pavarė labai aštrią agitaciją prieš protestuotojus ir , darė di-

7 dęĮį -spaudimą į Mayorą. šįamę , darbe labiausią atsižymėję 
(‘Bostpn Evmaing Transcript,’^ kurs peržengė tolerancijos ir 
sveiko ptato ribas. ,Prieš kelias dienas, jis parašėjedižoriąją adį 
resuętą į patį Mayorą; ..šitame straipsny jis išrodinėjo, kad.uk- 
rainiečių ir žydį protestas yra giminingas Ku-Kliuksams. Jei, | | „ 
girdi, SSayoras Ųurley varosi prieš anuos, tai jįs. turįs pasištaiy- | 
ti ir prieš šituos. Nors iš tikrųjų,, nieks nėra taip į Ku-Klįuk-'Į® 
sus savo darbais panašus, kaip įSats. gen. Haller. p*®®

• fe ■ ■• " fe • ■ • (Tęsinys)
MISCHIEF-MAKERS. . [ ■ Don Kichotas išvydęs procesiją tuoj pamis-

Lapkričio 8 d. “B. E. Transcript“ parašė, ilgą ėditorialą lijo, kad- j am faik^sį nauja avantiūra., Pamatęs 
“Are they Aliens or Hyphenates?“ fea tai jau minimas rim-Į - . ,.. - -
tas dienraštis išdėsto žydąms ir ukrainiečiams savo visai nerim
tą patriotizmo doktriną. Girdi jie esą ,“fit subjącts. for deporZ 
tation” (deportacijai tinkami subjektai), jie užmiršę kad ‘ ‘ Bos
ton is the capital of Massachusetts and not of a polyglot board- 
įng-house fbr Europgan misehief-makers.“ Tai jau senai gir- 

rdeta ir tankiai pakartota -Kliuksų orientacijos pasaka.' Latrai, 
kurie pavergė ir kankina 14 milionų ukrainiečių, gudų žydų 
Hetuvių vokiečių nėi’^ ‘ ‘mischief-makers. ’ ’ Būrelis, ramių,
darbščių piliečių kurie kaip bitės krauna Amerikai turtus,., di- 
cūna jos garbę,, yra ‘ ‘inischiėf-makers’ ’ ir tik už tai kad jie tarp: 
savęs kitokia kalba šnekasilr dabar išdrįso viešai parodyti sa
va ašaras, savo nelaimingas širdis, kurios jaučia pulsą, lenkų 
kalėjimuose vaitojančių broliųI ‘ ‘Mischief-makersJ* ’ O, Wash- 
ingtone! O, Lincoluer tu vadavai juoduosius vergus, fe gyvu
lį nelaimėje gelbėjai. Ar ramu jums, didvyriai, būtų gyventi 
tarp savo ainių kuriems žmonių liuoąyljč mažiau berūpi;, np- 
gu jums’gyvulių? Mat mūsų laikais “didvyriai“ pasiskelbę

• Į00 nuošimčių “amerikonais“ . . ; Tad jiems viskas, dovano
tina ...
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“Teleg'raiho’’’ rędūkęiją fchko-:
/

“Uosis gi‘ ‘šviesdamas ” (svę-. 
*7 timžėnklęliai'iiė' inano; TTosis) ‘ 

jiio&aįiiečius, klaidina- juos, ti- 
r r < , -. j

f

v. % ' l? ' / •■ . ' '

;■ .... . ;'. . ~~ u.. ■ ,. ‘"r--^

H?Lnes jis esąs feęfeindngas.. užuitas* - kurs:
E per vią gyvęfemią. nėra. įiiei^a pi^kriaudęs^* Vy^- 
E rąi nelietė daugiai.!’ -DonfeKiėįoto. ne dėl Saned 
k iĘi^yrūo,. bfetc dėlto,.. ■ l^d?Don 

ąnt žemės, • ‘fe fe;.- < / • • -fe
.. Tuo tepu nmšm Jūukan - atsiskubino ir kiti?

DomKichoto palydovai*. Procesininkai pamate, 
kad tarp jų ir polietafeyyrą pėrsigafedo,’ subėgo. 
Aplink Panelės . &Ven(^^ies;paveiMųvfe laūko 

afakoš pasiryžę nėdaleisti' papildyti šventvagy^ 
tės. Bančo, pamisli jęį1 kaS jo ponas užmuštas* 
virta ant jo ir pasileido^aimanuoti, Visa^pi’oęe- 
sininkų baimė išnyko, kuomet vienas precesijos 

kunigų pažino kunigu lydėjusį. Don; Kichotą. 
Proeesininkai išgfedę nųO' kJSĮigO apie tai, kas 
ištikro yra Don K^WąSj, bėg^Mūrūti ar jis <|an|* 

gyvas.. ' _ , - -
Bet tąipblpgni.imbu^o* Don Kichotas atsfe 

peikėjp. Sančo tada paragino savo poną grei
čiau vykti mnno fe atsilsėjus išnaujo ^iletati 
pasaulin* Don Kichotas tąm sumanymui prite 
yė ir pasako: ■ •
. “Teisingai nušnekėjai Sančo. Verčiau pa
-laukti iki •mudviem nauja feifees žvaigžde užte
kės,” Kap&imihkasį kirpėja^ fe kunigas užgyrė 

■ Bet Don Kichotasiieikeno žodžiųhegfedąjp, Don Kiėhata pasii^žwą fe jis tevo įsodintas 
.o jojo ant procesijos. feDiijo jęs prie procesijosMėtkon.. •..
didžiu balsu slinko: ; y - ‘ f*ia polieistąi jau paūdrėjo atsiskirti* * |*a*

?■ i

t

paveikslų juodai Apdengtų, tuoj. pamislijo, - kad 
ten gabenama užburta karalaitė. Taip manyda
mas Don Kichotas šoko prie Rozinanto, sušuko 
Sančui duoti ginklų. . Užsižęrgęs ant Rozinanto, 
DoirKichotas suriko:

“Žiūrėkite, piieteliai, jūs netikėjote man ir 
ncpripažinote karžygių-kla jūnų reikalo. Aš jums 
tų,parodysiu. AŠ tuoj siigrųžinsiu laisvę aliai ka
ralaitei.” ... ,

. - Ta taręs pasuko Rozinantų procesijos link.. 
Kunigas, kanauninkus ir kiti norėjo jį perkalbė
ti. Ir Sančo norėjo sulaikyti ir sakė: . w

“Kur ponuli, leisies ? Bene pats velnias, 
tamstų kursto pulti katalikiškų, procesijų,. - Žįiū- 
Tčk procesijos priešakyje ne užburta karalaitę, o 
Panelės švenčiausios paveikslas/.’ . 1

* *

<‘.-k ■* . - . *
“Bi jūs ten;' mmtdkfeb fe pal^usykitę.kųaš; 

jums pasakymu.” * ■ L ;
Paveikslo-nešėjos sustojo ir stebėjos^<-kaą- 

Čia do baidykle jfeisfeodė: Kųiiigai ir' giedoriai 
perteaukė litanijosvgfeddjimų. . Vienas kunigas 
ture: .... . - • -.•' ■. > _ . ; ’ ■ .

Ko tamstai reikia, sakyk greičiau. \ Jei ne
gali pora žodžių pasakyti,: itai mes negalime čia 
t amstos išklausytu P ’; . ■/. < 7 r: . .

- “Aš jrnnspa^^Tiįfeyicfeužpdžm/#;tarū^fe 
Kichotas.' - ‘ ‘Tilo j pateiskihvnn«į karalaitę, kuri 
ąpšiašarnjus4v pilna Ihfelmimo, Ji beaM'jo prieš, 
jos norą ■ gahenamib Aš esu •gimęs tam, kad ne
teisybę atitafeytV Uepiir jMs noi žingsniu feie* 
žengti iki jų paleisite.^ ■ ■ , ~ . ■: ’; ..

Ifeoeesmuikai-išgfedę tėkių kallxi^ suprato,

Kfehotas-tųip .pcfepyko. kati moko nelaukęs puo
lė atakuoti, .
kurie pagriebę po baslį, išmušė karžygiui iš vari* 
įų ;jo ghikhtaAh’ užSmžiuva per nugarų U1& 

^iteja:pneš proteguojančius? * jeigu p. Majorai negaili .Don Kichotas• wvfefo tfimjlozifeanfi)?
• . HaUerTo nepriimti, tai pavergtų taupų atstovakpifeėčiai negali ’ to's šoke ^ayo punių,. sušfeko imnmšti <iafegiaut

; .. ■■■ - ' ■, . ■ "• ' -t *• / t ' ' ■' < <•

r
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. TIKRASAI AMSRIKONIZMAS.
** - ‘ < e «

Neseniai p. New, Amerikos pašto s&kretorfesr labai teisin- 
gai pasakė,, k&d 100 nupšimcm amerikonai esu tie kurie pildo A- 

t merikoš įstatymus fe palaiko jos konstitucijų., šis patriotizmas 
nepanašus į4‘ Ę. J3. Transcript ’ \ fe kaikurlų kitu laikraščių $kel- 
.ldainųtpatribtiznių. šitokiais Amerikos patriotais.yra.fe akrai- 

. iiieČiai, :fe lĮetįuyĮai.. ir žydai fe daug; kitų tautų apsigyvenu- 
šių Amerikoj, nes jų didele dauguma yra geri, ištikimi ir kraš
tui naudingi piliečiai. Net ir. tie; kurię nėra šios šalies pilįe- 

; Čiai, fe jie dfeba Amerikos gerovei ir tąikiai užsiliko. Jeigu 
. tuos visus (ialien” fe ;4*hyph.enaiešw deportuoti, tai,, ldgingai 
r protaujant; reiktų ‘ ‘deportuoti” fe kuone visus Amerikos geli- 
į kelius, ^hicągos škėrdjtklas, asfaltuotas gatvei ®btuves, .pa- 
h togįus namus fe daug kitų dalykų, kurie yra pagaminti ‘ ■mis- 
F chief-makerių” purvinomis rankomis, 'Bet šovinistai iogjkos fe 
ĮĮ tefeingumo taisyklių gyvenįmė nevartoja, nes tai jų "patrjkfe 
L tfemui**. Wt vienų nuošimtį numuštų >
f ; 5‘B. U. T?* jau džiaugiasi, • kad Bostono Majoras paktam- 
y se jo Agitacijos ir atmetė pavergtųjų tautų protestų prieš 
L Kallė^į. džiaugtasi, kad Mayorąs ameĄ<?niškąfepasieIgęs,t 
Į Oal būt- nedrąsus ir nesavystovus Mayoras nedrįso kitaip pada- 
k ‘ ryti, bet kam dar tie pamokslai apie patriotizmų? Kam toji •* ‘ ' _ ■ ’-_L. M * ' • k-..*-. J
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inaiū^ k^fejuurWavajfeMTU galės sugiųMuamo. 
Atsiskyrė ir kanauninkai sfe savo palydovais* 
Tik kunigo paprašė, kad pląiįeštų apie tolime^ 
hį Boit Kichoto lilrinią, Tokiu bildu t)oii Kįcho- 
to palydovais iilja.kuhigaCirilpėjttajL. Saąed ihte 

xa ir gerute feotetateį tafejovtaus 
gte taip kafetriaį kaipir feVežęte pu-
kinkė įafečįu^' dęh^op^ Don Kfehotui pūr 
fersįė teife-fe 
kelįohefe Ba^lįd^šeštpjddfeifejc gite 
fenu mtefeite • TąM k*W^vžMe,feote grate

Mw ą^fe-pįe|uę? . a&§tet ^ar-
pratę vę^frnų’ žinapės :su^ėgo4 • kaip ant

Biydidesjfe'žnnittžfes dyyat^fevo; ^un* 
pufe jie pnmątė klį&Qj^ayp>i«ų piiŽįatąmų Bmi 

kafeMa-pafeišėlio esama fe tik pašijufe $ųj$o
-Anj dyvuflntyo •&' Nikita* Jptvų dfidĮ skaitydami, gerų

pyt procesijoj:Wq apsukriųvyž tos vaikas J'' **'' *
įdškįąpį p^w?tt/:Aiįi'įen^^^ 

smdtnąiim "fe
;v/’ . -' 

:t>' SanSo Paįią^tį5iWąe
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riiikliavos įstatymas Ir k. Y* f 
pąe įdomus krikščioni!} .denjo- 
Įirętii Galicijos ’ paklausimas 
Vidaus" ieilįili} ministeriiii dęl1 
jpKiitaftčiiį Lietuvoj piešimu ir 
boĮŠevildškn raštu. '. lieja/ so- 
eialįštams .atstęvamš iižsistcm 
jaut savo partijos vidaus reika
lu niinisterį, tas užklausimas li
ko atidėtas; Tuo tarpu kasdien 
girdim, ,kaip‘ lėtojaši žudyuėšy 
kaiįl bolševikai pradeda labiau 
Veikt, Labai uoliai sergėjaiuo, 
Įšad kokie ten u fašistai ” neuč- 
tęptk žydiški# iškabti, o peĮ- 
daūg* lėtai apsemama stt tikrai
siais krašto ramybes ir tvarkos

Štai pats paldad-

t 29 pbgMy trečiuoju kartu 
skaitytus “fcemės mokesniir į- 
statymas.” Be to svarstyta 
(4 Lietuvos Hipotekos banko į- 
statm.” VieW 500,000 litą 
siūloma miliono pagrindinio 
kapitalo. Sis bankas, duos 4b 
gęsneš paskolas už tam tikrus 

'• užstatus. z •/ z
30 posėdy Ministeriai davė 

atsakymus į įvairius užklausi
mus. Daitgiausia ^tuščių pa
klausimą daro socialistinės 
partijos. Tai jie gina žydus, 
tai dreba dėl Bolševikų tramdy
mo. - • '

3į pę^ėdy^priimtas antruoju1 
skaitymu įstatymo pakeitimas 

. apie žymipį mokesnį.' . Be to 
1— ^yarstytaLir^nnmiat-daug  ̂

' rių valstybinio gyvenimo klau- 
. sirną, kaip valstybės tarnauto

jų atlyginimas, įstatymo rinki
nio pakeitimas, garo * katilų dėjo įgyti ypatingos* ktipties,

....
J I.- I.JL- ’■• 1 - -1 '■"■......... ♦" - "■"■-.rTT

ardytojais, 
simas : ’ *•

- t

. *r Ponui Vidaus Reikalu *- 
: • Ministeriui ' ■

4
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---- intwreliacija.
Pastaruoju laiku vidaus" rei

kalą. Ministerijos politika pra-
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prid kurios Jvidflus apsaugosi 
reikalai paliekami /paskutinėj* 
vietoje.; Ši ; įtaka įau spėjo, 
duoti neigiamą rezultatą Šiuose 
atvejuose. k ■-/ ■

■L Nežiūrint’į tai; kad pava
sarį‘bolševiką' veikimas buvo 
visai perblokštas ir “ jaČcikos”? 
išnaikintos, .rugpiūčio ir rugsė
jo mėnesiįiose pradėjo žymiai 
kilti jiį akcija. Šiuodu mene
siu Lietuvoje visuose kampuo
se ir nęišsiMrant kareivinią pa
sirodo' bolšėvistinės literatūros 
aibės tiękUiėUiviii, tiek’mažu- 
miį-kalbomis: gabenama įvai-

*•» f z > * - * •*.

rįą rįjŠią . ginldąįį prasideda 
plačiame-.maštabe sprogstamos 
medžiagoj gabenimas kraštan; 
aiškiai pastebėtinas naują jėgą 
įliejimaš į išr etejusia^ bolšėvis - 
tinią 'darbuotojų' edles, „ gerai 

ei jų veikimo tvirtinimas, pa- 
galiaus visiems akis .duria.— 
It - T . ; ■ ’ .’ I i t r .

iperejimas pįįer gryno. ^teroan 
metodą .prieš negeistinus par
tijai asmenis.,. -Užteko', Ą. t A. 
Vytautei Aleksai "pradėti' ždė--
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VAŽIUOKITE ANT SUVIENYTŲ VALSTIJĄ 
VALDŽIOS LAIVŲ.' ,
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Jeigu manote aplankyt Lietuvą Šiais metais, Jeigu norite-praleist’ Kalė-'
iiiis .su. mylimaisiais seiąoje -tėvynėje, darykite-planus-dabar. -SuvieHyhj., 
Valstijų^,Valdžios laivai duoda specialias iikdinadacijas tiems, kurie Va
žiuos. Bus sspeciališki išpliuldiudif • * » f ‘ . 'f ' 1 .* 1 ‘ . r

S. S. RĘVlATHAN .....,...,.,.. .... išplauks Gruodžio a? d. - r 

S* S. PREŠIDENT ARTHl'R..........tšplkiifes Gruodžio S d'.
, • S.jS. .GEORGĘ ^ĄSHINGToK.t Mšpjajukš Gruodžio 118 d. / 

; Sujungimas su Lietuvą nuo Anglijos .arini Breemn’o. Valdyba .Suvienytų 
'Valstijų Linijtj prižiui’ės, kajl kelibnė jusiį'bulu fetugl i vieti]. Kaukis 
^linksmas sapnas butu realizijo,t(is.būną—eikite dubajr,iKis”arėiąūsi»į agen
tų ir padaryti rezervacijų-^-dabai^ .

'■ f UNITED^ STASĖS
75 Statė Street, / Boston, ‘Mašs/
' * ■ Lokaliai Agentai visuose miestuose.

i .. ■' » Valdantieji Operatoriai dfcr , • . . ’
UNITED STATĖS SHIPPING BOĄRD
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ką, kad ją nemato, mat gerai 
žino,, bįąd jie gerus darbus da* 
ro,. sušildydami sušaluaiuoą, 
JfčM4 kėliai yra pądįin* 

ti ptoporėięnaliaij bet grafo 
įSuaželm keliai yra jau visai 
nebeUvažįuojamr. Stebėtiną 
kodėl vietos administraciją į' 
tą domės nekreipia, kad gra
fas suaželis kelią-netaiso, o tuo 
tarpu ūkininkai yra baudžia- 
mi už netaisymą kelią. Kad& 
pas mus įvyks lygybė?

Čia esti gerai išlavintas baž-, 
nytinis choras vargonininko L 
Šatkausko vedamas. Jaunimas. - 
gražiai pagieda kaikrfrias baž
nytines giesmes. Choras susi
deda iš pavasarininką. Dieve, 
padek jaunimui puošti bažny- \ 
čią sąvo gražiais balsais. 
1 Žiogas.

’ * 
i '*!. ......... -.mi-grr^r--- rT~r-i---- V . . . ' ‘  l.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
** »

$$ per šv* 
$tlaįdų§. 3tf 4 rugsėjo įvyk& vi* 
supimas pavasarininką stwirin- 
kimas, kuriame buvo praneši* 
mai ’iš1 pavasarininką konfe
rencijos. L Sf-kas ir p-lė Pet
rauskaitė aiškiai, "suprantęmM 
dąre ^pranešimus iš pkvž^arL 
ninkų kcmfmaoijos. Ilgui užsi
tęsus pranešimams lilm neiš* 
semta dienotvarkė ir atidėta 
kitam, susąpnkiniui. ,

Čia nors nėra viešo traktie
riaus, bet£< gyvybės vandenė- 
Jyio galima gauti iki Sočiai. 
Stebėtina, kad vietos milici
ninkai taip yra mielaŠirclingi 
ant slaptos traktierią sSvinin-

AMEBIKA A1SMAK9.

Itiėtijos*i^tabiją 
joj thancijos premjero Poipca- 
ren^tat^omis . išlygomis. 

Įflrąąciją reikąlavp, J^konfe* 
mūrija svarstytą tik dabarti
nes- Vokietijos išgales mokėti, 
kad konfrenci janemažihtų Ver
saliu taikos sutartyje numaty
tą sumą ir kad konferencija 
nekeltą klausinio apie franęū- 
zą pasitraukimą & Vokietijos 
Ruliro krašto.

»K J ‘ . • . t n. ‘ ..•
- Prez. Codlidge pareiškė, kad 
tokia konferėncija būtą tuščias 
ir nevaisingas darbas.

DiBAUGIJOB IR KU0TQS! 
D O M ą s ! .

, Tifc ką išėjo iš spaudos dvi 
Jįsmagios teatraMškos knygutės e 

“Ubagų Gudnunaš”*ir x“Gi* 
Bukiiįgas Vyrąs.” Pirmoji pil^ 
na juokų, 3 veiksmų, antrą gi 
POašįi pirmai, dvieją aktą 
Prie antros, yri dar prikergta 
monologas “Cičilikas.” Kąh 

įnėk^n^2S©^.zl 
tiems tpsą setą knygučių par
duodama po 20c. viena. “Ubą? 
gą Gudrumas” dalyvauja 12 
žmonių, gi “Gijįukingas Vy- 
ras” — 9, ....

ReikaĮkukitepąs: 
“Darbininkas” 

366 Broadwayį 
So. Boston, Mass.

, ’ Nekreipiafua domės* į ląbąį 
padaugėjusį nelegaliai pereit 
nąnčiif sieną asuieną skaičią, 
^pytflįromM'$$$«£&? jiįaąt* 

glūdįs gidHiekt netoli 1000 
žmbniąkmėhesiui/

' Vidaus Reikalą' MnriMerijoą 
visų jėgą nukreipimas prieš 
tautinį lietuvių jųdėjimąj-dide- 
lis valdininką-' skaitliąus nau
dojimas tam veiksmui nušvies-" 
ti, ją žmones dšaiškinti ir pa: 
traukti -atsakomybėn* - o komu- 
nistų-bolšev-ikų ir banditą 'vei
kimas nepayųli^iuojamas suda
ro musą valstybei, 'suirutės pm k<M! k 4 

Todėl ^irihiš garbes klausti 
p. Vidaus Reikalą Miništerių 

1) At jąmio p. Minfeteris 
imtis priemonių vidaus, apsau* 
geti. sutvarkyti ir 2) jeigu ma
no, tai ąr turi kokį nors tam 
reikalui plaiią ir kokįrimtent ? 
i‘ kadangi vidaus apsaugos 
pal^iTO^.tokioję padėty, kaip 
■dabar yrą, gali duoti negeisti
ną rezultatą, šią interpeliaciją 
j 8 pasirašė: V. MiJieška, J.

ne; Št. Rinkevičius, A. Šmulkš- 
tysy Pi Josiuka's,. J. Jaras.
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Štai naujas laiškas, tik ką gautas, iš vieno Pennsylvamjęs 
miestelio, kuris taip skamba: ' ’
' “Tamstų siustą pakvitavimą, ir ' dovanas^ gavauL Nįž> , ,

lūriub ”%pi5urS^zi^SSdela)ti uz *

I^ABO UŽRAŠAI” ir “TURTO NORMA.” • Patarčiau 
visiems tiems, kurie norėtą sužinoti, kas buvo Lietuvoj^ 
karo laiku,: tą knygą pasiskaityti, pėkavoju dar kartą ų 
“Darbininkui” už jo dovanas. .

t

ieRla
i ’ 4 į• t - .

. ir įrodinėtą y. kad. ■,veikiančioji- 
■ iLiptuvoje ' Komuništą-boišęvI- 
kiį partija nėra idėjine, sociąljs- 
.tinę partija, jE)ęt yr.ą viepa sve
timąją vąįtybių, poiiįinė- orga- 
^nizacįja užgniaužti i. musą nę-f 
prikląuRomybeij. kaip' jis v^saį 
atvirai. Jąąčiam.e „. yįdįirdieąy, 
gyviausioje ^liesto ; daly,; tame 
pąČįąm^nąin^ kur ‘4 darbuoja
si” p.. Vidaus Reikalą Mimšte-* 
ris, lieką, nukautas, o nuįoyi- 
įąo kaltipįnkas ne^iį^autąs, ne- 
susektas įr ąiejšaiškintas. . Toj- 
ldą 'agresingų žingsnių komu- 
mstmbolševiką organizacijos 
tiiefuvbjėr nėbuvd ' iš^diųsusioš 
hmlluoniet ilkrytii . ‘ ' 1

.t”i '' i / tc.i ’ k : 
, 2.,^Paįalpįiai > komunisti

niai bolševistinio veikimo stip- 
■rejimu yra labai žymioje for- 
iiidje pfadejęš’fekkštįš -ir tdpti 
•bah’difizmas; ■ Vidtbihfs jis’ i'taip 
įsivytavo,; kad* nė b diettoš įlietu 
pavojingą keliauti.’ Tokiomis: 
vietėnuh tuu tarpu -labiau ‘.pTa- 
gatsėjū:Kazlą-Rūddsuujoųas. 
•kur veikia?, rbą jokįasf baimės 
gerui ergaąįmota plėšiką gąu 
pą;, Jurbarką—Ęa^seinių tuo-

« /j, • , »i- /1 a e

•tarpisį Šiaulįą. apygarda su, 
gauja is 7-8 asmenų; Balniiiką 
—. Molėtų'— Giedraičių ruo
žas su pragarsėjusiu’' Tinilio 
(slapivarMė) buritt)4 Pakūršį^ 
Panevėžio ^apylinkes; ' Tėlšhj 
apskrity Reikaūsku grupės, li- 
kuiųaL- ; i

Sąryšy su kilančia Vokietijo
je . aiiaręhi joų ,:i .banda • t š iuodu 
mąsą dienų ąpskeiškimu su$a-Y 
ro. nemaža ’ VidąuA Afalstybes, 
gyvenime paypjąiis,;. . ,

Vidaus Reikalą Ministerijos 
darb uo tė j e mes .tuo \taipu. ne
matome griežtesnio:, pusįryži- " - į. J A * \
nio kovoti su šiais apsireiškiu 
iimiš'Briešingai, mes konriam 
tudjame, kad ' padai?via 'visa 
Veiksiuų 'eilė, ■' luiri leūgvifia 
bolševizmu if banditizmo įsivy
ravimą.' ■ •.

Skubiai, iąbai ■ skubiai atlie
kama pačios, Ministerijas vudi- 
bąiimji- reurgąniząeija, ‘ kiirios 
ėstnė'yra tą,.T<ad - atsąkmuihgą 
pasižymėję tarnautojai Valsty* 
W kūrybos durim ir heparty- 
viui šuTinauiir jų vm^11 kvie
čiami kartais visai nauji iich 
prityrę žinohėiš -kartais žiup; 
nii.tjk dulelm imgilimmu į so- 
ciaMmudinmką partinį g^o- 
nimą.'. ^-aip visai rinitui fayimi- 
(•eiitas M-akaiLsldb4)U\’oteruikte 
brukamas , p. Mimsterio į JPa- 
neyėžio: Aiiskritieš' Viršįnhp 
bus. Panaikini  A . koncentvaci- 
jus stovyklas, jos auklėtinių 
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GYVĄ PALAIDOJO.

b FITCHBURG, Jdass —Fraulc 
O>.Elo? 31? Riet)}; amžiaus, lino? 
davę .vešmi^ snjėliu. Netikėtai 
daugyjięs smęlio ūžtelėjo ir?tą 
Žrppgųį palaidojoL . , . ,,

j. . * »
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PASIBO VIJIMAI ANT-UNITED STATĖS LINE LAIVŲ.
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ėiia parodoma taip va^&rnas pbgo- šokinėjimas. Įvairią ir in- 
damią pasismaginimų' yra ant šią laivų: P. r e & i d e n t
R o o s e W11, President Harding ir kitų Suk Valstiją linijos^iŠleisU lat^n vystyti 
laivą. * ,. ";4, “ Vmodurha.
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI
i '■ .!' j: ■ .■+——■ - .

.Korespondentui, Amsterdam, N\ 
Y. — rToli gyyejpąnt. nuo; Amster
damo sunkokai iš trumpo išmistos 
laiškėlio suprasti aiškiai visą -pa- 
dėjiriią/ ‘ Ant’ klausimo taip gale- 
čia latsakytiK, Kliubąs. duodama^ 
iprivilegiją 'įįeįtmLi’. ' , J
kalbėti pen^uda^isbpai^^lus^it 
Amsterdamą; žydeliams pažemino 
dorus ir fr^vyzdihgus amsterda- 
mieČius. Ti3gi'Wikrii jįj 'bėkrėi- 
kalą nusį^emintij.,tie lietuviai, -ku
rie dalyvautu antrame atidaryme. 
Vdfdas’ TrdcKio' yra niekinamas, 
viso pasaulio — ir todėl tos pačios 
pagarbos verti bus tid, kurie lan- 
kydami sv.etainędeškos tos garbės;’

J. &, Nefv^rk, N. J. —Praneši
mas perveiki atėjo.
( Narei, YTorcėster, Mdšs. — Ko- 

■L'espoiideneijij tik ti} nededame, 
kuriu nogąuname’arba kuriose pa
rašoma tampat,. f ką Jdtas yra pa
rašęs. ' Taiksto^ korespondencija 
iudėfa 1 Darbimiiko ’ * num.' 1^5, 
Ten-yra ir aukuotoji} surašąs. To
dėl . išnaujo to surašo nedėsime. 
Kitus daykus aprūpins; adiniliis- 
'Ms 'A.- rr

- Visi tie, kurie yra gavę nuo 
gerb. kum Kemėšio, laike jo 
prakalbą maršruto, jo leidžia
mos knygos M.Pramoniw De- 
molsratijosPagrindai” užsirak 
šymoblankasy mąlonėsje^grį;

-Sąį^ 

bus jau gatava apienabaigą šio 
mėnesio. . < ,, , .*

J. TUMASONIS
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mČIAI PAGARSĖJĘS 
LIMENTAS

1 Nujojamas nuo diegiančių sųnarių 
ir muskulų.

Nu£. skausmų krutinėję ir- pečiuose.
Kiionwt reuumtizum jūsų muskulus 

sutraukia į inazgip 
iSuraminimui drebimCiiji duraniių 

neuralgijos pjaibymų..
į Nuo išnarinimu ir numušinuj. 

Nuo fli&tiių ir skausmų.
. Patrinki^ juomi— Pravys skausmų 

fcilin.
' Visuomet Liikvktte I»nk:i. ra ranka— 

uiekiionmi negąiit ilinoti. 'kaiia jis 
j.ittH bus roilųilin’ras..

3čc. ir tilo, ui bankų aptiekose, ■
F<AD. RlėHTER & GU ”
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'' ‘ : Ant. B-s.” •■
Kitas laiškas skamba šitaip:

“Laikraštį jau antra Savaitė gaunu laiku. Vienu die
ną laiškanešys nebuvo atnešęs, bet ant rytojaus gavau. Ne- 

. žiru keno tai kaltė buvo.- Ačiuoju taipgi už dovanas, ku^ 
' ? riiį dar nešit peržiūrėjęs, Gavau net 4= knygas vertės ,$L5(L 

Labai ačiū. ' į
’ . Baltr.S—ius.’^

Turime dar ir daugiau gautą laišką ir tik ją kaikuriuos de
dame laikraštin. : -

šiuo kartu taipgi gerbiamiems savo skaitytojams primena
me, kad “ Darbininkas’1 yra GERIAUSIA' KALĖDINE Į>Q- 
VANA savo mylimiemsiems, kaip čia Amerikoje, taip ir-Lietu* 
roję. ' kuriė‘užrašys savo giminėms visiems metams į Lietuvą, ’ 
‘tai pa-gal užrakančią norą “Darbininkas” gali pasiųsti dovanas 
jp giminėms Lietuvon. Kiek jie ten .turėtu džiaugsmo gavę iš 
Amerikos pluoštą gerą, knygą?! Ypatingai siuntimui Lietu
von, patartina siųsti maldaknygių:^'PULKIM ANT KELIŲ.” 
Mes jų turime daug irnprintiems galime duoti jų dovanoms. *

Tik nepamirškite, kad gavimui dovanos, reikia prisiųsti 
prenumeratą iškalno už visus metus Amerikoje $4.50, Bostone 
ir apylinkėje taipogi ir į Lietuvą $5.50.

Dovanos duodamos visiems Imip seniems taip ir naujiems * 
skaitytojams prisiuntusiems šį menbsį prenumeratą. Nepamirš
kite, kad. šios dovanos bus duodama tiktai Ląpkr. mėnesyje. 
Pasiskubinkite jas gauti.

^DARBININKAS^.
' • *. *■

366 West Broadway, South Boston, Mass,

Pirkite Tiesiog iš 
'Birbtuvęs8"^:^’

104114 So. 4tk Šu Broofclra, N. Y. į
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GIMINĖMS LIETUVOJE

B>WO4L

; DIDŽIAUSIU VOKIEČIU LAIVU ’ 
Gražiuose-1 kiesos kambariuose. Auto
rizuotu Lhiljft Lietuvos. Kinlgruntams, 
Inloriuaęijil klaupk vietos urento arba

. NGfcTHgermanlloyd 
•ife Wa^jitigtQn BU, , $£ą*i|.

LA I VOKO RTĖS
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S. UOU0NIA ..
H, S. KSTONU..^.

S. I.ITHŪANU.i
II. New; \’orko Ir Bostono t Hamiųirift *103.60, - 
ą muiln liow l Wl'« Mtflįtll ĮOT.-"

• TIESI _ 1 ■ 
KELIONE l-L
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71 ui
»c. .Gruodžio ū 
...liruodiitt lu

I

. IT Bo«tono į Na* Tori* W FaU Btrer tlnlji*

ERUNARD 
I Iš‘BOSTONO Į LIETUVĄ 

f PER LIVERPOOL * 
| Anf Naujų, Didelių, Puikią ' 1 
1 Aliejų Varomų laivų; ’!
S SAMABIA . .Lapkričo ui t

B AusoniL.... .Gntod. S ir Sausio 27 j į 
B Greitas patarnavimas' f Lietuvą t i 
jg ir į visas Baltijos valstijas, l’ui-! Į’ 
g kios Vietos, seras valgis. . J 
® Taipgi iš Neiv Yorko, ypatiškai Į 
g prižiūrėta kelionė į Lietuviį ir vb ' 
's sas Baltijos valstijas kas utar- » 
© ninkąi ant trijų mariu miižiaUi- į 
« su persėdimu Soutliamptoue • ; į
Imauretania,AQUITA] 

berengaėia.
® Taip-gtT^guiiarial išplaukimai 
K fiestai 1 Hamburgu ant nauju aUct- i jumi kūrinančių laivu. U^klesa i 

TAifISTAITlEŠlOG IbDIRBTUVfiS. Ši*bud*» S piliav.Į SUJGRO), (į lUntbur^ J Į 
«.  ....... .... s„*...g^09.-0 Karės taks»r$W* n

® CUKRUI) piniginiai orderiai 15* i. 
g mokaniL Lietuvoj, greitai* užtik*- ;

..1 .K *.3% 2^ - -i - — ...X • .£
r nm.ui, ^vi-uk , , t

® Dcl informacijų kreipkitės prie ' 
vietinio agento arba į j ,

f THK CilKMm STHAM SHIP [ 
g LTMlĖkD
1126StatoSreot, 
® Boston, Jiiuss

Mes prisiusime, tiesiog Į 
TamiėtoB namus nępą- 
prasto* vertSa N A U JĄ 
KABINETINI? h o- 

' NOGRAPHĄ-kurio 
atvaijda Čionai matote, sų 
ŽDnaiųu liotuyižkų 75c Cor 
lumbia rekordų, grojančią 
40 jyairiąknmpMiaijuir 20^ 
geriausią adatų, —viską ui 

. . $29.
„$ S?ersivntimĄ AtmokamS.

TIKTAI PAMĄSTIKITE1 529 nuperka Ta* 
mistai phonographą. kurio padirbimas ir balto 

’gaMąrtariyąindii-«a pbonogrgpbu, kurieyiOTaiv 
duodama po 5150. Kabinetas labai gražiai padary- 
taaiį mahonūikirnodiio, turi stiprų rnotott ir aBkij 
balsą, GRima ant jo grajint visokį rekordai.
. BABDUOlDAMJS NKPALYGINAMAI pigiau 
U^KiyUSjTAlTODEUKAD PARDUODAMU 

a aieveiM m w X. « .
pardavimasutaupinaiilsidaiipardaviiu. vertelgų, 
a»«ntŲ, ol*člip, p*rvel4jų ir t fe ir, Štai, toa yisoa 
sutaupintos išlaidosatiduodam* Tamstai.

KiekvienarniJinawUiBbanRoms»jaiisij)£»ant-?' 
UtglyragvarsntuojasMiiintaOrpatų, Uijaapri. 
siusime JtanistąĮI ii puikųkabiu*tiniPhonogni. 

: pląi, su5MnauiųlfctUvUkU75ęOolUnd>i* rskordu. 
grojaofiiuiOivairiųkoinppalcijųRžoagęriausių*. 
datu.Ulsfanodinima gvaraptuojatrle,arb* grali* 
narna &kW

General Phonograph C& 
^nStClfircAve. H DtptL.1^ 

CŲiVKLAND, OHIO W *

i DR. GEBVYLOS
TIKRA BIJITVVĮSKA TR?JONKA 

> .... „ BOcentą. \
į^bp.’Gedvytos MiTOSRŲ susUiu-biml liervR,
11 Jo ir-vtm moteries .r... *..Mm
’• 3r. (^dvylos MWWII BITORlS^vimriis vidurių valytoj, ir 

•i į •.» gvoikuteis ......
* ?Wlini|dtiJiĮ (vatauuiut visokių -gydupM Uetdvlžką Soliu, iWiwU, 
X Uų dėl motėKU etotruktų ir t. ti Kalules nrtelunčtatNu5 dovmt 
® .?TįaiuMm. vilktui vadntUB per i vim($tiu omuM Adt*w: 
U - • • GODD&IUi DBŪU COMPANY *f

i 12015 Jqb< (Mmpmi ĄvgnuA . Detrutt, Mlehicaa.
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k WORCESTER, MASS,

Čia Pilnąją Blaivininką N. Ang. 
apskričio nepaprastas suvažiavi
mas įvyko. 21 d. spalio. Sesijos 
prasidėjo 2 vąl. po pietą naujoje 
ir gražioje svetainėje Alaironio 
parke. Kas buvo naujo svarsto
ma, čia neturiu reikalo pažymėti, 
nes tam’ dalykui yra protokolą raš
tininkas. Tik aš trumpai pažyme
sni: to vakaro įspūdžius, kurie Jvy- 
ko po posėdžiu. Posėdžiams užsi
baigus, visi svečiai ir vietiniai de
legatai buvo pakviesti ant puotos, 

1 kurią surengė 25 kuopos nates.
Puota prasidėjo lygiai 7 vai. va- 
Jcare. Visiems svečiams ir vieti
niams suėjus į taip gražiai papuoš
tą kambarį, kur buvo stalai nusta
tyti visokiais gardumynais. Puo
tai prasidėjus, tapo pakviestas mū
są dvasios vadas gerb. kun. J. J, 
Jakaitis. Atkalbėjus maldą, tuo- 
jaus buvo pakviestas gerb. advo
katas A. J. Alileris. Adv. Alileriui 

__ pxabiliiskeleiąžadžią,-^ekškal-  ̂
bos paeiliui kiekvieno, Na ir iš
reiškė savo -mintis ir linkėjo ge- 

- riausią pašekmią Blaivininką 
draugijoms. Tą visą tvarką ir va
karą vedė 25;toš kp. dvas. vadas 
gerb^ktim J. J. Jakaitis. Po va- 

' karionei visi suėjo į viršutinę salę

» t

Jakaitis atkalbėją maldą. Toliauš 
J. Kačinskas kaipo bendrovės pir
mininkas paprašė vakarą yesti 
advokatą A. Milerį. P. Afilerisnio- 
riai apsiinia ir duoda kalbėti arba 
kiekvienam išreikšti savo mintis 
laike vakarienes. Čia turiu pri
minti, kad nei sapnuoti nebuvo 
galima apie tokią gražią įalę, ku
ri vos tik keli menesiai atgal ten 
buvo arklydė, o šiandien tokia pai
ki sale, Tai-gi j taip trumpą lai
ką viskas persimaiąė. Tai vis pa
sidarbavimas kun. J, J, Jakaičio

Spaudą platins, >
Čią 31 d. spaliu Fc$t ome įjos'pir

mininkui J. Tatuliui vadovaujant 
susitvėrė kataliką spaudai platin
ti komitetas: , Pirm. J, Augusti- 
na\'ieius, vice-pirm. M. Urmonfe- 
ne,. nut. rast, O, Sidabrienė, turto 
rast. mok. Juze Leonaitė, ižd. J. 
Stašaitis, iždo globėjai P. Maniais 
ir A. Morkūnienė. Čia turiu pri
minti og šis komitetas puikiai dar
buosis, nes visi ir visos gabūs spait-' 
dos platintojai. Ją tikslas yra tai 
kad šį metą kodaugiausiai užrašy
ti .katalikišką laikraščių, Naujam 
komitetui linkime geriausią pa
sekmių.

4 Reporteris' r

įhai nakties, kur sekė dainos ir de- CLEVELAND, OHIO,
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įnai nakties, kur sekė dainos ir de- 
klemaeijos. Pirmiausiai J. Svirs- 
kas sudainavo solo. Ant piano 
akomponiavo Izb. Ročfcieiie., Čia 
turiu-pažymėti, kad minėtas solo 
buvo begalo juokingas, kuris 

’ skambėjo sekančiai,, nes pats J.. 
JšvH’skas' yra ir autorius tos dai
nelės, Dainele, taip prasideda:

■ '<pasigėriau .vakar, pasigėriau 
rfianerte, dar ir rytoj pasigersiu, jei 
tik .moonshin’o nutversiu.”• Nors

jE-sri pataisymuį bet minėta dai- 
' nelė labai patinka moonshinie-

■ riams. Sekė Izb. Ročkienės' solo, 
’ ant piano akomponia^p jos sūnus

K. Ročkiitis. Dainelė labai publi
kai patiko ir buvo atšaukta atkar
toti. Beto da maža mergaitė gra
žiai padeklemavo eiles “žvaigždu
tė.” Čia turiu priminti, kad prie 
siūs vakarienės surengimo dati- 

' giaušiai pasidarbavo AI. Šciukienė 
ir O. Sidabrienėj kurios dirbo su 
didžiausiu pasišventimu; idant va
karienė būtą suruošta kiiopuikiau- 

. šiai. Nors jos ir sunkiai dirbo, 
bet darbas gerai pasisekė ir' tapo 
surengta skani- puota.. Toliaus 
jonm stojo į pagelbą ir A. BendO’ 
raitienė. Prie stalą ir svečiam tar
navo V. Lilitkiene ir U. Alatlails-

- kienė.
Čia turiu priminti, jog visoms 

blaiviuinkėms darbas puikiai nusi
sekė ir publika tapo piilnai oŽga- 

. nėdinta. Čia prie progos turiu 
priminti, kad Blaivininkės narės 
soimipoąnr ėfĮSiie.ip omę.iBd wi[oii 
sekančius daiktus. O. Sidabrienė 
aukavo keiką, zAI. Urmonienė -j- 
vyŠnią ir ragučią, O. Pauliukonie- 
nė — keiką, U. Matauskienė — 
keiką, AL Kupstienė — keiką, M 
Kir'milienė — pyragą ir 6 pajus, L 
Ročkiene — didelį kumpį ir kišką. 
O. Vosylienė — bulvią,.morką i 
barsčią.* Tai-gi iš -to draugijai 
buvo didelė parąma. Kurią vard, 
nepažymėjau, malonėsite, pranešti 
ant sekančia susirinkimo. Šįubmi

• visiems rėmėjams ir darbuotojams, 
tariame širdingą ačiū.

Čia turiu priminti, . kad laike 
puikios vakarienė da tapo YVor- 
eešter’io lietuvią vardu išnešta 
rezoliucija prieš lenką neteisėtą 
užgrobimą Vilniaus. Rezoliucija 
tapo pasiąstą ambasadorią taryba’ 
Paryžiuje, Ant galo * sugiedota 

. Lietuvos himnas ii* tuomi vakaras
• uŽšibaigė. F '

Puiki vakarienė.

Čia 28 d. spalio tapo surengta 
•puiki yakarieftč^Mąh’onies parko 
salėj, kurią surengė Alaimiio'par- 

■ ko bendrovė. Vakarienė prašide- 
_ jo (i-tą vai. vakare. ' Vakariene 
. buvo begalo puiki ir gardi. Val- 
• giai, kai ptai lietuviškos dešros it 

kopūstai. Čia turiu priminti, jog 
. padarėTlidžiaąsį įspūdį tai paptio- 

šima| salės, kuri buvo gražiai pa- 
\ puošta. ” Labiausiai mane nustebi- 

no taf Mairmuo paveikslas, kuris 
buvo garbingai papuoštas Ameri
kos ir Lietuvos vėliavomis.- Pra
dedant vnkarięn& gerk, kun. J. J.

v

t

Atlaidai. ♦

Kaip kitais metais .taip ir šiuos- 
met laukiama ta brangi, valanda 
jau praėjo,.

Spalio. 28 d. š. m.' tuoj po sumai 
tapo išstatytas ŠveriČiausis Sakra- 
meuius. Žmonią buvo pilna baž
nyčia. Vakare 7:30 buvo laikomi 
iškilmingi mišparai. Tai Čia pirmą 
sykį laikyti mišparai. Ištiktąją 
buvo gražu ne tik dėl to kacl buvo 
gražiai altorius papuoštas sesučią 
(vienuolią) žVak'ią eilią eilės’žerė- 
jo ir gėlėmis apstatytas, bet gra
žinusį įspūdį darė tai tarną- (kląp-

Čižauską koncertas.
Lapkričio 4 d. vakare. įvykę či- 

žauską koncertas šv. Jurgio para
pijos bažnytinėj svetainėj. Apie 
Olšauskus nėr jau ką berašyti, jie 
yra muzikos dievaičiai. Žmoriią 
ierdvi salė buvo prisigrūdusi. J. 
Olšauskas dainavo; 1) “Kad 
skausmas” — J. Naujalio, “Šė
riau žirgelį” ir “Pypkelė” daina
vo M. čižauskienė, .2) “Mano šie- 
loj..šiandie ši'entč,” “Sunku gy
venti,” “Liepė tėvelis” ir 3) AL 
čižauskienė “Toreador? iš operos 
Carmen “Žaliojlankelėj,” “Pauk
štužėlė,” 4) duetas M. ir J. Bi
zauskai,, “O berneli vien turi,” 
5) M.‘ Čižauskienė “Aria” iš ope
ros 111 Barbierr, 6) Trio, smuiką, 
baitonas ir pianas, 7) AI. Čižaus
kienė “^eplasnok, “ “Sakė aš šal
si” ir Stasys, 2) sekė kalba kun. 
V .Vilkutaičio; jis gražiai papasa
kojo apie dainą ir jos vertę, 9) J. 
Čižauskas “Visur tyla,” “Blusa,” 
“Vilniaus miestely” ir “Du gre
nadieriai, 10) AL Čižausikene“ Ca
ro Nome” iš operos Reggoletta, 
11) N» -Neverauskas “Mazurką ”. 
smuiką solo, 12) AL ir j. čižaus- 
kąi duetas “Nesegk sau rožės.”

Gerbiami artistai prie kiekvieno 
išėjimo vis dainuędavo pakilias 
dainas ant iššaukimo.'

Retai tokia proga pasitaiko iš
girsti tarpe lietuvią tokius talen-

Čia dabar’ gera proga bus dailę 
mylintiems prigulėti prie chorą: 
Bažnytinio arba L. Vyčiu, nes 
gerib. J. čižauskas abudu mokina,- 
taip-gi duoda privačiai lekcijas sa
vo studijoj balso, piano ir smuiko.

Vergažiedis.

ii

■ AMSTERDAM, N. Y.

Didžiai gerbiamoji redakcija

(Atviras. laiškas)

%

tiągy šv. Onos, mot erą draugija 
labai daug darbuojasi kad padary
ti kuodidžiauri pelną, > v 

/šokis*1

Spalių 31 d, įvyko “Liktarniu- 
ką šokią” kurį surengė šv. Ceci
lijos boras. Pelnas, skiriamas pa
rapijai. Šv. Cecilijos choras po 
vadovyste vargom jE. šlapelio, ruo
šiasi ąrtimoje ateityje sulošti ope
retę “Klaipėdos Jule.” ‘Laukia
me l Jau choras, rengia programą 
ir ieško apgarsinimą .

Prakalbos neįvyko,

Prakalbos kuriąs buvo Nureng
tos ant lapkr.'B d. neįvyko, kadan
gi gerb. kun, Koncevičius negalėjo 
pribūti.

Alisijos, kurias tėvas Andziulis 
laike čionai neseniai, labai daug 
gero padare žmonėms, ir pampi- ■ •• ‘ * jai. . •

Kolonijos Reporteris,

VIETIHES MOS i

- F-.r Į ■• .
Pereitą.nedalią šv, Petro lie

tuviu parapijos nariai • ‘turėjo 
džiaugsmo. Rinkosi i atnaujih^ 
tą ir visiškai sutvarkytą gra-, 
žią Šventyklą, Vakąre-gi buvo, 
iškilmingas didžio,įtf altoriaus 
pašventinimas; Žmoniųr į iškil
mes suėjo labai daug. Atsilan
kė kaimynai gerbianti kunigak 
J, Čaplikas iš Providence, R. L 
ir J. švagždys ' iš Montello. 
Gerb kun. Čaplikai jottšake pri
taikintą pamokslą. Giedojo su
jungtas didžiųjų ii’ mažąją cho
ras. Žmonių buvo tiek, kad ne 
visiems užteko sedyniu. Per ko- 
lektą pavapi jonai gausiai auko
jo pataisymo .lėšoms’ padengti,

K. Roekutis. Dainelė labai publi-

®uką) didelis skaitlius : buvo 50 
vaikiusią. Visi pasirėdę są almu- 
ną drapanomis ir jie visi giedojo 
pirmą punktą, mišparus o vyrą 
p vyrą choras punktą punktą. 
Pamokslą pasakė, gerb. kun. Vaį- 
ciekauskas.

a \

Antrą dieną mišparus laikė kuri. 
Vaieiekauskas, asistavo kun. J. Či- 
žauskas ir kun. . V. Vilkutaitis. 
Grąžą pamokslą pasakė kun. J. Či- 
žauskas, šv. Jurgio liet. . parap. 
klebonas iŠ Detroit. Kadangi kun. 
J. čižauskaš yra gyvenęs Cleve- 

:landė,’ tai elevelandiėčiai net ne
galėjo atsigerėti iš jo dabar tokio 
gi’vumo. Kur'tik' jis eina, ten 
malonu matyti jojo gabumus. aTi 
tik Dievo apdovanotas lietuvys 
dvasios vada duoda grąžą, pavyz- 
d {ir Įeitiems. Trečią dieną ant už
baigos’ mišparą aikė ktui. J. Či- 

' žauskas. Pamokslą sakė labai įs
pūdingą gerb. kun.' Vaičikauskas. 
kiekvienas .ateiminš jo rinktinus 
ir klausytojams patiektus žodelius. 
Per visas tris dienas' buvo pilnai, 
prigrudi bažnyčia žmogių. Gaila, 
kad jau pasibaigė, tik pasilieka at
mintis sielos paslaptyje.

Uždusinės,

Visą Šventą .vakare čia šiuos 
netus buvo taip kaip ir kitose baž- 
lyeiose. Buvo laikemi želauiii 
mišparai, taip-gi atgiedota' tam 
tikros pamaldos prie visą kęturiii 
bažnyčios kampą. Choras giedo
jo ‘‘Diena rūsčio ir-teisimo.” Pa- 
Įąokslą.'sakė gerb.. klebonas kum 
V VĮįkutaitis. Kai ptilė čia- pri: 
buvo mimikas J. Čižauskas, tai mū
są bažnyčioje ėmė’viskas tvarkiau 
eiti bažnytinės muzikos žvilgsniu.

.^araRijOS susirinkimas;

Lapkričio 4 d; šv. Jurgio para
pijos įvyko ekstra , susirinkimas. 
Gerb. kitu. V. Vilkutąitis įiaaiški- 
no tikslą, būtęnt ar mums reikia 
.-naują vąrgoną^ Visi sušuko kad? 
reikia. Paklauso ar daugmtsh’as- 
įą katrie aukotą po $10.00.' Visi 
pakėtė rankas,.. Čia lietuviai ha* 
talikai hibaLgeroą širdies, nesigai- 
;Ii duoti- auką geriems tiksf/uns< 
Nauji vargonai bus gatavi ne y^ 
bau kaip ant ateinančią Velyką. 
Bravo, ClfevėlXndieew, jūs puošiat

„ Iki šiam laikui, vien garsino sa
vo nuveiktus darbus,’ ar patys ar 
kiti juos garsino katalikai. Da- 
bai1 pradėjo stebinti savo darbais 
inūsą kolioniją if-gi katalikai, bet 
savotiškos rūšies. . Įsteigus R., K. 
Federacijai svetainę lik tie kiti 
“katalikai” nusprendė ją įgyti. 
Rymo Kat. Fed. katalikai pašven
tino savo svetainę — na ir ‘‘katali
kai’ ’ politinio-ąuęlariško kliiibo ir
gi tą nusprendė atlikti. Pirma mi
nėtą kataliką šventino svetainę ir 
atidarė kunigas. Antrieji gi kata
likai. nusprendė pirmus subytinti. 
Nųtatė, ,ne$ du atidarymu padary
ti — ii* viėnas'atidarymas jau at
liktas o antro dar laukiama. Pir
mą atidarymą padare pats Trockis 
su viso Amsterdamo žydeliais — 
su visu štabu kliubo. Antrą ati- *■ M.
darymą .padarys tam tyčia .turbūt 
išrinktas komitetas. Pirmas ati
darymas pagerbimui Trockio ir žy
dą — antras pagerbimui. Amster-, 
damo lietuvią. Amsterdamo tam
sesnieji luomai piktinasi tuom, 
kad žydams duota bąvo pirmeny
bė, . Pritariantieji gi kliubiii — 
Šviesesni katalikai sako, kad tuom 
ne tik nereik piktintis,, bet atpene 
— reik dalyvauti ■ prie antro , ati
darymo svetainės, nes joj net pats 
Trockis kalbėjo! Ir suprask dabar 
žmogau ko čion dabar klausyti -* 
eit ar net — pas tuos Trockio ka
talikus? Ar gerbiamoji redakci
ja mums nepatartą?

Korespondentas

i 
W0RCE$TĖR, MASS.

Lapkričio 5-tą dieną Moterią 
Sąjking'ds 5-ta kuopa laikč savo 
mėnesinį susirinkimą. Suvirinki
me skaitHngainarės atsilankė ir e-* 
nergingai svarstė kuopos reikahis.

Prie kuopos prisirašė penkios 
naujo snares. ■

Taip-gi atsilankė pdž Vasilaitė, 
neseniai sugrįžusį .iš, SveięjĮi4,įos. 

patyrimo apie ^veicarijos'ir Fran- 
eįjos moterią veikimą. Ragino tu
rėti paskaitas mėnesiniuose- susi
rinkimuose ir prie kiekvienos 
progos. Ir prisižadėjo paskaitas, 
priruošti, už ką kuopa yra dapai 
dėkinga ir džiaugiasi susilaukę sa
vo gabios veikėjos. P-lė Vasilai
tė yra daug pasidarbavus Moterią 
Sąjungai ir žada toliau darbuotis.

Tarp kuopos reikalą dar* buvo 
svarstyta - apie žiaurumą le’nkiį ir. 
apie nekaltai kankinimą kalėjimu 
mūsą brolią Lietuvoj. Apie ■ku
riuos gerb. kun. J. Bakšys, ant są- 
jungięČią prakalbą kalbėjo. Tapo 
išrinkta komisija parašyti režoliu- 
ęipą" prieš lenkus. Į komisiją įėjo: 
p-lė Vasilaitė, p-lė Leonaitė ir ad- 
vokalas A. Mileris.

Nuosekliai apkalbėta apie A. L. 
R. K. Moterą Sąjungos vają, kuris 
prasidėjo'su lapkričio 1, 1923 ir 
tęsis per šešis mėnesius. Per tą; 
laiką bus rengiamos agitatyvės' 
prakalbos vieną kartą į mėnesį.' 
Taip-pat išrinkta dvidešimts agi- 
tatorią kurios įgaliotos prie kiek-, 
vienos progos prirašinėti nares.

Brangios sesutės, vvorcesterietės, 
nepraleiskit geros ^progos tapti 
msą brangios organizacijos narė
mis, nes Moterią. Sąjunga tai yra 
vienintele ir didžiausia ir geriau
sia organizacija Amerikoj dėlto, 
kad prigui vien ,tik motrys ir mer
ginos. . Moterią Sąjunga yra .ne: 
vietinė' maža 'draugijėlė, bet orga
nizacija po visą Ameriką. 

: Reikalui atsitikus, keltis iš vie
nos mėtos j kitą, visur galima ras
ti Moterią Sąjungos, kuopą.

Sesutės, prigulint tokioj minė
to j organizacijoj -visur galima ras
ti sau drauges ir pažįstamas. Rei
kale gauti gerą patarimą nelaimė
je paguodą ir paramą. .Tikiu kad

0 DR. L. GOLDEN
a ■ Bostone: 99 Green Street Roxbury: 16 Crawford St.

SPROGO DŪDA.

gatvių sprogo vandens į vados 
dūdą. Vanduo pasipylė gatvėn 
ir gatvė pavirto ,.į upę. Namų 
skiepai prisipildė vandeniu. 
Nuostolių už apie $25,000. 50
pėdą šaligatvio įgriuvo ir yra 

į* pb?
gądyti.. Toliau., šaligatvis- trū
ko per 500 pėdą. ,.. .

.mas tapo ir tuojaus
•ąp|ę:lūžtnfts 

kę ir iiūtarta; paaukoti 
Taip-gi’eboiras su visu smarku
mu rengiasi .prie bažnytinio 
koncerto. $£oi{ęertas įvyks tdo-; 
met kada bus nauji vargonai 
pastatyti, J Meš nianoiri, 'ktid 
greitu laiku, tas viskas įv>rks.' 
; Tolimus gerbiamus vedėjas 
ragino kad nariai ir harūs Jan- 
kytųregTileriairepetici.jas,

Galiu pažymėti kad šis susi- 
rinkimas buvo svarbus ir skait
lingas ir nariai rimtai ir šaltai 
1‘eikalū^ $yai$tėi -čįi& patėmy- 
ta kad chorus auga? nes įmola 
naujų nariu prisirašo. Taip-gi 
aš ir j^gmeiau jaunimą kad 
kodaugiausia rašytūsi prie šv. 
Petro bažnytinio choro ir kaip 
tik jauinmui yra tinkamas ten 
užsiėmimas.

Korespondentas.
. 1 ? • I'pM ,r t' ■ t •'

F nAujab daktAras? "
į »

So. Bosfoiie apsigyveno nau
jas cūfcf arris — B. PuBkunrgis. 
Ofisą atsidarė po hum. 381 W. 
Brpadtvayį ant., antro aiigščio. 
Jis yra vidurinią ligų specialis-

* i

SUSIRINKIMAS,

Lapkričio 7 d. š. ni. šv. Pęt-V 
r’o balžnytinio choro įvyko mė
nesinis . susirinkimas Nepribu
vus pinmninkiii ’V. .Valatkai/ 
kurs po operacijos guli ligoni
nėj, tapo pirmininku, išrinktas 
tam_vąkarui gjerjj., choro vedė
jas M- P- Karbauskas. Rast , ■ » r <** . ’•*• f
perskaitė protokolą ir tapo 
vienbalsiai priimtas Pirmas rą- 
portas buvo komisijos delėi 
vargonų.vajaus ir is Aa^orfo 
pasirodė kad nekūrie nariai tu- 
ri, bakchus ,it. dar nepnpilde. 
tai vajus prailgintasf iki Kalė
dų. Šokią rpngįmo komisijos, 
raportas pasirodė kad vis-gi 
komisija darbuojasi.' h* šokiai į-, 
vyks lapkĮ*.'24 d. š. m. parapi
jos svetainėje po No. 492 E. 
Seventh $t.. Tapo išrinktą vi-■ 
si darbininkai. Toliau buvo 
užkvietimas nuo gerb. klebono 
kun. Urbonavičiaus kad. pnsi- 
detume prie rengiamų parapi
jos fėrų (bazaro) . Užkvieti-

• K • ' , .

FFPARODAVIMAS.
■' .■ -C.F,

Pereitą nedėlią Bostone įvy- 
|ko 4fdiš parodavnias paminėti 
penktoms armisticijos ^nfcąktu- 
vems, -Matavo Ąf)QO Yyrų ir 
moterų. ‘ Minioje* buvo- apie 
100^000* žmonių. J . ? , ’ .

, < » . . . i . ■ t t • i '■ .4 4 .
i ■ : ' -L - ------------

: '1 fekpo’Snttęy F • 
i Bostone- įriė Jįover <■ Staį
tįoh, IlĮB. K2S.18 kp. nai*ysū*a- 
Jo yii^'pGTGs’desStkiĮ dpl pini
gų. i>a^|>i<’|ėipĮ

kifė's’pa^:* • * *■ -•.»* i 17 s u,

I V.;širįą,>, ’ .
49 DinępĮn St>,

Camb^nlge, Mass,

visos AVorcester’io moterys ir 
merginos taps sąjungietėmis ne 
dėlto kad yra tiktai pusė įstojimo, 
.bet dėlto kad šiame mieste mote
rys ir merginos jau susipratę. Su
sipratę bent ant tiek, kad nenori 
būti neorganizuotomis.

Valio! . YVorcėsterietės, pralen- 
kim kitas kolonijas!.

Korespondente.

. .. r ■

r*J

GEORGEH.SHIELDS
A13VOŽATA8 

811-S1& Old South Budding 
, Wa^hlngton Street

BOSTON, .MASS." * 
Valandos : A. M. lkl ;d:80 F. M.

Gįfflitimo vieta ;
10 Winth*o? Stkdt, East Bostou 

Tek Eašt Boston 152—J.
’ t TeLMaln2483

,*

‘ 1 - . ' ’ • H/

..'■* j1 j n ieeue^aįB£ i

DR. £ Ji GORiflr
' cevit«onM)

D A N T I Š T A'S
,.........

Tel. Brockton 6112—W.
(Kfimpa. Brond Street)

. M-j.įH ,;7fr--»įiį.Vpniir~i rfl4aiM0įMW

p

I
- - F m Bo. Boston Ht I ' 
, U®TWYB DANTISTAS > 

DR. M. V. CASPER

J&kliMaP&M1I ftfiu 00i,

—_ —jįfįga vaiatido^} u '
1P iM DJ :8O ryte Ir nsa f ,

Ofisu ąMaryta* «M)atorwkiūMM 1 r

!

S'

ė

i

K Bouth Bortoia
I

I

akių8peculi8tah :
W8* W. BBOADWAT

VALANDOS ;NUO 9 r. Ud T TlU.
W" c

S Tel. So. Boston 4000 Ž

DR, J. C. UNDŽIUSI 
t LIBTUVIB GYDi /OJAl’ IH J1F 

S CHIRURGAS.

.saga. t
VALANDOS^ iv 2—4, 7-^O S

pini urr. inir. KKBTOėią.

dejos
i boston; MASK J ,
j t '■ / j. »" ‘ -T *f ’;

Stos^f-Mufe
Antanas paae»lli7;r*r'

e-* *P’w®y’ jSo* Boston. Mrm.
EAsmius -^auectaii,

‘ MARŠALKA afeaildrą Jąfi 
s -1 mGrriūte
- D. L. K Keistučio dr-Ja laiko iaiėhfr
,4nĮii« msIrlutoB®a; Igti. pirmi hedrii* 
illenf kiekvieno menesio: po1 N0.- B6M 
ĮVashington ;St; p»
pietum,' Ateidami; 0rauge ir natrių nr.

IV.-JOIOFT. BL. PJdĖELraniį
- OKAUGYSTflS VA1DY1OR. 
; <’ ADBESJj, :
PiRMjlnjunkAS — J. Lr Petransku,

*250. Gold St., So, Boston, Mass, 
VlCE-PIRAL — Kazys Amhrey 
' W B; 7-th 8t.,' M Dostotę .Mam. 
PROT. RAŠT. .-*• JuliOs -SąvĮckas, * ; 
f 111 Bowen St, So> -Bottoū, Mali 
.BTN. RAŠTININKAS -- J, Svasidy^ 
r in 5-tix St, Žto. Boarin, Mum 
KASIBRIUŠ t A

885 E. Broadway, S. B$tt<Hl» HŪįt 
.kĮARĄALiKA & ^aUh, t ,.a J*

. 7 Wlnflelcl 8t, So. Boston, ;Mmm. 

Grantija laiko surirlnktmua laa tccSf 
Tedėldtenl kiekvieno Mtaeald, S-ri v»L 

pietų Iv. Petro parapijos saiaj, 4M 
Bsvsnth 8t, 8outh BORto^ .Mm* 

tv. KmiTOl DBAUVŪOfe
HARTFORD, OOBNEOTiaUT 

VALDYBOS ADO8AL
, - " . 1. £ ■

fflisb. Mielmklen®, plrmlnlnH, ;
44 Cedar St, Hartford, Oouifc ’

O. I>&blcklen6, Ti<®ų?lrmln!nik6, -F
90 Sheldon Street Hartford, OMUI,

P. Labicklenė, adlninks, *
44 Madltoč St, Hartford,’ ObttSL - 

Marijona Katkapakalts, ftK rpttainkA
16 Atlantic St, Hartford. Ooa* 

R. PundaleaS, prot mlttatak*,
19 Walcott St, HkttfoM, Oras, 

Uos draugijos sualrinklmal traną ku 
antrų nedfildlenl kUkrieara ■*»ae4a 
bainytlnlje

i. -| f
- k &

F

iv,

**

. 1

i Pranciškus Janūškevlčlus Iš Kauno, 
Lietuves, paieško seserų, Jadvygos ir 
Genovaitės. Paskiausias adresas buto: 
1042 Pearl Street, Denver, Cdlorado.’’NAMAI-MOBGICIAI*

Parduodu namus ir parūpinu 
mortgičius, Visais pirkimo, par- 

. davimo ir įvairiais kitais reika 
lais kreipkitės -pas manę.

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

Tek S. K 0770,

PARDAVIMAI
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0 DR. L. GOLDEN
A * Bostone: 99 G-reen Street Roxbury: 16 Crawford St.
X Valandos: 3 tkt 4 tIr T litis F. M.
X Apart pėtnyčios ir nedSldlenlo
V ’ vakarų.
g Telefonas Haymąrket 2288.
ti t I<axbu Anglų, Rusų, Lenkų ir Lietuvių Kalbomis. . |

, w w. w * i

■

«..
? ANT PARDAVIMO šešių augštų fth. 
[i irias, su visomis vagadomis ir šiluma.. 
J Randas geras neša Ir labai gražioj vle- 
f toj: VentraI Šąuare, Ctuhbridge, Mass. 
Y Savininkas nori greit parduot, todėl 
/ atiduoda’ -u# trylika tūkstančių ’ ($13^ 
F 000), Išlygos labai lengvos. Tuojau? 
į kreipkitės pas J. PURINAS. 10 Berk- 

shire St. Gambridge, Mass. (10)

f

netoli AVarren Street. 
Valandos: filio 8 Iki O ryte, Į iki 
2 ir 9 iki X vai. vakare apart 
pPtnyčios ir nedSldienio vakarų.

Telefonas RoNbury 0131.
SIOUX CITY, I0WA.

Sutuoktuvės.

Spalio 27 d. kun. Jurgis čes.na, 
laikė šv. Mišią suriša amžinu mo
terystės ryšiu Antaną Klidyį)Otrį 
ir Juozapatą Vakulskaitę.' Linki
me jaunavedžiams kuogeriatisios 
kętiės ir ilgiausią motą naujame 
gyvenime.

Bazaras.

». Bavaras, kuris prasidėjo spalio 
28 d. iv būna srianaūmnią ir .jrir- 
inadįenią vakarais, baigsis lapkri
čio 19 d. kada bus doyaąojamas 
“Ford Touring Gar,” . Jeigu kas 
K skaitytoją .malonėtą padaryti 
parap. auką, 'sušelpti, užsisakant 
tikintą imt c hutomobiliaus, būtu- 
iriem labai dėkingi. Malonėkite 
tašyti šiuo antrašu': Re v, George 
(J.’M. čosna, 1011 Daugins Street,

•' ’• Bazaras nebogai sekasi. Ypa-

~ f 1 . ' - • . \ •
1 į’ - “ . ,

ftievo liautą h peįitte .savo sielos WbuX Čity,Itava.
- jatmąuis.’ ‘

- ’ . ■ /

4 - *.

*-
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Kilo saąsio 1,1923, pelnyjonie 9,000 kostume- 
.. rių deį NetrEngland Coke BostoM ’ 

Mes šiandien pristatome kuro Bostono, dam 
( ginu kąipAOjOOO namams. y ' •

» Ries šiuoinr laiku apšildohye su Kmv En^larid 
- . (’oke 100,000. namą Naujoj Anglijoje.

- LEISKITE IR JUMS PATARNAUTI. 
: MAŽi-nmESNI-DIDĘLINew Engtand Coke 

111DKVONSHI&S 81., BOSTOM, KAM 
M»ln M8A --VEMaTON^- M*įi UKS ■

VIENINTELIS

UETUVIŠIAS SANDĖLIS
visokią Ždliąt iakną, žiedą ir tt

■Palangos, trėjnnku. [>Oe., puplalškląl25 
a, RamunėU&L 20ė,, Liepos iiedal 15į., 
l’iirušančlus 2i)e.( Setiesų ankštlikės dėl 
vidurių lluosftvinio i(fc.t Pelines 15c., 
tolša nuo nervą iggųsUeSi bemigės, gal. 
voy skaudėjimo ir ausyse ūžimo 70e., 
m<x reUMiatitmo 50c., nuo strėnų sknu- 
riejimo 60c,i kadugių uogų statas Ž5e. ■ 
Visokios ioiės ym pakeliuose'tu lietu* 
vlįkrtli nurodymais kaip anuos vartoti. 
Žolių katalogų siunčiame bž 10 centų. 
Uatdų knygn, 'Aukso AKoreilB,’* Tiliėa 

.spaudimo, prastu. apdaru TBc., skurlniu 
celuloldo Rpdaru |įA50f\*,Vainl* 

kelis,’* skutos apdaru $L2įh 
Gyvenimas šventųjų,; apdaryta, 

MM ’ - •■ y'
Vaistai nuo kosulio ir Aathmos $1.73 . 

ui ponjmt^ Vi priaiutlma takučiame 
lOc. viriau* ant Jd^kvieno #noo vertis. 
Utkataujama ajĮmą riabke :

* ■ . 7.«• «W» ' 7 ■ - 7 * 
Ml SMm aw^SMMtar, K T *

« ;• ■ W»| »|IIiilniifc- c *
biRMiNiNKAB — n FmuMBtaBt1 

814a B-th St Tel, Bo. R 8835—1 
VlC^-PlRM. J.

440 K. «-th St, S« B< 
PJSOT.MOT. —'A Janu*

I<®8OoluMibi* RA. S. B 
W. RAST. K. KuUrta,

418 B 8-tM Bt, 80. Be
00)1^X18^
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