
4 a-

i i

I

i

i

f

a *

/

i

s 

r t i

turi suprasti, kad jų - 
aukos ir pasišventimas dėl katali- ’ 
kų apaudoa Bustiprinimo bus ma« 
loneanis Dievui Ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kopto nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atątiktų Katalikų Bažnyčios 

. rimtybei ir -pajėgoms, žmmdų, 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tįi savo didžiaūBiu už-’ 
daviniu.
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Vyskupas Kiliau.
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. DARBININKŲ KANDIDA 
TAU.
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UTARNINKAS, SPALIU 16 • D., 1923.

ir koperacija
.f. ------------- * ,

PAVOJINGOJ KELIONĖN

tri_'j

N

Meksiko -Darbo Partija 
Paftido Laborista paskyrė ge
nerolų Plutarco El/ms Dalies 
kandidatu Į prezidentus. Da
bar generolas yra prezidento

reikalų ministeriu.' Rinkiniai
* s t

įvyks birželio mėnesyje 1924
. - m, Darbo Partija pradėjo rengi- 

ris prie smarkios kampanijos. 
'Meksike prezidentas renkamas

. šešiems metams ir senasis pre
zidentas neturi teisės antru 
Mcartu kandidatuoti. \

. Yra numatoma, kad Darbo1 
.- Partijos kandidatas ’ bus ir. 

Koopefatyv’es Partijos'— C^r 
operatista Phrtido remiamas.

BANDYS ATSTEIGTI 
PARTIJĄ.

—Sibiro- kooperatanm, piūgiilį 
prie Rusijos Imoperatouių Cen- 
trosojuzo? veda pirklybų su 
Anglija per Šiaurės ledinį van
denynų. Pastaruoju lailut iš 
Anglijos išplaukė, trečioji eks- 

suFeda iš dviejų prekinių lai
vų, vienos baržos, vieno vilk- 
laivio’ ir vieno pasažierinio lai
vo Cb-operator. Pastarasis lai-

• •z* I

vas tapo pabudavotas Anglijoj 
mieste Liuli, 1923 metais, ko
operatyviškoj laivų dirbtuvėj. - 

Šitoji ekspedicija išsivežė iš 
I Anglijos kooperatyvių sandėlių 
tūkstančius tonų audimo, ka
vos, arbatos,, kofo^mųšinų' ir 

(kitokių gėrybių. Pernai buvo 
padaryta' panaši ekspedicija, 
bet šiemet toji ekspedicija dvi
guliai didesnė.

TURĖS PILNĄ GALŲ. vo -apie Reichstagų. Baimės

BERLIN.—Yokietijos Reich
stagas nubalsavo pavesti val-j 
džiai visų galę.. Valdžia dabar 

sižvelg’damanei į jokius įstaty
mus, jei niatys tam reikalų.. 
Už. teikimų diktatoriškų teisių 
valdžiai balsavo 316 atstovų, 
prieš ^4. Šito klausimo išriši
mu interesavosi visuomenė ir 
atstovai. Reichstagas buvo 
prigrūstas ir minios Žmonių bu-

buvo dėl Bavarijos atstovu nu- 
.sistatymo. Buvo1 baimės, I<ad 

' jie apleis posėdžius,' teeiau jie 
to nepadarė.

REIKALAUS AUKSU.
1

i

BERLIN. -- Vokietijds val
džia paskelbę kad mokesčiu 
popieriniais pinigais daugiau 
nepriims. Reikalaus mokėti 
auksu. * Ą

VILNIAUS KLAUSIMAS 
SUOMIŲ SPAUDOJ.

k. .,u

PALIOKŲ NELAIMĖ.

. V ARŠAVA.-—Ketvirtas Var
šuvos fortas ekspliodavo ir pa
darė miestui daug nuostolių.

žeisti., ■ Ekspliodavo dideli šo
vinių sandėliai. Prasidėjo ty
rinėjimai. Spėjama, kad-tai 
buvo suokalbininkų , darbas.. ’
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SPAUZDINS PINIGUS.
**

*
tfrgMmM AmeHftdf .

tymo Katalikų 'Švento ’
I

juosapo Darbininkų 
Sąjungom ‘

% m

D Ą R B IN I N K A S 
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UTARNINKAIS', >ETVERGAI8 IE 
BUBATOMIS,

Kfet&ss .... >.. .«»•*.. • .■ •. #«*»t-< įSĄCO 
Užrubežy metama . . ............|5.tJO 

DARBININKAS
866 Broadway, Boston 27, Mau. 

Tel. South Botioii 6g0.

ŽYDŲ KONGRESAS.

NEW YQRk7— Phisidčjo 

žydų kongresas. Prez. Coolidgo 
rabino IVise, vardu . pranešė 
Jai»WW|Sk^^ 
jokiam žyuų varžj'M^r Prezi
dentas užgyrė . Amerikos žydų 
(pastangas atsteigti žydų kraštą 
Palestinoj- po Anglijos globa.
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PAGRŪMOJO DARBININ
KAMS.

T

»

Kuliui d centai

VOKIETIJA.*•
Bonoje paribaigč 4 dienu ‘kon

ferenciją’ jaunoms moterims. Kon*. 
feėeneija daugiausiamvarst/'* jaunu 
moterų prisirengimą pavyzdingos 
šeimos gyvenimui. Pravartu, prl-' 
minti, kad Vokietijos katalikų* 
stiprybe gludi jų šeimynose, ku- 
rias gražiai tvarko dorai išauki ė- ; 
tos mote tys.
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Fanner-Labor partija Illinois 
valstijoj, tapo ^ugriau^ perei- 
tą liepos mėnesį laike darbiniu- ■ 
ku suvažiavimo, kurin buvo, i- 
leistas bolševikuojautis gaiva
las. Tasai gaivalas triukšmu 
paėmė suvažiavimų ir rimtes
nieji veikėjai pasitraukė. I)e- 

\ moralizacija buvo prasidėjus 
Farmer-Lahor'partijoj. Todėl 
buvo sušauktas jos suvažiavi
mas ir nutarta tvarkyti. Bu
vo apgailestauta kam Maskvos 
agentai buvo. įleisti.į liepos mė
nesio .suvažiavimų. John Fitz- 

? patrięk, kurs yra Illinois vals- 
; , rijos Darbo Federacijos prezi-

. dentas, išrinktas vyriausiu or- 
ganizatoriuin.

f

PRITRUKO VANDENS.

HOLYOKK, Mass. — Popie- 
ros dirbtuvė turėjo sustoti dėl 
vandens nuseidmo. Šiemet jau 
U-tu sykiu pritrūko vandens 
jėgos. •

PAVOJUS MIESTUI.
f! -
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DARBININKO D ALIS.

LYNN, Mass. — Šitas pra
moningas įmestas ėmė smukti. 
Per pastaruosius penkis metus 
17 pramoninių firmų užsidarė 
arba, perkėlė savo, skyrius ki
tur. Didžiausia pramone yra 
Čeverykų dirbtuvės. Kaiku- 
rios likusios pienuoja krausty
tis. Tai-miesto valdžia, gyven
tojai, unijos ne juokais susirū
pino ir daro žygius, kad pra
mone sulaikyti.
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.. ^VASRINGTON. — Jobu M. 
Gries, vienas iš komercijos de- 
partmento augštų valdininkų 

. aprOkavo namų statymo išlai
das, Jo aprokavimu išėjo, kad 
dmbininko dalis namus sta
tant yra 26 nuoš. Ir taip jei 
namas pastatyti atseina $5,000, 
tai darbininkai iš tos sumos 
gauna $1,3000. Kitos išlaidos 
šitaip dalinasi: materijotas pa-* 
ima 29.3 nuoš., lotas 19 nuoš., 
kontraktorius 12.6 nuoš.., finan
savimas 6,7 nuoš., architektas 
ir real estate agentas 6,4 nuoš.

Šitos skaitlinės yra pasitikę-- 
tinos.. Dabar’ galima , matyli 
.karų' tenka liūto, dūlis iš minių 
statymo, kiifib dalį reikėtų ap
karpyti, kad papiginus namus 1

SPAUSTUVIŲ DARBININ
KŲ KOVA.

IŠVAŽIAVO LATVIJON. .
AVASHINGTON, D. C. Spa

lių 8, 1923, (L; I. BĄ. Lietu
vos Ministeris Pirmininkas ir

i

Užsienių Reikalų Miiiisteris p. 
Galvanauskas išvažiavo valsty
biniais reikaluis'Datvijon ir Es- 
tijon. Apsilankymas prasitęs 
keliolikų dieųiT. ' Tame laiko- 
tarpy Ministerijos- valdytoju 
paliktas Politikos Departamen
to Direktorius, p. Balutis.

ŽEMĖS REFORMA.
ŠAUKĖNAI. Rugsėjo 11-12 

d. išdalyta Slabados ir, Beino- 
ravos palivarkai. Norinčitj gau.t 
:ti žemės buvo“, taip daug kad 
parceliuojamų pūlivarkij. žemės 
užteko tik trečdaliui visų kan
didatų. Nepatenkintieji turės 
palaukti, kol bus kiti apylin
kės dvarai dalyjami. Slabado
je trys ha paskirta Šaukėnų so- 
ūelių.. prieglaudai, o Beinora- 
voj taip pat yra trys ha žemės 
ir geras medinis namas paskir- 
ta pradžios mokyklai. .

K.
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V STREIKAS PASIBAIGĖ.
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.į., PROVlDENUIk Rv E-ūaf- 
'L wic.k dirbtuvių darbininkų 

streikas .pasibaigė, Streikavo 
750 audėjų; Darbininkai lai- 

- lūejo.; -Algos pakoltos ant 15 
nųoš. ir padaryta .daug kitii 

, pųgeriniiįių. ■
z
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Suv. Valstijų 'ir Kanados 
spaustuvių darbininkai yra pa
siryžę išsikovoti 44 valandų 
darabo. savaitę.. > Dabartiniu 
Taiku'2,365 darbininkų įvai
riose’vietose streikuoja dėl tos 
priežasties. Kova prasidėjo ge
gužio m. 1921 m. Daugelyje 
vietų jau tikslas atsiąktas.

Streikams remti spaustuvių 
darbininkai yfa . sudėję $ 1 
810,503, streiko henefitaiš iš
mokėta $14,673,565.' Pirmiau 
streikams darbininkai dėjo po 
5c. mėnesyje,.. Dabar deda pu 
2e.hr sudeda $217J)00 .menesy- 
> . > "■* <

Kova tebeina Pmnšylvąw 
joj, Ontarijoj ar (įuuhou’e. 
Pemisylvanijoj streikuoja 419 

J darbininkų, Ontprijoj 446 ir 
Quehec ’e 247. v" ’

Suomiij politinis laikraštis 
“Suunta’ ? iš š. m. rugsėjo į d. 
štai ką rašo Vilniaus klausiniu.

7 Lenkų laikytis “Kuijcr 
Codzienny” nesenai išspausdi
no naujų žinių, kurios guli vi
sų Vilniaus klausimų visai nau
jai nušviesti; būteįit, pasak 
laikraščio, Pilsudskis savo kal
boj Vilniuj atvirai prisipažino, 
kad Želigovskis paėmęs Vilnių 
jo paties iniciatyva ir jo paties 
įsakymu. Toj pat kalboj PiL 
sudslris pareiškęs, kad prieš 
atsist-atydamas, jisai apie tai 
pranešęs sąjungininku atsto-; 
vajais,. Toliau suomių laikraš
tis trumpai atpasakoja Vil
niaus konflikto istorijų ligi Su
valkų sutarties pasirašymo ir 
jos sulaužymo, kad Šeligovskis 
paėmęs Vilnių, ir taip rašo: 
“Tiesa, Tautų Sąjunga protes
tavo prieš tų žygį ir grųsino' 
Lenkijai sankcijomis, bet Len
kų vyriausybė pasiskubino pa
reikšti,. kad Želigovskis tai pa
daręs savo iniciatyva; ir atsi
sakė imtis už tai atsakomybę. 
Dabar Pilsudskis įrpdė, kad to
ji oficialinč Lenkų- vyriausy
bės 'deklaracijų buvo grynas 
niekis. Tautų Sųjunga jnisiten- 
Įtino protestu ir atsisakė pritaU 
kinti Lenkijai §16 nurodytas rugsėjo dienomis buvo jau a- 
sankcijas neklaužadai nariui, o pie 90 mokinių, šioje apylin- 
Ambasadorių Konferencija pri
pažino ** ginčijamų teritorijų 
Lenkijai, nors pasak Pilsųds-. 
kio, ji gerai žinojusi, kokią be* 
gėdiškų vaidmenį vaidino Len
kija šioj koiuėdijoj. Bet Lie
tuva tokia Vilniaus kiausąnd 
išsprendimo, nepiypiilžlįsta, nes 
žino, kad rių dmigiausia tu
rėjo įtakos Prayelizijai Gali*
mas: daiktas,. kad - Vilniaus 
klausimas l^us. ‘dar kaitą išlėek 
tas Tautų Sąjungos Taryboj, 
Todėl , jei tląląir Lenkija turėrfj 
savo atstovą Tautlį Sąjungos

. WASHINGTON. — Ameri
kos pinigu spaustuvė gavo už
sakymų .spauzdintį Japonijos 
pinigus. Japonijos . pinigų 
spaustuve tapo žemės drebėji
mo išardyta. Prezidentas pasi
taręs su sekretoriais nutarė 
leisti Japonijai spauzdinti val
stybinėj pinigų spaustuvėj.

I CARRtSBURG, P:u— Gub.
✓ •

Pinchot įspėjo valdžios darbi- 
'tiinkus. -Sake, kad-įie tiirį bū
ti , ištikimi administracijai ir 
sąžiningai eiti pareigas. Atsi
rado tokių, kurie būdami kito
kios partijos-tyčia kenkia dar
bui. Gub. c Pinchot pareiškė, 
kad tokie Ims be cereniojiijų iš
mesti Iš ofisų.

bęegija/

p. Van Cauttenbergli.. Jh/yra gi
męs 184S m. Jaunystėje mokino- < 
■si pas jėzuitus; baigęs teisių moks- ’ 
lūs, tapo Malinęs baro pirminin
ku, o 1872 to. miesto mayoru. Nuo .
1894 m. jisc išbuvo Belgijos paria- : 
mente’ 27 metus, o vėliau -pateko 
senatan. Jis dalyvavo visose įsta- 
itymų diskusijose ir parlamento 
darbuose. Daug ir sumaniai padė
jo nugalėti savo šalies prieš-kata- 
Mlčišką’St'ovę-ir perduoti valdžią . -* 
Į katalikų rankas. -

— Mokslas . valsčiaus pra
džiūs mokyklose prasideda la
bai išlengva, mokinių maža. 
Rugsėjo. 12 d. dviejose mokyk
lose darbas visai dar nebuvo 
pradėtas; kitose jau dirbama. 
Daugiausia mokinių miestelio 
mokykloje, kurioje pirmomis*1

kėje. šieipet nemažas vaikų 
skaičius.ūkio darbais užimti ir 
praleidlžlla Švietimo Minis tėvi
jos nustatytų mokslui pradėti* 
terminų,

PADEGĖLIS PAVYDO.

ŠILALĖ Tauragės apskf. 7 
į 8-IX š. m. apie 2 valandų nak
tį Jucaičių kaime, Šilalės Vals
čiaus, kilo iš nežinomos prie
žasties gaisras ir sudegė pik 
Stasio- Šerpičio. klėtis ir jauja 
su suvežtais grūdais. Šilalės 
nuovados mik Viršininkas, 
žmogus darbštus, visas paštam 
gas dėjo sugauti kaltiiiinkus. 
Susekė jis štai ką. Šilalės' m, 
pil. Gerulis, buvo pasižadėjęs- 
imti ūž žmonų Juzefų Širvidaj- 
tę iš Pųtvių svainio,, Šilalės y. 
ir jis iš Širvidaitės suspėjo pa
imti 100 dolerių pasogos. Cm 
rulis praėjus jaikiii, ■ susipiršo 
su pįh Šerpitaite ir manė 8-1N 
paimti šliūbų. Širvidaitė tai 
sužinojusi apie tai ir turėdapia 
kerštų nusamdė už 50 dolerių 
( tRed.) Pranų Rimkų iš to pat 
kaimo ir nakties mėtų abudu- 
atėję užrišo klėties duris ir pa- 
degė klėtį ir joj miegantį.Ge
rulį. Padegę klėtį padegė ir 
jaujų. Nuostoliai siekia 20,000 
litų. Kaltininkai suimti ii\su- 
tųpdyti j Šilalės kalėjiih;į, nes 
per kvotų ‘apie viską prisipaži-. 
no. -

>INIGAL -DI&TUVON A^IE- 
JRIKOS PAŠTU.

IVASIIINGTON, D. G., Spa- 
liųlO, 1923 (L. T. B.). Prade
dant nuo panedėlio, spalių 15 
d., 1923; m., pinigų siuntinius 
iš Amerikos ’ Lietuvon, paštu’ 
perlaidomis, (hiternat ional 
Postai Moncv Orders) ,vra ofi- 
cijaliai užvedamas.

Pinigai bus priimamųvisuose 
paštitose doleriais; o išmokama 
Lietuvoje linais, skaitant ly
giai 10 litų už vieną doleri. 
Pats-persiuntimas remsis išim
tinai ant siuntėjo paduotojo 
antrašo, todėl įspėjama idant 
persiuntime paštui būtų pri
duodamas pilnas, tiksliai ir aiš
kiai surašytas antrašas asmens, 
kuriam pinigai yra siunčiami.

* SUDEGĖ PENKI VAIKAI.

PllDLADELPiirzi, Pa.. --
* .

Viename garadžiuje du -vaiku 
bovijosi ‘degtukais ir padare 
guisrą, kuriame abu žuvo,. Vie
nas Vaikas buvo keturiiu kitas 
šešių metų amžiaus. ’ •

• » . .. _

PUOENIN CIT Y Ala. ~ 
Krautnvėj kilęs gaisras negalė
jo būt greit užgėsytas ir joj su
degė trys va ikat ■.

——--——: —L-*.-.-.-—1
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FRAKCIJA.
Liurdąn (Lonrdcs) pereitą są- 

vr-Įtę plaukė jnaldilūnkų iš visų ' 
kraštų. Tarp 500 Anglijos pilig
rimų buvo neiriažai ir protestonų, 
atvykusių čia katalikybės studi
juoti. Iš Olandijos atvyko 1400, 
iš lAU^emburgo 40Q» iš Portuga
lijos 1,000. Piligrimams vadovau
ja tų kraštų arkivyskupui ir vys- ■. 
kupai. . * ■ *

i

I .

8-NIŲ VALANDŲ DIENA.

’ CGlUffiSUAND, Md.—Kehy paryboji tus, ii* žvilgio į 
Šprinftfield. SWJ«mrpiutUa p VitatoM ręikštųy kad
vedė nštuonių valandų darbu ;Leųkija yra ,pąįi .teisėja^ fcąvtf 
diena. ‘ Hiyiose. • \ ■ ,

* ■ * y : a *•*/'*

;. Atsikėlus-naujam Apskrities
«’ - J ■

Viršininkių Kėdainių miestus 
įgi ja kasdien gražesnės išviuaL. 
<įosb* Liejami cementiniai tro
tuarai, taisomas gųtvių grendi- 
nyš (brukąs), nuiŽesnėse' gat
vėse, kur seniau .purvu ishri s? 
it negalima buvo, dirbami ta/ 
kai iš medinių leūt ų. Be to, 
ketinama platinti gatvei. Vra 
vilties, lmd po kiek laiko Kė
dainių nebus galima net pažin
ti. \
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ŠVENTAS RAŠTAS 
NAUJOJOĮSTATYMO ’ 

(gražiais Apdarais Tiktai Vienas Doleris
t.

u.,,..——t,,. iriiiM. jn.orni.!- U|, r  

uDARBININKASn
366 We»t Broadway So. Boston, Mass.
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.ANGLIJA.
TDidžiajame kare žuvo- virš 2,000 

anglų karininkų katalikų.- Jiems 
paminėti dabar statoma Carberley, ’ v 
šalę ayinijos sandeliu, nauja- gra-. • 
ži bažnyčią. S'outlnvarko vysimų- - 
pas Pedro Arnigo jau padėjo pir- ’ 
niąjį akmenį.

ILLINOIS UNIVERSITE i
lllmois Valstybės Vnlverslto 1

prezidentas David Kinlvy kalbėjo 
katalikų studentų susirinkimui a- ' 
pie religijos rnokslė reikšmę. Kai 
laisvamauija nuolat bando žmones 
įtikinti būk religija jau atgyvenu-, 
si sayo amžių, pravartu išgirsti 
.apie tai mokslo viršūnių nuoomnę. 
Štili tat svarbesnes,vietos iš Pre
zidento Kinley kalbos: “ . .. .

^Ttyvon&me amžiuje, kur pasau
linių mokslų svarba aiškiai pripa
žįstama. Bet mokinimas visuomet« 
pasiliks nepilnas, ir nesėkmingas, 
kol neims papildytas išvystymu 
moralio karakterio.” ;

“Be tikėjimo į Dievą, karakte- 
ris negali būt geriausioje prasmė
je išaugintas, štai dėlko aš, kai- 
po Valstybinio. Vniversito prezi
dentas, rėmiau planą, kad aka
deminiai kreditai būtų duodami jv • 
už religijos mokslą, Tim būdu, jūs, 
katalikai studentai, dabar galėsi
te eiti katalikų religijos mokslus 
ir gauti už juos kreditą šiame nut
verkite. Aš muūehiu, kad jūs ne 
tik pažintūmet r katalikų . tikyba, 
bet iv praktikuntūmet ją bebūda
mi Illinois thnvordio studentais, 
šifąip darydami, jūs būsite ne tik 
geremd studentai,* geresni vuhty- . 
bes piliečiai, bet’ir geresni vyrai 
bet moterys .visdkmju prąsmvjeP*

Baigdamas pvez. Kinlvy <Įar pa
stebėjo, kad Valstybes 5miversite 
katalikai iv > profestonal <lrangin- 

/gaį tarp siwęs. sugyvena. Ir Šitą * 
drau gingumn htbkusm auginąs . ■' 
katalikų st iideht ų Impelionas kun. 
Du O'Bvion, "kurs turjš vla tokią į 
jlidelę įtekmę, kaip niekas kitas,

Kiiip uailū; kad nėra mūsų Jm ' 
jk'.. J.' ..X
rčtų, deja,

katalikų st iidehtų kapelionas kun.

$<Hę jtel>m\\ kaip .niektą* kitas.
Kaip mula, KadaM mūsą Ja* 

no šliupo, tai senis bent da.Hm tu* 
Mhj, deja.
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Sulig tikybos. Latvijos gy-; 
.ventojai dalinasi iiiaž-dang 

ti 25%. katalikų, likusiu ji 
15%. yra pravoslavai, žydai 

. ir kitokį. Nors sulig gi: ai-
• mo. metrikų liutėiiaLten su
daro gyventojų dangun ą, 
bei faktinai jie jokios religi
jos. nepraktikuoja. * Latvių 
liuterių apie 90% nebepri
klausą .jokiai organizuotai 
religijai ir bažnyčių nebe
lanko. daugelis, jų yra be
dieviai, nors jie didžiumos, 
rodosy nesudaryti!. Mat di- 
durna šitų “bedievių” prak- 
tiĖbje yra paprasti indife
rentai. apsileidėliai, bet prin
cipe jie vis-gi. kokios-nors

-Dieyvbės neatmeta, tik nesi-
• rūpina jos pažinti, su ja ry- 
šių-galaikjdi.

BeVeik tą-pat reiktų pasa
kyti ir apie pravoslavus ( ru
sus ir gudus), kurie Latvi
joj sudaro apie 8f/c> visų gy
ventojų. išdrįstame ‘salfy- 
ti, kad visi Latvijos laitai i- 

Išbūtų, susipratę. . Nors jų 
mokslingumas yra. menkes
nis, jie visgi savo bažnyčios 
sekmadieniais užpildo. Tad 
religingumo atžvilgiu pirma 
vieta lieka žydams, antra ka
talikams (latgaliams, lietu
viams, ie’nkams. gudams ir 
latviams), o trečia 'vokic- 
čiams-1 iuteriams. Tokį .bent 

t įspūdį mes gavome pagyveno 
Latvijoj 1.91.9 ir 1921 ui.

Kadangi Latvijoje prak
tiškieji “bedieviai” (t. v. 
laisvamaniai) sudaro šiokią- 
tokią gyventojų didžiumą, 
tai anot abelnos jų taktikos 
reiktų manyti, kad religija,

• ypač katalikybe, ten labai 
i persekiojama, ujama, nieki* 

v, narna, Sulig '.visuotino la is-
vamanybės nusistatymo, ten 

- „ katalikų bažyčios turėtų būt
• ■ : . ■ » .

, konfiskuotos, jų mokyklos 
, uždarytos. Vienok męs žino

me iš patirtų faktų, ir laiki’a- 
t . ščių pranešimų didžiai na- 
; vatnų dalykų: labai 'laisva

maniška latvių valdžia kiek
vienai parapijos^ bažnyčiai 
'fk./• kunigams!) duoda pa- 
sįrinldįnr nuosavybėn pave- 
įda po 9 hektarus (apie 22 ak- 

t rus) valdiškos žįemes, vysku
pui ir jo kapitulos miriams 
mįtaria mokėtidideles algas^ 

.t ne tik neišmeta iš mokyklų 
r.;įafaliki> tikybas, < bet dtrf 
duoda gana'pinigų visoms jų 
Bkybineim. ■ mokykloms ir 
prieglaudoms, katalikų gim-

* . ‘V‘
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nazijai ir imt kunigų semina
rijai! Nu, brač, tokių dy- 
vų ir “klelikališkoje,” kuni
gų “apsėstoje” Lietuvoj nė
ra ... „ . ’ . '

Kad- mūsų laisvamani j a 
ūėbūt pasisakiiis"tikruj/ų sa
vo norų, tai mus imtų pagun-. 
daniaž-gi užleidtts Lietuvos 
valdžią' • vieniems laisvama
ni anty? <. r Gal būLtuomet 
turėtume tiek dvasinių pato-, 
gumų, kiek ir laisvamaniš
kos Latvijos katalikai ? Bet 
lietuviški laisvamanūliai ka- 
kitą mums žada, kuomi kata
likai nesidžiaugtų,*; . Bet 
kaip rtat aiškinti >

Latvijos' lahvamumii 
. ioiercmeijfĮ'/

kur toliau, kokioje Afrikoj 
ar Australijoj, dabar-gi ji 
Čia pat Lietuvos pašonėje iš
sitiesė ir mūsų laisvamane- 
liams-nabagams (ir taip jau

j.lr.n rlfim didžtnnsin. Sfir- .yia VU

>■

—*

bus bandymas šių -^gyvū
nų” prisidengti dailininkų 
kovo& skraiste* ’ Prieš šiuos 
kovojama kiekvienoj’ valsty
bėj. Tr mūsų pareiga krapštyti 
aikštėn tuos lizdus, kur veisia
si tie “gy v tinai”, imąjų parei-

(Nuo politinių kalinių grupes). <tįcompensaeIjasH gaivalas, sa
ules žinome, kad visų denio- *vo didžiumoje yra tinginių gai- 

kratinhl šalių labai susipratę .valas, nenešantis visuomenei, 
darbininkai įeinaį apolitinį gy-ypač, darbininkų visuomenei^ 
veu imu tam, kad auklėtų dar- jokios naudos, kad -to gaivalo iga traukti kaukes tiems kiše- 
binikų masinį susipratimų, nu
rodytų, ko darbininkanis stin- siųelnyino(
ga ekonominiame gyvenime ir 
platintų tas mases prie bendro 
šalies darbo. Mes taipgi žino- 
mę, kad šalies darbui, paro
dant tam tikroms partijoms 

‘demokratiniais balsavimo bu* 
dais, esti Renkami sėkliai par- 
iainentai,’ kur dalyvauja ir dar
bininkų partijų atstovai, o sei
mai, «t. y. šalies atstovybe, ski
ria vyriausybe, kuri vykdo vi
suomenes norą j 4. y. tvaiko ša* 
ji’esu’eikakisr^^^ 
gimtinėj Lietuvoj, kuri jau '5 
metai kaip yra susikurusi sa
vo nepriklausomą, valstybę.

Bet beveik kiekvienoj- vals
tybėj, ypač’valstybiniai misi/ 
stačiusių partijų, kurių tikslas 

Tsais atžvilgiais'WprtIiti 
valstybę, yra didesnis * ar ma
žesnis (tat pareina nuo vietos 
aplinkybių) skaičius vadina
mojo anarchistinio gaivalo, ku
ris nepripažįsta dabartinio stf- 
'tvarkVind formų ir liepia san
tvarką nuversti, vadindamas

“kova” tai daugiausia tik pa- 
j “kova”.

’ Ir štai šiandien mes sėdėda
mi kalėjime, aiškiai pamatė
me, kad u&iot atnešę darbinin
kų klasei, .naudą, mes taškė
mės sprengtoj komintemo ma- 
kalienęj, pamatėme, kad po ko- 
inuniznfo kauke slepiasi balsi 
netolerancija ir priespauda 
nuomonių galvotojams, o dar 
'galiau ... banditizmas, šanta
žas ir net vagystes ..;

__Jau puse su viršum mietų, 
kaip mes atvirai Į akis “tik
riems kovotojams”’ tą teisybę 
esame pbsakę ir sykiu pareiš
kę, kąd įneš nieko bendrą su 
jais nenorime turėti, kad musų 
sąžine neleidžia nesenai' var-

tiems) daro didžiausią sar
matą. Mūsų laisvamaniai 
i-didvyriškai kovoja, kad 
kaip-nors- ištraukas tą “ne
laimingą” Lietuvą iŠ kunigų 
“vergijos,” o čia dabar kai
mynai vienminčiai, net žy
miai už mūsiškius mokytes- tą. “revoliucija” ir jau po tos 
ni, visą “demokratiją” sta
čią grūda kunigų terbonL 
Tfu! kad’tii surūgtum . „ .
kur tuoj '

• i z

t .

K:

. iiinims “revoloueionierianis”
. ir parodyti juos tikrais veidais 

ištempti juos iš patamsio. 
Tikras kovotojas nesibijo švie
sos.. ■

Politinių kalinių grupė: (ei
na parašai). K. & B.

. Red. prierašas. Musų komu
nistai' tankiai skaitliuoja savo 
draugus esančius“ Lietuvos ka
le jimuosė, kad pasigyrus kokie 
jie dideli kankiniai, kuone 
Šventieji, feigu jų- sėbrai tik 
.tokie,. kokius Čia aprašo Įdėtu-! 
vos nelaimingi darbininkai, 
tai komunistams nėra kuom pa
sididžiuoti. Mes pesame girdė
ję kad idėjos žmones muštii 
savo draugus, dar-gi nelaimėn 
patekusius. O kas-gi tą nelai
mę darbininkams neša f Lai

I.
9

REIKIA l’RĄDETT
• VEIKTI.

Pastarojo Darbininkų Są
jungos Seimo nutarimai ma- 
’.oniū Aidu praskambėjo mū
sų išeivijoje. Sąjungos na
riai ir jos prieteiiai su 
džiaugsmu shtiko žinią, kad 
L; D. K, S. imasi didelio ir 
syarbails darbo — vienyti ii* 
vesti brolius darbininkus ir 
seseris darbininkes koopera
cijos.keliu.LDaugel.vietose 
teko imt girdėti darbininkų 
išsitatimus, kad, girdi, kaip 
gaila, kad nebuvo imtasi to 
darbo inioSekliai is paf pra
džių. Kiek, sako, per tuos 
kelis metus būtume išauklė

t

i

♦ ’

Kai supykęs žnlbgus labai 
primusą kitą žmogų, tai jis, 
jei ne profesionalas-krimina- 
listas, pykČiui.atslūgus, pra
deda gailčties savo darbo, au
si gąsta ir bando net primuš
tąjį atgaivinti. Tai yra psi-t 
cliolegiiiis momektas, gana’- 
tankus žmonių gyvenime; ..

Tokių momentų esti ii‘ tau
tų. kovoje už/kultūrą.

Religija tai'kultūros turi
nys, jos prasme.. Kultūro
je ji atlieka lig-ir tą patį 
vaidmenį, kaip dvasinė ne-' 
marioji siela materialiame 
žmogaus kūne. Kaip piktas’ 
Kainas prieš gerąjį Ablių, 
kaip veidmainingas Judas 
prieš JezmKristų, taip nuo 
senųjų’ iki dabartinių laikų 
prieš Dieviškąją religiją ki- 
la ir’įnirtusiai kovoja visos 
piktosios galybės, pūsiMn- 
kusios sau įrankiais įvairiau
sio typo žinovių: liuterių, 
volte vii, troekių, šliupų, iš
keiktų judų ir šventinti], fa- 
rizėjų . . . Visos šitos paie- 
gos visuose pasaulio kraštuo
se* iš kailiu neriasi bekbvo- 
damos prieš kultūros sielą— 
religiją—= ir prieš jos* tikrą
ją atstovę — Visuotinąją 
Bažnyčią. Katalikų Bažny? 
etos jos užmušti negaliu vie
nok nuostolių jai pridaryti 
— tai pataiko/ .

Vietose, kamelaisvam uni
ja prįtrenkia ir - t$stopina 
religiją, ji ,• (laisvamani j a) 
paprastai pajunta' nemalonu 
tuštybės jausmą. Kultūri
nės sielos užmušėjai tankiai 
neišvengia justi: baisaus 
mirties kvapo, kaip fyzinio 
žūiogaušAvžmušėjaiŲs. hmką 
užuosti vsavo aukos garuo
jantį kraują."7 Tai .ir laisva
manis kultūros kovotojas, 
jei jis dąr iiefermiihalintas,’ 
tankiai esti pagautas atgal* 
los jausmo ir atsiverčia. O 
tokių" atsivertimų nuolat yr numery.

• - *. ■ > . - .

“revoliucijos” siūlija sutvar
kyti pasaulį naujai.; . • y .

Mes čia nebandyšiiū imti 
kritikon tijjų gaivalų “revoliu
ciją”, tik priminsim, kad pa
našių elenientų, kuriems visuo
met “ jūres'iki kėlių” yra- ir 
Lietuvoj. Prie jų galima ’pri- 
skaityti vadinamuosius bolše* 
vikuojahčiuš elementus, arba 
IIE internacionalo šalininkus, 
kurie mano Lietuvoj įvesti ko
munistinę tvarką. .

Nekalbėtume mes apie šiuos 
elementus, jeigu jie nebūtų pū
vančiu šašu ant musų' vaistu 
bes kiio, jeigu jie įlebutą de
moralizacijos, demagogijos ir 
išsigimimo šaltiniu vos gim
stančiam musų šalies darbi- 

'•įlinką supyątimrii, jeigu.; tas 
šašas nenuodytij viso organiz-' 
nio. - ‘

Darbini ką būties pagerini
mo idealais vedini, ne vienas 
•iš inusą, nesuprasdami vidaus 
Imties tų gaivalą, pakliuvome 
į ją eiles ir patekome į kalė
jimą. Bet ko neinmiatėnie ir 
nesupratome, ar kiti dar ne
pilnai buvo . supratę ir pažinę 
tuos1 gaivalus, laisvėje • būdami ; 
tai čia-kalėjime pamatėme, kad 
šią “kovotojų” tikslas ne dar
bininką btitį gerinti, o gauti 
už pinigus tai savo rūšies a- 
vantiuristas. Bet niekui; nebū
tą buvę galuna misektiAkovo-- 
toju” revoliucijos darbelių^ 
kuriems kiekvienoj civilizuo
toje Šalyje yra kriminalią ko
deksą ir kurie baudžiami ka< 
Įėji m m žodžiu sakant, pama
tėme, kad musą šalies bolševi
ku o jauti s ir dirbantis ulž gau
namas . iš tam. 'tikro šaltinio.

, ' . A’ ‘ .

•• ■•.

ra: gana jirimimįs šių (iieiių 
garsiuosius. Italijos? Giovąnni 
Pupini ir Austrijos garsųjį 
rašytojų, bei liberalų /vadą 
Iterimui Bahr.. Kartais tie 
kie - atsivertimai apima- net 
žyini$ dalį tautoj vadų-gak 
votojų, kaip tai yraUabartL 
nėję Frakcijoje; - ‘
' Latvijos: casus^ana. say u- 

fiškas,’ Kad šiuotu sykiu per* 
daug u'D-ke” vietos iivužę- 
mus, baigsiine jį srkiųnVaniy

■ "
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tą klaidą dar galima pataisys 
ti — nebedarant tos klaidos 
toliau, o nukreipiant savo 
pajėgas ir savo energiją ki
tu keliu? Visa kooperacijos 
judėjimo istorija parodo, 
kad nekir klaidos kooperato- 
rių išeidavo judėjimui su 
nauda, nes duodavo jiems 
rcikamo patyrimo; klaidas 
pamate ir supratę — koope- 
ratorįai tų klaidų toliau 
Vengdavo ir dar kitus nuo jų
perspėdavo.—Tik tasnieklys-- - 
ta, kurs nieko neveikia^ o, - 
tikrai sakant, ir tasai daro •• 
didžiausią klaidą, kad bū
tent nieko neveikia..

Atsistoję ant naujo kelio,

nuo paskelbimo visiems sa
vo broliams ir seserims — tų 
tiesų, kurios gimė mūsų šir
dyse. J asias. pagimdė mūsų 
vargai, mūsų nelaimės, mū
sų skaudus gyvenimo paty
rimas. . . A •
A stai tas skaudusis' žmoni- . 
.jos patyrimas*• . • ,
' 1. Klaidiftgh yra trokšti it 
ieškoti pelno)’ •' išnaudojant 
kitų darbai. ‘

2. Klaidingas .yra greito 
praturtėjimo’ idealas, nes. 
prie- to idealo einant, daž
niausiai tenka atsižadėti są-. 
žinės,xūes ne materialiuose 
turtuose žmogailS laimė -ir • 
ramybė.

• 3. KlaiŪhiga’ yra žmogaus 
; vertybę saikuoti sulig jo ki
šenės storumų. J

L Klaidinga yra svajoti a- 
. pie nebedirbimą, tarsi nedar
bas duotų ^žmog^i laimę. i

Vieto je fu kapitalizmo sta
bukų,, vietoje tų viliugingų 
šauksmų,. ’ iš paties pragaro 
atneštų, mes, kooperato- 
riai, Dievo apreiškimą pri
siminę, -į Kristau^: mokslo 
šviesą įsižiūrėję, skelbiame • 
savo broliams ir seserims 
šias tiesas: * -

1. Visi turime, dirbti it tik 
savo darbo valsais pasitikė
ti.

2. Viši esame broliai ; todėl 
šalin nelygybės ir išnaudoji
mo dvasia,, lai gyvuoja visų, 
bendras broliškas darba^, ap
rūpinant bendrai išvien savo 
pragvveniino reikalus.

3/Mūsų' tautos gerbūvis 
reikalauja ne auginimo mili
jonierių, bet visos - tautos 
darbo žmonių gerbūvio kėli- . 
nio.-

L Žmogaus vertybę suda
ro jo protas it valia, jame e- 
sautis Dievystės atspindis, 
jojo amžinas paskyrimas. 
, Kadangi tuos dėsnius sek- 
mingiaušiai vykina koopera
cija, todeHai4gyvūoją visa* 
pasaulinis koopėračijos ju
dėjimas. Mes einame su juo 
išviom ;

'.Bet neužtenka tąi pamaty* 
ti, tai suprasti if taip šūkte- 
lėH/ Keikia dar ir darbą tm 
je apsirinktoje dirvoje pnv 
dėtu ■;•/..<- /• ■' ’ ' -

: Nilo, ko gi pradėsimo f . .
Apie lai ptą syk,
•' r<w.

jo gerųW6operatorių, 
kooperatyviškų draugijų bū
tume išgelbėję nuo žuvimo; o 
ir tie milijonai dolerių, ku
riuos, giidirsukišėme į lie- 
tiiviškas korporacijas, ‘ Ben
droves — jei tūtų buvę su
naudoti kooperatyviam. dar
bui Lietuvoje ir Čia išeivijo
je:— būtų buvusi daug dides
nė nauda ir Lietuvai ir 
mums, ypač žiūrint tolimes
nės ateities. . > . . ‘
.. Ir reikia pripažijiti, kad 
tuose nusiskundiniuose daug 
tiesos* yra. Tik ką gi gelbės 
skųgties ir dejuoti, kad ko
dėl mes visi lyg ir vėlokai su- 
siprantame. . Kaip kiekvie
nos naujai atbudusios tautos 
didžiausia vargas yra tame, 
kad jai trūksta tinkamų dar
buotojų, — taip-pat buvo (ir 
dar tėl^ra) ir^u mumis. Ką 
gelbės dejuoti, kad keli me
tai atgal mes neturėjome uo
lių kooperatorių, gerai apsi-. 
pažinusiu , su kooperacijos i- 
deja, dėsniais, taisyklėmis 
ir tt. 'Džiaųgkimės, kad 
bent, dabar jau pribręstame 
prie to didžiausio reikalo su
pratimo, kad . vienas-kitas 
mūsų tarpe atsiranda, kurie 
nuodugniau ima kooperaciją 
Minėti.. Tie ire kitiems tu- 
rėš padėti pamatyti tą pačią 
šviesą, išvysti tą patį kelią, 
kuriuo jie jau eina..

Anot lietuvių priežodžio— 
geriau vėliniu negu niekad, 
.tad ir šiuo, atveju — geriau 
kad nors dabar susigriebė
me, negu kad būtume visai 
įiesusizgriebę,'

Kad milijonus sudėjome 
išauginimui ' piranijų mūsų 
kapitalistelių, kad laukėme 
savų broliams gerbūvio iš ka
pitalistinių bankų ir bendro
vių — tai buvo mūsų klaida, 
ir labai didelę klaida. Bet

' V " ' : J - •
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važhuisiiį lapkrity į Ameriką- Čia 
■varyti prepagondos už savo tėvy
nės nęprįklausoinybę, Dieve jiems 
padėki

valstybės kūne auklėti puvan- 
čįą‘žaizdą, kuri gali Užnuodyti 
visą- organizmą, Suprantama, 
kilo vidaus kova kalėjime. Ko-; 
vofa putes mus "daugiausia iš 
komunistinio krepšio piirvais.: 
“šnipais5 ‘ ‘ provokatoriai'
‘ ‘ socialpardavikais ”paskuti
nėms dienomis , paleistos visat
ine kalėjime„paskalos, kad ‘mes, 
iš .vienos įstaigos esame gavę 
net 500 litą, kad mes valdžiai 
meilikaujame ir t. L; bandyta 
net suprovokuoti kalėjimo ad
ministraciją, kad visokiais bu
dais erzinant pastarąją iššaij- 
kus: represijų, o-paskui paskel
bus V badavimą” neva prieš

■ ' 1 * ■ f

represijas, bet iš tikrųjų, tai 
kad mums neprisidėjus prie 
panašios rūšies" <<!badavimo” 
dar sylcį apšaukus “darbinin
kų klasės pardavėjais”. Bet. 
galą gale, matydami, kad pa
naši “revoliucijos” taktika 
mažai kreipia kaip musu, taip 
ir administracijos domės, jie; 
griebėsi griežtesnio to įtikini
mo : rugpiučio 23 d. kalėjimo

• koridoriuose puolė su kumš
čiais ir peiliais atversti į taria
mąjį kelią mus ir, tik laimin- 
gar pasprukus vienam draugui 
jr pranešus administracijai ši 
pastaroji ■ .atvyko, sustabdė 
“revoliuciją” ir išgelbėjo mus 
;iuo pogromo. Bet “kovotojai” 
tuo nepasitenkino: jie iššaukė 
Valstybės (lyneją ir apskun
dė, kad mes savo tarpe susimu
šę, o jie šokę .mus skirti ir tuo
met mes “gelbėtojus” sūmu- 
šęA y.

štai, draugai, Lietuvos dar
bininkai, kurie yra (^“kovo
tojai” kurie išsijuosę siūlijaši 
jums’ būti vadais ir dėl kurių 
iš tikrųjų provokacinių darbe
lių no vienam- iš jūsų. tenka 
kentėti, p dar blogiau, kad per 
paskuiiniūesius į.Seimą ųenui- 
žą dūlį savo balsą atidavėte... 
Ką jus, Lietuvos darbninkai, 
pasakysite apie “argamien- 
tus”,' kuriuos • jūsų ; neprašyti 
vadai vartoja . įtikinti • “neti- 
kintiems”; Ką jus pasakysite 
apski i tai apte “ vadus, ’ ’ kurte 
įįįži tam - tikrą apmokėjimą par
duoda .—. ne tik savo'šalį, bet: 
Įe:; visus joje cšaneuisAdip jąją 
“kidlndainus” dmkininkųsl! ; 
R Žeimaū pasirašiusi politinių 
kaliiuų grupe. .. laiko savo ptr* 
reiga pareikšti štailcip

Neręūūdingmmums jolte mo
kesnis, kad pasakytume teisy
bę,.' kad kovotume su < paražl- 
tižinu, bailditrzmū „ir vagimis.’ 
Tai kiekvieno ■ savu g^rhlah- 
cm asmens iHitelga; ..Tuščias Osinena ir dar trys senatoriai at* mun? sulyginti motmwsu:yy»«i&

'* *'

stybinę propa^mdą ir Lietu
vos kalėjimai neteks savo-poli
tinių klientu (kostiumeriųh 
Bolševikai -visgi savo Agitaci
jos. nesustabdys, nes Trockio 
iždinėje esą juk ne vien popie
rinių, bet ir auksinių ruldiuką. 
O tai mušti komunistams labai 
viliojantis “štofas,” kaip caro 
laiku, sargybiniams baltosios 
buteliukas. Prieš tokią pagun
dą- sunku ir “tavorščiukaiiis” 
atsilaikyti. . -

MARGUMYNAI
V __ - X

z INjbftoNAI.

Sulig oficialių šaltinių, Jungti
nėse Valstybėse indijonų esama 
344,303., Pereitais metais jų pri
augo 1,144. Daugiausia jų gyve
na Oklahomos valstybėje — 119,- 
280. Dabar anglo-am'erikonaHn- 
dijontį jau nebenaikina, kaip se
niau darydavo, tik neduoda jiems 
pilnos liuosybėsl

. VOKIETIJA IR MEDVILNĖ.

Faktas, ’ kad. Vokieti ja 'pirko A- 
merikoj medvilnės (bovelnos) už 
10 milioną doieriij. daugiau, negu 
kuli kita valstybė, verčia manyti, 
kad Vokietija nėra taip biedna, 
kaip ji nuduoda. Ji taip-gi ge
riausia Amerikos-- klientė variui, 
mėsai ir Jraikuriems metalams.

FILIPINAI.

llipiiių valstybės 1924 m, biu
džetas siekiąs virš 33ūtniliouų do
lerių. t, y. tik pusantro karto di- 
dešnib už Lietuvos biudžetą 19^3

/
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JAPONIJA:

J I

«>

Japonijos užsienio ministerija 
užginčija rusų laikraščių paleistas 
paskalas, būk. ji spalio 20 d. vėl. 
pradėsianti su rusais derybas, ku
rias nutraukė rugpiūty, ‘ •

PARYŽIAUS UNIVERSTTAg.

Didžiausias Dųtopo je. ir rimčiaiv 
siltsrpasauly universitas yra Pary
žiuje; Toii mokinasi virš; 20 tuks
iančių studentų,; kurių tarpe apie 
3,500 svetimtaučių . “Lietuvės” 
Korešpondentas kalbina ir. lietu* 
vius važiuoti ten mokįnties, nes 
franeųžai esą labai svetingi ir 
nuoširdžiai svetimšaliams padedą, 
tubin tarpu kai Vokietijos u'niver- 
situose lietuvius persekioju ir ne
kenčia.- . s• t ...

. , . . _ r- .O, . . ; -

FILIPINŲ VADAI. ■ -
;; J ' ......r y

Filipinų nepriklausomybės • ko
votojai t senatą pirmininkas Mii- 
nuel Quezon, • sįiykeris Mamiel 
Rusas, buvęs špykerjs' ~ Sorgio Ią tarp-mergaičių ir visame^yve-

JI

. - ' IHDIJA. '
' \ . 'j 'U"" "•

Švcntaiiio Įiueste Benavese susį- 
iinko konfčmcįjon visą Indijos 
kraštą KdelegaūiĮ Daug svarsty* 
tą ir giučytasądūl motorą teisią ir 
sėęuilčs lygyMs.M kastą panai- 
kmimo. Jšneštii .3 rcŽGliuri jos i už- 
drausti jaunesnėms nei’ 16 alėtą 
iherftMlėiim ištekėti, skleisti moka.

.z
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žla slęjnteE eteriam* ttroa rat
ilis, karių Alučių ar faktą tei- 
singuine jtes«me. tikri. Ui ši
tuos rastus rędškeiįa nesuma 
jokios atsakomybe, todėl jų 

• autoriai prašomi čia pasirašyti 
ne sla^vąrc&ia^, bet tikromis 
savo pavatdSmis. t

Šiuoni kartu dedame “Laiaų 
. vojon Tribunon’* Vyh MfcžoiMt 
Lietuvos Gžlb, Komiteto prane- 

p Šimą amerikiečiams ir talpina
me ji netaisę, Prūsą lietuvių 
mėgiamoje, tarmėje. .

Prie šito pranelimo Šiuonf 
^t’arpu. tik tiek galėtume pasaky- 
kyli: kai'vokiečiai kaedįen grą- 

z sina Klaipėdos kraštą iš Lietu- 
vos^ atimti ir dabar neatsisako 
jo Vokietinti, tai Lietuvos val
džiai ir visuomenei reikia dėti 
didesnių ir kultūringesnių prie
monių to krašto lietuvystei, su- 

—stiprinti kol Vokietij& yr& silp- 
na ir negali prieš mus kumsties 
pakelti. įteigiant tame kraš
te -lietuvišką mokyklų (ypač 
reikia ten lietuviškos protesto- 
niškos dvasininkų seminari
jos!), privatu Klaipėdos lietu- 
yių’į'staigosir toliau remti ir

darbuotojais palaikyti.

GERB. AMERIKIEČIAMS

r<5 daug visokio vargo pasi
sekė Vyriausiam Mažosios Die- 
tuvos' Gelbėjimo Komitetai at- 
valnyti Klaipėdos Kraštą nuo 
okupantų ir priglausti prie ino^ 
tinos Lietuvos. . Bet tai tildai 
pa^šutinis išyilnyjimas, vie^ 
nok liko beveik viskas to pa
čioj tvarkoj. Vokiškoji kalba 
dar vis tebėra viešpataujančio
ji kalba, mokyklose tebėmbki- 
na vien vokiškai. Bažnyčia dar 
neatskirta nuo Prūsų ir nuo 
Karaliaučiaus konsistorijos, ji 
tebevaro -Vokietijos užvestą 
vokietinimo politiką. Kunigus 
siįumia grynus vokiečius iš Vo
kietijos į mūsų kraštą, ir jėi

š====^================

■ mums pasisekė kokį vieną ku- 
nigužį už tai tokį išsitarimą: 
“Mes po vėliava juodai-b&lta- 
raudona fhą sviętg apgąlš-jo^ 
mo,' mesJr vėl vįsą svietą ap
galėsime ir mes fr ant Klaipė- Statėte tūta & 
d o s Krašto vii pohavbsime. 
Tie, kurie šiandien Šio Klai
pėdos KrąŠto Valdonai pa
stojo, bus Ugne ir kardu ii Čion

; išvaryti ir Klaipėdos Kraštas 
vėl bus vokiškas pėr ilgus am
žius,” mes jį apkaltinome ir iš* 
varėme į vaterlandą, tūojaus, 
vos kelis menesius ten išbuvus, 
Štai, mūsų kunigužįs jau sugrį
žęs; Lietuvos valdžia savo.ma- 
lonę išrodė ir pavelyjo jam, nė 
tik vienam, bet dar ir kunįgū- 
žio tėvukui, kuris taipgi kūni- 
gužis, grįžti atgal į Klaipėdos 
Kraštą ir ten vokiškas • dūšias, 
vesti -į seūgermanų Valhalą 
(Rojų). Parašai^mt gatvių/ 
ant. iškabų, kokie buvo vokiš
ki, ir tėbyra. TMpgi reikia pa
sirūpinti mūsų broliais (“12Ū 
tūkstančių”) dar po Vokieti
jos’ okupacija tevarysiančiais;

darbai nJtebimnkai turi būti 
apmokami. Bet mums dovano- 
tus,ir atsiųstus pinigus apie 50,- 
000 litii priėmė p. Smetona, bū
damas Lietuvos įgaliotiniu 
Klaipėdoje ir juos pavedė ka
nauninkui Tumių dėl rytų val- 
nyjimo. O mes jamdiktai ma
žą dalelę nuo tų 56,000 litų te- 
g’avome. Sukilėliams sukilimo 
metn -pritrūkOL netiK .gprėįų,, 
bet ir arklių dėl gurguolių ve
žimo. Gelbėjimo- Kofoitetas 
paskolino 20,000’litų arkliams 
nupirkta. Arkite po sukilimo 
pasisavino intendentura, bet 
20;000 litų nitas fr ^^Ūūbda* 
Visi prašymai lieka ir nėra pa- 
bojamį. Dabar,* jei Gelbėjimo 
Komitete nOrėtų toliai! veik
ti, tai reikėtų' bbiit tariiauto- 
jams algas užmokėti, 0 dabhr

tai kai kurie tarnauto jai jau už 
■?' mtasBius jokio& algos 
va ir norėdami išlikti gyvi, tu
rės darbo kitur ieškoti, jį ap
leisti Gelb. Komitetą. į*igi

Į 
nrerikieČiai, gytį savo stiprią 
pagalbą dėl išvik&yjim® krtlto 
suteikę, jie ir dabar n£Sfea- 
kya savo pagelbos, idaĮrt we8 
atsiektume tai* ko atriekti troš- 
- • f- ■ .

konie, būtent kraštą sųlfete 
riftti, ir atneš pavo auką ant 
Lietuviškojo aukuro.

Su Širdingu sveikinimūr 
Vyriausis Mažosios Lietuvos 

Gelbėjimo Komitetas Klaipė- 
ir ■

, Martynas Jankus, <
- z Di rimninta ;

Jonas Vanagaitis;
Sekretorius ' į 

_ Jurgis^Iieiiarfas j____ x U 
*, Vtas tetaite

STOTOS DALfKAI

Vėd* DE1E PILYPAS 1
- *-■

Paklausykim dviejų lais- 
, vamanių pąsikalbėjiTno...

— Žinai kąr Kaulai, jau 
dabar tai' tikrai suvarysiu 
klerikalus į ožio Vagą.

*-7* Na, kuom taip, Balt
rau? Ką tokįo įdomaus su
galvojai? . 1

- -Ž Kad sugalvojau, tai su
galvojau. Tik klausyk, ką 
.parašiau: “Kuomet mes tau
tininkai dėjome tisas pas
tangas, kad išgauti Lietuvai 
laisve; kuomet visąjurta de- 
jome ant tėvynes aukuro, 
klerikalai stiprino savo pozi- 
cijas, kad tik Lietuvą paver
gus savo partijos reikalams 
ir įvedus ten polių bajudžia- 

savo pastangomis 
^sigijomev^ 

didžiai gerbiamą p. Vileišį 
kurs suorganizavj labai nam 
dingą irf patrijotingą Pilie
čių Sąjungą, kurią p. Čar
neckis suardė. Taigi mato
te, kad mes statėmp o kleri
kalai griovė. . Sugriovę tau-, 
tininkųx partij ą, klerikalai 
Lietuvoje užVede savo val
džią ir mes, tautos žįdinys ir 

. Šalies vienintelė inteligenti
ja, esame priversti nešti sun- 

1 kų klerikalų jungą. Ar susi
lauksim kada liors 'sąžinės 
laisvės, ar nuversim nępa-. 
kenčiamą kunigų jungą?”'

, ,Q ką, negerai parašyta ? 4 
— Gerai, tai gerai, Balt

rumi, bet jau tą patį esu skai
tęs kiekvienam mūsų laikraš
ty ir tai J?o kelioliką sykių. 
Nubodo. Ar ką naujo neiš- 

' galvotum? Žinai, kasdieną 
sriaubti tą pačią putrą nusi
bosta,. o čia dagi putra sų 
rūgščiais kopūstais. Čia no
rima iškoneveikti klerikalus, 
o nematoma, kad jie Čia kaip 
tik išgirti, gi iš tautimųkų 
padaryta: “monkės.” 

—.Kaip? K6kfu būdu?! 
Tu nuolatos tik kritikuoji. 
Rodos būtų sarmata girti' 
priešą, ir'* niekinti saviškį.

— Taigi, Baitruti, tu kaip 
tik tą darai. Tik pažiūrėk. 
Sakai, kad klerikalai stipri- 

K no savo pozicijas. O mes ar 
■ nemėginome jų sustiprinti?' 
H Gal sakyąi, kad mes nepri- 
II valome garsinti savo plianų/ 

bet ar manai, kad klerikalai 
s jų nė tiek nesuprantą, kad 

mes savo fondais visų pirmą 
stiprinom savo pozicijas ir 
stengėmės užvesti savo^val
džią Lietuvoj ? Jeigu stipri- 
nom ir nesustiprinom, tai e- 
Same mulkiai. O jeigu ne 
mėginom stiprinti, tai taip* 
gi esame mulkiai. Ar šiaip 

■, imsi, ar taip, vis išeina ne- 
gerai. Antra vertus, jėi mes 

“esame tautos židinys/ir inte
ligentija, tai kokių galų esą- 

j me priversti nešti klerikalų 
jungą ?.’ Negalime_pasakyti, 

• kad klerikalai,varu mus prk 
. vertę t'empS jų jungą,“ neš

tame ‘ dalyke* ginkliiotų susi- 
rėminių nebuvo. Reišl&u 

- kleriMai ” gudrumu’ murūs 
. .užmėtė savo jungų* Novoms 

• tauroms darosi išvada, kad
•• ■. ■ •! . ,

; t ir čia mes'esame mulkiai. Jęi 
taip, tai kam, po plynių, va
dinti savę tautos žydimu ir

i

f

inteligentija? Sakau, Balt
ruk,. kad tąkie straipsniai*|J 
daugiau mu^pažemina, negu] 
iškelia. . < j

— Kalbi
kalas. . [mio košmos, įnosiai atsako.
,J!lg? Fa to- W ( ); Tad Wihūsi
kie gudrus kaip juos čia ta- L. rausvaa medines igkgMs 
p.ese.1, tm'fotepalygnmiaST ^ j^ pa(te6viem 
man gėdos ne daro JėW man, kifaj šabui. AŠ

— Klausyk, Kaulai, as ta- pagifirė;jap. į lekšt/su kinni- 
^snepulta.. An-taknebu- net vi kaill-
yai ispgzudiesar_nepasiW Kilmįsas dvoks will kolda 

<,7.22 SS£?Xk "■*’ 

lig tavęs’ išeind, kad išpažin-į. 
tis išmokina logikos, 
brolau,, išpažinties nebuvau, | 
bet ar ištiesų tu nematai sa-| 

šių? Parašyk ką naujo.

Tąsa y 
-Klausiu toliau, kumis 

t .džiakse bar ((yra gero kurni- 
kaip koks neri’Įso) ? sen«kirgižė, keldamos

*

■ Jf

\

, *

- I visą lėkštę plūduriavo. Bet 
[nuo duotos dpvanos negalė-

’ Į jau atsisakyti, nes tuomi šei
mininkę paniekinčiau. ' Už-

- __pmėrkas,nkis r jšgšrįa^visa
Įkumiso lėkštę; Šabas dar pa-

siiLj jrąrasjYJi kh, iičiiLJU. v- > v. , ' . *. . v- n . vįprašė antros, as jau daugiau— Ar gi as gudresnis už r , ’ v .&n .. rite -r T>.. nebenoreiau, nes nuo pirmos musų redaktorius? Juk liete. v.- ■ . x ■■ , , ; ,. v rlekstes pasidare .net kartuvisuomet tą pati rašo. L .* bumoie
- Taigi čia if visasĮ var- už jnHos bil.

gas. Nestebėtina, -tad. ne- teb| prasivėrė durys,
šam klerikalų jnfe*. Ir ne- &
įsrofle, M grėit 
sįriatysune. _ ... |žįaaĮS, Jti #tsei visai miog^,'

apsivilkęs tik plačiomis, kaip 
;• dumplėmis, kelnėįnigj kitas 
J pusamžio vyras, žemas, sto-
> ras, šk reta juoda barzdele, 
uapsiįaisęs keleiviškai,.su- pla-
> čia? žiėmibe“ kępufe, * šfkšni- 
I. niu 'diržu susijuosęs, .ranko- 
} jė nešinųsbotagą.’ Pasisvei- 
!Ikinęs su bai (šeimininkas),
> I atsisėdo ant košmos; jam ir
ti gi padavė senė kirgize kumi-

y _

IS. BOSTONO Į LIETUVĄ 
. PER LIVERPOOL ’ 

Ant Naujų,. Didelių, Puikių |
Aliejų Varomų Laivų: į
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SAMARIA . <. F.............Ūapkflto 6 |
ĄUSpNTA .Gruodži'o 8 j

Greitas 'patarnavimas į Lietuva į 
ir *! visas Baltijos valstijas. Pui- f 
klos vietos, .geras valgis. |

Taipgi iŠ New Yorko, ypatiškai f 
prižiurta kelionė į Lietuvą, ir vi- Ę 
sas Baltijos valstijas kas utar- g 
nlnkg .ant trijų mariu milžinų, 5 
šu persėdimu Southamptone' < 

j^FAVUETANIA, AQUITANIaJ 
J BERENGARIA. į
j Taip-gFvfeguliai’iuI išplaukimai t 
i .tiesiai į ftąmburgf^ut naujų alte* į 
) jumi kūrinančiu laivų. 3 klesa. į ( 
’ Piliavą $106.50), .(į Hamburgu f 
J S109.50i Karės taksų $5.00.
) CUNARD piniginiai orderiai i§- į 
| mokami Lietuvoj, greitai, užtik- ( 
j tintai, getai. - ,•
i Dėl informacijų kreipkitės prie ( 
| vietinio agento arba į ' • j 
į THE CUNARD STEAM SHĮP i 

COMPAnY LtM-ITED į
3CUNARD LINE,. p 
1126 Statė Sreet,

Boston, Mass.

so lėkštę. Jaunasis girgizu- 
kas pasiliko bestovįs prie du
rų. ir smailiai žiūrėjo tai į 
Šabą, Svetys rimtai kalbėjo
si su bai. šabas tuo tarpu pa
prašė senes kirgizės užvirin
ti virdulį. Sene pasitaisė' 
sau ant galvos baltą skepe
tą, katra buvo kiek nusmu
kus jai ant akhp Ji nebuvo 
nei kiek panaši į Europos' 
moterį.’ Veidas gelsvas su 
daugelraukšliųrkaldojeir 
paakyse, ' mina rūstį > net 
kiek atrodė barbariška, ma
tytu gyvenimo sąlygos apliko 
žymę senes veide.’ grabu
žiai nuskurę, sulopyti, su?

• _,ajy . , ♦ -X 1 *_>  T, 1

Skepeta buvus kada tai bal
ta,- bet dabar visai panaši į 
autą. Galva aprišta skepeta 
sul ig rytų tautų mada. Kuo 
kaktos, iki pažiaunių skepeta 
aptempta, į užpakalį nusilei
dus ilgu sparną.,- . ■ ,

. Dvi jaunos kirgizės, sėdė
jusios visą laiką ant koštuos, 
sušnekėjo kąžin ką tarpe sa
vęs, abidvi atsikėlusios, išė
jo iš jurtos. Jos visai kitaip 
atrodė. Veidai gan švelnūs,, 
bet nevisai linksmi. --Jų-drar 
panos švaresnės, netaip su
driskusios, abi vienplaukės, 
su/ilgOmiš kasomis supinto
mis į bizą ant nugaros.

Vaivoras.
1 • * « •'*

( Bus daugiau

;
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EKZEMA.
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oiTi>>uif jJiodC
Slapioji. Didesnis ar mąžes- . 
nis odos plotas esti apimtas pa
raudimu, apklotas šašais, žie
vėmis, kartais žaizdomis j^skau- ? 
damas vietas labai niežtį de
gina. Sunkiai gydoma, įkiri 
liga. Be gydyto j neap&ie^si.

• • " v

v«

J

... Oda ir akių baltymai pagels
ta, šlapumas esti tamsiai žals
vas. Tai daugių daugiausia 
mio' kepenų ligos.

. Lengvesniais atsitikimais 
geltligė praeina, jei sureguliuo
ji-valgį, prisižiūri kad rida
mai valytei prideramai- Bet 
paprastai ligd ilga1 ir be. gydy- 
tojo neapseinama. > ’ 1

Dr. J. d Landžius.
\ . .X

“ Kaip tu SūnČo, ’f tarė Don Kichotas, “ne- “ifan rodos tu Sąnčo labai bijai. ” 
išmaningiai kalbi. Aš\uriu eiti karžygio parei-1 • ' ^laip ponuli,,” atsake Sančo, o iš ko dabar 
gas ir nie.Įsas nuo to manęs nesulaikys. Taigi pa- matau kad ds labiau bijau, negu pirma?” 
veržk paprūgą ir likis čia, o aš grįšiu netrukus' _
gyvas ar negyvas. ” ... * gu pirma,” ta^ė Don Kichotas.* , ■ •- j *• • . a-* { Wr

Sančo matydamas, kad pono neperkalbėS' . _.
ėmėsi veržti Rozinanto paprugą, bet tuo»paf lai- mano kalte, o Jūsų Malonybės, kurs tokiu nepa
iku pasilenkęs supančiojo Rozinantą. Tą pada- togiu laiku įvedei į tokią baisią vietą.”t ’■ £ Į. ■ ,į _ _ ___ V'j_. ,'9 J . ** *1""\ *

ręs Sančo siisūl^): “Vaje, vaje, ponuli; Die 
vas mane išklausė. RozinantasnegąlL'bėgti. -Jei 
užsispirsi ir vafty^L jį, taį eisi prieš dangaus žiūrėk, lm& toliau būtum valyvėsnisjr dhU- 
duodamą įspėjimą.’• . V '

Don Kichotas pabandė pavaryti Roziuantą. 
Tas ėhiė šokūoti. Nustebo Dbn Kichotas ir nu
tarė liktis iki ims aušti, arba iki Rozinaiitas ga-.

' Kadangi Roziiiantas negali paeiti,” «hotas U. PaS« lt2’ §'ewJ ŽCIlkb} ixi susijusio.
Kai buvo tiek prašvitę, kad matėsi artimieji 
•daMaiį. taf Doii Kichotas pamanė^ kad lilrimas 
jau ibidžia jam leistis toliau. Tada įsnauja pri’ 
minęs Saūčiiį' apie savo būsimą avantiūrą, leido- 
Si į tą piisęj is kur girdėjosi vandens eiųrlenimaĖ $ 
ir keistas teškėjimas. Sančo pilnas baimės se
kė paskui.' .Išėję įš krūmų, iūejo į JaKf pievą 
apliptą kalneliais. Pakalnėse pasimatė kašte* 
lis ir upelis. Daįirodė, kad iš to kaįmeiimeio 
keisti garsai* Dbn Kichotas atsidhvūsavo panos ’ 
fiulcinejps globai ir męlįle stiprinti jo jėgas ši
toje bttisioja kovoje. Neužmiršo atsidusti' ifc į 
Dievą. dar pusvalandį visa paslaptis pa« 
sirodė, kaip ant delno. Sai besą šeši ūdlvėliai, 
knidų patĮkšnojimai taip išgąsdino Sančo ir t^p į 
sujaudino jo poną. Don Kichotas pamatęs nnh 

it' stabo ištiktas, , pa* į
Žvėlgęš4 savo poną pamatė, kad jisai susigėM* 
nęs. jfen Kibhūte pažvelgė į Sančo ir pamatė, ; 
įtad jo tadki išsipūtę ir kad jis pagateąs ju# i 
kais pasjėiBtL Kiuris sykius Sančo būva mte ) 
rąjninęS ir keturis sy@.us jmn grįžo notas nte* ; 
jimkti iš visos šiWesu Tas taip supykino Don ? 
ICiehotą, kad jlčin taip tvojo jam pėr nugarą, F 
kad jęi per galvąJMp būtų tvojęs, tai nebūt a^i- Į 
kėjį Saiičui ąpįe gubernatojpjūvimą ąafoi. rū- .
pintis, “iteuiį, prisipažįstu, kadne vietoj aš ; 
juokavau,” tačiRančo atsiprašydamas. j

« (Bus daugiau) ? J
* j - • i-.

Yiu_
L>'

f

“U-gi iš to kad tu dabar labiau smirdi, nė-

“Gal ir taip,'” ajsakė Santa “tečiaii tai ne
į . < (Tęsinys) J
M f « ■

f ries puses garsas eina. Tylumo j e beklausydami 
r išgirdo kitą, nepaprastą, negirdėtą garsą. Gir- 
J dėjosi it retežių tarškėjimas ir kartu regulei'įš- 
I kas tauškėjimas. Toksai nakties tylumoje nesu- 
į|įprantamas tarškėjimas ir tauškėjimas “galėjo 

įkiekvienam baimes įvaryti; tik nė Don Kicho
to rūšies vyrui. Kaip minėta, naktis buvo tam
si, o mūsų didvyriai buvo krūmudtoj pievoj. 

| Vėjeliui pučiant, šlamėjo lapai.. Aušra dar to
li buvo. Be to vieta nežinoma. Don Kichotas 
nei kiek .dvasioje nupuldamas, užsižerge ant Ro?

• Į zinanto, prisidengė skydu, nusitvėrė jėtį ir tarė 
|savo skydimnkui: “Brangus Sačo, žinok, jog 
Dievo valia aš gimęs geležiniame amžiuje ir .esu: 

I k I V ft f n R T Ė Q pkirtas atsteigti Auksinį amžių. AŠ esir didiems 
U ft Į t U K U n I E O I darbams- ir prašmatnoms avantiūroms užgimęs. 

JŪSŲ GIMINĖMS LIET^OJE kfall iemfa atstėigfi kąrž}>gių-klajūnų ordėną.
— p e r —- Įgavo didvyriškais darbais aš viršysiu visus is-

BeęiueNą torijbs karžygius* Ištikimąsis tarne, temyknąk-
tanisj,- keistu tylį, Japij Mojimą lt tifos 

nežiiiomus;'baisius gaTsife, kurie Sare įspūdį it 
NORTHGERMAN LLO YD vanduo pultųnuo mėnulio kalnų. Šitokiose apys- 

102 Sto Boštos, tessi to vose ar pats karo ’dteuįiak Kovas būtų baimės
' " apinitass ;Tc®au iptmšitokios apystdvos tik drą

sos piiduOdą. .Davei’žk; SąiiČo, Bozhianto pa- 
pTūgą ir aštashtos dųrbaų, -Der tris taftas čia 

; manęs data o jei nesulauksi,, tai žinosi, .laid as 
- , būsiu ržuvęs* Tadą_galūsį giįžti sau įmmoft* ” - 
j Sančo, * išgirdęs tokius, i^ono žodžifts,; ■ apsi* 
[pylė pšaromįs* “Bbmūį” tarū jšmta aš ftesu- 
prantū, kojel iamųtaį reikėtų leistis Į “šių avan- 
tiųTą Dabar juk naktis, niekas mus nemato* 
.Mes 1 ii* votėta
būti negerus D*is dienas, negu dąbar _• leistis į 

; avantiūrą* -Mus dabar niekas nemato .ir niekas 
mepalaikys nius bailiais. JįąM dųMr sau kil$ą 
ant kaklo nerti* Kam čia. Dievą gundyti. - f

BIZNIERIAI, GARSINKITĖŠ 
/ “DARBININKE.”

. /-i
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. , “Prašau tavęs SanČO,” tarė Don Kichote
užsiėmęs įiofeį, “paeik tu keletą žingsnių toliau.

giau manė gerbtum.” z te .
Bet tuo fetrpu Sančo pastebėjo rytuose 

relę Tai jis atsargiai išpančiojo'Roži-
nantą*. Tasai pajutęs laisvu, sutrypė. DbnKi-

lės eiti. (i\
tarė Don Kichotas,, “tai priseinaTūkuruoti.”

Pasitaikė taip kad briaukmnt tanbs Sančo 
Pauža pasijuto bėgąs su bėda. Ar tai dėlto kad 
jis privalgę vidurhis liuostiojančios mėsės ai? tai 
;bu.vo nafuralis gamtos pareikalaviinasį bet San
čo užsimanė to, ko Mte už jįmėgMėjo atlikti*' 
TečitŲi jis bitvo taip , baimės apimtas, įsad nė* 
drįso nuo Roisiftanto Šono nei žingsnio pasitrauk
ti, Atidėti reikalą irgi nebuvo galinia* Taig -ry
tai pasielgti geriausia kaip< aplinkybės leido. 
O’padaiū Štai ką: jis pasiliūosAvo tiesiąją ranka, 
kuria laikėsi balno, ir atsegė sprąstį. Kelnes 
mūteo mit letenų. Po to pakėlęs^ marš^ąittS, 
atstatė dugtaę. Ętet čia tai ta pMdžia* Svar-*: 
biūusia Itaip Čia atlikti reikalas be jokio gamino* 
Kad to atsiekus pirmiausia suteta dantis, pa^ 
sfiuį‘pakėlė pėžtejy trauke į save talpą kiek 
tik galėjo* -Bet nežiūrint į visas pastangas pilvū 
gale jomarkas pasigirdo* Don Kichotas migir- 
dęš.tai klausė: •• - . • ... ’

. ^Kas Čiata garsmas ŠūiiČd t** J
z VM nežinau,/ponulį*1 atkaks "Santa Aš 

spėju,rįir nebus Čia kokia nauja avantitoi*^
Tub\ tarpu dar BanČo turėjo išbaigfį ir tas 

jo laimei labai jgęrid be gtu^mm^ą^ko;
..TeČiaiiDmi Kibhota tūęėju įietik gorį kiaii^ 
betur uoslę* IČaip tik^ąrai pakilo aųgštyn, 

tai jie* pasiekė, jo,-uosį. .Pažįstamą nemtapų 
■/‘'kvapsnį gavęs nosin, * Don .Kichotas prabilo:

PAIN-EKPELLERIS
.KJMSPAGELBES!

Ktįottiįrt UaUkitiinaBi Paift.&peiltf i<i> 
jį#||albt)«f ■ Statiiamai greitai

. lima-ir hOBniagūtaal 
^-.piaiiykstA.- sir 

'pirmu niy-iJlttklitaU 
reumuti^ko BkluB- 
smo, jįernia kratau- 

hk'K v' čios nė uralgi^otĮ.liuti* 
KlėttUelo ir ricclaft. 
w 'į krlivęi- išttC'iįų 

; dirglia, tnoju.uk na* 
Iširkite Šito galin- 

. , go k patikėtino fki-
tajTdaįo Ilfiliferaio ir ju&tai iSkih. 
kito ’ĮmtuflMtttMr vietas, Vikrute 
Puiit’Brpellėrls ttamusiilNKAllO 
V»i«usionkli.’ Visi kiti yra pa- 
mfgadiiojftiyd*. Kaina 35c. ir 7Q»* 
aptlekogo arba it*

r. AD. RICHTER d CO., . 
104-114 SmA 4lkŠt., BrooMyn* N. T.
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BOSTON 
CONSOMDA^D | 

. gas co.

klausia ar butą reikalingą iš
leisti ”Don Kichotą.” veikalu 
kuris dabai* eina per “ Darbi-

kuopa, 
gausiu

REIKALINGAS ZOKRISTI- 
J0NA8'

Nilo 1-ūs d. lapkričio Šių 1023 m. 
raikai Ingas zokrlst 1 joim-jiinltorhlR 
prie švč. Panelės Apreiškimo bažny
čios, Brooklyn, N; V. Darbai: var
pus ant pamaldų paskambinti, baž
nyčią, mokyklą Ir salygatves Sva
riai užlaikyti ir pečius (boilerius) 
kūrenti. Nevedusiai yra kambarys, 
mokykloje, ■ Kteipkitšs Šiuo antra* 
iu:

’ miv. n.- .t. veikus,
259 Nortli Flftn S t, Brooklyn, N. T.

“GAS IS^BOSTON^kPŪEČ

Į IR IŠ LIETUVOS ANT 
SU V. VALST. VALDŽIOS ‘ 

LAIVŲ.
.Tąs keliaukit sma
giai po priežiūrą g. 
V- Valdžios. Greiti 

, laivai pultais vai- 
glal; dideli kamblį* 

, vial, skirtingi kam* 
bariai poroms arba 
patogumai nega- 
šeimynoms' visokį

_ . V » . • ■■ •

Išplaukimai 2,kartu kas savaitė į 
Bremen’ą ir kitus poetus.

S. S, Preą. Roosevelt,.,,Spal. 23 
B. Brėš* Hardlng.,,...SptiL 27

P)-ts. FJllmorjfe^-Xąj)k2-3_ _

S.
•S, >S. Pieš. Affffur,.....___ _ _
S. S. Geo. iVasliington, ^Gruod. 18 
Dėl lipiną it informacijų rašykit: 

UNITED-STATĖS LINKS
75 Stute St., ‘ Boston, Mass,. 
Jakuliai agentai visuose miestuose

Valdantieji Operatoriai dėl 
UNi'fEo Statės Shippino BoauD'

•. _________
lite gaut daugiau už jūsų pinigus.

Bremen’ą ir kitus portus. ’
S. S, Preą. Roosevelt,,,.Spal, 23
S. S. PreSf Hardlng.,,.. .Spal, 27 
7Sr -Sr Pues^ FJllmoa&^ELąpk^.3 _
S. S. Leviatlinn... Lupk. 10 ■

54. America .„..No-r, 13
t..GruOd.’5

HUDSON.MASS.
, Prakalbos.

K D. K. S, vietotr56 kuopa įjem 
gia prakalbas. Jos bus pĮBtnyčiė-- 
je spaliu 19 d. St. James Hali, 27 
Main S t., Hudson. Prasidės 7 :30 
vai. vakare.

Kalbėtojumi bus L. D. K. S. 
dntro pirmininkas Dr.‘ Pakštas. 
Taigi kviečiami visi/kaip nariai, 
taip ir pašaliečiai knoskaitlingiau- 
šia dalyvauti,

Kviečia visus *
; - - ■ L. D. K, s, Kuopa.

. Pasakyk Gazo Agentui ■ 

’___  _ parodyti Jums_ __ - .

”IWANTU“gerą 
GAZINĮ PROSĄ 
Erosija į abi pusi vienodai lengvai;
.Visada-karštis Vienodas, 
prosijimci išlaidos 3c.

?

r

•? L. D. K. S. N> A. APSKRIČIO 
PROTOKOLAS.

». . L. D. K. S. N. A. apskričio 
* ekstra suvažiavimas įvyko 
r.1923‘in, rugsėjo 30 d, Šv.- Ręko 

? lietuviu parapijos“ salėje, ' 20 
..WeWėFSt.y Montello', Mass.

Suvažiavimą atidarė 1:30 
' vai po pietij &L M. Kainąnd'u-: 

; lis, apskričio, pirmininkas. Mal- 
' dą atkalbėjo kun, A, Tamoliii- 

nas.
Delegatu prisiuntė sekančios 

kuopos:-“-
1 kp, So, Boston, Mass. : Pra-_ 

ims Gudas, Andrius Zaleekas,
L Kazimieras Kiškis.

2 kp. Montello, Mass.: Aliko- 
las AbraeinskaSj Juozas Trai-

! navičiusr Petras Jankaitis. Ka- ■ *. . . ■
.’jriimei‘a^JBeIe(icas4_Julius_Bą-. 
ronas, Marijona Čiužienė.

3 kp. Norv/ood, Mass,: Pra
nas Kuras, Barbora Adomai
tienė, ApoHonija StašaiČiutė, 
Klem. Spirulavičins.

Cambridge, Mass.: 
Vincas
inas, Juozas V. Smilgis, Vla
das Jakas. Viso 17 delegatą" 
atstovauja 4 kuopas.

Posėdžiu vedimas vienbal- 
šiai pavesta esamai apskričio 
valdybai. Neprihuvus s vice
pirmininkei p-lei M. Žukaus- 

. kaitei, pirmsėdžio •pagolbinin- 
. kii išrinktas V. širka, maršal
ka K. Pelieckas. Mandatą, 
inešiimi. ir skundu komisijon iš- 

■ ' rinkta: <4. Kašėtaitė, A, Stašąj- 
I •čiutėj B.. Adomaitienė.

1) Skaitytas protokolas iš 
J pereito ■ suvažiavimo,’ kuris 
f vienbalsiai priimtas. 
| 2) M. M. Kamandulis išdavė
B raportą iš buvusio L. D. S. 8-to 
F seimo, kuris įvyko brželio 26 ir 
į 27 dd: 1-923-m? Nedariu, N. J: 

£ Raportas ’ priimtas. Antras 
atstovas. kun. Jonas Švagždys 

/ suvalžiaviman nepribuvo ir jo- 
f ldo raporto'neprisiuntė, nes jo 
■į ’ nebuvo tuoni laiku Montelloj, 
, tad jo raportas paliktas sekan- 
> čiam suvažiavimui.

3) Skaitytas laiškas nuo L. 
D‘. S. 7-tos kuopos AViOrcester. 
Mass. kuriame pareiškiama 
jog, toliaus nemanoma prigulė
ti' prie -apskričio. Laiškas ap
svarstyta ir nutarta parašyti

K atsakymas; tą darbą atlikti iš
rinkta komisija, į kurią inėjo 
Mykolas Abračinskas, Myko
las M. Kamandulis- ir Juozas 
V. Smilgys;

4) .Pr. Gudas pranešė apie 
steigimą. Massaehusetts valsti
joje. lietuvių kredito unijos. Pa
sirodė, kad jau darotni atatin
kami žingsniai. Pranešimas 
užgirta ir komisijai palikta to
lintis varyti tą darbą. ’

ū) Seka raportai: Apskričio 
valdybos pirm. M. M. Kainam 
dūlio, raštininko J. M S’milgio 
it* i/dininko V. Jako. Visi dir
bę kiek'aplinkybės jiems leulA

6) Organizatoriai M. M. Kįv’ 
mandulis ir J, Jąskelėvič’ius 

/praneša, kad jie prirašė kelis 
naujus narius ir užrašė kelis 

z.p “Darbininkui” skaitytojus. Ją 
raportai priimti. *

• 7) Rezoliuciją komisija- pra
neša, kad ne ant, visą inatida-

: tą yra dvasios. vadą par-ašai. 
Delegatams pAsiaiškintis“ dėl 
kokią 'priežasčių nėra tą para
šą/jie tapo priimti ir nutarta, 

. kad totai turėtą būti tlvasios 
vadą parašai, išskiriant tik tas 

* kuopas, kaine dvasios vaito 
nėra. , /

s Įnešimai:
* 8) i-hia *kp. pieša, kad" ap-

K

■

■>.
t ■
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skritys pasirūpintu - surengti 
L. D; K. Si centro pirim K. 
Pakštui K A. prakalbą marš
rutą. ..

84a kp, kad taip-gi aplan
kytu ir Maine valstiją, (ypaė 
tąsi kolonijas, kur,dar nėra L. 
D« K. Sr kuop;. įnešimas pri- 
mtas ir paliktas valdybai, kad 
susižinotą, su kuopomis dėl 
maršruto 'dieną.» U ■ r »

, 9) 1-mą kp. įneša kad apskri
tis nupirktu nors 10 L, D. K. S. 
šėrą; įnešimas priimtas ir nu- 
;hrte pirkti 26 Šėtą. •

10) 84a kp, pageidauja, kad 
L. D. K. S. 'N. A. apskričio 
riekvięnaš narys stengtųsi įsi
gyti nors po vieną L, I). K. S. 
serą, Įnešimas užgirtas. ’ ■

11) 1-ma kp. įneša, kad aps
kritys turi pasirūpinti išvažia
vimo surengimu sekančią va
sarą ir kad tuomi. pradėtą ank- 
l^ūrrupihties:~surasti “ rinka
mą vietą ir -iš anksto, rengties, 
kad daugiau garsintu priimtas 
nešimas ir išrinkta komisija 
tą darbą varyti.. Komisijon į- 
ėjo sekančios ypatos: K, Kiš
kis, M. M. Kaniauclulis, A. 
"Stasaunr^^

12) 84a ^kp, įneša, kad 
‘ ‘ Darbininkas’ ’ nebūtą siunti
nėjamas tiems nariams, kuriu 
mokesčiai yra užsivlUię; po iš
sikalbėjimo nutarta pasakyti 
žodžiu centro rast., kad dau
giau tuomi rūpintus, o ypač 
kuopą raštininkai turėtą šiuo 
reikalu susidomėti. ’ .

J 
. 13) 8 kp., kad centras išleis
tą kokį nors. daiktą ant tįkie- 
ttf ir padarytą vają nevien N. 
A., bet kad teiktųsi išsiuntinė
ti visoms L.. DJK. S. kuopomis. 
Įnešimas primtaš ir palikta 
valdybai,' kad pasitartą su cen
tru.

14) 8-ta.kp.; kad ‘ ‘ Darbinin
kas” stengtųsi vengti stambiii 
klaidą. Įnešimas priimtas ir Viso išmokėta 
nąt.arta kad valdyba raštu pra- .Buvo ........ 
neštą redakcijai.

15 84a kp. 
stengtųsi pritraukti -prie apsk; 
visas.L. D. K. S. kuopas gyvuo
jančias Naujoje, Anglijoje. Tai 
palikta Dr. K. Pakštui pri
traukti neprigulinčias prie ap
skričio per savo prakalbas.

16) 2-ra kp. : kad apskritys 
paragintą redakciją, kad “Dar- M. Kamandulis, apskričio, pir- 
bininką” išleistą laiku. (“D- mininkas 5 vak vakare* Maldą 
ltes” išeina laiku, tik paštas atkalbėjo kun. A. Tamoliūnas. 
suvėlina persiuntimą. Red.).

^17) Redaktorius Fr. Guda?

■fia»ianHaMBiaw

| . SKAUDANČIOMS AKIMS
1 gtaulok kastllen Murinę. Ji atnaujina 

žiurčjiniij. ir ptulnro tvarias, gražias
- šauiii \\ 

t

Soiaby att 
Eu jrugUHls

Murinto Cb.. B !?■■* Ohio Si.. Chi<tii>tto

- f - ' t*' a . ,

įlinką.” Po-trumpo aptarimo, 
nutarta kuopą atsiklausti..

18) Kutarta (pasiusti užuo
jautą gerb. kun, P. Kėiąėšiui. 
su auka $41X00 dovaną už. jo 
pasidarbavimą dėl L. D. K. S. 
vasaros pietų. Taip-gi nutartu 
pasnjsti 5 dol. kad gerk, kun, 
F. Kemėšis: atlaikytą šv* ‘Inu 
šiits idant Dievas duotą dvasią 
šventą jojo atkakliems prie
šams.

*19) Srivažiavimas išreiškė 
gausiu delnu plojimu padėką 
gerb. kun. A. Tamoliūnui už jo 
bendradarbiavimą. . Prie tos 
progos kun. A. Tam’oliiinas pa
sakė ‘ pritaikintą suvažiavimui 
prakalbėlę, linkėdamas geriau
sios kloties.
- 20) Panelė O. Kašėtaitė už- 

kvieči.a delegatus bei delegates 
į Makarienę, kurią surengė vie
tinė L. D. K. B.* 2-ra 
Užkvietinias priimtas 
delną plojimu.

Kasos Stovis,

MONTELLO, MASS.

Pas Moiitellos sandariočhis minu 
šalnas madoj, . Priežodis sako ; 
kokis . protas, tekis ir- darbas, 
Montello’s sanclarideiai kada, laiko 
kokius sttsirinlomns, tai visuomet 
pradeda su stikleliu ir taip anie 
turi Čionai tokią madą,' kad be 
munšaino nei iš vietos. Kad kada 
užsiprašo koldą marš ypatą ant sa- 
vo-susirmkimą,--tax.piimia[isiaTia- 
stato kvortą ir- pusėtiną stiklą' 
kožnam vienam. Vis-gi reikėtų 
turėt supratimas. Ar pribuvęs 
svetys “juzitia” -tą gėrimą ar ne. 
Reikėtų paklaust o ne stačiai-pri
pylus ir liept gert, čionai pasiro
do kad. nėra supratimo. Iš paša- 

kad sandarie-
apskričio pinigu’yra.. .$110.84 
L. B. P. bonas ..... 100.00 
Metine diiokle 1-mos kp.

iš So..Boston, Mass... 4.00
/

*v
J

Viso kartu .^$214.84
. / z- Išmokėta:

Kun. F, Kemešiui dova
ną. ...•...,...-.»...

Už sugaištą laiką ir ke
liones lėšos į L. D. S.
seimą Newark, N. J. ■ 
MeM. Kamanduljui..

Kelionės lėšos į apskri
čio’ suvažiavimą rast.
J. V. Smilgiui.

Keliones lėšos į apskr. 
suvažiavimąiizjdinin-

.kui V. .Takui .......

45.00

40.00

■. K 1.50

4

V

: ' . A ’ ‘ ; - >

1.50

e. r

< k •:
... ■ , • Išmokėta _____ __
kad apskritys Lieka kasoje .

L. L. P. bonas .

«

* •■ •••

.. 88.00

... ■ 214.84
. 88.00

... 26.84

... lOO^OO

Viso $126.84
22) Sekančiam .suvažiavimui; 

vietą surasti palikta apskričio 
esamai valdybai.
■ 23) Suvažiavimą uždare M.

Pirm. M. M. Kamandulis, 
•Rašt J. V. Smilgis.

ciai patys nm pamažgoin’SMm’gal- 
vas apkvaitinę turi ir nori kitą to
kias padaryt. ‘ Aš manau, kad su 
blaivia galva ant sandarieČią susi- 
rinkimą nesilankys.’ Kitą kartą 
bus parašyta Dėdei Pilypui. Gal 
anas ką patars sandarieeiams kaip 
pąnaikyt tas paprotys. Kežnoj li
goj reikia gydytojo taip, ir Čionai 
reikėtų sandariečiams - patarėjo, 
kad bė munšaino viskas geriau ga
lima nuveiki. Ex-Lietuvi3..

I

t

GERBIAMIEMOTr
KLEBONAMS

Turime “Uždūšinei Dienai” 
kopertėlią su ląkštukąis. Ku
rie norėtumėte^ tai malonėkite 
pasiskubinti su užsakymais, 

“DARBININKAS”
366 W, Broadway, 

South Boston, Mass.*
.................  --•-■Ma... ■■ r ■ 1 -vlM'1 ■■■ ~

KUN. P. KANČIUKO 
ANTRA8A8.

Nuo šio laiko mano pastovu? 
antrašas bus; 129 So. Jąrdin St., 
Shenandoah, Pa, *

Su tikrapagarba, - .

. < , Kun. P/ Kaščiukas,
Šv. Kaz. Dr-jos Kaune, Generą- 

lis Įgaliotinis Amerikoje*

DR. L J. GORMAN
. (GUMAUSKA8)

DANTISTAS

Tel. Broėkton 5112—W.

(Kampas Brond Street)’
705Malu St., Montello, Masi.

Onao Vaiamdo«: . P
Hllali iki 9 vaL Po pietą nlfl I—A 

Vakarali ntto 6 Iki 9, :
SM lmdway, lo, Borfoi. !

Bd,Boatott 270 i 
J. MACDONEIL, M. D.

I
. ._____ TeL 8o. Roiton B28 !
LlHUVYB DANTISTAS i

DR. M. V.CASPER

Mao 10 liti 12:30 rįte lr naa X.*iQ 
_ 1H f Ir nuo 6:801H 0 r, Tak. 

OfLum aidarytaa inbatoa gaimgafa 
Ir nėdOilomla,

(KASPARAVIČIUS)' 
LaHdnM perkalė oflaą po M* 

425 BJKUWAY,So«BoflToi!rltJlAM.
1C lietą Scrath Bostoaa

Savaites

■J

AKIŲ SPECIALISTAS 
t99a W. BROADWAY 

VALANDOS: Nuo d f. Dd 7 v. rak.

iI
T4L Sau Botton

DU. J, C. LANDŽIUS

LMTUVI8 GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS.

600 BROADWAY, 
•OUTHBOSTON, MAM
(Kampa* G St ir Br<jadwayy, 

VALANDOS: &-11, 2—4, 7—B

Kas turitpečių■•kroatus.ar Šiaip apiii- 
keliamus daiktus surūdijusius, pataisy
siu kaip naujus ir už pigią kainą. 
raSyklf atvirutę o aš ateisiu.

.« A. ABMANAVIČIA
35 Covington St., Sb, Koštom, Mass 
(20) ■ :

Pa-

VIENINTfiLIS 

LIETUVIŠKAS SANDELIS 
visokią žolių, sakną, žiedą ir it.

Palangos trejapka 50č,, puplaiškiai 25 
c.. Ramuneliai 20c., Liepos žiedai 15c., 
PartišančLUS 20e.j Senesų ankštukės. dėl 
vidurių liitosavimo 10e.,. Pelines, 15c., 
žolės nuę nervą ’išgąstfes, bemigčs, gal
vos skaudėjimo ir ausyse ūžimo 75c., 
įuo reumutbiino 50c., nuo strėnų skau
dėjimo 50c., kadugių uogų svaras 25c.. 
Visokios žoles yra pakeliuose su lietu-' 
viškais nurodymais kaip anuos vartoti.' 
žolių katalogą siunčiame'už 10 'centų. 
Maldų knyga; “Aukso Altorėlis,” Tilžės 
spaudinio, prastu apdaru »75c,, skurinin 
'?!.50;'CėlIiToido, apdaru $1.50; “Vaini
kėlis,” skutos apdaru $1.25; Kuntičkčs 
JI.50; Gyvenimas šventųjų,, apdaryta, 
F-7.00. ■ • -

Vaistai jiuo kosulio ir Asthmos $1.75 
už bonkutę. .Už prisiutimą vokuojame 
LOc. viršaus ant kiekvieno $1.00 vertės. 
Reikalaujame agentų visose apygardom 
*e-

WZŲKAITISe‘ ’ 
449 Hudson Avė.,Bocliester, N. Y

. .PARSIDUODA PIGIAI l
I) Beveik naujas 5 šeimynų kampinis namas su krautuve; po 5-kius y 

kambarius sumaifdynėmis, skalbynėmis, pečiais, ete.; geroj vietoj So. s
A Bostone; geros.vendus; ant greito pardavimo prekė,tik$15,800 ir lehg- A 
y vos išlygos. , V
s 3-jų šeimynų, 10 kambarių namas su visais naujos gadynės įtaisais ‘s 

”A (impvovement) šildomas pečius; geras šmotas žemės ir arti’Broadivay, [Į 
y " So. Bostone, prekė $10500;, $2500 Įnešti. Kreipkitės i x

IVAŠKEVIČIAUS OFISAS . .< - A
V 361 West Broadway South Boston, Mass. x
T ABBA
y 110 Tremont Street z Room 508 Boston, Mass. Jį 

| Jonas Jakštas | 
| Pranešame, kad tik ką atidariau BUČERNĘ ir GROSER- 5| 
f NĘ, kurioje galite gauti visokios MĖSOS. Viskas švani/| 
| ir šviežia. Lietuviai prašomi remti savuosius. |
| : JONAS JAKŠTAS I
1257 Eifth Street, (kampas F St.) South Boston, Mass. I

"GAS I^BOSTON^ FŲgP7
1 : ■ r ." t .-r- r-—-—

JUOZAS A. ŠVAGŽDYSI
REJLL E STATĖ

NOTARV' PUBLIC d JUSTICE | 
OF THE PEACE

Padarau vlgokiūs- dokumentus pir- | 
kiniuiĄr/pardavimui irmtljeku Vi-/r 
sus no'tary, pubUc darbus. Su* rel- Į 
kalais kreipkitės,šiuo adresu: f

JUOZAPAS A. ŠVAGŽDYS- j
401- Fourtli St,. ''So; Boštoa,^Ma^ j

<*

■M

0

*_ r -I į. 

k’ijrdnvimul pim dusų Krautuvlnink| . ‘ Penklą kokybių.
| KLAUSK PAIiBLię 1;

V M'AGLE PBNOfE%OTPOT?, KEVFYėiaK • |

■ i MIK A 11 ■•.

į DR. L. GOLDEN
K Bostone: ,99 Gręen Street, - Roxbury: 16 Ctawford St.
V Vulmtrkvi• *1 iki 4 l-crt tirt C p If - HOtl-ilt U tllTcit 4Urt‘t’l\
X vyidiicltt. . .1 IKI h Y-^VttTimcbiš: nuo.$ IkblHylo, 1 Iki ■
A Apart pčtąyčlos Ir nrdčlfllento. n- ą |ki i vaĮniiu apart r 
y , ■ “ - vakarų. ’•.«’•• pčttiyrins Ir nt'flčliiknta yakntų^ . f -
r- . Trfpfanas Hftyinnrket 2288, ’ Tclafiinus Riix-bury <U3L
l) . K.yJtv Rmv< Ltaw in Lnuvvjv K.\i.troMiu. j ’ A

GEORGU H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 O1& South Building 
% ’ 894 Washlngton‘ Stteet

. BOSTON, MASS, 
Valandos: 9 A. M.-ikl 5:80 P. M.

Gifėenimo virta *
10 WiMTHR0P Street, Kast Bobtok 

TeL East Boston 152—J.
TeL Maln 2488

-JI.. . L.'

NAM4I-M0RGIČIAI
Parduodu namus ir parūpinu 

mortgiSius. Visais pirkimo, par
davimo ir įvairiais kitus reika
lais kreipkite pas manę. ,

A, F. KNEIŽYS,
494 Broaėtway,* So. Boston, Mass. 

/ iel, S; B. 0770

. v

f

t

t.

LINIJA 9Broadvay, *
TIESI _ i “ - --------—
KELIONE?

♦ - Į X

Write for Free Book: 
*'H<y* to ŠUdUe ihe 

Vtauiifitl”

«

v
■>

k - .. *<
-» t

PER HAMfiURGĄPTLk 
ARBA. L1EPOJU$ ; VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR ‘ 

TIESTU KELIU 
Lietuviai važiuojanti į PlUavą apleu- 

j/ .kia lenku juostą (korUlorą). Visa trečia kle- 
<sa padalinta j. kambarius ant 2-jų, 4-rlų ir 8-nhj 

!*■ • ' r .
‘ftppcMaUaiA Kalėdą ISįitoukfaMte

B S. S. LITUANIA....... .Lapkričio 7 
S. S. POLONIA....Lapkričio 14 
IS Nevr Yorko Ir Bostono 1 Hamburgą $103.50, 
i PUHavą $106.50. I Libavų ar Memeli 1QL— 

19 Bostono 1 New Yorką per F_alt Rlver Liniją, - 
‘ . Kreipkitės orte vietinių agentą

v

■<

N^BtGiANDGoME ym gėiTailsis kuras. ¥ra 
tai tiesioginis mokslo pada- 

’ ■' ,raš. v; ...
Nėvę^NoCoMi specialiai * padaromas kad 

• patenkinti reikaUviimis N, 
?-■Anglijos namuose. - 

toENGiAlcGoKE yra kietas kuras, f geras šil-
- djdDjas, mažai peleniu Ke*

• _ ■ . gadina pečiau
New England Coke
lijl DĖVONSHIRE ST.t BOSTON, MASS.

8532 —TELEFONAI- Mun 2723

BRONIS KONTRIM 
Constable, Justiceof the Peaca, 

Real Estete aridlnsurance.
Visados esu gatavas jums pa* 
tarnauti kogeriausiąi. Kreipki- 
tęs į Lietuvišką Agentūrą: 361 
W. Broadway, South Boston, 
Mass. Tek S. Boston 0605 atba 
S. Boston 2483—W. •. . '

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

’ BOSTON, MASS.

PIRMININKAS —-Vincas Zaledcair 
81 Mercer St,’ So. Boston, MaM, 

VICp-PIRM. — Antanas Pastelių v* 
146 Bowen St, So. Boston, MaMt ■ 

PROT. RAST, — Antanas Macejunas, 
450 E. 7-tb St., So. Boston, Masa, 

FIN. RAST, — Juozapas Vinkevičlus, 
906 E, B’way, So^ Boston, Mass.

KASIĖRIUS >— Andrius Zalieckas, 
807 ĘL. 9-th St, So. Boston, MaMę 

MARŠATiKA Aleksandra Jalmokas,
115’Granite St, So. Boston, Mass, 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmą nedėl- 
dieni kiekvieno mėnesio f po No. 694 
Wafihlngton S t,. Boston, Mass,, 6-tą ▼< 
vakare. Ateidami draugė ir naują nik * 
rią r savim atsiveskite prie musų dr* 
jos prirašyti.

iV. JONO EV. BL. PAHELPINfcf 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI
PIRMININKAS J. L. Petrauskas,

250 Gold St, So. Boston, Mass. 
VxCE-PIRM. Kasys - Ambrozas,

> 492 B. T-th St, So. Boston, Mass,
PROT. RAST. — Julius Savickas,

Iii Bowen St, So. Boston, Mass, 
FIN.* RAŠTININKAS — J. švagždys,

171 ,W. 5-th St, So. Boston, Mass, 
KASIERIUS — <A. Naudilunas,

885 B. Broadway, S. Boston, MasA ' 
MARŠALKA — J. Zuikis,

f Winfleld $t, So. Boston, Masa, 
Draugija laiko susirinklmuš kai trečią 
nedėldlsn j kiekvieno mėnesio, 2-rą vėl, 
po pietą iv. Petro parapijos italėj, 481 
K Bsvsntk 8U Bouth boston, Mušk 
r-—- - -rr 1 ■■■-■ n ~ 1 -n >■ ... .................—

f

<■

e '

MATULAITIS IR 
NESIACKAS 

Lietuviai 
Siuvėjai 

Sluvam gorinu
siai ir naujau
siesi mados vy» . 
vams drapana?*, 
piatnlsoinį iSvn- . 
lom ir nudu- 
iom. Kas no- 
ritR turėti ge- 
tas Ir naujau* 
slos mados dra
panas," ateikite s 
pas mus pu nu* . ■ 
merių ‘.a ‘347 O 8T„ io. Mffifflt MMB,

t

i
‘f 

(

.•*. .

IV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
EARTFORD, OONNEGTIOUT 

VALDYBOS ADRESAL
EUb. MlelūlklenS, pirmininke,

44 Cėdar St., Hartford, Conn, 
<X LablcklenČ, vlce-pirmlnlnkS,

90 Sheldon Street, Hartford, Uodu, 
P. LablcklenS, iždininkė

44 Madlson St., Hartford, Oonu, 
Marijona Katkausknltė, flu. raStlntnkė, 

■16 Atlanttc St, Hartford, Conn, 
R. Pundsien?, prot. raitininką,

10 VValcott St.. Hartford, Oonn, 
Sioa draugijom «uMrlnklmai būna ku 
antrą nedSIdienJ kiekvieno nKnaala - 
bainjtlndje salSja.

IV. KAZiMTERO JL K DEJOl 
80VTH BOSTON, MA88. 
VALDYBOS ANTBAMAL

PIRHININKAB — VL p*uhm.U«, 
S14a 8< St Tel. So. B. 3835—M,

VJOB-Pim X Jarcia, „■ ‘ , 
. 440 B O-th St, 8<X Botton, IMA ..

PROT. RAST. — A. Janušonta, 
1420 CuNmbia Rd., S. Boątofc IMA

FIN. RAST. — 11 Ęlikfc ; 
426 H. 8-tk Sfcv Bo. Bortda, Mėlt

MTOININKA8 — D tvagidla,
111 Bevren Et, So. Boeton, MMA 

TVARKDARIS — P. LeuČk*. -
998 K Flfth St., Bo. Boetoo, KmI, 

DRAUGIJOS anflsUtaa r«lk*lv *■»
988 Bro*dw>y, So. Boeton, KM, 

Drauij* wvt> rMldnklMM laN» M 
nėdirateūl W»Wiw 3*rmv«£

m». ii 3

/ *

-r

p.

F
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