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KatlUkll tari ruprflrti, kad jų 
aukos ir pasUventimia dėl katali
kų spaudos Bustiprinimo buB ma- 
lohesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir 'žmonėms naudingesni®, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir, 
Ket negu bažnytines apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 

„ rimtybei Ht pajėgoms,y Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu uŽ- 

. daviniu. ’
' Vyskupas Kiliam

, . -.—----- -

DARBININKŲ KOLEGIJA

ArRW,YORK.—Vykdant nu
tarimą? 1920 metais - Atlantic 

—t-ityv-N.-J.,;—Ameril<o?rHRaTbcr 
Federacijos suvažiavime pada,- 
rytą, nuo Nauju- Alėtų bus į- 
steigta darbininkų kolegija. 
Toji įstaiga rengs darbininkų 

. vadus. 'Mokinama bus prakal- 
■ bą sakymas,' susirinkimų vedi-

statymai, darbininkų klausi- 
. mais literatūra. Kolegija netu- 
• rėš kol kas pastovaus namo, o 

turės ištisam luirsui pasisam- 
džius salę. ITž kursą tereikės 
mokėti $2.00. ■ •

i . —*—■—■—-

SPROŲO.
■I- • T . . ___________ ;

NEW YQRK. :-^ ^eijąlistų 
dienraštis New York Leader 
sprogo dėl lėšų stokos. Pasku
tinis numeris pasirodė Iapkr. 13 

• d; -Prie jo palaikymo pastaruo
ju laiku buvo prisidėję keletas 
radikališkij unijų'.

. vadų Konferencija.

AVASHINGTON. — Suvažia-.
V’d atstovai įvairių- darbininkų- 
organizacijų * svarstyti * įstaty
tom pvojęktųš ateinančiam kon
gresui. Jie atstovauju 6,000,- 
000 organizuotų- darbininkų. 
.Pirmoje vietoje unijų vadai i- 
ma ateivybes suvaržymo klaiv. 
simų. Organizuoti Amerikos 

i rdarbininkai nuo senai stovi už 
• didelį ateivybes suvaržymą.’

Toliau unijų vadai formuluos į- 
statymą vaikų darbo reikale. 
Susirinkimams pirmininkauja 
K Gonipers, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas. . ■

■ ■ . ———A—
UŽDARYS DAUG

BRAVARŲ. .

*

i
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KA PADARĖ KOOPERA- 
GIJA..

MIMNEAPOLIS, ■ Minu. A- 
-^oTnTesdu-ųūenoHmoperncijar 
atiduodama kreditas už išgel
bėjimą šio miesto, darbi lunku 
nuo “open sliop.” Kai 1920 
m, tame mieste prasidėjo dide
lė agitacija už “open shop” ir’ 
kad ESmitalistai priedo varęsi 

vežiotojai buvo susirišę unijon 
ir narių ture jo 360..Prieš jų uni- 

įją. darbdaviai buvo išgąlandę 
■ginklus.’ Tada keletui iš tų dar
bininkų puolė mintis suburti 
snmugiamus pienu išvežiotojus 
ir steigti pieninę koopejaty- 
.vinis pamatais.. Sumanymą ė- 
nie vykinti/lr pasisekimas bu
vo. Dabar darbininkų koope
racija per metus apyvartos da
ro $3,000.0000^ Kapitalistai- pa- 
niatt!,. kad nieko gero savo tak
tika neatsiekę. Pieno, išvežio
to jų unija nuo to laiko pasitri- 
gubino. Kooperatoriai išgelbė
jo pieno išvežiotojų reikalus ir 
didelį žingsnį padarė darbinin
kų'judėjime, '

KIEK NUSINUODIJA.

IVASHINGTOaN. — Y1‘Ū ap
robuota, kad šiais metais' mun- 
šainiu jau'/nusinuodijo^ 5,00(1 
žmonių. ... • ; '

pak&le'ąlgas.
CHfCAGO.:— Cliiežgo, Bar- 

lington guincy kompanija 
pakelė darbininkams- algas po 
c. valandoj.” Tąh paliečia 12,- 
000 darbininkų.

UTARN1NKAS,' LAPKHIČlO 20 D., 1923 Kaina 4 ceni
T—----

WASHINGTON. — Proliibi- 
rijos vykinimo žinyba paskel
btu kad pasiryžus uždaryti ’ a- 
pie 50 bravūrų įvairiose valsti
jose, Tie bravūrai išdirbinė ja 

. .minkštus gėrimus, tečiau jų 
stiprumas, lyginasi paprastam 

- alui. ’• : '
I . .s ’

APIE ANGLIŲ KAINAS.

. HARRĮSHUĖII, Pa. — (iub.
■ 'Pineliot pakvietė ■ gubernato

rius tij valstijų* kuriose naudo- 
. jauni kietosios anglys, kont'e- 

ivneijotl dėl nustatymo kainų. 
Tokių valstijų yra 29-., Kon.le- 
ronci ja bus 1 apk; 26.

NEATSILAIKO.
- L()ND()N."^U<ai .Anglijos 

lordų dvarai tirpo; riebiai ap- 
: / ■ takšnoti, tai lordams riestai’ 

priMęjo.' Kad visiškai . nimUy 
■ ■ smukti, tai saVo dvarų palo- 

V eias. pradėjo- -randavotLmicslų 
/” ’ klubams, ' -■

. T « f

neapykanta
l

NESUTIKIMAS DIDĖJA.

LuNDON, — Kai Franeija 
pareikalavo Vokietijos išvyti 
sugrįžusį buvusį sosto įpėdinį, 
tai A ūgli ja iš . to nieko nedarė 
Francija> pareiškė stosianti -už 
Vdki(di ios. nubaudimą, w^nc- 

siauri daugiau Vokietijos že
mių, Tam Anglija labai pasi
priešino. Prisidėjo prie Angli
jos nu miom s parėmimo ir Ita
lija. lodė! sugriuvusi ąlijan- 
‘ U^prieteJystė* keičiasi į piktu- 
mą. Franci ja rodo daug dių 
sos ir. ginkluota jėga pagatava 
užimti visą nuginkluotą Vokie
tiją, jei-.toji nešoks pagal joa> 
dūdelę. - ‘

GALVISAI SPROGS.____
f

’ ’ f.-č- ’ • .

i. PARYŽIUS. — AlŲantų am
basadorių Taryba po’sėdžiauja 
reikale Vokietijos buvusio sos
to Įpėdinio, reparacijų, nubau
dimo Vokietijos ii* 1.1. Jo- 
kio sutarimo tarp jų nėra.. Nąų.- 
^a^nferencija^paskirta iapkr. 
19 d. Yra spėjama, kad toje 

konferencijoje įvyks - galutinas 
alijantii bendravimo1 sprogi-' 
nias;v.

EDISON PIRKO KASYKLA -K ■ . - •

’ W, GRANDE, N. J. — Gar
susis išradėjas Edison So. Da
boto j pirko kasyklą. Iš tos ka
syklos iškasama lengviausias 
■metalas. vadinamus litiumas. 
Kasykloj.1 bus dirbama tik pa
-gal litiūmo reikalą, ’p ‘

■ ——4—y ■ r.

REIKALAUJA VALSTIJOS 
TEISIŲ..

-' AVASIITNGTON. — Atvyko 
komisija iŠ Porto .Rico Su tiks
lu prašyti’ Amerikos valdžios 
suteikti Porto Rico salai vals
tijos teises. Tą komisiją at- 

; siuntė salos Jegislatūra?

KALTINA WILS0N4.

.. RYMAS. .— Italijos augš- 
. tiems . valdiniakąins nepatiko 
.ex-ptez. /W-il$dnd prakalba ar-, 
inistieljos dienoje pasakyta. 
Sako, kad ex-prezidenaas ne
turi kitus kaltinti dėl blogos 
.taikos, nes jis buvo nulemian
čiu asmenimi taikos konferen
cijoj; Sako, > lląd bedaryda
mas taiką. ■•.’Vfcson- padare 
“serap of-paper” iš savo g&r- 
siųjų;k'ėturiolikbs^punl<tai.. : t h 

l______ ____ .
^RAšGd APSAUGOJ. ‘

MUSHINGTON. r--<Didieji 
.Colorado valstijos kviečių au-t 
ginto jai atsilankė pas preziden
tą Ųoolidge ir. prašė pakelti 
muitą ant Kanados kviečių!, 
kąd'Kanados kviečiai nukonku
ruotų su vietiniais. ’

Ciurliohies paveikslai tuo 
tarpujtęlpa^sęnuosiuose Meno 
KūrėjiĮ Draugijos namuose, 
bet dabar, ęsant ten vaidini
mams, vakarams su • šokiais, 
tenka juos iš ten iškelti, nes 
gali per neatsargumą kilus ko
kiai nors katastrofai juossuga-

/Buvo jau padarytos sutartys 
.su fotografuoto jais,' kopijuoto
jais, rengiama dėti į temas, 
leisti albumus; tam tikslui.yru 
paskirtos ir lėšos, bet dabar vi
sasdarbas susitrukdė.

Tilo talpu manoma, gauti po
rą kambarių baigiamuose sta
tyti Meno Mokyklos rūmuose ir 
laikinai juos ten patalpinus, 
pradėti taisymo ir kopijavimo 
darbas. ■

»

RODUNE. Parapija padalin
ta. Dėl Rodunės lenkų nuola
tinių riaušių bažnyčioje spalių 
7 d. Vilniaus vyskupo pasiųstas 
delegatas uždarą bažnyčią. Iš 
Rodunės kunigai visai išvažia- 
vo. rRodunes parapija tapo pa
dalinta tai*p gretimųjų parapi
jų. Nesuvaldomi chuliganai, 
kurie bažnyčioj atodairos 
itfdžb rr truWeietuviarns pa- 
mokslus, liko ekskomunikuoti, 
t. y„ išskirti,iš. katalikų tarpo. 
Lenkijoje nėra- kam suvaklyti 
riaušininkų, ir dėl keliolikos' 

... - -- - t

GAISRININKO nelaimė

BRIDGEPORT, Ct. — Jolm 
H. Pdrtri.dge, kurs buvo780 nu 
-amžiaus ir visą savo amžių bu
vo pašventęs kovai su gaisrais, 
netikėt ai. nuo ugnies pats žuvo. 
Tą gaisrų, kuriame .jis žuvo, 
jis pats pagamino.. Jis vakare 
degė pypkę ir uždegė lacą, ku- ? 
riuo pridengdavo akis nuo švie- ’ 
sos. . Nuo to labai apdegė ir mi
rė. !/ ' ' *•

DARBUOJASI.

AVASI-LINGTON: — Amer- 
ican Defense Society skelbia, 
kad per pastaruosius tris mėne
sius Rusijos bolševikų valdžia 
atsiuntė $3,()06,000 į. SuY Val
stijas čięnai varyti, propagan
dą už Rusijos ^‘ovietų valdžios' 
pripažinimą. Esąs jiiu nuskir
tas Iv ambasadorjus,-. kurs tuoj 
atvyktų, kai tik pripazminms 
būtu suteiktas. RUsija-tikisi

'*’• Am. . /

užtarymo konglube iš kelctoš 
sęnatorią, kurie’ aplankę Rusi
ją iiercitą 'vasatą.-'. . - - Y

/ >. ■ . i. ' ■ . ■

NEGALI SUDARYTI

* >■. Amerikos automobiliai .turi
. z3Ot),0OąO aiklių jėgą* ■ ‘ *

* '

v

ŽUVO KETURI. ‘
Z

HVDSON, N. Y. Trauki
nys itržvąžiavo: ąnt automobilio, 
važiavusio per geležinkeį. 1 Ke
turi artomobiliujė. buvusieji 
monežs vietoj ižtivo, o vienas 
smarkiai sužeistgs.

z

kenčia tūkstančiai.
i.

EKSPLIOZIJA DIRBTUVĖJ.

BUFFALO. N. Y.— Natio- 
nal Aniline Chemical dirbtuvėj

> . ------------------. Į .........

ŠVFWONTŲ APSKR. Len
kai sužinoję mokyklų Inspėk- 
toratę t‘Ryto” laKoimj mokyk' 
lų vietas, siuntinėja kurstyto-

KATALIKy PASAULIS
ARKIDIE0EZIJOS IŠLĄj 

’DOS.;
‘ 6 t

OTČINNATI. O.—Šio mi 
to. mkidiecezi  ja pereitai s b 
tais^įmaidų“tifl<o~$W(ŲTI 

Vienas milijonas dolerių išle 
ta naujos seminarijos statyin 
Antra didžiausia suma iš 35 
000 išleista katalikų nutversi' 
to bendrabučiui pastatyti, T 
universitetas randasi D avie

ČIURLIONIES GALERIJOS ktoštinai prijgHytą . Km*»
Klabo salę. |

Pirmiausia tenka paminėti 
Operos artistų .geriu Ant, Vai t 
YuunųAlmri^-ei.a^asrffldMraip- 
dainininkas iv dirigentas, Nors 
fortepijonas buvo .gerokai iš
kleręs, fbet A. VaTčiūno daina
vimas padarė į puhliką^g'iiaus 
įspūdžio* Už tai publika gerk 
dainininkui dėkojo karštais 

■j ’plt^rSfe^rgel 
padainavo “Du (iranedieriai,” 
“Žalioj. Lankelėj?’ “Litai.? 
Viską savo dideliu boso, halsu 
atliko visai gerai, • su jausmu 
ir aiškia dikcija. Vyrų, mej*- 
gaičių ir mišrus chorai padai
navo kelioliką dainų: veik vi
soslietuvių kompozitorių. Cho
ras parodė Fukštą išsilavinimo 
laipsnį kaip teknikos, taip li
meno žvilgsniais. Ypatingai 
gerai ir jausmingai buvo pa
dainuota. “Ginkim šalį Lietu
vos,” U Mot I nos širdis ” f i r 
“Neverkia pas kapą.” 'Publi-, 
ka kėlė didžiausias avarijas 
.chorui ir jo dirigentui. Tokio 
: gražaus chorinio dainavimo 
Ukmergėje dar nebuvo tekę 
girdėtk Atsilankymas choi'o į 
Ukmergę,, neabejojamai, turi 
didelės kultūrines reikšmės.

t’ia i vikiu pažymėti, kad tik 
pasišventėliai šauliai chorinin- 
kai galėjo šiuo metu vykti j 
Ukmergę, su lgxria susisieki
mas nelengvas, o oras mūsų 
mylimuosius svečius ' vaišino 
purvu ir lytum; be to, ir su 
nakvyne chorui teko ’pat i rti 
sunląumj. ir nemalonumų, , ko 
sunku buvo išvengti. Čia dar 
reikia pastebėti, kad’gausin
gas svečių kaimiečių būrys po 

; koncertui įnešė daug' gyvumo 
ir liuksmumo/šokių ir žaislų 
metu. Tik dėka mylimiems 
svečiams šokiai buvo labaf pa 
įvairinti gražiais tautiniais 
žaislais su dainomis,

Už visą tai Kauno šaulių cho- 
rui ir jo dirigentui gerb, A, 
Vaičiūnui ukniergiečiai ’ nuo
širdžiai. dėkojo.

(“Lietuva”)
-- ’ .. ........- -

PAVOGĖ SVAIGALŲ.

BALTIMo’m’McL—25 bam 

ditai iš degtinės sandėlio payo- 

vO du truku, -Bet policijai pa
vyko trukus pagauti ir draivo- 
■rius suareštuoti, ;

. f; —------—
BADAS TARP INDiJONU

MINNEAPoSš, Minn. . 

12,000 indi jonų išmirs šią žer 
badu, jei nebus suteikta užte 
tina parama. Tie indijonai g 
vemisiėji senovišku būdu, net 
ko plačių miškų, neteko m 
džioklei- patogių vietų ir att 
dūrė ant prapulties kranto. ♦, 
likimu darbuojasi būrelis kat 
Ūkų kunigų ir Fafmer-Kah< 
partijos veikėjas.

ŽUVO ARCIVYSKUPAS

RYMAS. — korėto areivy 
kūpąs Andreoli įkrito į šulii 
kurs buvo ISęmė jo namų. Ntf 
šulinys buvo išdžiūvęs, bet b 
vo 40 pėdų gilumo. "Todėl a 

: rivyskupas užsimušė. •

DIDELISSUJUDIMAS.

MARSUALLMiim. Lyc 
pavieto žmonės, kurie daugiai 
šia belgiškos kilmes bėga 
sujudo. Mat mėnrašty; 
lYorld’s tYork buvo straipsn 
antraščių “Tite* Immigratio 
Per ii.” Tame straipsnyje 
sakyta, būk mokytoja. Ghen 
miestelio mokyklos pašaknį 
ano straipsnio rašytojui, “ka 
belgai ateiviai esą visi herai 
člai, kad kitos kalbos hepažįj 
ta, kaip tik savo, kad jų va 
kai augą nemokinami angliško 
kalbos.*'

Ghęnto gyvent njnppariskm I 
to rašto pasibiaurejo šmeižtu i 
susirinkę nutarė pasmsti n 
dakeijai atšaukimą ir štižinol 
kętra mokytoja teikė 'rašytoju 
klaidingas infonnacijūs. ' Pa 
gal M: ■ a •'Ui ,s valstijos įsta 
tyifnvs galimu pasodinti kubui 
man tąt kurs teikia klaidinga 
ir šmeižiančias informacijas, -

ištiko gaisras. Paskui ^sekė jus. kurie .visokiais grasini
mais ir pabaliais stengiasi pa- 
traukti^žniones. kad prisiimtų 
/lenkiškas mokyklas. Tokiais 
žygiais ypač pasižymėjo dvari- 
niūkė Bortkevičieiiė, kuri, kai
linėliais apsivilkusi, važinėjo 
poįkaimuš \šaWdainos. ftyenč. 
džiakono vardu steįglajiti lie
tuviškas grynai katalikiškas’ 
mokyklas, o žmonėms sutin
kant, duodavusi pasirašyti 
kažkokį raštą. Po poros dienų 
kaiiįįan.,|dvYk<lkvo lenkų mo
kytojas ir versdavo tęvus leis
ti vaikus, nes esą patys prašę.

met. laiko-'.66 mokyklas; \ .
- Į- Tverčiaus . ir Ceikinių 

mokyklas paskirti ’ mokytojai 
viepi lenkai. .

ekspliozija, . Trys žmonės už
mušta ir 1 ^sužeista. Tarp nu
kentėjusių yra keletas ^- gaisri
ninkų. ■ *

- . —. |\ ......  II

DOVANA Už ŠUNS 
; '-a i’.'■ > «FASMAUGIMĄ.

LONG BEACH. Cal. — Gat 
Eiigen.V. Dėbs, so«i,ialistaj war., Tgje. . kur buvo.'į'trštid žmojiuj

■ pasisuko pasiutęs šuo it” ke- 
Kėnis žmonėms ymndčn Tada}.,— , 
moteris Grace • Neivell grie-

SERGA.

TERPK HAUTE, Ind. —‘

biausysis veikėjas pavojingai 
serga širdies 1 iga.

• i ' ‘

4 ĮiipierĮJs \iiuve1 vi. < •xveweii gne-'
DU DRAUGU MIRĖ KARTU be . tam pasiutusiam' šunim už

SALĖM,“ Ore, Clarencė 
Ackley ir Devev.M. Andersen 
abu viena diena gimę prieš 26 
metus Gilinan, Ta. ir dabar abu 
kartu mirė. Jie draugavę per 
visą savo trumpą amžiiū -Z. '

GRAŽI AUKA LIETUVAI
■ • ■ . - •-« ■ '• » € J; J 1 • 1 • * * v

Vašingtonas, lapkričio 8 d. 
(L. L:BlŲ Susiviemjiinb'Lietu- 
vių Amerikoje 4-ta^*Apskritys, 
Conneetrcūt valstijoje, pristum 
te, per pil. Joną ‘Mikalauską,

sprando* ir savo stipriomis ran
komis pasmaugė. Miesto tary
ba nutarė jai išmokėti $234. ■ MoįA “■Ryta*’ 8ie.‘ A 7T! ■1A ka'1

KABINETO/ ■ '

' LONDON. Sugriūtus taL. 
uisterįų kabinetny^oriugalijoj: 
nepavyksta- sudaryti naujo,

*

t J

NUSIŽUDĖ.

y. • ITHAC A, K Y į- George K 
(Juig’ley; 19.metų vaikinas, mi
lijonieriaus sūnus, \ misišęvė. 
Tėvas gyvena DėtimteSr. yra 
plieno bizny’; i * ■.

•1ANDENUSIŽUDTTI,

LOS AnBlkK 
Lietųvoš AUtovybėn ;; auk$ George MNStuiday, sūnūs gmu

von, sanitarijos. reiktu kd Billy Sunday, .noi^jo mtisi
lajus, įtaĮs^jm ^xmio ambiF Mudytt »u. jlis nejuiįjMu 

« ' mojo
. AūW jttu pmųiųstA ’Liehx- FaMai,im,uę ljsjku turėjo 

dėl svaigalų Čmugriio,
. ' 1

$1MW pemuntinmi* Inėtii-

llVĮlHl įtsis^ajfti įsiutinto MŪhtF 
li#w (B^iiT^ĮĮin);.^ ’ ■ ■

von. ;• A > .r-

‘ v ■

■«- • 1 • i

-4'
l 4 . ¥

MOKYTIEJI KALĖJIME. 

B£B&[ORB7xd. — A-oft 

soriūs Carl Murchison rink 
Jobus Ifopkins universitetui ži 
nias apie tai,. kiek mokyti 
žmonių sėdi “Amerikos kalčji 
limbH.. Tai susėta, kad kalė 
jinmose yra.7,000 asmenų,vbai 
gųsių augštus mo|cslns, Tari 
hj mokytų j kriminalistų tlau 
ginusia yra. luiyokatai, - Iš ti 
visų RrinmiaĮUtų W »m< pri 
skaito savė kokios nofs tikyba;

1- ? , . - t

gx>s tBil'Unjiv rĮUHUiJ nied^ai ynžlavin | miSfiUs g*. noiytonSprofosi'iriaiist #0! SM|
HtllĮpls itais M!#nj Msmij. p- topiobiiinmt Pi's.'gėtoiaikeli jntnksfo vyta.' AnU visUM-y 

-prašos w šrato .susi-rmrajiuižt tm&O jtos trra. .itoji tolintai Mkotolai, 
lraW. Ata koneoi’tnilnvšjnkinys it>isns meHPjus nftraSA ItokUrai iv kitotov

I

KAUNO ŠAULIŲ KONUER*
TA SttKMERGĖJE,

• • • • - .1 ‘ c • “
; • ‘ —- ■: v_

Kauno šaulių-.choras, b';u. _
žmpūių siĮ&taK. špatui įnėm 2P
•<Ų buvo. Ukinęrgyje, kur davė] - , ■ ;
du konceriust '■vienų, kariams -tiK ,
(įėjimas buvo, nemokamas) iv
antrą šiaip publikai^ <iė. kon- ■ __ __
;cerByttlmęi'|rieči^U4-^vė’pi*n- ..XKWAW» Ohio? “ lCettm!pai;apijonu/ Kalėjimuose nėrįl

RYM AS. Būrys Ameri
kos. jūreiviui nuo laivo Dętroit 

»bevaikšviodaun Venecijoj susi
me su fašistais. Buvo girdė- 

ti šaudymų, bet niekas nebuvo

- ’ * ■

ŽUVO MEGS JAI.
1 -

i *

t ■>
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y ■ -
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jau 604,-

J

« 

r

niųs kapitalus. Vlehks dieve-

astdnm'ą.d^įlė įbop^raeiąa^ šeimyte; fonde fe
, i - nofe»jįnldfeugya iilfęjb (£922 im) W

PubHshed every TU3ESDAY, THŪBSDAY aada®J®)A^ ’ ’’ * ’ *’ *' "
—-by~— ■-•*•■ -- ': kpeęijatius teperaeijbB* $gųl-

IgIS JOSEPHTJ LITŲŪANIAN R. a ASSOCIATION 0F lABOB dmejimfe/ Be to l&bjė j$f-
. ’SBnteręjl a» gecond-clnss matter 12.1015 at tfcefcmt offleė aiBk»Btpn, yersitętų koopėtocija bent pą-

under the Act o£ gareli 3,1870.” , viršium išaiškinama, -geriausią
* *Acceptance ior jnaniojf at ■ apsekti ratė o? postage provkleą fbi- fą Sfetion tUMr j ta&l <v«dftū&'Atw

Act o£ 0et, S, 1917, autm-fzed ou Jtiiy 12y 1918?’ j™kurBaĮ veoaųilesu.^OlTOPta

' SUBSCRtPTlON RATES: -
Yeaį-ly . <«.»»»
Boston arui suburbs ,.., ,
Fortųgn ėountries. yeariy .................7....»

KJ

• (THE WORKER)

. f

'.. ' ĮiJidvM^iietei N. Y. ii* Minne- 
sotos tTniVednteto. ' Kohunbi- 

« r 4 f * 4 • L * -/

..,;. M» L W Stomos kursas .ūkip ko-
..^sflį toP^tejoj ir payasąrio ktoas-

'. [vartotojų kooperacijoj. Miline- r 
sotos iiniversitetas dti^d&.trmn- f 

’^dj^kufscr(t^^^ ■
(^įfŠguldoma *Roopera^jos meto-: 

da, palyginamai su kapitalis- 
|tinė arba \vklstyblne metodą. 
Gerai taip pat esą kedaųti kur
sai KalitortujoS' ir t itentoefcy 
tudveršitotuose. 7 ■ ‘ ,■ 

į Nepaprastai sekasi čia ko
pas kitų tautų amerik mins (žydus, angluspafrius ir-k.) in- [pgeratyviems✓ darbo bankams, 

tų šalis ir, kaipo tokia, daug, ji reikalauja intol^ėnttoių^sp^Į^įgžitea-jij tori jąu iįifijoni- 
kų savo prekybai,' pramo -rū ir kombinuotam (sudėtiniam) ,sa- nj^s įtopitalbs. V&nU ČIeve-t 
vo gyvenimui, šios inte‘gentinės ^aiegos vadovauja kUsdie- įjįndo Kokonu Iriž. Unijos tet- 
ainiam Amerikos gyvenini., sūkuriui. Mūsų kolonistai ir-gi su-, icas; įsteigtas šu $651,006’kapr- 
kąsi tame sūkury, tik jo- vadovystėje žodžio neturi, - nes mūsų tolo, į du metoisaūgo B mi- 
cia augusi šviesuomenė la? ai-ne'skaitlinga.‘ Nenorint Įgtauteti, Rjonų dolerių kapitalo.’ Prie* 
reiktų,ųiųms atsidurti Amerikos gyvenimo viršūnėse arba pM* “XmerikoS. Itoopėratyvės feų- 
rišalintiii miestų f laukus (ūkius) ir ten Nexv Yofkė -(Tito Co-

i

i:

i 
if
f

to, Hve 12jw kooperatyviškų Hūiiiąi, to Narnų Statymo Sų- 
su 2,$00,00$ narių, jų junga. Pereitų pavasarį įsiku- 

' verta 7 mili- rl Otnttoljs fitomitetąs visoms
darbo Sakoms ten*yri to tvar

kyti? •' ?v
Pažymėjimo verta Kdoperk- 

tyvė Spardos Draugi ja, mies
te Marseille. Birželio 13 d. 

Į Draugija apvaikščiojo linksmai 
niAfirsiifertldEnveR:’ 4904

fį’krpnų.
■ , . ■■ * *

* - *l * •
? J*įni> Pereitais metais Ko^ 
operatyvų Stanga tūrėjo apy
varta 1,24SkW;000 ltronų.. . . ...
Tarp tų vien ū&btokų tepė- nlefe sukaktuves; 1904 

ratyvli apyvarta siekė 1,061,- 
300,000. Garsios yra Danų ko- 
ęperaty ves pieninės, kurios per
nai pieno produktų pardavė už j

tonytmų kronų. Jop bankinia
me skyriuje depozitų .buvo 1,-1 
100 milijonų kronų.
s Urniite Sujungęs. apyvarta 
padidėjo nuo 10 milijardų kro- 
įų 1921 w iki ^94 nuli jardui,000,000 tenų> ir skerdyk- 
1922.‘ Tiesa, auksu skaitant — te, turėjušios apyvartos 3Š1,- 
įai Įaedattg. Vis dėlto kobpe- 1 , -
įracija daug padėjo ir, padeda, _ _
yLustrijos darbininkams pefgy-i feos. už, 64,000,000;' kipnų (1922 
venti sunktos lamus. / lm)rt

m. ji apyvartos turėję 46,466 
(frankų; gi 1922 ni. -
250 frankų. /

*
# #

PADĖTIS EUROPOJE.
—■—,k

/Šiandien apie reparacijų kon
ferencijų jau nebekalbama. . 
Konferencijos idėja blykstelėjo 
kaip meteoras ir užgeso. Dabai* 
tik žiūrima, kad liauju nėjusi- _ 
pratimų išvengus. Ir taip jįj 
jau labai daug, Francūzai no
rį ex-Kronprimų iškraustyti iš 

. Voldetijos ir atnaujinti ten Ali- 
juntu karo, kontrolės darbus. \ 
Mat yra įtarimų, kad Vokieti* 

, ją vis-gi rengiasi prie naujo ka
ro; Tad francūzai nerimauja 
ir nori’ dar labiau nubausti vo
kiečius *. užimti Frankfurtą ar 
net Hamburgą. “ Su šituo1 jų su
manymu nesutinka anglai ir i* .. 
dalai. ■ Belgai linksta francūzų 
pusėn, bet ir tai nedrąsiai. 
Šiltom kartu bene reikės, p. 
Poineare bent Įdek nusižemin
ti, te kitaip jis pasijustų per- \ 
daug izoliuotas. .

Dėl visų šitų nesusipratimų 
Imikas net karų pranašauja,

Indija. Čia kooperacijos- ju- 
"tržėlenta “** Tel>;

tenta piejiišfai produktu ir ittč-P® ■ vl<!n. Bomby kraste 
" ' ,Įbuvo. 19 centraliu Bankų, 2,753

ūkio -• draugijų, 561 kitokių 
. - draugijų, 69M<oęperatyvių uni-

Danijos Kooperacijos Baii-Įj^ 9 apdraudos draugijos — 
k~astufejoApyvartos^miliypgvjS(y.3j4.||( joy; tųrėjoliafių 
jardų kronų. Kapitalo turi p27,831. Mažne jt^sos tos drau- 
202,803,628 kr. Danijoje P6"! gijos p|dklauso prie savo ėent- 

Įrelti metai buvo Šimkaus krizio lra. yra Rouihay mieste, 
metai. Tai palietė ir koopera-| vįSoja Indi joje 192rm.'buvo 
cijU' Bet kooperacija atsilaiko 145^471 kooperatyve draugija su 

Jprieš; krizį daug paselęningiau, 74^ 
gijos buvo pašvęstą kb^eraty-Į^^^^ital^tiin^rS^niSu^' 

yei apšvietei . Peimykščiame kongrese, lai-L _______ .
Šiaip-jau Belgija viena iŠ ša- fetame mieste Ąaarbus, daly-Į •|‘f|Xįię t DUfiiVni l k 

Rų toliausia nužengusių pirmynĮvavo apie 2,000 delegatų. Di LAISnAv J KtUftKuIJę 

kooperacijos srityje, te
-■ ■ * .

& ■ &.

•* - -

:----- 2------ - -----------#------------------- ------r- ■ -jfe. - .............................
i '

*-4 % - .

Belgiją,. Čia „kooperatoriai 
labai stislrūpinę 'valdžios pasi
ryžimu. apkrauti mokesnilds jų 
šėrų. kapitalus. Prieš tų stuuu- 
nytuų jto griežtų kovų vediū

*
teligentiios nuošimtis yra sbai didelis, nes Amerika yra mies: terfų esą dabar jau ajftė ‘ 20.

•> «< «1 r • !#’♦- . 1 , j 4- -■*»’{ ■ .' vj» —.. jC — ■ _ *  , . - J_ — " ’ ___ _ M J —. — _ — — .* rt rt' ^K. A Jr k A *' a ,A _ a< rt

kų savo prekybai/ pramo -m. to kombinuotam (sudėtiniam) .sa
vo
niniani Amerikos gyvenini., sūkuriui,

F • •
b apsigyventi. , . . .
f Šiaurės Amerikoj vadovauja ;anglo-ąmerikiečiaix kuriems
jį nestinga tautinių’ prietarų ir egoizmo, tad* jie ;labai -nemėgstA 
r aukštesnio typo žmonių, t. y. tokių kurie-neištautėja,: myli sa- 

vo kalbų ir garbingus tėvų palikimus. ’ Su šitųo faktu .mūsų,iš
eivija ir jos inteligentija labai (gal net perdaug) skaitosi. Škai- 

L tyties reikia, bet išmintingai ir. teigiamai. Reikįa'lenkttoiuoti.
* Kitų amerkiepių šviesuomenės-labai .daug,; bet1' jit neto;tokia 

aukšta, kad būt nebegalima jos viršūnių pasiekti. r Jeigu,savo 
i kęlonijoso; turėtume patriotinių ir šviesių darbininkų šeimynų 
j šimtų kartų daugiau negu dab^r turime, tai gal būt jų .vaikai, 
I gražioj dvasioj auginami, užaugtų tokiais mokytai lietuviais, 

kurie mokslo bagažu pralenktų anglo-amerikiečius' ir atsistotų 
šalę gabiausių tautų. Laisvoje konkurencijoje (mat'anglai 

, MŪSŲ .kooperacijos šioje srity nepanorės) lietuvis prOfesioiia- 
las-inteligenias galėtų liuesai pralenkti angių, nes mūsiškis y> 

. ra protiniai gabesnis. Anglo-amerikiečįų intėligėhtijds ‘labai 
daug? bet jrne augšto typo. Išskyrus mažą' labai nuošimtį (u- 
niversito'profesorių ir šiažp ciiiditų), Amerikos mokyklos ga
minti inteligentai yra geri vien savo amato žinovai. ' Jei pias' 
Amerikos lietuvius atsirastų .tiek mokslisies ambicijos ir narsu-' 
mo, kiek jų dabar yra Lietuvoj, tai mūsų busimieji inteligen
tai galėtų pralenkti anglus, jei. ne''darbštumu ir amatu, tai bent 
erudicijos platumu..

Lengva, apčiuopti inteligentinį badą mūsų kolonijose, bet 
nelengva surasti būdą kaip padidinus savo Šviesuomenę. Sti
pendijų klausimas čia nepirmaeilis; jei jų būtų daug, iainetu-' 
retume kam ir dalinti, nes' mažai ka^ mūsiškių universitus Ižh- 

? ko, Be to, inteligentų ir daug pasigaminus, tautinio atšparu- 
• mo klausimas nebūtų Mar išrištas. Juk reikia-gi atsižvelgti i 

k /tą pusę nųliono ne inteligentų, kuri čia pražuvimui pasmerk
ta. ’ 7. • ••■’?■ te" ' ' '

PLAČltfjI LIAUDIS—KAIPO ŠVIESUOMENĖS 
ŠALTINIS. ■ '

. Tvirtai norintištaūtejimą sulaikyti (tikriau tariant: suma- 
į imti, reikia aukštyn kelti^ višą pusę miliono kolonistų.- Viso

kių Vajų esame darę. Artimoje ‘ateity reiktų pradėti vajų prieš 
f tąmsyte už šviesą mūsų pačių tarpe. Kaip nušviesime eilinių 

i darbininkų protus, kai pramokinsime juos mokslą bei žinias 
myjėti, branginti, tuomet: bus vilties, kad jų, vaikai užaugs 

( šviesūs, mokyti ir geri lietuviai. Ras mūs žmones pinigėlio 
yraniesimtys Ailionų glūdi kur bankuose dr kišenėse, kai to 

| pinigėlio savininkas bus šviesus ir kuuūrtogas, tai Jis tikrai ūė- 
r sigailės pinigus investinti į savo vaikų smegenis. TaU toten- 
: ayviai kūltūrtodami eilinius darbtoinkus^pasiekiame dviejų 
5 gra^ų tikslų; patį darbininką' apginkluojame tikrąją išmintimi 

S toje pinigą pervedame jo vaiku, smegenysna,' t. y/ gauhate 
BjmasęŲ darbininką ir jo vaiką,, inteligentu.

' k ®d mums ir reikia, kesaįom- W visus, bet dalį darbitonkų 
R ifon kiyptito Ws-gi galima patraukti, žinoma^, tai nelengvas 
^ifcrbaš. Šitai.įaeą vedame-(ir kiti tai daro) kultūrinę prbpagąn- 

<1 darbininkų tarpe? bet jĮnome kad nedaugelis mus girdi,-o 
įdar ma&av yra’Įdomaųj.an^\ švięgti per prakaite) paskai-.

Bet Jos didumai neįdomios, žmonės įdomauja ttirtuo- 
„ imtynėmis, šokiais, lųščiais juokai^ bet Ae rinktaisiais’da': 

Šiite jiems dar netmesuptantantį. ? Tad iŠMho žiiiomė;
■1M kultdrinipkų lygis yrą Tabai teikus, Reifcia daug .'Mri* 
aisirkantryte’ • *?

o darbininkus kultūrinti būtinai muku.» ’ ‘ < - —. ‘ - > • _ - -
/ Kol neturėsime šviesų Šeimynų, tol vaikai lengviausia iš-
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•! ■ 6 oįerativė Lfekgile' dr Ameiiča^ 

167 W’. 12-tli Štr. Neiv York Cik 
a' v ’ * *■ *

ty) priklauso 338 draugijos su] 
135,45pv iiArių ir 40kniiĮijonų a- 
pytartos kapitalo. Toji Sųjttn-. 
ga.'viėmjd,^ tvarko ir remia vi-J 
sų ji^ėį|į^įp^i^^daroį 

pakelinių^. t /tep.erątyyės ap- 
švietos. i. ' ■ ..,

Kooperacijos ’ judėjimas čia 
ypač tplečW' tarp1: ūkminkij, 
kurie’k&pniet ;už.’iniliįjąraus' do-- 
Ier.ių..par€Įųoį|ą savo p/odulttų
1 . ____ i______- 1... ■ -kooperatyvių būdu.

te X ,. *. 1 * - • - * - •
& . * 

r * . - ‘v •>
.r? t

<L

. Di
. Įdžiausi rūpesniai buvo pagerto- Į

' y Įti krautuvių atskaitomybę toj Kaunas, rugp. 6 d. 1923 m. 

  

jpfiešintiėš valdžios pastan-k‘Darbininkas”.
.... . . i-gonis apkrauti draugijas mo-|366 Broadway.

. Brawja. Visu pajumi yrap . • i- . ------- < s------- ---
• •«< • f i t - v «** i dcosniciifcs. nusidriekę daugybe žvejų ko- 
ęperatyviip kolonijų.. Fereitai^ Į,' .%

Įlietais tie žvejų kooperatyvai [ ■
Jinkūrė savo sąjungų su centru! Ecflador.

A

. Australiją.- ;/Austrai^ ko- 
operatyvūs. (jrąugijps tūri save 
■sąjungą, r kuri-, turi savo urmi
nius sandėlius, kas mėt daro, ■ ■ ■*
kongresus ir leidžia.mėnesinį, 
-žurnalą “Co-operative km,”.

. Naujos Zeįančūjos ūfeninkų 
. kooperatyvai labai £Ugą to va

ro plačių, prdęybąypūč su Angy 
:lijos koopefatoriaM Vien sū
rio pereitais metais išgabenoį. 
įįngliją 69,000 tonip . * 
'. ■ ■ ■ ■* •

■ p * # -» ■
Austrija. Gia ūkininkų ta.ti- 

gijps, yra susijįungėJJ2sąjnb- 
gų, iš kuru-.10 yna koppęsjed^ 
viškų. /' A s

- Išviso ten priguli 2,806 dĮraii- 
giM.. . . ■■

Gal ‘didžiausia Austrijoj ko
operatyve draugija yra Vieno- 

. j e. Vargas iš mok itiė žinote 
vienybės. Nes. prie tos vięnds

.' Į Boston 27, Mass. U. S, A. 

Gerbiama Redakcija, -" 
*, Man būnant Raseiniuose ...rinki- 

*' «■ • i mų laike pilietė Agota Bataitė-Uš-
, .. ... T

Rto dė dūneiro. 'Prie to eentro.įbdeste, jsikūrė dai tik pirma Įvytas Kazimieras tlštys yra miręs 
priklauso jąu 309 draugi jos. ■ |tikroji Vartotojų Draugija,L]. ne Amerikoje, nesj‘i netunr ži- 

į ■■ . *. ' Itočdeiio pagrindais, su k-apitA-Įnių nuo. jo apie 15 ar*10 metų ir
. y...A . • *• . |lu 275,000 dolerių.

^Bulgarija. Tai ūkininkų šųd • ■ *
lis? 'ūkiiiinkai čia stipriai su- . * *
štorįanizavę | du kooperacijos L. Estonija. 1-,200,000 
ėentru; Gaila tik, kad ^Ifo^auti&iiOOkedB^fosi^ ™ 7“

politines kovos paliete ir tuos Į draugijų;, apie pusė tautos pri: 
koopemcLjos •cejatru^ . kupė[klauso ^prie koop. draugijų.Įgnsbo meti’ikį', karių asjumssiun- 
tarpi'saVęs varinėja teėikatoMCentralė Draugijų Federacija I čia, ir prašytumėte tų patį pą- 
'gp-‘----‘ Gi» I ... . . • . I ..
junga “Napred” gana gerai Įjį00pt Susivįenijųno. . Gauna j Amerikoje einančių; o taipogi pa- 
‘vystosi. Turi narių 42,968,. a- kooperatyvius žurnalus, iš §0 prašytumėte , visų AmerikosJietu- 
pyvartos —-193 milijonus Ieva-1 tautiniu centraliu organizacijų. Į vių kunigų,y«ad jie patikrintų mi- 
n’ų.' - Koop, Bankas apyvartosf‘ , ip22 m. apyvarta buvo metrilto^ ar^rastų kartais

padarė 80 milijonų leva^?ųr ■ f§59,009,000' markiu (1921 Uščiomiriino metrikos.
, . . * fjno pnnk \ 1 Jeigu kas iš žmonių arba lmnigų

1 • . ov-,o . mj. - [žinotų apie Kazimiero Wčio mirt

' . - I ma, tai lai malonėtų išimti jo mi
ni. ® «• ■ . . \t rimo metrikų ir prisiųsti jų Rasei- 

Francija. 1920«. metais I bių klebonui. Galite paskelbti ir 
šį mano laiškų'laikrašemose. 

Su tikra pagarba,
Kun. A. Vilimas, Seimo narysY

• '. »

šiuom tarpu nebus. Viskas pa- • 
•sihaigs smalkesniu pasispiau- 
clyinu, <nuo’ kuiio FĮuropos rei-' 
kalai, žinoma, nepasigerins. 
Sunku dabar Europai tvarky- 
ties; nes galingieji nesutaria.. 
Jei Angliją it Italija kaip nors ‘ 
sutartų, tai gal padarytų įspū
džio į Franciu vienšališką po
litikų., .Bet dabar “niekas su ,. 
nieku nesusitaria: ’* 0 tai labai 
palankios sąlygos Francijos 
viešpatavimui Europoj., ■ ‘

*>

įeiną, gandai būk jis miręs Ameri
koje. Agota Uštienč norėtų ište^ 

į keti už kito vyrof bet neturi rei
kalingų. ir oficialių dokumentii, 

gyven-K^ vyras yra iaiL-ęS.
k

savo laikrašty Agotos UštienėS

i
i

»

CENTRO PIRMININKO 
PRAKALBOS. Z

Lapkričio 29 d. Hartford’e,
JT’ C“ ■ V-’ , Į K.‘dl V1.C4.XVJ 4-/X Ct x V>XAV3ACWAJCt Į V1U, u- prasyiujaieie uį jau, u pą- ( Conn. — parapijos sukaktuve-

jū$ nesusipratimus. Koop.. Są- prUdauso prie - TarptautinioI skelbti. Htų lietuvišką laikraščių se.' ' - te.
■ t” -• ■ - . t . ....................................... . . . . .. .1

Gruodžio 12 d. . Worcester,
Mass. — spaudos savaitėje.

Nuo gruodžio 4 d. iki 18 d.
L. D. K._ S. Connecticut apskri
tyje- 2 ’ . *

Gruodžio 20 d Nasbua, N, H. 1 
— L. D. K. S. kuopai.

Gruodžio 21 d. Manehester,
N. H. -t-L. D. K. S. kuopai. 

Gruodžio 22. d. Lewiston, Me.
— LDKS. kuopai. 

Gruodižo 23 d. Rumford, Me.
— LDKS. kuopai.
• • »

STUDENTAS DAUŽVARDIS 
per Kalėdų atostogas kalbės L. 
D. K. S? New Yorko ir New 
Jersey apskrity. •

■ < -... * ... ■ - ’ '

< -

i.v

y

’ . i ’ '
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y
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* ■
Čeko-Slovakija. 1922 

lanki’. 26 d. Pragoję buyo'vi- ________
sos* šalies Vartotoju. Drattgijij
sas. Dainavo kaip čekai-slo- huvo 4i790. ..B. jjj prie Koop. 
Valsai taip ir vokiečiai, Koo^e- praitgiję Federaei jas priklausė 
racija sulaiko ir senuosius prie- kž91. neprikMusančiij 2,499. 
šininkus. 'Kongrese Mnavo|N!n.įtj visos terėja 2j49S|. 
JUO*).delegatų nuo 1,012 draii- 449. vidutiniškai vienai drati- 
giju; turinMu narių l,120,00tagijat priklauso485 nariau A- 
ir 2į nulijaręlij kronu apyvav-|pyvartos visos draugijos pada
bos ; Šalies ūkis ir pramone— 1,839,538,7*S frankus.,
kapitalistu rankose. Baisus Į Kooperuot jos Draugijų Ban- 

fenattdojinias.[jias įUIi 14 milijonu franku 
mėgina varžytu koopcr . gųrantooto kapitalo;

apkrauti jų mokesniais. gįeni.j depozito turėjo
Tadkbng^^pūreiteavoitehįų^8,fi®,onū;: apyvartos per 
te to užprotostovo tote mo-įuiehm j patW 1^80,000*00(1 
kesntots mię tps;-«y vartos, kuri Franto jos koopeiųto-

iš narių* . . iriai įvedė Ut&jopėraeij.os-Pro-
lš viso Oėkd-&tovakijojt 1922 [pagaudbs Sųvaitę. ” Pėrtotų

'-i—y—o*':-;-1; ■n"'rr\: žiemų pėr tų savaitę darbavo- 
tautės, Nettoparapyto^mnfcyMftdAttgn^ag^ėsį jeiųamuo- si,JM-draugija; gavo 15,419 
se. vaškai nematyų grįsto© Mūringesnio pa^dMo.. Mūsų [naujų narių to puspenkto nulį- 
jaunMiusri^tautina mėkyldA ir^rtvė. .Wkylteį^ savo ko- ‘
’to gatvės įtakų turi atsverti šeĮžite-i "|4>etottenm banktu.A
.na erti tiktamsūnėiiai to^ Fmncijoje veikia puOte jA 
kios šetayte fed fe vatoįūkininkai ūkio
Xr neto Vim feiš^bltrr , • ,r ",te< - įp.aįerinūuul galt gauti valdlte

’ Jau žinoniė> kad mūšų išėtoiios įįstūte nėSt^pr^fešim? fphsltolų tik už ^ nuošimčik ^ik 
Meka tik Ūia fei kojoti škv&tautinįišjįįąmų, toji kovąirtojibųyolįgštol duoda-
todvąln Wifea apriUtam rtobtol skaičiui; 
Votojųirtvto^to^ tik tuomet,,jų tąypan įpib ĮlMtoto ^md
Aime didelįfefeligsųįfOT ūbių, ik^ jų Įilėik praplatino tų įstatymo veikimą

nenoritetoMdūtokritU <Galės gauti ulcjninkų 
kultfiftfo Žygin jtttdplafttisfeJtafife nmsfyklįkA fes [teu^tos kredito 2-uoju nųo-
užgnėW< Jeivirt kairi# čBrtdi, taifeŪ* Šimtoū' to. strigimui sato skėr-
.sį likimas lakai d Ak ir rtūaaflįM dfrįdaife visų.tetddyMų to vartotojų ktontoviųJ 

i’Wkvį^-.W Ftancįjcjj veikta koope?
Imbūįlttttod* įm riĮfaa aįįrUd(j Mu: rmtofes^.centraitVsriotojų Dte 

vfe katoiifeų IHėsŪbte&r Hi pasfey- [gijų Fed^ratoja, Bkmitfkų W'
iįmoir sūtąrimo.' ; '• •■deteifej? Gamybos Draugijų

~ ’■ ■■ ‘d ‘

’p ’ ' ’ * . '

L. D. K. S.: N. A. APSKRIČIO 
VALDYBA. •_

Pirmininkas - M. AI» Kamandulis. 
P 20' Faxn St, „Montelto, Mass.
Raštininkas: — J. Smūgis, 
125 Chorry St., Cambiudge, Mass 
: .• 126Gherryst:, Cambrįdge, Mass.
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PRALEISKITE KALĖDAS LIETUVOJE
VAŽIUOKITE ANT SUVIENYTŲ- VALSTIJŲ 

. - Į: VALDŽIOS LAIVŲ.

r* 7

*•

X

'•***

Šluos. MwŠlwctaUM fepl«ūkimui.
’ ’ KiasvjAiito .... .z......

1 c. & x miswt .Airtmto.,.
. 8. bU(WlŪW Vi’ASlUNUWU.v;

■ * ’ ■ » ,
Jeigu uuįuūte niūimbyt iletuvą šluls metais, jeigu jiorite pmioM Kult^ 
Uns su ĮuyMmuMrtis senoje t^vyhėje/Unvyktū? pkiims dabar. Suvienytų 
/Vaišijų■ Valdžios lakai duoda siwetttlius.aknma’dadjas ttvm< kurie xa-

• *p"
.»JSphiuks'Uruedžift' H - 
..išplauks Urbmlžiė.'AL’

......  . .atplauks GrutHlKhvia <k
: Sujunglunis su Lietuku tino AngU^š'ariuvBreeimCm 'Valdybų Suvh'u.v tų 
Valstijų blnfjų imi?.hu‘fe, hul kotoftiSdusŲ butų saugi i vietų. ,Ka<l SK 

dihksmjis sftpuas butų roiUbmoUm jmuš*-olKHę dubuv pūs mSMaiMų uren
tą. ir, ■ 2

* WW STATĖS UNES
75 Stato Streftt, j; B0iton,Mte,

A Lnkblittl Agentai vluuvse mb'«tm‘se.
VahtoitWl Ojfc'imforml dėl
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DRĄSOS JIEVUTĖS ŽYGIS. ir tolinus) “Bažnyčios tarnai
(supraskit, kunigai, o ne žak-

Jievuto vėl .'išlindo iš rojaus ristijonuų. špitolninkui, vargo-
ir tarusi savo žodelį “Kanda- nininkai, ar davatkos) teesti
ros” No. 4U, taip vaizdžiai pa- kiekvienos moteds vyras, ku-
sistate, kad koktu į tą jos žo-« risi- savo vaikus gerai prižiūri,.

, delį atsakinėti.. Nors ir sakosi, ir savo pačių namus, nes jei kas
1'kčilL Azfeitįtu Jjcbto? ^0x3 uUxKrxO nę*
atspėjo, nes ji esant ištekėju-

SHVO jJUį-LOb Llclllllt lIClilŪKįl ’ V<M- 
dyt, kaip toks valdys Dievo su-

si ir savo vaikus paselcmtogai sirinkimą (parapiją) !” ‘
auklėjanti ir kelis kartif^ūtą Ištiesų, jau nė tik šv. Pau-
patapūsi kunigų gųšpadine, liuiį’ bet ii* Liuteriui neatėjo

. bet vis kaž-kodėl žmogų, imą a- galvon tokia Iceista mintis, kad
hejonė. ar Jievuto ištiesu netu- įsakiu's bažnyčios tarnui būti’

, ri panašaus su Liuteriu tikslo ’ kiekvienos niaičrs vyru. Tuo-
Jeigu Liuteris smarkiai iškrai- mot bergždžias%ttto įsakymas.

pe Šv, Raštą, kad tilf pateisinus suvaldyti savo namus, peš tie
^- savo apsivertimą, tai; kokiam namai būtų jau perplatūs.
-tikslui J ieva iš Rojąus dar labx- Čia Jievos vaizduotė ‘per-
jau falšuo ja šv.‘ Raštą negu Liti- daug jau įsitempė, ir tūr .būt

sako: # -• Matomai Jieva iš Rojaus pik
“O šv. Paulius apąšfalaš sa- nai pažįstą gerą ir blogą, Tilt-

ko-: ... Pirmoje grūmotoje būt šitą viską rašė jau po* nuo-
pas. Timotejų (persk; 3, eilė 2 dėmei. • •

. Gaili Ašarėlė. NEPARASTAS
. . SUDIEV! ' NUPIGINTAS
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k- Žmonių jninips, nVisij vejdai 
nuliūdę, akyse žiba gailies ąša7 
ros. Netoli jau matyti didelis 
laivai kurį p&lengvėliu švel-' 
nutės vilnys glosto. Graži, 
šilta, bet. liūdna vasaros diena. 
Visiems gailu apleist tas l»r.aš- 
tas, kur daug,/Įžčug metij jame 
pragyveno. Tdj dideliu,į žmo- 

. nių minioj yra būrelis ir lietu
vių. . Jij veiduose matosi dide
lis nuliūdimas, bet kartais lig 

. jie stengiasi šypsotis, 1 bet ta 
šypsena -t- liūdna. . Graudu 
jiems dar jauniems palikti savo 

• senus ir mvdiinus tėvelius ir “X. \ •*
liūdna atsiskirti su giminėmis 
ir pažįstamais. Jau ii* atjpo 

. laikas, kuomet reikia su-višais
■ atsiskirti ii* tarti sudiev, gal 
Diedas duos ir vėl susieisim-pa- 
siinatysūm Bet aš, rodos, su-

. dievT ištarti nebegalėjau ir aša
ros skruostų neyilgė, tik širdį 
labai sopėjo. - Hlanait gal nepa- - 
matysiu tu veidij su kuriais 
tiek linksmų valandų praleista, 
ypač matutės ir tėvelio veidų., 
kurie taip mylėjo, bet turbūt 
(tai tokis žmogaus likimas, kad 
kuomet nors reikia atsiĮkirti; 

Pamažu jau -milžinas laivas 
plaukia ir palieka tuos tolį ku
riuos taip^mylėjau. Jau tik 
matyti baltos plevėsuojančios 
skepetaitės. "Laivas vis dar 
pamažu plaukia, bet jau tų voi- 

1 ■ dų nematyti? Bar užmatyti 
žalios pievos-lankos ir medžiai 
ir krantai į kuriuos kartais taip 
vilnys smarkiai atsimuša. Ir 
aš tik tuomet tariau ‘‘sudiev.”

. Turbūt tai ir.yra.sunldausia iv. 
skaudžiausia kuomet reikia tar-

■ t i sudiev.
I". 11 ' <IU
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jų giinnązijų likos f if^<eįi|p||||nų
GEGRĖNAI (Telšių apsk.) JM ke taū'TėĮžįų apskriti# in-įtiMg«erit tik 

Bernai metų J. E. Žemaičių ppektorins skirią jį į GegrtųusMi^jįnįthi 
vyskupas Pranciškus^ Karęvi- niokytojautt MatTn8pelrtoriukiį«ž^ ’^^os 
Čius lankydąmasJJegrėnų baž4 Wi Bmi kur daužau yna vrt- | JpĄtfų 
nyčių rugine vietos klebonų pa- Į gu Janonių, ten geresne yra dir- |n^*nųtarimų; 

 

statjrimokyklai namus, kurio- yk.sy _ ,
je galėtu vietoj dvaro kumečių ,vo žmogui, šiltų vietelę,; kame ĮIpiris įėję^.gy^ennįą nuvųjk- 
— beturčių vaikai semti: pra- Į iinosai nieko nekiiudb-1 tų jąg ^riį 'stįfHio.
džios mokslų ir kad būtų- kūrimas varyti tų pi-akeiktųjį žy- tlMtii atsiekti 
riama budos žiedų krūtinese|diškųjį darbų- Socialdėniokrariyra soriairimd 
Kristaus mokslas-. $ metų iš- tai ir kiti visi somajista yral via tterai žtek
aulus pavasariui, tuojau meritikri žydų bičiuliai. 180B m.L .

ko, nelaukdamas ktohonos kunJnigpiūčžio ląen. 3 d. vienas žy- **
K Kirie&Mojadariįyi.stąty? dų t laitaštię /4 JmįisėhęsH 

 

ti minėtojaį mokyklai- namttslyAsblatt” štai kų rašo: ,į 'I*| bų kų IMįft Šių metų jų M 

Apielinkės žmonėms padedant,Įvairiomis priemonėmis reiktaĮk” būtent 9 d men. ka- 

 

vigais negalais aę SoeMstaf, to&vijfai,
lai namai pastatyti ant bažny-1 lame atsargus, kad plačioji vi- *
Ats-ežm&L Klebonas Įr yisiĮsumnenė nepajustų, kadsoriaLĮ _ 
apielinkes katalikai ^onės.|deyokratai yratiktai Žydų ap-U^ geimepa^arė/tausųtautof 
džiaugėsi atlikę tokį sunką da- Į saugotojų armija,, ir tuo; kad nesiš jųprie^riestu-.
>artįmų laikų darbų, maųydžtri neduotą; mūsų priešams (tryįjr^ būti palelį tbim&įaip

>!*■•*•" L . , -i ir gegreniSKi&i is toftio m0-
Kristaus vėliava ir toje mokyk- sociaklemokratus žydų hei> Įstojo jUtfnieko Afišuosimi

, , nes jis aiškiai pOSlMKe ŠUg-

skelbti, fefkuomet eijsiai*io|Taip ir Gegęėiiij ytfgiiAipa?! darbinli^tis sjhS ‘ °T

mokslo metų pradžia Žemaičių^Į ra tikras žydų pakalikas. Stžti į vėliavą ir mįafd?1
Kalvarijos Valsčiaus Valdyba kų jis lišo ^Soeiaidemokrate^^  ̂| 
nenori .Gegrenuosexįlmrti mo- šį metų 46 Nr.: f‘0 juoda tam^ . Reab^nįs, ‘ dūt 
liyklųį ( Apie tą buvau kiek pirriri mįgla dengia vargų pasaulį! A x i§keIg saw !
rni-au rasęs). Pirmoje pusėje I Bet pro storą miglos sIuogšnį K^į^ vėliavų ir kvies po ja'niū* 
spalio m. -J—5 1 • - • • • ; -
mis mokytojas Antanas Jo-[dūliai. . ?. (į.|

nauskis „(Antanas iš Padvos jo - Per kalnus, lygumas plačias 
slapyvardė). A. Jonąuskįs j,-įpalengvą ateina .pavergtosios 
pie 17-19 metų simpatiškas yyr[dafbo:kla^ės Išganytojas-Soekų 
inkas, paeinantis iš tos pačios lizinas raū^ose nešinus plevėt 
parapijoj (ŽfemA Kalvarijos) / suojaučių skaisčių vėliavų, ant 
žarneles kaimo', ‘ ūkininko ’ sūJ kurinį .raudonomis «raidėmis 
.riiiih 5 “Lanke Tėlšių f{Siūles* ’j užrašyta 'darbininkų obalsis: 

gimnazijųdr perriai taiėtių varg- “Visų šalių darbininkai vieny- 
&as liko 'iš gimnazijos prašaliu-1 kitos! ? -i - ■ ■-Į •■j*’ 

 

tas už'rašymų šmeižtų į 4‘Šori ,Toliaus-sayo strapfįnjy Anta- 
.cialdemokrątųK’ilš Tęįšį^gįm-Įnas Jonauskag rašo: “Kad iko:- 

 

nązijospr^alintąsr. išvažiavo į [ vų • laimėjus,/neikia visų. šalių 
Plungės ‘ISaulosB realinę gim-1darbininllamsfviėnytisp^sioY- 
nazijų kaiūe paštojo-.į. V .k|asę: ganizuoti- į 'stiprių taipiutitint 
Kiek man yra tekę-ripie’ jį-gir- darbininkų sąjungų, sūšispiesti 
dėti iš aūgštai stovinčių ypatų, po -raudonos darbininkų velia- 
'toi'j.i« karį Telšiuose-taip ir [vos ir drąsiai’kovoti prieš: dar-. 

 

Plungėje 'labai blogai mokinę- bminkų išnaudotojus. ” ''
sišr tik jis buvęs aktingas l: Daugely šalių darbininkai ta- 
“aušrininkas” (Dabartiniulai- tai senai*'suprato; susispietė į 
ku Lietuvoj yra tokia odgani- skąįtlingąs profesines darbiniu- 
žarija moksleivių vardu “ Auš- |kų sujungus kovoti užl ekonomi- 

 

ra”*laiisvainaniška-bedi4viška) j nius reikalus, o už politinius tai 

 

Laike rinkimui I-jį ii- II-jį Lie- Į — į Sorialdemokratų'pairijų..^ 
tuvos seimus, jis enei'gin’gai Iš šių keletos- žodžių kiekvie- 
dirbo social-demokratij partijo-1 nas gali suprasti-koksai yra A. 
je varydamas agitacijų ir taip- J. ir prie ko7jis eina ir kų gali 
pat uoliai jįs darbuojasi jauni- sulaukti gęgą:eniškiai turėdami 
mo tarpe skleisdamas bedievy; | tokį mokytojų, kurs kelias de- 

 

:bėš rūkus liaudyje. Praėjusi , šiintis vaikų auklės; --Kiekvie- 
•nietų vai'gšaš r- uolusis darbi-, nam aišku, kad jo didžiausi^ 
hinkas-visuoin’enininkas nebai- liksiąs bus pirmiausiai vykdin- 
ge V klasės ir šį metų vėl | tų lti vieko garsaus šoeijalistų’vaš 
pačių nurudavo • dęstį mokslų f do Stutigarte . Skali žodžius,, 
toliau. Bet gimnazijos diręk- įrakiilboje • pasakytuosiusi 

torius dn Kidenas pastebėjęs^ ■ Mės apreiškiamokarų DUŠ)- 
kad jis blogiausiai mokinosi — Vili, neš ■ Jis yra* didžiausias 
net nežino ir ^miiokiį eilės,' o piktai . pasauly?’ Taip-pat 
dm* nešvariųjų varo soeijąlisti- ĮLiebldberiit; vokiečių socialistų 

 

nę agitacijų moksleivių tarpe vado žodžius apie tikybų pasa- 
aphrt to, dar jis apsjgyverioj kytuosins: “Mūsų* kaipo sočia- 
pas vietos ricilikų ‘•■tėvelį’? Ša-]]i$tų ym pareiga sį visu uuln- 
kį iataip-paCkaits. nuo karto, mu ratili iš šalmų-tikėjimų ir

k - - i • t •- t vi v i ~ F *ix > * ** •* i .

yąį- 
isįJ jfgpa^a'Hfetos’ sukar- 

:.Ste 
getai*, 

JŠoBIr. JtpĖ kąrdĄTt vnkėlTtinti,
;o#jąlteiir ų d^duos.s8kĮvąJ^^fl^^ii^

ir nauji jįie tų. SjoSj nes bus jam už pįt{
haujioji kardai, atfodN labal 
įtttzjįįi it ym’ tattp&togea- 
M-įr prifeiBiesnų negu pir-mas prie to privesj mylės* nes

trumpesni, makl- 
tR aptrauktos oiia, nežvanga 

įr nehfirŠka, fc&ip nikeliuotieji. 
. kardo įritėtos žy-
įįesfe Wos ir vietos :

■ ■ ■ ' ' vienoj pusėj vyties apačioj. 
-3236 to. • > Šiauliai * 

’ .___ Sh^feL_J:
'v sAfivaldag' 

Kleckas^ 
■ įsa&im- • 'Orfe 
: . W; ' .
i IG&jnh. KĮ^diolm&s 
L 164Ū HL f (Lyjpn . 
’ 1854 n& .? «f movas

19T9 Aa. ' L Panevėžys - Daų- 
isįt ni‘j ’ lHa^viliškis [guva 

■ J9Ž0 itf. ' Die&aiiHaL

Aut kardbf rabkėnos iškirp- 
itasvytieskryžius.

' atvažiuoja į Gegrė-l prasiveržia šviesūs saulės t^^dSs! Sav^mnko-
ili------ -r- i « t * mis įteikė ktekvienamleitenan-

tiri kardų, sakydamas :

reika^jtekž^ Be |arW 
/ / nėawĮ^j^”

; Tai’’pirmas atsitikimas LieT 
f'uVOs, Karo Mokykloj, kad P. 
iVafetybė&^rezindėntas suteikė 
gulbę, įteikdamas jauniems 
lėžte^&ritąiUš į raukas k&rdnš. 
i liiį įąpeĮgį sveęi&ų Karo
Mokyklos lektoriai ir auklėto- 

Jjūi ries kūrer^hėmiš nušifoto- 
grafavo ir suėjo. į .valgyklų — 
įt iškilmingus pietus;

‘ xTie. jaukūs^ ’ blaįvūs- pietūs, 
kur nęsimaišė svaigieji gėralai, 
padarė • gražaus įspūdžio vi
siems susirinkusiems. Kiekvie- 
na&>tuo džiaugėsi., '

£01 yakųnenėšP. ^teridentąjį 
dar sykf palinkėjo leiteifantamš 
5gėri&įMos kuries.. Leitenam 

įfed sušuko garsų “Valio i” ir 

siĄmavo kartu su dūdų orkes
tru Tautos. himnų ir ilgiausių 
metų. Gražiai kalbėjo p. Sei- 
imo^Mtinkiirikas kam Stąugai- 
risį,r-kuris sari? kalboje iškėlė 
aikštėn Lietuvos valstybes ir 
kariuomenės kūrenosi istorijų.

BrigdapmsXA jis- pasakė: 
:*‘cLifiMū,suiaukii to# valandos, 
'kai Vilniuje ant Gędemiūo kal
no suplevėsuos mūšų tautos vė
liava, kai įOripedos pajūry 
’mės busime vieninteliai Šeimi- 
nmkrii kur niekas netriMysl 
rabinus ir kultūringo to kraštu 
‘gyveūjftm.” KAp^Mimsteris 

* jflajot&i Mžys pųriškėdtįaug- 
įmo, kad prisidėjo naujų jėgų, 
kad padidėjo karininkų šyinia. 
:di^w padėtojo Karo Mokyklos 
viršminlmį ir visiems auklėto
jams iri jaunų leitenantų iš- 
aukW«ti . Ažymėj^ kad bus 
>įiw atftnūfe dr garbe V lai- 
fdou nes baigė

Išorių &r& riokyW
f Genėto^

tMkn&aaBE
mtwirmj. tįd&fie ir
Isiįįkd uliatti kirininkui, chitti

siu jums, jauni ponai karinins 
kai, prisiarįinti prie kareivi^, 
kurie bus jūsų . pavaldiniai ir 
įariw draugai, Jūs. turime taip 
pasistatyti, kad kareivis jūs bi- * 
■įatįf ’jw tikėtų ir*jus' mylS-

save geda, .tikės, nes jūsų 
mokslo žinios, jūsų sumanu-’

ym tikritafiai ir jto išrieti. gy-
^ ..... . •»,W V- ■ ■ ■ ‘

f i *t- I r.

bas, būtent 9 O^’fflgįų fek

socialdemdĮr^Uiy ■• vaMtečuto
_.p r

mi, kad ant tii namu plevėsuosi krikščionims) progos va<
■^.■_ ♦ » ■». 4 4 . fc *4 >*■ I- . -. ..

■ ■ lll1 — ww . 'W>A J.k*V <. W»W >-i ,^i *. *"* įj ** K . V w

loję nebus Vietos žydelio Kinais.” •.Tas'laikraštis buvo'lėil 
^iend^^u§fa8dje.

-fe

s y i

■ Albumus yra; didelio for
mato knyga. Turi 495 pusL, 
288 pusi, su paveikslais Lie
tuvos yėįkūjųpgrupių, įpar" 
tijų grupių, namų»ir tį. Li
kusi dalis albumo yra užim
ta bijografijomis Lietuvos 
veikėjų.' ' ■ '
Lietuvos Albumų, kurį gana" 
daug nupiginome. Duodame 
progų kiekvienam. lietuviui 
jį įsigyti. Seniau tasaįalbu- 
mas parsiduodavo po 5 dol.į 
dabar gi jo kaiųa tiktai 
$3.^0, kas yrą nepaprastas 
“ bangam.’.’ •• 11

’ Kurie norite tų knygų įsi? 
gyti kreipkitės tuoj aus pas 

“DARBININKAS” / 
B66 JBhvay,. S. Boston^, Mass.

PRASIMAS
- - ___- \

; Visi tie, kurie yra gavę nuo 
gerb. kun. Kemešio, laike^ jo 
prakalbų maršruto, jo leidžia
mos knygos “Pramoninės De
mokratijos Pagrindai” ųžsira- 
šymo blankas, malones jas grą
žinti su pinigais nurodytu adre
sų kaip galima greitai A Knyga 
bus jau gatava apie pabaiga, Šio 
mėnesio.

J. TUMASONIS
366 Broadway, •

So. Boston, Mass.

Sitmis Daviny

, *

u

. • ' 35,000 pinigais..

Kas norite apturėti Kalė
doms dovanų 35,00(1 pinigų, 
tad rašykite greitai, įdedami 
pašto, ženklelį., I-

• NATIONAL BURBAU I
Į ■ ■ ■ -

8 Vine St.,, Montello, Mass.

I-

i-C

pasiro! to socijalisfij šlamštūose- 
Imkvaščiuose prasilenkusių sū 
teisybe žinių Kaipo netikęsyno- 
kiuvs sšęstantis ateizmo ban
gose liko prašai totus-.urišIPĮun-

^vaikus.., . ,
Bet gklįięvas įtelejščiglais- 

;vaį pleVėsttotį/ taūdoiiE^af ve- 
liayai, žmones pasirūpins pra
šalinti, ^okį V$kiį. “glotejį- 

į auklėtoją. ’ . Dieve mums pa- 
įdėljE nuo tokio žydbernio *«< .

• d . ‘ į •

' ' Z * : AL-

I*-

Pieva ir nei vienas nevertas so^ 
etjalrito vardoeMiris hepašvėn^ 
čia . savęs jtfeizmui (bedjęt'y*. 
bei), plattot?’ j . - r

■ Čia A.*, doi^uskas'turės yla-X!

rikeiittotiėjL • Fatogessų jūsų užuojauta,t su&iiūpiiumaš^ 
suraminimas ir paguodų pa
trauks. Karininkui nėra nu
statytas darbo laikas, jeigu 
jisri nori būti geru karininku 

kaip reikiant eis savo-parei- 
‘ Ns 24 vaL budėti ir 

dirbti? ‘Tada jo pavaldiniai buš 
išlavinti, tinkamai aprūpintu, 
smagūs, narsūs ir linksmi įį

- ' ‘ •'■ • -v

, Jeigu kareivis ’ ’nusiminęs, 
prieįl^ prie jo paldausk, kas y- 
isa,,- ko nuliūdęs nųraniifik,.pa
tark, gelbėk.

1

i Tadą taiįbųgi mylmms ir ger- 

V|S klausys ir myleš:”
‘ Vakare svečiai buvo pakvies
ti į karininkų. Įdubų išleistuvių 
laliun.

(“Lietuva”)
V---------\ ' -••—n-i

~ i
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iCUNARDf 
l » BOSTONO I TJJSTUV4. | 

f PERLIVERPOOL
L Ant Kffojų, Didelių, Piurių J 
j. Aliejų Varomų Laivų:. |

? į - ’ - > į
; 'Ausonia.,., .-.Gruod. 8 ii- Sausio Ž7i 
: |‘‘ ' ' « ■ I
I Greitas patarnavimas į Lietuvę j 

ir 'į visas Baltijos valstijas. Put i 
klos vietos, geras valgia. |

Taipgi iš. New Yorko, ypatiškai I 
prižiūrėtą kelionė i Lietuva ir vi- i 
sas Bajtijos valstijas kas utar- l 
ninkį< ant trijų marių milžinų, ' 
su persėdimu Southamptone

^MAURETANĮĄ, AQUITANI 
į BEEENGARIA.
»; Taip-gtvfeguliariai išplaukimai 
Į tiesiai į Hamburgu aut naujų alie- 
, jūmi kūrinančių laivų. 3 JUesa Į- 
> Piliavų $106.50), (į Hamburgu 
l $109.50. Karės taksų 55-00.
į CUNAR.D piniginiai orderiai iŠ-_
1 mokami Lietuvoj greitai, užtik~
* rintai, gerai,: -t

it Dėl informacijų kreipkitės prie-
’ vietinio agento arba į
Į VETO CUNABD ŠTĘAM SHIP
1 . COMPANY LIMITED
HžG Statė rieet, ■
I Boston, Mass.

i

>

KARO MOOttOS 
- IŠLEPĘS

%. ‘ .A f ' « x i

J j ♦ . . * ♦ -

\ Pirmadienį št iii, spalių mėn. 
22vd., Karo MbkykU' švente 
Vitoš laidos išleišttivių dienų. 
' Į pamaldas atsilankė kariū
nai dar sena savo uniforma. Čia 
atvyko p. Valstybės Preziden
tas, • Krašto Apsaugos Ministe- 
;riš, Armijos Vadas, Miesto 
Komendantas, Rikiuotės ’Sky- 
riauSj-VLšrnipkaš ir keletas ka- 
riKinkų iš įvairių kariuomenės 
Ūąlių ,. ' N. ■

Po pamaldų, kariūnai išsiri
kiavo ties, bažnyčia; Perskai
tytas p. Valstybes Prezidento 
įsakymas apioikariunų*,^akėli- 
mų į loiteiiantų laipsnį, Pd to 
p. Prezidentas Sveikino jaunus 
leitenantus ĘitkėtfeittMš' jiems 
geriausios kloties. e

5 pešt, pulko dūdų orkestras 
griežė tautos kilimą. Krašto 
Apsaugos Mimsteris, pasakė 
riūmpų, beb įspūdingų pritkąĮ- 
bų. ■. ’ . i

Po- Krašto Apsaugos Minis- 
terio kalbėjo ’ gen. Bukauskas. 
Keli meilūs, širdingi,, f įriini 
drąsos ir galybės jaodziai kaip 
griausmu trėnfee > visus susirin
kusius. Ii’ nežinant kas LaO, 
būtų galimų Shfriai kad 
tai kalba Kariumųenęs Vadas, 

; Visą kariūnų kitopą gritk^ 
šSiąkpr<ėjopro-’gerb»anuri šye-, 
čius iškib$e& maršų .-:y .* , \ . 

i Žiūri ir stebies:-. T^pąį-J 
tartinai, taip didlalų fiįiatMH k' 
ląšftūgąi Jųik gif tk j^riaitsiaį 

j Iš tikro, . ^ažits buvo yabt- 
daV žiūrėtojai piliečiai negįk 
k§[o ątgįgęrStt tokia pdiktą el* | 

• isena./Jtš'Wp^ 
įtuyykd 1kareirinen ir persiu:|f 

y dė leitenantų drabužiais. 
'tatpu p. teridentus ir kiš 
$ąi ątrilunldj pas gėrfc Srinįb 
pūbitoiiikų kun. StougMiį Ki* 11,

-; ligai irttat® t
vq pr&irengusiy ir Px$ri(ten- J isoib 

tos bu aukMąi gerbimbais Kve-

I r (

<
f
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Pirkite Tiesiog- iš
Dirbtuvėss'‘'“fp"ar'k“p'

Met prfuutime tieiiotE l 
lamintos namus t»n«p»- 
pftUtos vertSs N A U JĄ 
KABINETINlPHOr 
NOGRAPHĄ-kurio

_ atvaizdą Čionai matote, iu 
SO nauju lietuyiikŲ 75c Co- 

« lfflfibis ięėkortife,grofti^rB 
«Iv»iriUfaHnj»a»Uy tt KQ 

.ceriausiv adatų, — vifkaėi $29.
JPB&snjNTtMĄ Afmokam* )

TIKtAl ęAMĄSTiKlTto W
miaut bbtmeMM. h»rifr i»dlrtiixxte ’irktoo 
K»t3UBiteij-<intei su phonoeraphu, kuriByraparz 
duodama po ?I50. Kabinet« labai fcranid x>«d4ury-< 
ta*»n^i«>in*omaai^tnH 
talife OŲfmtiint

h PARDUODAME NEPALYGINAMAI MŪIAU 
ui orus. TAI TODĖL, KAD BifiŠmOB 
TAMSTAI TIESIOG DIRBTUVES. ŠisUdas

auūatipiBtat iiUtfos atiduodama Tam!*tai.
KfakVwma^aiiina«sti«babdan«f«U*h)8tt»t-n

siusiuKS Tamhtai ii,»uikvL^ioetiniPlwn6jrt-: 
phu,

t Knwai>iWi)«|wn«iKanpoaicljVirSeo 
’datv.Uiran^inlto* tmantuojama, arį* «nt*H 
narna

. •
I

i .L41- t* T1 ''iPlcL *.t»» l,‘i i I-iV'.-
«i.i._ •1,'» Vi’M '■»■ <U< ii'-s

.IA > . ■:! ’|į >1)K Vi’įiHH. ii .pigiam
J,. , i , .■ k’iI.i ‘ •

. < > U'rt 'f t ’V». MII.’ a- •
_t '■■ Ai1 ’■>iZim tu. 4*.ibi«VHiMe 

‘.tpJfariil l‘->0 /'mlji. 1'01.114,

t«. rtt».-. ;'. f-, rutl’ |Wi’i Iv lilMjLlIp-* 
>11 ■ Oi>- .p*Ju.,Er.p«llrri.’. y i.ItJUu

____ Iv bljl) l<ltllMv.b'1 *

,fi Urn'.k .ųal. k> ,:t>.

U-‘-.

(i'ĮfškLPalu-EsprilMoltj alinu 
’vl'i.P 

.Wl-
■ I.
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ftiikE.Kjdl
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eitj.
.•■Hiu'iH.'p .l.-i >.

NORTH 
.GERMAN 

LLOYQ
SaVAITINUI Wt&VKlMAt Į

LIETUVĮ
- NAUJU, SMAGIU LAIVU
Tarp New Yorko ir Brcinen

L>IDŽIAUSHJ VOKIEČIU ' 
*; *• -■. ■ ’ -LAIVU • “■
“C0LUM1TŲS” 

’ Tnlpgi. pirmos tiesos kamlmrly. 
lulvai. Gražiai patašyti, 8 {tiesus 

• paTankumtti. Paraukus Uždurytl 
■- po- 2 Ir ‘liovus. 
’■ • LutvaliorSlų. klausk bite ngeu* 

•to arba .'< •
102: IVashlngton st.( 'Bostuii, Mass.

NorthGermau Lloyd
102 AVasliUigtnu St.,-

Bostvin, Alass,

l
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LINIJA\9Bioad^^A* Ne^\otk,NYHR a^iLiETuvaL • ■

i

GteičtaitiU ir BideUais laivais .v 
? •’. -' , • :^- • ' • -■ ' •.;■•

H. s. .’•«<?,.».<?•» i „ ,0rucHW‘J5
■Si H • • .’• -ri* * ,
I# Kę^Vorko ir B08tofto .i’BtembWW.|lM<8oį 
į W1W 110«M 4 Ub*tj/«r JMtil iMt* 

1 li JEkNitoiK) pjw’x®ki įer’JPaU Rim JUrito* 
y Kreipkite ori* vl«ttuto uta^

’• . ■ * .v . . ' .’ *
■ - -A ‘ i ■'' '. ’ , ’

linBNMNMĮlk. - *■ ■m»i.■ihį'bmb I <<6«»»»Wfe*Į4»*>

• vtettkiy gyduoUyUfetuvISku tyUM, pertttmų»,iyd®‘
1to sfel nwW efcstrafctu ir 11. Katalogas wumaamts davanid.

j 1 vtottpiMW<fe-idBRMk'r

V ■■ i50ęem» ' -/ y ,
b ttmii sustipdttimttt i»r«irk Jomu*--. >
5 J® i* vteB^anWį*toboatai 
[ JnORffSJK BITSBRS—gvrubslas vtMU k

„ GOOBMLL URUG ŪOMPAKy
’ \ Detrolt, maigaft,

...;•♦v
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DARBININKAS
■mi."■_!!«,»,■■;į,im.......l■w.l.lll-r.^liį.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIĮL KOUONIJOSE. .
I1 • ..... .. ..

. STOUGKTON, MASS. <kimai vis-gi nepasibaigė. .' Vyčių 1

Jį Kčletą dVenų atgal lankiausi S.
1 * Bostone, ‘Prie progos užėjai* 
t “Darbnnnko” redakeijoii, na ir
J. užklausiau ar mano; prenumeratą

itž “Darbininką” neišsibaigus, 
į Kaip tik sykis laiku pataikiau ųž- 
į klausti, gaunu ‘atsakymą, kad pa- 
t • sibaigė lapkričio i dieną š, m. Tno- 
Įi jaus• atnaujinau prenumeratą ant'

—visoAnėto^ tai... _ym_ imsimokejatų 
$4.50 ir “Darbininkas” lankys 
mane per visą metą. Ir gavau do
vanų dvi knygas; “Dangaus Ka
ralienė” ir “Trys Keleiviai,’r na 0 
vieną dar-pats nusipirkau, “pi- 
džiojohKaro Užrašai. “ Perskai
čius man tas tris knygas,, labai pa- 

yra tiek vertos aukso kiek jos vi- , 
sos trys sveria. To.del esu labai 
dėkingas “Darbininkui” už tokią 
didelį dovaną ir patariu kiekvie
nam. darbininkui užsiprenumeruo
ti laikraštį “Darbininką“ ir užsi- 
mokėti Už visus metus iš kalno 
$4.50, o gaus tas’ dvi* Įmygąs visai 

’ dykai, .o trečią, “Didžiojo Karo 
Užrašai” tegul nusiperka, kiiri vi- . 
,saf mažai tekainuoja, tik 65 een- 

' tau o perskaitę dažinos karo bai
senybes ir koks Lietuvoje žmonių 
mūsų brolių darbininkų buvo pa
dėjimas karo metu, kaip mūsų 
brolius lietimus kankiųo, plėšė ir 
teisybę pasakius, “mušė, pešė ir 

. verkt nedavė,” o daugybę ir visai 
nužudė arba kąs-žin kur Ištrėmė iŠ 
Lietuvos krašto. . '

• Nežinau kodėl taip stoughtonie- 
čiai apsileido, jokių veikimų negir-

■ dėti, Q ką'apie LDS. 100 kuopą,' 
tai visai nieko nesigirdi,' nežinia 
kas tame yra kaltas ar valdyba ar' 
apsileidimas. Aš manau, kad dau
giausia apsileidimas. Taigi bro
liai darbininkai nereikia apsileisti 
•ir vienąm ant kito laukti, ale rei
kia stoti.visiems petįs į petį ir dirb
ti o neapleisti tokios brangios or
ganizacijos kaip LOS,, ims tai yrą 

; geriausia da rbiniukiška orgaiuza - 
rija ir geriausia darbininkų užta
rėja. Taigi jūs, darbininkai, kurie 
esat valdyboje, stokit pirmiausiai 
į.darbą ir raginkit lutus, o pasek
mes bus užtikrintos.

• Čia pradėjo statyti tautišką na
mą, prie kurio, maž daug visi lie
tuviai prisidėjo kaip tai: bolševi- 

■ kai, laisvamaniai ir ' daugiausįai, 
•praktikuojantys’ katalikai. Taigi 
pastariemsiems reikia apsižiūrėti 
kad iš jų rankų laimė neišspruktų 
ir kad ta laimė nepakliūtų “Tro’e- 
Mniams” į rankas kaip tai viii 
daugelį kartų po kitus miestus ate 
sitikę. .

Čion darbai labai sumažėjo, ne-
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kuopa pradėjo smarkiai atbusi. Ą. 

d. lapkričio turėjo ekstra susirin
kimą,. prisirašę keltas naujų narių, 
taipogi suirtanėį surengi pulku va
karą ir vakarienę, Tai bus lapkri
čio 22 d, Vakaro rengėjai? p-Ie 
Ona Kašėtaite, .Jonas Spranaitis, 
Julius Baronas. Komisija darbšti, • 
tad bus puiki ir Vakariene. .

• LLKS. 2-ra kuopa turėjo pa
prastą ,susirinkim<ą--li-tą-xLlapkri
čio. , Susirinkimas buvo svarbus 
dėlei visu LDKS. narių, bet neku- 

. tie nepribuvu. Buvo skaitytas iš 
centro laiškas ir vienbalsiai priim
tas ant. 4 apsvaiktymo. Kas-link 
pardavimo namo, po, ilgo svarsty
mo buvo išrinkta komisija iŠ 2-jų

WATERBURY, CONN.
■ , . - ■______*

Jau antrų .syk gausiai.parėmė ' 
ŠV, Kazimiero Dr-ą nariais.

r f • • *

Lapkričio 11; d. šv. Kaz. Dr-jos 
skyrius, vadovaujant pirm, P. ,To- 
tHiraičiui, sekr. S, Zdankui ii>visai 
valdyba^ surengė prakalbas. Su
sirinkimą turininga ir gražia kal
ba atidarė gorb. kleb, kim. Valan-. 
tiejus. Po prakalbtos buvo įrašy
ta nariai, o gerb, kuu. Bakšys, kal
bėjo apie Lietuvos įspūdžiūs, lai- 
riitbs jis dar šiltnš iš jos parsivežė. 
-Ablžmųjiyn&^ 
nas Laurinaitis $50 boną, pažymė
tina’, jis Įrašė žmoną, 2) Petronė
lė Laurinaitienę ir Įmokėjo $35; 
.3) Petras Jolcubauskas $35 ir 4) 
Pranas Idzialis $35. Metinių 52 
nariu. Daugumas 'pasižadėjo pęr 
skyrių įsirašyti. -

j logetiškų pįgią knygučių po 2 cen
tu, 3-5 ir _tt.' Tos ir kitokios šv, 
Kaz. Dr-jos knygos siunčiamos li
tų kainomis’Amerikon, todėl gera' 
proga, gerb, klebonams, knygy
nams, šv.'Kaz. Dr-jos skyriams ir 
atskiriems; asmenims' parsigabeųti 
iš'šV. Kaz, D.r-jos visokių leidinių 
ir juos pigiai .platinti savose kolo
nijose, ■

Visiį šv. Kazimiero draugijos 
skyrių Ameriko je ir atskiru narių, 
maloniai prašau rudens ir žiemos 
lajiat AtoIiaU pasidarbuoti kafalr- 
kiškos spaudos išplatinimui ir 
kuodaugiausiai pririnkti Šv. Kazi- 
m-iero dr-jai narių, o Am erikos liet, 
katalikų laikraščiams pręnumera-. 
to.rių. Katalikų. laikraščiai yra ’;
“Darbininkas,” “Draugas,1 
šas,” “Vytis,” “Giedra,” “Tėvy
nės' ‘ Balsas, ” “ Moterų Dirva, ’1 
“Meilė” ir “Ląivas?” ^Kutidikiš-

Įžangą. Vyrams 50c. Moterims 35c.
......... . !>!■■■ l/l. l ■lllll ll — ^ ■ III.......H *H I ■ IIII 11 ■ I I ■ I — R ■■ ■■■< Į IĮ | |

VIETINIS ŽINIOS 1 r’liihinikw fciiiivv- interesavę Don Kisotu. Skubi
nasi atnaujinti prenumeratų, 
kad kartais nepraleistų nume
rio su Don ICišotu. Kiti ir no 

r “ . » ’

prenumčratoriaž pasipirkinėją 
ldekvienų . “Darbininko” • nu
merį, kad visas Don Kišoto a- 
Avantiūras žinojus. '

■ Tykūnelis,

P, CERVOKAS SUGRĮŽO IŠ 
LIETUVOS.;

i
Ponas Čeryokas išbuvo .Me* 

tavoje virš, 2 nietu ir ilgų laikų 
išgyveno Kaune, ten būdamas 
laikraščių ir ‘spaustuvių kdmi- 
nistratoriunu Vos dabar .su
grįžęs Ajnerikoh- jis. pasakoja, 
jog Lietuvoj padėtis eina ge- 
Tyn^Daharttni^^^ 
bilietas labiau sulietuvinęs val
džios. įstaigas. Ka&urie’sve- 

'timi gaivalai (lenkai, rusai) e- 
sų jau piašalinįi iš valdiškų 
vietų. Krupavičius ^pradėjęs 
energingiau vykinti žemės re-

»

. DĄR NE GALAS.

I
 IM. So, Eorton 270 |

J.MAGDONELL,M.D.|
Jį'

Cūrted VAtANDoa:.
Rytai* Iki 9 vaL Po pietų ns« X—A f 

g Vakarai* nuo 6 Iki ». S 
į DM Brottdw*y, Ko, Bosimi. $Mfa

~ Šiii iiumerhi Don Kišo tas ne
pateko ne defto, kad jo avan
tiūros pasibaigė, bet-dėl kitos 
priežasties. Nors Don Kišoto 
avantiūrų.’ dar gerokai yra, tė
čiai! iki Kalėdų jos pasibaigs.

e®®©®©©®®©©©®®©®©©®©®®®®®®

I
Tel. So. Bodrin *21 | 
* tnrrnvYS dantistas •

ŪB. M. V. CASPER | 
, (KASPARAVIČIUS)' 1

Laikinai perkeis oflaą pu Ra. » 
425 BBOjUWATr So^ Boston^ Maio. g 

Ofi»oValanda t: S
Nuo 10 iki 12:80 ryta ir nuo 1:10 i 

lkUB lr nuo 6:80 iki 0 v. vak< | 
Ofiaaa uždaryta* sabalo* vakarai* £ 

ir nerišliomis. * $

t ‘

f ~ ...

kos spaudos išplatinimas visų mu
sų priedermė, todėl visi ir imkimės 
to garbingo darbo. ’ ’

•_ Kun. P. Raščiukas,
' Šv. Kazimiedo* Dr-jos Geiieralis 
Įgaliotinis Jinerikoje.

Ade, : 129rŠo. Jardin St., She- 
nanjoah, Pat

L, D. K. S. NAUJ. ANGLIJOS 
‘ APSKRIČIO VALDYBOS

ANTRAŠAI. _

M. M. Kamandulis—pirmininkas, 
20 Faxon St., Montęllo, Mass.,

M. Žukauskaitė, vice-pirmininkė,
1 Grimęs St., SO. Boston, Mass. 

J. V.. Smūgis, Raštininkas,
125 CJieriy st., Cambridgo, Mass. 

V. Jakas, Iždininkas,
• 55 Hampsliire Sti, . ’

i Cambridge, Mass.
A. J. Vaisiauskas ir A. Akstinąs 
iždo globėjai. .
J. Glineckis it M. M. Kaniąndulis 

‘■organizatoriai. • . .

2j?a kuopa nesutinka kad. būti! 
parduotas namas ir stoja prieš par
davimą; Taipo-gi komisijas ra
portas ltas-Unk pasiuntimo dova- , 
nos ^Orb. kun. F. Kemešiui.. Pasi-1 
rodė, kad darbas smarkiai eina ir 
nutarta, kad prieš Kalėdas būtų 
dovantųpasiųsta. Mūsų kuopa pe
reitą metą pasiuntė, tai ir šiemet 
nepamiršo. Aš manau, kad 2-ra 
kuopa ir ant ’ t'oliaus nepamirš 
gerb. kun. Fabijono Kemėšio; Kuo- ; 
pa čiopai stebėtinai auga, p’risira- 
šo po kelis narius. Prisirašė ir pa
siuntė blankas B. Ligeikailč ir P. 
Skeivis. . '' ■, x

Blaivininkų veikimas Ūūp-pat 
neblogiausias. Susirinkimas buvo 
2 d. lapkričio. Delegatai išdavė 
raportus iš apskričio suvažiavimo 
Įvykusio ‘Woreeste!,’y. Pasirodė 
ią delegatų kad blaivybe reikalin
ga visur, bet reikėtų plačiau pla
tinti ir Montelloj. Montelloj taip- 
pat nekurie,dar nesuprątėliąi maz
goja savo vidurius pamazgomis ir 
dar karts nuė karto, girdėt pajuo
kia blaivybę. Čionai būtų nepro- 
šali apie tai ir pakalbėt. Žinoma, 
girtuoklis blaivą visuomet vadina 
durnium, nors anas žino kad blai
vas nedurnas, bet visuomet savo. 
Jtaltę meta ant kito, o užtad, kad 
savo kvailumu negali perviršint 
gerumo. O kad girtuoklis pames- 
tų girtuokliavęs, tada pamatytų 
blaiviu protu katras yra kvailys.’

Šv. Roko parapijos ferai puikai 
sekas. ■ Nors bedarbė, bet vis-gi 

- žmonelių prisirenka nedėldieniais 
pusėtinai ir pelno atneša apie $300.

Parapijos koras rengiasi važiuot 
Cambridge’jun 18 d. lapkričio su 
“Jule.” . •

godžiu sakant, visi juda4<ruta<. 
tik gaila, kad nekurie tėveliai iie- 
prisiuneia savo vaikučiui lietuviš- 
<ą mokyklą, kuri prasidėjo 10 d. 
lapkričio. Visados prasideda. 2 v< 
po pietų. Yra 3 klesos. Bus mo
kinama kas shbata per žiemą. Di
džiai greh. kun. Jonas Švagždys 
pats bus prižiūrėtoju ir'mokytojų. 
Tai-gi tėveliai tūrėtų pasirūpint' a-* 
pie vaikučius kad 'nestovėtų kur 
aut kampo su pagaliais, ale ver
čiau pasiųstų i mokyklą, kur bus 
mokinami kaily t, rašyt ir Lietuvės 
Istorija bus mokinama.

Parapijonas,
’ i

(

pr;( kurios šapos panašios į-užsidary
mą visai ir iš kitur pribuvusiam 

(darbas labai sunku gauti, todėl aš 
patariu kad’čionai iš kitur neva- 

• > žinotumėte darbo ieškoti, o jei ka
da pradės geriau darbai eiti, tai aš 
•pranešiu per “Darbininką.”

? * ’ Kaip, kitur, taip m čionai žmm 
| heliai nežiūri’ ant bedarbės o
fc “mūnšainą“ traukią kaip vande-
S uėlį, o keliąs bobelės .yrą kad1 ‘ su- 
g/• bylina” iv vyrus, kas labai daro 
? didelę gėdą tarp;svetimtaučių, o
f; tai vis: “keleįvininkai/’ Maiklo

garbina” ry*- 
Žinoma,■ koks apšvietimas, 
apsiėjimas.

Kitą syk daugiau.

•h .

r*

t

MONTĘLLO, MASS.

Montellojm darbai sumažėjo, ko- 
lips čoverykų dirbi liros užsidarė 
ant noapribuoto laiko. 0‘ ęimmi 
kitokių, dirbt avių nėra. Tai kito- 
kili, daibų negalima gaut, žmone- 
liųi siisirūpinę su darahis, daugii-

-mtii prisieis, apleisti Montello. Pa-* 
turtiną iš kitų kolonijų urn^ažiimt 
j Mentolio darbo ieškot j, Čia esan- 

nėra kur darbo.gaut. . Yri- A R B I N I IČE

iž/1., visi valdybos ir dr-jos nariai 
labai uoliai platina spaudą. Jie ne
pasitenkina narių įrašinėjimu, bet 
dar už 1000 litų, persitraukė iš 
Kauno knygų ir jas "platina. Už
tai garbė skyriui ir geistina, kad 
ir kitų kolonijų šv.- KazJ Dr-jos 
skyriai sektų šį gražų -pavyzdį. 
Kam 'brangus tikėjimas, Lietuva 
ir jos žmonių gerovė, tas uoliai tu
ri platinti* katalikišką spaudą, neš 

; ji -tik rimtai, teisingai,. _he keršto. 
šviečia žmonių protus ir tobulina 
širdis. Katalikiškoji spauda uo
liai gina tikėjimą. Lietuvos lais
vę ir'Visiį piliečių gerovę. Kaipo 
tokia, ji yra geriausias žmonių 
prietelis. Kas platina katalikišką 
spaudą,- tas yra. savo, tautiečhj. gc- 
riausis prietelis. ■

G-ėi’b., klebonui Valantiejui už 
vaišingumą, kunigams Bakšiui'ir 
Vaškeliui .už prielankumą, skyriui 
už veiklumą, visiems'nariams už L 
sūašymą iA parėmimą, • šv. Kazi
miero dr-ja taria didžios padėkos 
ir pagarbos žodžius. O dundėda
mas atgalį Shenandoah, Pa.; visus 
kviečiu rašytis į šv. Kaz. Dr-ją ir 
ten kreiptis laiškais.

Kim. P. Raščiukas,
■ 1.29 So.-aJrdin Street,

. Shenandoah, Pa.

T

>r

pijos aplėliukėje' valdžia dali
nanti 4 dvarus. ^liškų reika
lus* esu •■sunkiau siitvarkyti; 
žmonės tankiai negauna me
džio kurui ar statybai; dęlto ^t1 
sį daug nusiskraidiimi’’

Kauno gatvės jau susilaukę 
.naujų parašų vien lietimų kal
boj. Tai gražiau atrodą; negu 
pirmiau buvę maišyti parašai. 
Ab’elnai, p. OerVokas yi^'gana 
optimistą^ kas-link vidaus pa
dėties Iuietu.voj. Kai kas ten 
taerimaujųs- tik dėl almi m? Eu
ropos suiručių, dėl kurių prisi- 
bijoma, kad nekiltų naujas ka-

■* = x i-as. • .
’ 14

DON KIŠOTASPATINKA
I . *

mytas JJtmJKišoto pasimatyt 
mus su Dnlcineja. , . AKIU SPECIALISTAS

R9S* W. BROADWAY
VALANDOS: Nuo 9 B.likL 7 v. vak. B!

GERAI PAVYKO.

— Kok Čia kaimas — tave žmo-, 
gus važiuodamas per miestą gat- 
vekariu.

— Aš nematau jokio kaimo —: 
atsiliepė Antras pažiūrėjęs, perdan
gą .

e®©ssis®ffi©s©©©©@ffiėB©®®®sffi©®ėi 
| TeL So. Boston 4000 jį

I Oi J, C. LANDŽIUS 
1LIHTUVIS GYUx JOJAS XR H 

, CHIRURGAS, ' J 
W BR0ADWAY,. H 

feiOUTH B0ST0N,MA8» N 
('ONJtpa* G St. 1> BrondsžayJI -1 j 

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9 įg

Pereitų įiedeli a Montęllo pa
rapijinio choro* vaidinimas 
'Klaipėdos Mes Cambridge’in^ 
je puikiai pavyko. Žmonių bu
vo pusėtinai,. tečiaū galėjo‘būt 
ir daugiau, ypač atsižvelgiant 
į tai, kad 'gerokas 'būreli $ buvo 
iš So. Bo4tono‘.ir Brigiitono. Iš 
So. Bostono buvo p. M. Kar
bauskas ' su. šeimyna, Dr.. Lan- 
džiuK Puskunigis ir k..

'•i
, <* t

SUVAŽIAVIMAS.
■ l ‘ ................... ■

■ Pereiną nedėlių lapkričio 
d. buvo Lietuvoj Vyčių N. 
apskr. suvažiavimas N-asliua. 
N. H. Delegatu buvo skaitliu- 
gas būrelis, apie trisdešimts 
penki, iš kurių pasirodė kad vi
si deda savo visas fpastanąas ir 
darbuojasi kiek galėdami,- kad 
tih kuodaugiausia. pritraukti 
prie Vyčių. Dalykai buvo svar^ 
■stomi geriausia ir su didžia a- 

krei7ta ’ ir dau-

4»

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

BOSTON, MASS.

PIRMININKASVincas Zaleekai;
81 Mercer Št, So. Boston, Mas* 

VICE-PIRM. — Antanas Rąstelis,
146 Bowen Si., So. Boston, M***. 

PROT. RAST. — Antanas Macejunas,
450 E. 7-th St,,.So. Boston, Ma*& 

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

KASIERIUS — Andrius Zalieekas,
307 E. 9-th Št, So. Boston, Ala**. 

MARŠALKA ~ Aleksandra Jalinoka*,
115 Granite St,- So, Boston, Masių

D. L. K. Keistučio dr-Ja laiko mene- 
' malusi susirinku aus kas pirmą nedSb 

UenJ kiekvieno mėnesio po No. 694 
\Vashlngton St, Boston. Mass. 2 :30 po 
pietį). Ateidami drąuge ir naujų na
rių su savim, atsiveskite prie muaų 4r- m prirašyti. •

* - .t' ., ■ *
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A.

Aš dirbu tĮirhtūyėj tarp bū
relio lietuvių; kutiei“Darbinin- 
kų” skaito. Nuo senai patėmi- 
javų kad jie labai seka per 
“Darbininkų” eina’ntį Don Ki- 
šotų. Don Kišoto avantiūros 
apsvarstomos dirbtuvėj. 7 
Don Kišoto .yra įvairiausių 
nuomonių. Vienas spėja; kad 
Don. Kišo tas “' 
giau niekas, kitas ‘sako, v kad 
išrodą,. kad jis^ pagalios vis-gi 
Įgys garbjingų vardų, dar kitas 
sako, kad išrodų, kad.Don Ki
mšotas tikrai norįs gero atlikti, 
bet. vis nieko' gero neišeina ir 1 *. - 
gana. Yra ir daugiau visokių 

. nuomonių. Pastaruoju laiku 
'kai Don Kišoto antra dalis pra
sidėjo, tai du dėl vieno dalyko 
susiginčijo ir iš dolerip ‘tsitsi- 
betino..’’- Tas kurs Don Kišo- 
tų laiko “krei/Aiu” spėjo, kad 
Don Kišotas Paužos atvestam 
studentui Karaskai iŠdųtižys 
antausius; Kitas, sakė, kad ne. 
Aš to buvau liūdininkas. ’ Tai 
pasirodė paskui, kad tas,1 kurs

M

— Tai tamsta per klaidingą įau
gą pažiūrėjai, kad nematai — ta
rė supykęs pirmasai.

‘ ■

iV. JONO EV.BL. PAtELPIN«l
DRAUGYSTES VALDYBOS 

'' ADRESAI. .
VISIEMS SVARBU.

Pijus IX šv. Tėvas sako: “Mū
sų laikais reikalingesni yra tiesos 
skelbėjai su plunksna, negu pa
mokslininkai sakykloje. Dėlto rei
kia tramdyti blogąją ^spaudą, o 
platinti gerąją. Tai yra prieder
mė kiekvieno gero krikščionies, 
kuriam yra brangus jo paties ir ki
tų išganymas, Ypač ta priedermė 
yra Uždėta ant tų, kuriems yra pa
lesta ginti tikėjimas sakykloje.” 

0 Leonas XIII sako f“ Katalikų 
priedrmė yra palaikyti katalikšką 
spaudą.”

Ir šiaip, yra žiuoma visiems ge
ros spartdos reikalingumas, nau- 
dingutnas ir jos išganingos pasek
mės. Todėl .drĮstu prašyti visų 
gerb. klebonų, paarginti savo pa
rapijomis rašytis Į šv. Kaz. Dr-jos 
nąrius ir užsisakyti arba, ginimai* 
čiąms užsakyti Lietuvoje laikras* . v* .

Laikraščių kainos; 1) “Draugti 
ja,” Liet. 3h lit., Amerikoje $4j 
“Ganytojas,” Lietuvoje 50 1„ A- 
merikoje $4.00“Vienybe” Ame
rikoje $2, “žvaigžde” Amerikoje 
$2.00; Lietuvoje abu šiuo laikraš
čiu 12 litų. .

Dabartiniu'laiku :šv. Kazimiero 
dr-ja išleido, daug jiopulevių apo-.

— Kodėl leikąlauji persiškyri. 
mo nuo savo pačios?

— • Dėlto,.Mūid. apsivedžiau.

Buvusi.
l

A. L. .R. K, FEDERACIJOS 
N. ANGLIJOS APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

PIRMININKAS — J, L. Petrauskai 
250 Golct St., So. Boston, Mass..

V.1CK-PIRM. — Kazys Ambrozaa, 
<02 E.- 7-tb St, So/ Boston, Masa, 

PROT. RAST. —*• Julius Savickas, 
111 Bowen St„ So. Boston, MaSk,

FTN. RAŠTININKAS — J. ŠvagŽdys, 
,171 W. 6-tli St, So. Boston, Mam, 

'KAS1ERIUS—. A. Naudžiaus*,
885 E. Broadway, S. Boston, Matą 

.MARŠALKA — ,J. Zuiki*,
7’WinfIeld St, So. Boston, Mat*. 

Draugija laiko susirinkimu* kas trečiu 
aedetdtenl kiekvieno menesio, 2-ra vai 
■x> pietų Sv. Petro’parapijos salėj, 4UJ 
3. Seventh St, South Boston, Marr.

* . *• ' »
. .... ..........................r. .......—-

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOM 
HAETTOED, CONKEOTKHTT 

VALDYBOS ADRESAI.
i........—s. 1.4

Klzb. MietniklenS, pirmininke, 
44 Cedar St, Hartford, ■'Conu.

O. LablcWenė,‘ vlce-pitmlnlnke, 
JX) Sbeldon Street, Harttorfl, Oofiiii, 

p. Labkktene, Iždininke,
44 Madlson St., Hartford, Conu, 

Marijona Kfttkanskaitė. fln. rnStlnlnkO,
18 Atluntic St, Hartford, Oonn, 

R. Pundzlenė, pret raštininke,
19 VValcott St, Hartford, Oonn, 

šio* draugijos susirinkami būna ka* 
antrp nedėldlonį kiekvieno menesiu, 
bainytlnije salėje.

•
Pirm. — J. A. Krlviutė,

38 Tyler S't., S. Laivrence, Mass. 
Raštininkai -K M. Al. KamanduMs.

20 Faxon;^t.< Montęllo, Mass. . 
Iždininkas — J. Gtiueckis,

366 B’bvay, 'So. Boston, Mass.

DRAUGIJOS IR KUOPOS! 

DOMĖS!.

Tik ką išėjo iš spaudos dvi 
smagios teatrališkos knygutės: 
“Ubagų Gudrumas” ir “Gi- 
liukingas Vyras'.’’ Pirmoji pil
na juokų, 3 veiksmų, antra gi 
panaši pirmai,; dviejų aktų. 
Prie antros yra^ dar pridergta 
monologas “ Cicilikas. ” Kai
na kiekvienos yra 25ė. įmau
tiems Visų' setą* knygučių par-Don Kišotų ‘‘kreizuoja” pralo- 
duodama po 20b. viena. “Uba-’/o dolerinę 
gų Gudrumas’* ..dalyvauja 12 
žmonių, gi “GMiukingas Vy
ras” ~ 9. ' 1

Reikalaukite pas:
.. * “Darbininkas“

*<

ę.
Aš patvrimiį kad daugelis‘ • «'

, — Kodėl Ona visada nešioja 
raudoną skrybėlę?

—• Dėlto, kad prie Jono galėtų 
prieiki. ’

• t
. >•»M,>«■****•»*•••«»«*»»M**»*• ,»•••»•>»t•«*.».*><<*»•<«<*.*

Japonai pradėjo rašyti savo 
tautos istorijų prieš 2,500 mo 
tų. ' *• .

I

■I

r >
rtniTOM J

pasekėjai muušainą “ 
darni.
toks, ir

PARSIDUODA NAMAS
10' ruimą Ir storas jaut kampo i) št.. 
8 ftnujl tolMal Ir visos paipos mmjos lv 
viskas muijnl sutaisyta. Ant greito 
purdftvhmi tiktai jų,500.. Klauskit (F 
Tmiov St., RJ. Bostdn; , t.2'4)

■ ■■ 1 - ~“i

f.

f

-T-

MONTREAL, CANADA.
* .. , ■ ’ • i 1

LDS. 92 kp .susirinkimas bus 25 
<1. lapkričio 2 vai, po pietų tuojaus 
po sumai, pobažnytinėje salėje 72p 
Barthenais St. Visi LDS. nariai 
yra' prašomi susirinkti, nes? bus 
renkama, naują. Valdyba ant atei- 
uabvių 1924 metui Taip-gi yra 
prašomi visi nariai užsimokėti už-' 
tęstas mokestis. Dar sykį prašau 
koskai-tlviigiausmi sumrinjdi kiek
vieną narĮ. Atsiveskito'innątijų 
narių prisirašyti, prie LDK. .92J<p.«’ 

Kp. Rašt. J. Tundžius;
’ - ’■’ i * - • ■

-4--- --- ------- r——--- -
LIETUVIAI DARBININKAI, 

remsite tuos, kurie 
GARSINASI i • *• .

ŠTAI KAME DALYKAS!
■ '■ ■ ' ' k ' .-r • -- . -

rKiid mes piullrlnim ovėrcoiiVą ilol ĮĄ’iiutuvPN, kurion snvlnlnktm paštu-.
'tęs Į' bumą puimivkluoJiu $49.00 u.knlp žmogus aleliui plikti, riti .pitrdavp*. 
jus iiHMiko-kdrit) hrnktilbą h* viilma tik .$22,(10 dttugl.ua kaip tikrai tns 
mvycoiifim yvn vyrtna. Tumi mos monizmo moko nesakyti o tą ęvorkotiį 
imt orderio pmįnntl tik. už, $27.00 Ir. kitm tokio rolklft^te.slkro1plivptt8i

« MALINIONIŠ^BABANAUSKAS' < v
320 Httrrisąn A Ve.—No. 1 OueidaSt., 3,d floor, Boston, lįta, 

\ -KTel, Benek 2354. - ■ . - ' '
6ifiso mhimksi ra. u. tirt b R. M'- suimmmu .amo A. M. iki i k ū

Nuo sausio 1, llW, pelnyjome 0,00d kostnme-B 
rių dėl Nmv Ėngland Cbke Bostone^ H 

M e* ŠiąndiM pristatome kuro Bostone, dau-B 
"giau kaip 40,000 jumiAiuSy - Y” B

Mes šiiiomi.iaikb>W^t^<>viė.šh Nw EnglandJ 
• •' L Uoka 100 Al namų Naujoj Anglijoje..

LEiŠKITE IR JUMS PATARNAUTI.;

,. MAŽI-DIDteNI;--DIDĘLI 

New England Coke 
muavornifiasi.. boston, Mabb.

1 Malti 8832 Me*HV0KK- Maln'M23

IV. KAZIMIERO R. K. DR-JO» 
BOUTH. BOSTON, MARŠ, 
VALDYBOS ANTRAUl. ;

PIRMININKAS n Paw«n*kM,
. «14u 8-tn St; Teh So. B. 8835-51 • 

VOJ-RIRM. — 3, tfaruMa, L
440 E. 6-tk St, So. Boeton, JfftM 

PROT. RAST. — A* Immlkml*,
I4Ž6 Columbta Rd.» S. Boston. M***.

IW, RAŠT. —K..OMBk L-’ r -
J2R BL 8-th Mm*.

• IlblNINKAS -r- K’žvaini*. ■ ■
H1 Bmven St, So. Bostotų Mo** 

TTARKDARIS B, Luuėk*.
m E. Pirm StuSo. MMą

DRAUGIJOS anraiKiStflkrtle —
866 Bm*dv?ny, So. Boston, M*** 

tioimdja savo iwlrtykųm telkto t-tv 
ktekyteno ttMtoeelo t-wr v*T 

8° ** * 
- s*v*ntt St, S**. HMtavSi*

. ?

(

.r“

\

dttugl.ua
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