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DARBININKAS

866 Broadway, Boatau ZT, Mass,
South Boiton SSO,

KctiUki! tart fuprteti, kad jų 
aukos ir padžventimM dėl katali
kų spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir Žmonėms naudingesnių 
nagu pirkimas bažnytinių indų ir 

' net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes. 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių

_ vadai, pirmiausia gi kunigai; tu* ~ 
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.
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Lošiamos kortos. Jau gauta 
iš užsienio . pirma lošiamųjų 
kortų partija, viso 4200 kala
džių. Kol kas dar jos yra .dė
žėse Ir saugojamos Banderoles 
skyriuje

tolins, prekybos rūmai, pirtelių 
ir pramoninkų sąjungos, darbi
ninkų luomų sąjungos ir k.

Konservų fabrikas, Žibuose 
(Šilutėje) steigiama konservų 

TalirTkas. Steigimas pradėtą 
• spalių m. 16 d. Kabiukas netru
kus bus pabaigtas ir gaįes pra
dėti darbą,. Klaipėdos konser- 

’lvų fabriką paėmė-miosavybeii 
akcine hendrovė.

gyventi Klaipėdos krašte be y- 
patingų leidimų,

Klaipėdos Krašto Valdžios 
Žinios. Taip vadinasi efi-cia- 
lis Krašto-laikraštis, kur spau- 
dinasi dviem, kalbom visi Kraš
to įstatymai ir privalomieji įsa
kymai, ^varžy tinęs it kitokios 
valdžios žinios. Su tuomi lai- , <• 
krąščiu Didiosios Ližetuvos gy
ventojai peimažai yra pasipa
žinę, nors pravartu būtų vi
siems inteligentams sužinoti 
sujungto su mumis Krašto Įsta. 
‘tymus ir .kas galima iš jų ir sau 
pritaikinti, štai.Geimo komi
sijose svarstomas dabar yra Li
gonių Kasu Istatvmi sumrniv- 
mąs.. Klaipėdos. .Kraštas jau 
senai turi, tokį įstatymą, iš ku
rio ir mes galėtume ne mažai ų • i
pasisemti.

Per Klaipėdą. Finansų, Pre
kybos bei Pramonės M misteri
joj Kaune tąrp vyriausybes ir 
Klaipėdos atstovų tapo sutarta 
visą Lietuvos Į — ir išvežimą, 
taipjau ir keleivybą vesti tiktai 
per K1 alpėjos uo^tą. Lietuv lai 
ėinigrautai riiur lapkričio 15 d. 
gaus keliones pakus lik’ |r?r 
Klaipėdos uostą/

Uosto tobulinimas. Visą šią. 
•vasarą ėjo uosto gilinimo dar
kau Dabar jo gilumas’siekia. K; 

_metrų..’, Taigi uostau gali tek 
ti dideli - okeaniniai laivai i k i

AR -BADAUJA VOKIETIJA?

Pastaruoju laiku buvo daug 
Mriių apie tai, kad Vokietijos 
miestų • .darbininkai badauja^ 
kad žiemą ta padėtis tiek pa- 
hlogės, jog, iš to bolševikai ti- 

. . kiši revoliucijos, kad jaumais- 
. to riaušių su kraujo praliejimu 

buvo daugelyje miestų.
Dabar sugrįžo iš Europos A- 

,, ..inerikos 1 atĮ£i*aąRninkas. George 
Seideinjis patvirtina, ' kad 

'Vokietijos miestų darbininkai 
badauja, teČiau nurodo, kad 
Vokietijoj pereitos vasaros už- 
derėjimas buvo toks gausus, 
kad ten maisto ne tik užtenka, 
bet ir eksportui būtų. Vokieti- 

. jos dvarininkų ir ūkininkų a- 
Tuodai sprogsta nuo gausybės 
javų. Šioje gadynėje pirmu 

. ^yldii Vokietijoj užderėjo tiek, 
kad be Įgabeninio gali išmisti 
visil gyventojai. ■

’ Kaip tai yra, kad1 tarp gau
sybių vokiečiai badauja. Tas y- 
ra dėlto, kad sodiečiai atsisa
ko imti nusmukusias markes. 
Junkeriai ir sodiečiai yra mo- 
narkininkai ir apie miestų dar
bininkus- neatsižvelgia. Vadina 
juos bolševikais, kuo teisybe jio- 

, ir gali virsti bebadaudami.
. Junkeriai ir sodiečiai parduo

da savo gėrybes tik.už dole
rius. Jie neperka nei valdžios 
auksinės paskolos lakštų.

■ Kaip junkeriai ir sodiečiai 
pilni gerybių atsisako gelbėti 
miestų darbininkus, taip lygiai 
tą daro-' ir industrialistai — 
Stinnesai,. Kruppai, Tlivssė- 
nai ir kiti. Jie net giriasi ge
rą darą darbininkams, jei mo
ką didesnes algas, negu dar
bininkai reikalaują. Moka, bet. 

■ markėmis, kimių sodiečiai ne
ima,' Tokias augštąs algas jie 
moka dėlto, kad jie pasinaudok 
ja šitokio būdo. Jie skolinasi 
markes iš valdžios, moka algas 
ir atlieka kitokias namines 
transakcijas. .0 prekes par
duoda užsiėniūosę, gamlami 
doleriais,. sterlingais, kronė- 
riats, guldenais* Paskui po 
keletos menesių valdžiai grąži
na, skolą markėmis ir nors mo
ka iki 90 nuoš. už paskolą, bet 
ir ateina tik dalis paskolintos 
sumos, dėlto,. kad tuo tarpu' 
marke žymiai būvą nusmukusi. 
Industrialistai gavę už prekes 
saują dolerių, milijonus mar
kių- gali išmokėti algomis. * 

. ■'Badaujančių darbininkų riau
šės. jau rugpjūčio • mėnesį. p’rtG 
sideju, ’ Buvo tokių atsiĮįkinūL 
kad miestiečiai mteidąvo į sčč 
džius ir šįūlydayo\ murkęs už 
maistą’. ‘Sodiečiai jų neimdavo. 
Tai mlestiečiln pasikasda.iįo

. bulviiį’ ‘ ir nustatyta vnlūžios
kaina., už jas palikdavo. Godie- 

. čiak ir tokių šposų įiepakentė, o, 
pasįšaiikč valdžią^ apgynimam 

. Panašiuose atsitikimiiosp po-f o
. ..- kildavo ..riaušes, sušišaudymiu

• ' ’ ir kraujo praliejimas.' Bet pa?c 
kiM-keriuji ir sodiečius n?a užsi-
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VOKIEČIŲ KOOPERATO
RIŲ BALSAS. -

Karo metu Amerika yra pa
reiškusi, kad ji neturi jokio gin- 
čo su voldėčių tautaj kacl jino- 
ri įsteigti demokratinę ir tai-; 
kingą valdžios formą.

Ceri trale Unija atstovauja 
Vokietijos organizuotus varto
tojus. Kooperafyvės draugi- 

trale-Unija, turi narių 8^600. 
000, Įminant jų šeimynas suda- • 
ro apie 14,000,000 asmenų. - ši
toji unija yra didžiausia nepo
litinė ir nereligine darbininkų 
organizacija Vokietijoj.

Nors. koo-peratyvų mulų 
skaičius didėjo nuo 1913 m., te
Čiau didėjimas Vokietijos pra
monės disorganižacijos sumaži
no vokiečių * perkamąją galią. 
Prieš karą vidutinis koopera
cijos narys pirkdavo per metus 
už 350 auksinių markių, dabar
tiniu laiku teperka už 150 auk
sinių markių. .

Šita nelaiminga padėtis ne
tik yra.smūgis Vokietijos ir vi
so pasaulio kooperatyviam ju
dėjimui, o ji atsiliepia .skau
džiai į Amerikos-gamintojus ir 
fermerius.

Ir taip 1913. m. vokiečių tau
ta kviečių sunaudojo 229,000,- 
000 bušelių, o 1922 in. sunau
dojo tik 110,000,00(4. bušelių 
kviečių. Panašiai sumažėjo su
vartojimas kitokių valgomųjų 
gerybių. ’ t

Šiemet Vokietijai trūksta 45 
nuoš. normali© daugio sviesto 
ir kiaulienos produktų. Dani
jos šilko produktai eidavo Vo
kietijon. Dabar tos prekės atsi
duria Amerikos rinkosmi. Vo- «-
kįėtija buvo didžiausia pirkėją 
Amerkos bovelnų. Dabartnė 
Vokietijos padėtis neleidžia to 
daryti. Dėl tos pat priežasties 
Voldetija negali gabentis Ame
rikos vario, žibalo ir kitokių 
reikineųų.

DeJ suirutės Oentralinėj Eu
ropoj Anglijoj atsidūrė 1,300,- 
000 darbininkų be darbo ir da-_

CENTRO PIRMININKO
PRAKALBOS*

-i

Lapkričio 29 d, Hartford’^ 
Conn. — parapijos sukaktuvėe 
se.- . ' ?

Gruodžia 2 d. ĮVorcesterį 
Mass. — spaudos savaitėje.

Nuo gruodžio 4 d. iki 18 d. 
L, D. K. S. Connecticut apskri-

Gruodžio 20 d Nashua, N. H.
— L. D. K. S, kuopai. *

Gruodžio 21 d. Manchester,_ 
N. H. — 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.

« f . •

PERGYVENO KRIZĮ.

PARYŽIUS. -— Laukiamas 
alijantų prietetystės sprogimas 
neįvyko. Tečiaii Eraneįja jau
čia, kad Anglija pasilieka .šal
ta. Iš to, kad sprogimo ne
įvyko Francija nerodo didelio

Ii ja būtų atstojusios, tai Frau-, 
ėija su Belgiją nebijo veikti sa
varankiai prieš beginklę vokie
čių tautą. Yra spėjama, kad 
Francija atsižadės reikalavimo 
išvyti iš Vokietijos ex-kron- 
princą. Yra spėjama, kad ali- 
jantii santikiai jn.epageres ir 
ankščiau ar yėliau kils naujų 
susikirtimų ir’ sena prietelvštė 
visvien iširsianti.

4*

linai bedarbiau ja 3,500,000 dar- 
bininkų. Anglijos tokia padė
tis atsiliepė ir i Ameriką. . ■

Vokietijos 40 nuoš. darbinin
kų bedarbiauja arba dirba tik 
keletą valandų, taip kad pra- 

n gyvenimui! neuždirba. Tas sii- 
irmarių.

’ skaičių. Darbininkų laimėji
mai užkariauti po. tiek vargo 
dabar gali be pėdsakio išnykti 
dėl dizorganizaėijos darbinin
kų eilėse.

Jau mūsų narių vaikai sun
kiai kenčia nuo nedavalgymo 
ir ligų. 4,000,000 vaikų šian
die nedavalgę. Džiova tarp 
vaikų nuo 1913 m. iki 1922 m. 
padidėjo nuo 1 iki 5| nuoš. 
30 nuoš. vaikų apleizdami mo1- 
kytlą negali stoti prie tokių 
•darbų, kur reikia raumenų jė
gos.

Vokiečių darbininkai giliai j-, 
vertina Amerikos paramą Vo
kietijos vaikams. Nuo_armis- 
ticijos tam reikalui iš. Ameri
kos gauta $12,000,000. Bet ne
teisinga reparacijų našta, ku
rią Anglija ir-veik visos neut
ralūs šalys pripažino perdidele,. 
sukėlė Ruimo krašte ir apskri
tai visoj Vokietijoj daugiau 
vargo, negu buvo armisticijos 
laiku.

Vokietijos respublika dabar 
didžiame pavojuje. Skurdo’ di
dėjimas taip darbininkų, neiš- 
rišiinas . reparacijų klausimo 
pagal. Vokietijos išgalių išmo
kėti,. veda žmones desperaci- 

turės privesti prie militares 
diktatoiystės arba komunisti
nės revoliucijos.

•Šitame krizyje ir tikroje 
tarptautinėje kooperatyvinėje 
dvasioje mes atsišaukiame Į or
ganizuotus farmerius, darbi
ninkų ir kooperatorių organi
zacijas Amerike remti nesenai 
sumanytą konferenciją kuri 
teisingu ir bešališku būdu pa
gal Vokietijos išgales nustaty
tų reparaei jas.

Mes tikime, kad Amerika 
dalyvaus toje konferencijoje ir 
Amerikos moralė įtaka nulems 
konferencijos decizijąs iv už
tikrins jų išpildymą. . \

(Šitas atsišaukimas buvo at-' 
siųstas Amerikos Kooperat y.vei 
Lygai). . ' ’

Tokios ‘padėties- tęsimas
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NAUJI PINIGAI.
BERLIN. —, Vokietijos val

džia'nuo lapkričio 15 d. nusto
jo spauzdinusį popierines mar
kes, Valdžia perėjo prie auk
so valiutos. Naujas pinigas va
dinasi “rentertmark;”- Vienas 
rentenmark kainuoja 300,000,- 
000 popierinių markių. Bet nb 
valdiška renteįimarko kaina y- 
ra 600,000,000 markių.

Iš to kils nesvietiška brange
nybei Valdžia pagrąsino įkali- j sį 
nimu už peraugėtas kainas. 

' (Vokietija pergyvens dabar 
tą, ką Lietuva pergyvena Įve
dus litus. Vokietijoj bus ren- 
tenmarkių stoka, kaip Lietu
voj litų stoka kad yrą) .

Suomijos filologas išvažiavo, 
Šių metų rugpiūčio m. atvyko, 
Ženu Panemimen pas dekaną 
kun. J. Skinkį Suomijos filolo- 

žmona Ona, kad Lietuvoje pa
simokytų lietuvių kalbos.

D-ras Ei Nieminen’as jau ke
linti metai mokosi lietuvių kal
bos ir jau pusėtinai lietuviškai 
kalba. Bet jisai norėjo pasi
klausyti žmonių kalbamosios 
kalbos, kad galėtų toliau toje 
srityje darbuotis. .

Žem. Panemunėje ‘ Dr. E. 
Nieminen’as-viešėjusi apie 16 
dienų. Po to; jisai, .išvyko 
Kaunamu o iš ten rengėsi va
žiuoti Leipcigan, Dragom ir t.- 
t. savo studijų reikalais. .

Dr. Nieminenkts jau yra pa
rašęs filologijos srityje vieną 
veikai ą, būtent: ‘4 Der uiind'e- 
.gėimantsčliė' Aūsghng — ai dus 
Noiųinativ — Akkuzativ Plu- 
ralis.des Neutrinus ir Baltis- 
clien.’’’ ITž šį veikalą jisai ga
vo filozofijos D-ro laipsnį.

i Dr. Nieiuinen’as yra trečia
sis suomis, kuris studijuoja: 

! lietuvių kalbą. Pirmieji du jo 
mokytojai buvo Dr. Mykolą^ ir 
Dr, Niemi. .

. Lietuva’*)»*

ŽUVO TRYS ŽMONES.
MHj'VVAlJKEE.AVis. —Dar-' 

bininkąnis bedirbant požemi
nėj jdūdo  j, griuvo ant jų daug 
žemių it žuvo trys darbininkak

a*’ • ' . * -

IŠ KLAIPĖDOS
Sudaroma uostui Klaipėdai 

valdyti uosto taryba. Pirmi
ninku- bus uosto valdyboje' p. 
Stulpinas.- Po vieną narį uos
to1 tarnybon siųs • krašto dirok-

.10—13,000 tonų talpos. Taip
gi buvo taisomas molas* uos
tas dabar žymiai tobulesnis, pa
togesnis. . - .

Tranzitas per -Klaipėdą žy
miai padidėjęs ir vis tebedidė^ 
jąs. Pradžioje vasaros kasdien 
būdavę‘siunčiama apie 50 pre
kių vagonų, dabar gi jau kas
dien siunčiama virš’ 200 vago
nų.

Klaipėda, tokiu, bildu, pra
deda įeiti į taip- svarbią savo 
rolę. ■ •

PAVARĖT GUBERNATORIŲ.

Oklaliouios- valstijos, giib, 
AValtmi tapo atstatytas jum vie
tos, JĮ atstatė nuo vietos sena
to, teismas. Teisėjai atstatė jį 
vienu balsu. Prieš jį padarytas 
fckinipearhinvntJ’ ■
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likę ginklų, tai jįe nesulaųko 
valdžios apgynimui patys gina
si nuo badaujančių. Tokių pi
lietinių karų tarpbuiestiečių ir 
sodiečių daug yra - Berlino ir 
Dresdeno apylinkėse,. *

: Vokietijos padėtį gali patai
syti diktatorius. Jis įsakytų 
junkeriams ir sodiečiams nu
statyta kainą parduoti savo 
produktus. Tečiau tokio dikta
toriaus valdžia neįstengia pa
statyti.’ Neįstengia (įeito,, kad 
jiiiikeriąi ir sodiečiai, yra susi
metę i vieną, imeionalę partijų 
ir . ji yra galinga valdžioje-ir 
Buįchstage. ’ ' ■ ; j

J ei iš Ameriko'a-pąšipiU^Vdr' 
kieti jos ųiiesto 
muistąs, tai tada tų Jnnl&rių 

. ir sodiečių. nugarlianĮm bim šų- 
laužytaą-? •; y. ‘

i,, F.' --Vii , '■ '

15 MILIJONŲ PERDAUG

. BERLIN. —• Ekspertai apro
buoja, kad Vokietiją gali iš
maitinti tik tris kėtvirtadales 
sąyn gy vėpląib be įgabeninio 
maisto. Vokietija luti 15,000,- 
OOO žmtmĮų. daugiam nęgujųu
U - IMudiMC -šitąjį ’ ąprtikavi-, 

stmiafcht ma®* 
niaukt ir mMįb Y'UvaųHtm'ą 
maištui, q n* ahn tayH, :
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Šituo aaitgalviu skaite ne p< V< Stonuną straipsnį, kurį .so- 
ciali^tij-liaudminkų orgar ;s “Lietuvos Žinios” talpina (No. 

, 243) pirmojoj vieton. I isvamąnijos nusistatymas katalikų 
dvasiškijos klausimų visrm-s gerai žinomas: ji veda aitrią & 

nešvarią ągi..imją.prieš Igunij
. be jųkataiik^n^s®aS^2^mslS^mam^r 
sų nusistebėjimui, pirmą . .artą laisvamaniškose “LietuW-Ži-l 
niose’r randame nuomone, KAD GERI KUNIGAI. -LABAI

3 REIKALINGI, KAD BE JŲ ŽMONES VIRSTA VAGIMIS, 
PALEISTUVIAI^ ŽUI KAIS, GIRTUOKLIAIS, iTJNGl- 
NIAIS. ‘ ‘L. ž.5 ’ darorišv .dą, kad dabar, norint išgelbėti Lie
tuvą-iš moralio supuvime, reikia mokytų kunigų,, gerų išpa
žinties klausytojų ir pamcksldninkų, bef nereikia kunigų poli
tikoje, nes ten be jų galima esą apsieiti. O Irą, m2Ž-ir"socia- 
listai. užsigeis išpažinties, matydami kad savo mokslu negali 
^rivįsūsių latrų pataisyti,/paieistuvystęFsuIaiĮg^^'; Ak5 jau; 
ir laikąs būtų..,,. .’ ' ;

Kadangi šiuom kartu “L. ž.” tarp paklaidų išreiškia ir 
rimtų minčių, tad škaitime pravartu su jų nuomone susipažinti 

■ ir kaikurias klaidas atitaisyti.

įžangoje 1 ‘ L, ž. ’ ’ lyginą mūsų kunigus šu rusij popais ir at 
randa,- kad mūsų .'dvasišką daug aukščiau stovi: .

’ « . ** * i'

Visur ir visuose visuomenės šluogsniųose pasduliiiis 
karas padare baisų perversmą, buvusiose gi Rusijos sudėti
nomis dalimis, šijysįė revoliucija tą perversmą, Jei taip g-a- 

“ Įima išsireikšti, dar pagilino. JlyŠkiausiai tas perversmas 
atsiliepė; į mūsų.dvasiškąją.. Pasikeitė Jos santykiai šu re-, 
ligi ja, su savo priedermėmis, su parapijiečiais, ir žymiai 
sumažėjo Jos įtaka į liaudį. Jei atsiminsime prięškąriniūs 
laitais, arba, tikriau pasakius, Jai-ktis iki praeitojosšimtme- 

. • čto-90-jų metų, tai prisieis pripažinti, jog buvusioji Rusi
joj -katalikiškoJi dvasiškija stovėję taip aukštai ir naudojo-' 

; si tokia y liaudį įtaka, kaip niekur Pkiropoje. Tuomet ne
kartą tekdavo- išgirski iš pačią rusų; ‘ Ar galima4mūsų5 dva- 
siškiją lyginti su ‘■Jūsąją/ ”■ Ir, Jei mūsų kunigas būdavo 
priimamas draugijoj kai pagarbos svečias, t o kaime kaipo 
kiekvieno kiek • skaitlingesmo.susirinkimo gražiausias pa-..

. puošalas, ta i, stačiatikių šventikas draugijoje buvo.’ ir tai 
išimtinuose ątsilikbnuose,- vos kenčiamas. Ir Kusijos pro--

• vinei joj'buvo gali mu pastebėt i net tokių vaizdų, kada kas 
nors, netikėtai sutikės ‘ popą? apspiaudydavo .^pilkutę' ‘ir

. ‘ mesdavo paskui Jį, kad tik išvengus pranašaujamos delįai 
su popu susitikimo nelaimės, arba kaimietis, pamatęs ištolo 
beateinantį popą, bailiai Jį aplenkdavo, kad tik šis nppe- 
reitų kelio.” ■ . . .

“’L. ž.” giria senąją kunigų kartą.

“Kuo galima tokį įvairų prie ilvašiškijos atsinešimą iš
aiškinti? Manau tuo, kad tau laibais žmonės eidavo. į kų- 

' nigus beveik vien iš pašaukimo. į kunigus stodavo dažnai: 
aukštojo■ luomo žmones, išimkleti, neretai baigę aukštąjį 
mokslą ir,, kaipo .tokie-, proto žvllgsnnl stovintieji Žymiai 
aukščiau, f neg apsupančioji Juos liaudis. Ačiū savo- takti
kai, nuoseklumui ir-ištvormingumuk jie lengvai įgydavo 
autoritetą. ir didžiausią į savo avinyčią* įtaką, nes -buvo, ne- 

. tiktai‘dvasiniais vadovais, bet kartu teisėjais Vpatąrejąfcę 
ramintojais ir šelpi jais, arba • tikriau sakant- — ganytojais. 

. pilnoje to žodžio prasnieje,'. Atsiminkime dar, kad tuo metu 
Betrapilio katalikiškoji dvasinė akademija buvo, pastatyta 

‘ pavyzdingoj aukštumo,į, p be to dar, nijjsų dvasiškijos va- 
: -dovų skaičiuje buVo riša eilė. įžymiausių veikėjų. Gana,tik 
' bus. čia iiaminėjus areiryskupus t Seniheką, Klapatauską ir' 

. Ilopįį vyskupus: Valančią, l^zinską, Baranauskąį .BaliiL 
Manį ir Simoną;' • kunigus: Prapuolenį, Pranaitį,. Sidotavi- 
Čių, Čajėvskį ir Konševskį, K to riąo. bus suprantąma, 

‘ delko rusų valdžia nelabai juos, temylėjo, o katalikiško ji .ri- 
silomenū taip giliai juos gerbė ta mylėjo.. Juk šiame. kkąL 

. čfajė feūvo ta didųoineųės atstovai,. Itaip pav. Šembekds ta 
; Kopas,; ta moksloj kiup.Barimaiiskas, Lomnskaą, JSimonasy

• j-anhiųsjir tokie žydų ltalbb^;Žindvą% kaip Pįąnaiita ta as/ 
'* kotas Lorinsfcisį nuostabūs dvąšimukad' Sįtaaviėiu^įgar

sus administratorius Čajevūkis ta ūenmlstamąs kovotojas už

1

>'

*
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tavos Kooperacijos Bendrovių 
Sąjungų” ir “Lietuvos Koope
ratyvu Bankų?’ X

1921 m. rugpjūčio rnien/ pri
imama tos sąjungos ’konstitu-' 
cija, gi TttgsŽjo mėn. pradėtus 
veikimas. 1923 m. prie sąjun
gos priklausė 242 draugijos, 

" pabaigoil ^narSs inokesnis-500 litų). 1923 - —
SwauSė’278T4'aūgijoS su S- ul> <^bat

Į gjū turėjo apyvartos suviršum f 
30,000,000 litų. Sąjunga turi 
5 sandėlius Įvairios^ Lietuvos 

į dalyse ir kiaulių skerdyklą Pa
nevėžyje. ..

Šiaulių sąjunga neprisidėju
si prie Kaujio sąjungos, bet 
pastaraisiais laikais eina judė
jimas, kad abiem susilieti.

1923 m. sausio 1 d. Lietuvoje 
buvo 364 vartotojų draugijos, 
41 gamybos,-121 kredito, 2 

Įmų_statymo, 56 ūkio draugijos., 

 

HĖ&vfemū84.

Sąjunga gryno | pelno pere!

‘‘1

t llygoje veikia Kooperatyvių 
Ispanija.' Ir čia kooperato- Sąjunga ‘Konsums,”|

riai po triiputi kruta,. Prie Ko- Prie taurios 1921 -
• *w v» ♦ . * Yvi*i 1*1 aS 0*70:

operatyvesJSąjungos siaurinė] 
Ispanijoj priklauso 40 draugi- . . ,
jų* Centras apyvartos padare Į buvo. 186,871,451. latv. 
1922m. —‘3,5(53,927 pesetą Ka-trnWia- pardavė fo-
pitalo tih-i 134,700. ' operW-vi«i prodpkti} už 110,;

Prie“SoeijaHąBeformęIn-ĮW<"9r>xM. UžsieninHgahw- 
stitnto” vyriausybe nesenai į* Pi'dcuktę uz 40,409,53. rrJ> 
kūrė Kooperacijos Departmen- “Bli- t

tą, Taš Departmentas busty-į Sąjunga leidžia laikraštį var- 

 

rinejaueiu, instruktuojančiu ir Į c (u t l Kopdarbiba., r . f
propagandą vedančiu centru., K»22 įlietais toji Sąjunga žy-

* . ūdai padidėjo ir sustiprėjo, /r-
- [ py vartos- padare ’ 56įl8m058

- -Italija,_Ko.Qperaeijos judėji- | mblius, imto turėjo už 169,- 

mas čia eina plačia, bet labai 222,7211 ; gryno pelno buvo L- p ’• 
betvarkio vagūr Pradžio je Į 1(75,3tal r ubTiai, 
1922-ų metų čia bitvo du žymūs Betos Sąjungos Latvijoj dar | kita metais padare 64,863 litų 
centjaž: vienas kontroliuoja- Į j ra 9 Įritės. Visos tos Cėnara- iX’ centas. (“Tallta“ .No/ 
mas sočijalisfųy Įritąs katalikų/Į lės: Organizacijos tmu-įsiūtam 8—9) <) .

Jų pajėgos buvo beveik lygios. } sios ; “Kooperacijos Kongreso | *

draugijų su 2 milijonais narių, Įimtetas susideda iŠ 7 narių, ren-Į ftlekšiko.. čia kooperatorįai 
700 milijonų lirų kapitalo ta i kūmų kongreso ir po vieną nuo numanė ir užgriebė į savo tan- 
;msantro milijardo lirų ąpyvar- kiekvienos čentralės orgūniza-1taas valdžią: išrinko pernai me
tas. Tais metais fašistai, pra-įcijok ■ Komitetas atstovauja Į to^ didžiumą atstovų koopera- 

  

dėjo griauti- ypač socijalistų | x'Las organizacijas prieš vai- - torių į šalies pai’lanientą ir į 

 

moperaciją ir organizuoti sa-Įę]^ c’uoda draugijos patari- Į miestų valdžias. Sostinės 

 

vas draugijas. To..pasekmėje Į mų ir vienija visą Judėjimą Mevico City galva Jurgis Lou- 

 

socijalistų kooperacija labai ė-| Kaip greitai Latvijoje Koope-į rence — yra koopeuatorių par- 
me7smukti. Daugelis krautu-[racijos judėjams auga irmtytpijos Vadas. Tai labai žymus • 
:V'ių buvo išgriaiiia,: >• nrminislkad iriŠ to-fakto-, kad vien tikĮkooperatorių laimėjimas. Jei .. 

  

sandėlis buvo' likviduotas, na-Į• pereitais ’ 1922 m. buvo jregls- Visur tas pats įvyktų — karų 

 

rių sumažėjo fyeveik per pusę! įti”lota 684 naujos draugi jo?. Iš I pasaulyje nebebūtų.

Centralė Italijos valdžia te-Į vj-;o 1922 m. buvo 1,428'drou-

Čiau pripažįsta ko.opei'acijos Ju- [ gijos. Ūlrimnkai labai sukrato | l’_l‘iopą ’c1yid.a: ll1?

dėjimą kaipo tokį. .Pernai ru- Į kurti kooperatyves pienines?
denį vyriausybė įsteigė Romo
je Centralę kooperatyvių Diw 
gijų Komisiją, susidedančią iš 
atstovų nuo centralių organiza
cijų (didžiumos)Jr vyriausy
bės. Toji komisija daug dar
buojasi-vienijimui ir tvarky- Lenkja. Varšuvoje gyvuo- 
mui viso kooperacijos judėjimo Į ja dvi Kooperatyvių Draugijų Į susirgęs eina blogyn. 
'Italijoje. / ' .. Šąjįmgos: “Lenlrijos Vaitotojų nerių suirimą.

, Katalikų kooperacijos judė-hjraugijų Sąjunga” ir “Lenkui ” ' _. 
jimas nors įr-gi nemani nuken-1 darbininkų yartptojų Sųsivie- PADĖTIS GERĖJA
tėjo-nud .fašistų, teeiau lėng- nįjimas.” jLpįe pirmąją ne-Į; u J.’ ' 4

viau pergyveno tą užėjusį krizį randame jokių žinių; turbūt LONDON. — Anglijo^ val- 
ir dabar gražiai tvarkosi ir au-|prie Tarptautinio Susiv. nepri-bdiška komisija buvo pasiųsta ■ 
ga. ..klauso'. ' Antroji pereitais me-Į Rusijon. Komisija sugrįžusi

Ypač gražiai gyvuoja ir dar- Į tais vienijo 124 draugijas su skelbia, kad ten padėtis gerė- 

 

buojasi katalikų kontroliuoja-, 169,714 nariais. Šerų kapitalo; ja. {Svarbiausia, tai tas, kad 
mus “Darbo ir Kooperacijos aurėjoMS,113,335 lenkiškųmar-rkomuniziiftm ten jau. išgaravo, 
Bankas. ” Tasai bankas buvo Į kių. Pelno išviso padarė 10 mi- Į žmonės sovietų sistema pasitikį 

  

inkuftas su 3 milijtmais- H^Ūllijonų. markių (apie $1,100.06), ir bendra žmonių padėtis eina 
bet Jau po ūietų kapitalas bu- Leitaat. ko-operatoriai džinu- geryn. ‘Valdžia ketinanti pri- 
vo pakeltas iki G milijonų lirų* | ginsi beturį, kooperatorįų prezi- Į pažint i senosios valdžios pada- 
Paviemai nariai negali būti to dentą.
banko nariais, o tik kooperaty-1 
vės, apsvietos ir labdarybės . 
draugijos. Pž Šerus moka ne- Lietuva. Tarptautiniame kc- 

• daugiau kaip G irnos. Pabaigoj operacijos organe “Intermv 
1921 ta metų to banko resursai Į tional Co-operative Bulletin“ 
siekė Jau 112,730,092 lirų. Pel- ' “** 
no padalyta išviso’ 1921 m. — 
6,527,924 lirų. Bankas turi 30 
bugalterių, 19 agronomų, inži
nierių ta advokatų, kurių uždą- 
■vinys, instruktuoti draugijas, 
.duodant joms visokių reikalin
gų.patarimų.

000 narių. Apyvartos tais me

ąipį'^ąjvėtu ir^pa.įmc^ttįfe. Cfel jmsnjęa’kąg, joj 
tUitįįr*^st^e&;<Įva^Wją4 '’jfot’tttriį Macį £

tį^fr^dįlfo nestebšttaaj & •
4Mai dąr;^psupių įųnkjnm gurėpfe,* bažnytinėsyiatącijds’ 
hųWvM«ingai 'iuikbmįs • įofeiomįg "tat -bažnytinėmis
jšfeiĮmėmis; befcirtautinėmis Šventomis?’' - ’ -. -, - .
■U-’’’- •.»>■ -f Ir • ,’.**•

'* nepatenkintos" j^tmajsuds kunigais.

~^r —vaizdas prądęda 
’kįėk'Lemtis. įrors sostines/ dvasiškija ir dvasiški  jos viršū
nės aplamai pasiliko saVo pašaukimo aukštumoj, bet jau 
apaoton pradėjo--skverbtis *monės> • kūno dvasininką luo* 
mą įimto* vien tik- gerą ^aėjeiiuir' todėl, lik^dvasininkais 

y žengią žehnauėio priešimmosi kėliu, tai ^ra 4- s t e n g I a - 
si j š t o 1 u o m b k u o d a u gi a ns i a i i š g au 
ti it_ k u o įn a ž i a u s i a i duoti. Vieton aukš
tojo h* aukštesniojo mokslo, einantieji į kunigus pra
dėjo tenkintis viduriniuoju — keturių klasių mokslui p 

. palaikymui savo jau puolusio ąutorito metėsi politikom 
Iš pradžios"(į90u metais), dar atsargiai, nedrąsiai, (mat 
dnolaikinis režimas .neleido atvirai užsiimti politika), 

_^mdejX^istF^n^ies7^iMni^^mwW^77~t01iau_per 
• litikos sukurin buvo įtraukta luomų kova, o pasiliuosa- 
vųs iš po rusų ir vokiečių valdžios ir. atsiradus galiipybei užž- 
siimti politika jau nebesislapstant, niūsij-dvasiškija šia ga- 

■ limyber pasiskubino pasinaudptiąpirmoj eilę j. Ir štai kas iš. 
to išėjol - Politinės sferos, papildytos vilkejančiais sutonus 

 

asmenimis^ kujue apėmė čia svarbiausias ir vadovaujančias . . ,r . . . • . OAnAi.
vietas? dvasmiffids gi, beveik daugumoj, 
riems nei gyvenime,-nei politikoj neperdaug jau-sekasi, “tai 
vrai savo luomo nemetė, tiktai antros rūšies dvasininkai.
" . ■ ■ ■ , f "

Viso to pasekmės apsireiškė stebėtinu greitumu. ”

“K ž.” tvirtina, kad senesnioji dvasiškuos karta buvusi 
aukštai išįavintį' inokyta, 6 dabartinė — nemokyta, tik ė įda- 
nių. šį^M^dą/%. ž.’ ’ padare nejučipmis,4ig‘ ir instinktyviai: 
mat $s nemato naudos sųjnirusiąįą kovoty o su gyvaisiais ten- 
^ka.nėreUf sušįrenįti, todėl jie ir>‘nemolįd;i”.... % O.bjektyvu< 
m® dėlėi, reikia pastebėti, .kad'Senėsnių laiku dvasiškijos tarpe 
būdavo daug ne tik 4-klasių, bet net ir 3 kl. mokslo, jeigu tijt 
vien..“klases mokslu skaityti. Kaip seniau, taip, ir prieš karą, 
kunigai išeidavo.4—5 metų .seminarijas,, kurių tiekiaip/s pro
tinis išlavinimas būdavo nemenkesnis už 8 klasių gLnuažijąs^ 
Taigi Įę 1900—1914 m. išleistoji dvasiškija turėdavo išlavinimą 
lygų pilnos gito^ijOsMrsui. ; -

A . Aukštojo (akademinio.) mokslo kunigų būdavo seniau, 0 
dabar* jį dar;daų$Įau yra. “Lrž» ” sak^. kad. *‘tuo metų Pet- 
rapiiloią^]ikiškpji4.vasinė akademija buvo pastatyta pavyz
dingoj ąulįtųmoj. V Tegu .įos neužmiršta priminti ir tai, kądda- 
bsrtinis. teologijiš-filpsofijos .fąkultas yra aukščiausia pastaty
tas, kad jis savo mokslo paiegomis toli pralenkia visus kitus 
Kauno universito fakultus ir kad jo programa yra n.et plates
nė užPetrapilio akademijos, kurios žymiausi profesoriai dabar 
ten (Kaune) mokina. O prie” jų juk galima dar paminėti tokius 
mokslo vyrus,’ kaip profesoriai St. Šalkauskis ir kum Reinys, 
kurių dideliu mokslingumu negali atsigerėti Kauno studentai. 
/Prieš karą Petrapilio akademijoj lietuvių kunigų mokindayosi 
apie 15—20, ir dar apie tiek užsienio universituose. Dabar-gi 
iš 150 Kauno teol,-filosofijos fakulto studentų apie 60 yra ka
rikai ar kunigai. Yrą jų keletas ir užsienio universituose.’ Va
dinasi, dvasiškija dabar mokinasi daugiau negu prieš karą.

Kad Lietuvoje kunigu tapus, .dabar reikalaujama štai ko< 
kio mokslo: 1-ma, seminarijOn priimami baigusieji 5 klases 
(maždaug “high sčliool” kursas); ^2-ra, per 4 seminarijos me
tus išeinama pilnas gimnazijos programas su dvasinių mpkslų 
priedu; 3-čia baigę seminarijas privalo išeiti universiie 3 metii 
teologijos-filosofijos lęirsą; tai tuomet jie šventinami | kunigus. 
Daugelis kunigų.pasilieka dar 3 ar..daugiau .metų universitė, 
kad, jgyjus daktaro laipsnį,.. Vadinasi, kįeįvięnas naujai šven
tinamas Lietuvos kunigas dabar turės mažiausia 3 metus (kar- 
tais-gi 6 ir daugiau metų) umversito mokslo. Reiškia, kad^‘L. 

ž. ” ąpsįlenke su tiesk \Juk dabar mokytų kunigų yra daugiau 
negu prieš 1905 niy „ ąjeity vįsi Lįėtuvos kunigai turės aukž- 
\tąjį universito mokslą ir išsilavinimu’Visi busTygūs gydytojams, 
advokatam^ ir kitiems.

(Galas bus šeštadieny). . , .-
1'

DRAUGUOS ĮĘ KUOPOS^ PRIMINS APIE SKOLAS. 
DOMŪS!

Tik ką išėjo* iš spaudės dvi
smagios teatrališkos knygut«s^btijų valdžia rengiasi pasiųsti 

“Ubagų Gudrumas“ ir “Gi- ' *• • • •
Hukmgas Vyras,’; Pirinoji p& 
na juokų, £ veiksmų,, antra gb 
panaši pirmai, dviejų aktų 
Prie antros yra dar prikergtą 
monologas “Gįoįlikąs?* Kai-, 
na ki^yięnos yrą lipAii- 
tiems visą setą knygučių par- 
duodamapo 20c. viena. “'Uba
gų Gudmnąs’’ ^dalyvauja 
žmėnių> gi■'1 ‘ GUiukingas Vjt- 
ras” — a ■- . ■ •'

.’"t' ’•* ‘ ' * * .
Reikalaukite pas: 
1 . ‘‘Darbininkas”

: v. *

f
*v ’•<
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24 centu*. (“Talka” No/

tikybą ZIskaras, $ėveik visi, jie puikiausi pantokslininkm. jį* n * Ž VttA
ir tokie dvasininkui, 'kad atlikęs pas juos išpažintą Žmogus UnufiK Itlfl TKUIIh. tiHvlM' 

< - . ;i

*

notą Franci jaisu priminimu a- 
pie skolą- Pateikaiaus?. kad 
pradėtų įnokėti, o jęi negali da
bar, -tai kgda ir kųi'ibniis išly- 
gomismutinlca mokėti. r ' 7 

; Amerika-- -yra misįstačiusi 
stovėti už ‘ skolų atgavimą/ 
Prahrija nori išsisukti ta saktV 
kad negavūs reparacijų iš Vn^ 
kivtijos negalėsiantt. .mokėti 
skolų’ AaierikaE Ainerikoš vaĮ* 
džia praneš Fmnrijid, kad sko
lų mokėjimas neprigtili nuom- 
paraeijų gavimo. - 1 ‘

■ ‘ I| I Ih, i, -Į Tu, - y
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Japonija, Kooperacijos ’Ju- 
. dėjimus ir čia auga. Vyriaus ’̂ 
be judėjimo neinikdo. Perei
tais metais čia įsikūrė koopera
cijoj draugijų, centras. 

7-".- ' ' . '
i ’ - • • . • -

Jugo-Slavija. Ola yra devy
nios koųperatyiTS sąjungos, 
prie, kuriu priklauso 2,705 
dhmgijbsr Jygo-Slttvijos ūkL 
ninku i turi LuĮl koop. draugi- 
Jasętarptų 8Q1 kredito draugL 
* Visos jos priktauso prie. 
Uontralės Sąjungos Belgrade, -

• .« ; ' » ' / ■ . '■ 
lt.Latvija. Latvijos • sostinėje-
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*) Oafki, kad I*. šalčio straipsniu I»I-’ ............. , .... ...-------r_

tP nprodyta —. 23 'ittui už viena doleri- 
Vašiu

, (Bus daugiau)

i.

Latvijos vidaus Reikalų mi- 
nistoris P. Bergas ir Darbo nd-1 
mst’ciiš K. Lorenzs — yra abu-.| 
du uolūs kooperatoriai.

sjji

Lenkja.

EINA BLOGYN.

1
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<•?

&

liepos ir rugpiūeio men. laido
je randame ilgą ir gražiĮ p. P. 
ŠiUčiaus straipsnį apie Koope
racijom padėjimą Lietuvoje. ..

Lietuviška talka buvo to Ju-; ■ e • -o “

dėjimo moty na. Pirmoji koop, 
draugija buvusi įsteigta 1881 
m. (kiuri Uosis). Prieš kilni 
Lietuvoje buvę apie 200 varto
toji! draugijų, U2 kredito 
draugijų,- 8d ūkio ratelių. Ka
ras beveik, sunaikinęs tą. jųdė> 
jimą. Po karo, laisvę atgavus^ 
judėjimas atgijo ir dabar au
ga. kaip ant nneliig Vystėsi 
talpiu \ /

1919 m. bal, 15 d. suvažiavi
mas Kaune ištenką organizaci
jos komitetą^ 7

1919*ijin birž. 2 <1.. jūkimiama 
Kauno.KooperacijosBendrovių- 
Sąjunga. ., J /

Netrukus inkiiriama Sąjun
gos ^taviškyje, Kėdainiuose. 
Panevėžyje ir BiauKitosėc *

1920 m; kovo' niėn. visij 
jungų -atstovai suvažiuoja į 
Kaunipm nutaria inkurti “tak-

■ TERR& .RAUTE, lnd. — 
Etigen V. Debs, Amerikos so- . 
cialistų žymiausias veikėjas, *

. Kenčia

rvtas skolas.
r

MIRĖ Iš BADO.

DUliLIN. — Airijos politi- . 
niai kaliniai tebebadauja. Vie- . 
nas išbūdavo 34 dienas ir mirė. £ 
Dar badauja 390 kirmių.

Comfort and HealUi 
of Ali the jFamily 
made possLble fcįyA

J 6AS ,
1| Aįųnts y M lenkiu innla vyt u 

. Šilti j^s smd-.nainė tuvttniičte' : 
' I šHiiį muuMu Jt'lcn mu>ą agen* 

- į[ ulinis JUK-ndRūm taV rašyk *
■ l[ nr ielefoMiok į Riųsų ardais
■ |l >! nfN). -
-U 5 BUSTUS'"T* -
|(<X)NSOIJLDATEDGASCO, „

•»lSBl1g1 A& B W»
. •. . - .. - r.
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DARBININKAS■

te
. >

t '
Praeito -šeštadienio numeta 

■ patalpiname' vieno ‘‘Darbinin
ko ” Skaitytojo karštą atsišau
kimą i visuomenę. Šiuoim no- 

f retume dar kartą priminti, kad 
|L. D. K. S. nariams jų prieder- 
. mes. IŠ kolonijų labai nedaug 

ateina žinių/ Išrodo, kad ten 
nieko nedaroma1 ‘ Darbininko’ ’ 
išplatinimui. Šeiniuje ir aps
kričiu suvažiavimuose padaro
ma 'gražiu- nutarimą, parodo 
ma, gerti noru, bet kad namo

•a *

■*

I

j

’ X. “"V w ?
‘ A ‘ '

l

■durbihlnkainš ii* nerūpi sava 
spauda. •

Labai* jau laikas Smarkiau 
subrųstL- Žinokime, jog kiti 
už mus neatądirbs.. Jei šį rude
nį uoliai nepasidarbuosiin, tai 
jnūsų organizacijos padėtis liks 
taip- skurdi, kaip ligšidį' buvo1,

K A Į E D 0 M S 00 V $ N P Msį dalis albumo yra užim-

xv 35,000 pinigais,
Kas norite apturėti Kalė

doms dovanų 35,000 pinigų, 
tad rašykite greitai, įdėdami 
pašto ženklelį.

NATIONALBURE AU 
8 Vine St., Montello, Mass.

-------- —-———-------- r—■—-t-  

Šitos apliiilrybės^pagadhio įsimylėjusio karžygio, 
ūpą. . Vienok jis tarė savo skydininkui:

’ “Sančo vesk mane prie Dulciųėjos palo- 
ejaus. (^al ji dar nemiega.” . •

' “ Ką sveikas kalbi Y ’ sušuko Sančo;f tas jo
kio paločiaus nemačiau. Tada buvo paprasčiau
sia bakūže.” . • -

■.......“Tai gal būt buvo prastesnioji paločiaus da-
įisr” atsakė Don Kišotas. /. z.

■ “Bet jei nalociaiis ješkoshm ir jį rąsiva^įai 
ar manai, kad šiuo laiku rasiva jo vartus atda
rus?” tarė Sančo. .

“Ne,” atsake Don Kišotas, “iš pradžios su- 
rasldva palocių, o paskui žiūrėsiva, kas daryti. 
O ve žiūrėk ten tolumoj kažkas dungso. .Ar tik 
nebus Dulctaejos paloėius.? -

- ‘Dos Kišotui einant pirma, priėję prie dung- 
sančio dalyko,-pamatė, kad tai'bažnyčių • . nos Dulcinejos ieškoti,

“Mudu prie bažnyčios priėjoya,” tarė Don
Kišotas, • ' : ::

“ir aš tą matau,” atsakė Sančo., “Dėkųok 
Dievui, kad ne į savo kapus atejova. Nes šitp- 
kiuTaiku valkiotis ant šventoriaus nėra geru 
ženklu. Be. to d ūk aš tamstai sakiau kad Dųlęi- 
nėjos namai yra prasti ir siauroje gatveleje/L

“ Tu esi pusgalvis ir daugiau niekas, ”. suri
ko Doir Kišotas. “Kas-gi stato palocius siauro
je gatvelėje.” ■ / ' ■ • :>

4 ‘ Žinok, ponui, kad kiekviena šalis turi sa
vo papročius,” atsūkė Sančo; /KĘodel gal'Tpįo-'* 
sos paloviai statomi prie gatvelių. Jei tamstos 
malonė,, tai leisk manę Į va anas’ gatvelės, > aš ten 
paieškosiu Dulcinejos palociąus. ” . ”

“Kalbėk su didesne pagarba apie įnanb pa
ną,” tarė Don Kišotas. ' .

“Aš nutilsiu,” atsake Sančo, “tečiau nega
liu nepriminti apie tai, kad aš tą Dulcinėjos pa
locių iTiačiau tik vieną kartą, o tamsta be abejo.-- 
nūs matei jį šimtus sykių ir vistiek nori, kad aš 

1 nakties tamsoje tą vieną rasčiau.” ’
'“Tu, Sančo, perdaug man įsipykai,” atsa

kė Don Kišotas, “ Klausyk tu pusgalvi, ar aš tau 
nesakiau šimtus sykių, kad. aš savo panos Dul- 

7 cine jos niekuomet savo gyvenime nenųičiau, nei-' 
gi esu jos'paločiaus slenksčio peržengęs. /Aš į ją 
įsimylėjau tik girdėdamas gandus apie jos- skaisr 

' tybę, nesvietišką gražybę ir jos išmintį.”
“Dabar aš suprantu, ” tarė Siūlei “Ir aš ta7

• liu veik tą pat pasakyti •— aš jos niekuomet ne
mačiau, kaųiij^tanista.” ■ ' ■ Z ' :

“Kaip tai gali būti,” suriko Don Kišotas. 
^Argi tu nesakei ją matęs, kiaules šeriant?” 

“Nepaisyk įo,” atsake Sančo. “Aš apie 
Dųteinėją tiek žinau, kiek apie ją gandų girdė-: 
jam” • . . ’ ■ ’7

“Sančo, Sančol7** tarė Don Kišotas, “yra 
laikas pa juokauti, beį yra^laikas, kada juokams 
nėra vietos. Jei ųš sakau, kad aš 'savo širdies 
karalienę iš gandų težinau, tai ir ta tariesi ga
lįs taip sakyti?” : • ' . ■ <

Bet šitą pasikalbėjimą pertraitke artojas 
vykstąs su pora mulų ir Žagre į lauką arti. Mat 
jau aušo. Kaip artojas priėjo prie jų, tai Don 
/Kišotas riktelėjo: \ '

“Labiyf/’getadejmt Aiuiegalettun sveikas 
man.’ nurodyti gražiosios karalaites, panos DuL 
cine jos palocių?”- . . •

' “ Ponuli, *.atsake artojas. •. “ĄŠ toje ‘apy
gardoje esu svečias ir čionykščių .karalaičių imk. 
žinau Aš nesenai pastojau bernu pas vieną gasr 
padorių. Tečiau kunigas arba zataistijonas, Mirs 
y e aname paine gyvena jums* gaji pasakyti apie 
karalaičiu ta. bajoraičių gyvenimą;f ?. . ; . *

Tą pasakęs artojas iižclrožČ-po botagą, inu- 
Jaių ir nudardėjusi! žagrei P(>rtCi.§otas.niūrk-: 
no jo sumišęs ta sustaimtęs. ŠanČo matydamas 
nnvb. poną toktąine stovyje tarė: ’ " / ;
r-- “ Pamilt jau aušta,’ netrukus; imš yaulutn
niųs/kepinti. Aš patarčiau vykti-už- miesto į 
šlaitą,- tamsta ten Mkiųtn, o aš sugrįžęs nepra- 
ieisčta nei jokio kampelio tapžiūrūjęs ieškota-

. ’ « » — • x ■ ,u!Z -

f

parvykstania, tą! tie visi pasi
ryžimai ir išgaruoja. J ei su to
kiu. menku iiąlumų ir toliau 
dirbsime, tai labai maža tepa-

■ darysimu *Jeigu ■"kttoįss "rody
tu daugiau savo reikalų supra
timo ir gyvumo, tai-turėtą tuo
jau išrinkti organo platinimo 
komisijas, lankytų lietuvių nm' 
muš, platintų “ D-ką’ ’ ir visiioy ’ 
menei viešai pasisakytų apie 
savo darbą. IJabar-gi tokių ži
nią visai sedaug;. Išrodo, kad

\ .
■ r ‘: ■ ■■■ 1 ■ ' ■■■■'■■ ■■ • '■ • ' 1 -

taip- skurdi, kaip ligšiol buvo1,

l

Albumas yrą^didelio fo»* 
mato knygai Turi 495-pusL, 
288 pusi, su pąveikslais Lie^ 
tavos veikėjų, grupių, par
tijų grupių, namų ir iž-

. , - > 
ta bijografijomįs Lietuvos 
veikėjų. < ' , .

Lietuvos Albumu kurį gana 
daug nupiginome. Duodame 
progą kiekvienam lietuviui 
jį įsigyti. Seniau tašai albu
mas' parsiduodavo po 5 'dol.,

« **?*r
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ĮKYRIUS III.

Apie tat? kaip Don Kuoras susitiko nu 
t D tiltinę ja. , '

jįančo Pmgųųuraminęs savg..pajįl 0 H°n 
**^SotS^vvo^emimi^^irM^1ia^m:Cw^/p^s 

šauliu laimės ieškoti vakare. Tą padarę niekam 
-nematant. Tik studentas Karaskas apie tai ži
nojo ir <ydėjo juodu pusvalandį. Don Kišotas 
jojo ant Rozinanto, o Sančo Panza ant, asilo. 
Skydininkas buvo gerai apsirūpinęs įvairiomis 
reikmenomis. Jis buvo pasimokinęs iš pirmuti
nio išėjimo pasaulin. • Studentas Karaskas' atsi
sveikino, išreikšdamas geriausius linkęjimus. 
Jis nudūvė gerą prietelių ir. sakė džiaugsis jų lai. 
me, o kartu liūdės jų nelaime. Atsisveikinus, 

’ Karaskas f sugrįžo namo, o D 011 Kišotas su San
čo Panza pasileido linkui Tpbosos miestelio,-kur 
gyveno mūsų karžygio širdies.kai'alienė Duleinė- 
ja. Don Kišotas-prieš pradėsiant naujas1 avan
tiūras norėjo gauti savo' Duleinėjos palaimini- 
nm ’

Kaip tik Karaskas atsitolino, tai Rozinan- 
tas kažko pradėjo žvengti, o asilas bliaiiti ir 
purkšti. Ir reikia pripažinti, kad asilo bliovi
mas buvo dieįesnis, negu Roiznanto žvengimas. 
Don Kišotas šitij gyvulių pepaprastą pasielgimą 

' palaikė geru ženklu. Kadangi asilas labiau blio
vė,- negu Kozinaųtas pažvengė, tai Paužos viltis 
buvo aukščiau pakilus, negu jo pono.

Kai jau ėmė temti, tai Don Kišotas šitaip
■ kreipėsi į savo skydtainką Paužą:

“Brolau Sanč *• naktis jau čia pat, o Tobo> 
so dar toli. Šiandie mes ten nepateksime. O aš 

■nenoriu pradėti avantiūrų negavęs šauniosios 
Dulcinčjos palaiminimo. Gavęs jos palaiminimą 
aš turėsiu užtikrinimą pasisekimo visose avan- 

, / ‘tiūrose. Niekas šiame gyvenime neįkvepia kar- 
žygiui-klajūnui drąsos ir nepriduoda tiek stip
rybės, kaip jo panos malonė.M

“Aš tam tikiu,” atsakė Sančo Pauža. “Bet 
man rodos bus sunku tamstai su ja pasimatyti, d 
dar sunkiau gauti jos pataiminimą, nebent su
tiktame! ją patvoryje, kaip aš tada,. kada nešiau 
jai taamstos laišką.” •

“Kaip lai galėjo būti patvorys,” tarė Do|i 
Kišotas, “juk.tu ją turėjai matyti palpciuje ar 
puikiame sodne.” 1

“Gal taip turėjo būti, bet aš ją. radau pat
voryje,” aiškino Sančo., “ • . > /

“O ką ji darė ten patvoryje N’teiravosi Don 
. Kasotas. ,. • .

“Ji šėrė kiaules ir aš ją pamatęs pasišau-i 
kiaų, ” aiškino xSanco. -

k ‘ Kaip t ai galėjo būti, ’ ’ sušuko Don Kišotas;
4 “ji yra, kaip Tikra karalaite, vkaįp Milda,*- o tu 

sakai ji kiaules serus. Tas darbas visai ne jos. 
Tai gal koks burtininkas pavyduolis jų yra už
būręs. O tas, pavydus, sultinis viso pikto. ” 

“Iras taip) sakau,’’*tarė Sančo„
Šitaip ir panašiai bešnekant, praėjo naktis.

. Ant rytojaus visąulieną keliavę pavakdriu.pama
tė puikų Tobosos miestelį. Don Kišoto dvasia ir 
ūpas pakilo. Sančo, vienok, susirūpino, dėlto, 
kad jis nežinoję,' kur Dūlinėja gyvena. Jis ne* 
žinojo,v ką jis darytų, jei kariais^jis jam lieptą 
eiti pakviesti Dnlcinėją,> Tečiau šita blįįniė buvo 
bereikalinga, nes Don Kišotas pasiryžo nevykti 
tą vakarą Toboson. Abu susėdo po ąžuulmpaMb 
sėti j n tėnistanTjiasileidb miestelin, ‘ f '

•’ .' Jau būvo visai, šatrinę, 'kai Don. Kišotas ir
Sančo iiiejo Tobosos.miestelin;' Visur’buvo t,vlū. 
•Gmlpjosi l ik šunų lojimas, ktis abiem keleiviam 
neramiam> įvarė, i?etkaryiais .^ubliaucįavo asi
las, sukliuksėdavo kiaule, šiikniatikdąva;kutn 

. Tie balsui nakties tylęje ypač ižiškiai girdėjosi.
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iųrlte tą* knjį^įta
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,^ 38 Tylep St., & Ljuvrence, Mas^ Į 
Ražtiainkase-

Iždininkas — J, GlBecita .
366 B’way, So. Bostota, Miwš.
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mas ųamo, pilies ar paločiaus .panosęDulciiiėj os. 
Kadir didis vardasir didžios.kliutys butų, ąš vis- 
ką^pergalėsiu ir turėsiu ją surasti radęs# aš
jaipasakysiuy kur* tamstą esi.jr įoiiw fcū&ga- 
lėtų ji su tamsta pasimatyti ’’ ~

“Sando, niekuomet tu nesi taip protingai 
pasakęs kaip dabar,” tarė Don Kišotas.-“Man 
patinka ta^b sumanymas. Mįeląi jį priimu. , M- 
kiva, susiraskiva pavėsį, {tu Mgtjšl ta surasi 
mano paną, nuo kurios aš gausių stebuklingas

J'
• Nors’ Don KišotAsJaipkarštai priėmė su

manymą, tečiau JSanco Panza buvo neramus. ) j 
Jis bijojo, kad. jo ponas nedašiprotėfų, kad. jis | 
vylių sumanė. Todėl jis labai greitai keliavo, 
kad tik veikiau išeitį iš miešto ■ta^pasiekti ^aito. l J 
Pakeliavę apie pusvalandį, jiedu rado daliu siai- Į j 
tą, kur karžygis liko, o skydininkas grįžo pa-Į 

"r*^ «r * - ** - v*i “ _ j • ' ‘

Tlį^tų pardavinMojuB ir
MKtaftr z ‘ '

— ..-r . .- T- » y*.

Į^kuMusižeidįmuCpf Md B C z-01N T mostir 
' žfiižąiįi '

* Taipgi ECZiOlNT gydo deder*
■ vinę, išbėrimą odoč, šalus, spuo
gus ir užsisęųejusiųs skaudulius.

Parsitrauk dėžute dėl pUsi* - 
tikrjnimp. Kailiu Š0 centų- 

Reikalaukite visose aptiekose^ .
' • arba '

* -r ‘ '

PareikalauĮdt tiesiog nuo mus 
šiuo adresui

TAe Sfefe ^Drug Cch
*’*'•**

. ’ Boston, Masę. .
„ P. a BOX2Į28Z 

cįy Mums yra reikalingi agentai—atsišaukit.
y Rašydami pažyniėldt jog sužinojote “DABBININKE.fs
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. . .. . ' STRAIPSNIS 38. S. j . .
Don Kišotas, atsisveiktadąmas su savo sky- į lįsti* miegąs Apdraudžia .tii&ti 

dhimkuUgi'audeno jįne^žtUolfkql6m-ąspia-L Re^larl^“staS<“įi Mjull9,no 
eittėją.. paką paklausti jos, kTO^aip ji ^ 
sišrSavo įsimylėjusi karzygppamatyti ir suteikti mo ir priežiuros vaisiai dingsta. Kū
jam savo palaįmįniiną. Sančofemzaatsakė,kadįkSari 
viską taip išpildys ir atsakymą. įgabensiąs ne fe 
prastesnį, kaip pirmu sykiu. Don Kišotas’tarė bėt jennttrima tai.•galima patiekti §va- 
į •_ ” ■ ' . ■ _ ' | riQ, sulenktą. Skarelę po galva. Miego

tada: , , ’ Įiššauklmui kambarį reikia pritamsintl.
“Eik, sūnau, ii- nesumišk, kada-ateistoįĮS^S&'S^Affiį’tadS 

gražybės akn-aizdou. Tu esi-.laimhigiaiisias Už 
visus’škydintakus pasaulėjė. Įsidėmėk! ,ihšką<kaiJ^r<iuiegęiimoJ;nės’4os visos labai pu.- 
..bųsr priimtas. Temyk ar ji ą^vuįeS išgirdusį Į ‘Ojumis maista/ir pėrimas daug 
mano vardą. Patėmyk ar p ant abieju kpjiį šio- igg 

 

ves, ai stovinės tai.a" t ■.iui 
ji tik vienu sykiu duos atsakymą, ar atkartoja- kaip tiktai dei penėjimo, vienok, dei 
mą. Ar ji mainys balsą. Temyk kaip jūrankas ] gyklię ^Ima.“perfeiigtL KudiMaL tuoj I 

laikys, ar ji šnekėdama dailįssavo plaukus.
nu žodžiu tėmvk viską. ” įnesiąM-antami^tijStlsai visiinufc-

utt- t r • t : • 9} jZ -i - i.-* m U, .prabusdamas fflt dėl penėjimo pava-
r “viską taip padalysiu* atsake Sančo, Tuokam»šitain&umiy kūdikis turi In

tarpu pats būk linksmas, ’Aitatak, ‘įų pasėsi, Į au
tą ta piausį,’ taesidžiaųgk radęs, rį|gąjlėk pa- 
metęs, “nesidžiaugk giriamas, nevei^baramas? rinkto šešto meto.
As tuos priežodžius primenu delta, kad nors tam-į M po to, kaip padarei visus pasisau- 

. ’ t *. t-. \ .. . . s, igpjimuš, kūdikis vis.nerimauju,.pasi-
sojemudunei'adoyaDulcinejos palociąuSj.taida-l rodavyk su gydytųjų, nes sau būti y- 

a S viPTino\»ncin n ira kDklaAeslVystanttliga. tairi neduo-
oai as v ienas idbiu. | du Tamial ilsėtis.

^^Tjflbai ■p’pvai nritaikei tSidežodžitis tarei! sena, Problema motinoms.
JZvV1 p1 vr- V11 3°T ,1 iaie * Nedapenėjiinas yra didžiausias prie-

Don Kisotas, tegu tau Viešpats padeda. / šas .bręstančiai merginai. Kiekviena 
■et v • .< m i jZ -t tv ' v:*. Imotina turi U pavoju sutiktu NeseuatSanco jojo Toboson ant asilo, o Don Kiso-|įiyjnms angių kirurgus pareiškė, kad 

 

tas liko ant llozinanfo,. pasirėmęs ant ječio ii- pa-, "Si
skendęs mintysi. Ir Sančo Daiizos galva buvo Įųsm tuoj po to seka. Džiova ypatiu- 
slopinančių minčių pilna. Jis dąi’ nemojo. M į Svarbiausiasžlngšnys apsisangojimūt 
jis padarys ir kaip ir kokią išeitį jis ras iŠ įS* ju-
keblios padėties. Išjojęs iš šlaito, ątsięr^ęs P^feoSi^^SlS^ SŽ 
mate, kad jo ponas jo nemato. Sustojo, nulipo Jriam augimui. Šviežiasužtektinai 
nuo asilo, atsisėdo pilė lųedzio įr pltaeją.kalbą Jsvarbu. Bet be tinkamo maisto jokis 
su savimi. Jis. taip į Save prakalbo; ■ IvM^sn^gaii išbūti nedapenejimo pa-

: “Sančo, Ita ta dabar eini? tai įu ieš- 
koti prapuolusią asilo? Ne, TaikjQ ieškosi? .|?uy^nga Ąpjnncat veikitĮ gydapt neda- 
eini ieškoti to, ko nepąinetei, ieškotiįiesamosW r-^ 
ralaįtes, kuri yra šaulės gražumo ta dangaus | 
skaistumo. Tai ką, Sančo> kur tu ją iasi? To 
bosos miestelyje. Kas tave siunčia jos ieškoti? 
Na-gi garsusis La*Maiico Don Kisotas, kurs už
sistoja už nuskriaustuosius, papeni alkaną, pa
girdo trokštantį viskas gbrąi. Bet kur tos 
panos namai? Nei tu, Sančo, matei, neifjU0s 
matė taVo .ponas, kiu‘s tave siuntė.” - 
'■ ' Taip bekalbėdamassayįmiSančo užsi 
mąstė/ ką čia padarius. Pagalios tarė; ~ 7

Yra vaistiį nuo' vįsįOj įšsktaant tilč mirtį.'; 
Mano ponas, kaip aš ąišijąi matau, .yra ptata’ 
ta pamišęs. O aš, jį šękdmųaą, tas esii? Keno 
vežime sėdi,, to. ta gtasmė gtadoky Tečiau, jttkl 
sakoma taipgi i sii tao .sutapsi/įuoLpątapatap&i.j 
Kadaiti piano poitas tiėkpta1^^1! 
nūs pąiaįfeė už'taižmus, ayįąybtaįiųs "r 

nięnešc tai aš nėturėta Vargo jį įtikinti, tad bL 
įė merga yna jo ptaa Jei jis netikės, 18
taiasjpwetauL 
ginsta sąvo prisiegas iki jį įtįįdnsta. Tada ąal jis tf 
pamislyti, kadkoksburtihinfcas jo Duleihęią pa-|j 

į mergą*” .. ; <; ‘ ’ A' / '- 'Y
. (Bųštatigtau) i ;

'f *•■' -
' ' ' * ’ " ’ -r -
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n rH
; - • ’ t ' "z o ■

. 3us spėdallSki plau
kimai Kaleliu laike. 
LEVlATHAN iš
plauks Gruodžio 1 
llenq, PRESIDENT 

' ARTHUR Gruodžio 
L 5 U, GEO. WASH-

A X Taipgi ir kili ffi-
. plaukimai. Geras sujungimas su ■ 
; Lietuva per Anglija, arba Bremeną. ;
; Naudokis smagumais keliavimo atit 
S. V. Valdžios laivą: Dideli Kamba
riai. Poroms ir famllijoms kamba- - 

; riai yra vien tik jiems. Ruimingos, 
; pasivaikščiojimo dėnys. PiUarftuvI- : 
mas mandagių tarnų. Puikus ir l- 
vąirųs valgiai.

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

Lokaliai* agentai visuose miestuose 
. .Valdantieji. Operatoriai dėl .

"Unįted Statės ShippiNg Boabd

tt

>

A*.

Pirkite Tiesiog iš
DjrbtUyesSB1,ačg^-,!Mg-...

Mei pririuBime- tieBiog i 
■L' Tamiatoa namus tąnepa- 

pmtoaventSa NAUJA 
» KABINETINI P H O* 
■ NOGRAPHĄ'-kurto 

atvausd* čionai taatote^Bu 
20 naujŲ iietuyi|kv 7&cC&- , 
lumbia fekardŲ, srojančięi 
40 i vairių kompožicijv i r 200 

■ geriausig. adatų,-—vilką u*J1 $29.
* Persiuntimą Apmotam*

TIKTAI PAMĄSTIK1TE! $29 nuparkaTa- 
miltai photlotrraphą, kuria pudirbimaa ir balK 

' gassimyia lyginasi su phonographu, kurio yra pai> 
duodama po $150.’ Kabinetas labai gra£aipu<&irjr- 
■taa iS mahoninio medžio, turi itipr u motom iraUkų 
barsa- Galirna antiograjint viBoki rekordai, . *

PARDUODAME NEPALYGINAMAI PIGIAU 
UŽ KITUS, TAI TODĖL, KAD PARDUODAME 
TAMIsTaiTIESIOGIŠ DIRBTUVES. Čiabudaa 
pardavimosutaupinaišIaidaaipardavčjŲ.vertalgv/ 
agentu, oIsūIio, pervežSjŲ ir 1.1, ir, žtai* toa TiKM 
ButaupintoaiSiaidoiatiduodama TsmiitaT, 

KiekvienamaSinaesti išbandoma jgiįaiuįSait"*.
■ tat giyragvarautuojamaant'ŽIjniettj, ęr*$29prl-' 

Mušime Tomistai šį puiku kabinėtinlPhonogTg* 
phą. su 20 nauiU,Ketuvišku75cColumbia 
grojančiu 40įyairiu kompoaiciju >r200 geriausius* 
datu.iUžganedinimĄ gvarantuojame. arba grijįJ 
name pinigua^Pritiuikite Monėy Ordarjj| 
UŽSIŠAKYKTA NEPAPRASTAh AR ARI 
PHONOGRAPHĄIR REKORDU»WrtDA»*l. 
General Phpnograph Co? 

t 2271 St, Clair t>4ve. Dept. L. 18 j
CLEVELAND, OHIO ’ *

3 C

1

X wJ

pėittMiuii}. Varliai auldčti su Eagle Pie
nu du syk greičiau augo negu puprub- 
taf. Po teisybei, TidutiniSkai jie dau
giau augo negu paprastu pienu, išauklė
ti. J u mokytojai rapoTtuoja, kad Jie 
netik geriau išrodė, bet buvo sveikes
ni ir greičiau mokinosi. '

Sfcaityri iitiis atmpsntus l;as savaitę ir 
■pasidCfc atėiCiai.

' ■ ■ .. ,, ....... v___ , . . i

pš žino kur motina taiko Bambino—-ir Jis žino, kad 4 
Jis:. Jo nori- JKudikiui Bambino reiškia tiek, kiek 
išėmimas išščpos skanios vaisią košės. „ .

NEN USIGĄSKIT-^ >a Kainu 35c.
1 ' Jis T*K IEŠKO {IAMBINO

V. Bat-BiurA
^yra nepavojtnga$~pasekmingns~šaldatfš skonio 

Vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mėgsta jj. jie net prašo dauginus.

N K A ■

r

Jfi jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktu liežuvi* 
negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kąnkinanrnąs, tat išvalykite jo šisteinų štf lengttt 
vidurių paliupsuotoju, tokiu kaip Bambino. Jiį ji 
Jin* su. noru ir daug ąep.au jausis nuo jo. 1 kelia* 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

■■■ r—1 > -I ip|lt įi 11 ■ ■ aiyp- r . :.j

DR. GEDVYLOS
* sr 50 bentų*

jhfc GMvyloS MOWEBU^QNIKASi-«vaist»I sustiprinimui nervu,-'tarnu*- H 
j*. . ję.ir viftb MūslIimSiusiD-m’itėrles sudėjimą, bonka

r K 5r. G«dryloa STOMACH man'EUS—gerhuisl:is*vidtiriu Valytojas ir

‘ Jlu M motoru Ekstraktu, ir t. t.. įJabiEigas prisiunėiamas UoviumL 

 

r ėrlalŪ^Um vfa»kiu» vaiatUB eėr.baitB i y.Uft» flaHt pasaųil®* Adremi. 
G0QWmL' DRUG

12OIG ibi. Campau Avomie, : " \ - Detroit, Michigan.
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Rengia Šv. Petro Parapijos Bažnytinis Choras

KAS GIRDĖTI UETDVIįĮ KOUONIJOSĘ, _
’ klausimui ir atsakymai. Nors per 

prakalbą bpKėvikai norėjo pasiro
dyti vyrais, bet neiškentė vistiek 
einant kalbėtojui iš svetainės pra
kalbą pabaigus. Jie pasirodė kad 
jie uaip; buvo taip ir yra pasenę 
vaikai,. Kuomet kalbėtojas papra
šė eiti r.totin ir kalbėtis, tai jie vi
si ėmė inksmai šnekėti kaip ir tie

i .....-----; - - - ---- T

....... !

HUDSON, MASS, te * • ■■
" : . ’r .....

C’ia savo laiku buvo pagarsėjus 
lietuvių kolonija kaipo viena iš 

' veiklesnių. Bet pastaraisiais tre
jais metais Čia vietos lietuvių vęi- 

’ Irimas buvo suvis apmiręs. Todėl 
pasidarė gera dirva bolševikams, 
kurie pirmiails bijodavo viešai pa
sirodyti o tik pakampėm slankio-ųnūži vaikeliai Lietuvoj kuomet de- 

. jo. Dabar jie ne tik viešai Veikia 
tarpe vietos. lietuvių, bet ir črezvi- 
vaiką įsteigė. Tik deja, kad jie 
neturi čia ko teisti ant sušaudymo. 
Tai dažniausiai toji Įstaiga stovi 

noinis. Žinoma, namų savininkui-, 
nedaro garbės svetimtaučių akyse 
laikyti tokie, bet čia piat Amerike 
už dolerį žmogus yra • pasirengęs 
visaip gyventi. ’

Tokioms aplinkybėms čia. esant
v«‘

dėjo sau 
miaūs nei su žiburiu negalima bu
vo rasti ir apie kuriuos čia žmo
nės visai nežinojo kas tokie per- 
sutvėrimai tie sandariečiai. Da- 

‘har mat apleistojdirvoj visokios 
piktžolės laisvai auga. Bet po il
go Apmirimo pradėjo^ jau vietos 
lietuviai katalikai krutėti ir yra 
viltis kad ir vėl bus TIudsono lie
tuvių kolonija įtraiikfa i skaičių

- veikliųjų kolonijų; žtai Ii. dJap- 
*krfčio LDS. 56 kp. ir Moterų Są

jungos 45 kp. bendrai surengė di-. 
dėlės prakalbas , ir buvo atvažiavę 
garsiausi kalbėtojai Amerikos lie
tuvių;'gerbiamas Dr. K: Pakštas. 
LDTvS. pirmininkas ir gerb. pane
lė' M. Jokubaįtė, Moterų Sąjungos 
pirhrininkū i| Neiv Haven, Coim, 
Pirmiausia kalbėjo gęrb.Dr. Pakš 
tas, LDKS. pirm, ir bolševikų 
mokslo žinovas. Jo.kalba visiems 
labai' patiko; o labiatisiai bolševi
kams, tik gaila,, kad kalbėto jas 
mažai turi Jo laiko* kalbėti. • Per 
prakalbąs visi ramiai užsilaikė, no. 
skiriam nei bolševiku. Tik vientv 
pijokas buvo kaž iš kur atsiiiogii- 
r.-ęs tai daug nesmagumu darė kaip 
kalbėtojui taip * ir kiaušy to Jani s,

, bet už valandėlės apsidairęs, kad 
ii tarp savųjų randasi, išdūlino vėl 
savo keliais’ iš svetainės. Kalbėto
jas trumpai apibėgo Lietuvos .gy-. 
venimą ir politiką. Taipgi gi
minę Rusijos gyvenimą ir ant ga
lo Amerikos lietuvių darbininkų 
gyvenimą. Po prakalbos buvo- -

1 r DR. L. GOLDEN j
A Bostone: 99 Green Street Roxbury: 16 Crawford St.
M . Valauiloš: 3 iki 4 ir 7 iki 8 P; M. 
įy Apart petnyėios ir necleldlenio; 

vakarų. 
Telefonas Haymai'ket 2288.

de pažadą pavažinėti.
Paskiri kalbėtoja’ p-le M,’_ Jokit- 

baiy* kalbėjoąpie Moterų .Sąjungą 
ir itbelnai apie visų lietuvių gyve
nimo reikalus. >P-les B, Jokūbai- 
tęs Mševikai ~ neišdrįso—nrefar 
klaust i. Sake kad labai graži, tai 
tik seiles varvino žiūrėdami į kal
bėtoją, ■

Prakalbos nusisekė kopiiikiau- 
siai. ’

■Dabar LDS. 56 kp. rengia balių 
prieš adventą,

t Viskas pavesta komisijai..
Nauja" valdyba .ant sekančių 

1924 mėtų: pirmininkę M. Bla- 
žauskaite }vice-pirm. Veronika 
Petriene, rašt. Oną Tamošaituke, 
iždininke Liudvika Struniene. •

Sekantis suvažiavimas nutarta 
aikyti New Havene^

Suvažiavimą uždarė kun. Ambo- 
tas su malda.

Po. sesijų buvo vakariene kurią 
surengė vietinė 57 kuopa. Vaka
rienė buvo labai skani. Laike va
karienes buvo pasakyta prakalba 
ir keletą dainelių sudainuota. Kun. 
Ambotas savo prakalboj fcuopla- 
čiausiai išdėstė Moterų Sąjungos 
veikimą. Taipgi kalbėjo kun. Am- 
boter pagelbininkas" ką t ik atvažia
vęs iš Lietuvos. Jisai datigiausia 
kalbėjo, apie Lietuvą. /

Praleidę linksmai vakarėlį visi 
išsiskirstė į namus,

i Reporteris A. V, T.

šv. adventus. Po programų! bus* 
visokį šokiai.1 Ką, ką, bet jau ta
me vakarėly dalyvausiu.' .

/ - M

GRAND RAPIDČ, NUOK,

Iš sąjungiečių darbuotės.

*>

GENTRAL BROOKLYN, N. Y.

LDKH. 10 kuopos Įvyks susirin
kimas 25 . lapkričio men; šv?Jur
gio parapijos, svetainėje, 207 York 
St.- tuoj' po sumos. Malonėkite vi
si mariai atsilankyti, nes yra gvar- 
hus susirinkimas.. Gavom laišką iš 
centro- kuris bus perskaitytas su 
narių pasikalbėjimu, nes.yra svaiv 
bus visiems nariams ‘žinoti.

10-tos kuopos valdyba.

SO MANCHESTER, CONN.

Moterį].’Sąjungos Conn. apskri
čio suvažiavimas įvyko, lapkričio 
11 dieną Manehestery Conn. Dele
gačių. nuo 7 kuopų dalyvavo 26. 
Susivažiavimą atidarė p-lė Elzbie
ta ICaraiČiutė su -malda. P-lė M. 
Blažauskaitė iš Nevv Britain,, Ct. 
buvo išrinkta sesijų vedėja.

Svarbiausi suvažiavimo nutarimai.
Suvažiavimas apsvarstęs atrado' 

reikalinga suorganizuoti naują 
kuopą Roekvile^onm Kun. Am- 

• botas pasižadėjo kiek galėdamas 
remti kad suorganizavus.

Bridgcport’o 18 kuopa prašė 
kad pagelbėtų, pardavinėti laimė
jimo tikietus, kurių pelnas eis ant 
įtaisymo lango naujai statomai 
bažnyčiai Bridgeporte, Conn, Su
važiavimas vienbalsiai pasižadėjo 
remti.

.Nutarta-. parengti išvažiavimą.

netoli Warren Street. I
Valandos: nuo S iki 9 ryte, 1 iki ’ 
2 iv 9 iki 1 vai. vakavę apart J 
Pėdnyčios ir nedeicUėnio vakarų. |

Telefonas Rosbury 0131. «

•T

• •• - Moterims* 35c.
Pasitaiko laikas patogus,‘.tai; 

yra amerikiniška šventė — Pa- 
dėkavonės Diena (Thanksgi- 
ving Day). Kaip yra girdžiu-- 
ma, tai daytoniečiai visas pas
tangas deda kad neveltui1 butų 
tas. sušauktas suvažiavimas o 
kad atneštų didelę naudą nm- 
•sų brangiai organizacijai,

I/DSK. Ov ir Mieli, apsk. rast,
. *

PADĖKA
T

VIETO ŽINIOS
f - __  --
TfeMYKITVISI

LDS, 1-os kuopos susirinki-! 
mas atsibus lapkričio 25 d. g, m, 
pobažnytinėj svetainėj ant 5-os 
gatvės tuo jaus po pamaldų. Vi
si nariai malonėkite skaitlingai 
sUsirinkti( nes turim daug 
svarbių reikalų kurie likos nuo 
pereito susirinkimo, Taipogi 
meldai ame7 ir naujų narių atsi- 

' vesti. ■

7

. t

,'i

■

F

T»L B& BMtotf S70 i 
J. M tG DONELL, M, D.

Urmo Valactim]*: (
ESt*I» Iki 9 yaL Po pieta n«a JMk! 

Vakarai* nno ė iki y, 

SfosdVBy, lo. loifea, i

Lapkričio 4 d. buvo surengtas 
vakaras naudai naujos statomos 
bažnyčios. Suvaidinta(* Ubagų A- 
kademija?’ kuri puikiai nusisekę, 
iš ko publika turėjo. * pasijuokti. 
Buvo ir kitokių pamarginimų. 
Sudainuota keletą dainelių per 
sąjuitgifeęių chorą, kurį vadovau
ja p: M. Giedriene. Nors neseniai 
susitvėrė "iii_piriffą_kai'tą" pasirodė 
ant estrados bet tikrai gerai dai- 
uinįnkės sudainavo. Ypač p# Gied
rienė nesigaili laiko ir sveikatos, 
pati-myli muziką ir kitas prie to 
ragina, nes supranta muzikos svar
bumą. Žmonių buvo pilna svetai
nė. Pritrukus sėdynių, prisiėjo 
^^Stns^W^Ų*sąlHraW^nes^ę!' 
jungietes ką'rėhgia tai jau suren
gia. , Niekas neapsivilia jų vaka
ran atsilankęs. ■

:. .Artinasi bazaras dėl naudos pa
rapijos ir šąjungietės iškalus ren-* 
giasi ir darbuojasi. Taigi patar
tina toras katros dar nepriklauso 
prie tos brangios organizacijos pri
sirašyti, nes Šitą menesį numažin
tas įstojimas. .Mot. Sąjunga yra 
tai rieiiintėle idėjinė jįįoterj dr-ja 
kuri veda moterių prie apšvietos- 
Jtį priedermė susivienyti ir kovo
ti su bedievybės gaivalais.-

-Dilgėlė,

Pranešimas 25-tos kuopos nariams.
Šiuomi pranešame kad raštinin

kas J.’ V. Dimšą persikėle į nau
ją vietą:"4537 S'. Paulina St., Chi- 
e&go, III.

WESTVILLE, ILL. ‘
•’ . * ■

Kaip nieko neveikiama, tai vi
sur ramu, tyku. Bet kaip prade: 
dama jerutėt, tai viskas ant*sy
kio susipila, kaip štai: mirt, gimt, 
tuoktis 1 Neužtenka jaunų, ’ bet 
ir našliai nesnaudžia. Kur Čia vis
ką išpasakosi. Orui atvėsus, tai 
ir energijos pas žmones atsiran
da.

Štai moterys surengę vakarienę, 
čia-vėl jaunimo- jud. -paveikslai. 
“Parapijos “Huclson’ds” smar
kiai pažanguoja, visi tik išsižioję 
laukia kam tėkš ta laime Naujų. 
Metų dieną. Vietinė LDS. kuopa 
jau turi, nusisamdę didž. svet. 
WestvHlėje ir rengia smagiausius 
šokius Kalėdų vakarą'

Bet kur mūsųvyčiai dingo ? Gal 
manote kad snaudžia? Ne, bro
liai, jie rengiasi, lavinasi, tylomis 
padaryti didį “suprise-ą” West- 
viliečiams. Aš gi negalėdamas iš
laikyti sekretą, štai jums 'pranešu,/ 
kad šio mėnesio 25-tą d. t. y. pas-, 
kutinę nedėlią prieš adventą mū
sų jaunimas parodys ką tai nepa
prasto. Statys pirmu! kartu West- 
villčj farsą “Spąstai,” Tik.mel- 

’džianiieji, ateidami pasiimkite, 
virves, kad galėtumei prie sėdy
nių prisirišti, nes kad iš juoko ne- 
nukristumėt ant žemės. Šąunus 
choras dainuos ir įžymi soliste pa
rodys savo jėgas. .Žūt būt jau. kad 
ir raišas neapleisiu šio vakaro,- nes- 
paskutinis pasilinksminimas prieš tų.

Ohio ir Michigan L. D. K. Si 
apskričio kuopti doinei.

t

.'<5

K Kviečia Vaidyba,

PADANGIŲ MILŽINAS.
Pereitą utariiiuka vidudie. 

iiyjė iš New- Yorko Bostonan 
atlėkė didžiausias orlaivis. Mi
nių minios žmonių tėmijo Šliau
žianti padangėmis oro laivą.’

1 ZTeI. 8o. Boitou tel “
į į tnrruvvB dantistas’ '

DR. M. V. CASPER
1 (KASPARAVIČIUS)’
į i Laikinai perkeis ofisų po Mte 
t J 425 Bkoadway, So. Uostom. Mamil 
į s Ofiso Valandos:
f į Kno 10 iii 12:80 ryte ir nta I:B0 
«Į iki a Ir nuo t :80 1M 9 t. vai.
4 tOfizasuiiteiytmssūbatoa^TRkaratei- 
® __ lt nedaliomis, $

;SS®®®®®®®®®®©®®©©©©©©®®®®®
ir nedaliomis.

I r

1? - Telefonas Haymarket 2288. Telefonas Roxbury 0131. . *
• j) . . 'KApta -Anolv, Rusv, Lemkų. m JL®rwiy Kaibomjsi, ’ ' n

. .0teį^0«S^(>«E>()Q<^Q<C2>00<iZŠM)(}<^^OCZ>flO<^^()«Z&00<Ė>40t<a>00<3E>00*
“*■ . j - ę

Kiekvienus guli gaut dykai 26 kavalkų .Sidabro®
Sėti}.,. pa<l u-ytiį iš, tikro Rogers Sidabro, suside- $ 
dantį iš t, šalčių, i> pollių, 6 niužų ir' G didellų-S 
šaukštų. 1. šaukšto dėl cukraus ir 1 peilio svies-ig
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Šiuomi LDKS- Ohio Ir Alieli. 
apskričio kuopoms pranešu, 
kad įvyks šio apskričio suva
žiavimas lapkričio 29: d. š. m. 
Dayton, Ohio. Lietuvių vieti
nė LDKS. kuopa rengiasi pri
imti. '

Gerbiamos DDKS. šio aps- 
krioia kuopos esate maloniai 
kviečiamos visos dalyvauti 
yiršminėtahi ■ susivažiavime. 
Siųskite atstovus (es), paga- 
minkite naudingus naujus Ine-* 
Šimus., žodžliu sakant, kreip
kite domę į mūs brangios L. D. 
K. S. organizacijos naują per
organizavimą ant m\ujų pama-

J? •
A

L p

Tai.yru toki įnui^it, kokios niekados nehesulaukst narni dykai šį-gražų

lylekvleua moteris, dūkto ttv vyrus gali visa tnr gauti, be jokto Cento js 
Visa; ko mes .reikuhinjame, suiutžludlnkit su tmisų lUnblngtlėš ir Dovanų Sį-- 
prekėmis, nurodytomis musų kntnloge. savo draugus; tų kiekyiemiš guli ®'• 
piiflnry(i. lies prityrimu rhai-pcreikiu, ' ... ' ©

' - ’■ ' ' ■ T ;

Alės Hfrlmo ttiksiamTiis tokių Si- įt- 
tlubrii Setų/ ktirhios tmthne ilpkui-,®. • 
nt įduoti. Buk pirmutinis savo m tos- ® 
te ir gauk v-leulį,. Mm fati

. au‘ tut MniiYtim takią dalliiį šldahro : 
Sėt 11, Atm norime vieną ir i(Ht (tuo- 4 
U, ’ Negnlšuoit, tepiklyk yla pridėtų . 
kupotpį ir ttiojan siųsk JI tumus, • ’ 
KOME SUPPLY OOMPOY | 

Dept 73r» * ®
131 Duane St,, New York, N, Y. | <

- . '* , :

L ■'& '\y --Z- 
' ' ■ ’ I

' ■ i.

IriMIE Str-p[,Y uo.\ 

Bfjtt, 7,'J.b Ui
tirpt, 1.f (i, 131 Duane Vmri, 

v/-;ir ci'fy 
.Mniiįnlrit mun vlmut ttUlahm 

Setą DYKAI, . .
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lt Metę South Bostoną

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

Aš Agota Bartkuvicnė širdin*, 
giausiai padėkavoju visoms savo 
geradariams lietuviams broliams 
ir sesutėms, kurie ant aranęs susi
mylėjo ir-paaukavo našlės skati
kėli.- Todėl širdingiausią tariu, vi
siems aukotojams .daug sykių a- 
Ciu.

Jos: ’ . . •*
Per pasidarbavimą B< Mičiū- 

nienes Neųr Britain, Conn. paau
kavo. K L. R. K. A. 102-rą kuopa 
$6.25.

■ Per pasidarbavimą Z. Maksvits, 
Brooklyn, N. Y. aukavo šv. Kry
žiaus- dr-ja $10.00. * .

Per pasidarbavimą P. Poškevi- 
čiaus Daytėn, Ohio paaukavo šv. 
Petro dr-ja $7.55, .moterų draugi
ja $4.55’ S, L. A. kuopos nariai su
metė $2.45, L. D. S. kuopos nariai 
sumetė 2.35; sykiu $16.90.

Per pasidarbavimą S Sužiedėlio 
Silver Cr.eek, Pa. aukavo S. Sužie
dėlis $1.05, J. -Suižedelienė $1.00, 
K.’ Virbila 25c., ’J. Abromavičius 
25c., A. Aukštakalnis 25c-., - J. Su
žiedėlis 15c., V. Vaitlčūnas 5c., vi
so $3D0.

: Viso aukų surinkta $44.15',
, Per pasidarbavimą A. Stepona
vičiaus Fitchburg, Mass. A. Stepo
navičius aukojo 50c., M. Griškevi- 
čienė 50c., A. ’Lipinskiene 50c., M, 
Mačinskiene'25c., M. Macionienė 
25c., ’A, Piliackas 25<c.,- 0. Zalens- 
kienė 25c., L. Kriliavieiene 50c,; 
viso 3.00. .. ’

: Per pasidarbavimą O. Ungurai- 
tūs, Pliiladelphia, Pa., surinko nuo 

■■ gerų mergaičių $5.00.
■Kaikurie atmetę mano, prašymą 

dėl jo nčformališkumo. Čia ma
no pačios kaltė buvo. Aš parašiau 

: lietuviškai ir mano vaikas po pa- 
laidojimui išaiškino angliškai Ide- 
bonųi ir jisai pasirašė o aš pada
viau francūzur atspausti. Bet- jei
gu as būčiau pirmiau atspaudus, o 
paskui būčiau, padavus klebonui 
pasirašyt ant žednos blanlcos, tai 
tada būtų buvę daug aiškiau. Bet 
man tas darbas atnaujinti kaštuo
ja o a uka nfenka . T ode geros 
širdies Žmonėms, kurie a.ukavo, ta- 
:riu šivdingiausį ačiū;

Agota Bartkuvienė,

P, O, Bok 27, Lonnguevii,
, Canadn P. O.

PRANEŠIMAS. * ' ■
J o M alonybė Bostono vy skū - 

pystės galva — kardinolas 
O’Connell pavėlino kunigui Ig
nacui Abromaičiui Bostone ir 
apylinkėse rinkti .aukas pasta
tymui seminarijos arba moti
nišku namu seserims-Uetuvai- t ę»
tems Šv. Pranciškaus vienuoly
no, Jos- jau keliose lietuvių 
niokslainėse mokina vaikelius, 
bet jų kandidatės lavinasi tam 
kartui, svetimtaučių pastogėse, 
nes dar neturi nuosavo name
lio, .kuriame galėtų prisiglaus
ti i r iš kur paskui siųstų moky
tojas į' lietuvių parapijines 
mokslabiesJ Dėlto * meldžiami 
lietuviai katalikai paremti tą 
šventą darbą savo aukomis.

t

B Tel. So. Boston 4000

t DR. J, 0. LANDŽIOS I
I
 ŪBTUVIB GYDiTOJAS IR ■ I

CHIRURGAS. • b 
506BROADWAY, H 

BOUTH BOSTON, NAM. J 
(Kampas G St. ir Broadwayy- ri 

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9 §

/
I

i

DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR.JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MAS8.

PIRMImlNKAS “ Vincas Zalecka*, 
81 Mereer St, So. Boston. Ma—, 

VICE-PIRM. — Antanas Pastolis, ■ • 
140 Bowen St, So. Boston, Mauk S 

PROT. RAST. — Antanas Macejnna*, 
450 E. 7-th St., So. Boston,' Malu, 

FIN. -RAST. — Juozapas Vinkevičius, 
9Q6 E. B’vvay, So. Bpšton,. Mastu 

KASEERIUS — Andrius Žaliėckas, 
307 E. 9-t.b ’St, So. Boston, Man.

MARŠALKA — Aleksandra Jalinoka*, 
* 11S Granite S t, So, Boston; Mase, 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mčno- 
elniu* susirinkimus kas pirmą nedek 
dieni kiekvieno mSnesio po No. ®M 
tVashington St, Boston Mass. 2:30 pa 
pietų. Ateidami drauge ir naujų ■na
rių su savim atsiveskite prie muitų m- 
tos prira8|tl.

GERAI PAVYKO.
Pereitą nedėlią 13 d. lapkri

čio pobažnytinėj svetainėj bu 
vo' vakaras surengtas Moterų 
Sąjungos 13.-tos kuopos. To va 
karo vedėja Ona Navickieiu“ 
visupirmiąusiai perstatė gerb. 
kleb. Urbonavičių, kuris pasa
kė trumpą prakalbą apie Mote
rų'Sąjungą. Paskui buvo su
loštas veikalas “Dora Mergai: 
te’ ’ ir ilar daugiau kalbėjo kun. 

■ svečias. Antrą ‘veikalą sulošė- 
“Dar ne sąjungietė.” Publikų 
gana prijuokino. Puikiai atli
ko sava roles panelės Dabins 

įkratė .ir Kilmoniutė ir Ona A 
domaitienė ir ponia, ^kričiūnie 
aė. ‘ Kalbėjo p. Kneižys pagir- 
dainas sąjungteteš ir raginda 
iuas prisirašyti prie .'Moterų 
Sąjungos.

: Buvo labai puikus vakaras.
Ten buvusi

xi J

«V. JONO EV. BL. PAiELPINES 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS — J, L. Petrauską*.
250 Gold St., So. Boston/Mass, .,■■■' 

VjlCK-PIRM. — Kazys Ambroza*,
492 E. 7-th St, So. Boston, Mi't*. 

PROT. RAšT. — Julius Savickas,
111 Bowen St., So. Boston, Maste 

FIN, RAŠTININKAS — J. švagždy#,
171 W. 5-th .St, So. Boston, Ma**, 

KASIERIUS — A. NaudžlUna*,
885 E. Broadway, S. Boston,<Ma*te 

MARŠALKA — J, ZalUte 
. t Wlnfleld St, So. Boston, Mante 

' Draugija teita susirinkimus kaa trečiu 
aedėldl^il kiekviena mčnėBią, 2>rą yal« 
po pietų ta. Petro parapijos salCj, 484 
■. SitantR 8t< Sou& Boeton. 'Maste | .

ėmus grotų.

HbmEnoandCo*® kainuoja mažiau ne.gu. kietos 
' ■ - . anglvs. .1 * !®i?Bic»jiDę3Wi turi daugiau anglies, mažiau 

pelenų ir mažiau .sąšlavų.

>■•

z

NšžGfcMiDGoKi ilgiau tęsht ir negadina pe- 
/ 

MAŽI-DIDESNI-DIDELI ;

New England Coke
1U DEVONSHIRE ST., BOŠtON, MASS.
Maih 8532 —TELEFONAI- Main 2723

ŠTAI KAME DALYKAS!
Kad mes. pndlį'biun ovoreom'ii ilol krmuuvės, kurtos savlnlnkim iniKtn- 

i tę.4 į Ihnįm f«inuivkiuo.|ij.- $4l).0iLo kaip žiuocus ntelttiLpirktiį. tirt partiavė’ 
■ Jas pasako kurtti mtikalhiį.te imtom tik $22,1X1 dauginu kitlp tikrai 'tas 

ovemmt’ns yrn vertas. Tiltui mos imtiireinr-me^h nesakyti o tų avertatą 
jUit-orderio ptnhriyH tpi uA $27.00'Ir Kum tokln.rolkhi,ti\ši.krolpto pas:

MALINIONĮS^BARANAUSKAS
320 Marrison Avė.—No. 1 pųeida St., 3.d floor, Boston, Mass.

U Tel. Bearti 2.354. *
•Orthn valhudos: r% m, iri 5 P.. M. 8iibnmmls SA.. M, Hct t P. M.

-----^2—1.^^—    ■  fj.ji ,
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PRANEŠIMAS
Visi tie, kurie yrą gavę nuo 

gerb. kun. Kemėšio, laike jo 
prakalbų maršrute, jo leidžia 
mos knygos “Pramoninės De 
mokratijos Pagrindai“ užsira 
šymo blankas, malones jas grą
žinti su pinigais nurodytu adrr' 
su kaip galima greitai. Knyga 
bus jau. gatava apie pabaigą Šio 
menesio..

; J. TUMASONIS
^66 proad^ky,:

So. Boston, Mass

5 PARSIDUODA NAMAS
' V '• ' ' ■*

- k»! ... ■ *

10 ruknų U Storas aut kampo D St. 
k nauji toUėtui g visoa.pulpos naujos it 
viskas iuUiMi mtufcytK.
pardavimo tiktai KkiuskR Oft

hrudor BŪ So, Bostvn, Mns%

i

. » I-
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DR. A. J. GORMAN
(GUMAVSKAS)

D AK T18 TAS
f -.z.  ——z.

Tel. Brockton 5112-W.

(Kampas Broml Štreet),I (Kampas Biwd Street).
705MainSt., Montello, Masa

i

. Pakškau Vaclovo' barimus, kuris sę 
tunu gyvena ĄUmnyvX. Y. ir ton ūiM 
vertė su kunigo, gnsimrtinė. paimr jh 
emuhFsl. Bostono. Norėčiau J! mmvti. 
X ^'Ubių dalykų-'iiamisakoti. 
Malonėkite apie jį pranešu man Jeimt 
Alis, palįsta arba pats imt sokunėle 

; imh'ūSn l ai -ntslfekhr: ti-ri E. Ritmu 
viiy, So, Boston. Miiks. . į2-i>

Fąūrikftit sava tėvą Juua ViiUnčiaus- 
‘SenlAiF gyviną rifĮeagit HL /Paeinu 
II Kaimo, Rasepjų npskj’;
kas Jį. žiną ar jis pats, lai rašo Shto 
itlrosu : “ - . -

KAlfS . vALikTirB, Jurtakrites 
.ųloj i gatvę Nv>. - S, - Raseinių Mpskr.1
... UD

IV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
HABTr0ED,C0NNE0TI0UT 

VALDYBOS ADRE3AL

imb.‘ Mlelutklene, pirmininke,
44 Oedar Hnrttordį Conn.* *

O. l«blekienč, vlee-pitmlninkS,
90 Shęldon Street, Hartford,

P. Labicklen?. mUninkč, .
44 Madisen St, Hartford, ’Conn. 6 

Marijona KmkiuiskiUtč, Hu. raštininke,
16 Ątiantia Stį Hartford, Oooju 

R. Pnndzlenč, prot raštininM,
19 IValcott St* Har^ord, Conn* 

Šio* draugijos susirinkimai huną 
antrą nedšldjenj kiekviena juSnetev 
bainytlnčje salėje,

1V. KAŽIMIERO R. K.
. 80Wa BOSTON, MAMk

VALDYBOSAmAIlI
PIRDTNINKAS vt PauiOiktt, * 

_„ui4ą s-th st Tci. su. a sm~K 
VIOH-TlRM, « j. Joruša,

440 E. 6-tn St, So. Boatoa, Ik PROTCam. A JanuŠonte?
imColuniblR Ild., $ Boeton, K«H, 

FtBi. K.gKlSkhį
- 423 H. 8-th St, So. Boaton, Mm 

IIDININKAS > t Srogtdla,
111 Bouvn St, So. Boston, Mam.

' ~ R Laučka,
893 E. Fittb St, So. Boston, HūM, 

DRAUGIJOS an-rniUa relkma
. W Biwilw?y. So. ln«K -

PraugUn 8tm kUJrtrinklni™ teita . 
ned^Idlė®! ItetaMa mlkėnto 
po pmrik* «S M - -
SitanthSU 8txMilte.
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