
KataHktI turi suprasti, kad jų 
aukos ir pasišventimas dėl katali
kų spaudas sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis,’ 
negu-pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytines 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.

Vyskupas Kiliau.

I

* GAVO PATOGŲ NAMĄ.

AVASIHNGTON. Magnus 
Johnson,. Miunesotos valstijos 
senatorius- pasirandavojo už 
miesto patogų namą su daržu, 
kur jis galės padįrhėti, John- 
son. yra farmerių senai ori mm 
Prie jo pasirandavoto namo y- 
ra keletas medžių, kuriuos jis 
turės teisę nukirsti.

'‘NEBŪSIĄ NEDARBO.

AVASHINGTO.N. — S. \V. 
Slraus,. žymus’Nes Ymko ban
kininkas, . pareiškė, *kad žmo- 

.nes neprivalą bijoti nedarbo.- 
Sako,, kad namų statymas ne
sustos jr tesis mažiausia pusan
trų metų. O vien namų staty-t 
mas sulaikys didį nedarbo at
siradimą. . Supi anuotųnamų y- 
ra už $5,001),000,000. ‘

VYNUOGIŲ UŽDERĖSIMAS.

CIHCAGO-, III. — Yru. apro
buota, kad šiemet vynuogių už
derėjo 80,000 vagonų. O 1921 
m. ją buvo tik 37,(100, 192i m.

i~ - i ... . ., j .

j Cliicago vynuogių atgabenta 
4,700 vagonų, o šiemet 
benta 12,500 vagonų. «

• ‘ *

BRAZILIJOS. SKOLOS.

’ RIO DE JANEIPd). — Bra
zilijos valdžia skolų turėjo 1922 
metų pabaigoj 140,017,631 sva-- 
ni'sterlingų, arba vienas bili- 
jmias dolerių. . -• m ■
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Viduriniu ir aukštesniųjų 
mokyklųmokytojų susivažiavi
mas eina ■ ‘ Aušros> ’ gimnazijo
je Kaune Laisvės Alėja 55. 
Baigiasį spalių m. 31 d.
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DĖL V. ALEKSOS NUŽU
DYMO.

NAUJAS DIENRAŠTIS.

PRASIDĖJO KAMPANIJA.

I uONDOK, — Anglį joj prasi
dėjo rinkimų kampanija. Iš 
visų pusių dabartinis kuhrnetas 
gauna vėjo. Ypač atakuoja 
valdžią huvusis premjeras 
Lloyčl George ir Darbo partija. 
Darbo Partija išleido manifes
tą km- be kitko peikia valdžios 
sumanyti] muitų tarifą ir jos

- f

DĖL TREČIOSIOS 
PARTIJOS.

OMĄ HA, Keb. — čia prasi
dėjo konferencija reikale šuvk4 
nijiino visų neprigulmingų sro
vių tikslu sudaryti trecią parį 
t i ją. .Pirmsedis Ray M. ‘Harrop 
pareiškė,. kad jei Henry For^jį 
matys, kad trečioji partija su
simi aro, tai jis apsūms būti jos 
kandidatu į prezidentus ^tei
nančių m etų kampanijoj.

CHTCAGO, Ilk —’ Progresi- 
viškų politinių srovių konfe
rencija nutarė turėti konvenci
ją gegužio 30, 1924 tikslu iš
rinkti kandidatą į prezidentus. 
,ir vįce-prezidentns tų įlietų rin
kimuose. Ta konvencija, šau
kiama vardu Progresiviškos ir 
Fhrmer-Labor Partijos. Tos 

'dvi partijos statosi tikslu s'uvi- 
's^onidnininią geležinkelių,, ka
nalų, valdžios ėjimą bankiniu 
b* * • . 1 • 'iznin. .

LANSING, Mieli. — AViscon- 
sino valstijos kelių inžinierius 
sako, kad Suv. Valstijose' esu ’ 
14,()()0;()()b automobilių. . Per. 
metus jų užlaikymas ir opera-1 
vinias savininkams ;atseina $5,- 
(1(10,000,000. Tu automobilių 
kaina siekia apie $10,0(10,000,- 
000. •

STOJA UŽ. RESPUBLIKĄ.

. ATĖNAI Graikijos Veni- 
zellstų ir komunistų partijos 
priėmė- rezoliucijas reikalau
jančias įvesti respublikoniškų 
vatdvmo forma.

Orimai .
0V0Ml|

* Darbininlt^
t

.ateivius įleis,
♦

- NTAV VOK K. —. 3,000 atei
vių, kurie virš kvatos buyo at
gabenti zYmerikon pradžioj lap
kričio bus Įleisti?- *

*•
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DABBININK18
— SUTA--—. 

ŪTAKNINKAIS, JEHTVKRGi)® Bl 
BUBATOMIB.

fcS F r itrti iii '

ūirabėiy metsma 
darbininkas.

, 8BI Bto»dw*y, BottOH S7> M**
Tęlt Saittk Boatoįt

1

HR
Kaina & centai

I

v

i .

i

SUBATA, LAPKRIČIO 24 D., 14)23. ,

Petras ir St epone Miliai, £

Spalių 20 d. 1923, šv. Petro 
bažnyčioje surišti* neatmezga- 
įnu moterystes .mazgu Petras 
Milius. su Stepone Bartldute. 
Nuotaką nįetai atgal atvažia
vusi iš-Lietuvos pa.s savo sese
rį Bostonan. Petras senas Bos
tono gyventojas it jau keli me
tai yra “ilarliih’inko” darbi- 
ninltas. Yra uolus vyrąs; L. D.

t

CENTRO. PIRMININKO 
PRAKALBOS.

Lapkričio 29 d. Hartfoi-d’e, 
Conn. parapijos sūkaktuvė-' 
se. '

Gruodžio 2 d. Worcester, 
Mass. — spaudos savaitėje..

Nuo gruodžio 4 d. iki 18 d. 
L. D. K. S. Connectičut apskri* 
tyjė. ” .
. . ^ruodžio:20dNashua, N. H.
— L/D. K. S. kuopai.,

Gruodžio 21 d. Manchester, >
N. H. — L. D. K. S. kuopai.

Gruodžio 22 d. Lotvistčn, Me. 
‘ ĖDkk kuopai. ’
Gruodižo !23 dl Rumford} Me. 

—.LDKS. kuopai.

STUDENTAS DAŲŽVARDIS 
per Kafledų atostogas kulbės L. 
D. K K jNeiy Yorko ir New 
Jersey apskrity, 5 r * ,

SulaikjTas C o d y k o va s 
J-os e j i s, kūhs4’ugsė,jo mėn, 
12 d. NMrkaus KontoToje nuko- 
Vė studentą Vytą Ąleksą, Kan* 
no Apygardos Teismo .Tardyto
jo patrauktas atsakomybėn ir 
laikoma;* Kauno Sunkiųjų dar
bų Kalėjime.
/ *

r 1 ’

Yra žinių, kad išeisiąs nau
jas dienraštis Kaune, vardu ar 
“Viltis” ar ‘‘Bylas.” Žada 
pasirodyti apie lapkričio mene- 
4
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K. S. ir I
pu »ws

: “ V* ______ r „ . *

tėvelius Guobiniuose, Leipalim 
gjo valsčiaus, Alytaus apskr., 
kuriuos pereitą vasarą buvo 
aplankęs.

“ Darbininkas, ” ypatingai 
visi jo drangai ir drauges lin- 

, ki ji eim kuogeriausio sugyveni
mo ir daug' laimės. .

i vietinių kuo-

J

ŽUVOLAIVAS.STATYDINSIS ORLAIVĮ.
i

PARYžfrUS.-^Franęijos pre
zidentas Milierand išrado, kad 
traukiniais jam važiuoti per
daug trunka. Todėl užsisakė dir 
diužlį orlaivį, kur bus visokie 
patogumai-— mnųdinė, valgvo- 
moji, miegamoji- Ii- kitos dalys.

< IŠMOKA DIDŽIUS 
DIVIDENDUS. ’ 

«: k
KFAV YORK~— Stmndard 

OiĮ kompanija išmokėjo divi
dendų $134,947,372, o 1922-m. 
teišmokai) $129,039,865.

PAT AREIŠVAŽIUOTI
■ ’ ’ *

LONDON. Anglijos Val
džia patarė savo atstovams Vo
kietijoj siųsti moteris ir vaikus 
namo. Nurodoma, kad dabar 
Vokieti joj nesaugu.

paiLONDON, —Latvijos 
krantėj, netoli salos Oesel nu
skendo laivas Kronos. 
plaukė, i Petrogradą.. Spėjama, 
kad jis užvažiavo Ant minos. 
Ant kranto jure išmetė 17 lavo
nų, jūreivių nuo nuskendusio 
laivo.
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bet bylos yra sunkiai praveda
mos, nes žmonės nusiskundžia 
neturi lėšų savo namams per
kelti ir negali surasti naujų bu
tų. Be vąLstyhinės pagalbos 
įbim^ielengva išvalyti mūsų 
Kauno senapilis, Šį rudenį y* 
ra daromas patieš bokšto griu
vėsių sutvirtinimas. Alūsų Ar
cheologijos Komisija šiuo dar
bu nesirūpina, nors gal ir rei
kėtų. . . . ‘

Incidentas mokytojų susivažia- 
Kauno blaivininkų susirinki--lyjaiė*; AI Būsilas, 'kalbėdamas 

■ * - w
.yiduriarių^2J^štęs'iHųj-ų.. mo
kyklų įstatymo projekto klau
simu, ironizavo gimnazijos di- r- &
rektorius, .-čia pasijuto “Auš
ros” gimnazijos'direktorius M. 
Biržiška labai įžeistas ir atsi
stojęs paleido vienu profesinių.- 
kų organo “Mokyklos ir Gyve
nimo’ ’ numerių į Prezidiumą 

fnišėjo? DebtomcKMito bu
vo kalbų-. Prezidiumas dėl par- 
tingo ir užgaulingo, konferen
cijos šio klausimo referavimo 
per savo atstovą nuėjo dir. p. 
Biržišką atsiprašyti.

KATALIKŲ PASAULIS
/ ,*

AVGSTI SVEČIAI. '
*

KYMAB. Ispanijos _kara>
litis, karalienė ir pronaieras 
-gon.—.Meh.o— 
pas .Ltali jb’s karalių ir pas Švem 
tąjį Tėvą. Šitas atsilankymas, 
kaip spėjama labiau suarfiUsT^ 
taliją ir Ispaniją, .

Pasitikimas augštų svečių 
buvo iškilmingas. Prie stoties 
pasiuko Italijos karalius, prin
cai, -premieras MussoĮim, ntL 
nisteriai ir daug, ąrįsfol<ratųr 
Be to buvo didelės minios šiaip 
žmonių. -,

Pas šventąjį Tėvą karaliui 
buvo priimtas Konsistorijos 
salėj. Tada dalyvavo 28. kar
dinolai. Karalius pasveikino 
Šventžjjį _TSvą .ispaniškaiy ė; 
Šventasis Tėvas atsake ’ itališ
kai. - .

mas.' Spalių mėn. 28 d. 6 v. v. 
Liaudies namų pradžias . mo
kyklos hute įvyko Kat. “Blai
vybės” Dr-jos Kauno skyriaus 
visuotinas narių’ susirinkimas. 
Dalyvavo apie ŠO narių ir daug 
svečių. Kan. Stankauskas pla
čiai išaiškino girtuokliavimo 
baisenybes, kurios tenka šei- 
įnyiiai ’ii‘ tautai, Mmrodė daug 
įvairių pavyzdžių, kad Lietu
voje visi dirbamieji, vyriui su
lig protesoriaiis Juodakio tiri* 
liejimų yra labai nuodingi, iiy 
nurodė apsaugojimo būdus. 

: Kalbėjo- dar J. Cicėnas ir V. 
Beržinskas, pažymėdami, kad 
“Blaivybės’ D-jai Teikia^steng?, *
tis paimti į savo rankas inono- 
.polius ir alinėj. 2.

Išrinkta nauja Kauno skv- * • * riaus valdyba: Tėvas Bizaus- 
kas* K. Dineika, A. Baniulis, 
X Cicėnas ir p. Našinskaite. 
Ivandidatai kun. Janonis, Vil- 
činskaitė ir Janutėnas. 

f (laiia, kad vyrai ■ inteligen
tai perdaug atšalę nuo aktingo
jo Lietuvos blaivinimo darbo.

Kauno Senapilis. Viena b/an- 
»

'ginusių kauniečiams vietų,- be 
abejojimo, yra Kauno Senapi
lis, Rusų laikais^, dar prade
dant nuo Muravjovo gadynes, 
visa senovės vieta buvo, leista 
apsigyventi. Žmonės prisistu- ■ L >
te-mažų namų namukų ant py- 
lies kalnelio, pasinaudodami iš 
dalies buvusių griuvėsių, plyto
mis- ir akmenimis, Praė jusiais 
metais Miesto Valdyba atsiėmė 
tris sklypelius, kui’ buvo sėja
mos bulves ir įtaise tris aikšte-’ 
les, Šią vasarą buvo išnuo- 
mųolas vienas sklypas nuo įgi
jusio ten nuosavybės teise viė- 
no piliečio ir įtaisė naują aikš
tele, tolimęšMmn- senapi- 
lio valymui triikštii lėšų,^ Ko- 
rėdama nukelti, ten esamimjjiv 
moliuš, Miesto.Valdyba yrifpik 
siūliusi tenykščųun namų savi
ninkui naujus Žemės sklypus 
Žaliajame Kaine, tačiau geruo
ju gyvento jai nenori iššikel ti, 
nors piltas namėliąi ^ū-

pusę, not/g^sia'puyduiri* nes 
gali, u|grįūttmėginti 

į-

ĮSPĖJA MOTERIS.

RYMAS. — Prie Rymo baž
nyčių prikabinėta šitokie pra
nešimai.

Įspėjimas.

a

■ Moterys turi eiti į Dievo na
mus apsigaubusios ir suraiilfš-. 
tais kulnieriais, nes drabužiiio- 
se nepadorumas, kas visada*ir 
visur yra smerktinas}^-Įžeidžia 
bažnyčios šventumą, uždaro ke
lią prie Švento Stalo, papigti* 
na tikinčiuosius ir iiž^itrauŠia 
sunkią Dievo bausnug

Vokįečiai apie “Lietuvos 
Gaisrininką.”.

Berlyno vokiečių mėnesinis 
laikraštis “Feuer und AVesser ” 
Kr. 10 .recenzuoja Kaune ' lei- 

; ūžiamąjį gaisrininkijos reika
lams skiriamąjį ‘‘Lietuvos 
Gaisrininką.” Vokiečių spe
cialistas recenzentas pirmiau
sia lahai pagiria “ Liet. Gaisri
ninko” technikinę pusę, o jo iš
vaizdą ir t. t. Bet ypač pažy
mi jo, kaipo gaiš rihinkijos or
gano, privalumus, ‘‘Liet. Gais
rininkas ’5 esąs, sako vokiečių 
ugniagesių oiįęanas, vienintelis 
tos rūšies laitaštis visoje Pa- 
baltėje. ‘ “Liet. GatsrA’ reda
guojamas esąs taip, kad šian
dien jis stovįs “domės vertoj 
aukštumoj ” ir jo. redaktorius, 
žinomas gaisrininkijos specia
listas p. D. Sleumška, tuo savo 
laikraščiu “žymiai tarnaująs 
gaisrininkijos reikalui visoj Pa- 
baltėj.” . : <

^2* r M
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Išganymo Armija (Stilvatuin 
Ainhy) Indijoj užlaiko 3,000 
veikimo centru. :■ * -l

.- v

-------- .u. .1 >"■■■'

nomis buvo subruzdę studen
tai, nes artinasi rinkimai į 
“Savišalpos ” dr-jos valdybą,. 
Iš vienos pusės čia stoja stu- - 
(lentų ateitininkų ir-tautiniu 
kų korporacijos ir “Draugo
vė ” iš kitos studentai sočia-
listai ir žydai.' Abejmnori rin- 
kimus laimėti, “Draugovė” 
tarpininkavo savo nariams įsi
rašyti į “SayĮšaįpąj* kad tuo 
būdu -gavus daugiau balsų. 
Socialistų studentų draugija 
imiversitetė iškabinėjo ir laik- 
rūsčiuose, atspausdino savo at- 
šišaulpmus į lietuvius ir nelie
tuvius studentus, kad jie prisi
dėtų nugulėti anot atsišaukimo 
“klerikalus.” čia eina tikri , 
i u dingimai rinkimai. Jokios . 
etikos, nesilaikoma, “Klerika- «■ 
lai, šmeižinuik išnaiųlotojai”. i 
— priešui primetami epitetai. 
Trūksta tik bačkos. Į “Savi* 4 
šalpą’- smarkiai rašėsi. Tik ? 
valdyba paskelbė, kad nuo ■ 
spalių IŠ d. baigasi įsirašymo : 
laikas; žinOnm. dėl to daug Ii- -; 
ko neisi rašę. Kiną gandai, kad 
Valdyba vis dėlto dar prirašl- ■; 
nūjauH tokius narius. ;

To ruošimąsi pasėtai putb- į 
dys rytojumi Įdomu. f

J“ Lietuva”) į

*

Albumas yra didelio for
mato knyga. Turi,495 pusi., 
288 pusi, su paveikslais Lie
tuvos veikėjų, grupių, par
tijų grupių, namų ir tt. Li
kusi dalis albumo yra užim- 
ta bijografijomis Lietuvos 
veikėjų,

, • . -i .

Lietuvos Albumų, kurį gaM 
daug nupiginome. Duodame 
progą kiekvienam lietuviui- 
jį įsigyti* Seniau tąsai albu
mas parsiduodavo po 5 dol., 
dabar... gi jo kaina tiktai 
$3.50; kas yra J nepaprastus 
“bargaiii.” : ■ v -

■ Kurie norite tą Įmygą įsi
gyti kreipMtęs fuojaus pas

• * * ■ <

366 B’way,'S..Bost«i> Misa

ŠAUKIA PRIE VIENYBĖS.

HANOVER. ■— Buvusia ka
ro vadas 11 indenburg atsišau
kė į vokiečių tautą ir. kviečią 
prie vienybes.. Jis apgailestau
ja Ludendorffo žygį Bavarijoj,

GIMS Stf TRIMIS GAL-
' . VOMIS.

‘ SAKO H Atauki apskrity

je $lme mergaite > su‘ trimis 
galvomis, priešakinė ir užpa
kaline- galvos, turi antakius, 
burnas, b tiyčioji: galva teturi 
viėhą’mišp . .. .. • ...

i-...,; ■/

JeV Vldimžeminė jūrč Įšok
tų ant 50 ]iedųr' tųl Iš Ddjjoe 

i*1.

IŠTEISINO.

B-EUNĄ$. — Bolševikų de
legato Vovovskio užmušėjai' t it-1 X. 
po išteisinti. .Vienas jįj buvo 
rusas ir jis tuviaiiloisij-Sveietv 
Tiją.i ...

SUDEGĖ DU VAIKU.
• lUK'llESTlSC K- Y,—Mdm. 

ii re Bnlnior,'trijų, valkų moti
na,' pakūrus pečių išėji) lauk, 
Yeišlmvo nei pelikių nūnutip 
kai piūnate,' kad namai liepš- 
įuišė. . Viši vnikar buvo1 v u tu jė. 
Motino? aky\«aizdbjė aiūdėg&dtt- 
yąįJAkj 
šių kiidikL4

$1

>.

t

Pakorė, paskui ėjo vogt. Kam 
nespalių 26 d„ 3 vai. iv to, įlin
do nežinomi piktadariai į pik 
Lipo Gražučio' krautuvę per 
langą ir pavogė papirosų ant 
200 litų ir pinigų. Į.0 įitų. Ap- 

kžiū vėjus vietoje atsitikimų,, šio 
piliečio sodne, buvo atrastas 
pakartas jo šuo, iš ko galima 
spręsti, kad piktadariai, triukš
mui išvengti, pasinaudojo pro- 
ga.pnkąrdamt šuiųk

• Studentų aėęantaika. šiais 
metgw kaip ir pemLshtden- 
tat tarpu savęs negali sugyven-

*
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kus buvo Šveicarijos gyvenime. 
Bedarbės, sustojimas pramo* 
nes ir prekybos atsiliepė skau- 
džiiii ir Į kooperacijos vglkimų. 
Tečiau krimsbūvo pergyventas 

s dideli^ nuostolių.

Prie Šveicarijos Koop, Są
jungos priklauso 519 draugijų 
su 07();000 narių. Pereitais me
tais Sųjunga apyvartos padare 
118,500,000 frankų. Šveicarie- 
čiai kooperatoriai daug minties 
ir širdies indėje savo Įstaigų 
darbininkų apmokėjimo klausi
mui rišti. Be paprastos algos 
jie dar duodavo, metams pasm 
baigus, kiekvienam savo dar
bininkui bonų po 400. f rankų.- 
Dabar dėl blogų lailcų, vietoje 
tų bonų buvo paskirta dovanų 
1 nuoš. nuo metines algos.

B:.» to visi jų darbininkai yra 
apdrausti nuo sužeidimų irmir- 
ties^J’CimJšJjūva^darhe^mie-- 
tus, atsitikus didesniam susi- 
žeidhnui, jeigu nebegali pas
kui dirbti, gauna iki mirčiai 
40 nuoš; savo algos ir paskui 
kasmet po 1 nuoš. dar išauga. 
Atsitikime užmušimo — našlė 

algos ir po 5 nuoš. kiekvienam 
vaikui. Tai apdraudai mokes
nius padengdavo pirmiau Ko
operacijos Centras iš savo pel
nų. Tik pernai dėl blogų lai
kų darbininkai turėjo vienų 
ketvirta -dalį mokesnio patys 
sumokėti. ■ .

- Kooperatyvų Apdi’audos 
/Draugija turėjo pabaigoj 1922- 
tų metų 2,187,048 frankų kapi
talo. . Pelnas išnešė 64,77L 
frankų.

H * ‘ ,
Pei 26-ius metus tos draugi

jos, kurios prigulėjo prie sę? 
jungos ir sekė Ročdelio taisyk
les—išmokėjo savo nariams 160 
milijonų frankų dividendų. Be 
to dar tos draugijos savo atsar
gos fonflan per tų laikų sukim 
vė 20 mTlionų frankų. • 

(Bus daugiau)
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Kooperacijos Paž
■D “ > * /

BfaiiąižaižaiflĮ^iįagBitaĮ^ Bušo uosis 
('1W ; •

Norvegija. ”1923 nr; bjrž. 2ū 
d. Chrmtianijoj Įvyko 14-a« iš 
eilės Norvegijos Vartotojų 
Draugijų Sąjungos Kpiigrenas, 
Prie Kųjungoj priklauso 411 
draugijų su 93,189 nariam. Są
jungos urminis sandėlis ap|r* 
vartos turėjo' 20,745,181 kronų. 
Sąjunga tari tabako, ka vos ir 
margarino dirbtuves, Dabar

s» . * -

dar steigia muilo dirbtuvę.. Ko-, 
operai y vis Bankas turi 3,200,-* 
00Q kronų depozitų, 
-t . . < f
.. Sąjunga- leidžia kooperacijos 

žurnabį “Kooperatoren,” tu
rinti apie 7Qv00() skaitytojų.

tais davė, gryno pelno 13,112 
kronu. . .

• f

dirbtuvių 13 čeverykų dirbtm 
ylų, 8 siuvėjų dirbtuves,, 14 
kirpyklų ir 2 teatrus,

Centro-Sojuz/as per 10 metų 
daug apšvietus darbo varė. 
Prieš • karų Maskvoje buvo 
steigiami kasmet krautuvių ve- 
JAjų kursai. '1919-ais metais 
tie kursai vir|o aukštaisiais 
kursais ko-operaeijos mokyto
jams prirengti; Pagalinus per- 

; nai nutarta tuos kursus paveik
ti kooperatyve kolegija išauk
lėjimui žmonių aukštesnėms ir 

' svarbesnėms vietoms koopera- 
4yvėso organizacijose. Jon bus 
priimami tik baigusieji giinna- 
jrijas^ lCretiLkolegijos bus pri-. 
rcTigiaumsios klasės, v kuriose 
Ims prirengiami kandidatai Į 
kolegijų. ’

Liepos mėnesį 1919-tų metų 
susidarė didžiulė kooperatyve 
organizacija visai Rusijai sta- 

inkūrė speeijaliai tam tikslui 
šauktas .kongresas. Organiza
cijos- biiiran įneina kooperaty
vų, darbo unijų ir valdžios ats
tovai.

(T;sa) < . '
t■ - ’

Toliau , fIi. aprašo Lietuvos Žmonių ištvirkimų: •
* %

?‘Liaudies ištvirkimas ...Ina iokiafs sparčiais žingsniais, 
jog hefolimoj ateity (kode’ gi nė dabar? Darb.) jos algai

. dies9pagarbos dvasiškija v>ai nustojo (nevisai. Darb.) ir m’tt i... * ’ ‘ t
dab$r ne tik chųsiai kritiku jamą, bet tiesiog be jokios ato, 
dairos’kollojama. (Tai darer tik tamsūs laišvamanijos vei ' 
gai.iDarb.). ■ Bažnyčios vi. ii ištuštėjo (daKbevėik ‘pilnos 
Darb.) ir šventadieniais, I. ikė pamaldų, dabar palei baž 

. nyč|$ daug daugiau atrasime žiiiohių (gal būt žydų ir lais 
.vanįniukų? Darb.), negu pačioj bažnyčioj. Pamokslu žų- 
džiaj užtrenkiami urmu bėgančių iš bažnyčios žmonių. Girj -. _ ato^aT t« r • ■ «<. t .r* • j
x , s ‘ * .SAKO, bet LAISV AI IR DARO. Jei mesmatytume tam daug

. tuol^yste jssiplatinone Ūktai, tarp.vyrų, .betir taip inoto1 * . . -
' rų, kurios nė kiek nebeatsilieka nuo- vyru, ir todėl daba’

jau visai neberetenyhė pamatyti -traukiantį bažnyčion būr 
stipriai* įsigūimsių vestuvininkų^ Tinginystė ir. dykaduc 
įdavimas pasiekė didžiausio laipsnio. .Štai, mūgiii die 
nomis,kas tik": jaučiasi kiėk liuosesnis, iš pat ryte 
reikia-ar nereikia, traukia miestan i r. grįžta jau vėlybų va 
karų-girtas ir, žinoma, darbui nebetinkąs. Paimkime do s 
mėn nusus sekmadienfusf-metines šventės ir atlaidus,’ ku 
rių ]dį<vien'oj parapijoj po keletas ir kurie sulig, tlabar 
tinęs, mados švenčiami po keletu dienų ūš eilės; neužmirški 
te dar valstybinių švenčių, kaip pavyzd i n.: 16 vasario, 1 ge 
gūžes, 1-rugpjūčio, dienų atidengimo seimo, uždarymo ser 
nio dienų, o be to dar pri puolamai atsitikusios iškilminga 
apvaikščiojamos dėl kokios nors priežasties jaunai mušt 
valstybei džiaugsmingos dienos, ir* suskaitykite, kiek be 
paliks darbo- dienų ir kiek, taip dažnai švęsdami, besuge 

■besime pagaminti kokių nors vertybių. Nekurtose m'ažos 
valstybėse, kurių gyventojai nevengia darbo,* kaip pav 
Belgija, kitados būdavo 60 nedirbamų dienų metuose, Ru 
Sijoj buvo jų 100, o pas mus, vos tiktai-susikūrusioj, nu 
varginto j valstybėj, šventadienių pasirodo žymiai daugiau 
Paskaitykite dar vokiečiais įvestas ir taip mūsų kaimo jau* 

’. nimo pamėgtas 'vakaruškas, kurioms pasibaigus, jaunuo- 
menė, Tiępasilsujus, tiesiog Iš ‘baliau^’ eina į darbų, tai'ga
lėsite išivaizdinti, kokie iš jų bėgai būti darbininkai ir kiek 
vertas tas darbas. Tos vakaruškos turi dar ir tų blogų pdsę 

. kad skaičius gimdymų pas ne’štekr justas .žymiai padidėjo.: 
“Okų reikia bemanyti apie tai, kad žudymas jauno

mis- netekėjusiomisMiotinouris pu??nulytų, kūdikių pasidarė 
tiek jan paprastu kasdiennuų_j,e*škiniu, kuris nieko*nebe 
Stebina m nėbegųsdma. -Vagystė išbujojo: ji pavirto kokia 
tai visuotina nelaime, kokia tai epidemija, kokiu tai psb. 
cllozu. Vagia nebesi vartydami, kada ir kur papuola. Va
gia žemę, miškų, medžiagų; vagia nuo laukų, javus ir do- 
bilus, ųuošienų, iš‘sodnųvaisTūs, Tš daržų daržoves; 

' vagia Tūbus irkitoldus daiktus; apvagia bažnyčias, kapines 
ir liamils; vagia pas savus ir svetimus,. pas tolimus ir kak 
tnynus., Vagystė išsiplėtė jau tiek, kad jos sustabdynur 
prisieis W. įstatymo keliu ' Įvesti * tuklus baudžiamiioslūs 

> straipsnius, kokie kitados už yagystę buvo Suomijoj (nu- 
tesdavo tiesiųjų raukų), ar leisti taikinti Linco Teismų/*

4 ‘Lietuvosžimos’? kaž-kodėl. ypatingai pabriežia tiktai-liau- 
&ėa iitViriHmųt bet juk šių laikų inteUgentį ja ir-gi neatsilieka. 
Vbokeriopas ištvirkimas neaplenkė nei vieno visuomenės sluog- 
miOį bM Vieno jčš Kiekvienas doras lietuvis privalo
giliausiai susirūpanti šitu^’Lietuvcs puolimu, Ir nevienLie- 

M ^tVO$E tįeHt visos žmonijos; Juk ir Amerika nuo Lietuvos ne- 
E ^slįieka^tiėbent tiėk čia geriau, kad smulkios vertės daiktų 
Et karėtai kas vagia. -4 ‘
■T . Galoįi “L, ŽJ? Wto, dvasiškijai klausimų ir tuojau pačios

■F / i \ * J \ ' Tl _ - ‘ /

K- veikia ir kaip į Visų tai reaguoja mūšų dvasiš-
E . - kijaT J y \

E 4 dūkesnieji įgu iiistovd •. pradeda varžytis -kunigiškų
* rūbų iįbįgarnud geresniaip: atvejuje pakeisdami -dar
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juos pastoriškų švarkų; "daugiausiai
"gi į mcukrni^kui kostiumus, o karo^kapeliomd į ęlegantlš- 
kdsirėnčiuš.

“.Jie nebot liti laiko įSmmti dvasiškais įeikulais ir to
dėl, devintai valandai pasibaigus, jūs net sostinėj nebeįvi- 
sile nei į vienų baidyčių, nes jos jau uždarytos, o patys dv^ 
stškojo luomo atstovai toli nuo bažnyčios kur npA< pirmi- 
■ninliatga, posėdžiauja, 'vadovauja mudslerijomis, "bankai.v 
partine politika; redaktoriau ja, profesoriau ja; užsiima li
teratūra, poezija, muzika; veda politinę piopagandų Ir, 
kas visai ne paslaptis, verčiasi spekuliacija. Kuklesnieji 

, ir mažiau laiiilingesnieji dvasiški jos atstovai dnr, pakol kas, 
palieka prie savo tiesioginių pareigų. Bet pavyzdžiai užkre
čia. Platus visuomenės veikėjų kėlias vilioja ir juos, ir jie 
stengiasi tapti panašiais Į sa^o virtusius civiliais draugus ir 

. nesivaržant skinti nito ‘gero ir blogo pažinimo medžio-.’ O 
ir pareigų pildymas sulig sena mada, kaip kitados buvo pil
doma, jiems jau nebedutinkadr-rodosi nuobodus, Ieškoma 
kelių, kuomors atsižymėti; kuo nors pragarsėti; sudaryti šen - 
sacijų. Ir štai toj kryptyje pradedama veikti.”

f
BET KOD^L-GI LAISV4MANIJA SUSIRŪPINO?

__^ril^icmy^žmoniųjštyirjdmu sielojasi ir tai vigai aišku, 
les jų mokslo pagrindan dorumo principas įeina. . Bet kas-gi 
‘L. ž.” privertė tokiais dalykais sau galva kvaršinti? Joms 

įĮridėretų tik džiaugtie's, kad tiek daug praktikuojančių lais- 
/amanų priviso. Jei kunigai tvirksta ir bažnyčios tuštėja-,’ tai 

; /eiškia jog jau artinasrseniailaisvamanių apaštalaujama gady- 
Į- iš,. kuomet žmonės tikrai bus “laisvi.” Tai kų “Lietuvos v- 
dninkas,”
:oS lietuvių laisvainamška spauda taip uoliai skelbė-per ŽO—30 
.letii — visa tai šiandien jau vykinama praktikoje: bažnyčios 
uštėja, o karkiamos prisipildo, ^kunigų liaudis nebemėgsta; 
farbų užmainū laisvai pateisinama tinginystė, laisvoji meilė žy- 

i iėte-žydi ir tų “žiedų” jau tiekvdaug atsiranda, kad mergi
nos priverstos esti juos gyvus smaugti, per vagystę pasauMly- 
■inamas. Viskas kuogeriausia eina, žmonės ne tik LAISVAI 

A-i T A TOT-i- A T TT5 TVA. n/> T-J- —-X_

’ lolfal pfaitikttojaučių "katai^ųr ‘ "tei ' mums bįt- didžiausis 
i ižiau^smas, tarsi Saulių-sauiė būtų užtekėjusi, o iaisvamamuų 

> ,avo mokslo praktikoje jvykiniinu vm-gi nesidžiaugia ... Dy-
* ' ■ . k

vail ' • ’■ ■ ’ . » Į
*Mcs gerai Žinome, kad kaikurie laisvamaniai inteligentą* 

gražiau supranta savo mokslų ir švariau gyvenime užsilaiko 
; bet - jie tai daro tik dėlto, kad yra pasyvistai, kad savo princi
pų neveda prie galo ir tikslo,'kad savo mokslą skelbią,, bet 
praktikon nevykdo. -Ale įai jų (laisvamanių) mokslas perei- 

l ia vidutinio kaimiečio ar miestelėno-darbininko galvon, tai tai 
pūna* daug nuoseklesnis už savo mokytoj ą-inteHgentą ir visų 
noksią (nė jo dalį) vykina gyvenimą#, iki- pat galo. Ir štai 

: nes matome dienos šviesojedaisvamaniškos civilizacijos vaisius 
(geriau tariant “fiuktus”); tamsus storžievis mužikas, girtas 

: legt-inė| dar girtesnis ląisvamanybe ir minties anarkija, tingi
nys, ^vieto lygintojas iš pašaukimo, blauriauslas paleistuvis^ 
lai pradeda kaibėtriapie dorų ir religijų, tai rodos mėšlai ver
dasi iš jo. laisvamaniškos burnos. Džiaugkitės visi aukštesnio 

4,ypo laisvamaniai, > šliupai, račkauslriai ir jų bendraminčių le
gionas!. Jūs matote, kad jūsų darbas puikiai pasisekė. Jūs da-

■ lar gal ir nenorėsite viešai latrų giminystėje prisipažinti. Kai- 
kurie jūsų didvyriai nesupras, koks-gi yra ištikrųjų sąryšis 
.arp švarios laisvamanybės ir to biauilausio gyvulio, kurį ru-

- lai vadina “mužikrbezbožnik” (raužikas-hedievis), Jei nori
ke tai geriau suprasti, tai labai, širdingai patariame atydžia'* 
į jasįakaityti giliausio psikologo-rašytojo Dostojevskio “Broliai 
iaramazavai.” Verta ilgai ten apsistoti prie aukšto mokslo in- 

i teligento Iyano, kurs atstovauja tyrų laisvamanybę, ir prie Ka- 
' famazavų tarno, kurs vykdo praktikoje Ivano principus ir už
muša, jo tėvą. ■ .'. '

šis straipsnis jaudaip lšėjo~ne trumpas, tad apie kunigus 
politikoje tegalėsime išsireikšti tik Sekamame “D-ko”mume>y. 

ą ' (Galas dar bus) s z
■ , • * - . . - ... ____ , -.U. .. ...... ..................-r ^Į... , x ............

“Draugas “ gavo kablegiti
mų iš Kauno, kad p. A. Smeto
na' “Vairo” redaktorius pate
kęs kelioms dienoms į kalėjimų 
už pi ieš-valdiškus straipsnius; 
kad p. Voldemaras už panašių 
agitacijų išsiųstas iš Kauno 
provincijoirpasisveeiupti1; kad 
kitu. Tumas Kauno Teatre pa
kėlusskandalų .notedanuis •už
tarti pp. Smetonų ir Veldėtam 
rų ir kitdden. pat buvęs iššyilp-- 
tas, a

. \ - f

Ka ir. Tiuno ‘1 žygi s ’ ’ mus ne
stebinus nes tai y ra staigaus, po
būdžio vyras ir jam galima dcp 
vanoti liet ir netaktus, k uri ų 
jis retkarčiais.patlarik .

x a* -
Kai dėk p. Voldemaro, \tai 

reikia tik sveikinti. ndnisteii 
•4 * •r

Olandija. Ačiū ekonominiam 
< Europos smukimui, , pereitais

jungos apyvarta sumažėjo 16,3 
'nuošimčių. Ta apyvarta perei
tais metais siekė 11,893,808 flo-e 
rinu. 'U I

&

■

•f ‘

I

;.Žialkauska, kad jam galop .pa
sisek? .tų nešvarų demagogų iš 
Kauno iškrapštyti..

(laila tik p, Smetonos, kurs 
įsimaišė Voldemaro- šaikon .ir 
kartu su juo atlieka nogarbiių 
gų. darbų, už kurį p. Gabrys bu
vo smelkiamas ir iŠ Lietuvos 
išvytas. . .

Nesant tikros ramybės nei 
viduj, nei pasieniais, Lietuvos 
valdžia kol-kas neduoda'pilnos, 
spaudai' laisves; ypač tąi sun
kus metus tiems, rašytojams, 
kurio .būtinai ilori .viešai, spau
doje išsivemti ■ (atsiprašom 

: -kaitytojų).. Jei nori ■kalėjimo 
vakari jų tuiTdi, tai gauk Cie: 
lovoj redaktoriaus vietų. . 
tvarka pųįldtna, bet ii» hi'yios 
kai-kada sunku apsieiti.

Atsimenam, luti ji. a. Kauliu 
“Laisvė” ejn. Tni-ji tūlų tnl-

r

• •»

kPalestina. Čia apsigyvenę žy
dai. inkūJre stambias kooperaci
jos * draugijas Jeruzolimoje, 
Jąftoj.eT ’Tel Aviy, Cliaifa,. Ti-* 
berias, Bėn-SJiemon ir kitose 
vietose. 1921. m. ^Įapkr. riie-it 
sijoįristų organizacija inkare 
čia bankų su 30,000 svarų kapi
talo. ■ Bankas turto jau turi 
300,000' svarų. ’ • . •

Rumunija. Čia į kooperaci
jos veikimų kišasi valdžia ir 
tuo labai trukdo judėjimų. Pe
reitais metais Įvyks kongresas 
neprigulmingų nuo valdžios 
draugijų su tikslu paliuosuoti 
judėjimų iš po valdžios globos. 
1921. metų pabaigoje koopera
tyvai ‘ture j o kapitalo 362,000,- 
000 -lei’ų. . Kooperatyvis Ban
kas turi 155,000,000*lei’ų depo
zitų (1 ■“ lei” === $2.38).

•A?

-Y. '. ’ i*•T,’ 
s

Rusija. -Iškovojusi sau-, ne- 
priklausomybę,; Rusijos koope
racija išaugo Į milžiniškų .pajė
gų. 1923-ių metų pradžioje prie 
Centro .Sąjungos (Centrosojuž) 
prigulėjo 90 gubernijinių su
jungę,'704-iihi apskričių sąjun
gos ir 27,409 vartotojų drau
gijos su 42,000 krautuvių. Bet 
dar yra. 4;(?31 draugijų, kurios 
prie centro, neprililauso.

Centrosojiiz.’e ir jo šakose 
dirba 250,0(10 darbininkų. Vie
name tik Centrosojuz'e dirba 
2,709 žmonės. Centras perei
tais metais pardavė prekių už 
36 milijonus aukso, rublių 
(1914-ais.motais tik už 10 mi
lijonų). j . -

Didžiausia iš visų . Rusajos 
kooperatyviškų draugijų, yra | 
Maskvos Vartotojų Kooperaci- [■§ 
.ja, turėjusi lapkr. mėnesį .19.22 
metų 650,000 • narių. Ji. turi 
255 krautuves, 46' restoranus, .5 
malūnus, 8 .kepyklas, 2 muilo

h k

kų turėjo atsukoinuojū ■ redak
torium ypatingų, žmogų, kurs 
Iš anksto apsiimdavo už “Lais- 
Vlis.” straipsnius kalėj! me atsė
dėti su ta tik sulygtu kad jam 
alga vis-gi eis ir kiul pristatys.. 

’ pakankamai rūkomos tabokos.
liti buvo gniuv geras? išradi-, 

mas. Tuo būdu'” Laisvė r' gori 
lodavo, ilgiau neuždaromu eiti.

.: -i.. x ■ ■

Švedija., Čia kooperacijos ju
dėjimas gražiai auga. Vart. 

;Draugijų- -Sųjunga -apyvartos 
1.922-ais’metais turėjo 63,824?• t
499 kronas. Apyvarta buvo 
didesne, negu 1921 m., neįžiū
rint ekonominio- krizio, • kurį 
kraštas pergyveno, 1923-iais 
metais apyvarta dar padidėjo. 
Per pirmų pusmetį 1923-ių me
tų parduota prekių už 33,783,- 

■600 kronų; • . ■
■ Švedijos ūkininkai turi 2,317 

koop. draugijų, tarpe kurių 1,- 
486 ūkio ratelių, 625 koop., pie
ninės 112 kredito'' draugijų, ,72 
(Iraug. kiaušiniams parduoti, 
22 skerdyklos. Jų Centrai? 
Šųjunga 1922-ais metais apy- 

i vartos turėjo, arti 40 milijonų 
kronų. . - ė

Čia dar reikia-pažymėti, kad 
trijų Skandinavijos šalių: Šve
pli jos, Norvegijos ir Danijos 
kooperatoriai turi bendrų Cen- 

■ tralę Sųjungų, 
metais turėjo- 
T.00,0()0 kronu.

kuri pereitais 
apyvartos 13.-

I - ■ ■ . ’

»

• Šveicarija. Pereiti pietai sun- į
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PRANEŠIMAS
Visi tie, kurie yra gavę nuo 

gerb. kun. Kemėšio, laike jo 
prakalbų maršruto, jo leidžia
mos knygos “Pramoninės De
mokratijos Pagrindai” užsira-‘ 
šymo blankas, malonės jas gra
žinti Su pinigais nurodytu adre
su. kaip galima greitai. Knyga 
bus j au gatava apie pabaigų šio 
mėnesio.

" J.TUMASONIS
366Broačhvay,

So.Bošton,Mass.

UŽ DIJSU IS ŠALTIS PRADEDA £

.<

< ĮVEIKTI KDžNį VARGDIENĖLĮ.
į Apsvąrstykit saų^ vientaučiai ar jūsų gpminės Lie<
1 tavoje tur užtenkamai pinigų dėl apsiginimo savęs
3 nuo šalčio in vargo? O Čia ir Kalėdos jau artinasi l,; 
I Famislykit sau, ar linksmos bus jų Kalėdos beken- 
’ eiant vargų? ‘ _• . .. ’
| Visų tų vargdienėlių akys yra kreipiamos ant savo 
į] tik giminių-amerikiečių, tik kurie gal .apginti juos 
į nuo šalčio ir vargo ir kurie gal duot jiems tikrų pa- 
t linksminimų tik su pinigine paSalpa.

Sg Kurie manote siųsti tų pašalpų saviškiams Lietuvon, 
S| patartam siųsti per visiems žinomų ir užtikėtų Bėn- 
.|g-' ka—' ' ■ ' ■ - ’

I THE BRIDGEVILLE TRUST COMPANY 
/ BHroGEVILLE, PA. •’.• f

||‘ Kurte-da niekad pritariam
H pamėginti data,: o Msitė pildai užgaųSdžiti.
H Reikalaudami įlankų ir kurso* mMbi$kit adresuoti 
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ašinio jos užuodžiau tokių 
f 'v. ra ■sės I B kilo f

Kitas sumaiįvmas visiškai nuramino Sando 
Paužą.- Ta t j is j m vo f< i,fe ’vmtoj TkTpiįvaBiHų, 
kad jo ponas midytų, jog pildo jo pavestą pa* 

. reigą. Tada'visai mdikūtai jis pamate atjojant 
ant asilų mm Tobosos tris meldas. Nieko nelau
kęs Kaiiro sėdo aut asilo ir zovada pasileido plis 
savo ])oiią, kurį rado boa ii minuojantį ir bemur- 
mantį trik.duiiūins.ineiliškų išsireiškimų. ' Kaip 
tik I Imi Kišotas pamate savo sky d i trinką, laiduoj.

, Užklausė:; ’ ' ; . ■■
‘ “Ar sU giliuku ar be č” ■ . '
“Pu giliukiu, ir dar kokiu!” sušuko San

do. “Tik sėsk ant Roziuauto ir jokim į plynių/' 
Ten išvysi atjojant paną Duleineją, dviejų pane-

• lių lydimą. J i ąfjitja jūsų malonybės pamatyti ir
, . .pabdmudL” ____ . . J • • ~ ,-

‘‘Dėl nušles Ilicvo,”’sušuko Don Kišotas,M *•
“Ką tu kalbi i Žiūrėk, kad tu manęs nemony- 
,tnin” • ., • . ' r ų

I dmiii, nekalbėk apie molius, ” atsakė San- 
ču Paiiza, “o eikiva karalaitės pasitikti. Ji ir jos 
panaitės blizga.anksti, perlais ir gintarais, šla-

■ Kai jiedu- išjojo iš šlaito, tai raibis mergos 
jau buvo visai-arti. Don Kišotas pažvelgė lin-

• kui Tobuso ir susijaudinęs klausė, ar jos jau yra 
iŠ miesto, išjojusios: ,

“Kaip tai iš miesto?.” atsake Sando, “štai 
- jos čia pat. Turbūt jų skaistybe tamstos akis ap

temdė.”
“Aš matau čia tiktriš sodietes “davė Don 

Kišotas. ' ’ -.
“Dėl meilūs Dievo,” sušukiuSančo, “kų.po-.

. nulis kalba? “Atsikvapštyk akis fr žiūrėk.”. ‘
Tą taręs Sando šoko nuo savo asilo 'ir' pribė

gęs prie vienos mergos asilo pagriebė-už pava
džio i r.atsiklaupęs -sušuko:: .

“Karalaite, panaite, gražuole, teikis savo 
akis'atgręžti į jūšų skaistybę įsi mylėjusį karžy- 
gį-khijūną, La Maudos Don Kišolą, kurs dabar 
tųnistą išvydęs it .suakmenėjęs smvi. Aš esu jo 
skv din jukas Sando Pauža.” . ' .

Tuo -tarpu Don Kišotos atsiklaupė šalo Sau
do Paužos.. . . “

■ Mergos nustebintos keista išvaizda iv dar 
keistesnių pasielgimu dviiųų žiu4činų’pertrauke 
tylą ir viena jų suriku;

“Traukitės iš kelio, mes skubinamės.’’
O pasaulio Karalaite/ Tolmsos žvaigžde,” 

Sušuko Sando, “ar-gi tamstos suki oi ėjusi širdis 
įiesumiukštės aky vaizd.oje šio klūpančio prieš jū-

* sų skaistZ’l'iė• knržygro-klhjūno.
. “T^eiie pikta dvasia jus apsėdo,” suriko ant

ra morgą, “ką žmones apie mus pasakys, išvydę 
tok^meginį. Eikite jūs savo keliais, ir leiskite. 
HU/reiti savo/' 

. / “Kelkis Saudo,” tarė Don Kišotas išgirdęs 
įAkią mergos kalbą. “ Aš matau, kad likimas te- 
nepersekioja mane.. Likimas užtvėrė vienintelį ta
kų, kuriuo mano nuliūdusiai sieku suraminimas 

įgalėjo ateiti. O tu mano, karalaite,, burtininkas 
■įsimaisi1 ir apvilko mano akis'. dabar šia ma
tau tik paprastą kaimišką mergiotę.” •.

..Šitų pono kall\i išgirdęs' Saudo paleido asi
lo pavadį. ’ Jis suprato, kad jo šposas pavyko, 
įsivaizdintoji Duleineją, pasiju lūs laisvėje, iš
sitraukė Iš plaukų špilkų ir smeige ja asilui. -Nuo 
to asilas no risčia.pasileido bėgti, o ėmė šokinė
ti; mėtytis tokiu būdu, kad užburtoji DulciuŪ- 
ja dribo, žemom Don Kišotas. I r Sando Pauža 
puolė jai ])ągėlbėti.. Bet jai to nereikėjo. Kaip 

i stirna šoko ir {Kišivijus asilų šastelūjo ant jo to
kiai vikrumu, kad ir Don Kisotas ir Sando Pan-

■ za negalėjo atsistvbeti,. Pi) tu mergos nei noat-
'sigrįždamus pasileido risčia joti. Don Kišotas 
jas lydėjo akimis tol, kol jos buvo matomos. Po 
tojntsigrįžęs į Sanči) lare: ’ . - u-'-

“Ka t n Saiu*o manai ? .Matai, kaip burti* 
Įlinkai• mani1 smaugta. Jieniet atėmė man laime 
matyti savo panų. Ištikrųjų aš esu nelaimės vai-. 

' kas. I r kaip jiė biąiiriai sudarkė mano Duiuinč- 
■: ją ! Ją pavertė į biąuriaušių žydniergęl “Vietoj 
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“Tikri Liucipierians tarnai tie užkerėto
jai 1” tarė Sando, “Aš liorėdiau juos.su.varstyti 
aut grandinio ir i pragaro katilą visus juos Šaste
lėti” ■ ’

“Išnaujo aš tau sakau Sando, kad.aš esu ne- 
JmmiųgiattsiiuMnism^ 
nio už mane nebuvo ir nebus,” suaimanavo Don 
Kišotas/’ y .. ‘ • * •

Tuo tarpu SaUeiA.Pauža vos galėjo similailyv- 
ti mm pasileidimo juokais, kad taip puikiai jam 
pavyko' apmulkinti savo poną. ’ ■ '

Po šito pastšiufckūjimo abu sėdo ant savo gy
vulių ir pasileido linkui Saragosos,: 4<ur tiirėjo į- 
vykti karžygiiĮ-klajuiui suvažiavimas.

SKTRTUS zr,, • ‘ t
Apie fuit Jtti.'i biteo Don Kišuhti sft/įkibs fiiltinę, 

ktii'dlhf, reliną ir (iinjclits.
Don Kišotas keliavo savu keliais palengva 

užsimąstęs ir pašilti aukojęs Šlykščių, burtininkų 
Aposit, kurie pnviufū ,jo paną DūleinmąAdydiėiT^^ 
gę,. Tr jis negalėjo sumanyti būdo, kaip ją at-» 
žavėti. Šitose miiityse jis taip paskendo, jog no- 

- pajuto, kai]). paleido .Rozimuito kamanų pava
džius. Tas pajutęs liuosybę pasuke, į Šalį ir ėmė 
graibinėti žoles, kurios tose vietose gausiai buvo. 
.KanuP Pauža nanm^sąayų.penių t < > k i ujo padėty
je susuko: ■ ■ . ■

“Ponuli, atsipeikėk, nusiblaivink. ■ Beda 
kojas taisu, beda proto- randa. Karžygiu i -bijū
nui nieko teip nereikia, kaip drąsos. Kodėl po
nulis taip paniuręs. Po velnių visos Dųlcinėjos. 
Gyvenimas vieno /karžygįo-klajūno svarbesnis, 
negu užbūrimas visų Diilcinejų pasaulyje.” .

“Nutilk Sando,” gan aštriai prabilo Don Ki- 
: Šutas. ? Nuli Ik ir .neburnok prieš užkerotą pa
čią. Juk aš esu to užkerėjimu kaltininkas.”

“Ir 'aš tą pripažįsti!, ’’’ atsakė Sai i eo.
■Uis, kurs ją pirma matė ir kurs ją paskui mato, 
turi kentėti skaudžią širdperšą.”

v- “Tu tą gali sakyti;” ture Don Kišotas, “nes 
tu. ją pirmą matei visoje jos gražybėje ir dabar 
burtininkas tavo akių nebuvo užtraukęs. • Tečiau 
tu man nesi išpasakojęs-apie jos gražybę. Tai 
.nors dabar pasakyk.”

“ Jos gražybe mane tada taip užžavėjo,” at
sake Sando, .‘'kaip dabar jos prikluinas subridi- 
i.io tamstą. Tečiau viską pavesldya Dievui. Taip 
jau yra ant šios ašarų pakalnes, kad nieko gryno 
nėra — visokis gėris yra sumaišytas su vyliumi.: 
klasta, ir šmugeliu. Tečiau dabar štai kokia min
tis mane kvaršina. Daleiskiva--dabar tamsta į- 
veiktum kokį milžiną, ar kokį karžygį. Tai kaip 
tamsta 'jį' piisiųsi užsirekoniendiioti. pas paną 
.Dūleinoją ? Kaip ir kur jis ją ras. Man ro
dos, kad tas įveiktas milžinas žioplinęs po visą' 
Tobosą ir Duleineją tiekden ras, kiek mano te-

‘ I *

* .
“Tavo pastaba vietoje,-’ atsakė Don Kišo- 
“ Aš mis-lijik kad Įveiktus karžygius ir mil-’
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gus iružyišenėjusiuĖi skaudjtdius.
Parsitrauk dėžutę dėl perai- 

tikrinimo. Kaina 50 centų.
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išrodanti partija Don Kišota pusėtinai iųgųsdi- 
no. Ir Sando Paužos širdis taip smarkiai supla
kę it iššokti iŠ krūtinės norėjo. Tcčiaii Don Kk 
šoto jausmai greit atsitaisė, kai jis pamanė, kad 
čia jam pasitaiko avantiūra. Su/džiaugsmu jis 
taisėsi kovon. Todėl sustojo aiit vidurio vieške
lio ir didžiu gruntuojančiu balsu suriko:

Vežėjau, kipš<> ar kas fu ten nebūtum,
tuoj sakyk kas tu esi, kur tu eini, ir ką tu ten 
vežime veži-? Tavo vedimas jš-rodo pragaro pa- • 
daru.”

Vėlu tas-vežėjas jam šitaip ramiai atsakei
“Mes esanie vaidylų keliaujanti trupe. 

Šiandien Dievo Kūno oktavoje mos vaidinimu1 
” (!< i r t (*si > - M irt į. ’ A t va i 11 i n ę v i et tame 1 n irstei yj e,. 
■važiuojame vakare vai.dtu.fi kitame. Kadangi ke
lione netolima, o vaidylų apsitaisymas ilgai trini* 
ka, tai mes važiuojame vaidylų rūbuose apsirė
dę, Aš esu velnias, {tildąs svarbiausią dramos 
Tolo.” .

Don K išotas šitaip atsitkė: •
'^Aš kaipo karžygis-klajūiuis ištolo pamatęs 

“hts-p?mmTrhm7-tettįtnan-pf«s^^ 
čiau pasirodo, kad kitaip yra. Todėl važiuokite 
ir vai dinkite. J ei galėč jums kuo pątaimauti, tai 
mielai tą galiu padaryti, nes aš esti■.vaidiniilių 
didis mėgėjas.” ‘

Jam tai]t bekaitant iš vaidylų tarpo išlindo 
juokdarys., ^Skambindamas skambučiam ii'Tiio; 

jaučių imsies. Nuo to Rozinantas pasibaidė ir 
nors jis buvo tik skūra, ir kaulai, bet1 susivikri- 
nęs pasileido plytii-on. Kando Panza pamatęs po
ną būdoj nušoko nuo- asilo ir bėgu paskui Rozi- 
iiąntą. Tuo . tarpu Don Kišjttas krito žemen, o 
jRoziiiantas virto šalę jo, kaip paprastai- atsitik- 
davo kitose avantiūrose. Tuo tarpų juokdarys 
vai dyla šoko ant Sančo Paužos .asilo, pabaidė 
pūslėmis ir .tas pasileido linkui miestelio, kur..... ’ *■ . ... ..... .... ... • .■ 

v<> poną bjd’oj ir kart nesavo asilą nujojant, "bu
vo pagalahis^ųisįdraskĄ^i.; nežinojo ar ponui ci- 
‘ į pageli ton ar asilą gelbėti. Ryžosi v is-gi bėgti 
prie savo pono.. Piakūlo Rozinantą ir prigelbūjo 

’užsodiniiąiit jo savo poną ir tada thrū: -
f. . . *

' ‘d’onųlu velnias nujojo mano asilą.” 
\d<uins.vėlniaštapadarc?”1<laiisūDonKr- 

*v , '• ' ' ■ 'U : , ' ;SOtaS. . . , . ;

” l I-gl t as su pūsiemis,T ’ atsake Sai.ičb, ■ 
i* Aš tau atgausiu- tavo g’ymlį, ’’ tarė Don Ki- 

šo.tas. <k Atgliiisiiu jei jį ir žeme prarytų.' * Vy
ki vos juos.” . ’

, Besivejant Sančo pamatė, kad vaidyla. nu
šoko nuo jo asilo’ ir j į paleido. Tada jis ture sa
vo ponui. '

fckJūsfi malonybe, mrtildyk savo pyktį. Ana* 
va, jau asilas liuesas.”

. “Vienok, ne pro šalį niekadejuš nubausti,”■ 
tarė Don Kišotas. .

fc‘Poimli» nesikišk į vaidylų tarpą, ” ėmė sa
kyti Kančo, ‘‘žinai, kad žmones juos myli ir už 
jų užkabujiiną turesiva bėdos.” :

‘‘Nedovanosiva anam bezdžjonyi už asilo, 
kankinimą,” riktelėjo Don Kišotasįr eme šauk* 
d yaidyloms sustoti. Tie atsigrįžę pamate atsi
vejanti Don Kišętą ir suprato, kad jis nori at* 
keršyti. Todėl visi vaidvios išlipo iš vežimo išsi
rikiavo, apsigindavo grumstais, vėzdais, akme
naičiais ir laukė karžygio atakos. Don Kišotas iš- 
vydęš, kad vai dylos gatavi jo ataką atmušti su
laikė Roziiiantą. Tuo tarpu SanČo pavijo savo 
poną ir ūme atkalbinėti nuo atakos. Jis tarė:

; “Tikru beprotystė, ponuli,' prieš tiek stoti 
mūšiu; J uk ten giltinę/ karalius, velnias, ange
las irki tokios baisenybes o ponulis vienas. Be to 
atsimink, kad jie ne karžygiai ir lamstai neva* 
lia jų pulti,”

. “Čia tu pataikei .pasakyti,” atsake Don Ki
šotas. “ėja neką r žygių aš negaliu pulti. Tai 
leidžiu iau pačiam jiems atkeršyti,, o aš tau pri
gelbėsiu savo, balsu ir patarimais.”

‘7 Ponuli, aš katalikas ir uekeršysiu,’J atsa
ke Sando, “ Aš tikim kadir matw asilas jiems 
dovanoja’.” .. .■ v. -

“Jei taij), tai paliki va tas šmėklas,” tarė 
Don’Kišot as, pasuko atgal Rozinantą ir taip lai
mingai pasibaigė baisi avantiūra,

: ' • (Bus daugiau) ; ; -
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Ir "aš tą pripažįstu,” atsake Saudo. ’“.Nosr vaidui ii na-s. turėjo įvylctf Sando .matydiiiĮaš ūų-

•» ava,h
J

i. ■

(ils.
žiuus veikos visvien siųsti pas Duleiiieją/. Gal 
jų akys liekils užkurtos, iv jie galės pantį- Ikilei- 
nėjų matyti visoje jos skaistybėje/ Kaip ten ne
būtų, o iš. pradžios veikos nugalėtus milžinus 
siųsti pas Illib'inūją ir pareikalauti raportų iš-

|dųoti. ’■ . .-. ‘ '
“K.Lausiiuų tad išrišovalabai gerui,” atsake 

. • Sando Pauža. “Bot kadangi tamstos .nuomone
1 hileineja gal tik nuo tamstos akių uždengta, tai 
ji. reiškia norą bėdoje. Ji posenovei gyvena, kaip 
karalaite. Jei taip, tai tamstai nereikia liūdėti, 
nei krimstis.”

Don Kišotas'norėjo atsakyti Sančųi, liet gal-

T---------n.

hnlt. ’ . • . ' •
5 - ’ ■ ’

"Gerbiainos- 1J)’KK šio., aps
kričio kuopos esate inalbniai 
k viepiamos visos j ditlyvmit-i 
vi rsiiĄviHam silsi važiavime, 
KijjskUe atsUmis-fos), paga- 
minkiUi naudingus .naujus nie- 
ŠiniUE. Žodžiu sakant,, kreip
kite domę į pųis brangioa D D. 
K. K organizacijos naujų W*- 

•ęinrzuvi uuį ant na uju paija -;

va pakėlęs tolumoje aut kelio pamatė dklžiulį ve* 
žinių,. Tame vežime sėdėjo keisčiausia išrodan- 
tvs žmonės, kokius tik galima iivai'zdinti.' Ve
žimas .nebuvo apdengtas. Vežėjas išvaizda fure^ 
jo baisaus i'elnio. Teeiau Don Kišoto akis pa
traukė, giltine su dalgiu. Šalę giltinės sėdėjo an
gelas sii dideliais riumalevotais sparnais. Kitoj 
giltinės pusėj stovėjo karalius su vainiku aut gal
vos. Prie, gi įtinęs kojų susiraičius sėdėjo Milda, 
Buvo vežime dar kareivis pilnai apsiginklavęs, 
teeinu vietoj šalino jis turėjo ant galvon kepurę 
su įvairiomis phiiiksnoniis papuoštų.' Be to lai
vo dar ir daugiau asmenų Įvairiai ir keistai pasi
rodžiusių. /kai p netikėtai sutikta ir t aip keist ai

Pusi ta Iko laįkils patogus,, lai 
yra aiiieįi-kintškū šventė Pa- 
dėkavonus ,f bieiia (.Tlianksgi- 
ving Pay). Kaip yra .gjhlžut- 
nitu tai. ditytoniočigl visas pas* 
langas deda kad neveltui būtų 
tas kūšautvtas sųvažiųvimas o 
kad tūnotų didelęmaudų mu
su brangiai orgamzaci jai. t

tnSK; O. ir Micįvapsk, rašt.

•- '4 .-
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IKAieaOMS DOVANU]
... .. . ■/'■■- '

. 35,000pinigais,
j Kils norite apturėti Kalė
doms. dovanų &įOQp, pinigų,■ 
taOašyldte givilni, įdėdami, 
pašto ženklelį. ‘ r ..

NATlONAIr BUREAŲ
- . . ‘ .? r.

8 Vhw St„ ' Monttllo, Mui. 
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Jo Malonybė Bostono vysku
pystes galva — kardinolas 
O ’Connell pa vėlino kunigui .Ig
nacui Abromaičiui Bostone ir 
apylinkėse rinkti aukas pasta* 
tymui seminarijos . arba’ moti* 

torus šv. Pranciškaus vienuoly
no. Jos jau Jpliose lietuvių 
mokslainėse mokina vaikelius, 
bet jų kandidatės lavinasi tam 
kartui svetimtaučių pastogėse, 
nes dar lietuti- nuosavo name- 
lio, jkuviatiie galėtų prisiglaus
ti ir iš kur paskui siųstų inolcy- 
tojiis. į; lietuvių parapijines 
moksiarnds. -Dėlto meldžiami 
liėtiLvĮai katalikai paremti t<ą 
Šventu darbų savo aukomis. 

klaipėdoTSbumas.
I r i• j 1 .

Taipgi ir kiti >

, t k ,
Indoiniausias įr svarbiau 

sias lietuviams šių dienų įvy 
kis yra Klaipėdos Krašto su 
si j tingimas J su Lietuva. • Da
bar ' visi norėtų pamatyti 
kaip išrodo Klaipėdos mies
tas. Kaip sykis “Darbinin
kas” turi Klaipėdos miesto 
Albumų. Slmbinkites išsi
rašyti. Kaina 50e./

.'■DOMĖS!

Tik ka išėjo iš spaudos dvi 
smagios j teatrališkos, knygutės : 
“Ubagų Gudrumas” ir “Gi- 
liukingas Vyras,” Pirmoji pil- 
na juokų, 3 veiksnių, antra gi 
panaši pirmai, dviejų aktų 
Prie antros yra dar prikergta 
monologas “Cicilikas.” Kai
na kiekvienos yra 25c. įmau
tiems yišą setą knygučių par
duodama po 20c. viena. “Uba
gų Gudrumas” dalyvauja 12 
žmonių, gi “Giliukingas Vy
ras” r- 9..

Ęeikalaukitepas:
“DARBININKAS

366 Broadway, So. Boston, Mass,

E

*•

4

KALĖDŲ PLAUKIMAI Į 
’ LIETUVĄ.

Bus specialistei plau
kimai Kalėdų laiką.

: LEVIA.THAN i S,k.
i plauks Gruodžiu 

. llenii, PRESIDE 
' A.RTIIUR GruptlŽlb

13 d, li5 tfew lor r ■ ■ * " *
plaukimai. Geras 'sujungimas s®, 
Lietuva per. Angliju, arba Bremenu. . 
Naudokis sniaguipąis keliavimo ant 
Si V. Valdžios ldlvų i Dideli Kamba
riai. Poroms ir fumilijoms kamba® 
rifti yra vien tik jiems. Ruimingos 
paslvaikSčiojimo denys. Pdtarnavi- 
ihas mandagių tarnų, Puikus Ir j« 
yalrųs valgiai. ■ , ’

■ UNITĘD STATĖS LINKS 
Ui Statė St,f ■ Boston, Mass,

Lokaliai agentai visuose miestuose,
- Valdantiejimpęrittdrlai dėl;

United Statės SnrppfNG Boakd
‘ • • ' i

Pirkite Tiesiog i 
Dirbtuvės3”“^^

Vi
I

Mes prigiŲataie tiesios 
Tamlatoa namus ta nėr 
įraetoa vert?# N A U J 
KABINETINI phi 
NOGRAPHĄ-kui 
atvaizdą čionai matote, 
20liauju lietuyiiku?5cC 
lumtna rekordu, grojt^ 
40 įvairiu kompoziciją irjS 
geriausiu adatų, —viskiu$29
Persiuntimą ApmokameI

TIKTAI PAMĄSTIKITE! $29 nuperka Tr 
mietai phonographti, karia padirbimas irbali 
garsumas lyginasi suphonogr«pha,kurioyr* pe 
duodama po $150. Kabinetas Ubai gražiai pada 
tas iSmahoninio medžio, turi stipru motiną irai 
balsą,. Galima ant ja grajint visokį rekordai,.

PARDUODAME NEPALYGINAMAI PIGIA 
UŽ KITUS, TAI TODĖL, KAD PARDŲQDAJ4 
TAMISTAI TIESIOG IŠ DIRBTUVES. Šia budi 
pardaviuiosutaupina i3!aida«: pardaviau, vertelga 
agentij, olsčlio. pervežėjair t.t.ir, 5tai, tos rista 
ButaupintoaiSlaidoa atiduodama Tantistai, -

Kiekviena mašina esti išbandoma ja iž»iv£ iant— 
tat gi yra gVarantuojamaant SOmetu, UŽ $29 prfc 
BtŲsime Tamistai šį puikę kabinetinį'Phonagra. 
phą. *u 20 nauju lietuvEkv 75c Columbin, rekordu, 
grdjanSiu40 įvairiukompoziciju ir 200 geriausiu a- 
datŲ. Užganedinimą gvarantliojamė, arba grąŽF 
namepinigus. PrisiŲBklteMoney Orderį ar želti, 
UŽSlkAKYKTA NEPAPRASTĄJĄ* d* iJ 
PHONOGRAPHĄ IR REKORDUSVAOffl 
General Phonograph Cl 
2271 Su Clair <tAve. m DeptL.fi

CLEVELAND, OHIO |.

‘■L

Susipratusieji darbiniu kaišu 
sispietė į Ll D, K. S. Ar Tams ? 
ta esi jų būry? Jei taip, tai 
patark ir savo draugams tai pi 
daryti. '

T—»w

. Kaina 35c. Į 
aptiekoM - Į

L’’ ............. -JV

NENUSIGĄSktT--
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
lis jo norį. .JCtidikiui Bambino reiškia tiek, kiek 
Memimas iš šėpos skanios vaišių košės, .

V.,Pat- I3iure.
... yra nėpavojingas^pasekmingaš^saldans skonto,- 

1 vidurių paliuosūotojas. - ; . -- į
Kūdikiai mėgsta jį. . . • Jie net prašo daugiau*. ’

\ Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktu liežuvį
1 begali rumsąi miegoti, labai verkta tarsi-* skausmų^, 

*T k&nldnanmnš, tat išvalykite jo sistemą sų ‘lengvu 1 
vidurių paliuosuoįojii, tokiu kaip Bambino, Jis ji 

( . ims su norti ir daug geriau jausis nito jo. Į keliai
■-MMtidas nemalonus simptomai turės pranykti.

A. t. £1. K. FEDERACIJOS

N. ANGLIJOS APSKRIČIO 
.- ' VALDYBOS ANTRAŠAI. .

■< V . r • • • '•
. ' ..•.■■■ . ■ -

Pirni, ^ J. A. Kriviute, ,

Tylev Hį S. La\vmwe, M4ss. 
Ratoinkau M. M. ivamaiidans,

,29 St, Mon
Iždininkus -L; J. G

366 Bkvfly, So. Baijan* Mat*.
■ L.

». Mass.

»s

- į

DR. GEDVYLOS i
TIK R A T> IE T U V IŠ K A T R E JO SK A !

SOcentoį *. _ J |
Geclvylos MOTiatų TONiKAŠ—Y^utftl Mstipdnlmui nervų, fcrau* f 

Jo.lV visoInisHriiėJusioinotcyię^BUd51hūųV»,bonkai •« 
X Cledvylos ŠTOWMJfI BrL'TERS—^riųusias viduriu yMytajas ir | 

.sveikatos draugas/, • * k* »» 11 pt n »< * -vi .» , • t .»4 *-s.%* t cbOtiKa - <1
MtintM {vairumas visokių gyįualįų, IMuvlSkų Jtolių, iwrfuntų, (ŠrkS- .f* 

Uu -dvi iiioivru t'kstvaktii ir t. Kataložat Srnlunėlūnttt dovanai. I * vUaklu* v*um w įastvl vtaw dniu !
smift eOMPANT . . S

IžOlff Joa Oampau t
- >*

* »• <

i"

vai.dtu.fi
DeptL.fi


t

yn*Fw-i>?»
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NORVEGIJA
* ‘ . ■ f

.. —
. (Tusu)

5 Augmenija ir gyvunija. .

~c>

į

M

diio ir yra labai prisirišę prie savo kalbos ir gar
bingos sėnb vės, kas* visai jiems nekenkia būti pažan
giais bei moderniškais žmonėmis. Energija,'darbu, 
drąsa ir mokslingumu norvegai moka pasigaminti 
gražų gyvenimų ir uolotoje savo tėvynėje.- O ko že
mė negali jiems duoti, tai jie jūrose suranda,

Norvegija, Mp ir jos kaimynė. Švedija, /labai 
nelygiai apgyventa. Gyventojų tankumų čia nule
mia klimatas ir dirva. Uolotuose kalnuose ir toli
moje šiaurėje, kame ilga žiema viešpataują, gyven
tojų labai maža. Taip, šiauriausiame Einmarke ket
virtainiame kilometre tegyvena vos 1 Smogus, Troin > 
so tik 3, Nordlande ir Nord-Trondelag’e po 4, Ke
liuose kituose vidurinės Norvegijos apskiičiuese gy
vena po 20-30 viename ketv. kilometre. Ir tik 3 
apskiTciai (iš 18) yra tankiau apgyventi, negu Lie
tuva: Vestfold 138, Ostfold99, Akerslius 87. Gi vi- 
dutiniškai 1920 m. Norvegija tupėjo kiekvienam ket- 
Virtafnfaintiiifonietrtttrvir^8-gyv—(Uietuvųy-^-47)^

1920;m. staf įstika parodė, kad Norvegija turi 
2,650,000 gyventojų, kurių 1,864.000 (arba 70 nuoš,) 
gyvena kaimuose ir 786,000 (arba 30 nuoš.) miestuo
se. Reiškia, miestelėnų nuošimtis Norvegijoj žy< 
iniai mažesnis negu Danijoj, bet didesnis negu Lie- 
Auyoj. - Penkių (1916—1920) mėtų Įaikotaipy Noi-

18,000, ’ gimimų apie 64,000, mirimų apie 35,000; pri
augdavo apie 29,000 arba 1,1 nuošimčių. Reiškia, 
jog- norvegai truputį lėčiau dauginasi negu danai, 
bet žymiąi greičiau negu lietuviai, ^kurių kasmet pri
auga tik 0,8 nuoš. Tuo būdu norvegai galėtų padvi
gubinti savo skaitlių per apie 65 metus, o lieutviai 
— tik per 85 metus.

Gimimų tarpe Norvegijoj esti (1916—1920) virš 
2 nuošimčių (apie 1,500) negyvais gimusių- ir apie

1 J •

7 nuošimčius .nelegalių (apie 4,500).
... Svetur gimusių žmonių Norvegijoj nedaug — tik 

apie 2 nuošimčiu arba 54,000; jų taipe Švedijoj gimu
sių yra 47,000, Vokietijoj — arti! 5,OQO, Suomijoj— 
2,000. Nemažai suvargusiij Vokietijos^ūrininlcų tar- 
,naųją didžiuliame norvegų prekybos laivyne.

, Norvegijoj. viešpatauja'liuteįių-evangelikų tiky
ba, kuri skaitosi valstybine. Karalius skiria jai dva-“ 
aiškius.. Liuteriu bažnyčia dalinasių 6 vyskupijai 
Norvegija toleruoja ir kitas tikybas p tik jos čia ne
daug pasekėjų turi: metodistai virš 11,000; baptis
tai yirš 7,000, katalikai- 2,700 ir 22 kunigu, Norve
gijos katalikušvaldo .Apaštališkas Vikaras, kurs gy
vena Kristianijoj. Yra.•Norvegijoj apie 50,000 žujo- 
nių nepriklausančių jokiai bažnyčiai.

■ Didžiausias ir gražiausias Norvegi jos mieštas —. 
tai sostinė Krist tani ja, kuri turi 260^.000 gyvėntojųį 
Tai puošnus miestas, turis senų pilių ų gfažių mo
derniškų rūmų, muzejų, didelę biblioteką, daug mo-į 
kyklų Ir sodiių.k Šis miestas buvo įsteigtas 1054 m? 
ir vadinosi tuomet Opslo. Po 1624 m. gaisro kale
lius Kristianas IV jį atstatė ir'pavadino Kristiania. 
Tai ne tik sostinė, bet kartu ir norvegų kultūros, pra
monės, prekybos it laivyno centras... ,

Be lo, paminėjimo verti, dar^šįe Norvegijos mies
tai: Bcrgen 91,000 gyv,. — didelis ir veiklus ■ųostasj 
Trondhjem 55,000 gyv.,J8tavanger 44,000; Dranunen 
26,000 gyv. "

Norvegų emigracija nedidelė, 1915—1920 m. 
aikotarpy kasmet iš Norvegijos išvąlmodavo vidu

tiniškai po 3 ai* 4,000; daugiausia tiki 6,000,. Beveik 
visi enūgranfai vyksta į Jungtines Valstybes. Tik 
maža jų dalis keliauja į Kanadą. •
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Kaip Norvegijos žemė, taip ir jos augmenija, 
beį-gyvūnija yra žymiai įvairesnė, negu Danijoj ar 
Lietuvėj; Tolimos šiaurės srityse (Ęinmarken, 
Tromso), kur vasara tęsiasi tik 3 mėnesius, teauga 
Vien samanos ir kerpes. Tik prie pat'jūrų kranto 
pasirodo truputį įyairesnės -aūgmemjošz Užtiailais- 

‘ voji (laukinė) gyvūnija šiaurėje labai skaitlinga, 
fiors nė daugelio lūšių.. Paprastai, ten gausūs yra 
jpėsėdžiai, tik nedidelio ūgiio, 1 Daug ten yra^meli*- 

ti^bmAapHL-Jaarsmtoi,. lūšių,, ryklių (ryklys (Gub 

luseus) panašus į didelę laukinę katę), šiaurinių pe- 
■ Hų. 1 ..... ’ ’ ’ ~ *' •: . ' ' :

Labiau į pietus, kur GoH Stroeinas pradedu ro
dyti savo šildančių įtakų, kaip augmenija, • taip ir 

^‘^Vūnija pasidaro įvairesnė. Ten pasirodo javai ir 
''^Š^^rSWūdše4TXmdaUie pnšisr-beržus,. žilvičius; o

|ąose miškuose gyvena vilkų, ūdrų, jjarsiulcų, lčiau- 
• ftįų? elnių, briedžių,# Norvegijos zuikių; retkarčiais 

:en dar pasitaiko ir yebrų;
Paukščių7keliauninkų tait devynios galybes, y- 

i>ač Norvegijos. Šiaurėje. Jų .plunksnomis eina gana 
žymi prekyba.* Daug ten yra žuvėdrų, juros balam 
džhįy pingvinų, ančių ir kitokių, .Pietines Norve1- 
grjps augmenija ir gyvūniją yrą ląbąį panaši į Lie
tuvos ir Latvijos, Tįk jos šiaurėje pasireiškia žy: 

- nių skirtingumų. Norvegija—puiki vieta medžiok 
ei,/ Kurį ten neblogai sutvarkyta. > ■ . ■ -' - ,

II. ETNOGRAFIJA. ‘
- Žmones Skandinavijon atėjo, .kai buvo jau pra

slinkęs antrasis ledynų periodas, kai Balti jos -ežeras 
(geologų: ežeras Ancylus) antrų*kartu tapo jūromis, 
įai šio krašto klimatas gerokai atšilo im įsigyveno 
įia pirmoji augmenija (pušys, beržai, vėliau ąžuo- 
ųį jr bukųi), atėjusi čion iš Centralinės Europos. 
^\rch.ęelogijos daviniai rodo, 'kad Norvegijoj 

Įmonės šiek-tįek vėliau apsigyveno, negu Danijoj ir 
Pietų Švedijoj, Bronzoj amžius Norvegijoj prasidė-. 
jo tarp 154q ir 10-to šimtmečio prieš Kristų. Gele
žes, amžius čia tęsėsi, nuo 5-to ar 4-to Šimtmečio (po’ 
Kristaus! iki 10-to ar Įl-to, t. y. iki krikščionybės 

įvedimo. Skandinavijos žmonės žinojo raštų tik nuo. 
§-to šimtmečio po Kristaus: tai buvo’ savotiškas ru- 
mškasai raštas. Vienok negalima iš tų raštų susėk- 
i, kurios1 tautos žmonės tuomet ten gyveno.

Fyginiu typu senovės skandinavų būta ilgagąl- 
rių, šviesiaplaukių ir aukštų, panašių į dabartinius 
skandinavus, tik jų turėta platesni veidai ir žemes
nės kaktos, /
' Dabartiniai skandinavai (norvegai, švedai ir da

nai) yra tyriausieji šiaurinės arba nordiškosios rašės 
atstovai (Deniker’is) , šita rasė pasižymi augštum- 
giu, pailgomis galvomis,, šviesiais plaukais, šviesiai- 
pielsvomis akimis, baltai-ružuva oda, tiesia ar kon- 
'yeksme nosimi. Nors būta ir,dabar Skandinavijoj 

yrą žmonių žemesnio ūgio, ‘ platesnių veidų,; že- 
hiesnių kaktip. Tai yra ne germaniškos kilmės skaų- 
dinavai, bet mongolų rases (laponieciai arba suo
miai, arba jų mišinys su skandiaayais.

Iš visų slųmdinavų, norvegai yra aukščiausi, 
būtent: norvegai 1,72 fmilimetrų, švedai 1,708 nulini 
dąnai 1,685 milini, '* • - :

* “►* Tamsiaplaukių brunetų .skandinavų tarpe* yra 
tik 20 prieš 100 blondinių/ gi kitų tautų taipe jų 
daug daugiau,^būtent: airių 40 brunetų prieš 100 
blondinų, frauęūzų 100 br. prieš 100 bl, kitų piėtip 
europiečių 270 br. prieš 100 bl. Norvegių plaukai pa- 
mastai-kiek šviesesni riž švedų bei danų.

’ Dabartinėje (1920 nu) Norvegijoje gyvena apie 
.,030,000 žmonių, kurie beveik viki yrą norvegai, iš- 
dcyrtts arti &,000 mongoliškos rases laponiečių, virš 

•7,1000 suomių ir arti 3,000 ląpa-suoiuių. Laponiečiai 
.ą truputį mažinusi; ištaųsta; 1875 m» jų buvo- virš 
21,000. ’ .

Dabartinių norvegių kalba priklauso skandina
mų šeimynai, kuri skirstosi;į 3 didesnes šukas: jslan- 
liskib danotiiorvegibkų ir. švediškų. Kelių amžių pu- 

Ritinė" danųmorvogų unija labai suartino jų kalbąs, 
^andien nprvogas. guli visai liuesai susikalbėti’ , su 
ūiinib nes jųdviejų kulbokįiLal nedaug tesiskiria, 
^ptvegų literatūra, kaip įr kitų skąndimivUi yrix 
pagarsėjusi visame pasaiJy.ti . . / '
’ . Norvegus galima pavadinti Skaiidiriavijos aųg-' 

Shak. Jie, Kaip ir-anglaų, yra,puikiausi jūrininkai^ 
Itdeli kęliauniiitei^ Norvegių nepasižymi, judrumu, 
w« lankUumtif bet Jio žyrhūš savo spėka ir dictpliu 
iiivermingmim. Jie- mąsto ilgai, kai hj-nors nu- 

sprendžia, bet- ką nuspendėmoku įvykinti, Kaip 
-. .«or* e<ąįjf-į!tri nemažai inystlm^ pgbfr*

/ IV. POLITINIS GEOGRAFU A.

xl. Valdžia ir konstitucija.

Norvegija yrą konstitucinė įnonarkija. Jos kdm 
stitucija (Grundlov) veikia nuo 1814 m. Sulig, šitos 
konstitucijos, įstątymdavysto priklariso parlamentui 
arba Stdrting’uk kurs atstovauja. suverenu Tautą. 
Vykdomoji valdžia priklauso kai alini ir Stortingui; 
teisingumą vykina teismai. Karalius turi veto tok 
sę, ’ bet jei Stori Lugas priima kokį įstatymą net tre
čiu kartu, tai karaliaus veto nieko nebereiškia. Ka-, 
ralius gauna 700,000 kronu metinės algos.

Sterlingas renkamas 3 metams tiesioginiu -ir 
prdporeionaliu badu. Visi piliečiui* vyrai ir mote* 
rys; sulaukę 23 pietus turi teisę rinkti, n sulaukę 30. 
mėtų ~ gali kūli renkami, ^tortingo nariai gauna 
metams po 3J100 kronu pamatinės algos, be to dar 

’: keliones išlaidas ir brangymečio priedus.. - ,
Karalius ’'kraštą. valdo per ministerių tarybą 

(Stataraud.)/ kuri yra ątsakomingū prieš ŠtortĮngm 
Ministorius Ir Slortingo narius- galt tolsti‘t ik Ąukš-' 
fasm’KSrnlmus Toismap (Rigsvet),/ . >• : ,

’ AdniįnistiMeįtos atžvilgiu Norvegija padalinta 
į 20 upskrięny-($ylker)/ vali lomų Įį^krit irs yiršinm* 
kiį ir šoimelhj,ykūriiršūfoloda iš ąplmr/ViršiMnlco ir 

, vūlsmiy'tRyką pirmininką. / ' '
. . . Z - • < ' * ■ . • .• ' . „ - , * .

‘ '/■. ■-•■ •■' ; • / Finansai/'' ; '
* I ■»*'.’■ * ' * — '' ■ . * '

” ‘Norvegija savo lįiudžetiy vHk visuomet subalan
suoja.\ Išimtį padurti tik 1920-*lė2l na (Biudžeto

y liNINKAS
.metai baigasi birželio 30 d.). Po karu norvegų biu
džetas sviruoja tarp 600 ir 900 milionų kronų meti
nių pajamų ir išlaidų, 4922—23 m. biudžetas buvo 
kiek mažesnis, negu pirmesnių metų. Jis turėjo 
622,800,000 kronų ineigų h- tiek pat išlaidų, kurių 
mokslui, bažnyičai ir menui išleista 69 milionai, ar
mijai 38 milionai, laivynui 15.mil,, nuošunčiams už 
skolas 37 mil. ir naujų gelžkelių statybai 42 milio- 
nu. . * .. : - •/-'..

1922 m. Norvegija turėjo skolų apie 1,300,000,- 
000 kronų arba arti pustrečio nuliardo litų,

3. Krašto apsauga;

Norvegija turi 5 svarbesnes .tvirtoves: Osėars- 
bo’i’gf Tonsborg, Kristiansand,' Ęergen ir Agdenes> 
Nuolatines armijos vietų Norvegijoj užima priversti- 
Įiai mokinama tariting milicija, kuri apima visus 
sveikus vyrus nuo 18 iki 55 metų. Priverstiuon tar
nybon šaukiami visi sulaukę 21 metų, Šitas pirmu
tinis mokinimas esti atliekamas rekrutų mokyklose 

. draf.ę&iasi: pėstininkams ir garnizono artileristams 48 
dienūs; kalnų batarejose 62 d.; inzinerijoj>72 d.; lau
ko artilerijoj 92 d. ii’ kavalerijoj 102 dieni/ Baigę, 
šį pirmų mokinimų vyrai per 12 metų pnklauso li
nuos armijai, o vėliau- A‘landvarn’ui” ir galop 
“landstorm’ui. ” Linijos armija turi apie 60,000 vy
rų, o visa armija, kanu ištikus, galėtų siekti iki

Norvegijos karo laivynas nedidelis ir tinka vien 

jos krantų sargybai. Susideda jis iš 2 didesnių 
skraiduolių ir virš 40 mažesnių laivų, tame skait- 
liuje: 27 torpedinių, 4 submarinų; be tų, norvegai 
turi apie 30 byd/oplanų bei aeroplanų. Šitame laivy
ne tarnauja apie l,Q00 samdomų jūrininkų su 160 
oficierių. Rodosi, kad Norvegijos karo laivynas y- 
ra silpnesnis už Danijos. ;

4. žmonių švietimas.X-* ‘
: - • Norvegijos-Amldžia daugiau išleidžia pinigų mo
kykloms negu armijai ir laivynui. - .Be 4o, mokyklos 
gauna labai žymios paramos iš sayyvaldybių bei pri
vačių šaltinių. Tad žmonių švietimas Norvegijoj pa
vyzdingai pastatytas. Brjverstinąs pradžios moks
las tęsiasi nuo 7 iki 14 mėtų.. Turint omeny didelia
me. žemes plote išbarstytus šiaurės gyventojus, nor
vegams reikia labai daug pradinių mokyklų>kurių 
jie ir turi net virš 9,000 su apie 380,000 vaikų. Vi
durinių mokyklų (gimnazijų) ten yra 1.13, kurių tar
pe 15 valstybinių, 88. savyvaldybių ir 10 privačių. 
Jose visose 1920—21. m: mokinosi apie 21,000 moki
nių. Mokytojij seminarijų ten yra 12: 6 valstybinės 
ir 6 privalės; jose mokinosi (1922 m.). 2,100 mokinių. 
\ Aukštųjų mokyklų norvegai turi 4. Kristiani

jos universitas .įsteigtas 1811 m. turi apie 1,501) stu
dentų; mokytojų institutas — 60 stud.; teknikos- mo
kykla Tromlhjem—-700; agrikultūros , mokyki a Aas 
— 170 studentų. Apie amatų mokyklas, kurių tęn 
daug yra, šiuom tarpu trūksta mums žinių

Abelnai, mokslo’ atžvilgiu Norvegija yra vie
ną. pirmųjų pasaulio tautų. ' Jos moksleivija sudaro 
apie-15nuošimčių visų-jos gyventojų.

r».

V. EKONOMINE GEOGRAFIJA.

1. žemdirbystė. '. ’ .

Sidig dirvos prigimties, Norvegija, kaip ir Šve
dija, dalinasi į 3 žymiausias Siitis: 1, tundrų- ir i'jeld; 
2, miškotas aukštumas ; ir 3, pajūrio lygumas/

Tundra tai užšalę •šiaurės laukai, .‘kame vien sa
manos ir kerpės vasaros metu teauga. Ten tik kur- 
ne-kur sutiksi klajojantį .nomadų (piemenį) laponie- 
tį, kurs ten išsilaiko‘ačiū: vien briedžių baudoms^ Ir 
tik vieni šiaurės briedžiai, jau nuo seniausių laikų bu 
poniučių prijaukinti, tegali šioje tolimoje vidurnak
čio saulės šaly išsimaitinti, nes jiems užtenka ir sa
manų maistą, • kurį ir žiemos metu jie' iškasa iš-po 
sniego^sayo -‘stipriomis nagomis.

.Fjeldų Norvegijoj yadinamą aukštas kalnų pa- 
krįaušes Ir dauhąs, nuolat sniegu ir ledu apdengtas; 
ten retai kur vasaros metu pasirodo vien nususių uo- 
genojų. Kaip tundrose, taip ir fjelduose nėra nei 
miestų, nei miestelių ir labai retai kur tegy vena ten 
.žmonės* Apie kokių-nors žemdirbystę ten negal būt 
irkalbos. / ’

; Miškotos.aukštumos,. Norvegijos' šiiu.ęrėje miš* 
kas .pradeda augti tik žemiau 309-’nWUųr o jos pie
tuose auga kalnuose .&i 1 ,QU(lmelaų.aukštunyo. VL 
soje šaly auga spigihibtieji miškai; lapuočių iitsiraip 
da tik pietmiamv .Norvegijos 'kanipelyti šituose miš
kuose retkarčiais pasitaikor ir ariamas žemas skilve
lių/ kur darl^tūs nmyegni soja-miežius ar avižas, 
^Miškotosė aukštumose -žmonių- nedaug tegyvena;, ir 
įių ten verčiasi no tkk žemdirbyste,' kiek medžio į)ra- 
>*»><■• / v

< PAjurio lygumos plačiau' išsiplečia tik iHėtinęjo 
. Narve,<jųį ‘ šiaurėje lyglimų randama tik siaurus 

' juošieįlš, išsitiesę piųmdmš,. Paežeriais ar rjmaln via j 
/giuotais pakrašvlius.: (ptviy' apie ĮVoiidlijemk Šilo/ 

,se lygumose ir beveik visi norvegai ir dir
bučia riwo titHlm’lmgį šiaurūs žemę,, p. -. . '

' ' (Bus ;duuginu)
' ■ L -

Subata, Lapkričio *24 dieių, 192$

oTAI • ‘ už bonkntfiy Už prislutlmą ratuojameX I Al loc. vilkaus anr. kiekvieno $1.00 vertSu*
. Reikalaujame ągeiitij visose apygardd* 

fė^ .- f
»Nauja lietuvių, knygų tarptautinėj 

kalboj—Esperanto.

Lietuvos cspėraiitiimikii susiviė- 
nijimpy, kurių tai dabar pimiuin-. 
ku yra labai gerbiamas praL A- 
leksandras Dambrauskas — Ado
mas Jakštas išleido lietuvišką Al- 
manaką (rinkimą) iŠ lietuviu li
teratūros, minties (filozoiljos) ir 
gyvenimo (politikos). Knyga yra. 
gan dikta, nes 6 3-kctvš. per 51 ir 
turi 284 puslapius. Kas link jos. 
turinio,' 'tai nėra ką ir kalbėti — 
patys, jei taip tarsime žiedai joje 
sutalpinti. Kaip ve nekuri e iš ,jn; 
Profesorio Daktaro St. Šalkauskio 
trys- 'straipsniai: Klausini as C pro
blema) tautinės civilizacijos Lie
tuvoj, ” “ Tikras patrijotizmas ir 
forma jo išreiškimo0 ir ‘‘{Savitu
mas. istorinio likimo Lietuvos/’ 
Toliau: “Dideles ir mažos tautos” 
pral. A.: Dambrauskio, “Valstybė 
Kultūros” —t jo pačio; “Lietuviš
kas menas ir literatūra,” irgi jo; 
ir jo daug yra labai gražiu vilių, 
AL Pečkau'skaitės yra: “Tiesos

vystimas lietuviškos mol<yl<los/*’ 
Vaižganto: “Napoleono šešiavil- 
lds” ir daugelis kitų perlelhj mū
sų rašliavos.’ Almanaką išleido 
Lietuvos esperantininkų Susivieni
jimas; bet... bet vienok tikrai 
pasakius,. jį taip išleido, kaip ir 
sutvarkė gerb. J. Mačernis, nes jo 

: išleidimui, kaip tą ■ paslaptį at
skleidžia pral. Dambrauskas, jis 
su savo motete surinko , pinigų; 
tad jam priklauso ir kodidžlaušia 
garbeAž atsiradimą tos' knygos; 
nors jis matyt tos- garbės netrokš- 
tant,‘ nieko apie, savę Almanake 
nei nemini. Prie progos turip pa- 
briežtį, kaip man pranešė garsus 
esperantininkas ir karštas tėvynai
nis Lietuvos, grovas Paulius von 
Medem’ąs, kad greit bus išleista iv 
Lietuvos geografija taptautinej 
Esperanto kalboj; Bet ■ gal kas 
kirs : Kam tas viskas daroma yra? 
Kam ?! — Tam, kad mūsų brangi 
tėvynė — Lietuva nebūtų Tena 
incognita — Šalis nežinoma pasau
liui, nes ką pasaulis nežino, tą ii’ 
negerbia ir su juonii nesiskaito... 
Almantas kainuoja (Lietuvoj) 6 
litus, o užrubežyje 3 frankai 50 
centų'šveicarų pinigais imant. Ir 
taip jį, kaipo ii’ lietuvišką, laik
raštuką Esperanto kalboje Ir kitus 
esperantininkų leidinius galima y- 
ra.gauti Lietuvių Kultūros Cen
tre.—-Kaunas (pral; Alek. Dam
brauskas), D. Vilniaus g-vė, No. 
34,; Lithuatua. .

. ' ' / K Vidikauskas

M. ZUKAim,
449 Hudson Avė., Rocheater, M. h

.——............    
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UNITĘDAMEBiCAN LllfS
(HARR1MAN LINK)

j.— ^OlNTSERViC&V/m! -

: TRUAIP  JA ILSUS KALIAS ’
LIETUVON

; Išplaukia iilcTcvieiūj. savaite 1S 
; Pier SG HoriK Bivei ties 46 

gatve, Ne\v Yorkc musą pir-
; mos idesos laivais '

“IIe.SOEUTE/’ “RĖT,TANCE/r 
“AtiJEivr Ualun** 
“r>EU'fSCMLANI)”

; ’vwu\17!^2^*Tirldes33Mieiiftd:** 
i nlnkus, taipgi šie laivai -i 
j Motini Glap, CĮc vėtanti, Uan~
: s«f Tliunnffiti ir WestpTtatia j 
< 3-čios Idesos keliuunitikams. < 

Ganėtinas ir geras patarnavi- 
ralis, geras valgis ir pairau- ", 

į kiantis, smagus važiavimas. ‘ 
United American Lines 
;šnju©irtr srųufiuaį sud uųm 

•ssun ‘uojsiifi ‘4S .laAouūftę pus į
■ ’ojstj W'ia>:uxioĮi sarup

t

T\

■ r

GERA ŽINIA STO
ROMS MOTERIMS

Nemo' kalinant/ ■ Rorae- 
tus A'cu U‘J3 yra inčąi pi
gus, (h’učhd pielary&s ir . 
tiltui $3.ęa. Adresuokite; ff 

v/mo Hv'fricaic-Fas.hioa Xa»\utc e 

120 E. St., NenfYcrk (Dspt.lį.)

‘■V

-v
\VIENINTELIS .

UETUV»SANOeLIS!
visokių žolių, šaknų, žiedų ir tt.

Palangos trejanka, 50c., puplaiškiai 23 Į
i, BamunOlial 20c., Liepos žiedui 13e.» ’ 7 . ‘
Parašančius 20e., Senesų ankštukes Rel į j * pl’i ft IT ’« H T £ -C* 
ridurią liuosavimo li)c., Pelinos 15e.,l I fr Į t |j R H ji j r A 

nuo nervą išgąsties, benūgūs,- gal- f *“ * . ■
ros skaudėjimo ir ausyse ūžimo Tyc.J’JUSU GIMINĖMS LIETUVOJE, 
•įuo reurnatmmo 50c., nuo strėnų sknu-'
dėjimo ‘50c., kadugių uogą sviiras 25c. 1 — p e r — •

; Visokios žolės yra pakeliuose sti lietu- • ■» v r/r-m kt a
vlfikais nurodymais kiūp anuos vartoti. B K L.lu. E J* u*
Italių katalogą siunčiame už 1<» centu. , > <»*•#»
Maldą, knyga, “Aukso Altorėlis,” Tilžės į 1 UJlAl SIU A OKIIu I. LAIVU 
spaudimo, prastu, apdaru 75c., skuriuiu <ym.iuose.t WeM>s kamb:a»iuu.«\ Amo* 
$1.50, celulotdo apuurū $1.50: “Valui- tani ja Lietuvos Emigi autam-,

-kėlis,” skuroš apdaru $1,25; Kantiėkos luformttc>.uj klausk vietų* agento arblt 
H1* Gfvente šventųjų apdarytu, i NORTH GEOIAN LLOYD - '

-k*jC4

Vaistal nuo kosulio ir Astkmos $1.75 192 VVasbington St., Bostds, JVtass.

F’ž •'
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DRAUGYSTĖS LIETUVOS SUNŲ

Oąmbrhigft,Mass. '
i. ,'THAŪKSGi VING DAY " '(į

KET«ti.WO-R6ll. 2S 3, t823 g
Prasidės 2 vaL po pietų ir trauksis ilų lli/O . / ~ 

<■/.-/ <r..£ĮYBRUlS- HADE ' -B
# Brospėriį e^treėt,. - ■* Gąmbridge, ||

Taigi' gerbiama publika atšiMukykitc .‘ O
. giuiišiM; .. ®

A
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Šubata, Lapkričio 24 dieną, 19Ž3, _________

DRAUGIJOS IR KUOPOS
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LAISVAMANIAI- IM DEŠROS 80 nuošimčių. Ir jiems patiems

Laisvamaniai giriasi, kad už
20 luotu kataliku skaičius Ame- V * U
rikoje sumažės iki 20 JiuoŠiin- 
člų, laisVamanių-gi priaugs ilri 
80 nuoš. J ei ta pranašyste išsi
pildys, tai bus labai negerai 

• katalikams, betJaisvamaniams 
dar blogiau. Kodėl 1

Reikia atsiminti, kad laisva
maniai sudaro neigiamąjį ele
mentą, arba aiškiau kalbant ar- 
doniąją pajėgą’. Kad ardomo
ji pajėga išsilaikytų reikta, kad 
ji turėtų ką- ardyti. Iki šiolei 
laisvamaniai ardo katalikybę. 
J eigų ją suardys taip, kad jos- 

. liks tik 20 nuošimčių, tai ką 
jie tuomet ardys / Kątųlįkii 

^AWūsniiošhmTsbūtu jau per- 
mažas kąsnis laisvamaniams. 
Sulig jų 80 nuošimčių daugu
mo, ją žiotys ir-gi būtų atatin
kamai didelės, taigi jiems lik
tų tik dvi išeitiarba ardyti 
pačius save, arba stipti badu. 
Jų apetitai dideli. Badu stip
ti jid nenorės, taigi ir prisieis 
graužti viens kito migarą, ką 

. ir dabar -jie gan paselmdųgai 
vykina-

Tuo būdu kyla abejonės, ar 
jie kada nors valius išaugti iki

to būtų, perdaug^
Normaliai imant, laisvama

niai tiek gyvenime reikalingi, 
kiek česnakai dešroje. Kurie 
yra'valgę dešrų (kas iš Lietu
vių jų nevalgė.!), tie žino, kad 
teip dešros ir dešros yra daug 
skirt ūmo. Sumani. šeimininkė 
gamindama skanią, dešrą, labai 
mažai, tearto,ja pipirų, o dar 
mažiau česnakų. Kuri jų pri
deda perdaug, dešra išeina ne- 
pakenčiamai -neskani*. Jeigu jo
je būtų 80 nuošimčiu česnakų, 
kas ją tuomet benorėta valgyt.

Mūsų visuomenėje dar nėra 
ne 30 nuošimčių laisvatnaniij, o 
jau reikia nuo jų.čiaudėti. Kas

Čiųll- . /
Tuo būdu ir visuomenei,, h? 

katalikams, ir patiems laisva
maniams bus sveikiau, jei jų 
nuošimtis nebus didelis. Ir-jų 
redaktoriai, rašydami panašias 
pranašystes, Mino' ko nori, .ir 
nesuvokia, ką kalba.

3hį pranašystėms įvykus, vi
si, be skirtanio lyties, amžiaus, 
tikėjimo,? pilnijų -iri pažiūrų,, 
vienu balsu sudainuotų: “Atsi
sakom nuo senojo* sviesto .ir 
laisvamaniškų dešrų!’ ’

•v

VjBLIAVOŠ IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI. 4

Ilgų metų praktikos artistišką 
mūsų darbą liudija tūkstančiai 
draugijų. Inionaacijų delei Ttfy- 
kitę: ~ '

#. A. Norlwnait
10 Pleasant St., Lawrence, Mas»

Politinė jiega Suv. Valstijo
se svyruoja, nuolatos'tarp dvie
jų, didžiausių politinių partijų, 
būtent, Republikonų ir Demo
kratų. Europiečiams yra sun
ku suprasti skirtingumą riarp 
Republikonų ir Demokratų par
tijų Amerikoje, nes Europoje 
partijų vardai maždaug palie
čia tų partijų pamatinius dės- 
frin&v Vienok neima jiems ilgai 
susipažinti su dalykų stoviu 
menkoje, ir nuprasti, jo’g De
mokratų partijos sekėjai nėra
- ...  ... . .. 

LENKAI PRAKIŠO.

s

i

tauNAR®§ 
| AK MANOTE ATSIIMTI GfAII^ R 
| NES I AMERIKĄ R

© • Leisk nrusų rastinei Kaune pa- j 
•g gelbėti Jūsų giminėms išgauti pas- { 
® pertus ir vizas ir tinkamai juos ( 
© prirengti į kelionę. f j
k Nereikia laukti dėl'vietos, tu- } 
© Tintiems Cunard Unijos laivakor- t 
© tęs. Cunard laivas išplaukia i§ < 
g Europos kas kelintų dienų. Cunard 
© laivakortės yra geros kelionei ant 
g ACjUlTANIA, BERENGARIA ir 
© MAURETANTA, greičiausia jūsų 
© kelionė tarp Lietuvos ir Amerikos, 
g Bei smulkesnių informacijų, 
© malonėkite susižinoti su musų 
© vietiniu agentu arba musų raStL 
m nėję.
| CUNARD LINE, 
©126 Statė St, • 
©Boston, Mass.

. .. suggagĮ
vięnmt^iai ftobfjM ®w1ėr»j 
tijos principų šiamę krašte, ir kaip 
jog ’Republikonal nėra vienin
teliai, kurieparemia republiko- 
niškus principus, ir jas abi di
džiausios partijos sutinka pa
laikyti principus demokratyįės 
ir respublikonybes sulig Ame
rikos konstitucijos turinio.

Vietiniai amerikiečiai pilnai 
supranta šį neaiškumu arba ne
tobulumų, ir jie lengvai pažįs
ta tuos, kurie priklauso prie 
Demokratų partijos rašant žo
dį uDeinocratic” su didele rai
de “D.” Taip pat Į*atat įžodį 
“Republi’can’2 su. didele raide 
“R. ’ ’ Kuomet kalba apie tuos 
kurie remia demokratiškų ir 
repitblikonišką valdžios formą 
tai jie naudoja mažas raides. 
Jeigu žmogus .stengtųsi studi
juoti šių partijų praeitį ir iš jų 

.įsteigimo bandytų geriau sir 
prasti tai dar daugiau jie būtu 

į sumaišy ti, nes jie surastų jog 
buvo laikai kuomet dabartiniai 
.Demokratai vadindavosi save

■'* ■
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Rępubttkplld PAmžiau 
kaip ktttute kMiMNtts j pre. 
ridęntw U1Š vieno iŠ šitų skL 
rimų, ra^ikališkiaurio^ dalies 
.Memne repubHkonų, me« 
šlamijm tarime d&v gyvnąjan* 
(ftų ^wk^tų“pwiĘįT"kūrI 
tais laikais bttvo įsteigta ir tais 
laikais gavo savo vardį.

gi Demokratų partijų yaldė 
Suv. Valstybes beveik visą lai
ką iki 1860 metų. Jos didysis 
vadas buvo Generolas Jackson. 
Demokratų partija gavo dau- 
girnpa paramos iš mažų ūki
ninku ir darbininkų, ir iš.tų pu 
liečiu kurie norėjo jog būtų 
daugiau demokratiškos kontro
lės valdžioje. Jie pabrieže 
kiekvienos atskiros valstybės 
teisę prižiūrėti savo reikalus, ir

■ jfejnenor^ęLūpsaugcdamtf mui
to.

Priešininkai šitos partijoj 
vnrios didžiausi v-a'dai buvo 
Henry Clay ir Danįel VTėbster, 
stojo už Amerikos konstitucijos 
liuosą sųtaisymą, apsaugojmną

toiermtyriai jį 
progresyvį^i: W 
kcnservatyvMi į 
Vienintelis aišku 
mas,kuris Šiais la 
dų^į dviejų įarrij 
muitas. Republikc 
auglių apsaugoja® 
tie apsaugotų An 
dūktas priešaia pij 
rytų svetimose šal 

[tų. Demokratai s 
tą vien tik dėl įeb 
apsaugojimo# '

.Nuokuom 
stybes įtaeigė4 
partijų sutvertą^ .į 
B jų nepasisekė įį 
soje šalyje, ’ gbęįR 
politikų Suv. ‘Vale' 
4O.metųr^et nelošė 
les politikoje, SUp 
dymas paimti pol 
Republikonų ir De. 
tijų buvo padaiįr 
kuri vadinosi gavę; 
Ji prasidėjo dsvyiii

rėmė taip vadina 
lizmą,-” Jaipsniuo' 
kesnis (tas dabar 
eionaližavinią gel 
grafų, ir telefonų, 
domių atsitikimų į

DANOIG, Vokietją. Įvy
ko rinkimai į laisvojo Dancigo, 
miesto šeimą. Pirmieji rinki
mai. buvo prieš tris metus. Ta
da lenkai buvo pravedę iš 120 
atstovų savo septynis. Dabar .......„

Išviso balsų lenkai tegavo 6,- -
706/

Alijantai atskirdami Danci
gą mio Vokietijos ir pavesda
mi, jį lenkams, kaipo prekybos, 
.uosta; tikėjosi, kad jame len
kai sustiprės ir miestas sulen
kės. Teeiau kaip ant dyvų dy- 
vų pasirodė,, kad pąsidafe'vi
sai atbulai. vy • .

Iš vokiečių atstovų 'didžiuma 
f yra buržuazai. Komunistai ir 

socijalistai atsilaikė ir po seno
vei turi 40 atstovų.

h

pagerinimų.

Kitas didelis faktorius, ku
ris turėjo savo didelę politiko
je įtekmę, buvo tautiško banko- 
klausimas. Demokratai prieši- 
nosį eentafeavimui bwo pay.
mteresj, irsis kkmąma# l>uyoUvaraintos 
nesenai įsnstas įsteigiant Fe- Lnu,‘ « okAĮ -■> s~™ M- S‘>>.*E;,“ž

Partija, . kurią dabar vadi- ĮajĮkų. Įtekmę po 
mm republikonų, išsivystė lai- imigrantus, ypač 
ku, kuomet vergija buvo panai- airių kilmės ’ žmo 
kinta, per Civilį karą, kuomet įigygo vardą “knc 
visi negrai buvo paliiiosųoti, L(]Įįeko.aiežmanti:e; 
Agitacija prieš negrų vergiją koma, jog šis vt 
buvo labai smarkiai varoma pądel jog partijos 
šiaurinėse valstybėse ,ir tas pri- |met sakydavo, jc 
vedė prie politinių jiegų per- Lo” į IdAisimųs. 
keitimo, 18.60 metass naujai [organizaci ją; ' Ši 
sutverta Republikonų partija metais, kontroliav 
panaudodama progą perskilį- tijų, ir 1856 metą', 
mu .Demękratų partijos eilėse,, tas į prezidentus' 
išrinko Abrakam Lineoln pre- skaitlių balsų. riBt 
zidentu.. Tuomet, pakilo Civilė notiiing” partija i ’ 

/ Karė ir pa tai karei, Bemokta- baigė. Viena i§ 
tai, kurių didžiausia jięga,ir pastangų atimti.v*‘ 
skaitlius buvo sumuštose pie-roĮą..f§ dviejų did 
tinėse valstybėse, nebuvo priri ją buvo padaryt? 
leisti prie valstybės darbo per Tlieodore Rooseve 
ilgą laiką, bet kaip tik karinis Rija buvo vadinta 
ūpas, kuris buvo iškeltas bro- partija, kuri nesi- 
Įiškojd karėje, . suminkštėjo,jDabar vėl pastaugi 
Demokratai vėl mėmė ?avo mos kitas partijas * 
vietą kaipo viena iš didesniųjų tvn. '• 
šalies partijų, Ir iiraeitam 
•šimtmečiui, baigkmt beveik uit
kas du metu, jie valdo. Tai y- Į Aultmy AN I 
ra, Republikonai per du metu j Kas pasiųs pinų 
užimdavo pirmą vietų ir po jaU Kalėdų, o’ Jūs gaį^ 
sekdavo Demokratai dviejąis ‘speciališkai pi
metais, ir 1.1 • tie Statės Rankos,.)

Ši trumpa istorinė peržvalga . Siunčiamepinige 
apie įsisteigimą dviejų didžių- lUnsiją, Lenkiją ii 
jų partijų, gal parodys pmna-r8*^^ 

tini politinį skirtingumą tarp PV8- 
jų. 'Vienok ym labai sunku da-Į Parduodame Iš
ryti bendrus paaiškininius šia- Imijų. 
me dalyke, Republikonų i r De- Priimame pini 
mokratų partijos turi tarp sa- sąskaitoje už kii 
vo. narių žinoniųriųirhį-miomo- Anuos, piiskaifc 

Jnės labai skiriasi, Fav., yralkas mėnuo,

* Baltic StateąM. 
nintėlis Lietuvių 
Bankas rytuose, 
įtariame koŽnai 
[kreiptis visokiai 
[reikalais į BALf 
ĮbANKAs kor g? 

ir draugišką pati 
Bąikašatdari? 

nuo 9 iš ryto iki 
o snbatomis iki 7

BALTIC mr
194 8-th M, ta

New York

Politiškai, Su v. Valstybes 
paveldėjo daug iš Didžiosios 
Britanijos. Pradžioje nepri
klausomo gyveninio, partijos 
buvo čia. susigrupavę maždaug 
taip kaip ir Anglijoj. Čion bu
vo partijos kurios vadindavosi 
Whigs ir Tories; Tories remda
vo karaliaus paskirtas Britų 
gubernatorius. Wliigs stovėjo 
ųž_ ypatišką,. laisvę.. ir jie' prie
šindavosi. centralizuotam auto
ritetui. Revoliucijos periode 
Whigs buvo žinomi kaipb pat
riotai, ’o Tories, kurie rėmė 
Britų valdžią, vadindavosi loy- 
alistai. Šis senas Britų pavel
dėjimas buvo perkelta^ kuo
met Suv. Valstybės gavo savo, 
nepriklausomybę. re^oliucųos 
kare.

■ , * <

1787 metais, kuomet federalė 
konstitucija sustatyta, naujas 
perskyrimas pasirodė - partijų 
tarpe, būtent skirtumas tarp 
federalistų ir anti-federalistų. 
Fėderalistai rėmė stiprią tau
tišką valdžią, anti-federalistai 
norėjo įsteigti liuosą valstybių' 
konfederaciją. Wasliingtonas, 
kuris į politines partijas neti
kėjo, , vienok buvo linkęs prie 
f ederalistig Bet tas jo nusista
tymas nesulaikė jį nup priėmi
mo Thomas Jefferson į ..savo 
kabinetą, kuris buvo anti-fede- 
ralistas ir nepriklausomybės 
deklaracijos autorius. Su lai
ku anti-federalistų partija, 
Jeffersonui vadovauajant, tapo 
republikonų partija, K kaipo 

' tokia ji lošė vadovaujančią ro
lę Amerikos gy venime per porą 
gentkaxčių.

Kuomet karas prieš Didžiąją 
Bri tani ją užsibaigė 1812 me
tais, federalistų partija išuy- 
Iro, .ir- Ropublikoną partija su
siskaldę į keletą dalių, bešo
kant skirtingus vadus. Prezi
dento rinkimuose. 1824 mėtais,

'v
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muneriflį užvedame-, 

 

skyrių, pašvęstą 
,^|ąyve- 

inlaĮ^mu.- 
Jam 

einą numeriuose , . 
uly žmonių,’ kurie e-

n

atvaizdą; tai Initą galbną.-skle- 
)o (rūsies) sienas jais išdahin- 
ilta ^bantlvi^toj atrodyti^ (Iš- 

rade k|aŲ eią Dėdienėj siūlo 
percfuug * radikališką reforma. 
Mums -rųdos, kad menkesnius 
atvaizdus .galima būt ir verno-: 
danuose ar •stalčiuose konser
vuoti, KedJ.

: * ■ - •' b- Jeigu paveikslai ir būtą 
žmoniški, tėti nereikėtų visos 
tuščios vietos jais apkrauti;- 
Muziejuose paveikslai būva 
vhns prie kito, bet namuose 
taip netinka. Jeigu negalima 
sieną gražiai-padabinti, tai te
gul jos grynos pasilieka..

Ne til< ant sienų galybės pu-, 
veikslą yra'pas * ^spmtcdnuę14' 
bet ir ant piano, ant -lentyną.: 
Ten pridėta visokiausią pa
veikslu be rėmą -— tai geguži- 
nių, tai draugiją, draugą ir L 
t. ■ Turbūt Šeimininkai nori pa- 

■ siindvt, kad tiirĄ claug drąu- 
gą7^<Geresniim uokius^dfu 
tris galima būt Į rėmus Įdėt.

7Sienas kaj-kurie lipdo vaiką 
'ūiplbiHuis'. :‘ls 'to matyt kiek 
tžmonės' tušti. Jeigu vaike
liai pabaigė pradine' .mokyklą, 
sakvkime ir augštesnę, tai-vis- • i K > u ', ’-rf' , * •
g! AUsi pažįstami tą žinos arba 

Dar visokią mažmožių būna 
pridėta sultone, kj.tr tik ’randa- 

: !iiia’ 'tuščios vietos:-’ •spalvuotą 
"vįtždąą, batuką, puodelių;■ pu- 
piėrlnią gėlių. Mat nesigaili 
žmonės' dešimtuką mėtyt t.ba
lą!’ dalia'darbo padėto prie 

-gėlių dirbimo; Jokios-gėlės ne* 
tinka salionui — nei popieri
nėj And audeklinės, -nėr vaški
nės. Vuen tik gyvosioms gražiai 
:en dera. ■
>- . •* M •*

Ant piano turi būt'ko.mažiau- 
sia daiktą, nes pirma—yra ne
gražu, antra — kenkia piano •'■ 
nd’sui. Gaidoms vieta ne ant- 
piano, bet tam tikroje šėpetė- 
je.'

Kas link rakandų salione, tai 
ir-gi kaip kada keistai atrodo.” 
Amonės brangiai . užmoka už 
skūriniūs rakandus, kurie ne
tinka tanų kambariui. Šitie1 
rakantlai derą tik rūkymo kam- 
baryj... Balione turi būt tik au
deklu ąp.t rauktirakandai.

Langams uždangalai netur
tingiems gražiausi yra audekli
niai su kokiu siauru painu rgini- 
nm' arba “ liemstlelied “ (iš
trauktais siūlais). ... . .

Divoruu išmarginti', gėlėmis 
yra-prasto skonio dalykai. Ver

kimui pirkti truputį brangesnių, 
bot su smulkiais paimirgini- 
niais (ne gėlėmis) kurie i likis 
nepuola; '

t

Šventi paveikslai pas žydus 
pirkti netinka ne tik salione,'

. bet nei vienam kaūrbary;.».į Juos 
pasižiūrėjus juoktis reikia, taip 
.jie žydiškai atrodo.

*

1

-s.

>

• t >
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•' .ir
J

. t
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■ >’ j

rinęįpd nepripažįsta, 
lučyties nevertai ge- 
Jaisvą, kelj^.ywe,m& 
Žid'iniri ’ tarnaus yi? 
tiri, .'kurie pripažįsta 
jas, saliomis ir-t. p, 
duodame žodi De

lį' gražiųjų- dalykų 
los patarimai ghl 
,*Žti radikalūs. Ji
- tik ;mūipį “.spąrtc- 
rie taip labatinėgsta 
Wiltūrą gaudyti, bet 
jagaąna, ne tūp. krliji

• ^suTą-nesTrdm‘nąt.~<; 
yjj Redakęijg

. - * ■ « * i » • .

b- . _ .’■>_ j

iŠ PATARIMAI. 
eSalįįnuš. 4, 

•ris yra nemažas 
rikos lietuvių, kur" 
o “sportą^17 (ne 
zsnnia Kporn^bm 
afo saw aukščiau 
*8>poi;tes ’ .moterė- 
daug 'pini^ą-pra- 

■ ži^iiSj^aūriipdn-: 
i filtras ) ^vertiis jce-r 
•ri ą, • deii nant i nius 

L., Vaiki-.
• - Jusąiutomobiliiis, 

ida-ne-kada pasi
ukais' arlia su Imt
is vašdt'ns laiku, 
mažiuliai .api’ėdy- 
odo kaip lėlės de- 
tuvėse J t- F j(į tū<M' 
gi 'neprasta , . . 

angas';' nors tan- 
slvdhip sumaišyti 
is daiktais. Ypa- 
a akį- kale^d,orią 

.sokie spalvuoti gi- 
kslai- ;Tą;ip blogai 
ji, kad,veidai.jo-, 
s neturi, atrodo 
ynai 4 (a,tsi prašau- 
y); Svečias, kaip 

ta ’ant jų, ■ suprato* 
linkę neturi., jokios. 

‘ skonį, . Daug kai- 
,alima, -ties gal lite-

. t “ , * i *

arė jo progos panųt- 
nės.. tvai'koš. ;'v Bet 
ūp ąugštui .statosi, 
..ši tą išmanyti ir 
■|d'aiyi$US-. .Patai:-:
< Šitą - paveikslų 

chorš!. ‘.(leriau -bū-
Pakabintų kokius, 

> vaizdelius (bet ne-, 
nes tankiai spdvds 
unibškos. A; Ypatui- 
pave.iksių). • Daug 

>dvtu šitib . -Vaizde- 
* *" k a

< spalvuotos gniū- 
ibtudsė.' rėmuose, 
hąi gaila ąfsiskir 
eiksląis (nes ten 
vią, .vaikųar t. p.

iUojo Karo Užrašai f
j ką gavome iš Lietuvos nepaprastą kny- £

Aoje užiušyta viskas, kas dėjosi Lietuvo- 1^' 

metu, Čia kiekvieiiąs Tas, kiek Lietuva 
alkai iškentė Jo -nuo rusą, vokiceią ir ld-. 

ra tai nepaprastos vertės Reikalas, Kiek- y 
Jieiuvys turėtą; j<ų sau atminčiai įsigyti. 
yra didelio formato, su paveikslais, turi ♦♦♦

, -v ? 1.* . ' '

Japių. v . - ; —
- J,;,;,'.-,— ; . y....' A 
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D AKBTN.I OLfS‘1
įdėjo -mada pas nekuriuos liidlu 
vi,us nailono kampe turėti lėliu 

Šiuoni tarpu iš kažin kur 
su išpūstais žmidais arba kokią 
nors (’harlie Clraplin’ų,. Jie 
tinka, vaikams žaisti, bet ne su
augusiems. ■

- Btnttiesiukešgražiausios ‘ yra
rankomis išsiūtos. Imitacijos 
kad ir brangios, ne kaip išro
do. .

Rankom pinti divonai labai 
nevietoj’ salione, bet virtuvėje 
jie visai tinka. 
iŠ iiasikalbėjnno supras. Dip- 

. lomai tinka dentistu, gydytoju, 
aptiekorią kambariuose, nes tai 
jiems gali pacientu padauginti; 
Bet šiaip jau žmonėms netinka 
ais sienas puošti. 
Beje,. turbūt kai-kurios po

nios ir panelės yra isiinyleju- 
sios j save. Visuose kambariuo- 
se pas jas matyt daugelis . ją 
pačią paveikslą.- ■ Ūkinkiausia 
tai būnu neseniai traukti ir vi
sokiose pozose.-—tai galvyte 
pakreipus, tai augštyn pakėlus, 
tai iš šono, tai su kita. Ver
čiau atiduot musę, tu paveikslu 
Krarąįems, draugmiiis* 
pasidžiaugia. ’. () namie daug 
nereikia, nes ir taip visi gyvą 
urato. Juk tai-dar gražiau.

Didžiuojasi kaikiiiie .'šeimi- 
rihikai (sporteli'ai) kad turi 
brangius rakandus ir patys pa
sako kad tiek ir tiek mokėjo 
(tankiausia perdeda). Tai la
jai nerimta.. Swčias ir-gi ne
turi trisės klaust kainą. Dide-. 
'te draugė’ gali jeigu yf crbūt-inas- 
reikalas, paklaust, bet diskre
tiška!*. • Kitiems-gi nemandagu. 
Kaip yra nemandagu klaust 
/merginos amžiaus, taip ir nė-
- mandagu klaust rakandą ver-
■ūs. • Nebent, būtą apdraudos 
agentas. \

Reikia nagus valyti.

Kaip kada nei į namus neį ei
ki a nueiti, kad pumaiyt ‘k spor
tui trj11 trūkumus., Poruos suk
nelės būna labai gražios, šil
kinės, ■’' aksominės, žiedai tik » 
žvilga. () panagės nevalytos. . 
Tai bent kombtnaeija! Veide
lius prausia, šveičia kremais, 

‘milteliais trina, o jianagūse ga
lima būt' ir-bulvių- pasisodink 

;žemės užtektų. ' Jokio ‘pasitei
sinimo čia ne.gaj būti. Reikia 
tik pašvęst ludias niinutus lai
vo kasdien. Nereikia kad na
gai žibėtų, bet kad būt švarūs.

Apie, sriaūbimą.
\ * 

O kai. jau prio stalo atsisū-’ 
O kaiu jau prie stalo atsisė- | 

da nekurie “sportiniai ir pra^ 
deda valgyt r— tai tikri kinta
mieji paveikslai. Alkūnes už- ' 
sidetla ant stalo ... O kaip 
jau pradeda sriaubi, kavą arba 
sriubą, tai liet ir kitame gale 
namų girdėti, kad čia kaž-kas' 
nepuĮnasto dedasi... Nejaugi ne
galima valgyt sriubą arba gert 
kavą be triukšmo! Tiun reikti- į 
lingu.tik truputis praktikos. 
Viena pažįstama mergina .sykį, 
‘valgė kiniečių restorane, -su 
spo rteliu. Taip - tas vai ktnaf4 
sriaubė viralą, kad visi , kiti 
svečiai atkreipę į jį. -dbiiiėsį., 
kajkuiie net atslgryžo, kad pa
mačius tą trhikšnūngą sutveri- 
mėJL Per visų laiką mergina ; 
rainio iš sarmatos, bet nedrįso 
pasakyt sporteiiui, nes būtą 
užsigavęs. Ta mergina dau
giau nesi vedžioja su tumu vai- 
kimu nes gėdinasi viešai su juo 
pasirodyti; . Ki(»k tokių atsiti
kimų buria pas mūš-športeliusf’ 

Kiek tie sportetini peržeiigia. 
ot-rkietns taisykles hovalgyda-

-i ( ;

uii pietus, riiūiku ir upsMiy- 
tll,» . Nežiiuų kmI reikia iš- 
imt šaukšfpkąjs putidplrp kaip 
get'ta ^nVjI{W Wą ir kad rėi-

.. ■ ••••• . ‘
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JONAS MORKŪNAS ĄTVY- klode; ‘Gultų, lovon, bet gai- 
KOAMĖRIKONT, la gražaus paklotum: “Juk 

antru Ikrrt u \1 nts, ne j i<»gid ima 
taip artritiniai pakloti.’'.galvo
jo Jonas ir nusprendė gulti ant 
soi’kos, nors toji ir buvo bent 1

• , ■ * • •

Įdek pertriimpk ";
Jonas' prie šviesos niekuuniet 

n;‘mi(‘godavo. Tad ir Ameri
koj'nepakeitė savo-senos tradi
cijos ir imitavę užgesinti elek
tros lemputę, kuri aukštai pa:- 
lube j.e žibėjo’. Kady vykinus sa
vo mttipinuy Jonas, .atsistojo 
ant kėdės ir pradėjo pusti.. Bet 
elektra .negeso.. - Tuomet. Mor- 
dlanas-pas-tut^ 
>ės ir bandė'pūst i- Bet ir* 
tai negelbėjo. Šviesa negeso. 
Dar kel iš pūtiiuiųbandyąins ‘pa
daręs, Jodas pritruko kantry
bės. ’ “ ■ '

Tdi’ prakeikta šviesa!’ J-

t

Ketvirtadieny,.' lapkričio 22 
L/ 2*vai. po piet, laivu °Bal- 

tur ’ Įplaukė New Yorko'uosdni 
garsusis ir visiems žinomas Jo
nas Morkūnas (ir draugas 
Baltrus) iš Punrpėrnj, - nuo Pa-- 
uevežio slauuaus iniestm Tą 
|Mi‘i vakarą jis,išlipo iš laivo'ir 
pasileido i Brooklyn'ą ieškoti 
“(taršo11 redakeijos.. Kada 
.Morkūnas pasiekė * Garsu11 du
ris, tai buvo jau 6 vat ir re- 
dakeijoj nieko nerado. Ilgai 
mplaukvla!-uasr- j ią lmdosL ieško-, 
ti ^nakvynes. Apsukęs kelias 
gatves, labiausia susidomėjo 
Grand.St;, kame ir pril-glaudą 
greit surado: . Tai buvo toks 
“viešbutis,” kaip Kaune yra 
“Birutės.11 Tik jo savininkai

d
« ’

“Darbininktmr> savo retnėjivms ir prūdeliams, kuriu 
užsirašys “Darbininką5 Mst.mnspndnnis prmiųšdami * 
iš kalno, galės pasirinkti sau dovaną vertės 1 d<»L iš sekau-_ 
eiukuvgu: •t- k jT A-

1) AiŽmrAN'TAS, Ttorfe aivysalca, 2 imygi (ap- '
* <lQ 0(1

2) DANO AUS KLIRMARKR. Lėgendos apie
’ Šye. Pana. Apdaryta__ ___ ...į............... ........... ...............

3) Tjfti'S KELEIVTAT: Krikšyionis, Žv.ta ir
Tarkas, apysaka, apdaryta ...... ..... 55

•f

4) ' AjAKTO PATYRIMAI KARELE. Gražus ap-
__m|Šymas „—. ^,^....^4....^—,—:------------

5) / ŲlRTRIUKAA. T^sakakd...„.:L._...^.;„..„.„J.......
G-). ‘ČlT PAKLAUSYK IT, Grimpj <lainn knygelė ; Ši)

7) IĮ.1KŠTUTĘS Ei LRS. <1 vi<-j<IS(-dalyse...........;.... .50
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nos bajorai, kuriuos Jonas ir 
Lietuvė.)-gerai.pažino. * ’
Blakė teiraujasi Jono adreso.

Liuosu kambariu kiek tik 
nori. .Jonui' paduoda svečią 
registracijos knygą, . kur jis 
pat 7-to' uuinei’io didelė
jam skirto kai-nbarip.tniuneds) 
rašo savo pavardę: “Jonas 

. Morkūnas iš Pumpėnų.'!’1
Tik .jam baigiant rašyti, Jo- 

nus zi'ūriT' žiūri’. . v ■ nr- mato: 
šliaužia per* stalą, iižšliaužia 
ant knygos ir galop slitoja prie 
pat 7-to numlierio . didele 
nupenėta amerikoniška blakė. 
Jonas, nelaukdamas kol ji teik
si?: prabilti, pats-i'ją prakal
bėjo: . • ..d i” '

,— ;Xu-gi, prakeiktas gyvulė
li,- tu jau iš vakaro atėjai pažiū
rėti. kelintas ;n'iano 11 numeris, 
kad nakčia liuosiau galėtumei 
mane surasti | •

Blakė, Jono adresą sužinoju
si, nieko jam neatsakė,- tik ap- 
sigrižojir dingo tamsidnie-kori
doriuje. ’ ~

Jonas gesina elektrą.
Kelione juromis vis-gi. 

vargino Joną.. . Tad jis, 
kės savo kambarin, tuojau .pra
dėjo prie nakvinės rengties. 
Visupirma. apžiūrėjo lovą. Ji 
buvo- ląhai gražiai ’ paklota ir 
užtiesta išprusinta balta ant'

nn-
pate-

budu negali jos užgesinti . . ;
(hid rus y’ y ras . 11uvo j onas. 

Ir Edisonus taip greit nepada
ro; išradimą . f. G i Purnpęną 
didvyris’ima savo kaiuašą,- už- 
maunayint elektros lemputės, 
užriša šnimėliais ir sako: 
’ — 14i būna tamsa!
■ Ir pasidaro didelė tanisvbė, 
ir niat^ Jonas jog tai buvo gera 
ir įnicąmjb: laimingai.- - O . kai 
išsiihiegėš’, tai1 uz savaitės W 
tonan atvykęs ir inrnnš -naują 
dalykui; papasakos.

'i * . 1.. ........ . ....................■■'{...........v .......... ...... 1 ,,
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1924J m. ^valstybinis Lietm o s 
biudžetas ■ (sąmata) jau išdirb
tas- ir Įteiktas Seiman. .16 ben
dra sutia —•2(11,837,103 litai t. 
y. 22 įpil/litą daugiau negu 
pernai.Į Paprastą pajamų, ir iš- 
iaidij šamata —. 172,469,861 li-*
tą/nepapi?a.stą — 27,867492 li
tai. Baprastesios išlaidos — 
161,58!j,909 litui, gi paprastų 
pajam^ — 17.1,469,861 lt. '.

PatViiuėtina, kad žviuiai su- 
v- *• » ‘ ‘ >mažiiitbs išlaidos kariue-menės v30) 

■tK \ . L.» t . x t - w,»_ . . 4- » . ■ 2 . . .

Detroit, Mieli, P. J^Straukiii. 
Tau u:ta savo laiške išreiškė i teisin
au uiiiudii. "Laikvaštin jų vienok 
neradome būtino reikalo dėti.

Waterbui’y7 Conn. “lWko° skai
tytojui M, J. P. Dėde Pivpas ir 
Pūsis gyvena labai toli,. vienok 
‘ *. 1 Mulu’ ’ atsiųstus jiem . laiškus, 
“'alinio visuomet. perduoti.
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DYKAI VERTĖS $5®
■ Kaipo Kalėdą ir dvi praplatini- 
(iii), biznio, prisiųsiu kiekvienam 
ritmą svarą aukštos rūšies tikro 
rusiško tabako,, hokštuką llavanos 
vigarą ir katalogą. Dėl apgarsini
mo ir pi'ishmtinvo kaštų, prisiųsk 
35e. markėm. Reikalaujam agon-

. Adresuok taip: . - -
’ GEO. STANKS, ; ;
Room 800, Dėsli: 22, ; a 

20 E..Jackson,BouĮeyąrd,. •' 
. Ohicago, III. .. ;‘

■" . • ‘ -
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kW pudnl jį Ant .' turiėlės; (Ėjš- 
telėsj, Knip-fiu
kmlu.•'pąHąljtJšąi'd<št'ukąĮ č At
rodo- kad rvs, rys’ tr ta šmikš- »■'.<■ -. ■_: ■ .j; . <
tūbą:-nurys.. ’ -..-.

\ - . Dėdienė. 
(Iltis ilnuginu) V. ‘
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BBAGŲ AKADEMIJA, juokingai veikalas?...... AA -
H) .-:įfBAdv .dVDRtnLUS, 3 irklę komedijnJ...... ■ .25

V •'»*».

12) KOMEDLIELES.- Parašė (ini-kliutė.Cndiem- .10:
13) KOVA PO GIEDRAIČIAIS. Drama..,...,..,.33

14) PILOTO DUKTĖ. Drama..............  .■ ,15

15). 3&5N&3 ĮVAIRUMAI Rinkinys komedijelių y<) '

16)' įlNftĄUy AUG&'ęeafAS ir Žemės sėmimas .25

17) .:.Ip,LIOA'KAI>£IN.Kl‘ASAlILT.Gi-aži.pasnka 1.1)0
18) ' ri^IETgVOŠriSTin^ ŽHF
19) -1 4AriVKK BEŽENGIANT. Atsiminimai iš ‘ 

liuvtisid visuotino Liet, seimo, New Aln-ke...:. 
4lLTII5.II IR ŠALTIEJI KRAŠTAI. Gražus 
skaitvniai 
JeIŠIV V2\T)OVAŠ.'IR. PA''1!aRĖ.TAS. Svar- 
Ijių žinių rinkinys
KERIŲ BUS VTILŠVS. ? Gr

' j i
25>j ■ 4

£6):■;

“7-)-’ 1

28)

12!
I

7 r
.«»«»«••••••-* •

20)

21)

reikąlanus., iriai.< metais jos su
darė !lfl miuš. biudžeto, gi se-’ ,v 
kaučiaŲ ją bus 26 nuus, Ežioj ’J 
padidėja išlaidos skiriamos v:- 3- 
daus gyvenimo tvarkynuiLNu- 
matyta s biudžet e taipogi •-mol iu 
lo pinij-'j išleidimas.

i
Ušsiįnio -paskola. • 23 milijo-- ; 

nu sumoje įtiaukta į Ligi. .1924 
m. biudžetą. Ta- paskola žadė
ta, iš Anglijos [mvidaln medžia
gos-ir :umšimt naują gelžkeliu 
l i ui ją tiesinio 4 bet tivo jo. 

• Gelžkeliams Statyti Lietuvo
je. 1924- m. paskirta:24,474j24 
litairi. . ' ; ‘ .■••'.

Miško Lietuvoje šiais metais 
valstybės - rolkabinri ’ kertama 
4l,OtU) ..hektarą. Iš to plotą 774 
lieki, skiriamn padegėliams, 
^Te'.h, •*- k-iriiyšeiiiryiumis; Ū94 
h, vaiščĮą lietiirteliams sulpti, 
347)7 pūrdavlnūjiinui iš ypvžyt i- 
niiį,‘ 600.Ii, gidžke.lio:valdybai. 
668 -s, — Imtų skyriui,' (440 h 
gavusiriVųižomę karimus, J40jj. 
lu muijilmrmins, 2449 b.- praj 
innmjvj.09 fu lieku uttųąąįpjlv ‘' 

’ 3000 Ji, -į rlūtaš liaujai užstp 
dintus raišku, šokančiaisnūetmk 
bris užsodiidivKOOO ii... -p ; ;.J 

: 1924 m. biudžeto Jš jyiškcjmm,»• • • i • - ’
matyta du; šyk mažinu pajamų, 
įiegu 1921- i.ū, Taigi irąškus tau 
Jwmąs; - . • ;':7.. -

■; Sveitaženąą, Lroląivuj ’ v V u 
labą osiinta VrršTOOŪ;

(* ‘išojytą- Draugas);.
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mži Įmygei ū....
L\ŽTNT<nrE SOCIJALmiA ’ Svarbios ži
los apie raudoimosius.................;.....        ..
iBITMETIKGS UŽDAVINIAI. Dalis T.........
AR-miETIKOS UŽDAVINIAI; Dalis JT...
JO.GAiATĮKA. Tikybos reikalai..............
NAUJAI BVDAS.IŠMDKTI -R-AhVTT...

19) \ TAKGO AtOKYKLAL. Skaitymą knygelė......’ 

APOLOGETIKA. Graži katalikams . skaity- 
niui knygele.......... . ........... ;.... j.......... ...... ,__ .L
KEOHAKTSTlŠKOB Sr!AC1 JOS

• ,L- ’ . ■ • ' . '
•EVANGELIJOJ visų nirhi nedcldiėmams ir

* -

s renteins ....... ...... ..... ............... ..... ...... ............. ..
GEGUŽEI ..... ..............
KLAaTt'KAS, graži pasaka.......... ...........;______

UIDŽIO.TO -KABO VŽRAŠAT. Nepaprasta
K 11 V’ O' *1 ‘
i* . a L ,p' k ma.l,,.-- •^A»a,»->b.'\aaa»ia* 1

Klaipėdos ALBmrAB, Rinkinys Kini-
. Įdelbs, regnną ««a> «a»a «aa«aaa.*a.ta»•.*••<••• «a»il»a*-Ti»-*«<«-•> ■ lt«*•». -•,*»

jLAWAS jSTATA’lFAS. * Šventasis RaSteC..
- UAINOS ,StT GAIDOMIS. Rinkinys gražitj

* *1 ii it • *1
yėLKiy AR’! KKLlV. nml<Iąknygės; jų kai-. '
liys nuo... - .« v«»>a>*t* s ,,,« v v.«t*tOktUK/otaavatt'aAtM*>i>**-«***k»t*,.,,,. . . $l."l) iki 
tEKTO N0KAIA. Graži knygele nple darbi- 
ninku reil ei tins ■ i. 4>,a,<,.va a • JT

41) ' ŲBAM.OK Trys nepaprastai gražūs t ikvhhdn
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• veikalai .. ..........A«. ...
• lioMPVA.dlalis k .|)i(Jolio.rormato knyga A,...» 

’lIuAirVAi' Dalis Ik tosipariuk išvaizilus >4 dan- 
guliu .gilaus .uiuksla. straipsuip .. . v 
dyiAVlvlKtlAS A;VDAS: 'Ktmie^a 2 veiksmm4 V ’ ' • 
:ivW\Mt’H jRAsAYmonūkvgusv.... . j. . J., c,,;25

x’.Kiokvk‘iiaš .naąpik ar senas skaitytoja*,. p.hmHU? Vi* 
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Įkįfefįta LapkriŠfe $4
į * * J... , - - , - — . .. -1

KAS BUSTI LIETUVIS KOUOHUOSE.
.----------------------------- -----

pasekmes, Taip-pat ragino žmo
nes kad prisiraiytų prie Spaudos 
Draugijos, kuri išleidžia katali
kiškas knygas ir naudingas' kny
gas. Kurie nariai yra gavę perei
tais metais — kožnas negali atsi
džiaugti. Po tam da sekė muzika. 
P; J, BlifldŽius ir C. Adomaitis su- 
graijino- duetą. Taip-pat bUvo 
knygų stalas prikrautas kas ko
kias mylej, tokių galėjo pasirnkti. 
Viena moteris pirko knygų net 
penkias. Aš patarčiau kad yra ge
ras daiktas prigulėt, tik vienas 
doleris metams o knygų gauna 
vertes daugiau kaip už du doleriu 
irjiarys išbuvęs penkis ar šešis, 
metus .tai tas- žmogus ingyja kny
gyną trumpu laikų ir pigiai. Taip- 
pat ir vietinis klebonas iš sakyklos 
žmones ragino kad koŽnas katali
kas privalėjųturėt katalikišką lai* 
kraštį savo name o 'prašalinti 
šramštusk Aš’visiemspatarčiau 
aš išgali kad įsigytų “Darbinin
ką” ir “Draugą,” kurie daugiau
sia žinių paduoda, Aš. pats skai
dau net keturis laikraščius ir visai 
leperdaug; Vakaras užsibaigė su 

muzika. Sugrajino kvartetą ir 
publika išsiskirstė namo.

: Visiems atsilankiusiems tariam 
nuoširdžiai- ačiū, taip pat prane
šam kad mes laikom susirinkimus 
kaS pirmas įiedėldienis mėnesio 
tuoj po mišparų bažnytinėj svetai
nėj; ■ Malonėkite visi nariai atei
ti ir atsivesti naujų narių. Gal bus 
jau knygos parėję.

Kviečiam visus nuoširdžiai ’
Rast. C. J. Senkus.

1

; - blBSlKlKKAS.
OMtCL ię“Dovanoj«” ^džūkiikai. U -loštai kas atsitiko: tuojau®.

■ ‘ - - ■ - -

Kalba, ts&tras. djaklamatiios. dai> 
noa ir monologai.

.Lapkričio 11 <L L. Vyčių 25 kp. 
įrengė gražų vakarą; vakaras bu
vo labąi įvairus; kuris susidėjo iš 
visokių pamarginimų: kalbos, te
atro, deklamacijų, dainų įr mono
logų; ’

Pirmiausiai ant programo sekė 
‘kalba. Kalbėjo .gerb, kum Vaiei- 
kaųskas. Jis savo kalba suįdo- 
mayo visą publiką. Kalbėtojas 
daugiausiai kalbėjo apie jaunimą 
— ragino tėvus, kad jie savo vai
kus gėriau prižiūrėtų — leistų 
jiems prigulėti prie gerų draugijų 
bei organizacijų (paliesdamas pa; 
vyzdingą Vyčių jaunimą ir orga
nizaciją). Ir dabar” dar minavo- 
ja gerb,. kun. Vaicikausko kalbą, 
kurie buvo ir girdėjo, sakydami: 
“Kaip gerb. kun. Vaieikauskas sa- 
.<ė, yra tikrą teisybe,”

Po kalbos sekė perstatymas te 
įtrnvienoaktokomedijos^^Pas 
turinė Repeticija.” šį. komediji 
nors buvo vieno akto, bet ištikrų 
jų, ji pridarė daug juokų; labiau
siai atsižymėjo šiame veikale 
;^erb. A- Jakštaitis, kuris turėję 
mokytojaus rolę. Veikalas labai 
juokingai išėjo.

.damavo p-lė V. Damidaitė, kur. 
gana gražiai užžavėjo audienciją 
»u savo gražiais judėjimais ii

r1

P-ni M. Galinienė padainavo solo atiirado gudruolių, kuriuos mes 
i^Arifc1* ii «p, lA Traviata ir vadiname moonshineriais arba jos 

/{“Temsta* dienelė. Po sotų ir du- gamintojais. Jie sugalvojo kaip ir
k'

« L* p
v ?

*

NEWARK, M. JT.

LDKS’. 14-tos kuopos su pagal
ba Nęwai’ko gabiausių artistų bu
vo pastatytas Iapk. 18 š. m. šv. 
Jurgio Dr-jos svet. istoriškas vei
kalas “Veidmainystė ir Meilė.” 
Tas veikalas yra labai ilgas ir rei
kalauja nepaprastų spėkų, kuria
me talpinasi tokios tradicijos: Vo- 

" kiečių laikuose 17-tame šimtmety, 
- tiesiog publikoje esant šiurpas pe

reina per. visą kūną, nekuriu aky
se ašaros pasirodė. Apie veikalo 
atlo-Šimą tai nėra nieko kalbėti 
taip aktoriai atlošė savo roles na- 
turališkai rodos kad būtų tiesiog 
įgimę. Nenorėčiau aktorių vardų 
minėti ir užimti laikraštyje vietą, 

’ vienok negalima praleisti nepami
nėjus, nes jie padėjo daug triūso, 
vargo ir pasišventimo ne dėl savo 

__y patykos naudos, bet dėl mūsą vi
sos tautos. Kaipo poni’Lapčiiie- 
nė, kuri lošė Ledy Milford kuni
gaikščio meilužės rolę kuri turi 
gražias gamtos apdovanotas ypa- 
tybes ir gražią išvaizdą. Taip 
puikiai atliko savo rolę kaip Ma- 
ry Pickford. Taipogi poni IL 
Jw;kaitienBšymi Newarko veikei 
ja lose paiięles^Luizos Milenutes 
rolę. Perstatė publikai tokią meilę 
kada jaunikaitis sueina su jauni- 
kaite kurios niekas negali parskirT 
ti puikiai atliko savo rolę. Taipo
gi poni Butkienė lošė Milerienės 
volę labai. Labai gerai atliko ir 
publiką užinteresavo. Turiu.pažy
mėti'kad panele A.,Lukošiūniutę 
Čia gimus ir augus lošė Zofijos
tarnaites rolę taip taisykliškai lie
tuvių kalbą vartoja ir puikiai at
lošė savo rolę. Viena iš pavyzdin
giausių lietuvaite. Iš vyrų ar taip 

; ' patVrjurkaitis lošė-prezidento.-ro- 
lę ..labai artistiškai-naturališkai' 
atliko.' J. Gvazdaitis lošė Ferdi
nando rolę. Apie tą tai nėra nie
ko kalbėti. Taip artistiškai atlošė 

I rodos kad iš to gyventų. /Sekre
torius Urmą puikiai atlošė savo 
rolę, pavardę jo pamiršau V. Lu- 

, košiūnas seno tarno rolę puikiai 
atliko. D. Janulionis lošė muzi
kanto Milerio rolę, puikiai atlošė. 
Turiu pažymėti kad D. Jaskulio- 
nis su. sa vo motere buvo to veika
lo režisieriais,, kad jie. būdami biz
nyje kaipo fotografai turi studiją 
po No. 2Q1 Adams St. Vienok pa-

• Švenčia daug laiko ir darbuojasi 
tarpe lietuvių, žodžiu saaknt, vei
kalas buvo atloštas kuopuikiau
siai. . Publikos buvo pilna svetai
nė. Nors iškaščiai milžiniški, bet 
pelno liks. LĖKS. 14-tąi kuopai 
trūksta žodžių išreikšt i padėką ak
toriams kurie tokį milžiniškąir nc- 
apkainuojamą darbą nuteikė. Jų 
vardas bus ‘užrekorduotas knygo- 

,' , se ir reikalui prisiėjus darbininkai 
išties savo brolišką darbininkišką 
pašelpos ranką. , , 1

Broliai ir sesers į vienybę, vie
nybėje galybė. Ačiū.

Šis ritsminetas veikalas bus per
statytas vėl gruodžio 29, 1923 E- 

■ Kzžlbeth’ė Liutvino, svetainėje, 
,/Kuric iš gerbiamųjų dar nesate 

9f‘ tai turėsite progą pamatyti. - 
* Bengia LDKS. 16 kp.
; , . ‘ J. S.

I

ELIZABETH, N. J.,
i

LAWRENCE, MASS,

Lapkr, 18 j. įvyko LDKS. susi
rinkimas,’ Apsvarstę kuopos rei- 
kaųs nutarė rengti prakalbas ir 
kviesti K, Pakštą, centro narį, ku
ris Daivrenee nekalbėjęs.

Lapkr. 4 d. 2: vai. po pietų kun. 
F. M. Juras surišo į moterystės Yy- 
šį p-lę Liudviką Čebatoriutę su 
KaZantu Venčįuni LDKS. organo 
agelttu. Družgautais buvo p-lė F. 
Juknevičiūtė ir Aleksandra La
pinskas.. Jaunavedžiai abu kat. 
organizacijų rėmėjai. P-lė Liud
vika eina. L. Vyčių kuopos prot. 

į rast, pareigas. Laiko ceremonijų 
maloniai giedojo “Avė Maria’ ir 
“O Salutaris” p-Iės M. Arlauskai
tė ir E. Valatka vielutė išHaver- 

į-hill, akomponiavo M, ' Dailiutė. 
Vestuvėse dalyvavo rinktinis bū
relis genčių iš Haverhillio ir 
Lynųo. Taipgi buvo atsilankę ger- 
biaini'kiuiigai F. M. Juras ir F. A. 
Virmauskis. Jaunavedžiai sugrį
žo. nuo'saldaus mėnulio.- Linkiui 
ilgiausių metų.

Veikėja.

LDKS. 16 kuopos susirinkimas 
bus 25 d. lapkričio- mokyklos kam
bariuose 4-tą vai. po pietų. Malo- 
Uekito susirinkt visi kurie supran- 

‘ tat Darbininkų Sąjungos tikslą.
Ateikite ir nauji prisirasyt. Visus 
kviečia

Valdyba.

..........————-------- —---------------•*

WORCESTER,MASS.
.1 * ■

Spaudos dr-ja po globa šv. Po
vilo apvaikščiojo savo motutę šven
tę. Vakaro vedėju* • buvo J. P. 
P. Vaitkus. Programas buvo įvai
rus su tearti ir muzika. Suvaidin
ta teatras “Kas Bailis” juokinga
komedija. Veikiančios ypatos ąt*. 
liko savo roles gerai, Pertrau- 

_ koše vietinis bęnas po vadovystę 
„ ' J. BKūdžiąus sugrajino kvartetą, 

kurią labai publikai patiko, Buvo 
girdimas smarkus plojimas delnų. 

.Pertraukoj. J. P. Vaitkus paaiški- 
|K> Apie spaudos gyvavimą ir jos.. *

,etų ir vėl choras padainavp: “La* kokiu būdu’ išnaudoti ^visuomenę 
ja šunės ant kiemo, ” *(O kaip gau- ir jiems 'tas sumanymas lengvai 
dŽia jau varpai” it atsisveikinimo jpavyko. Reiškia, tuojaus įtaisė 

 

dainą “Sudiev.” įkatiliukus ir pradėjo - moonshiiją

Po koncerto prasidėjo šokiaiJrĮgaminti. Taigi tilo jaus tokių daug 
traukėsi iki Vėlumo. Jaunimas ] žioplių atsirado kurie tokių bra- 
Bmagiai pasišoko ir gerai pasi-rVorninkų tapo kostumeriais arba 
linksmino, nes muzikantai buvo [stačiai galimą sakyti jųjų vergais 

lietuviški; grajinoMietuViškus ir Įtapo. Iškart" jie"'gaminerbiskutį

angliškus šokius. Laike koncerto [geresnius gerymus, kol tuos nelai- 

 

piantt akompanavo Walbank F. R. [ mingus patraukė prie savęs. Beū, 
CL‘ O. Dirigavo pats choro vedė- ĮiŠ pradžių už tuos gėrimus jie la- , 
jas J. Varaitis. Vakaras gerai nu- į bar brangiai lupo nuo savo kostu- 

 

siseke ir publika likosi gerai UŽ- [merių, Toliaus, kada pamatė kad 

 

gauedinta. Taip-gi ir pelno nema- j jiems gerai sekasi išnaudoti tuos 
žai liko šv. Juozapo parapijos nau- f nelaimingus, tai jie sumanė pa

 

dai; Solus ir duetus visi gražiai į dirbti tokius gėrymus, kurie jiems 

 

padainavo, o ypač p-nia Galinie- į daug pigiau atsieina. Reiškia, 

 

ne daugiausiai dainavo solų ir du-Į panaudojo’ visokias išmatas, kaip 
tai: bulvių lupynas, duonos Meka- 
lonų lakštingalos balselį. Choras Inas, o ant galo pradėjo vartoti 

 

ir-gi gražiai sutartinai dainavo, j arklių išmatas. O kada geros, pa- 
5r..i ----- sek mėsbuvo kad neį tauginti-nc-
go»ininko J. Varąieio. Garbė jam | suspėjo, tai jie pradėjo pilti taip 

 

už jo gabumą ir triūsą, į vadinamą patašių į tą. raugalą.

§v. Juozapo choro susirinkimas | Mat sako, kad daug greičiau į- 
laikytas 18 d. lapkričio pobažny- 
tinėj svetainėj tuojaus po panrak 
dų. Susirinkimą atidarė gerb. var
gonininkas J. Varaitis su malda.

tik veikimo toliaus. .
Ir vėl trukšmaš Scrantonė, kurį. Į pirko ir gėrė ir negana kad patys 
rengia, seserys-teatrus 1-mą gruo-Įsavė nuodinoj bet ir savo šeimy- 
jausmais. Buvo suteikti jai dide- Idžio šv, Juozapo parapijos bazarui pas’ skaudžiai nuskriaudė. Tai-gi 
.i aplodismentai. ta -- . rengiami, kurie prasidės 22 d. lap. Į ar ^įelaikas būti], jau mums susi- 

 

; St. S. dainavo solo : “ Jąūsk ii I:ir trauksis visą savaitę. Ura visi įprasti. Daugiaus reikia nuo to- 
:nylėk.” Sudainavo gana’ gra-[ant kermošiaus. ' ldų niekšų moonshainęs išdirbėjų
žci. Po solo p-lė M. Kuzmaus- į 
kaitė jausmingai padeklemavo.
Brazaitis’ atliko juokingą monolo-j 
gą. Jis vaizdavo moteriškę. *

Na, kas daugiau bus ant progra-1 
Į mo — Išeina gerb. j. ■Čižauskąs;| 
apie solistą daug nerašysiu, nes Į

įeiti, nes ji turi labai grąžų ir mą-

rūgsta. Tai-gi jau čia gana-aišku 
visuomenei kaip tuos žmonelius 
tie • moonshainieriai išnaudojo. 
Taigi jau čia aiškiai parodoma

nymas. O tų kurie tuos nuodus

«.
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W 4Hk' V*tau arti
Todėl laikfis dovnnomis.pradėti rūpintis, "Tamsta gerai ži- ' 

nai, kad Tamstos brĄūgieji giminės Ir liūtim^ laukią W '
Tamsios ne vien tik jausmingų pasveikinimų dailiomis atviru
tėmis, bet ir piniginės paramos; kauktume! ir Tamsta, jei W ■ 
tumei tokioj vargingoj-padŪty kaip jie. ' •

Geriausią Kalėdų dovaną suteiksi jei pasiusi litų pltioS% 
Siųsk šiandien; kad gautų prieš Kalėdas. Siųsk pigiausiu Utį ” 
kursu. O pigiausi litų kursą gausi tik kietumų Prekybos B-vėje. " 1

Štai mūsų kursas :; .
Litai Doleriais:

25 kitai ... *«* < .$ 2.75
5.2$ 

įo.so: 
.15.60 
20.80 
31.20 
41.60, 
52.00 1 

103.00
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Doleriai I4tyig;
$ B.OO'..'...'47 Štai

is.oo..... .m ”•
20.00...... 192 w
25.00...... 240 ”
30.00.'....,288 V 
50,0(>.. .480 '•

100.00...Z..97O

t

jHinogiti'i»w^SK7E® 
litų kiek yra pažymėta.’ . *»■**■-
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PO KALĖOĮI m FMJMHS \
Puikiausias ir patogiaūšias"laika« kelminei Lmtuvpį 

tingai ateinantį pavasrį daūg Liėtuvių keliaus savo Tėvynes ap-' '• •' 
lankyti, pas gimine^pasisvečitmtk Tam tikslui kietoių .Pr®w : ' 
kybos Bendrovė rengia SPBOIAUg EKSKURSŪĄ GB€iWO 
31 DIENĄ. Vida užimtu ant vieno iš patogiausių laivų. ” 
to laivo-nėra nei pirmos hei trečios klėsosų ket vien^ik an^ra. 
Todėl visi keleiviai galės naudotis visais laivo- patogumais. Lie
tuviai bus vedami į Klaipėdą kur bus patikti su muąika-įr- kitą-’ 
mis-iškilmėmis. ■ . ; / . /

Laivakortės parduodamos į abi pusi (round trip).4 Kuri' 
tik mūnote pavasarį vykti Lietuvon, butini rengkitės keliauti 
su šia nepaprasta ekskursija. Platesnės informacijos snteikįūū 
mos laiškais. Kreipkitės tuo j į .

LIETOVIĮJ PREKYBOJ BENDROVE - 
414.West Broadway, . ” •' 7 - ‘

ė

Giegmininkfljt. Į saugotis kaip nuo didžiausių bu
delių ir pas juos nuodų nepirkti, 

| ai jie patys juos geria. Tai-gi, ka
da mes nuo jų nepirksime, tai ta
da jie tuos visus savo įrankius tu
rės išmesti iš savo" namų ir tokiu

*

WORCESTER, MASS. 

Blaivybės stovfs.

čiaturiu priminti kad- batviniu-1 būdu daugelis mūsų brolių lietu
kai artistas/ muzikas,, dainius,, ku- 25 kuopa uoliai darbuojasi ir rvių galės lengvai pasiliuošuoti iš 
rį žilio visa plati Amerikos lietu-fsmarkiai- kovoja sų alkoliaug bu-1 alkoliaus?vergijos, nes daug ir 
vių visuomene, bet, taipo jis nema-1 dėlių, kurisai jau daug ir mūsų I mūsų brolių lietuvių tapo nužudy
mui yra žinomas'ir svetimtaučių Į brolių lietuvių nužudė. MinėtaĮ ta per alkolio-budelio ranką. Tai- 

į tarpe . . . Pianu jam (gerk J. [kuopa, dėlto stipri, kad savo prie- gi Čia yra stipri Blaivininkų kuo- 
įčižauskui) lydėjo p-le A. Jasins-Ha]Wstiprų vadą gerb. kun. pa, prie kurios kiekvienas lengvai 
' kiutė. ‘ Solistas labai įspūdingai J>Jakaitį, kurisai nenuilstančiai gali prisirašyti, O kada1 prisira-
' padainavo, berods, net tris dai-Į risados su mumis - darbuojasi irlšysime, tai tada lengvai galėsime 

is. „ mus visados stiprina kovoje kada | kovoti su alkoliu. ir mes pilnai ti-
Nors. ant apgarsinimų buvo pa-|lnes kovojame su didžiausiu žmo-•Įkime kadjmęs prieisime prie pil

nijos priešu alkoliu. Taigi, čia I nos pergalės ir ta sunki kova bus 
.jė mūsų kolonijos žvaigždute — Įblaivininkų kuopa smalkiai dar- laimėta, tik reikia mums gerai su- 
gerb. M. čižauskienė, bet netikė-įbuojasi, bet pažiūrėkime ar daug | siorganizuoti į galingą ir tvirtą ka
lni solistė pagavo šaltį, kuris pa
kenkė jos dainavimui.

Ir vėl deklamacija; deklamavo 
p-lė Izabelė žebriutė, kuri ir-gi 
gražiai padeklamavo;

Baigiant programą, Prrir Pet
rone .UrbšaiČiai atliko juokingą 
dialogą — dialogas buvo atliktas 
'kuopuikiausiai. \Pr. Urbšaitisl-dos i blaivybes idealą, ypatingai Į jxl Blaivininkų organizacija pilnai 

. i . V • t"1 -Z....-.:...-.. ---- 1---- Z- ....Z I . . «. .. . . 1 -__ .vaizdavo merginą). .
Žmonių buvo neperdaugiausiai. Įklauso mūsų tautos ateitis. Nors l^s pilnai nugalėtas, o tada pa- 

Visi išėjo patenkinti šia progra-•Į^ūsųgerk, klebonas visados.visus lengvinsime tų nelairiingųjų gy- 
rna. lietuvius kviečia prie blaivybes,, Į vęilimą kurių tėvai arba vyrai gir-

Čia reikia tarti padėkos žodis [ket tas pakvietimu balsas girdi-j tuokliauja. Taičgi vietinė Blaivi- 
’gęrb. M. Ardzijauskui už jo tokį! *nas tik bažnyčioje, o kada išeina- Į hįnkų kuopa kviečia visus Wbrees- 
didelr pasidarbavimų prirengnne | nie už durų, tai ir. vėl pasilieka 
šios programos; taip pat ir akto
riams, kurio dalyvavo programo

žymėta, kad dalyvaus programo-

-
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mus visados stiprina kavoje kada | kovoti su alkoliu ir mes pilnai ti-

pas mus yra tikrųjų blaivininkų.j riubmenę, kuri būtų gerai apgin- 

 

Paimkim kaip tai ir. mūsų koloni- Į kluota ne kanuolemis, ne kardais 

 

jų. čia lietuvių priskaitoma apie-ta šautuvais, bet- geromis mintimis 
astuoni tūkstaneiąi; o pilnųjįj blai- ta gerais darbais. Kaip tai malo- 
vininkų yra vos tik aipe šimtas ta yra kiekvienam prie tos blai- 
penldoliką. Tai-gi ar-gi tik tiektas. kariuomenes priklausyti, nes 
turėtų būti. Ištikrrjjų čia lietu- tas kariuomenės yra globėja Dievo 
viai turėtų daugiau atkreipti aty- plotina Sopulingoje Tai-gi Pilnų- 

’’ ’’ " ypatingai taBlaivininkų organizacija pilnai
tai mūsų jaunimas nuo kurio pri-Į tiki, jog, laikui bėgant tai alkolis 

"ROCHESTER, N. Y.
< ■ —------- :
Pabaigoje spalio metu čion buvo 

misijos laikytos gerbiamų vienuo
liu marijonų V. Kulikausko Ir An-’ 
dziulio. • Žmoni j prisirinkdavo 
pilnutėlė bažnyčią per vijsaš 'die
nas, nes pirmutinis pamoksiąs 
gerb. kun, Andziulio padarė gilų 
įspūdį į klausytojus. Tad vie
niems nuo kitų.sužinojus apie ne
paprastus pamokslus taip skait
lingai lankydavosi; "

Kada tiedu garbingu kunigu pa
mokslą sako ne tik jų Žodžių reiš
kinys palenkia ausį prie atydaiijs 
klausymo, širdį, akstiną jautrumu, 
bet prasimuša į sielos gelmesį į- 
nešant kokį tai nepaprastu žmo
gaus sielai .žadinimą link pildy
mo. Kristaus mokslo. Žmogus 
klausai ir minti jį kaip malonu gir
dėti doriškai augšto išsilavinimo 
kunigų pamokinimus. Jų gilus 
pasišventimas Kristaus mokslą be'- 
šuklėjant sn kuriuo lietuvių -tauta 
pasiektų tyros doros tobulybes, iš-, 
šaukia džiaugsmingą širdies , su* 
plasnojimą. . "

Pamanai, kad Dievas dar lietu
vių tautą myli, jai siunčia tokiu# 
vyrus kad jų pąmdkitnmų ir pasi
šventimo pavyzdžiu parodžius do
ros taisyklę ir tiesos kelią prie iš- 
ganymoi.. ■’.>

Aukų tolios vietinio k!cb. ’kuų? 
^asakąičio rūpesniu“* parapijonų- 
vienuolyno Marijampolėje.palai- Beuovi&utū .padainavo < r . .
kpnui surinkta apĮe $250. Skambančios Stygos.” B-naa jo’.Juodi debesiai ant tų nolaL!^ 4.„VM|I *WVt|t .*,

, ’ ? >. • Ant. & Turintis padainavo solo “Italųže- minglįjų motini?iv kūdikių slink-[V padgnfejinm impfe katnlite

tai ■
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laisvamaniška gušta su yisuTraų* n‘r 
donuoju gardeiu nepaprastai. pa- 
smirdo. Išgirdę apie .tai Bimbis* 7" 
tai ir Vitistai, bėgo į kovos alų- 
ką apžiūrėti kaip jų didvyriai vie*, .,o. 
nas antram pankus raunasi. ' * • v (

Kaip nepaprastai nustebo kąi; ų. < • 
pribėgę pamate^ "liad Bimbą jau ; ; 
raitosi išspirtas iš gūštbs laukan.

Vitaitis pasilikęs vienas gūžtoj . 
apsidžiaugė. -- Džiąugsmąs ėmė iš ; ( 
dviejų atžvilgių, Vienas buvo dėl
to, kad vienam pasilikus bus daug 
ramiau, o antra, tai pergalėsdirvy’ 
riškumąs jį džiugino. UŽ tai gal 
nors fe visai nemanydamas toBa^, ’ 
; savo avantiūrų tęsti, vienoM apie,, 
skydininkus . galvoti pradėjo, lo
dei, kad turėti neprastą sau sk^-, 
jininką, parašė Vinikui diplomą. 
Vienok Bimbo su.bįmbistais.to £§ 

padėtį, bet nei vienas neišdrįso^ g^tos išąpirimo -
. i __ ir dar pastatę . Vitaičiui ulfima-

tuihą ir šaukia pasirinkti vieną ju
dviejų t, y. ar lipti fe pačiam iš „ 
gūštos ar prisėti BimbHas vi-

F’’ * •*<«*** .» ■■ » * Y ..k f ''
tai ■ ’ *

drauge su Sintim tarėsįs ar darė, 
Vitaitis kol kas nesugalvojo išri-” ’ 
tiek fe turbūt laukia savo -pk^*’ p * 
tanko Viniko miamončs,ką tąspą-, •.: ’ ų 
aakyst kaip jūttvpasięlgtiŠiamūM’ ’
davime. • , , .

% ' . v., >' ' -; *

Apdreudoa agentas. —Ar šiįį 
polieijąnto'ųltriu M'tliįte 
Čion mirties apMuĮįoą t *

•Vyras. (Pilnai pamąstęs.) 
as tokio polfeųąnto aeharičiau. > '

1 «.* • , ’

, '? . ' iii ą t ,

. Maryte žiūrėdama į motiną, Žą- »» 
dinančią jos Mažą broliuką kląu- t 
Siąta •*'

^Mama,koįriji^ nekalba? <
Motina, ••^'įįltū iųtaįą, M * • 

jfe dar neturi dantiAta *.' ’ ,
Marytė.—koįel aentiis kri- *’ 

ba. ■ '-ta < < ū / ta. - 
■ . v***

Kur ūamatntrip

‘kabas? ^ paklausė *Št|syi 
draugo. . ' 'ta ■

ir Lietuvos valdžiai visada glč- toki kova, kad yisą boKevi^ia^ai 
bius ‘ ‘komplimentų” pasiųsdamas, 
•Viskas buvo gerai, viskas aug 
pukšėdamas iaip ant mielių. Bet 
kur buvęs kur nebuvęs atsibalado- 
jo nežinia iš kur Bimba ir įlindo, 
įsirioglino į tą pačią gūštą kut Vi- 
tailis tupėjo. Vitaitis pažiūrėjo į 
įlindusį neprašytą Bimbą, pradėjo 
raukytis,, kraipytis, kaktą surau
kęs į visas puses, sakydamas, kad 
vietos permažąi, kad Bimbos kojos 
perilgos ir,, kąd jis negali ir ne
moka gūštoje tinkamai susiraųgy- 
ti, kad besiraugydamas greit 
gūštos šoną praspirs, kad jam al
kūnėmis pašones badąs ir tt. Bim- 
bistai nepaprastai džiaugėsi į tai 
žiūrėdami kaip jų didvyris feintibo 
Vitaičiui pašones akėja. Vitistai 
nervavosi, šnirpštė ir apgailestavo 
savo nelaimingo draugo , sunkią

-1 -
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tei-io lietuvius (tęs) idant stotuniėt. 
su mumis į bendrą darbą ir uoliai 
su ’ mumis darbuotumėtes blaivy
bes dirvoje,, ypatingai tai- mūsų 
jaunuomene , nuo kurių priklauso 
nišų- tautos ateitis, nes alkolis yra

viskas po senovei.. Reiškia, tie vi
si gražūs pašaukimai greit išnyks
ta iš musų širdžių^ Tai-gi man ro
dos kad jau užtenka alkoliui ver? 
gauti ir* reikia sekti tikrųjų blai
vininkų gyvenimą, nes jau alkolis | labai pavojingas - musų jaunutei 
ant tiek įkirėjo žmonijai, kad jau taspubKkai. Tai-gi, kada bus mū- 

Šv. Juozapo parapijos choro I tapo nepakenčiamas nuo kurio jau Sų tauta blaiva, tai tada viešpa- 
:koncertas buvo- 12 d. lapkričio, I žuvo daugelis nelaimingų tėvų ir taus pilua jaisvū ir rainybė nlūsų 
Limioln svetainėje po vadovyste J. 1 motinų, kur Šiandiena galima pri- tėvynėje. Tai-gi visi bei visos sto- 
Vąraičie. Vakarą atidarė gerb. Įskaityti tūkstančiai našlaičių, ku-tanį0 į bendrą darbą ir dirbkime, 
klebonas. Publikos prisirinko pil-Iriuos globoja gailestingos rankos. nes darbo turime labai daug, tik 
na svetaine, buvo daug ir įš. ki-|Tai vis aukos alkoliaus budelio, TOikia ųor0 ir pasišventimų o bus 
tų miestų. Visųphmiįausiai ęhoras Įkurs tiek atnešė žmonijai' vargų, [užtikrinta graži ateitis. \ 
užtraukė Lietuvos, himną ir dar Į Pažvolgkime atgal į praeitį -ir da- V. J. B—s.
■porą dainelių, “ čia karštas liūd-1 oartinį laiką o tada pamatysimo • 

 

nas’ ’ ir ‘ ‘Pabuškim iš miego. ’ * To- j kokia buvo praeitis nelaiminga, | 
liaus ėjo solaį ir duetai. Ponas įkick buvo vargo ir. ašarų. Mes ne- 
A; Raičiotis padainavo solo MDul- | seniai turėjome tuos laikus kada| 
dul dūdele, “panelės A. Šalniutė ir J Suvienytose Valstijose tapo uždą- 
M. Klebanskiutė padainavo duetą Į ryta viešos smukles ,tada manom | 
“Sesutėle,” panelė V; Banevičiūte ‘ v
padainavo solo “Tykiai Nemunė- 

; lis teka, p-Iės A. Kamarauskiptė | Mos .-svajones.

je.

SCRANTON, PA.

Granitas.
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ti savo nelaimingam, t. y. Bimbos 
apsėstam draugui pagelbon. v '

Viskas gal butų buvę gerai. 
taitis būtų perkentėjęs Šios žemes

ti ir dar pastatę. Vitaičiui ultima- r t 

»i v;

• €1

mankius vargus ir gal Uųo tų pa* | Romėnę išduodantįdekretą^ aįįiė
■ Čių savo sėbrų bolšerikų hutų nū* taLką Vitiitis . būdaftms 
vęs kada nors vėliaus priskaitytas 
prie politiškų ar kitokios rūšies 
kankinių. Bet vieną gražų vaka
rą Bimbo ant nelaimės ėme ir ap
sirgo vidurių liga, arba taip są* 
kant; pilvo skaudėjimą su nemažu 
gurguliavimu pagavo. Bimbai 
besiraugant ankštoje gust o jc ir be- 
jspaudžĮąnt prie nugaroOkaūdiiM* 
tį ir gurguliuojantį .aprtįgusi&is 
klomsais prikimštą pilvą, pradėjo 
aūsiuosti koką tai nematai kva* 
pas. ’ Vitaitis užuodi poruoti ne
žinia iš .katro galo leidžianti kva* 
pą, atgrįžo jam pasturgalį ir su
pykęs dikčiaį stuktelėjo Bimbai 
tiesiog į skaudanti pilvą*

• Bimba skausmą pajutęs ir turė
damas nemažus nagus, kuriuos a- 
budu su Vitaičiu augino katalikų 
^draskymui, smarkiai gniptelėjo į 
V atkištą pasturgali. Vitaitis 
sijuto tuomi įfeifctu ir atsigrįžęs 
pagriebė Bimbai uA'gerikife & pra* ’kad net važinėji 4**“'
Ūčjo smaugti. Bimba žbiomą be-f*- - 
gulėjo Varniai' smaugiamai 
bandė panašiu būdu savo battdra-' >-* ,
guščiui atsilyginti. Iš tu pakiloJvi

> •
* ■ ,*t

Surankiojo STRIUKIS.

DU DIDVYRIAI
f, ■ L Ii. - ..'v. vi v v.j- h Toks tokį pažino ir į kūmus pa-
ir M, žmrevicmtc pądamavo >* Įbes vaikučių >ksmai žaidė aut Į vacUuo sakū lietuvių priežodis.

■ etą “Piemenėlis,” p. A. Banėvi-| gatvių iš priežasties alkouo mir-| -----
Čįus padainavo solo /*Jojau, jie-[ties. Reiškią jie jautt^kokįą tai 
pą’* fe ‘‘ChabcIIa Ėošą” (itnlįjo- [ nopąprastą lūiksmybę; jin mane, 
niškai), p-le M. Kfebauskiutė pa-| kad jiems užteks jau basomis ko- 
dahiuvo'solo *‘AS augau pas tėve-[ jomis, ant gatvės išeiti ir jie bus 
|į?’ Poni Mr Galiiriėnę Ir panelė Įtinkamai ąpiįpintk Milijonai mo- 4 ,*v*w-
Margarietu. Drįžniūto padainavoitimį kurio;inčlynus antakiusi/ie*JriiįskaTriudmgaideltaTikčda- 
diĮėtą^Jąu-atėją-vakatč^ B*naMŠiojb,. kuiriyAryraį girtuokliauja-1 ' * •

(padaryta galas nikoliui ir viskas 
jau bus gerai. Bet tai buvo tuš- 

Mili jonui šios Ša-

Taip ir yra. Keli metai atgal bol
ševikai paglostė savo draugą Vi- 
taitį,' “ Tėvynės ” redaktorių ir pa
sodino laisvamaniškoj gūžtoj, įsa
kydami, visada savo nevisai šva
rų .snapą laikyti įkabijutaį holšė-

; - - - r .t v - v .. *1 l* kad Vitritis- taip tupėdama^
A:Balčiėtmfe p. M Vomkcvičiuąta uzmusr. Tos.motmos nušluos-. ųūuia mta

liai? * Poni M. Ė alinięhė ir pjįi V. Į gražios atelities. Bet ar ilgai 'tas
padąfnąvo duetą ■ /Gersim ‘ bro-Jtū nuo 'savo veidų jšuras fe laukė, taųtį/ ,sūu
** - ” “ . ta. fish,”

................ . ..... .... piidė. .Tu^,io;iumbdytoj fo2ojji-

fish”

*

ertų, — paaiškino jo
• . ta? ' . r’ •

./ta t ..

*****

■«
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Sttbatfų Lapkričio 24 dieną, 1923

“KLAIPĖDOS JULĖ”

Cambridge, Mass. Lapkr.
18, Tifonu likę miesto mokyklos’ 
svetainėje, Mentolio parapijos 
elroras perstat ė “ Klaipėdos Tu
lę. ,f PelnaSr buvo garsinama eis 
N, P. P. Marijos Cambridge pa
rapijai. ’ ,

. Aktoriai savo nždttoūi's atli
ko gerai. Pasižymėjo- ypač Į

. ’ (Irihaite, ‘ir 'Kuilys — Petras 
duŠkaitis. Iri toras visas- pui
kiai dainavo. Tik gaila kad 
žodžius neaiškiai tarė, nebuvo 
galima nielm supijasfL Muzika 
buvo gerti.

perdaug buvo. Rodos buvo ge- rirtkhne atsil 
vai - garsinama, bet kaž-kodel

’ . tiek mažai atsilankė. Pelno pa-
rupijai turbūt neatliks, mat la
bai (įideli hiivoiškaščiar:kelio
nes lėšos, orchestrai iv daugiau 

■ nuižcsnių bilų. Aheluai Įspūdį 
šis. vakaras labai gerų Į publi
kų padare.

J -

t

> V

z

f

te narjurskaitl ingai^sirtnkfirT29,--1^3 -busMetinės kooperacijos 
nes Šiame susirikime išgirsite 
(le-legatų raportų iš apskričio 
suvažiavimo. . Tęipgi nesi vė
linki to ateiti v susirinkimų, nes

. atminkite kad ttirešime eit j.ant 
fėnĮ į trio darbo. • \ :

. •' Valdyba.

L. D. K. S. CENTRO VALDY
BOS SUSIRINKIMAS. .

■
LDKS. Centro Valdybom ril. 

sirinkimas -įvyk# lapkr. 27 d. 
T:3Ų3diT.val<aiTr, 
name. Yra kviečiami vrsi Cen
tro valdybos nariai dalyvauti 
tame susirinkime, taipgi yra 
pageidaujama, kad artimesnių 
L. T). K. &. kuopų atstovai, ar 
‘u .valdybos nariai trimė susi-

J. Tumasonis, sekt.
Z»-

re Trciimvičiitk ai-f eipos-gi - pasu* 
žadėjo pasmuikuotL O gi dar mū
sų kooperatyviškos krautuvės ve
dėjas St. Baltras m^lžinišltas"daU 
/norius Ir-gi pasirodys ką gali. Žo
džiu sakant, rengėjai deda pas
tangas kad atsilankiusio ji būtų 
pilnai patenkinti. Po teatro ir 
koncerto seks* linksmas bulius. Y- 
ra pakviesta L. Buhiio iš Uam-’ 
brtdge pilna orkestrą, kuri' grieš 
.lietuviškus ir angliškus šokius. 
Apart visko bus gardžių valgių ir. 
gėrimų, Programas prasidės 3-ią 
vai; po pietų ir baigsis 11:30 nak-

metinis ftpyaikščioijmųs. Yrą rem 
giama didžiatisia, pramoga. Bus 
perstatytas labai juokingas veika
las “Grafas Kaimiečio Bernu,” 
kurį sulos labui geri lošėjai iš So. 
Bostono. Yra~pakvieštų labai ge
rų dainininkų iš kitų miestų ir vie
tinių. Pasižadėjo atvykti dvi se-> 
su tęs panelės Gribaite iš So. Bos- 
torfo (soliste ir pianistė) ir (lan
giaus dainininkų yra pakviestų, 
kurių vardų neteko man sužinoti. 
Vietiniai taip-gi rengiasi pasirody
ti kuomūkas gali: Panele Raudo- 
liimiutė, solistėj Ajauskiutč pa- 

viskas atsibus savaųuįua-.

Įžanga Vyrams 50c. .:. Moterims 35c.
Tik kg, iš Lietuvos esame gavę 

maldaknygių ‘ BALTINIS.” Yra 
tai didele maldų knyga, Turime 
net kelių kainų: $2.25, $3.00 ir 
$4.25. . Kurie norėtų, tai tepasi- 

skųbina, nes mažai jų teturime,

aDARBININKAS”
366 W. Broadway,

Soiitli Boston, Mass.

mc,. 26. Ijincoln St,,: Brighton, 
Mass,

Kviečiam skaitlingai atsilankyti 
nelik vietiniu# bet.ir iš kitų mies
tų. . .

A Rengėjai,
’ <

LDS. N. Y. IR N. J. APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI

j ,. .—...r. ,. li.Kn■ ■■■*—■ i.-. .,.

PIRMININKAS--
P. J. Įkyrius/.

. 138 Union Avė.,
■ Biįooklyn, N. Y.

RAŠTININKAS —
J. Šercikti,

——_ _5HJeffenson_Sk-eetf__^ 
Newark, N. J.

KASIERIUS —
V, Daubaras,. f ‘ .

300 Soutli First St., 
. Brooldyn, N. Y.,

Bįgton STO

J. MAG DOHELt, M. 0.
f M«<kaĮbdti <r lŪitivUlMii
t Onao Valakuos:
į Bjiali Ild 0 vaL Po plotų na X—l. 
į Vakarais nuo fl iki 9.
' W Broadway, So. Boetoi.

į

1

f

*

1

X

I
TeL So. Borton 121 
HHTUVYS DANTISTAS 

ŪB. M, V. CASPEB

(KASPARAVIČIUS)' , 4 
Laikinai perkėlb ofisų po J?«v 

425 Buoadwąv, Ša Būsto*, Mam. ■ 
’ bfiso Valandos: 

Kuo 10 iki 12:80 ryte Ir nuo LdW $ 
tkt^rfT5Ucr6l3miirt9v.vak. 

Ofisai uždarytas BUbatos vakarais 
ir nedMlbmfc.

&

BRIGHTON, MASS.

Mūsų kooperacija.

Plačiai ^visuomenei yra žinoma 
kaip mūsų garbingoji kooperacija 
per savavalius tvarkytojus yra* pė
rė jusi per b.ankrutą, bet - tikriem 
r1 ’ - ailesta-' - "y"' ■ - kiems kooperatoriams -apgailesta-

\ y”- ■ vus ta nelemtą darbą sutverta linu-
; KURKŽS PO 60 CENTŲ. ■' > kooperaeija, bet ir čia koope- 
’ . ____ ■ . į racijos griovikai iškirto pasibai-

-Artitiantis kllrkių dienai seliną šposą. Pagamino Čąrtevj.
* svarbu žinoti, jiuktįmos. Spėja- įkoi^oraeijos. Bet. tikrieji koopc- 

k‘id| geidausiu iratdriai ni'eitn- laiku, nustebėto tu

svaras bus po 60e> ’

SUSIRINKIMAS.

L. Vyčių 17 kp. mėnesinis su
sirinkimas Įvyks lapkričio 25 
d. nedūli o j, 2 vai. po pietų sa
vuose kambariuose. Malonėki-

I —^11 i ■»!■■ I inj.. ■ ■» i i—

. Telephone South Boston 3520 
Namu Telefonas Asptnyvall Ct4~o

ADVOKATAS
A.Q.ŠALNA(SHALNft)

LIETUVIS ADVOKATAS 
Baigės du Universitetu 

Cornell University su A. B. 
G.Washington Univ. šu LL.B. 
. “DARBININKO ” NAME 
866 W. Broadway, So. Boston.

(antros lubos)’ •

Ioj vidų j Taleriai greitu laiku pastebėjo tą 
' šposą, ir pasipriešino. Tai tie me- 

•; gino- save nuteisinti sakydami, jog 
• kitaip nebuvo galima. Bet-tikrie

ji kooperatoriai taip lengvai ne
patikėjo saldliežuviams ir pajėgė 
surasti su gerų žmonių pagelba 
tikrąją* teisybę ir. atvyko pas mus 
kooperacijij geri tvarkytojai: ger
biami kunigai P.‘Kemėšis,, V..Taš- 
kūuas ir taip pat advokatas Šal
na. Tie veikėjai paaiškino, -kaip 
ant delno skirt higumą kooperaci
jos nho korpbraėijos, tai tada mū
sų korpovantai pasižadėjo .peror
ganizuoti iš korporacijos į koope
raciją.' Bet jie tuos savo pažadė
jimus ir vėl pamiršo ir nori žmo
nėms vėl inkalbeti: korporaciją., 

v . Dilgėle;

. BRIGHTON, MASS.

__ _ _ Padėkavonės dienoj, lapkričio 

|________ DR. L. GOLDEN jį

A Bostone: 99 Green Street Roxbury: 16 Crawford St. t 

ž Valandos: 3 Iki 4 ir 7 iki 8 P. M.. i n , V
į| Apart pėtnyėlos ir nedėldienlo 2 ir 9 iki 1 vąl. vakare apart- a 

vakarą, pėtnydos Ir nedeidlėnlo vakarą. Įj
Telefonas Hiiymarket 2288. Telefonas Roxbury 0131.’ . ‘g

Kalboj Anglų, Rusų, Lenkų ’ib Lietuvių. Kalbomis, A

GRAMAFONAI, REKORDAI IR

'/į

Į

Y ?-- :--- . ..
Rengia- South Boston’o Lietuvių Ultėsų KHubas 

THANKŠtlVING DAY

PIRK
DOVANOMS

“i<2

LIETUVIŲ SALE3E ;

KampasdE4r SteriBš.,.: , 7 Sougę Boston, Mass.
• v • ■ . ■. ■ t’

■ Pradžia 5 vai. po pietų.
f 
f ’ 
T 
T <♦ M
& puikiausia orchestra .grieš visokius šokius. Taigi, kaip jau-

* minas, .taip ir ženoeiai, visi .i, ši balių, o turėsite linksmą 
Y laiką? Bus skanių užkandžių-ir gėrimų, tad’kvie-siame vi- 
4^ ~ 48 a-mAli-nlrm miont.ftliii atsilun-

T 
T 
T■ ... *

o

■© 
&
riši. 
S 
131 
U 

• šal
, O:u

fi 
O 
M

V
t

Šis balius, bus vienas iš puikiausiu ir linksmiausių, nes

i
Y
TvT
T

sus, kaip vietinius taip ir iš apielinkių miestelių, atsilam 
' > ■ "! P ’ ‘ '

kyti. ■ ■ ‘
L. U. Kliubo Komitetas.

R

! 
ji

■''ČTOac-i? j 1

UžhikpruĄ visokius na-

1 luų fornįcius. Parduo- 

5* daine ant išmokėjimo ir.

pristatome į kitus mies- 

tus ir ’tmpgi perk muš

tom loiTiičiiis iš vienos 

vietos į kita. •

Užlaikome visus 
tuviškus rekordus ir įsianų rolei ius 
pagamintus geriausių lietuvių dai
nininkų, kompozitorių, muzikii ir 
monologistip Iš kitų miestų kreip
kitės laiškais, pažymėdami ko rei
kalaujate : gramafouų, lietuviškų 
rekordų ar lietuviškų playej* pia
nams notų (rolls). Frisiųsk 2e. 
štampų dėl katalogo. Msų krau
tuvėje užlaikome čeverykų vy
rams, moterims ir vaikams, .pada
rytų iš geros skūros ir naujausių 
madų. Turime daugybę vyriškų 
rūbų, kaip tai: kepurių, skrybėlių, 
marškinių, kalnierių, naktaizų ir 
daugybę kitokių daiktų.- Visuo
met gausite gorų patarnavimą.

’ . GEO. MASILIONIS
233 Broadway, So. Boston, Mass.

Te. S. B. .145G—T. ■

natijausiifs Tie-

s
X.; W

i W
| _I.ITjIUA.NIAN JŪRNITURE COMPANY

g. 268 West Broadway,South Boston, Mass.
g ’ Telephone S. P. Soft^-VV.
B? '

Gerinusia kampine biznio vieta. 
Už easli ir ant išmokesčio. Telefo
nas So. Boston 2435.

> ’ (24)

. n
O:

. H 
13

laio? .

Kuri bus atminčiai ilgam ■ 
laikui. '

Kainos Prieinamos

Reikalauk Katalogo.
“DARBININKĄS, ~ 

866 Broadway 
Boston 27, Mass.

"• . 'r

i

16 Metų South Boston*

DRĮSOTE» . t

SPECIALISTAS A

VALANDOS: Nno 9 r. Iki 7 v. vak.

Tel, So. Boston 4000 į 

| DU. J. C, LANDŽIUS 
uammB gyha/ojas in H

CHIRURGAS. - į
606 BEG ADWAT, 

išOUTH BOSTON, MAŠft. į 
(lūisipMfi G St ir Broadvay) G 

VALANDOS!. 8—11, . 2—4,. 7—9 įg

i
 TEU So. Boston 0506—W. ’ |

LIETU VYS DANTISTAS | 

,A. L KAPOČIUS t 
^251 Broadway, So. Boston |

(“Keleivio” namo)

J
 Ofiso Valandos: nuo 9 iki' 12. ,ųuo g 
1:3o iki 6 ir. nuo 6:30 iki 9 vakavę. ||

Seredoinis nuo b iki IT vai. dienų Į3
Suimtomis .nuo 9 iki G valu Neiki g 
iromis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį1 & 

e

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

BOSTON, MASS.

srer’TT
Telef., University 1957—1V ofiso 
Tel. University 1957—11. mimų,

ABOHftS GWIRO
' sanioiiviif) 'SAAB Ljiri 
PagraOus atlieku-gerai *.v' pigiai, 
,<ainu vienoda visur. Užluiki'n s'u- 
romoblliūs. Vieta

• ir naktį. . •
883 ‘■"AlBRIDGH STREET 

„ T\ (’ainbriilge, Mttss.

.1

aidam ditnlii .

PIRMININKAS •—Vlncas Zaleckaf, •
81 Mercer St., So. Boston, Malį 

VICĖ-PIRM. — Antanas Rąstelis,
.116 Bowen£t., So. Boston, Nftu*. 

PROT. RAST. — Antanas Macejunsur,——. 
* 450 K 7-tl> St. So. Boston, MaMk
PIN. RAST. — Juozapas Vlnkevičlus,

906 E. B’way, So. Boston, Mass, 
KASIERIŪS — Audrius Zalleckas,

BOT E. 9-tb St.,. So. Boston, Masa. 
MARŠALKA — Aleksandra Jalmokaa, .

.115 Granite S t, So. Boston, Masu,
D. L. K. Keistučio dr*ja laike m?ne> 

inlus susirinkimus kas pirmų. uedBb .
: ienl kiekvieno mPnęsIo po No 694 
VVashington S t., Boston 3Iass. 2:30 po 
olėtų. Ateidami drauge ir naujų bu- 
.Įų su garJĮm at^iveMKĮre prie iiimrų dr» 
Jog prirašyti. ■ . . -

M

•>.

k

’-i
1

t

i Tiil yra toki proga, kokios niekados nebesti kurksi gauti dykai Šį gražy * 
.Sidabro Setų.

’ . Kiekviena mojeris, duktė nr vyras' gali visu, uit gauti, bt\ Jokio cento H 
VLsn, ko mes rolkidmijame,, suįuižUullnkif su įąušų iTablnglles .Iv Dovanų 
prekėmis,nurodytomis musų kataloge, savo draugus; tų kiekvienas gali *1 
padaryti, ne.s prityrimu risul ncvitkiit,. • ■ .

. Jles lurhne tujffltnuriiis tokią 8U 
iliiUvi* Setų, kuriuos norime <1 tiltai■’* 
nl įduoti. Buk pirmutinis savo mlos- ? 
le Ir guiik vienių V<x įan imtina- 
M/1 hiksltlilPiiin toklii dailių ATrfąbro 
AV/ą. Jfrs nnrltne vienute t nu dilo- S 
fū jNognlSuotf,’ IJpUdyk yla. pridėtą 
Imponą ir mojau stųsk Jį mums. - į ? 
KOME SUPPLY COMPANY į į 

Dcpt.785 ” į'-
131 DUane St„ Nmv Ymk, N. Y. U

[Kiekvienas gali gaut dykai 26 kavalką Sidabro® 
Setą. padarytų, iŠ tikro Ilogers Sidabro, auside- & 
- dun:į’lš G, ža'kią, G pellią, G mažą Ir G didelių & 
šaukštą,.. l šaukšto dėl cukraus it-1 nėll.to svies-® 
tU «• ®

JI O .U !■} g P P £ V PO., 
Piept, ĮSI lliiftvo
liepL'itid, .iii liuaiie ^ltviK 

A’IMV YOJIK P IT V 
AMynl‘It man vienų Hidiibm 

. Šėtą IĮYKM. .
V -• ' ■

» 4 < . ». M»‘ ‘ii I M » i »-» k i ».
4

į, 4 V (r • ii • 4 f * * • » > v * * J * *

4f,»■*♦*.« * 1 • 4 I B V » * r i • » * »

Vdtniijį <■ a * •» -fct k * a • * • > * * * i •
t

r

V I

HevENOAte>ęQKt • kukuoja, mažiau negu (kietos 
B ■. anglys, ‘
■ OCiiGteNDCo** tini daugiau anglies, mažiauB pelenų ir mažiau ■
B l^ffcteNDCioMr ilginu tęsia ir negadina pe-|
B - * - čiaus grotų.
B MĄŽI-DIDESNI--DiDELI ;
1 New England Coke
■ UI DEVONSHIRE ST., BOSTON, MASS. 

B . / ? Main 8532 TELEFONAI- : Main 2723

... . i ■ —.i ..

MATULA1ITS IR 
NEŠIACKAS1 * ‘ ' _

Lietuviai 
Siuvėjai

Sįuvain geriau- 
sint Ir miujaii 
slos mados vy
rams drapana“’ 
mtaisom, (Sru
tom ii' mula 
žoni. Kas no
rite tureli ge
tas iv miujau
stos nuulos dra
panas, ateikite 
pas mus po’nu-. 
medų .

*

• t
247 D ST., SO. BOSTON, W

1‘ulešiūui Vaclovo Sarkaus,* kurk so. 
nhitt gyveno Allmiiy. N. Y. iv trii upsi- 
vedė xa kunigo gnšpadlno. Dabar jis 
•randasi Bostone. Norminu Jį matyti 
ir daug svarbių diuykų pąpasakotk 
MntonMdto apicJJ nvmiesti man jeigu 
kils pužįsiu urbti Jis patH'unt xokmi?I» 
nutrašu lai utslaųkltųt uis U. Bromt* 

Avuy, Su. Boston. Mašs,. - (21)

ŠTAI KAME DALYKAS!
‘ ’i ICtul hieš padlrimin tivereųafjį dėl krautuvės, kurios savininkas pusty
to* J langų ptiniarkittoj'n s 19.00 o- kaip žmogus nteiini pirkti,, tai pardavėt 

Jas biriko karštų prakalbi) Ir pitbun S22.011 ilmighŲl kaip tikrai uis 
nverednt’as y ra.vertas. Tuint. (nes rnihivlbųo nielai nesakj'rl o nverkotų

■ mų orderkiLpadiusytį tik už $27JXi‘iv.kum tik ręlfcia. feslktelpla pus: 
•’j :< . v ' MALINIONI8—BARANAUSKAS -

£20 Marrisoit Avct^No, .1 Oneida StM &d floOL, Boaton, Mm
• Tel.Beach 23<K ■

Oftteo valandos: S A. M. iki 5 Ė M. ShbMOmfu SKMLA.Af. iki tP. M.

< • %

Tek Beach 23<K

v.

advokatas
414 Broadway, So. Soste*

Tel. S. B. 0*141. 
Antro* liibos—Viriūj L. P. S~<^t

F, I KAUK AUSI®’

GYVENIMO VIETA :
275 tOVVpLt. AVĖ., KEWTQNVlLLEt M ASŠ. 

Tel. W. Newton 14G3—V.
11 ■ ■ I.IIMM II b It JI -L -5T- . K -

«V. JONO SV. BL. BAžELPEm
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.

- K?*

&

Ilšegzmnlnuoju ūkis, priskiria uki-g 
nlus, kreivas akis lultiesiiiu lr _, in-g 
blljoplškosu (aklose) akyse sie-rą- 
žinų šviesu tinkaiuii ‘laiku. g 
. j. L. Pašakamis, O. D. |

447 ifymdvay, So„ Bostvn, Štr.šs, g

Paieška u savo tčv<i Jono VnHuČhms 
Beninu gyveno vhlcngo.- m. Puoiun 
iš Jinbnrių kahnn, Raseinių ’ap'itat 
Kas Jį žino uv Jis pats, lai rnšo.šluo 
ud vesit: . ..

KAZYS VALINeiUS,' Jurbarkas, 
ujojl galy? No. s, .Ruseinlu ap.-įkr. •

’ . . * <U1
•» ....—.ų...,f. - ..•

Oflso’Tel, : South Boston 3972 IL
Ręski. Tėl.: So. Boston 1912 \V

S, BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Graborius, bulsimui tn- 
jns\ lirai Vlstnte ir Puhlle Nota ns.

‘S43 W. Broad\vay,
Soutii Boston,. Mass,

IlęsiUėnclJu'- 237 D SU Ša Bo-i.ul

DR. A. J. BORMAN
(GŪMAU8KAS)

D A N TT S T A S

PARSIDUODA-NAMAS

10 ruimų Ir stom unt kampo D St.. 
šonu ji leliotai Ir visos pulpom mnupu Įa 
viskas naujai sutaikyta. Ant gceito 
pardavimo tikini $2,^1 KlMisVt <M 
ludūr 8t„ Ša Bituku Miris, <.2£1 ■

Tol. Bročkton 5112—W.
• * ■ t '. . ...

BjSrid •
TOSMainSt, MonteRo, Mm

PIRMININKAS I. L Petranfiksiį
. ' 25fl Gold St, So. Boston, Mass.. 
/tOE-PIRM. — Kazys Ambrozav, •

<92 H. 7-th Stn So. Boston, Man. 
‘ROT. RAST. — Inllus Savickas, ■

* 111 Bmven št, So. Boston, Mani, 
8TN. RAŠTININKAS — J- švagždys,

171 w. 5-th St, So. Boston, Man, . 
KASIERIUS — A. Naudžiutmv,

885 E, Broadvay, S, Bostęp,. ®ūūH, 
MARŠALKA — J.Zaikto, \

t VHnfleld St, So. Bostoū>Ma«k. 
Draugija laiko suFdrlRkinnn kai 
nedSfflenl ktefcrieno ■Sneglč,- 2-rų 
po pietų Iv, Petro parapijom satoj. 4filx 
tį, Barantk 8t, Soufll Bestom Matu,

»

*V. ELZBIETOS DRAUGUOS
HOTFOĖDt OONNEOTICUT *

VALDYBOS ADR18AL

iflišb. Mielnlklenfe, pirmininke,
44 Cedftr St. Hartford, Conn, 

LabtekienA vlce-plrmtalnkė, ■
90 Sheldon Street, Bartford, Uoo£k ' 

K Labtekten?, iždininkę
4-1 Madison St, Hartford, OooB. 

\farljoiin Kntkauskaitė, fln. raštininką
16 Atlantu St, Hartford. Oona . 

it Puudaienė, prot rnšthilnH, •
19 Waleott St, Hartford, Ooim 

ūloa draugijos wirliiHmal teina 
antrą nedėldlenl kiekvieno mMm 
bainytlnėjesalSje, ,

' • * *■ » 
av'mSRo r. k. mjoi

• ®mH BOSTON, MOS.
VALDYBOS ANTEAML

PIRM)0raKA8~- v^ Pau^tttUM, 
u4n Ath st Tel. Ša K 3835—M.

•niSfcMm -X Taraite, *
440 E. 6-th St, sa Boeton, lua 

PROT. Rast. - A. JanuSonte ***,
M. K 

RAŠ’A r K Ki§kt«,
428 II 8-tii St, Sa Boston, IKMfc 

IBDININKAŠ L Mvągldią .
* 111 Bo,wen St, 8a Boeton, Iftifc

TVARKDARIS p,• Ltidtak
39B B Fltth St, So. Bo«toa «BBh 

DRAUGIJOS anraMak relknte — .
. . 806 Broad^ay, «a Bostofe HMl/. 
Ornmnja wnvo mirinkinnM laiko 
iwBMionį kiekvieno mftunto i-«M vtf , 
po plf+ų pmteJoa mitteiA «• * /

i i

k

%

J
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