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D A BBININKA H 
’ ...

ŪTAltNINKAIS, KETVERGAlB IR 
SUBATOMIS.

MfitiiBiB ...>. t.i...,HW

Ulmbežy MistfiRiB . *. <«* .
DARBININKAS

866 Broadway, Boston 27, Mam. . 
Tel. South Iioiton tfžfl.

* *""*1 * "

KgteiMį tori eupraifi, kad jų 
, aukot ir periMventlmra dėt katali

kų epeudoe atuttiprinhfm bu* m<- 
lonranii Dievui ir pačiai Bažny- 

i* žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa- 

1 kol to nesupras visi katalikai, mea 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 

_ kuru ataJiktų .Katalikų Bažnyčioa 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už- > 
daviniu.

. Vyskupas Kiliau.

Orgnnnt Amtrikoi

Symo IMoli&ų Svmtfi
»•

Juo tapo Darbininku
Sąjungoj .

• A

ALGŲ MENKŲMASv

ALBANY, N, Y. — Valstijos 
pramoninis komisijonierius 
Shientag skelbia, kad Nmv' 
Yorko' valstijoj 80,000 moterų 
gauna, algos savaitėj tik -tarp 
$10 ir $12. .Mažos algos yra 
dirbtuvėse saldainių,v popieri-

C '

GAISRAI.

TURĖJO PASISEKIMĄ.

NEMr.YORK~=-ArnalgameL 

tų kooperatyvis bankas, įsteig- 
fas bal.xin..širt metų, pirmą gy
vavimo diena turėjo depozitų 
$483,060, o'po keturiij mėnesių 
jau turėjo depozitų $1,744,772. 
Visi banko resursai išneša $2,-

» ■

~ST. PAUL, Minn..— Ameri
kos farmerių nuostoliai 'nuo : 
gaisrų siekia ‘arti $100,000,000. 
.Amerika tų nuostolių dvigubai 
daugiau, negu Holandijoj.

KUR DAUGIAUSIA 
' AUTOMOBILIŲ.
, r’- " * . • - *

DĖS MOINES, la. — Niekur 
nyrą * djĮek automobilių^ kaip 
f6\vbk valstijoj, -^Tojė valstijo
je automobilių yra 573,000, o 
gyventojų 2,500,000. Todėl 
veik kas ketvirtas žmogus turi 
automobilių. . .

SPROGO AMUNICIJA.

SANTIAGO, ČUi. .— Val
džios dirbtuvėje ištiko eksplio- 
zija ir 19 žmonių sudraskyta į 
šmotus, o 100 žmonių sužeista.

V* »
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KRAUJO KAINA.

■SAN FRANCISCO.— Leoną 
Štandif  ord. leido savo. kraujo 
perleisti į kitus moteries, kūnų 
dėl atgijimo sveikatos. Krau
jo buvo perleista .viena paintė. 
Tečiau moterys nebuvo išahks- 
tb susitarusios dėl kainos. Tai 
dalykas atsidūrė teisman i r 
teismas išrišo, kad reikia už
mokėti $2,495.

? ĮSTŪMĖ Į UGNĮ.

' CONCĮL BLUFFS; Iowa. — 
Vaikų būrys hovijosi apie ug
nį kuri buvo sukurta iš nu
džiūvusių lapų- ir ižkrtių. Vie
nas keturių metų vaikas buvo 
pastumtas ugnin ir jis teip ap
degė, jog. po’ poros dienų mirė. 
Vaiko visas kūnelis taip apde
gė, jog kaikur mėsa iki kaulo 
Imvo išdegus.

RIAUŠĖS TEIKIANT 
PAŠĖLPĄ.

1> » II I !■

TOKIO. —r ūyeno parke bu
vo dalinama 25,000 antklodžių 
nukentėjusioms nuo žemės dre
bėjimo. Bedūlinant kilo riau
šės ir prisėjo šaukti raito's poli
cijos nuraminti minią.

** ■■-■■■„■■■ l-.l i Į I. I l" t ■'

ĮŠOKO Į KROSNĮ.
• .*x ' • \ ,

. s ęiNCINNATl, Ohio. -- Dar 
nebuvo girdėta kad palžudyste 
hūtyj papildoma susideginimu. 
Tąi Rbhert Rtehelt padarė pra- 
„dĮi^ Jis- sumanus nusižudyti 
šoko- į Hepsimjanč.ią ln'oynį^ra- 
kftjtfįų dirbtuvių Jis tbje dhU 

dirbo 30 rblrtųi, Turfcjo 
•SS motas amžiaus. ? t

UTARNINKAS,

KĄ PROHIBICIJA PADARĖ K
(MAHA, N^b. — Cliatf. E. 

Eckerle, javų sandėlių savinin
kas, pareiškė, kad dėl prohibi.- 
c i jos komų kaina nupuolė po 
50c. ant bušelio, o tas skirtu- 
mas nuėjo Į npmšainierių kiše- 
nius.’ ■

’ u

PROHIEICIJOS VYKINI- 
. .MAS. ...

M’ASHJNGTON. — Proiii- 
bieijos biuras skelbia, kad utei- .. < . ’ , * 
nantiems metams kongresas tu
rės skirti $10,000,000 prohibici- 
jaį- vykinti.

-   ~ ' •- i ; *'

DARBAI PAMAŽĖJO.

NEWTON UPPER FALLS, 
Mass. — Saeo-L.oivell dirbtuvė 
pereitų sttbatą atleido150 darbi
ninkų. Pareiškė, kad ne.są dar
bo jiems ir nesą . vilties greit 
turėti daugiau darbų.

PRANEŠIMAS BUS TRUM
PAS, . *

5VASHINGTON. — Prezi
dentas Coolidge jau pabaigė 
rašyti savo pranešimą kongre
sui, ]&r< susirinks .gruodžio 
pradžioje. Pranešimas būsiąs 
trumpas. Nuo to pranešimo y- 
ra spėjama prigulės jo ateitis. 
Savo pranešime jis. s varbiausi a 
p.abriežęš farmėrių, . mokesčių 
te transportacijos reikalus.

IŠLAIDOS PERTEKLIAUS 
DALYKAMS,

• Aprobuota, kad 1920 m. Šūv. 
Valstijose’ ■pertekliaus daly
kams išleista $17,361,000,00(1 
Tuo pat metu mokykloms iš
leista $1,036,000,000. Reiškia 
kuomet vienas doleris ėjo mo
kykloms, tuomet prahangams 
leista $17.

Štai kokiems ir kiek praban- 
gams išleista:
Saldainiams ... .$1,000,000,000 
Tabokai........ 2,111,000,000 
Minkštiems g£ri- . -

marns?... 350i0b0,000
Kvepylains ‘ ir - , \

paųderiams ....
Tėatrąms '.. .. , 4 
Aisicrinuls (Šaltu- 

košėj.........
Pyragelianis .. . 
Pertekliaus vai- 
'. gjai o.. .. . < į. . 5,000,000^00 
Koteliu iri vai- .

•ngyMų.pertekfe ’’ 750^00,000 
PaąiVMihėjunai, ‘ /

: wąrn&mmR,, 3,OW,QpO$O0 
Perteklingi
;! t^oarimki * ■ < 3>W$OO,OO0' 

. L šitą ukūičm wi3*w ifclav
, ’dds .ttntdmobiliam^ mūnšaiH«i.

--»-* •- Jttr • -
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ŽYMIOS PERMAINOS ATS-Įre^oriaits 
tOVYBBJĖIRKONSDi .

LATUOSE.
... i

VVASHINGTONAS, D. C. 
lapkričio 24 d. (LIBKr- Gruo- 
džfo^enT^radzloje YVasliing- 

tono Atstovybės įr New. Yorko 
Konsulato personalai bus žy
miai sumažinti o Čikagoje bus 
atidalytas naujas konsulatas'

Atstovybės personalas, kurįš 
iki šio laiko susidėjo iš devy
nių, atstovo, patarėjo, sek-

; h , *

1 J

/•

b k 
ir kur jero-saygo 
mas iki keturių j 
tbvo, sekretorių 
konsulo ir „ jytern

•U . -1 
sinnažteąm|tsyh 

„taip kad dabėtej 
sonalą sudarys 
sekretoriuj‘^1 
to etatai tjg'i £ 
jų asmenų >4-.kp 
tori aus. • \

$W^tintekų 
Ta/Bumažįna- 

[smęnų hįfr 
generalid- 

k raštininkės.

pu raštininku 
fonsulato per- 
įkonsulas ir 
įgos konsula- 
pidės iš dvie-’ 
kute ir sekrą-

1 v

1
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BERLINA^./— Kanclerio 
Sftresembanno, .valdžia rf^ign^-. 
vo,.'kadangi ji negavo pasitikė
jimo .Reichstagu.. > . ■ . .. p 

TJž išreiškimą pasitikėjimų- 
Stresemaund’ yaldžįai, balsavo 
įtik 155 atstovai,.o prieš pasiti.- 
kėjimą paduotar-230 balsų.

• Keliomis valandomis prieš, 
kabineto rezignayimą, naciona- 
linis Reichšwehro komanduoto- 
jas gen. von Seckt įsakė panai
kinti V okieti jos komuhistų par-- 
tįją ir konfiskuoti jos pinigus.

Jis taipjau- uždraudė, komu
nistams laikyti savo sūsi'.rinki- 
muš ir leisti komunistinius lai- 
1’ * v V* ‘ Ikrascius.

'Vėliau pradėta tvirtinti, kad 
tas paleidimas paliečia taipjau 
nacionalistų ir fašistų organi
zacijas. ’ . ■

Reichstagas labai nustebo iš
girdęs tokį gen. von Seeckt į- 
sakymą. Ypač komunistai su
judo' ir sukėlė didelį triukšmą 
prieš tokį generolo ūmų ir aš
trų patvarkymą.

Komunistų organizacijos bu
vo gerai suorganizuotos ir ge
rtu aprūpintos, pinigais. Poli
cija susekė didelį ginklų san
dėlį ir konfiskayo. 1,000 šautu
vų ir revolverių. Tie ginklai 
priklausė komunistams ir lai
komi sukilimui. . i

—>

iiONDON.

(dajjai’ yrd'- Anglijoje /.pakvietė; 
Vokietijosl gem von LbttoAv. 
Vorbebk ■% •kalėdini L .hankmtą.1 > - i J . ’ *
Gen. Von. Lėttdftv Vorbeclc* bu
vo yadu vokiečių Afrikos Jęolo- 
nijį jėgų ir prieą jį gen. 
Smuts kariavo. ■ Vokiečių gen. 
Vorbeek pakvietimą priėmė. .

MŪS V FINANSAI.

Seimo atstovas d-ras. Stepo- 
navičins praneša įdomias ži
nias apie mūsų finansus (.pini
gus), pramonę,- prekybų.,

Lietuva, pasirodo besanti 
gan turtinga šalis, ką pripažįs- 
ta’ir anglai. Lietuva dabar tu-, 

m^a-u buvo prie rusų Lietuvoj. 
Sielos turi.: Anglija 300 dol., 

Prancūzija 200 dol., Lietuva 29 
litus ant žmogaus. Beto Lietu
va turi aukso valiutų.

Kaip yra sumanius Lietuva 
‘savo- ūkį kelt '1924. metais ? Že? a _ *
mes Ūkiui gėrint, 2 e 1 e v a - 
toriu stato, 167 g r ū d ų 
v a 1 o. m u s, punktus taiso, ke
liolika pieniniijsir I i n ų' a p - 
į d i r b i m o punktų. Vaš- 
įuose.‘steigia, gabena sėklas,

; gyvulius, yteot už T 
mik-IttnjZ Mamj ų. 8

į e-1^EAPYKAN^ADfcNG^
piliAr y KAK -TĄ įįrų pdfc ženuirij|;(fel§Wj ir 1M• r

’>

i> BADO RIAUŠĖSE. .:
____ . ■ •. t

ĖSSĖN:—Francūzų pagrob
tose vokiečių žemėse paškutL 
nėse maisto riaušėse žuvo 16 
žmonių, sužeista 47^žmonių.

•>»•*« *■•••>*•• i&O*:** *•«••■*•«■■*£***■*•**■•••*•••  «•/»••• »«»•••••.

Lietuvoj jau veikia 4 pieni
nės. Nuo š. m. lapkričio5 1 d. 
pradės veikti dar 9. . Naumies
čio pieninė jau išvežė Londo
nan (Ariglijon) 80. centnerių 
sūrio. ' ' .

•4

' Valdininkų pas ums yra iŠ y i- 
sc? 20,883 žmonės. Jų tarpe yra 
17,991 nuoiarini's tarnautojas, 
7,275 laisvai samdomi, be kate
gorijų ir 591 laisvai samdomas 
kategorijos tarnautojas. Gir
dėt, kad jų skaičius bus maži
namas.. . Verčiau mažiau žmo
nių su geresniu išsilavinimu ir 
su- didesniu, apmokėjimu, ne 
daug niekam netikusių.

- • • r - . *

A K

'. 750,000,000
•800,000,000

.4
•250,000,000
350,000,000

APDRAUDĖ MINISTERĮ.
*• '-■■ ' ' A’* z V * ' -

ROCHESTKR, N, II — Bap
tistu parapija apdraudė savo/ 
dvasios* vadą-ministerį ant 
$100,000. Jei inini storis mirtų, 
tai parapija’ vienu karte ^au
tų $1.00,0001 O jei' ji s būtų su- 
Iteishis taip kad negalėtų eiti 
savo pareigų* tai parapija.giuu 
tų >po“ $3,000kasmet iki tą sti
rna bus išmokėta, u

l * » »

•V

PIRMA VIESUI, A.

; / LAcdNlA; N. 
pmmitM vigtiiU jau
£rihni$ncolio glltund. ‘ '

■ -■A-/ ■

iidsfiti XĮ mil. 1 '■1 Beto skiriama 
•fe;inil! litų-'-ū'k i’O'' b a-ndv# 
Ir’. H y p o t e k d^ - banko; 
kritrė' školins: firmas trioboins 
statyt, mašinoms, trąšoms 
pirkt,- skolins. nM‘'G—5ūnetų 
inetų nedidelių palūkanų. Hy- 
potekos bankan galima bus už - 
štatyt žemė ir namus, perkant 
žemę ik nainub statant mieste. 
Užtat biudžetas *1924 siekia 21 
m ii litų. Naujij metalinių pi
nigų nukdls' už 2 mil. litų.

Mūšų ūkio eksportas taipogi 
padidėjo sulyginant su 1922 m. 
Seinerių ant 178 nuoš., linų 83 
nuoš., pašaro, 322 nuoš:. javų 
24 nuoš., kiaušinių 13 nnoŠ., 
gyvulių 9 nuoš.

Įvežto turto iš svetur už 
'73’517,000 1. Išvežta už 63 mik 
L, bet išvežta mašinų, trąšų rei
kalingų daiktų. Trąšų įvežta 
1000 vagonų. Mokesni ai nuo žie
mės nutarta Seime imt po 9 li
tus nuo hektard pirmos, rūšies-, 
5 l. •—•litus., 2,5 I. III tušų, 

: Į J50 _, iv rūš, * Užtat nuo* Nau^ 
jų Metų b u s p a n a i k i n - 
tos s t o i k o š, nereikės 
naujų mokesnių mokėt Savival
dybėms. Valsčių savivaldybės 
ginus 10 nuošN žemės mokesnių, 
apskrities 50 nuoš. Prekybos ir 
Pramonės įshiigos turės, • iš
pirkt patęiitus,* kas 3 mėnes’uti 
miokef nuo apyvartos 'W*$ale 
metų nuo pelno nuoš.
... Akdžes iš monopolio degti
nei pivrdavinėti tikimasi gaut 
36 mil. litų.,Dabar spirito pirk
ta Olandijoje, nes ften gauta 
po 10 centų už L tuo tarpu mū- 
sipbravaminkui reikalauja 40 
centų už L Muitai nuodugniai . 
■pertvarkytu be muito įvežama

ŠV. KAZIMIEU O. DRAUGIJOS 

SKYRIAMS IR METINIAMS

- NARIAMS;.
- ’ \ ..... A “ 1

Šiuomi, širdingiausirti prašau vi
sų gerb. kunigų, klebonų sušauk-; 
ti spaudos reikalu, susirinkimus ir 
paraginti metinius narius atnuut 
jinti savo mokesčius 1924 m. -'Tai? 
pogi maliniai prašau gbrb\kl®bo*L, v 
nį ir akylių Valdybų, prie Jrięk* mdti lųųŠinos, trųšos, kiti div 
vieneiprogorparaginti-.žmųaM ra? lykai apdedmui. mm 5 nuoš. 
Bytia į. šv. Ėtrimiera Draugijų ir iki #1 iniC (lUmviai) .

rųažlųte Įų.
sptudai Į^tujU. ų , * y ; ' 

8u bilU p4Wusbwfei ■ * ū
f r 1 ‘ ♦*
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KATALIKU PASAULIS
r~.............. -|—i-i.i.i. i j. .į- \

KATALIKYBĖ STIPRĖJA.
.- ...

susis mintyto jas ir rašytojas 
Ililaire Belloc, lajlcydamas pra
kalbą Lancansliirę ’c, pareiškė, 
kad dabar apskritai Imant ka- 
lalikybė stiprėja. Dėl karo ka- 
talikybe. neimkeiitojo, o prieš-*

gins, Pravoslavi ja Rusijoj ga
vo tokį smūgį,'nuo kurio jįne- 
atsipeikes, Vokietijoj protes
tantizmas gavo mirtiną žaizdą, 
Vokietijoj katalikiškos dalys 
laikosi tvarkos, o tuo tarpu pro
testantiškos ant revoliucijos 
kranto' randasi. ' Katalikybė, 
anot Belloc’o, sustiprėjo ir Bel
gijoj, Italijoj ir Franeijoj.

■ ■
DIDVYRIŠKAI ŽUVO.

— »

mažinta 40 nuoš. ir beliks apie 
12,000, užtat bus parinkti spe4 
eialisfaiir -bus-gerkut-žipmokmr 
liti. Seiliaus vai d i n i ūkams bu
vo. mokama 48 mil, litų, dabar 
užteko 30 nul.

Provincijoje visos, apskričio 
vald. įstaigos tilps vienuose na- 
urnose^ vienoje jn^^j^kur 

stalai. Tf 

sus prižiūrės apskrities- virši
ninkas. Jis bus draug apskri
čio tarybos pirmininkas, skiria
mas Centralines valdžios ir pre
zidento tvirtinamas.

Pramonė ir preky- 
b a irgi plėtojas, bet tuotarpu 
didesnioji Vailokaičių šaldykla 
baigiama • statyt Aleksote' 
pjaus'ir šaldys kasdien: 300 ra- 
gųočių, 400kTaulių, 2000 žąsų: 
Jie eksportuos viską į "Angliją. 
Oyyaliai pabrangs^ jų ąugini- 
mhs įpsimokės.. Buv. šmuttb 

' dabar VajlokžtiČių *. fabtikttk; 
'pSMk diriati ■ t A n
;ALn a s. Tie ‘patys Vaįlokai

*t-' ‘ l -• • f 1* j •, Tf* 1 TV’rtl OTM <1«_« iVttTFA • TM.rrtk

ha. cukriniu runkulių ttes Vil- 
kaviškiu, jie siunčiama-Vokįę^ 

rjtijdn vienan fabrikan. iš ten .g’, 
už kėletoš mėnesių gausiinklO 
vagomj. savojo cukraus-. Paskui- 
bus paštatyti cukro fabrikai- 
Lietuvoje. • « ’

Taip tatai' krikščionių, deiuo 
kratų valdoma Lietuva aiškiai 
ir dideliais . žingsniais žengia 
pirmyn,- jos ūkis eina, gėry n.’ 
Tani padeda labai daug kri
kščionių suorgnizuotas kapita 
las, vp.-Ūkio'banke ir preky
bos ir pramonės (M. Yčo ban
ke). Litų apyvartoje yra 5G.su 
puse milijonų.

Taigi visi socialistų 
tai, kad krikščionys veda Lie 
turų prapultin neturi jokio pa
mato. Lietuva dar' greičiaus 
tutsytūs, kad . atstatymo’ darbo 
netrukdytų socialistai su bolše
vikais ir jų pakalikais valstiv- 
etais-liaudininkais.

' iV- * v smeiz

t 
■Y

r

IpAMžiM—ęrwęijos..kft- 
dalilųy’rašytbjas ir- mmty^ia# 
Lsptisįį - ^Ic^Sfijoų.-
..ptotrf’esoriu^ 
žuvų. }k*tSikdapw^-.-pageibą

A

NAUJI. DVARAI DALINAMI

Alytaus apskr. Sobollškių 
dvaras, Antnemunio valsčiuje; 
Biržų-—Pasvalio apskr. — Gul
binų dvaras, Pabiržės v., Le- 
mėnų dv., Saločių v., -Nemunė
lio—Radviliškio, (1Ii audH i ų.
Sleideriškių, Naradaros, (lerui- 

M art i kimų ’dvii.rak 
Saločių 
— Ivo- 

.Pa 
Ma-

A 
ŽL

Rokiškio apskr, - --

tiškio ir L
Balt. —- Pamušos d v., 
v.
ti'

Mariampolės apskr. — 
kio dy.,. (Indelių-.11 vM 

įjjnužių dv„ l dubavo vų 
žeikių apskv Kivillti dv. 
Akmenės v.,' Dautarų dv.t 
diltių v.;
Suveizdžių pallvaikmų to aplj 
vaiko žemė prie vandens malu 
no, Kupriškių vienkiemis ir M i- 
.kali^kių kaunu teisėmis naudo
jamoji žemė., ; Panemutiio v,ą 
I3binų upskvy—Palaždijų palik? 
ir Ąvižaueų dvv Lazdijų-‘Ą*į 
Siaųitų* upakr. — mtirdtin —' 
fe
šių Rnškft **< Ji^ditičin ‘ d v,.

V

gelbėdamas gavo kulką-kakton- 
teužpbrps valandų narė. Tu
rėjo 40*nu ainziatisy 
rėjo S vaikus,' bet neatboja pa- w 
rojaus, ir ėjdjeįkti pagelbės su-/ 
žeistam. ' • .. J

7 >

Plungės r.; Vilkaviškio apškn 
— Karai—Kreslio niajorinis 
dvaias, Gajevonio valsčiuje, .

* - - - ■ l

Panaikinamas išvežamasis 
muitas už sekančias išvežamus, 
iš Lietuvos prekes: moliu išdir- 
liiiiai. daržovės, vaisiai,mė

sa ir jos išdirbiniai, gy-yuliau 
javai, miltai; Už išvežamas.iš 
Lietuvos sėmemj išspaiidas(ka- 
očius) pakeičiama muito.rink- 
•iava vietin 3 litų tik 2 L už. 100 
Įilogramų; * ’ -

(Kauno “Vienybė”) ■ •

SMETONA KALES DU .

v MĖNESIU.

Lietuvos huvųsis pirtinitims 
prezidentas A. Smetona, Lietu
vos • Respublikos universiteto 
pro t’eso rius, * ‘ Va iro *f rtnhVkte- 
rlūs Kaimo komendanto nota-' 
rimu nubaustas dviem tūkstan
čiais (2.000) litų, arba dviem 
mėnesiams arešto. Tą bausmę 
paskyrė.-už melagingų.ir vi
suomenę erzinančių, žinių pla- 
lĮĮtiinų. Kadangi A. Šmoto* 
na. neužmokėjo bausmės, tai jis 
apo įkalintas. < , .

• Vi ■ ' i .I.HĮ.1I Įafg 'V
lĮTREMTAS j VARNIUS.

. Kauno mieste Įr apskrities 
komendantas majoras Vladas 
Itažiileyičius lupk J d. ištrenk 

tas visam karo stovio metui i 
Varnius už višum
hipnų ir .keliantį npųtiritikėjinĮų

• •_• * ' k- ‘ - |^ymū^ti.wšištatynį.^Tos.
fe&ntųsės <įy4 liinkuvnš^y.T kįiteh<psitęiškė “Vųitb' minu 
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kurių: 
dalyse.

. , Eidami prie savų išve "ų, hižcitūosini š'Lietuvčs žinių” (p,
V, StommąĮ straipsnio; g? y, jų padarytas išvadas:

- “O kad mūsų dvr • akija girdėtų, ką už akių apie juos 
' ■liaudis kalbu; kaip lirudyje puolė jų autoritetas; kaip jau 

’ dabar nebegerbiama ir nebemylima sutono ir jos vilkėtdjų,
■ ' - manau, kad daugelis Ū jų apie Tėvynės ateitį rimtai užsi- 

mąstytų. Susirūpintų ateitimi.ir likimu tos Tėvynės, ku
rios ;dėliai dauguma iš įų, manau, ię pametė«sav<x tiesi ogi- 
neš pareigas ir tikrąjį kelių, gal įr įmosirdž.iai tikčdamų.

' jog ten jie reikalingesni, neg čia. 'Bet aš skaitau, jog, taip 
' manydami, jie skaudžiai klysta.' Politikoj yra, kąs gali 

juos pakeisti, bet kas juos pakeis dvasinės žmonių vadovy- 
. - ^eą pareigose ? .Ūla jau nėra kas juos pakeičia ,. . jei bent 

, komunistai! •. ;
. .A - ua-Įj. pametusius-tą, kūiii jie yra iškilmingai .pri

siekę; . tą, pr ie ko- jie ruošęs!, — juos, bėgančius iš savo vie- 
' tų, norisi sustabdyti, kaip kitados Kristus tokiose pat ap- 
v Mcybėše,- kurios taip puikiai išdėstytos’Senkevičiaus vei: 
3 kale 4Qūq vadis P sustabdė jų-pirmtakūną šv. Petrą. Juk 

baisu, kad kartais busimasis istorikas, rašydamas- Lietu
vos istoriją, nepažymėtu, jog ‘ .^.Lietuvos valstybės at- 

■. statymo metu labai buvo nupuolusi tautos dora tiktai ačiū 
■ dvasiški jai, nes jos tarpe buvo -daug kunigų, bet maža ga-

■ nytojų.’ ” ■ ' . •
c * ’ . .* r

AR EITI KUNIGAMS POLITIKON? '

JĮ šį klausimą žvelgiame pasauliečio kataliko akimis, tad 
savo .nuomone neatstovaujame kunigijos. Mums čia rūpi abet

> nojĮ visos katalikybės gerovė. Nes nuo jos daug>priklausys šių: 
laiką kultūros likimas, tautų stiprybė ir ju įmryba.

~ Lyginant religijos ir politikos darbus^, pirmasis, , be abe

jonių, yra aukštesnės srytieš, garbingesnis ųž antrąjį. Bet tarp 
'abiejų esti tanĮdai gana ankštų sąryšių: pavyzdžiui, religija ir 
mokykla. Arliks religija mokykloje ar ne tai labiausia pri
klausys nuo to, kokių pažvalgų žmonės paklius į Seimą ar par
lamentą. Tad rinkimais į Seimą negali nesiinterėsuotį joks su
sipratęs katalikas, tuo labiau kunigas. Jeigu nebūtų šaly to- 

f Irios partijos, kuri kėsinasi iŠ mokyklų religiją išmesti ir tikė
jimą 13 žmonių atimti, tai tuomet nebūtų reikalo nei kunigams 
poltikos dalykais rūpinties, gal nereiktų nei katalikiškų'parti
jų, Bet dabar Lietuvoje mes ką-kitą matome: komunistų, so* 

£7 . (MaLdėniokratų ir Ijiudininkų gana žymios partijos įrašė savo: 
prdgrambsna antikatalikišką pasaulėžvalgą, t. y. religijos iš mo
kyklų išmetimą, šitą pasaulėžvalgą laisvamanija taiko ne' vien 
san/bet ir katalikamš (ypač, jų vaikams, kurie Lietuvoje su- 

Adaro Šiokią-tokių daugumą. Tuo būdu laisvamaniai šaukia po
litikos kovon ne vien,pasauliečius katalikas, bet ir jų kunigus.

- Bet kai jie (laisvamaniai) pamate, kad jiems persunku VISUS 
KATALIKUS iš karto pergalėti, tai jie nusprendė kad . reikia 
jūos SUSKALDYTI į pasauliečius ir Į dvasiškius. Tuo tarpu 
Išimmaniarns būtų patogu kunigus užrakinti bažnyčiose ir kle- 

“bonijose, kad jie negalėtų pribūti į pagelbą kovojantiems pa- 
sauliečiąms^ Ir šis žygis laisvamaniams nepasisekė,^ tad jie da
barbando dar vieną “išradimą”jie įkalbinėja pasauliečius 
katultas nepriimti savą kunigų talkon, nes, girdi; ir pačiai 
katalikybei bus naudingiau, jei kunigai politikon nesikiš. Kaip
gi į tai reaguoja mūsų pasauliečiai? Iš trijų krikščioniškųjų 
LietUyos partijų, tik viena “Lietuvos Darbo Federacija” prisi
laikonerašyto^ taisyklės-tradicijos: nerinkti kunigų nei Sei- 

I ūei Centro Koinitetan. Kitos-gį dvi, krikščionys demo-
.K - kratai ir ūkininkų sąjunga galia plačiai naudojasi jivasiškijos 
> aimdsębfoinkavimu ir visokeriopa parama. Senoje pasauliečių 
| inteligentų kartoje katalikų yra apie 1Ū nuošimčių. Didėlį im 
f teligentų dauguma yra arba indiferentai^rba katalikybės prie- 
r iirdnkai, 'Gi jaunieji inteligentai (ne Rusijos mokyklų garniu- 
į 4. j ti) dūugimioje yra katalikai. Ąitą faktą laisvamanija. gerai su- 
į pranta, Užtai ji labarir^ skubinasi ŠIANDIEN katalikus..su*- 
į ekaldyti ir jų'patogus sutupianti, nesmulkiai numap, kad 
į RYTOJ, iii jaunosios katalikų paieges subręs ir' stos• savųjų 
t kovotojų eilėsna, laisvamanių pergales saulė visiškai užtems.

Tad vijai suprantamu laisvamanių pesimųnuMĮ, paniurę* ūpas,
■ - 'v “
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desperatiškas keiksmas jų mitinguose ir spaudoje, atkakli ir la
jai skubi agitacija prieš katalikybę: viša tai yra gyvyble, 
sėt gal būt nepertoHmog mirties ženklai. Matyti, kad, bent 
dalinai, piktybė pati save suėda.

Pilnai sutinkame su “L. žiniomis”’ kad ląisvamaniuota 
liaudis nemyli kunigų ir keikia juos, vienok muins, pasaulįp? 
ėiama-bsteligentams, laimi yra pravartus dva*iikįjos saĄtabi- 
nipkavimask^P politikoje, taip ir plačiame visuomenė* gy
venime. Kas. turį apetito keikto, lai išsikeikia, gal lengviau 
bus jų laisvamaniškoms Širdelėms . Mes-gi kovokime ir gin- 
kimės sudarydami bendrą neperlaųžiamą- frontą. Įnirtęs’, at
kaklus priešas užpuolė mus mūsų namuose. Nesame bailiai. 
Kovą priimame. Kol pasauliečių katalikų inteligentų dar ne
daug, tai mes prašysime ir dvasiškių papildyti mūsųeto poli
tikoje, atsimokėdami jiems savo talka dvasiniuose darbuose: 
šviesdami ir auklėdami liaudį, mokindanų ją taikinti tiekos ir 
doros principus kasdieniniame gyvenime.* Ateis laikas, kada 
pasauliėčių inteligentų turėsime dešimtis tūkstančių. Tuomet 
mes ir be dvasiškių paramos lengvai apsidirbsime su religijos 
priešais, tuomet galėsime kunigus paliuosuoti iš politikos dar-, 
bo ir palikti juos vien kilniam dvasiniam triūsui. Dabar-gi dar 
nelaikąs dvasiškiams iš politikos šalinties. Kovokime prieš blo- 
įą visuose gyvenimo frontuose bendromis paiegomiš, kad gale-, 
tume bendrai ir džiaugties kultūrinės pergalės vaisiais, i

' BET../, JEIGU LAISVAMANIAI RIMTAI * 

SUSIMĄSTĖ

nigijos darbą vaisingesnių padaryti,. tai jie gali atlikti pakeis
dami, savo taktiką,. būtent: iš peštukų-laisvamanių jie turėtų 
pavirsti džentelmenais-laisvamaniais. Jų socialė psikologija 
mums gerai pažįstama : jiems rupi kad religijos dogmos jų “ne
varžytų,” kad būtų laisvas divorsas ir laisvoji meile, kad ga
lėtų jie džiaugties visais laisvamaniškais gyvenimo “patogu
mais.” Gerai, likite'sau laisvamaniais, tik neverskite kad ir 
kiti- tokiais taptų. .Juk žinote, kad katalikai prievartas nepar 
kęs nors ir mažumo jo būdami, Tad jei rimtai žiorite tautai ge
ra padaryti, kunigus iš politikos ištraukti ir . žmonių dorą pa
kelti,. tai išbraukite iš savdprogramų reikalavimą išmesti iš 
mokyklos religiją ir sustabdykite priesreliginę agitaciją minio
se. Jūs juk galėtumėt virsti džentelmenais p. M. YČo typoi^ū- 
lamį nekatalikais prieš katalikybę nekovotumėte Įgykite tiek 
mandagumo, ir žmoniškumo,, kiek jo parodo kūikuriežydai iš
kilmingai sutikdami mūsų vyskupus, tuomet kai mūsų, tamsūs 
bernai neva “streikuoja. ” Jei žydai kartais jums pataria ka
talikų dvasiškij.ą pašiepti, tai jie daro kad gavus pasijuokti iš 
jūsų naivumo ir neišmanymo.

Tiesa, keletds kunigų politikos \ užkandusių neįstengė jos 
suvirškinti ir. patvirko. Bet nėra jokių įrodymų, kad jie būt 
aepatvirkę ir bažnytinį darbą dirbdami, nes zjie buvo paliesti 
praktiškosios laisvamanybės dujų. Silpnesni būdai (karakte- 
riai) ir į kunigus patekę kartais pasiduoda laisvamaniškai gy- 
venimo/praktikai. Laisvamaniai VIEŠAI juos bara, vienok 
ŠIRDŽIŲ GILUMOJ džiaugiasi jų laisvamaniškais darbais.

Kelios išimtys neatmaino pačios taisyklės: kad kunigai 
gali būti (ir yra) politikoje labai naudingi ir gali ten dirbdami 
neprašižengti savo pašaukimo idealui^ Kūn. J. Dobužis penkis 
metus išbuvęs Europos politikos sūkury sugrįžo parapiįon to
kiu kokiu yra buvęs prieš savo politinės karjeros pradžią, t. 
y. kunigiškiausiu kunigu, kurs su dideliu smagumu vėl pasi
nėrė-į grynai bažnytinį, savo parapijos (Jdažeikių) gyvenimą. 
Kun. M. Krupavičius, švarus ir nuoširdus politikas, Lietuvos 
istorijoj liks neišdildomas vyras, kurio neišblaškoma energija 
suofganizavo šimtus tūkstančių piliečių ir traukią TėvynasMat- 
ban. Jei ne kun. Krupavičius, tai mūsų politikoj būtų daug 
daugiau kaoso ir anarkijoš ir kas-žin ar būtume atsilaikę prieš 
Rytų barbarus. Kun. prof. VI. Jurgutis yra neužmainomas kai
po Lietuvos Banko valdytojas, v Jo plati erudicija, gilus vals
tybinio ūkio pažinimas, jo nepaprastas akkuratingumas ir tei
singumas laiko litus visoje aukštybėje’ir tuo būdu stato Lietu
vą geriausia finansus sutvarkiusiu valstybių tarpam Reiškia, 
politikos Viršūnėsna atsidūrę kunigai atlieka tikrai garbingus 
darbus, kurie išaukština mūšų.Tėvynės vardą.

O kad dvasiškiai užsiimk mokslu ir poezja, • tai tas kaip tik 
supuola su jų pašaukimo idealu. Nieko nėra gražesnio ir kil
nesnio, kaip kunigas mokslininkas ir poetas. Tai yra me tik 
kryvis; bet ir žynis bei vaidyla, siekiąs dieviškosios išminties 
gelmių ir apgiedąs didžius Viešpaties darbūs. ‘

LAISVĄMANIJA KALTINA TIK. VIENĄ LUOMĄ.' 
. ■ * fc • ’ .
Ųž visus Tautos nepasisekimus ar valstybės klaidas laiava- 

manija daugiausia kaltina tik kunigus bei veiklesnius katali
kus.. Menkų galvų, dar menkesnės valios laisvamaniukai ne. 
išgali aprėpti plačiųjų Tautos problemų. Visą kavo j ‘karžygiš- 
kumą’ ’ jie nukreipia tik prieš katalikus ir jųdvasiškiją. Tarsi 
kurmio akimis, * jie neįžiūri šių laikų katastrofos platybių, jie 
nemato, kad klaidų ir nesąžiniškumų daro ne vienas kurie luo
mas,. bet visi: gydytojai, advokatai,. teisėjai, kunigai,-moky
tojai, valdininkai ir pavaldiniai, tūrtūoliarir beturčiai. Fa
natiški; siaurų nešvarumiš pamėgę |ių Uikų laisvamaniukai 
neįstengia suprasti plačiųjų •kultūrinių problemų, nenuvokia 
tautines didybės kelių. Lig ilgam laikui užsukti gramafoųai, 
jie nuolat ir be sustojimo kartoja savo demagoginį ir keiksimu- 
gą nusistatymą. Vieton to, kad kėlūs visų tautos sluogsnių bei 
luomų dorą ir šviesą, jie pamėgo pasiipiaudimo amatą: Špiau- 
dosi tarpe savęs, apspiaūdo ir tuos kurių jiė visai nepažįsta. 

■ Jei mūšų laisvamanija būtų protinga, tai 41 mestų savo žioplą 
kovą prieš religiją ir jos atstovus — dvasiškius. . Jį galėtų juk 
susirasti naudingesnio tautai darbcų kultūrinio darbo. Tuomet 
jie gal ir išvengtų istorijos tei/mo, gal nesėdėtų piktadarių ir 

žadytĄjąked^e. .

s 
na* įsikuria ant savo ploto. Su 
savininku jie jokio reikalo ne
turi, w tuo* reikalu^ atlieka 
už jį draugija. Viskas taip 
tvarkoma, kad .tie nuonrinin- / 
kai galėtu su ląikti ■<— prieina* 
inomis sąlygomis — patapti 
savinmMš, išsimokėti, 

Koopeintyvio Kredito Sąjun
ga netik pinigus skolina ūki
ninku kooperatyvams, bet duo
da ir mokslinėj pagelbos* agro*, 
nomai, inžinieriai ir kitokie ~ 
spebijalistai, pareikalavus, duo- 

‘ ia-patarinių apie ūkio vedimu 
ir šiaip jau apie kooperacijos 
reikalus. : , >

Vokietija. Po Anglijai—»Vo- 
kietija beabejo'- ikzlinia pirmą 
vietą kooperacijos ,judėjime. 
KoopeiJačijpš^pajeg^eiar-pasi--— 
laiške ypač pastaraisiais lai
kais,. kada politinesJ^konomi-’ 
nes ir socijales katastrofos ruo
šiasi. paversti viską į griųvė%. 
sius; kooperacija pasirodė di- . 
džiausią žmonių gelbėtoja, 1922

pramonę (net 724 pramonės į- 
staigos priklauso^ ‘ Wukopšpll- 

kai”), apšvietę., instruktavi
mą. 1922-ais metais sąjunga 
pardavė už 2,431,000 aukso rub 
lių, gi per pirmus tris menesius 
1923 m.— už .1,545,000 aukso 
rublių. ■

- “ Vukopspilka” veikia išvien 
su Maskvos t&€fentra-Sojuzufp

* e

Vengrija. Čia kooperacijos- 
judėjimas jau gana senafe ir 
stipras: sausio nu 1923' m. Gent- 
ralūSįjunga •<‘i’Hangya’’ap- 
vaikieiojo Budapešte 25-ių me
tų savo veikimo sukaktuves. 
•Prieš karą “Daugy a” jau bu
vo inkarus! 3,300 koop. draugi
jų. Versalio sutartis atplėšė 
1327 dratigijas. Tečiau sąjim-

į draugiją ir 800,000 narių, ku
rie su savo šeimynomis sudaro 
puse visos- Vengrijos gyvento
jų. 1922-ais metais “Hangya’ ’ 
inkare savo urminių^ sandėlius, 
kurie varo dideli bizni z 

į Gėgužes mes. šių 1923 m.' ki-
• . M.

ta vengrų kooųėratyvė sąjun
ga taip pat apvaikščiojo 25-ių 
'pietų sukaktuves: tai Centrtflę 
Koaperaty vio KrediWSąjunga,’ 
kurią sudaro- daugiausiai Ven
grijos ūkininkai. . Kaip svarbi 
buvo toji kredito sąjunga — tai 
pasirodė pilnoje aiškumojg tik 
po karo,. Šalis priėmė Žemės Re- 
ifoimą, (panašią kaip Lietuvo
je). Iš ko naujakuriai |usiku^s 
ūkius ? Iš ko jie pirks. žemes, 
rad nei karvei, nef arkliui nė
ra “iš - ko įsigyti t Kapitalistb 
iiiai bankai neskolina, nes tm 
tik spekuliacijomis verčiasi, 
(panašiai kaip Lietuvoje). Kre
dito Sąjunga čia ateina su pa- 
gelba, Ji . duoda naujakuriams 
paskolos pigiais nuošimčiais 
dvejopu būdu: tiems, kurie tu
ri Įdek savo pinigų, ji paskoli
na, kad galėtų nusipirkti ir į- 
sitaisyti savo ūkį; gi tuos, ku
rie nieko, neturi ji ragina ir pa
deda susidėti į kooperaciją. To
ji kooperatyve žemdirbį drau
gija išnomudja didelį plotą že
mės ir savininkui (pavieniam, 
ar valstijai) moka metinę nuo
mą. Kooperacija gauna pigio' 
mis sąlygomis kapitalo iš Kre
dito Kooperat^vės Sąjungos — 
tiek, kiek reikia nariams pasi
statyti trobas, nusipirkti gy
vulius, sėklas ir padargus. 
Žemdirbiai kooperatoriai pasi
dalina žemę plotais ir'kiekvie-

? — Tai viena iš to
liausia nužengusių šalių ^ko
operacijos dirvoje. \

Suomijoj gyvuoja dvi' Cent- 
ralės Kooperatyvų Sąjungos: 
“Keskiiskunta” (S, O. K.) ir 
“Keskusiiita” (K. K,j

Pirmoji (S. O. K.) jau suvir
simi ^0 metų taip inkurta. 
Prie jos priguli 470 draugijų su 
1,708 krautuvėmis. x Pereitais 
metais pardavė prekių už 416,.- 
519,251 markę. Toji sąjunga' 
turisavodegtukų, šepečių, 
konservų, vokų p* kitokių fafr* 
fikų; turi savo tartokus, malū- 
nus, skerdyklas-ir t. t. Iš vi
so padirbo prekių 1922 m. savo 
dirbtuvėse už 34,847,769 mar
kes; laiko ofisus -ir • svetur t

Janeiro, New •Yorke, Londo- 
:ne. . '

• Antroji sąjunga. (K. K.), in- 
: knita tik 7 metai Atgal; turi 
.3,141 draugiją su 160,846 na
riais/ Ji -apyvartos ‘turėjo pe
reitais metais 318;4.01,41Ūmar
kių. •• . '

Suomiiį degtukų fabriką 
(nuosavybė0. KĄ garsi .vi
same' pasaulyje. ‘ Kad ją nūkO- 
voti švedai fabrikantai išpirko 
mažne visas kitas suomių deg
tukų fabrikas, norėjo nupirkti, 
arba bent suvaržyti- ir tą ko- 

: operatorių fabriką. Bet ši ne
pasidavė ir Idbai sėkmingai ple
čia savo, biznį. .. -

:Suomiai tobuliausiai •‘išvystė 
kooperatyve? ap.drau.dos veiki/ 
,,mą. . (• '

Jų “Ugnies Apdraudos Drau
gija” “Tulenvare,” įsteigta 
dar 1909 mejais, turi kapitalo 

■I-O milijonų nmrkių, apdraudų 
sunia — 294;096,'262. I

■ 1918 m.. suomiai kooperato-
ę ___

riai įsteigė naują Apdr. Drau
giją, t. v. “Pensijų Įstaigą” 
“ Elonvara.” Moka pašalpas 
ligoje, nelaiminguose atsitiki
muose, laidotuvėms, susižeidus, 
■iiašlėms ir našlaičiams, senat
vėje. Seneliams moka pensi
jas, sulaukus — vyrams 62 m., 
moterims 57-ių,hietų. Pensijos 
didumas — 60 nuoš. gautosios 
algos. Tiek pat moka moty- 
noms po kūdikio per 8 savaites. 
Laidotuvėms moka mm 1000 
iki 3000 markių. Našlės gauna 
■pusę veliottiies’algos ir'kiekvie
nam vaikui (iki 18 metų am
žiaus) —10 nuoš. tos algos. Už 

. tjj Apdraudą nariai moka 12 
nuoš, savo algos. Pusę Užmo
ka kooperatyve draugi ja •. prie 
•kurios priguli ir per kurią apsi
draudžia, kitą pusę, arba 6 
nuos. moka pats narys. Pabai
goj 1922 m, prie • ‘Elonvara” 
prigulėjo" 171 draugija sų 901 
nariu išviso-. “Elonvara” tu
ri jau, kapitalo 3,000,000 niar^ 
kių.”. -■

* »

Dabar naujai steįgjama “Gy
vybės Apdraudos Draugija” 
“Folija.” ,

Ukraina. Kooperaęi jos judė
jimas Ukrainoje 'auga labai 
greitai. 1917-tų metų pradžio
je bučo ten 4,873 .k<W» draugi
jos, 19lWus 1 mėtąls —. jau 
1’4,350, gi 1920 16,2įm ;Bet
užėję bado metai koopvtaėijos 
augimą pakirto; keto nuolati
niai, karai ir yevoliucijos. dau
gelį draugijų paimamo; dildė- 
jimaš įėjo į. jibrmalę vagą 1921 
nū kada buvo inkdrta Centra
is visų draugijų Sąjunga “ Wu- 

p‘<vb*-
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172 kooperacijos draugiji(1921 
m. — 47,766 dr.). •

Prie Vartotojų Draugijų Cen- 
tralčs Sąjungos priklauso 1,350 
draugijų su narių. z
Pagal luomų tie nariai šiaip 
skirstosi: K.
Samdytų pramonės ... 

darbininkų.., /.•. . 66.0 nuoš. 
Savystovnj pramonės - 

; . darbininkų .... .-..-6.04 
Valdžios ir miestų 

■ .valdininlm-»- • - • 8.23 
Ūkio? daibininkiį.;;. 6.13 
Įvairių pašaukimų... 12.96

Moterys sudaro 19.46 nuoš.,/ 
Vish1 nūrių. ' ■ ' 1 :

'Urminių sandėlių' skaičius 
paaugėjo nuo 330 (1921 m.) iki 
384 (1922 m.) Krautuvių akai- 
čius išaugo nuo 7,456 iki 8,066. 
Krautuvėse dirbo 37,212 žmo- 
mių‘ kefoperatyvėse išdirbystė- 
se dirbo 6,314 žmonių.

Vokietiją garž Raifeiseno 
t , f

kasomis, arba Liaudies Ban~ , 
kais, „Liepoj 5 jd. 1923 m. 
Brunsvicke buvo tų. bankelių 
kongresas. •Pasirodė, kad 1922 
ui. ttį Raifeizęina Draugijų bu
vo 8,017 su 700.000 narių ir su ' 
daug indi jardų markių apy var-
LOS.

' Vokietijoje taip-pat yra įves
tas geras apdraudimas darbi
ninkų, dirbančių kooperatyve- 
se Įstaigose.

Šiuo. baigiame įvairių šalių 
kooperacijos judėjimo apžval
gą, Lieka dar šis tas pasakyti 
apie Tąrptąutįnio Kooperafo- ’ 
tių Susivieiijmm veikimą ir a- 
pie Motetų Kooperatyvu judė
jimą. pet lai tai lieka- atski
ram straipsniui.
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PRALEISKITE KALĖDAS LIETUVOJE
VAŽIUOKITE ANT SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 

VALDŽIOS LAIVŲ. .
š

Jeigu niiinottf Lietuvą šiai* metais, Mgu .norite vmlehi Kalč<
das .aeooje UaryMU planus aabim SurknytĮ

■ Valstijų speVUglan nkpmudĄtf jus denis, kutk Va.-
Muos\ tolis spevlaliSki Jšpiuukimut *' i. .. - ’ ■

' & s, LfiviATite Vv.uruotftto i a. - a
|‘ , <-ū AKmuiUv—dSuhulks Uruoėlift.S- d,

S, S. GHOimB ;»(plunks tUnMab iu t!.
su Lletuvii nūn nrl>u Sfretmfo, Valdyba Suvienytu j i

? Vulstiją LiiiMą r’žtttl krtfoue jūsų butų suįųAI vieta/ Kad
rjnk.smuš ruimas butą ivalisiMtas jums-H’lkftū dabar pas unūuusia i 

į 4 Ir‘imUįuvtt ■i’ėzėmvUa-Hflabar.-. ’ V ’

l * '
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UNITSD STATM LUilB '
V5State»mt, ' - ’SMtaLliMt.-'

iškaltai
, ‘ . Valantieji ChMnwri»t «kl
CTIT1D stotis ssąrag board■m »w... ■ nai.li. i ■ ■ii.^,.1.. iiflil*. Uį-rihą r IJk jį
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Iš SEIMO1
. . '".m » r ’•
31-sns pMėdiis spalių m. 12 d.

■ Šiame posėdy, fatp kitų įstaty
mų buvo^ai’stomas Laikinųjų 
akcizo mokesnių įstatų pakeiti
mas. Šituo įstatymu nustatoma 
akcizo mokesnis num svaigių jų 
gėrimų. Įstatymo pakeitimas 
dviem skaitymais priimtas. Po 
to apsvarstyta eilė įstatymų a- 
pie valstybės tarnautoju atly
ginimą: algų priedų, kilometri
nių pinigų ir tarnybinių rūbų 
nustatymą šveicoriams, sar<

" A ......... ■ ........ ■,...

7 gamsy pasiuntiniams/1 ' šofe
riams irt. t. •

“Paskiau buvo* avarstomakri- 
• kščmjtių demokT.’frakc. įh<$to- 
■ jt skųbix Wau& Bmlmlų Mbj-br 
terhii interpeliacija. Joje bu
vo- išdėstyta.' dabartinė krašto 
padėtis ir apsaugos stoka. __ In- 
terpeliantai klausė Vidaus Rei
kalų Ministerį kaip jis manus 
vidaus apsaugų tvarkyti ir ko
kį šiam reikalui planą tad. 
(Baugilma balsų interpeliacija 
pripažinta neskubotą-'ir atidė- 
tŪ. ApsVarseiUs keĮetą įstaty
mų, posėdis baigiamas.

< v JD -2C R Ž 1M H K A S
y -SŽ^te ^ędnsių^aKųįm. Į6 & 
Svarstoma Lietuvos muitinių 
tarifo- projektas. Šiuo įstatymu 
normuojami ,iš užsienio įveža- 
mieji ukkfcjr kitįproduktai ir 
įveSamasai muite mokesnis* Šis 
įstatymas svarstomas papunk
čiai. Jo svarstymas ištisą po.- 
sėdį ųŽenie. v

33-sis posėdis spalių m. 19 ck 
Svarstoma Akcinių bankų įsta
tymo projektas. Iki šiol Lietu
voje buvo keletas bankų, kurių 
statutai buvo’ prilipti įstatymo 
keliu, bet nebuvo akcinių ban
kų įstatymo. Todef vyrimisy-

r'

‘M duoda visą, eilę pagrindinių sedis baigiamas, 
įstatymų, kuriais turės būti 
tvarkomos kredito įstaigos. < 
Uoksai pagrjįHims įstatymasr

i-• v"
/statymas?5 Įstatyme numato
mi dvieju rusių 'akciniai ban
kai —- trunipalaildo. įr ilgalai
kio' kredito. Trumpalaikis kre- 

: ditas gali būti remiamas kilno
jamu ir nekilnojamu turtu, il
galaikis —- nekilnojamu turtu. 
Įstatymas po; -ilgų diskusijų

34-sis posėdis spalių m. 23 d. 
šiame posėdyje buvo svarsto-, 
mas Karo knygos II straipsnio 
papiMymasJ Šiuo papildymu 
Ministerių Kabinetui dUodania 
teisės žemes ūkio draugijoms ir 
kooperatyvams leisti pristati
nėti' kariuomenės reikalams 
krašto gamybos produktus be 
varžytinių. Produktų kainas 
ir pristatymo sąlygas nustato 
tam tikra komisija. Papildy- 

pripažintas. svarstytinu. Ap- ma su kai leurromię pataisomis 
svarsčius keletą įstatymų, po- antruoju skaitymu priimtas.

t*

Z

* ’ *

c

I •

Jie

■ P.

Apie tai? kaip Don.Kiš&tes įveikė karžygį.

DonKišotas su savo skydinįnku'apsistojo 
pernakvoti miške. Susiradę šakuotą ąžuolą, po 

. juo susėdo, ų^Rozinantą ir asilą paleido gąnytiš. 
Sančo Pauža užmigo, o Don Kišotas pžigal savo 
paprotį svajojo., Netikėtai jis išgirdo šlamesį. 
Pasižvalgęs neaiškiai išvydo du kokiu tai raite- 

' liū. ‘ Toliau išgirdo, kaip vienas kitam šitaip t^- 
re: ‘ ' v

“ J^užengk ir nubalnok arklius. Šičia iiakvo- 
siva,. nes čia gera arkliam ganykda?'’' 

.. ..... Tą taręs nušoko, nuo ąrklm ■ Tuo tarpti pa
sigirdę šarvų,sužvangęjimaš. Don Kišbtiį 

.įtikino, kad tai'karžygi^-klajūno esama. Tai 
Don.Kišotas Šoko įr omo. budinti'Sančo PaDzą, 

' sakydamas: '•’> t ‘ (_
• “Broli. SanČo, avantiūra čia įat, kelkis.3’* 

. o^Te.di.ioda.Djeyąš,' ką<Pbu£ų-gera avantiū
ra,” ta^Šančo “O kur toji avantiūra/’
.PA^usė, atsikįėĮęs ^nčo. , ‘ '/ ’

“Kttr ?”" atsakė: iPon.’Kiškas. .pa-
žveigk, anava sėdi karžygis šu savo skydinįnku. 
Aš girdėjau jo gnjklų žvdųgęjĮiĮi^.’ ’ ‘ ,

. . “Bet kaip sveikas žiii^ij/kad tai .avantiū

ra teiravosi Sančo,. \ /
' “Nors aš tikrai nežinau^ kad tai avantiū- 

i/a, bet. aš matau jos ženklus, ’ \atsakė Don Kišo- 
tas*. ■ "' ■ . . ’ / ■. .. .>

t Tuo tarpu nepažįstamasis, miško karžygįš 
ėmė niūniuoti. Don Kišotas iš to nudžiugo, nes 
iš jo dainų suprato jo dvasios stovį. Naujasis 
karžygis apdainavo savo nenusisekusią meilę. .

“Išrodo, xkad karžygis netrukus 'apsives,33 
tarė Don Kišotas. Jo balsų išgirdo naujasis kar
žygis ir tarė: “Kas ten? Kas jūs esat ?<Laimin
gieji ar nelaimingieji.”
. “Nelaimingieji, nelaimingieji” sušuko Don 
Kišotas. . Ir abu karžygiu suėjo krūvon.

“Nors mano kūnas yra sielvarf ų indas, bet 
jajtciu laimės tau, draugė'kar'žygi, užjausti, ”ta- 
re Don Kišotas.
/ Taip jiedu draugingai užvedė kalbą įiį nie
kas nei iš tolo negalėjo spėti, kad pirm negu gai
dys’ užgiedos, o 'tiedii karžygiu bus žūtbūtine n 
kovon pasiryžę susikibti. J

“Aš matau, kad tu esi įsimylėjęs/ ’ tarė Don 
Kišotas. “Aš teipgi esu tokioje padėtyje.” . -

« “Būti įsimylėjusiu ne bėda, teei.au liūtį mei
lužės atstumtu yra prapultis/3 atsakė Miško Kar
žygis.

“Aš nesu atstumtas,” tarė Don Kišotas.’ 
“Ištikro, mano pono pana jauki, kaip ave

lė, švelni, kaip šitos,” įsikišo Sančo Panza.
. “Q kaip tai yra, kad tavo ^kydininlms drįs

ta kištis, kada karžygiai kalbą, tarė miško kar-
■ žygis. _ •

“Aš kalbėjau ir kalbu aky vaizdoje- tokių ir... 
bet tiek to, Verčiau nedasakyti/3 tarė SanČo Pan-

* * • ' X ‘ ■>£a< . t ■ A
Tada miško karžygio skv (.liniukas pilė j o prie 

8anČo Paužos w paėmęs už rankos tarė:
'DEikiva miidu tium savo ponų, tegu jiedu 

šnekasi apie meiles/D mudu atsiskyrę, laisvai, 
skydiuinkišlęai pasikalbėsi va., Saugo I’anza mie
lai sutiko. , . - 1 -

“Ar žinai, drauge,” į arė uūšlui karžygio' 
skydinūlkas, “mūs gyvenimas >A’a vargingas. 
Mes skydtoilmitpr^^ valgome.
.Tik viena-viltis jaus gaivina, "tai už savo dur
nus gauti karalystę aiia bent gotą-kunigaikštys-

■ tę.” . • J ■•••.’.■
4 4 Kai člėl manęs,3 7 atsake $auem aš ] /asilei i- 

, kaip sąvo ponui sakiau, guberuatorysto
ant salos. Malio ponas tūkstančius sykių, patidj.*- 
tino savo prižadų.jį ' t

in in.iniiiiii.iM j m—iHhImm Ii■» ! hui.iim .ihi7'-.

miško karžygio skydinmkasi z
“Man buvo proga gauti vyskupystę arba ar- 

jcįvyskupystę/’lare^ątoQ^^teMau_mąmlabiau. 
tihkajliktisvietiškiu.”

“Leisk man tau1 pasakyti,“ tarė miško kar~. 
žygio skydininkas, “kad maža naudos iŠ.guber
natorystės ant salos. Salų žmones biechii, o .daž
nai nepaldusnūs,' todėl daug vargo su jais. Man 
godos ar ne verčiau pamesti skydiiiinkystę ir

, i (Aš ir-gi turpt pačių ir vaikų/5 ’ tarė Sančo, 
“galėčiau tiirėti ramų gyveninių/’^ > •- u

“Žinai, kad aš jau veik -savo’ širdyje ?nu-1 
sprendžiau grįžti prie vaikelių, kurie yrk‘ malo
nūs; kaip angelėliąį ’7 išsitarė , miško karžygio 
skydininkas. . . i : -,

‘ “Ir ąš auginu dvęjafą varkij/-3 tarė Sančo 
Pauža/5 ir tokiu gėrį,.- kad ^v-entajam*Tėvūi ne 
sarmata būtų parodyti. Ypač clukdė,- tolią aš 
prieš jos motinos norų pasiryžau išleisti už kito 
nigąikščio^ Teisybę pKšakįušStolHai prieš ma
no1 akis statosi įkuniga'ikštystės, tkrbai/ būriai 
^ūvaĮdimų,ikurie man eis- baudžiavą ir kiiaiiė 'man 
mokesčius mokės;! i Todėl aš galėsiudukteiei ras-*' 
ti ’kmgafikštį/. i Kol Jas yitos-idan r^idi£asi^ 
tai ašdeiigvai pakeliu skycbninliyštėš^sihtony- 
bės dr tarnavimą ponui, kursJįaip ’a^Jį pažinau’' 
yra daugiau pamišėlis,»negu karžygė 1J. *11 i

• “Ištikro draugė/5 Jalū’mišto^karžygid sky- 
dinink.as, ‘ ‘ tdvo ‘ponas ne kitas kas, kąip pamD 
'sėlisl Tai ar negerčiau jį apleisti?’5 .

“Nęr samų be dūmų,” atsakę Sąnčb?; “pa
mišėliai tiiri'daugiau sekėjų, negu išmintin|’ie- 
ji.,. Juk ir tu pusgalviui farnąuji/t , \. . /

“Mano ponas pusgalvis ir kurtu?žvėriškai 
žiaurus/’ f arė miško karžygio skydininkas^ “To
dėl' abu. sutarkivti pabėgti nuo; savo ponų.53 , '

‘ čia miško karžygio ’ skydininkas“ išsitraukė 
butelį vyno. Sando Paužos akys nušvitoL Atsi
rado ir užkandžių. “‘Gardžiai pavakarieniavę abu 
skydinįnku užmigo. ’ . ' * / . ’ _ ■

Knoniet ėjo šisai pasikalbėjimas tarp skydi- 
įlinkų, tai karžygiai ir-gi tūrėjy svarbias kalbas. 
Kalbėjo apie’tai kų kuris nuveikė,\ Miško•kato. 
žygis šitaip mškmosi:

“Prisipažįstant pasakysiu, kad ‘ lilvimas le
me man įsimylėti į nesvietiško.'gražumo ii* skais
tumo paną Kasildų. Jį man žadėjo, savo ranką 
mali įveikus kokįinilžiną. Bet po‘kiekvienos per
balęs reikalavo- naujų pergalių. • Pagalios aš nu- 
todįau daug milžinų, įveikiau nsus/Ispąnijos 
karžygiuš/ įveikiau ir garsiausįj į karžygį La 
.Manuos Don-Kišota. • O mano Kasilda, tori 
; t , 1 • “ . • •* /

ra- gražesne ir už. pači-a Duleinėjų, atsisakė tęl 
■keti.” ’ • : " k -

Lkrn Kišotas išgirdęs savoji savo panos var
dų nenuclavė labaimustebusį. Jis tarė:

“Aš tikiu, kad tu-nukovei daug milžinų ir 
kad tu įveikei visus Ispanijos karžygius. Te
einu netikiu, kad iii įveikei La Manuos Don Ki- 
šotą/' .• . ... - . . ' .

, , ‘ '“Ąš jį įveikiau/3 tąrė miško karžygis* .
;. “Galbūt tu įveikei tokį karžygį, kūi*s pana

šus į La Mąnčos Don.Kišotą, bet jo paties ne
įveikei dėl to, kad aš esu La Manuos Don Kišo
tas, o "Duleinūja maiio širdies karalaitė., Todėl 

; nėsuniulkinšųnudięs/5 tarė' Don Kišotas/ Miško 
karžygis šitaip jam atsake; 1 .

■> “Al tų esi Don Kišotas, ‘tai aš pĮtlodysnų 
kad galiu tave įveiktu Stosiva kovon. Tačiau 
kadangi karžtygiij-klajūnų papročiu kantines 
dienos inetū būva, tai atidekiva ir mudu savo 
kautynes.. Togu saule hu».liūdijimkdWisųkaix-- 
įynių. Toliau išlygadą bus, kad įveiktasis liks 
pilnoje pergMėtbjo galioje/3 _■ ■ ’ 

. ’ k‘Karžygiai ,iuv gatožudžiar,/' kati ' kaųtūs 
naktjJ’ t»K‘« Don Kištos. . vtoulėl jratekūius 
tosto-kovon/’ ’ ' — " " . ; -

Abu iHlęjo žadhiti'Skydiūinkų ir liepti pto 
rėngti žiigus' i r ginklus kovai , totu apie į vylc- 
tončbis kantinius HiiiJvci PnitoįbuvoĮiertonija 
gkdi’ąjn v":-. imapalpu . Tėčhiu turėjo po- 
mh klausyti. ' . ’ ■

h <

■N

Panzai, kad ponams kaujantis ir jiedu negalė
siu būti dyki ir jiedu turėsiu kauties.. “Kaip 
tai 1” sušuko Sančo. ‘f Tik kųmųdufaolisltai šne- 
kėjovos ir yai^i'novbs, o dabar muštis. '

“Toks jau karžygių įstatymas ir j'o negali- 
va laužyti,” tarė miško karžygio skydilintos.

Aušo aušrelė ir šimtai paukštelių nubudę 
pragydo įvairiais balseliais. Karžygiai ir skycli- 
ninlmi neturėjo laiko gėrėtis gamtos gražybėmis, 

savo draugo skydininko ilga, ilgiausių nosį. Ji 
buvo nepaprasto didumo. Miško karžygio sky- 
dininkąs išrodė taip baisus, kad Sančo Panza 
drebėjo it epušė; ' 1 ‘

Don Kišotas teipgi žiūrėjo į savo oponentą. 
Nors mišlm karžygis išrodė galingu, ’tečįau jis 
nenusiminė taip, kaip Sančo Pariza išvydęs p^ie- 
šininko skydihiiikųr\

Karžygiai sėclo ant arklių, o Sančo'bijoda
mas, susitikti su ilgairošiu skydinidku įlipo į me- 
cLį„. . i. .... ii.77.7
; , Karžygiai užsipildavę paleido pentinus į žir- 
g‘iį šonus. Ir stebėtinas daiktas—Rozinantas pir
mu sykiu savo gyvenime zovada pasileido. Tuo 
tarpu nūško karžygio arklys užsinaravijo. Tai 
pon Kišotas jėčiil priešininkui taip tvojo, kad 
'tas pęr savo arklio strėnas ir' nudribo žemėn. 
SanČo ‘tą pamatęs, įgavo pilnų drąsą iT 'bezdžio- 
nęš.nkrumu iiušpko nuo medžio; Nebuvo jani 
baisus nei ilganosis skydininkąs.. Pribėgęs San
čo prie, gulinčio karžygių pamątė^kąd .jis neju
dą. , Nuėmęs šalmų, jis taip nustebo, kaip nie- 

: kąda savo, gyvenime. ' Karžygis besąs lygiai toks; 
kaip studentas Karaskas. Tuo tarpu Don Kišo
tas tarė:. . ' .

“Žiūrėk Sančo, tokius sposus burtininkai 
iškerta.3,5 "■ • ■
^//TeČiąu Saneo Panza negalėjo atsipeikėti ir 
tik žegnojosi ir minavo  j o Dievą ir Jo.visus Šven
tus. ’ -1 • • ' .

. i Don Kišotas jau norėjo perverti nejudantį 
karžygį, kaip iš už medžių pa'sirodė jo skydanin- 
kas, tik jau be ilgos nosies; Jis šaukė nieko jam 
nedaryti, nes tai esąs studentas Karaskas. San- 
čų. pažino, kad skydininkas ne kas kitas, kąįp jo 
netolimas kaimynas Tarnas ČeČela. Tečiau Don 

r .. «* • -

Kišotas kitaip dalykus suprato. Jis sakė, kad 
burtininkas tyčia pavelde nuveiktų karžygei stu
dentų Karaskų. Tuo tarpu'sužeistas karžygis e- 
mė atsigaivėliauti. Don Kišotas.tada jam tarė: 

“Aštavd pribaigsiu,. jei tu nepripažinsi, 
kad Dulciiiėja yra gražesnū-uždavo Kasildų. To-- 
liau tu turi prižadėti nueiti į Tobosų ir užsireko
menduoti panai Duieinėjai, kurios raitose tafo 
likimas bus. l , . j .

į^.. “ .Pripažįstu viską ir prižadu viską padary
ti, kaip tik liepi, atsakė sūžeištasis.

“Dar tu turi pripažinti, kad tu niekuomet; 
neįveikei La Mancos Don Kišotų,” tarė Don Ki- 
šotas/ • ' 7 , . • /?. y

“Ir ta pripažįstu,” atsake miško' karžygis. 
Miško--karžygis h\jo.skydminkas“vtoį ūpo 

netekę nuėjo pagelbos' ieškoti, d Don Kišotų^ it 
ųSąiiČo Panza nujojo savo keliais,.. linkui Soro- 
gpsos.- - / /' ; ■ <•'

- .Don Kišotas* labai džiaugėsi pergalėjęs tą 
karžygį, kurį jbdsivaizdino /kaipo veidrodžiu 
karžygių, O tasai veidrodžių karžygis ne kas ki
tas buvo, kaip tasai studentas Karaskas, ^urs į* 
gundė Don Kišotų leitis nujų avantiūrų ieškoti. 
Tą 'patarimų jis Don Kišotui davė pasirodavęs 
su kunigu.. studentas Karaskas ir kunigas, ma* 
tė, tojjfėta būdo-sulaikyti jį nuo avantiūrų. To- 
deŲijivo sumanę naują pienų.. Studentas Karas-: 
kas sumano paimti kitų, jaunų špotinūikų'Tamų 

už skyditoką ii pasivijuą Don Kišotų. į- 
traukti jį ktivon,. Karaskas tikėjosi lengvai jį 

į pergalėti. Prieš kautynes jis žadėjolšveikalaib 
:ti, kad Don Klodas klausys ir pildys ką- jis 
lieps. O . Karaskas fcętino Don Kišotui paliepti 
grįžl i namo ir hc'ut per porų nioby neiti avantiū- 
rij H’škmi J *01* tą lųlką. manė kunigas ir Karas^ 

: Ims. jmlf išga J’tiės karžygystesųš jo galvos. Ge- 
rus ji«s pienas ncmisisękė.

- ■ Artistai-teplioriai ant tfaited Statė? Line laivų, 
Ujo teplioriui yra tikri artistai, tam tikrus mokslus išėję. 
EVr i *-!'•■ • * h- *•-____ >..» ’ f
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Paskiau buvo efektini jos elel in- t A & & K. FEDERADlTGfl
" . . M. ANOM JOS'APBfckOO

terpeliaeijOs Vidaus Įteik. Mi- VALDYBOS ^wtoa*m

nisteriui priimtiniimo^Tuopo-

Sėdįs ir baigęsi.

I

-

I

Pirkite Tiesiog iš
Dirbtu,včsSn“^1p^'>rl:“I,‘

BTes priaiusitiie tieBiojf i 
Tamistoa natniir E> nepri
prastos verteB N A U J?į' 
KABINETINĮ PH©- 
nographą ’-fairią 
atvaizdą čionai matote, bū 
20 nauju Hetūvišku 75c Co- 
lumbia rekordij, KrojanČiū 
40 ivairiukompozicijų ir 2M 

■ ęeriauBiu adata, — viBkąuž $29.
_ Persiuntimą Apmokama 

TIKTAI PAMĄSTIKITE! 129 nuperka Ta- 
miBtai phonoflTaphą, Įujdo padirbimai ir balso 
girtumas lyginasi su phonographu, įtaria yra pas- 
duodama po $150. Kabinetas iabai grožiai, padary-. 
tasŪmahoniniomBdžibrturf stipru jtąpįpsa ir Bižltai. 
balsai, Galima ant jo grajintviepki rekordai.

PARDUODAME NEPALYGINAMAI PIGIAU 
UŽ KITUS. TAI TODĖL, KAD PARDUODAME 
TAMISTAITIESIOG IŠ DIRBTUVES. Šia būdas 
pardavimo sutaupinaišlaidasipardavSju,vertelgą 
agentu, olačlio. pervežėjų ir t. t. ir, štai, tos visos 
Butaupinto* išlaidos atiduodamatafiiisįai.

Kiekviena mašina esti išbandoma ja išsiusiant— 
tatgiyragvarantuojamaant20metu. Už?29pri. 
siusime Tamistai šį puikukabinetiniPhonogrd-; 
ph% šų 20 naujuIietuvišku-75c.Columbia rekordu, 
grojančiu-W įvairiu kompozicijų ir2«igeriausiu a- 
datu. Užganedinima gvarantuajame, arba graži
name pinigus, PrisiuskiteMoney Orderį ar Seki, Į

General Phonograph Co?
i 2271 St Glair eAve. Dept U13 j
. ; CLEVELAND; OHIO

< s-

i

<

>

■ I >

NOUTH M 
german, LLOYD 
Savaitiniai Išplaukimai j 

LIETUVĮ
. NAUJU, SMAGIU LAIVU 
Tarp New Yorko*ir Bremen 
~ DIDŽIAUSIU V0KIB0IU 

'. . LAIVU,
‘ ‘ COLUMBŪS” 
Taipgi • ijlrmos klesos kambarių 
iiival. Gražiai patašyti^ 3 klęgfjs 
parankamai. Parankus uždaryti 
po 2 ir 41ovas, ■

Laivakorčių klausk bite agen
to arba , •
192 VVashiDgtoii st., Bostūiaį Masg. 

. North German Lloyd 
192 iVasllingtoii SĮ.į 

Boston, Mass.

M

M

k (

38 Tyler S't,, Š. Jūawreiiėe, Mąas,

20 Faxon St, Montello, Mass. 
Iždiiinkas .— J. Glineckis,

3.66 B*w&y, So. Boętąn, Mass.
f . ?..................................... ....

c •

t

rbumutišįviĮ
f ralKŲti,' stičnilieRlI?. sltaudtuiil Hiriit1
* rfn’ir. jniykulai—kokis nčapBaKonnš _B 
*" paleiigvlnžnas patiriama, tvfrtur patrt/; jy X 
•• liant BU

- -jį.‘

:Pat. Biurą. »

C

«<

.. ĮreS. S. V.
I» ■ .
?'R:taOjans paiaudraiS, inaJoniai. da* » 

{tlnahti filuratt l»tai8!din<Wht pt» ftaf- * 
" damą, vieriĮ; ktrrl suteikia nmlūiv.t muA- * 

Rumn l Višiik.ii aK'rit reikalo- naikint.* - 
■ turint po mka toHn tUa-sj l’a-re.,.,'i*. • 
* pam- EscpeĮIcėte psRoUn-Si -
-• jum A* kaip iijvrf o ncJuF
i liti»m iiiKsįančiaip žmoflĮper iTnncoiĮ 

Visuomet' laikykite jo- 
parankioje vietoje. •
. 35c. ir 7Cc." ūS įonliU apįtiofcOBC. >.

F. AE>. R1CHTEEL & CCL . 
104-114 So. 4th St., BiraoJtar rcY» .

e

» .
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CUNARO
ii BOSTOHbl WW| ; į 
” “PER LIVEBPOOL . . »

Ant Saujų,1 Didelių PuUpų » 
Aliejų daromų Laivų: Jį

Ausonia..... .Gruod, S Ir Sausiu2T] į

Greitas patarnavimas į Lietuva į! 
ir j Visas Baltijos valstijas. Pui- 1[ 
klos vietos, geras valgis. i l

Taipgi iŠ New Yorko, ypatiškai. | ' 
prižiūrėta kelione į Lietuvą ir vi- | Į 
sas Baltijos valstijas tais utar- į t 
ninkfj ant: trijų. mari* milžinų, į 
su persedlmu Southamptone . ii

mauretania, AQUITANLA [ 
BERENGARIA, ®

Taipr.gj^»gultariai išplaukimai, 
tiesiai į Hamburgu ant naujų alfe- X 
juriū kūrinančių laivų, a klbsa i įg 
Pi.liavQ._ -$106.50), G Hamburgu | į 
$109.50. Kares taks* $5.90. J i i

CUNARD piniginiai orderiai^- ' Į 
mokami Lietuvoj greitai, užtik- ; į 
rintai, .gerais. „ i

Bet informacijij kreipkitės prie 
vietinio agento arba įv
THE CUXARD STEAil SHIP 

COMPANY LIMEĘEn
^128 Statė Sreet, 
§* Boston, Mass.

t j

&

RALTIJOS-AMER1KO£
Kr LINIJA 9Broadvay, j* Neverk.U| 

” iLBETUVA MSteS£aį** 

\i A iv- 'jtiitttfct 1 "tz^ANTKALEDŲia NAUJŲ MKTŲ
’ Greičiausiais it Dideliais laivais 

f ■ ■ ■: ~ D' ’ '
S. S. ml'ONIA?....,vi'GHlttfKQ 5 • 

S, sk LLTHUANIA

J II Nexv rėrka tr Boston.* 1 Ha»biii®į 
FilUau 1 Llbavą įu?

r IM Bostono į New Yo>M įperJWI Bwir

■ ' *

t •

L*v
i

*

TIESI i
KELIONEI*

M
J Vr

ę-

fe*

Kr*ą>hlt#« Drtt TUrtiaiu

■ . ---- , ■ ■ ■

IMtSEDVYLOS
T IKRALIEf Ė VISIATiiBJ O K K A

- J&ceatgf /
&. MūD'iny’ro^’tKĄS-T^’iUstat susHbrlttlmui wvų, S
X . Jo ,tr viso mtidWJw»to niotovk's ......... . * 41 tonti
f UeiMios STO.1UCU BirTKUS^Kertaiišli^ Vmm /
įif . ą\ėlkutpK d mulais* n,. .•»»%. A.»,*•*......»j.........,.,.

Mliiuiųdas įvairumus vlAoktą gytittūlhj, Hctuvilkų irtlą, pertinuk RftS 
JK i bj ♦Tol muturą vk^truktų ir t. t. Katninęaa pri*iu«či*M«» <v*wmL ,

,’rlsiuučkm visokiu vulstuv per' pažu 1 vlm (UlUpmalto. AdnaMt 
| ' GUOIHVILfc DRUG CONI^T
* 12015 J<« OsBipAU Avtkue, iMzolt, lMUattk

GUOIHVItfc DRUG COMPAKT

V. . ’ ' •
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-r-r ‘ DARBINIKKAS

w*

> Dluig gerų naujienų pas raus 
buvo, jas ir surašė, bet nemažiau 
gal buvo atsitikimų liūdnų ir ne
gerų o kodėl gi jų niekas nenori 
parašyti! .
7Ėaj<~ imis ~Mjyir^nšveWiTum3S' 

r, bažnyčios, suvažiavimas mokslei
vių iš Bostono, Woreesterio, Law 
renrfPo, MontclĮu, _Nbrwoado, Al- 
huliu ir kitų miestų, 'vakare buvo 
koncertas parapijos salėje. Viso
kių dainų buvo, monologų, salių, 
prakalbas sake lutu, Juras, lum. P. 
Daniūnas ir Bugailiutė. Žmonių 
pilna sale prisirinko. '

Neseniai pas mus automobilius 
užmušė J. Baranauską 9 metų vak 
ką, kas stebėtina, kad vienos se
sers vaiką užmušė pavasarį o kitos 
sesėm—- rudenį ir abudu vos tik 
užbaigę 9 metus. Tai jau ketvir
tas iš eiles, kitiems 3 vaikams tik 

.. _ _po_vieną_ dimkfl,pĮrienmmžiavQril<č-- 
leta yra- sudegusių,., prigėrusių ir 
pataisos namdose, o didesni ūžėto
je sėdi.

Mergaitės paugę pabėga nuo tė
vų kitur ženytis arba čia su sve
timtaučiais apsiverta, Su pran- 

• ciizais apsivedė šios mergaitės:

' Jokubauskiutė; su jankiu—E.Mii- 
rauslciutė ; kitos rengiasi pabėgti 
sn graikais ir kelios su žydais, 
Man rodos, kad lietuviai vaikinai 
gražesni, bet mergaitės sako, ne- 
laifcina boisų. su. šviesiais^ niaukus 
o grekai, žydai# prancūzai rie tik 
turi y,.\sihis plaukus, bet dar ir su- 

z s^aitiisius-koreezerevGttis. Gaila- 
fr z kad pas mus nėra nigeriij. o mū- 

jų mergaitėms gal ir jie patiktų,
• nes ir juodukai turi juodus plau- 
.-ri kits ir-labai *susĮvč1flsius, ^ . ■

Seniau čia būdavo labai tan
kiai prakalbos, bet, dabar plekas 
neberengia, .o žmonės jas labai 
mvli. Neina i prakalbas tik ta- 
da jei sužino kad kalbėtojas mė
gins įkalbėti Šerus pirkti; Dabar 

I žmonės nenori pirkti jokių serų.
Jie sako, kad už įdėtus pinigus nė 
tik didelių nuošimčių nesulaukia,, 
bet ir pinigų negali, atgauti, . ‘ ■ 

.Dar rastųsi ką-nots prasto ap- 
' rašyti, bet kitą sykį parašysiu.

Žmonės myli labiau pasigirti, tai 
gal jie labiau nori pasigyrimus ir 

? skaityti. Kiti aprašo pasigyrimus, 
, o aš tai’neskiriu r geras ir prastas 
. nan^onas rašau.

•. i

rt

Jokubauskiutė; su jankiu—E. Afu-

Susipratęs.

GIRARDVILLE, PA

Antru syk parėmė šv. Kazimiero 
Draugiją..

■e.

w J. * >
I »i ■ ĮĮ^ll     to

4’iaf spąiidos: Adelė Ltikoševičiu- 
’ttv J. Kliligauskicnė, M, Leskevi- 
čienė, M. Jasulaitienė, M, Lielio- 
kąs ir A4 Sąlosevičienū. Geri), kle
bonui Valančiūnui, visiems na
riams ir skyriui tariu didžios pa
dėkos ir pagarbos žodžius.
/ * “ / ' Kimi P; Raščiukas,

129 Šo, Jardui bk, 
Slienmidoąb, Pa.

....- .'.-I /

k?

»

SHENANDOAH, PA.

Nori pavyti Bostoną, nariu ‘ 
skaičiumi.

Vieton išsimūryti pomirtinį akle-' 
pą kapuose? įsirašė j amžinuosius 
narius; I j Adomas Balita $35 ir Į- 
raŠe savo žmoną 2) Jievą Balitic- 
nę $35, 3) Ona Karpavičienė $35, 
ir 4) Ona Kvąlkauskiutė $35. Ma
lonu, kad katalikai, supranta 
spaudos svarbą/ir ją remia, štai 
ką_sdw>apie_geims?špaudos^pla-: 
tinto,jus Austrijos- vyskupai savo 
groraatoje; “Tas kas remia kiek 
tik galėdamas katalikiškąją spau
dą, yra misionoriu, tiesos platin
to ju, ’ tikėjimo apginėju, . didžiau
siu žmonijos geradariu.”

Visiems nariams, taip dideliems

' eitis sakė deklamaciją “Gaidys 
kaltas” ir antrą “Gieda gaidys be

* ■ t * f

natų.” 1 Labai puikiai atliko. Tre
čias monologas “Greitai bėga lai
kas“ dvi paneles Jievutės rolę p.- 
J. Kausoduke, Kastutės rolė M, 
Martinu it ė. Labai gražiai atliįo, 
Seki* ketvirtas monologas “Moti
nos sū sūnum. ” Motinos rolę at
liko 1^-Baimevm^
.SedlaviMus/puikiai atliko, Pas
kui sekė dvi cleklemheijos. Mažos 
mergaitės lupti tupu gražiai pasa
kė ir mula mano motinėle. - Pas
kui buvo senos gadynės muzikam . 
tas p. »L Škužtaskš, kuris puikiai 
atliko savo rolę ir buvo žydelis, pa
sako jo'apie turkų karą, žydo rolę 
p, J. SnaidaraSj.gaspadoriaus rolę 
p, J, Margęh's ir^į nemažai pa- ; 
.juokino publiką.

Ištikro nemažas programas ne
mažai ir darbo-buvo ir dar buvo 
partraųįrę is “Darbininko“ viso*

Idų knygų, kurias pardavinėjo 
pats p. Lukšu. “ŽRjpnės tik žiūri *r
kas ?įa yra kad visi dirba, mat ėia 
dar pirmą sykį “ Darbininko * ’ 
spaudą pardavinėjo, už tai ačiū 

■ismnm darbininkams, kiltie idrbo. 
Pats p, Lukša i^p. A, šedlavivins 
ir p, J. Juška, p. Petronis ir p. O,' 
Margelienė, p. O, Bražukė,' p. 0. 
ŠTezaifcZ P~»L kšedlavieicnė. Dar
gi pagelbėjo ir p. M, Tautkuvienė 
mat p. J. Tautkus tįk praeitą mi
tingą prisirašė, o jau dirbo ir jo 
žmona pagelbėjo, už tai aeiu. vi
siems ir ačiū visuomenei ką taip 
skaitlingai atsilankė į mūsii vaka
rą.. ’

‘ ’’ Pelno paliko nuo vakaro $47.28, 
Geni katalikų 5’i-a šventa prieder
mė pirmas darbas pašvęsti Dievui 
ant garbes. Mūsų maža kuopelė 
ji uogai i. gausių .aukų aukoti, tai 
nors mažai prisidėjo.

Šv, Petro ir Povilo' vyrų draų-.r

padėkos ir pagarbos žodžius.
Kiln. P. Raščiukas.

HOMESTEAD, PA.

. L^pkrfeip lS d. L. Vyčių 11 kuo
pa, Carnegcs salėje atvaidino vei
kalą po vardu “žvaigždžių Ta
kai.“ Nors tiūkitinu buvo, bet a- 
belnai imant, atlošta gerai. • Ypač 

: reikia pažymėti A. Muzikausldutė 
Čigonės rolėje, kuri gana gerai at
liko? Dalyvavo jr-mažų mergai- 
eią, kurios, atliko drilius laike lo
šimo. Publikos buvo. daug. Vyčių 
lošėjau jau mokinasi kitą labai 
puikų eikalą po. vardu “Šv. Elzbie
ta,” kuris bus suloštas advento lai
ku. \

'. • Alksnis.

t
T
T t 
t 
T _______________________
^g^Eengia South‘'Bostčn’o Eietuyių Ukėsij• Kliubas

THANKSGIVING DĄY

29 d. 1923
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Lapkričio 18 d. gerb. kun. I. Va- 
laneituias surengė prakalbas ir pa
sikvietė atlaikyti SDšparus ir pa
sakyti pamokslą. Nors ką tik su- 

■' grįžęs iš AVaterburio, Conn., bet 
juk geros gerb. klebonėlio širdelės 
negalima neatjausti, todėl ir at
bildėjau. ir stebėtinos pasek
mes. štai jos: 1921 m. amž. na- 

■_ riai įsirašė: gerb: kleb. kup. I. Va- 
laneiūnas ir dar vienas, o dabar 
gavę jali sykį knygas .metiniai ir 
jomis labai patenkinti įsirašė am- 
žinaisiais.nariais: 1) Mateušas Ku-

• lingauskąs, 2) jo žmona Julė Ku- 
dingauskienė davė $20 — kitus $50 
pasižadėjo. Pažymėtina jog ta

^Šeimynėlė neturtingi darbininkai 
o vyras nesveikas, o vienok nesi- 
galiojo taip didelės paramos spau
dai katalikų. 3) Adelė Liikoševi- 
čnitūj|i35, H) Ona Slavinskiene $50 
boną su nuo. 5) Katrė Jokubynie- 
uč $2, kitus pasižadėjo., , 6) Jonas 

/Draugelis pasižadėjo $50 boną. T)
■ Marijona Leskevieiene $20 kitus 
sumokės paskiaus iė 8) vargoni
ninkas Bronis Nekrašas pasižadė- 

. jo $35. .Alefiiūų 10. Žmonės nė-
* paprastai malonūs,„ kalbūs ir rini

tai žiūri į katalikiškos spaudos
' naudingumą ir reikalingumą. Birt 

ir prie 'geriausių norų, labai rei- 
knlįngas .gerb. klebonų prįelanku- 
įmtk Ir paskatinimas savo pąrapi- 
jonų prie rėmimo spaudos. Kaip 
visi taip ir gerb. kleb. Valatjčiū“’ 
nas šiose prakalbose parode nepa- 
lųastp prielankumo. Džiaugėsi, 

' kad rašos nariais ir. dar daug kny-
■ gą užsisakė išplatinimui savo. pn- 
rupijoje. Skyrius. Gerb? kleb?

- VaUhčiūnas pirmininku, B. Ne* 
krnšiiis^rašthi., J. Draugelis virė- 
pirm,, /N? Morkūnas .ižd., agitato-

I • ■

----- ------------------------------ .------------- __^=Sapy 

gyst? ža’da* pirkti cHeįy.ii • altorių, 
kurią nemažai kainuos ir gerb. 
kleb. Ą» Dexhis žada paaukoti cim- 
boi’iją, negana kad aukoją savo 
darbą’jr triūsą, alo1 dar ir stambios 
Aukas duoda. Šv, Petro ir Povilo 
parapijos choras žadą naujus var- 

; gonus pirkti, jau choristai smar
kiai dirba. šv. Rožančiaus motc- 
uų_.draųgysjė žadapirkti groteles 
arba Dievo stalą. Moterų Sąjuinga 
— sakyklą, šv. Agotos '"moterį? 
jraugystė r— stacijas, Šri Juozapo 
draugystė -? fcrikštelninčią, Marti 
jos Vaikelių Draugija — augelus 

• prie didžiojo aktoriaus. Manau, 
kąd ir tretininkai nepasiliks, gal 
klausyklą aukos, Žodžių sakant, 
nėra gal tokios draugystes arba y- 
patos, kuri- neprisidėtų kuom nors 
prie to švento darbo. Dabar jau 
visos draugystės smarkiai ruošia, 
si prie parapijos bazaro, kuris 
prasidėjo d. ir tęsis per kelias 
dienas ir taip visos Šri‘dienos bu
vo su programąis ir vis buvo pilna 
-h^pilnaržmoniądi^ųegatim'a“višų 
darbų surašyti.------------------- . .

* Vilniaus Dzūkelė.
. .......‘į.:
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PROGA PASIMOKINTIt .• •
Tra apsčiai vakarinių um* 

|cyMų, kur lietuviai turėtų eiti 
pramokti angjiškps kalbos ir 
kitokiiHialykų, Tečiaityra to
kių, 'kurie dienomis galėtų mo
kintis, ■ Tokiems atidaryta Ka
lves. mokykloje ant Broadiyay 
ties Dorehester , St. pamokos 
nuo 1:30 vak iki 3t30 vai. po 
pietų. Pamokos būna panede- 
liąis ir seredęniis. Visas molis- 
las Itždyką, Dykai duodama 
knygos ir kitokie reikalingi pa
mokoms daiktai. .

t

DR. A. 1OORMAN
(GUMAU8KAS)

D ‘A R TI S T A s
--'4. jfc,

Tel. Broekton 5112—W.
(iMirppaą Bl'ftftd Sfrect)

705 Main St., Montello, ŪMI,

» CTaL Bo« Bo«ton 2TO

hj.macdonellTKd.
j' įKaMMK mmika) WH ir Mta«UX . ! 
n Owao Valakuos; ,
ĮVgbįb Iki 9 vaL Po pietų ntfl X**-* 1

U f Vakaram nas ff 1M 9k J 
| M Bradiny, lo. Beatai, ,

i

LAUKIA SNIEGO.
........■■■ t'

Sniego nesant šiaurinėse vai- 
j • * • . i f »vi r

įžtiimttmIrTiTKčL© %ibisIvair .riniv 
bai. Miškuose pripjauta, šim
tai tūkstančių medžių, bet tik 
gilokai sniego esant jie tegabe- 
narni į paupius; Kai gerokai 
pasnigs, tai mažiausia 5,000 
inaujų darbininkų prireiks. Iš 

kus? kaip spėjama 2,000 darbi
ninkų.; .. .

I JI —-ii.III ll> I, ,11M

PAPEIKĖ VYSKUPUS. '

. Pereitą nedėlios vakarų Bos
tono Symphony salėj buvcS ai
rių masmitingas. Airių buvo 
prigrūsta salė. Buvo kolekta 
įkalintiems airių respubliko
nams. ‘ Stikolektuota* virš $5,; 
įjOO. Kalbėjo kun. b’Flanagan. 
'Jisai papeikė Airijoj ierarkiją 
.už pritarimą airių dabartinei 
Valdžiai. Jis pradėjo savo< pra
kalbą nuo to, kad pareiškė, jog 
Sįani Me^Įovs prieš mirtį nega
vo paskutinių sakramontiį. Ji- 
sai sake: .
j ‘ ■ r ■* . ‘

/‘.Aš tūlą laiką galvojau, ką 
gš jums pasakysiu. Pasakysiu 
jųųis^ kad verčiau, pradėsiu ntio' 
Sįam Melloys, mirštantį be ša- 
ivramentų, negu nuo tų kvailių , 
dyas&kių, kurie -yra. ’ atsako- 
mingi už atsakymą jam to pa
tarnavimo, ” Toliau pasakė, 
kad Airijoj Bažnyčia panaudo
ja . sąkrainentus kaipo lazdą 
prieš tam tikrus Viliones.

' Jis sakė, kad Airijos kalėji
muose esą uždaryta 15,000 res
publikonų.

Susipratusieji darbininkai su 
sispiete į L D. K. S. Ar Tams
ta esi jų būry? Jei taip, tai 
patark ir savo draugams tai pa-, 
daryti.

ffl TeL 8b. Botton B2t
s mrruvYS dantistab i I DR. M. V. GASPER 
| (OSPARAVIMUBy 
® Laikinai perkSIS ofisą po *to 
S 42S BMUDvrAYf So. Bostonų MlMk 
g Ofiso Valandos:
® JtlO 10 Iki 12:80 ryte ir nttq IdM 
X Iki 0 Ir nuo 6:80 iki 9 v, vak. , 
8 Ofiaas ■Įdaryta rabatai vakarai* 
® ir nedSUomfto

t
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South Boston, Mass. . ♦*<

T

LIETUVIU SALĖJE . y* . * ’ *
'. Kampas E ir Silyer Sts.,

' Pradžia 5 vai. p‘o pietų;

PRANEŠIMAS

apskričio kuopų domei, .

Šiuoiiii LDIvS. Ohio’ Ir Mieli 
apskričio kuoponis pranešu 
kad įvyks* šio apskričio suva
žiavimas lapkričio. 2£> d. Š. m, 
Dayton^ Oliio. Lietuviij vieti
nė LDKS. .kuopa, f engtas! pri- 
iiriti. ■•••,-

Gerhipiio> LDKS/ šio aps
kričio Įtuopčs esiite maloniai 
kviečiamos vjsos dalyvauti 
viršmiuėtam. • susivažiavime. 
Siųskite atstotus(es),' paga
minkite iiaudinguš'naujus įne- 
šiimls. Žodžiu salqant, kreip
kite domę į mūs brahgio&I*. D. 
K.'S. organizacijos t naują* per
organizavimą* ant naujų pama

tinį.1 ‘ ūt i į į i/j ’ t

Pasitaiko laikas {patogus; tdi 
yra amerikini^ka šventė — Pa-- 
dėkavonės1 Diena (Tlianksgi-i 
vihg. Day). Kaip yra gii’džia-! 
nuų tai duytoiiiečiai visas pas-; 
langas deda, kad neveltui būtų 
tas sušauktas suvažiavimas o j 
kad atnešti? didelę naudų rnū-! 
šų hrangiai’'orgaiiižacijai.

LDSK. O. ir Mich. apsk. rast.

T

T
iU.

DR. H. ŠĖTONE
AKIU SPECIALISTAS 
•09» W. BROAD WAY

VALANDOS: Nuo9 r. iki 7 v. vaito 
mtaMMMHaMMaB

8- _ Tel. So. Boston 4000

I DR. J, G. LANDŽIUS
gj 4 > •
| Lnrrovis GVDxrojA« m-

ČHIRURGAS.
| BOS B»0ADWAY, 
j BOŪTH BOSTON, ŪAM,

(Kampas G St ir BroadKnyJ . 
VALANDOS; 9—11, ‘

t

• J »
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šis balius bus vienas iŠ puikiausiu ir linksmiausių, nes .
i 
-Ti

f ?

puikiausia orchestra grieš visoldus šokius. Taigi, kaip jau
sminas, taip ir ženočiai, visi’ j šį balių, o turėsite linksmą 
laiką. Bus skanių, užkandžių ir. gėrimų, tad kviečiame vi
sus, kaip vietinius taip ‘ir iš apielinkiū miesteliu aišilan- ?

■ ■/ ■ . . \ .. . . %♦. 
. ■ v- . -j , ■ t A.

L. U. Kliubo Komitetas. <<
■•I ■ '

.5 < t
..<u -r '. 1. ’ •.,,.r - ,,

\ (

i

pro; 
■DBaCB

GRAND RAPIDS, MICH.

Štai išsipildė laukiamas vakaras. ; 
tai ir pirmas vakaras .L.' D. K, S. 
93 kuopos 18 cl. lapk, TjSO.vaka- h 
■re jau buvo pilna svetainė žmonių ; 
ir laukė kas čia bus, ką tie darbi- ■ 
ninkai gali. Na ir pasirodė- p, P,, 
Liikša perstato gerb. kleb. kun. A. 
-.Dėsnį. . Kaip visada mūsų gerb. 
klebonas labai gražiai paaiškino a- 
pie darbininkų organizaciją. Ragi
no visus prigulėti nex tik’ vyrus, 
■ale ir moteris, nes tai yra mūsų ; 
katalikų šventa priedermė palai
kyti katalikų spaudą ir tik tada 
įgali darbininkai pagerinti savo bū
vį, prigulėdami prie gerų organi- , 
«acijų. Negalima visos prakalbos 
surašyti įdėk gražių minčių pasą-’ 
ke. Taigi mūsų kuopa taria nuo- 

■ širdų ačiū gerb. kleb. už gražią ; 
prakalbą. Ne kas kitas ir mus. iš 
po ilgo miego prikėlė. Jei ne tie 
malonūs žodžiai gerb. kleb. tai '

T \ •

mūsų žvaigždutė amžinos tėvynės, 
tai Dievo namas mūsų bažnyčia 
kuri mums brangi yra ir jau šviė- i 
Čia aukso kryžiai tartum visus: 
šaukia prie meiles Dievo ir tėvy
nės nebūtų stojusi. Tai nors ma
ža kuopelė ir ta pradėjo šį-tą dirb
ti. Prasideda teatras po vardu. 
“Jurgis žibutis,” Aktorių var
dai: J. Žiburio rolę lošė p., J. Tau
tus, Marytės p. N, Clukutė, J. : 
Žiburio, tarnaite — N. Matulioniu- 
tė, Antano Spragos — p. A. Miklu 
lenas. Sakalo, Marytės tėvo — P. 
Džiugelis, Marytes tarnaitė’’—p. 
J. Clukutė. Svėrių roles pp. Kam- 
siekas ir p, M. Bagdonas. Visi ak
toriai labai puikiai atliko .l(ad ren 
Ida pripažinti kreditą ir labai- ta
riam ačiū visiems aktoriams. Pas
kui tęsėsi iŠ inrižų mergaičių dialm 
gus. Trio “Mėilč Dievo ir Tėyj’- 
nes. ” Magdiitės roę atliko A. 
Bansevičiute, Alenytės — L. Bat- 
situke, Katriutės — M. Amhutavi- 
rinke. Po lošimo sndaihavo dai- 
Mę,;“Kas nori mane gaiiti, tas 
fui* iigai laukti,” kas jaunom mer
gaitėm labai pritiko.' Sekč dckla-, 
mari ja fc ‘ ’ Visi grybų rauti — D- 
Bhnsevieiutč iv ta patį Lt Banseyi- 
člute antrą sakė “O berneli labą 
rytą.” 2 Antrasmonologas “Mano 
yyras pasileido” —• p, J, CJiikute, 
Kuri, labai gyvai sakė ir nemažai 
publiką 'prijuokino; J/ -SedUvi?

- . ■ J

DRAUGYSTES LIETUVOS SŪNV į 
Canibridge, Mass. ■ . j

THANKSGIVING DĄY 1

ETVERGE, LAPKRIČIO -NOV. 29 D., 1923
Prasidės 2 val/popietų ir trauksią iki 11:30 į

CYPRUS HALL ’ «
4Q Eb’ospect Stręet,: . Ga&btidgĄ Mass. į

> DOMĖS!

e

, Taigi gerbiama' publika atsilankykite koskąitlin-
' giau^iai. - ||

. Komitetas. M 
v -©i

s

N

»

PF\ ■* NevbKiiANDCoKE žjuiiiai pigesni' negu geriau* 
. stos rūšies kiti angliai. | 

Nšv£fcwoCbKl i Igiau dega ir daugiau šilumos 
1 duoda. Bile oro traukimo užtenka. 

^FngiandCoo • neturi pelenų ir negadina pe- 
z vįąus g'totų?

MAŽI-DIDESNI-DIDELI

New England Coke
111 DEVONSHIRE ST., BOSTON, MASS.
Main 8532 —TELEFONAI- Malu 2128

Tik ką išėjo iš spaudos dv: 
smagios teatrališkos knygutės: 
“Ubagų Gudrumas” ir “Gi- 
liukingas Vyras.” Pirmoji pil
na juokų,; 3 veiksmų, antra gi 
panaši ’ pirmai, dviejų aktų. 
Prie antros yra dar prikergta 
monologas “Cįcilikas.” Kai
na kiekvienos yra 25c. Iman- 
tiems visų sėtą, knygučių par
duodama po 20c. viena;. “Uba
gų Gudrumas” dalyvauja 12 
žmonių, gi “Giliukingas Vy
ras” — 9.

Reikalaukite pas:.

“DARBININKAS”
866 Broadwąy, So. Boston, Mass.

»<

ŠTAI KAME DALYKAS!
Kiui mes iHHilrtitttn <»vprc<»it'ą tie! lmiinnvės, kurio# Buvliilijlum 

tęs į liitiKą jątmutkluo,k SW.oo o imlų žiubguM.nteliia/pU'ktU tilt lūmĮąvė- 
JiiM pusuip -.ku^tiV iH’iilmlhą ir pnlimi $2tf.009 ilutigluu lmtįl Ukhii'tmk 
ovevcoiir’iist ywi vihMum. Tjitnt ,niėš nuVtų’ėine nieko nesakyti o nVerkotą; 
iuit orclerlo tnuUtrytl tik už F-7.w ir įinpi tik rciujii, tė«<tkręiiihi Uim:

320 ataimį Avė.—Kk. 1 Oheida.ML.M floOr. Bortos, Mrm.
i!ol.Bėavh 2354? _

OMWo. vntnftrtnHt S A, M, iki t> P, M, SiibįtoffiU^ :00 A? M< Iki 1 F. M.

J

-i / •;
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TIK Kį IŠ LIETUVOS
Tik ką iš Lietuvos esame gavę 

WdtoygiųumTĮjpS.M W 
tai didelė maldų knyga. Turime 
net kelių kainų: $2,25, $B.OO ir 
$4.25. Kurie norėtų, tai tepasi 
skubina, nes mažai jų teturime.

“DARBININKAS” ?
366 W. Broadway,

South Boston, Mass.

visokių žolių, šaknų, žiedų ir it

Palangos tvejanka50c.,puplaIžkial 25 
•e.,- Iluinuneilal 20e», Liepos Žiedai 15c., 
Parūkančius COh, Seansų ankštukčs dėl 
vidurių nuosaviaio 10c.f Pėllnos 
tolfe nuo nervų. lSgąstles, hemigėą gal
vos skaudėjimo Ir ausyse užimą 75c., 
juo .mnmtlzmd 50c., nuo strėnų akam 
Įėjimo 0Oc.t kadugių uogų svaras- 25c. 
Visokios žolės yrą pakeliuose su lletu- 
viaimla nurodymais kaip anuos vartoti 
imliu katalogų siunčiame už 10 centų. 
Vlaldų knyga* “Aukso Altorėlis," Wjižfej 
kandimo; prastu apdaru 75c,, akurinin 
HM eeluloldo apdaru |1.50 { "Vulni- 
kvlls,” skuroa .apdaru Kantiškos 
HMs Gyvenimas Šventųjų apdarytu*

Valetai nito kosulio Ir Astbųrcd 11.75

KelkaWsW «|ttA "rižflfcFS 
įjft' ,/

449 Bsdio  ̂Av«m BodHMtet, W. Y

jį 1 ’

., J&tfpęw$r Št fio. Boston, Visi, 
VlCĘrt’IRM. — Ąątanas Pūstelia,

Mra 
PRuT. RAST. — Mjjtanas MaęejonM, : <450 h. 7-tn st;;So. boSmvSsS 
EIK. RAgT,—. Juozapas ViąfceviĄtaą 
’ '900 Ė/B'reajy So. Boston, Masto
KASIERIUS -* Anffilijs ZaMeckaą , 
. .. JOZ..a>tĄ Sfc,
MARŠALKA — Aleksandrą

1ĮE Granite So. Boston/Mass, 
r D. Ta K Kelatdčlo dr-ja laiko mento 
Blnlns suslrlnkimuė kas plęną nėdSl« 
dieni kiekvieno mgneslo po No. 094 
Washington S t.,-Boston'Mass. ZįįO po - 
pietų. Ateidami drauge ir naujų. n»* 
rlų ra savim atsiveskite prie* mu«ų ur 
los prfraSytt ■ * ? J.

i¥.JONO BL.BiiELBiimt
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRMININKAS *-** J. L, Petrauskas,

250 Goid St;, So. Boston, Masto 
V1CE-PIRM. Kazys Ambroras, ’ ’

492 E. 7-tH St., So. Boston, Mhm, " 
PROT. RAST. — JulIus Savlcki

1H Bowen St, So. Boston? 
FIN. RAŠTININKAS -- X švs

171 W. mtU St, So. Boston, Mkj 
KASIERIŪS A. Naudžlunas,

885 E. Broadway, S. Boston, 
MARŠALKA — X gaiklĄ

7 Wlnfleld St, So. Boston, MŠm, 
Draugija laiko šuilrlnkimmi kiui tH&* 
Mdffldtaį kiekvieno ■anodo, 3-rą 
po pietą iv. Petro perapljoe ealSJ, 493 
I. Seventh St, South Roirton. Mam.

I tV. ELZBIETOS DRAUGU©* 
' HARTTOKD, OONNBCTKJUT 

VALDYBOS Animar
1 . * . ■ ’ . ■’r

Ekb. MlelnlkienS, pirmininke, 
44 Oedar St., Hartford, Ooon, 

d LabicklenS, vive-pirmlnluM, 
90 Sheldon Street, Hartford, Ooon,

P. Lablęklehs, Iždininką
44 Ma(llson St, Hartford, Oooa. 

Marijona Katkauskaltą fin, raŽtlnžnMb
10 Atlantlc St, 'Hartforū, Oona^ 

R. Pundalene, prot raMtlniuką 
a 19 Walcott St, Hartford, OonN, 
91o« drtugljąa ratUrinkimai būna tam . 
antrų hedMdianl klekvhoo laDriiilC 
bažnytinėj* »al«j«, •. * 1

iV. KAŽIMIEBO K K. DB4OB
SOUTH BOSTON, MAML 

l VALDYBOS ANTRASAI

PMUflNKAB Pkmamkaą
S14a %th M Sa B. 883At®.

VIOB-PIRM. ~ j, Jarui*, ' '
440 E, 6-th St, 8<\ Bo*to*» ®afc

PROT. RAŠT. « A, Jnnuiona, 
14200olūJnbfaRd., S,Bo*ton,itWli

.• ,4S-M-8-tk Bto. So. BMk, Mm 
IŽDININKAS-L U žvatldl*.

. _ ,111 Bowep M, 80. Bortoo, MiMk ' ' 
"-ŪBASIS-•* P. LauAtš

Jii T^ St, -

s

t

dovanoms - <
FDNTJNINE 

PLUNKSNA 
Kuri bul ątminČiai ilgam 

. laikui. - į .
Reikalauk Katalogo, \
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