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KkufflEtt tari Mprtati, 
nakotfr piiflhrentimia dėl Jtataįl* 
ką Iptudoe grurtipriniino bu* m<- 
lenmU Dievui ir pečiai Balny- 
thd, fe fcaončm* naudingemi*, 
negu pirkimą* bažnytinių indą ir _ 
Mt negu bažnytinė* tpeigo*. fa 
kol to nesupras visi katalikai, me* 
negalime tikėtis miaukti spaudo* 
kuri atatifctų Katalikų BtžnySio* 
rimtybei b* pajėgom*, žmonių 

, jmdM, plmynusui gi tfr-
ri skaityti tai Mvo didžiairiin Ui- 
daviniu.

•Vyskupas Kiliai. 
gMMBBĖiaaĮKra ; rMĖssaaaaaažįm

DARBIEČIŲ- KABINETAS.
P

. Tuo1 tarpu kaip. Rusijos revo- 
liucijonierių ir naujo surėdymo 
vadas įžengė kąrstan, tai Ang
lijos darbiečių vadas paėmė 
valdžios, vaitų į savo rankas. 

\ Anglijoj įvyko revoliucija, tik 
b to nepripažįs tie, kurie turi ge

rą apetitą ant kraujo. Panedč- 
lio vakare Anglį jos parlamente 
įvyko nubalsavimas reikšti ne- 
pasifikejimų konservatyvų val
džiai. Prieš balsavimų buvo 

*• delegatų kalbos ir jose jokių 
piktų prikaišiojimų, aštrių žo- 
dižų nebuvo. Pagalios nubal
suota reikšti nepasitikėjimą ka-

- binetuL
Karalius beeeremonijų pagal 

"parlamentarines taisykles pa
kvietė Darbo Partijos vadą 
McDonaldųpas save. Šnekėjo- 

< M apie • valandų ir atsiskirda- 
!l mes pabučiavo karaliaus ran-
į y ką tuomi ženklindamas sutiki-

mą būti premieta. Ta ceremo- 
f. . nija atlikta ųtlminke po pie
ta tu*. . / ■

Pirmutinis Darbo Partijos
'
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' ką tuomi ženklindamas sutiki- 
taą būti prernieta. Ta ceremo- 

f . . ,nija atlikta ųtjĮrninke, po pie-

is Darbo Partijos 
kabinetas šitoks:

McDonald, premjeras ta už
sienio’ reikalų ministeris.

. Clynes, “lord privv seal” ir...

r.
3
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k, parlamento “deputy.” 
Lordas Panioor, tarybos pre

zidentas.
> Baronas
kanelierius.

Henderson, vidaus reikalų 
sekretorius. 1

Philip Snoivden. iždo minis
teris:

L II. Tliomas, kolonijų mi
nisteris.

Stephen Walsh, karo minis- 
teris.

Siu Sidney Olivier, Indijos o- 
f iso galva.

: Gem Thorapson. oro ministe-
’ ris;

Baronas Chelsford, laivyno 
ministeris.
’ Sidney IVebb. prekybos mi
nisteris.

John IVeatley, sveikatos mi
nisteris.

Noel Bustom agrikultūros 
ministeris.

IVin. Adamson, Škotijos sek
retorius.

C. P. Trevelyan, švietimo mi
nisteris.

Tliomas Shaw> Darbo minis
teris,

Vemon Ilartshorn, pašto mi
nisteris.

Iš šito surašo matome, kad į 
darbiečių ministerių kabinetų

Holdone, _ lordas
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? . inejo ‘keletas lordų ir-baronų.
\ Aišku, kad darbiečiai sutiko 

Y dirbti su didikais, o vėl didikai 
\ sutiko dirbti su darbiečiais. Tie 

y radikalai, kurie tiki į “grab it 
" all” peiks darbiečius už įsilei- 
f 1 dimą didikų į savo kabinetų.

;V Pirmas darbiečių kabineto 
r 'darbas bus tai geležinkeliečių 
r'streiką baigti. Tečiau gal dėl 

ta neįvyks sunkenybių, nes 
tarp streikininkų ir kompanijų' 

>• mMgari derybos.
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darbininkas
MtiBfo*dw*y, Boaton27, Hute.

LENIN TIKRAI NEGYVAS

Apie Rusijos bolševikų vado 
Lenino mirti, užmušimus daug 
buvo pranęšinėjama, kad pas
kui tokiems pranešimams visiš
kai nustota tikėti. Tečiau da
bar Lenta tai ištikro negyvas— 
paskut ini sykį mirė.

Mirties priežastis.

Lenino mirtis įvyko dėl išsi
pūtimo ir sprogimo smegenų ir 
plaučių, gyslelių. Daktarai ži
nojo jo ligą, ir pagal išgales 
bandė gelbėti. Pagalios dėl 
plaučių gyslelių sprogimo nu
stojo alsuoti ir mirė. Mirusio 
galva buvo-perskelta ir rasta, 
kad smegenys kraujųję pųplū- 
dusioj. Mat daug kraujo gys
lelių buvo sprogu.

Apie jo sveikatos padėtį pa
staruoju laiku buvo su gan ge
ra viltimi ant pasitaisymo. 
Tečiau. tikra padėtis jo svei
katos buvo gerai žinoma tik 
artimiesiems. ‘ '

Prie numirusio Lenino gal
vos skėlimo dalyvavo 11 dakta
rų, tarp kurių buvo ir garsus 
Vokietijos specialistas profeso
rius Forester.

Rusijos diktatorius galo susi
laukė miestelyje Gorki, kurs 
yra netoli Maskvos. ;

Mirė panedėlio vakare. Tuo 
tarpu eina Rusijos Sovietų kon- : 
gresas. Tai vakariniame, kon- :

pk Nebuvo girdėti Jokio bal- vaikai, Irkaząk| 
nei vienas nežinojo kąstai- jo padaryti. ‘VtM 

ni, taus anūęipofc 
Orkestrą tuo tarpu užgrojo1 šią į kulnis 

Bet Kalinin tas apsipylė aš$ro 
Pagalios. Sibirui 

komiteto pirmi 
baisių čius, karininko rū

pagrabinį maršą. ] 
neleidęs orkestrai baigti, nutil
dė jų ir ėmė murmėti:

“Aš, jums atnešu 
naujienų apie mūsų brangų stojo ant cstrado 
draugų Vladimirų Djičų . * .” kacl kongreso nar
neišgalėjo baigti ir sustojo, te- Į specialiu traukinta 
čiau visi suprato* kuris Čia ga- ‘ 
Ias, Viena įnoferią ant gale
rijos graudinga suaimanavo. 
Toliau stenėdamas Kalinta ta
rė: . z

“ Vakar... vakar jis nuken
tėjo naujų paraližiaus smūgį 
ir . , Čia jis apsistojo ir 
pasitąsęs ištaM bai£ų žodį 
“numirė.” ‘

Tžida .visas teatras, kur kon
gresas atliekamas, prisipildė 
aimanavimais, dejavimais, dū
savimais, verkšlenimais.

Kalinta dėl dejavimų negalė
jo daugiau kalbėti. Tai į jo vie
tų stojo Junakidze Rusijos fe- 
deralės uni jos sekretorius ta su
šuko publikai, kad nutiltų. Ta
da Kalinin perskaitė šitokį ofi
ciali pranešimą:

Sausio 21 d. Vladimiro njičo

Netoli.
MėMku miešto. Vera Cruz bai
sioje audroje žuvo Suv. Valsti- 
jų karo laivas Taeoma* Jo ka- 

dę* pitonas ir du radio operatoriai, 
““ eidami savo pareigas žuvo. Kiti 

meksikiečių buvo išgelbėti.

ŽUVO SEPTYNI.
' K®ĖSBnB0Ū>, — 
sandėlyje Ištikus gaisriu, pasi- 
1 • .' • v<t, 1. * V V

ese,.
raita*1
toripi^J0 žibalas ir paskšandino 
ų,'septynis gaisrininkus. Gais- 

r de- ras prasidėjo kubile, kur buvo 
įįye- 10,000 galionų žibalo. Gesini- 
* bū- jmą pasunkino didelis šaltis. 

Le Gaisro . priežastis nežinoma. 
Nuostoliai’ clay neaprokuoti.

Iš OKUPUOTOS LIETUVOS.

Valkinmkas. Trakų apsk. So* 
džius krikštija. Šios apylinkės 
visi sodžiai, pakrikštyta nau
jais vardais : Tiltai -r- ’Mosty, 
Daržininkai — Ogrodniki, Už- 
pcrkasis — Zaprekopy, PaŠai- 
čiai — Posolcze. Tas pat da
roma ir su žmonų pavardėmis* 
Dudutis virto Dudač, Versec
kas — Verszaki, Žydelis Žy
dei, Balkė.— Belko'. Tik dvi 
pavardi paliko nekliudę: Ba- 
iiukbnis ir Berželioiiis.

VILNIUS, 28. Meta 
našlaite^ iš buto. Apie sausio 
8 ’d. vei pašiurta byla mergai
čių bendrabučiui ties Aušros 
Vartais. Bylų nagrinės Vil
niaus tejsmas, kad išmetus iŠ 
to namo mokiai Ir našlaičių 
bendrabutį.

_r- Vis prisikabinėja* "Gardi 
no inspektoratas. lietuvių mo-

’ ;> ♦
VIENAIP KALBA, KITAIP 

DARO,

Valstiečių liaudininkų tarpo 
yra gelėtas dvarininkų. Jie 
neva stoja už vargdienius,; bet J 
tik, siūlydami iš ltitų inat 
duot biednuomenei. Patys gi 
visokiais būdais stengiasi ap
gaut valdžią, kad tik palaikyt 
savo dvarus. Su .tokiais tai 
“ponais” draugauja mūsą yąL 
stiečėai liaudininkai! ..■ ■■' ■ 

/1923 m. lapkričio 30 d, ŽenieS: 
Ūkio ir Valstybės Turtų Mim^ 
teris pranešė, kad. valstietis 
liaudiniimas, dvarininkas Tori 
nau, norėjo neteisėtai nušmu- 
aeliiiot savo dvarų nuo pfeteri' 
b'aėrips. Dvaras.' padaMntgi~| 
dalis: viėftą dalis duodama- «tk \ ’» a. «... . - i

Buvo pranešiųm^ kad' Trockį 
irgi sunkiai sešį$» ir pasitrau
kęs iš veikimu-turbūt-ne
trukus seks savo draugą Leni
ną. * . . .

sSErSį; SS MiSa»s»Wta»«•*» ,«•- S;,įsas 

SS^.t00’43'ta\^įant inneiMd^ kantriausia Tie- Nepasisekė “žmonių '
54.180 daugiau. negu 1922 m. neibPllcl?s« saugiausia ne-

KIEK VERTO MOTERIES 
NERVAI

NEW YORK — Mary Kais-
padėtis netikėtai pablogėjo. ^Gr reikalauja iš pavieto' vaĮ- 
?»-5(1 t'€»l vrolr -irt 1 a n tti tyi a c TviiL * ,.t». - - .». ' -<“•5:30 vai. vak. jo alsavimas bu
vo sutrukdytas ir jis neteko są
monės. 6:50 Vladimtalljič mi
rė nuo paralyžio plaučių. Da-

greso posėdyje žinia nebuvoItuota<3:25 vai. ryto sausio 22. 
skelbta. Ant rytojaus sausio
22 d. 11:20-vai. kongreso vedė
jas Kalinin atidarė kongresą ir 
visų paprašė atsistoti. Jis ne
buvo miegojęs pereitų naktį ir 
ašaros liejosi per jo išvargusio 
veido skruostus. Visas kon
gresas tarsi siielektrizuotas ta-

“Pasirašo Daktaras Oliank.” 
Po to Kalinin pareiškė, kad 

sausio 21 d. bus bolševikų meti
nė gedulo šventė.

Kalinin norėjo pranešti apie 
laidotuves, bet dėl savo susi
jaudinimo ir dėl verksmų ir ai
manavimų publikos to negalę-

dižos 15 milijonų dolerių. ? Ji 
.sako, kad palei, jos namų dar
bininkai taisę kelią -ir sprogdi
nę akmenis. Nuo tų sprogimų 
ji gavus nervų suirimų. Ji v- 
ra nursė. ' ' ■

54,180 daugiau, negu 1922 m. 
Pernai užmušimų buvo 2,412, o 
užpernai 1,890.

DIDELI NUOSTOLIAI.

ASHLAND, Wis. — Geležin
kelių kompanijų sandėliuose 
ištiko gaisras, kurs pridarė 
nuostolių Už $1,000,000.'

------- ;—i— .

KIEK AUTOMOBILIAI ’ 
UŽMUŠĖ.

Massaehusetts valstijoj per 
1923 m. automobilių padaugėjo 
ant 106,000. Tais metais auto
mobiliai užmušė 578 žmones. 
Tai ant 56. daugiau, negu 1922 
m.
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LAWRENCE, MASS.

Gausio 20 d. Centro Pirmi
ninko prakalbos įvyko* Law-. 
renee, Mass. 70-tai IA D. K, S. 
kuopai. Žmonių parapijos sa- 
lėn prisimko miš 300, Po pra
kalbos pardavinėta L. D. K. S. 
Šerai, kurių nusipirko kun, Pr. 
Juras už$20.00; Jonas Žukaitis 
už $10.00 ir Aleks. Marcinkevi
čius už $5.00.

“Darbininką” iri’sirašė p-lė 
E, Tukaite.

Už šitą puikių parama Cent
ro Valdyba labai gražiai dė- 
kuoja. ’ ' •

Po prakalbų ėjo smagios dis
kusijos, kurios daugeliui labai 
patiko, jog nuspręsta ir dau-

* ^NaujaHi MgHjos premiėww ^tt'totaųprakMtaj^'distaiei' 
vedęs it* rtiri d^ dutort jomis ttirėtb
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užtarytojui” “paglobt” savo 
dvareli! Ir tokių' ponų esą dar 
daug kurie, apeidami. įstaty
mus. nori iš<mlbėt savo1 dvarus. 
Bet Minist Krupavičius imasi 
griežtai vykdinti Žemės Refor
mos. Be to,"Seimas po Kalėdų 
svarstys, kas daryt su tais ta- 
mės niritikais, kurie buvo ąp* 
gauti dvarų pardavėjų. , \ 

Iš Tomau istorijos dvaro 
gelbėjimo aiškiai, matos, kokie 
raivaisi šliejasi prie valstiečių 
liaud’ninkų ir kokie tie patys 
valstiečiai liaudininkai. . JU 
suažiai pakalba apie valstie* 
varrus ir reikalus, bet dirbt*’ 
pasišvęst jų naudai nenori 
Pats girdėtam kaip ūkinml&ti 
pasipiktino iš valstiečiu liauji-?jev' 
ninku atstovu Seime. Ūkiftim 
ku suvažiavime buvo nueitaJir < 
Seiman kai buvo svarstomi 
kininku reikąlai, valstiečių 
liaudininku atstovai vis §0 
prieš valstiečių reikalus, m* ' 

Čia aiški Išvada, jog 
vienas protautas valstietis i*sji 
dstis tik rmip ūkininku Saitfn- 
ros, o nę prie valstiečiu 
pus. Tm o-L atminkinu.Lieta* 
VAS valstiečiai, kad ’ 
Čiaig šavjvaldvhitt rinkimaja 
atiduntumem savo balsus už W 
kininku Gatunga ar lutas kri
kščioniškas partijas., ;

’u'"1* -1 1 ■'! \.f ■; •

‘. Varžytinės, & m. gruodžiu 
d. 10 vai. Žemes Reformos Val
dybos bute (Kaunas, Ke.istaČto

Į1 
Tauragės, Ukmergės ir Kednt?. . 
nių apskričių kai kurjų dvri^ *

(Etano

čia mokytojų pilietybę, ištiki: 
mybę ir mokytojų kvalifikaci
jas, Lenkų kalbos, istorijos ir 
geografijos galėsią mokinti lie
tuvių privatinėse mokyklose 
tik baigusieji lenkų vidurines 
mokyklas.

r —.

ŪKIO REIKALAI.
ANYKŠČIAL~XII—22 

tos Kbr.). Gruodžio 16 d. įvy
ko Anykščių vals. ir miestelio 
ūkininkų susirinkimas. Jame 
apskrities savivaldybės agro
nomas darė pranešimą apie ū- 
kio gerinimų. Ūkininkai, ap
tarę. būdus ūkiui kelt, nutarė 
prašyt įstegti dviejų savaičių 
ūkio kursus, o jei reikėtų pra
tęsti kursų lankymų iki vieno 
mėnesio. Susivažiavimas iš
reiškė pageidavimų, kad kur
suose būtų dėstomi šie ūkio da
rkai : 1) Žemės.dirbinias ta mi-. 

neralinių trasų vartojimas, 2) 
Šūkių pagerinimas, 3) Laukų 
sutvarkymas, ir suskirstymas, 
4) Gyvulių Šėrimas ta ją užlai
kymas, 5) Pievų pagerinimas, 
6) Šaknevaisių ūkio pagerini
mas ir kiti ūkio klausimai.

a.,, ■ < ■ ...

TAUTINIO LAIVYNO 
RĖMIMAS.

VILKAVIŠKTS, SII-27 (El- 
tos kor.). čia gruodžio. 9 d. 
miesto Valdybos raštinėje įvy
ko steigiamasis susirinkimas 
“Lietom Motėm _ jungos 
Tautmiam Laivynui- Remta” 
Sūsirinkiman atvyko 24 asme- 

Stankončmtėykmą sulig už- 
klausiniais paaiškino, kai ku-

’Msuprotoam® W<j . BAIGIA STATYK, -i i 
punktus ir prane^mejoapie Są- / ... ;.

; jungos darbuotę Centre. LONDON, •** Anglijos **V'
Po lo buvo išrinkta Vilkaviš- džia baiga statydinti du didiki- 7 

iria Bkyrtaui 'lt liu tauro laivai tai
rijtai Komisija* ' po ilgio,’ ’ - J

(EI-
4

PALEIS PARLAMENTĄ.
RYMAS. Italijos premje

ro Mussolinio ■ organas Popolo 
dTtalia paskelbė,. kad parla
mento paleidimo aktų.karalius 
pasirašys šią savaitę. Paria- 
meritas bus. paleistas sausio 27 . ■ ,, .v
d. Nanji fMttaaiį jmfanen- “?» «azolmo isgaravimij. 
tų. bus <bal. 6 arba.bile kurių _ 
dienų tarp b^l. 6 irM d* (■

Fašistai. turi pilną pasitikė
jimą laimėiįdMiumųatstovų. 
Fašistų markė nenupuolė, o 
tuo tarpu jų. priešininkai ne-

- .1 ■ ’ 
Nėsusijūngd' nm šoeij^istines 
grupčta Todėl šitiems esant su- 
šiskaldMus ihžištai jaučiasi ga
lėsią laimėti, Tečiau yra abe- 
jomų su pietine Itąlija.. . Ten 
žmonės baladoja tik už žinomus 
kandidatai o ne riž partijai’

MISIJOS
Ateinantį panedelį, gausio 28 

d. MonteUoį Mass* Sėtuvių Šv. 
Roko, parapijos bažnyčioj 7:30 
vai. vakare praridės bv. misijos, 
kurias laikys tėvai marijonai 

kun. Andriulis ir kuių D1\ 
Česait: 
kitau*

UŽSINUODIJO AUTOMO- 
BILIUJE.

SIOŪE CITY, Ia. — Vyras 
ir utoteris netroško automobi-

J-

Tad sekmadieny sausio 27 d.
7 vai. vakaro parapijos salėje
vėl bus Dr. Pakšto prakalbos įstengė saBaiytiJjendrofmto, 
sų diskusijomis tema: “Katali

9
kybė ir Tautybė.”

DR. K. PAKŠTO .
MARŠRUTAS.

L. Sausiu 27, Vasario 16, 21 ir 
24 bus pirmos ne teologo, bet 
gamtininko bei sociologo lig-ta 
misijos Laivrence lietuviams, 
kurie labai susidomėjo’ religi
jos, kultūros ir gamtos klausi
mais.

Vasario 17 d. — Woroester, 
Masą —* Kalba Tauto* Ėvent& 
, • ■' ' y
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VILKAI NAIKINA LENKUS.

Lenki joj žiema šalta ir viesu
linga. Dėl tos priežasties vil
kai bėga iš miškų ir „skerdžia 
pasitaikančius arti sodžių gy
vulius, o įsidrąsinę užpuola ta 
žmones*. Netoli nuo Lubltao 
Vilkai pasigrobė tris .vaitais 
grįžusius iš mokyklos.

GAISRAS.
• ST. JOIINSBURY, Vt. — 

Nakties metu ištiko gaisras ir 
išdegė septyni blokai, ^ Vienas 
žmogus žuvo, o septyni sūŽeis-

REIKALAUJA ATLYGI
NIMO. . *

BIDATICE, Neb. Jolm
Morgam reikalauja iš -Southern 
Pacific .geležinkelių kompani
jos $1.00,000. Jis ant tos kom- 
panijo* buvo gą.
žhigtas.
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I 4 < iWfltauau tenka kalbėti ne vien apie inmiigracijos sūvar- 
$ Žjiną> bet apie joe beveik visišką panaikinimą.

* • f • •*

; > Kesęniaį gavome autentišką tekstą atstovo p. Watkins’o 
ųįtalfc- tari ta į-Atstovų Ęūmuą 1923 ųp gruodžio 17*d.
P baiųs* teks neužilgo svarstyti Atrtovų Kūmams ir Senatui, 
’^įfį’ jis bus priimtas toks, kokį jį suredagavo p. ^Tatlrins, tai 

į^gmęįja taps beveik visiškai sustabdyta,

į J‘R.„V^atkins,o bilius po amneriu H, R. 3932 susideda iš 26 
Betapsima 15 puslapių) t km kalbama ne vien apie patį 

arijos sustabdymą bent 5 metams, t. y. iki 1929 m. iie- 
3$ Idų tat taipgi dėstoma riša procedūra konsularių forma- 
$įųir aptils bausnuų visiems tiems kurie neteisėtai įvažiuos 
vtotgataus šiou šalta svetimtaučių;

F.;,Wątkniš’o Waus pirma? skyrįųs'Siūlo visiškai uždraus- 
^ko^^-nors svetimiaųčipi jvažiavimą į Jungtines Valstybes 
tįtotg^^ąpsįgyventpĮgiau^neį B menesiai. Vienok jis pada- 
rOŠatj jau čia ffyvpnančių'svftimtaučiv tėvams, motinoms. 

' ' “—|ąr> ««KtaH ŠT rtO'ŠŠS. ’iMfaMi <t« ajttt^iisiėji gi- 
į *fe ^4H3Wyw>5-wM ir pana^mns dar
' ŠH Jrnltaes Valstybes. 1

SSTĮĮjgflą flmįĮl liesti įr ngjifijlįą avetšaij valstyfeįn diplomato}, 
i iWWWWt?tmąutojį} (4 «&$)«).

XjtW> 1929jm. liepos 1 d. risi svetimtaučiai 'turęs priimti šio 
^^^p^^Įiętybę .tąįp gręįt, kaip tai >ra galima sulig veilrian- 
čjąįą |s^tjmiąis.. Kurie neišlaikys kvotimų ar bus pripažinti 
nšjoJguasiU, U® AgfirtMM W a* pasilikę mokės iždai 
Bį^et pęjĮjflO įgjęyip, (ftskyrius).

jw JĮRKJ 1&Ž8 in. liępos ld.‘bus pjąįeęĮgma jsįteisū ifflmigraiĮ- 
lį. hęt'tik S nuošimčiai nuo svetur gimusiu Jungtipiu Valsty- 
yjį>iįEpeiy sulig i 8 9 0 m. cenzu. nuošimtin neis 
diplomatų personalas, turistai, tranzitu pervažiuojantieji ir t. 
- iH) v /

ų^ržymą nuošimtis taipgi aplies svetimtaučių artistų, 
rių» dvątištob nwm teMh.fr seminarijų profesorių 
^įū priklausančių prie pripagto maMto profesijų 

trąęogitaęd Ie^ed'professita). įstatymų yykdmi|bus užlęi- 
pirmenybe žmtaWs> tėvams, brotams, vaikams (Ori 

i .UMd ir sužiedotinianis Amerikos piliečių, svetimtaučių teisė- į 
/ ŠSl^a^tesių norą piliečiais taptip? tarnavusiu Amerikos tes 

rjŠįpeięje,ar^f!me. .(akylius Ibį)
te /r -ft- **i

• r. - - i. ... . ... ^. .

į' buHi'Tfirts iii mesti Milę žvflgspi bent jš,lmflętWij kerSij.
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g ^ttans’ą bibus; taip ir daugelis kitų projektų, turi tiks
li ta MMft suvaržyti immigracįją arba net visiškai ia pa- 
f J nąBtatii ’ šito tikslo galima labai lengvai atsiekti immigran-1 
r tei JlriūŽtet sulig svetimšalių skaitliaus 192Ū m<, hėt labai ma- 
I dėten tik 1 ar 2 nuošimčiu. Bet kodel-gi žengįa-
t TO atgal net iki'1890 m.? štai kodėl. ?

/’ y; Wfrl J|9(| jį Amerikon keliaudavo ateitam daugiaūsia iš 
£ jbofemite toto? tatip ^tandtaŠtajA ’ Angliją, Vokietija, 
f $į Vėtau, t- y. mm įW m-> vis daugiau čia atvykdavo katali- 
?. kį: tofe tevrik kw£ sudaryta  ̂apie 5ū ar 55 nuo-
( vWtwtoiyW .j... *|r l
L pradėjo nugąstauti artime katalikybes
I' frigriėjimd Amaritaje, Jie mato kaip, čia augą katalikų mo- 
* kytaos, labdaringos ir kitos kultūrinės įstaigos. Ir šitas regi, 
| tel amūrų pažiūrų fanatikams įvaro nemažai prietaringos bab 
( miit Tad jie iurado, kad 1890 m. <$W labiausią suvaržo ka- 
\ tatikų ąįvta^atamą šioų šalta D Šitie ‘ ‘laUvps5 ’ ir ^lygybės ” 

agtititai “nepasįsąi’matyjo” pasiūlyti tokius atžagareiviškus 
kurie sulaikytų pž sieųos darbščius ir gyvybės pil- 

>» katalikus. z ūtata^vtangiama ne p
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M Btita įataiyBai paatrrrtrt įtaritau M jrMUHbu
(Išimtis taaugtų, o katalikų — Mta Wl įvy

tieji katalikai ir protestuoja prie* šį uMta* taNMMa taga- 
nį. Juk katalikai Ameriką atrado (italas), 
drąsiausi ta kontinento platybių tyrintajaįir eMMaM ta 
panai, francūsai, portugalai). Vienok Mtitaš ta
fanattaa* ir prietaringumas bando užtapti InMtaH ta

tingi Ir kartu p^tMkMMi tMUlte, tad JTO •* IW £5^183^2^35
51 iW**

M WIrinta bita vata laltanta pajota* daritainkus. 
jis dųpdą privūegijųmteto ncšganUtao
jog inteligentų ir be draudimo čųt taRr tatatafcjlk 
Be to, aukštai iškilusių tautų artistai ir metatininteai AmoriW 
labai reikalingi, nes jų čia jaučiama dideli stoka, ypač aukštes
nio typo menininkų, artistų, galvptojų. Tad ir wotima jų 
gtoįvystes varžyti, kad perdau nmsktandw MRMl* && 
$ros hm pažangoj ’ ..-

AR NAUDINGA BŪT? IMMIGRANCI^A SĮJĮįAIOT^ ’

šin'klausiman nėra vienodo atsakymo. T&į priklauso kie
no t&M j klausimą’ žyęlgsfmm W W &
merikiečių nuomonės suskUsm^iaiisia j ketas šfrt1^ 4

: - , *= .

AĮdERIKOSDARBDAViAMS —
ateivysįės varJyjMsr Įąbaįnsg$ogus. *Knoin«Hl!ta4&’ bw dąjį 
buiuiky, tuo jie bus brangesni, tuo įif eantc^mo rsLygor bus 
nepalanlrios <larbdaviatas-kapitalist^iĮ«. T*į jjg frfi®ĮJą M 
Amerikos galybe ir turtingumas žywM F$taw m 
gausumo. Ir tai yrą tiesa, ųeą šigg Męi iWW
šakose dirba nuo 35 ifeį 70 ir daugiau 
darbininkų,

v wwwiw» KFĮmww - 

žvilgsniu ateįvystė atnęšaAmerikai nesi^kaitmnągerybių.' Ži
noma, jeigu Vienų kartuPtafe mh
tapai ateįvįų? tai butą blogai daugėtai pritikto tarta* S te ; 
Mitų hetvartaė'm neramumų. Bot'jJgį^Į^ta JrtlgitaS tokrie-1 
nais normaliais rietamlmp pwms;$d4 jfą
tingai juo? Paskirstant prampnšmm F 
publkai hutų nepaprastai gęrą; augti! tafto m turtų itebUv 
gerintūsi nusilpnėjęs jankės typas, augk vMftrita
/vn 7"rfT\X '3C3*4-A.i« aTs* ■ - <
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»to«ipiaj Vuį»mB,vw«ms, vi- 
sjauMį” tarnam#
$ ir jĄr

»ih«*Sh' 
Jcėti]. TridE ftBMP* JTO 
Įtaikę papiidytiar atiięj8?“-* 

“rirajHm” iMadifliiu

■ fcslį'M
ižoiforisš ‘’Diaugstf” i Mat kę 
nuo įsavęs pridflrją: , , .

iri? ĮįR. ®Įfm» a& 
dentams atėjo ne “kuone ba
das*’bet visiškaiteto» tic 
beteko pinigą' ne| duonai miti

tamsėta
“Palįkdąini ktiųš vajus mū- 

suprasti svarbesnių, kurie ne
įstengia orgąm^uotos. tvarkos 
iritetta tato. Mykd -tai 

; Abna tri^ ifiikajaati al tgg ne? 
organizuotos dalies.

W i>W W
’ kad kasamų

bą nątų vįešąi ktaitali Rdtųtį.
. <ri geortBri^pf^ 
Jos nepąkenčįąntaji, nereąja 
riūsątaMriyta .. W 

: tetawkfijta t^ų^-

ta w S 
ęjų
nos kąsnio. Mes reikalausime, 
kad jiėremianticji. mūsų jįarb(

tarą Mišką; tairitfdel fa jjgįįįį$ 
MegąĮijim ta^'^elp^.', įfr 
artime tik ^vąrbfasm-iąįšte

' me§ wįw? rito-
; nm tat. $waji iW9r&įfe«ta

‘ jpgmąmti taw Ą 
syftm§ >gvey^ - Jų >W 

‘toi* 
dautaawparam< gegų tatak

kuri, r tetaiikų 
ims mete bendrą neturi, fr vfc 
>pitaw ta fekfam >u

pintfes UP tam # įtapta 
taofelritata' WW 
ta

ūW^Mita W ta $taėjW 
šelpėjų.

£»> fcuftuėti&iit
* ®e?ntifi?XTėlW$ i$«>»fafesir 

įk fem iImjk
klelllfllTOS, Šjt8jęĮfOinen-

gadęs. tik ^ijoiĮię^y 
jei kun. Koncevičius dirbtą 
bendrai su įįįtąlikų* Vei^iąo 
Centru ir ų^ųjMeraoita Jęi 
įįįs atsisakė w orwįUQto« 
visuomefiės, tai negali preten
duoti savo darbui paramos ii

Gt’ vyskųpp ^kimęmdąrita 
timputį lig-ir patartume tae-! 
kam noherodyti, nes ftiirtafe 
galį ten. KonpotaŠuTMų tas 
smagumų iš to sąsįdatyti;

■ ♦ - <K ♦ S • - I •
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galybė Vienok

' AMĘmpS ŲI.TBA-NACtipIfAMėTAI

prisibijo naują atėiyią, bes šie galį ta'gi&tftt
rios, troškinį, didesnės lajsyes ię norą tautmėą emandpaieųoą 
visiškos lygybes pagrindais. Tokių idtejų irttasžgį .aMtatf £■ 
lį jomis užkrėsti jau seniau čia gyvenančias tautas, šito bijo 
ne vien tik ultra-nacionalistai, bet žymi dalis fabrikantų. Mat 
kartu su tautines kultūros judėjimu eitų ta s Wkesąę ėkepę? 
minė kova, kur kapitalistams gal būt teRtų nukentėti Todėl 
daugelis turtingą ir vidutinių nącroua^stų tautinius judėjimim 
identifikuoja su radikalizmu. Gi iš radikalizmo jie pasidarė 
juokingu baidyklę, kurios 4-'#rimtuw,r norėtą yis^itikinti^ 
<Jiik ‘-Boston Transcri.pt” akimįš ir ukrainieŠą jįębonas yra 
baisiausias radikalas, nes drįso protestuoti prieš lenkų gen. 
taUer’į. Jų aRyse tik visu-kūem‘pf?t^k^tį’at^W 
riai tirą gerįtamės,. pątrifttai ir >radMab - /.

■ * . 1 . ■*

AMERIKOS DARĘIi{iXKĄJ ‘ '
- . - v '

ir-gį neųori ateivių, m Wb jų konkureųpijh:>rhų ; 
mę, ta<>TOi dalinai pa^u^ Jrida^ Mitrių

giąi negausi nei vietos nei darbo šimtams tūkstančių naujų dar
bininku. Jeigu ateiviai norėtų ūkfe* W tlMųj
turėtų pakankamai lėšų, tai jbūtų yįsaį ki^p. Bet geras tr 
pasiturintis žemdirbys nelabai norės ta važilptiį W A* 
menkoj jis gali rasti & dovanai kftog^riaūtaš femWtr tarius 
pi0tUS- :•„ ...'•'• '’
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UETUVČS DABSRIBOM -
*Tai teįapg gvpbe^s ištraukęs U. sUm įstatymo. Da- Afrika rojum kvepia, I<tolo jie nmnOi W ta ktams žta 

..........  .. ............. .. ~ 4 įr vargšų.ta visaitatfeRč Metuwf^ėWą^dert 
bo sąlygos dabar labai ląenkos, tad vįsąi Rūj^tamoė ta fig* 
tuvių veržimasis Amerikon. Tolįmetata atri^iy g^

būvis pakils, tuomet ir lietuviu' nora  ̂W Mį*’
slūgs. 1 ' 4 ’ .
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KAIP LIETUWHĘB«t
Lietuvoje ne tąįp kaip MiSfo 

jų pertekliaus, Ir skurdas ten taitafROfetatata vai, 
sius, bet tarp, revpliuriių* - stokos tafįita & 
limo pasekme. Bietuvūje 3T»-mi$a 0 -W
name imtririaitame Wwtre» o r4kMų 
net 100. Uatuvdsfprioaugfe iųbai w> itaį
m tam prieaugliui išybšiuoti, tai artmčūsį gHta ga-
jas: ląbai vririmga ir gaji lenta apgy*
Ventą Lietuvą. ’ . . . .. *

Antrū vertus; ąr< verta didtai ir Wk
Roti dar šimtas tūkstančių naujų lįetayį^ tata ta tafo bta 
je nugrėsta. Jr^fektaei W Wktaw atataRta* Slfci S11 

tuvon kasmet pp $10.00 aukų davaąųf M'iM WW|.
užtokiąmenkadovanųatriMėtisavo t&utHįųįrytitetytijUM' 
rliHolin ta.iif.inFs ni‘HHfifioa vuttrAinn Toji TMdHa| ji -...

ekMta o W 
tartus.

dideliu tautims pražūtie* pavojum Tad bp» 
Čiai ateiveis Amerikon panaikinimas vi«d

** —> —’— *-3 ite 4Mk <lX te. Jh M A J ^htel riauala sutaupo tumbi mw
v4

ir

* 3., Btoita 8r0kWw* 

Kol . ląisvamamri matys, 
kad lietuviai mėgsta, nešvarias 
^įgpmms, tol jie riebiai rašys 
ir’kąĮbčs, £ią juuBtesU 
dvasinė prostitucija, nes dėl 
nešvaraus pelno 
pataikauti gyvuliškieins; mi* 
niop gęj^ąnapis. Čia jau Viskas 
priklaus mm sMta&švt- 
isimffleųčp. įfei įipai s$vąr$yt 
ir l^vnjwH hutu ptim-eti 
išsižadėti begldįškai rašę, .Tai* 
gi stengkimės kultūrinti lietu* 
vių viRimwę> p nešvarios Uis- * 
vainanių pliovonės savaime iŠ- 
nyfe * .

A Paskutine ir, tur būt, tei
singiausia priežastis bus ta, 
kad-laisvamaniai todėl nelcul- 
taringai rašo, nes jie kitai p ne-, 
nroka.

Q kol jie darbais kitaip 
prįpąrpdys? būsime priversti. 
UetųvįŠkps Jaįsymnonius akai-' 
lyti moliRšjąi krūtingais vi- 
samepasapiy-

• i

•■/'">■:' t 

f-]£$feiitaveta Itaį savo sjįau- 
<;4įhf. vfcRia^nešvftrii-.’ kiWf 
; tatiį nto ir W

IfbnrA W ’tajr IvomA 
g! ūmių igtaąmmtai butų m**'

; imitprin^aurit
■ ■.;. ' - -

, Goriausia l^tų paklausus pa- 
W kodėl jie Varv

telbą. EW 
Jtaų^Hųpku į tių atią, 

kytį Betgąiimaišspeliotike-

1, Vyriškumo stoka. Duoda-
4 M iMm v>’ras
W«|a MlWr
tai amatai palaitanų ir patvįr- 
kusių bobelkų, Jos mano, kad 

: sotaus Mfe M Wiawas
5 MSntt?. .

2. Išauklėjimo stoka. Žino-
, -f3»..MaM iMflšte? dr°vj- 
’ .įknebvffiriątkulbftįirirašyti. IS 
' ft’gal* išeit1

nęžyftrt> įaĮfįŽifll Tgįj jięsutįn. 
lĮĄ ^ iį este^škp ą^pniu bei 
jgr^ssąpFąttaib

damas per šią gyymtalū baik 
įaš ir jęį jis Bes .¥W gyveni
mo sųnkenyį)esi t°kiu būdu 
jįs galės tobulėti donoje, o to- 
.įįde^ifiąs doroje---fąi tikya 
Im^aųęiąiriėi kuri teikia pp- 
įnirtĮniani gyvenimui. Toliau 
eįmntt W gyvenimu saunajn 
pąžįhįį' Įg • Kristaus gj&enimo. 
^ririųs;.p4te-i Aš esu kelias 
tiesą-ir-'.Tad sė-| 

1 Irime ,‘ ^mstųį yritdįnkime ~-4 
gyv^dtataėjfaės’ žodžius gy-j Pays nurodo; kąd atkritimas 
yėnnnuų* Jeigu mes pėrskai-ita^ tikybos di^a. - WTT* 
tytūmėm kėturių eVangelijiĮl apsireiškia taip .darbinmkų. 
parašytus pasakius ii- jeigu' Mgijpj Mo>š. vaikų Ufi» 
Žnjmiiją tvąrkytūsi pagal' tij štijama; 40 ųupš. tamirėtata- 
nųrpdyinų/tai žmonija nevaiig-| dąjama he Bažnyčios; 5(Į nuos. 
tų-ir. netakštų. fios žemiškosjpo£U gyveną R* svĮetipto ^ju- 
laimės.—betdangiškosios. Tai 
yeišįiaf ^S&ustųja :Wa 'tik-, 
ras gyvenimo palaimas ir i®11 
jią b? drigu liaudis
yatavauįūsį vien ^Kristaus 
mokslu, tai liaudyje viešpatau
tų: grntamus? ketams ir ide- 
įĮtamM ' tat tataA tad 
šiandieną yrą tiek -daugi klaL 
gintųjų, kurie taįša savo 
į^šj^ras ir tuokojt žmogus be*- 
skaitydamas llamštus nustoja 

gražu, IdŠnu'in idgaliriga.
Jeigu\mes pasfdwtae tams, 
tai draugesu jais įržūsime. Jei- 
gų esam© totalūs, siekime dar 

totalybes, nes tobųly^ 
tai ųėru. Kostus sako: 
**BaaytaWtakuJm- 
gų mestvarkysįmės sulig kw 
tam žMžta feį mes pasieki 
m© ramybę ikį metano pabai
gai. JeįgU nevartpsįme i°s 
angeliškos duonos, tai mes nę- 
pasĮpl^įnm amžinosios«laimės, 
^ryveniinaš ne žaislas. Jis rei« 
kąląuja' daug pastangų, paži- 

rime ritau šio gy?ąnto keliu

i

t

iibi!’ll^ww!Jl i w.!'U wi!.r fw ;blf 
meWsafe imO^Ts eHditų tai mes te^dieninįus mū* 

jsų darbus turime tvarkyti su
lig Kristaus mokslo pagrindą. 
Tuokart tik puims bus .aišku- 
kas tųį yra gyvenimas ir te 
mes begyvendami tpiw siek
ti, -■ • -

' J—8. 
TrišteJ7^^L^3.
^T"?s!wT^T
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GYVENIMO
■ -■ . . , .

A ^Friw
yja rimtam W 
W W tefrita

gyrww Sū
rint patinti gytatam& y W 
jtateti‘pirtį save. Jokįu/b^du 
negrid patinti gyvenimo -tata*’3 
[«,, . . . -• ^k.. <*-

‘w

•v •’T*TWMI' 1 W
prie išvados aukžč 
Žmogus nepaai|eni 

> venipti ^ kaM-iji4

žčiąu minėtos, 
nkina-tao gy-

> bais, Taį tąip yra tetarta i- 
niant. Kaikuriose vietose yra 
blogiam Diegei 'mieste per
nai 60 nuoš. numirėlių pąĮakJm 
ta be Bažnyčios. Darbininkų 
klesoj pilnai su Bažnyčia gyve?. 
naųcių ir pildančių tačųyčios 
įsakymus tėra 10 juros.

l ir įs Lietuvos 
48*Swr« V«W- MM

Naudotas keliaviqi£ 
smagumais Ir paiegū^ 

_n.x maišant Įjile vieno iŠ 
didelių ir gseltu SU- 

; vienytų Vaistiįų Val
džios laivų. Beguliu- 
riški išplaukimai, di
deli kambariai, atski
ri kambariai Žeimy- 

noms ir vedusioms jjordmg; pu|JniS< 
lyairųs valgiai. įnruąpa
tarnavimas. Pasivaikščiojimui de
niai, socialiai —> rūkymuikambariai 
ir visokiojrųsjps posūniai.

Išplaukimo Dienosi 
Pres. Harding——Saus. 2$, Kovo X 
Ąpierįeu-—r— —-Voš. £’ Kovo 32 
Pres. RooševeTt-—-Vas. £3, Bal. |0 
Geo. VVashingtou----- Ko vo S, Bal. 5
LeyiatĮ)aD-- ••—-Kpvo 22, BaiĮ, Įr 

. JjeI informacijų rašykite: 

hKSS' 
^ValdaimojJ Operatoriai dėl 
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nooreunry nam tMMMzums-
sfk£ Raiffeisen rtšleąkoepefa- 
tyves bankas ir tarp Itll—15 
jų buvo lO ŽydiŽkų kredito uni
jų, kurios buvo -pinuos kredi
tą unijos įsteigtos Suk Valsti
jose. ' 8 ‘ organizuotos- ;New 
Yorke, ■ A New Jersey, 5 domi- 
^tbmį to T 3^ą8sąekwUs> •. ^ašaiMutė, S-to^kuopuš, 
j ; ^uebee proyitmįjoJ kooperą- 
tyvės kredito drąūgystė& daug 
gpriaųs organizuotos, negu 
Sįv. Vafetijose/ / ‘į 
t, Mąssaehųsetts tari daugiau
sia tų draugysčių, ,1921 turėjo

Mew Vutko buvo 68 drau* 
gjystės 1920 Duetais, ir 1921me- 
tąiš Jtorili Carolina turėjo 22. 
Daugumas kredito unijų Mas- 
sąehusetts randasi Bostone, 
j^orth Caroliiioj tų organizaci
jų nariai1 paprasčiausia yra ū- 
kinihkai. New Yorke koopera- 
tyvės kredito draugystės prasi
dėjo daugiausia krautuvėse ir 
ofisuose! - 1

’ Paskolos duotostikdel kųo- 
gąriausių tikslų. Prašytojas 
turi pranešti- tikslą paskolos. 
Gal todėl- kredito unijos neto- 
kios pasekmingos šioje šalyje, 
paprastas amerikietis nenori 
gąrsintis savo privatiškus rei- 
ąklus.f'y . . . >

ffkiųpen^itorimų 9todrČię>- 
Aąąi kaip & tinką ito Tėi- 
WdM jRtodyi

}kfdšioj |fdj^ blogus 
draugus drauges tas atsi
imk* ir įpeniakymų & 
nįąątikįmų KF-

p ne-
ąmlkiptų po kbubuy įr kito- 

.iv m
btogRs (įrw^- $S Viudlm- 

lįplią kąžnsftį ‘ sųsip^tit- 
šiam žnjįgąi. O jei Dede Jo- 
nąs turi 4ąrgerWV toatių, tai 
mąįoneįrit peąiįyt, tąją w 
dmtpjąi vaidinti

M. Kwnandulis.

mVAHOa, DOVANOJ I os- 
Gi jŲOMtatryt msiM- 

ouar..

34Ukp. Aurių turi 4$ tovįg« sgtataįfV Smiigw. O Mfdffo
''N a — _ » — •- -■ -- — u i. A. i.--.

Uvąitarixn»» į*ylw g»£«£ą 90 
Ą., 1964, Parke, Mei
tėlio, Mas*. Mp-gi 
komisija# Mkoot išrinktisekan’ 
ti: nuo l-juos kp. ~~ P. Gudas, 
Jį Glineck»*ir K, Kiškis, 2-rosi r 
kp.K mi*dKas,JSL M. K»- 
dtilis, .3 kp. A. Todas, A. IC

-J. 
Kalinauskas, J. V. Smilgis, V 
P. Sirka, 22 kp., M Kiidaraus- 
kąs, J. Raudelirlnas, 70 kp. 
JF Kriviui

. 4) Nutarta turėti laįke L. D.
K. S. N. A; apskričio išvažiavi
mo gegužio 30 d. automobilių. 
Tikietų kaina 10c., j už 25 cen
te, Tų darbą tūri attikti 'aps
kričio, ir cento valdybos, nes 
gąųtaą pelnas eis .“Darbinių- 
kd*’mtodąiJ ti

5) Pr. Oudas išdavė raportą 
kąsJĮhk atoigw Mąssąelm- 
sętfs yąMijoj Čredįb npĮonti Iš 
raporto pąstoėfe kad tas dąr- 

turį pritarimą Raportas prn 
imtas,p dąrbąsrpalf 
sakmių. ■ ■' į

įnešimai..

g) 1-ma kp' Rė&b narna 
pardavimas būtų atidėtas. iki 
seimo. Įnešimas priimtas, ir 
nuįartą, kad nanrn pąrdayįpio 
klausimas turi būtį’ atidėtai
L. D. K. selino.

7) 1 kp. įneša kad seimą
šąukti South Bostone arba 
Gambridge’įuj, kąd delegatai 
galėtų matyti namą ir geresnę 
nuomonę apie* padėtu susidary
tų. Priimtą. < /

• '•< v- ■ ■ y.

8) lf kp;: geimą šaukti pava- 
sąrio pradžioj. Įnešimas už
kirtas. '

9ti 1 kpt| JKad LĮ)&’ kuopos 
imtasi platinti. “Darbininko” 
kalendorte'.in -‘Pramoninės 
Demokratijds Pagrindus. ” Įne- 
'šįmas užgirias. ' * \

10) 2rią kp.: Kųd redakciją 
vėųgtų kjąšųti Priimta.

11) 2-rą kp.: JŠddąngį Don 
Ęųšotas jąu greit baigsis, tai 
kad centrąš atsiklaustų pas

.skaitytoju^ W 
Iri kitą norėtų vietoj Don Kišo- 
tp veikalą. įnešimas priimtas.

12) 2-ra kp..: "Kad centras 
paragintų kuopas,, kad jos tu
rėtų savo korespondentus ir 
pranešinėtų centrui iš kuopų

13) 2-a kp.: Kad centras pa
ragintų per spaudą visas, kuo
pas prie geresnio veikimo ir 
lęad kuopos turėtų savo vieną 
ąr du nariu kurie. vaikščiotų 
per stabas užrašinčdami ‘ ‘Dai- 
Ūininkąti’ piešimas užgirtas. 

, 14) B-Čia kp. : Kad “Darbi- 
ųinke” daugiau būtų ‘ - Apžval
gos.” įnešimas primatas. . •

15} B-čia kp.: Kad L< D. Kti 
S. Nti Aį apskritys paaukotų 
Lietuvos Laisvės Paskolos Bo- 
ną $100,00 Jėzaus. .Vaikelio 
Draugijai, .Kaune. įnešimas., 
priimtas ir bonas nutarta pąiįiį 
įdti. ’ ■

1Q) Nutarta šąukti ekstra 
suvažiavimų prieš LDKS. sei
mą. Vietą nuskirta So. Bosto
ne. . ’ -

17) Valdybos' rąporhm Birmti
M. M. Kamanduljo, rašt. J. Vv 
rimilgio, M V, jako: Visidir- 
įo . kiek aplinkybes leido. VK 
ęe-pirm. >lė. Žukauskaitė 
^uvažįavinmn nepribuvo' ir jo
kio raporto neprisiunte.’

‘ 18} Organizatorių raportas. 
,X‘ Glineckis prirašė prie L. D. 
B 3 naujus narius, M.' M. Ka
mandulis naujų nąrių prie L. 
0. a* prirašė 30 ir nabjų “Šito- 
bininkui’r skaitytojų užrašė 20. 
1 !10),Kuopwr«|.li9rtĮŪ: , "■

‘ Eina! kutįja.1 gyvuoja ^usSti-' 
nhi. Narių turi 80. .

2-ra kp. gyviroju geriančia. 
Narių turi lAr ir “Darhinin* 
kuiM Btodtytoj|| turi užrašę 185.

w l-KS. M. A. apskrito gąrąi Itifcm veikią ktok ^lip?

8-tą kp. nątįų turi 66 ir rife- 
gt. veikia Šį bei tą, p*miią m-, 
ttoriį buvo surengusi Mokina iv 
Vieną teatrą..

22-roj kp. veikimo jokio no
rą. Kariųturi M ir 
krivio pagelbsti, Apskritys reti, 
kįilingą paminą pažadėjo.

70-oj kp. j«ikio’ veikimo nėra, 
ypač šiame momente. Kadan- 
gį tenai visi dabar yra suvargo 
su naujos bažnyčios statymu.

V. nRriečto d^er 
gątus bei delegates ant vakarie
nės, kurią snrengė LDK& vie- 
tyiš 84a kuopa.Ųžkvietimąs 
priimtas gausiu delnų plojimu. 

21) Dovanos, kurios buvo 
skirtos metiniame suVažiavime 
u^ prirašymą daugiau norią 
prie LDS. $b.00 ąuksu ir <2.50- 

i tam, katras užrašys dauginusia 
naujųį ‘Darbininkui’ ’ skaityto- 
jų, tai pasirodė, kad dovanos 
teks Iti ŽtomanditĮmlir J. Jak-: 

turį pritarimo. Bporiss prb priduoti m centrą rašti-
Įmteį p dnrba^paliktas be pa-pądayądįjimą lįąek prirašė

MIHKOJE IR Hmm. .
:■ " . •

r—ry--**?* ;
•* ■ X

^kolų, arba padidinant medžia
gos prekes^ Z ' -<

Kartais suriku- paaiškinti 
skirtumą torp fų dviejų -kobpe-1; 
rątyvųi^kredito draugysčių- 
SęhuIze draugystės ąprūpna 
Reikalavimus pramoniškų gy
ventojų įr . vedą banko tibhnį 
kąįp Mtos pramoųjMM® -Wtor 
įijr ąųt msfernes sįąlęs/ Sirgti 
ze draugystės turi daų$ai|š 
vąlfįni^į ir yrilpą su įjdes-’ 
menus pinigų sųmuims ųegų

w ■ flnff Aa !■

W -MOTINU IR. 
MtofolKiŲ WBĮKAW»Ji 

URM "

. ........................... . ..........

Kooperatyyčs kredito drau
gystes įsteigtos tikslu paragin
ti taupumą tarp žmonių, ir 4w- 
ti kreditą, įimtomis palūkąųp^ 
misr teisingiems, mųnldai dir
bantiems įvairią pramonių ir ti
kės darbininkams, kurie netu
ri daug pinigą, to apsaugoti 
tuos žmones nuo ųpaskolą ap
gavikų” laike nedarbo, ligos 
arba kito reikalo. Vietos, ku- 
jios neturi vietinių banku ar
ba kur egzistuojančios bankus įįffeiSeri draugystę 
neskobną purigą mažomis su* seą draugystes ųžsumą na^į’as* 

'iriomis yrą gera vietą įsteigti įąbauldninkystes bizmu, ku- 
kredito draugystes, Tosmrga-; xiOSpopuliariškaivądiiitos lmL 
ni^aeijoš turi įyąiriąą vardus baųkos. Turi tiM *ri<W 
— Žmonių Ęankos, popW$- yįldimnką -** rokimdąa vedęją, 
kos Lankos, kainų bankos, tau
pymoir paskplų bankos, pa
skolų draugystės, kredito drau
gystės, taupymo ir paskolos 
fondą draugystės, kreditorių 

' taupymo draugystės, Imopera- 
tyyes kredito draugystėj pa
skolų draugystes, paskolų ir 
kreditų unijos, paskolų fondo 
unįjos ir kredito unijos.

Kooperatyvis judėjimas Eu
ropoje yra didelis, bet čion Ą- 
merike kol kas mažas. Daugu
mas kooperatyvią kredito drau
gysčių yraiš dviejų rūšių, ori- 

.gipališkai pabandytų Vokieti
joj, viena, Sejiųhe—Delitzsch 
buvo įsteigtą tolo Hermann 
Scbųlze ir pradėta jo gimimo 
miestelyje Prūsuose, kitą į- 
steigė PTederiek*W21ielm Eai-' 
ffeisen. E'ehulze pradėjo savo 

‘kredito draugystę po 1848 ba
do1 metų. Jis orgąnizavobied-

- -nų žmonių draugystę tikslu 
pirkti gryną medžiagą su mą- 

\ šomis kainopiis ir parduoti tą 
‘-—'‘pačią medžiagą už kiek už ją 

. užmokėjo. Po tam jis bandė į- 
vesti plianą sulinkti pinigų 
tiems žmonėms, kurie pinigų 
neturėjo, arba duoti jiems kre-

• ciito be jokių užstatų. 1854 m. 
jis pradėjo sistematiką agitaei- 

, ją įsteigti kpoperątyves kredi
to draugystesarba^‘kreditve- 

* reine” kaip jis jas vadino. Kai
po pasekmės jo propagandos, 
kelios draugystės, kurias jis'j- 

- steigė, žymiai augo'. Tų drau- 
’ . gysčių nariai' ■ prigulėjo prie 

pramoniškų ir pirklybinių klia-
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OTAIPSNIS 5 b 
ąypoūpss m vaistai.

GalUmtl gydytąjns ISraSys vatehj 
Ciklui. Bet rago tik po gero IMkrotli 
sužinoję tM pjidatt njitate JtocJil 
tarhmL jis .žino kas yra bloga ir i 
ka lis įsMito. Vaiatste yra ®>i» 
dilflul ir tik Jam tikrom Ugonja, te 
tas pats vaistas vargu gaištą pagel 
ti tavo kaimyno vaikui,

: DatiegŲa MdlkĮų »rgą W vMli 
įnirtę buvo skirti kitiems. Tas p 
vaistas, gali turėti kitokia veikim 
kitą kiallklif. Tik gydytojai galį m 
ytį ką reikia tavo ktidlklub Jis pirt 
deą ilgus inetps sunkiame mcdpla J 
.te Pažinojus. ____ _ _ '... ‘

Tiiyo Rudukui verkiant, bąėdyįę 
rūstį urležastį. KeJjegk tuoj pyle vaį 
skrynutės ie&kant kokio nors “ramia 
čio71rap.o.J. Dažnai tie sirupai į 
svaigalų, kurie kenksmingi kudlk 
Jei ktKŪkte sei‘gu§ Sauk daktarą, “j 
mriės gydiioįės” yra perdaug pnyp. 
gos. Jei nežinai kus yra kūdikiui, 
kaip gali jį gydyti.
. Per keletą gentkarčhj Amerlkk 
motinos auklėjo savo kūdikius štt 
Borden’s Dagle Pienu, dėlto, kad i 
Eagle Pienų joms buvo rekomend 
draugai Ir dėlto, kad radę jį užga 
dinančį,u. Bet ant nelainjšf daugelis 
įnerlklečią ir lietuvių mbtįmj ulei 
plinal negavo žinoti kodėl tokie jyttU 
rezultatų! buvo gauti. I2agkį.Pienas ; 
Šviežiausias, saldžiausias Ir rįębiuuf 
pienas rūpestingai sulietas su gryjii 
siu. cukrumi, kgs . pųdaro kudįkifi 
maistų, kada motinos plieno USte M3 
j.o neužtenka.

Idant Dietuvė motinu žinote k 
vartoti B.drden’s Eagle'Pl'euų, Bpri 
kompanija lietuviu kalboje. Utspai 
pilnas maitinimo InstrukcljaSj pasak 
Šias kaip paruosti Boijien’s Ėagįe I 
.nų kūdikiams visokių amžių. Jei i 
kopijos Sitų instrukcijų, teturi lipi! 
ti. Jpųsmų musu laikrašty telpančio 
garsinimo ir prisiųsti' jį kompanijai 
toji noriai prisius .visai dykai ja? '1 
tu sp puikiu knyga.
Skaityk Situs strflipąnĮnsJcąssavaip

Į

kuris paprastai yra ar Itoimo 
kunigas ar viešos mokyklos 
mokytojas ar taip koks gerąi 
.žinomas valdininkas.

IŠ Vokietijos ta idėją išsiplė
tojo, jr Šiapdien viena arba ki
tą draugystė randasi visuose 
Ęuropoį krąštuosp. paprastai 
^iiufoedrąugystė yrą mhįiąu-; 
sįą būti įvestą į šąĘ, kąd_nprs 
po ‘vedimo Raiffeisen daug 
greičiaus augp’. Raiffeisen 
•.draugystė ųžinią pirmą vietą 
Ąustrijoj, Italijoj, Šveicarijoj: 
ir Rusijoj. Luįgi Duzžjąfti įve
dė Selmlze draugystę Milane, 
Italijoj, 18'65 metais. Luzzafti 
vėliaus tapo finansų mmisterių 
ir ministeriu pirmininkų Itali
joj. Forma mainėsi nuo vo- 
' kiška pavyzdžio ir šiandien 
‘(žmonių bankos ” kaip papras
tai vadintos Italijoj, randasi 
tpš šalies visuose didžiuose 
miestuose. * . : ..

. 1883 metais, Leone .VVoilem- 
horg,. vėliaus finansų ministe- 
ris Italijoj, įsteigė pirmą ūki;' 
lenkystes draugystę. Raiffei
sen draugystės žymiai augo. 
Vengrijoj, Čekoslovakijoj ir 
Jugoslavijoj abiejų rūšių drau- 
gystėsmrgaųizuptos, bet ftougų? 
ipassekė Raiffeisen. pąvyzdį/ 
ųors valdžia davė pinigišką pa
šalpą. SęhuĮze ir Raiffeisen 
draugystės įvestos Rusijoj, bet 
taip persimainė, jog sunku 
skirtumą padąiytį/tąrp dviejų 
rūšių. Abejos gauna pagelbą 
iŠ valstijos, ir valstijos atsar
giai prižiūri. Sovietų valdžia 
stengiasi platinti kooperatyvę 
sistemą. Prūsų Lenkijoj Selinti 
ze draugystė seką originališką 
formą. Buvusioj* Rusų Lenki
joj Raiffeisen drąugystės įsigi
jo, kas liečia ir Čekoslovakiją, 
Moraviją ir Sileziją.

Pirmas žingsnis įsteigti kre
dito draugystę Suv. Valstijose 
padarytas 1870' lti,? kuomet 
Josjali Quiney ii’ kiti*žym^ 
Bostono vyrai prąše Mąsgacliu- 
setts Legidatūros priimti gene-' 
ralį įstatymą, kuris pavėliną 
inkorporaciją- kooperatyvių 
bankų sulig Scliulze^-Delit
zsch pliaho, bet jų pastangos 
išėjo ąn£ ųįekm RrnW judė
jimas įsteigtikoope-ratyvus krę- 
dito .draugystes ąnt Amerikos 

; kontinento prasidėjo ' Quebec 
provincijoj, ęąųadois 19.00; 
metais: AlphonfeF epūšjąrdįnsį 
įaikra.štimnkas, pradėjo koope-- 
rątyyę ŽplKĮųių
^uebec nueito* 10® riietąis 
gųebec turėjo JOG tokiąs’b^ 
■kąsti.. Iš Į£ąąados idgją Frątk 
ja>ą nunešta į-Įta; HajįpsbĮro 
į Massąelmsėttą %ąrbu žti 
jmtų ppg darinhtofei bųkrėšti 
fiai Bostone įsteigė kooperaty- 
yes kredito draugystes Bosto-

Padėjimą pagelbėjo paban
dymas siųsti žydų; imigrantų 
gyveiitojuš iŠ New Yorko ant’

Agriculturąl Indudriąl Aid 
Mariety huyor tokorporupta

gąniząeijos nuveikė miestuose 
ką'Raiffeiseų draugystėsutlijio 
kaimuose.

Įsteigėjas žemdirbišlms lū
šies kooperatyvią kredito drau- 

. gysčin buvo Frederick Wil- 
helm Raiffeisen, kuris kaipo 

. burmistrą# AVeyerbuseh, kuri 
buvo nepatogi vieta mažiems 

; ūkiams ant Reino. Jįs patėmi- 
. , jo negalėjimą badaujančių ūld- 

ninku pragyventi po 1846-1847 
sausmečiu. 1848 metais jis or
ganizavo kooperatyvę drąugys- 

; , tę parduoti ūkininkams duo
nos ir gyvulius. 1849 m. jis or
ganizavo kredito ir paskolos 
draugystes paskolinti pinigų ū- 
kininltams su mažu nuošimčiu. 
Vėliaus jis užinteresąvo turtin- 

•'gesriiUs žmones paskolinti pi
nigus įr duoti progą ūkinin- 
kąms nusipirkti gyvulių, už* 

, vaisintojų ir įvairių ūkių reik
menų. Ūkininkai galėjo pirkti 
tuos daiktus ųž mažas kainąs, 
iy paskolintus pinigus atmokėti 
penkiose metinėse dalyse su 
mažu, nuošimčiu. JiFųo 1880 m.; 
jo idėjos žymiai išsiplėtoję pm 
kol šiandien yrą daųgiatis ftai- 
ffeisen rūšies draugysčių, ku
rios randasi kaimuose, negu 

- . Schulze rūšies. Tos draųgys-* 
tęs turi kuogeriausias pasek
mes. Kųostoljųprocentiikvąįa- 
žasz Įlaitfesein drąugyštBje 
kreditoriai nenustojo nei vieno 
cento, nes pinigai surinldi pa
keliant nuošimčio ratus ugi pa? $ew Vorke, Ta draugyste bau- S

3*.

PROTOKOLAS
h. D. I\. Š. A. , apskričio 

pusmetinis suvažiavimas atsi
buvo sausio 13 d., 1924 m., Lie-; 
tuviu Rymo katalikų N. P. P- 
Marijos parapijos pobąžnytinėj 
svetainėj, 432 - AVindsor St., 
Cambridge, Mass.

Suvąjžiarimą atidarė M. M, 
Ęrimmutalis, apskričio pirmi
ninkas 1:30 vai. po pietų, JW“ 
4ą ^įkalbėja;, vietos klebonas 
:gerhfkumpfc J;-JuŠkaiti& Su- 
važiaviman atstoyus ' prisiuntė 
sekančios kuopos : y

1 kp., So. Boston, Mass. — P. 
Gudas, Juozas Meškauskas, Jo
nas Glipeclnš, Matąs Šeifeis, 
-A. Navikas; nėpribuvO: Vincas 
.Valatką ir Andrius ŽąĮiėckas.

g kp., Mmiteįįp, Mass. Jo
nas Jgskeliąvičiųs, Mikoįąs 
Kamandulis, Jugzas Daugela- 
vičips, Kazys Piliąclms, Antą- 
nas Tautkus.. ' _ •

3-čia kp., NbrwQod, Mass.
D. Medveckas, Jurgis Veršiam - _ r_ .. ,
kas, ĄpoKėnija Stagaičiutė, 
Fedas/Vincas J. Kudirka ir B. 
Stašaitis.

8-ta kp., Cambridge, Mass:—- 
CiprijoPas Kavpliuš, Oną M- 
Šimbelaitė, Vincas P. Širka, 
Jonas Kalinauskas, Vinc. Ged
rimais, J . V. Smūgis, Vladas- 
Jakas ir Antanas Zaveckas.

. 22.
Jonas .Rąudetiūnas, S. Kuda- 
rauskas.

, 70 kp., Lavrenem Mass. — J, 
KrĮviutė. ’ .

Viso 26 delegatai,. atstqvaų- 
jaųfeJ kuopas.. 
J ..Sųvą|rąrime 4 sesijom vesti 
vienbaRiąi pavesti esamai aps
kričio valdybai. Nepribuvus 
suvažiąyiman vice-piraų pane
lei Žukauskaitei, sesijų ve
dėjo pagelbiniųku išrinktas V. 
p. širlm,' maršalka V«. Gedri
mas.’ ’ ti ■..

Sutvark^niii inapdatų, įnešį- 
komMją:' J- Ver

seckas, J. Daugele vir ius ir V, 
Jį ipudirkm ' 
j j>) .Skaityti protokolai meti

nio'ir ekstra .suvažiavimų, km 
rie likosi vienbalsiai- priimti, 
f 2)tK<mtisiJa? M. &mandulis 
irJf. 1&nilgis išdavė raportą ku- 
rie būvą apsiėmę ekstra, sava: 
garime parašyti atsakyniąjL;

S; 7-tui kuopabi^prieribri 
Ūkių 1900 inetais, * jewirii|M^s. Iš raporto paaiškė jo kad' 

s^iivo parašytas.
1) Išvažiavimo rengimo ko-

i

nąrių to skaitytojų.
22) ftotarta nuo išvažiąvimo 

dalį pelno skirti “Darbininko’’ 
naudai. "* . ■« . * .

23) J. JaskelevičiųS i nešą,
kad kuopos^ kurios gerįąų gy
vuoja kad išrinktų nors po vie
ną narį is savo tarpo dėl sųstip- 
rįnimp' silpnai gyvuojančių 
kuopų. ■ >.

24) Suvažiavimas išreiškė
padėką gerb. kun. Pr. J. Juš- 
kąįčiuiuž suteikime svetaines 
suvažiavimui. Taip-g'į gerh. 
kun. Pr. J. Juškaįtis pratarė 
keletą žodžių, linkėdamas ge
riausiu pasekmių mūsų aps
kričiui. 7

t 25 ) Kąąos stovis: 
puvo pas iždininką ąnt

rąnkųpBHgais ......26.8A 
26 kp., Ruinford, Me.pa-'

simokėjo'.už 1922 ir
Į923 m. ...... ...---- "1.00

L. L. P. Bonas vertės., 100.00

Viso pasidaro..............$127.84
- i Išmokėta:.

Auka Varle Jez. Dr-jai
Kaune LLP. bonas. 100.00 

pii’m. MC3L Ęamąndu-' .
liui kelione į apskr. su- 
va^avimą... .. ..... 1.50

Viso' išmokėta 
Buvo.......... ...
Išmokėta ....

K

Dabar lieka' pas .
.ižd. V. Jaką... .$26.34
26) Sekantis metinis suvažia

vimas bus \ laikomas Norwood, 
Massz/

■ . 27) Spvažiavimą uždarė M. 
Kamandulis, apskričio pirmi
ninkas, 5 :30 vai. vakare. Mal-, 
dą atkalbėjo' vietos klebonas 
gerb. kum Pr. J, Juškaitis.

Pirm. M. M Kamandulis,. 
Rast. J. V, Smigti 

ti------—q—
> t iTPii/vkiionsnpi

•. «■ •’ •

.......... $101.50 
$127.84
$101.50

!*•
Dėdo» Jonas rašė apie valdi-, 

pnpus “Darbiųinke” num. 4- 
; Jvašė,. kad „veikalas “Motinos 
girdis/’ drama *f-ių ąktų yra 
Betiųkąma mūsą seęnaį. Čio
nai kai tįk ir bus klaushąas 
Dė^fei Joųuh kuriam akte y|’a 
Uetmkaimri Šis vi&aląs kai 
tik. ir. parodo’ žmomwmttvusį 
gyvenimą, kuris dabąrir esti; 
Kpl tooibuos klauso, " tik žino
ma, katalikės inpįuiąSj tol vai
kai būna geri, ir protingi, netek 
kaląąją jieijdiyorsų nęįr|<įtokio 
palėistuvingb gyvėnjmį P kbį 
užsiima su blągąis draugais, 
tada jau būna visko, o ypač ,su 
girtuokUltis- jau gyve
nimas vhSla blogu ir būnu vi-

. -i--..

GAZiaiŲ FRIETAI6Ų
VAD darbininkai musų dlrb- 
|L tuySse turite Steo bedarbės ■ 
laiką darbą, jągs nulaužėme , 
15 nuoSlmčių nuo visų galinių 
ytekteenu kuripe yta-
užsakyto# pasiųsti s.al19y*

I Gobiniai flį:Sįąi 
uRadiantfir6n Slldytojai 

“Ga8tea>n,i šildytuvai , •

Stdįįn^.9 Grln^ lempos 
Valgom^ Kam^wim Lempos 
. Ir kįf^įę^vfes(Įd Įiąlcąndai 
Išmokti naują darjjąt taiko ir 
.gazo tuuplnima pu Sitais įran- j 
klais.'riųs galite gauti piginu 1 
ttktai ąąusy. Eik į blle vieną 
musų ofisą, kuriuos rasi tele* 
fomfinygoje.___

- • . f . 
|c^rg]S 'ppjsspjjpĄ'ięu cp.
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pasiflčfc ateilcai.
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gw nOWO Bagio 
BB^. D Pienas neturi 
įS^B nieko kito savy kaip 
HPr tik gryną karvių pfę* 
f ną ir gryną cukrų. 
5* nis maistas jūsų ka

stas kūdikiams per 63
< metus ir yra vįenati-' 
Įį^. nis maistas savo kū- 
MBPr dikiui duoti kada mo* 

tinos pienas jo^ neuž*
' Zs ganėdjna.

?l

fpį ųežiiįąj kaip vartoti Eagle Piemp. 
prisiūsk mums mtą pbsMbimą ir mes 
pasiusime jums penėjimo instrukcijas, 
Wild£ Wygą ir kitokias fepgias to- 
formacijas,dykai.

1
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HS W IEŠKO BAMBINO į y? j 
į Jis žjąo kur motina laiko Šambino-*-ir jis žmo, kad.

- |Įs jo n.ori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 
išėmimas iš šėpos* skanios vaisią košes.

. yrą nepavojingas—"pasekmingas—saldaus skonio 
vidurių paliuosuotojąs.- 
kūdikiai mėgsta ji. jie net pr^so 
Iri rite kūdikis^ neramus, turi aptrauktų ličMfc 
negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skatrsmį 

*3 kąnkinantuas, tat išvalykite ri sistemų stt lengvu
. viduj-ių paliuosųotoju, tokiu kari Bambino. Jis $ 

rnis su noru ir ąaug- geriau jausis nuo jo. t kelia* 
valandas1 uemakmys simptomai turės pranykti."

, & adų męRJEą * ęp^ *tb 3tr^ bhopklyn, n.r,

JELmp STBONTOJUS
Moksliškai įtaisyti vaistai dėl -sustipymimo lytiškai w 

' ąįlpnėjįisių vyrifr JCąda ligos,-slinkus darbas ar senesni juo 
tai atima jūsų stiprumą— vąrtoltit STBOOTOKĄ, ?
* Daugybė vyrų po 40 metų amžiaus o ne mažai ir jaunes- 
nųj reikalauja mūsų vairių ir būna vis|dds užganediųti» 

.y>^Kaįna .
Ppsiuhčiam per paštąpo aplaiįyimti money order'itb 

GOODWLLDRUGaOMPAO, u " 
ISOlūJau Campąu Avė.,  Detroit, MichigOB.
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„KAS 6IB0ĖTI LIETUViy KOLIONIJOSE.
f WBėŽ^TER,MAS&
- ' ‘ ' 
labdaringa Draugiją laike sm 
nkimą 16 d. gruodžio. Nutari“ 

.irjtti prakalbas naudai sušelpi* 
ta asilaičių. Teip-gi nariai pa- 

j Itkld rinkt aukas drąngMose, stf*. 
ifkimtiosę, per biznierius ir j ū- 

ktri kreipėsi laiškais. Pagal 
Karinią prakalbos atsibuvo 23 <1. 

Htodžip 5 vai. vakare. Vakarą 
tdė pirmininkas P. F. Maukus, 
felbėjo p-lė J. Leoną i t e. Ji lėtą! 

bet įdomiai ir klausam
* * -s.

k patiko, I’o tam kalbėjo ger- 
mSK advokatas Mileris. Savo 

rtskalbn labai sugraudino pubiL 
Ir hhšlaičhiš. Tai mūsų geriaiT- 

I prietelis. Po tam buvo pristfc 
a pilną scena našlaičių rei- 

MiJiaujančhi auką. Zuzana Žliba*, 
yitiftke;padeklemavo “Rauda šei- 

^mynoš/r Anelė Zubavičienč paaiš- 
Vkfno jog 8 našlaičius draugija šel- 

globoja pas lietuvių šei- 
’m^nas ir 1.2 šeimyną teip-gi šelpia 

į>4rabužiais, kažkurias ir valgiais. 
’Trip -gi aiškino didi' vargą persi- 
kskimisią šeimyną, skurdą jįj vai
kelių, nes turėjo atsitikimą kad 

^valstybe pareikalavo atimt 5 kūdi- 
įkius nuo tėvo, uos motina valsty- 
kės ligoninėj. Gerb. advokatas 
Mileris, J. stočkiene ir Anelė Zn- 

^taičienė vardan Labdaringos dr- 
jimmžstoj.o teisme ir paėmė po sa- 

i vot'priežiūra* prižadėdami išpildyt 
,.1U pareikalavimus. Didelį įspūdį 

•(padarė tie jauni našlaičiai ir pa.. 
įaiškinimas kalbėtojų publikai, nes t” • * 
jie lankė aukų rinkėjų su links- 

!jnais .veidais. Gausiai aukavo šiosM '• 
ypatos: gerb. klebonas $5.t)0, adv. 
Įjjileris $3.00, Vladas Rimša $5.00. 
P. KVfltfnskas $5.00, Juozas Kirmi-

^Antanina Krikščiūniutė $1.00, Pra- 
■Bmas Juška $1.00, Jonas Kalkaus- 
■(*kąs $1.00, Juozas Žvirblis $1.00, 
■^Marijona Uvikfiutė $1.00, Antani- 
■raA' Omusaitukė, Izabele Ročkiene

Ona Sidabrienė $1.00, T. B. 
V Mažeikienė $1.00, Jonas Dabrila 
K $1.00* Ona Pauliukonienė $1.00, 
K Vincas Mažiukna $1.00, Juozas 
^ Lengaitis $1.0.0, Kazimiera Libe- 
K r.ienč $1.00, Adomas Matukaitis 
|| $1.00, Stepone Radzevičiene $1.00, 
Ik Juozas ČesnulevičiuŠ~50e., Teodo- 
K ra.^epkauskienė 50c. Viso aukų 
K stt smulkiomis surinkta $162.66. 
» /'Už gausias aukas našlaičiai tarė 
£ širdingai ačiū.

w . Poetam gerbiamas klebonas sa- 
B; kė gražią ir mielaširdingą prakal- 
E bą, žadėdamas i Maironio parką. 
k jM’ninti našlaičius ir seneles vasa-. 
k gos vakaeijai. Ir toliaus rūpinsis 
r nupirkimu jiems namo. Teip-gi ra- 
K ^iUu YrtUs pagalvoti gerai apie 
E tuosfdalykus, kurie buvo aiškina- 

’ Jnjjjr Ihbai užgyrė labdariu pasi- 
yėntimą ii* aiškino nekurtuos jų 
lliktus darbus. Publika ramiai 

Įgausėsi, turbūt jiems labai pati- 
K ko._ kalbėtojo žodžiai . 
K . Pirmininkas P. P. Maukus.

z -t

t - ** *

**■“*- ***-*** =** * "
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ja $1,00, Antanas Pauluikonis $1..I•SPXIC^-'US-
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‘ DETROIT,MICH.

Koncertas pavyko.

Gruodžio- 3CĮ <1. Lięturią Svetai
nėj, sausių 1 d, šv. Jurgio par. 
svet Justas Kudirka, Lietuvos 0- 
peros artistas išpildė klasišką 5r 
labai užimantį koncertą, d’-nas 
Kudirka savo malonių ir žavėjan- 
Čiu balsu publiką nustebino, Dai
nas dainavo rinktines. Keletą a- 
riją iš operą4 išpildė tikrai artis
tiškai, ypač žavejončiai išėjo iš o- 
peros “Tosca,” “Onegin” ir “Pa* 

.gliat-i,” nei kiek nemėnkiaus su
dainavo “Atariu Mari” — Capun. 
“Ne bile kaime mergelė augjt” 
(Pociaus)‘Tyla ’ ’ (Kashevaroff), 
“Gimtine” (Kaeauauskas)', “Ne 
margi sakalėliai” (Taiat-Kelpšos), 
ir kclioliką kitų,'nes p. Kudirka 
po' padainavimui buvo triukšmin* 
gai aplodismentais priverstas pa
kartoti ar kiths padainuoti taip* 
kad ant atsakymą dar padainavo- 
po keletą žymią dainų. Solistas 
savo užduotj atliko kogeriausiai ir 
publiką pilnai patenkino. Progra- 
me dalyvavo ir kompozitorius A, 
S. Pocius, kuris išpildė nepapras
tai gražius muzikos veikalus ant 
piano. Ypatingai publikai labai 
pūtiko tema su varijaeijomiš ant 
“Gerkit, broliukai.” Tai liaujas 
muzikos kurinis paties kompozito
riaus p. A B. Pociaus. Publikai 
taip patiko, kad net keletą sykių 
privertė pakartoti. Garbė mūsų 
muzikos kūrėjui p. Pociui o lietu
vių tautai ant garbės.

Renka pasakyti, kad šis koncer
tas buvo tikrai artistiškai išpildy
tas. Kurie buvo ar vienoje ar ki
toje dienoje, išsinešė goriausius į- 

. Patarčiau kitoms kolo
nijoms kad p. Justui Kudirkai 
koncertus surengtų, nes gaus pro
gą pasigerėti žavėjančiu dainavi
mu ir parems Lietuvos operos rė
mėją. ■ - f-

. Dailės Mylėtojas.
r

t

itisj” gerai patrioto senio
f,' Lrolę; “JuieĮ$” įąžarė daųgom^

■ * »•

SIOUX CITY, I0WA.
•■

iŠiame mieste gyventoją yra a- 
K*piė 90,000. 'Kalėdą biznio pada- 
įĮ ryta ant 5,000,000 dolerių. Vieną 
K> automobilių parduota ant .100,000 
Wpciqlerią. Per 1923 m. #,000,000 
K rfvą gyvulių nuskersta čionai ir 
K parduota už 102,104,400 dolerių. 
■ Midland Co. nauja moderniška 
■r skerdykla kuri kainuoja apie 3,- 
■į OOOįOOO dol. nedirbo per ilgą lai- 
»'• kąf sausio 31 d. bus parduota ant 

.licitaeijos, tai-gi tikimės kad po 
h pardavimui kokiai kompanijai, ji 
I talės-.neužilgo pradėti dirbti. Toj 
^skerdykloj galės apie .500 žmonių 
EWrhtit Mes 'lietuviai čionai rfipi- 

narnės pasinaudoti proga. Pagei- 
Ztftnjame padidinti čionai lietuvių 
Lkolanijib padėsime lietuviams gau- 
E ti darbą. Labai laukiame atida- 
B rymo tos skerdyklos, i

(lirdėtis kad minais Centrai 
į <elžkdią kompanija žada statyti 
L cianai ‘‘kaįkapes.*’ Jau nupirkta 
: žemės. Taigi bus daugiau darbą.

d

ii 
u

H

a

f

CLEVELAND, OHIO.

Išgriovimas Kauno Pilies.”

“įmprižą,’’ nes pirmą kartą.sceno
je, o tiek drąsos parodė; joje ne
simatė jaunų šytistų ^ligos^lbai* 

jos jaunyrtča,veido groži, 
jausminga švelni kalba, savų už
daviniu -gerai žinojimas sudarė! 
tikrą dailės skonį — kreipė kiek
vieno domesį link savęs. “Jule- 
le/? tau sėkminga dirva scenoje, 
neapleisk jos?* ‘/Kurėją-itūrū 
jas” Savo uždayinį atliko gerai 5 
“Mistraa” turėjo didžiausią rolę, 
bet lengvai ėjoj tą lengmimą M- 
darė mokėjimas gerai Žodžių ir Ži
nojimą? nudavimą, o taip-gi tvar
koje mainymas budo, 
garbė tau ųž j»ūpėstingą prisiren
gimą savo uždarinių atlikimui, 

s kuriuos ’ kuogerįausia. atlikai.
“Bpanliėinias’^nemažaį rodė vo
kiško žiaurumo — vaidino girtj* 
nai‘ <Proberta8, * sąyonudavimata 
stebino daTyvins; jam jauno, mei- 
latis bernelio, patriotinio pobūdžio 

p-oles sekasi vaidinti, neprašei aus

visur. Kiti, vieni gerai vadino, ki*. 
ti silpniau stokos vietoa dęlei 
negaliu žymėti.

Laukta nuo senai.
Jau keli metai atgal bandyta 

statyti šis veikalas (? Išgriovimas 
Kauno Pilies”), kuri Clevelando 
visuomene norėjo pamatyti, bot 
tuomet nepavyko — dabai* nuga
lėtos kliūtys — veikalas vykusiai 
'pastatytas.

Garbė L. Vyčių 25 kuopai,'kad 
nesigailėjo lesų nei darbo prirėngi- 
mui scenai Veikalo.

Geros pasekmės.
žodžiu, trumpai sakant, vaka

ras gerai pavyko. Scenoje vaidi
nimas gerai išėjo, o pinigines pa
sekmės ir-gi gausios. ■ •

Tikietai buvo iki vieno dolerio, 
bet kelios šeimynos grįžo narnoj 
nes negavo sėdynių. . Paprastai 
žmonės susirenka valanda vėliau s 
negu garsinama, bet čia buvo prie
šingai; paskirtu laiku pradėt —, 
pilna salė. Matomai, istoriškus 
veikalus myli lietuvių visuomenė. 
Laike vaidinimo salėje buvo tyla, 
visi] mintys mąstę tą istorijos nuo- . 
tikį.

f'
j

t

| VIETINES ŽINIOS
' » . .* ...... . -.A _

DRAUGU NESUTIKIMAS.
' . ♦———

Baltiekoj korporacijoj jau 
nuo pernai paoigirdo trynima- 
sis taip draugu. Tada gen. 
Poičap (Ivaškevičius) buvo iš 
piezidenty^tes išmestas. Šie
met Gen. Porčap ir iš direkto
rių skaičiaus išbrauktas.

• —

iivsAūbj ^iiisiantl lietuvių kataii* 
£ų bąŽtty&tf. Esant sarmata grįž
ti, liepė palaukt ir tt. Jie tvirti
no kąd visos religijos ir protesto- 
nų ir vfcos iri'A lygios. «Jtt vadai 
viešai išgirdavo nezaliežniukus. 
Sakydavo kad jie yra šviesūs* ge
ri piliečiai. Tik nepasakydavo' 
r ' ’ ', 1

kokiuose moksluose yra jie šviesūs 
Ir keno brolyčiai jie^yta* Jie gi
ria kad. esą Mezaliežninką bažny
čioj daug žvakių, . geras giedoji
mas, gražūs vargonai. 0 nepasa
ko kad ten nėra religios, Q kata
likus peikdavo iv peikia nors iš ją 
gyvena. Sako, katalikai nieko ne
turi, nieko nežino, nieko nevei
kia. Žmonėms žinant laisvama
nių nusistatymą prieš katalikus, 
paaiškėja pozicija tarpe. Lavvreiv 
cė ’o kataliku ir nezalicžninkų. , 

TCitiu nelaime Datvrenee ’n lietu* 
viiik laikanti nuo tikrojo tikėjimo 

Dabar mta^s'^Ifckevyčim^jiemsĮtai girtuokliavimas.- Iš to išeina 
sakęs esąs iŠ Lietuvos vyskupo <t- Įdaug blog< nestigyveninio, 
siųstas išgelbėti Betų-1 Lietuviai katalikai nustebino vi*
viits 'nuo ąirišią ir kunige Jusaičio tam. Papilko gražiausią 100. aitrą 
jungo. . jaukęs kaipo ir vy«lmpu. wrie vandmis parką — “Palaiigą." 
Iv nors pats ispažiiitięš nėjo?
buvo "katalikpy nei katalikiško f bažnyčią! Turi du Itunigu. Lai- 
mokslo nemokino,. tečiaussupyku-1 kino ji bažnyčia pilna Žmonių. Bai
siems Žmoneliaius įkalbėjo nebūtų I gia bažnyčioj vidų. Tai stebūklin- 
dal.vkii'iki tiek kad jie jį vadin- lgas pragarui Smūgis.
davę iš dangaus atėjusiu ir klau*į O katalikai, tinka jums šie šven- 
sė.ką tik jisai sakė. t - . Įto Povylo žodžiai: j

Vėliau Miekeyyčius prirašė ttiošĮ '*Tai h? apsakome ne mokytais 
lietuvius katalikus prie protestan-Į žmonių išminties Žodžiais; bot dva- 
to-senkatalikio vyskupo, knr$yė;Isioš mokslu, 'dvasiškus daiktus 
liau tapo kataliku ir pat® pasiva-1 dvasiškai paaiškindami. O jaiis- 
dino lietuvių tautos vyskupu. Tas Imu žmogus neišmano to, kas Die- 
žmoneliams patiko ir davė jiemslvo dvasios yra; nes tai jam paiky- 
entuziazmo veikti palei Iaisvama-lbė, ir jis negali suprasti, nes tai 
nįą direkciją. Tai bpya jų trik- [dvasiškai turi būti ištirta. . Bet 
sas lietuviams katalikams.. Jie są-l dvasiškasis visą teisia, ir pats nei 
kydavo j .Mes žinome jjad toji baž- Į keno neesti teisiamas. Nes kas 
nyčia negyvuos, J»ęt Įpppii.męs ar- [pažino Viešpaties mintį, kad jį pa
dūme Rymo, galybę*,.> , Imokytų? Y) mes turime Kristaus

Kad- labiau kenkus katalikybei, I Kor. n.-
įvairių Stomt * spalvų laisvam- **““■*» Stas.vs,
nsliai pasuko Žmafteli® "patais}-. to! iJkeikia “Laisvf.”
ti ta naujai įsfeigtą baUnyJų/’Jio Ir <h'“ažia saviems skaitJ,ti- 'nos 
pravarS Ą vyskupai MitkovySt} « l?lnffu iš''adino' 
ir įtupde iš BrWkt<mo čeveryką r 
dirbtuvės nemokytą, bet prasitry-1 
ausį laisvamaųėlį—* seniaF nebe- - ELIZABETH, N. J. 
tikintį, kitą Stasį. Šisai laisvama-j _ i... ' _
niams reikalingesnis, nes aiškiai 
prieš bik* tikybą nusistatęs. Ir da
bar sakosi esąs prie nesjaležninką 
už kunigą yietf tik dėl darbo kaip 
dirbtuvėje.. G žmonęW Pasako: 
“Jūs manės neišvarysitą kaip-ku-l 
nigo Jusaičio kad neišvarėte/ Aš 
toks pats kunigas, klebonas?’ 

Aiškus dalykas kad, šis žmogus 
be tikybos ir be mokslo piameva 
bekunigaudamas visokią nesąmo
nių pridaro. Neva kunigas o skai-1 . ........................
te n- platina, “Meisį” “Sandai _ 
ra, ” “ Laisvę. ’ *. Draugauja su I 
Šliupu ir Lavvrence’O' laisvąma- Į 
niaiš Juokėsi iš religijos, gakta-1 
mentą ir t. t. Anot laisvo vargo* 

‘nininko tas Stasys laikydavo mi
šias pavalgęs, pagėręs;, Ir dabar 
eina prie rusą bolševiką su savo 
nezaliežnos bažnyčios sakramen
tais. Vien tik kad žmonių akyse 
galėtą savo kapinėse palaidoti. Tai 
bent gailaširdystė. “Bluffas.” 

Po tiek .Šventvagysčių daugi 
žmonių nugrįžo prie Šv« Pranejš-1 
kaus parapijos, daug visai isbėdie-1 
vėjo, kiti suboIŠevikėjo, dar kiti 
eina j svetimtaučių, katalikų baž
nyčias. Likusieji Jooroms-neiio- 
roms tebesilaiko klaidątikystėj po 
Stasiu, kuris prisirašė prie lenką Į į,ūt 
iiczaliežninką Maneheštery, N. JL| bus 
Šitie ir pamažėl sugrįžta prie ka
talikybės. Farkvies Viešpats Die-1 
vas juos visus į savo tikybą. j 

Daugiausiai žmonių katalikų j
.metėtą bųntaunyeią tai per vieną! 
labai triukšmingą tą pačią nėza-l 
liežninką susirinkimą. Kuomet M nutarus, surengti balni parapi- 
Mickevyčius. viešai pasako kad 
Šlęinis lieta .nezaliežninkų kunigas 
tik nezaliežninkų deakonas. Tada 
Šlcinis viešai Mieltavytiut atsakėt 
Koks ju vyskupas, toks aš kuni
gas. * Tu nesi vyskupas o aš nesu 
kunigas. Žmonės švilpdami aplei
do' svetainę. Daug, labai aiškiai 
matę'apgaulystę grįžo r prie kata
likų bažnyčios. Ir šiandien džiaų* 
giasi ir kitu^MęČta*

rių, imanrinę.imt ntitingą i» 
aut gatvių,, pamituįikę-taip vadi
namą “peprigulmlngų kunigą” 
nuperka nuo * protaatoną Jcirkužę 
ant Garden St, .Pavadina j< Sal
džiausios Jėzaus Širdie? Bažnyčia. 
Parsitraukia bi kokftar pryČerhis 
kprie sykiu aulabai-Ubai suriem- 
nintilįis žmoMmia vertį! vUun lie- 
tuvius'kataikus lankyti “naują 
bažnyčią ir dar mūro, gerinę!”

Žmonės, priklausę prietv, Pran- 
eiškaus parapinis kurie nuėjo j tą 
vadinamą “naująją bažnyčią,” 
buvo didžiumoj katalikai Netu
rėjo intencijos įsteigti šviežios re
ligijos. Ėjo melstis į neva kitą na
mą, kad susipykę au kunigu neno
rėjo eiti į savo s«ną madinę bažny
tėlę* Bet jie manė jog toje ją nu
pirktoj® bažnyčioje bus praktikuo
jama &yw Kataliku religija ir I 
^ant visados* Apsigavo J :|

Rep.
• f

DR. *. J. GORMAH
(OUMAŪ8KAB)

DASTT I BI A S 
r—-—• ' ,i

Tel. Brockton
_ V'CKatapAš Broad Street)' 
.7®Mrtn St, Montellą, *B

Pagalios tino pereito panedė- 
lio prasidėjo tikra žiema. Nom 
seredoje Šaltis mažesnis, bet 0- 
ro spėjimo biuras’ perser^sti, 
kad tiiomi nesidfžiaugti, nes 
speigas atsinaujinsiąs, f

CAMBRIDGE, MASS,
■b

Sausio Mtą s. m. bažnytinis ; 
Jotas turėjo Šokius. Tai pirnųil j 
kartu teko matyti tiek giaŽansV' 
jaunimo, Nei netikėjau kad Cam- 
jridge tiek daug jo yra. Sausio 

_koras turejo konceiį 
tą ir teatrų. Tarpais griežė Kas
paravičių prkcstra/.gąna gražiai. 
Teatro roles visi gerai atliko. Ko 
ras dainavo gana gražiai.' Taip-gi 
iš solistų gražiai padainavo 
Šimbalaitė, M, Barusaite. Mos tai 
tikrai užžavėjo publiką savo gie
žiais balseliais; buvo atšauktos ke
lis.kartus pakartoti.. J .Barusas 
teip-gi turi gražų balselį ir būti] 
puikiai pasirodę^ tik nęrimtas 
vaikiškas užsilaikymas laike dai
navimo viską pagadino.

A’belųai vakaras buvo labai gra
žus, tik gaila kad nevisi norintie
ji galėjo pamatyti, veik pusė žmo
nių turėjo grįžti namon nuo sve* 
tainės durą dėl vietos stokos.

Matyt kad žmonėš myli koro va
karus tai todėl skaitlingai ir lan
kosi: Patartina korni rengti kur 
didesnėje svetainėje kad galėti] 
publika sutilpti. Lauksime dau- 
giaus nuo gerb. koro vedėjo ir ko
vo tokią gražių vakarų surengiant.

Buvęs.

J. MAGDONat, M. D.
I 1. IjfafAitit* nrrillKUiHt ir ftif* 

« * ; Ofroo Vatamdom:

[ .vakartis ma flirto.
į!. m lro<dwiy, lorfta. ,

2 TeL Sft Borton I 
jaūfPOVTS DANTISTAI 

DR. M. V. CASPER 
bJSSSfc

496 BmvrAY, 80. Borto*, KUM.
1 . 0/fte Vctfandotj-
1 Irto 1D Iki 12 :80 ry te ir 140 _

iH6irnnoe:801H9 v. vok. f
1 OflMm išdaryta* ■abato* Z
L—. IrnedfiJIomlit,

I’

i >. lt MMs tantlt BortflM

• BIS»
/ AKIŲ SPECIALISTAS 

■^•W.BBOADWAT | 
Nuo 9 r. irt t rtfc

I
Tel. Šo.-Bofltbn 4000 Z

DR/J. C. UNDŽIUSI

LHTUVI8 GYDYTOJA* ik z 
CHIRURGAS. |

«X BB0ADWAT, f
ZOUTHBOSTON, MAŽA | 
(Kampas G St lr BroadwayT «

VALANDOS: 9-1L 2-4, 7-0Sergu Jau G melai Ir niekas negel- . 
gelbėjo. Gavau progų bandyti, jūsų 
sutaisytų žolių No. 303, tftl jos .man'- 
labai gelbsti, čion prislimčlu pknlta, 
vėl ant vieno pakelio No. 303.

Anthony Morr^ltipa 
Slmpson, Pa.

Tokiu ir kitokiu laiškų gauname Šim
us kad žmones geriau pasiganėdlna. su 
žolėmis, negu su specialistais. Mes už
augome virš 600 mišių žolių ir sutaiso
me nuo visokią Ilgų, Atsiųsk 10c. o 
gausi Žolių katalogų, Reikalaujame a- _ 
gentų visose apygardose.
. Mūsų žoles yra grynai lietuviškos su : 
letuviškais ir angliškais nurodymais.

M ZUKAITI8,
449 Hudson Avė.; Rochester, JL Y.

j Gruodžio 29 d. L. D. K. S. 16-ta 
I kuopa turėjo gražią pramogų . Vai- 
jdino istorišką tragediją ‘‘Veid- 
lmainystė ir Meilė. ” Publikos pri
sirinko i>ilna svetainė. Laike lo
šimo publika užsilaikė labai ra
iniai. Pas mus dar nebuvo nieko 
panaašus. Dėka Newarko LDKS-; 

[14-tos kuopos artistą-megėjįj. ir 
mes turėjome progos pamatyti ne
paprastą vaidinimą. Lošėjai žavė- 
Įtę žavėjo publiką, žodžiu sakant,

“GAS IS BOSTON'S FUELT

Gruodžio 30 d. 1923, Germaniu 
Turu salėje, 1608 E. 55-th St.. L. 
Vyčių 25 kuopa vaidino žynių vei
kalą. keturių aktų dramą “Išgrio
vimas Kauno 'Pilies. ’ ’ Vaiidntojų' 
vardai: Lietuves kun. Algirdžio — 
J. Venslovas, Keistutis, jo brolis
— J. Sadauskas, Voidato — A. 
Jakštas, Mykolo — P. Urbšaitis, 
(tolgudo — J. Kuzas, Gineičio — 
P. Stankus, Almonės — p-lė G. 
Rukšteliūtė, Pirmančio — M. Ar- 
dzys, Zulelės — p-lė O. Baltrušai- 
tė, Kūrėją-Kūrėjo — P. Jackus, 
Vitono — A. Kunigiškis, Mist ra
— J. Bleizgys, Baleleišeimo —• J. 
Kvedaras, Marialo — A. Buknis, 
Spankeinio — V. Gibavirius, Vir- 
uerbengo — A. Banys, Roberto — 
P. Bortnikas, l’rico — P. Jackus; 
Vergai ir .Vergės ~ V. Balutis, J. 
Pangonis. St. Palšis. O. Ceplikiutė 
ir P. Urbšaitis.

Lietuvių kareiviai: St. Palšis, J. 
Pangonis, V. Balutis, A. Pangonis, 
J. Usolis, A. Usolis, A. Usolis, A. 
Stepuievičius.

Vokiečių kareiviai: A. Baikaus- 
kas. P. Janušaitis, P. Janušaitis, 
J. Andziulaitis, J. Bartnikas ir V. 
Sabašaūskas.

Mokytojai: Ruseckas ir Kuzas.

Žymėjimo tinkami.
Taupant laiką ir popierą, nebū

tų reikalo, tituluoti yaidyląs-artis- 
tus, .bet šhiomi kartu jų atsižymė* 
jinias verčia mane šį-tą sakyti, to
dėl keletą trumpai žymėsiu: “Al- 
girdis,” vyras aukšto ūgio atatiko 
jo rolėje; “Keistutis” biivo tinka* 
mai įrengtas šarvuose, jo aukštas 
ūgis, stipfus halsas, judėjimo iš* t -laikymas tvarkoje darė daug įspū-

1 t , •*

džio “ jum tik t okios roles ir vak 
dinti; “ Amonė” pagirtipai vaidi
no; jos tinka piąs liūdėjimas deki 
nelaimių Lietūvos» drąsininrts vy
ro kovot už savo tėvynę> daly - 

“VisnupH^Kdlonijog Reporteris, viams sukėlė jausmus į
>

!

Jaunuolė.

LAWBENCE, MASS.

Ir popauti pradėjo.

‘ ‘ Nezaliežninkui popui ’ ’
gus, apserga rasas bolševikas. 
Kas-gi daryt? Tikras pravosla
vas popas, nuo kurio šie užpernai 
atsiskyrė, neis prie šio bolševiko 
ligonio. - Tai reikia kviesti gospo- 
din Shleinys? A, to geraiI “Bol- 
ševik vsio rovno 1 ” -

Nueina girtą burlioką, prie tau
tinės klebonijos ir užprašo 4 ‘ klebo
ną ” pas ruskį ligonį su “sakra
mentais” ir visokiomis “noeyno- 
mis.” Šisai aktuojąs kunigu lais
vamanis pasiima “kas reikia” ir 
“mišią” varpelį ir eina “dievobai
mingai. ”

Tėjęs prie sergančio pravoslavo 
skambin-skarobin savo varpelį — 
kad žmonės klaupti} prieš nezalež- 
ninką * -neva sakramentus. Bet 
nieks nei trukt. Dar viena buvo 
katalikė lietuvė. Ir toji pajuokia 
seną šiauėiu ir jo bluff.

Na! Atsisėdo. “ Išspaviedojo 
kaip visi kunigai,” Ir namon. Da
bar bus galima laidoti ant tautiš
ką kapinių.

Šitokios ‘ ‘ fonės ’ ’ La'vi'ence da
roma jau nuo 1916 metą. Tais me
tais katalikai lietuviai susipyko su 
savo klebonu. Laisvamaniai pa
matė kad bus proga, liberalizmą 
skleisti. Sukurstė užpykusią iie- 
tuvią kataliką vadus kad pirktą 
naują bažnyčią, nes ją esanti per 
semi, griūsianti ir 11.

Gerai! Ant keršto pvieŽ gerb. 
kuii. Jusaitį visi darban t! .Rinkt 
aąkas! Nebltist nei vieno katulk 
ko beeiti į bažnytėlę ant Bradfdrd 
:St«J Frifąšinėt-prie ‘-naujas baž* 
nytfdsl” Vist <iįrHl'w ši^au* 
ja! Eina. Tik nežinojo knE

£šbč-

č;

r

Surinkę kelis tūkstančius dete-btidu pataikė* jie 

S, 4 /
.tart ldkyti^

Ivo roles atliko kogeriausiai. Tai 
M gražu, kad lietuviai tokius veika

lus gali išsimokinti. Pageidauja- 
Įma, kad darbininkai ir ant toliaus 
Į nenuilstančiai darbuotūsi.

Girdėjau jog 27 d. sausio šv. 
[Juozapo dr-ja rengia puikią vaka- 
Į rienę. '

Pas mus rodos gyvuoja ;r L. Vy
čių kuopa, bet nežinia kur ji din- 

Jų veikimo nesimato. <
• •' Senis.

go< t nes:

DAYTON, OHIO.

valdyboj vietoj iždo glo-
r

LDS.
I bėją A. Brozaitis, 522 Bart St. 
f turi būt A. Ai’zolaitis, 522 Hart.St. 
[Toliau vietoj LDKS. 6 kp., turi 

Susirinkimas

j. a. r.t

69 kp. LDKS. 
sausio 27 d.

I

HARTFORD, CONN.z
Jau buvo rašyta “Darbininke,” 

kad šv. Jono Evangelisto dr-ja-y-

jos mokyklos Raudat Tai tas ba-i 
liūs įvyks sukatoj* sausio 26, baž^ 
nytinėj svetainėj. Tai-gi čia bū.J 
tą visą priedermė .atsilankyti h 
paremti šį prakilną datbą.

Vasario 2 d; taip-gi įvyks balius 
parapijos svetainėj. Rengia L. D. 
Ki Sąjungos 6-ta kuopa. Grieš 
Justino Plikūno, orkestrą arbi 
kaip daugumu t yražinomn-- 
ėią orkeotra. »Ti yra Adeną iš ftat 
niausią orkestrą Hartforde.

L L AR S 
į Puls Ihis jjas range 
j inydur home

Yra tai geriausios rūšies ,‘ra- 
zinis pečius. Pranešk bile 1 
vienų musų stot j ir musų ageie 
tas atveš Jums tinkamą pečių, 
už kurf užmokėsi 5 doL, liku
sius mėnesiniais mokesniais. 
Nelauk, pabandyk.

BOSTON 
CONSOLIDATED 

GAS CO.

‘GAS IS Bdsf dN’S FUEL“
įj::—= jr.:T'. i:-. ----- ; ■ -rn

šv: JONO EV. BL. PAŠELPINSS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS ‘

\ ADRESAI,.
PIRMININKAS' — M.'Zoba, '

.531) E. Seventh St., S. Boston, Mass. 
Tel. 'So. Boston 15l6—J. 

VICE-PIRM. — Kazys Ambrozas* :
492 E. 7-th .St, So, Boston, Mass. 

PROT. RAŠTININKAS — J.. GllheCkiS*
5 Thomas Park, Šo. Boston, Mflss. 

FIN. RAŠTININKAS — 31. Šelkis,
400 Sėrentli St., So. Boston, Mass 

KAPERIUS — A- NauOŽiunas,
<885 E. Broadvay, S. Boston, Alass. 

MARŠALKA,— J .Zaikis, -
7 VVInfįelcl St, So. Boston, Mass, 

Draugija laiko susirinkimus kas tre- . 
čią nedėldiėnl kiekvieno mėnesio,. 2-rą 
vai. po pietų šv. Petro, parapijos saloj, 
492 E, Seventh' St,*w<». Uostom,. Mušu.:'

PARSIDUODA
I

1922 Cbtmdlcr parsiduoda tik už $425. 
Viskas pirmos rūšies ant 7 pasažlerlų.

1923 Stnr Sedun visiškai naujas. Kai
na $650. Vertes $950.00.

Atsišaukite t 528 ESSEN ST., LYNN, 
MASS. Tek Lynu 3196—IV.

PARSIDUODA kepykla su visais pri- 
taisymals. Turiu daug koštumerlu lie
tuvių ir kitų tautų. Kreipkitės Šiuo ad- 
resn: lu ’Oak Street, Absonlu, Comt. 

(24)

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Pirmininkas — J, JaroSa, »
440 iŠ. 6-th St., So. Boston, Mass. 

tVice-pirin.' — J. Grubiii$kas, ’
157 M St., Šoutli Boston, Mass. 

Prot. Rašt.«— a. Janušonis, 
. 1426 Columbia Rtf„ So.. Boston, Mass.. 
Finansų Rašt. — K. Kiškis,

428 F. 8-th Si., So, Boston* Mass. 
iždininkas ■— L. švagždys, ' .

111 Bowen St., So.. Boston, Mftsa 
Tvarkdarys —«P. Laučktr*

305 E. 5-th St, So. BoStott, MasA 
Draugijos reikalais Jkreipkitčs visados JĮ 
protokoluraštininkę.

Draugija savo susirinkimus Ialko; 
2-rą nedėldienl kiekvieno menesio 1-JU4 
vai.. pq pietų parapijos saitąe,,492 Hk 
Seveutli St., So. Boston, Mass. . ■

SO. BOSTON'E parslditoda šeštų šei
mynų medinis namas po 3 it 4 kamba
rius. Mėmių neša $100.00 mėnesy, Kali
mi $8,200. Dėl platesnių Informacijų 
kreipkite* pas F. A. VALECKAS, 305 
IV, IPvro.v* S. Boston* Mass. TėK K. B»

--'f-r.--—'-r v:'-'-. ~
t , ,. - ... ■ ...... ... ^---L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DAILŪS PAVEIKSLAI KURIUOS 
|| PADARO FOTOGRAFAS

JURGIS STUUS 
“•2SKJSM!'1’' vum •ogioDi *uw*« ' iMam mmm . u*

TricaUMu x tam tart*

/ 
r

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ĄDRESAI i 

Boston, Mass. .
prumininkas — Antanas pastelte*

146 Bovvea St.* So. Boston, Mass. 
Vlce-Plrnv — Martinas Kntstautns,

4062 tyashlngtori St, IlosUndale. ’ 
Protokolą Rnfit. >~-.Antimas Macejunaa,

M R. Seventh SU Sortk Boston. . 
Fin. Raštininkas;—Juozas VlnkevMiua, 

0<)0 E, Bronmvny South Bofltoik 
Karterius—* Andriejus ZjiHeetat 
f 307 R Nlnth St, So* Boaton, MaM 
Maržalką *- Atekrtndri Jahnoką*.

115 Granito St..M Boston,
M* 1
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