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VILNIAUS KLAUSIMAS 
SUOMIŲ SPAUDOJ.

HOLYOKE, Mass.
ros dirbtuvė turėjo sustoti dėl 
vandens nusekimo. Šiemet jau 
11-tu sykiu pritrūko vandens 
jėgos.

BANDYS ATSTEIGTI 
PARTIJĄ.

PAGRŪMOJO DARBININ

KAMS.

pagėrus mų.

* ŽYDŲ KONGRESAS.

~ -------V. .. . .------------------------------

PADEGĖ IŠ PAVYDO.

NEPAPRASTAS

NUPIGINIMAS!

nuostolių, 
ir 158 su- 

Ekspliodavo dideli šo- 
Prasidėjo ty

lai

VOKIETIJA.
Bonoje pasibaigė 4 dienų kon

ferencija jaunoms moterims. Kon
ferencija daugiausia svarstė jaunu 
moterų prismengimą pavyzdingos 
šeimos gyvenimui. Pravartu pri
minti, kad Vokietijos kataliku 
stiprybė gludi jų šeimynose, ku
rias gražiai tvarko dorai išauklė
tos motervs.

BERLIN. — Vokietijos val
džia paskelbė, kad mokesčių 
popieriniais pinigais daugiau 
nepriims. Reikalaus mokėti 
auksu.

PAVOJINGON KELIONĖN

PINIGAI LIETUVON 
RIKOS PAŠTU.

FRANCIJA.
Liurdan i I ,<>urd< ' perrilą są- 

v;.Tę plauke :n;iIttliiiui.u iš visti 
kraštų. Tarp .”>00 Anglijos pilig
rimų buvo nemažai n urob stoną, 

’į'Srryiitfrin --t r--• 
junti. Iš Olandijos atvyko 1400, 
iš Liuksemburgo 400. iš Portuga
lijos 1,000. Piligrimams vadovau
ja tų kraštu arkivyskupai ir vys
kupai.

ANGLIJA.
Didžiajame kar< žuvo virs 2,000 

anglu karininką kataliku. -Jiems 
paminėti dabar statoma <'arberley, 
šalę armijos sandelių, nauja gra
ži bažnyčia. Soiithu ark<> vysku
pas Pedro Amigo jau padėjo pir
mąjį akmeni.

U gingu m 4 labiausia 
alikn studentą kapeli r 

Dr. O’Brien. knrR turįs 
didelę įtekmę, kaip niek 

Kaip gaila, kad nėra t 
ino Šliupo, tai senis bent i 
rėtų, deja ... nevaisingi

KataUkM turi suprasti, kad ją 
aukos ir pasižventimas dėl katali
ką spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny- - 
Bai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indą ir 
net negu bažnytinis apeigos. Pa
kol te nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos • 
kuri atatiktą Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu- ’ 

\jri skaityti tai savo didžiausiu už-.• 
daviniu.

Vyskupas Kilias.

ur^siMM Amerifeoj
Bjrmo KaioZt’Jtų Švento 

Juozapo Darbininku 

Sąjungai.
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DARBININKŲ KANDIDA 

- • TAS.

Meksiko Darbo Partija — 
Partido Laborista paskyrė ge
nerolą Plutarco Elias Calles 
kandidatu į prezidentus. Da
bar generolas yra prezidento 
Obregono kabinete vidurinių 
reikahj ministeriu. Rinkimai 
įvyks birželio mėnesyje 1924 
m. Darbo Partija pradėjo reng
tis prie smarkios kampanijos. 
Meksike prezideilt8PW$nkamas 

šešiems metams ir senasis pre
zidentas neturi teisės antru 
kartu kandidatuoti.

Yra numatoma, kad Darbo 
Partijos kandidatas bus ir 
Kooperatyvės Partijos — Co- 
operatista Partido remiamas.

Sibiro kooperatoriai, prigtrię 
prie Rusijos kooperaŲ>rių Cen- 
trosojuzo, veda pirklybą su 
Anglija per Šiaurės ledinį van
denyną. Pastaruoju laiku iš 
Anglijos išplaukė trečioji eks
pedicija. Toji ekspedicija su
sideda iš dviejų prekinių lai
vų, vienos baržos, vieno vilk- 
laivio ir vieno pasažierinio lai
vo Co-operator. Pastarasis lai
vas tapo pabudavotas Anglijoj 
mieste Hull, 1923 metais, ko
operatyviškoj laivų dirbtuvėj.

Šitoji ekspedicija išsivežė iš 
I Anglijos kooperatyvių sandėlių 

tūkstančius tonų audimo, ka
vos. arbatos, koko, mašinų ir 
kitokių gėrybių. Pernai buvo 
padaryta panaši ekspedicija, 
bet šiemet toji ekspedicija dvi
gubai didesnė.

Farmer-Labor partija Illinois 
valstijoj tapo sugriauta perei
ta liepos mėnesį laike darbinin
kų suvažiavimo, kurin buvo į- 
leistas bolševikuojantis gaiva
las. Tasai gaivalas triukšmu 
paėmė suvažiavimą ir rimtes
nieji veikėjai pasitraukė. De
moralizacija buvo prasidėjus 
Farmer-Labor partijoj. Todėl 
buvo sušauktas jos suvažiavi
mas ir nutarta tvarkyti. Bu
vo apgailestauta kam Maskvos 
agentai buvo įleisti į. liepos mė
nesio suvažiavimą. John Fitz- 
patriek, kurs vra Illinois vals
tijos Darbo Federacijos prezi
dentas, išrinktas vyriausiu or
ganizatorium.

Vokietijoj įvesta Ekspliozija

BERLIN.—Vokietijos Reich
stagas nubalsavo pavestf vai-1 
džiai visą galę. Valdžia dabar 
galės savarankiai veikti neat
sižvelgdama nei į jokius įstaty
mus, jei matys tam reikalą. 
Už teikimą diktatoriškų teisių 
valdžiai balsavo 316 atstovų, 
prieš 24. Šito klausimo išriši
mu interesavosi visuomenė ir 
atstovai. Reichstagas buvo 
prigrūstas ir minios žmonių bu-

--------- :— . *
vo apie Reichstagą.
buvo dėl Bavarijos atstovų nu
sistatymo. Buvo baimės, kad 

jie apleis posėdžius, tečiau jie 
to nepadarė.

REIKALAIS AUKSU.

PALIOKŲ NELAIMĖ.

V A RŠA VA.—K et vi rtas Va r- 
šavos fortas ekspliodavo ir pa
darė miestui daug 
Žuvo vietoj 28 žinonė 
žeisti
vinių sandėliai, 
rinėjimai. Spėjama, kad 
buvo suokalbininkų darbas.

KATALIKU PASAULIS
V

LYNN, Mass. — Šitas pra
moningas miestas Imė smukti. 
Per pastaruosius penkis metus 
17 pramoninių firmų užsidarė 
ąrba perkėlė savo skyrius ki
tur. Didžiausia pramonė yra 
Čeverykų dirbtuvės. Kažku
rios likusios pienuoja krausty
tis. Tai miesto valdžia, gyven
tojai, unijos ne juokais susirū
pino ir daro žygius, kad pra
monę sulaikyti.

WASHLNGTON. - John M. 
Gries, -vienas iš komercijos de- 
partmento augštų valdininkų 
aprokavo namų statymo išlai
das. Jo aprokavimu išėjo, kad 
darbininko dalis namus sta
tant yra 26 nuoš. Ir taip jei 
namas pastatyti atseina $5,000, 
tai darbininkai iš tos sumos 
gauna $1,3000. Kitos išlaidos 
šitaip dalinasi: mateaijolas pa
ima 29.3 nuoš., lotas 19 nuoš., 
kontraktorius 12.6 nuoš., finan
savimas 6.7 nuoš., architektas 
ir real estate agentas 6.4 nuoš.

Šitos skaitlinės yra pasitikę- 
tinos. Dabar galima matyti 
kam tenka liūto dalis iš namų 
statymo, kurio dalį reikėtų ap
karpyti, kad papiginus namus?

Suomių pelitinis laikraštis 
“Suunta’’ iš š. m. rugsėjo 8 d. 
štai ką rašo Vilniaus klausimu.

“Lenkų laikraštis “Kurjer 
Codzienny” nesenai išspausdi
no naujų žinių, kurios gali vi
są Vilniaus klausimą visai nau
jai nušviesti; būtent, pasak 
laikraščio, Pilsudskis savo kal
boj Vilniuj atvirai prisipažino, 
kad Želigovskis paėmęs Vilnių 
jo paties iniciatyva ir jo paties 
įsakymu. Toj pat kalboj Pil
sudskis pareiškęs, kad prieš 
atsistatydamas, jisai apie tai 
pranešęs sąjungininkų atsto
vams. Toliau suomių laikraš
tis trumpai atpasakoja Vil
niaus konflikto istoriją ligi\Su- 
valkų sutarties pasirašymo ir 
jos sulaužymo, kad Želigovskis 
paėmęs Vilnių, ir taip rašo: 
“Tiesa, Tautų Sąjunga protes
tavo prieš tą žygį ir grąsino 
Lenkijai sankcijomis, bet Len
kų vyriausybė pasiskubino pa
reikšti, kad Želigovskis tai pa
daręs savo iniciatyva, ir atsi
sakė imtis už tai atsakomybę. 
Dabar Pilsudskis įrodė, kati to
ji’ oficialinė Lenkų vyriausy
bės deklaracija buvo grynas 
melas. Tautų Sąjunga pasiten
kino protestu ir atsisakė pritai
kinti Lenkijai §16 nurodytas 
sankcijas neklaužadai nariui, o

IŠVAŽIAVO LATVIJON
WASH1NGTON, T). (’. Spa

lių 8, 1923, (L. 1. B.). Lietu
vos Ministeris Pirmininkas ir 
Užsienių Reikalų Ministeris p. 
Galvanauskas išvažiavo valsty
biniais reikalais Latvijon ir Es
tijon. Apsilankymas prasitęs 
kelioliką dienų.. Tame laiko
tarpy Ministerijos valdytoju 
paliktas Politikos Departamen
to Direktorius, p. Balutis.

\VASH1NGTON. — Ameri
kos pinigų spaustuvė gavo ti/2- 
sakymą spauzdinti .Japonijos i 
pinigus. Japonijos pinigų 
spaustuvė tapo žemės drebėji
mo išardyta. Prezidentas pasi- ■ 
taręs su sekretoriais nutarė i 
eisti Japonijai spauzdinti vai-1 

stybinėj pinigų spaustuvėj.

SPAUSTUVIŲ DARBININ
KŲ KOVA.

______  i

Suv. Valstijų ir Kanados 
spaustuvių darbininkai yra pa
siryžę išsikovoti 44 valandų 
darabo savaitę. Dabartiniu 
laiku 2,365 darbininkų įvai
riose vietose streikuoja dėl tos 
priežasties. Kova prasidėjo ge
gužio m. 1921 m. Daugelyje 
vietų jau tikslas atsiektas.

Streikam, remti jtab^dorię~K^įerei>eija pri.

pažino ginčijamą teritoriją 
Lenkijai, nors pasak Pilsuds
kio, ji gerai žinojusi, kokią be
gėdišką veidmėnį vaidino Len
kija šioj komedijoj. Bet Lie
tuva tokio Vilniaus klausimo 
išsprendimo nepripažįsta, nes 
žino, kad Čia daugiausia tu
rėjo įtakos Prancūzija. Gali
mas daiktas, kad Vilniaus

ŽEMĖS REFORMA.
Š A U K ĖN AI. Rugsėjo 11R 2 

d. išdalyta Slabados ir Beino- 
: ra vos palivarkai. Norinčių gau
ti žemės buvo taip daug kad 
parceliuojami) palivarkų žemės 
užteko tik trečdaliui visų kan
didatų. Nepatenkintieji turės 
palaukti, kol bus kiti apylin
kės dvarai dalyjami. Slabado
je trys ha paskirta Šaukėnų se
nelių prieglaudai, o Beinora- 
voj taip pat yra trys ha žemės 
ir geras medinis namas paskir
ta pradžios mokyklai.

PROVIDENCE, R. L—War- 
•ick dirbtuvių darbininkų 

ikas pasibaigė. Streikavo 
jų. Darbininkai lai* 

keltos ant 15

darbininkai yra sudėję $15,- 
810,503, streiko benefitais iš
mokėta $14,673,565. Pirmiau 
streikams darbininkai dėjo po 
5c. mėnesyje. Dabar deda po 
2c. ir sudeda $217,000 mėnesy
je.

Kova tebeina Pennsvlvani- 
joj, On ta rijo j ir Quebec’ė. 
Pennsylvanijoj streikuoja 419 
darbininkų. Ontarijoj 446 ir 
Quebec’e 247.

— Mokslas valsčiaus pra
džios mokyklose prasideda la
bai išlengva, mokinių maža. 
Rugsėjo 12 d. dviejose mokyk
lose darbas visai dar nebuvo 
pradėtas; kitose jau dirbama. 
Daugiausia mokinių miestelio 

.mokykloje, kurioje pirmomis 
rugsėjo dienomis buvo jau a- 
pie 90 mokinių. Šioje apyjiiv 
kėje šiemet nemažas vaikų 
skaičius ūkio darbais užimti ir 
praleidžia Švietimo Ministeri
jos nustatytą mokslui pradėti 
terminą.

ŠILALĖ Tauragės apskr. 7 
į 8-1X š. m. apie 2 valandą nak
tį Jucaičių kaime, Šilalės vals

čiaus, kilo iš nežinomos prie
žasties gaisras ir sudegė pil. 
Stasio Šerpičio klėtis ii- .jauja 
su suvežtais grūdais. Šilalės 

nuovados mil. ' Viršininkas, 
žmogus darbštus, visas [įstan
gas dėjo, sugauti kaltininkus. 
Susekė jis štai ką. Šilalės m. 
pil. Gerulis’ buvo pasižadėjęs 
imti už žmona Juzefą Širvidai- *■« c
tę iš Putvių waimo, Šilalės v. 
ir jis iš Širvidaitės suspėjo pa
imti 100 dolerių pasogos. Ge
rulis praėjus laikui, susipiršo 
su pil. Šerpitaite it manė 8-1X 
paimti šlinhą. Širvidaitė tai 
sužinojusi apie tai if turėdama 
kerštą nusamdė už 50 dolerių 
(?.Re<l.) Praną Rimkų iš to pat 
kaimo ir nakties metu abudu 
atėję užrišo klėties duris ir pa
degė klėtį ir joj miegantį Ge
rulį. Padegę kietį padegė rr 
jaują. Nuostoliai siekia 20.000 
litų. Kaltininkai suimti ir su
tupdyti į Šilalės kalėjimą, nes 
per kvotą apie viską prisipaži- 
no.’< •<-. ' < . < g. .<Jį ' <• . , • .

\VAS1HNGTON. I). ('.. Spn 
lių 10. 1923 (L. I. B.). Prade
dant nuo panedėlio, spalių 15 
d.. 1923-m.. pinigų siuntbiias 
iš Amerikos Lietuvon, paštu 
palaidomis. {Jnternational 
Postai Money Orders) yra d'i- 
cijaliai užvedamas.

Pinigai bus priimami visuose 
paštuosi“ doleriais, o išmokamu 
Lietuvoje litais, skaitant ly
giai 10 litų už vieną d->i ri. 
Pats persiuntimas remsis išim
tinai ant siuntėjo paduotojo 
antrašo, todėl Išjojama idant 
persiuntime paštui būtų pri
duodamas pilnas, tiksliai ir aiš
kiai surašytas antrašas asmens, 
kūrinai pinigai yra siunčiami.

PHILADELPHIA. Pa. — 
Viename garadžiuje du vaiku 
bovijosi degtukais ir padarė 
gaisrą, kuriame abu žuvo. Vie- 
fias vaikas buvo keturių. kiląs 
šešių metų* amžiaus.
• . * *

PHOENIN CITY, Ala. — 
Krautuvėj kilęs galisras'negalė- 
jo būt greit užgesytas ir joj su
degė trys vaikai.

a Tautų Sąjungos Taryboj. 
Todėl jįei dabar Lenkija turėtų 
savo atstovą Tautų Sąjungos 

, tai tas, iš atžvilgio į 
klausimą, reikštų, kad 

darbo Lenkija yra pati teisėjas savo

Atsikėlus naujam Apskrities 
Viršininkui Kėdainių miestas 
į gi ja kasdien gražesnės išvaiz
dos. Liejami cementiniai tro
tuarai, taisomas gatvių grendi- 
nys (brukąs), mažesnėse gat
vėse, kur seniau purvo išbris
ti negalima buvo, dirbami ta
kai iš medinių lentų. Be to, 
ketinama platinti gatvės. Yra 
vilties, kad po kiek laiko Kė
dainių nebus galima net pažin
ti. J 'v' <

ŠVENTAS, RAŠTAS 
„ NAUJOJO ĮSTATYMO 

Gražiais Apdarais 4 piktai Vienas Doleri^

ILLINOIS UNIVERSITE
Illinois Valstybės l'niversito 

prezidentas Davi<l Linky kalbėjo 
katalikų studentų susirinkimui a- 
pie religijos mokslo reikšmę. Kai 
laisvamani ja nuolat bando ž nu nes 
įtikinti'būk religija jau atgv vėlin
si savo amžių, pravartu išgirsti 
apie tai mokslo viršūnių nuoomnę. 
štai tat svarbesnės vietos iš Pre
zidento Kinley kalbos:

“Gyvename amžiuje, kur pasau
linių mokslų svarba aiškiai pripa
žįstama. Bet mokinimas visuomet 
pasiliks nepilnas ir nesėkmingas, 
kol nebus papildytas išvystymu 
moralio karakterio.’’

“Be tikėjimo i Dievą, karakte- 
ris negali būt geriausioje prasmė
je išaugintas. Štai delko aš, kai
po V’alstybinio Universito prezi
dentas, rėmiau planą, kad aka
deminiai kreditai būtų dtiodami irT ■ •
už religijos mokslą. Tuo būdu, jūs, 
katalikai studentai, dabar galėsb. 
te eiti katalikų religijos mokslus 
ir gauti wž juos kreditą šiame uni- 
versite. Aš uorėviau, kad jūs no 
tik pažintumėt kataliką tikyba, 
bet ir praktikuotūmėt ją bebūda
mi Illinois Universifo studentais. 
Šitaip darydami, jūs būsite ne tik 
geresni studentai, geresni valsty
bės piliečiai, bot ir geresni vyrai 
bei moterys visokioje prasmėje.”

Baigdamas prez. Kinley dar pa
stebėjo, kad Valstybės nniversite '■
katalikai ir protestonai draugin
gai tarp savęs sugyvena. Ir šitą 
draugingumą labiausia auginą*
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MARGUMYNAI
INDUONAI

VOKIETIJA IR MEDVILNĖ

Japonijos užsienio ministerija 
užginčija rusų laikraščių paleistas 
paskalas, būk ji spalio 20 d. \’ėl 
pradėsianti su rusais derybas, ku
rias nutraukė rugpiūtv.

Ęaktašy kad Vokietija pirko A- 
merikoj medvilnės (bovelnos) už 
10 milionų dolerių daugiau, negu 
kuri kita valstybė, verčia manyti, 
kad Vokietija nėra taip biedrta, 
kaip ji nuduoda. Ji taip-gi ge
riausia Amerikos klientė variui, 
mėsai ir kaikurjems metalams.

pradėsime

Atsistoję ant naujo kelio, 
savo naują darbą pradėsime 
nuo paskelbimo visiems sa
vo broliams ir seserims — tu 
tiesu, kurios gimė mūsų šir- 
dvse. .Jasias pagimdė mūsų 
vargai, mūsų nelaimės, mū
sų skaudus gyvenimo paty
rimas.

nazijai ir iierikuųigu seninta 
rijai! Nu, -brač, tokių dy- 
vų ir “klerikališkoje,” kuni 
gų ' ‘apsėstoje” Lietuvoj nė

Filipinų valstybės 1924 m. biu
džetas siekiąs -virš 33 milionų do
lerių. t. y tik pusantro karto di
desnis už Lietuvos biudžetą 1923 
m.

Keikta pradėti 
veikti.

te plas i
priespauda 

o dar 
šauta-

JAPONIJA.
------ r—

Didžiausias Europoje ir rimčiau
sias pasauly universitas yra Pary
žiuje. d"en mokinasi viri 20 tūks
tančių studentų, kurių tirpė apie 
3,500 svetimtaučių. “ Lietuvos,T 
Korespondentas kalbina ir lietu
vius važiuoti ten mokinties, nes 
francūzai esą labai svetingi ir 
nuoširdžiai svetimšaliams padedą, 
tuom tarpu* kai Vokietijos univer- 
si tuose lietuvius persekioja ir ne-

tą klaidą dar galima pataisy-/ 
ti — nebedarant tos klaidos 
toliau, o nukreipiant savo 
pajėgas ir savo energiją ki
tu keliu. Visa kooperacijos 
judėjimo istorija parodo, 
kad net ir klaidos koop^rato- 
rių išeidavo judėjimui su 
nauda, nes duodavo jiems 
rėikamo patyrimo; klaidas 
pamatę ir supratę — koope-\ 
rotoriai tų klaidų toliau 
vengdavo ir dar kitus nuo jų 
perspėdavo. Tik tas neklys
ta. kurs nieko neveikia, o, 
tikrai sakant, ir tasai daro 
didžiausią klaidą, kad bū
tent nieko neveikia?

ten labau damos prieš kultūros sielą— 
ma, nieki- religiją — ir prieš jos tikrą 
otino ląis- ją atstovę — Visuotinąją 
tvino* ten Bažnyčią. Katalikų Bažnv- 
urėtii būt čios jos užmušt i jiegirii, vie- 
mokvkloK nok nuostolių jai į pridar/fi 

: mes žino- —tai pataiko. z
ir laikra- Vietose, kame laisvamani- 

džiai na- ja pritrenkia ir užslopina 
ai laisva- religiją, ji (laisvamani ja) 
džia kiek- paprastai pajunta nVnialo'nų 
bažnyčiai tuštybės jausmą. Kulturi- 

tliioda pa- nes sie/los užmušėjai tankiai

Štai tas skaudusis žmoni
jos patyrimas"

1. Klaidinga yra trokšti ir 
ieškoti pelno, išnaudojant 
kitų darbą.

2. Klaidingas yra greito 
praturtėjimo idealas, nes 
prie to idealo' emaiff,' daz- 
n i ausiai tenka atsižadėti są
žinės, ne's ne* materialiuose 
turtuose žmogaus laimė ir 
ramybė.

*■ - c

3. Klaidinga yra žmogaus 
vertybę saikuoti sulig jo ki
šenės storumu.

4. Klaidinga via svajoti a- 
pie nebedirbimą, tarsi nedar
bas duotų žmogui laimę.

Vietoje tų kapitalizme) sta
bukų. vietoje tų viliugingų 
šauksmų, iš paties pragaro 
atneštų. — mes, kooperato- 
riai. Dievo apreiškimą pri
siminę, į Kristaus mokslo 
švie'są įsižiūrėję, skelbiame' 

’savo broliams ir seserims 

šias tiesas:
1. Visi turime dirbti ir tik 

savo darbo vaisais jpasitikė- 
tif

2. Visi esame broliai; todėl 
šalin nelygybės ir išnaudoji
mo dvasia, lai gyvuoja visų 
bendras broliškas darbas, ap
rūpinant bendrai išvien savo 
pragyvenimo reikalus.

3. Mūsų tautos gerbūvis 
reikalauja ne auginimo mili
jonierių, * bet visos tautos 
darbo žmonių gerbūvio kėli
mo.

4. Žmogaus vertybę suda
rą jo protas ir valia, jamee- 
santis Dievystės atspindis, 
jojo amžinas paskyrimas.

Kadangi tuos dėsnius sėk
mingiausiai vykina koopera
cija, todėl lai gyvuoja visa- 
pasaulims kooperacijos ju
dėjimas- Mes einame su juo 
išvien. -■

Bet neužtenka tai pamatyt 
ti, tai suprasti ir taip šūkte
lėti Reikia dar ir darbą to
je apsirinktoje dirvoje pra-

Pastarojo Darbininkų Są
jungos Seimo nutarimai ma
loniu aidu praskambėjo mū-. 
su išeivijoje. Sąjungos na
riai ir jos prieteliai su 
džiaugsmu sutiko žinią, kad 
L. 1). K. S. imasi dideliu ir 
svarbaus darbo — vienyti ir 
vesti brolius darbininkus ir 
seseris darbininkes koojiera- 
cijos keliu. Daugel vietose 
teko net girdėti darbininkų 
išsitarimus, kad. girdi, kaip 
gaila, kad nebuvo imtasi to 
darbo nuosekliai iš pat pra
džių. Kiek. sako, per tuos 
kelis metus būtume išauklė- 
ję geni kooperatorių. kiek 
kooperatyviški! draugijų bū
tume išgelbėję nuo žuvimo: o 
ir tie milijonai dolerių, ku
riuos. girdi, stikišėme i lie
tuviškas korporacijas. ‘ ben
droves — jei būtų buvę su
naudoti kooperatyviam dar
bui Lietuvoje ir čia išeivijo
je — būtų buvusi daug dides
nė nauda ir Lietuvai ir 
mums, ypač žiūrint tolimes
nes ateities.

Ir reikia pripažinti, kad 
tuose nusiskundimuose daug 
tiesos yra. Tik "ką gi gelbės 
skųsties ir dejuoti, kad ko
dėl mes visi lyg ii- vėlokai su
siplautame. Kaip kiekvie
nos naujai atbudusios tautos 
didžiausis vargas yra tame, 
kad jai trūksta tinkamu dar- 
buotojų, — taip-pat buvo (ir 
dar tebėra) ir su mumis. Ką 
gelbės dejuoti, kad keli me
tai atgal mes neturėjome uo
lių kooperatorių, gerai apsi- 
pažinusių su kooperacijos i- 
deja. dėsniais, taisyklėmis 
ir tt. Džiaugkimės. kad 
bent dabar jau pribręstame 
prie to didžiausio reikalo su
pratimo, i kad vienas-kitas 
mūsų tarpe atsiranda, kurie 
nuodugniau ima kooperaciją 
tyrinėti. Tie ir kitiems tu
rės pądėti pamatyti tą pačią 
šviesą, išvysti tą patį kelią, 
kuriuo jie jau eina.

Anot lietuvių priežodžio— 
geriau vėliau, negu niekad, 
tad ir šiuo atveju — geriau 
kad nors dabar susigriebė
me. negu kad būtume visai 
nesusizgridbę.

Kad milijonus sudėjome 
išauginimui pirmųjų mūsų 
kdpitalistėlių, kad laukėme 
savo broliams gerbūvio iš ka
pitalistinių bankų ir bendro
vių — tai buvo mūsų klaida, 
ir labai didelę klaida. Bet

(Nuo politinių kalinių grupės), “kompensacijas’^gaivalas, sa- kovojama kiekvi 
Mes žinome,. kad visų demo- . vo didžiumoje yra tinginių gai- j. Ir mūsų pare 

kratinių, šalių labai susipratę valas; nenešantis visuomenei, aikštėn tuos lizdu; 
darbininkai įeina į politinį gy- Jypač darbininkų visuomenei,M tie “gyvūnai”, 
venimą tani, kad auklėtų dar-jokios naudos, kad to gaivalo J ga traukti kauke; 
bitukų masini susipratimą, nu- ' 
rodytų, ko darbininkams stin
ga ekonominiame gyvenini^ ir 
platintų tas mases jirie bendri? 
šalies darbo. -Mest taipgi žino-, 
lipe, kad šalies darbui, naro- 
dant tam tikroms partijoms j 
demokratiniais balsavimo bu-Į 
daįs, esti renkami seimai par-1 

Bet lamentai, kur dalyvauji’ ir dar-!
biriukų partijų atstovai, o sei- 

- mai. t. y. šalies atstovybė, ski- 
• ria vyriaus/bė. kuri vykdo’ vi

suomenes norą. t. y. tvarko ša
utų lies reikalus' Taip yra ir musą 
kifj gimtinėj ; Lietnyoj, kuri jau o 

ji metaį__kaip yra. susikurusi sa- 
. jx- vo nepriklausomą valstybę. 
uj(-- Bet beveik kiekvienoj vais
iau *N^Lb. yi)a(' valstybiniai nu-i- 

<ūi stJčiusių partijų, kurių tikslas 
yra visais atžvilgiais stiprinti

<1 F“ "
• valstybe,jvra didesnis ar mamai ...

, , žesnis (tat pareina nuo vietos
kadi v ,'aphukvhlų) $kaieiąs vadijia 
neJ . ’ i . . - j ,£ mojo anarchistinio gaivalo, ku- 

ris nepripažįsta dabartinio su- 
tvarkymo formą ir liepia san- 

z.'' tvarką nuversti, vadindamas 
tcHy ę.y “revoliucini ” ir jau po -tos 

“revoliucijos” siulija’’ s'idVar- 
kyfi pasauli nanjai. 1

. . . Alės ' čia n-ebandysiiii ‘ imti 
. kritikon tują gaivalų “revoliu
ciją”, ilk priminsim, kad pa- 

jp.Įj .našiu elementą, kuriems visuo
met "‘jūrės iki' kelių” yra ir 
Lietuvoj. Prie, jų galima pri- 
,skaityti vadinamuosius boiše- 
vikuojančius elementus, arba 
Iii- internacionalo šalininku*., 
kurie riiano Lietuvoj įvesti ko
munistinę tvarkąs fi

Nekalliėlnmo įlies apie šluosi 
elementus. jeigu, jie-riehutų pu- . 
vanėiu šašu ant įaltsų vaisty- ’ 
liės kini,.jeigu,- ji.e nebūtų de- 1 
moralizącįjos. ,demagogijos .ir ’ 
išsigimimo šaltiniu vos gim- 1 

•v 1 1 • ’stanciain musu sakes darbi ’
. . ." . X . ■ 4 'ininku supiatimm, jeigu tas 

v v •. j , . |sasas apnuodytų viso organiz
mo. ' ‘

Darbiniku būties pagerini- 
mo idealais vedini, ne vienas . 
iš musų, nesuprasdami vidaus 
būties tų gaivalų, pakliuvome ; 
į jų eiles ir patekome'į kalė
jimu Bet ko nenumatėme jr 
nesrųuątome, ar kiti dar ne , 
pilnai buvo supratę ir pažinę < 
tuos gaivalus laisvėje budapi. . 
tai čia kalėjime'pamatėme, kad ’ 
šių “kovotojų” tikslas ne dar- . 
bininkų būtį gerinti, o gauti 
už pinigus tai savo rūšies a- 
vantiuristas. Bet niekiir nebū
tį buvę galima susekti “kovo
toją"’ revoliucijos darbelių, : 
kuriems kiekvienoj civilizuo-1 
toje šalyje yra kriminalių ko-1 
deksų ir ktirie batid^iami ka
lėjimu. žoilžiu sakant, pama- , 
tėme, kad musų, šalies holševi- ' 
klojantis ir dirbanti.*^ gau
namas iš tam tikro šaltinio

tk- miriieskvapo, kaip .fyzinip ' 
;ti- žmogaus užmušėjams tbnka : 
ns užuosti savo aukos garuo- 
as, jautį kraują. Tai ir laisvtf- 
lij manis kultūros * kovotojas, 
ar jei jis daff^nekriminalistas, r 
jų tai'kiai esti pagautas au ii- 

■«
- Iii Iii

Ir štai šiandien mes sėdėda
mi kalėjime, aiškiai pamatė
me, kad užuot atnešę darbinin
kų klasei, naudą, mes taškė
mės sūrengtoj kominterno mu
kai ien ė j, pamatėme, kad }>o ko- 

jiminizmo kauke slepiasi baisi 
^netolerancija ir 
nuomonių galvotojams 
galiau . . . banditizmai 
žas ir net vagystės . .

važiuosią lapkrity j Ameriką čia 
varyti propagandos už savo tėvv- 
nūs nri»riklausomybt. Dieve jiems 
padėk! y * .

ra: gana priminus šių dienu 
garsiuosius Italijos Giovarųii 
I’apini ir Austrijos garsųjį 
rašytoją bei liberalų vadą 

engia pajusti baisaus ITerbnah Babr. - Kartai s to
kie atsivertimai apima net 
žjtt
votojų. kauptai /ra dabarti

nėje Franetjoje. x 
T^atvijos casus .gana savo

tiškas. Kad šiuom'syki u per
daug “I>-ke’- vietos rteužė
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gas ir niekas nuo to manęs nesulaikys. Taigi pa-matai, kad aš labiau bijau, negu pirma?”
v, * • «• t • v” w *v* A > L 4 TT » TI TT* • i •

nantą. Tasai pajutęs laisvu, sutrypė. Don Ki*

M&fes &U&U apie savo būsimą avantiūrą, leido-

r

Aš

I

■

Jį
O jeigu ne-

tuįsrąjfųs redakcija nesiima 
jokios atrako^ybfe/todel jų 
autemi pMiemi čia pasirašyti

lės eiti. M
tarė Don Kichote*, “tel prisėta* lūkuruott”

Pasitaikė tąip kad belaukiant dienos Santo

veržk paprūgą ir likis čia, o aš grįšiu netrukus 
gyvas ar negyvas.’1 ' -

Santo matydamas, kad pono neperkalbės 
ėmėsi veržti Rosinanto paprūgą, bet tuo pat lai-

ipst-

|r keistas tauškėjimas. Santo pilnas baimės'se- 
k4 I'JM? U klŪWb i»čjo j tolią pievą 

drįso nuo Dorinanti) šono nei Žingsnio pasitrauk- 4PWptf kalneliais. Pakalnėse pasųnatė kaime
lis jr upelis. Pąsirodė, kad iš to kailelio ėjo

vanduo pultu nuo mėnulio kalnų. Šitokiose apys- 
tovose ir pats karo dievaitis Kovas būtų baimės 
apimtas. Tečiau man šitokios apystovas tik drą
sos priduoda. Paveržk, Santo, Rozinapto pa- Kad to atsiekus piitoiimsia sukando dsaiis, pa

X vtooa , Tąs taip supykino Don
4 k&| j&fa taip tvojo jam per nugąrą, 
per garta ttaP būti] tvojęs, tai nebūt rei- 
nftri apie guberųatoriavimą ant salos 
“Ponuli, prisipusiu. kad ne vietoj aš

Panza pasijuto besąs sų bėda. Aj tai dėlto W leistis toliau. Tada išnaujo pri-
jis privalgę vidurius liuomojanttos mėsos ar tai savo būrimą avantiūrą, leido-
buve natūralia gamtos pareikalavimas, bet Smn * ciuifeiįil®as »

to užsimanė tų, ka kitas už jį negalėje attikti
Tačiau jis buvo taip baimės apimtos, kad ae-

Paklausykim dviejų lais
vamanių pasikalbėjimo.

— Žinai* ką, Kaulai, jau 
dabar tai tikrai suvarysiu 
klerikalus į ožio ragą.

— Na, kuom taip, Balt
rau ? Ką (okio įdomaus su
galvojai ?

— Kad sugalvojau, tai sir 
galvojau. Tik klausyk, ką 
parašiau: “Kuomet mes tau
tininkai dėjome visas pas
tangas, kad išgauti Lietuvai 
laisvę; kuomet visą turtą dė
jome ant tėvynės aukuro, 
klerikalai stiprino savo pozi
cijas, kad tik Lietuvą paver
gus savo partijos reikalams 
ir įvedus ten ponų baudžia
vą? Mes savo pastangomis 
įsigijome geriausią atstovą, 

* didžiai gerbiamą p. Vileišį, 
kurs suorganizavo labai nau
dingą ir patrijotingą Pilie
čių Sąjungą, kurią p. Čar
neckis suardė. Taigi mato
te, kad mes statėm, o kleri
kalai griovė. Sugriovę tau
tininkų partiją, klerikalai 
Lietuvoje užvedė savo val
džią ir mes, tautos židinys ir 
Šalies vienintelė inteligenti
ja, esame priversti nešti sun
kų klerikalų jungą. Ar susi- 

Jmuksim kada nors sąžinės 
-^Bnsvešį- ar nuversim nepa

kenčiamą kunigų jungą?”
O ką, negerai parašyta ? 

r — Gerai, tai gerai, Balt- 
ruti, bet jau tą patį esu skai
tęs kiekvienam mūsų laikraš
ty ir tai po keliolika sykių. 
Nubodo. Ar ką naujo neiš
galvotum ? Žinai, kasdieną 
sriaubti tą pačią putrą .nusi
bosta, o čia dagi putra su 
rūgščiais kopūstais. Čia no
rima iškoneveikti klerikalus, 
o nematoma, kad jie čia kaip 
tik išgirti, gi iš tautininkų 
padalyta “monkės.” 

’ — Kaip? Kokiu' būdu?! 

Tu nuolatos tik kritikuoji. 
Rodos .būtų sarmata girti 
priešą ir niekinti saviškį.
_ — Taigi, Baltinti, tu kaip 
tik tą darai. Tik pažiūrėk. 
Sakai, kad klęrikalai stipri
no savo pozicijas. O mes ar 
nemėginome jų sustiprinti? 
Gal sakysi, kad mes nepri
valome garsinti ^avo plianų, 

bet ar manai, kad klerikalai 
ju nė tiek nesupranta, kad 
mes savo fondais visų pirma
stiprifiom savo pozicijas ir 
stengėmės užvesti savo. val- 

’ džią Lietuvoj? J^igustipri- 

poni ir nesustiprinom, ttii,c 
šame mulkiai.
mėginom stiprinti, tai taip
gi esame mulkiai. Ar šiaip 
imsi, a^ taip, vis išeina ne
gerai. Antra vertus, jei mes 
esame tautos židinys ir inte
ligentija^ tai ^okių galų esa
me priversti nešti klerikalų 
jungą? Negalime pasakyti, 

ūdai varu mus pri- 
į, nes? 
ų susi-1 

laiškia.

inteligentija? Sakau, Balt
ruk, kad tokie straipsniai 
daugiau mus pažemina, negu 
iškelia.

— Kalbi kaip koks kleri
kalas.

— Jeigu klerikalai yra to
kie gudrūs kaip juos čia nu- 
piešei, tai toks palyginimas 
man gėdos nedaro.

— Klausyk, Paulai, aš ta
vęs nepažįstu. Ar tik nebu
vai išpažinties ir nepasikin-. 
kei klerikalu vežiman ?

— Dar vieną komplimen
tą suteiki klerikalams. Su
lig tavęs išeina, kad išpažin
tis išmokina logikos. Ne, 
brolau, išpažinties nebuvau, 
bet ar ištiesų tu nematai sa
vo straipsnio silpnųjų pu
sių > Parašyk ką naujo.

— Ar gi aš gudresnis už 
niūsų redaktorius ? Juk. jie 
visuomet tą patį rašo.

— Taigi čia ir visas var
gas. Nestebėtina, kad ne
šam klerikalų jungą. Ir ne- 
išrodo, kad greit nuo jo au
si kratysime.

GUSARDi:
į į IŠ BOSTONO Į LIETUVA ” 

PER LIVERPOOL
-I“ Ant Naujų, Didelių, Puikių 

Aliejų Varomų Laivų:
< SAMARIA....................... Lapkrlčo 6 į Į
įjAUSONIA ....................... Gruodžio 8 f j
(i Greitas patarnavimas į Lietuvą į , 
ti ir į visas Baltijos valstijas. Pui- (> 
ffi kios vietos, geras valgis.
«i Taipgi iš New Yorko, ypatiškai į i 
f prižiūrėta kelionė į Lietuvą, ir vi- f» 
O sas Baltijos valstijas kas ’Hitar- (j 
O ninką ant trijų marių milžinų, ’) 
į j su persėdimu Southam'ptone
< ^MAURETANIA, AQUITANIAi

I
BEBENGARIA.

Taip-gt T^guliariai išplaukimai i i 
tiesiai į Hamburgą ant naujų alie- ’ j 
jumi kūrinančių laivų. 3 klesa į į i 
Piliavą $14)6.50), (į Hamburgu Į Į 
$109.50. § > taksų $5.00. [

CUNARr -lniginiai orderiai iš- į ) 
mokami Lie avoj greitai, užtik- f > 
rintai, gerai. i [

Dėl. informacijų kreipkitės prie į, 
vietinio agento arba į

<> THE CUNARD STEAM SHIP į) 
COMPANY LIMITED

< (CUNARD LINE,
< ’ 126 Statė Sreet, 
j i Boston, Mass.

Klausiu _ toliau, kumis 
džiakse bar (yra gero kumi- 
so) ? Senė kirgize, keldamos 
nuo košmos, įnosiai atsako, 
bar (yra). Tad ji paėmusi 
dvi rausvas medines lėkštes 
įlęido kumiso, padavė vieną 
lėkštę man, kitą Šabui. Aš 

pažiūrėjau į lėkštę su kumi- 
su, net visą kailį nupurtė. 
Kumisas dvokė kažin kokia 
smarve, geltoni burbuliukai, 
kaip tirpytų taukų lašai, po 
visą lėkštę plūduriavo. Bet 
nuo duotos dovanos negalė
jau atsisakyti, nes tuomi šei
mininkę paniekinčiau. Už
merkęs'akis išgėriau visą 
kumiso lėkštę. Šabas dar pa
prašė antros, aš jau daugiau 
nebenorėjau, nes nuo pirmos 
lėkštės pasidarė net kartu 
burnoje.

Čia pasigirdo už jurtos bil
desys, tuoj prasivėrė durys, 
inėjo du kirgizu: vienas jau
kias apie penkiolika meti} am
žiaus, iki pusei visai nuogas, 
apsivilkę^ tik plačiomis, kaip 
dumplėmis, kelnėmis; kitas 
pusamžio vyras, žemas, sto
ras, su reta juoda barzdele, 
apsitaisęs keleiviškai, su pla- 
čia žiemine kepure, šikšni
niu diržu susijuosęs, rąnko- 
je nešinąs botagą. Pasisvei
kinęs su bai (šeimininkas), 
atsisėdo ant košmos; jam ir
gi padavė senė kirgize kumti

BIZNIERIAI, GARSlNKITfiS 
“DARBININKE.”

puma p^Uekė tekį romą tai ]»į kurie tamautojąi >ų už 
bigužį už tai tokį ifeitaratąi

■ viiiava juod4-taM*-

. :b*12^
dės Kraite < vėl pMttošUto. 
tfia, hune iiandUh B*

so lėkštę. Jauhasis girgizu- 
kas pasiliko bestovįs prie du
rų ir smailiai žiūrėjo tai į 
Šabą. Svetys rimtai kalbėjo
si su bai. Šabas tuo tarpų pa* 
prąšė senės kirgizės užvirin
ti virdulį. Senė pasitaisė 
sau ant galvos baltą skepe
tą, katra buvo kiek nusmu
kus jai ant akių. Ji nebuvo 
nei kiek panaši į Europos 
moterį. Veidas gelsvas su 
daugel raukšlių kaktoje ir 
paakyse, mina rūsti, net 
kiek atrodė barbariška, ma-i 
tyt, gyvenimo sąlygos aptiko 
žymę senės veide. Drabu^ 
žiai nuskurę, sulopyti, su
siu vinėti iš atskirų lopelių. 
Skepeta buvus kada tai bal
ta, bet dabar visai panaši į 
autą. Galva aprišta skepeta 
sulig rytų tautų mada. Nuo 
kaktos iki pažiaunių skepeta 
aptempta, į užpakalį nusilei
dęs ilgu sparnu.

Dvi jaunos kirgizės, sėdė
jusios visą laiką ant košmos, 
sušnekėjo kąžiii ką tarpe sa
vęs, abidvi atsikėlusias, išė
jo iš jurtos. Jos visai kitaip 
atrodė. Veidai gan švelnūs, 
bet nevisai linksmi. Jų dra
panos svaresnės, netaip su
driskusios, abi vienplaukės, 
su ilgomis kasomis supinto
mis į bizą ant nugaros.

Vaivoras,
Bus daugiau

ne- s)a>ywditoū, bet tikromis pėdos Krašto vridomri pa. 

vojon Tritono*” Vjr, JUto«įos ^*1*^11 ir Klaipėdą Ktešfea 

Lietuvos Gelb. Komiteto prane
šimą amerikiečiams ir talpina
me jj netaisę, Prūsą lietuvių 
mėgiamoje tarmėje.

Prie gito piešimo šiuo® 
tarpu tik tiek gulėtume pasąky. 
kyti: kaj vokiečiai kasdien grą- 
sina Klaipėdos kraštą iš Lietu
vos atimti ir dabar neatsisako 
jo vokietinti, tai Lietuvos vai? 
džiai ir visuomenei reikia dėti 
didesnių ir kultųriagesmu prie
monių-to krašto lietuvystei su
stiprinti kol Vokietija yra silp
na ir negali prieš mus kumŠties 
pakeiti. Steigiant tame kraš
te lietuvišku mokyklą (ypač 
reikia ten lietuviškos proteste- 
niškos dvasininką seminari
jos!), privalu Klaipėdos lietu
vių įstaigos ir toliau remti ir 
draugiškus santykius su vietos 
darbuotojais palaikyti.

Fo daug visokio vargo pasi
sekė Vyriausiam Manosios Lie
tuvos Gelbėjimo Komitetui ąL 
valnyti Klaipėdos Kraštą nuo 
okupantą ir priglausti prie mo
tinos Lietuvos. Bet tai tiktai 
paviršutinis išvalnyjipaasę vie
nok liko beveik viskas to pa
čioj tvarkoj. Vokiškoji kalba 
dar vis tebėra viešpataujančio
ji kalba, mokyklose tebemoki- 
na vien vokiškai. Bažnyčia dar 
peatskirta nuo Prūsą ir nuo 
Karaliaučiaus konsistorijos, ji 
tebevaro Vokietijos užvestą 
vokietinimo politiką. Kunigus 
stumia grynus vokiečius iš Vo
kietijos į mūsą kraštą, iy jei

vM bue vokiškas per ilįus am
žius,” mes jį apkaltinome ivlš- 
yarėme į vateriandą, tąojaus, 
vos kelis mėnesius ten išbuvus, 
štai, mūsų kuniguiis jau sugrį
žęs; Lietuves valdžia save mų. 
lonę išrėdė ir pavelyje jam, nė 
tik vienam, bet dar ir kunigu- 
žie tėvukui, kuris teipgi fcuni- 
gnžis, grįžti atgal į Klaipėdos 
Kraštą ir ten vokiškas, dūšiai 
vesti į sengermaBų Valhalą 
(Rojų). Parašai ant gatvių, 
ant iškabų, kokie buvo vokiš
ki, ir tebyra. Taipgi reikia pa-; 
sirnpiati mūsų broliais (“120 
tūkstančių”) dar po Vokieti
jos okupacija tevargptančiais. 
Tani viskam reikia darbo. O 
darbai ir darbininkai tari būti 
apmokami. Bet mums'dovano
tus ir atsiųstus pinigus apie 50,- 
000 litų priėmė p. Smetona, bū
damas . Lietuvos įgaliotiniu 
Klaipėdoje ir juos pavedė ka
nauninkui Tomui dfel rytų val- 
nyjinaa. O mes jau tiktai ma
žą dalelę nuo tų 50,000 litų te- 
gavome. Sukilėliams sukilimo 
metu pritrūko tetik Aprėdą, 
bet įr arklių dėl gurvuolio ve, 
žimo. Gelbėjimo Komitetas 
paskolino 20,000 Htų arkliams 
nupirkti. ; Arklius po sukilimo 
pasisavino intendantūra, bet 
20.000 litų mums ir neatiduoda. 
Visi prašymai lieka ir nėra pa- 
hojtny, Dabar, jei Gelbėjimo 
Komitetas norėtų toliau veik
ti, - tai reikėtų bent tarnauto
ja uis algas užmokėti, ę dabar

V ’ • ' '

algta nega
vo if norėdami išlikti gyvi, tu- 
rės df»b« Mtųr įtfktfų ą ap- 
leisti } GeJbr TfiM
Ųelb/$Wūms riteri, kad > 

«tamį - 
pagalbą d®l įžvątoyjiwo krašto

ky« am Paltas, idant mąs 
toį ką atriekti torit- 

ktote, b$tę«t kimštą 
vinti, ir atneš savo auką ant 
Lįetąviikąjo aftkųro.

( Su širdingu sveikinimu. 
Vyriausia Matostos Lietuves 

Gelbėjimo Komitetas Klaipė
1 doje.

SVEIKATOS ORYKAI
< a ■ ■ ■ ■___________

BKSSMA.
'Tai odos liga. Ėsti sausoji ir 

Slapioji, Dijespis ar mažes
nis odos plotas esti apimtas pa
raudimu, apklotos šašais, žie
vėmis, kartais žaizdomis; skau
damas vietas labai niežti, de
gina. Sunkiai gydoma, įtari 
liga Be gydytoj neapsieisi.

UELTOGt.
Oda ir akių baltyrpai pagels

ta, šlapumas esti tamsiai žals
vas. Tai daugių daugiausia 
nuo kepenų ligos.

Lengvesniais atsitikimais 
geltligė praęįpa, jei sureguliuo
ji valgį, prisižiūri kad vidu
riai valytūsi pridemmai. pet 
paprastai liga ilga įr be gydy
tojo aeapsetagma.

Bf. J. C. Landšius.

“Kaip tu Sančo,” tarė Don Kichotas, “ne “Man rodos tu Sančo labai bijai.” 
išmaningai kalbi. Aš turiu eiti karžygio parei ' “Tąip ponuli,” atsakė Sančo, o iš ko dabar

(Tęsinys)

rios pusės gaisas eina. Tylumoje beklausydami ku pasilenkęs supančiojo Rojinantą. Tą pada- 
išgirdo kitą, nepaprastą, negirdėtą garsą. Gir
dėjosi it retežių tarškėjimas ir kartu regulert * 
kas tauškėjimas.1 Toksai nakties tylumoje nes’ ■> 
prantamas tarškėjimas ir tauškėjimas galėki 
kiekvienąm baimės įvaryti, tik ne Don Kicho
to- rūšies vyrui. Kaip minėta, naktis buvo tam
si, o mūsų didvyriai buvo krūmuotoj pievoj. 
Vėjeliui pučiant, šlamėjo lapai. Aušra dar to
li buvo. Be to vieta nežinoma. Don Kichotas 
nei kiek dvasioje nupuldamas, užsižergė ant Ro- 
zinanto, prisidengė skydu, nusitvėrė jėtį ir tarė 
savo skydininkui: “Brangus Sačo, žinok, jag 
Dievo valia aš.gimęs geležiniame amžiuje ir esu 
skirtos atsteigti auksinį amžių. AŠ esu didiems 
darbams ir praštaatnoms avantiūroms užgimęs. 
Man lemta atsteigti karžygiiį klajtinų ordeną.
Savo didvyriškais darbais g* viršysiu visus is
torijos karžygjųs. Ištikimasis eAme, tėmyk nak
ties «tamsą, keistą tylą, lapų šlamėjimą it tuos

LAIVmiTtS
jūsų GnmrtMs Lietuvoje

— > e r —
BREMENA

DIDŽIAUSIU VOKIEČIŲ LAIVU
Gražiuose 1 klesos kambariuose. Auto- , T —. - . - ___ -a- ■-

tafoO™aJ;jų3Lu?kViXE”SrXjnežinomus baisius garsus, kurie įspūdį it

N0RTECHgtlUNUX)E9
192 Washiži|tea SA, Bastea, Masa.

. -■ -- a ;------------------------------- --- ■■ ■ \

prūgą ir ąš teisiuos darban. Per tete dienąs čia 
manęs lauk o jai nesulauksi, tai žinosi/ kad. aš 
būsiu žuvęs. Tąda galėsi grįžti sau namon.”

Santo, išgirdęs tokius pono žtaUiut 
pylė ašaromis. “Ponuli,“ tarė Santo, a 
prantu, kodėl tamstai reikėtų te 

tiurą. -Dabar juk naktis, nįpk 
Mes galime lengvai pasisukti į 
būti negerus tris diena 

H ntįurą. Mus dabai
1 /

“ILgi iš to kad tu dabar labiau smirdi, ne
gu pirma,” tarė Don Kichotas.

“Gal ir taip,” atsakė Sančo, “tečiaų tai ne 
mano kaltė, o Jūsų Malonybės, kurs tokių nepa
togių laiku įvede! į tokią baisią vietą.”

“Prašau tavęs Sančo,” tarė Don Kichotas 
užsiėmęs nošį, “paeik tu.keletą žiugsnių toliau. 
Ir žiūrėk, kad toliau būtum vąlyvejmįs įr dau
giau mane gerbtum,”

Bet tau tarpu Santo pastebėjo rytuose aųš-

ręs Santo sušuko: “Vaje, vaje, ponuli. Die
vas mane išklausė. Rozuiantas negali bėgti. Jei 
užsispirsi. ir varysi jį, tai eisi prieš dangaus 
duodamą įspėjimą.”

Don Kichotas pabandė pavaryti Boanantąl -
Tas ėm8 tokuoti. Nustebo Kichotas ir «.'»>«.«*•*•. 1“ garinai ispanuojo
tarė ližtis ikXim« aušti, aite iki įlašinantis ja-,1 - - - - - . ■

Kadangi Bosmanta. negali paeiti, ” chotes *» P“3* fcnki* lr įjudino.
Kai buvo tiek prašvito, kad matėsi artimieji 
daiktai, tai Pob Kichotas pamanė, kad likimas

ti. Atidėti reikalą irgi nebuvo galima. T«įg ^ 
žori pasielgti geriausia kaip aplinkybės leido. 
O padarė štai ką: jis pasiliuosavo tiesiąją ranką, 
kuria laikėsi balno, ir atsegė ąprąstį. Kelnės 
nukrito ant leteną. Po to pakėlęs marškinius, 
atstatė dugninę. Bet fcia tai tik pradžia. Svar* 
blausia kaip Čia attikti reikalas be jokio garsino.

keisti gamai. Don Kiehatas atsidavė savo paa<fe 
Dulcinejos globai ir meldė stiprinti jo jėgas & 
toje baisioje kovoje, NeuMto atsidūsti į 
Dievą. Paėję gar pusvalandi, visa paslaptis p*r 
4redėi toto Šeši milvetiai.

pm taip išgąsdino Santo te taip 
mil- 

toltaSy Ptafa»fo it ištiktas. ' Santo pa*
fvelgąs į saw pėpą'pamate, 
nęt, ttoi'KidMtos pažve^ į Rančo ir pamate, 
kad jo žandai i&dpūtę ir kad jis pagatavus juo
kai8 pMfleisti. ^eturi^syidua Sąpto buvo nusi- 
vaminęs ir feetur|p sykius jam STito. nbras misi- 

JanlmM 
Jfichotą, 
kad jei p

stati pakalė pečius jr traukė į save kvapą, kiek 
tik galėjo. | wsas pastangas
gale jomarkas pasigirdo. Don Kichotas nugir
dęs tai lįlausftj */ - T . • M

“Kas čia do garstoas Santo?’’
w AŠ nežintak-’A Santo-

spėju, ar nebus čia kataa nauja .avantiūra*” 
amotm, Aav £LuxXa ' uf tasJ

DO p&vyho. ., j 
®jo netifc'farą klau
>;-n ■ ’ i-. : i - - . '
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; L. D. K. S. X. Ą. kpskriMo 
ęfet&i. suvažiavimas įvyko 
W23 m. rugsėjo 30 d.’ Šv. Roko 
fitettiyių parapijoj šąieje, 20 
TSebster.St.,. Monterio, Mass.

Suvažiavimą at idarė Į :30 
vaLjpo pietų M. M. Kaiitandu- 
lis, apskĄčio jiirminutkas. Mal
dą frtkųlbėjo A- Tamoliū-
•ašį/ . ■ -
^..Delegatų prisiuntė 
kumpos :—r' j .
T X kp, So: jripston, Mass.: Pra
los. Gudas, Andrius Zaleekas, 
Kazimieras Kiškis. ‘ . į 
~ kp.Motitello, Mas>.: Miko-* 

ląsTAbraejmgkas, Juozas .Trai- 
įavičius, Petras Jųškaitis, Ka- 
žimteras pelėckas, Julius Ba- 
rorias. -.Marijona čiužienė.

ST kjK Nprv'ood, Mass.: Pra
nas Kuras, Barbora Adomai- 
tferėį , Apolioūija Stašaieiutė, 
Kleni-Spiruiavičiųs.

• . ■> ' -i
-5, kp. jCambridgę, Mass.: 
Vincas Širka, Vincas Gedri
mas, Juozas V. Smilgis. Vla
das Jakas; Viso 17 delegatų 
ątstoyauja 4 kuopas. >■ •

Posėdžių vedimas vienbal- 
šrai pavesta esamai apskričio 
valdylrai. Nepribųvus vice
pirmininkei p-lei M. Žukaus- 
kafeėt, pirmąėdžio pagelbiiiin- 
kujšrinktas V. širką, maršal
ką 1L Pelįeekąs. Mandatu, 
inJkiĮHi.ir skundų koBĮisijon’iš- 
rįnkta: O. J^ąŠėtąi’tė. Ą..Stašai- 

^.Adom^tieąė.' . į

’ i) ^altytjis.. profęikpls^ iŠ 
pereito ’suvažiaviiuo,’ kuris 
vienbalsiai priimtas. _
; 2) M. M. .Kamandūlis išdavė 

importą’i||>tivusip 8-to
iJeftno', 26 ir
27 ^dd. 1923 .m- Nebark, N. J. 
Raportas 'ApiiiniĮ&k'Antras 

kųn. Jonas švagždąs

|Oraporto,nepri«bpte, • nesjo
........ „ _ m h^ribjįyo ir jo- 

ųčl^vo'^big Jįfcu^onij^ųį

r."'5'-5 t??';
Skaitytas 4ąiškas puo L.: 
7-tos-kuopos- Ww«ester,, 

Mąssį... kuriame•< pareiškiama 
j^g^jąus, nenianpma prigulė-: 
tr prfe apskričio^ Laiškas ap-

_ _ _
klausia .ar būtų reikalingą iš
leisti “Don Kichotą’’ veikalą, 
kuris-dabar eina per “Darbi
ninką.”' Po trumpo aptarimo, 
nutarta kuopų atsiklausti.

18) Nutarta fiasiųsti užuo
jautą gerb. kun. F. Kemešiui 
su auka $40.00 dovanij už jo 
pasidarbavimą dėl L. D. K. S. 
vasaros metu. Taip-gi nutarta 
pasiųsti 5 dol. kad gerb. kun. 
F. Kemėšis atlaikytų šv. mi- 
ŠiUs idant Dievas-duotų dvasių 
šventą . jojo atkakliems prie- 
šains.

T9) Suvažiavimas -išreiškė 
gausiu delnų plojimu padėką 
gerb. kun. A. Tamoliūnui už jo 
bendradarbiavimą. Prie tos 
progos kun. A. Tamoliūnas pa
sakė pritaikintą Suvažiavimui 
prakalbęlę, linkėdamas geri au
stos klbtfeš;- ’

20) pįanelė O. Kašėtaitė už- 
kviečia delegatus bei delegates 
į vakarienę^ kurią surengė vie
tinė L. D. K. S. 2-ra 
Užkvietimas priimtas 
delnų plojimu.

Kasos Stovis.
21) Pas iždininką V. Jaką

apskričio pinigų yra.. .$110.84 
L. L. P. bonas........ ... .. .. 100.00
Metinė duoklė 1-mos kp.

iš So. Boston, Mass.. . 4.0(1

sritys ^asijrapintų surengti 
lė P- K Š. eentr© pirm. K» 
piydftui N. A. prakalbų marš-

8-ta kJ) . kad ,taip-gi aplan
kytų ir Mauto.: valstiją, ypąč 
tas kolonijasį.: kur -dar nėra L. 
D^ .OfeK Minas pri- 

paliktas va^dyjiar, kad 
SUsįžinetų su kuopomis dėl 
n^aršruto dieną ? . _
; j i-ini kp. įneša kad apskri
tįnupirktų nęrs 1Q L, D. K. į , 
š$ri& įnešimas .pjjimtąsi;ir jiiį-i 
tdftą'.ftriiriL .SįD šėnj. l -> 

lQį 8da kp. pageidaują^ kad 
L. s. } M M ^krieto 
kiekviėnaš UMryK stengtasi įsi
gyti; norsi^O yįęną L._ D. Š. 
Šerų.Įnešimasjtžgirtas. _ _

U)4itaĄ:fp. įkad'hpS-- 

viinįęįrA 
sątį. ir lpd thomi pradėtų ank
ščių rĮlpintieš: surasti'tinka- 
mą^toią Ir Jš anksto rengties, 
kad'daugiau garsintų priimtas 
įnešimas h išrinkta komisija 
tą darbą vĮįrytį. Komisijom į- 
ejo Sekančios ypatos: K. Kiš
kis,, M- M. Kamandulis, A. 
Stašąičiutė ir V. Širka.

j2)^ 8rt&. kp. ; įneša, kad 
“Darbihinkas” nebūti] siunti
nėjimas tiems nariams, kurių 
mokesčiai yra užsivilkę; po iš- 
sikatbėjimo nutarta pasakyti 
žodlžiu centro rašt., kad dau
giau tųomi'tūpintūs, o ypač 
kuopų rhštintokai -turėtų šiuo 
reiltąlu sn.sidoinėti.

13) 8 kp.; kad centras išleis
tų kokį nors daiktą ant tikie- 
tų ir padarytų vajų heviėn N. 
A-, bet kad teiktųsi išsiuntinė
ti visoms L. D. K. Š. kuopoms. 
Jnešijnas primtas ir palikta 

5 _ fiftdybžn, Kad pasitartų sū cen
tru

■ 14f 8-ta kp.: kad ‘‘Darbinin- 
įką^”- stėhgtfūši -vengti stambių 
^atdų.5 ''Įnfešhna^' priimtas ir Viso išmokėta .. 
riutąrfirkad valdyba raštu pra- Buvo .......... 
neštų rėdakžjai.? / '■ ‘ Išmokėta .......

kasoje. ... 
stengtasi jtoitratlkti'prie apsk. ~ ~
vii

HUDSON, MASS.
Prakalbos.

.L. D. K. S. vietos 56 kuopa ren
gia prakalbas. Jos bus pėtnyčio- 
je spalių 19 d. St. James Hali, 27 
Main St, Hudson. Prasidėsi :30 
vaL vakare.

Kalbėt o jumi bus L. D. K. S. 
entro pirmininkas Dr. Pakštas. 
Taigi kviečiami visi, kaip nariai 
taip ir pašaliečiai kuoskaitlingiau- 
sia dalyvauti.

Kviečia visus
L. D. K. S. Kuopa.

X

kuopa, 
gausiu

Viso kartu ................
Išmokėta:

Kun. F. Kemešiui dova
nų.. .................

Už sugaištą laiką ir ke
lionės lėšos į L. D. S. 
seimą Nevark, N. ,J. 
M. M. Kamanduliui. .

Kelionės lėšos i apskri
čio suvažiavimą rašt. 
J. V. Smilgiui............

Kelionės lėšos j apskr. 
suvažiavimą iĖJdinin- 
kui V. Jakui..............

L. L. P. bonas ..
>

f

$214.84

45.00

40.00

1.50

1.50

. 88.00

. 214.84

. 88.00

. 26.84
.. 100.00

.mčias pne ap- 
prakalbas.

>'r

.• •y --. Viso $126.84
- 22)-Sekančiam suvažiavimui 

vietą surasti palikta apskričio 
esamai valdybai.

J) apskritys! 23) Suvažiavimą uždarė M.
redakciją/įad ‘ *Dar- M

,, v ........   bmįriką^^Ž^ą^laiku.' (“IK mininkas 5 vai? vakare. Maldą
svššjtjtši |r "nutartą*: p^rą<yti khš^'Seihą. laiku, tik paštas atkalbėjo kun. A. Tamoliūnas. 

šed.}.’ > Pirm. M. M. Kamandulis,
■ i£’rW'Gndas Rašt. J.-V Smilgis.

>•

MONTELLO, MASS.
■ . ■ JT-

Pas Montellos sandarieeius mun- 
šainas madoj. Priežodis sako: 
tokis protas, tokis ir darbas. 
Alontello’s sandariečiai kada laiko 
tokius susirinkimus, tai visuomet 
pradeda su stikleliu ir taip anie 
turi čionai tokią madą, kad be 
munšaino nei iš vietos. Kad kada į 
užsiprašo kokią nors ypatą ant sa- j 
vo susirinkimu, tai pirmiausia pa
stato kvortą ir pusėtiną stiklą 
tožnam vienam. Vis-gi reikėtų | 
turėt supratimas. Ar pribuvęs 
svetys “juzina” tą gėrimą ar ne. 
Reikėtų paklaust o ne stačiai pri
pylus ir liept gert. Čionai pasiro
do kad nėra supratimo. Iš paša
les atrodo keistai, kad sandarie

čiai patys tom pamazgom savo gal
vas apkvaitinę turi ir nori kitų to
nas padaryt. Aš manau, kad su 
blaivia galva ant sandariečių susi
rinkimų nesilankys. Kitą kartą 
bus parašyta Dėdei Pilypui. Gal 
anas ką patars sandariečiams kaip' 
panaikvt tas paprotys. Kožnoj li
goj reikia gydytojo taip ir čionai 
reikėtų sandariečiams patarėjo, 
kad be munšaino Viskas geriau ga
lima nuveiki. Ex-Lietuvis.

/

Iš SENO PADARAU N AUJA
Kas turit pečių kraštus ar šiaip apni- 
keliuotus daiktus surūdijusius, pataisy
siu kaip naujus ir už pigių kainą, 
rašykit atvirute o aš ateisiu.

A. ARMANAVIČLA
35 Covington St., So. Boston, Mass 
(20)

i*.t-

—-
/

Turime “Uždūšinei Dienai” 
kopertėlių su lakštukais. Ku
rie norėtumėte, tai malonėkite 
pasiskubinti su užsakymais.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway,

South Boston, Mass.
---------------- ų —

Į IR IŠ LIETUVOS ANT 
SUV. VALST. VALDŽIOS 

LAIVŲ. '
Jus keliausit sma
giai po priežiūra S. 
V. Valdžios. - Greiti 
laivai puikus val
giai, dideli kamba
riai, skirtingi kam
bariai poroms arba 
patogumai — nega- 
šeimynoms, visoki

lite gaut daugiau už jūsų pinigus. 
Išplaukimai 2 kartu kas savaitė į 

Bremen’ų ir kitus 
Pres. Iloosevelt. 
Pres. Harding...

Pres. Fillmore. 
Levinthan.........
America ...........

S. Pres. Arthur...
S. S. Geo. \Vashington..Gruod. 13 
j>el kainų ir informacijų rašykite 

UNITED STATĖS LINKS
75 Statė St.. Boston, Mass.
Lokaliai agentai visuose miestuose

Valdantieji Operatoriai dėl 
United Statės Shipping Boabd

KUM. P. KA1ČIUK0 
ANTRAŠAS. ,

Nuo šio laiko mano pastovus 
antrašas bns; 129 So. Jardin St., 
Shenandoah, Pa.

Sif tikra pagarba,
Kun. PxKa£ūukas,

Šv. Kaz. Dr-jos Kaune, Genera- 
lis Įgaliotinis Amerikoje.

-

«

s. s. 
s. 
s. s. 
s.

S.s.s.s.
s.

pertus.
...Spal. 23 
...Spal. 27 
... I.apk. 3 
..Lupk. 10 
...Nov. 13 
..Gruod. 5

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS
visokių žolių, šaknų, žiedų ir tt.

Palangos trejanka 50c„ puplaiškiai 25 
r*., Rainunėliai 20c., Liepos žiedai 15c., 
Parūkančius 20c., Senesų ankštukės dėl 
vidurių liuosavimo 10c., Pelinos 15c., 
žolės nuo nervų išgąsties, l>emigės, gal
vos skaudėjimo ir ausyse ūžimo 75c., 
įuo reumatizmo 50c.. nuo strėnų skau
dėjimo 50c., kadugių uogų svaras 25c. 
Visokios žolės yra pakeliuose su lietit- 
viškais nurodymais kaip anuos vartoti. 
Žolių katalogų siunčiame už 10 centų. 
Maldų knyga, “Aukso Altorėlis,“ Tilžės 
'iniudimo, prastu apdaru 75c., skuriniu 
51.50, celuloldo apdaru $1.50 r “Vaini
kėlis.” skuros apdaru $1.25; Kantičkos 
<1.50; Gyvenimas šventųjų, apdaryta, 
<7.00. . ■

Vaistai nuo kosulio ir Asthmos $1.75 
už Itonkutę. Už prisiutimų rokuojame 
10<*. viršaus ant kiekvieno $1.00 vertės. 
Reikalaujame agentų visose apygardo
se.

M. ZUKAITIS,
i 449 Hudson Avė., Bochester, N. Y

PARSIDUODA PIGIAI
Beveik naujas 5 šehnynų kampinis namas su krautuve; po 5-kius 

kambarius sumaudynėmis, skalbynėtnis, pečiais, etc.: geroj vietoj So. 
Bostone: geros remlos; ant greito pardavimo prekė tik $15,300 ir leng
vos išlygos.

3-jų šeimynų. Iii kambarių namas su visais naujos gadynės jtaisais 
(improveinent) šildomas pečius; geras šmotas žemės ir. arti Broadway, 
So. Bostone, prekė $10500: $2500 ineštl.

IVAŠKEVIČIAUS
361 West Broadway

110 Tremont’ Street
ARBA
Room

Kreipkitės j
ČFISAS

South Boston, Mass.

508 Boston, Mass,

REIKALINGAS ZOKRISTI-
J0NAS

Nuo 1-os d. lapkričio šių 1923 m. 
reikalingas zokristljonas-janitorius 
prie švč. Panelės Apreiškimo bažny
čios, Brooklyn, N. Y. Darbai: var
pus ant pamaldų paskambinti, baž
nyčių, mokyklų ir šalygatves šva
riai užlaikyti ir pečius (boilerius) 
kūrenti. Nevedusim yra kambarys 
mokykloje. Kreipkitės šiuo antra-
šu:

(Kampan Broad Street)
705 Mals St, Martelio, Mus.

A

TeL Broekton 5112—W.

REV. N. J. PETKUS,
259 North Fifth St., Brooklyn, N. Y.

See Nearest 
Office of

BOSTON 
CONSOLIDATED 

GAS CO.

i

^GAS IS BOSTON’S FŪEL.

JUOZAS A. ŠVAGŽDYS j
REAL ESTATE

notarY pubLic č justice I 
OF THE PĘAęĘ,

Padarau visokius dokumentus pir- | 
kimbi ir’iirtrdaviinui'ir atlieki/vi- | 
sus notary public darbus. Su rei- i 
kaisis kreipkitės šiuo adresui

Juozapas a. svagzdys J 
401 Fourth St., So. Boston, Mass. {

NAMAI-MORGIČIAI
Parduodu namui ir parūpinu 

mortgičius. Visais pirkimo, par
davimo ir įvairiais kitais reika
lais kreipkitės pas maną.

A. F. KMEBYS, •
494 Broadvay, 8o. Boston, Mass. 

TeL S. B. 0770 ,

s

Žfiiteakym&s; tą dąrbą Utfikt i iš^ 
jri^ta-k^ūįsiją,- j kurjų inėjo 
^yiį(^a8į;Abračmskas*į. Myko-

Jonas Jakštas

TELEFONAI- M&in 2723

ežasėią nėra tą 
jie tapo prąĮmi 

turėtų

ras.

namuose.
MiAmNDConr yra kietas kuras, geras šil 

dytojas, mažai pelenų. N 
gadina pečiau

M. ‘-Kamandul is-ir'Juozas

4) Pf. tGhdąs pran^ę apie 
steigimą . Massachusetts 
j&jė Hetpyių: kredito ūnijos/pį 
SįTpdė, kad jau daromi atatin- - 
kami žingsnįąi. Pranešimas - 
ažgirta ir komisijai, palikta to- 
hąus. varyti tą darbą 
{' 5) Seka raportai: Apskričio 
valdybos pirm. M? M. Kaman- 
dttlio, raštininko J. V. Smilgto 
irjądįųinko V. Jako. Visi dir- 
lį įdek aplinkybės’ iiems leido.

Mųdne- Ji atnaujina

Šauni

• NevYorkNY

Rlw Liatjt.

Pranešame, kad tik ką atidariau BUČERNĘ ir GROSER- 
NĘ, kurioje galite gauti visokios MĖSOS. Viskas švaru 
ir šviežia. Lietuviai prašomi remti savuosius.

JONAS JAKŠTAS
257 Fifth Street, (kampas F St.) South* Boston, Mass.

Tikras Kuras
MhffiowcCow vr-a geriausis* kuras. Yra

tai tiesioginis mokslo pada

specialiai padaromas k
atenkinti reikalavimus N

BRONISKONTRIM 
Const&ble, Justice of the Peace, 

Real Estate and Insurance.
Visados esu gatavas jums pa
tarnauti kogeriausiai. Kreipki
tės į Lietuvišką Agentūrą: 361 
W. Broadway, South Boston, 
Mass. TeL S. Boston 0605 arba 
S. Boston 2483—

MATULAITIS IR
NESIACKAS 

lietniii 
Siuvėjai 

Slavam geriau
siai ir naujau
sios mados vy
rama drapanas, 
pataisom, išva- 
lom 
iom.
rite

Ir nda- 
Km no- 

tnrėtl 
ir nanjau- 
medocdra- 

•MUte 
# po tra-

“G A S IS^BOSTONSyTUFl"!

Pasakyk Gazo Agentui 
parodyti Jums

”IWANTU“ gerą 
GAZINĮ PROSĄ 
Prūsija j abi pusi vienodai lengvai. 
Visada karštis vienodas. Savaitės 
prosijimo išlaidos 3c.

did. im. kum. nssmro 
DB-JOS VALDYBOS ADRIJAI 

B0ST0M, MASS.

PIRMININKAS — VlncM BalackM,
81 Mercer St, So. Boeton, Ma« 

VICE-PIRM. Antanas PaateUa,
146 Bow«> Stį Be. Boston, 14a* 

PROT. RAST. — Antanas Sftcafoaaa
450 A 7-tb St, So. Boston. Msaa, 

fin. kast. — Juozapas Vinkevlčipa,
906 E. B’vray, So. Boston, Mass. 

KASIEBIUS — Andrius ^Utedžas,
807 B. 9-tb gt, So. Bostdn, Mask 

MARŠALKA — Aleksandra JaJuokaSt
115 Granite St, So. Bostoa, Mana

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko Bėn» 
ainius susirlnkisus kas pirmų nedėl- 
dienj kiekvieno mėnesio po No. 6M

iu<» Lr aauft na* 
Misą

fVashtagttm ŠU 1 
vakare. Ateidami 
rių n a*vim ataireaklta prie 
Joa prir&žytt.

' - ■<

J

\ •"


