
KtttlflęSi turi raprtUti, kad Jų. 
aukot fr pMiiventinita dėl katali
kų apaudoa auBtiprinimo bus ma< 
lonesnia Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėm* naudingesnia, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos, Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 

• rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiąusia gi kunigai, tu
ri skaityti tai tavo didžiausiu už- z 
daviniu. -- ------

. Vyskupas Kiliam
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Amerikai Liitavig,
Bymo Katalikų

Juagapo Darbininku 
Sąjungom
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UaSrubežy metams ... . •......... 16.00 

darbininkas
866 Broackray, Boston 27,/ Mim, 

W«l, Soufh Boiton 820.
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Kaina i centai
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KAIP IŠRIŠA KLAUSIMĄ

- ’ v
Anglijoj yra hedardo ap- 

draųdos~įstatymas. ' Nedarifo 
fondų valdo valdžia. Darbinin
kas, kol dirba turi mokėti tan 
fondam Be darbo likęs darbi
ninkas gauna, pašalpų. Bet 
prieš gausiant nedarbo . pašai- 
na, valdžia kamantinėja darbi- 

turi turto, aifženotas, Įdek tu
ri vaikų, ar nedirba kas iš šei
mynos narių. Pašalpa eina pa
gal bedarbio stovį. Tai laik
raštis Cotton Factory Tįmes. 
-kritikuoja tokį valdžios nusi
statymų. • Sako, kad valdžia 
tokių kamantinėjimų neturi da
ryti, o mokėti neatsižiūrint ar. 
bedarbis ženotas ar ne, ar turi 
vaikų, ar bevaikis. Girdi visi 
lygiai moka valdžios nedarbo 
fondan, lygiai mokų ženočiai ir 
viengungiai, turintieji vaikų ir 
bevaikiai, todėl ir pašalpa hė 
darbo likus lygiai turi gauti. 
z (Klausimas dislrusuotinas. 
Ivų “Darbininko” skaitytojai 
apie tai mano? i Gera tema L. 
I). S. kiiopų diskusijoms.)

PRIPAŽINO UNIJĄ. *

MIIAVAUkS; MII- 
4er4&rewrng-Co7Urrrpažinouttri  ̂- - - ~“
jų ir pasirašė kontraktų, Bre- TEBESITARIA.
wery Workers’ Journal tame * —
dalyke Šitaip parašė:/ ' VASHI.VtiTON.--Suv. Vnl-

“MiBeri Bmving Co. feitiki- stifc ištaria ra ali
no, kad kovodama prieš orga- jantais delt,i Ww«rij<w W- 
niznotus darbininke ji daro ™1“'1 Vokietijos Sgaių įnokė-

» - - * hz,,. m VvrS ri«• "L'rt*

.prato, kad biznis gali geriau 
sektis,>kuoinet jKuri patenkin
tus ir pasitikėtinus unijinius 
darbininkus;”

besiuntineja paaiškinimus, ku
ri oinis išlygomis ji sutiktų'kad 
konferencija įvyktų.

... <_________ ■ \ .__________

NUBAUDĖ UŽ* STREIKĄ.'

EKSPLIOZUA KASYKLOJ

BECKLEY, Va. — Glen 
Rogers kasykloj ištiko sprogi
mas. Žuvo 27 darbininlcai.

KIEK IŠKELIAVO.

BERLIN. — Per pirmųjį šių 
metų, pusmetį, iš Vokieti jos iš
keliavo ‘40,872- 'žmonių. Tarp 
jd buvo- 23,190 mbtenf.

{NELAIMĖ. ANT GELEžIN-
- ‘ KELIO.

. MONTBKAL. — Ties Savan-
ne, Ont. dėl blogų geležinkelio 
bėgių ištiko nelaimė. ‘ Trauki
nys nušoko riūo* bėgių. ‘ Keturi 
pasažieri-ai sunkiai, sužeisti ir Io besanti dėžutė suųigaretais.
19 lengviau Sužeisti. . Patalinė besanti apdegusi.

. MIRTIS PER RŪKYMĄ.

DONVERS. -- Pliilip Egan 
rastas iš -ryto negyvas miega
majame kambaryje.. Spėjama

19 lengviau sužeisti.

SYDNEY, Austrija.—Spaus
tuvių darbininkų unija tapo 
nubausta pinigine pabauda su
moje $500. Nubaudė už. taip 
vadinamų nelegali streikų. Pa
galvietos arbitracijos įstatymų 
darbininkai neprivalo būti šau
kiami streikam '.Darbininkai 
turėjo 44 valandų savaitę ir še
šias dienas darbo. Už overti-. 
me buvo pusantro - mokesties. 
Darbininkai norėjo' įvesti pen
kių dienų darbo savaitę iš 44 
valandų. Darbdaviai nesuti-' 
ko, 
darbdaviams, jog darbinin- 

. kamfrįsakyt-a nedirbti ©vertime 
ir neateiti subatomis dirbti. 
Darbininkai unijos valdybos į- 

' sakymų pildė. Tada darbda
viai patraukė unijos valdybų 
teisman ir jį nustėrsta užsimo
kėti 100 svarų, tai išeina $500.

PRIĖMĖ KATALIKYSTĖ

PARYŽIUS. — Pravoslavu 
areliiųiadritas, rusas, Sergij . 
Dabič formaliai perėjo katali
kystėm. Ceremonijoms atlikti 
Šventasis Tėvas pasiuntė tam 

, fibrų delegatų vyskupų,Ch ap
tuk- Archimadritas yra augš- 
to mokslų, turįs du daktarato 
laįnsniu — teisiijirfeoloa’iijos,- 
Archimadritas buvo kapelionu 
prie Rusijos ambasados Pary
ti ii j ė. Popiežiaus speeijaliu
leidimu archimadritas pasilai
ko visų savo* titulų ir visus žen
klus. Tai pirmu kartu nuo 
j 439- m. toks augŠtas* pravosla- 
vų Bažnyčios dignitorius pėrė; . 
jo katalikystėm Jis bebūda
mas kapelionu prie ambasados 
globojo rusų pravoslavų reika
lus Austro-Vengrijoj ir katali
kiškoj Vokietijoj. ;

\ Eržvilkas. (Tauragės apsk.). 

Lankydamas parapijas, 19 d, 

rugsėjo pavakary atvyko Kr- 
Žvilkan J. E. Žein. Vyskupas. 
Sutiktas buvo gražiai ir Iškil
mingai; žmonių susirinko: irgi

vienų, išimtina, ilgos eilės lan-
* - 

kytų pai'; bei f i 1ijų, apsireiški
mų, sugėdinantį Eržvilko vyrų 
jaunuomenę — žydų suorgani
zuotus garbės raitelius, vieton 
katalikų,- kurių. lydimas ir at
vyko Jo: Ekscelencija. Klebo
nui pakvietus iš sakyklos net 2 
sykiu sudaryti garbės sargybų, 
vietos socialistai. tuo jaus pra- 

drau- c^j° varyti katalikų • jaunimo 
jtarpe priešingų agitacijų. Vis 
svyruota, vilkinta ir prieš pat 
pabaigų atsisakyta; vadinasi, 
nusistatyta suruošti .pasiprieši
nimo demonstracijų'. Deja, var
gšams ir nepavyko; miestuko 
žydai, sužinoję^ kad ir vėlai, 
subruzdo ir nutarė parodyti a- 
pakusiems “gojams,” kaip iš
puola Vyskupas sutikti. Susi
ieškojo gerus arklius, pasiga- 
įiĮinb gražias vėliavas ■ ( vįena 
Palestinos, o kitos musų tauti
nės) ir paskirtu laiku leidosi 
nuo tolo sutildi. Atlydėjęs vi-, 
supinu iki jų papuošto bromo 
ir Jo Ekscelencijai' pastojus, 
žydij atstovas p. M. pasveikino 
tinkama prakalba,, pabrėžda
mas ^arp kitko, l<a<l -žydai tro
kšta )‘vienybes” ir tos “vieny
bės’’ mels pas Dievų per savo 
•dabar šventes. to Žydų mo
kyklos mokiniai balsingai ir 
sutartinai- pagiedo jo savo tau
tos •himnų; atsakęs tinkamai ir 
išklausęs himno, J. E., lydimas 
žydų' raitelių, atvyko galop 

' prie katalikų bromo, kur laukė 
dvasiški ja, giesmininkai ir tt. 
Kai kurie buvusių senukų, ma
tydami tas žydų pastangas pa
gerbti Vyskupų ir drauge' ‘tų 
apsileidimų Eržvilko “nusipir- 
mheiviavusio” . vyriškojo jau
nimo —verkė. Apart žydų rai
telių, atlydėjo Vyskupų, ir tai 
jau iki pat šventoriaus1 vartų, 
12 gražiais arkliais bei puikiai 
pasipuošusiųjįt Uekuniškio l<n- 
talikų. ralteUų j .iš ten J> E. at- 
vykūe Mat. šiame • l’erkuniškio 
.užkampy, keliolika kilometrų 
atstu nuo Eržvilko, šiemeti lyg 
Perkūno'dievaičio fiimkmm, 
išdvgo staiga:- ha'z.'hyčĮcū frobė-
i

SVARSTYS * P ARAMĄ 

VOKIETIJAI.

' AVASHeĮgTON. ■ —į Prez. 
Coolidge išsireiškė, kad kon
gresas susirinkęs sesdjon gaus 

nroš Vokietijos badaujantiems.

/

• v*

' NEĮLEIDO PINIGŲ.

GENEVA* —• Šveicarijos po- 
pieros dirbtuve Vokietijoj bu
vo supirkusi 15 tonų vokiškų 
'markių ir norėjo jas perdirbti į. jm 
popierų. Tai Šveicarijos .vy
riausybė neįleido to “tavoro,” 
remdamasi _ įstatymu, v____
ūžiančiu įgabenimų didelių su
mų svetimos valiutos.’ •'

CHINIŠKA KALBA LENGVA

Daugumas mūsų brolių lietuvių darbininkų griebiasi moks- 
lanko vakarines mokyklas. Bet daug jų ir jokių mokyklųio,

nelanko. . Sėdi namieje arba kur prie stalelio su kazyręmis. To
kiems pątartumėm nusipirkti gerų knygų ir prie stalelio, vieto
je kaziruotb vietoje džiovinti savo galvų be reikalo, skaityti 
balsiai gerų-knygų,. ; . A—-- —

Kad kiekvienas mūsų skaitytojų galėtų nusipirkti gero
Unijos valdyba pranešė maisto savo protui, mes iš priežasties “paskelbto “D/* Vajaiis

' NEAV.YORK. — Naujas Co- 
lumbijoš universiteto, chiniškoš 
kalbos ir "literatūros 7 profeso
rius pareiškė, kad cliiniška 
kalba nesanti tokia, sunki, kaip 
■yra spėjama. Sako, -kad ame
rikonui chiniška nesanti sun
kesne Už frahcūziškų;

KIAULIŲ CHOLERA.

AVASHINGTON. — Gyvulių 
veisimo biuras skelbia, kad pėr 
vienus metus įSūv. Valstijose 
kiaulių cholera padvėsė 2,223,- 
000. Tai ketvirta dalis visų A- 
merikos kiaulių.

ŽYDV GARBĖS RAITELIAI MINISTERIŲ ATSAKYMAS 
Į SEIMO PAKLAUSIMUS

t 
i_. . (Tęsinys)

5) Mieleška (kr. (L) klausia 
Fin., Prek. ii- Pfain, Ministcrio, ko
dėl esąs taip blogai sutvarkytas 
ntvsij eksportas ir. importas. .

Fin., Prek. ir Pram, Ministeris 
Petrulis. Paklausėjo atst. Mięleš- 
kos tvirtinimu — 1) kad mūsit 

rinkos kainos esą mažesnes,' kdip 
prieš karą, ir 3) kad per daug esą 
leidžiamą įvežti įvairios* rūšies pra
bangos dalykų. Tie tvirtinimai ne- 
atatiuka tilcrenybei

šių -metų eksportas yra (Inde,sitis 
už 1921 ir 1922 metų eksportą. Pa
vyzdžiui eksportavimas sėmenų 
šiemet pirmąjį pusmetį padidėjo 
palyginti su 1921 ir* 1922 metais 
185,nuoš., eksportavimas lihų pa
didėjo 83 nuoš., eksportavimas ką- 
ločių, sėlenų 'ir. lutų ūkio pro'duk- 
tty padidėjo 372 nuoš., eksportavi
mas kiaušinių—19 nuoš., (per pir
mąjį pusmetį šiemet kiaušinių iš
vežta 45 milįonai) eksportavimas 
gyvulių 9 nuoš.APadiejo taip, pat 
eksportavimas-ir kitii ūkio gami
nių. Teisybė, šiemet sumažėjo 
eksportavimas miško 29 nuoš. Tai
gi iš skaitlinių raatoige, kad mū
sų eksportas šiemet nėju nė kiek 
sumažėjęs, priešingai, jisai padu 
dėjo.,. Gal būt. jis neatatinka mū- 
siį norams, bet tai kita kalba. ...

Mūsų ūkio produktai, payginti 
su 1914 met. jų kainomis, yra ne 
pigesni, priešingai, dar brangesni., 

. Teisybė, ūkio' produktai buvę 
datig brangesni kaip prieš karą 
1921 ir 1922 metais/ Bet tai išskir- f 
tinas momentas, tai momentas, ka
da f.ik' buvo 'pasibaigęs pasaulinis 
karas ir juo negalime matuoti 
■brangumo ar pigumo., ...

Jei palyginsime ūkio produktų 
kainas su fabrikatų kainomis, tad 
ūkio produktų kabios pasirodys 
kur kas mažesnės, negu jos turėtų 
būti saiųykyje su fabrikatų kai- 
nomiš. Tečiau taip yra ne tik Lie
tuvoje, bet ir visame pasaulyje. 
Tai sugaišimo padarinys, tai di
džiojo karo griovimo rezultataų 
šito krizio Fin., • Brek. ir Prarn. 
2Iinisterija viclia negali atitaisyti. 

Eksport u Vyriausybe labai susi
rūpinus. Tai buvo pasakyta ir de
klaracijoj; tai matyti ir mūsų Inu* 
džeto pozicijose. . Bet vyriausybe 
viena savo gerais norais ekspor
to nepadidins, reikia,. kad prie šio 
darbo „aktingai prisidėt ų visa • vi
suomenė, gamindama kiek.galėda
ma daugiau tinkamų pasaulio rin- 
k*ns.gaminių. ' '

Vyriausybė- panaikino nuo ūkio 
guminių mintus,, o pačius ūkio 
produktus gerina, kad jie tiktų 
pasaulio rinkai. ..

Mieleška (kr. J.) . I\ Ministeris 
lietė matui paldąusiftto vieną .dalį,, 
būtent,. kttri kalba apie vkšptn't.ą» 
bet visai nielnr neatsakė, apie .iiii- 
poi'tą, lutais lai<i_ skaudžiai alsi-

PARAMA MOKSLEIVIAMS

CHICAGO.—Katalilcų Atimi
nu Federacija nutarė įsteigti 
fondų paremti studentus, 'ei
nančius socijalius mokslus ka
talikiškam universitete iVash- 
ingtone.

—---------- V '
PATAPO KUNIGU. -

PARYŽIUS. — Rumunijai 
princas Vladimieras Ghika ta
po kunigu. Įšventino jį kardi
nolas Dubois. Princas yra !36 
in. amžiaus. Kilęs iš vienos žy
miausių Rumunijos šeimynų. 
Jis yra brolis buvusio Rumuni
jos atstovo Ryme.ir Paryžiuje. 
Prieš keletu metų jis buvo pri
ėmęs katalikystę. Įšventinimo 
iškilmėse dalyvavo jo brolis ir 
daug Rumunijos, Belgijos iv 
Franci jos augštų svečių.

Tuo pat laiku kardinolas Du- 
bois įšventino pulkininkų Banį 
de Buchere, kurs paskirtus vi
karu prie bažnyčios šv, JClotil- 
dos vikaru.

• : j .i ■1. ■ “i"—
A . •

NORI PAGELBĖTI/KITS 
KITAM.

te*
K.

• _____ _ ■ ■ !
PARDAVĖ‘KETURIS •

' LAIVUS.

AVASMINGTON — Amerikos 
valdžia vykindama nusiginkla
vimo sutartį pardavė penkis 
karo .laivus. - štai kokius par
davė ir kiek gavo:
North Carolina 
Indiana ,...... 
South Doėota ,, 
United Statės ... .. 
Constitution ......,

duosime progos kiekvienam. lietuviui įsigyti prieinama kaina 
sau gražia knygelę. \ '

Kiekvienas, (pradėjus lapkr. 1 d. 1923) metinis prenumera
torius užsimokėjęs iš kalno savo prenumerata, tūri teisės gau
ti iš . “Darbininke” skelbiamų knygų $L50 vertes. Ypatingai, 
kiekvienam naujam skaitytojui patąrtųmėm įsigyti gražių iš 
Kristaus laikų aprašymų “BEN HUR.” ši knyga yra išvers
ta į visas beveik pasaulio kalbas. Yra tai didelės svarbos vei
kalas. Ji yra su gražiais audimo apdarais ir kainuoja $1.75. Bet 
kiekviėns senas ar naujas prenumeratorius prisiuntęs už visus 
metus “Darbininkui’ ’ prenumerata, $4^50, gaus tų knyga do
vanų. '\,4 •. ; • / . . ’ : ’ • ;

Jeigu/kas nenorėtų tos vienos knygos, tai pasiūlome jos 
vietoje kitas dvi gražiai apdarytas knygas: “DANGAUS KA
RALIENĖ arba padavimai apie švč" Panelę” ir “TRYS KE
LEIVIAI: Krikščionis, žydas ir Turkas, šios dvi knygos kai
nuoja po $1.00, bet užsimokėjusiam už čielus metus mes duosi
me jas.pO<ANŲ VISAI DYKAI. \

Ddvanoms ‘galima pasirinkti ir kit^ įriygrų $1.50 vertes iŠ 
mūsų katalogo. Taipogi maldaknygių, kurįų kainojsiame irie- 
nesyje bųš žymiai sumažintos, • Bu^gaįima'5 jas pirkti pigiau 25 

-.nttbšri ' V'.-'• > ’• /' • ' /į
' .... ■ ... - - ,4

.; Taigi kiekvienas lietuvys darbininkas tūrėtų1pasinaudotį-■ 
šia proga, pasistetigįri Užsirašyti trįs^yMmt- savaitėje, einantį 
kriksėioni^Ūje dvasioje . darMuM^lm^Žštį ir ^ilgais žiemos 

TEPALIKO $500. OQY^. ^
’ ............... ‘ .• ..J *. A i ‘ . z .'A ' • i

SKIRTUMAS KRITIME.

NEW YORIC — Frank CtU- 
hooley, .mūrininkas .nukrito nuo 
1441-0. augščio; Prįsiinušė, bet 
atsigavo ir pasveiksiąs; Veik 
tuo. pat laiku krito mūrininlms 
Thomas^CĮoyne nuo antro aug- 
ščių Jis tuoj numirė.' \ :: ”xxU .* *•>........ _

GAL ĮLEIS. ;

■■ NEW. YORK •—Yra ple- 
nuojaniųtkmlj :i\$nv. Valstijas 

, tuos 3,0OQ ateivių, kurie turėjo 
būti grųžinaihi deltOr kad kvp? 

L tos buvo išsibaigusios. '

A sk ueuis, Ativ. 

'■ .ICimmi' kurs po visų Amerikų 
buvo žinomas, kaipo vi enąs žy
miausių advokatų, mirdamas

'v .

i

>»

42,365.00 
...$92,969.76 
.. . $103,10742 

.$ 84,996.60
. .$ 92,024.40
t-

sttomettė, gamindama kiek.galėdiv

r'

. SUVAŽINĖJO MOTERĮ.

PORrrLAMDj' Mę. Mote
ris, ūžė juk lytui,Alaikrašėkūs 
užsidengė skrybėlę kad • nesu
lytų. Bet kartu .užsidengė ar 
įriešakį< " Todėl pasuko -autm 
nidbilių kėliau, kuriuo ėjo am 
tomolpįms^ iloteris buvtf pūty 
blokšta, jbs ■; gaiva smavikai 
trenkė .žemėn ir skilo. Moteris 
'Vietoj mirei šoferis buvo ištei
sintus. ;

“ . «• ■ ■

A

. b $ig pasiūlymas yįbusiuoš'payibniu^ąr draūgijas,'kB
fiė patys atsiųs ‘ ‘Darbininkųi’Upiiųų^isų metų $47“ 

ratų( Gi Bostone iy
t

IĮ

t,
. ’l -

r y.’i
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BIRBINUM Anglija. — 
Šio įmesto katalikai darbinim 
kai -areivyskupui padedant su
tvėrė sųjungų savitarpinei pa
ramai, Kadangi dabar Angli
joj nedarbas, tai bedarbiams 
bus stengiamasi darbas suras
ti?' k • -- • ;-

.L

(Idikiitešams uždėjo didelį muitą., 
Tuomet juos nustojo, pirkliai ga
bentis iegtdiu būdlb pėr
h,‘-gabenasi kontrabanda. O kon- 
tralrindosgaiKlyums darbas ne- 
lengvasr brangus.
- (U Toliush. vv, l.i klausia -Ftiųj 
Prek; ir Praau Ministeris ar e«| 
nniiunnitsRumlkiėji mūsų phiig«^ 
kurie, jau riša i- nusidėvėję, 
ti'motidiniais, ” " . • j

F„ P; ir Pn
šaš paruošiamasis metalinių phil^ 
gų deidhnn „darbas bus veikiai ats 
liktas iy. jie -bus pradėta, kiHbfi

.siai,; .apsigyvėno kįmigas, atsi- Įįiepia į ipnsų valiutų. Ąlūsų'inU 
fųilo Įuuijas Dieyl) .garbes židi- dabar per didelis-, yhačųu
nvst ’ .' ..v 1 / / "vdatįK ^behmąa dolilmtesų^be ku-,

zi-.. b : ” Irių lengva ?tpškhi. , '■ ' 7
(Kauno Vienybė•‘-■f , &įy, Ministeris įetpdiš,.

....... ZZ;. ’j-v-. < ; , /.puugbmsia^ gabenama .iš.užsieniu
■>. \ ’ 1 • • • , 'nūumfSktūra, .geležis,'druska^ Ži^

/ . BASTATĖ KRYŽIŲ. < jbąlas;.if galiuiūrijitr Ūriikatešai, 
- • . . .,sĮ|davb mažų dalelę. VMšKaydi'me
'DETd'OlTv Mieli,---Ku Kluv dinnrn. mTasiokia tikslo: uždraus- 

Klan notolimud m&h salės,dalykni'phieiiiiVin^mgriiu,' 
.ikr ^n-džia tik netenku muito, į- 

‘ jrabęuhno iiždrąudiinaa nepasiektų 
į tikslo, vieii duotų Vaisi y bei puoš-'

šfcljto liatviįoš pavyr.dysi \ ‘Lhtviki

•«
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/ RADO bravarą:

ANDOVER,. Mass. 
Pmlilbicijos agentai ūžtilfo YįUį 
dejį slaptą. bMvn'rų^kur.s po 
žiūrėjimo 'pasirodė,' kacLgčyai blrvo pastatę ugiiinį'lriyžujr 
Įtaisytas ir kad ten daūbų iurė- Gaisrijlmkų vhėmil<alais gesin-i 

„ myartit aws eheųtfl^ užgesinomgnkamM Mikimmiai
Rūitoiij/M&«&'WUriūh ....;

$4$0 prenume-
.jk. - —■- r%* • . . r

•- i * ‘

t

Vi

>2

tų ** fiety eross.Y r



»/

\

i
«

<

t

u~..

-X

z

’ ' : \

T

- \

1

✓ I

i

I (THE WORKER.)
Published’every TŪESDAY, TTIURSDAY aiid SATŲEDAY

■ '' . “7^-by— .
BAINT JOSEPH’S LITHUANIAN fe. G. ASSOCIATION OP LABOR

“Entered aš second-class inattev Septl 1015 at th^yost office at Boston, Mass.,
'. ■ • A under tlie Act of Mareli-3, IBTO.”

°Aęceįtttnce for maillnf? ai apoch.l fate/rf pastoge pvovided for iii Sectlon I40& 
/Ict of Oct. 8, 1917, nutlioi'i’Zed on dūly 12, 1018.”

ŠUBSCRIPTIOK KATES:- " ,
4Yetti'ly . •

Boston and suburbs .•... / 
Foreiga countries ycarly ,

t

r

<

t •

i F

•'

p

c

t

-* <

#. *

4. «

*-f _e ♦ >• •> JT »■ • • • «■♦•*• ? • < * •, ♦ •

a
• * •• f * * • F » f • •- P < F # F- •' F » <■

% . - *■

• • • i- + • f » » < •' 4 x ♦ • < € « •.
* <

\ Ck

t

vi
t ‘ » ’® r.wiii jr? a s

įĮ'i'ii Jutim* it i -į?
ra dar 18 tūkstančių su vir
šum. Tad liktų rieapjnofeėtiy 
bonų dar G tūkstančiui su 
viršiųn. Be to dar Tautos 
Fondui skola 5 tūkstančiai 
(sū nuošimčiais) ir pirmų 
paskolų apie 2 tūkstančiu. Iš 
viso susidarys dar skolų apie 
13 tūkstančių.. Žinoma, li
kęs mūsų .turtelis: spaustu
vė, knygynas, rakandai ir k. 
d. 'būtų verti daugiau ne
gu toji skola. Gerai varan
tis išpalengva ją būtų galima 
mažinti  ̂Bet iš ko dabar Tau- 

visus bonus iŠ ko apmokėsi
me? Vienatinis kelias tai 
iš D. D. K. S. parduodamų 
Šerų. -Bet jeigu namai būtų,, 
parduoti, ar tąi nesutrukdy
tų L. Į). K., šėmi pardavimo ? 
Dabar kol namai yra-r-ir tai 
dar sū kilančia jų kaina -— 
drąsiau, žmonėms dėti pini
gus. Turint savo’ vietą — 

drąsiau žiūrėti į ateitį. Su 
laiku namams išsimokėjus, 
bonus išmokėjus iš koopera
cijos Šerų kapitalo —• L. D. 
K. S. būtų stipriausia tvirto- 

Arė. ■ 1 y. .
Čia* dar noriu pažymėti, 

kad apskaitymuose apie na
mų biznį, į jų ineigas reikia 
nepamiršti? indėti. ir . nuomos

•' V.i—II..-. “r, ''yillįi

tuštybėms, užmiršdami tikrąsias mokslo ir meno vertenybes. 
Jei tuštybėse būrini paskendę, Ui — atsiminkim — darbo žmo- 
uęs nesulauks gražesnio rytojaus. Gražiausieji, kilniausieji de- 
mokratyhės bei krikščionybės obabdai privalo būti vykinami 
plačiųjų darbo marių. Gsdmgaaai makalas, stebūMingas mą- 
r$š eina mtių pagalbon, aukgja galingus protus, švelnius Mns- 
mus ir skaidrias širdis. Tad neužmirškime šitais kultūros vai
siais, kiekvienas sulig savo išgalės, kuodaųgiausia pasinaudo
ti ' ~ ' - ■ <
A1* ■ • , • X
i?' ■ ■ .z • .

X

v

įstaiga; lies juk-savo vietos 
neturint vis yiena už ją rei
kės mokėti. Astra, skaitant 
įmošimėius ūž'namų skolų — 
galima'skaityti tik tą kapita
lų, kurs tikrai į namus buvo 
indėtas, taigi $22,000.000, 
Senoji administracija namo

galvon, prisiskolino $34,000 
ir paskui dar $2,000.00. Tai
gi ąpie 14 dakstančhį dau
giau, negu namams reikėjo* 
Bet tie. $14,000.00 buvo su
kišti į spaustuvę ir į kitokius 
pMutus ir namai už juos nė
ra atsakomingi." Taip ap-

H 
I]

1
arkas. Poilsis ir pasilinksminimas
* '

salė lietuviškųjų teattų-Vakąrėlių, 
teatrus, koncertus, kinemas1- (juda-

į;

z

z ■ r

4 --------- - ; . — - - - - - -

besisklaido po laukus ir
i . . \ .. .
•koncentruojasi miestuose.

Daugelis darbininkų 
lanko dar ir svetimtaučiu
muosius paveikslus). Kc angį angliškų teatrų diduma yra be 
turinio ir labai menkoj i vtės dailės atžvilgiu, tai ne visiems 
lengva pataikyti į geresni -:s veikalu^ ypač kad jie ir brangūs. 
Vienok verčiau yra brang ’ai mokėti ir rečiau eiti, negu, pigiai 
mokant, nieko kilnaus m pamatyti. z

* ■ *» '

Didžiojo anglų drama įurgd Šekspyro veikalus sunku dabar 
išvysti Amerikos scenoje, nes ęaly-čąplin jį i| či^a išvyjo. Pa
našiai atsitiko ir su, kitų didžiųjų rašytojų veikalais. Europoje 

<šituo atžvilgiu lengviau, nes ten didesni miestai turi teatrų^pe- 
. daliai pašvęstų vien klasiškiems veikalams.

Vienok nesigailint pinigo, galima ir čia išvysti, išgirsti 
~.r gražių ir turiningų veikalų. Juk dabar Amerikoj važinėja“ dau

gybė italų,' rusų, franeūžų, ispanų, ^vokiečių ir kitų tautų ar
tistų,- kurie papildo nedideles Amerikos paiegas. Tarytų sve
čių tankiai pasitaiko net pirmaeilių gabumui Tad žiemos se
zonu galima, ir tikrai verta jų paklausyti ir mūsų darbiniu-

» t * u
kams. Tiesa, į mažesnius miestus pirmaeiliai artistai retai te
užsuką. Vienok tokiuose New Yorke, Ghisagoj, Philadelphijoj, 
Bostone, Pittsburge, Detroite ir jiems panašiuose galima iš
girsti ir pasaulio garsenybių. New Yorko Mėtropolitaniškojį 
Opera * gal'tik dviem ar trims Europos Operoms tenusileidžia. 
Tas kas yra Milano Scaja visam pasauliui, tai New Yorko 
Metropolitaniškoji Opera — visai šiaurės Amerikai, Nors be 
3—6 dolerių sunku ten įsisprausti, vienok patartujne kiekvie- 

.. nam arti New Yorko gyvenančiam darbininkui bent kartą ar 
kelis kartus metuose .ten pasiklausyti. Kad ir liesos mūsų ki
šenes, vienok nesigailėkim aukštesniam-tikslui kelių doleriu- 
ką- s

Be Metropolitaniškos, (lidesniiiose miestuose gyvuoja ar 

bent lankosi kitos domesio vertos operos, šiuom laiku Bostone 
gied^ San Carlo opera. Ji čia dar išbus arti 3 savaičių. Bos« 
tonieciams verta ją išgirsti. " r.

Didesniuose miestuose'koncertuo ja, garsioji Galli-Curci, ži-
■ nomas McOormick, Hoffmann^ Bachmaninovt šoka Pavlovą ir 

. kiti. Neseniai lošė Bostone rusų °LetuČaja Miš” (šiksnOspar-
■ nis, Chauve-Souris) iš Paryžiaus.

Ypač kreipiame domės. į Papos chorą ‘/Capella Sistina” iŠ. 
Vatikano. Jis dabar lanko Amerikos miestus. Juk tai garsiau
siaschoras visame jpasauly.

Vi^ų vertų išgirsti-pąmatyti negi išvardinsi. Tik abelno- 
je prasmėje svarbu darbo, žmonėms neužmiršti pasinaudoti'šių 
laikų meno kultūros, vaisiais. Reikia mums gyvenimo džiaugs
mų, bet .svarbu ir mokėti tikromis brangenybėmis džiaugties, 
o ne beprasmiais žibučiais. f .

trMENAS GAILINGAS IR STEBDKLIN|IAS? ’ . . 
'■ Jis auklėja gražias, didžias širdis, lavina kilnesnius jaus

mus, stebėtinai kelia žmogaus sielą.
Ir paniurusioje dirbtuvėje dirbąs darbininkas turi teises

į- naudoties visaįs kultūros vaisiais. Vertą yra taupyti pinigus, 
f * neleisti jų aųksimams žibučiams, brangiems akmenėliams^ Mū- 
r . tofhe svėntądiėniais d^bininkij(-ių) pasirėdžiusių kuopūikiau- 
k siais rūbais, pasidabinusių žiedais ir briliantais. GMla jų, nes 
r . neišmanėliai puošiasi tuomi kąs brangiai 'feąinūoja ir visai jų 
p nedabina, neaūklėja. Ne tik gailą, bet ir šlykštu, kai pama- 
į ‘ tai'iš po aukso.-;lr<b^wtųkyšančį^:šit^£ščiį sielą, netašytą 
r protą; <■ • i-;
E . Yra mūsų tar*pe protingų darbininkų. Tie auksu nesida- 
I bina. Jie sutaupytą dolerį leidžia tikroms brangenybemš įsi- 
| gjtis; perka ir skaito daugiau knygų, mokinasi, šviečiasi, sten- 
A . giaii vis daugiau išmanyti. Mėgsta jie -tikrąjį meną. Susitt 
t* sfe mokyteisMiS*; pe^iskogausia,, daug nori žinoti/ Ir 

g daugiau jių žino! ^Malonu su jais susitikti, yra apie ką-kalbė? 
W .^w'tld-j^.įyyossieM. gaivinamos galingo mok^ stebėk- 
.B iingO’.mėnOi T*

K . Ui atūšu ir briliantais puoišasi tik dvasios nabašninM ir 
t tuščiagalviai turiųdMai. Demokratybės gadynėje priyalurbūtų 
k virim darbo žmonėms dvasioje aogt^‘kultūrinties, Tik kaip* 
E gi mes Ui padarysim, jei irtaį? menkus savo pinigusiMleirims

Y*/. IT- • ——r-.- —  —r...s-.,...<a. 
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DAVIMO KLAU&IME.

L. D. K. S. Centro Valdy
ba sif parašais pirmininko, 
sekretcriaiis ir iždininko iš- 
siunt i t icj o kuopoms laiškus, > 
kur prašoma kuopų sutiki
mo pąrduoti namus.’' Pirm, 
negu kuopos galėti! balsuoti 
tame taip svarbiame klausi
me, jos turi f orėti pilnesniu 
ir aiškesniu žinių.

retoriaus raporto girdėjome, 
kad pereitais metais namai 
davė nuostolio $300.00 (tris 
šimtus dol.) Dabar Centro 
Valdyba jau pakėlusi jų pel
ningumų apie‘$750.00. Tad 
jau ir dabar namai ne^tiyar 
pie $450.00 pelno.per metus. 
Valdvba sako, kad “ ketina^ 
ma dar. labjau susispausti ir 
išnupmuoti frontinius kam-

L. D. K. 8. BAMTT PAR- tbarius, kuriuos dabaružima Ępndm P-Tažinširne $6 ^
-f". A T^T YtA trf A TT?<T1t' TTTt 11 * » r • k O. i- ,

admuiistracsija ir redakcija. JOGO.®) ii- 1928-aix -metais 
Šitatekoiiomija namų p^hiin.- 
gumą pakels dar apie $800.00 
metams. V Taigi iš viso būtų 
jau apie $1,250 gryno pelno 
metams. Su tiek^ metinio 
gryno pelno namai lengvai 
galėtų patys išsimokėti. (To
dėl ^isai nesuprantama, ko
de! Valdyba^ savo laiške, kad 
geriausiais metais namai .

giaų $200.00 metams). Na
mai buvo plikti, rodos,' už 
$22.000.00. Daliai* j uos. par
davus — būtų gauta $27,000 
— daugių daugiausia — iki 
$30,000.00? Atmokėjus na
mo mortgage’his — bankui 
$15,000.00 ir Bendrovei apie 
16 šimtų — bonams padeng
ti beliktu nuo 10 iki 12 tūks- 
tanęių dolerių. O tų bonų y--už-vietą,, kurią užima mūsii 

■'« • ■ ■ ' ‘ • - •
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Apsvarstykįt sau, vieutaučiai, ar jūsų gmduėa Die- *• 
tuvoje tur Užtenkamai pinigų dęl apsiginimo savęs 
nuo šalčio ir vargo? O čia ir Kalėdos jau artinasi,,. 
Pamislykit sau, ar linksmos bus jų Kalėdos beken? 
čia^t vargą? . -• ' “*

isųtųvargdienėliųakys-yrakreipiamosantsavo
tik gįminių-merikiečiąr tik kurie garapg^ti juos 
nuo šalčio ir Vargo ir kurie gal duot jiems'tikrą pa
linksminimą tik su pinigine pašalpa.
........ ’ _ - -

Kurie manote siųsti tą pašalpą saviškiams Lietuvon, 
patariam siųsti per Visiems žinoma ir užtikštą Ban- 

^E~Biiira[Fwooiiw 
BRIDGKVILLE, PA* «

■ Kurie da niekad nesikręipėt į šį Banką, pritariam 
pamėginti dabar, o būsite pilnai užganėdinti.

T < * . . - *.

Reikalaudami blankų ir kurso, malonėkit adresuoti 
šitaip:

THE BRĮDGEVILLE IRUSI GOMPAUI
. BRĮDGEVILLE, PA*
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| choto ir čia-ne mažiau keistą kunigo "kalbą, taip 
‘ nustebo, jog persižegnojo. Ir kanauninko paly

dovai neišmanė kuris čid galas.
Situaciją gęlbėti ir tikrą dalykų stovį išaiš

kinti puolė Sančo Ranza. Jis pasakė:
“Gerbiamieji, paklausykite, aš viską išaiš

kinsiu. ‘ Šitasai ponas Don Kichotas klėtko je tiek 
užburtas, kiek mano motina. Jis yra toks kaip 
ir visi •— jis valgo, guria ir daro' kitką, ką kiti 
žmonas daro* Užburtieji, kiek man žinoma, ne? 

valgo, nei miegą, nei kalba. O šitasai ponas ga
li čia jums pakalbėti daugiau, negu trisdešimts 
advokatų. ” Ir nusigrįžęs į kunigą Sančo šituos 
karčius žodžius tarė “O kunigėli, kunigėli, ar
gi aš Tamstos''nežinau? Ar-gi aš nesuprantu 
prie ko eįnį su šitais neva kerais? Deislde man 
Tamstai pasakytijtiesiog vęidan. Nors Tamsta 
mokvtasęo ,aš‘ prasčiokas, vienok, suprantu, kad 
Tamsta pavydėjai man laimės. O varge l Ar-gi 
Don .Kichotas, mano‘ponas nebūti} tapęs Miko- 
mikonijos karalium, o aš ar nebūčiau gavęs gra
fystę, dri Tamsta nebūtimi įsikišęs su savo ke
rais. Juk mano, ponas nukirto gajpą milžinui, 
kurs kankino Mikomikonijos karalienę ir ją bū
tų vedęs, o man toji karalienė jau buvo pažadė
jusi salą, gubernatorystę ir grafystę. O Tams
ta įsikišus paliuosuotą karalienę pasiuntei savais, 
keliais, b mano ponas per Tamstos įsikišimą klėt
ko je be garbės ir be -laimės begenamas. namo* 
Kaip mini gaila mano pačios ir vaikelių ! Jie tm 
rėjo tiesos sulaukti manęs grįžtant gubernato
rium, viee-karalium ar grafu, o aš grįžtu bied- 

niekas. Vis tai te netekau per Tamstą, kunige* 
Ar-gįjamsta ne jauti.čia’ sąžinės griaužimo, ar 
nežinai, kad už mano pono įkalinimą ir jo ir ma
no laimės sugriovimą, ūž grabo skaudžiai atsa
kysi* o gal pats būsi baisiau įkalintas negu da
bar mano ponas/’ v , . ,

Čia įsikišu kirpėjas ir’ priminė, kad Haučn 
tokia kavoj 
šitaipos atsildrio;,;,. < .* •

“Kors aš.esn btednas; bet esu krikšMoūis, 
ir m.ekaįn nieku kaltas, Jei-gi aš geidžiu salos, 
tai yra žmbpių geidžiančių piktesnių dalykų ir 
kiekvienai žmogus yra savo darbų vaisius. Ka» 
dangiaš psu vyras, tai net popiežium galiu būtu 
ė dar lengviau gubernatoriumi Jf ’

Tuo tarpu kunigas Matumkuijuą buvo ty
liai pašhibždoj ęs viii pinti yri ir Visą; pasMptį is- 

pasakosiąs. Todėl Han&į Paužai jau nieks nie
ko ir 'neatsake* .. » Y* ? . \ 7. ‘,

• r • # 1 ‘ ■_ - . ’ t

, Kapauiųnkiii su siiyo palydovais pasivarius 
44Bonas^Lakiungąs išpasakojo jani apid Don Kk 

ko. Jis Čia taip užburtas begenamas prieš jb va- choto proto sveikatos stovį. ‘ Kanauninkas taip, 
lią ne dėl jo kįaidų boi-yfljį, bri pei* pavydą tų, ufeiiiu^H*savb» kad ryžosi kartu keliauti, kad 

kuriems dora nepatinka ir drąsa kenkia.” daugiau apie Don.Kichotą patirti.

f

t
. - (Tęsinys)

• ‘ SKYRIUS KKVįlI.

• Tūlą laiką keliavus, kunigas netikėtai atsi
grįžęs pamatė šešis ar septynis raitelius. Kadan
gi arkliai daug greičiau eina, negu jaučiai, tai 
raiteliai greit pasivijo Don Kichoto palydovus. 
Abi. partijos mandagiai vieni kitus pasveikino. 
Vienas iš raitelių besąs Toledo miesto kanaunin
kas. Raiteliai pažvelgę į Don Kichotą klėtfoje 
ant vežimo, ‘į lydinčiu^ jį polimstus, kunigą, kir
pėją, įSančo Panzt^r Rozinantą labai i^ustebo re
ginio keistumu. .Visų raitelių clomę patraukė, ži
noma, Don Kichotas klėtkoje. Kanauninkas, su
stojo ir poMcIsto pasiteiravo,. ar čia* kokios kome- 
di jos, ar koks galvažudis, kriminalistas gabena
ma. Užklaustasis polięistas pasakė, sgirdi tei
raukitės pas jį patį, jis mielai jums pasakys. 
Kanauninkas tada šitaipos atsikreipė į Don Ki
chotą : ' J. ■

“Kodėl Šveikas esi taip begenamas?" 
Don Kichotas atsakė: ,

Jei Tamsta ką žiliai apie karžygius-klaju- 
nus, tai aš pasiaiškinsiu, o. j,ei apieftai nieko ne
žinai. tai būtų tuščias burnos aušii'nmas.’?

. y Kunigas ir kirpėjas, >; išvydę, kad raitelis 
kaltei au Don KiČhutu p^saskubmb prie vežimo, 
kad kartais paslaptis .neišeitų aikštėn.

’ Kanauninkas tarė Don Kichotui.
“Taip, brolau, aš esu susipažinęs su knygo

mis ąpie ricierius. Todėl Šveikas gąli pasako
tu7' ■ - '■ '?<•

■ Don Kichotas šitaip prabilo: •
* “Dangaus vąlia aš esu šioje klėtkojo'užbur

tas, Tą padarė pąvyduoliai gagamai, nes isek- 
šai dorą labiau smaugiau, nęgm ją myli gerieji 
žmonės. Aš esirkaržygįs-klaj orias, Aš nesu vie
nas tų, kurie jau ingi jo savo darbaisamžiną gar
bę, liet aš esu tas, kms piįeš.valią visut Persijos- 
raganių ir Indijosmagikų, utsteight karžygysfes 
•profesiją, kurs savo darbais pelnys amžiną gar
bę ir parodys ateinantiems.' šųntmečiams' kelky 
ku ri tio ka ržygiai-kla j finai t urės eiti, ‘ j ei j ie ųio- 
rėš tarnauti nuskriaustai žmonijai iy. pelm*ti sau 
amfeną garbę.” j.r: •

’čiu kunigas įslkišoi ir titre į

ko

kuliams dora nepatinka ir drąsa kin 
Kantiuninkas išgirdęs keistą mbą Don įĮi-

•it

*

stoti jr pasilsėtų nes.buvo įvažiavę į labai gražių 
vietą, kur apsčiai buvo sultingos žolės gyvuliams • 
ir patogios vietas žmonėms.. Visi keleiviai pri- ' 
tarė apsistoti, jaučiai buvo nukinkyti, arkliai • 
nubalnoti ir paleisti pievon. Tuo tarpu Sančo 
pamatęs galįs rakiai pakalbėti su savo ponu pri
ėjęs jam tarė : . / '. '*■

“Ar žinai ponuli, a& tamstai galiu daug ko 
pasakyti ir daug teisybės išreikšti.. ASmoriu pa
sakyti apie tamstos užbūrimą’4r kaikuriuos mus 
lydinčius, žmones* Bveįte nesi užburtas šitoje 
klėtkoje ir te aniedu-žmogų sū kaukėmis nėrh 
burtininkai, o vienas jų yra mūsų parapijos ku
nigas o kitas mūsų miestelio kirpėjas* ”

,ihNiekus tu plepi,n .atsakė Don Kichotas.
“Ne, ponuli/’ atšovė Sančo, “gryųą tęisy- z 

bę sakau/ Tik apsidairyk ir pannslyk apie savo 
užbūrimą. Juk užburtieji nei valgyti gali, nei 
kalbėti gali, o Sveikas tą viską darai. ’ ’

“Vėl sakam kad tu niekus plepi?’ taiū Don 
Kichotas, ^tumei tu nežinai, kad užbūrimai nėra 
vienoki. Turi tu žinoti, kad užbūrimai užkuri-

. *■ ■

malus 'nelygų, Ne visais amžiais tie patys užbu- 
rimai yra. G kai dėt anų burtininkų, tai tu turi 

žinoti, jog burtininkai gali pasiversti kuų tik no- ' 
ri. Jei vienas anų burtininkų tau išrodo mūsų 
kutiigu* o antras kirpėju, tai jie taip pasivertė. * 
kad tau akis muilinti. ” . •

\ “ Panele Bvųuciausioji T' sušuIct>b4mieo IW- - 
za* * M tisų Malonybė yra tikras besmegenis, kad , < 
nesupraiiti mano, kaip ant delnu išrodvtos teisv- 
bės/k ; / . \ i

. .^Liaukis mane nionijęs, Sanco.v atrėžė Doų. 
Kicliotas. * “ Aš geriau suprantu dalykus, negu 
tu/' ' : \

Keliauninkai,* atindę patogią vietą, iŠsitie-' 
■še ant minkštos švelnios žolelės. S^neo Pauža 
.prisiartinęs, prie kunigo titre, kad reikėtų Don. 
Kichotą paleistu Jo į sakė Gauro, tai. jo pu- .

i-

tokia ;savo:kalba?parodo godumą. Sančo-gi tuoj no kalėjimas pasidarysiąs ne toks ^ųruį -koks- 
...... pridera tokiam karžygiui būti. Kunigas supra

to reikalą,, bet kilo plausimas kaip išleidus jį af—’t 
gal įstatyti. • .

užtikrinu, kad viskas bus gerai,77 tave 
&nČoY' -j y. ' ' \ Z?. , “

" • . • ' • * • • „H.

“Reikia paimti -iš jo garbes žodį?7 pasakė ' 
kanauninkas; Visi kad galima baadytr
išleisti Don Klcliotą iš Wtkos». \ -

,r l’aroikalayuš iš Don Kichoto garbės žodžio* 
msdūrūy-; ...Y-;.- 1

-* Aš duodu jums garbės žodį, ypač'kad ai 
esu užburtas ir neturiu .galW .ant savo likimo, 
d ei aš daryčiau prieš burtininkų valią, tai jfe ga
li mane trims šimtmečiams taip užburtu kad aš ■ \ 
nei pasijudinti negalėsim Todėl be baimes jūs 
galite mane išleisti* ** *

\ (Bimdaugiau)

t »

f

BakeŪavii« tūlą laiką, kirpėjus patarė su
■ ..._ •

*4
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skaitant,’ aš neabejoju, kad. 
namai, su geriau sutvarkytu 
jų ūkiu—galės palengva išsi
mokėti; Kol juos turime —- 
turime po kojų stipria mate- 
rijalę atramą- 

Seime nei vienu žodeliu 
nebuvo prisiminta apie na
mų pardavipio projektą. Ta

isai projektai - išdygo kaž 
\ f kaip visai Betikėtai. Man ro- 

■ dus, kad valdyba turėtų 
šiuo klausimu elgties Įdek 
.atsargiau. Duodant kuo
poms tų klausimą' balsuotų 
būtinai reikia .paduoti joms 
smulkmeniškas skaitlines a- 
pie namų ineigas ir išlaidas, 
largumentus už pardavimą, 

- argumentus prieš pardavi
mų. Tik tuomet kuopos ga- 

’ lės balsuoti protingai ii* tiks
liai. ——• -

< « Ktuit. Ff Kemesis

^CENTRO PIRMININKO . 
PRIERAŠAS, _

Kunigo Fabijono argumentai

nok jie yra daugiau pšikologi- 
nio pobūdžio. Pirmešnieji*ap-\noiT eita pas tardytojų sužino- 
skaitliąvimūi man pasirodė ne

■ gana komerciniais, tad pagy
venęs kiek Bostone pradėjau 
daryti savų apskaitliavimų ir 
prie jau. tos išvados, kurių, pa
rėmus Centro Valdybos" didu
mai, padavėm kropoms balsuo
ti. Savo -apskaitliavimus da-. 
riau moderniško biznio meto-

* du:’įtraulciau ir tų sumų kurių 
patys mokėtume už reikalingų 
“D-kui” vietų/ namų apdrau
dę . taksas, remontus, turėjau 
omeny ir pačių inamų (ne sko
los) amortizaciją ir t. t. Esu į- 

yįtikinęs, kad- kuo ilgiau lauk
sime, tuo mažiau piningų bo- 

^nininkai atgaus.
■Nesinorėtų, kad mane ar ki

tus valdybos narius ateity kal
tinta, l<aip seniau’ kaltino p. 
Molį ir p. Vasiliauskų. Todėl 

~ ir nemanau smarkiai varyties 
už namų pardavimų. ** Kaip 
kuopos ifubalsuos, taip ir bus.

K Pakštas.
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"Paleido tų, saūkeniahe, Lau- fJau. nebandau klausti 
einu kur akys neša. __ 

'Šalta, pailsau, noriu valgyti. 
Einu nuo stulpo prie stulpo.

Kas bus, jeigu pakeliu} sutik
siu. patrulį! r 1

, Štai sušvito ugneles.- Suku 
iš kelio, Bandų sodžių. Užeinu į 
pirmusz namus. Ima šiurpulys 
pilna* raudonarmiečių. Dtųsiai 
,klausiuf ktiįr tokie ir tokie na
mai. Vietiniai gyventojai pasa
koja kaip rasti! Emu, Pasiro
do, mano pakliūta į ieškomų 
sodžiip Maniau sodžiuje pasil
sėti, toliau nuo raudonarmiečių 
beTdokumentij. 'O dabar kas 
daryti ? Juk ir ten, kur einii' 
raski tuos pačius raudonarmie
čius, paklaus dokumentų ir vėl 

eiti? O'jeigu neiti, tai kur eiti? 
Eisiu: bus kašubus, Radau 

nurodytus namus. Beldžiuosi 
— nieks neatsako. Namai 
dviem gyvenimais; Atidarau 
duris.. Apačioje nieko nėra. 
Girdėti linksmi balsai viršuje. 
Einu ten. Prieinu prie durų, 
už kurių girdėti linksmi balsai. 
Beldžiių Nutilo.; Atidarau du
ris. Tylu, ‘visi tik žiuri į mžuie. 
Daugiausia- čia _ raudonarmie-* 
čia! ir keletas moterų, Drąsiai 
klausiu,, ar čia gyvena drau
gas N. “Čionai,” atsako, “ei
lute tiesiog v kitas duris., }'

Visi nutilę žiuri/į rųane.. Ir’ 
čia'darau įspūdį. . - .

■ Einu prie lutų durų. Girdėti 
keli baldai, Beldžiu/ ‘ Voillite,” 

sako. Atidarau duris. Tai val
gomasis kambarys. Ilgas sta- • 5 4 »
las, pilnas valgių; stovi virdu- 
lis. Aplink-stalų sėdi keli rau
donarmiečiai. Ant galvų jiems 
sėdi viena ponia. Visi* žiuri į 
mane. K ‘

— Ar čia gyvena draugas N. 
' — Čia, atsako .ponia: — Ui

du —klausimų, tųčiau ' manęs 
nieko mekiduse, -tiktai -sakoj 
Draugas, jus atleidžiu dviem 
dienom, per tų laikų turite sau 
surasti tarnybų. Nesuradę, grį
žkite kalėjimam” Paprašiau, 
kad išduotų, kokį nors popie
rių, bet riktelėjo': “ne razgo- 
varivat.” Nuėjau su kitais pas 
komendantų, kuris turėjo’ mus 
išleisti pagal sąrašų^ gautų iš 
tardytojaus. Jau tamsu, naktis. 
Palydovas atneša sąrašų ir po 
vieną pradeda mus išleisti. Iš
leidžia visus,, paslieku tik aš; 
manęs sųrašeynėra. W

Varo manė atgal. Dabar tai 
pražuvau; atskirtas, nuo būrio, 
iš kalėjimo neišspruksi. Vėl-

i lųi^pą^ąkp jų^taa<L^esti*atleis^ 
tas, kad toi klaida: niekas nė- * -

"fe/ s*'

kelio;

sėdėjo kartu su manim. Jis pa-, 
• tarė kreiptis į -‘/zdravootdie- i 

lų”. Einu į šitų “zdrąvootdie- j 
lų’f. Ten labai fnandagiaji duo
da kortelę įsiregistruotu Įsi
registravau. Mano davinius pa
tvirtino vienas iš’gydytojų, se- 
dėjusių-su manim kartu; ’ga- 
vau kvitelį. J au dabar turiu 
dokumentų! .

Patarę man eiti" įsiregisruo- 
ti “zemotdiele’/, ten registruo
jasi visi agronomai ir veteri- 
rinariai; t4n >esų galima ir tar
nybų gauti. .

* v

'Einu į tų ”zemotdielų”. Ten 
sutinku veterinorį senukų, ku
rį taip nelaimingai norėjau iš
gelbėti. ' ’ ■

Čia ręgistrmpamės; priima 

mane.tarnybon.veterinarijos 
“podotdielo” užvaizdos padė
jėjas, felšeris M. Mano naujas 
viršininkas, felšeris, išduoda 
man dokumentų ir pasakoja 
kur reikia kreiptis tarnybos 
reikalais. į N / j'~r ••'■..•

""r
IR . * 1

Borden’s Eagle-Pilnas Šiandien au
klėja daugeli kūdikių kurią tavai 
buvo juo JiauklStL.lr Wvą tetai, W 
ir ’70 metate. Kada pasvarstė!. ka£ 
Borden's ptenaa yra tak, kurl ptfr'ttte

tai pamisimi kad turi boti priežastis. 
V ta pri£aatls ta, knd jis užganėdino 
Ir yjra saugus.

Nežiūrint kur tu eisi per visą Šitą 
kraitą ir Kupadą galėsi vėlk kiekvie

na 
Visais

utžvliginls -jis yra vienatinis aaugiM 
pienas 'kūdikių auklėjimui, kuomet 
motina negali liudyti, •

Hkdityk Jftugs atruipsHiy* hias 
vaitę ir fiMldCk ateičiai, i

t

r

vartojo ta dabar nMoUtoa uojf krautuvėje gauti tą j»tį E<frden’ 
vaitoja vis didesnis įmonių gkaiiSut, 'Eagie^Pleuą žvfežląir sveiką, Visai

r

L. D. K. S> CENTRO RAŠTINĖS 
ATSKAITA UŽ LIEPOS, RUGP.

IR RŪGS. MĖNESIUS 1923

Ineigos: K '
Liepos men. “ 

“Darbininko” ... ..........
, Foroign Eschange .....,

UŽ L. D. K. S. šėrus.....
L., D. B. narni mok
L. D. S. namo .....

i Bal. nuo per. mėnesio

4 •, »-* •.«-

• 4- ♦-

Rugpj. men.
^‘Darbininkas”.
' Por. Exch. y.........

L. D. K & sūrų . ...
L. D. 8. narių mok. ,.
L. D. B. namo........

•- -a •- o ..,.$913.85
.... 349.90
.... 210.00 
.... 266.35
.... 179.50j

- ---■ .
1 '$1,919.60 

Rugsėjo mėli.“
. “Darbininkas” | 

Po r. Exchh. .......
L. D,. K S. Šerą ... 

’ L. D. St narių mok. 
\^L. D.’ 8. namo

s

O

« k A ♦•

v a. • k- -*-3

• • K

•- Ik

» * a

4

t <

$1031.63
567.45

95.00
257.60211|o

•A.

$2,163.18

.Viso per tris menesius. .$6,750,84
Išeigos: * *

Liepos-mėm ’
Darbininko1’* . >. •...... • $17Š9.85 

■ Eor. Ej«&. .. .... * N-. * / 361J74 
. K D. S. namo ... h...... 41.25

ti: mat vėlu, skubinasi namo. 
. Mano laimei įeina tardytojas ; 

sužinojęs dalykų, liepė • mane 
išleisti. Visi prieš inąn# išėję, 
gavo kokį nors popierėlį; jie 
turi mieste giminių, šeimas. 
Man nieko neduoda; mat vėlu, 
nusibodo; rašyti.. Paprašys, ga
vau griebtų atsakymų: “Grei
čiau išeikite;” •; i

Tarp kūjo ir priekalo.

Vienas gatvėj^ — Manęs baldosi 
žmonės. — Klajojimas. — Beieškotu 
mas sVetimo židinio. — Pas židinį. A 
Ieškau ,davbo.' — “ProŠol registraciją 
črezviąainoj^udai-noj grupi.”

' Taip atisduriau gatvėje, na
kties metu, nepažįstamame 
mieste, be dokumentų ir pini
gų, apdriskę^ alkanas. "Tiktai 
iš ryto atsigeriate vandenio iš 
krano ir ' suvalgiau truputį 
duonos.
( Kas dabar daryHT Pirmas, 
patrulis gali.vietoje sušaudyti. 
Negalima stovėti, reikia kur 
nors eiti. t

Ir vėl mano draugo globa 
mane gelbęjo. Jis smulkiai 
man'pasako jo. kaip surasti jo 
šeimynų, gyvenančių kj?li kilo
metrai už’ miesto.

Einu ten.*\liesto vienas, ki

tas parodė kelių, bet atsidūręs 
tamsumoje už miesto, prade
du klaidžioti. Visur išvažinė
ta. visur kietų žeme. Sutikęs 
vienų, kitų, noriu paklausti, 
bet vos. prie ko prisiartinu, pri
sižiurę j ęs man arčiau, kiekvie
nas bėga. Gražiai turiu gtro- 
dyti savo skarmalais!

Girdžiu — yalžiuoja kas. Su- 
stoju, iM-isiarfinu, : bet. nęspHpįįg", 
jau paklausti, kaip sėdįs veži-

•p-

me raiidonarmietis pradeda 
plakti arklį .botagu ir greit iš 
akių išnyksta* ‘ -

. Vienas tiktai -patogumas: 
dabar mane pakeliu j ni^ks ne- 
apiplėš. " > '

Naktis gana tamsi. Girdėti;, 
kaip.uže telegrafo vielos; laų 
kausi arti •tetegraib ir taip eh 
nu. Rodosi, be galo toli einu, 
n sodžiaus vis dar^aerandu; pa- 
keliuj tik gulrpaiĮvėšę arkliai.

• • •• v -

aįęj^
tu į tardytojų gauti pažymėji
mo, kad esu laisvas.

c

(Bus daugiau)

■ v- .as,' .
— Atnešu jurus labų dienų 

nuo jūsų vyro iš kalėjiino; jis 
dar pasiliko, mane išleido. Ar 
galima bus pus jiis fjęrnakvo- 
ti? . ; ’ .

Raudonarmiečiai ir ji tuojau 
duoda man Vž stalo vietų ir 

pradeda vaišinti.• Dokumentų 
nieks nereikalauja, bet-kiaušių, 
kas ašį per vienas. Pasakoju 
viskų iš eilės žr valgau, valgau 
kiek lenda; greitakišgeriu visų 
vandenį iš virdulio ir jaučiu 
tokį nuovargį^ joį .vos sėdžiu. 
Visi iš’ kambario išeina. Ponia 
N. atneša patalinę, y minkštų

>

” $2,192.84
, Rugpr men. . - ‘

^Darbininko” ...«*< N». t$1^05.79 
• Exck. ♦**.*•'«.»*.**' 328.76

D. 8. bonų 282.50
L.Di 'S. namo 36.75

LDS. namo ....... <. »... 1)6.00
For. toli. ...........' 543.31

ANT PARDAVIMO.
NAMAS parsiduoda labai pigiai. 

Priežastis pardavimo išvažiuoju! 
Lietuvą. Namais yienai šeimynai, 
šešių, kambarių. 'Dėl platesnių in
formacijų kreipkitės': 120 C. St., 
Sot Boston, Mašs. : • * :

I
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kUDIKIv ,

irbisL
•JĮKUD1KIŲ BVEIKATOą

: .'Bitinė BltyriuJe niM laiku 
noo faiko griHėoaiaui mI*’ '

• . kalu* (iomTua tUuamA

matlnonM ir motinom ^au*,.. 
kOdBd^t.

Ktyilkiį aprtpinimai Ir pe-' 
tiktai* yra. dalyku gyvu

1 svarbos fciinynjT fr tantJ- ‘ 

Ir mm' jaaEbuąe^ kad. tai 
yra dalykas,, kuinai «1'l 
rims* NgnUarUkaia. taiko-į

■T. 11

tarpiais atvirai ^trllčaval V| į)
■0-

f a

•/ ~ $2,153.71
/. Rugsėjo mčn,

“Darbuunko”

(■ ;w e •

-V; o...o..W23
* * ******

; $2,377.79
, ‘ v, . X ' *

Viso išeigų ..... .,.$6,724.34 
Ineigų ........$6į75OM> - '
Išeigų į724.34

Spaliu 1A bul„ 26.5Q
\ ■* t TumMonU,

Pasakoju jai apįe jos vyrų, kad 
yra vilties, jog jis liks gyvas, 
pasakoju apie sušaudymūs., Ji 
sako, kad kelių kaimų valstie
čiai nuėję 'prašyti už jos vyrų, 
bet juosįik^p įgąsdinę, kadv jau 
daugi auta eisią,, — nors jau pa
darė porų nutarimų iš sodžių a- 
pie jo išvadavimų._ '

Likęs vienus, šiek tiek nusi- 
šlavęs nuo parazitų, gulti. Ro
dosi, turėčiau gūrai miegoti; 
bęį veltui.;Nežų dar laisvas: tai 
tiktai atleidiinas dviem die< 
nom; o jeigu nerasiu tarnybos, 
kur tada? Ąr vėl kuiejiutan pa- 

člain lįsti, iš kurBmuŽai kas iŠ- 
lendą. ‘ v ;

' Atsikeliu linksti. Išgėręs ar
batos einu miestan. Tečiau ne-; 
žinau bolševiką tvarkos, neži
nau kur-irelptlB’ ieškant tar
nybos, * i

' fejųvo laimei sutinku imu- 
luieityj vįeuų ęydytojfe

■ \ - STRAIPSNIS .36.S.

Reikia .ReguUari^kai .Rodavytis .Su 
. Daktaru. ,

KuUiklo viduriavimas' yra Ženklas 
pavojaus, kuriam reikia tuoj atsižiū
rėti. Ekstra atyda ir tinkama priežiū
ra . iš /motinos puses, daug padarys, 
idant 'kūdiki periiešus per ŠI pavojin
gą laiko tarp..

Visados reikia saugotis viduriavi
mo, kadangi mažiausias užpuolimas, 
jei negydomas, gali privesti prie rimtą 
painiavą:.- Įteikia gydytoją Saukti net 
menkiems miotikiamsJ Jei,-vienok, gy
dytojo nėra galima gauti, tai butą 
patartina neduot maisto /per 24* va
landas, duodant tik paprasti' vandens 
arba miežinio 'vandens. „Jei po 24 va
landą kupikiui pagerėjo, bandyk la
bai silpną mišinį (sakykime, puse PU* 
prastos formiiios) ir stiprinkime iki 
mišlnis atatiks kūdikio amžiui. Papra
stai ima 10 dieną, iki dvieją savaičių 
kol kūdikis atgauna normalę padėti 
viduriuose. . Liga antrą sykį užpuola 
greičiau užpuola negu pirmą sykį. ■

Visados reikia bonkutes, čiulpikus 
ir virimo indus laikyti griežtai švarius. 
Tai geriausia atlikti pavirinant juos 
vandeny. Vandenį (vartojamą maistą 
gaminant , reikia .išvirinti, ir atvėsinti 
bei. laikyti gerai uždaromame puode 
-r- o puodą ir uždaųgalą reikia piripa 
gerai pavirinti,. Sykiu tik tiek van
denio išvirk, kiek reikia visos dienos 
penėjimams. - ‘

Krutą pienas yra saugiausias pie
nas visados. Jei jo nėra, tai reikia 
parinkti maistui švarų, sveiką pieną, 
fttmiežtą. sulyg kūdikio' amžiaus Ū* 
svorio. Jei nesi tlkraB savo ■apllnkėse 
gauname piene, tai kondensuotas pie
nas sutelkia ideališką maiste dėlto, 
kud yra Švarus, vienodas, maistingas, 
lengvai suvlrškomus, ir visados gali
am jį greitai paruošti, /.

Jei duodama oranCią sunka ir koše
lės (kaip rekomenduoja bile'pieno foi*- 
mulą),'’ tai kondensuotus pienas tin
kamai vartojamas suteikia .visas augi
niui įieikalinguselementus. 

; Vidurių, .suirimo galima, išvengti, 
įvarus maistus, švarus virimo ir pe
nėjimo indai* grynas vanduo atsigėri* 
mul, rinkamus klokis maisto utatlnka-< 
nuils tarpais, drauge su ganėtinu kie
kiu šviežio oro Ir saulės yra dideli' 
Žingsniai viduriavimą išvengti. , Mu- 
kės yru mikrobu nešiotojo* ir dažnai 
užteršia muistą. . Todėl svarbu tuos 
niekingtts tvariniui* vaikyti niuo kūdi
kio ir Jo muisto ^elleisjdte musių į 
Htubą. ' . „ • '

Kuip-ruŠCmė, dažnai vinttinka kad- 
motinos neguli Žindyti kūdikių iv turi 
duoti ’ kitokį nuilstą. - Gerus, girans 

r karves plonus ? tinkamai į sulietas su 
■ tinkamu: Įdėklu gerltfušto cukraus ut- 

HtoJa motinos pienų. O gctluqgms au> 
liejimas parinkto plano Jr gerinusio 
cukraus įmrdųodiumrn po vurdu Bor* 
diJft’M Engia Brand Pieną Bar tris 
gMitkarteu Amerikos motinos puritl- 
WJ<» Mum pienui. Penint sulyg nuro
dymą, jie yru tutfluiblus bale motiaos
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Instrukcijos
Vardas ...,»
Adresas ......

RUPOKAS
Katrą LHį^raturą Korit 

Penėjimo Valgiai dėl 
Vaiką •,

Fl teMfea

‘ THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York, N. Y.

■■■■ .. \

i*
Valką
Knygą

2 (Litll.)

ŠVENTO ROKO PAVAPIJOS SVETAINĖM 
J ■ ■ ilONTBUO, MASS.

■ \* ’ >

v

A

IF* •
.ta

JEI NE,- TAI GAL BŪT JO 
Š1AISTAS JAM NETINK A

• . ■ 
Negali;būti, tobulo pamainymo vie- .
ton motinos pieno. Bet kuomet jo 
nėra,, tai nėra geresnio už pienų, ku
ris parduodamus sterelizuotuose in
duose ir vadinamas Eagle Pienas.

Kūdikio sveikata ir augimas didu
moje priklauso huo maišto ir prie- . 
žiūros, kurį jis> gauna. Gali. ant ,

■ ’ E agle Pieno atsidėti dėlto, k&d gy- . 
dytojai po visš šalį jį rekomenduo-

1 ja ir išrašo motinoms, kurios nega- ‘ 
_ Ii savų kūdikių įsindytį.

r y,

Mes jusą kalboje esame atspausdinę instruk
ciją kaip prirengti Eagle Pienę* kūdikiams 

•visą amžių. .Te! nori Šitą instrukciją', išpil-. 
• dyk kuponą ir pasiųsk mums šiandien

Eaglė pienas yra pragarsėjęs kai

po kūdikių maistas per tris gentkar* 
tęs. Daugiau kūdikių tapo išpenėta- 
ir išauginta su Eaglė Pienu negu su 
visais kitais kūdikių maistais krū
von sudėtais. . t

r

Neturėtumei daryt .bandymus su 
jūsų kūdjkio maistu bet tuoj pradėk 
iŠ syk vartoti Eagle Pieną, šimtai 

. tūkstančių ęuropejinių motinų visoj 
šaly vartoja jį>«u. geriausioms pa
sekmėms maitinant kūdikius. Jūs 
ir gi turėtumėt jį vartot jei negalite 
žindyk

.^eMąrkof IUe Bordęn C®®^

fcęOR&ĖN COMPj

I ■ . ' •

Tik ką. iš Lietuvos esame gavę 
maldaknygių ‘4 ŠALTINIS.’ ’ Yra 
tai didėlė maldų knyga.. Turime 
net kelių kainų: $2.25, $3.00 it 
$4.25. Kurie norėtų, tai tepasi- 
skubina,, nes mažai jų teturime.

“DARBININKAS”
866 Broadw&y, So. Bostonu Mass.

4

Mes tarime naują ine- 
lodą gydymui romttig- 
mo, kurią' mes pasiust 

Nme į namus kiekvieno 
/šio. laikraščio skaityto
jo,. kuris tik pareika- 
lups. Jeigu . jys turit 
skaudėjimą jūsų mufe* 
kutuose arbasąnariuoBO, 

‘ jeigu jus kančia siaus
mą oro i^rmainose, Štai 
proga. ižbnndyt naują 
metodą, kuri atsieina pi
giai ir Wl pagelbėjo 

Jeigu jumi liga yru ir chro-fiimtulns. , , _____ __ _____ _____
įlinka ir ufebmęjuri ir Jokios gydbo- 
tes jams negelbėjo, .mos patariami, 
bandyt W metodą, kurią mes paeinu- 
čhcme DYKAI išbandymui. ,,

' DYKAI MOT
Mes' neprnžoni nuo jus.ą jokių pini

gą, rite imHąaltit «avo adresą. Mos lft* 
HlųsUue jmuM apmokėta paltu DYKAI 
išbandymui am Wiums' 
litu metodu nugelbkjo, pagota M ir 
jutus. Nciivuieiaklt gortui pcugo* pusi* 
naudoti, linlykit; Rląndlen, jeigu jus 
kenčiat nuo rąmatteiao.

BLNA8ANT MEDU) OO, 
Dgbt X 10 

3^1 Ny. Aatytnd A\B., C 
■MMM '

DVIEJUOSE VEIKSMUOSE OPERETTA 

Muzika W. RHYS—HĘRBERT l .
r - , Jf

Statys scenon ——
ŠV, KOKO FARAPIdOS BAŽNYTTNIS' CHORAS

Paariant Gordonk) teatro orkestrai.
■' v 1 ■ - ‘ ' '• ‘ ••
Dalyvaus R4ė M. GRYBAITĖ, is Soutū Boston ’o

SEKMADIENYJE, IAPKRMV.11. B.
laidžia f:8tt valtadų vikare

j DR. GED V YLOS
į Į TIK B A 1.1Ė ® U VI * K A ® £ E J O N K t
Į| SOcentų, . *
j t Geūvylos MOTINU TtitaKAS^rivmhtl sustiprinimui nervą, kinui*
d _ Jo ir visti nnšllpiipjuslū . jįmterM sudtUhmv..,............¥I taaia 
j M Uo»ivyhm.BWMAm BITTEI^-geriausias riūuęlą. vajytojait ir 
* r BveUmttts draugas.

*lt»l latbvast i*a.š• I ■> -*»-f ur, s»fc.»iA=i
- - — — - .  f t, »ęi

JhO.IuUKhis Įvaftunuts' visokiąrgydua" 
Uą tiri metėtą ebstmktą Ir f. t» _

’riiiunmitt ¥lgąkta>rtaUriwa vvr w*tą i visas tląlla auaaulto Adrwu*:
, wmi;nviLL-inwii l’umvass

IUVIS Jw, <3fnųt»u Avenuv, DrirolU
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. TeJ. Brockton 5112-W.
* 

, (Kampus Broad Strėet)
706 Main St., Montello, Mass,

DR. A. J. GORMAN
, (OUMAŪBKJLB) '

DANTISTĄ S
|OTr't-Tt---_. nr-mn... n -'j

J. MACDONELL, M. U. ■MMM •ĮiiOtaUtt ir IMmMML . 
Drįso Vaiajudo*:

VįH* Iki D TfcL Po Ptet^nva 3ML 
yakaraknoftfl Ikrų,

g ml—wniww», i i j irĮTyrE.-Įr~>-^

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLIONIJOSE.
tų Sąjungas 5-tos kuopos, prašome 
atsilankyti ant susirinkimų, kurie 
laikomi po bažnyčią. Galima pri
sirašyti į apšvietos, pašelpos ir 
pomirtinį skyriuskuopos* rašti
ninkė išaiškina viską kaip atsilan
ko ant susirinkimo. •'

Toliau seko deklemaeija per G. 
Vąitickūfląitę ir trumpą vieno alc-

1

* WORCESTER, MASS. '
B' * ■’ ‘ ------r

Spalio' 28 vakare surengtas va- 
ItaraH Moterų Sąjungos 5-tos kuo- 
jpos gerai nusisekė. Vakaro ve
dėja ponia Ona Lintkiene prašė 
kad publika tykini užsilaikytų.-

Sekė pirmiausiai įvairios daine
lei išpildytos gerų dainininkų, ku- 

,1-ie dažnai AVareesfc’to Jhnoms
palinksminą maloniais balseliais, 

z ' Bet kaip kun. J. Bakšys pradėjo 
kalbėti, tai visi nutilo ir labai ati
džiai klausėsi apie Vilniaus .lietu
vių sunkias gyvenimo aplinkybes 
ir kaip juos persekioja, Graudin
gai pasakojo apie Vilniaus 'našiai- 
'čius, jų valgį, apredalus, kamba- 

/ i'ius, kuriuose maži našlaičiai la
bai sukimšti. Ne vienam pradėjo 
ašaros krist išgirdus tokį našlaičių 
padėjimą. Toliaus pasakojo apie 

' Vilniaus lietuvių' studentus, kaip 
kaikiirie kalėjimuose baisiai bar- 

"~fe^rai7ralnrkaTiidffanit
Vilniaus našlaičiai prašė per 

. kun. Bakšį, kad amerikiečiai aukų 
prisiųstų, idant galėtų įgyti šiltes
nių drąbužiū žiemos šalčius išvarg
ti lengvjau, nes dabar apdriskę ir 
basi vaikščio ja.

* Tarpe kalbos sekantieji aukavo 

wiĮl.$.5.0p; po $1.00: ponai Matu- 
kaičiai, Amelia Stasaitiene, Anta- 

. nina Gritaite, Juozapas .Dureckas, 
jodomas Stoškus, Juozas Tautas, 
Juozas Sūnys, Alfonsas Gaišius,

* A^-Budreviče, Jonas Vaitkus, Ona

«

1

i

Kazimiero bažnyčią atnaujintą. 
KiiopOs ne galinėms’prisiųsti dele
gatu, o norinčios prisiųsti įneši
mus ar pasveikinimus, malonėsite 
siųsti sekančiu adresu; L. Vyčių 
N. A. A. S., 119 Temple St., Na- 
shua, N, H. Kelrodžio nereikia ųii- 
nėti> kadangi bažnyčia netoli *nuo 
stoties •

18 d. lapkričio, 6130 yakare, y- 
ra rengiamas Marijos,-Vaikelių 
Draugijos ’ vakaras. Kadangi ’ pa
maldos luina laikomos svetainėje 
ir musų, veikimas turėjo būti su
stabdytas. -

25 lapkričio yra rengiamas va
karas TS. L. R. K. A, 228 kuopos.

Taradaika.

L. Dv S. liekurie nariai pa
sirodo ląbjii geros, nžjaueiarir 
čios širdies, Pasiuntusios Me
tamiems laiškelius' su. prašy
mais aukų musų, rengiamai 
statyti koplyčiai, nuo daugelio 
gavome pašalpų, o nekurie ne 
tik patys aukavo, bet aukų iš-, 
prašė da ir iš šavo'kaimynų ir 
pažįstami!. Štai; gerb. D, Ga- 
bartas, Brooklyn, ;Y«, pats 
paukojo $1 ir gavo taipjau po 
$1 nuo sekančių asmenų'; Ele
nos Švabienės, Barboros Mu- 
reikienės, Uršulės Rainienės, 
Petronei ės Kruzu vienės, Ant. 
Juškausko; Silvestro Joldihaii- 
sko, Jono Noreikos, Jono Dai- 
lidinio ir P. Kiriaus. Viso pri
siuntė $10. Labai' įvertiname 
taip maloniai' parodytų .užtio- 
jautų visų, yphtingai p. I), Gą~ 
barto surinjdniu tų autai ir vi
siems nuoširdižai dėkojame,

Mclellandtoįvn, Pa., p. Matas 
Ostrovskis tų patį padarė. Pats 
aukavo $5 ir nuo savo priete- 
liu gavo sekančias aukas; ’'

Nuo Kazimiero Pietrzelro ir 
Pauliaus Petronio po $5.

Nuo' Pranciškaus KaralevL 
ei aus ir J. Mockevičiaus po $&

Nuo Onos ( Pietrzek’ieneš ir 
Petro Prosoko'po, $L

Viso, prisiuntė $2L
Nuoširdižai jiems visiems už 

tai ačiū. . . .
Nors visų mums, aukas pri

siuntusių vardai ir musų jiems 
padėkos telpa dienrašty 
“Draugas”,' bet šiuom kartu 
prašome ir gerb. “jDarbinin- 
ko” Redaktoriaus pažymėti 
Savo, lailtrašty šių gęraširdžių 
Vdrdįsj .̂ ; ■ h’ l >:

Dėkingos, ’
švento Kazimiero Seserys.

HAMAI-MORGKilM "
Parduodu namus ir parūpinu 

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

A. F. KNEIŽYS,
494 Broadway, So. Boston, Mass, 

•Tel. S. B. 0770

/ IŠNAUJO ĮŠRENKO.

Pereitu utaminkų Cambrid- 
gĮe’itf majoras. Qumn tapo iš- 
naujo išrinktas. Jis ylų -prie
lankus lietuviams.

Mitoan, ^Darbininkas” ne
bus priešingai mano numany-, 
mui, teiksis patalpinti šitų pro
vokuojantį į viešas diskusijas 
straipsnelį blaivybės dirvoje.- 
Spalių 29 šįų metų ma užkal
binus klausytojus ar neturi kas 
kokių abejonių apie prakalbų 
tikka užbaigtųjų abstinencijos 
temoje Hartforde, Conn./ Lie
tuvių svetainėje, tik vienas as
muo atsiliepė .sakydamas: 
“Kur padėtų ūkininkai tuos 
visus javus, iš kurių padaro 
svaigalus, nes jų labai daug 
tam tikslui, sunaudoja? ’f Ir 
dar pridūrė: “ypač dabar, 
kuomet proliihicija žmonėms 
uždrkudžia tai jie tyčia dar 
daugi aus dirba ir gertų--r< ir 
daug blogo iš to išeiną/ daug 
pikto'.”

. Aiškinau jam kad visi .žmo
nės pradėtų studijuoti blaivy
bės naudingumų,.ir visi iš savo 
valios mestų svaigalus šalin. 
Tai pmibieija pasiliktų bergž
džių pasistengimu, tani tik rei
kia pasistengimo pi lesti blai
vybės''mokslų visur, ir visuo
met. Bet beaaiškinant man a- 
pie prohibieijos, keblumus išė
jo iš minties ■paaiškinimas ki
tos jo abejonės, t. y/'jei kas no
rėtų tkpti /bįaįvininku diktai 
dėlto, kad ūkininkui turėtų kur 
padėti savo javus; tai toksai 
elgtųsi panašiai anani ukįniii- 
kui kuris,, kuomet jam Užderė
jus labai daug javų tyčia norė
tu išgalvoti kokiu bildu išra- 
dus padaryti iš ti! javų nuo- 
dus, kad nusinuodinus arba sa-' 
ve .liusižudžius.' Tai labai aiš- 
luis dalykas kad musij žmonėm' 
būtinai reikia panašių užklau
simų ir paaiškinimų kuodau- 
giausia. ♦ .

Pilnasai..Blaivininkas, ■

JT.

STATYDINS MOKYKLŲ;
1 - _-g.. ..

. Bostono įmestas pienuoja sta
tydinti keletu naujų pradinių 
mokyklų. ’ \

I DD. M. V. GASPER 
į-- - -'(^ŠBARATOlUSy ~”i Ealidlal perkėla ofisų po M*d ' 
| 425 Bwudway, 8a Bobtobt, 
i Ofiso Vątanfcrt f
) Nuo 10 Iki 12:80lryte Ir n» IUW 
’ Iki 6 Ir nuo 8:801M 9 ▼. ▼Ak. 
s Ofisas uldarytai snbatos vakarais 
f lt nedėllomtt.

j TėjL Bo. Boston S2t
LHTUVY8 DANTISTAS

tynos.” . ‘ '
Visi išsiskirstė užganėdinti; 

Žmonių atsijankė pusėtinai.
Ten Buvusi. 

....... - .. • J.
LEWISTON, MAINE.■ __L. ’ ~ *

Sąjungiečių balius pasisekė.

Lapkričio 3 d. vietine Mot, Są
jungos kuopą buvo surengusi ma
skaradinį balių. Publikos atsilan
kė įiepaparastai daug, ( kas- paro
do, kačP vietos lieuviai draugiškai 
sugyvena. Buvo svečių ir iš mūsų 
kaimynų, Rumford/o. Susirinku
sieji visi laukė, kada Čia pasire- 
džiusieji pasirodys. Apie 9 vai. 
prasidėjo maršavimaš. Apsirėdžiu
sių jų buvo apie 20. Kai-kųrie, ga
na įdomiai, gavo: 1-mą panelė M. 
Milašąitc,jiJ)nvo,. JaponijosI^moL 
liene; 2-rą p-lė E. Broitmozerai- 
tė, 'jos drabužiai , buvo vienų ar- 
žuolų lapų; 3-čią p-lė S. Silinskai- 
tė, jos apsivilkimo nepamenu; 4-tą 
p. J. Vaišvila, jis buvo tvarkos, 
prižiūrėtojas.— policistas, Viską 
gerai tvarkė, už ta.i gavo dovaną, 

Puišienč, K. Juškienė, K Lange- [Publiką šoko, linksminosi iki ve
riu, P. Jasinskas, J. Toteris, J. luinos ir tik muzikantams pasku- 
Grigąitis, >0. Geraičiutė, O. Ge- tini šokį išgrajijus visi patenkinti 
raitienė, Z. Dejutienė, M. Bakšiu- skirstėsi namo. 
tė, B. Cvildienė; J. Kukauskis, A.- 
Burbau Tįso surinktą siLsmulkes- 
nemįs aukomis $55.89.

Kun, J. Jakšys 'išreiškė padėką 
vardan Vilniaus našlaičių. Toliau 
ragino kad kuopos, draugystės ir 
visokios organizacijos išnešti! rezo
liucijas prieš lenkus už suvaržymą 
Vilniaus lietuviams ’ kultūros vei
kime ir pnieš kankinimą studentų 
kalėjimuose. Kalba tęsėsi taip 
ilgai, kad nebuvo laiko antrai kal
bėtojai bekalbėti, tai gerb. Ona 
Vasilaitč baigusi šaką aukšto 

. mokslo Šveicarijos- universitete, a- 
tidėjo savo kalbą ant'kito vakaro. 
Todėl kun. . Bakšys baigė kalbą 
trumpai paaiškinęs Moterų Są-gos 
reikalus, tos vienintelės -Moterų 
organizacijos.' Amerikoje. Pripa
žįsta;'kad. yra labai reikalingą mo-

• terims mokslas kaip ir vyrams de- 
«lėi geresnės ateities. Visoms mo- 
. terims reikia prigulėti prie orga
nizacijos’ir tuomet turės didesnę
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Bronė. ’.

NASHUA, N. H.
z

dirba, 
nieko 
neturi

Turiu atitaisyti klaidą, kuri 
tilpo “D-ko”.No. 120.

Vietoje pažymėti: per. pasidar
bavimą musų gerb. Dvas. Vadovo 
kun. E. Grikio ir su gausia finan
siška parama, duosnių parapijonų 
L-viųšv. Andriejaus bažnyčios 
vidus tapo papuoštas. Buvo pažy
mėta : per pasidarbavimą- musų 
gerb. Dvas. Vad. kun. E; Grikio 
L-vių Šv. Andriejaus bažnyčia ta-

Kaip teko matyti visi 
bruzda, bet laikraščiuose 
nesimato. Turbūt niekas 
laiko parašyti. Baigiama taisyti 
bažnyčios vidurį. Visi ruošiasi -ir 
laukia kada bus inėjimas į-atnau
jintą bažnyčią. 11 d. lapkričio at
silankys J. M. vyskupas ir suteiks, 
sutvirtinimus ■ Sakramentų. Bus 
nepaparastos iškilmės. Šv. Kazi
miero vyrų pašelpinė draugi j a'nu
tarė mąršuoti ir pasitikti vysku
pą. Marijos Vaikelių Draugija 
rengiasi irgi pasitikti. Visi laukia 
11 d, lapkričio ir ruošias, rengias, 
kad galėtų kuogeriąusiai prisiren
gti. Po tų minėtų Iškilmių, 18. d. 
lapkričio įvyks L. Vyčiųt N. A. 
apskričio suvažiavimas. Taigi ir 
vyčių kuopa rengiasi prie suvažia
vimo; o yra vilties kad nemažai 
gerb. delegatų suvažiuos. Gal busgalybę ir tautos užlaikyme. Todėl

. . kurios norės prisirašyti prie Mote- žingeidi! pamatyti Nashua L. Šv.
i :
t

f

i

f r
t*

■

*

p

.«

/-,

V*

t
f.

po papuošta.
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ŠILTAS LlETUEi

Po giedros Bostone užėjo šil 
tas lietus. ‘ Gausiai palijo 
tį iŠ utarninko į seredų.

LABIAU SAUGOS.
Bostono policija labian tė- 

mys automobilistus, kad per- 
greitai nevažiuotų. Kampani
ja prieš pergreitų važiavimų 
bus pavestu visoj'Mass. valsti-

I

Rep.

O.

Sąryšio sus-mas, vakaras ir L.
Vyčių 25 kp. sus-mas.

, Spalio -25'd* lietuvių svetainėje 
įvyko Katalįkiškij Dr^jij Sąryšio 
mėnesinis sus-mas. Atstovų ‘ atsi
lankė į susimą mažai, bet daug 
svarbių dalykiį likosi nutarta. 
Pirmiausiai buvo išduotas Dakaro 
raportas, kuris įvyko spalio 14 d. 
kun. poetų Maironio 61 metų jo 
pagerbimui ir dėl šv. Jurgio par. 
knygyno parėmimui. Iš raporto 
paaiškėjo, kad gryno pelno liko 
$99.50.. Paskiaus buvo užklausti, 
atstovai*, kuo ir kaip mes pagerb
sime musų tautos didžiausį žadin
toją —- senelį; poetą, kun. Mairo
nį. Buvo įnešimas, kad nupirkus 
aukso plunksną ir jam pasiųsti— 
tas, likosi visij. atstovi! priimtas 
vienbalsiai. Darbas pavesta val
dybai'. -, , .

■Nemažai buvo apkalbėta ir a- 
pie spauos komisiją, kuri yra Cle- 
velande susiorganizavusi ir nieko 
neveikia ir nešaukia nei, susirinki
mo. Tečiaus susirinkime buvo pa
geidauta, kAd kreiptis prie gerb. 
klebono kun. V. Vilkutaičio, i- 
danf’ gerb. klebonas prisidėti! prie 
Šio darbo, ir kad sušauktų susirin
kimą’.' Tas darbas pavesta irgi vai; 
dybai.-

: Atstovai buvo užklausti: ar .vi
sos draugijos.'sūtjnka, kad tie 
$300, kuriuos- sąryšys yra pasko
linęs parapijai, kad butų pervesti, 
į vargonų-fondą 1' Pasirodė, kad 
didžiuma draugijų sutinka su tuo. 
Bet šis dalykas likosi atidėtas ant 
toliaus, Taip-pat, jei butų reika
las, sąryšis yra palinkęs dar vieną 
vakarą surengti dėl vargonų fon
do. ’ ' : ' ..

Butų daug daugiau galima nu
veikti darbo, -jeigu atislankytų 
skaitlingiau atstovai, o dabar, jei 
atsilanko į susirįnkimlą, 
mažesnė pusė, čia tai 
apsilenclimas, kad 'jon 
ge savo atstovų. Jeigu

iV T _ _ »  _ -   ‘ _t.    *■ *■

tr
;kyti į' šį susirinkimą, nes bus pra
neštą labai svarbus dalykas. Taip- 
pat į susirinkimą pribus pora kve-. 
čių.- šiame susirinkime kviečiami 
ne tik pilnamečiui nariai, bct jr 
nepilnamečiai, jšis susirinkimas 
bus' vienas, iš svarbiausių; Vyčiai, 
nariai, širdingai esate prašomi; 
kad ateidami nepamirštumėte at-. 
sivestiar naujų narių* nes mes ži
nome, kad turime nusistatę, rengti 
naujų narių vajų.

Valdyba.

Parsiduoda Dorcljester’y val
gomų daiktų sųkrova; $600 dol. 
cash. Apsišaukite. 423 B0W- 

DOIN STREET. (8)
■ ■*

- —. Rengia—------

ŠVENTO STEPONO L. Ė. K. JAUNUOMENĖS DEĄUGIJA

Subatoje
Lapkričio-Nov. 10, 1923
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MALTA HALL
40 PROSPECT STREET, CAMBRIDGE, MAŠS.

• ■. . ’ \ •• */*,'**• - ■ ' *

‘ *" 77:30 Vakare
- J- ' ■ . 4 . ~ X.

“ • ••■< 
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^Gerbiamieji! Ar Tamstos žinote, kad šy. Stepono draugi
ja rengia pirmus puikiausius šokius- kokių dar niekas nėra ma- 
tęs nei girdėjęs iki šiol. Muzikantai yra paimti puikiausi: L. 
Dttmio. orkestrą ^?ieš visokius lietuviškus lokius, ftu-gi kas 

* gyvas: seni,* maži, didėli ir jauni—visi esate kvię&mni atsilan
kytimes užtikrinamkad visi būsite užganėdinti. , .<jlKatrie 

liėatsilankysit, kad paskui nesigailėtumėte.

Kviečia visus RENGĖJAI*

7
t

i.’

■ ’ BIZNIS PADIDĖS.

šminkai pranašauja, * kad sė~ 
kanciais 1924.m. biznis Ameri- 
ke eis geriau, negu dabar kad 
eina,

MAŽIAU GAISRŲ*.
.' yASHINGTdN. — Pereitų 
yasirų miškų gaisrų buvo ma
žiau, 'negu hi kuriais pereitais 
metais.

LITERATAMS ŽINOTINA.
Idant du rašytoju nedirbtų 

vienų darbų, pranešama, kad 
Jonas 'Į’arvitlas įšverlė lietu
vių kalbon kun. Martino $cot- 
t’o iš J. Dk, knygų vardu: 
^’Motlier Machree,” Tai yra 
vienas iš, geriausiu anglų kal
boje šiandieninių veikalų. Tas 
veikalas gal neužilgo pasiro
dys musų spaudoje.

±

'MTStoiiri

AKIŲ SPECIALISTAS | 

■99a W. BROADWAY -III 
VALANDOS; Nno8 r. Iki7 v. Tale. ||

i
Tel. So. Boston 4000 Ž £

OR, J. G. LANDŽIUS 
f LIBTŪVI8 G¥DxZOJAi IH į 
f CHIRURGAS. . f į
i ■ w bboadwat, 1 
I iOUTH BOSTON, MAM, j 
1 (K&mpeu G St ir Broadway}l (? 
f VALANDOS: 9-11, 2—4, 7—0

r

i

tai visai' 
draugijų , 
nepaspir- ' 
atstovas 

neišduoti! savo draugijos susitin.- ■ 
lame iš sąryšio raportą, kam ji ? 
laikyti — jo vietoje galima kitą 

’ išsirinkti, kuris lankysis susirin
kimuose ir aiduos savą raportą^ 
Draugijos, nesnauskite .

Atstovas.

Vakaras. ,
'' ' ■ • ’ • ■Lapkričio 11-tą dieną gįv,- Jur

gio patap. svėt, įvyks, gražus va
karas, kurį rengia L., Vyčių 25 
kp.... Bus sukošia vieno veiksmo 
juokinga komerija: ‘^Paskutinė 
.rępctioija/r' Šioje programoje da
lyvaus ir gėrb. <:ižauškai ir dar 
trečias iš kiton kolioni jos . įžymus 
solistas. Kaibūs gėrb. kun, Vąici- 
kauskas apie jaunimą. Bus-ir dau
giau visokių pamai'giniinųt dialo
gų, uionologų ir diklainacijų. _

■ , jbusirinkimas, .' . ■ .

L. Vyčių 25 kp. laikys mėnesi*; 
įn susirinkimą lapkričio 12 d.. 
7:30 vąl, vakare, liet; svetainėje. 
Visi nariai širdingai esate, kvie
čiami kudskaiOingiausiai atsilan- •...........A • , , ' . •

Prnnctškus Jnuuškevičius iš. Kauno, 
sietuvos, paieško seserų, Jadvygos ir 
Genovaitės.. Paskiausias adresas buto’% 
042 Peaii Street, Denver, Colorado."

PRANEŠIMAS
*

Visi tie, kurie yra gavę nuo 
gerb. kun. Kemėšio, laike jo. 
prakalbų maršruto, jo leidžia
mos knygos “Pramoninės De- 
mdkratijos Pagrindai” užsira- 
šymo blankas, malonės jas grą
žinti su pinigais nurodytu adre
su kaip galima greitai. Knyga 
bus jau gatava apie pabaigą, šio 
mėnesio. ,

7. TtfMASONIS •
366 B’way, So. Boston, Mass.

GEDMMSUTSAKYMAI
Svečiui. Worcester, Mass, . Ačiū 

ųž korespondenciją. Mes negalė
jome sunaudoti tik t os dalies, kilt 
Tamsta biznierius ne tiksliai mo
kini ir tarsi teisini tūlą dcntistą 
už svetimų pačių suviliojimą. Jei 
Tamsta norėtum apie to išgveru
sio dantisto “žygius” ii* “meiles”, 
avantiūras rąsyti, tat reiktų savo 
pavarde pasirašyti, kad redakci
jai nepultų jokia atsakomybė. . .

DID. LIET. KUN. KEISTUMO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI ' 

BOSTON, MASS,
r‘ *_? I

■URMININKAS -r Vincas
SI Męrcer St, So. Boston, M*W, 

aCE-PIRM. — AntanasPasteils™^
146 Bowen. St, So. BoBton, MaM, 

PROT. RAST. — Antanas Macejunaa,
450 E. T-tJk .SU So. Boston, 

JIN.- RAS,T» ~ Juozapas Vlnkėvlčlui,.
906 E. B’way, So. Boston. Maso, 

KASIKRIUS —■ Andrius Zalieckas,
807 E, 9-tū St, So. Boston, MtuK 

. MARŠALKA • -4. Aleksandra Jalmokai,
115 Granite St, So. Boston, Masa, 

D. L. K Keistučio dr-Ja laiko mčne- 
dnins susirinkimus kas pirmę nedčl- r 
(lėni kiekvieno mSnesio po. No. 694 

IVasliington St, Boston Mass. 2:30 po 
piety. Ateidami drauge ir naujų mi

lų su savim atsiveskite prie musų at
losi prlragytt

k .

X

• X-

ANT PARDAVIMU šešių augštų na
mas, su visomis vagadomis ir šiluma. 
Randas geras neša ir labai gražioj vie
toj* Centrai Souare, Cambridge, Mass. 
Savininkas nori greit parduot,, todėl 
Atiduoda* už trylika tūkstančių (?13,- 
000). Išlygos'labai lengvos. Tųojaus 
kreipkitės pas .L PUZINAS, 10 Berk- 
sliire Stų Canibridge, Mass, (10»

......... ............... — ' _ 7 * * :

' ■ ; DR. L. GOLDEN ■ .. ja
į Bostone: 99 Greeri Street ;.Roxbury: 16 Crawford St. ?1

netoli AVarren Street; (Į
Valandos: nuo 8 iki 9 ryto,A iki Y . 
U iv 9 iki 1 vai; vąknre apart x

Telefonas Rosbury 0131. ’ Y
h; KAtnti Anglu, Rusų, Lenkų i* Lietuvių Kalbomis. ’ A

Vardas daug reiškia
_ - --.L*....... - v.A , '.,, .

Valandos: 3 Iki 4 ir 7 iki 8 P. M.
Apart pStnyčips Ir neiWtenlo 

vakarų.
Telefonas .Haymarket 2288.

X **- H V 1M. A MIU YtUtUię UjJllAt A

pčttiyčtos ir netlgldienlo vakarų. I

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
204 WaBbIngton Street 

BOSTON, MASS. 
Valandom: 9 A. M. iki 5:SO P. M. 

vieta
10 WlNTHMOP StSUFT, HaNT BOBTQ£T 

TeL Šast Boaton 152—J.
. TeL MMin 2483

iV. JONO EV. BL. PAASLPINM 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRMININKAS — J, L. Petrauskam

250 Gold St., So. Boston, Įlaša. 
V1CE-PIRM. — Kazys Ambrozaa,

492 SU T-th Št, So. Boston, Mao, 
BROT^ RAST. — Julius Savickas,

111 Bowen St, So. Boston, Maso, • 
j WIN. RAŠTININKAS — J. švagfdyi,

171 W. 5-th St, ^o. Boston, Mum, 
KASIERIUS A. Naudilunas,

885 E. Broadvvay, S. Boston, Mnm. 
MARŠALKA — J, ZąikiN,

7 Winfield St, So. Boston, Mum, 
Draugija laiko, imaiHnlrfnina kai MBt 
įedėldlenj kiekvieno mėnesio, 2-rą v*!, 
jo platų »v, Petro parapijos MlBJ, 4HI 

. 3. Ssverith St. South Boaton, MiM.

tV. ELZBIETOS DKAUGUO* 
HARTFORD, OONMECTIOUT 

VALDYBOS ADERSAL
x -

'i

i
A

1

z
**t -

”fc;

’BįStaflĖGiĮf;’yrkšyarus kuras, mažai pele-
. . .. mi, nei,a.ko.. daug išmesti,

. yra sumaltas visokio didumo
. * \ - pagal jusųmoriv

lengvai .kurananms if\iiėgadu 
: ' ’ .1 Aam pečianš.grotij. ...- .

-• ;. ■ MAŽI-DIDESNI-DIDELI

New England Coke
111 DEV0N8HIRE ST., BOSTON, MABK

Main 8532 * -TELEFONAI- Mtin 2733

vienintelis

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS
visokių žolių, šaknų, žiedų ir tt
, P.aląngos.trejiinteft SOė;, puplaiškiui 25 
d, Rkmunėlhu 2W, Liepos liedal 
SuriiŠūnėLus SVė., Senfisų unkštukės dėl 
vidurių lluošiivlmo 10e., Pellnos 15ė,^ 
lėlės nuo nervų išgąstleą,' bemistos,'gab 
Vos skaudėjimo ir ausyse ūžimo 75c-, 
tuo i'eunmtir.ino 50c., nuo strėnų štaiu* 
dėjimo 50c., kadugių uogų svaras 25c. 
Visokios ŽoW yra pakbuuose ’sū lietu* 
vištaiis nurodymais kaip anuos vartoti, 
žolių ktitnlogų siunčiame ui ifl centų. 
Maldų knyga, ‘"Aukso Altoi-eUsy Tilžės, 
spaudimo, prastu apdaru 75c.t skurlnlu 

’lkšd,. Cėluioido apdaru $L60į. uVnInū 
kelis," skaros apdaru ^antlčkos 
fi.riO; j&yvOnlaiRs šventųjų, apdaryta. 
FT.OO.

Vaistai nuo kosulio ir Astlunos f tM 
ui . ui prlslutirtų rOtaiojtmė
10c. Tlriaus aut klejęvleno $LO0 vertis, 
Reikalaujame agentų “tįsos® apygardo

- nmmi

Slzk Mlelnlklenė, pirmininke,
44 Cedar S t, Hartford, OonB. 

C. Lablckleiiė, vlce-pirmininkė,
&0 Sheldon Street, Hartford, Ooutt, * 

P. Labicklenė, Iždininke,
44 MadlsonASt, Hartford, OooX 

Marijono KatkauBkaltė, fin.raitininku
16 Atlantic St,, Hartford, OonA. 

R. Punctelonė, prot raStlnlnM, 
' 19 'VVakott 8t., Hartford, Oonn,

WI(w draugijos Bualrlnklmal būna tat 
antra nedėldlėnj kiekvieno mėneeta - 
bainytlnej® aaieja.

įjiAĮTjJ
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