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r TELŠIAI, Gruodžio 2 d. vie
tos Liet. Katalikų Moterų 
Dr-ja švente penjunetines savo 
sukaktuves. ' " ,

OriteHNi Aitertte Stengi

p niBBiKimi
.......... ĮĮtrifrĄ «*■ mri

CTARNINKAIS. KETVERGAIg M 
l ■ . BDRĄTOMIB. _MMĮ*bmb «
f Ulnib«4y iMttuM *«•>«.

DARBININKAS
' l(H Bfoiuluay, Boatonžl, Kkhl 
[ Tel. Swti

L * v
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UMtal tari mprtei, taM 
I ir ptM»ventfaaM dėl kataS* 
A ką ųtaiido* «mtiprinimo bu* » 

temis Dievui ir pačiai Balny- 
7 k teontois naudingesnis, 

a*qa bažnytinių indų ir
- net segu bažnytines apeito*.

kol to nesupras visi katalikai, Mes 
jMgataie tikltis sulaukti spaudos 

,te* atatiktų Katalikų Bažnyčios 
' rimtybei .ir pajėgoms. Žmonių 

vadai, pirmiausia gi kunigai, ta
ri skaityti tai tavų didžiausiu nž- 

■ davinM.
Vyskupai KHan.

KOOPERATYVIS
‘ GARADŽIUS.

BKOOKLyN.k S- — MMi 
‘ kooperatoriai stojo - garadžhj 

U bizniu. 24 kooperatoriai sudF 
jp$20,009 ir įsteigė The Coope- 

įrątiva Garage.
’ * A ’ ,

NEPRITARĖ.
■ ■ ■—— t

MTASUINGTON. —
kos Darbo* Federacijos sekreto- 

įf; ’rius Moriison pasiuntė Meksi
ku prezidentui Obregonui tele
gramą, kurioj sako, kad Ame
rikosdarbininkuose nėra nei 
jokio pritarimo dabartiniam 
Meksiko maištui. Morrisonusž- 

>> tikrino Obregoną, kad sukile- 
^7 lUi negaus jokios paramos nuo 
t -./Snerikos darbininkų. ’

0 •

KETVIRTADIENIS^ SAUSIU 1

1
Arneri-

KIEK ATSĖJO.

TOASHINGTON. — Aineri- 
įz kos valdžiai valdymas geležin- 

į, keliu karo metu atsėjo $1,696.- 
'000,000. •,.

SUTAUPĖ 580,000.

l^s, iii - st 
Producers’ 

rtnmission Asta

?
a

RAUDONDVARIS: UiabiŲ 
va labai įsivyrkvęs girtuoklia
vimas, pęŠtynS ta visi kiti blo
gi darbai. Dabar ' energingai 
milicijai pasidarbavus, viskas 
ima aprimti.

Iš OKUPUOTOS LIETUVOS. 
t (Eltos pranešimai) r

VILNIUI NEU’L Kišasi į re-, 
dataiJot paslaptį. Lietuvių 1 ai- 
kraščio “Lietuvos RytaF* ne- 
daktare leidėja buvo pąšanlęta 
polit. policijos valdybom kur 
ją nųodugniauriai iŠkvotę pa- 
reikalavo pasaky ti, kas laik
rašty dirba, kitaip sakantį len
kų, policiją panorėjo patirti 
-spaudos paslaptį. Įdomu, kad 
rusų “0cllrankaŽ, žinodama į- 
sivyravusios ■ paslapties neita 
čiamybę, nei nehandydavo no- 
Mes kisti kur nereikia-1 
■. §ią progą reikia prtnnnti} 
kad ne kur kitur, kaip Vilniuj 
panorėjus įvesti mokesems ir 
pubMefštteB, kaipo laisvosios 
profesijos, žmonėms to laiko 
lenkų yilniškiąi laikraščiai, 
pradedantt:i Razeta.' WflėnBkaV 
Ir baigiant ^Dzįeri Wilenski,’ r 
buvo pavarę smarkių akciją 
prieš, priemones. > lamos - ati- 
dengtij spaudos paslaptis, ir

Ų, 'tas sumanymas- žhtgb. Tačiau 
lenkų policija to neatsimenan
ti, juo labiau, kad Čia norima 
patirsi tie|nvių aptete pašiau Rarvis. ‘ 

fu -- - — <■, J- _•* -------:—rt-T — . »|. U IĮ ĮfcĮ. lt.. . -
X * "* - ** ** **_ # kr ■ — ’ - * •, ■ - ,l ■
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LŪND0N. — Anglijoj nau
jai išrinktas parlamentas susi* 
, rinko.’ Prie Jos progos Darbo 
Partija buvo surengusi prakal
tas. Kalbėjo darbininkų va
das McDonąld. Be luto ko jis

■ - >riausyb& yra visiškai
“Atsidaro, naujas pasaulis.

Mes esame prie valdžios slenks
čio. Bėgyje keletos sekamų 
.dienų mes galime būti pašauk
ti užimti ofisą. Mes neatsisa
kysi meo tą padaryti.

• • Mes nesiveržiamė prie val
džios vairo, nes mes einame Į 
šubankrutijusį dvarą. Bet 
mes to neatbojamo, nes mes ne
vengiame atsakomybės, kuri 
seka mūsų partijos evoliuciją. ” 

i

Toliau jis sakė,, kad ‘Darbo 
Partija eitų valdžion ne gene- 
ralį rinkimą rengti, bet gerą 
darbą dirbtu , Sakė,' kad - jei 
kapitalas ims bėgti iš Anglijos 
tai ne dėlto, kad Darbo' Parti
ja jį pabaidys, bet kad bailūs 
biznieriai pasibaidysi /

- tikslas,v šakė :McDta
nald,-t(yra panaikinti kliūtis, 
kurios neleidžia Europai ir vi
sam. pasauliui įstoti ’p vėžes. 
Mano ir mano draugų užduotis 
yra sumobilizuoti vyrūs ir mo
teris geros valius ir gero išma
nymo ir pirmutinė pareiga yra. 
įkurti taiką ir tverti taikos są
lygas.” • ‘ .

KIEK BALSUOTOJŲ
KEW YORK. -- Užsiregis- 

travusių balsuotojų. Ney Yor
ko mieste yra 1,023,904. • 32 
nuoš. balsuotojų yra moterys.

Ą

Po seną- 
? ku- 
iinėjoy 
Ruši- 

Borah. 
( 'Rusiįos 

bet sakė; tad taibuv rrevoliu- 
rijos laitas. Dabar, e sąkitaip/ 
Jis nurodą kad vištiMreikęį 
Rusijos dabartinę ypiausybę 
pripažinti. Sakė, Jot prW®k 
nimas nėra užgyritaį j^poli- 
tikos. 6 pripažinji|as- būtų 
naudonHyAmerikaLtaRusijri. 
ir Europai.' * /’ t .

Užsienio reūmkj tafcšija ne-; 
trukus turės susirinldĮhą, kur 
visapusiškai tas- dalytas- tas 
^svarstytas.!;., j

AVASWGr 
tęriaus Lodgę 
rtaj ta kongrese p 
’ cad negalima pripaž 
jos, kalbėjo senatori 
Jisai pripažino/ k 
vaidžiaperėjo ribas

- r  • - <

: KAZLŲ RŪDA. Prieš kelis 
metus čia susidarė parapija, 
kuri neturi bažnyčios fr pamal
tas atliekamos buvusiame be
laisvių stovyklos lentų trobesy. 
Susidarė įr parapijos choras, 
kuris dar labai blogai gieda.-

-
' ŠIAULIAI. Vi^s šaųliųrir 
miesto valdybos iniciatyva čia 
pradėta rūpintis pastatyti S, 
Daukantu^, paminklą,.

. Dar prieš Kalėdų Šventes 
gianlmos ketinama išleisti be- 
party vis savaitinis visuomenės, 
mokslo įy literatūros laikraš
tis “Šaulienų naujienos. ■’ Lei
dėjas redaktorius būsiąs P. S.4 J , ■

,!^***^*■ ■ J 4*ra

•BABVILIŠKIS. Lapkričio 
24 d. čia įvyko protesto demon-, 
straciją deĮ Švenčionių, gimna
zijos uždarymo, kur priimta 
rezoliucija: t 
i. <„ - . ?
i 1) prašyti Lietuvos valdžios 
■rasti priemonių, kad 'Švenčio
nių gimnazija būtų atidaryta;
2) jei tatai nebūtų padaryta -— 
uždaryti. Lietuvoj 'lenkų gim
naziją ir neleisti lenkams ati
daryti daugiau savo mokyklų;
3) dėti visų pastangų vilnie
čius išvaduoti lenkų vergu
vės. ■-•■.■

KVIEČIAI. ' Yra sakoma: 
“kądaugiau girdėsi iš Kviečių; 
jei pe gaisrą ar vagystę.” šią 
vasarą sudegė pusė kaimo, o 
gruodžio 5 d., ūkaKriukštos 
jaū ja(klo jimas) su javais ir pa
dargais. \ Gaisro' priežastis ne
žinoma* ; '

. Dąr vokiečių laikais į Čia iŠ. 
kitų valsčių atvažiuodavo\vog- 
?tą daiktų Ieškoti ir juos rasdfe 
vo. Nėra- tokio daikto, kurio' 
Čia nepavogtą, n sugautitako 
neMigaiina- Jej. ta žino kas ką 

tai tyli, nes kijo kerėta G 
kiek tokių keršfųtįvyko: kam 
langus išdaužė, /kam ^yvutias' 
nužtidė ta kitokios žalos pada
rė — nesuskaitysi v D | vien
sėdžius ritirstytis niekas kalbi
namas ir klausytis nenori < ;

. * 1 nO"**" ■■■",e-y ,,ni^~ -r.

KĖDAINIAI. Gruodžio 9 d. 
gimnazijos salėj buvo suruoš
tas vakaras pirmo už Lietuvos 
Nepriklausomybę žuvusiam ka
rio — p. Lukšio paminklo nau
dai. Karių Mėg. Kuopelė su* 
vaidino /‘Consilium facnttatis’ 
ir “Kuprotas Oželis.” ' 

Kėdainiečiai ketina statytis* 
RIETAVAS. Miestelis atgu sau teatro rūmus. Kad tas jų 

ja. Šiais metais išgriūta viena noras Beatšaltų, geistina, kad 
gatvė, pastatytai durą til-ir valstybinė drama, gastro
les, padirbti ir pataisyti lentų bundama provincijoj, - Kodai- 
šaligatviai, visą miestelį sausa nių neužmirštų. nes Mėmethu-

‘ ąstatyta keletą vo užmiršusi.
(“Lfchira”) '

KAUNDKRONIKA,

Užsidegė. 14-XXL23,i9. va- 
landą Tibnanso dirbtuvėj iš 
Omtiaultio išsiveržusi' 'įejma. 
uždegė stogą, -tat Juojaustavo 
užgesinta, nuostolių: nepądnTy • 
ta. ’ ’ ' / \

-Ų^nmodi ja til4-KK-23r 
valandą Klaipėdos krašto Mar- 
tinavūtas Frjdrikąs gyv. Šme> . 
lid g, Nn % dėl nežinomos prie- 
Žasties užstiuocbjo, tat tno-r , 
jaus tapo nugąbentas Kauno 
miesto ligoninėn. Išaiškmtaui 
nurinuodijimo. priežasties ve 
damas tardymas. . /

Sulaikyti Pranevičius - Sta- i 
sys, Karpavičius Jonas, Bobe- 
tinskas Vladas, Loškevičius A- 
leksandras ir Liudvinavičiiia yi 
Jonas;kaltinami'pavogimępil. !į 
Sirodskio J Voldemaro gyvi- 
Gaisrininkų, g. 12 Nr. 20 balan- 
džių (karvelių), kurie po tar• ti 
dymo patalpinti liauno suridų- ti 
.jų dariau kalėjimai!, o bylą per’ -1 
dąota IV nuovados Teismo 7‘ 
Tardytojui.

> Taip pat sulaikytas atvyta- 
sįs iš ‘Vilmaus žymus vagis *V: 
Eaidmanas Genoehas,* kuris pa-y 
vogė iš Komiso . taaiituv&gįį 
^^Tm^ainmtas” laikrodėlį 56^-ti

talpintas’ Katino sunkiųjų dar
bų talėjiman, o byla perduota 
II nuovados Teismo Tardyto-. 
M . . / .. . ;

Statistiniais daviniais, per' 
pirmuosius š. m. mėnesius y$G, 
dybų skaičius Lietuvoje siekė : 
10,637.. Per ttto& pačius 1922 
metiį menesius buvo 11,069' vtA 
dyboS; . •, i įl

: Rozenbliumas . Abrpinąs
gyv. Aleksotu Mintauskip g. 37 
Nr.,. pranešė; iš jo buto, pa- ' 
vogta 3,003 litų, kame įtarė sa* 
yo tarnaitę Juodsnukytę Mari
joną, kuri pasislėpei jai suras- 
ti priimti atatinkami žygiai, J 
vedamas tardymas. , f]

Išėjo iš spaudos tauta 
kalba Ieid}ž!iamo,mėnesinio Žur-. a 
nalo “Baltijski Abnanaėh 1 Nr.i 
Jis bus platkteta visose Pa- įj 
baltijos valstjįėge, Rusgoj^ ,0e- 
koriovakijoj ir Vakaių Euro
pos valstybėse. žhirnafe įdėta į 
daug yeritai ir lietuvių rašy^S 
H?- ’ ,. ,...
. Lietuvos rusų , demokratei 

Šąjtagta^usirinMitaė pastai 
tė Misteriui A PtaniMukūJ 

■ tokių jsvėikinamąją ielet
’ Lietuvos rusų demokratinį 
sąjungos narių visuotinas su^i- *1 
ridktaas Juta ū^nėnyje svį i 
kiną Lietuvos respublikos taUf 
džią ir prašo 'priimti jų’ gi 
pagarbos reisluatnus jausĮata. į 

t Pasirašė:
+ $ > Seimo narys JėriteBiS

•_ Rusų demokratinės sąju 
susirinkimo pirmininkas

. I

DISKUSIJOS APIE RUSIJĄ. Ųž RUSIJOS m

amtščiąu minėta senatorius 
Lodgė turėjo kongrese prakaL; 
bą apie tai, kad Rusijos vy-

>4

si su visų šalin komunistinėmis 
pm^ jomis ir per jas bando re- 
vol&cijas kelti Todėl su to
kia valdžia negalima nemėgsti 
diplomatinių santikiip '

GAVO MAISTO.

• NEWTOm3-Gantažrnin 
iš Vokietijos, ■ kąd pirmutinis 
maisto siuntinys iš: Amerikos 
Vokietijos badaujantiems jau 
gautas. Tą .maistą pasiuntė 
tam tikras komitetas,. kurio 
pirmininku yra Maj. Gen. 
fenry T.' Alte? tavasis p&T&e-< 
tinis Amerikos okupacines 'ar
mijos Vokietijo j ‘

Išnešime sakoma, kad mak 
stas atėjo į Berliną pačiu laiku. 
Pranešama, pfem*
tėra dešimta dalis - prieštarom 
daugio. Ketvirtą miesto* gy- 
veųtijų dalis latidaiybės Užlai
koma. A- ’

Gen. Altai o komitetas dar
buojasi, kad surinkti $10,000,- 
000. • ■

.Livestock 
kuri veda 

bizni kooperatyvui būdu, su- 
^SytyUpe savO kostumeriams per 
®-:1923 m. $80,000. 1922 m. šutau- 
į jKęJ. ’

lįĄPė $40.00. Ta organizacija per- 
ari pardavė 11.000 vagonų gv- 
vų galvijų.
-i?/ , --------- -------------------------- : 

|; speigai.
■’ ' CH1CAGO. — Vidurines val- 

|;y stijas užpuolė dideli speigai.

B piimšiim
A ____

• . Lietuvių Darbininkų Koope- 
tatyvės Sąjungos Naujosios 
Anglijos apskr. pusmetinis ta- 
Važiavimas įvyks Sausio (Jan- 
įąry) 13 d., 1924 nt 1 vai. po 
pieta, Lietuvių Rymo Katali
kų Nekalto Prasidėjimo Panos 
Marijo’s parapijos bažnytinėj

H salėj; .432 YFįndsor St., Cam- 
|į| bridge^Mass- '

M. M. Kmnandulis, pirm.
O'

* A .. .

“DBRBININKa” 1924-TŲ KALENDORIUS.
* < • •*. •

atnaujino savo metinės pre
numeratas už “D. ” gruodžio 
ir sausio mėnesyje atnaujįs, 
duosime kolendorių dovanai. 
Apart kalendoriaus, sausio 
inėn. užsirašiusiems “Darbi
ninką” duosime dar tas pa
čias dovanas, kokias gavo už
sirašiusieji gruodžio, mėn*, 
1923, t, y. knygų iŠ mūšų ka
talogo už $1.50. •/

Agentams už kalendoriaus 
pardavinėjimą duokime 25% 
Kurie jų mano parduoti, lai 
atsišaukia į 1 ■

“DARBININKAS,”

& >■'
j|ri
a£ *

h > 
l

'

[•’

.t
. —Uždare laikraštį, Vyriam 
sybės komisaras pranešė raštu 
lailuraščio “žiemių Ojczysta” 
reddkeiai; kad savaitraštis 
Vilniaus apygardos . teismo 
sprendiniu, uždarytas ligi bylos 
išsprendimų. Už ką iškelta by-■ 
lą “5Ūemia,0j6zystaŪ\-  ̂raš
te? nepasakyta.

, . I t

Vos iškrapštė. . “Lietu
vos Rytai” rašo,1 kad kaimo B. 
mokyklon," * kur 'mokytojavo 
prieš tai. lietuvis mokytojas, 
paskutiniu laiku buvo atsiųstas 
lenkas mokytojas. Bet koks 
•**galilięjmjs** buvo x nustebk 
mus, kad nežiūrint skelbimų ir 
jo raginimų, nė vienas moki
nys neatėjo, O kai jis pats vai
kus pradčjo-rankioti, ypač įdo
mavusi mergaitėmis, tai- žmo
nės visi sugruzdo, pradėjo 
siuntinėti delegacijas šėn ten, 
ir galų gale žmonės SusRauke 
Vėl savo lietuvių mokytojo-.

į-
PRIGĖRĖ 

; 'viad,isp^S 
vas. jūroj ąpsivoše tai 
Žmonių ® 
beta.

r —

KIEK NUKALĖ
./ ' DEŠIMTUKŲ.

PKILADELPHIA, Pa. — 
Šio miesto pinigų liejimo dirb
tuvėj pereitais metais nulieta 
buvo 201,659,009 įvairią Pmėė-’ 
ių. .Jų vertė $52,094,980. De
šimtukų “atmušta 50,130,000.. 
Nekuomet per vienus' metus 
nebuvo nulieta tiek dešimtukų.

: ' ■*' > 
" 1 ~ i ■ ir ■- fe .

’ NAUJĄS.HOTELIS

CIIICAGO, III. Congress 
kotelis yra ikšiol svarbiausiu 
Chieagoš ta vienas svarbiausių 
Kotelių viso j Amerikoj; . Dabar: 
pienuojama naujas dar dides
nis kotelis, kurs atseiš ^SįOpOį- 
:090, Turės - 3jOOlk kambarių- 
Bus didžiulė salė konvenci
joms. v. -

■ .. . . . A ‘
SUŠALO FARMiRYS.

MANKATO, Minu.—Wliam 
Purdy, 50 m. amžiaus, gyveno 
savo fąimihkėj vienas. &imy- 
nai jį rądo siūboj sušalusį.-

LENKAI FRAKCIJOJ.
_J|I—■■!■■

Kadangi’ Francijoj žmoniiy 
skaičius mažėja, tai trūksta 
darbininkų. Trūkstančių dar
bininkų Franeija gauna iš Ita
lijos. bet daugiausia iš Lenki
jos. Dabar lenkų Francijoj 
yra 300,000 vien vyrų. Jie ten. 
įgija savo bažnyčias, mokyklas, 
kur užlaikoma lenkų kalba. 

-------, A_----- Lenkų kunigų Francijoj 'yra
J. V, ShtyAgfc,rtištimnkas4 dabar 45.

* • i * •
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000,01 Knnetųsenumo.' Esąs tai šaligatviai, vjsjj 
išnykusio slibiiu* dinowmro koja apeisi, ta

naujų namų.
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! VIEKŠNIAI. Važiuodamas 
ne vieškeliu, o lankomis, kurios 
dabar patvinusta, ūkininkas 
Ertenis nuspruko nuo tūtelių 
per mažą upeliuką ir prigėrė. 
Sako buvo neblaivas.

’ - ’ jr 1 - :
fc_-. i.uTi ,.A,. m.!,.. ■?' .r .

PLUNGĖ Vietosi jaunimas 
sudarė sporto kuopelę “Žalgi
ris.” /-f 7 A ’

ĮSTATYMŲ LIGA

ST. PAUta~Minn. — Adv. 
Jobu I. Levin savo prakalboj, 
viename kliube sakyto j, sakė, 
kad Amerike užėjo įstatymų 
leidimo’ liga Sako, * kad Ame- 
rike esą 28,0'00 įstatymo leidi
mo įstaigos, kurios kasmet iš
leidžią 200,000 su viršum nau
jų įstatymų. ‘ Rėmai kongrese 
buvę ineštar15,000 bilių. iš ku
rių 50,0 tapo Įstatymais.

į . _ ■ ■ I.......... .■ ■■-■- j 1 L

• IŠVIJO BANKININKĄ.

PARYŽIUS. — Francijos vi
durinį reikalų ministeris liepė 
Išvyti Holantbjos bankiniiiką 
Duyzen už tai,, kad jis garsiai 
kalbėjo apie Francijos franko’ 
puolimą. •

PRIGĖRĖ VONIOJ.

ST. LOUIS, Mo—Marcus F. 
Sperry, 39 na, amžiaus,", virino 
laikraščiu redaktorius, prigėrė 
VOnioj. ’ Gydytojai ištyrę Sakcį 
kad jis besirėdydamas apalpo 
ta smuko voniongalvą žemyn. *. _ - •

ŠALTAI PRIĖMĖ.
e... - ——. *

.ATĖNAI.-rDabartiniai Grai
kijos ponai,, išviję karalių, pa- 
išankė^enizelosą iŠ Paryžiaus 
ministerių kabinetui sudaryti. 
Venizėlos* atvyko, tat žmonės 
ji šaltai priėmė. '

.. .t. - , ■.,’ 

PARDAVĖ GINKLŲ.

WAS0INGTON,-Sw. Val- 
.366 B’wa.y, .&>. Bositni, Mass. Atij$ valdžia 'sutiko parduoti 

. ‘Ąfeksiko valdžiai. 5,000 Šautu- 

NEPAMIRŠKITE UŽSIRAŠYTI "DARBININKĄ" ffi lis otSus ^S’gii^dh1 
nimmicija te šuvartąti pa- 
smausamui kilusiu maišto. inaušinie

>• . - tr- - ’
' ‘ •

& “DarbininkoKalendorius 
bį 1^24 metams jatt gatavas.

Sekančią savaitę bus issimi- 
g. tinstąs L. D. X S- kuopoms,

Iniopų sekretoriains. L. Dr 
£$£ užsimokėjusieji nariai 

turi teisės reikalauti kalen- 
; "dorinus Ijas kuopos sekreto- 

rių, Kurie;sekretoriai kalen- 
i |y dorių negautų* tai lai pranę- 
;p, ia Centro raštinėn ir tūojaiis 

fetts pasiųsta. Neužsimokėję, 
nariai, lai pasiskubina užsl- 

į&hi»kSuir tuo jaus mes pasių- 
įiSjjme jo kalendorių kuopos 
C. raStininkui, ' \

Prenumeratoriams, kuriė 
jM-      —s-*'......
ti'
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RADO SKEVELDĄ.

į PARYŽIUS. Palei SieilL 
jos salą rasta " orlaivio! skeveL 
4as. pasirodo, kad'tai.šmotAs 
.Francijos žuvusioorlaivio Dix- 
mude. Po to skeveido ištyrimo 
pasirodė, tad - orlaikis turbūt 
sprogo perpūs* t

$5,000 DĖ KIAUŠINĮ.
NW YORK^- Kiaušiniai 

pakilo iki to, tad ulž vieną 
. kiaušinį reikalaujama $5,000. 
(Tikkkmšinis ne vištos ir nė. ki
tokio Šios gadynės t paukščio. 

- Tas kiaulinis atgabentas iš Af
rikos ir sąta^b ka^d esąs 10,- 
000,000 metų senumo.' Esąs tai

; ŽEĮAIELIS. Valsčiaus Tary
bą kai kurias savo sąmatos ptf- 
jzmijas, pa v, švietiAm ir kit. su- 
rpažiną per pušų jy tat ligi vie- 
po trečdalio prieš 1923 m.

Priežastissumažintas nuo 
žemės mokesnis. WASTIINGTON. - 

departmentas skelbia, 
gruodžio menesyje paštu į 
siėnį pasiųstą 500^00(1 
pinigui pasiuntė ateiviąil 
kiams Europon Šalyse-.,IŠ 
sirotta kad žmones 1 
ma naudotis paštu n 
si natinio
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Ino su Vatikanu ir pripažino katalikybei panašias teises, kurias
Q , 

» O

(TH1 WOBOB) t 1905 anti-katalikižkoji valdžia atėmė Rraneijos kataliku
ed every TUESDAY, THOTSDAY and SATOBDAY j tapytas, mokyklas ir viennolyaus. Dabartinė valdfiajiuiki- 

.   Į aokadnuoaavybes Mtaūinune«isek*k»talikybia nugalėti. Mad

JOOPH’S vensuatuat B. tt A880CUTI0N OriABOBk*taUi^ pįU^a’; Fr»nciJo«j»ldiu, auaitaiki- 

“SJgynfftrt M***~ Iii tart Jungtinėse Valstybėse.

iMcKon I bažnyčiose, visiškainepripsūinidami J9Q5m “Mrirmmo fetafe-

ŠUBSCRIPTION KATES: ~
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atafety- j pakenčiamus radikalus mjo* 
Įpėmisj į kurias^ žinoma M. 

ĮHfeto. tad laiįvaznaniš-' kapitalistai, netiki. Nenumano 
frimifen ir bsfecruto. į vargšai, kad tas svajones yra

Kovojtotą frferiftf fefetafta afeta moiah Žmonių tar-1 lengva įvykinti ir kad jas vyk- 
imi nuolat Bfe fef angimi* daug Wiltai femeaniuOBe Idant smunka žeme iš po kojų
riuMnataoM; vmč kataMiai iadatetntiiffi* dar maudžia. kapitalistą.

Šiaip ar taip, mūsų tėvai, 
ąą—ąą——ąąąąąiMb**»iam*mBTiff»TgĮmūkytojtu ir visi auklėtojai, 

• e 1 « y j | Į šiandien j au be jokios baimes

blftimOBlOS ICMIuOS ^lepinti jMMSbms kar-
kooperacijos pradus ir 

lįpratinti jas prie kooperatyvio 
lĮveikimo—be jokios baimes hū- 
l|ti kieno* įžvelgtais radikalizme. 

,...... ......—||Kooperacijęs radikalizmo šiam
O SI gja*fe*wąaaa****a*ą*®*s«Į dien dar nemato, nei mūsų ei-

Jano protetanjato. dtnri« njgaiyį6 - nei tapitafishj 
pwtwiaitoliiwMa^ap^feHęritu, tam koaperaeiM 
Šąutą ^^letarijto 4^otiuciją.įslęaįto visai nepavojinga, deL 
Dar keli metai atgal sorijaliz- to, kad ji nekelia kruvinos re- 
mo.apaštalai Rbijdj po sek-į^^os, neapašttouja prife- 
udngoa savo revoliucijos lūlipsrios,_________ ~
metais grieBti smaugti kpope. f Kaip gi auklėti jaunąją kafe 

^ečiaūrirtie^ų^no jaiĮtąkoopercijojeT
Marę, kaipamatė jos per didį _. . , , „ ' ’
gajrnnę, svarba ir nauda. K 3opiga augti vaitai koope- 
antroSTjusSstapitajistinės santiynoje. Danginta?

stasgesi

mais. Tečiauir m įvairiu § J»anWr Htij Mą ir buvo A- 
RtkValdBos fefebtari nusileis- 
ti bF suteikti kobperarijos judė- r1,10S 
j'imnį’ pflnų laisvę. Ką gi? jok' 
net Amerikos prezidentai

viens po 

ręjantikooperącija. Čia? žino- 
;fe% apsireiškia ne kas kita, 
kaip turčių trumparegyste. No- 
rėdami nulrieipti radikalių 
gaivalų dėmę nuo augštų mui- 
iifc gelžkotių tarifu ir monopo- 
Rų sauvales — į kooperacijos 
sritį, jie mano užbovyti sau ne-

- "- »■
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Įmų,” kuri^ panaikino jų teises. Kadangi bažnyčios priklausė 
4 valsčiams;7 tai kur pasitaikydavo netolerantiška jų valdyba, 

ten tankiai kunigus prašalindavo ir bažnyčias paversdavo į fe 
, feonbučluą ir kitokuuf įstaigas. Vienok Fapa Rijęs X tuomet

..4...ŽSAOjnenusigando ir nepripažmo tokio “atskirimo“ įstatymų, ku- 
[rifes užgrobiamą Bažnyčios nuoiavybė. ?

Dabar jau artinasi Francuos parlamento rinkimai. Dabar- 
tiųjamepariamentęTsutmisWokas (Bįoc N^op^^sudaro di- 

tf O FdMu^ir^dąvisųMastą. Besiartinto naujiems ririkffianfe 
| šis Blokas Mosi praMaąštk savo didžiumos, tad taksio pafe- 
|geririaMtalikams, kad jųhfesafeužtiltau^^^

. Amtaėattt almėtai, tai
protestuojant, pasiuntė ambasadorium Vatikapan p. C, Juanari 
(sk. Žosmar) , garsų valstybes vyrą ir narį Prancūzų Akademi
jos. R. Jonart dirbo ištvermingai ir galop įtikino Rapą Rijų 
XI priimti Bažnyčios “atskirimo” įstatymą su tūlomis patai
somis. ' - . - ' 1

, ** ‘ ■ * fe . •
Ėraricijos valdžia; sutiko galop sergėti, Vatikano^valdtių to

Francijds katalikų* Tom tikru valdžios dekretu buvusioji Baz- 
lqMto^jūyčife nttt^yybe atiruodtoa/keliOms7 re^onaiems korporafe-

nuo Romos Papos, . • •
* * - . ‘ ; ’ ’ * - * t . ’ -. . ■ ’

D taip niekais užsibaigė Francijos laisvamani jos žygis 
prieš katfeikyhę. Ar pastaroji kataHĄį pergale sukris mfįfV 
Tentuose didesnį rėtigijos vertinimų■—. dabar sunku būt pasa
kyti. Aišku bet-gj taij kad: . -f

į Laisvamanijos ir masonerijos paiegos Frakcijoje eina ma-

4- . " - - r ' ■ ’’
:w*’i-m • e im * m

JT* S

s

. N^rs kooperacijos judėjimas 
pilnai boikotudja dabartinę e- 
konominę. tvarkų ir tiesia pa- 
matus' naujai tvarkai, nors ji
sai yra radikalmgiaurias judė- 
>nas_pašaųl^^/rądtatogę^ 
nis net negu socįjaUzmd ir ko
munizmo jifeejįnmz, — tečiau, 
nuostabus dalykas! Koopem-

//■

-į

' 7 ■ ♦ 

JOS NAUDA.

(tisiunmpti iKtoysiM iriau- 
Ameirikpjė sų vienu čia gimusiu Naujosiom $0^08 intę- 

kuriąm teko ir Europos universite mokinties; ir pla- 
įtpąsaalmpamatyti, šviesus,. kiinas, pri/idealizmo

i, karštų kalbų sūkury patiekė man Btokį

©. **t> bus NAUDA Lietuvai, jęį Amerikos lįėtuvidi
čia užaugę, Lietuj nem^ jm 

įįi^vausi^^ dar xmddaw sukraus altinį, negudabar-
; ateHžai ...” . S ?. •’ --

man buvo lig-ir netikėtas. Vienok ban- 
tfeiUg-maž tąip'aiskintiės:

T&riamų naudų dalinau į materialę ir moralę. Sakiau, jei 
čia Rgus amžius- išsilaikytų ir riektų mokslo bei turtų, 

Wtiįrp^ atsirastų stambių, turtuolių ir kariu vidutinių id$a~ 
ų,‘ tai jų ardomis Lietuvar visuomet galėtų' parin^uė^ti, y- 

įĮ$nelaimių, katastrofų metais. Jų aukos labai pagelbėtų ne 
sgai Lietuvai kuttūroMkilti: savo univerritus, mažėjus, 

ĮįtrfeŠ 3? ūiūgintii lietuviai^amerikiečiai, jei kada pre-. 
s ar pramonėje įsigalėtų, tai išaugintų Lietuvos-Ameri- 

fprukybų bei ekonominius santikius, i| ko abiem pusėm bū- 
ibios naudos. d J 1

G morales naudos būtų dar .daugiau; noys ši smuikięms 
“ fe taferiai-usapciuopiama. . Maga* lietuvių tautai* i| tri- 

ų feE&žų apsuptai WgaIop^avariū/risupsėpasaųMQj^m- 
o ttirlti sąųužtarejų, savo mžūties ir kultūros atstovų, Fa- 

fe,: Lietuvai kovojant už savo nepriklausomybę ir už ViL 
, Amerikos lietuviai darė, ir daro šiokios-tokios įtakos į 

Ona valdžių ir neleidžia jai prieš Lietuvą nusistatyti, 
i& ledkų politines intrigas; šitoki0s moralės paramos 
ra visuomet bus reikalinga, riet ir tuomet, kai jos valdžia 

į$M Wų. ' •
> • \ '

V KULTŪRINĖ SINTEZĖ.

Suligromarietiškonuristatymo, paskelbto Lietuvoje ir cia, 
jfefefefegjfe Visoks ekskliuzivizmas, pažvalgų siaurumas. Vie-

*

tai, prieky įtapai’ priklausmtogi

pripažįsta, bent teorijoje.' Visi
nulenkia galvas pM jos .-prin-fWf^ y. .v ..
ripus. Fet daug prakilnūs i* pančioti7 varžančiais įštoife 
svarus yru tię principai, kad 
prieš juos galima būtų drąsiai 
ranką keltį. Ir tie, kurie dėl 
savo bizjnio atžvilgių nemegia 
.kooperacijos; tečiau neina su
Ją* į atrirų kovą, nes arba Jiė-[Hardbfe įr Coolidgį didžiųjų

. , viens po 
_.. _ _ ig. pasitikifkOam šaukia tautą labjau susi-
kapitalizmo- sistemos įvĮrtumu^ 
ir todėl nelemia kooperacijai 
jokios ateities. ’

JŠemau būta kitaip. Jrsofe- 
jalistai ar kapitalistinės val- 
džios išpradžių sutiko koopera
cijų labai neprietelingai. Soci- 
jalistai net neziglįūcį

' .

pijomeriais.

Tad ir mūsų kooperatorių 
dar neskaitlingas čia būrelis,, 
lai rūpinasi savo vaikučiams į- 
skiepinti ftboperacijos; pamylė
jimų: ištikimybę kooperatyVei 
krautuvei Ir draugijai, vieny
be? dvasių su kitais ko’opėrato- 
riais. Bus labai pravartu tėvų 
kčoperatdrių vaikams dalyvau . 
ti kooperatorių pasiliųksnmii- 
mėose, išvažiavimuose,, vaka
ruose. Idėjos draugingumo ir 
solidarumo lai ima daigus leis-

1

,i'.

F

* <v 
M m-

ir td^ngesnęso- 
ų 2) lietuviu Mu- ,

~ Wbę, kaip ibliiineHvarkjdno, neš tūsai dėsiūiš ^ili geriausiai užtikrinti 
3): idėjinė krifc^ioirių ^tv ir apginti individualę laisvę ir plėtotę. Teeinu 

pūkais dėl pasatdėžžūrds ir dėl prf- >. K. S., reikalauja, kad privatine nuosavybė feutų 
~ x J • apribota pagal to, kaip reikalauja augštesnieji prin-

~ cipai: lygybes? ‘įeismgumo ir brolybės, >
r * . * . ■- ' *

. h) morale ir intelektuale žmogaus ir tautos. w- 
įtybė ti^ri pirmenybę už asmens ar tautos materialius 
turtus? . : T ’ -

” <f „ *' *

vv, 03Š-*-S. skaito save* šaka pasaulinio kri
kščioniškos demokratijos judėjimo? su kurinopai ji 
so&darizuoja ir eina išviei ji laukia prasiplėeiant 
jfe®at judėjtani tarpe Amei&kos krikščionių darbiniu- 
jkų Įritu tautų prie kurių ir jį. savo pajėgas netruks 

- -( ’ -fr* ’ es ir
id^bo draugais Lietuvos krikščionis darbininkus, 
sū&įs^etūsiuos į Lietuvos Darbo Federacijų Fa- 
gabAus JikeBal^i^Čionių Darbininkų Intemacijou 
halffOhšlĘį ir pasiryžus prisidėti.

d> L. D. K. M skaito politinę dm’&mkiį akcijų 
būtinai .reikalinga, vykinimui savo socijaliii tikslų. 
^Ti rems, pastangas tų Amerikos darbininkų,^ kurių 
dirba įsteigimui Amerikoje politines darbdižmoMų 
partijos su konstruktyviais, o ne revoliucijiniais 
tikslais. Tokiai partijai susidarius, L. D. K. S. pa- 

r, ;rems tų partijų vĮsomis savo- pajėgomis. L. -D. X 
** ^Crims Lietuvos Darbo Federacijų i . ' -

' c> L: D. K. S. reųis darbininkų unijas, kurių 
pro^ama neprieštaraus L, D. K. S. pamatiniamųdes- 
Lnfems, ragins savu  ̂narius į jas dėtis, ir stengsis

f

l<*“ UT—į**'*’*^ *ir_ - .................T-r-,.T-*-WR w

a) L. D.- K. Si laikosi privatinės nuosavybes dės
nio, kurs turėtų likti pamatiniu dėšmu ateities su-

-.»f‘

r-darbininkiį -koya už naujų ger 
eijalę ir poHtimąž-ekonominę 
tos/kovą už laisvę ii”, neprikl 
taip ir ekonominę, T 
Kristaus priešini ’ 
artinimo Dievo Karalystes ant žemės. • ‘ •

< L. D. K. & nesitenkina tik žiūmpmu į Vita tas. 
kovas. Ji prie jų prisideda ir veikliai jose dalyvan- į 
ja? turėdama prieš akis ketvėriopų idealų:-sorijaB L 

j poJitimai-ekonomini,f tikybinį ir tautinį.
>* * ■ z ■ * \ . * ' ■ *

Bocijąfis idęaUs* Dfe)a^inė tvarka nteapribo- 
to kųpitalizmo'neg^i patenkinti katalikų darbinin
kų. Toji tvarka yra paremta neteisingumu,, nely- 
^bėmis ir skriaudomis. Kapifafiit nuolat bešifcon- 
■ ęentruoįto mažo žmonių skaičiaus rankosna,- au
ga turčių galybe? gobšumas ir bes^ėiškmas; drau- įjungti, 
ge su tuo didėja.milijonų darbo- žmonių vargai ir; 
•auga neparitmjkinimas. L. D; K. & sa/o socijalį i- 
dęalų mato tokioj tvarkoj; kurioje viri galėtą jauš- 
jtįes '.broliais ir bendradarbiais tendram .tikslui 
visų gerbūviui; kur- niekas neturėtų turtų per dauž
tai yra tiek, kad tie turtai virstų jam pavojumi ir 
apsuidtinimu, — bet kad kiekvienas .turėtų pakanka
mai gražiam ir pato^am'gyvtomm; Toje naujoje

' socįįalėje tvarkoje turėtų būti užtikrinta ir apsaęgo> 
ta asmens laisve ir individualybė?1 kurios pūnai pfe 
totei valstybe neturėtų statyti kliūčių.

Poktiniai-ekonoBnnis idealas. aukščiau ap
rašytas sorijalis idealas gėlėtų būtilexų^feiWkw&' 
mūs reikalinga nauja politiniai-ekonominė tvarka,

_ _ ____ ___ paremta amžinais-Dievo apreikštais dėsniais: visa-
‘wtett’’pŽ;»AW Ktaa-triMS- ž»o»iiį& tntatnftbfe i itaMknfi&a mm-

ekonominiai politinis- idealas tai viso pasaulio ——
darbo žmonių broliškas susivienijimas ekonomijos 
reikalais; nauja ekonomine sąjunga, koope
racijos pamatais sukurta; .Rfefeote, praMM^s it 
prekybos parlamentas, kuri sudarytų atstovai lais
vų tautų, susidėjusių į ^vienytas pasaulio VafetL 
jas. L.. Lt K' & trokšta? kad’ Siiv. Am. Hafetijos 
vadovautų idealo siekimę. ’ , .
/ D. feK.<-tifcybijas^ A ___
tai visiška vienybe ir barmomja tarp žmėn|ų valos; ypač ruoštiem svarbiausioĄ,koopeincijos rūšies 
ir darbų-.—ir Sutvertojo; Maitas vhfe^fearib su’1 ‘ ‘ ‘ ~. » *».
Kristumi Eukaririijoje* tai tikėjimo ir mėta vĮeš- 
patarimas žmonių širdyse; tai Kristaus Bažnyčios 
laisve-ir lderiejimas; tai pagaliaus,’ pamiriSies?. su* 
si vienijama amžiams sutvėrimų su ^utvėi'ejubūyima- 
me gyvenime. • ,

Tautiafe idealas. Lietuvos demokratine respub
lika, pasiekusi savo ’ 
kinus! savo galyje ramybę, žmogaus ir piliečio tei-

* * > - . ■ .. » * '-. — ..

L. D. K. S. Programas 
ir Konstitucija

i., d; k. s. programas ■ ■ ■ •

L KAS J1ES ESAMI? <

' \ Lietuvių ^arbininkųiKooperatyvė Supinga (pil
nas vardas: Am. Liet. R. K. By. Juožapo Darbininkų 
Kooperatyve Sąjunga} buvo sumanyta ir inlqirtii lie
tuvių darbininkų pavasarį 1915-tų metų. Jų pagim
dė dvasinis ir materijalis lįetuvrų darbininkų var
gas ir skuitias, su kimuo'pasiryžta eiti į kovų Iš 
vienos pusės baisus darbimnkų išnaudojimas ir viso 

‘jų gyvenimo slėgimas iš pusės kapitajistmės siste
mos,, iš antros gi puses įsigalėjimas ir siautimas lie
tuvių išeivių tarpe įvairios rūšies bedievių ir sęcija- 
listų, kas dar lab jau didino vargų ir suirutę — tos j
tai hwo svarbiausios priežastys L- &• K. -Sk atsfea- 
dimo. Li D. K. S. — tai idėjinis judėjimas? priėmęs 
formų Amerikos Lietuviij Katalikų darfcninkų idėji
nės organizacijos., L- Įh K. $. — fui darbininką; or- ( 
gamzacija? pasiryžus^ darbuoti.es tabmĮnkų'reSka- 
lams ir gerbūviui, kaip dvasiniam, taip p: materi- 
jaliam Ji yra dalis pasaulio krikščionių darbininkų, 
einančių išvien tam, kad “viską, atnaujinti Kristu
je, r ’ kad ateities sočijalę tvarkų nustatyti pagal Kris
taus; mokslo dėsnių. Jos didžiausis ’tTošldmas: .pa
saulio krikščionių darbininkų vienybė. ’ jos obalsis: 
-riiauja^tvarkaKristuje,” ‘ “
: Įgos ant žemes: ’? Yra tai koop&ratyve lietuvių dar- ■. 

' bininkij.orgamzaėija, sudaranti dalį ir šakų Tarp- 
tautinio Kooperatorių Susivienijimo. L. D. K. B. y- 
ra įsitikinusi, kad kooperacijos judėjunaų ^einantis 
Ročdelio taisyklių nurodymais, sėkmingiausiai vy
kina Kristaus mokslų sočijaliai ekonominiame gyve
nime; įr todėl L. D. K. & dės visų pastangai, kad iš
plėtus m sustiprinus Imoperatyvį judėjimų lietuvių 
darbininkų tarpe? Yra tai lietuvių darbininkų or
ganizacija. Todėl jai rūpės lietuvių tautos reikalai^ 
jos taisyė? demokratijos augimas ir gerbūvis,^—• y-

tai kataliką, darbininku organizacija; todėl jai ’iūpės, 
kad tikyba irkrikščioniškoji dorų klestėtųmarių dar
bininkų tarpe. Katalikybėj  ̂D D, fc. S. randawvo 
idealų išgauna sau inkvephno. L. D, K. S. nėra dar- 
bininkų .profesinė unija, nes ji jungia darbininkus 
įvairių profesinių unijų Ji nėra taippat politine 
partija, nes jos tikslai platesni už politines partijos 
tikslus. TeČiau ir darbininkų unijoms, ir jų pai;ti- 
jai X .U- K- & neša didelę nagęlba, Ws nrifenria 
darbininkus prie vienų ir prie kitų.
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|||įĮĮI jo peršamas sintetizmas, sulig kurio lietuvių kultūrai nieks 

.^sttfefenlį^gfea^^fehi). neprivalo būt svetima* vistiek kuo- 
^Įjįfeįr kut Žmonįjps meno ar mokslo buvo taį užkariauta. Augio* 
” ' kžų kultūriniame pasauly daug yrą to, skuomi Lietuva galėtų

3& * * ■ -
dkąj partekančių šviesiųjų lietuvių mesti*-

ir turėtų pirmaeilio tikslo būti jmągumBa grfeidimi t&p 
pąiHMtiįų* * auglo-saksų m Jjetuvių, • M Šitaip būtą, tai 
n feifefedume vdsosjgsresnės anglų Rtėratūros lietuvių 

|ę ir mūtų literatūros — anglų kalboje. Tuomet gal mes 
feicąr įgytumpraktingesnių gyvemmo irlaimessupratimų, 

gfeėtufee atsilyginti- tikslia ir galinga lietu- 
bri wįaimirig^ kūrybos ;kas monoto-

jjlt'lirdfeaį būtų bemaž* dovana.

fe KAS VYKINS ŠIĄ SINTW? ‘

P Mūsų liaudis svetimon kultūrom paėsta Vj&učiasi 
, įm^ausia' ji visai “ųesijauį*” td$sfeo: kalib- 

būrinių .darbų negalima iš M laukti.. , Oal intęli- 
?r Mfeta&L MC .ife nei visi.’ .Savo vietoje dirbąs 
^sMas, kunigas, advokatas atReia sau
Ą darbų. Bet jei-.jfe pfeigm atiiktl WW savo intT-fe’** *

įĮlfeo AMATP parejgas, tfe jis dar feta, tąų krūtine* sin- 
ytoja®, apie kurį čįą kalbu. ‘ Kultūros darbininkui, 

Pi dvasios gaivintojui reikia* galingesnio proto, gyvas- 
lirdies ir didesnio narižventiūioi negu iu turi vidutinis ad-

* , ksmigfe ar ’infeitieriris. / Mufei. tikresnis būdas 
lortijiuns ūgt^tii tėkš pakalbėti truputį vėliau.

‘ fe-’fe ~ ’A • ■ K. E
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tįirdvasįą. ‘ ' .
/ d) fe D. K. §. žiuri į koopėrarijos judėjimą .

(Rudelio principais. einanti)/ ‘ ka^e i naudingiau- 
sį ir praktiškiausį: darbininkij judėjimą* kurs jsek- 
jiringąi vykdina dėmokratiją ir;Iy$ybę} kelia 2mo- 
gaus vertybę ir kapitalistinę, sistemų evoliucijos ke
liu keiči a į bendradarMavinio sistemų, Užtat U D* 
:Kt S, ragins, savo narius steigti įvairių rūšių koope- 
įatyvusp^kaip antai: ąuvariojtat kredito; ūkio, ir

i 
VykinO: būtent gammino kooperąęijcfe.

< . -v *■ ■
e) ‘Politinė demokratija!.hedemokratijos indus

trijoje virsta tikplktu žaislų kapitalistp rankose ir

"ifenaita narine rūo&its ateičiai vykinti gyvenimą*

Mtavtaime, Ade ir y^S ingyti ^rijulio ««ta- 
fe ®£****®L^ fe \?2 Ivnmtart iv f-oAwtminmokslo savo darbo.šakose, kad

r.D. K. Š. ne& didelį paSSįjneTsja>; jwieku»i geAttvid, augėteeknftfine, taMte
-...ta • 1 ! fi visuvni n»t MA t įtini nuvvtdilili 4v*v4fmt

»*.

ti visam pasauliai pavyzdžiu laisvės, tvarkos ir de- 
mok ratingame.

Tą idealų siekdama L ,V K. 8; įtariate savo 
veikimui Šitokiai - - • ’ 1:

<■»

mferinsjpav^rgti. Todėl L. D K. S. ra-
'..J7..w * 1

pramoninę demokratijų; tuo'tikslu kilti ir abrisam* *
' ak* ■ - • ■ ** * • v * - __ > • . .. ..?*' ,1* , ? V

Mninm ir teoretimo mokrio savo darbo-šakose, tad
. fc ' » . K

J

pasaulio ^Ifečųp^. kad ateityje panaudojus savo ?

*
__ _ ___

patapus supratingais ir kompetentingais prtimonijoe 
pasaulio pįlfečkps. kad ateityje panaudojus =:~ ~
mokrių bakui *r Intaką’pačios pramones vedime ir 

ta ir kad tokiu būdu nežus savo svarbia
*
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Bti jų širdelėse dar jų jauny*#*

B’ Daug daumįaus čia gali nu- 
■ Veikti mokymą. Žinoma, anot 
Ęiv. Augustino,. niekai negali 
Kduoti fcitąm to ko pats neturi. 
E;/Tuigi ir mokytojas, arba mo- 
E^įytoja negales įskiepinti vui- 
Bfemis kooperacijos idealo, jeigu 
P jie patys maža turės-žinių a* 
t pie kooperacija.*) Bet žinių 
Bepakankamai turintieji, sugebės 
^ kooperacijos idėjų įpinti be-* 
|r veik į visus išguldoimis daly- 
fc; kusi ir į aritmetikų, ir į geo* 
r grali jų, ir istorijų ir ypač do- 
į ros mokslų — dekalogų iŠ- 
t guldant. ,Tečiau geriausias, 
S* nes praktiškas būdas jaunus 
F kooperatorius auklėti, tai pa- 
T dedant steigti ir vesti jaunųjų 
g kooperatyves draugijas. W- 

tys mažiukai vaikai,, .žinoma, 
nesugebėti) Jpkio praktiškų 
darbo1 toje srityje nuveikti. 
Tečiau vaikai 7-to ir 8-to sky
riaus mūsų pradedamų jų mo
kyklų ir ypacf mokiniai liigh. 
sehool’ių ir kolegijų tikrai ga- 
letij 'dr turėtų įsisteigti. it ves
ti savo kODperatyves draugijė
les. Viskas ten būtij mažame 
apeinyje. ^aži šėtrai (sakysi
me $1.00, kurį galima būtų da
limis įmokėti), mažas įstojimo 
mokesnis (5c. arba 10c.), ina- 

bizniui vieta (liuosa mokyk-. 
tos kertė, ar Spinta) , maža a- 
pyvarta, mažės išlaidos ir 1.1 
*Tečiau to viso mažumo nežiū
rint — galėtų tai būti tikrajeo- 
opęratyyė organizacija, nors ir 
miniaturoje, su pritaikymu vi
sų kooperacijos dėsnių: lygus 
visų balsas, apribuvimas skai
čiaus šėrij, vieno asmens val- 

jįį. domų, perviršio, (pelno) fau- 
'pymąs ir išskirstymas pagal iš
pirktų prekių, biznis už gata
vus pinigus, tvarkuinas, apy
skaitų ir kontrolės, kooperaty- 
vėsapšvietos"'sjdeidimas ir 1.1 
Jįkie Jaunuolių kooperaty
vai būtų tai jų pirma demokra-. 
ti jos mokykla ir pirmasis prak
tiškas auklėjimas kooperacijo
je. Žinoma, toksai darbas,

!><•»?”

rr»

e&-
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Btikalaifię., diM*«ttifcyto 
jų atsidėjimo, nes &U5p ar 
taip mokytojai turitų būti nuo
latiniais instruktoriais tame 
jaunuolių darbe. Nevaržyda
mi jų Mžvfeų jie tečiau turė
tų būti nuolatiniais to darbu ar 
niolais sargais . Bet tai būtų 
vienas iš gražiausių, naudin
giausių ir toliausia siekiančių 

: darbų* Jaunuoliai, pradėję 
varyti koopęratyvį hh*|, a* 
paišeliais, plunksnomis, popie- 
ra, vadovėliais, jšmokę tvar
kiai vesti/šaw Manių apysltfį- 
tas, netrukus išaugęjiereitų 
į suaugusių kooperatorių eiles 
ir naudingai austipriptų tų di
dėjimų, nea įstotų į jį jau pri
tyrę ir supTąntantieji dalykus. 
Maža to, mūsų jaunimų katalĮ- 
kiški auklėtojai! gedėtų grųzinti 
į gyvenimų viduramžių siektų 
ir jau žymiai pasiektu idealų 
— tal ym idealų , elipnominęs 
organizacijos, gaivinamos ti
kybos idealų ir broliškos mei
les Šiluma šildomos. Tečiau a- 
pie tai plačiau pakalbėsimeue- 
kamame straipsnelyje. ,

--‘■.t

**•*■*** - - - 
nmrtAttmttfiia.
NoHti pmpm teąnų vtidtrte- į 

ju«, jog vdnuĮ**: “Motinos šir- i 
dla,“ drama 4-iq aktų yra netih- f 
karnas mūsą scenai. Išvardytas 
grafiai, bet veikalo turinys blogas. 
Nuo pradžios iki galo, vien kai* 
barnu apie supuvusi pasileidusi 
žmonių gyvenimą; paskui persi- 
skyrimasBdivoraas,” desperaci
jos ir tt. Tokių “pliauSkalų“ do
ras žmogus nenori klausytis. Toks 
teatras vaidinti — itepcUfaikA
/‘IŽmintingam ir žodžio gana,“ 

Yra užtektinai gerų gražių, pa
mokinančių teatrų, jei vaidinate, 
vaidinkite gew> e ne žlamžtus. 
Nežiūrėkite j teatrų kaipo tik j 
draugijos garbę ir pelno davėjų, 
bet kaipo į gyvenimo patarėjų, do
rosir mokslo platintojų lengvu pa- 
vyzdingu būdu. Žiūrėkite kų vai-

, dinatei

T

*J Dėl įvairių Žinių ir, abolnat life- 
riltUi'OS apie kooperacijų reikia- kreip-

o

u,

Dėdi Jonu.

tavo 
ar kas jo
tai

nmtaMt atalrtnu «r- mm ifffK tuk 
jetMkta tM JMCtUMh 

•n ryUytojtu Ntetod ne- 
diok -mtate Imi daktaro patarimo.

)

■7
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■auta gydant ned4*n£fiM- v^UnurOM 
jusieji nuo netinkamo nmltbiteb IImH 
Ebo pradfijo geriu su Eagle Pienu. Jteg 
kurie gavo du syk (langiau svorio teK 
nermalial reikėtų. Jai tari by ĮraMĘ 
nuolvalg^, kad tavo valkai nėra jlrt tejH 
ko, pradėt duoti jtema kundien hmM 
rieng. gvleilas oras, attekiInai 
gari papročiai taipgi svarbas. VnikaįiH 
reik|a duoti Rggle Pleng du nyMiųS 
dlėng apart kita valgių. Atmit4k.dK 
čaukStu Eagle Pieno an ti^nl-čvortteiiį 
liundeliA šlaito vandens. KeneMii vaiF 
kai myli jį su ginger ule, vyuuogla 
vaisių sunka, ar šu Maužlnlu. Ji 
gi patogiu! gulima vartoti nekuriiteiK 
virtuose, valgiuose K-

Sltu9 $įraiii$niti& 7caa sdvaU^įjiį 
4kiglePleiin. ‘MokyklokviUKat kentė' afčiOiai, ^7

q|to±itetetoMatototohiiii

b-Ypatingai priftlardlt, 4kad vfel žindu
kai ir tankaus* butų Svarios, taip kad 
pilvas negaBta oMkrfMl.

Pnirirentnnt Kūdikiai maistų vartok 
toki pienų, karių suukus ir IlųoMs nuo 
bMdingu mikrobų. Eagle Braud Kop 
damnmtaa JKeta« yra saugu* maistas ir 
nykia sotu*

DSkingiausių iKMukmlų buvo nesenai

Čia Teikia daugiau negu pa
prasto diplomato gabumų, kad 
& tos keistos padėties-sekmin- 
gui1 išbridus.

Salmmsr, kad pradėjus lyti, 
čigonas uoliai šokinėja, kad ly
taus lašų išvengus. Kol lašai 
retai krinta, miklios čigono 
kojos gal sėkmingai nuo lytaus 
išsisuka, būt smarkiau lyjant 
vargiai begalima sausam išlik
ti Galų gale išeina, kad čigo
no šokinėjimas visgi netikslus. 
, Taigi, kaip pirmiau esu pa
sakęs, perdaug džiaugtis, iš p. 
Račkausko “katalįkystes” gja- 
Ii tik tas, kurs nori jį matyti

k

į

•4J

r

I

Į< *įj

t*’

UI

Dėdę Pilypui:-— - * ■ *

Spaudoje pasirodė žinių, kad
Račkauskas tirto kataliku. Ar 

t tamsta nesidžiaugi dėl tokio 
! rnibaus įvykio?

Žingeidus.
t?

Kų veiksi nesidžiaugęs, 
džiuugiuosi. Atsivertimas vis 
gi pliusas, .o pliusas net ir dve
jukę papuošia. Dvejukė su 
pliusu geresnė už-dvejukę su 
minusu. 4 Bet — dvejukė vis 
pasileka^ dvejuke; nes tasai 
pliusas jos esmes neperkėitė, li- 

. kos tik prie jos prikergtas, ar- 
ba, aiškiau kalbant, Račkaus-- . ,
kas tikrai-neatsivertė^. Nuąju ■ A v 
bažnyčion ir dar žada nueiti, ” 
tai ir viskas. DŽug čia džiaug
tis nėra ko, nebent ' tik : Rač
kausko priešai, kurie džiaugtū- 
si iš keblios padėties, kokion 
Račkauskas pakliuvo dėl -savo 
ff katalikybės?’

Nes-jis -atsirado terp trijų 
ugnių: Miėhelsono'. Londono 
klebono ir sandariečių. Šū Mi- 
ubelponu RačkauSkuilengvian-. 
šių,‘ nes tas jį, užatakkvd. Ata
kuotas turi gintis, čia lient jau 
rankos išrištos. Bet kaip elgtis 
su Londono .klebonu ir sanda- 
rieeiais? ■ ' '

Račkauskas su klebonu vis
gi gerokai flirtuoja.. Dėl jo pa
švenčia net savo laisvamaniškų 
nusistatymų ir įrodinėja, . kad 
\ eiti bažnyčion1 vis-gi naudinga: 
ten, girdi, galima bent pasil-_ 
sėti ir su žmonėmis susipažin
ti, Čia ejimo bažnyčion tikslas 
gan keistąi, išdėstytas? Apie to? 
kio tikslo tikslingumų tenka 
gerokai paabejoti. Londono 
klebonas vargiai pasidžiaugs 
dėl tokio naujojo “kataliko^ 
•uolumo. Prie to, žinoma, sa
vaime kyla ’ klausimas, „ kokių 

/ pozicijų užims laisvamaniai- 
tautminkai’ dėl tokio; jų ^ado 
nusistatymo^, •

* Aš gi bevelyčiau matyti jf 
tikrai atsivertusiu ir einančiu 
bažnyčion ne vien tik kad ten 
pasilsėjus & su žmonėms susi
pažinus. '' -

R. Račkauskui būtų naudint 
giau<u Dievu susipažinti-

" LDKS.Ėew‘Yorko ir New 
Jersey apskričio metinis šuva-' 
žaavimas įvyks sausio 20 d, 
j1024 m., 1-mųvai. pof pietiį, šv.' 

New Nork Avė., Newark, įL J. 
Brangus vienminčiai, kadan

gi Šis virsminėtas suyažiavi- 
baas, yra metinis, te bus’ ren
kama nauja apskričio valdyba, 
bus. daromi nauji pienai 1924- 
tiems metams, ir namo reikalai 
bus apkalbami. Tai-gi gerk- 
kuopų prašome prisiųsti atsto- 

• vų kodaugiausia su geriausiais 
sumanymais. Katros kuopos 
iŠ svarbios priežasties negalė
tumėte atstovų prisiųsti, tai 
nors raštiškai prisiųskfte savo 
sumanymus. Meldžiame nesi- 
vėluoti. wi-, v ' a

Ą • n. m “BirmV#. J*.' Ęyritfs, 

Rast. X. Męreika.
, . ■ IĮ- iiįį-r.... I -I -  ............................U.

■ \ .

REIKALINGAS jaunas vyras prie 
duonos kepimo lietuviu bekernėj. Bu*, 
tį pageidaujama kad butų Dlsfcį paty- 
tęs prie įoklo darbo, bet ir nepatyrę- ga
li atsisaukt!. Kurie vartoja svaiginau- 
Čius gčrymus, lai visai neatsiliepia. Su 
alga sulygsime, pradžioj 42000 savai- 
tčj. AtsiSauklt: 244 Lakeview Avenue, 
Loveli, Mass."' | (12)

,1 I*.... .!* j.Į^.Į. —

r . t jXLy X-IH2į v 81k ĮKj JjlCtilįy 8Vi
_j_ Jurgio 4f-3Qs svetainėje, ,180

Kūdikiai mė^a jl! ;
Jie net prašo daugiaaši 

Bet kuomet iie yr* labai iKori it &r n<š 
gali kąlbm, 'tuomet jtj' tįįįyi kalba, n* ; 
Kios—Ck kaip JT® uMėfeg*
diiaugamu. kuomet nmaaa painia bonką

. ' . .f m* B.V.F|tBta» 
Pattebatft jif pastangai- mnytf Str ak*‘~ 
nUtna viduriu palitKMuotejiu koki* tik 
kuo/net norą bars padaryta*. Ir. jfc yra 
kngviaujii*, vienok veftU paaakmuicUu- 
atari Motino*—jipr neKnofe. to *ma<unK>- 
jauiti melonumą. paiitUtKJlma ir ud»l- 

jei juk nenaudojate 1UMHxO, 
; kuomet krtdiki* puldavo neremto* auet- 
. aintu, piktu—tai yra. tikri tekiai viduriu 
uikižtejimo. Miegok Šiąnakt ramiai, nes ra 
austančiu, rytu kūdikis Vita bus linksmas, 
kai ViMiomet;. Baubimo atliks savo <tarb< 
Ir atliks gentį t

P.AD.RICHTERaca 
104-114 So. 4th St. BrboMyn. N.Y.
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NEPAAHRŠK^ KAD “DARBI- 
NINk/s ” YRA kOBERATYVEŠ

raturos apie Kooperacijų reikia- kreip- nD«AXTT(ZAnTTnc t 4tš'» A«nnxf’ ties į “Tbe Cooperattve League of ORGANIZACIJOS-IAIKBAsTIS'. 
Aįęiea” 167 W. mii Str. New York RĖMĖ < ŠĖMflĖ Jį
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ST11AIPSNIS 49.
'V * DIEGLIAI. -

Perūidelis skaičius motinų skaito 
dieglius “reikalingu piktu.” l'ui visai 
nėra priprastas dalykas, o dažnai gali 
imti .ženklu rimtos ligos. ■* 

•- Diegliam priežasčių galt būti daug, 
Gali bnti todėl, kad perstalga atvėsi
nai kūdikio valgi. Neprisilaikydama 
laiko penėjimui taipgi kiekio ir-gi guli 
būti priežastis.

Tinkamas maistas yra lobai svarbūs 
kūdikiui -gaunančiam dieglius. Netin
kamas penėjimas gali sukietinti vidu
riukus, kas savo keliu suteikia dieg
lius. : • ’ • •i

- <
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X'kŪDIKj<7''S

t|| MOTINI IR JŲ
KŪDIKIŲ SVEIKAI

KŪDIKIO sveikata 
' ir ūgis remiasi 

daugiausiai' ant val
gio, kurį jis* gauna. 
Kūdikis turi būti nu- 
praustas ir papenėtas ? * ' ><* * ‘ reguliariška. JėiZnega 
H žindyt kūdikio, tu
rėtumėt vaitot . r* 
Borden’M Ėaglė Rįenų

J 
i
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Sanoo Panzos kelionė pas hunigatkUį,/

S<mčo Panza apleidęs salųlar miestų, (apie 
kurį tikrų žinių jis nesirūpino gautįK įetiaw 
taip greitai kaip j6 asilo kojos galėjo nešti. Janr 
rūpė jo kųogreičiausia sueiti su savo poliu, SU ku- 
ritm dinugavimas jam buvo malonesnis; negu 
valdymas visų pasaulio salų. Keliavo apte pus* 
valandį ir išvydo tolumoje šešis elgetas su lazdo
mis. Tie elgetos pagal apsirėdymų išrodė syeiinv 
šaltais. Kai Sančo prie jų prijojo, tai elgetos 
kažka užgiedojo. Nors Sančo^ jų giedojimo ne? 
suprato, bet išėmęs iš savo maišo sūrį ir duonų 
pasiūlė jiems. Bet jie nepriėmė: o sušukof 4gnel- 
te/^'guelte,” kas holaudiškai reiškiu pinigai

Sančo Panza tarė: ' .
- “Ko jūs, geri žmones, norite?”

Vienas iŠ elgetų išsiėmė piniginę; ir parodė*^ 
tel pinigų nori. Sąuče pasakė, kad nei skatb 
3<d neturi it norėjo joti tomu.

Bet tuo tarpu tiėnas iŠ elgetų gerai pažiūrė
jęs į Banco sušuko ex-gūbeinatornu visaistipram 
tarno j kalimoj: z į . ■’

“Dėl Dięyp Šventojo, kų aš maįųūt Juk 
tai Banėo Pauzių; mano būvite kaimynas.”

f Sančo Panza iŠgites W vardu pavadintu 
nustebęs žiūrėjo. Elgeta tada tare i

**Ar tu neatsimeni savo miestuko krautuv- 
? ninko Bikoto?’- ? ‘

’ Baiičo Panza gerai, įsižiuręfes atsiminė savo 
bufusį kaimyną?

“Kaip tu Čia galėjai atsidurti, Sančo?” 
kimiai! Rikotas.

.■ “LLgiašgi
VML

“Kaip iš salos, kur gubematoriavai ? Kur
• Į į ta tavo sala?” - •

» • • ■ ■ - ■ _ -f

; uUž_pUsvalandžio kelionės nuo Čia/: atsake 
Sančo.- k— .

[ “Kaip tai atsake Rikotųs. “Juk salos y- 
ra jūrose.” . į
tomis Saneo turėjo gausius pietūs, kAir gausiai 
yynobuvou'*

X Šu apsvaiginta galva Sančo Panza Sėdo ant 
asilosavokelionėstęsti. ''

it.

Bet esrgubernaioriam laimei/tų dienų buvo 
išjojęsiš kunigaikščio dvaro Don Kyšotas ant 
Rozinanto maniebrų daryti. Ir jis atsidūrė apie 
tų griovį kur SanČo Bauža buvo įslinkęs. Don 
Kišotas, besitrankydamas netikėtai išgirdo it iš 
:po žemes riksmų. Pradėjęs ieškoti ir atrado sa
vo skydininkųbaisiausfoj bėdoj. /

Negalėdamas vienas ištraukti iš duobes sfcj 
vo skydinmko ir, asilo, Don Kasotas kuogrei- 
čiausia pasūšdo į kindgaikšeio dyą^^ .Ktini- 
Raikštis ir visi taneciai žinojo pavojngųvietų ir; 
sų^virvėmis pasdeidb .gelbėti gubernatoriaus.

.
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' KĖS ' ■
Borden’8 Eagle Pie- 
nas yra pirmaeilis kū- 
cfikių maistas, padary 
tas iš tyro karvės 

; >i«no ir cukraus. Jį 
rektettriiduoja gydy- 
tajai iš

\ gemnMb vfeiiodiimp* 
it lengvo suvirškini
mo savybių

Užtai, kad per virš - 
tris geUtkartes užau
gino daugiau kūdikių 
į stiprius m sveikus 

? vyrus ir moteris, ne*? ' 
gu tisf kiti kūdikių 
maistai kartu sudėti.
Jei Jūsų kūdikis ’mev 
miega nakčia, verkia, ~ 

5 it nerimauja, \

r Či&Bikata- paprašė -SanČo galėjo
klūmus ir išsikalbėti. Sančo sutiko ir abu apie - ■ -
kits kitų iŠšipassko jo. Pagalios su kitais elge-

Kada ėmė temti, tai Sančo Panza dar tolo- 
kai buvo nUorkunigaikšeio dvaro. Pamatęs, kad 
iki yakaro jis nenujos,-dvaran, jis pasuko į krū
mus pasiieškoti patogios vietos nakvynei. Bėjo- ■ 
damas tamsoje jis pajuto, kad asilasleidžiųsi pa-* 
kalnem Bandė pajukti atgal, bet pasirodė, kad 
to jau, pęrvėlm Asilas greit' nusileido pakai* 
nen. Didžioje tamsoje Sančo ėmė graibyti .vie
tų* Pasirodė,, kad jis gilioje duobėje ir-nėra 
jokios vilties išlipti. * -

“O varge> vargeli, kokia netikėta nelai
me,” ėmė aimanuoti ex-gubernatorius. ‘‘Kas 
gilėjo ,tikėti/ kad tas, kurs vakar gubemataria- 
vė, turėjo į po savo valdžia daug valdmiuku/ir 
tarnų, o šiandie bejėgis, .gyvas duobėje palaido
tas. K čtfa aš su savo asilu turėsiu badu numir-

Jo Rasite ragožių pastatęs stenėjo, o nieku 
k$U negalėjo prig^lbeti savo gaspatloriaųs aima: 
.tetauns* ‘ * K

Pagalios išaušo lyĄs. Kaip ant delno pa
sirodė nelaimes baisumas. Nei jokios vilties be 
pašalines pagelbės nebuvo išlipti iš duete. Pa- 
luatę^ kad jo asilas tebėra ragožių pastatęs,’ pri- 
gelbėjo jum atsistoti?* Pa^įs maišą,1 paU pus- 
lyčiavo ir dalinosi su asilu. Taip pasistiprinęs, 
jis sumanė išmėginti m >

Parėkavęs piuna

apleisti salų bė formulės rezignacijos. Vyrų bū
rys su virvėmis netruko ištraukti iš gtioyio eš- 
gubematorių ir j ė. asilų. ‘ .

Dargtibėntas dvaran e^ubematorius San- 
įčo Pauža šitokį raportų išdSe kunigaikščiui ir 
kunigaakštienei: •:
; A^Mano posiai, jūs paskyrete mane Barata- 
rijos salos gubernatoriumi. Nuogas as jon įžen- 
giau, nuogas jų apleidau. (Nei aš laimėjau, nei 
pralaimčjaiL Ar a| gerai gubematoriąyau, tai 

yra Įiūttiniukai Aš gvildenau ‘ neaiškius 
Mausimus, nągrinėjdit bylas ir tuo pat laikū al
kanų kaip vilkas., Naktį užpuolė neprieteliaijsa- 
la ir mes buvome pavojuje. Bet nuo daugelio 
girdėjau, kad sala išgelbėta. Aš salų-'aplėidau 
tokių, .kokia radau.; 4 Grįždamas namo tamsoje 
įkritau į duobę, iš kurios DeuKišotas sų jūsų vy- 
rųipageĮba  ̂ištraukė mane i,r mūno asilų. 'JBagu? 
b^iTiatoriavęs aštuoūias dienas aš patyriau, kad 
gubernatoryste. neverta, nei skatiko. Aš grįžtu 
prie savo pono Don Kišdto tarnystes.}?

Į To raporto klausė ir Don Kišotas. Jis vi- 
^ų jaika drebėjo ar Saiw/m?pasakys kokių nors, 
nesųmdnių. Kunigaikštis .apgailavo;, kad pasi- 
traukčiš gubernatorystes ir sakė, kad galėtų 
•dtioti valdyti kitųderitori jų,, kųringra tiek pavo
jų. Kunigaikštienė teipgi maloniai j ex-gubcr- 
natorių prakalbo ir liepė dabar jį gerai ullai- T.l * J
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7* t&š y<* ; 
jei kūdikisųeauga i 
svorį, gal pienas nėra 
jam tinkamas. Tokia
me atvejyje, Eagle 
Pienas, išris klausima, 
taip kaip tūkstantinis 
motinų, kurios nega
lėjo žiiidyt savo kūdi
kių*

IrKi'i ,l»it ri'~l II l ,1| Į Įinritf,
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jaitd, N. Y. kurios randasi v<»h per 

Smailes nuo Albany, N. Y„ prie 
^ny, X! Y, šios šalies Žtųo- Mtrių vietHai karai stačiai prive

ža. Lap. 1 d. 1923 m. tapo pradė
ti statyti milžiniški budinkal, kad 
padidinti vietines skerdyklas prie 
\Vėd Abuny/ N. Ik per vietinius 
didžiausius ir seniausius miHjome- 
rius, kbrie užima apie 1W skėriu 
žemės plota. Praeitais metais bu
vo renkami vardai vist} S. V, tur
tuolių, tai yra milijonierių, kad 
prisidėtų prie padarymo tikra pre
kybinio porto prie Albany, N, Y., 
nes ild šiol važinėjo tik pąsažkri- 
niai laivai tarfi Yorko, Alba- 
my ir Troy, Y* Hiidsonkj upe, 
kuria ląivai plaukia bus vietomis 
pagilinta, iškasta kad be kliūčių 
atplauktų laivai iš viso pasaulio, 
■tas darbas jau yra pradėtas, dau
giausiai prisided^ntt - mttęų ^uber- 
^natfirit^AL jSimthų jauLdu 'dįdę« 
Ii tiltai per Hudson upę yrą bai
giami statyti?*Kurie bus palengvi
nimu perkelti žmones per upę. Jau 
ir teip du didžiausi tiltai prie Al-’ 
bany per Hudson upę buvo, o da* 
baiųbus A rtiltai, Namų statymas 
tai yra Su didžiausiu < antpuoliu, 
kontraktoriai net nebešvenčia nc- 
deldieuių ir riet žiėmos gMj/beipa-

per ilgą laiką yra žinomas 
(K7W»itapilis Neų Yorko vąls- 
pilnas politikierių; i« kurių 

ingiiumi randasi advokatui, 
tjs, kaip ^mesniam^ taip

; aukštesniame teisme ; Čionai 
*ndaki daugybės valstybės ap- 

t« jgtaigų; Capitol of Neiv 
kratau* Education BuiMitig/ 

- valstijai atsieina daugiau 
)|uli po ^įO,Q0G,OOft:rkožnas, o mo- 
•Ayklų, tai jau tikrai turi žmogus 

pąbd$yii jas ižvariiyri, nors 
iš ąi^k^fesniųjų: Albąny High 

^ftheool, Albany "Mėdical College, 
Į^Ibany Collegė, Albany/Business 
M’oftegel Albany Law Collego ; iš 

priskaitoma: Nekalto 
įJ’rasMtėjimft Katedros Akademiją, 
ųBt Joneplt■Akademija,—Šv—Vln- 
beenta Akademija^ šv, Rozalijos 

jių. dar Įeitų pradinių 16 ka
talikiškų parapijų mokyklų, Mi.es- 
tąi priskaitoma apie X28 tufcstan- 

.Jius gyventojų. Apie švarumą ir 
^gražumų nereikia ir kabuti, visup 
^gražiausia tvarka, dieną ir naktį 

? viešpatauji; lietuviai jau yra prą- 
.dėję apsigyventi nuo 25 metų at- 
ųg&l, 'viri kiek ilgiau pagyvenę tu- Į sirodžiusj'jųjų darbų suturėti ne- 
yri savus-namus ir yra gerai pasi- 'r"^' »*.
Raikančių ir taupiai ir švariai gy- 
kąną, daugi ausiai paeina iš Jo&*a££ 
Knių.PAropijoš, milintįs dar lenkų 

ihą, su savo vaikais vos tik sun- 
■Ai tęgali susikalbėti, nes patįs

Ėnemokėdaini lenkiškai savo vaikus 
^nokina, lenkų kalbos, o vaikai 
iineka angliškai ir kaip besusikal- 

ės tikras. lietuvis nemokėdamas 
ų’ir-anglų kalbos?..- Jau 7 

Inetai kaip turi savo šv, Jurgio 
bažnyčią, kleboniją ir svetainę, 

i užlaikomą, nuo pradžioj 
pijOS jsisteigimo,^čionai pa- 

rpekmingai klebonauja kun. K. F. 
atkus,- turėdamas savo globoje 

Troy, N, Y, 
t, N, Y., Rensselaer, N. T„ Me- 

Manteille, N. Y., ŲudSon, N. Y., 
oisackie. N. Y. Visos tos 

i JMUttinėtOS, apielinkės lietuviai 
pfcpArČiai remia lietuvių bažnv- 
’Čią Albany, N. Y. Per paskuti- 
" nius dvejus metus šitas miestas la- 
įbai pradėjo plėsti savo’ milžinišką 
j pramonę. Jau metai laiko kaip 

£ Henry Ford paleido i darbą savo 
■\ milžiniškas . dirbtuves Green Is-

;p
|fcį£_ 4’.

i

valgi. Gera virėja gali gauti nuo 
$50.00 iki $60.00 j mėne*ų vietg 
gyventi ir vaiki K^ragi jauniems 
žmonėms rūkti nešvariose vietose solistai-Cs, 
visados. Šiais metais yra geriau
sia proga atvykti į Albany, N. Y. 
iki neužpildo svetimtaučiai. Jan 
gerokas skaičius lietuvių randasi 
Albany ir kurie yra, tie džiaugia- ■ 
si arba nuvažiavę į kitus miestus 
tuojans sugrista. Labai pšgėMaiy.- 
jami biznieriai; pirkti žemos, na-į 
mus, teipos-gi pardavinėti namus, 
reikalingas lietuvis daktaras, tu
rintis laisnes Nmv Yorko valstijos, 
gerą biznį. darytų aptlekorius- 
druggistas. Atvažiavę į Albany, 
ISK Y., paimkite Livingston Avė. 
streetkarį it tuomi važiuokite iki 
383 napio Livingston Avė. Čia ra
site pąčią lietuvių širdį, .

gali. Vietomis- girdėti žmonės ai
manuoja, kad darbo neturi.' Kaip 
girdėti, apie .’PhilądĄpM^. Fa., 
Chicago, ift.,. mainose, apie Pitts- 
ton, Pa., Willcęs Barre, Pa. ir ki
tur trūksta darbų. Visiems dar-; 
Hų netui'intiems patariu atvykti i 
Albany, N. Y. Nor.s 3,000 lietu
vių atvyktų, už 2 ar 3 dienų vjsi 
gautų darbus kas tik dirbti norėtų. 
Juk daugybė žmonių žino, kad Al- 
banv. X. Y. randasi didžiausiom 

1 . ■-

dirbtuvės Nem York Centrai gelž- 
: kelių kompanijos, tenai randasi 
darbų geležinių lietuviškiems kal
viams ir meistrams medinių, dirbi
nio vagonų ir pataisyme, malio-

* *g k. ' ' *" *

\Vate)>j riarns ir taip toliau. Be to prie sta-
tymo namų kas tik gali atkelti 
plaktuką ir kalti vhųs i sieną, ga
li gauti po $1.25 i valandą/ taipos- 
gi kasti pamatus! Net kontrakto- 
ri-ai teiraujas vietiuio klebono kad- 
gautų lietuvių į darbą, b merginį 
prie namų darbo baisiai stoka, net 
pasenusios moterys- palieka savu 
šeimyną namuose, mūsų lietuvėm ir 
lenkės, eina ant dienų dirbti.} na
mus ir gauna po $2.50 i dieną ir

4^
ųir dakvartetų, 

savo užduot is atNk'o kopuikianmai 
kaip vigas riioraa ts&p h- pavieniai 

nes vist buvo puikiai 
išlavinti p. E. šlapelio, nekarto net 
ir su dideliu pariiymSjimu, ūž tai 
jie i<av® nemažai nuo publikos ap
lodismentų, kaip M. Adomonienė, 
Ą Petronis. J. Strardaifė, Ririė- 
taitė, V. č’esna, V. Biržietis, K. 
Baranauskas ir A, -Jiuylelia.

Koma rtas taip visiems patiko, 
kad daugumas-sakė kad dar pir
mų syk matome ir girdime tokį 
kom-ertą šioje svetainėje, nes šit 
koncertas daug sužadins ypač iš 
jaunųjų Kaip girdėjau tai bent 
keli žada prisidėti prie choro. Kon- 

; gertas pavyko visais atžvilgiais, 
I Nors labai snigo, pustė ir šalo, bpt 
publikos nemažai atsilankė, nes vi- 

y Jdhaiietis.|ri\iš anksto žinojo kad neapąivils 
........... ....... lalėję. Po koncertai grieže urkes* 

mTmvm iltra ir buyo šokiai Bi v&įmfmi.
‘"r”1 •'*’ t, . ' } ūžsnrengimųšįopuikatiskon-

LDKS. 6-tos kuopos labansvar* i -l1 . .. ■-« .-. _T, _ T. « . Įeerto visi yra labai dėkingi p, K Ints'susirmKimaa įvyks nedetroKį^v^-^.——- v -- -  ----
13 4. ” Ko^pondfata.

1024. Valdyba labai pageidauja I .
ir prašo visų narių at rilankyti, nes i 
trumpoj ateity įvyks kuopos ren- . MAREFORB, 
giami vakarai, //kad užtikrinus L , -■,,,...
sėkmingo, darbo pradžią Šiais me-L. Malonu yra pranešti keletąs žo- 
tais, ’^riklaiiso nuo visų narių cla-1 dettiyiš\ katalikų, judėjimo pabai- 
lyVavimo. ( [goj praeitų metti tapo pranešta

Teip-gi visi užsimokėję savo jpayapijonams kad nupirkta mo- 
duokles gans veltui ĮU24ta. iralon- (Jtykla ir svetainė’ nuo airių šy.; 
dorių. O taip-gi ta tie, kurie dą-| Juozapo katedros .su visais .mo- 
bai‘ prisirašys arba^^ ^Barbminką” kykios taengimąių tik už 5O .tūks- 
užsirašys ■ apart kitų dovanų gaus kančių dolerių.. Tha žinoma, tapo 
ir kalendorių.” , ‘ [atsiekta per didelį• dari^ttaną, ta

LDKS 6-toskp. valdyba, rupesnį geri, klebono kun. & J.
• ; .,?*-■ Į Amboto. KataUkai Jabąi n.udžiit-

• • ; - - ĮgOj, bet nemanykite kad .Ši koloni-
LAWRENCE, MASS. . jja yra ltaosa nuo anti-katalikų, 

: Kalėctasčččii kaloilijps ka- i tf kitokii;.
felikai linksmai praleido, pim Pą-
KaMd® mtaj kunigus .atlankė TO-”®- Mat jie vis k?Stė katali- 
sveėiai kunigai, sielos gaujojai J’™8 f’?*’** ■*« ».
kun.' Urbonaviėius, 'tam. Mtoniai- PWWSm rtipsmu buvo sietai- 
tiS/ku».švagMys,tam..TuSkait>6, feo? valdymas. Kataldtei turi pa- 
kun. Kučas ' Avinėlio. S“* k<?loW. T»»-P
kė klebonas kSn. j*. A/VimMskkH Puniai - ėmėsi
vidurnaktyje 12 vai. Per tas šn>eižimo, griovmio darįio, bėgio- 
šias daugybė priėmė Avinėli »b P° stabas ^biuedami katah- 

širdyje. šv. Cecilijos choras
A-nd.-M. Daikūtas. (Baily)' giedojo .menes pnes taehon^.. Tas 

mišias labai gražiai,- nors phO- ^pavyko, tad parsitraukė biblin
is ir neturi savo tautiečio vargo- P8'116 »® sa«?Ą ®toT 
mininko, bet daugumas nariu su- ^taPkjieinSmi*lietuyio.atHo. 
įrarita kad ne dėl vado, bet Bet katalikai ;saW apsvarstė, sa- 
Dievo rieda ' ' č ’ : Įkor kas loja, teguLloja o meste

“Pailgoje" išteimai nesi- rim Matyti kultūros mų-.«.
baigia.' Nau.it! Jfetij dienbj biliys f “f0S *». *J»°?
jaunimo- susidedančio iš eltaristaj®8^turmeios^riaĮs.sayn. itdp, 

Isiuiday Sehopl Mokytoju. alto> * *<* ”
riaus dr-jos nariu su <. tam. Vir- f** ““«» Urėtais, skmdantos 
maustau ir 'tam. Juru &t dv^j.M*naW>mokyklai,taip.gipa
rūgta ėutėdo ir nupyškejo į “Pa-prisideda- savo .atsdanky- 
ang,.'” tau- 'turėjo skanins užkan- nn: ’ *** vak®61l«s .atn^am‘ 
džius koplyčios skiepe.. ViršminS-P'ie^ - ‘rap S*ant
ta “goodtime” suteikė gerintam.H MteK5 su!'™k:':
Virmausliis jaunimui už fc uolų »• Jono ta-.-ja me-
veitama h-paklusnumą. ttaiame susirinkime paaukavo dėl

Įteikia pažymėti kad šią metaJ* K,* bonajs 
Snnday School ved. tam.. Juro y4fc »*•?« »««■>»? TakaT«" Vl.sas 

• ra pasekmingiauU U mbsij pa- P«nas.paskirta tari paštam tiks-, 
rupija, turėjo.. Garbė visiems k„. bd Puikus pavyzdis-krtoms dnun 
rie pasišvenčia.' vpitaiohį atddėji-l^i0^ >. ■
me. Kuria Vaikučiakiieifta, ųelan- 
ko Sųnda-y,School, tai turbūt rie-

| kas kitas nekaltas kaių? jų* tėvai, 
L nes kunigai rąųina tėvus siųsti vata

kueiųs, kur jie liriklauso, bet ran
dasi tėvų kurie mano joų vaikams 
apie Dievą žinoti nereikia.

įšv,. Elzbietos dr-ja pereitam su- 
sirinkime išrinko pirm. O. D. Side- 
*rąvieiutę, kuri prilaiKe- Ariją ant. 
katalikiškų pamatų kada nezalež- 
puikyste atsirado 0 visos kitos pą- 
šėlpinės draugijos paliko vergės. 
Užrašų rast, p-nia L. Vencienė, 

į fui. rašt/ Bet, Vespuliutė; jauna . 
Buųday pchool n\bkytoja. • 

Darbai mūsų dirbtuvėse silpnai 
einą, nerą *ž|nios kada geriaus eis.

- ' A8a-
i ■■
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SIOUX CITY, I0WA.

t Benai laukiamas koncertas jvj< 
kų Nąhjų Metų vikaro -Kaz. 
par. svetainėje, kurį clavėiht Ce
cilijos choras po vadovyste gabaus 
muziko ta chorvedžio p; M šlape; 
lio. Koncertas buvo ilgas ta įdo? 
mus/ nes susidėjo net iŠ .28-nių

VIETINĖS ŽINIOS .
... —... ... .. ,

SANCO PANZA SCENOJ/

Don Kišoto čkuitytojams be
abejonės butanu žinoti, 1md
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STATO. SCENOJ LIETUVOS VYČIŲ 17-TA KUOPA
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Pradžia 7:30 vai. vakare.

Po Bažnytinėje Salėje .
PENKTOS GATVĖS,, f - SOUTH BOSTON, MASS;

tx ■ .• / ; --- •_ :

Tad-gi gerbiamieji (-osios) nepraleiskit progos, ^mmatyki- 
“Muy^tttsiasgėlės, kuriok pražydo.*’ VeikaBteyralkbaj įra* 

tifc ką ii Lietuvos parvežtas ir bus pirmu kartu South 
bn’e ^atomasscenoj.
Suvaidįs gabiausi aktoriaį (-ūs) r ku&e yra visiems gerai M- 
ir ne kartų jau yra atsižymėję savo gabumais. riVaidįs

P-Msi Mvir X Žukauskaitės, Si Motiejūnaite, M. Grilia- 
, ift Sadauskiuteo V. Mectoni& K Povilaitis^ V/ & Sa*

A ■

j. dalyvaus garsiausi Naujosios\A.nglijos solistai (-es) 
•tai: p-lšs M, ir O. Gribaitės, pdė A. Rauds^iinaite h St/ 
ra ii Ęrightona, p-le St MotiėJtnąHS ir vietos gerbiama« 

pinkas M. P. Karbauskas.
Taipogi bus ir daugiau ĮvairiųpamarginimyA tąd-gi lA“ 

Tisus kbskaitiingdausM atsilųnk^i, o m& t$t&r* m> 
^kad bftrit visi pilnai patenkinti;

DR. A. J. DORMAN
(GUMAUBKlS) 

DANTISTAS 
...........  . _ .,. . .h .

Tek Brockton 5112—-W.
(Kampas Broad Street)'

705 Malu St., Montello, Muk.

8T. CLAOL, PA. '

Pirm kiek laiko čionai &paigy-| 
vena gerb. kuu. McravinakiH, tai I 
labai darbštUH klebonas. Jo rtt-10 I

pempių parapijoH reikalai eina gan | 
aaaarkiai pirmyn taip, kad vok pa-Į 
gyvenlm kej< tą mf nesią jau atmo-1 Bostone Odouiai teatro (ant 
kčta ųžrilkta al|d|* nu<> Plrių buT|Boylston st Šalę Little Bldg.) 
virio Čionai kunigo Baltučio, per- nuo pereito panedelio pra^de- 
tariyta klehoniMir greitu laiku [jo .vmdbinw Sančo Paužos, 
manoma užbaigti šv. Kazimiero iParodoiųų Sančo Panzon gnber- 
parapijinę svetainę. Prie Umliiutoriavimas Barutarijoj. Vai- 
ųegalima užmiršti ir parapijonųu dinima? tęsis per 8 ^avalte$* 
kurie uavo klebono uoliai klauso ir i Vaidinama bus telpgi seredoj 
visus parapijos ir bažnyčios' reikad ir suimtoj po pietų, 
lūs romia, bet nevisi, yra ir thkiu, j 
'KsžaKCSS W“«» 

“Sri«»»iš”vajlina. ArtR^oy.’Į gpato^.n^taš, Oui-ley K- 
,t» ii- tokiu kurte, ir.-ta^y«oii oi- važiįivį j :nw Variai pastma- 
<m, - ir Wus tikėjimo pawtoą.pil4tyti M
«o,. bet pųn-nšiiis bažnyėMS rei-STOMWęį Bosfpno> dalyje 
kąlams (Jl)arlestown. ant
priežastis, bile tik'jtiei'eikėtiį iįuo- Į ^Įjįyan Šąnare steigti didžiu., 
ti doleri «.bažnyčios; Taipap-.J^auriftOories. 

: -HttkybSmMmsklėjoo-trefetaHir-pi-^a»a-^B®-s®^[ttaar^ 
nign. kartais gan swbiwns rei- sipriegjna Tai majoras C'nr- 
kajams, tad mMšQ goA k'<l'ro,la9jieyį kuriam jįtads projektas 
Omane sitteitgti per Kalėdas pa-;habai patMsa, iSvažiroo į S«r 
silinicsmiimno kakatblį pil. Borto.lį-miš pakreipti prieši
no svetainėj ir ^Svieto fi Mfaers- maayįw 
villė artistus-megūjus atvaidinti F 1 ’
veikalu s Porą, dienųprieš Katę- ‘ 
das ’suž&iotay.ikad piT, ^iikūnas ' ' . Ą. "f Ar
^tsakė. duoIU«Wff«,' t^iOikai-ė. . LĘO&Ž ftAKAUSKIERĖ. 
lis neįvyko, bet gėrb. .'klebonasį . /, ■fc-7TT*;-.
greitu laiku - pasirūpino /‘Lyrie” Į; ^ęmdžio 30 (į, 102o m. afei- 
teatro salę ir minėtas kpiicertaš t- su šiuo pasauliu ^LęosS
vyko Nauji} Alėtų vakare, Pirm l^hnuskiene, . palikdama #di- 
koncerto bažnyčioje buvo mišpa- Į dūlame nuliūdime ,.mane Ado- 
rai h* ^Įįuersville’s. ėhoras giedą- ĮmUr dukterį Joaną. 5 met. ir sii* 
:jo<miŠpąrus iš 4> balsų. Po Velionę
parų gėrb. klebonas palakė trum-ĮP^0’ Baleeriškių kaimo, 
pą • pamokslėlį, dėkojo Miners- Mte^marlų .parapijas, Lietuvoj 
viUiečiams už gražų .giedąji^J1^^^ taip-gi
Prie tam prisiminė, kad ir mumsj? broliai. Amerikoje vra vįe- 
i reikėtų* jų pavyzdį -- pasekti ir į- j 
steigti savo chorą. .Po mišpąmiį.
tuoj prasidėjo koncertas, kuris' su- y _ r. ,
sidejo išdrijų veikalų t/4 Girkalnįo bažnyčios So, Bbston

„/» jJ i Kalvarijos kapines. Laijotu- 
; ‘Kuprotas oželis. ” Prie tam bu-4^11^ užsiėmė gerai žindimas 
vo choro dainų, deklemąeijų, kyar-1^3* Sosioiiė^ lietuvių graborhis 
tetų, duetų,' monologų. Abelnaip ‘ Aktmevičius. Būva tai ne
tariant, programas-.buvo ganįvai-1iykilnnngos laidotu- 
rusm piiblilia turoj$ nemažai juo-r ®s’ Už suteilumą; gražaus pa
kų. Artistai savo užduotį^ attiko Itarnavimo a. a.JLeosei, reiškiu 
iiėblogai. Veikalų wGiikatoią liž-į^6^* Akun^vicinf didžiausią 
; gayėnės’ ’ pakrikštyjo tik kitu var-1 
du f-Švenčių užbaiga” ir nežinia 
del .ko neknrias veikalo dalis ap
leido'?; :'Z 'Z ',

Publikos'liu-vo prisirinkus pilna 
svetamė irvisiramiai užsiląįkė, iš- 742 8rth St, So. Boston, Mag^ 
skyrus jrieną gerai . įkąušusį žino-' / •
geli, -kuris keletą, kartų balsiai re- Į

™ ŠTAI U MUMS RAŠOS
' |> < Sergu Uia d metai ir niekas negęL

'------ ------- g,—j. ‘ 13. gelbėjo. Ua-vatt progą bandyti jušą
, ’ - į sutaisytą žollą No. 303, tai jos mau

.| labai gelbsti, čion prisiunėlu pinigų 
A. L. B. K. FWWAW0Š Į vėt ant Meno pakelio ^0.^03.
K. ANGLUOS APSKRIČIO Į sWson. Pa. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Pirm. — J. A.Kriviute, 1 — •
38 dįyler St.,. S. Lairi^neaį Mass.,

Raštininkas —-M M-Kamandulis,
20' Basoii St, Ifontėllą,

Iždininkas’ -t- J.Glineckis,
366 B^vray, So. Boston, Mass;
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J. RACDONELL,i.D.
> SkMUHS ral. t0pW»Wl*Mb

Į BM Broadwfty, •«. MImi

.’ . EOHirFM DANTC8T18 <

LDR. O. CASPER
, (KASPARAVIČIUS? 
DalMnal perkėla ofi»ą pu Na.

į <WB>oaway, So.
— ; Ofi*oVal<M»4o*} ’
Man lOlki 12:80 rytoir n«qIdW 

' Iki Š ir tmo 6 :80 Iki d v. valn j 
t OtiMa MidarytM NUbatoG VBkaraJi j

» v , r ir ūedėllpmlB. . - : i
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Inas brolis. • :
Laidotuvės buvo sausio 3 d., 

į bUzliytinėTiiis apeigomis iŠ 
T1--M______v» ..

Užgavėnės,”-“Tėte pakliuvo” į Į^^viarijoS halines. Laiiįotu-fi

f

■BsėMiunano' mylimoji Leose 
svetiniojė .žemelėje.

! .Nulindęs vyrąs ir vaikučiai
• ' ' ' RAKAUSKAI,

1
» Matų Sotith BartoM

DR. H. S .STONE

AKIŲ SPECIALISTAS
BW» W. BROAD WAY

VALANDOStNnofl r, 1H7 y rak

.1. ' I
f . Tel, So. Boston 4000 į P

i DR. J. G. LANDŽIUS i
om was j& 

CHIRURGAS. “
i 50IB»QADWAT, 

BOUTHBOSTON MAtt.
Į (Kaj^aa Ggt. ir Broadway| 
v£l4»D0Š; 0-lt. 2-4. 7--4J

✓

’d

■■V"
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PAIEŠKAUPARTNERIO,
kuris galėtą prisidėti su $1,000.(X). -
Krautuvė'yra. E. Federgl St., siuvinio, 
kitam gale čeveryką dirbtuvė. Prie ge- 

, ros gatvės- Agentūra namų pardavinė
jimo, ukli| ir lotiu . Atsišaukite: Pi 
BRĄžINSlUS, p. O. Slarket Streįt, ) 
Youngstbwn, Ohio. j (ik)—”—

■■ -^~T^ ~ —t ' -irrr- wnrT>wn m-jT|n ,■
į ' ♦ . ’ '

i Aš Vladislovas, Jurgio suniis, Kaspa
ras, Vilniaus kub., Traką pav,, Žaslių . 
VAtVlš Čiobiškiu mlestei,'} paleškau sa- . 
vo dėdės. Kasparo Martyno ii* tetos 
Marijonos, gyveno Chicagoj.'

Pusbroliu; Stanislovo ir Jono Soko- 
Iinsklą ir jokima su Antami Rama- 
nauską, gyv-Lawrencėj Mašk'

Teipogi dėdės Martyno- Makarevi- 
čiaus, gyv. New Yorke. O gal kas ir 
iš draugą atsiliept? '

Mano adresas: Vladivostok—'Pler- 
vaja RieCka, Vojiennoje šosseį d. 35, 
ky. 1* F. Jaeevlų (atiduoti VL'Knspn- 
rui). ■ ' -- .. . ■■

SaųMo 6 d. klebonas pranešė iš 
sakyklos kad vasario 20, 21 ir 23 
d. d: jvyks parapijos bazaraš arba 
forai ir pra^e visi} kas ką sumano 
ir išgali kad paaukuotų tam tiks
lui. Ko mažiaus daiktų reikės su
pirkti to bus geresnės pasekmės. 
Jau per 1Q: metų čia ėjo pasekmin
gas* sutartinas veikimas tarpČger
biamo klebono ir parapŲ$iųų£e- 
gynioja ir tolesiiiai' Taip-gi .rim
tas ir energijos pilnas yra vikaras 
kun. P. Mockus. '

ŽĮ£as aukščiaus prisiminta i-apie 
tuos griovikus tai mažmožis. Tas■; 
katalikams priduoda, daugiaus jk 
hergijos veikti

> .■

-v ■

Antinui/ Morrlsan,
■ 1 V ' '

F
Tokiu ir kitokią laišką gauname šim

tus kad žmonės gėriau pasfganėdina šit 
žolėmis, negu su specialistais^ Mes už
laikome virš 600 riišiij žolių jr sutaiso.-, 
menuo Visokiu ligą. Atsiųsk 10c. o 
gausi žollą katalogą. Reikalaujanie it- 
gentą visėše apygardose.

Musą žales yra grynai notariškos su 
. ietuviškius! ir anglislials nurodymais:

M. ZUKAITI8,
44® Hudson AVb- Rochestar, N. T

įk P. IfiNOERS B| 
t ĖIumbing, Heating and Gaš i į' . Fitting ‘ B
| Visi užsakymai Išplidoinl greitai iy x 
^prieinama kaina. • ®

» Meėting Sausa iftūl, ĮhrcHteter ® 
į Tel. Dor. 33G4. Bes. Granttė 2631-M 8

«k

KvieHa BENGTAI. Įvairių dalių, k. h aulų, duotų,

B ALTIMORE, Jto.
LDS.30 kp. metinis sjusiririki* 

mas bus 1& d. sausio,'tuojaus 
po. mišparų Alfonse salėje 
Bus Wupta apyskaita -Z. Z.. 
liatts/" naiijote'Valdyb 
nias ir .kiti svatbus.refl :alai ap- 
tartt, Būtinai kviečia ni visi 
nariai ir narės atšilai įrtv 
r '< jL‘.

DOUBkEPoiNT 

*1WANTIF * 
COMFORTGAS IROM

s

*Ar parodė jums mųfą agentas kada 
noro, kokius (luoda aa?k)rprosus ir ja 
vartojimas pavankurinm? Jefįntiie, tai 
paagttk blia vienių ifi namų ofisų, arim 
pmmūjk atvirutę. Mes pasiųsime žmo
gų su prosų* kurte parodys jums, kaip 
viskas veUftu Nereiklu, prįpratimo. 
KurAtumas prose vienodas, Daug mn- 
tčrąkmjm.i praneša, kad imvaRėa pro- 
•itiinįaa joms kainuoja tik ą centus, iri- 
mokyti Uk protą’ rrikht tiktai 7fir. lt 
proraa bu« juuy.
BOSTON OONŠOU -TED GAS CO.. 
Ltmronce Bldf., Trų bftt 1 AVcmC sw.

”',X <- -- ,

DAILUS PAVEIKSLAI KURIUOS 
" PADARO'FOTOGRAFAS 

JURGISSTORAS 
453 WEST BR0ADWAY,

South Boston, Mass. J
Padarom Midelius paveikslus. UŽ-1 

laikom visokios rūšies rėmus.
Telephonas: South.Boston 464—J.

iš ba*

PROGA PIRKTI 
GARADZ1Ų 
LBel- 10į:antQišoWi^’^a,eta* 

ve ir 3 šeimynų namas tarpe 
dviejų didelių kelių ir geroj 
biznio vietoj Bostone. 1 bJ Cash 
biznis.” Savininkai turi; išsiU 
skaldyti (išsidatyti) turtu kuo- 
greičiausiai, todėl garduos pi
giai ir prisiiniš apie $7,500 eash 
ineMi. ’ ; c ‘

anthony ivas
110 Tremont St., Bostdn>: Mass. 

’ Tek Malu <1407: tirlm

LITKVANIAN ĄGENCY 
Bi W. B’w&y, S. Mass.
>■ Tęl; Rš-Bošton-OlTl lė 1837,

’' ■' * ■ ■ : ■’
.    -..- . - _ - •
MOKINKITĖS ANGLIŠKAI

<;z

GERAS VARGONININKAS 
žinantis savo amatą nuo A, Iki Z. Ku-, I 
riajn i Šgerb. kleboną bučiau reikalin
gas teiksitės atsišaukti pas “Darbinin
kas’’ “ik 36U Broadrcay-; So. Boston,- 
Mass • CIT)

* • *r - ' _ 4 _ 2 .1

GERA PROGA VISIEMS
- PARSIDUODA puikiai išdirbtas te 
ras. Sykiu gcocera?, cigarai* saldainiai 
ir tt. už prieinamą kainą. Kurią norėtu 
pirkti tat lai kreipiasi. Į .3fr Mooro St„ 
madelphUn Fa. (13)
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Reikalingas pusininkas į Be-
Wriu-S ląautu- 

ves, taigi geistina kad. atsi
šauktų. teismgas žmogus it lin- - 
kus prie biznio. ‘Visas ihforma- 
eijas suteiksiu per laišką,: A X 
Arlauskas, 788 Hudson Ava, 
Eochester. K. Y. (1G)
10 Woos I 

uriuviltais iridu. labu lwgn gro- Jnyči<w vakarai* nuo 7 :80 iki S:80. Fra’ UetUviltois Šokiu*. Labtt Ittgtfc gro- J 
— -- tJ% Kalu* 7SęMft«t ml

firadk <»ORGE * VITAK MUBIC COilBM 
1 W. la Aiiilttd Anų

1. ■ ff
uąT:B01W»:80.m’ 
1024. THK UNION, 
Br*ton. Rtmite firadi n,™. . .....
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