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jEraauon tnn Mtpnra, *aa jq 
ūko* ir ptĮĮSnntiimu dėl Įstato 

> kų epaudoi mtiprinimo bui ma- 
* loheanii Dievai ir pačiai Baidy- 
y ir įmonėms naudingesnis,

pirkimai bažnytinių iįdųir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa- 

,«Imi to nesupras visi katalikai mes 
r negalime tikėtis sulaukti spaudos 

kuri atitiktų Katalikų BažnyČioa 
' rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
f?: yidai, pirmiausia gi kunigai, to 

. jn Raityti tai savo didžiausiu ui- 
(daviniu. • 
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* MABRID. — Pala.ce Kotelio 
ebinįnkai "loterijos tikintais 

nėjo 4(10,000 pesetų; - Tikie-
. tai jiems tekainavo 200 pesetų., 

. } ‘ ,>■ ’ j 1 ) j .■ ... ..

KIEK SUARĘSTAVO.

- ;Ū<ASmWT05t.—I'er gmo- 
' cl$6- mėnesį prahibieijos vykt-

nimo agentai areštų padarė 1,- 
849. Bausmėmis už nelegali 
svaigalais šmugeliavimą su
rinkto $471,720.

Darbas ir koperadja
•„, e 

Imanto šešis, 
,* *■

BAN FRA§® CO.^IŠ CIto 
nijoš gauta žinia, kad Honan 
Nord seminarijoj įšventinta še
ši diw iečiai | kunigas. -
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TURI BŪTI KANTRI.
'. ■ j, L.. ■ ’ r:.

v BALTIMORE, Md. — Fran
ci jos ambasadorius J, J. J usse-

. rąnd, sakydamas čionai pra
kalbą pareiškė, kad Franeija 

' . išjuokęs Amerikai .skolas, tik 
Amerika privalanti būti kantri,

J •
NUSINUODIJO.

TOLEDO, oT^Atlas Che- 
mical kompanijos dirbtuvėj nu- 

‘sinūodijo nuodingais gazais'
K trvs darbininkai.

r ■ .•»,.•> t
I

A. APLANKĖNEGR4

; "Y^ŠŲINGTO^^ Sostinės 
iių(®ufeę preziden

tų malone. : Prezidentas Cool- 
idge su žmona aplankė sergan-

A

KIEK GAUNA LAIŠKŲ,
Šventasįs Tevas kasdien laiš

kų gauna 27,000. Niekas kitas 
pasaulyj negauna tiek 'laiškų, 
kiek popiežius.

Amerikos garsusis' Henry 
Ford gauna dienoj 1,500 laiš
kų. Fordo laiškus sųrtuoja ir 
atsakinėja septyni tam tikri 
darbininkai.
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l. BlOilKAB.

.LONDON. —- Angljos gete- 
žinlceliųpečktiriaijrjn$tomįan 
išėjo, streikam Dėlto sustojo 
visi tiaukimmk Sūstfeikuyo 
59,090 darbininkų. Vietoj, trau- 
kinių vąldžia'ir visuomenė pa-' 
sigauna orlaivių ir trokų.
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7 dį .negrą, nho prezidento Tafto
,į laikų tarnaujantį Baltuose Rū-
r^^nuose. . ■
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KĄ DARO; KUROPATKIN.

, MASKVA. — Išėjo aikštėn, 
kad gen. Kuropatkin, vyri.au- 
sysis Rusijos arini,jų vadas ja
ponų kare, dabar tarnauja kny
gyne, .mažame miesčiuke Psko-v

yo gubernijoj.

NORĖJO NUŽUDYTI 
PILSUDSKĮ.

VARŠAVA. — Salėj, kur 
Pilsudskis laikė prakalbą rasta 
nesprogusi bomba. Šitas fak
tas, rodo, kad buvo pasikėsini
mas ant jo gyvybės ir'kad Len
kijoj partijų kova virte verda.

TIK VIENA ŽMOGŽUDYSTĖ
Pietinės Amerikos Venezue-

-■^įg* los-'respublilios sostinėje Kasa- 
kas pereitais' metais buvo tik
'viena žmogžudystė. Pietinė A- 
■ menka yra pašiepiama, o mat 
turi ir ji kuomi pasididžiuoti.

. t

KŪDIKIS MAŽIAU SVARO.
FONTANELLE, la. — Beri 

Bakerio šeimyna padidėjo dvy- 
nuČiais. Kūdikiai svėrė tik.po 
15 uncijų*'. Reiškia mažiau 
svaro, nes į svarą eina 16 un- 
cjų. - Vietos kūdikis greit mi
rė, kitas auga.

I .

DARBO PARTIJA GALION.
LONDON.—Visų tikrai lau- 

kiaimų susidarant hiinisterių 
kabineto iš darbiečių. Yra spė
jama, kad tas Įkabinėtas tęsis 
iki balandžio m.y, nes tada bus 

:sv:iūstxrnia bHĮdžet^ vYDarbo 
Partija pienuoja apdėti stam
biais mokesčiais kapitalistus, 
tam liberalai ir konsėrvatyvai 
pasipriešins. Tada ministerių 
kabinetas grius ir husA nauji
rinkimai.

RADIO MOKYKLOSE.
SPRINGFIELD, III. — lito, 

nois valstijos mokytojų sąjun
ga sava metiniame- suvažiavi
me nutarė itaisvti radio viešo-* *
se mokyklose. Tam paskyrė 
$10,000. Per radio aparatus 
bus duodama pamokoj po tris 
ar daugiau valandų savaitėje. 
Tos pamokos klausys vienu sy
kiu arti 300,000. Pamokas tas 
duos parinkti švietėjai-univer-.. 
stetų prėzidentai, profesoriai.

TARP KLAIPĖDOS IR 
LONDON’O.

Buitie America Line užmez
gė savitįnę, pasažierinę liniją 
taYp Londono ir Klaipėdos. Tą 
darė matydama, kad Lietuvos 
uostas ingija svarbos. “Baltan- 
nic” ir “Baltrigęr” kšursuos 
tarp Londono ir Klaipėdos; Lai
vakortę galima pirktis nuo 
New Yorko iki Klaipėdos.

DAR TEBEDEGA.

įvilkės Taure, .Pa, — 
Netoli, nuo šio miesto randasi 
pustvnė, kun yra keletos ketv. 
maifių didumo. Jitbaisiau išro
do, negu vieta po baisiausio 
žemes drebėjimo; Ten prasidė
jo gaisras prieš 40 metų ir gais
ras jebesitęsia. • Ten užsidegė 
kietųjų anglių.kasykla ir nežiū
rint į didžiausias pastangas už- 
gesyti, dar nepavyko to padai 
ryti. Biaurūs dūmai ir smarvė 
nuvijo daug žmonių iš apylin
kių. ’ Vieta išrodo; ly ten pats 
Liucipierius bando • padaryti 
skylę į pragarą. Aprobuota, 
kad • nuostoliu • tas gaisras pa- 
^ėritŽ?Md,(fo,O()0,&yO tožūvtf 
astuoni žmonės. Nesenai tyri
nėjusieji valdžios inžiniernai 
susekė, kad po žente - yra 18 
gaisrų..

Netoli Georgetovn kalno, 
kurs amžinai dega, rasta name 
keturi" negyvi -žmonės, kurie 
nuo gaisro dubių užtroško be-, 
miegant. Vieną sykį bomas ra- 
xlęs, kad kalnas šiltas, nudžiu
go ir atsigulė, bet daugiau ir 
nekėlė.

Milijonai tonų geriausios rū- 
išes kieti)jų anglių jau sudegė 
nuo gaisro pradžios. Niekas 
nesugalvoja būdo užgesyti gai
srą. HudsonCoal kompanija, 
kad apsaugojus savo kasyklas 
nuolatai pumpuoja, vandenį, o 
AA'ilkes-Barre Coal Co; budavj- 
ja milžiniški) sieną.

, . t

sakydavo, kaį’I’^.nierika iš 
.Francijos tol ųng: 
ejja iš Vokietijas 
Franeijos plieno^ 
elieurydelkurip, 
eūzai įsibriovė j. 
rą, prie Poinca 
dėjo paaįškinim 
ja ir ^vuriš V 
trilmciją nemo^ 
skolų.-

Franeijos v 
nesakys, nemokė 
Tada jos kreditą.

džiai, kuri turėjpl 
kyti tą, ką manė 
mokėti skolas.- I

. kol Fran
to. Bet 

llii8 Lėto

lelijosRto 
^džiųpri- 

&d Franci- 
rtijoskon- 
Amerikai

» oficialiiii 
skolų. 

a------- nupultų ,ir
prilygtų Rusi jos I įlšęvikų vai- 
>fv* . • "t w i V. .d '

“DARBININKO" 1924-Ę METU KALENDORIUS.
‘ “Darbininko” Kalendorius 
1924 metams jam gatavas. 
Sekančią savaitę bus išsiun
tinėtas L. D. K. S. kuopoms, 
luiOpų sekretoriams. L* D. 
K. S. užsimokėjusieji nariai, 
tūli teisės reikalauti kalen- 
'doriaūs pas kuopos sekreto
rių, Kurie sekretoriai kalen
dorių negautų, tai lai prane- 

1 sa Centro raštinėn irtuojaus 
bus pasiųsta. Neužsimokeję 
nariai, lai pasiskubina užsi- 

p mokėti ir tuojąus mes pasū)- 
iwe jū lcu<^

Prenumeratoriams, kurie
( - Į ‘ *

«

11 ' Y

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

Agentams už kalendoriaus 
pardavinėjimą duosime-257o. 
Kurie jų mano parduoti, lai 
atsišaukia į (

“DAMJ5^NKA?,°
366 BVafo W Boirton, Maus.
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DABBININKAB
*******

UTAHNINKAto KRUVERGAIB » 
BUBlTOMia. .

Vtraltoyitotami ■« ė-«i 
BABBININKAS

M9 Brosdnay, Etoiton ttt, 1UM

■i

I IFTIlVflC ‘ ‘1 “' užšalo. Plentų^
MklV Vandens Kelių Valdybos Hį

• ..ra > rometrinšto Partijos pr.—*
lietuvius mokinius, kad gatvė- Įim, grn0(jžio mėn. 27 i 17 y
j
jvaldfei uiždf austi lietuvių tau-- 
tinęs; spalvas vartoti,

1 __ -
į —- Patraukė teisman “Lietu
vos Ryju” leidėją p.Soblins- 
kaitė šiomis dienomis gavo kal
tinamą jį. aktą, Ji traukiama

i***

IŠ OKUPUOTUS LIETUVOS.
" (Eltos pranešimai)*

VILNIUS, XII—21. Moki
nių Skaičius, Endekų dienraš
tis * ‘Dziennik Y^RensldŲ deda 
statistinių žinių apie Vilniaus 
krašto mokyklas, Anot jo; 
1922-^1923 mokslo •kietais V1L 
-immktašfo prttdžio^moltyklo^ ieism^m^'Sttaipsnį“išxSpAuto 
;sę buvo 78,562 mokinių iš ben
dro' skaičiaus 970,396 gyvento
jų, t. y. viso S nuoš. Mokiniai 
tie mokosi 1312 mokyklų su 
2,331 mokytojų. Tautybės at
žvilgiu dienraštis '-mokyklas 
skirsto tMp: \ 1118 (Sto nuoš,) • 
lenkų mokylclų ši| 65,351 moki
nių (83 nuoš.) ir 1,837 mokyto
jai (78 nuoš.) 97 (7-nuoš.) lie
tuvių mokyklų su 4038 moki
niais (6 nuoš.) su 104 (5 nuoš.) 
mokytojais; 3L (2 nuoš.) gudų 
mokyklų su 1580 molinių (2 
nuoš.) ir 46 mokytojais (‘Ą 
nuoš.); 72 (5 nuoš.) žydų mo
kyklų su 7344 mokiniais- (9 
nuoš.) ir 363 \ mokytojais (15 
nuoš.). Rusų ..mokyklų skai- 
Čus labai nežymus.

• To' pat dienrOščio daviniais, 
VVilniaus ktašte 1922—3 m. bū- 
yo 3 lenkų mokytojų seminari
jos su 3Ū7 mbkinįaįs ir 53 mo-, 

tojų seminarijas su148 moki
niais ir 24 mokytojais ir lietu
viai išlaiko 1 seminariją su 150 
mokinių ir 11 mokytojų.

Šie lenkų dienraščio daviniai 
aiškiai kodo, kokį lenkai varo 
Vilniaus # krašte ištautinimo 
darbą,’ nes ne taip senai tas 
pats ^‘Dziennik Wilėriski” 
skelbė, kad Vilniaus krašte y- 
ra tik apie. 50 nuoš. lenkų.

— Išsigando kepurių. Lenkų 
laikraštis “Dziennik AVilens- 
Įd” išsigando, kad lietuvių Vy
tauto Didžiojo gimnazistai su 
naujomis kepuraitėmis sulietu
vinsią Vilnių. Karštai puola

w. kalba liettiąsjod ir šaukia. e>9 .uatlnu ir ž« 
Nemiųias. Ties Kaunu sustį] 
taipogi Neris, nors Jonav 
23 d. dar ėjo ižas.

i$iovo$pairid& & nn grtfĮi* 
dži(> mėn. 28 dieną St 
Departamentas atidarė tuber- 1 
TtuTioztopafodą Kaime,” Malto . ’ 
nio g-vė Nf. 11. Parodos da-v., 
dykai yra pirkta Vokietijoje, / 
tiso apie šimtą paveikslų rau
ku aliejaus dažais pieštų ir 40 J 
muliažų, kurie vaizduoja to 
berkliliozo ligos ypsireiškimt|»? 
užsikrėtimo būdus’ ir’ apsisato 
gojunp priemenes. ‘ .

Parodoje aiškina gydytojai' • 
specialistai. ■

Atidaryta kasdien nuo gruo
džio 28 d. nuo 12 — 8 v ak. ijd 
1924 m. sausio 3 dienos. Įėji
mo kaina 60 centų,. moksle!- 

> tiams, valdininkams* ir kariš- ' 
kiams 30 centų.

Ilintą 35-me /‘Lietuvos Rytų” 
Nr. ant rašto: “Kiti metai—•ki
ti lapai.-’Tame straipsny pro- 
lairatūra .randa Imrstynią prie 
neištiMmyhės ir 'sulcilimo^ ir 
kiršiniriią vienos Lenkijoj gy
ventojų dalies prieš antrą. Kal- 
tinimaš suformuluota iš B. K.* .
129 str< posmai 1 ir 6. Vertė
ja iš lietuvių kalbos nurodyta 
p. Jokubauskienė:Idrąsos .paša- 

e— atsižadėti 
J tą Rusijos 

valdžia smerkįai iaj sakoma, 
kad ja negalima 'pasitikėti ir 
negalima delfopr patinto: Lo
giškai elgiantis ir
Anglija turėti) «u Į^meija per 

 

traukti diploinatijįį.ir komer
cinius ryšius,' A 
mente vienas fdar 

: pasakė,'Sak^.; 
servatyvų valdži 
pripažįsta i , %elt 
lų naujoka. 
dėl Franeijos ambasadorius lai
komas Londone, •

PRANEŠIMAS VISIEMS
į—i

Nesąžiningi žmones nesiliau
ja leidę gandus, būk Lietuvių 
Prekybos B-vės įsteigtas Kau
ne Tarptautinis Bankas han- 
krntijęs.. Apie mūsų Bendrovę 
ir jos įstaigas gandus apie ban- 
krutą skleidžia nuo pat jos į- 
sisteigimo. S *

Kad dabartiniai gandai yra 
grynas melas, tai liudija Pub- 
jie Aceountant . p. *Jolm. E, 
Alheim Bostono. Martin kom
panijos, narys, kurs šiomis die
nomis sugrįžo iš Europos laivu 
Majestic. Jisai, Kaune 'būda
mas, Tarptautiniam .Banke į- 
steigė modernišką, ameriko
nišką bankinę sistemą.
šeimynų iš Lietuvos atsiėmimo 

reikale.
Sulig United Statės Ciręuit 

Court of ’ Appeals išsprendimų, 
ateiviai (t. y. neturintieji nei 

lpiimų popierų) nuvažiavę savo 
tėvynės aplankyti gali į 6 mė
nesius be jolnų kliūčių sugrįžti 
ir grįždami gali atsivežti su sa
vim savo moteris ir nepilname
čius vaikus, nežiūrint kad tos 

.šalieskvota ir būtų visiškai 
prisipildžiusi.. Kuriems svar
bu gali tuolni pasinaudoti.

Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės į Lietuvių Prekybos 
Bendrovę.

Ekskursija Lietuvon.
Puikiu Ir patogiu Curiard Li

nijos laivu ALBANIA.
Gegužio 31 d. šiais metais. 

Jei nori turėti linksmą, patogią 
kelionę per Lietuvos uostą 
Klaipėdą, tai rengkis keliauti 
su šia speeiale lietuvių ekškur- 
sija.e •

Platesnių informacijų norint
. •

itdikon- 
s -to

ri ji sko-

' — Baudžia ir už padėką. Sa
jų laiku p., E. Vileišienė buvo' 
gavusi aukų savo prižiūrimo 
bęndtabnčio reikalams. Auko
tojų skaičiuj buvo kai kas ir žy
dų; Dėl tos priežastiest p. E. Vi
leišienė laike savo pareiga pa
dėką išrėdyti ir žydų Iaikraš- 

< ty. r By t jos padėkoj valdžia ra
do rittsįdejimą, ir p .Vileišiene 
buvo patraukta teisman. Byla 
ilgai ėjo > tik šzib* spalių mūrt.

pritaikius amnestiją. Taip kad 
pati bausmė įvykdyta nebuvo 
ir teismas nutarę išieškoti lik 
teismo išlaidų 200,000 m. ’ Tas 
išlaidas iš p. Vileišienės polici
jos komisariatas jau išfeikala-

KAUNAN ,
Mūsų gelžkeliais per pirmąjį 

1923 m. pusmetį parvežta viso 
Į milijonas 79 tuksi, 692 kėlei' 
viai.

L., <ifemttgelis.”jTer pir
1923 toflitanėnesių tola 
kontrabarį^s Lietuvės

' Lietuva”)

SAKO NEGAUS SKOLOS.

WASHINGTON. — Senato
rius Borai! senate pareiškė, kad 
Amerikos visuomenė jau . turi 
žinoti, kad Franeija Amerikai 
skolos nemokės. Sako, kadA- 
bierikos jvaldžia negali tos sko
los rokuoti savo assetu. Pana
šiai pasakė senatoriai Smoot ir. 
Owen. Senatorius Boralj ųuro- 
dė, kad Franeija būdapia sko
linga Amerikai $-1,000,000,000 
nei žodeliu neužsiminė apie 
nuošimčių arba sumos grąžini
mų. Senatorius nurodė toliau, 
kad Pranei jos padėtis nėra gar
binga,nes pinigais gautais nuo

Į 
didžiausią Europoj aniiiją ir 
skolina savo talkiniųkems ka- 
.Tiniams reikalams, .

Senatorius Smoot nurodė, 
kad Ėranėija taip elgiasi, kaip 
atsisakiusi skolas mokėti.. 
Franci jos politikieriąi saką, 
kad Amerikai skolų nereikią 
mokėti.. , ' ,

Franci jos valdžia oficialiai kreiptis į:
"k Amerikai litomiaži Salės Cąrporatina, 

PoincKrū 414BroRclwa|r, E.NostomMais.

sausio Amerikos darbininkų užlaiko

nesako nemokėsianti
Premjerasskolos.

KATALIKŲ MOKYKLOS.

NW YORK.New Yorko 
pradedamųjų mokyklų moki
nių kontestuose buvo išdalinta 
277 medaliai. Tųi iš jų 165 teko 
parapijinių mokyklų * moki
niams, Dovanos buvo duoda
mos už geriausius rašinius. 
Reiškia diesnė dovanų puse te
ko parapijinių mokyklų moki
niams. Tuo tarpu New Yorke 
parapijinių mokyklų mokinių 
bent penkis sykius yra mažiau 
negu viešose. •

Laisvamaniai nuohft niekina 
parapijines mokyklas, būk jos 
su savo burtais, prietarais tik 
kvailina mokinius. , O matpa- 
riirodo, kad katalikų mokyklų 
burtai ir prietarai labiau švie
čia, negu laisvamanių moks
las.

I

. ■, • r

KYBARTAI Sotialdemok^Pį 
tų darba% Visi Lietuvos' dar- y 
bininkai raukia, kad Valdžia * 
neleistų svetimšalių darbinin
kų Lietuvon dirbti. Kybartuo
se gi atsirado vienas geradarys 
socialdemokratas Milleris, km 
ris nežinia0 keno. įgaliotas, duo- ;• 
da svetimšaliams leidimus,, jįu 
riais tie remdamiesi, eina pks 
Darbo Inspektorių, ir. gauna 
tikrus leidimus. Be to, šiorijis . 
dienomis socialdemokratas Mi- j 
lleris, atėjęs su savo draugais L 
neblaivas į Butų Komisijos po- d 
sėdį, užpuolė vieną Butų Ko- 
misijos narį ir norėjo SitoriSti * 
Taip pat atsitiko ir pjs siriįe- y 
ją Leidyką. Su tokiais sodai 
demokratų . .valkatomis Vit-yų 
džjos įstaigos neturėtų dąrjdi \ 
ceremonijų. /- \

Tai koki socialdemokratų šu- j 
lai, su Kuriais Plečkaitis*atvft- igj 
žiavęs širdingai tariasi. Šitie 'Į 
girtuokliai duoda svetimšto - 
liams leidimus,\ tuo tarpu / 
su darbininkai vaikščioja gsąįd 
vėmis be darbo. Socialdefito1^ 
kratai tįk žodžiais/ tik 
nėins girdint gina darbinirital jf 
reikalus, bet -riž aidų gina

Jie skleidžia plačiai* žiniųk 
kad Darbo? Eedcraeija rūp 
si, kad paliuosnotų" vai 
kus ir tarnautojus. Tai M 
Juk socialdemokratai vi 
kada tik kalba apie Valsty 
išlaidąš, reikalauja, kad * 
nautojams laikyti būtų sk 
mamažmė sama. Tokiu 

jie,reikalauja tom 
ti valdininkųskaičių

Atsiminkit ponai soči 
mokratai tą pasakymą “su 
lu toli nenuvažiuosi;” ar 
Ims ir jūsų važiavimui ga 
dėl jiisų nesąžiningų molų ir 
Federacijos Šmeižimo.

(Kauno “Darbininkas*') /

’ PALTIŠKIS,1 Dūkšto valsč:, 
- Brasl. apskr. Išvarė į neoku

puotąją Lietuvą. Šių metų lap
kričio 15 d. vakare atėjo į šį 
kaimą du milicininkai f našlę 
Lipskienę ir vietom jos sūnui 
J. Lipskiui paliepė eiti su jais 
į miestelį.. Išvedę jį už kaimo 
pranešė, kad'jį vedą į neoku- 

’ puotąją Lietuvą, nes esąs išva
romas už-tai, kad buvęs Lietu
voje. ’ Nors lenkai užgrobę šį 
kraštą ir Paltiškių kaimą J. 
Lipskio’ nerado, bet po užėmi
mo lenkų jis suąrįžo ir jau ant- 

i ri metai kaip gyvena prie mo
tinos, brolių ir sesutės ir ūki
ninkauja. $į pavasarį pašauk
tas lenkiu kariuomenėn, atliko 
ir 8 savaičių karišką mankšti- 
nimošl, bet lenkai to neboja ir 
sauvaliauja. .

KAUNO KRONIKA ,

Ligos Lietuvoje. Lapkričio 
mėn. Lietuvoje limpamomis tora .. . . w . v . ...
gomis įregistruota 8 sūsirgimaiW ?r s^timsalių rmkahto 
dezinterija, 79 šiltiųėmis, 
19 — skarlatina, 22 diftęri- 
tu, 247 —- tnfluenca, 4 —- ma
liarija, 189 — džiova, 121-— 
trachoma, 145—niežais, ir180 
— veneros ligomis. Iš" susir
gusių jų dezinterija mirė 1, šil
tine a* jį skarlatina 1,. dif* 
teritn 2 ir džiova ~~ 6,

Per š» m, lapkričio men; iš
duota 348 užsienio pasai su vi
zomis, prailginta ir vizuota 
246 tfc p/ir vizuota 360 ūžsi 
pasai. Be to vizuota' 281 sveti
nių valstybių pasas* Leidimų 
apsigyventi Lietuvoje išduotu 
db'irprailguita 7/'

v

PERĖJOKATĄLIKYBĖN.

* YASHDGTOY— IVilliam 
Miller Tliomas’ Gamhlė per 20 
metų buvęs episkopalų kunigu, 
perėjo katalikyhčn. •

DOVANOS, DOVANOS ! KAS- 
GI JŲ NENORĖTŲ? UŽSIRA 
ŠYK‘‘DARBTNTNKV’ IR JAS 
GAUSI?
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■R JOilPH'S MTHUAMIAir B. C. A8S00IATI0K OT LABOM 
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tBfe-y sąjunga
'• " y v. . J * ■

mari ’ '■
J^aurimų.  ̂ rašęs, prieš keletų.mė-

mįfeb Kulkas vėl pravartu pakartoti santykyje su p, Kmeto- 
BSįltatata Ktee* ftr jis neperseniai* išsitarė apie tūlos ap- 
į^Įmimn sąjungos reikalą, kad priartinus Vilniaus sugrįžimą 
OSįHiyaL P. Smetonos mintin pritarę ir p. Herbačevskis. Siu- 
M|b tartids su rusais ta su vokiečiais, Tokioje sąjungoje Ine. 
HĮBt esant, girdi, visą Europa pradėtų su mums skaityties. 
Nlfetai taip , <; Tada su mumis s^aįtytūsį, bet tokios sąjun- 
ttfeiežJigttori grėi^aušia nepasiseks,. Militarė sąjunga, kurioj 
IB^VaUtų vokiečiai, lietuviai ir rusai, gal ir būtų kada-nors 
^tž^ma, bet ji pasibaigtų Lietuvos nenaudai ..

. • y*^ . ŠTAI KODĖL. *

/ d . Vokietijos militaris įsigalėjimas atimtų mums ’ Klaipėdą.

♦
f.

Naujas Imigracijos Kondsi- 
jonieriaus nutarimas palino- 
suoti studentus nuo kvotos į- 
statymo turėtų palengvinti L 
leidimui Su v. Valstijas studen
tų, kurie dabar atvykstu į mū
sų šalį lankyti šios šalies uni
versitetus, kolegijas ir tekniš- 
kas mokyklas dėl sppcialio«la
vinimo. Pereitais metais, 7,944 
svetimi studentai užsirėgistjM- 
vo Amerikos augštesnio moks
lo įstaigose.

Rugsėjo 25 d. imigracijos 
Biirąs išleido reguliarijų kuri 
paaiškina žodį “studentą” ir 
aprūpjna atva'ži&vhną studen
tų i giiv/ Valstijas, nepaisant 
mėnesinės arba metinės kvotos.

T

ta****** *iin«Įt 
tylas kaipo “IMdžiėtes ataiz 
vis/’ kuris iešto^edkino* įleisi-! 

mo į Suv. 'Valstijas dėl tikslo 
lankyti pripažintą augėlesnio 
mokslo įstaigą, kaipo regulia- 
rinkai užrašytas studentas. 
Toks ateivis turi parodyti tin
kamus prirodymus, jog jis ga
li ir jau užbaigė pilonus stoti į* 
prįpažintą augštaftio mokslo į- 
staigą. Stipendijos pripažintos 
augėlesnio mokslo įstaigos, ar
ba kiti prirodymai,  Jkurie rodo 
jog ąteivis vaduoja į Suv. Val
stijas- po priežiūra svetimoj 
Valdžios dd tikslo tęsti mokslą 
irgi priimti kaipo, prirodymai.

žodžiai “augėlesnio mokslo 
įstaigų^ reiškią kiekvieną uni
versitetų, ^kolegiją, seminari
ją, arba kitą įstaigą, -kuri siū
lo akademišką arba teknišką 
lavinimą, kurį pripažįsta jr už* _ 
giria Darbo Sekretorius. tautą, dieną įleidimo, vardą ir

“Laikinas įleidimas5'* r^g-5tietą;|staigOS.i-k^ą:iW^9t0*
________^—-y. tata? rta./riA/ta^ '

y * . - ' ‘ * »•

<■ ? i >/ f* •
. * » . 5 - ’

kas g^i'būt pri
ateivis pasitiks ahafentm * ’

Visi studentai, ' kurie laiki
nai įleistr, sulig tos’reguliari-' 
jos, paliuosuoti ton® įstaigoms 
į kurias ketina stoti; arkados 
įstaigos . atstovui" arba jo val
džios atstovui, kuris randasi 
^Amerike. Tokia. įstaiga arba 
žmogus ima atsakomybę, pra
nešti imigrucijOH-viršininkui 
kada ateiviu. kuris laikinai į- 
leistas sulig to įstatymo, sus
toja būtistudentutoje įstaigo1- 
je į kurią stpjo , ;

Imigracijos inspektoriai įlei* 
dimo Postuose turi taoj praneš
ti imigrarijos k»iltišijbiiiėriui 
AVashingtone kuomet ateivis į- 
leistas po tuo įstatymu Turi 
pranešti vardą studento, jo

lL J). K. S. P 

ir Kongtitttcija
; L. D. K. s. KONSTITUCIJA. 

D. Narių Teises ir Priedermės.

§7. L?D. K. & nariai turi sprendžiamojo balso 
teisę visuose savo’ kuopos susirinkimuose ir organi
zacijos kongresuose, jeigu bus kuopos išrinkti, .

§8. Turi teisę nešioti visada organizarijos žęn • 
Įdėli. -*»

§9. Turi teisę gauti draugijos" organą ta jame

. X

; Šįų laikų geramniMatoriai tik dantis sukandę pakenčia da- organizacijos reikalus. .
taiės Nemuno sienas * Tegu tik atsirastų pas juos nors pu- . nauc otis vrsomi

• ’ • . . . : ' 4 k * '- udniovYmisi Ir n rnvo*xmcdini« rlrtirnnBįfr takios sraujos,, kokią jie turėjo prieš karą, tai greit patna- 
Mtatae jų pulkus'per.Nemuną ta šešupę^brendant, ' (ryvento- 
MHĮNtlcutaas; žemės mažumas, išbujojusi ambiciją, šimtais me- 
^^mi^ntas kajtaigumas stums vokiečius į Rytas,, nes į Vąka- 

to&įau prasiveržti. .. -• ■ < “
■r*. w<’

it -į " • . O KAIP-SI SV BUSAIS?

fc^^tykiuošę su rusais mūsų padėtis kitokia.. Visupirma, 
HsteojArusų taąžiąų nei yoįječiųį^ ta mes neturime nei viė- 
HHmteiųa1 kur rusui sudarymų ųors arti trečdalio gyventojų. 
|EKb nis&i tūri neišpasakytas platybes savų retai gyvenamų 

Žęmių. - Tad jokia gamtine sąlyga* nestumia jų Lie- 
■m verties*, žinoma, jeigu jie būtų labai jau galingi ir dar 
■ap^ąlĮstų. vąldomi, tai ((nePas^armatintų>lietuves ^savo 
Kįį^pąėų" priglausti. Tad-kad ir galimos yra mūsų sutartys 
■įOĮ^s; tai J os visgi rizikingos (kaip ir abelnai karo sutaaį 

W to,- kol rusus valdo bolševikai, tai, rimtos sutarties 
■Mtjįį?-ta nomdaihi nėpadarysim. Reikia palaukti. Mat gal 
potedkai* aplinkybių verčiami, ateity išsivystys į žmoniškes- 

juk jie dabar “misionieriai. O kai su ųdšiome- 
fchfe dęi ko nors tarsies,/ tai jie-ris turės omeny kad mes pri- 
mtene Jų “tikybą/* kuri mūsų kraštai gali būti tiek naudin- 
| ga/ lęek\Volgos krantų bado palaidotiems kaimiečiams. 
| IX" / t O dAĮ. ATSIRAS KITA IŠEITIS? 

|AĄ^^'.^Qdo$ki^riiūrsr atsiras.
L- Itediestaukai labai nepatenkinti čekų-francūzų .sutarti* 
fai/ ;-įta' bteė intrygų daryti Paryžiuje* bet jiepasiekū. Tad 
pril^ltakipties prie naujų aplinkybių. Ir šiandien lenkai yra 
E privesta dalintięs su čekais Europos centro įtaką, kurią jie> 

vieni pasilaikyti,
/ Žūsi joje vis-gi pastebima šiokia-tokia evoliuciją tolyn nuo 

įSpip* <?lai būt ūtaity evoliucijos kėliu Rusija taps de- 
E&įir laisva šalis- Tuomet labai galimas bus jos su- 

įįteą su- Ėrancija, su kuria turi daug bendrų interesų, 
ip jvyktaL tai lenkų vifetą Rytuose užims rusai, kurie 

os neglostys. Frąncūzai/žinoma, nenorės lenkų “skriaus- 
2^wn0k rusų viliojami jie* nebėpildys Varšavos prisaky- 

Tuomet taikiu ar “triukšmingu” būdu lenkų sienos nu- 
įbtti įfetaoAĘugj ir NareVo; Tuomet rusai pasistūmės į 

. o lietuviai į Rytus. . -
tūlo pagrindo .vąizduoties naują ateities Sąjungą' iš 

Čekoslovakijos, Rusijos ta gal būt net Lietuvos ta 
miųRytų Europos valstybių. Jei šitokia sąjunga už- 

g* taį ąp^arpyta Lenkija pkčio gyvenimo būtų yerčia- 
. jos; dėties^ ta ji prisidėtų, kad ir murmėdama.. Tai, 
l ^k*spijtaiaį, ' protų neprirodoini kbl-kas# bet-tūla .in- 

vedą’mM mintį; * *’
$1,. jėki^ auMta sąjungų turbūt' nesisektų padary* 
. tik kavinipAsitįkėti. “Savim,” ,tai nereiškia Vien 

•* .tafr visa'sąmoųingoji tautos dalis, Kad
Išbūtų^ didesnę?‘ta stipresnė — tai .mums reikia kuo*. 

kutaltaŠ£ tekslbC Mokslas pakeis žmotaų tąuti- 
*st^tiprinM atšparamą, padidins darbo našumą ir 

, KARTę ĖV8IME MOOTE^ TIEK 
‘GALINčlE^Ni^ Tad pfaktiųgiaū kalbant: 

vedantas Kttltfiros Vajus/ne vtan gelbsti’ nėturtta- 
deniamsmtiksląbaigti;

A PRIE VILNIAUS.
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arba? žmo* r ,Tus i’nk'ta*\ y g, ar studen
tai tari įleistas ęj- ne, gali būti 
nutartais .prieš jom upkidžiant 
savą namus, yru svarbus. Tu
pėtų prašalinti vargus tų stu
dentų, kurie atvykstu į mūsų 
šalį be užtekthitū pimgų^už 
augėlesnį mokslą* ’ Ir uts^ko- 
tpyhė įstaigos m‘Įm miųgpusji 
dėl kiekvieno stv.'bmto iiwūtų 
prašalinti tuos m pati įgiMsipa- 
Jyiimus, kuriuos svet ii*m*Stuy 
dentai turėjo praeityįm Nctų-Į 
rijimas užtektiną!1 
gos, prastus . žinojnn.$OUiiglų 
kalbos ta panašūs af^tk^ary 
perdaugprivei’te’'ti^mųirf?1|tu- 
dentus sugrįžti į ta
baisiai pykti ant Su v. Valstijų. 
Šitas naujas indgraenos įstaty- ‘ 
ftias turetij žymiaTpimngvinti 
ęųropiežĮmms 
rikpniškonus pr^^nfeįti^geA

% štesnh mokslo^ onirijdū eWihK

metų kuopa renka pagal reikalo; valdybosmarių tu« 
Tebūti nemažiau & & nędau^®i/®Bj>^i^

: §2C JCuopų susirmknnp .
;K ■ aj atidarymas sn
maldą atkalba pirmininkas); . ; įį„;n

b) Valdybas isš-auįimas;. &J' , /Vi
■' e) nuujij narilį

'•d>’ptotokolo skaidymas; .
• e)nepabaigti Reikalai iš protokolo K  'A

f) valdybos raportai; ITW ■
. g) komisijų raportai, laiškų skaitymas; .
' dr) nauji užmanymai ta’

n» '.i) sūririnkiino nždarymašl’sd'itlfite^,lt<,5^aTft
. §35; Beųt trys vienas .
tarusios; gali sudaryti 
kad bendromis pajėgomis selFmŽgitf
.ęyittėje. • . J tinff itohrtrti dmmĄ

§36.'. Apskritis patsai' nusistato savo veikimai 
taisykles, tita jus neprivalo *,
Sąjungos Konstitucijai.. ..nlU Z7T/XmW > 
A .-/■•••. G1. JSeita&M’tib *0^^

• §37. Sykį metuose esti
Jos Seimai. Seimas — tai^yyriausio^fdi^@uzaMj0SlJ 
instaūėija, turinti .teisę į^gtus/ ♦
teisti narius ir kuopas, tvarkyti ir risti.visus svar- 
biausmš L. D. K; S. rekalūMi^ĮaūffliMiZįH^Z-T?’.
- - §iM * J&ekviena* kųįtih^aį tu
•?o vieną atstovą. .Dideonėfe žtaūpbi^tiOi 
afstovą'siųs^i' nuo ldękvi6fi$tf$ trM

‘irimuose, ir visame veiki&^KWtilJ^.KšŪtėIš^s U* 
' • -n-fl e^turi Inu rtarūtaunųi niftnl •

§39, Seimui vietą ir laiką paskiria pats 
§40, Seimo tvarka bus šjtQMąF“"“~rK?w a 

, .i;ą|..^fcįfeungos
; ■ ■ .. Įmėžta \kTAKL&.

'' 4 '.Į&;pfmžus 'iš Wr4
taaldta’ pradedant dvafe ųfjnrm afdumti.rirtri

• e) “ valdybos vąrd<l'i ftttali /rmil 
.. d), seįtataeveikmįihą;k4AwA'<yf(ų unfrimm ,
e).-priimtum mandatai, Jmūn'ri'ta 0^-'

• ,Q, Kęnl<ąmas seimo' prezidįjumas^.- 
; /.^..renktattĮos mandatų, ^irtindUWpš(UUBjJ(j)Ū?o*

Kucij^,:l^gų peržiūrėjimo ir presos kČ^Mjds,' 
jiį’įpį^dijumas užima savo vietas, - 

rtriir'įjMv^rid&’Vado raportas; •
■■ ■ 

j k)^.vįce*pirniiinnkd raportas,
K bįriraštibinko raportas,
?T iždininko raportas,

n) redakcijos komiteto raportas, • 
oj* kontroles komisijos raportas,.

arba kurtam mo- 
perduoti^,, ta visus kitus 

^taktui; koriuos inspektorius 
mano ;jog svambūs ^Viskas tiiT 
ri bfttprairešta imigracijos ko- 
misijonjęrini,Wasliingtone.

Ypatingos svarbos .yra uprm 
ginimas įstatyme; sulig kuino 
galima kpr^ti^Etiropoje ar ui ’ 
vykstantis studentas bus įleis- 
.Į^a. Studentas savo Šalyje ga- 
jįpūdųoti, 'Amerikos konsulini 
mokslo* kvalifikacijas arba 
plianus įstoti į aųgstesnio mok- 
HA mokyklas Būvį. Valstijose. 
Tie valdininkai per ofieiališ- 

‘kus kebus iŠtyrinėš aplikanto 
tvalįfikarijas, jr jeigu portik- 
Įintgk, jog aplikuotas riktas 
Štjidentas ta jo plianai tinkami, 
jis rekomenduos  jAtaikiųą įlei- 
įnpą Darbo Sekretoriui, kuris 
priims tą rekomendaciją ir įleis 
tokį ateivį, 
ta............. A ; ■■ . v

• I

1

patingai rūpinasi tinkamai Bntyąrkyti naujų narių 
priėmimų DVąšioSvadas*tūriai’ 
tinęs Dvasinęs vyresnybės? ;■/ /6 d tai •

§17. L. Xb K, Sk piriūįbtaka’s atimtys'■ E? 1E 
K S. Sąjungos seimUs, pitūiinilikalp '’V^dybos‘po^ 
sodžiuose,* prižiūrės, ųūta-’
rimai, turės teisę ".lankyti Kuopas* ir pe^ū^&ti/jų; 
veikimą,; drauge ’ su dvAsio’s^; direktorių 'i šduoš *W 
strukcijas naujų narių? priųun^nmii, patašinės 
drauge su raštininlfu ant visų^ fadtų;ta išmokėjMų ta 
rūpinsis vtaaįš orgamzacądęfoįjąjnęs? / , /

§18, Vieejwrnuninkas<p^^^ prie
dermes seimuose ta 
bus pirmininko, • ’ ’>; ‘ . < y ,y. /ų ; u' i

•§lk RaŠtininkasyužrašys>*,į protoįolūvkpyg^' 
Valdybos nutarime ūta ‘ avarbesĮHųošin^ įųtarimuū 
paskelbs organe; - pagarsins “ergams* apie’ liauju kuo
pų susidarymą^ suteiks kuopom# -visokių reifedtagų 
informacijų; susinęs• su *’Ititonds organizacijomis; 
'reikalaujantiems ’Sūteiks pątarįmį ap%kąlbėtojus, 
prąnešimiį'tenias'tatt ' -.r ? "

§20. -'Raštininkasvetla š^ąŠą^vĮsųparių,. liau- 
joms kuopoms paskiria numeriu# ta išsįųįtiįiėja' čar- 
terius, priima visus narjų’jinokėius piųįgn#įrįęašu 
juos į finansų Įmygą, "pažymėdamas atskirai kieky 
vieno nario mokesnį; kas trys mėnesiai išduoda apy- 
skaitą isL. D* K. nariųta #tdriorWtaašm 
drauge su pirmmtidm įsakytad^dątaękėtLpnHgūs ta 
atlikti visas korespondencijas,' paliečiaųęįas finan
sus, pasilaikydamas-sau jų kopijas.? 'v- -C

§21 iždininkas turi pž'dėti. kauciją tokio didu
mo, kokį nutars kongresas; visus išmokėjitas ptl' 
-pažtatu# valdybos; ar seĮtaę tapasirašytųs-pirimnių- 
ko ta raštininko — išmoka“ neatidęįiodamas?; • intrau- 
kia į-knygas Visas ineigas, tadšląįdas-ir’-pairitapja 
priimaimis iš Tūštimnkū pinigus. ■ , ;r<

§22. Organo redaktorius- veda. Sąjungos ori 
ganą. . -y .C:

§23. Organo redaktorius drauge su kitais 
dviem valdybos nariais,' sudaro-' Redakcijos Konūsi- 
ją, kuris tariasi ^pie organo turinį ta krypsnį; 'apie 
vertę rankraščių, skiriamų išlmstiJU D. K. S4 pasi
stengia parūpinti ar gauti iš- kitur rankraščhį. rei
kalingų brošiūroms ir atsišaukimams; rūpinasi apie' 
referatus ir tt Redakcijos Komitetas daro savo sū- 
sirinltimus pats vienas, tečiaus jis dalyvauja ta viso# 
valdybos posėdžiuose; 7 y*. -" . •. * <į$į;ęę?.

§24. Kontrolės Komisijos uariai 4 syk mėtiVokd ' 
padaro iždininko ir raštininko knygų reviziją ta'prą- ? 
neša, ką radę, organe ta seimui. . • ; .

§25, Centro Valdyba sąv^ veikime vadovauja^ 
si konstitucija ir -seimo nutarimais.. ; ■

§26. Centro.*Valdybos posėdžiai esti nę.rečiau, ' 
kaip sykį mėnesyje. 4 Tečau reikalu atsitikote gali bū
ti sušaukiami ta <jažmau valdybos ptamiųtuko inici- 
jatyva, arba pareikalavus bent' dįriėm valdybos na
riams. . yymy -C

, , * ■ ■ į,

§27, . Valdybos posėdžiui skaitosi tėtaėtijj jeigu 
juosint ateinanemažiau, kaip 6 nariai^ 'Bals'anis per- 
sidali jus, per pusę*, persveria pirmininko balsas.

§28. Valdybos.posėdžiaipradedamita'bąigiami 
suxnalda>

F. Kubpos ta jų Apskričiai. •
§Ž9. Nemažiau, kaip A ųMdigWsųdmiyti'ko  ̂

.Irioj ųor§ vietoj L.: M K--ISUkųdpęp * į y?A
, §30., KucpątiKtuomet skaitosi legalA^jėiguJi 

bus įsteigta su Centro rValdybošlngaliojimū, * gąu# tjįr 
jos čarterį įmokės, po įstojimo 'iif^^KEeSyienp
nario, l’nusiųs visų nmjųtaįraš^ta adfęšustik j^skiu- 
mokės kas nienuoj Centrą po. 3$ centų' mm nario' (5 
centai tiekai kuopos reikalams^ « ■? ' ■ *’,v---y,/* 
: *, -pi Kuopos veiksprisilaikydumos, IC
konštituėijoyp šeim^ndtarimij i /< '■ t ’ > y/, ' 
. . §32. y Kuopa daiyssąvoitaBįrinMmU8 <kas* ■mė.-, 

mm. ' Ttfdiati po’aūėnesinid’.sMrmiriinočiopos' rašr 
i * * v * X -f * »■. ‘ .» .. įX '* * v •** ’ I I'

*

i

. t

visomis organizacijos 
įstaigomis, k., a. knygynėliais, darbo biurais, prieg
laudomis ir tt.. ' .' _ . . ***» ' • 

_ §11. Tūri tęsę, būdami nelaimėje- ir varge, prą- 
šyties pagelbės savo kuopos, arba ir visos organiza
cijos. '

§12. Būdami kelionėje arba atvažiavę į naują’ 
vietą, turi teisę kreipties į tos vietos L. D. K. S, kuo- 
pą> arba ir j atskiru^ narius, prašydami! sau laikinos 
prieglaudosir pagelbos. ta

§13. Narių priedermės yra šios: -
a) ištikimai pildytLsavo tikybos priedermes ir 

įsakymus; ypač neapleisi šv. dienomisišldausyti’sy. 
mišių; “ . 1 ■ 1 ' y

h) įmokėti įstojimo mokesnio 50č.r Įnešti bent 
ėrieną dalį, t. y\ $5.00, ir kas mėnuo mokėti 35- cen
tus; . . ’ ” •

c) lankyti savo kuopos susirinkimus ir pildyti
visas tas priedermes, kurias 'kuopa,'arba -Centro 
valdyba uždės; ta* .

d) pagal išgalės neatsakyti pašelpos vargstan
tiems draugams;

e) priglausti bent dviem dienom, jeigu“tik turi
savo vietą, -draugą pakeleivį, jeigu tik is pasirodys 
L. D. K. S. narys; ’* ■ . > .

f) platinti katalikišką spaudą;
g.) visomis išgalėmis remti kooperacijo’s judėji

mą; / ’ ' '■
h) remti pagal išgales įvairias naudingas lietu

vių katalikų organizacijas, taip-pat ir* visas naudin
gas tautos įstaigas, kaip esančias Lietuvoje, taip ir 
čia, Amerikoje'; ■ . . ,

i) pildyti ištikimai L. D. K. S. konstituciją;
d) niokėti į broliškos pašelpos fondą tiėį Įtiek 

bus nutarta seimų.
• ■ Pasarga 1. Narys, neįmokėjęs mokesnio per % 
mėnesius lieka suspenduotas, meiniokejes per 6 mė
nesius, lieka išbrauktas. Suvargusius narius kuopa 
gali paliuosuoti nuo-mokesnio, užmokėdama’ už jo 
organą. : ■ 11 . \

Pasarga 2. Nariai, nepadoriai elgiantysis ir že
minantis Organizacijos, vardą už pirmą prasikaltimą 
perspėjami valdybos privs’takai, už antrą — viešai 
kuopos susisukime ir pagalinus prasik&ltusieji tre
čią. sykį — visuotinojo susirinkimo slaptu nutarimu 
išmetami visai iŠ Organizacijos.* .

PasafgaS. Prašalintas narys gali apeliuoti į 
Centro Valdybą, kuri klausimą išriša ir paduoda ga
lutinam seimo nusprendimui; . \* į

E. Centro Valdyba, *
* §14/ Orgaadzacijos reilmljUs veda/ęntro valrly; 

ba, renkama 1 ‘metams organizacijos seimuose. • •
. Centro Valdyba Susideda .iš'l.t žmonių:

dvasios' vado, pirnūninko', vice-pu^minko; rašti
ninko, iždininko, organo Tedakforiąu^ ir dar dviejų 
Redakcijos Knimtefo narių* ir 3 TkontrpISs komisijos 
narių ’ M y : i v [

.’. ■ f

r

k

-k

,.v
r

v

. o1)* kontrolės komisijos raportas,. ‘ /
‘ pk mandatų komisijos ir presos komisijos ra

portai. ’ / -
r) patikrinama pereito seimo nutarimų išpil

dymas, '
’’ s)‘ skundų ir rezoliucijų komisijos raportas B- 

klausomas ir rezoliucijos priimamos,
t)' nauji įnešimai svarstomi,

. * v) nauja valdyba renkama, pakviečiama ant ~ 
dsfrndos, ■ • 1

.(y) padėkos/linkėjimų, pagerbimų kalbos, dar- _ 
bininkų ir’tautos ginmak

• ž) dvasios vadas kalba maldą ir pirmininkas 
'užŪMo'seimą* • ’ r
A NąujųL^D, K. S+. Narių prižadai.

' taNoredamas patapti Lietuvių Darbininkų Kbčpe- 
^tyvės ■SįjungoĄmuiii,-, šiuomį* prižadų ’darhnųtM 
įvjsoniis pajėgomis naudai brokų ;ta seserų’darbinin* 
;kųt labuj piušų tautos ta garbei Katalikų Bažnyčios. 
DriSdu Msūomef būti'ištikimas darbininkų tetaa- 
iaiūs, ta pildyti yąvo organizacijos putaiumis; taip- 
pat prižadu visuomet būti iŠtikinias teisėtai krašto • 
AakJžiąi'irdCatiiliktrBaŽnyčuis mokslui ir Josios vj^- 
fes&yjtet ’ Ki'ikščįmnų Domkratų ębalsiai ii\ idea
lai \bits‘ ir mano 'pbaHita ta idvalata, šr, J uozapas 
bus nutaO'g|obėjnsjr. mano pąvyz|lis\ 1risų savo pa*

;? Ar-

§16, Dvasios yidąs ttai. priedermę rūpinties mtininlvasišsta  ̂ųętard ^asttainktii taeneriūmsu savų 
narių tikybos ta doras reikalais, taip-pat injžiūreti, kuopus įarių ntalčęsnius.yr '; / m’ ; y ( .
kad organįzamjos dvasm ir Veikimas?būtųtauštatov * \ • §33y, Ktiopos retaalū t 
tai pagal Kristaus dvasios ta»kĄš^tiaų>demQkrata.'’Htded^ti .iŠ dvĮK^loš Vada/kuritto;eril riotimsįMeb^4 

bęt. k&rtū jisūHsus taus ERt-mokslo. Dvasios vadas■dateaūja sta ^pAuilžiamuo-;.‘

• §33y. Kuopos re!lmlūšt veda kuopos valdyba,;SU* 
i i j; ..*: «;y , ;
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k NAUJA VALUTHA 
d ‘—*—-

Buitie Statės Banko šėrinin- 
metinis susirinkimai įvyko

Mo 11 d.,Bankonanie,ku- 
išrinkta 'nauji direkto- 

/r^i 1924 metams ir nutarta 
p^Į&ainyti Banko vardas- iri- 
įiWfetų praktika Buitie Btates 

' -! gyvenime ‘parodė, kad
U^|lbankui Ne\v yorke, kur 

/^^yfūpta svetimtaučiais, ne- 
/ remtis vienais lietu-
1 ^Ctuomet nėra galiųiy^
\ b$s i&mklėti bankas į didelę ir 

į įstaigų. Pasirodo,
V puse * dabartinių
d&^it5&*yra' banko apytim 
/k|^e .Ajį&nti biznieriai ir 

.tone yra a-. 
merikonąi>įrikitųtautų žmonės. 

‘M®«&“• 
Ętga dėti'.pastangų, kad dar 

žmonių pri- 
. banko, to-
dfe^jgį^§Ięmsd92ė metams 
d^ektorius^ai atsižvelg-

3 * A IWI mil ■■ T.l Į I ■ R. > Į

REaaRĮBBMĮtMaKSįSSaUJRaMiBM.'aBBgE /jyi 
pasakyti, kad manu j vert jam 

darbo padidėję kriMJ 
Šimtus .sytių^ nes aš tikiu, 
dirbate. dįĮ Indijos tiek, kiw 
bile kas lotas. Mano paskufc^ 
niai žodžiai kole'gijti: Būkitg 
verti ttf didzm/ofdėnopkurs W 
siuntinėjo po visą pasaulį mį^į 
kyti ir pamokslininkauti 
niaurias vyrus ir jie, kur* tij? 

tau Tėįkriodkartotito, kų tada[ėjo/ ten skelbė laisvę, tvariny 
ga „ ...-y*^pareigą ir paMmwų?* ■ , J

* o * • • < . __ > l

zz

. *ANT AMERIKOS VALDŽIOS LAIVU,
— .f . .

r—- fa
Prie ptogĮM sutariu poiyntati 

▼ardus naujų direktorių ir val- 
djboą fedri Stata Ban
ko itrinifekų išrinkti tanas me
tams. I&ridoriid: Miehaal W- 
Burii Vice+Prea., Benard 
Dorf — Raal Estate, Riclard 
FitapAirick — Stevėdore, John 
S.- Lopatio — Preridėnt, Hbn. 
Eranels X. Mancuso — Justice. 
tleneral Segama Court, Ray- 
mond Mulligan U. S, Smv 
vice, Chas. Passanuante — 
Pres. tVilson Paper Stoek Co. 
įW, -Arinei B. Strimaitis’ -*■ 
Llthuanian Bevelopment Corp, 
Valdyba: John S. Lbpatto 
President; MichaelW. Bust 
Viee-Ptesident, Allan I. Cole 

Vice-Presidęnt and Cashier. 
Banko advokatas—John EĮtz- 
patiicfc . <

: Tai tiek tėturiu tuo tarpu 
pranešti apie naujai išrinktų 
Baltic Statės Banko valdybų ir* 
direktorius. ' j

M. W. Bush—Vme-Prez. 
(Adv.)------__ _ !

•i?

tikėjimo vietinių žM0Cbl-”’^au- 
jai išrinktieji dlrrirteriii kve- 
timtaučiai yra vietiniai įtek
mingi ir su dideliu kapitalu 
žmonės. ■ .. ,♦

Mes pilnai tikimės, kad gerb. 
šęririnkaį kaip ir mūsų b anko 
rėmėjai, rems ir toliau kaip iki 
šiol kad rėmė vienintėlį liotu- 
;vių valstijinį bankų rytuose. O 
su pagalbai naujų -direktorių, 
kurie tari prityrimo bankinia
me biznyje, tikimės mūsų bam 
kas daaugs iki? .kelių* milionų 
dolerių šiais metais irtuomet 
gal galėsime mokėti šėrinin- 
kams dividendus. • .

„ JDabai1dar žodelis delei yer- 
mainymo banko vardo. Dabar
tinis banko vardas nemažai 
kenkę bizniui,,, nes .dauguma 
mano, kad tai yra kokių sveti
mų Baltijos valstijų bankas ir 
todėl nepasitikėdami kaipo 
svetimiį valstijų bankui nenori 
dėti savo pinigus. Todėl ir nu
tarta didžiuma gaisų . permai
nyti banko vardą. Kaip tik 'y*** 
gausime leidimų išBanking Be- ’T~~ 
partamėnto, tuomet .vardų per- ■ : 
mainysime, vienok dar neturi- NINĖAS’’ YRA KOPERATYVJSS 
me nutarimo kokį yprdų'duosi-

bfi<®įUWriliWatisio pasi- me. ■REMK® SKAITYK JĮ- ’
— ----------------- -—.į . vvyyy~

i

t jizihw poncinž^Ai.
LONDON. *- Miesto

gįždtmm Anglįjon pagyre je- 
zuHjmųž įįdatibnptųšvietimo 
dirvoje. Atsisveikinimo* pra
kalboj’ jis palakė, jėzuitų kole
gijos salei: , '/J • z ’

4 ‘Penki metai! praėjo, kai, aš 
šioje salė je kalbėjau ji* nemau-

sakiam Dafiar aš norėčiau tilt

t

1$ MOŠŲ CENfflO 
.MMnNV»jW -Mtfor 

KeBonS.
-* ,,, t y.pifc. rny »

. /Sausio, 2 4ir 25 d, Niagra 
Ėrils, K>r y* - 
; Sauąiot 26-27 dd. . Rouliester, 
m. \ ? - y y / ■ y

Sausio .28’29 dd. Binghamp- 
ton,' N. Y.'

Sausio 30 d. Forest City, Pa, 
Vasario 3 d. Seranton, Pa. 

kim. Lapotos par. po sūmos.
Vasario* 3 d Scranto'n, Pa. 

khų. K^umpfir^ vakare. _ ■_
10 d. Kttstori, Pa; 

Imn. J-Kasaįaičio par..
Kolonijos, kurios gavote 

laiškus prakalbų reikalu ir dar 
neatsakė, malonėkite pasisku
binti atsakyti. Jei reikėtų pla
katų, praneškite.. Kalbėtojai 
bus nesenai atvykę iš Lietuvos. 
Kolonijos yra prašomos rūpes
tingai prie tų prakalbų prisi
rengti, suniošiant programą ir 
sutraukiant žmonių kuo dau
giausiai..
. Už darbą atlygins ^Dievas, 

Tauta pasakys ačiū, patys pa
sidžiaugsime gražiomis pasek
mėmis,.- y

' - ' /, Fed. Sekretoriatas
2201W. 22-nd St., \ , ■ .
Chteago/lllinois. ' .

‘ ,................. ... ■ . .■ • -

Ir
PLAČIAI PAGARSĖJUS 

.....UMTOS.
Knj^bjirtflas nuo dteffiąųišlti, 

ir XH{i?klllij/
/Nuo ’aMlšniV ifUtiuSJo ir-yęgluosf.. 

Kuomet reumatizmas Justį • niunkulutf 
sutrauka, i- inwiJ, w 

Nuraminimui <ireb«iičĮų, dūmelį- 
neurnTgijns gnaibymų.

I Nuo Kinm'InMU
! . Nuo rlicfOi’i icmkdusmiT.. .
? VatrinUit jtamii — skautmę

Salin.
Vlšuomot laikyki* bobfei Po W&!t— 

jiioltuomet negalit Mimti, kada, jig 
jums bus ’reitaWiglW.

jJ5c. in 70o, ui. banHf aptiekosc. '■ 
Ė. AD. RICHTER & CO.

t Vykstant Ūnited Statės Linos laivais kelione yra taip 
gi, kad pasažieriai galinusi, kad kelione taip greitai pasibaigia. 
Ant tą laivų ir vestuvių pasitaiko. Pastaruoju laiku vestuves 
įvyko ant President Adams laivo. ‘ ‘

!
.... _ _ -____£ -■'

J

*• ' IO<rifiF So, j »sma- &/•

NEPAMIRŠK, • KAD ^‘DARBl ♦,f, ,. , ~,

*»WW* keli 
‘^rektoriais, kad
* &.

rasa

ŠĮUS XVIII.
. u* 

9ė Don Kišota.
. ■

>'■. ^uįW«V®ftę^fe<^Į'ė<lamas sužinoti,-kas tas 
«ia®g^-Mėnttiio“kai^ygisj kurs įveikė Don Ki- 

• šotų(5$|®^^Į|^į^j0 Mėnulio karžygisapsi- 
stojo‘’prieuizmgbs, Rur jis jau buvo praleidęs ke- 

.01)011 Moreno. B.alto-
i 3i prabilo^.

. ^bėjonėš taųista sekei mane tikslu su-
^žinoti kas as esu. ,As neturiu jokio, reikalo sįaps- 

f b tyžis.0 Štai visa teisybė: aš esu studentas Ka?S-s- 
?J!Lkas... Don Kišotas yra mano kaimynas. Don Ki- 

šotOiSĮįkwtiėtim!aS^iššaukū visų pasigailėjimų ir 
aš^tMąiv^p&ą^ijaįsIų. jį atvesti protam Ti- 
kėd^^t^j^d^l^būvęs namie apie metus lai
koj įfweiktų, .;įg;gėrėjau kovoje jį įveikti ir ko*

• VI 1 ,e »vt • J • V ”1
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i
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/

V
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t
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ė f

l voš išlyga .statyti jo grįžimą namo ir atsižadėti 
f av^-fenmi^ -Prieš apie tris menesius as jį mis- 
\ ke sutiMfillSMltipo veidrodžių karžygis stojau 
\ kayog|, ,j]b$1^bWau įveiktas. Dabar aš tamstos 

^'^prašvčiau neatidarvti jam tos paslapties ir pri- Įbroliaduktės globai.
__________:m I . r 
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i 
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t r

S sidėti prie jo pasveiJdmo. ”
^^^įMuiikaiti/' tarė Don Moreno, “kodėl 

atimti is pasaulio tokį žmones linksminantį kar
žygį. TečiaU aš nesikišiu į tą reikalą ir tik žiūrė
siu, kas bus.”

n . " Tuo tarpu Don Kišotas per šešias dienas gu*
t Įėjo lovoj. Jis buvo nusiminęs, susikrimtęs dėl 
P » - • -w • ,->4 v -~< -V 1 "I — • ’

T

Tuo tarpu, priėjo medėjai ir pareikalavo ir dabar norėčiau nusivalyti nuo pakvaišimo de
rmės. Nors gyvenime aš teisingai buvau pamišėliu 
laikomas, bet dabar noriu, kad teisybė išeitų 
eikštėii.. -Todėl sušauk dabar Wrio geruosius 
prietelius — kunigą, barberį ir' studentų Karas- 
M-” .t.

. Bet to nereikėo daryti, nes tuo tarpu tie trys 
prieteliai inėjo pro duris, 'juos pamatęsDon Ki
šotas taė: • : \ >

“Džiaugkitės priėtelįai su manimi, nęs aš 
jau ne L^ Manuos Don. Kišotas, o Alonzo Kik- 
sana.. Dabar jau man aišku, kaip ant delno, kad- 
knygos apie, ricierius yra šlamštai, prisipažįs- 
tu^savoapsirikimų.”

ferieteliai pažvelgė į kits kitų',: abejodami 
ar-gi-istikro Don Kišoto protas pasveiko.

i - Don Kišotas kalbėjo toliau ir prieteliai vi
siškai įsitikino į Jo? proto atsitaisytų. Tada ku
nigas panoro, kad kiti apleistų kambarį, o vie
nas likęs išklausė Don Kišoto išpažinties. - Tuo 
tarpu studentas Karaskas nubėgo' advokatų pa
šaukti testamentų daryti, d barberis nubėgo pa
sakyti' Šanča Paužai upie jo pono.padėtį. Išti
kimas skydininkas,. pamatęs Šeimininku ir bro- 
tiaduktę ašarojančias pats apsiašarojo. Kunigas 
inėjęs prie. jų. apreiškė, kad AlonzoKiksano pa
skutinė valanda išmušė ir sakė . esąs pilnai aiš
kaus proto. ' Kunigas-prašė advokato tuoj testa
mentą rašyti. Šeimininkė ir broliadūktė upeliais 
liejo ašaras, o ,iš SanČo Panzos krūtinės veržėsi 
tūkstančiai aimanavimų ir atdūsių. Nes po tei- 
sybei ir kai jis buvo paprastas Alonzo Kiksatią 

leisti avantiūrų ieškoti per 12 mėnesių. Jis pa- buvo La Manuos Don Kišotas, jis buvo
sakė toliau, kad kaipo tikras karzygis turįs lai- inaĮ0Jlau$ būdo ir Švelnaus apsiėjimo. Todėl ne- 1 t » V T V* * T *1 ■v T*- * 1 k T TV!*. • ■ L. A if

t-l /*» -■ /4i\Kz\Tk rJ rt tr4y'n‘trtrl . . - _ _ •

zuikio. Don Kišotas be pasipriešinimo atidavė.
Arčiau prie sodžiaus prijoję,, jiedu pama

te kunigų ir Karaskų savo brevij orus beskaitant. 
Kunigas ir studentas tuoj pažino juodu ir išties
tomis rankomis bėgo prie jų. -Don Kišotas nu
lipu nuo Rozinanto ir širdingai su abiem pasi
sveikino. Tada būrių būriai vaikiu ėmė rinktis, 
klykaudami. Didvyriai, kunigo, studento ir bū
rių vaikų lydimi,. trįumfališkai įmaršavo į so
džių. Lydėjo iki pat Don Kišoto namų, kur 
juos pasitiko šeimininkė ir brolįaduktė. Dagir- 
do apie savo vyro pargrįžimų ir Sančienė. Ji 
pusplikė, palaidais plaukais, dukterį vilkdama, 
lėkę pasitikti savo vyro gubernatoriaus. TeČiaU 
susitikusi šitaip tarėx

“Kodėl tu, mano vyreli, šitaipoš-sugrįžai? 
Ir tavo-išvaizda man rodos negubėmatoriška.”

“Nutilk, pačiutė,” tarė Sančo. “Eikime 
-namo, o aš tftu stebuklų stebuklus papasako
siu.”- .

- “O pinigų, vyreli, ar. daug parsivežei 
klausė Panzienė. - • ■

. Duktė įsildbusi tėvo rankoirkĮaUsė, ką jai 
parvežė. Tada ‘Pautienė viena ranka paėmė uis 
asilo pavadžio, kita pagriebė vyrui už rankos ir 
vedėsi namo, Don Kišotų palikę šeimininkės ir

Don Kišotas nieko nelaukęs pasikvietė kuni
gų ir studentų Karaską atskirai! kambarin ir 
trumapi papasakojo, kad jis buvo kautyiiėj į- 
veiktas ir turėjęs pasižadėti grįžti namo ir nesi-
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i klos vietos, geras valgis. - p 
J. Taipgi is New Yorko, ypatiškal S 
i pi'Ižiurgta kelionė J Lietuva ir- vt,S 
pas Baltijos valstijas5 fcas .utai*? ®' 
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nepasisekimo kovoj. Sanuo Panza bandė ramin- 
'ti. Sake .jam:

. “Pralinksmūk, ponuli, stipryk savo dvasių, 
.džiaugkis,’ kad uielais šonkauliais išlikai. Susi
rinkę babakus keliausiva namuolei. Gėlių gale 
k V*1 • * l4 .. “IT V _ _ _

yęs gTibėrnatoriavimo, dabar jo nekenčiu, bet 
‘ bajorystes arba kunigaikštystės tebenoriu. Vie
nok ir be to galiu gyventi. Tai kodėl ponuliui 
taip 'turėtų būt sunku atsisakyti nuo karžygys- 

; tęs i”
“Nutilti Šančo,” atsake Don Kišotas. “Ži

nok, kad aš tik vieniems metams teatsisaltiau 
karžygystės. Po metų aš vėl atnaujinsiu savo 
profesijų ir sau laimėsiu karalystę, o tau kuni- 

Į ■ gąikštystę.” - ‘
j * “Teduoda Dievas,” tarė Saneo.

Pagalios Don Kišotas su savo ištikimu sky- 
dnnnku‘'pasileido kelionėn namų link. Kai po 

if* ilgos ir’ vargingos kelionės jiedu pasiekė savo 
gimtino’kaimelio, tai jiedu pastebėjo ųzikį, kur- ' 

4 tų Ir medėjų vejamą., Nabagutis zuikutis, visai 
4 sumišęs ieškojo išsigelbėjimo tarp Sanep Panzos 
t ; asilo kojų. Sančo nušokęs pagriebė zuikutį ir pa- 

■ .> davė/ savo ponui, kurs susuko: ‘i AI alum .sigputa l 
hl malum signum!” (blogas ženklas, blogas ženk- 
ij‘. las) T*.zuikys bėga, kurtai ii* medėjai jį veja, 
j r. • o Dulcinęjos nesimato. ”

’ “Tamsta, ponuli esi keistas žmogus,” tarė 
k Sanuo Pauža. “Daleiskime, kądziukys yra Dul- 
-įytinejcų* ašunes, tai jos burtininkai .* Ji savo ne- , 

ptieielių vejama bėga, aš ją šugavau ir duodu 
į tamstai^ inisiraimnk tuomi.”
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- Juk aš daugiausia prastojau. \ Nors aš. paraga-
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kytis žodžio ir dabar žadąs virsti skerdžiumi.
Kunigas ir studentas Karaskas užgyrė jo 

pasiryžimą. * ,
Tėčiam Don Kišotųi jau nebuvo lemta sker

džiauti, jau jis buvo priėjęs gyvenimo siūlo .ga-. 
lę.- Ar tai iš didelio nuovargio, ar tai iš susi- 
krimtimO- dėk pralaimėjimo kovos Don Kišotas 
sunegalėjo. Ištisas šešias dienas gulėjo lovoje. 
Kadangi Don Kišotas nėjo geryn, tai buvo pa
sauktas gydytojas. 'Tasai apžiūrėjęs patarė ap
sirūpinti sielos reikalais, neš kūno reikalais jau 
nesą reikalo rūpintis. Tų naujieną Don. Kišo
tas sutiko su stipresne dvasia, negu visi pas jį 
buvusieji. Šeimininkė, broliadūktė ir ištikimas 
skydininkas taip graudžiai pravirko it jų ponas 
jau būt miręs. Don Kišotas pajuto, kad ima jį 
snaudulys. Todėl visų paprašė išeiti. Kas ir 
buvo padaryta. Jis miegojo čielas šešias valan
das. Teip kad šeimininkė ir broliadūktė mane, 
kad gal jau jų ponas ant amžių užmigo. Vienok 
taip nebuvo, šeštos valandos pabaigoj jos išgir
do poną sušunkant:

“Palaimintas Visagalis Dievas, kurs sutei
kę man tokią didžią malonę. Begalinė yra jo 
mielaširdystė!” - ?

Įbėgusi į kambarį brotiaduktė jam tarė: 
“Dėdelej apie kokiaš.malones kalbi 7” ' 
“Dukrele, ” atsakė Don Kišotas, “kalbu a- 

pie tų malonę, per kurią. atgaVau sveiką ir- aiškų 
protų, It tamsūs debesiai nuslinko nuo manęs ir 
aš matau dabar savo paklydimų.ir dėlto gailiuosi 

, jmd taip vėlai tas man atsitiko, nes netiko laiko 
knygoms, kurios apšviečia protų, apvalo širtiUV 
pakelia dvasią, Aš jauČiu^kajl atėjo mano galas

tik jo šeimyna, bet ir visi kas jį pažinojo, .my
lėjo ji- Don Kišotui mirus, - studentas Karaskas 
parašė šitokią ant- jo(kapo epitafiją:

Gul didvyris užmiglytas,, * 
Šalta mirtis ji nukovė. - 
Kaip čion tapo paguldomas, 
Avantiijros pasiliovė. \

Drąsus buvo ir galingas, . 
Nors pamišęs jojo protas, / 
Bet kovoje ištyeimingas.

. Jis vadinos Don Kišotas. ,
• r* ■ -• — - 1 -£-' <

<** * .
Slibinų jis daug nukovė, . 
Su gagonais jis kariavo. • 1 
IŠ pasaulio piktą rovė, 
Kardu, jiečiujš^toriavo.

j ■ ' . "...

Jis ir mirčiai netikėjo, 
PMeŠininke ją vadino, , 
Vis nukabti ją korė jo, 
Prieš jų ginklų tik gamino.

Bet mirtis jį nuąąlejo, ‘
Štai kape jau'atsidūrė,. 
Nors kovos neprąlaįmęjo, 
Painus protas atsikūrė, 1

Pamišimas jį apleido, 
Dar prieš miripsveikaš tapo 
Ir su šypsena ant veido 
Barniai atgulė į kapą.
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GAZĮNIV PRIETAISŲ  J
V AB darbininkai musų dirl 
Ą tuvėse turėtų Siup -bedarbi 
laiku darbo, mes mumušėnle 
15 nuošimčių nuo visų gazinių 

■ reikmenų kainos, kurios yra 
užsakytos pasiųsti sausy.

Gaminiai Pečiai 
“^Ilačliantfire” šiidytofai 

“Gaaieam1’' šildpiu^ii 
. Garašiiį Apšildytojai 

Stalinės ir 
"Valg&mitfe Kambarių Lempos 
Ir kitokie Šviesai. Rakandai

Išmokti naujo darbo, lęiko ir , 
“gužo taupinlmų su Sitais įrau- • 

kinis. Jus galite gauti pigiau 2 
tiktai sausy. Eik įbile vienų |1 
musų ofisą, kuriuos rasi tele-; 
fonų knygoje. ■«*»c «i< kcrepiionc imtxau^rf. • C' 
boston consolidated gas co.

ir Grindi! Lempas i f ‘ 
i Kani&an^ Lempos

" ■*"

!&,. •■kBNORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukiami

-I- ’ ' .
LIETUS Jį.1

. . —per—r - į
. NE1V YORK’A-BREMENk

.Patogiais laivais ' j 
CGLUMBUS — STUTTGERT 

. MUNCHEN 
ir yienos klesos kambarių-lai? 
vais. Dąug pataisyta 3 klesos ■] 
laivais. Parankus; uždaromi 2 ’ 
ir 4 lovų kambariai/ Laivakor- į 
čių reikalais klausk Mėtos a- 

gento arl/a / s
NORTH. GERMAN LLOYD > 

192 IVashington Stree, 
Boston, Mass
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-TIESIU KELIU
Lietuviai važiuoja 1 BlUavų 

Aplenkia Lenkų Juostų, (KaridorlųT
VISA TREMA KLESA PADALINTA l 

kambarius ant 2-ju, 4-rlų ir fenhj levų.
Š, S. LITUANIA..........L. ...Vasario 5 
S.- S. ESTONIA...................Viu&rlo 2Z* 

.Trečios Mėsos kainos h 
HAMBURGE $103.50—PILTAVĄ S106.50-'

■ LIEPO.TŲIR AIEMEBI $107.00.,
Dėlei l<r. ir žinių kreipkitės prie savo agentg
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< mįį OROBOOS’ . 
.Moksliškai sutaisyti vaistai dėl sustiprinimo lytiškat nų- 

silpnejusių vyrųv Kada ligos, sunkusylarbas ar senesni nie-f 
K tai atima jūsų stiprumų -U vartoki! - ***'
?. Daugybė vyrų po 40metų amtiaus o ne mažai Įr jaunes* 

nių.ręikaląuja mtisų vaistų ir būna visados ąxžgąhčdinti» 
.Kaina ? *

, ?d?risiunčiam per paštų po aplail^mnu money orderio, ' 
GOODWILL DRUG COMPAIU, , 4 -

120 DmęauAve,, , ; *
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CLEVELAND, OHIO.

ia> deklamacijos, dainos ir 
dialogas, 1

aują Metų dierioje lietuvių 
, j1. Fondo 22 skyrius įrengė 
ių vakarą. . £įis T, Fondo sky- 
paprastai kas metai toje pa- 

r * dienojo įrengia vakarą 
Naujus Metus. Vakaras, pa

či neblogiausiai, Nors laike 
Įrrmno žmonių buto neperdau- 
ėdni, bčt aąt šokių prisirinko 
a apsčiai jųjmufllių įšokėją.

p "t Pirmiausiai’ užgrojo šv, Jurgio 
' pa^ap, orkestrą, kuriai vadovavo 
'*£ buiza. , 1

r’ ./Fasldaū Intvo pakelta uždanga, 
*, ku^ pasirodė ant scenos lig kokis 
< kapas padarytas ‘iš žalią kvietką, 
'■ Fo tam išėjo jauna mergaite su 
- gyvų rožių vainiku ir ji tą vainL 

f ką uždėjo ant to kapo. Susirinku- 
rieji žingėidavo Žinoti ką tas ka- 

y pas reiškia T t Išeina programo ve- 
r - dčjas ^Av .Banys ir sveikina jis vi- 

aus su Naujais Alėtais, linki 'vi
siems sulaukti kitą Naują Aletrj. 
Vakaro vedėjas nupiešė gražiai, 
apie kapą; aiškino jis, ką tas ka
pas atnašau ja. Kalbėtojas pareiš
kė, kad šis kapas vaizduojąs pir
mą Lietuvos kareivių žuvimą už 
savo, tėvynę Lietuvą ir už jos ne- 
prigąlmyhę ir'visu Lietuvos did
vyrių kovojusiųjų už savo tautą ir 
kalbą; .

Fo kalbos sekė dvklemaeija. De- 
klemavo p-lė Izabelė Žebriute. F-lė 
V. Žvingilintč gražiai paskambino 
ant piano solo. J. šeštokas atliko 
kelis šmotelius su balalaika. Ir 
vėl deklemaeija. Deldomavo p-lė 

■ , V, Damidavičiutė: “Neverk, ma- 
tUŠeie,” (Maironio), ši padėkle-

f.

A

< t

tas J. Gramalianskas, pagelb. 
11 Janulionis, prot. rašt.»— J.' 
Jųknim^ fin. rast. — J. Sereika, 
kasieriuš—P. šraibakauskas. Val
dyba pašižądėjo visi darbuotis ko- 
pasekmingiausia’ dėl organizacijos 
labo, r -

Federacija rengia fėi’tis kurie 
prasidės vasario 23 d. š, m. ir 
t rauMn iki kovo 1-mos. Visos ka
talikiškos draugijos prigulinčios 
prie Fecle.rat’ijos dalyvaus tuose 
foruose dėl savo naudos. Ja D. 
K. H. 14-ta kuopa tikisi turėti ge
ras pasekmes feimose, nes gabtuš 
nariai ittejo.į rengimą fėrą, Koč 
misiją išdavė raportą iŠ buvusio 
teatro. Pasirodė gana geros pa
sekmes. Kuopai lifio pelno $83,93, 
Kuopa nutarė aktoriams už tokj 
didelį triūsą, vargą ir pasišventi
mą surengti iškilmingą vakarienę, 
kuri įmošiama sausio 20 ck Š. m.Į 
parapijos svetainėj. Kviečiame 
visus kuskąitliiigiausia atsilankyti 
ant vakarienes. Vardus priduo-a 
kit komisijai iš anksto, nes tame 
vakare n-ąbus tikietai parndvinėja- 
mi.

Prie kuopos prisirašė 4 nauji 
nariai ;,M- Keršienė, J. Montvyclas,, 
J. Šlekaitis, J. Adomaitis. ’ Visi 
labai vinklūs nariai.

Kalendorius jau prisiuntė. Na
riai-kreipkitės pas fin. sekretorių. 
Bus išdalinami veltui nariams.

J. s:
4

LAWRENCE, MASS.
’ 1 i"

Netekom našlaitės.

Sausio lp d. 11 va. ryte p-nia 
Paplauskienė su keletą draugią 
palydėjo iki So. Bostono stoties 
p-lv Juzytę Bukauskaitę,. kuri /m- 

.mavo gana gražiai ir jausmingai, hlo (’hiCago, III. trūkiu, tikėdama, 
kurios žodžiai buvo surišti su; kad antrą dieną pąsielcs Šv. Kazi- 

““ ’jausnWs ir judėjimais. ' * ‘ . .v .
Pivllrbšaitis iv p-lė Pet. Crbšai-

- t ė atliko juokingą dialogą: “Dvi 
, Jiedu savo užduotį at- 

f vtdždavp -gražiai ir juokingai, įš

• hia iš Kauno vėd., Gargždų pavap. 
Našlaitę pažįstami trumpą laiką 
palaikę atėjo ant rodos pas geri), 
kun. Virmauškį, kuris pradėjo tei
rautis apie vietą. Nesuradęs tin
kamos priežiūros, nuvežė į Monte- 
llo prie savo sesutės p-nios Pap
lauskienės,

h

PaataraiNiaM laikai* augo prie 
kun. Virmąuskio po priežiūra Pą- 
plauskiJnės, šv. Pranciškaw kle
bonijoj, lankė šv. Marijos mokyk
lą. , PJę Jnzytč priklausė pi-iė* 
mergaičių- bažnytinio choro, N* P. 
Dr-jos, prisidėjo mokinime Sun- 
day SThool, buvo maldinga* Die
vą mylinti mergaitė,- Jausdama 
savo pašaukimą, iškeliavo Dievui 
tarnautą paikdama sava globėjus 
ilžiapgsme ir nuliūdime. ■ 

Mokyklos mergaitės, N, E Jin 
jr gmširclžmi draugai gausiai ją 
apdovanojo kuriems yra labai dč- 
kinga,■’ bet’ daugiausia iTŽsįpelnČ 
garbės 'gerb«kum-yirmanskis,'kip 
ris ją priglaudė. Kun. Juras ir-gi 
prisidėjo stengdamas deregavime. 
šv. Kazimiero vieintohiie. P-nia 
Paplauskiene augindama ligi 14 

hu šiandien jaučiasi kaip tikra'' 
motina. * Gailina* bet žino, kad i 
išaugino dėl Dievo ir garbės ūŽšL 
pelne. ■ • .

Ąsą.

ABBUKIKKAg
prigulėtų tik katalikai ir kad be
dieviai nebūt priimami. Geriau, 
šiai užbėgti blogumui už akių,.tai 
įvesti nutarimą kad kiekviena# na
rys atliktų velykinį išpažintį. Die
vepadėk katalikam* laimėti. *Fei~ 
gu vim katalikai nariai aujurįnks, 
tai dauguma balsų lengvai laimės.

S/ L, R, K. K 38 kp,? tengia va- 
karą sausio 27 d. Sokolų svetainėj. 
Bus * lošiamas veikalas “Piloto 
Duktė.” Publika užprašoma.iš 
visur.

čia lankėsi, Bt« Btepulionis iš 
Clereland ()hio. Mano šioj apy
linkėj apsigyventi ant ilgiam. Bus 
malpnu turėti naują veikėją, nes 
čia labai reikalingas,

Federacijos jr Tautos Fondo 
skyrių susirinkmiai jau sėniai ne
laikomi Kur dingo valdyba? Štai 
artinasi vasario 16 d.' ir kovo 4 d. 
Kodėl negalima ką nors surengti

Šioj apielinkėj dar sniego nebu- 
Darbai ciną neblogiausiai,

;'i' - ‘ »' ,-Parapijonas,
> ■ t

♦-*

*

' MONTREAL, CANADA.
*T : ► 

- LDR. 02 kttopo^niūnesiriiš*wst- 
ri likimas įvyks sausio 27, d„ 1024 
m^, tuo jaus po pamaldą bažnyti- 
tinėj salėje 720 Parthenais Street. 
Makinėkite \'isi nariai atsilankyti,' 
nes bus renkama valdyba ir daug 
svarbią reikalą yra apsvarstymui 
Nepamirškit ir naują narių atsi
vesti. • , f

Taipos-gi turiy už garbę praneš
ti kad gavąu iš centro-1924 m. 
kalendorius. Ačiū centro valdy
bai už p t i rengimą’kalendbriau.s su 
tokiais puikiais' pasiskaitymais. 
Todėl visi nariai malonėkite pasi
skubinti su mėnesinėmis niokesti- 
mis Jrarie esate atsilikę ir molo my
kite įsigyti tą puikų 1924 m. L. D. 
g. kalendorių.. •
' . Rast. J. Pundžiūs. '■

,• ■■ . -, „.'f 
f
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Darbai labai sumažėjo. Tai mū
są broJiarn darbininkam patartu- 
mėm kad f mūsų koloniją nevū- 
'žiiiptUmėtr*ūes tik Jšlaidų. pašicla- 
rysite. Pas mus lietuviai labai ra
iniai gyvena'Oykitos tautos tai pra
dėjo kariauti: O tai airišiai ir pa
liokai. ’ Taip, labai susifrentavo, 
kad pasakė ar žūt ar būt ture- 
siine kada nors nugalėt tą balta
kę.

F

prasčiokas
i ■ » .

SIMSBURY, CONN.

ko žmonės turėjo daug juoką. P. 
Urbšaitis vaizdavo moteriškę.

C. L.^Teatrališkas keras sūdai- 
3i&vp kelias tautiškas dainas. Dai-

• nos išėjo gana gražiai. Plė J.
S, dainavo solo, ,kuri sn savo sol u 
tik neišvaikė iš svetainės žmonių. 
Nefrs ‘^solistei” jau ne. vienas sy
kis buvo padaryta pastaba, apie 
tokį dainavimą, bet vis-vien ji ne- 
atboja apie pastabas: save stato 
ant didžiausio juoko, čia, tai di
delę klaidą daro mokytojas, ką jis 
jai duoda tokiai “solistei” darky
ti dainas, kuri galima sakyti, kad 
jokio balso neturi. Antra daina
vo solo p-lė J. Kupravičiutė. ši 
tai ištiktųjų, gali tapti soliste, nes 
tuvi gražų balsą, malonu, tik jį rei
kli palavinti, o dabar, kaip sykis 
yra Clevelande talentuota moky
toja, įžymiausia lietuvių tarpe so-

• listė gerb. JI. Čižauskienė, kuri 
duoda ‘pri.vatiškai lekcijas balso.

Programa užsibaigė su Lietuvos 
himnu. ' Komi vadovavo p. L. 
Krampa. Teko girdėti, kad tame 
vakarė prisirašė net 20 nauji} na
rių T. Fondo 22 skyriaus.

Buvęs. 
Nelaimė.

Gerb. muzikui Jonui Čižauskui 
beeinant skersai gatvės —• užva
žiavo darbinis trokas. Gerb; mn- S .
rikaš skaudžiai sužeistas. Jau ant
ras iiedėldienis kaip bažnyčioje 
kotas negieda; visi koristai laukia 
kad tik greičiau pasveiktų moky
tojas. Taip pat ir Vyčių kotas la
bai pasiilgę! gerb. muziko J. či- 
Žausljo, Dievo duok jam greites
nę sveikatą.

Koristas.
trr- 5

«

’ micro vienuolyną, kuriame iš visos 
širdies troško pasilikti.

. P-iė Juzį’tč — našlaite. Tėve
lis mirdrinas patiko ja pusės metų 
anriiflus, o mamyte kuomet mirė, 
tai ji buvo 5 .metą. Tėvai paef-

HOMESTEAD, PA.

Sausio 12, ‘13 it 14 dėL čia atsi
buvo 40 vai. atlaidai. Žmonių lau
kėsi labai daug. Daug .priėjo prie* ■ * w t ,

šv. Komunijos. ■
Ilomcstead’e gyvuoja 'lietuvių 

kliubas, Į<urį sutvėrė ir -palaikė 
katalikai lietuviai. Bet ateina viu 
uąs-kitas kuriam B.nžnyčia it1 Die
vas nerūpi Na ir žinoma, nori šei
mininkauti, ^šmeižia katalikus, baž- 
nvčią ir kunigus. Dori'katalikai, 
kurie pliovonią nenori klausyt, no-

kuri augino iki šiol, vi tam užkirsti kelią. Nori kad

Čionai yra graži apiėlinkė, Be- 
nė bus gražiausias miestukas visoj 
Conn. valstijoj. Gyventojų yra 
trys'tūkstančiai . bet; lietiivių Vos 
šešios šeimynos ir trys merginos Ir 
du vaikinai; Tai-gi vieno trūksta 
vaikino.* Gerai būtų, kad atvažiuo
tų iš'kitur tai būtą visoms po- vic- 
R‘l- • ' ” , * •

Darbai ėja lengvi. t Mokestis- ne
lygi : $40-41-43.Mbterim moka sep- 
typjoliką ir pusę,/ Taipos-gi čia y- 
ra dar nedidelis miestukas. Tariff- 
viljlę. Tas mieštelis apgyventas liė- 
:tuyią ir turi tvėrę draugystę , 
Antano; Uždėta 28 dieną lapkri
čio, 1909 m. ir jau turį, gražaus lta- , 
pitalo it turi savo namą.

Darbininkas ;
■ J

ianlanian IC|
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»
T
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NEWARK, N. J.

• L, J). K. S. 14-tos kuopos moti
ni/? susirinkimas įvyko sausio 
11-tį et š, m. šv, Jurgio d r-jos sve
tainėj, Į susirinkimą, atsilankė 
galia skaitlingas narių būreli.-,. 
Buvo renkama nauja* valdyba. ' | 
valdybą pateko gana žymūs* ir 

didūs :ri;rt, iui

p

♦

*

f’irmininku išrjnk- 1"
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HUDSON, MASĖ.

‘ . I
Aš prieš Kalėdas buvau paminė-1 

jęt “Darbininke/* katl^ šiame 
miestely graei darbai eina. Tai 
dabar pu Kalėdų sumažėja‘ir ria 
darbai, Roberhiėr didžiausia diriu 
tuvė šiame miestely apie 200 dar
bininku atleido, ot likusieji dabar 
dirba tik po 4 dienas savaitėj. ’ 
,, C'ia atsirado keletas vyruku: 
keistos rtišise. Jie .save vadina 
sandarie^ais. Nors jn čia niekas 
nekliudo,, ūrs niekam negalvoj 
kad jie Čia yra, bet jie beveik kiek
vienam* Ko, «.Boston ’o gametns 
“ Sandaros1 * numeryj ’ verkšlena, 
kad ije čia labai nuskriatisti, kad 
įUos visi ndeMna,. kad juosė šmei
žia visi, vienu Žodžiu vjsą nti- 
skrjausti, ne tik visai w nekaltus 
žmones jie klerikuluoja, bet ir at
skirus asmenis au snepatinkamus 
užgaulioja per minėtą laikraštuką. 
Mąno supratimu, jei sandariečiai 
kada turi kokį mfitką, s ant ant 
savo “skodo” susirinkę atgiedotu 
keturis “čerpei za nas gTzoozny. ” 
Tai geriau padarytą, negu lclapa- 
tijant savo redaktoriaus seną gal
vą. Tikrenybėj čia nieko nėra pa
našaus.

Čia šiemet vietiny R, Kataliku 
parapija visiems pavapi jonams iš
dalino konvertuluis po 52 kiokvk- 
nam žmogui. Ant tą konvertuką 
parašyta kad bažnyčion nuėjus ne
dalioj Ridėjus dešimtuką ir įmest 
kada esti rinkliava laike mišią, 
nes jau šiemet pas duris rin
kimas dešimtuką, panaikinama.

Tie kbnvertukar mūsą laisvama
niams tik pridarė stroko iv bai
mės, kad sunku bū^ą ir aprašyti. 
Jie daugel ūaimėStir siroko turėjo 
kada buvo paskelbta piliečiu regis 
tracija, Bet anas strokas prieš ši
tą, palyginus, tik nusispiauti. Jie 
dabar sau. taip- išsirbkuoja kad 
jiems amžina gali būti prapultis.

’* Pakeleivis
» , , ... ... t

Kas nori nusikratyti nuo kapi
talistų Jungo, lai dedasi prie ko- 
peracijos.

~ - -jp
Tik ką iš Lietuvos esame gavę 

maldaknygių“ŠALTINIS.” Yra 
net kelių kainų: $2.25, $3.00 ir 
tai didėlė maldų knyga. Turime 
$4.25. Kupė norėtų, Jai tepasi- 
skubina, nes mažai jų teturime.

“DARBININKAS”
366 Broadway,

i!an»:

ffi

t

Ir ju aiškinimai apie

Šveicariją Daniją ir Lietuvą
Cambridge/ Parapijos Salėje

• PIRMADIENY, Sausio 21, nuo 7:30 iki 9:30 gt
ŠVEICARIJA — seniausia pasaulio respublika gražiausią šalis, kur snieguoti kalnai iškila auk- ’ gS 

šeran debesų, kur liūliuoja metini ežerai, kur ošia kalnų upės, nešdamos žemyn vandenį, tytą kaip aša- •
rėlę

z .

1

/ S> a

y

t

/ ■ t

Fahėdelįj paiišlo 21 ck Hoiith 
Bostono lietuvių šv, Petrą'jiah 
rupijos kužnyeioj jnmridejo mi
sijos, kutinu vedMėvai .mari
jonai *-* gerb. k\m. Andžinlis ir 
kinvDr, Čepaitis, t

* , 
» 5 J Į,i>HhW. J j.-h. .h* il'i.r

CAMBRIDGE, MASS.
LDKS. N. A.*Apskričio Suvažia- 

r vimas.

Sausio 13 d, šių 1924 m.^l-mą v. 
po pietų bažnytinėje svutbinėjo į- 
vyko Lietuvių Darbininkų Koope- 
ratyvės- Sąjungos Naujosios Ang
lijos apskričio suvažiavimas, JĮ su* 
važiavimą buvo atvykę nemažai 
delegatą iŠ kelią koloniją, kurios 

: priklauso į apskritį. Buvo daug 
: įvairią raportą išduota iš apskri
čio veikimo ir kuopą. Labai daug 
buvo atakuojama centro valdyba 
už neveiklumą ir tam panašiai. 
Mbnteūb ’s delegatai labai atkak
liai ir be pasigailėjimo kritikavo 
redaktorius ir visą “Darbininko” 
štabą, rodos i u visai būtą nevieta 
toks nelemtas- užsikarščiavimas ii 
puolimas.

Buvo padai-yta daug svarbią į- 
nešimą ir sumanymą. Iš visą svar
biausi tai buvo tie, kad šatikti L. 
D. K. S. seimą ateinantį pavasa^ 
rį ir leisti automobilį ant išlaimė- 
jimo per L. D, S. išvažiavimą, ku-I ,
ris įvyks gegužės 30 dieną.

Centro sekretorius J. Tumaso- 
nis išdavė pilną atskaitą apie L. 
D, Š. namą ir dabar pavojingą pa
dėtį mūsą laikraščio “Daij)iuin- 
ko.” Tš jo raporto pasirodė kac 
“Darbininkas” dabar turi sun
kius, liūdnus ir vargingus laikus. 

Pasibaigus suvažiavimo sesi
joms, delegatai buvo pakviesti į 
vakarienę, kurią, surengė L. D. K. 
S. 8-ta kuopa. Laike vakarienės 
buvo dar įvairią kalbą ii’ tt. Va
karienėje dalyvavo Dr. ,K. Pakštas. 
“Darlč”' redaktorius ir Pr. Gudas 
ir daug kitą,

• Atitaisymas klaidos.
' “Darb,” No. 5 korespondenci

joj iš Cambridge, įvyko klaida su
rašyme vardą kurie aukojo kun. 
F. Kemešiui. J. Smilgis vietoj $1 
turėjo būti $2.00, p. Radaitis buvo 
visai nepaminėtas, kuris taip-gi 
davė $1.00. Dar prisidėjo sekan
ti prie tų L. D. K. S. nariai: V. 
Žekiavieius $1.00, S. Luinis $1.00 
ir P. Skauda $1.00. Tai dabar iš
viso pasidaro $26.25. Kurie nariai 
dar neda vė po $1.00 tai įts pagei
daujama kad tą padarytą be ati
dėliojimo. Aukavusią vardai bus 
paskebti1 (Darbininke. ”

. Reporteris.

I DR. J. J. GOBMAN Į
I (GUMAUSKA8) I
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1 Tel. Brockton 5112-W.
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VALANDOS: Nao 9 r. Iki T T. T«k.
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5 (Kaupa* G St Ir BroadurayT! ® •
S VALANDOS: e-rll, ®_
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ŠTAIĮSWMWK:
Sergu ii nįokas negei- .

gelhėj o. | <roapy pipgaį. bandytiW«q? ’\ 
sutaisytu žolių No, .303, tol jos man ' . 
labai gelbttty .čipn^ripčiu 
vėl ant.-Meno paltelio No. 303. •, .

■ t ?/. jg x vb J i y >t(į 
, . -AMliony Sforrteon, ,

: <L7/i'>k^r/n;i>:
Slmpson, Pa. ; •

G‘1’7' -'tV'V-1/L iUvU:
Tokiu

tus kad žmonės'geriau paslganedlną git 
žolėmis, negufstr šįfeČiallsfftlsJl ’
aikome virš 600 rūšių, žolių ir raftilstof, j_ 

me nuo visokių] ligų, ■Atklųsk’lOe.° ,
gausi žolių katalogą. lųikąlpjiJanije ąbž! 
gentų visose apygardose..'" < . ■

Ai/ ]*'<*• A r*!* * s
Musu žolės yra grynoj llettfvlSm šu ,

ietuvIMcais ir' angU$Ms nutfddykfar& ij,

•• M. ZOTaUt»AdiUH-\d,'
449 Hudson Am Bbteiiešt^r, y

Viii irn_.su•;-‘-1 » ' • • *•*
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DOMĖS!

ANTRADIENY, Sausio 22, nuo 7:0 iki 9:30
DANIJA — antroji Lietuva. Jei norite žinoti kaip išrodyt Lietuva.už 30 metų - 

kaip šiandien danai gyvena, kaip jų darbštūs ūkininkai iš mažą sktipelių' nederlingos žemes sukuria 
sau patogų, gražų: gyvenimų. . / ' i ____

TRAGIADIENY, Sausio 23, nuo 7:30 iki 9:30
LIETUVA — paveikslais ir žodžiu, bus įšaiškinfa Kluipeddš ir Vilniaus rmldSnė Lietuvai, Bamaty-* 

si te daug gražių paveikslų iš viso Lietuvos pajūrio, ir iš kitų vietų (Kauno? Vilniaus). Pamafysite kaip 
lietuviai užkariavo savo uostą -^Klaipėdą-u vartus įmasanlį. '

Daug, žmonių dabar keliauja po pUsaidį, ‘ kad pamačius daug gražių ir. įdomių dalyjtų, kad pasi
mokinus. ■ 7 . / * ' . ‘ r *

Kelionė ir pasaulio pamatymas kainuoją šimtus ir riet tūkstančius dolerių.' Jei neturit laiko keliau
ti — tai ateikite pasiklausyti prelekcijų apie įdomiausius kraštus, b patyręs keliauninkas ir specialistas 
geografas parodys ir išaiškinu Tamstoms tų kraštų gamtą’lr žmonių gyvenimą.. Vietoj stintų dolerių r* 
visą tar pamatysite tik už 25e. Kiekviena pamokinanti prakalba bus papuošta 50 gražių spalvuotų 
vaizdų (slides), ; . ' t ■

Aiškins Dr. K. PAKŠTAS
gi pabaiga 9 Vai. 30 m* vikaro, Lietuvių Parapijai »alB je> .

> Vaikams tik 10c.
Visą trijų prelekcijų pradžia 7 vai. 30 m.,

Įžanga 26c., 4
• 4*

- * .
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Tik ką išėjo iš spaudos dvi 
smagios teatrališkos knygutės: 
“Ubagų Gudrumas” ir “Gi- 
liiikingas Vyras.” Pirmoji pil
na juokų, 3 veiksmu, antrą gi 
panaši pirmai, dviejų aktų. 
Prie antros yra dar prikergta 
na kiekvienos yra 25c. Iman- 
tiems visą setą knygučių par« 
duodamą po 20c. viena, “Uba
gų .'Gudrumas” dalyvauja. 12 
žinonip, gi “G-iliukingas Vy
ras” 9.»' * .

Reikalaukite pas: 
“DARBININKAS” 

366 Broadway, So* Boston, Mass

•- • a-

PARSIDUODA
1922 tiium^tėF'pamlduoūa tik už $425. 

Viskns ph’ąios vuSies ant 7 pasažlevlų.
1023 Btat Sodan visfSktU naujas. Kai

na .'JGuO. Verti* $930.00..
AtslSąilktte: 52S ESSEK ST.* 

MASS; Tel. Lynii 3196—W.

DAILŪS PAVEIKSLAI KURIUOS 
PADARO tfOTOGBAEAB

JURGIS STUKAS 
«3 W18T BROADWAY, 

South Borton, M*»i, 
Padarom dUeliąi paveiksima U<- 

. laikom visokios ruSlo* rCmus.
Triephonn*: Soulh Boston. 464—X. 

.... X.

1 . * j* '* *5 ** *
ŠV. JONO ĖV. BL. PAŠELPpfŽS 

DRAUGYSTĖS VALDYBAS t• „ • 
ADRESAI.

PIRMININK.IS — M. Zoha, ‘‘ " 
E. Sevemh St, S. Boston. Mass, i 

Tel. So. Boston L51<L-X 
VICE-PIRM. — Kazys Ambrozas,

492 E. 7-tli St.. So. Boston, MaSS, - 
PROT. RAŠTININKAS — J. GlinoekLs, 

5 Tfaomas Park, So. Boston, Massi 
FIN. RAŠTININKAS — M, Še i kis, 

4(10 Seventli St, So. Boston,'MosaV. 
KASIERIUS — A. Nandžiunas,

SS5 E. Broa<l\vay, S. Boston, Mnš& 
Maršalka — j. ..zuikis, - ■ - .

7 VVinfietd St., So. Boston, Mass. - 
Draugija laiko suslrfąkhnOš kas tre* 

čly nedPJdlenj- kiekvieno mėnesio, 2-rą 
‘tęiRS sofiduiud o,n«M ’?< inaid od ąVt , 
492 E. Seyenth St, So. Bokton, MasA.

i

ŠV. KAZIMIERO R. KzDR-JOS 
• ' SOUTH BOSTON, l^ASS.

VALDYBOS ANTRAŠAI. ' ,
Pirm įninkąs — .T. .Jaroša,. 

440 E. 6-th St.,'So. Boston. Mass.
Vinvpirm. — J. Grubiuskas, 

157 M St, Sontli Boston, Mass. j

Prot. Rast. — A. JanuSOnls, 
1426 Uohunbin IW.. So. Boston, Mass.

Fina nsų RaSt. — K. KISkis,
428 E. 8-th Su So. Boston, Maast 

Iždininkas — L. švdgždys,
. 111 Bowen St, So. Boston, M»m 

Tvarkdarys — P. Luuėka,
J .395 E. ,7-th SLASo. Boston, Mass. 

Draugijos reikalais kreipkitės visądos f 
protpkolą raštininką. . <

DiAugija ’ savo ^susirinkimus laiko 
2-rą nedėlitionį kiekvieno menesio l-mą 
rak po pietą parapijom salėje,1492 E. „ 
Sevėuth S t, Ro^Bostmi, Mass.

D.L. K,KĖISTUČIODR-JO3 
VALDYBOS ADRKSAI 

Boston, Mass.
Prrmminkąs Antanas BUstėlls, 

146 JBowen Su So. Boston, Mpss. 
Vlce-Pirm. *— Martinas Knistautas, 

4062 AVashlngton St., Rbslindale. 
Protokolu Bnšt — Antanas Macejuim<ų 

430 E. Sevonth. St, South Boston.
Fin, Įlaštinlnkas*—Juozo* Vinkevlėtu*, 

PŪ6 E, Brtąubvuy, South Bostou.
Kaslerlus w Andriejus ZaReekAs, 

607 E. Nlntli St., So. Bestom am
Maršalka *** Aleksandra Jalmokna, 

. 115 Granite St, So. Boston, 34*^. ' 
Draugyste D. L. K KeiMtuĄo 4; 

snklrbililmųs 
dėldlehl klekvlejm niėneolo ne :
WwWn<tcm st, Boaton, M*M. 341* 
valandą po pietą.
sužavini naują narią prla mfi»ą draa> 
CŲo« prhW< .i

•t

i

¥

4

i'

■v


	1924-01-22-DARBININKAS 0001
	1924-01-22-DARBININKAS 0002
	1924-01-22-DARBININKAS 0003
	1924-01-22-DARBININKAS 0004

