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Katalikai turi euprarti, kad fa 
' aukos fe paaiiveritimaa dėl katalb 

kų gp&udoe rustiprinimo bu* mi* 
■ loneanis Dievui fe pačiai Bažny

čiai, fe žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų fe 
net negu bažnytines apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei fe pajėgoms, žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu- y 
m skaityti tai savo didžiausiu už-"- 
daviniu.

w Vyskupas Kiliam .

DERYBOS UŽKLIUVO

. \ Neu York.—YIvAa dery-, 
bų dieną tarp angliakasių ir 

t kasyklų kompanijų buvo pa
sirodžius viltis, kaęl anglia
kasių streiko'nebus. Buvo 
susitaikinta ejieek-off klau
sime. Bet antrą dieną įvy
ko užsikirtimas ir nežinia, 
kaip jis baigsis. Derybos- 
£ali visiškai iširti.I

Kaina 5 centai.

GERAI UŽDERĖJO.

— Vatikano soc^ 
nas, kurs yra Šv. Tevopric- 
žiūToj,v turi gerą ųždereji- 
mą. Visokių vaisių ' iš to 
sodno eksportuota Londo
nan 60,000 svarų.
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KIEK RAIŠKŲ PA
KLYSTA.

I

.. i: Wash ington. — Postmas- 
ter General ”Nęw skelbia, 
kad Suv. Valstijose, per me
tus paklysta 20,000,0000 laiš-' 
kų ir Idtokių pašto siuntinių, 
ir jie atsiduria į Dead Let- 
ter ofisą.. Laiškai paklysta 

' derneaiškaus, ar nepilno ad
reso. • '*• *
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REIKALAUJA
DIVORSO

, Detroit, Mieh. — Garsaus 
milijonieriaus, vertelgos' 
Kresge pati pareilyalavo di-

. vorso. r Jis yra metodistas ir 
finansuodavo Billy Sunday 
ir prohibięijos judėjimą. •
■", -y

STREIKAI LENKIJOJE

Varšavą. — Streikai Len
kijoj vis plečiasi.. Varšuvoj 
streilmoja 90%? metalo ’ pra
monės darbininkų. Lodziaus 
pramonėj taip' pat panaši 
padėtis. Vyriausios teksti- 
lio valdybos pranešimu da
bar jau streikuoja . šiuose 
tekstilės pramones centruo
se::* Žyrardpvąs, Zaviercia, 
Čenstakavas, Biala, Biels- 
kas, Pabjanicai, Zgierzas, 
^dunska Wolia, Tomaševas, 
KaliŠas; iŠ kitų miestų dar 
pesą informacijų. ,

l

*

. m ii-iiiii i- - —..................  iaia,-—- r—i-į -

karščių, liepos 16 d. vakare 
Šios - apylinkes padangėj 
smarkiai švytravo žaibai ir 
beldėsi.gi‘iaustinis^8utemojr 
keliose vietose matėsi iškilu’ 
šių gaisrų. Vilkaviškyje, 
Kapų g. žaibas uždegė J, 8a- 
baliaiĮsko gyvenamą trobą. 
Bet užėjus dideliam Jietui ir 
darbuojanties vietos ugnia
gesiams, vos nudegus stogui, 
ją pasisekė užgesinti. Tuo 
pačiu laiku kėli kuriose aps- 
krities vietose ■ kartu su 
smarkiu .lietum krito stam
bių ledų, kurde nemažai pa
kenkė javams. . .

f . ■
' NELEISTINAS' AP8I- 

LEIDIMAS..

■'« Birštone*prfApat.pi^fyrįč-: 
lio, mėgiamosios kurortinii i- 
kų vietos, yra • be langų ir 
durų dar labai geras mokyk
los namas, kuris blogo įspil 
džio. teįkia. kurortminkams 
lietuviams o svetimšaliams 
rodo mūsir kultūringumo 
laipsnį. Birštono gi mokyk
la skursta kažkur sodžiuje. 
Mūsų savivaldybėse daug 
besarmačių,, kurie ir tegal
voja kaip čia nuo mokesnių 
atsikračius — iš jų nieko nc- 
sulaulisi; Alytus nuo Birš
tono toli, tad Inspektorius 
minimos. mokyklos nemato: 
pamatykite jūs valdžios ats
tovai, kurie Birštoną lanko-- 
te,/ ir pasakykite Švietimo 
Mhiisteriui, kad Birštone, 
kur daug valdžios■•pinigų iš
leidžiama kurorto praban
gai, prie pat pušynėlio yra 
mūsų apsileidimo ir nekultū
ringumo liūdhiinke, būtent f 
mokykla be langų, kurią, 
nors dėl žmonių, akių, kuo- 
greičiausiai reik remontuoti

v —__

PAVASARININKŲ
SAVAITĖ.

’ s

Katalikiškojo jaunimo sa
vaitė praėjo Kaune bė jokios 
žymes. Nebuvo nei eisenos, 
nei sušh'inicimo, nei. paniab 
dų, gatvėse. nebuvo matyti 
jokių plakatų taip tikslui iš- 
leistųjų, • literatūros dalini
mas ir neįvyko..
• Tiesa įvyko* šokti, koliai darbas neatlil
savaitei pažymėti, ttž mies* tas. Liūdnai ; •„
to, toli nuo Žmonių ;is ryto (Kauno “Laisve'

ti iš okupuotojo krašto.
Pastatydamas tas sąlygas 

sustabdymuipasyvioprieši
nimosi,' Strėsemannas visai 
nieko neminėjo apie okupan
tų kariuomenės evakavimą. 
Išrodo'tad, kad pasyvia prie
šinimasis būtų sustabdytas 
ir tęsiantis okupacijai..

Kalbėdamas apip Angli
jos notą, kuri nepripažįsta 
legališkumo Rulir okupaci
jos, 8tresemaimaš . siūlė, 
kad tas' klausimas būtų pa
vestas internacionaliamteis- 
mui; Vokietija gi pasitikin
ti, kad teismo nuosprendis 
bus jos naudai., . . .

■ Dėl permainų valdžioje 
Stresemannas pareiškė, .kad 
tai visai nerodo valdžios 
silpnumą j nes dabar valdžia 
bus paremta plačiausiu par
lamentiniu pamatu, kokio ji 
dar neturėjo nuo respubli
kos Įsikūrimo. ’

' JUODOS*STAMPĖS.

' WaUtington. — Paštas iš
leis juodų dvicentinių štam
pui paminėjimui prezidento 
Hardingo’inirtieš.

. . —

TĘS PASYVI . 
PRIEŠINIMĄSI.

■ fe.

. B e vilnas.*-- Naujasis Vo
kietijos kancleris Dr.Gusta
ve Strešemann Reichstage 
laimėjo pasitikėjimo. balsa
vimą. Prieš jį balsavo tik 
kraštutinieji kairieji ir kraš-. 
tutinieji dešinieji. Balsavi
mas įvyko po to, kaip Stre- 
semannas išdėstė Reichsta
gui kokios, politikos laikysis 
jo valdžia.

Kancleris savo deklaraci- 
joj pareiškė, kad Vokietija 
ir toliau tęs pasyvi priešini
mąsi Rūhro distrikte. Betgi 
jis sutinka kartu ir panai
kinti tą priešinimąsi, bet ne 
pirmiau, kaip bus išpildytos 
tūlos sąlygos. ‘ Tomis šąlvgo-'i fe fe’ G> [ , fe •>

mis yra pilnas* atsteigimas 
Vokietijos kontroles Ruhro 
distrikte ,taipjau ir Parei- 
nvj, ant kiek tai leidžia Ver
salis sutartis,: taipjau fh- 
liuosavimas visų vokiečių, vas priėmė audiencijon Phi- 
kurie buvo apkaltinti/ nu-* ladelphijos kardinolą T)au- 
teisti į kalėjimus, ar ištrem- gherty.

PERSERGĖJO
BULGARIJĄ.

Sofija.. — Bulgarijos val
džia gavo Rusijos užsienio 
reikalų ministerio čičeriho 
aštrią not^. Notoj prikiša
ma persekiojimas rusų Bul
garijoj. Jei tie persekioji
mai nesustos,* tai ‘Rusija at
keršysianti. ' .

' ■ . < ■ - -
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DIDŽIAU SIAS~
1 AUTOMOBILIUS.

London. — Indijos .prin
cui Mabajarah tapo ‘pasta
tytas toks didelis automobi
lius, kokio nėra pasaulyje. 
Yra .14 pėdų ilgio ir,6vpėdų 
pločio; Yra tai tikras na
mas. Turi virtuvę, valgyk
lą, maudynę ir kitokius pa
togumus.

PRIĖMĖ KARDINOLĄ.

*Rymas., — Šventasis Te-
rX

*

LIETUVIAI DARBININKAI ATMINKITE!
■. " ■ • . • ■ M ...

•Y* ’ ‘

. Kad “Darbininkas” jau parduoda Lietuvos pinigų— 
litų perlaidas ir savo draugams darbininkams suteikia pa
tarnavimą; Tai-gi visi tie, kurie norite,, kad Jūsų siun-■ * ftf- • ■ 1 h

čiami Lietuvon pinigai patektų į Jusij giminių rankas, vi
suomet kreipkitės pas “DARBININKĄ,” jisai visuomet

* *■ J

nuoširdžiai Jums patarnaus. / . .. '' ‘
Darbininkai, atsiminkite kad “Darbininkas ’? yra J il

sų didžiausias Draugas. 4 * • ;
Siųsdami pinigus ar kiausdąmi litų kainų visuomet 

adresuokite laiškus šiaip:
‘AdARBININKAS’U

' JGa W Broada^B - Ą South Bo^ton/Mass.\^ ^
i
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ŽINIOS Iš LIETUVOS.
- - - \ -

VILNIUS

Likimas. Visiems- žino
ma, kaip neseniai. lenkų val
džia liepė visur kabinėti Pil
sudskio paveikslus. Todėl jį 
visur matėme. Bėt dabar 
virto kiti laikai. Pilsudskis’ 
nebegiriąmas, jis nustojo 
Tehcšmės^Lenkijoje bent val
džios akyse. Todėl visi su 
didžiausių - įnirtimu plėšo 
nuo sienų “Dziadek’o” foto
grafijas ir svaido į krosnis. 
»jo vieton kabina ką kitą. 
Taip sakant prasidėjo vaiz
dų naikinimo erezija. ~

Be melo n f- iš -vietos., .Bėk- 
madienįo “Dziennįk Wilens- 
ki” negana kad nenupeikė 
nieku nepateisinamos vietos 
policijos sauvalės, bėt dar 
pats neapsėjo, be naujų me
lų. Turėdami visai, tikrų ži
nių, # pareiškiame, kad 1) 
netiesą “Dž; WiL” kalba, 
kai rašo," kad*suimtieji yra 
iš Kaimo f jie visi, be dvie
jų trijų išimčių, yra Vil
niaus krašte gimę ir augę. 
kas, esant net 11 suimtųjų 
paties “Dz. Wil.” žiniomis, 
neleidžia jų visų vadinti 
kauniškiais, 2) kad jokio lie
tuvio Tarasovo nėra suimta 
ir 3) tvirtinti, kad suimtie
ji yra- šnipinėję svetimos 
valstybės naudai nebent tik 
toki lietuvių ėdėjai, kaip 
“Dz. Wil.” ir jo sėbrai tega
li.

. t ,

Kultūringa ponia” Šio
mis dienomis “Bangos’7 ko- 
operativo krautuvėj yra bu
vęs . toks atsitikimas. V ienų 
momentu suėjo į krautuvę 
pravoslavų kunigas ir viena 
poniutė,, lenke 'krokuviškė. 
Iš kalbos ir drabužių ji labai 

• kultūringai atrodė, bet iš el
gimosi tuojau pasirodė, kad 
tai esama .netolefantingos 
“tautines didžiumos” atsto
vės ir prietarų maišė i vos 
per kelias minutes mūsų po
niute suspėjo net du kart į- 
žeisti veiksmu pravoslavų 
kunigą. kuris vieną tegalėjo 
pasakyti: “Kristų spaudė — 

Į j is kentėjo : iškentėsiu ir

Važiavo ir pravažiavo. 
'feiomTsdienormspinVilnių 
važiavo suomių įvairių sri
čių visuomenės veikėjų, 
mokslininkų, laikraštininkų 
ir kt. grupė, kuri vyksta 
Lenkuosna susipažinti su e- 
samains santykiais. Kieno 
iniciativa ši ekskursija yra 
sumanyta — mums nežino
ma. Gana to, kad . Lenkų 
vyriausybė yra davusi visos- 
na ekskursantų keliones viė- 
tosna telegramas koiškilmin- 
giausiai ’ sutikti ir vaišinti 
svečius. Buvo sukrutęs .ir 
Vilnius pradedant vyriausy
bės delegatu ir baigiant laik
raštininkais : suruošė Trijų 
•Kryžių kalno pašlaitėj bajo
rų klubo vasarinėj buveinėj 
puikią vakarienę, parengė 
Bernadinų Sode koncertą, 4* į fe Z
suorganizavo miesto lanky
mą ir tt. Ir kai visa buvo 
priruošta staiga atsižinoma,. 
kad svečiai' Vilniuje... ne- 

‘sustosią.. Kilo baisus sumi- 
Šimas ir pasipiktinimas... 
savo diplomatais. Barama 

ratstovas •'Elsinke, barama 
rygiškis, kam jie pražiopso
ję. ir nepadarę savo įtakos,' 
kad suomiai .sustotų Vilniu
je. Delko tikrai tąip atsiti
ko, lenkui' nesako, tilt pa- 
aiškina, kad tokia mintis e- 
santi kilusi Rygojė." Jeigu 
taip iŠ tikrųjų būtų, tai len
kams savus, diplomatus yai- 
nojaut, mums tik pagirti’sa
vuosius tenka: suomiai ne
silankydami Vilniuje prakil
niai parodė savo neutralite
tą Lietuvos kovoj su Len
kais dėl Vilniaus,. .

(“Lietuvos ’ Rytai

EKSPLIOEIJA ANT 
LAIVO.

GastletmijN'Į* Ant ne 
Ąį^e-btiv@-^re^&-g^diH— 
kubila-sl - Užmušė 3 žmones 
Kiti pasažieriai pateko vai - 
denim Inos su valtimis iŠ 
gelbėjo. . Ta nelaimė atsiti 
ko ant ežero, palei kurį yr- 
vasarų ainiai. Gazolinu
sprogus laivas buvo šudrai 
kvtas ir nuskendo. .

f
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STAIGI MIRTIS;

Vilkaviškis. Liepos m. 
d. vakare čia staiga pasimirė 
71 m. amžiaus kun. Jonas 
štrimaš. Palaidotas liepos 
mėm M tL Velionis, kaipo 
senelis ir nepriklausęs prie 
parapijos, gyveno gana pra
stai, vargingai ir mirdamas 
nepaliko jokių turtų.

KARŠČIŲ PASEKMĖS.
Po didelių

Re n gi a
Bažnytinis

SOUTH BOSTON, MASS.
’’ - ‘ - A - ■

>
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JODINĖS ANT ARKLIO

JVasliihcjton. —: Vieto 
kad paKimankštyti golfu .ar 
b a važinėtis . autoniobilium 
prez.' Coolidge jodinėsi an 
arklio. Pey pastariiosiūs. lt 
metų jis taip mankštydąvc 
SI. .

M ‘

! .IŠVARĖ SVETIMTAU
ČIUS. ■i.

CoTUnsville, Okla. — Kel 
desetkai svetimtaučių darbi 
ninku tapo amerikiečių išva 
ryti iŠ šio miestelio.. Tuls 
Euel and MfgTN^yfarpyk 
lojė ištiko susikirtimas tari 
■svetimtaučių- ir amerikiečii 
datbiuinkų. Po to ameri
kiečiai tuo jaus įsake visiem- 
svetimtaučiams darbiniu 
kanis tuo jaus apleisti mief- 
telį. .

Nekurie tuojaus paklaus 
įspėjimo, • bet kiti baudė ne 
paisyti -ir juos prievarta i 
nuvesta į stoti ir išvaryta i 
miestelio. Kelios šeimyna 
turėjo rakandus ir kitokį- 
turto, kurį turėjo .palikt 
juodašimčių malonei. Ti 
keliems, kuriu turėjo nekil 
no j amas nuosavybes, buv 
leista pasilikti miestelyj ik 
užbaigs visus reikalus.

Vietos policija nieko ne 
veikę sustabdymui ameriku 
čių siautimo. .

- • • ,    TT’r** '

turėjo būti bendros pama 
dos Šančių bažnyčioje su pr 
taikintu pamokslu ir tas p: 
mokslas negalėjo įvykti ači 
narių apsileidimui. Geguž 
nė na, neblogas dalykas^ h< 

i joks. mūsų idėjų tikrai pv 
‘siėmęs pavasarininkas ein

* v* i <.*■.- v. y* * y i ‘
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Choras RugPJUČio
(AUGUST) NEDELIOJE

Kviečiami visi „vaa atsilankyti, nea ant P A T T S H I L L 
bus pirmas tokis Išvažiavimas, tokio dar ' 4" — k
nebuvo. Bus programas, svtsidSs iŠ vi- rlĄTTAPAN, MASS
s^kiU žaismių; taipgi choras sudainuos §Qie Valstybines Ligonines (Statė Hospital) 
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ftibltehed every Tueeday, IhurHday,

Mtf »*tarday by 8t. Jobmml'it 
VAMZAjr ltO. A»«hjiatiomp» Labo*.

O A«®nd-dass antter B«pt 
U, tli» p<M8t office ttt B<Hton,

1 M**., ęjMeFth# Act of
“leceptiaice. for rate.
Df poMtąga ptovRM fot M S*ėtiofc H0Sr 
JLct of pet. & 1917, authorbred on J<te 

-Mm* l ; -L

• ji Huį>į(f>riį^o^ R(£t4il u ‘ z;
YOarly •.»*•■»»i*
Boston an(I $5,5ŪI
UTorelgii ct. antrtV* yearly u ^,44 *. $5.50 
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sprendė pasirinkti kitą, ke-l 
lją, izoliacijos kelių, parei
kalavo sau atskirų mokyklų į 
— gavo. Pareikalavo bend
ruomenių — gavo, pareika-: 
tavo sayo reikalams minis- ■ 
torio — ir jį gavo, ‘ šitais 
laimėjimais jie -gyrėsi ir < 
džiaugėsi keletą metų. Lie- • 
dirvą jie statę, pavyzdžiu-vi
sai Europai, nes^tokilj teisių ’ 
niekur kitur nesusilaukė. 
Vienok džiaugsmas ir poezi- ' 
ja greit išsisėmė. Kai vai- 
kas sotus, tai užsimano dū
deles, d kai jon iki valios pa
pilėte tgį jam reikia arklim

1 ./'Taip ‘esti Vii visais vaiV; 
kals ir su., .'liguistais politi
kieriais’, o šių pastarųjų ir 
.pas žydus netrūksta. v 
r-t Žydų. klausimo (kurs jaū 
išrištas) tikroji prasmė glu- 
^LiameŲkad gavę mak&mu- 
mą reikalautų teisių, jie vis-, 
gi negali greitu laiku krašto 
ipplĮtikoslr finansų vifsfinč- 
ke Baugiai apsikasti. Šalis 
suvargus* pinigų ir turtų 
tedaug, o čia dar dygsta lie
tuvių kooperatyvai ir “bend
rovės., ; Jeigu * jie. pabando 
šmugelio ir spekuliacijos, tai 
gTeit patiria kad .ir; šioje 
“derlingoje dirvoje” seka jį 
IiįžtųvĮs konliurentas. Todėl 
žyclai ir nepatenkinti, nes jų 
pačių sugalvota izoliacija 
muša juos per kišenę, kur 
lajjausja jiems skauda.

Jeigit^ žydai .turi teisfilor 
liteties ;nno lietuvių -kalbos: 
ir kultūros, tai lietuviai tu-

A ■ J , | .
- * > > t

Noi-s: žydai įgyj o Lieti ;v> 
je viąas\ reikalautas 
bet jį klausimas vis dar teir 
aktualus. Šio klausimo ak- 
tualuina kelia lietuvių iv ,žy- 
dų * spauda. '.Žydų vi rdą 
Kaimo “Laisvė” tar.’dąi 
‘ ‘darbiai minavoja,’ ” CK Ga
gos ‘3Nau jienos ” , kartu su 

. žydais uiublat gieda‘ Izrae- 
Baus turtingų “mųčelnįnkų 
kantiškas.” ’ Kėdel-gi* 
g’iedųtį jei puikus balsas.tu
rima,..; Juk. neverta leisti, 
gražiems talentams be pro-

Y centų,rūdyti. . ?.
| Kame-gi gludi tikroji,’fc.

'dų klausimo prasmė ? 1 m 
£ Žydams,' kaip ir kitoms 
I mažumoms, Lietuvos konštb
į tueij'a garantuoja lygias ,iei-
I sės; teisės keliu mekiikJfųi 
| skriausti negali ir neskri.au-f džia. Neteisėtumų įvyksta
| ne tik” kapitalistinėje Ame-
i rikėj e, bet ir nušiurusioje
| . Lietuvių tik dėl tų netęisė-
| tumų nukenčia ne vieni žy- 
| dai, bet nemažiau ir lietu- 
I viai. Jei iš šitos priežasties 
į " garsiau šaukia žydai, tai bus 
| bene , dėlto, kad. jie ttm ge-
s resnius, labiau lavintus bal-
f sus. Tai ir užrėkia užkimu-
r sius lietuvius; tai daugeliui
g ir rodos, jog vieni žyclai ken-

r Čia, lies tik jų balsas visur
I garsiai“girdimas, nęt Pary-
į • žiuje, kame nėra kam' jų 
l klausyti,

. Žydų klausimo rišimas 
į daugiausia priklausė nuo 

pačių Lietuvos žydų. Lietu
vos žydai galėjo, ineiti į to
kias pdt vėžes, kuriose ran- 

/dasi Amerikos, Vokietijos, 
Erancijos ir Anglijos žydai, 
Vadinasi, nesiizoliuoti, bet 
inaišyties su lietuviais polL 
tiniame, kultūriniame ir e- 
konominiame gyvenimeiTuo- 

'met stambios.žydų ambicijos 
; būt buvę patenkintos. Jie 

būt lengviau patbkę lietuvių 
Spaudos, draugijon ir pra- 

K moneį bendrovėm Jie būt 
f * pateku į ;kaikurias liehivių 

partijas ir pasidarą jus va- 
Bais* \1ęaip tai teaktesijoje. 
ffiuomet te- Betae jų būtų ne 

; .7, belgai 17 ar.daugiam Mi* 
nisterių kabinete jie užimtų 

J- daug svarbesnę vietą* Gale- 
tų lengvai iikėties net savo 
feutielio: Respiitokos pręzi- 
Bmto/ ? ?*.

BelįLietuvos žydų Šdttma 
f nepatetęjo šituo kete eiti, 

net jwa ridamų datežydų 
trupųjį^ nutausta, netenka 
•Imt įfoeį savo jįrdišįp dri-

goję, bet Kaune, tai jos ten 
būtų; dėl šio vieno obabte, 
labiausia antisemitinis laik
raštis/nors jos ir skelbtų an
tisemitais visus, tuos, kurie 
cibulio nevalgo ir peisų ne
nešioja. >

- -Ak tiesa ir tai, kad Kau
no “Laisve” bei kiti laikraš
čiai labai tankiai nekultū
ringai ir nekrikščioniškai a- 
pie žydus išsireiškia. Dau
gelis lietuvių katalikų, dėl 
savo apsnūdimo ir tinginio, 
pavydi žydais jų bendruo
menių. Bendruomenes jie 
vadina privilegijomis, kada 
jos yra tik išreikalautos tei
sės, kurių di' katalikai senai 
būt gavę, - jei būt buvę ap
sukresni ir geriau supratę 
ktetūrinius reikalus. Tuo- 
met nė vien žydai, bet ir ka
talikai būtų turė ję savų mo
kyklų, gimnazijų ir gal uni- 
versitą. Bet Lietuvos kata
likų tarpe yla ir tokių, ku
rie sau nenori' jokios laisvės 
ir savystoves kultūros ir ki
tiems jos pavydi’ Bet šito 
ieiškimo nevadintume, kokiu 
antisemitizmu, tik paprastu 
ir labai apgailėtinu nektefū- 
lingumu. Graži kultūrine

' ambicija mums ir pas žydus 
lieka graži.1 Kame yra rei
kalo, kovokime prieš žydų į- 
sivyravimą, leuktiniuokime 
su * jais; mokslu ir mokyklo 
mis, ale mūsų lenktynes nez 

____ ___ ______________ privalo- išeiti is teisėtumo- 
Ji tolįk-pat tęisę izoKtiofesUi U

organizacijos ir bendruome
nes padaro žydus ' galingus,- 
tat kas-giy draudžia mūsų 
•krikŠčiotenas demokratams 
įsikurti, savas katalikų bend- 
ruomėnes? '.
v

nuo žydų kapitalo. Čia lie
tuviai tik tiek anti-semitai, 
kiek žydai antiJitvanistaL

Kol žy.dai nesiartins^pTic 
krikščioniškos.. lietuvių kul
tūros/ tol lietuvių , liaudis 
Skaiįrs juos, - svetimšaliais, 
su kuriais galima* reikalų tu
rėti įr liet draugauties, bet 
be didelio nuoširdumo. .

Ir žydai gali 'lengvai' su
prasti, 'jog sveikai augančiai 
ir tvirtėjančiai tautdi reįka- 
linga turėti ne vien tautinių 
kaimų, bet dar labiau tauti
niu įmestų. Juk. miestai va- 
dovauja tautos kultūriniam 
ir politiniam gyveiteuii/juk 
jie priduoda kraštui tikrąją 
spalvą. Tik miestelėnai nuo
lat sėdi prie mokslo, ii’ kul
tūros stalo. Jie ten šviečia
si, soti naši; kaimiečiams pa
likdami tik smulkius trupi
nius. Ir.žydai neprivalo no
rėti, kad lietuvis-kaimioris 
visuomet tik trupiniais ir 
tenldntūsi., . Niekam kitam 
tiek netrūksta mokslo, Įdek 
lietuviams. O juk ųeįkūrsi 
uniVėršito Idekviename mies
te ir gimnazijos' kiekviena
me kaime, Žydų Lietuvoje 
tik dešimta dalis; o univer- 
sito studentų jiems priklau
so visą . pusė. Kultūringas 
lietuvis privalo priešinties 
“nunierus clausus” įvedi
mui, vienok nepridera jam 
tenkinties taip mažu savo 
studentų Įr*feimbttoištt> »niio- 
šimčiu. 0 šis nuošimtis pa
didės tik tuopieį, kuomet 
kilimas labai praturtės ir lie
tuvių miestelėnų luomas pa
sidaugins. Dėl šių ir kitų 
priežasčių lietuvis įvairiais 
būdais skverbsią į miestus ir 
čia yisuose frontuose lenk- 
tyiuuoš sii senais niįestų gy
ventojais žydajs. Lietuviui 
bus' lengviausia mieste įsi
kurti pasielgiant sulig pbal- 
sio “savas pas savą j? Tiri-

*

MOTERĮ} SĄJUNGOS 
IX-TAS SflllUS,

. .. . ’

Jau beliko tik dvi savaitės 
iki Moterų Sąjungos IX-to 
seimo, kuris įvyks rugpjūčio 
27—28 d., 1923 metais Ap
reiškimo &vČ< Panelės para
pijos svetainėje, kampas 
Nortli 5-tp SL ir Uąvemyer. 
SL, Brboklyii, N. Y...

Kuojos ir apskričiai-su 
energija ruoškitės prie sei
mo, nes jau laikas trumpas. 
Šiame seime reikėtų, surasti 
būdą kuriuom galėtumėme 
pritraukti jaunas mergaites 
prie “Moterų Sąjungos.”” ’

Galima didžiuotis toms 
mergaitėms kurios jau pri
guli prie Moterų Sąjungos, 
nes daug darbuojasi tarpe 
sąjungieČių Bet tik maža 
dalelė priguli. Kur kitos y- 
ra? Ar jom nerūpi gerovė 
būvio, ir šviesesnė ateitis1?

Mes žinom kad norite Pa
daryti mergaitę gerai dora ir 
ištikima savo tautai, reikia 
jš. jaunystės pratinti prie ge
rų papročių ir rodyti' gerą 
pavyzdį. Taigi sąjungitės 
kurios turit dukteris, prira
šykite prie Moterų Sąjun
gos, tegul susipažįsta su on- 
ganižaeįjos reikalais ir tegul 
supranta kokią'naiidą teikia 
gera organizacija.

Daug, yra mergaičių bai* 
gūsių augštesnius mokslus. 
Kaip tai būtų malonu kad 
jos savo mokslu ii4 patyrimu 
šelptų,savo ' sesutes kurios, 
neturėjo progos gauti- aūgŠA 
■tesite mokslo. ■

'Sesutes-Lietuvaitės! jte 
....   . 7 . pūtį4ig ir keista kad “Nau- manykite lute prie Moteų- 

ęteahtem TodM JĮė šį obalsį pateko; Sąjungos rioų tik gali prigu-’
I j -

- •
r <•

jono TAityroo 

? lelijai knyga 

"TfflMriMū
' * L - ’ ' ' ” 1

1 - • *■

Joje telpa daugiau kaip šim
tas trumpų pasakaičių 150 
pusi. Kaina 45c^;Ttej rei
kalauk! .

“DARBININKAS”
366 Boradway, 

So. Bosteų Mass.
* z 

’ - ■ z

^■i■.■■ii IAT7 i^.iF.1 i.

smmmis,
ESPERANTO IR TAUTŲ 

LYGĄ/'

. “Darbininko” No. 88-tam 
jšių 1923-ūf metų, ant pirmo 
puslapio, antroj špaltoj yra 
žinutė užvardintu: flsperaii* 
to Sprogo. — jvsttsprogdi“ 
iio — panaikino “jo prestižą 
neva Tautų Lygą. Na, jei 
mesi tame dalyke pripažin
sime Tautų Lygai ^utorite- 
tišką tiesą, tai logika mums 
lieps pripažinti jai tiesą ir 
lrituose jos nuspreųdiinuose 
— tai nuolankiai, kaip ver
gai, tees turėsime pasakyti, 
kad... kad visos, užgrobtos 
Lietuvai žemės per lenkus, y4- 
ra teisėtos jų nuosavybės; 
nes Tautų Lyga jų (lenkų) 
ių wdfrįterišką žygį sanken 
jonavo. .U Bet anaiptol taip 
'mes nenorime daryti. Ko
dėl? Todėl; kad visi žino, 
kad Tautų Lyga yra paklus
ni tarnaitė Prancijps milita- 
aūshį-grobikų — rgMUriteriiį, 
todėl ji ir lenkų pųfeę palai
ko, kad Lenkija faktiškai, y- 
ra ne'kas kitas, kaip tik 
Pranei jos kelmu ja. Visi ži
no, kad Prancija nori už
mesti visaip pasauliui savo 
begemoniją-vadovavimą. Na, 
tai kaip ji gerumu daleis, 
kad jos kalbą, kurią daugu
mas dar mėgsta vadinti dip
lomatų kalba, Esperanto pa
stumti į užpakalį save?.. 
Todėl paskutiniuose • laikuo
se ir pradėta- žiauriai perse
kioti Esperanto — tarptau
tinę kalbą Pranei j 6 j. . Bet 
persekiojimai vien tili už
grūdina veikėjus kokios tai 
nebūtų idėjos, ir paskubina 
■tri jumf ą kovoto jų idealistų. 
Tas- bus ir su Esperanto, ne
veizint net tų per prancūzt 
šovinistus padiktuotų Tautų 
Lygai, Tautų Ųygos “smer
kimų” Esperanto kalbos. .
. Prie progos turiu pažymė
ti, kad Anglijos valdžia ofi- 
eijališkai pašaukė tam tikrą 
komisiją iš mokslinčių ling
vistų darbuotis dėlei išriši
mo problemos tarptautinės 
kalbos^ Ši komisija tris tek 
bas : anglų, lotynų ir espe
ranto paėmė, tirinėti’ tam 
klausimui tarptautinės kal
bos/ l’r, regis, esperanto iš
eis pergalėtoja./.

k KA Vidikuaskas.
....... .. 

DRUGYS ARBA MALIA’
/• • RIJA. ” ‘ < f

■ / * . ... ____ _ -- ■- :
Gaunamas įkandimu tam 

iikrd uodo patelės iš Ano- 
pheles veislės. Kur to uodo' 
nei*, 'ten ne drugio nebūna- 

;Veisiasi uodas balose, per 
ai drugys'viešpatauja prie 
palių, pelkių, ) durpynų, eže
rų, 'pajiniais. Liga dabar 
Lietuvoje gana reta.

*
Apsigynimui reikalinga 

balos ir pelkėtos vietos nu
sausinti, Vandeni teleisti. 
Ąįpsirgus gelbstiAf^inas/ ku
rio įjėikia imti per 6 dienas 
kasdien po 0,60, bent 5 va
landom prieš ki'ėčianf. Jei 
ima ausyse ūžti, • tai su kinu 
liautis, ligi ūžimas' praeis. 
0^e_visūomeUĮdno_įąięiji‘_ 
mųi užtenka. Dažnai reikia 
ir kitokių vaistų.. Kai ka
da gelbsti tik persikrausty
mas į sausą be drugio vietą.

Sr. €. J. Landžius 
\—------ -- ———r—......

OAmASAPIE

•London. — IŠ Paryžiaus 
atėjo gandas, būk Vokieti
jos. premieras Stresemann 
tapęs nužudytas. Iš Berli- 
iio atėjo užgineijimų to.gan
do. , - .

Iš KOOPERACUOS JUDĖJIMO
--- <' ;T U ’ \r 4 
iuparatomir/ju^ iseliė* W 
vaikų su veteva, ant kurios 
^ijLvoųžrašyta^^JVe are one 
hundretl per ’ cent coopera-* 
tora.” Ant vieno vežimo 
buvo pastatytas • /milžiniško • 
didumo sūris.

. Vienas kalbetejp naro kal
ite tada pareiškė;. “Koope
racija reiškia taiką.. Koope
racija yra vienintelis būdas 
panaikinti karus. Nes karas 
iv ikonlnirencija gimdo ne- 
-apjteuW ir kovą. Koop^ra’. 
riju ’gįnmo taiką,”5 / ”•' A /

• 1 1 ' ' * ' •.Clovelando koopetetoriai 
pienuoja atidaryti koopera
cijos mokyklas. Ten koope
ratyvės krautuves, duonos 
repyklosį ■ pienininkystės ir 
atokios įstaigos susiplakė į 
kooperatyvo Lygą koopera- 
tyviam judėjimui varyti 
Clevelando mieste. Po tos tai ' - * „ 
LygTost globa ^šitoji mokykla 
atsidarys, Kooperatyvai 
steigs: ^ėiviamk mokyklas 
mokyti juos angliškos kai-, 
bos. ' •

*
Kooperatyvio mokslo -mo

kykloj mokytojaus prof. 
Gubike, terš yra' Westein 
Reserye Čollege profesorius. 
Toji niokykla prirengs kd- 
operatorius koopefatyvėms 
įstaigoms Clevėlande ir Įeito
se vietose.

f

Clevelando .miestas di
džiuojasi savo kooperatyve 
pienininlįvst®',- įsteigtapa
vyzdžiu Minncapolis Erank- 
lin Cooperative Creamery. 
Įstaiga nuolatai • stiprėja.^ 
Jau privatiškošios pieninin
kystės ima nuogąstauti jos 
konkurencijos. Clevelando 
žydai įsteigė kooperatyvą 
duonos kepyklą ir panaikino 
nakties darbą. Čeko-Slova- 
, . ! I

.K

KOOPERACIJOS 
, ŠVEDIJOJ.

Švedija turi 1,000,000 ko- 
’operatorių. Yra tai šešta__
Švedijos gyventojų dalis. 
Visos kooperatyves organi
zacijos susiplakė į vieną su
sivienijimą. (> tų koopėra- 
tyvių organizacijų Švedijoj . 
yra 900. r Veik visos tos ko
operacijoj per pastaruosius ■ 
metus turėjo padidintą biz- 
ui. Visa kooperatyvų apy
varta pereitais 1922 m. l)ūvo z 
264,000,0000 kroiienų, Visuo
tinas kapitalas padaugėjo' 
nuo 30,000,0'00 iki 33,000,000 
kroneiin. ' 'u • »

Kooppratyvai veda smar
kią iiropagandą. 1922 m. bu-• « <

ŽINIOS Ii LIE W
Kauno uVienybė,’’ labiau

sia. prasiplatinąs laikraštis 
po visą Lietuvą, num. 28, lie
pos 11 d. š. m. beturįs šitokį- 
straipsnį:

‘‘EiKiiOĮ^ieri.pAs 
’ . SAVUOSIUS.

<f ‘Amerikos Prekybos B ve’, 
taip gabiai ir sumaniai p-no Jo
no Romano vedama, šį pavasari 
nupirko' Kaime Laisvės ai. 43, p. 

, | Stankevičiaus krautuvę ir ją žy- 
; miai. praplatino ir pagerino. Da
bar šioje krautuvėje galima gau ‘ 
ti puikiausiu gelumbių, kilimą, 
drobią, skepetą, šaliką, balti- 
nią vyrams ir moterims siutą, 
taip pat didžiuliausias’pasirinki
mas įvairiausią užsienio darflo 

• sezonini medžiagą , kostiumams, 
garniturams, paltams ir šiaip jau 
daugybė įvairią gražią pagal ma
dą papuošalą. * ;

“Kainos nebrangios ir jbė de* 
rybą, . patarnavimas skubus, 
mandagus, amerikopišak>»džen- 
telmoniškas. lietuviai susipras- 
kime ir eikime pirkti tik pas sa
vuosius. • . , •

“Ypatingai vertėtą susidomė- 
. ti kunigams ir svietiškiams inte

ligentams, kad parėmus savąją 
lietuviškąįstaigą. / 

r “Gana krauti turtai svetim
taučiams, • kurie valgydami ska
nią .Lietuvos duonelę, mėgsta iš 
lietuvių tik pasityčioti.”

* • » ’ ,

. Lietuvių Prekybos B-vė 
pačioj pradžioj pasistatė sau 
tikslu kelti ir ugdyti Uetiivin 
pramonę ir prekybą įlietu? 
upįe. Bendrovė Savo tikslo, 
neužmiršo ir. sėkmingai jį 
vykina gyvenimam Ąmeri*: 
kiečiau jūsų sudėti jbĮętuvių 
prekybos B-ven įtelįui, vei
kla Lietuvoje, ltėpikite mū
sų įstaigą, .per jų atlikdami 
savo reikalus. ' *

: įibinAiriĄjir sales '.
OORPORATION 

ą* Broatay,
Ko. Bostmų Maaa.

W r (Adv.)
I

kų koopeTatoriai skaičiuje: y o nurengta kooperaty vū sa- • • 
1,000,. turi šešias krautuves Vaite. Toje savaitėje pasa- 
ir turi $250,000’ apyvartos, 
per metus. I

>

k

KOQPERATORIU . 
DEMONSTRACIJA.

IVišconsiiio valstijoj, įteik 
p&viete, . taimeriai ^usipla- 
kė krūvon, kad marketavus 
savo produktus ir pirkus 
reikalingus daiktus koopera
tyviškai. Kad savo veildmą 
pagarsinus ir prie darbo pa
traukus kitus, tai buvo su
rengta. didžiulė eisena. Dal 
lyvavojoje 15,000 taimerių. 
Tai buvo įspūdinga demons
tracija taimerių galybės. Ei
sena buvo ant vieškelio*palei 
Baisam ežero. Vieškelis bu-, 
vo užgrūstas automobilių, 
vežimų, vežimėlių ir pėsčių 
žmonių. Eisena buvo tam 
surengta, kad paminėti į- 
steigimą pirmos kooperafy- 
vės pienininkystėj 1884 m. 
Priešakyje ėjo pirmieji ^o-

U i

Įcyta 600* prakalbų, 700,000 *’
knygelių apie /kooperaciją 
išplatinta ir įsteigta 136 pro
pagandos .kuopos. Propa- 
ganda^yedama ir per korės; 
ponclenciųius kursus. Tokius ; 
kursus imančių buvo. 3,0Q0. , ’ ’ .

Koopef atyvės linijos 24-as.. 
metinis kongresas buvo bir
želio 26 ir 27 dienomis. Da- 
ivvavo 450 'delegatu. Atsto- 
vai iš Danijos, Eiteandijės, 
Norvegijos m Anglijos teip- z 
gi -buvo. Kongresas nutarė 
skirti keletą milijonų dirb
tuvėms įsteigti,, kad produk
cijos pelnas liktų patiems. ■

■ ■ -------------- - ---------------- :-------------------—------------------- i------------- —r—

UŽGRIEBS 'jĮTGO-SU.- 
v VIJOS AMUNICIJA.,

Triestas. *— Italijos val
džia konfiskavo aut laivo

■ Vūlcte 1,000,000 šautuvų, 
3,000 kulkosvaidžių ir 2-1 
kalnų, baterijas, siunčiamas 
Jugo-Klavijųs valdžiai.

• ’ . V*.. •> - . »

«f-

'L

r*

«

. I

r

r

C

k

*/

n ; . r

paskolą

Londan. Apglįja sutiko 
paskolinti Airijai $30;000,“ 
000 .

• »

lėti ištekėjusia moterys, 
Prie- Moterų Sąjtųigą8\gaU: 
prigulėti moteryste mergai
tes. Taigi visos spiėskites 
po garbinga veliami Motorų 
Hąjtmgos. - . J ■_ •• • 
v ? M. Joki alfe, -

Mot. Są-gus C titro Pirm.
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ETIfVfflFŽKl
visokių žolių,liknų,
Geriausios Palangoj Trėjunkos. *0

M, 60c; i už pūkeli arba O. už f8 
Puplaiškių pftlįllš 33c, arba O ui $1. 
Trukžollų 30c. p|ikųt|s flrjia O už. >1 

žole BUtnišytos ntfo nervų, •tfgįat 
nuomario, galvos svaigimo ir aus 
ūžimo. Tai. yra vienos IS geriau 
medicinų nuo visokių nervų puiri.' 
su^lietuvišku nurodymu kaip varh 
pakelis 83c., e už ?4.5O.

Knyga “Daktaras Numuose'* apr 
visokias žoles ir ša diiugėlhi nam 
gųreceptų —$1.00,

Mpstfa gydanti visokias nležaUsB 
odos Išbėrimus, dėžutė įy.oo..... ’ ■- ~ 

Drukliotl lrtlškul tCvynCn raiyti’ 
ginas 65e. . , , '

Viskas būna pu prlsitmflmo kalti 
f M ZūKAm^

449 Hudson Avė., Rocheater, N‘
* T , I • <

..... y .- -------

, Jžįpmes sūnų, savo glėbyje. Melaninai atsiliepdavo: apie
; milžiną Morgaūte, nes nors jis buvo kilęs iš tų žiaurių Į|F||NKI[j 
I milžinų,» kurie yra išdidus ir ąkyplešišlti, bet jis vienas 
; buvo mandagus ir gerai išauklėtas. Bet augšČiausia jis 
Į state Keynaldos de Mmitalbaų. Ypač tiko tas, kad jis 
/kartą išsmukęs iš’savo pilies naikino viską ir kad syetimo- 
[Ije žemėje pagrobė tą Mahometo paveiksią, kurs buvo, 
! i kaip istorija sako, ’grpio aukso. Jis nėbfttų pasigailėjęs

Šis veikalas/ išėjęs iš po plunksnos Ispanijos rašytojo 
Ccrvantoso, užėmė amžinų vietą*pasaulinėje literatūroje.

_ v Veikalas yra išverstas į,-visas civilizuotų tautų kalbąs. Iš
verstas ir turką kalbom Kaditngi oripąnąlis veikalas dkleljs, 
tai atsirado daugybės jo. variantų jvahiese-kalbosę,-,“ Aųto-» 
rilis Cervantęs gimė 1547 m. Kilęs iš bajoriškos giminės. 
Tarnavo armijoj, dalyvavo’ karuose, viename mūšyje buvo 
sunkiai sužeistas: ' Buvo patekęs maurams nelaisvėn. Po 
penkių metų buvo iš ton išpirktas. Iš, uęląisyvs sugrįžęs 

M atsidavė literatūrai. Jo laikais*Ispanijoj buvo/yeik išimti- 
u a • Vu/dt t&škaitomps pasąląs; apie iie|*^Ays darbus/ neva įvy-\ 

■' Akinamus rič^rH/ki‘ajųną> . Ijrivs ,tuoą šlan^titi 'IcovojO: ir 
Bažnyčia u^vaidžia. Bot by gerų pasekmių, ytorvaūtes 
pasiryžo begailestiriga pašalpa išvaryti iš mados tuos šlamš
tus, ^Ir Jiaraše veikalą DON KICHOTAS, ' To veikalo did
vyris j$a- Don.Kichotas, ger$ii’<w bajorėlis. Skaitymas pa-

■ * . sakų apie tieiėrįus-klajūnus apsuko jam' galvą/ ryžosi pats 
tapti tokiu ritiėrhu Carvanteso Don Kichotas iš karte tū
rėjo kuodįdžiausiiį pasisekimą, -išvarė iš iwloš šlamštus,

i
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Veda DĖDĖ PILYPAS |

dėjo .amsėti viens ant kito, 
tiesa, ne taip sutartinai kaip 
ant. katalikų, bet su nema
žesniu įtūžimui

Sulig to amtelėjimo, tar
tum sulig kokios komandos, 
liberalų eiles išsidraikė Štai į 
kokias dalis: grynų komu
nistų ir komuiiistų-buržujų; 
giyjių soči jąlistų dy S0d 
listųdteleivinitilvų, naujienie- 
čių (tie uepritampa nė prie 
jokių principų ir sudaro , sa
votiškų legionų); aąndarie- 
cių; telegramieeių, arba žila- 
galvių-; dirviecių, ■, vienybi- 
ninkų ir tt. ■ .. • l .

Visų principai tur būt bus 
tie patys, nes vieni kitus. ne
atmainomai vadina. makle
riais, šuleriais, prigavikais, 
buržujais, melagiais ir tt. 
Vieni su kitais smarkiai po
lemizuoja ir bendrai priši- 
kaišioja štokų doros, etikos, 
teisybės, išauklėjimo. Pa ga
ilaus, liberaluose nesimato 
vienodo nusistatymo dėlei jų 
vienminčių politikos Lietu
voje. Drųsesiii soeijalistai 
.aiškiai prikiša, kad liaudi
ninkai susijungė su klieriką-, 
las, ir jiems, soeijalištams 
bei komunistams rengia kar
tuves. De-1 tokios Lietuvoje 
politikos tur būt daugiausia 
liberaluose , kilo suirutės^ 
Tiesiog nežino kas’ daryti..

. Ir kokių čia pozicija užė
mus. . Girti klierikalus sta
čiai negalima:.žodis per ger
klę nepereis. Amtelsi ant 
klierikalų, atsirūgs liau
dininkai; pagįrsi liaudinin
kus — džiaugsis klierikalai.. 
Išftesų, kvaila padėtis. Lie
tuvos liberalai atima Ameri
kos liberalams clųonų. Nes 
jei kas uždraustų mūsųlibe- 
ralams blogai fašyti apie 
klierikalus, ypatingai kuni
gus, —I jie visai meturėtų kų 
rašyti. f

Tuo bųdu išeina, kad klie- 
■rikalai yra liberalų duonda- 

bėjo, gana to, kad jie pra-viai iš kito galo.

LAISVAS KAMPELIS.
Laisvam kampely besė

dint tenka susidurti su tais,# 
►"kurie save, vadina laisvama-

- , *■ « 

itiais. Dabar jau jie tą žo
dį nebenoriai vartoja, nes 
kažkas keistai juos pavadi
no tautininkais, ir jie už- to 
Vardo nusitvėrė ir laikosi. 
Tauthtinkąs grąžūs Varčias, 
nes jis reiškia tau^sy^aly- 
kuose specįjalistą, taigi jis 
neyisiems laisvamaniams 
tinka, arba geriau, pasaldus 
j ' «* • . *■ J * T ? nes 
laisvamaniai kaip' tik . grei
čiausia ištautėja. Nebent tik 
juokais, arbakabutėsejuos 
tinka taip pavadinti.

Agaliaus jie patys suski
lo į tiek partijų, kad tauti
ninko vardas, jau jiems pa
tiems persiauras.

Prie to, jų tarpe labai 
daug socijalnstų ir koiiiunis- 

‘ tų, o tie jau patys nuo to 
^^vardo purtosi. Taigi geriau- 
įsmlbtis juos pavadinus ne 
j tautininkais, nū ne laisvama

niais/ nes ir tas vardas jiems 
vargiai betiks, bet tiesiog 
liberalais. Tas žodis, tiesa, 
nelietuviškas,, bet ir jo pa- 

I . ■vadinti žmonės nekokie lie- 
v-'*- tuviai, nes*jie Lietuvių tau- 

‘ tą uiažai pagerbia ii\ savo 
ti/artijėlių reikalus augščiau 

r už' ją stato. Tokiems me.n- 
i kiems lietuviams tebus ir 1
I duotas nelietuviškas vardas. 
[ . Taigi terp liberalų dabar
Į kilo dideliausia kova ir su

irutė. Ji kilo iš jų pačių,.ka- 
/ * tulikams visai nėclalvvau- f . . ■ *■
t * jųnt, lies katalikų įsikišimas

— liberalams dicleliausįaš 
cementas. Jeigu tik katali
kai smarkiau veikia, visi li
beralai palieka kaulą už ku- 

į rį buvo besipįauną, ir atsi- 
į ? gręžę'katalikų pusėn, jie vi-- 
| ’si gražiausiu unisonu, arba 

vienbalsiu, pasako:-i‘amt!” 
[ Bet pastaruoju laiku, ar 
Į . tai katalikai apsnūdo, ar tai 
I jų veikimo liberalai nepaste- ■ 
i » _ > ’ ' 2 ' . T • I
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NORTH _ 
LLOYD

LA IVOKORTĖS
JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJ^ 
- ' -. -per-

BREMENĄ
DIDŽIAUSIU VOKIEČIŲ LAIVU

Gražiuose 1 klęsos kambariuose, Auto
rizuota Linija Lietuvos Emigrantams. 

, Informacijų klausk vietos agento Arba 
NORTH GERMAN LLOYD.

192 Washington St, Bostos, Mass.
... » ... —... ......... ......  • ; -

KLAIPĖDOS ALBUMAS.
Indomiausias ir svarbiau, 

sius lietuviams šių dienų įvy
kis yra Klaipėdos Krašto su 
si jungimas su Lietuva. Da
bar visi norėtų pamatyti 
kaip išrodo Klaipėdos mies
tas. Kaip sykis ‘ ‘Darbinin
kas” turi Klaipėdos fniosto 
Albumą. Skiibinkitės išsi
rašyti. Kaina 50c,

Nedaug teturime. 
“DARBININKAS” 

366 B?way, St Boston, Mass.

DRAUOIJU ATYDAI!
TYlpIiHl VpVgl>avy> Kukardu, visokiu Ženklelį, Guzikučiu, Ant- Į 
■Lfumuu v v spaudu ir kitokiu Draugystėms reikalingą dalyku, j 
ReikalaudamiKatalogo ar Sampalą pažymėkite ir j ubų dr-tes vardą. !
STRUPAS CO.,* 90-92 Fcrry St. Newark*N. į.į ,

..IĮ...    ;; ,       , Į ,ir JU

Eagle “Mikado” Pencil No .174
HtBSi

’nttlnvtmul pasJntij Knuituvinlnkij. - / fenilų'kokybių?
KLAUSK GELTONO SU ItAUDONA JUOSTELE PAIŠELIO - $

E MIKADO ?
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savo gaspadines ir bmĮiadukles už progą gerai įspirti iš
davikui GalabonuL f ‘ '

Galų gale mūsų ponas, visai praradęs ėveikų protą, 
j is sumanė viena keisčiausių sumanymų, kokis nėi’a puo
lęs galvon nei kokiam bepročiui, būtent/ jis manė sau/ 
kad būt gerų ir reikalinga dėl savoęgarbes ir dėl visuome
nės. labo patapti karžygiu-klajūnu. ir jodinėjant po svie
tą raitas ieškoti karionių ir igvvendinėti visa tai, įSrdarė 
tįe karžygiai-klajimai, apie kūrinos jis knygose skaitė s 
atĮtikinėti vi^ki sypęs^.' statyti save pavujtin vi^o?
kiliose Mitiiaiųu okĮus džlifl/us ĮiuveilcAaniasA/gai-’ 
vojo au užsipelnysiąs ųipžinų garbę. Nabagas ponas jau 
įsivaizdino save esąs Trapizondos viešpačiu. Ir taip pa
skendęs maloniose svajonėse,. jis rymosi neatidėlioti vyki-, 
nimą to, ką sumanė ir ko taip geide. ' *

. lJirmas. Žingsnis prie prisuęngmno hmm tai nušveisti 
Šarvus, kuriuos naudojo jo dieduko (Dėdukas. Tie*šarvai 
rūdi jo ir pelėj o metų' metus kampe sumesti. Jis nuvalė 
ir nušveitė juos geriausia, kaip tik jis galėjo/ Bet jis pa
stebėjo, kad šarvdnįs stokavo vienos labai' svarbios dalies 
— vietoj šatoo buvo tiktai plienine kepurė be kaukės. Tą 
sumaningai papildė padaręs kaukę iš storos popiėros. Pri
kabinęs tų kaukę prie plienines kepures, pamatė/ jog jo 
padarąs išrodė tikru šalmu. Panori jis išbandyti jo stip
rybę : išsitraukė kardą ir drožė {šalmų du sykių. Nabagas 
ponas pamatė, jog ištisos savaites, darbas nuėjo nįekop. 
Truputį nusiminęs, kad taip lengvai pavertė į niekus Šal
mą, jis perdirbo j į įstatydamas viduje geležinius virbalus. 
Tą padaręs, jautėsi patenkintu ir 'rokavo baliną gala stip-; 
riu be bandymo. ' ' ’ /

Pe to jis nuėjo apžiūrėti savo kuinų.' * Jo kuinas bū
ro palaikis, liesas/ taip sakanti vien kaulai ir skūra. Bet 
‘jis įsivaizdini) jį tikru žirgu. Sakė sauy kad nei;Alėk~ 
Sandro’BiWefaIas, nei'Gido Babrekas* negali prilygti jam. 
Keturias-dienas'.-jis dūmojo;- kaiĮj-yį pavadimisr' Nesuma
no sau) negalima, bitė kaip pavadinti tokį šaunu ir 'tolnam 
.garsiam karžygiui prigulintį" žirgų.'■ Todėl jisai kvarši
no sau galvą, kad surasti tokį vardų; kurs išreikštų tų, 
kuo jis’blivo .prieš stojimų, tarnybon karžygįui-ldajunui ir 
tą kuo dabar jis yra. Juk j ei . j is maino savo luomą, ma
nė jis sau, tai Kgia dalia j b atklys turi mainyti savo * var
čią ir tas vardas turi būti garsus ir‘. labai skambus, kaip 
garsus yra nąujasąi luomą dr naujas gyvenimo būdas, ■ku
rį ryžosi pradėtu Ixr taipi sugalvojęs ir atmetęs įvaįrių 
vardų, patinkamų ir paskui išrastų netinkamais, pagalios 
jis pabaigė tuo, kad pavadino Rozinantu; Tai'vardds^ jo 
nuomone, dailus ir skambus. ų

Suradęs savo kuinui visiškai jį patenkinantį vardų, 
jis pradėjo galvoti,-kaip* Čia save, pavadinus. Ta svarstė 
aštubnias dienas ir pagalios ,apsirinko Don Kichoto vardų. 
Bet atsiminęs,, jog garsusis Ainadis nesitenkino pasivadi- 
nimit Amadžiu, o papilde savo karalystės ir gimtinės, var
du ir kad pakelti savo vardą vadinosi Gali jos Amadis, tai 
lygiu būdu jis, kaip geras karžygis, pasivadino La Manuos 
Don Kichotu. Tuo, jo nuomone, jis laimingu būdu, iš
reiškė savo kilmę ir šalį‘ir jų pagerbė prikergdamas jos 

A arclą'prie savojo.

Dabar, kuomet šarvai’ nušveisti,' plieninė kepurė per
dirbta į tikrų šalmą, kuinas ir jis.su naujais vardais, tai 
neliko^ manė sau, nieko kito kaip tik apsirinkti kokių pa
ną, į kurių būtų įsimylėjęs ; nes karžygiui klajūnui būti be 
panos, būtų lygu medžiui būti be lapų arba vaisių, kūnui 
be.sielos; Jeį manė jis, už bausme mano nuodėmių arba 
per giliukį man tiktus sutikti kokį milžiną, kaip tai pa
prastai tinliasi karžygiams-klajūnams, ir aš jį įveikčiau 
arba perkirsČiau perpus arba pergalėjęs jį priversčiau pa
siduoti, tai ar nebūtų gražu turėti panų ir jai pasiųsti do
vanoms pergalėtą, milžiną, kursai nirvykęs, pĮaklaupt'ų 
prieš jos malonybe ir su nusižeminimu ir nuolankiu bal
su tartų •./"Maloninga pana, aš esu milžinas Karakuliam- 
bro, valdovas Malindranijos salos. Mane įveikė- dvikovoj 
neapsakomos garbės karžygis įa Manuos Don Kichotas ii* 
jis liepė man vykti pas jūsų malonybę, idant Tamstele 
teiktumeis mano likimų nulemti, kaip tinkama. ” O, kaip 
smagiai jautėsi mūsų geras ponas, v kuomet jįs pasakė sau 
šitą prakalbą, ypač kuomet jam dingtelėjo-galvon mintis, 
ką* apsirinkti savu pana, O tąs, kaip tikima, atsitiko ši
taip. Netoliese gyveno labai padori kaimiška mergina, 
geniau jis buvo į ją įsįmylėjęn; nors, kaip spėjama, jį a- 
pie tai nieko nežinojus ir Visai nepaisius. Ji vadinosi 
Aldonza: Lbrenzo. Ir ją jis nųsįskyrė savo minčių pana. 
Tuomet pagalvojęs apie vardą kurs turėtų turėti šiokį tokį 
panašumų su dabarykščiu ir ms-gi išreikštų, kad ji yra 
didi pana arba princesa, jis ryžosi jų pavadintu Tobosos 
Duleinvjae nes ji iš ten kilus/ vardas, manė jis* gra
žus, nepapi;astas, .reikšmingas, kaip ir kiti, kuriuos jis 
davė sau ir kitiems; \ . ;

(fiųs daugiau) ’ . v
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FONTANINĖ 
PLUNKSNA
Naudinga Visus 

DIRBTUVĖJE, OFISE, I 
NAMUOSE IR KELYJE.

, Daug parankiau ir sma
giau rašyti su foatąnine i 
plunksna. Daug- mažiau 
Išlaidų vartojant fontanl- 
nę plunksnų. Pirk, dabar. - 

kainos.“ $1,50, $2.50, ?3., 
$3.50, $4.50, $5.00,

? $5.50, $0.00 Ir aukščiau.
“Darbininkas/’ ’

860 Broadvvay, *
Boston 27, Mass, j—į

»

SKYRIUS 1/
Viename^ sodžiuje, La Mančos apskrityje;, Ispanijoj 

gyVeno sau prieš neseną laiką vienas tų ponų, kurie pa
prastai laikydavo j et į, seną, Skydą, tiesą Įminą ir kurta 
medžioklei. Itietiuns jis. turėdavo iš jautienos ar’avieiios 
šutinį, ■ kurio likučius suvartodavo šaltus vakarienėm^. Su-?, 
balomis turėdavo jautiones, pupienės jiėtnyčioniis. -Ne* 
daliomis be kyčo ko turėdavo keptą karveiįį Tas; skurdus 
maistas sutindavo jo ti‘is ketvirtiųlalcs jo ineigų, t Likusio-' 
•ji. dalis ėjo ant įsiiaisytno eilės išeiginių j tįodų drabužių; 
poros aksominių kelnių ir . tokių pat pantaplinąišiokiomis 
dienomis jis puošėsi drabužiais, yiūtitis iš'geriausio namti 
ui o ̂ audeklo/; J.o šeįniyua l^uvo toluti: gaspadinū virš ke- 
turiasdešįihtiės metų amžiaus; broliaduktū apie -20 .metų 
Amžiaus ir bernas, kurs apclirbtiiėjo visus namų 'darbus, 
balsai mūsų ponas buvo lik ką atsiritęs ild 50 metų am- ; 
žirnis. Jis buvo tvirto sudėjimo, po -krūtingas, suvytusio 
veido. Keldavo labai anksti ir mėgdavo medžioti, i

Dabar jūs turite žinoti, jog šitasai mūsų ponas lais-i 
vose yalandose,- o didesnė,metų puse jam<buvmlaisvomis 
valandomis,. ^BtitycMvdlmygas apie kaižygiw ’n-ricierius 
su tokiu godumu ir mėginiu, jog per jas jis pamiršdavo 
medžiokle ir naminių reikalų prižiūri*jimąJ. Jo godumas 
ir nepaprastas megimas pasiekė tokio laipsnio, kad jis par
davė daug margų ariamos žemės/ kad tik galėtų-pirktis 
knygų ppie karžygius-klajumis. (Pirko jų kur' tik gau
davo. ’ Bet iš visų nei. viena jam taip nepatikdavo/kaip 
patašytoji garsaus Beliciano cle Silva ;-.deį aiškumo jo pro-- 
zns ir šen ir ten styliaus dailumo jis rokavo ta veikalą tik
ru žemčiūgu. Gėrėdavosi ir atsigėrėti negalėdavo ten <ap- 
rašytius meiliškais pasikalbėjimais ir karžygių pašneke
siais. Ypač jam smigdavo galėon šitokie išsireiškimai: 
i(Priežastis' bepriežastinio neatsižvelgimo į mano priežas
tį taip sustiprina mano priežastį, kad gera priežastim aš 
maldauju jūsų gražybės.” Arba :■ “Aiigštas dangus, kurs 
tavo dieviškumą -dieviškai puošia žvaigždėmis ir dėl tavo 
prakilnybės padaro tave užsitarnaujančia užsitarnaujan
čio užsitarnavinio.” ’ -.

Tokius tai šlamštus beskaitydamastinlšų nabagas po
nas praskaitė savo sveiką protą.: Stengdavoslsuprasti ir su
sekti jų reikšmę. O to n 
/Aristotelis, jei būt iš gra 
Jam kildavo, vienok abeji 
rias Don Beliaiiis gaudavo 
šivaizdinclavo, kad nežiūri 
mus, takvis-gi Jo visas kūnas turėjo' būti vienų siūlių ir 
raudų. - • .

Jis dažnai ginčydavosi sti* vietos kunigu, kurs buvo 
mokytas* ir baigęs ‘mokslūs Sigiioųzoj, .apie tai, kuris iš 
dviejų karžygių buvu šaunesnis Anglijos Palmerinas ar 
,G ali jos Amadis. Bet Nikolojlis, motos, kirpėjas, tvirtin
davo, jog nei vienas negali prilygti Saules Karžygiui, Ir 
jei jį lyginti, tai tik su Don Galiam Golijos Amąclžio bro
liu, nes jis buvo mandagus su visais, ne pliuškis; nei toks“ 
apmaudingas, kaip brolis; o kai dėl narsumo,’ tai nebuvo, 
jam lygaus. - * ž .

Vienu žodžiu Don Kichotas taip sumišo savo fokįu stu- 
(tijavtimū kad naktimis skaitydavo nuo smilūs nusileidimo 
iki patekėjimo ir dienomis litro saulės patikėjimo iki inisi-\ 
leidimo,. Mažai miegodamas’ ir daug skaitydamas, jis iš
džiovino savo smegenis taip, jog visai pamišo. Jo vhidon- 
tuvo buvo pitiul viso to, k J knygose skaito, būtent: už
būrimų, karioiitit, dvikovų, žaizdų, besinieiliiunių, aud
rų, ir visokių negalimų nesąmonių. IT taip buvo įsitiki
nęs, kad visi tie nebūti daiktai, apie kuriuos jis skiiite xą- 
šoltitioše šlamštuose, bu vo tikru kad rokavo, jog jokia is- 
tovija pasaitleje nėra ’tikvęsho. Gili Rug Diaz, sakydavo/ 
būk laitai.geras karžygis, bet imgali būt lyginamas su De- 
gmičio Kardo; Karžygiu, kurs vienų ypn perkirto du bai
siu i ii žiauriu milžinu. Labai jam tiko’ Bernardo dėl Kąr* 
Ipiniiž tai, kad jis liūdėjo Užburtąjį Griaudu DoįcesvalĮes'e 
tokiu pat būdu, kaip Herkulesas, įnirs užtroš :eją,

» ♦ . ■. . ...
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ai ėjęs padalyti nei pats 
ibplęs.vien tam dalykui,.

* - / dėl baisių žaizdų, km 
.tems padalydavo. Jis į- 

,geriausius gydytojų gvdy-
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MARŠRUTAS
Kun. F. KEM£ŠIS/I.. DYK; 

reikalais ■ lankysis* šiose lietui 
kolionijose:'• t _

Rugpj. 16—20, Chicago, EI; 
Rugpj, 21—23 Springfield, I 
Rugpj. 24, Westville, EI. 
Rugpj. 25, Ratine, Wis. 
Rilgpj. 26, Kenosha, Wis. 

, į ; ■ Waukegan,.,J
Rugpj. 437, Cicero, EI.

. Rugsėjo 2t Dayton, Ohio. * 
Rugsėjo 3, Oleyeland, Ohio.

. Rugsėjo 4, Akron, Ohio. t 
Rugsėjo 5, Youngstown, Ohio 
Rugsėjo 6, SPittsbittgh, Pa.
Rugsėjd 7,“MėKees Rocks, Pa 
Rugsėjo 9, Homestead, Pa. , 

Rugsėjo 10, DuBois, Pa.
Rugsėjo 12, Scranton, .Pa. 
Rugsėjo 13 Forest City, Pa, 
Rugsėjo 14, Duryea, Pa, 
Rugsėjo 16, Pittston, Pa.
Rugsėjo 16, Wilkes Barre, Pja 
Rugsėjo 17, Tamaq.ua, Pa.
Rugsėjo 18, Mahanoy City, P 
Rugsėjo 19, Shenandoah, Pą, 
Rugsėjo 20, Silver Creek, Pą. 
Rugsėjo 21, Minersville, Pa. 
Rugsėjo 22, Girardville, Pa., 
Rugsėjo 23, Philadėlphia, Pa. 
Rugsėjo 24, Philadėlphia, Pa. 
Rugsėjo 25, Chėster, Pa. . 
Rugsėjo 26, Easton, Pa.
Rugsėjo 27, Č. Brooklyn, N. 1 
Rugsėjo 28, Harrison, N. J. 
Rugsėjo 30, Baltimore, Md.
Chicagos ir Detroito ktiopc 

maloniai prašomos pačioms pas 
skirti pažymėtas dienas ir jose si 
laukti kuopų susirinldmuB.

# L. D, K. S. Centrą.

I
GUNARD 
ar .im.von? alsizut/ y/.Vi- 

A'žį’S i AtttlltfKJ.?

2620 LuftfrfLĮi atm£iįįoi f čia -U

Leisk musų raMtlnti Kaune pa- 
tgelhetl Jūsų KitninPnm Išgauti pas* 
ptoriuš iv virus Ir tinkamai. JtW 
privengti į kelionę. .

NmvMkta laukti ilel yitias, tu- 
i i tintiems Cmuml UnlMs ialvakav- į 
i i tęs. Cumml laivas išplaukia- K t 
1 Į Būrop<as kiti kelintą Ulemi. eunavd g 
< l laivakortes y va geros kelianti aut g 
Į i AnUlTANlA. nEIlENUARIA ir į 

4 pMAtnnyCANLV. Mmtiautia Jūsų . 5 
< i keliant1 tarp LietttTos ir Amerikos, g 
' [ Dūl smulkesnių inftmwUų. g 
i i mūlontidte susillnotl ~ su musų g 
■< t vtetinht agenui arba muaų rasti- ?•■ 
J Į 
’ i CUNAftD LINE, 
' I i 20 Stata SU 
J ; Ūivgton* Mm*. r 
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UiLIETUVYBĘ
Mūsų tautybės . išlaikymo 

klausimas virsta svarbiau
siu pirmaeilių mūsų klausi
mu, .

Bašant jau šiuos žodžius 
atrodo; kad daugelis Ameri
kos lietuvių perdaug pavir
šutiniškai šį klausimą svars
to, Kas-blogiausia, kad jie 
žiūri į tą klausimą ne savo 
lietuviškomis akimis, bet a- 
kimis tų amerikonizatorių, 
kurie Ainerikos išganymą 
mato ItaoA’veiČiapsįaine pra
rijime lt ^ūvirškimiįe\žalios 
ateivių medžiagos. Tie "silp- 
nadūšiai mūsų broliai savo 
ateitį čia Amerikoje spren
džia ne sulig savo pagrindi
nių teisių, bet sulig apetitų 
anų patrijotų,” ku-
^m įš sa£o^patriojtjzmcL 
krauna sau pelnus. Viens iš 
tų nusiminimų-mūsų brolių 
duoda čia mums gyvuoti tik 
10 mot ii, kiti lcitlžia dar a- 

- pie 20 metų lietuvių kalbą at
siminti ir vartoti. Kaip gai
la, kad jie neatsimena, kad 
ir Ame riko j e grętav šo vinist i- 

| nes ir negalvejančios didžiū- 
I aios yra dar protingoji ir 
. Imltūringojį Amerikos nia- 
-’Vma, kini anaiptol nesie- 

pražudymo atsineštinių 
tautinių Turtų, bet dar-gi 

. net ragina juos auklėti ne 
tik savo gyvybei, bet ir vi
sai Amerikos didžiumai ir 
'kultūiinei naudai.. : ; '*

Tečiau ar-gi nereikėtu 
mums pažvelgti į tą proble
mą savomis — lietuviškomis 
akimis; Vardan kokių Die
vo įstatymų gali .kas reika
lauti iš mūsų savo kalbos- pa- 
uiršimo t Kas mums gali už
dėti tokią nežmonišką parei
gą ? Atsakome aiškiai- ir 
drąsiai: nebent tik mūsų 
pačių šįaudadūšybe ir siau- 
raprotybč. i

Ameriką mylime ir 'esame 
jos. ptakilnicsicnis .idealams 
ištikimi.- Piliečių pareigas 
atliekame. Dirbame jos sun
kiausius darbus. Aprūpina
me gerbūvį ir ramybę josios 
senesniųjų piliečių.: Moki
namos jos oficialėš kalbos. 
Vaikučius savo auginame 
pavyzdingais Amerikos pat- 
rijotais.- Visa' tai atlikus, 
.būkime tikri, ‘kad nėra to
kio įstato po( saule, nėra tos 
pajėgos ant žemes, kad ga- 

' Mtų hms' priversti ievų kal
bos a įsižadėti ir. tėvų žemes 
meiles nustoti,

Pakol mes- svarstome šią 
‘"problemą teoretiškai* pažiū

rėkime, kaip kai-kurie mū
sų tėvynainiai'jau išrišė ją 
praktiškai. Pažįstame kele- 

. tų čia gimusių ir augusių lie
tuvaičių,.. kurios patapo vie
šųjų mokyklų mokytojomis. 
4merikos visuomene patikė
jo, joms jaunas Amerikos 
kurtas auklėti. Jos puikiai 
kalba ir rašo lietuviškai, jos 
dalyvauja viešame lietuvių 
vvįkime ir laikraštijoje, jos 
moka mylėti .ir Ameriką ir 
Lietuvą, moku tiedvi meili 

, sutaikinti.. Kas joms, davė 
: Lietuvos meilę į Ne kas ki

tas, kaip jų tėveliai. Jie tai 
ink vepu joms Lietuvos mei
lę/ Jie. išmokino jas lietu
vių kalbos. _• /. -■ ->s

/' Viena iš tokių lietuyatčiii, 
ivt; <Amei’ikos;mokykloš vp- 

deja, mums taiį rašo: “štlą 
pašarą tikiuos Lietuvon va- 
\ moti.. / Myliu Ųetuvoš up- 
į išytą gamtą, myliu jos šir-
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dingus žmones, myliu Lietu
vos karštą, kilnią sielą, my
liu tuos, pasišventusius ąsrne- 
nis, kurie palaikė tą sielą 
Idhiia ir tuos, kurie šiandie 
jai aukoja savo gražiausias 
pastangas. Noriu Lietuvą 
išvysti ir jos artimybėje' pa
gyventi. J ei aš galėčiau,, nu- 
šluostyčiau nedėkingumo ii’ 
pavydo taškas nuo Lietuvos 
ąielosta' Panašiais jaus
mais lietuvaičiu daug turi
me. Auginkime jų skaičių. 
Žadinkime- mūsų tėvelių ir 
motučiū sąmonę, lai jje at- 
.siipeną/ save/ augštaš prie^ 
dermes netik Alnerikaų bet 
ir Lietuvai ir visai žmonijai. 
Uždarykime burnas visiems 
juodvarniais, kuriJ v ima 
kranksėti apie mūsų bran
giosios lietuvybės mirtį. Pa
rodykime savo gyvybę Idely- 
vienassavogyviipavyzdžin.

Šalin nusimuiimast Lai 
gula į grabą velionys'!. Mes 
dar esame gyvi ir įnirti' 
anaiptol dar neketiname.

’ č - r
tiuly A. L. B. K. Federa

cijos Konstitucijos paragra- 
fo 52^ sekantiems metams Fe
deracijos < valdybon^ skyrių 
bei apskričių nominuoti se
kantieji kandidatai;

Kun.
Kun.

• Kiin.

Ig. AlbavfČius, • 
Jonas Ambotas; . 
Broli. BiunšaSy. * •;

Adv. Jonas Bipnza, 
Kun. Į)r. Ig. Cesaiįis, 
Kini. Julius Čaplikas; “ 
Pranas Gildąs, 
Marijona Jokubaitė, 
Kun. J. J. Jakaitis, 
Kun. P. Jūškaitis, 
Kun. Pranas Juras, ' 

. Bron. J? J akaitis, 
liun. B. Kemešiu, 
klikas Kerbelis,

■ Kazys Krušinskas,
■ L. Krekščiimas, •

■ Aųtanas Kneižys,
■ ... Kun. A. Lininis, 

. Jonas (L Milius,
Juozas Mockus,

■ Juozas P. Mačiulis,. 
Ant. Nausėdienė, 
Kun. J. Narbutas, 
Dr. Kazys Pakštas, 
Kun. A. Petraitis, 

: ‘ Kuš: Juozas Petraitis,
A; Pėldžius, 
Leonardas Šimutis, 

-. Juozas B. Šaliūiias,
Atikas Šimonis;

* Juozas Svirskis, 
Kun. V. Taškinius, 
Jurgis Tumasonis, . .

. Kun. K. Urbanavičius, 
. Barbora Vaškevičiūtė,

Marijona Vaičiūnienė, 
Kus. P. Virmauskis, 
Kun. lt J. Vaičiūnas, 
Kun. K. Vasys, 
A. Valančius, . ’ 
Areli. M. Žaldokas, 
Petras Daužvardis.

Fed .Sekret1.
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Tik ką išėjo iš spaudos 
s Įjaudinti ant storos popicros 
Mišparai. Labai parankūs 
chorams vartoti. Lietuviški 
paaiškinimai. Kaina vieno 
lakšto G centai. Imant 100 
^parduodama už 5 dol..

“DABBINĮNKAS”
366 Broadway,

. , x So. Boston, Mase.

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
"DARBININKE"
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Man matosi, kad komu
nizmas neįvykdomas dar ir 
dėlto,, kad jis priešingas pa- 
ėiap kultoji. ‘ KoyiĮca^mą^ 
kaip tamsta aiškinate, veda 
prie lygybės. visuomenės 
sluogsiiių ir vienodumozmi- 
niiniim pragyvenimo kiek- 
vieno ašmens. Kultūra, at
bulai, reikalauja įvairumo 
gyvenimo > sąlygų, verčia 
kiekvieną asmenį speciali
zuotis tam tikroje darbo sri
tyje. Kuo žemesnė kultūra, 
tuo vienodesnes gyvenimo 
sąlygos ir mažesnis taini- 
mum pragyvenimas. Kįlant 
kultūrai, įvairėja gyveninio 
sąlygos, auga asmens reika? 
lavimas. Paimkime Afrįkoš 
negrą ir apgliką. jNegras ne
reikalauja teatrų, geležinke
lių, automobilių, šampano, 
fotografo; visi panašūs da
lykai -negrui, nesuprantami 
ir nereikalingi. • Negro pra
gyvenimo šaltinis susideda 
iš medžioklės ir žuvavimo ; 
kiekvienas. negras, kuopui- 
kiausiaįnioka medžioti ir žu
vauti. Aiiglikas yra verčia
mas laiko ūpu naudotis kulf 
tūros vaisiais, nes . kitaip jis 
būtų panašus į baltąjį neg-, 
rą. Bet tas anglikas atlieka 
tik vieną jam priderantį ko
kį nors darbą ; jis negali bū
ti kartu universiteto prote-' 
sorium, fotografu, šoferiu, 
pakriko darbininku, ar kuo 
nors kitu. Taigi . matote, 
■drauge, kad kultūra margi
na žmonijos gyvenimą, ko
munizmas gi veda prie lauki
nio žmoilijos stovio; tiirbūt, 
tamsta, suprasi, ltad komu
nizmas ir kultūra principe 
priešingi vienas kitam.

. ' Norių tamstai dar pasaky
ti keletą žodžių apie religiją. 
Paprastai komunistai ir į- 
.vairaus plauko socijalistai 
veda kuosmarkiausią agita
ciją prieš tikėjimą, darody- 
dami, kad tikėjimas esąs vi
sai nereikalingas* dar-gi ken
ksmingas dalykas visuomc: 
nes kultūrai. Tamsta, kaip 
sakote, tikėjimas esąs bur
žujų padaras.* Man bent at
rodo visai kitaip. Istorijos 
pradžia yra paremta religi
jų dėsniais. Prieš istori
niuose. žmonijos laikuose re
ligija lošė kuodidžiausią ro
lę. Paskaitykime * senųjų 
tautų mytologijas; pamaty
sime, koks būta ryšys tarp 
tautų psichologijos ir dievai
čių. Žmonija nuo pat savo 
pasirodymo pasaulyje vado
vaujasi privatipiame ir vi
suomenės gyvenime tikėjimo 
dėsniais, nors tas tikėjimas 
būtų. savotiškai suprastas. 
Thtrm tamstai pridurti, Jkačl 
tikėjimas taip senas, kaip ir 
pati žmonija, atskirti tikėji
mą nuo žmonijos psichologi
jos, reikštų būti niekšu, pas
kutiniu abskurantu. '*

Norėčiau .tamstai dar viv^ 
i ną dalyką patemytu K, 
> IMąrksas darodynejo, kad 
i kapitalistų tvarkai žlugus 
komunizmas pi'ivaląs tižsi- 
viešpatauti visame pasauly
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IS ENFIELD, NEW. HAMPSHIRE
BUS PETNYČIOS RYTĖ JAU PARDAVINĖJAMA

Vyram, Moterim, Vaikam 
ir Vaikučiam Drabužiai

Čeverykai, JKoliošai, Marškiniai, Pančiakos, Viršuti
niai marškiniai, Kaklaraiščiai, Dar bui kelnes, Andą-

\

<
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I rokai, Rainkočiai, Mackinaw kofai, Audimai, Maži 
puodai, Smulkmenos, Lietsargiai, Vyrų Skrybėlės ir 
kepures, Tennim čeverykai, Pirštines, Pirštinaitės, 
Sveteriai, Korsetai ir Vyrų kelnės.

30© p j
W. L. Douglas, Rice ft Hutchins and Waukwell

BRANGIŲ VYRAMS CEVERYKŲ

je, kad komunizmas, kaipo 
teknikomaterijalė gyve
nimo sąlyga, turįs pats sa
vanai išsivystyti iš esamo
sios tvarkos. Taigi aš nesu
prantu, kokiam tikslui veda
mi komunistinė agitacija, 
jeigu tas komunizmas kaipo 
conditio sine qua non, kaipo 
istorijos, žiedas privalo ap
vainikuoti visą žmoniją 1 Jei
gu agituojama. terorizuoja
ma žmonija' bus priversta 
šiandien priimti komunizmo 
dovaną, tad galima laukti, 
kad rytoj papūs kitas vėje
lis, vėl bus agituoj ama ir 
rengiama revoliuci ja, bet jau 
ne už Markso komunizmą, 
bet už kito tokio geradario 
plepalus. Komunistai agita
cijos ir teroro keliu nori už
dėti žmonijai savotišką tvar
ką, tuo pačiu jie niekina vi
suomenes reikalus, pajuokia 
istorijos mokslą, sąlygas su
tvarkymo socialiu gyveninio 
paverčia vaikų žaislais.

Priverstas esu pertraukti 
mūsų pasikalbėjimą, nes ma
no vežėjas manęs laukia, ta
riau komisarui. Atsisveiki
nęs su komisaru,, sėdau ve
žiman, leidomės! sū Šabir to
liau kelionėn. ‘

''Vaivoras.
(Bus dąugiail)

ELGETA
(J. S.-Turgenev’o)

Aš ėjau, gatve. .x. mąne su
laikė elgetai

Įkaitusios, ašarotos akys, 
pamėlynavusios lūpos,, su- 
styrę skarmalai, , nešvarios 
žaizdos... O, kaip biaiuiai 
neturtas tąj ą /nelaimingąją 
būtybę sudarkė!

•Jis man ištiesė savo rau
doną, sutinusią, nešvarią 
ranką... ta

Jis vartojo, jis maldavo 
pagelbos.

.Aš pradėjau kratyti savo 
kišenes... •

Nei pinigines, nei laikro
dėlio, dar-gi nei nosinės...

Aš su savim nieko neturė
jo /

O'elgeta vis laukė... ir jo 
ištiestoji ranka silpnai judė
dama drebėjo. r

Sumišęs, v aš tvirtai pa
spaudžiau tąją nešvariąją, 
drebančiųjų rankų...

‘(Atleisk, brolau; aš nie
ko neturiu, brolau.”

Elgeta įsmeigė maniu sa
vo Įkaitusias akis; jo mėly
nos lūpos prasišiepė —- ir jis 
savufcart Nuspaudė maiio at
šalusius pirštus. .

—- Kų gi, brolau, pra
bilo jis, — įr už tai dekūL —« 

■:Tai irgi išnlalda, brolai '
, Aš supratau, irgi esąs ga

vęs nuo savo brolio’ išmalda.
Vertė fdl Vidiipįryio

MAIIUKNYGĖS
Mažas Aukso Altorius, audi

mo apdaru .". i *... $1.00
Mažas Aukso Altorius, aku- > 

apdaru *■»; .$150
Aniolaa Sargas, skaros ap

daru .$150
AnfolM iudimo ap

daru ,, • *> .65
Nor&lami jas gauti kreipkite pas 

“DA’BB ĮNINKĄS’1
364 Broadyty, So. Boston, tas*
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Moterim ir Mergaitėm 
Vilnoniai

I

3.95
r
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Pusvilnoniai ir 
Vilnoniai

MERGAIČIŲ 
AMOSKEAG ir

Slip-on w Be rankovių *i 45 *9 00SVETELI 7 5 SVETEM l’45 M l"0
2-RAS AUGSTAS

MERGAIČIŲ 
Khaki Spalvos 

Mokyklai------
Siutų

JEKE Ir Andarokąs

MERGAIČIŲ 
SPALVUOTŲ

Didumas 742 -A
2-RAS AUGSTAS

MOTERIMS 
Andarokų

C

j

150 MOKYKLAI i 95 PETTIKOTŲ | 
tUV DPF^ITT I ' CHEMISE \

VR 14Mirin * ' įtoberiniiĮ Žiurkžtų 1
Nuo o-l4 didumo 2-ras augstas

doleriniųŽiurkftų
2-RAS AUGSTAS

VI Ų
MĖLYNI SERGE g A
SIUTAI Mkr.

TIKROS VILNOS 310

PABAIGA
VASARINIŲ SIUTŲ 
Lininių .95

Daiinai Mohair <
Irt t. Maišyto didumo *

į

v
■f

SVETERIŲ -
Geri šaltiems 0.95 

vakarams j&
VILNONAI Mtav* U-M

>

VAIKŲ KHAKI KELNAITES 60c
Nu* 747didumo —Ubai tvirtos Fort 

Daugiau Vaikų Bliuzų 50c iki 95c 
Daugiau Skrybėlių ir

Kepurių - - ISc iki BSę 
Dauginu Paučiakų * 20cir 30c 
Daugiau Union Siutų 45c iki 8Sc

* jį

VYRAMS VIRŠUJ

EASY BASEMENP
DAUGIO Vyram* Khaki Kelinta 1.00 
DAUGIAU Vyreme OvemUs, Jumore, 
Iliiimh* Barbe Biutų,BučerUm Over- 
«lį« Ir Katei, Vyrame Balta Audime 
Drapana*. BAUGIAI! Darbui žiuritų 
ir “ akėtu.
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I) ĮVADAS. ENERGIJA, TOS RŪŠYS energija negalėjo atlikti,, padirbti didelio 
IR ŠALTINIAI. • darbo, kurio kaskart pradėjo daugiau ras-

* r - - . . _ . — — . 4 . ik • ■■■'’• . ■ rf - • _ ■' '• - L
Kas yra energija ? — energija yra gali

ni vbc dirbti darbą? Jei mes'šakbiii: aš tu- 
rili daug energijos — tas reiškia, kad-aš tu
riu daug galimybės darbą dirbti, arba aš ga- 

. liu daug darbo dirbti; -nes kuo daugiaus pas 
įmane yra galimybes darbo dirbti .arba eriep- 

gijbSf tai tuo ųaųg’iąil aiba jtidėšhį darWaš
r galiu nudirbti. , , ■

f Energijos šaltinis yra sauĮc.
z

' ' ’ Saule savo spindulius siunčia ant že
mes ; augalų lapai sugeria, sutraukia į.save 
saulės spindulių energiją te sukoUcenteųo*

. ją juos savyje. * ; ’_______
. Mes valgome grūdus, tam tikrai sutai
sytus, o tuose grūduose randasi sutaupyta 
cnei^ija, tai mes te į save priimame- enelgi-

■ ją ir ją išnaudodami, .dirbame darbą. -
Gyvuliai maitinasi augalais, jie iš au

galų paima, sutaupytą saulės energiją'au
galuose, į save ir jieztą saules energiją nau
dodami gali dirbti darbą, todėl žmogus kin
ko ir gyvulius į darbą; ■; ’

Prieš daug tūkstančių metų, ^nt žemės 
milžiniški ’ medžiai, kurie jį save sutraukė 
ritulio augo milžisiški ' paparčiai te kitokį 
daugybę saulės -energijos.- Tie medžiai viens 
ant kito, storiausiu sluogsiūu suvirto ir ta
po žeme apnešti; tada-tie medžiai nesusisiek- 
dami.su oru negalėjo pūti,, bet vis-gį Jėrta’i 
giliai žemėse, tuose medžiuose ėjo lėtas pėr- 
x eismas te galop po daugteūkstančim metų, 
iŠ kadaise buvusių milžinų medžių, pasida
lė stori akmens'auglio sluogstiiai. Žmonės 
kasa iš žemes -akmens anglį te jį .kūrendami, 
sutaupytą nuo amžių saules energiją, varto
ja sukiniui garvežio ratų, o .gafvežis veža 
traukinį. Reiškia traukinis eina, nuo am
žių sutattpyta^niens.angliiio’Se saulės ener
giją. Trys ketvirtadaliai viso mūsų žemės 
kamuolio yra apdengti vandenių. Saulė tą 
vandenį: jūrose,- vandenynuose,' ežeruose, 
pelkėse .kaltina; smilūs kaitinamas, vantai 
garuoja; smulkiais, akimi nematomais laše
liais kįla į .augŠtį ir tenai susidaro debesys.

• . Vėjas neša debesis nuo jūros į kalnus,, 
tenai vandens garai suaušę sukimba po dau
gelį į vieną nemažą lašelį, kinus jau nebe* 
galėdamas laikytis, krinta ant žemes; tada 
mes sakom: lietus lyja.

Lietaus vanduo,..nukritęs ant žemės, 
sunkiasi gilyn į žemę, ir. sunkiasi toliai, kol 
galop randa, vandens nepcrleidžiaiitį molio- 

' ar šlyno sluogsnį, ant to sluogam susiren
ka daugiau vandens ir tas vanduo slegiamas 
viršutiniu žemės sluogsniii, .radęs kur-nors 
plyšį trykšta į viršų, pasidaro šaltinis ar
ba versmu Šaltinio yanduo slenka į pakai- 

‘ nę, beslhikdainas susilieja su kita šaltinio 
vandeniu pasidaro’ upelis, upelis susitinka 
su upeliu pasidaro upė, į upę įteka daug ti
pelių pasidaro didelė upėpr toji didele upe 
įteka į jūi’ą. Iš jūros vanduo vėl garuoja 
te taip, eina amžina cirkuliacija. ’■ . •

Ant upes sroves, žmogus pastato ratą,r- —-rt-d — .■ — ...
tekėdamas vanduo suka raty, ratas suka gir- energijos, o
litis reKkia : dirba darbu. - ’ h’isakitadaiis nuuiiš dabartaip braugioso-

Iš kur vandens srove gavooiiergijiĮ dar- Įuei’SŠios eina perniek, i .orę.
bui dirbti l —ogi iš saulės. , ‘ ' ! Jeigu taip, inažij dalį -angiiij energijos

.Smilė suteikia .vandeniui savo energiją, Įme* išnaudojamo geriausiose garo nitlšmo- 
w o. vmidūo galėjo kilti į augšt-į: debesis, pas

kiau vanduo- iš debesų -nukritęs ant žemes ir 
■’, .tekedmūąA ūpe, (dįduoda savo energijų 

ral.tti ir ta pačių energijų kurių gavo 
jis kildamas į auąšlį iš saįlies, ■ .
: j , Be eia; iš vardytų. 4 eiiergi j ės. rūšių* bū* 

■• lėni: žmogaus, gyvuliių akineus anglių te 
’ tek angie .vandens .yra daug dar kitų žilio- 

> gaus..išnmidojąmU; ir- noišmiudnfainų^ ėnei^ 
gijų. jM mos tos vnergij(yra da pati-- 

* saulės •(4iiygija5t ‘ tik • mojciuose ■ pavydahų>se 
’ te po ilsokialš-vardals. ’ *

jy -l ;2yEXER(U40M.AlKV041MAS ; <

. Žiloje šeiiovejo žmogus iTįrtnjp tik $a< 
? t o energiją. Tada-kąve energija* žmogtis 

* - idliko mus .darinisrpąsigmmntesau valgį.' 
' pasigamino: drabužių, pąsigamiim gmkląlr

tis f tai tada žmogus pastebėjęs pas gyvulį 
esant dauginus energijos, prisijaukino gy
vulius. >’

Prisijaukinęs kūpranugarį, arklį ar 
asilą, tada juos kitike i sunkesnius darbus, 
nes jie galėjo kelis kart didesnį darbą nu
dirbti, , kaip kaį žmogus, nps jie/teteteĮ 
vvje daigiau Mhei'gijos. VTotiaUs-’kylaŪt 
žmonių kultūrai, atsirado daug, didelių dar* 
bų, kurie te gyvulių energija vargiai buvo 
galima nudirbti, arba tas labai daug kaina
vo,’ nes gyvuliai reikia maitinti, "auklėti, o 
tas daug kainuoja, todėl te gyvulių energi
ja yra brangi. . ‘ ‘ ' tel'

. Ieškota pigesnės energijos ir rasta: vėJ 
jo energija, akmens angteo te vandens ener
gija. Dabar, kada kultūra žmonios stovi 
Mgštame laipsnyje^ kada* visame pasaulyje 
yra labai išsiplėtusi pramone, o pramonė' 
vaitoja daugybę energijos, tai svarbiausi e- 
nergiįoš šaltiniai dabar yra akmens anglis te 
vandens srove. Pasirodė kad šių abiejų e- 

’nergijų pasaulyje yi^u begaline daugybė, be 
to jos-abi labai pigios sulyginant su kitomis 
energijomis, todėl nenuostabu, kad jos pa- 
ėmė. viršų. -Kad su akmens anglių te van
dens.sroves energija labiau susipažintuinėm, 
pakalbėsiu apie abi atskirai’.

. ■ 3) AKMENS ANGLIŲ ENERGIJA.

Didžiausia dalis fabrikų ir dirbtuvių 
dabar yra ’ varoma garą jiega,- o guro jiega 
gmiiiama yua ’ deginant anglis ‘garo mašinoje 
ir tik maža dalis fabrikų pasaulyje yra va
roma. vandens te kitomis .jiegomis.

Bet nelaimė ir didelė nelaimė ištiko pa-, 
šaulio pramonę; nes anglių išsisėmimo ga
las yra jau numatomas. Beto dar .anglių 
kasyklos metafpoaiietų gilėja, eina gilyn, 
te ’tuomi pat sunkiau iškasti iš žemių, be 
to augant atlyginimui už darbą; kas kart 
miglia eina brangyn. 1 . . .

Dar daug anglies per niek nueina iki 
anglį atgabena iš kasyklos į fabriką, o fab
riko mašinose daugybe iš. anglių gautos Ši
limos pragaišta nepasiekus tikslo,. nes ang
lis reikia garo mašinoje sudeginti, kad ga- 
:vusr Šįliiiios energijos, o šilimos energija y- 
ra labai nepastovu greit išsiblaško per niek.' 
Daugybe šilimos išeina per fabriko kaminą, 
.dar'daug tos šilimos gaišta mašinoje ir -tik 
maža' dalis šilimos patenka į vandenį, o van
duo pradeda garuoti ir’jau gerai suka fabri
ko mašinas. , ’ .. . • ’

. Dabartiniu taiku ir (jeriaumai įtaisyto- 
'se garo mašinose, mažiausia 80% šilimos' e- 
nergi%s eina per niek.

Reiškia didžiausia dalis . iiiums brau-' 
gios šilimos energijos, eina perniek, neišnau
dota ir ' tik mažyte dalis, šilimos, envrgįjos 
yra apverčiama mechanine energija, kuri 
jau varo mašinos ratus ir dirba darbą.. Nie
ko stebėtina, kad visų geriausiai įtaisytose 
garo mašinose ir rūpestingiausiai prižiūrint 
iš auglių energijos yra gaunama daugiausia.

!

*- *

se, fai’nūr.a jau ir kalbos apie paprastus ma~ 
žus galo; katilus, nes paprastuose mažuose' 
garo kat ilimse. yra išnaudojama dabar! iniu 
laiku tik iki -2%i <flikusi 98% brįHi-gtes ang
lių energijos" eina perniek. /
;■ TikrgLmūsų ainiai, mus vadins išaik- 

votojąte auglių energijos! Įšąlkvntajate 
turtų ktii’hį iš^sėmirnas jau ? dabar tik rite 
matomas! z. /

Rudakis Anglis gal jau |iė^4(t metų-išsi- 
’svtete' n jųotetels gal ’piv kokio.Šimto metų, 
jei tik -simaiidojiiiiaw' aiigllų-kils taip. Icaip 
jmd kilo Ilgį šioliau 7 * • v , .<
: Nuo 4800—1S10'nietų migįte suvęrfojL
■niaš' stovejn vietoji'. Jtūt(int virs 100 milijonų 
tonų į. metus,, jau mųr 1810 metų sūiumdoji- 
Litąs pamaži didėjo Iki/lSSa irnvo uitų 1885 
tiesinė' uiiįž’in.tekai. apglių .suv-aKtuimtte didū-. 
te te ten ibte' “* '• ‘ ’ lesu-
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.atsarga yra 1000 milijardų tonų. Tas būtų 
sunaudota per 200 metų,, bet dar-yra spė
jama, kad pasaulio anglių atsarga, gali bū
ti, 7400 milijardų tonų, o tas būtų sunaudo
ta per (įOO metų.1 ‘Taigi nors anglių išsisėmi
mas ateitų te' po 600 metų, Mt visgi jau aiš
kiai matosi^ l>a^--------------laikas, o 600 me
tų pasaulio istorijoj labai mažas laikotar
pis. . ’ ' . . • - ’

4) VANDENĖ SROVES ENERGIJA.

Jau labai senai vandens sroves jiegą 
žmonės pakinkė. Vandens jiegos mašinos 
yra seniausios masinos. Mareus Vitruvius 
Pallio, po Juliaus Cezario ir . Ciesoriaus 
ilugusto inžinieriaus te statybininko, apra- 
ųų Įpii^ina kartą, Ivąndėū.s' ratų, kaipo ^nau
jieną* luiri^ tarnavo Walūno girnoms'suk
ti, kurias ankščiau asilais ar žmonėmis su
ko,. — tas aprašyta- yra 16 m. prieš Kristų.

’ Bet ištikrųjų .vartojimas vandens ratų 
yra prasidėjęs daug anksčiau negu kad šis 
aprašymas mums sako, gal būt jau senovės 
germanai, * prieš tūkstančius mitų turėjo 
vandensIntus, nes pas juos buvo labai Įsi- 
vysčiusi kultūra ir augŠtai stovinti techni
ka. Bet vis-gi nuo senovės iki šių dienų van
dens ratai beveik nepasikeitę suka tik malū
nus. < Ir tankiausia imta vandens jiegos tiek, 
Įdek reikalinga’ pasuktį malūno ratas, tuo 
tarpu kad visa jiega išnaudoti, visai mažai’ 
kuo. brangiau būtų išėję.

Delkogi pramonė nepašisavino • upes 
vandens jiegos ? — tam tėra vienintelė prie
žastis, būtent: kur patogiausia išnaudoti 
vandens jiega, *ten nepatogiausia statyti 
dirbtuye arba fabrikas. Pigiausia vandens 
jiega-yra tenai, kur vanduo krenta nuo 
augŠtų kabių tiesiog žemyn kriokliu. f

Vokietijoj Wattensbach?e (Waitėns u- 
pelyje) ties AVateenstemų tame mažytyje u- 
pėiyįe, Aute, tik 3-Maniai metrai '.vandens 
perbėga per sekundą, bet tas mažas kiekis 
vandens krisdamas nito augšto kalno,’ nuo 
300 metrų augščio, duoda nepaprastai dide
lę jiegą 9000 arklių jiegų, užtat tenai ark
lio jiegos- kaina yra mažiausia 180 maikių.

Tam§ 'krioklyje, tarp neprieinamų kal
nų, nėra1*jokios galimybes statyti- fabrikas, 
belo prie kiekvienos lipūs netaip patogu sta
tyti fabrikas, kaip kad mieste, ir tas nepa- 
togmnas, Kg šiol vandens ;ji‘egos nepapras
tai numažino verte. Užtatai iki pabaigos 
19-to šimtmečio, vandens jiega pramonėj bu
vo beveik visai nevartojama,' bet 1891 me
tais, Ėrankfurto parodoj, faktu priphrocle, 
kad tekančio vandens energija-galima imti 
iš toli nuo miešto esančio krioklio ir elcktra 
pernešti į miestą. - •

$ioj parodoj veikė 300 arklių jiegos e- 
lektro-motoras, kuris elektros srovę gavo iš 
už 175 kilometrų, pastetetos ant Nekaro 
krioklio ties LaUffen’ais?dinamo mašinos: 
belo .tas motoras sunaudojo 75% ant Nuka
ro gautos jiegos ir tik 25% aut Nekaro gau
tos jiegos. ėjo. perniek; tai, kad Erankfurte 
varytų 300 arklių jiegų, tai ant Nekaro ties 
LanlTen’ais reikėjo suvartoti 40.0 arklių.jie- 
gii, kad padarius 30.000 voltų pati elų 
skirtumo. . . • . z

Po šio laimingo bandymo, kuris^Eškiau- 
šl.ai-parode, \Jmd už kelių šimtų kilometrų 
paėmus vandens jiega, gairina ji elektros 
srove pernešti kur tik nori, galima toli gau
ta elektros, stove, apšviesti miestelius, gali
ma varyti miesto dirbtuves ir fabrikus.. . ’ 

O upes vanduo kaip -bego nuo amžių, 
taip ir bėgs per amžius, jo sustojimo nieks 
■negali pamatyti, o įiies- tik užtvenkę, pa
statę ratą vandeny ji', veltui galime vau (bus 
jiegą gauti per visus amžius. Tuo tarpu, 
anglis reikia pirkti. Tą pamate ir pramo
ne ir vandenis išnaudojimas pradėjo kilti iii- 
dtdiais šuoliais. • ■ - p<;.

1908 metuose iš auglių, gaunamoji oper- 
giją buvo-37 kartus didesne katpdš vandens 
sroves, liet .po 10 midų iš anglių -gaiinąmoji 
energiją buvo jau tik S—iO kartų didesi^e. 
kaip iš vandens sroves,, tas‘parode, kad 
vandens sro ves išnaudojimas daug greičiau 
kyla, kaip kad anglių sunaiidojimasr . ’

Dabar .pažiūrękįim kokteše šąlyse k® 
jšiųmdhja vandens siuvęs įvairinte metais: te 
kiek Išviso gulima išnaudoti vandens šrbveš 
jiėgvte.; y- • ; , . ' ~p.'- • •

Ė iunVioj dpltenušuaiiddta 20JĮ090. aik^ 
liii jh'gte JMą m. — (100,000 arklių jiegų, ir 
1918 m* — Trlt)(M)00 arklių jiėgiįt • per 3 me
teis* beveik dviguhai ^padidėjo išnaudojimas 
vandens jiegos.. Tas jau stebėtina*

t - ' i*š
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Nors ir labai greitai vystosi vandens 
jiegos išnaudojimas, * bet visgi,, dar labai 
mažų dalį visos upių jiegos, tesunaudoja, 
kita visa dalis teka..į jūras be jolno sunau
dojimo; pav,: ta pati Franeija 1918 naudo
jo 1,100,000 arięlių iegųy. o tuo tarpu galima 
naudoti* 6,200,000 arklių jiegų; reiškiu: tik
1 šeštadalis vandens iegos sunaudota, o & 
šeštadaliai be-jokio sunaudojimo leista į jū
rą. Pagalvokime^ kiek tat-nuostolie-paflurū 
nesunaudota vandens jiega; vienoj tik Brau- 
oijoj'-per 1918 metus nesunaudetes Vandėuš 
jiegos, nutekejoą jūrų 5,100,000. arkliu jie* 
gos, bet kiek buvo galima pet tuos motus 
nudirbti darbo, jei būtų tą visą jiegą įkiiu 
kol darbą? Ir kiek tucinii pat būtumėm už
vadavę akmęus utiniu k^i^ųotilikųs 
sems?’ OkiėkWšame pašolyje nesuuaudo- 
tos vandens;jiego£teka į juras?

Tai jei tik visą vandens jiegą sunaiįdo’ 
•tumėm, tai akmens anglių, jei nevisai atsto
tų, tai bent daliai didelę dalį, ir tada nebū
tų baimes anglių pritniĮdmuL

.. NAW0TI LIETUVOJE?

Akmens- anglių Lietuvoje nėra, iki juos 
atgabensi iŠ Vokietijos ar iš kur Ititur, tai 
bus labai brangūs ir abejotina ar akliams’ 
angliai apsimokės. Beto’ pati Vokietija, pas
kutiniu laiku nepaprastai, yra susirūpinusi 
vandens jiegos išnaudo jimu, tad tup labiau’ 
mums Lietuvoje reikia kreipti dome į van
dens, jiegos išnaudojimą. Žibalu, benzinu 
te aliejum ir-gi nebus galimybės pasinaudo
ti, nes jų irgi nėra. ' . ... ’

■ Tad mums pasilieka .'naudotis vien tik 
vandens energija, kuri,> galima spėti, po 
Įdek laiko paims ■’drŠų visoj pasaulio pra
monė j . B e t Lietuva upėmis nėra miskriaus- 
ta, visa .Lietuva yra išraižyta nemažu upių 
tinklu; svarbiausios upes : Kemunds, Neris, 
Šventoji, Nevėžis, Šešupė, Muša ir daug 
Idtų, visos juk yra labai mažai išnaudotos.

- ) ■ ' ■ ■ ■

Aš šią vasarą ė j au pėsčias visų dešiniuo
ju Šventosios upės krantu ir daug domės 
kreipiau į upes, srovę. Pasirodė, kad 
veik visai vandens srovė neišnaudota, jei
gu ir yra kur nękur koks malūnas ir laido
kas, tai lik vandens srovūs jiegos ima tiek, 
Idelyreikalinga girnoms sukti, o visą kitą 
jiegą nuleidžia pro .šalį,-tuo tarpu visai jie-, 
gal išnaudoti nedaug daugiau tekainuotų.

Visu upes ilgumu apie 2(bkilomdrų y- 
ra tik 7 malūnai ir tie vqs gyvi, tvirčiausias • 
malūnas tai yra Užpaliuose Akcinės Bun.d-, 
rovės “Mazgas,7j kur be malimo yra dar tar- 
tolęaš ir elektros dinamo mašina, kuri ap
šviečia visą miestelį. ■
• ■ Be šių septynių jau veikiančių -yra-dar
2 statomi, vieną matyt tvirtą, malūną sta
to tarp Kavarsko ir ĮTkmerges vienas iš. AV. 
meyikos ’ grvžos •lietuvis, o kita inalūna siu- 
to Degėsiuos^ vietinis litūuvis, padedamas 
iš Amerikos gryžnsių lietuvių. ' .

•Ar-gi jau daugiau negalima Šventosios 
srove išnaudoti ? — kur ne. aš eidamas }ia- 
krančiąs užsirašiąu daugybę vi.etų,’ kur dar 
galima statyti vandens turbynos, yra- dar 
daug patogesnių vietų statyti-turbinoms, ne
gu kur dabar jos yra pastatytos. ' •

Tai mat, kaip mažą dalį vandens i jėgos 
teišnaudojam, o visu kita eina be jokio dar
bo į jūras* tuo tarini mums kuogreičausia 
reikalinga daug jiegos. suvartoti, ką vis? 
Lietuvos Ibiai suverpti ir išausti, nes lig.šio- 
liai, Tnes savo linus išveždavcftn i užsieni ir 
iš užsienio atveždavom jau išaustą audokląv 
tad kokį didžiausį nuostolį imuos tas pada- 

: Z '. v ;
: ' Netik linus, bet ir visa kita žaliaja inv- 

džiagą mes iki šiolei;iš Lietuvos vėžėm į.už
sienius, o iš ten pirkom jmrapdirbtą ir tino 
miūneš užsieniui davėm, didžimisi užadrliu . Z- , '1 . • ( te -te

iuo-tarpų mes patys galėjom pąsinaudodanii 
vandens-peim?: visą- sąyąją žaliąja medžia- 

’ gą dirbti ir tada,, jot iųumš jos perdaug y- 
ya, Jai mes gulėjom, apdirbtą nOžiagą iš
leisti į aižsienįv o tasnnunis- patiemsJmių 
davę didelį pelną, ■Tūip‘m\gMi .būtb-\kąip 
kalį lig šiolei bUVoI v

C v / 4-' ; ' '' ’

Rumbes lig šiol sakėt *\Neta akmens 
augi ūy Lietų voj, tad imkūrbūdu gali- vei kti 
fabrikai Lietuvoje?*’r8- Totolįaussakyti ne 
būrą pamate, neš: j Išnaudokime. tik upių 
vaiidelis sroves jiegą:jo jitelsus mūsų fabri- 
kusyaryĄ kielvtik jų mes turėsime, . .

Tą jau lietuviai supratu.
* • i «r * v > . '

J s. n

r 'V.
' ‘ .V ' *4

ai
. n1

7” 1
k. _.

ų J. S. Turgenc
Stovėjau aš ant j 

nes nedideles kalv 
žais mane tai 
tai pasidabruota jū 
pribrendę rugiau / 
- 4®&nei mai-nefe— - 
ji auksine jūra; ♦ 
tvankus orasi arti 
te audra. .' •

Apie mane, clar 
(toje saulute sviete; 
už rugių, .nelabai t ą. ; 
^h^teelpias debesis/ 
dengdamas pusę y 
gaus skliauto# 
Io!? ¥ Kepė viskas 
šiai kaitrių, paskui 
lės spinduliu. Nen: 
girdeli ir viena p; 
4arrgi_žxiidjliai^aįL 
kur tai netoliese^ 
šnabždėjo vienume 
bus lapas. . -‘s>

O kaip ' aštriai 
uūo ežių kvepia! į 
jau tamsinu dcbcJ 
nem../ir sieloje da 
na. — Gi greičiau, 
gi — mintijusi ma 
telėk ‘ aukso kj( 
trinktelėk, griausi 
(linkis, siausk į 
mas, piktas dėl 
trauk slegiantį. Mel

Bet debesis nejudi 
gi nuolatos slėgė m 
žemę. * .ir, tartum, vi 
tamsėjo.,Ir šit ant y? 
kabančios mėlynės,' 
tyliai, lygiai. Švistelė 
tum būtų balta skep> 
sniego gniūžtelis. 
do nuo sodžiaus pus 
balandis.

Skrido ir' skrido 
tiesiai.,.' * ir paskendo 
l:o. į

Praslinko keliat 
mirksnių — vis t 
toj pati tyla... 

’■ Tik žiūrėki—Jau 
bulaiti .švisfelejo, d. 
lėliu lekiu'atgal: tai 
namo .du baltu balai1 

‘ . Ir štai, ant galo — 
gū vėtra. r ' .

; ?c vos tik parbėgai 
Sušvilpė-vėjas, dauž 
■pašėlęs,- skriejtLjemt ■ 
vi, tarsi į gabalus^ 
ii debesvs. Viskas s’

- . Z"

ir susimaišė, pašilėje 
risis vandens stulpais 
liūtis, žaibai tvysk 
ugniniu lvg iš kam 
dunda griaustinis, 
siera.

o ■

"• ik ’l. Kyrius, «
. - tas Union Ax<

- Broeklya, 
RASTINiNta — 

_aT. šei’iąka, .
- / mi Jvftčrs.in 

NevviUk, f

Štai, manu
v * ‘ . v » ,

pastoge
p t i v x u v
telio — sale k

IclLLįįilLb^ 
its kito ’

baitu bąlantižiu. j
kuris lekiojo draugo
kuiųattediv 
bėjo.

ė gal bi

į trauke kaitins ttbu.
čia jų kiekviimassav
n Vi kaimyno sparnų.*

— Gera jiems ! Ir i
ra bežiūrint i

AvllOSf
sada*

veit
* . M

’ V. 'IkLubHffiR
. » Soutk fr

4K V

dami.su


s

t

c

f
. -f. n

1

o

<
v

i 1 D A R B I XI N K A S

f u i ’os zalfo^još w ėdžia c/tenka 4 m erikos 
liehcviams dar rinitai pagalvot į nes pas 
"juos randasi daiiy kapitalo,

Juozas Vilutis 
Rimiškiai, Užpalių paštai 
7„yi_192X “ .

I’, S. Statistikos žinios imtos iš: K 
La^vaezeck. lYasserkraftausnutzungJ

J. V.

ŽVAIGŽDELĖ

— ....... . -r- , ..... u,...

ritmą J. ■ M. vyskupas, Jurgis A. 
Geurtin, I).’D,, dvasiški ją ir ti
kintieji, kaip vietiniai, taip ir iš 
kitu koloniją. ‘

Šv. Kazimiero parapija, landos 
turtas siekia virš $150,000.00, nūn 
gi gerai vedama dąrMtaus ir jau
no mūsų gerhę. klebono’ kun. jP. 
Baniulio. Jis tai sutvėrė inūsų pa
rapiją]. Ir už tai parapijonys my
li ir gerbia ji. Jis tai atnaujina 
ir puošia miisų bažnyčią, flž vi
sus miG¥wius-ią yisjppasiaiika.ji- 
mą tebūnie jam augštoji dčkonė, 
o nauda lietuviams ir garbe Die
vui atigšfybėse.

MONTREAL, CANADA.

»
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Subataf Rugpjūčio 18 d., 1923
- .- - - — ■■ ■■ ... t .... ^ ......................

'pasidarbavęs Nemuno chorui. 
Lietuvaite.

- .. _____ • I

i . /
/

'■S

l ♦

t. Skriejo pirmyn luotelis žvejo 
Tarp klaijdiūetll)dp yanden>ųid..
Ir taslim pš ralais, skubėjoj TŲž 
Kur- šitaisti\pvaig«le JĮ vadino.

’ v

O ji graži toli mirksėjo 
Į kitą šalį nuo sietyno; :. 
Kas žvainą n akt i jon žiūrėj o. 
Taip, žvejo aki ji rakino. ’

Ir .grįžeK jis bakūže u .saro 
Saldžiai užmigęs jau sapnavo.
(> žvaigžde švietė.per blakstienas...

A

Graži dievaite plaukus glosto ‘ ‘
Ir sako: “—drauge, tume vienas!. 
Ir vėl ji jam bučiavo skruostų.'

• *»

Samata,

i
i

1

; LA^RENC^ MASS.
■ Rasa- 12 W'"

ASHUA, N. H.

P. Daniūno Darbuote

UTJ’P- .Daniūnas pribuvo 
Į klebonus.lapkričio 13 d. 
ir rado- parapiją kiittngo- 
lwvj, . Žmones abejojo ar 
yra bažnyčia. Beveik vi- 
iCfitikinę. kad bažnyčią tik 
.Bliekas nenorėjo eiti baž- 

Dar gi bažnyčia iv klc- 
. *vo apleist a; visut* reikė- 

bei atnaujinti. O žmo7 
ivo*Įpratę nemokėti pm 

mokesčių ir nebuvo 
T'ad-gi. gerb. kun. P. 
tojaus. čmeši darbo, 
jo surašinėti šeimynas 
300 šeimyną; likusie- 
’jo prie' parapijos pli
us Daug prakaito rei- 
Įkot 'žmonės priprato 

. ^parapijos parėdymų.
. .'įiš gerb. .klebonui kum

ni, pavapi Jonys pradė-
• regėti, kad lai > ra jų 
apija, kad turi gerą kle- 
kad reikia remti, para- 
alus, ' .

vėlius pas mus gerb. kir
mi P. Ibamūnui pasirėdė kėlu pa vapi jimi mokesnį $3.00 nie-

viskas kitaip. ■ Matyti, jos jin y- 
ra geras gaspadorius, Tuojaus į- 
verlč elektra j klebonija, vande
nį į parapijinę svetainę: Įrengė e- 
l(jk{rikiui' motorą vargonams; at
naujino .šilumos sistemą klebonijoj 
jo; Įfaisė.vtsiis naujus bažnytinius 
rūbus ir daug kitu reikalingą da
lyką supirko bažnyčiai ir klr^mui-* • v .
.lai.

h'orb. klebonas- kun. P. Daniu- 
ims rūpinosi ir-draugiją gyvavi
mu. Tuojau sutverė šv. Onos 
draugiją, Moterą Sąjungos kuo
pą. ir Marijos Vaikelią draugijė
lę Dargi sutvėrė du choru: su
augusią šv. Kazimiero chorą ir 
Marijos Vaikelių chorą. Pirmiaus 
nebuvo piano. • Gerb. • klebonas 
kun. P. I Janiūnas pasirūpino nu
pirkti.

Nuo pat pradžią gerb. klebono 
kun. P. DaniTtuo .svarbiausiu rū
pesniu buvo tai ntnaujinii”ir pa
grąžinti bažnyčios vidui Bažny
čia, mat. sena: "statyta, rod’to. 
1859 ui. ;:gotiško stiliaus. Atnau
jinimui reikėjo pinigą. Ir para
pijos susirinkime vienbalsiai nu
tarta. kad kiekviena šeimyna mo-

<:a«į>jc>0(&5ww^w<^

M:•$>%*/ į 

toto?

j*į; ■

v . • 1 
u
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užsirašys ^Darbininką7 Tįsiems metams prishisdami $4.50 
iš kalno, galės pasimildf sau dovana vertes l dol. iš sekan
čiu knygų:

1.)

“Darbinitiktis77 savo rėmėjams ir priedeliams, kurie'
.Rugpj, 21, 22 ir 23 bus atlaidą! 

40 vai, šv. Kazimiero Lietuvių.baž
nyčioje. Laukiame kunigų lietu
vių su dvasiška pagelba attt tų die
nų iš Suvienytų Valstijų, Taigi 
.te tik vietiniai lietuviai, bet ir iš 
apielinkių malonėkite pasinaudoti 
-tomis diemo-malonemis^. - - . .

Klebonas Kun. P, Vanagas,
-“v—-

HART?FORD, CONN.
, * - f

šiame šclnnadienyje, 1.2 rugpju- 
Kyko įiepadpistaspiknikd$/ 

Wvavo beveik visi T.ląrt- 
fordo kolmjijos lietuviai. Pikni
kas buvo surengtas pagerbimui 25. 
inefų sukaktuvių šv. Jono^draugi- 
jns’ Iš šeštu žmonių orkestras su 
triukšmingų- maršu pasitiko šv. 
Jono draugijos ’ narius ir kitų 
draugijų atstovus hr atstoves; Or-

- -kestr-uLwwt-iktsr-pca.skhndjūjm.gi‘a-_. 
žios prakalbos. Pirmu kalbėjo šv. 
Jono draugijos pirmininkas p. 
ozeliaiiskas, • paskiau atstovai ir 
atutoves^ nuo kilų draugijų ir or- 
ganižacijų. Ant galo kalbėjo vie
tinis klebonas gerb. kun, Amhotas, 
aiškindamas užduotis ir tikslą šv,

. Jono draugijos nariams,.
Po prakalbą Hartfordo bažnyti

nis choras jausmingai padainavo 
Amerikos ir Lietuvos liymnus ii 
keletą našių lietuviškų dainelių. 
Tuomi pikniko programa užsibai
gė, paskiau jaunuomenė linksmi
nosi, .Šoko, senesnieji širdingai 
šnekučiavosi‘ susėdę po liepomis.

Ten buvęs,

2)

3)

4)

l

♦ • y

VL.GIMANTAG, Ttoriška apy^akti, 2 knygx (ap-
* . 4ti /yri

DANGAUS KARALIENĖ, tr-fitodos apie 
švč.-Panę. Apdairia ....__
TRYS KELEIVIAI: Krikščionis, Žydas ir
Turkas, apysaka, ’ apdaryta .......... ;....
MANO I’ATYRIMArKAREJE. Gražus ap
rašymas

Pašakaite.....

1.00

55

f £

5) /i’ETRThKAS. ___ ....
(to

~ — ----frGi’T.tTT i“c< M/;,.:... v '

ŽKMRS (tIKNJIR, 1 dalis-....... .......   ............
ŽEMĖS (fl ESM K, II dalis.
I'B/mn AKADEMIJA, judknisęas vrfkiitaR.........:&
UBAGU G(miiraiAS,.3 akftj komedija........ ■ .25
-K9MEDI.TĖLKS. T’ai-ašd aittklHitč-Gūdienr. .10- 
4K(^V-MmEEIlRA.TČIAIS. Jlmnia i  05
TILOTO DUKTĖ. - Drama .................... I............... .35 .
SCENOS TVAIRITHAI. RinH«w l<<>n«’di;iėliu .20 
DANGAUS'AVGšTIV^rA S ir žemės seniūnas. .25 
KELIONE Al’LISK DASAULT. Gražipasaka 1.00 
LIETUVOS ISTORIJA. Parašė Dranas......
IjAISVfiN. BEŽENGIANT. Afeiminimai iš 
buvusio visuotino Liet, seimo; N.ew Turke—......

t®).- ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI. Gražūs
skaitymai........... .'.............  :........ ..... .......... .....
TEISIU VADOVAS IR PATARĖJAS. Si

■ biij žiuiii i'iukinvs___ ....._______............... ........ .
KURIU BUS VIRŠUS? Graži knvĄ'eTė...... 

p) PAŽINKIME SOCTJALTZJiy Svarbios
nios apie raudonuosius........ .................
ARITMETIKOS TEORIJA______ ________

5) ’ ARITMETIKOS UŽDAVINIAI.- Dalis T. 
2(5) ARITMETIKOS UŽDAVINIAI. -Dalis II....27) ---------- --------------- - - -

28.) 
2.9) 
30)

1 >/
Rugpj- 12 dJ šv. Pranciškaus 

bažnyčioje laikė šv. mišias svečias 
kum Simonaitis iš Notf Yorko, 
taipgi pasako gražiĮ pamokslą.

A lit ras mišias l ai ke vietinis kun. 
[Juras. Po mišių surišo moterys
tės r,všiu Petrą Baltuškonį su p-le 

dis-yra A, L. R. K, Susiv, idtopos 
didis, reni ėjas, daug prirašo nariu. 
P-le Marijona pasidarbavus para
pijosbazaruoso. Ilgų metų lin
kini jaunavedžiams.

Tą pačią dieną “Palangoje” į- 
vyko Ilavorhiilio ir Lmvellio cho
rą išVažiavimas po vad. varg. R. 
Ainoriaus. Žmonių buvo dikeiai; 
programas įvairus'?, išpildo, abu 
chorai; Bolius dainavo maloniai 
p-iiia T'ruskicne ir p-le Juze Na- 
riukaite. Prakalbą pasako knn, 
Pf Juras. Žmones prijunkino.be- 
kreciaūt juokus. Ant galo’, prane
šė .visiems, kad. A.- L. R. K, -Ded. 
apskritys rengia didžiausĮ išvažia
vimą “Palangoje’? 19 d. rugpj.,,------ —-------------------- -—- ----- - --
•kokio da'i- ši.ą vasar, nebi.ro, .les MRSIffiTĖS
Federacija yrar-sndls Musų ‘Visiu.,„ _ \ ' "...
organizaci jų^ Program.o vedėjas Į
buvo A. šaukis.,'■ kuris daug yra- ĮJriSwl.S«fiwsxLi

:=>PUIKUS<=g

• i

* L . Z
tams.' Ir bažnyčios atnaujinimui,
kad kiekvienas aukofų vienos 
savo uždarbi. Plianai buvo su
daryti ii’, turėjo prasidėti dalims. 
Tcčian kilo audinyčiij streikas ir 
viską turėjo atidėti vėlesniam lai
kui.

Nenuilstančiai darbuojantis g. 
klebonui kum P. Daniūnui viskas 
gražiai ? vyku j r. šią. t’asapę prasiu 
dėjo darbas visos bažnyčios at
imu jinimb ;ir išpuošimo bei pagra
žinimo. Bažnyčioje liūs Įdcta nau
jos grindys, durys, Ims Įtalpinta 
naujos sėdynės ii-f'isa bažnyčia iš
puošta rinki iriomis spalvbmis. Vi
sas kontraktas, kurį paemo arld- 
toktas Dolan iš Bostono, atsieis 
$10,500.00, nepriskaitant stacijų, 
kurios kailiuos $700.00.

A

* Pirmiau žmonės visai neaukavo ■ 
bažnyčios reikalams, bet matyda-
rid. kaip dabar viskas pavyzdin
gai eina, ir bažnyčią atnaujinama , 
ir puošiama, tai pradėjo duosniaii 
aukoti. Kuomet geib. klebonas 
kum P. Daniūnas- ėjo per namus, 
tai visi lietuviai noriai davė ir au
kavo. Radosi tik vienas, kurs at
sisakė. Žvelgiant gi i parapijos 
kasą, tai joje randasi virš $8,000. 
Dargi žada« daugelis. Visas atimu-’ 
j ii limo ir pagražinimo darbas bus- 
pabaigtas rugsėjo.mėnesy. Šv. Ka
zimiero lietuvių bažnyčia tuomet 

•bus savo stilium viena iš gražiau
sią bažnyčių 'Naujoje. Anglijoje. 
Iv už tą visą triusą ir pasidarba
vimą priklauso tikroji garbė gerb. 
klebonui kum P. baniūnui,. kurs 
rūpinasi parapijos gerove, ir jos 
gražia ateitim. 'Kiioniet visas dai£ 
Ims Ims pabaigtas, tai Įvyks iškil
mingos apeigos,, kuriose ims daly-1 

. • ■ f

J

7) LAKĖTUTĖ^ IMLĖ^ dviejose dalw 
. s)

9)
10)
11)
12)
43)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

-.,45

(

įt

v '

I

f

»■

21)

22)
.50
.10

v •
7.1

21)
25

~ DOGMATIKA. Tikybos reikalai..!..
NAUJAS BUDAS IŠMOKTI RAŠYTI....:.... .
VARGO MOKYKLAI. Skaitymų knygele...... 

,APO’LOGUTIKA. . Graži katalikams skaitv 
mur knvgelč;................

.10 
•.75
.35
.25

1.00 
.30;

1.00

.1
t

v

>«'

31) EUCIIAR-ISTIŠKOS STACIJOS
32) . EVANGELIJOS visų, metų. nodoldieniams ir

.65
.10

\

.. laikai, Imptąet. juodos kates aut itdyo ,buvo sKaitpinds bto* 
| Jos buvo metainos jūron, Bet šftuš prietaras jau ilbykęsi 
| sikslo parodoma didėlis katinas, -kuris yra jūreiviu ii* ko* 
į rintojfls ant laivo PRESIDENT HARDING, Jo varclaa 
L*

- v
.‘•t. .

' J /•

. t.„

tV

SALDUMYNŲ KRAUTUVĖ
Gerbiamas Vaclovas Še- 

roika, apsukiąis biznierius? • 
dirbęs ilgą laiką prie ap- 
draudos kompanijos, einąs 
pareigas Cambridge liet, 
kat. parapijos vargonininko, 
t ai p-gi L1)S. Centro Kontro
les .. komisijos narys, atidaro 
•fSto/dam įjną ^Itahiscs krau- 
t ti\ ę, 187 Wobster Avenue, 
(‘ambridge, Mass. •4 . z . ■ • A, : •

rrai-gi visais- reikalais, ar 
tai pamylėti savo draugą ar 
draugę su saldumynais a? 
šaltakoše,: adai lutais ko- 
kiais vaišių reikalais, kreip
kis pas savo brolį, lietuvį. 
Jisai nor iai ir širdingai kiek- 
,vienam patarnaus-' ir kiek’; 
vienas . hūsitA ų^anediūti 
pas jį atsilankę..;-gilaus 
kiek pas jį bus galimą' -ir 
‘OJarbiniiikiy7’ " .pusipWti. 
Ėtat Jo antrašas: .' • 7

VACĖOVAB ĖblRlOTlCA, 
187 Webster Avė., CAMBRIDGE 

. Tat TJnivorsity 10491/ 
'i ’■ • /■ k*y.-

. .......
r ' ' K ■ *

*
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Labor Day

ROMUVOS PARKE
MONTELLO,MASS.

PROGRAMAS:
Gros Legion Benas

. Los Brocktono ir Woreesterio Basebelninkai 
Šokiai Romuvos Pavilijone 
Fire Works už $700.00

Visus kviečiame dalyvauti

gų* to’ioįe užrašyta Tris dėjosi Ijvttivn? 
je karo metu,. ,-čia kidkvięiias taš,.. kiek LiGįiva, 
h* Jos vaikai ;SkentPjo'nito i’usijj. voldeoiųTr’kl-

; Yra tai učpapnisįok yerW$. veikalas. Kiek- 
libtuvys turėtų Ja sau •Mmmeiai Įsigyti. . 

Knyga 'yra dįdolie. f ormatiy su pa veikslais, t iivi 
364puslapių. •_ v ■„ v

JOSKAINASU.PRIS1ŪNTIMV

; Klauskite pašt;' 
X ; ' ' y-LtoARBĮ-HiAfcAš” 

V .366 W. BroadAnyrBmdh Bostųhv Mass.
' 7”h' • ■ V . - —

"T

i

1.

1

šventoms .................................. ......... ................... ;.... .
GEGUŽĖS MĖNUO-........’.................. ...j................... .
KLAJŪNAS, graži pasaka......:......  ;..... *..........
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI. Nepaprasta

36) • KLAIPĖDOS. AKLUMAS. Rmkinys; Klai
pėdos reginių .........—...... .............'..............................

37) NAUJAS TSTATYMA&. Šventasis Raštas....
;38) VAINOS ŠU’GAIDOMTS. Rinkinys gražiu

d a i n ų ...L.™..... ...........................    1.50 ’
PULKIM ANT KELIUjiTialdaknyges:; jų kai
nos nuo ....... .............. ............... ................ ..$150 iki $3.50
TURTO NORMA, Graži knygele apie darbi
ninkų ^reikalus    :........  .:... ...........    .45

j, DRAMOS. Trys nepaprastai -gražūs tikybinio 
turinio veikalai ....... ....................... .65

Kiekvienas naujas ar senas skaitytojas, pilnai už vb 
metus iš kaino užsimokėjęs, turi , teise pasirinkti sau' 

vieno dolerio vertes iš virš paminėtų knygų.
Pasiskubinkite, nes tas^pasiulymas tik trumpam lai- • 

kui. ' - ’ - • • ’

33)
34)
35)

39.)

sus

1.50
.65
.25

.40
1.50

įf

«

t

■ to^.r

:“DARBININKAS”
366 :Wost Btoachvny,' . South Uostom Mass.

-y,;■• :•■-■■ ■ e
Susivienijimas. Lietuvių - 
; a. B K. Amerikoje r' ■ ;
yra GYYAM- DŽIAUGSMAS! ^EKGANaiAM’ VIT.TIS!

• • “ • ? MIKSTANČIAM ŠAMYB&i' .. :
Tai musų, .'lietimų, katalikų iuh-idg.riannąma tvii> 
tove. ' Lietuvy- kataliket Jei dar .prie Šios -ųiganU “ 

/ Gijos nepriklausai, nieko ūmIaul<damaA tuoj-prisl- - 
rašyk, nes ji:

T. Apsaugoti Karių gyvmst to P mekn pomirtines $150.00, 
. ^250.00, $500.0.0, $1QGO.OC>;$2!OQOM ą3,QQ0M ...
•.. .- - Moka .'paš‘dm 'inimnu ligmihuąs. ’fe savaite po:
■,$3.50,..$m $10.00. $ŪWWM '■ to ■ -■

■ - S. Šelpia sųyaiąųmvtoiųtrm^^ ‘ '
. .to 4-. Kadai 'gaurių S. L. R.' K, X, orgiimį, savaitini laito - 
raštį ’Uarsą'A. N..;\ . ' ■ • ■ ' •• -to

■ h StoeidžiiyupŠyictą’t leidžia"raštus, ji; dalina na-.
. įklius veltui; . \ "f - • -to

. G. Platina tiludima* 4ųrę, rūpinasi laiitm reikalais, ro 
Oehųvs’v^piilvHką*-'- .

. .— T. ’^ Lengvomis sąlygomis apdraudžia/vaikus iijio vioiuj
: .motąanižiaus. ” ■ -to. . .' . ' . > ’ • ' -

IsUvjinuiH į & fe* B. K- ‘A. ineju 'Atoa.'nuJtA'tbi lovgvh, Kace
■ petį yi’ft vto»so <U<h>5ftr>.Į>. Iti'fnvht Imlumiioso Abugllojė. t«delį. laidu’ 
*' tiejiliįvipljtvto pno lvW’x»ą šclivtJrią arta, l Mflito

tie ilaatinto' " /to
tH i» S. L. R. K. AMERIKOJE * — :
m 2^2 s;, 9tii styą „,/; e; Ą.
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I kvapas, w riestųjų jut ‘ 
kiautų: vienos tų salų užjnl- 

’ daro mus rožių baltųjų ir 
glūdišių lietum; nuo kitų 
staiga pakildavo 'džiaugs- Ar žinai kokį lietuvį, A- 

imingiy ilgasparniai paukš- merikoj gimusį/ kuris butu 
Paukščiai silkinėj<ę[išaugęs nepažindamas savo

t 
r «■’ ■
*

i

jas. • .
-Vaikų skyrius yni jąuną- 

meeiams iki\ lū metų am
žiaus lie jokios * mokėsi ies. ■ 
Hukakus l b xm. anrž., jauna- 
mėtis pereina į suaugusių 
skyrių, Užsimokėdanms lįiLbO 
jei. Iiom. v ienas iš , lėni Įiri- 
kląusb prie Liet. T. Teatro. 
Jei ne, tai turi mokėti^J.PO.

Garbes iiiiriui moka
o Globotojai moka $1,()UO. 
člol/otojų t r Garbės narių 
vardui Hwį|mu^ĮvU /aid 
toblyėii.!, kui'ibž kabom viso/ 
sc Liet ii viii Tautos Teat ro ,į- 
staigose, kurios perstatė te- 
ati'u steigėją garbę.

■ Apsvarstyk, kokios rūšies 
ht- būsi narys. . Ar su širdžia

kai vemsi ‘tą įstaigą, kiiri. 
gelbsti mūsų tautos, žiedą, 
mūsų jaimfmmenę htto pra
pulties, nuo ištaiitėjimo, ar 
gal nors kirk, dasidėsi, ar gal 
nei penktuko neduosi vary
mui to darbo.,

l’oiias Angeles- nieko ne
veikė ir neveiks, kaip lietu-' 
viai sako “ot, bile. kaip,' tai 
lik pradžia dar;’’ bet viskas, 
bus veikiama, kad vaisiai 
būtų. Tai patvirtiną jo pla
tus išsilavinimas ir ilgų me- 
tii praktika ant šios dirvos 
Amerikonų tarpe.v

Aktyvas darbas šioje sri- 
t y jo pijld aušo Auo- pačiųdie; 
tuvių vangumo ar nerangu
mo, - ’• .

* Lietuviai .gali pasiekti tą
taip prakilnų tikslą, kuomet 
aš su savo vyru, augti jonų, 
kuris irgi interesuojasi lie- 
t avių daile, esame pasiryžę 
laja vadovystės rolė suloš* 
ti. ' . . , • ' ;

Um'I i ule-—xl iiffcĮe#.
L i ('tuvių Tautos Teatro 

susirinkimai atsibūtai J^as 
ketA'irtadienis 8 vai. va mirė,
* ‘ G arso' ’ iunųe, federacijos 
kambary. ■

Siųsdaiiii. narines mokes
tis arba klausdami' platesnių 
iiilbrmavijų "adresuokite se
kančiai: .: . /

lddmamam _Natimiul Arb 
Theahv, A32 Km 9-lh StmL 
’Brooklyiu N. Ak

GI. S. Turgelio v 7o)
O,, žydrioji valstybe! O, 

šalis mėlynės, šviesos, jau
nystes ir laimės! Aš tave ma-1“ ,, 
ciau... sapne. Mūsų buvo c!'lį‘C T. T vv. .. . v. _ _t
keletas žmkiu gražioje, išJsy^gMvij, gludisiatn«ro- m.K-iut.-s' kalboj , 
puoštoje laisvoje. ' . F? V A?° {V? taip, tai kame būvi
' AS nežinojau kas buvo maj11?’ I> «W M vrį. kai®, jei jis jos ne-

110 draugai, tik* visu savoj ' • žino ar nenori suprasti ■—
jausmu jutau,, kad jie. buvo Sykiu su gėlėmis, su palik- sąrmalinasi ? Ar dėlto, kad 
lygiai jauni, ^linksmus ir lai- šėlais, — skrido naikūs, sal- jie nesupranta svarbos lun- 
mingi kaip ir ąŠ! dūs garsai..." .» - kojinio savo tėvelių kalbos,
A A. A /“l’-ętebėjuu .M/taišlit taisai vakUupsihiąfcK,’> k/lpimžesulose yie- 
j^ A^ačl^ aj)ih& vienįŪktu® jįii&s nel^iiie
ueribę, žydriijjij jft«Į, liiau- Jangi™, jftaų pbistėjtaas nesuptedmui, kas yra liętiv- 
rai‘ marguojančią auksuotu- Į burės aukštai, srovės šiure- Ab-d ir neatskirdami nuo ki
nis. lėkšteieims; o virs rjjįftias prieš laives smaigalį pH tautų vadina polakats ?

.galvos, "dygiai begalinę,., taip L—viskas kalbcju apie meilę, Jš tų dviejų viena priežas- 
pat. žydrią jurą, kimioje iš- apic palaimintą meilę. J m ura ir savaimi iflausimas

mosi riedėjo maloni saulė. Įjg mūs mylėjo—^ji buvo čia... [viai sarmatinasi prisipažim 
1 Ir tarpe mūsų, karts nuo nematomai ir arti.- Dar akr- ti ėsa lietuviais, nes nesusi- 
karto pratrukdavo juokas — uūiksnis-dr štai sužibės , jo- pratėliąi vadina potakais. 
skardūs ir džiaugsmingas, sįos ai<ys, prarys josios -šyp- J ei taip yra, tai tu, skaity- 
kaip dievų juokas ! sima. . . Josios--; ranka paims [tojau esi atsakomybėj už tai,

Arba tai staiga iš kieno tavąją, ir nusives paskui sa-[nes nesistengi tinkamai ųp- 
.tors lūpų išsprūsdavo žu-Įve i nenykstantį rojų. ' gint Lietuvoš ir savo tautos 
Ižiai, eiles, perpildytos ne-į. 'O žydrioji valstybe !v AŠ vardą. Tai yra priedermė- ir 
)aprasta grože' ir įkvėpimo tave mačiau^apne. , turi būti uždaviniu Liekvie- 

jega. .. rodės, patsai dangus Verte. durldidiiiskis^[no . lietuvio-intoligento imti
jiems aidu skambėjo,—o jū- ... '"i"' •"■—===s tarne inicijatyvą.
m aplink džiaugsmingai kil- | AAQ OOO ’Be skirtumo, amžiaus, be 
uojos..., 'Tai vėl išnaujo vieš- !• V W.-W V. skirtumo pažiūrų, mums lu- 
patavo palaiminta tyla. ' . ‘ “/ " v _ H rūpėti inūsujauboji kaię

‘ Išlengvo nirdama ant švel-į /Nuo karo laikų žmones ta, priaugantis jauninias. .. 
nių bangų, skriejo musų ^priprato prie didelių skaitli- Kuomi ines tą jaunimą 
greitoji laivė. Ne vėjas, ne-pW Girdėjom tada apie mi- pritrauksim, kuomi užboyi- 
še ją; valde j^ mūsėnuosa-piK^^T^- armijas, ■ iidiijonijlsiĮn ir palaįkysim prie savo 
vios, žaidžiančios širdys, peš paskolas, mjlijęninms tautos — kokiu būdu mes jį 
Kur rųos norėjom,, ten ji ir nuostolius. Rusija parode]išmokinsime mylėti savuo? 

■skriejo, klusniai, taiti^ii’gy-H'ūgva patapti sius ? Ar prievarta vaikiu 
va< . , milijonierium. Kaip tik Rji- čiusvarant prie lietuviško

Mums pasitaikė sąlos, pa- pii(>j PTTT 5Ūršų darbiniu- judėjimo, ‘ ar suteikdami 
slaptingos j pusiau permato- PT tikriausioji prieteliai jiem tą, ką visa pasaulio kul- 
mos> atspindžiais brangiųjų bolševikai, tai jie tuoj savo tūriškos tautos teikia? Kuo- 
akmenų, achontų ir izumru- [prižadus ėmė. pildyti. Belše- met lu buvai mažas, kas gė
dų! Pasklydo svaiginantis ['7^^ Beikė tirtinųikūs, kad riau natij£o,^ę^pidęvtittqs- 

. ..........—-— jie tik save jmalobina, o dar-[naudojimas iw gražūs' įtiki-
:jxmt su japonieeLU, vienkart )>Uil*attls )ik te-mntis'balas) Aš jpdū pib
ant gTeituju peržiūrinėjau J"'® m tikrinti, kad paskutiuy-
aut stalelio gulinčius įvai- pvabbmairproWtartts,^a- gIsbūdhS. . - » ' '
rius žurnalus —temdins. H?”0. 'V08 y1’ 
Bežiūrėdamas juos,. žiūriu, .J//1 ^W1 P“-
po jais guli kolda -tai didele k/P“"“/’1 Leukųa Len- 
■g-ražiai aptaisyta knyga; i-R** katP ”e’ “ ul,a8,al 
W jįj - ir vėl stebuklai _ *“> be
nnt jos apdaro buvo- didelė- A“® ęba.s? “ P™

■ ■ 'būti-yra nei s sine,ipm,wilr
Lenkų ponų valdžia i ngi pra-: 
obiuo savo chlopus. padarė 

juos markiniaįs muilijome-' 
riais.
. Tečiau ar daugelis įsivaiz
duoja, kaip didelė suma yra 
mil i j (>nas. N e vienam, tokia 
skaitlinė.netelpa galvon. Čia 
daug prigelbsti palyginimai. 
Štai kokie plygųrimai. pa
lengvina įsivaizdinti mili jo
ną (1.000.000) :

1,000.000 miliutu v’ra mc- 
tas ir 10 mėnesių.

, 1.000.000 valandų vra 111 
mptų, . •

LOOO.OOO dienų
metų. 

Dabar pažiūrėkime kiek 
trūkiui ir po kiek darbi įtikus 
turi taupyti kasdien, neda
lias išimant, kad tapti dole
riniu milijonierium: 

040 metų po $5 dienoj. 
320 metų po $20 dienoj- 
110 metų poūįK) dienoj. • 
32 metus po .jūOO dienoj. 
Tečiau žmonoms tapti mi- 

lijųnioriąis netrunka taip il
gui kaip viršuje parodyta. 
.Žiii bnės įu iii j onier iąis pa
plistai tampa pėr 15 ar ma.- 
žiąU. metų, f Milijonierių jm- 
tyrimas) rodo,, kad- įsigyti 
pirmus.. $100,000. . yra/ smy 
kiausia..Tą sumą pasieki i 
piipraštni trunka- apie 20 
metų, -Baskui tiA jau eta 
klnp pateptm • * -

Todėl norintieji t^pti dm

. • l*

*

f
tuvaite,(taip ir veik visi jau
nuoliai). < Per devynis me
tus aš laivaii akiskyiąisutio 
lietuvių ir įiegirdeuu lietu
viškos kalbos. Prie to dar 
man einant pradinį- mokslą 
namuose kalbčyan vien ang
lų kallia, nps su kitataučiais 

"vaikais augau. — Net ir mo
tinai, kalbančiai lietuviškai 
atsakinėdavau angį iškąi.. To
kia padėtis,f tai apverktina 
pdet is, ■ b< > t f i a n y ra. f ak i ąs!

Ikitltiąu'iurį. įtųUlysĮėą. To
kiu būdd^’AųAngrįes pilnai 
susiinteresavo lietuviais ir ; 
mane privertė sužinoti kak- ; 
tus apie'lietuvių tautą.-Tai p, 
aš^ Miižim įjaų besiknisdaųia 
po didžiuosius- knygynus su 
pOtngvles/mm1 o/vylūi/yTr; 
kokia ii it eresi n ga. ir g raži 1 ie-. 
tuvių istorijai Kokias pro
gas lietuviai yra praleidę f 
Koldtis nuostolius turų da
bar jaunuomene augdama 
nutolus nuo savų jų!

.Kaip sakiau, kad n.s- sar- 
mat Ina ilsi vadintis lietuviu-- 
te—- bet dabar, jei lictuviab 
nematys svarbumo šiame 
taip prakilniam^ darbe JT 
reikalingumą, gyvavimo.. Lie
tuvių Tautos Teatro—u.s 
šarmai inuosi ///.

t v u

jei p. Angeles pasišvenčia 
ir pakeldamas visokias kliū
tis. širdingai .interesuojasi 
ergai 1 izavime Lietuvių Tau
tos Teatro, ■ kas. reiškia ne 
tik, išlaidas, energiją ii- lai
ką,. bet tą pasišventimą, ku
rio ’pinigai negali nupirkti. 
—- Tai lietuviams būtinas 
reikalas tą darbą remti, ir į- 
verimtų o aš, kaipo Iiėtuvai-

■ toy matvdumą savo tautos
■ įrangų da rbą, lai iat džiaug
siuosi. Imies visi turėtume/ 
tai daryti, nes- Rietuvių Tau
tos. Teatras tai yra tautiškas 
dalykas. Tame yrą pažan
gos- ir mokslo galimybe 11c- 
ap Kibliai a’

■ Ličiu riti Tu ui oš Teatrus 
u • .» 

lųviu tauta pijvuos!
Dvi tų, .kurje dar nežino, 

aš pakartosiu apie prigulėji
mą prie Lietuvių Tautos Tv- 
atro. Yrajšeleriopos rųsies 
narių laipsniai: I/prąsfieji 
a nižinie j i nariai moka MM), 
už kuriuos gauna na rysi ės 
kortelę, su kuria- gali įeiti į 
Laivą tris kartus už Į>usę 
prekės. Prie to dar, jei yra

' .. . ... ‘į
ĮsiGYnrL^C

"lt i /‘Į
-,rnr -. i ■ ■ * M ..

Lietuvos įstatyip.’is- BisldiAiti- į 
žuoUs Ltątymą instrukciją ir bft-d | 
cj’iną rinkinys. Surinko teisiniiard i 

’lčus A, Merkis, redagavo Vyriam,vvo j 
šio jo ribunulo Pirmininkas A Krl . J 
Ščiukaitę. 10’31 puslapyje telpa, • 
Iš šlyną. Skaitytojas ras lietu- r 
vos kopstitueiją, apie piIiet^Vgd'7’ ’ t- 
Steigiamąjį Seimą,-valdžią, apeK/M*/ 
krivių sienas, viršikinkus ir mk/n. 
Kr lją, kareivystes ^areigks, mo- m 
kesniiis, rekvizicijas, muitus, miš-1 r . 
kuSk vaidus ir pavardes, nuosa
vybę, žemes tvarkymu, paskola^ 
prekybą, paŽtą, tefeirįųs. kariui; -ęu 

(menę, ir daug kih)- svarbią \
tymą. ■_ -/A/’'

. Taip-gi telpa dokumentai arba 
tarptautines sutarty j tarp SCjietu- - 
vos ir Rusijos ir kitą šalin. Bc^, • 
galo svarbi ir naudinga- knyg& 
Kaina $1.50. ■ ~ .... x

palydovas. Goriausiai ir pĮ ' ~ 
•. glausias vadas - kelionėje. . giojęr/ 

knyąoje rasi Lietuvos atgijimo ir 
vystymosi istoriją, kaip Lietuva 
dabar valdoma, visų Lietuvos Mi
nisteriją adresus, pašto skyrių 
ntLrsiis, Lietuvos Atstovybių vi
sose šalyse adresus, visų šalių kotą. .
ulių vardus ir adresus, Kauno, / - 
miesto planą, didelį sulankstomu.,,, ■ 
Lietuvos ŽKMLAPĮ ir daug kitą 
naudingą patarimų, Apdaryta. 
tvirtais drobės apdarais .irytinŠa 
visur. Kaina 50e. ’ ” .

iTeisią Vadovas ir Patarėjas. 
t37 puslapiuose skaitytojas ras 
•laitg svarbią ir reikalingą legali^* 
ką nurodymą ir pavyzdžių be k®,-"" 
nč-vienas-.šiandiena. negali aps^-, , 
ii.,' • ■ ■ ■' ■ :

/'Jeigu noritė'''1fureli pasisddm#- "/ 
visame kame, tai apsipažiniHte-’' ■> 
nors paviršutiniai su šios šalies"į« 
statjonais. Turėdami asavo na/ <'« 
muose tą knygą sutaupysite daug «’ <■. 
pinig ir laiko.. Nereikės delei maž'.-4 
možio kreiptis pas ADVOKATU- .<.•*< 
Įsigyk ja dabar. Kaina 50c. •/.

1 * - • • • * 

“DARBININKAS”
'366 Broadrcay, Boston 27/Mass.>« .

* * - .

Pernai >Suv. Valstijose.ga^ 
go 'sunaūdota 350,000,000,0$$ '
kubiškų pėdų, ', c

.    , /■,. . ...... ..i ‘■ :

IŠNEŠIMA S
*'* m ». 

f . t ' i. v - . -’1
' • - . * j ■ » 4

M ei erų aSu jungos Mas&. ir; 
įlaine Olas apskričio suvąė” 
žia v imas įvyks 19 d. rugp j. / 
l iną vai.' po. pietų šv. Roko 
par. svetainėj, Webster Sfe. 
Mmitelb/ Mass. .. '■ /yę/įį 

Malonėkite visos LiiujM, * 
prįsiųsti atstovui į šį ‘
.davimą, nes yra daug js&į®-*' J 
bią. dalykų apsvarstytb-3’ 

■ ' Taipgi ■ pranešu, tocl^ąps/1 
•kričių išvažiavimas’ įvyks & T 
d, rugsėjo'1 Alaironie 
AVarcester; Tad-i;ispA?*
kuopus/ 
vinių ir sūvo :
kalblukiteA ;

i Atsiminkilo, kad 
išvažiayimas bus lahai’’Įva$s*j 
-tpįuz fųųosu ,
/ųaųp?ų.ų Tūrotp suq 'stCC^ 
mų. Tad .vist kas lįfe gyyjuK-; 
f* Mok Sąjungos apskričio i. 
dšvaž&'tau v ’ į;4

' f

i

v

t/

(40-metų “Aušros7> šukak- 
tuvių pamiilejimuf kuri- 

lįėlis)

Prie galo mėnesio 
žio šių 1933-ių įlietų į 

‘ delplpjoš uostą prie Ričk- 
liioiid įplaukė japoniškas 
garlaivis atvežtoms iš .toli- 
mosA ndijos kokhuų riešutų 

’ tful^tųiš 
ktiriu čia išspaudžia aliejų,
ir, kaip, daugelis sako,- dar 
liekanas pavartoja gardioms 
“keiksains75 - piragaičiams.

• Bet tiek to... Turėdamas 
~—tokoLunuiaaii uostą pažiū-

reti to garlaivio. Uoste gi 
. turiu daug pažįstamų tarp 
darbininkų. Tai su. vienu 

.* tuoj ir pradėjau kalbėti apie 
tą garlaivį., Mat jis kaipo 

. • - ■ tuo tarpu būdamas sargu, 
turėjo laiko liežuviu pa- 

. malt. .. Tuo talpu čia prie 
- mūs, ir čia pat. dirbančiu 

■Japonų matrosų priėjo gan 
jau senyvas japonas, jūrių 

. oticiero uniformoje ir pra
dėjo su matrosais kalbėli. Ir

• pakalbėjęs, vos jis atsisuko
■ nuo jų,, ‘ kaip vienas iš dar
bininką uosto,- vokietis pri

- . šoko, Ir jam pusbalsiai tarė: 
‘ — Yau ha v e c/ood utuf/L 

(Suprask degtinės). • Gi ja- 
ininietis aut to žvilgterėjęs į 

*mus ir į jį, aisakū: — ton.
. ger..-. (pavojus). Tada su 

manim kalbantis, juokdama
sis vokiškai tave: — Wilsta 
snaps?! Nori degtinės?! 
Bet. štai, vos tiktai jis išta- 

} re šiuo žodžius,. ■ japoniętis 
jt^tuoj į jį pradėjo kalbėti gra- 

' žia, taisyklinga vokiečių-kal
ba. Nustebom. O mano drau
gas, sargas nutilo, nes apart 
lceletos žodžių vokiškos kal- 

' boszmdkėjirno, jis -tiek mo.- 
ką" vokiškai, kiek aš, .pavyz
džiui,, japoniškai, ar kimš- 

. kai... Bet ir aš neniokėda- 
mas per daug vokiškos kal- 

. bos, nesiskubinau su japo- 
iiiečių užvį'st konversąciją 
(plačiąją kalbą). Tai vokie- 

: lis, geidžiantis degtinės, pa-
> vadavo mus. Bet toli gražu, 

jis negalėjo susilyginti sū ja- 
poniečiu srityje . .mokėjimo 
Vilkiškos kalbos, iior^ jis ir

• - vokietis — jis vos varvidiavo 
paprastoj vokiečiii liaudies 
tarmėj; o japoniętis,.it koks 

. prufpsorius, išdidžiai kalbė
jo taisyklingai vokiečių trtig- 
štoj — hoehdeitsėli ^tarmėj. 
Tas mus stebino, tai .aš i.r ta
riau draugui lietuviškai: 
STebetina —- japoniętis, o 
taip puikiai -vokiškai kalba,

’ VBvtvos aš 'tą ■ ištariau, jis
■ staiga pratęsė ipau savo de

šinę ir, o stebėsis!’ lietuvis- 
Lai tarė r — Tai jūs tamistos

. esatį'lietuviai ? Taip! Atsa
kiau aš. — Na, jei taip,, tai 

. meldžiu visus į mano kamba- 
r: trelį ant kelctoą mi bučių, aš 

,. esu. ka p ii o nu to laivo, Tarė 
' • jis, ir mirktelejęs -įt vokietį, 

nuvedė mumis pas savę. Čia 
gi. tuoj atsirado dikta honka 

į degtines. Ir, nors, fr clan* 
- //rr;,,. . Kaip be matai vokie

tis su niami draugu ištuštitio 
, Y jin., Ir tarę širdingą ūmiu 

’ tižia aliva niorlli mirties 
: vandenėlį,- abuInubčgd-prie

savo darbo, ~ Aš gi..būdainas 
absįitiėnii!.pilnus biąivL

' ninkuužsiganėdinęs kilki u klausimai s negrąudiiiūs, at- 
tai ajpomšku bealkoluilTniW Ms.mkm(is?. aplėkiau. gtūHtiK
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mis paauksuotomis raidė
mis štai kis. žodis:—('iALTS- 
RA.77 Nustebęs,-klausiu jo: 
—7 Tamsta, kas tai reiškia, 
jūs, kaip jūsų veidas rodo, 
esate tikrasf japoniętis,- vie
nok mokat q lietuviškai kai-; 
bet ir pas jumis yra komple- 
t'tiš ‘ /Aušros, 7 77 tos pirmta- 
kūne saules iuūs laisvės ! Ste
buklai l Stebuklai!! Tame y- 
ra. ką nors labai svarbaus ir 
slaptingo!! J is gi ant to, 
meilingai šypsodamasis at
sakė: Tai yra mąno-A^vent- 

■-rastis..’7 Aš daug metų atgal 
išplėšiau iš urvų katorgos 
Rusijos politišką prasikaltė
lį, lietuvį aušrietį ir jis da- 
signvęs po to į Vokietiją, į- 
gijo tą konipletą ‘/Aušros7' 
ir jį skaito kaipo yišvenlraš- 
t’į. jr O,kada gelbėdamasma
ne laiko j a ponų-rusų karės, 
žuvo: tai aš tą* konipletą 
:“Aušros’7 paėmiau-sau.ic/jį 
taipogi skaitau kaipo švent
raštį; o mirdamas, liepsiu jį 
sau įdėti [grabą. Tų ilties, 
sukando sau' lūpas, kad ne
pradėjus nuo . susigraudinu 
ano /garsiai verkt ir ’ stvėręs 
nosinę pradėjo sau skruoS’ 
lūs nuo ašarti šlunstvl. JJa 
mtmi'au, kad eta • slėpta J<as 
nors jam 1 aliai ’ svarbaus, ir 
tragingo; Tad kati jį savu

Lietuvių Tautos Teatras 
tą būdą ir naudoja,, būtent, 
kad pritraukus lietuvių jau-, 
miną, tai suteikti jdin myli
miausią dalyko.— dalies^ pa
silinksminimo. <Bet tas pasi- 
linksĮuiuimaš 3irius kartu 
suteiks ir mokslo, žinių ir 
prisirišimą prie savo tautos, 
Tekis tai būdas atatiks ir

K 

kiekvienam lietuviui.
Daugelio y ša kalbama 

pię jaunimo pritraukimą bei 
aigimdymą juose lietuviškos 
dvasius, bet daugelis iš jų 
kalba tik teoriškai.. Aš, kai 
po Amerikoj gimus Ii etų vai
te, kalbu savo žtuojmių--pn- 
1 yrimu,

. .-----ų—, ....... Į.----------- —----------v-

DRAUGIJOS IR KŲOPOb 
■ TĖMYK1T. '
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gėrimu, tūrūdaipak lūto ūž-
' silikan dar. Tr ši|ekučiim-
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VfiLIAVOS IR ĮVAIRŪS
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ligų, metą praktikos artistiSke 
mūsų dąrbą liudija, tūkstančiu 
draugi ją. Lrdormaeiją deki rafcy 
kito: . - ,-. s ■ ' .

16 Plcunant St., Lawienco, Idasa.
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"“vietinės ŽINIOS
DALYVAUS N/ A. A. FED. 

X/ IŠVAŽIAVIME?'

; . • Gerb. kun. Jaronimaš Vaičiūnas 
JĮ Chicagos atvyksta į “Palangą” 
1 9d. rug., kur rengia A. L. R. K 
JTecL apskrita išvažiavimą laikyti 
§v. mišias ryte. Po pietų pasakys 
turiningą prakalbą Spėjama kad 
jisai atvažiuos kartu su gerb, kun. 
Urbanavičius, FečL centro pirm. 
Taipgi dalyvaus kun, Švagždys it 
kiti -dvakiuinkal
■*" Dailės mylėtojai bus yekanti.- 
Cambridgfe’io ir Latvrencb’o cho
rai, gabus, visiems žinomas solis
tas R. Juška, p-iiia Triiskiene, 

—__ e .NitriiiKunef vttrgl R. Ai-
ioriM . v .; / y '

“Palangoje’’ pereitą nedėlią bu
vo Lo\yellieeių ir HaveVhilliečių iš* 

' važiavimas. Kun. Juras pagarsi
no Federacijos pikniką. Daugu-1 
ittės išsireiškė, atvažiuosią.

Sekim kun. Urbonavičių ir kun. 
Vaičiūną,. važiuokinl i “ Palangą. 
Kas gali tą dieną likt namuose?. 

_ Reng. Kbm. Valdyba:
Pirm. Ben. Jakutis, 
Rašt. J. A. Krįviutė, 
Kas. J. Glineckis.
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H (Kampa 8 Brond SjW(*t)
B 705 Moin Si., Montello, Mass,

TRUMPI SKAITYSlElilAI. Sutaisė Jouas Tm^ 
das. Pusi. 151. uI)arbiid^k(P, spauda, Boston 27, Mass. 
1923.

x Amerikos Lietuvių spauda neturthig‘ri*liteiritūTa vai
kams. Tuo žvilgsniu dar didesne.stoka atjaučiama rėligi- 
,1'io pobūdžio skaitymeliais, kurie būtų atatinkariii ir su
prantami vaikams. Bet gi labiausia štokuoja vaikams 
knygučųų pritaikintų prie jų gyvenimo apystoyų. Tiesa, 
ta'tais'pašitaiko laikraščiuose pasakaičių./skalyti ’ vaU 
Įams. Tečiaii, tų laikraščių juk nerenka vaikai,-, o iškar
ai nesnkompletuosi į knygutes, iš. kurių daugelis galėtų 
pasinaudoti. Gi tas vaikams nei galvoj. Jie mėgsta gau
ti’gražių skaitymėlių knygute ir iš-jos pasiskaityti pra
šmatnių pasakaičių, Kad paskui žinojus, atmintinai ir 
tieir^s, kurie nežino,.:.atpasakoti. • ' \ -
Zi / Lit ^/>Pri^ttvv AmėriWje bfei|-i^ytdjųy'^įeįūtų 

pasirūpinę rašyti kų panašaus/ 7Jeigu ir pasitaikydavo 
iuris, kad parašydavo ir tai pamatvdavai tik laikraščluo- 
,e ir tuo dingdavo viskas. ■ -

N ūn-gi turim e pasidžiaugti, kad susirado Lietukų iš
eivi joje vienas jaunų gabiųjų rašytojų, kuriam parūpo tie 

yKtiliUčiair^iš~kuriųyn^aJIangimsJ^aly  ̂
iias Tarvydas, dar jaunas, .bet talentuotas literatas. Jis 
tai parūpino ir- išleido vaikams veikalų, užvardintų 
te Trumpi Simuty mėliai,” knriuosen jis įtraukė virš 100 į- 
rairių pasakaičių, ir pavyzdžių, imtų iš vaikų pasaulio ir 
šventųjų gyvenimo.. Jo noras buvo, kad tokiais pavyz
džiais ir pasakaitėmis įskiepyti. į jaunųjų širdis Kristaus 
mokslą. Mat, “žodžiai sujudina, o pavyzdžiai patrau
kia.” Ir Šv. Gregorius teisingai pasakė, jog “ daugiau 
žmonių patraukta prie Dievo pavyzdžiais nei‘argumen
tais.” Daugumas tiį pavyzdžių ir apysakaičių esu tikybi
nio turinio. . Tolda įtalpa įtekminga ne tik vaikams, bet 
ir suaugusiems.. Daugumas pritaikinta-prie vaikų gyve
nimo, jog, perskaičius, turi gėrėsis/ Jų įspūdžiai neiš- 
nyksta. . Turi visad užsilikti vaiko atmintyje. Ir tas labai 
naudinga vaikams, nes vaikai paima pavyzdį, kurs pri- 
digs jų širdyse ir sutvirtintas vėlesniame gyvenime išduos 
gražių ir gausių vaisių. . - >

Jono Tarvydo “Trumpi Kkąit■ymelidiir, .yra. tai didis 
įdėlis vaikų literatūrom Autoriui prikjauso didi pagar
ba už taip naudingų kurinį vaikams. Ir pasitikiame, kad 
jis nėliaus. darbuotis toje apleistoje vaikams dirvoje, ku
riai' davė pradžių, bet pagamins daugiau panašių veikalų, 
kurie jaunose širdyse ugdins ir tvirtins Dievo meilę ir do
ros gyvenimų, o suaugusius patrauks arčiau prie Dievo, 
paskatins labiau mylėti Dievą ir pildyti Jo įsakymus;

Veikalo “Trumpi Skaitymėliai” spauda yra graži, 
kalba lengva ir sklandi, bet gi taisytina. Korektūra tur
būt apleista. Ir turinys neįtalpintas. Tečiau darant kitų 
laidų, bus viskas pataisyta. Neatsižvelgiant į tuos mažus 
nedateklius, žymimas veikalas yra naudingas ne tik vai
kams, bet ir suaugusiems. Vaikų tėvai turėtų gauti to- 
leidinio bent po vienų kurinį, ir dovanoms duoti savo vai
kams skaityti. Neturi ir suaugusieji apsileisti... .Bet ir 
kiekvienas privalo stengtis; įsigyti tų, veikalų. O nauda 
turės nemažų, kaip sielai, taip ir kūnui,- visi tie, kurie, 
įsigiję atydžiai skatys ir . geruosius pavyzdžius stengsis į- 
kūnvti savo gyvenimam . Kun. A. Tąmoiiūna'S.

\® X T RAJ : ' E X T R A/

NEPRALEISKITEPROGOS.
Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 

Valstybės? Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu-' 
vos senovės pilių ženklų.

Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių 
formoje, kurių eina'40 į vienų sąsiuvinį. Kiekvie
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirą mies
tų, pilį, apskritį,’ Lietuvių Valstybę ir kaip ku
riuos mūsų tautos didvyrius. Štai tų istoriškų žen
klų reikšmė:

1. Lietuvos lenki—Vytis.
2. -sžemaičių ženki.—Meika
3. Gedimino ženki.—Stulpai
4. Vytauto ženki,—SkydaB.
5. Vilnius,
6. Kaunas.
7. Gardinas,
8. Biauliai.
9. Marijampolė,

10. Geranainys.
11. Telšiai. / 
12; Jurbarkas.
13. Viekšniai.
14. Ariogala. 
15/Kernavą.
16. Rodfinė,

.17. Rietavas.
18. Alytus,
19, Babtai. 
?0. Ašmena,

J.

Ateinančio penktadienio 
vakare rugpj. (Aug-) 21 d. 
Šv. Pefro parapijos- vasari
nes mokyklos mokiniai pir- 

. Įnų kartų perstatys scenoje 
labai gražių vieno aido ope
retę “ OnytF. ” J oje daly vau- 
iįa apie 40 ypatų. P-lę Ale
na Kvburiute daug laiko 
pašventė iki jų išmokino. Ši-' 
tos operetes dainos pavejan
čios, šokiai'tikranaujanvbe. 
Ypatingai Čigonių daina ir 
šokis.

Uždangai pasikėlus, Ony
te ir Agnytė,; laukdamos 

. vakare mamytes pargTįž- 
tant, kalbasi, kaip staiga, 
kambaryje pasigirsta bilde
sys.. ; Ateik,- pamatysi kas 
paskui atsitinka.

Bilietus ; vakarui pirkite 
išanksto, nes galite paskui 

* nebegauti. Tik per porų die
nų vaikai išpardavė - 200 bi
lietų.

j . Nepamirškite, visi ateild- 
■ te uOnytės”’pamatyti.’.
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NEDELIOJE,

Dalyvaus gerb. kun. K.-Uibonavyčius, Pecl. Čeniro 
urm., kun. švagždys, buVęs Centro pirai/ ir kiti K* A. 
dvasininkai. * .

. Pasižadėjo atvykti visa eilė ir sviet-iškiu inteligentų. 
Tatl turėsime. įdomių prakalbų. .• • ■

Dainuos Cainbridge’io ir Lawrenee ’o chorai ir jų 
solistai.” Be to atvažiuoja IVovidence’o, B. I. vargoni- 
ninkas —- liet. Karusso —-.B. V< Juška, kuris savo halsu 
stebina visus klausytojus. ‘ .

Po Kat. Federacijos vėliava yra susispietę visos ka- 
/alikįskos organizacijos ir draugi jos.- Nėra abejonės jog 

;visi ir važiuos. Ar-gi tamsta pasiliksi namie ? *.
~ > ■ Kviečfe širdingai KOMIS!JA.,

t

Tek No. 550.

F. J.REYNOlDSjM.D.
(RIMGAILA)

Ofiso Valandos: —
Rytais iki 9 vai. 
Po pietų nuą 2—4 
Vakarais nuo 6—9;

/ 'NedBHomįa nuu IMI ■
419 Main Si., ATHOL, MASS.
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PADIRBU AKINIUS.
. Žemiaus paduodu
Bymptotmis kuriuos ■. djgjgįįijįr: 
pagimdo nenormališ* '5S§>3^7 
kos akys:’nematymas, kreivos a- 
kys, pavargusips ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarų, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstienų, 
galvos ir nugaros skaudėjimas; 
ūžimas ir.svaigimas galvos, nervų 
liga, negalėjimas važiuoti gatvė 
kariais, ir daug kitokių nesmagu
mų. Prašalinkite priežastį ir bū 
site sveiki. Visuomet ‘ pagelbės 
jums

X L. PAŠAKARNIS, O. D. 
.AKIŲ SPECIALISTAS 

377a Bfoadreay, So. Boston, Mass

f i
v
T
T
T.

lietuviškų ir amerikoniškų valgių. p\Ios ėsame tik
ri, kad Tamstos pas-mus atėjo, paliksite mūsų pa- 
tarnaviih.it' Užganėdinti.

Taigi lietuviai B.EMKITE SAVUOSIUS I.
' Nauji Savininkai

S T RAK D L U K O TI -
304 Broadway, ‘ - South Boston, Mass. X
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Lietuvi ir lietuvaite! Mes turime skaniausių
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DR. k. J. GORMAN
I (GUMAUSKAS)

I D A K T I s T-A S
H ' “““
B
■ TėL Brocktott 5112—W.

!'■ ~ » lū/ Borto# m I

J. MAG OOliEU, M. D.
& 4r irt.
A. Onfio Vaubdob i *
P Brtri|i iH 0 vai, Po pietą nkn X—41 $ 
$ Vakarai* nuo 6 iki 9. įĮ
$ 6M BroAįiway, 8o. Borto* $
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DR. JOSEPH WEINREBE
‘ 00 Huntlngton Aw.-,’ Boston, Mass.. 

Medicinos pi-'ot'esorins. Imi versi tote. 
Specialištifs kt^aRfii; Mintos It šTaptt 
ra<> ligų,- taipgi roHiūfiKnm. Kalba len
kiškai, ' - .. ”

Ofiso valanfluR: nuo 2 iki 7 vakare. 
Bėtnyčiomi ir .nedėliotais priima pa
gal sutartį . ' .

Telefonas Back Bay 03T9. Ros. Rov 
5397—R. x '

Lietuvos. Dukterų Drau
gijos po glolia Motinos Šve. 
metinis išvažiavimas pyks 
nedeiioj, 19-ta rugpjūčio ant 
Patts Hill pievos prie ligo- 
nines, tarp Milton ir Matta- 
pan. 'Dalyvaus geriausios 
Šeimininkes su gardžiausiais 
naminiais užkandžiais.

P. S. Jei tų diena Ivtu, 
piknikas įvyks sekamų sek
madienį, 26 inig-pjūcio. 

;■ Įžangos riebus.
Kviečia . •

. _: Komisija:,
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Tėieplione Soutli Boston 3520 
Namų Telefonas AspjinvaU 0870 

L APVOKATAS 

A. 0,ŠALNA (SHM.NS) 
f LIETUVIS ADVOKATAS

Baigia du Universitetu . 
CdmelĮ; Univėrsity su A, B. 
G. Washiugton Univ. su LL.B.

‘‘DARBININKO” NAME. ■' 
366 W, Broadway, So. Boston.

(antros ...

J

21. SldrsnemunA 
, 22. Baisogala.
23. Vilkaviškis.
24. Kalvarija.
25. Darstailkiss.
26. Pūnla.
27. Suvalkai.
28. Biržai. ;
26. Reseiniai.'
80. Šeduva.
31. Veliuona.
32. Žiežmariai,
33. Kiedainiai. 
S4.MaiMogala. 
36. Lyda,. > 
30.Žasliai.

•.... 37. VaUdninkai, 
‘ 38. Dangai/

89.Plungė. 
40.Balninkai. f

T
j

lai
E ’

*

C

«

* ‘

9

u 1

N efebai semti 'gavome naujų tų ųlbuniūlių sių^* 
tbiį iri gavę pigiau' pųrdufeįime pigius/ būbaytmu ■ 
jų Itafiia bus 65CV ^ž,jvieuų, .Agėntanis.duodame 

50%. . LDžS. nnrių»50c. Pinigus- dųšldič 7

Į MM W. įžroadway± v - M Afm

v

' ; : i

+■

»

5.

> .
,\ -
■\

h .j

'i

>

»

N

Tel. So. Boston 82t 
UKTUVYS DANTISTAS 

OR. M. V. CASPEB
w (KASPAtfAVKECS)
5 Dulkinai perkėla ofisą, po Jftt
^425’BjioAnwAYr So.BosTaiv. M 
J. Ofiso Valaniiot:
$ Nuo 10 iki 12:3Q ryte Ir nuo & 
$ (M ff Ir nuo 6:30 Iki 0 v, vai, ®
6 Ofisą* uždarytas anbfttoj vakarais £
® > Ir nedėliotais. $

I-

116 Metų South Boston* ff

DR, 11. S .STONE L

AKIŲ SPECIALISTAS
899a W. imOADWAf

VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vnk.$ ‘ ■ Tek So. Boston š

j DR. J. C. UNDŽ1USI 
$• LIETUVIS GYDYTOJAS Iii ® 
g CHIRURGAS. &
® 506 BR0ADWAY, h
| BOUTH BOSTON, MAEB. g 

® (Kampas G 9t, ir Broadway)'
4 VALANDOS< 9-11, 2—4, 7—9 g '

• \

J

DID. LIET. ‘KOTL KEISTIKttG 
DE JOS VALDYBOS ADRESAI 

< BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Vincas Zaleckiui,
81 Mercer S t, So. Boston, Mawų 

VTCE-ITRM. — Antanas PasMIs,
143 Bowen St„ So. Boston, Mass. . 

PHOT, RAST, — Antanas Maeejunaą: --k
450 H. 7-th St«, So.' Boston, Mara. 

UIX. RAST. — Juozapas Vlnkeviėlus,
£KH> B. BDvay, So. Boston, Mass. 

KA SIEKIUS — AUdrlns Zalleekas, ■
307 E, ’9-th St, So. Boston, Mara, 

MARŠALKA — Aleksandrą Jataokas,. ’
115 Granite St., So, Boston, Mass. ■ 

D. L. K. Keistučio; dr-Ja laiko 
elnius susi rinkimus kas pirnią nedėk 
dienj kiekvieno menesio po No. 694 
VVasItington S t, Boston, Mnss„ G-tą v* 
vakare.' Ateklapl draugo Ir nariu

- i Tą su savim atsiveskite prie m omu *
!oh prlraSytl. 1 ‘ .

W. JONO EV. BL. BAŽELBlŠgS 
DRAUGYSTĖS VALDYEOS 

? ‘ ADRESAL

PIRMININKAS — J.' L. Petrauskas. .
250 Gulti SK So, Boston-, Mass. 

Vil^PIRSL Kazys Ambroms, .
492 0. 7-th St, So, Boston, Mara. 

PRQT. RAST, — Julius Savickas,
111 Bowen St, So. Boston„ Atara, 

FIN. RAŠTININKAS — J. švUgždys, 
' 171 W. žV-tti S t, So. Boston, Mara, 

KASIKRIUS — A. Naudžluiuis,
885 E. Brouthvay, S. Boston, Mara. ■ 

MARŠALKA J. Saikia, 1
7 Wlnfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko Ruslrlnklmus kas tre<sI4 
.įedNdlenl kiekvieno mėnesio, 2-rą vai 
po pietų Petro parapljo» salėj, 49S ‘ 
S, Seventh St, South Boaton. Mam

ŽV. ^ELZBIETOS DRAUGIJOS. 
HARTFORD, CONNECTIOUT 

VALDYBOS ADRESAI.

EIzK MlClnikienė, pirmininke,
44 Oedar St, Hai-tford; poW 

C. LaMt'klenė, k tce-puiniulukė, 
‘ 80 SĮu'ldon Stęeet. Hartfond. CoMu
1?/ Laldękietio, iždininkė, - * .

'44 Madison St, Hurtford, (Janu, ' 
Marijona KatkauskaltĄ f tu, caštlnUi^,'

16 Atlaiitic St, Hįirtford, Conn. 
R. Jhriidisien?, prot raStlnink?.. 
z ,19, ffalcott St, Hnrttord, Conn, 
šloii draugijos aumrtnklmūt būna kat 
autrą nedėtų ie n Į kiekvieno ničnMiu, 
bažnytinėje ealėja. .

. , ----- ------ ---------- »- * .
iM KAZIMIERO & K. DR-J03 

SOUTH BOSTON MASK ' 
; . VALDYBOS ANTRASAI. ?

PrRMINjįlKAS — VI pajrtMktott,
3t4a 8-th StrreL Stk lt. W5-M.. 

TOmim -- • •
: 440 R, tetb SLv So. Boston, Mmm 

PROT. RAST. — Ą. Mnuilonis, 
M26€tftuinMa M. S. Bosima -

PIN. RAST. -i,XCv. '
ižS.Tl jtth St, M BoastfflK M«M- .. į 

BDlNtNOs — L. šsagtite,. - ■ ' " . < 
tltJlnwen St, So, Boston, Mm, 

TVARKDAR1S J\ Lan^ą.
V- n. .vj XV - W FRttt ŠVŠtvBoston, M**.' -

$ fk.*pSAUGIJOS MiraŽlH'MfaUO 
» įlb DORCilhbTLIt 300; So, .Btvston,. Jfimft. •
j. - ė.vrrnttt thfcffi.tt!’ . ’® Biauitija 0to aūgifiūihmut talko-&rt
LJ /«*,» n*m atauimv W«Wul^lekVieno raPnetdo Vinį vak/ .$ «wi. tol ųaetęp<rApiJ<* fvetalnffL m M

£ PARSIDUODA
t

PARSIDUODA KRAUTUVE. . gro. 
šerne, lonikn. ice-erenm’a kendžlų ii 
visokiu smulkiu.’ (ląiktip Taipgi yra 3 
geri- kmnharitir dėl gyvenimo. 128 o 
Sl„ So. Boston, UFaSs. (21.)

,Iš pviežastios važiavimu j užrubežf 
pnrsitlnėda bueeriiė ii* roslauraerja. 
(tora vieta,, lengvos 
uieitehis kreipkitės 
5 vai. po pirm ir 
SStl—W.

sulygo*. Siuulk- 
per telefoną. žipie 
vakare . Iiedhani 

(2.1)
 ‘ ■ ■ , A ■

. •

•W greism

Neš/EhgiandOoke 'yra geriausias Coke ir yra H 
- H geriausias namui kuras.
H • .NpvFngiandCoke yra kietas ir pilnas, šviv R 
H ' rus ir sausas neturi pelenų. Ii
™ feENGiANpGOKE gražiai sulaužytas, kad bū- H 

tų paranku jį vartoti.. ' 
MAŽI—DIDESNI—DIDJELI ||

New England Coke | 
111 DEVONSHIRE ST., BOSTON, MASŠ, 
•Main 8532 —TELEFONAI— Malu 2723 ||

j

• V
PARSIDUODA llmlson kavas T pa- 

.^ažiei-iii geram' padėjimo ir už pigią 
kaina.' gorinu turėti gera kart), kreip
kitės šiuo antnišu: .1. M. V1ERAITIS. 

: 157i/> Varnon St., \Yorcestei', llass. - 
■ ' (23)

KAMBARYS ANT RENDOS 
t ’. KAMBARYS aut rendos. Svimb- 
Į kambarys Ilorehestevyj. lxnmiuii.kuei.Ut 
į su Bostonų traukiniu ųr kurti gurm 
r Sužinoti kreipkitės - Į “■Darbintnko“ 
|!ailmlntstrnel.t!j. •
Įl — v "■ , ,

PARŠU >rop.V riUmnilal labai yi- 
gižU imt tlvicjij i:amb;u-in. Vytežasib- 
pimktvitno Išvažiuoju j, Lletuv# At-*! 
šaukite w'J«hh’4u antrašu: 25 Sęeoiul 
b|t,. Rootn 14, So. Bosioip Masn,

♦

t BOSTDN’O IR APIEHNKIII BIZNIERIAMS |
. Turime'labai gražių sieninių didelių ir ma- & 

?ų KALKNDOBJŲ, kurie jūsų norėtumėte, kad 
tokie būtų laikų aispaudinti, prašomi ateiti į 
“DaThiūiųko’’ raštinę ir pasirinkti. Pasirinki* 4* 

mas dufelfe* k ' -

<♦ 
t

♦>
T
T
T
T
T
Y
X ‘ • yX' ' DAMli^Į.iiKA.S . ❖
'<!♦ M West BroadivaUi ; Soūtli Rosfon, Massi Y
X- x ': ' v

-lil.lll^M 1^ UlIltlBhMIM'HlfcB^iBIII Į Į Ii' ' Ui'! įj Ii I lį I Į.J ■Hil .... . Į - I ' ' į, / M

♦T*

y

LAF A YETT riunrTw ANT
'. Męs Ddkamo ii parduodauie iwnriii«, rikes, kriaihives; np- 
; draudžiam iiatiui^. rakandus, automobUius, siižoKltniiįs ir 

tt._ Bu visais reikalais kreįpkltesų niūs-agentimi irdrisit 
užganėdinti.- . ‘ \ .

■ ’ t LAFAYUTn'B'TOlATZFY COkrPANY :■ 
< RHAh ESTATI1 .VlNSintANUU . .

4£6 MfisskchugatU.Avenuė! :• :GamWdgef 'Ma3^
VlĄs Ir M&IpLIUS F. kTRpKAS, Šnvrirtnkal.

;

-r •

f'

i*

r

I ‘ *

r
» - ‘.

’ t. •: »■ ’

* i ' l

#?•

V

namai-morgičiai
Parduodu namus ir parūpinu 

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

A. F. KNEIŽYS,
494 Broadtvay, Šo. Boston, Mass>' 

. : Tek S. B. 0770 . /
k~ . ' i- . - . '

I’ 
♦I*

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS i 

811-812 Old South Bųilding
294 X\TiSWngtbn Sifeėt

, ' BOSTON, MASS. ; .
Valandos; 9 M. Iki .5:30 1*. .M/ 

fjytvntmo. vieta - vy
10 VVictthkop Stktkt, Eąst Boston 

Tel, Kast Boston 152—J,
' . - . Tel. Mūin 2483

■—-.. —. ■
- k. . 1 ‘ » - - .

B PIRMOS RŪŠIES JŠARBERHE^

S fcįuiiėrpftm plaukus vyramu iuer*> 
4 Klnbmš.Jr riūkamš,..- . S
4 Ttirlnm visbklii kvėukmiJtu tontffi 
$ Kiy; plaukams, y".. •< g
® .Afeliute ir pPFsUilrtthkfiOj a»š U-& 
^klu, kml liusųų pftieiik'lntū y ®

; m ■' ■ >■**

# > ŠOUTU BtiSTtYN, MAsri. »
4 ...m Mtaln.mv

k . 4

l

i

A

J

t

• 1.

i

)

...'A

■ \ •. ■ ’V.

f
*

- ?
fc‘ ’ t 

. r


	1923-08-18-DARBININKAS 0001
	1923-08-18-DARBININKAS 0002
	1923-08-18-DARBININKAS 0003
	1923-08-18-DARBININKAS 0004
	1923-08-18-DARBININKAS 0005
	1923-08-18-DARBININKAS 0006
	1923-08-18-DARBININKAS 0007
	1923-08-18-DARBININKAS 0008

