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IiUIH tnrircpTMti, kad ją 
sakot > dėl katali
ku tipAUdor oUBtipriafano bos ma
lonėmis Dievui ir pačiai Balny-" 
4hi, i ir žmonEmi naudingesnfr, 

’ negu pkkiinta bažnytinių indų ir^. 
net negu bažnytin&g ajeigoe. Pa- * 
kol to neaupraa via! katalikėj mes 
negalime tikėtia eulaliktl spaudos 
kuri atitiktų Kataliką Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, piratiaim gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu uŽ- 

; daviniu. «'
Vyskupas Kilfcffi,.
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Išgąstyje ir sumišime susi
skaldę šeimynos. • Į trumpą 
laika gatvėse tyso jo tūkstan
čiai apkepusių lavonu. Šim
tai žmonių šoko į kanalus, 
kad išbėgti nuo liepsnų, bet 
retas rado kanale iŠsigelbėjL 
iną, o sutiko iten mirtį tik ne 
sudegimu, o prigėrimu.

Prie visu baisenybių dau
gelyje vietij prasivėrė žeme 
ir per tai daugelis žmonių į. 
tuos plyšius sukrito. Plyšiai

MOKA 30 KffbmčIŲ,

Paryžius,—-Austrijos ban
kai 'skelbia Franci j o j, Ang-. 
lijoj, Belgijoj, Tiolandijoj. 
ir kitose šalyse kad jie mo
ka 30 nuoš. už depozituotus 
pinigus.

< f ►

LEšiKAI.

) iš Čekiškės 
ių. kaimu 

lesė viena žy- 
tėmė 150 do- 

f laikrodėlį it 
i diena 8 val
su. pagalba, 
įkę aplaks- 

os. Tą pačia

, G A UpI AMKRIKOS- 
PAKAMA.

. - # - _ _

Visada * duosni Amerika 
pasiryžb gausią paramą su
teikti nukentėjusiai nuo že
mės drebėjimo Japonijai. 
Pasistatė trumpu laiku su

daryti-grynais. penkis mili
jonus dolerių. Prasidėjo 
kampanija ir ėjo sukaro lai
ku smargumu. Iki panedėlio 
pasirinktoji suma būsianti 
jau surinkta. Suv. Valstijų 
valdžia pareiškė, kad penki
milijonai tai- mažiausia su- ‘tokie, dideli, kad žmogus ne- 
ma. Betmebusdyvų-jeLtoj-L galėją, nei; peržengti, nei 
suma bus padvigubinta. , ■> peršokti.

. Iš New Yorko buvo tikę- Vėliaus pranešimai skėl- 
tasi vieno milijono dolerių ir bįa, jog Jokoliąmoj neliko 
kvota jau su kaupu padary- nei viena sveiko namo. O 
ta. Raudonojo Kryžiaus vei- uosto dugnas pašikelAir lai- 
kejaį sako,' kad' vienas Xew vai negali, nei įplaukti nei

pąpr&še Vbos\ Anjeėei- wrežmkeiiai iširo ir atga 
kois. ' ‘ 1 • bbnti iš tolimesnių vietų

į ’ Japonijos imperatorius at- niąisto nebuvo galima. To- 
■ siuntė prež; Coolidge’iui pa- dėl badas tuoj prasidėjo.

Į dėtoj už išflffištį užuojatutį' • universiteto pi’ofe-
ir teikiamą paramą. . 1’ "

Iš Maiiilosy Filipinai salųr 
išplaukė į Japoniją Ameri
kos transportas, MerritL su 

. 12 daktarių 60’ mirsiu, 100
- w

z darbininkų talkon nukentė- 
jušiems japonams. Išsivežė 
1,000 tonų visokių reikmenų.

' ’ - • - *1 .» ž ; . ■ f

; PRA&AAAS IR DAU- 
■. '■ GIAV NIEKAS...

- .3 '
- I - * f

• Vienas laikraščio kores
pondentas,. jbuvęs Tokioj že
mės drebėjimo metu, pareiš
kė, kad^aisenybėms aprašy
ti nėra žodžių, nei galios. 
Sako, kad tais baisenybes ga- 
lipia išreikšti vienu žodžiu 
pragaras.} f /

Pirmas žemės sudrėbė ji- 
mts įvyko 11:55 vai. dieną. 
IŠ karto sudrebėjo taip 
smarkiai, kadi narnai tuoj ir 
griuvo. Tuoj miestas ir vir
to pragaru. Griuvėsius ape- 

' me liepsnos. Sumišė pergąs
dinti, žmones bėgo į .parkus 
ir erdvesnes vietas, kad iš
bėgti nuo liepsnų. ,• Kas tik 
lėčiau elgęsi, arba buvo silp
nesnis, tai tao liepsnų pra-

v
<

• . ĮSTOJO 11,351. ’ y

Lawrence* Mass. Į . vie
šąsias. pradedamasias; moky
klas Įstojo 11,351 -Vaikas.

. . PAĖMĖ LAIVĄ.
*' 'M— * • •' *-,'U’**

: — Pajūę
riniai sargai paėmė laivą su 
daug svaigalu.' Suėmė 15

• n * - ‘f.'' ' ■

smugęlninkų. .
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šoriai sako, kad centras že
mės .plutos kibiojimoši buvo 
už 62 mailių nuo Tokio jū-1 

IKI ■
Jokohamoj žeme slugtele- 

jb, atsirado, gausybės plyšių, 
iš kurių užtelčjų vanduo. Į 
10 minutų visas miestas atsi
rado 10 colių gilumo galoje.

Baisumas buvo toks didis, 
kad’ šimtai žmonių iš baišaus 
išgąsčio, krito .negyvi. Rasta 
lavonų, kur be jokių ažizdų, r 
bei užgavinių. Aišku, kad 
tokie iš . išgąsčio vietoj krito 
negyvi. , Rūkstančiai žmonių 
sumišę^ atsidavę likimui 
tarp pleškančių namų klau
pė gatvėje ir meldėsi, negir- 
dėdami liepsnose šaukiančių 
pagelbos žmonių.

. . -f

Jokohama veik neprieina
ma. Iš orlaivių matyta, kad 
mieš&š’dar tebedega.- Ir or
laiviai •nematė vietos, kur 
būt galėję nusileisti.

. Japonijai sušelpti stam- 
biaiisią aūką suteikė milijar
dieriaus John ; DV Roeke- 

’felierio sūnus. Jis Aukavo 
$100,0()(L . ‘ ;

Cambridge’io Liet. Parapijos 
FIELD DAY
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KKLAlMpAK’P
' ' ■ GĘlAŠ^INIiELlO

Beribi.—Susikūlė du trau
kiniu ties Hanoveru. Vietoj 
žuvo 13 žmonių, o sužeista 
15. ■' -
'i ' ,

1 TliSIJA LYGOS .
’ VEIKIMĄ-

» ’ • --------T" .

Genevci, ■.— Du Amerikos 
šbnatoriu Svvanson ir Tliteb- 
cok atvyko Genevon prisižiū
rėti Tautų Lygos veiikmui.

t
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drąsus:
.; Ant vie^ 
į Ariogalą tie 
du plėšiku ap 
dęlį nuo kuri 
lerių,' auks’ 
žiedą. Tai tik 
ryto. Miiici 
šaulių visą- a 
tė, bet be na 
dieną' 18 vai, apo išplėštas 
butas piljJJre to K. Bagdo- 
niškūs Čekiški į vai išnešta 
500 dolerių pi igų, 200 dol. 
akcijų ir maža ►žiiyuž 200 II 
tų. Namas bt® jižrakintas 
o visa Šeimyn^šieną plovę. 
Minimi plešilu 
tii amžiaus, t V 
kais rūbais. Gi 
mąrftęt mate jws eiiiančuis. 
KainunysteiPančio dvaro 
kumečiams bufo žadėta 200 
litų pinigais. ^Piktadarius.

ibclami užėjo 
Šuo metu,- k.a- 

Ųienas lun

. NKLAJMĖ.

. BdrZin. ~ Detroito pilie
tis,, senatorius j Couzens vy
ko automobiliuini iš Amster
damo į Berliną. Kelionėj iš
tiko didis, vėjas su lietumi ir 
tada automobilius trenkė į. 
medį. Senatorius ir žmona 
sužeisti. -

, a t , ’

nuogas vyras. Ar taip yra ir 
kitų kultūringų valstybiij 
sostinėse'? Ar čia nereikia F . .
geresnė^tym’kos-rr-priežiū’ 
ros,. i^egul tik .gerai nubau* 
džia vieną kitą ir toki reiški
niai išnyks. Gal kai kas ran
ka mostele — tai niekniekiai 
girdi. Bet kiekvienas nekul
tūringas' reiškinys, nors ir 
menkas, mus žemina svetim
taučių akyse^

Wv. ■ ■ , -

Į apie. 22 me
nas kąreivįš- 
ibiantieji šie-.

»•- s.
*» €B

V ‘ i

kumečiai heieš 
pas pik Orentą 
da buvo plėšiką,

duris į vidų, o ki
•kalioj sudraudė, kad.negra
žu į-svetimą trobų įeiti, kuo
met nieko namie nesą. Ir 
tiems drąsiems plėšikams, 
laimingai sekėsi. Žmones pa
sakoja, kad vienas iš juod- 
viejų tai žinomas plėšikas 
Karsokhs, kuris, nuo 1919 im 
pasislėpęs. > Kaž kokia- Če
kiškės miestelio žmona jį 
mačius Karaliaučiuje su ja 
jis kalbėjosi ir įdavė tėvui 
paltą parvežt. Matyt kad 
vėl parvyko į Lietuvą pasi
pelnyti, tik suvargęs, nes ba
sas keliauja.

V' —
L*i

kitasuš užpaT

NELAIMINGAS NUOTI-
: ? ? KIS., I-’

Kėdainiai. Liepos men. 
31 d. 5 vai. ryto pasikorė Kė
dainių kelio ruožo viršinin
kas inžin. Vladislauskis Pa- 
dalka. 'Priežastiš nežinoma, 
bet spėjama*,' kad dėl šeimy
ninių nesusipratimų.

REIKALINGI MOKY- 
. .k TOJAI. . ■■

Ktyiffida. . ’ lš< patikimų 
Šaltiniu tfdco sužinoti, kad

Ministęrį Pirmininką, pra1’ 
šydamas prisiųsti Klaipėdon 
3—4 lietuvių kalbos mokyto
jus, lietuvių kalbos kursams 
Klaipėdoje organizuoti. Da
bartiniu metu, vieni tokie 
kursai gyvuoja, bet'neįsten
gia tenkinti visli norinčiijjų. 
Atvykusieji mokytojai be to 
galėtų dar turėti ir privačių 
pamokų vietos teisininkams, 
pirkliams ir šiaip inteligen
tams. . Be Klaipėdos numa
tomas panašių kursų steigi* 
mas Šilutėje-ir Pageguos.

k

. PADIPĖJO TKAK& 
PORTAClJA.

Keir York..~
didžiųjų geležinkelių kompa
nijų, per liepos mėnesį buvo 
$36,148,955. O pernai per tą 
mėnesį buvo tikJ28,075,26L

■ ;,— ....A ... . - 

; ■ -PAKĖLĖ ALGAS.
-- 'Metalo darbi

ni ūkams pakelta algos po 
^valandoje. ■ >

*

• 1 . ’e

MUSŲ MAUDYKLE.

Garlaivis iš Birštono arti
nosi Kauno.. Plaukiant pro 
Šančius ir ■ Kauną iki Alek
soto tiltui, matėsi būriai 
žmonių besimaudančių vi
suose Nemuno pakraščiuose. 
Kai kur buvo nuitytis ir mo-

Įplaukos 18 torų būriai,- bet pastarosioms 
vyrai neduoda ramybės. Vie
ni atplaukia į moterų būrį, 
kiti ant krantų atsistoję vi
saip pamėgdžioja, kiti vėl 
luotais aplinkui plaukioja* 
O vis tai daugiausiai vaikai 
ar jauni vyrukai. Vienas 
luotas pravažiavo suvis aidi 
garlaivio,' kuriame stovėjo

. ..... N-h :

' (

______•_______ * • . . ' • v 
atstovas SalandraRareiškė^ 
kad šitame atsitikime Itali- z________________ -
ja savarankiai privalanti apt 
sidirbti su Graikija.

Tuo tarpu Italija pagrie
busi salą. Kortu pradėjo to
liau veikti prieš Graikiją. 
Paėmė daugiau, nors mažes
niu salų.-

DARBININKŲ REIKALAI. . ?
f . ' ■* '

i ■ .

~TTAHJ BYLAimTTĮr 
LYGOJ.

Ge’neva. — Tautų Lyga 
svarstė italo-graikų konflik
tą. Visi atstovai užjautė I- 

Tečiau visiems ne- 
kad Italija nenori 
klausime pripažinti 
autoriteto. Italijos 

‘ į .. ... L '

u

talijai, 
patiko 
šitame 
Lygos

' “ ‘L ' ___ u_
PAKELE ALGAS.

Portland. Me. — Maine 
Centrai geležinkelių kompa
nija pakėlė -shopmenams al
gas; Mokės trimis centais 
valandoj e daugiau, negu ik
šiol.

f

ĘANPAUNINKAI 
’ SUSIORGANIZAVO

dauninkai sutvėrė organika? 
ei ją' ir eina prie, sumobįlizą- 
vimo 3,000,000 raiidauniin 
tų. , Jie organizuojasi kovai 
prieš namų ‘ ^savininkus. 
Štenęsis gauti kandidatus Į 
aldermanus, prielankius’

* Į ’ ' ■ r * *

randauninktjms ir už 
balsuos.

L< «
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• TRESTAS IŠLIKĄ S
Wasliington..~~- AttoMė^ 

General Daugherty buvo už- * 
vedęs bylą prieš Reįdin^ 
kampaniją. Varėsi pr&to,’ 
kad geležinkelių Ir angįjąka- 
sykki kompanijos būtąįper- ' 
skirtos. Bet dabar tojįbyla. 
tapo panaikinta.

/

■ l\ •
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p*. '■ A^i^T.E.,KNKrA^-\

Stoyr kpaųsitivės

v' ’ t ’ *
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LAIMĖJO;

, ■

darbininkai buvo sustreįką-
vę. Jie varėsi už panaikint 
m a 50 ir 53 valandų sa vaitės.

<r' ' *r

Dabar laimėjo 44 valandų 
darbą.

a *■ e . t.

' Kybartai.. .Kybartuose įsi
steigė'. gaisrininkų kuopa 
prie miesto Valdybos. Y'rū 
tat labai. geras dalykas ir 
dauguma miesto gyventojų 
tuo patenkinti. Bet' kodėl 
toji kuopa susideda iš vienų 
žydit ir vengia pribūti kri
kščionių. Miesto lešomik jau 
įtaisyta gaisrininkams uni
forma ir mašinos. Manoma 
statyti jiems namas ir įtaisy
ti salę* Gaisrininkams ra
šomi knž kola ‘(prikazani^ 
'ja” rusų kalba ir pasėdžiai 
būna irgi rusų kalba nes žy~ 
dėl iai kitaip nemoka, i.

: . Laikąs būtų vietos gyvęiv OfĮ kompaniją ijertaininiaĮs 
tojams susiprasti ir akyliau dividendam išniokojo $31^ 
į tą dalyką žiūrėtu: . 66O5L ‘ / V-

KAKALAS
' PELNĄ.

Kete Vidutiniš
kai imant Panamoskanalo 
operavūnąs pęr menesį'jt- 
seina $600,000: O įplaukų 
būna 1,000,000. Per devynis 
operavimo metus per kanalą 
perplaukė 20,474 laivą. .

-<

KIĖKO ^ATT PKLKAK.
.5- ■ - t.- ■ -• -r.ri ■ ’

K e ir Tark; a- Btandąrd

K . 
t

Storr spaustuves -Kompąni^ą >; 
buvo pripažinusi uniją. Bei 
dabay atsisakė ją-pąįpąžigĄ : 
norėdama,panaikinti ,0*jįįfc: 
landą savaites darbą* . 
panįja u^iją buvę pyįpąŽĮ^L*: 

:si g'ėgužmūnėnespi192Įįm.į. *'
‘ Ali?-

y mKYSTS KLAK^JMAKz!- 

ĄĖhięaga. DK David i 
f Mdąyy būyu^is- MidiigįmL;

valsti j lūskole*,
^ijos' A.pasakė, i
kad ateinanti šiais p^-
zidentimųHnkimęįkaiąp^Į* 
jos didžiuoju ’ klausimu bu- 
siąs paėmimas geležinkelių į 
valdžias rankas* * ** ’»

4 
~-.Ą-- — . >.»*»t• *:'■ -4 '

'uždraudė boikotą.'’ 
TrentanPK. J. — 

torių unijos Elizahetliė ir’ 
Plainflelde norėjo įgyti UftL 
jų pripažinimą pas J. D, ’ 
LoiseauK medžio konipaiit^ 
■Jos. Unijos buVo paskelbu
sios toms kompanijoms b^i- ; 
kotą. Bet boikotas buvo už
draustas, z ’ 'Y
J ' ■* *

I ' ■ ’ 1 ■' -• ’ " “■

, ALGOSKEKILA’A 
J Albanu Y* PkgMl 
Naištijoš daybo biuro prime1. 
Šimą darbininkams ąlg:ų W 
limas Nmv1 Yorko valstijoj 
visai apsistojo, ' '

'4

-i

Rugsėjo 10,11,12,13,14 ir15 

CAMBRIDGE FIELD 
k (CAMBRIDGE SODUKY)
Kas vakaras nuo 6:30 iki 10:30 
Subatoje nuo 2 iki 11.vakare 
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Afrikoje ir VidurŽeminių 
jūrų Salose. Italijos koloni
jos Afrikoje Žymiai didesnės 
Už ‘pačią metropoliją,, bet 
kas iš to, rlmd ten nėta lie
taus, o saules'spinduliai iš
degina visokių augmenijų/ t 
>• Per ilahĮdliTkų karą Itali-r 
ja pasisavino nuo sumuštos 
Turkijos keletą graikų apgy
ventų salų. Pati Graikija 
turi tokių salų dar keletą' 
šimtų. Daugelis, jų yra la
bai svarbios • karo ir pifeky-; 
•bos reikalams, ; ;; 1. •.
■ ‘Laimingesniais istorijos 
momentais, italai užsisvajo- 
j a apie senosios Komos din: 
gūsių’ galybę.' Kai p. Musso- 
Ii n L įvedė ’ltali j on tvirtą vai-, 
džią ir griežtesnętvarką,.tai. 
italų tautinė puikybė dar la
biau1 pakilo ir dabar- jau kom 
kuruoja su lenkiškąją fana
berija

i *
>

■ f j

Graikija
nes’ju čia net 5 milionai.1 Ož-' 
ka. tai įmUlliaus iūLihtūttipH 
goj ūkio požymis.* Ir ištikro, 
Graikija savo gamtos turtais 

' nepralenkia1 Italijos? Be ‘to,- 
ji kelis kartui; mažešnėniž I- 
taiiją.*’ :
■1 ;Bet nub’ 'seniausių, laikų

k. M** - j ‘ Uv ] v*’^graikai — įtųrejo .gražijiu- 
sį progųiįry^ytf '^avo jiiri- 
nįnkvstę 'ir k(ųųeręini|is‘ gą- 
hųinus. Ir šioję: ąįjty £;rųi- 
kji pralenkiu. itąĮų^į 
siį' 40 hnlipnų g^vųturh.pre- 
kVbns laiv^mą iš 2,7000,000

mįlionais gyv. turi apie 580,- 
tonų.

liai iv kartu geri jūrininkai, 
graflsai /a '.iavMBJgį 
įamslumkurentai. ^pgtijoį 
Veimanh, 'jib buvoužkariavę 
žymių dalį , Turkijos, ko' 
jiems italui, labai pavydėjo* 
Ir dabay, /įtaikų pirklybai 
,.vt 2-X-_ 1 - -1 -i—

^Bti^rlig^^aVyidi, .-ypač 
Italijos 

pašonėje^ TfaMjį’ 'būdama 
kelis kartus galingesnė, ir 
pirmiau naudodavo savo pa
jėgą, kad sumažinus Graiki
jos politinę ar ekonominę į- 
taką,/ arba pasisąyinųs lur 
rių-nors graikų salą. Italijos 
misijos mvžudymas davė p. 
Mussolini patogiausios pro
gos- prisikabinti prie-karų 
mmrginW Graikijos.

“ • ; ■ . / t
Italijos Tfttkūlavirąai

^dideli,
* * 7 ■

Nors italų misi jusnužudy
mas yra pasibaisėtinas ir 
bmuiūiš įvykis, bet jis visai 
nė. graikų ;valįižips organu 
ziiotas, -Jokia civilizuota 
valdžia .tokios paikystės ne
darys. Juk protingam grai- 
kų pąiriptųi aišku,
kad penhįų įthGįmužudymu 
negulima ląĮiktį ltąĮijps nu
silpnėjimo. Todėl negalima 
tojė ųžmušystėje/įjatti .pu
čių Graikijos valdžių ir jai 
Statyti taįp jlažeminaiĮČiųs 
reikalavimus, kalų tdi ’dnyo 
p. Miissolini valdžia, Ncga- 
lįįpf rhlkaląntt, kad sų- 
Veyėįiėjė valstyliūjh svetimu 
valdžia “ skirtų prasikaltę- 
JjįiSs fci&hes. /KptoUyr 
muš nujionųlirų 

nūžudy- 
KūdaiR išplėsti /savu .rybas

v ■ . * ' * * *' • • •*. - i - , ‘ ■ 1

H flMth feftrtte tmdfilrnia,

•ilĘKBB I® į’jši K 4J&

KM*. LmuAMui pAfeią

^KtniMbed- vverj Tama^ Thuriday, 

■ Mtt Baturdajr by St. JoąpH’i Lctm?

« -
....  .!»»,■ 7 .■R.y.-■■< 

“Itatered aa įėcondrduM matter Seįt 
K2, 19& at thę post* offlra .Bojrtou, 
MiuM., thė Ant of M&£į &
•Ącceptane* for MaUlng*t apecto pitfe 
M postąge provlded for ln Section 1103. 
Act of Očt. A W7« authorised cn July 
U 1018.” ,

SiibsoH|»<ĮęK Rotį/in, .

JFprslfn countrJes yearly ...5..'.|KB0

RMKP-1TALŲ
HNHKUS'

TMaginc konflikto f ’;
7* priežastis,

Dblitiiiiš hahditižiūaš Bal ‘
kanuose priprastas«dalykas ? 
Be |aiaMi |vyjdfeį9|4h^ ■ 
gerž aisimename^minišferivi1 

■ t,i * ? • ■. * į *,
žudynes, nesenai ąvykušias 
•Sofijoje ir Atėnuose’/Rimti 
kesiū ' žudymai \ ten 1 daliai- 
“m®oj£V : -Bet tan kas at- 

-sitikb“ Šioinia-dieūomis^giah 
kų-ąlbąnų ^pasieny, ■ i negali
ma vadinti ’šmulMu^įvylįbf. •

P *7 --■* - • .. .... n -:?t i
I» visų gal Jūtnų valstybių 

ma^aųšlą yra Albanija. ; Ji 
turiižemės du kavtu < mazianį 
■neg< dabaidĮnėJjietuvą, įpes 
tik |į.įūįdtąpčių ketyįdt^įy 

w y-
ra

gubeįįjjojev- arba- Latvijos 
respublikoje? to; Alba- 
ųijoš ūiepąs yjsnoiųef Kaųdo 
siaurinti savo naudai dides
nieji įjos, kaimyiidi grai
kai ii* serbai. Kad karo iš- 
mgufe,’ graikų-albanų šie- . ..
pas nūštatinėjo mišri/A^n^ V 
tautiufe komisija^ 
Jįirbo|ir penki itil^hū'.^“’ 
nerohi Tellini priešaky. Al
baniją italams visai nepiįva- 

“jinga,* tad šie ir .sienų klau
sime buvo palankesni alba
nams? o ne graĮkarūs. At^į? 
rado ? keletas / pakvaitųsių 
graikų nacionalistų,, kurie ir 
nužudė italų misiją. Gal-po
litiškiems banditams išrodė, 
kad jie tuomi tarnauja savo 

•tėvynei, bet ištikiu jų šis nu-, 
žudymas atnešė Graikijai, 
mbuskaitomų nelaimių.

* . - •
- Italijos puikybe.

’? Italai save protiniais u4 ar- 
tistiuiais gabumais pralen
kia’ visas pasaulio tautas,, 
Galvojimo miklutnu/ir lute- 
Hgėncijoūplatdmn, nei fran- 
euzai negąlį jįtalų pr^nkti 
Gavo gajpmtf-iįalų4^įiaga’r 
K būt lygmato^ 
jį žydams ųėš kąameū iW 
lams priauga iki
600,000 žmonių, jįd/Italijos 

, sSamo nedidelė ir neturtingą. 
Spmeriinių anglių ji beveik 
neturį; o geležies ten - Jabąi 
mažą/, Tautinei ekspątfsi jąl 
ifehį!:feiūa vehc ifi^čturi'3ą^ 
?rb š?žly vietos. DaugTfa^i 
migruoja į’svetimas šalysjy- 
pač > suvar^ųyzdiiSih^ 
kų Iiįoįno, Gi pastaraisiais 
laikam Italija bando visais

i

• v

/* ■<

s ; t ■
»•

ithiaiHg<r‘ įiūtfyidi :

- tai ožkų žeidė,

■ i

. /V . DARBI\’TNKAS

\motbruKvbniOKtiS ,

Moterų organizacijų ne
kurtos vadovės nesiliauja 
reikalavusios, kad moterims 
butų pripažintos visiškai ly
gios teisės partijų adminis
tracijose ir valdžioje. Par
tijų administracijoms jau 
nusibodo tų reikalavimų 
klausyti. Vieni Vyrų tat ima 
garsiai- kalbėti, kad jam lai
kas būtų tos teises pripažin
ti, kiti iie. ’ 7

Ir pačių moterų nuomoi 
nes ne yienos, Nekurtos jų 
galvoja šiaip; Norint daly
kus geraLtvarkyti ir pasek
mingai vykinti, reikia juos 
gerai pažintu -Gi-motorų^ 
girdi, yra daug, kurios iš-

kartusperMįdytos* v , jos uitoresais, tai reikia mą- 
■ Korfu salos apšaudymas pyti kad Ma"italams mažiau 

ir užemĮmąs liks juodu tašku pasiseks, negu su Biiune ar- 
Italijos istorijoje. x, ,Negin- L 
kluoto miesto bombardavi
mas |r, užmušimas 20 pakal
tų našlaičių prilygsta barba- 
■TOgietas vokiečių ’ “velija-

ba lenkams su Vilhiuih,

Ar galt 'kilti Jiarttf?

Jei konflikte palikti
. , , .,nūs ' graikus su italais, .

tems" JAietnvoje, numatyti kuomi
Fnmcjj'oj ir kitur. .Pasaulisltas įęitičas'baigsis. ' 
labai gerbia ir myli latinų !
dukters garbingus kultfii’os t Italiją -.turi40,000,000 
žygius,/vienok negalima to- 0 Graikija tik ^^0,-
leruoti p. Alųssolini valdžios tkld, ^Svarbiausieji mūšiai į“ 
nepamatuotų ' išsišokimų Vyktų jūrose.. Bet ir Čia Ita-
priėš, silpnesnę Graikijį Hjoskaro laivynas tris W 

Kad ir garbingos valstybės 
skriauda daroma, vis tiek n^ 
pavyks apvilkti dorybės’ rū
bais nei patnjotizmu patei-

> ’ 1 * t

sinti
i

i 5

viek 
tat

f

SuUfo, Mugsijo Ž l^š.
-- tu..■ t, ■ ,.«....

, s . : - .. J
J .

Byla Tautų S(/jungo j e...;

j, Nebegalėdami'spėka paši-' 
priešinti priešltalijos ągres- 
sy’vį žygį/ graikai padavė 
bylų Tautų Sąjungai. Itali
jai tas, 'žinoma, labai nepa- 
tinka.; P. Mussolini nfet gi*ų- 
šina Iš Sąjungos pasitraukti, 
jeigu ši imsis’bylų spręsti be 
Italijos pritarimo. . 7

♦ Mums labai įdomu bus pa
tirti,••• kaip-gf šiuom atveju 
pasielgs Tautų Sąjunga. 
Digšiol ji. labiau pataikavo 
galingiesiems,. lankiai nn- 
.slįrįausdamu- silpnųjų, tautų 
re/ikaius. Daihar į jos.rankas 
vęi pateko rusus, kut galim. 
:gą. Valstybė • aiškiai laužo 
tarptautinę teisę iir 1 stato 
silpnesniam savo; kaimynui 
neišpildomus reikalavimus.' 
JeiĮ Tautų Sąjunga ir Ma pa7 
į|^dytų 1 galingų jų užtarėja,; 
tai visa eile mažesniųjų VnJsV. 
tybių iš. jos išstotų jr pačiai 
Sąjungai prisiartintų negar
bingas galas. Kadangi šiuom 
kkiįtu Anglijus ir Kranc-įjos 
'interesai nesupuola su Jtali- 
■ t ’•

tils didesnis ųž graikų? Grai
kija tuoj būtų sumušta ir 
netektų daugelio brangių jai 
salų, Italija, karau stotų su 
Aidel^dziaugsmm^i/jiim- 
inano,; jog graikų pusę palai
kys Jugoslavija, kuri .ir-gi kalbingai kritikuoja ir par
tini nemaloųių reikalų su I- tijas ir valdžios darbus, .bet 
talija dėl Jiume ir Adrijos pačfos politikos dalykų toji 
salų. \ Gal 1 būt, ii‘ Angliją gražu pilnai nesupranta ir į 
prieš Italiją paąistaty tų, nes] ‘ 1 ' " ‘ ’
jai nepatinka italų svajone;, 
kada nors valdyti Vidur že
minės jūras, atsiimti iš ang
lu Malta.; Gi italams sunku

r *■ • , *

iŠ kur. laukti kokios-nors pa- 
ramoSė Vengrams būtų išro-, 
kavimo itąlus prieš jugosla-Įtų sričių, kurios šiandien y- 
vus palaikyti,: bet vengrųiš- vien vyrų žinioje, o tuoi 
stojimas, tuoj uždegtų ,visą met savaime turės ateiti ir 
vidiirinę.'Ėuropą zikąrę atsi-jygybė. 1 - . \ .
durtų . čekęsjpyakija, irJRu^„.. ,L
mupija., Atiimš rodos, -kad 
tokiose apyštovosė' net -p. 
Mdsspiini, neišdrįs karelo pa
kelta. Jis palengvei įsitikins,- 
kącĮ. su fašistais; galima .tik 
Ropių' užimti, o į ' Atėnus' 
truputį llg-ir/persunkus kė- 
lia$(. Žinoma, iis .dar paspur- 
4jes? pagėstikuUubs, bet kai- 
bąmošįpsį energijos gerą 'sai- 
kij/išaikvojęs1 Turės dievo
baimingai prisipažinti: .nors 
akis mato,, bet dautvsaie- 
įkanda.. .»■ „ . , -•

namų ūprū^ijia įeip šviesa/ 
/vietoje* zyaįiųį. aię ^ųįsįiU^ 
nių. lampų. Nckurie kliubai 
UŽ^itoe išdirbyšte ^^iėįį* 
nių drabužių, ^kuriais Man* 
dojasi prie darbų fermose ir 
daržuose. Tai lengvina mo
terims, liuosiiojant jas nuo 
skalbimo. ,Atsirado nekurie 
hį kliubų, kurie kalniuose p 
taisė f ontaunas sir nuolat bė
gančiu tyru vandeniu, parū
pino sales šusiriiikti, kruta- 
mųjų paveikslų masinas 
šviesti kaimiečius-fąiineriuSj 
žaislų vietas vaikams su įvai
riausiomis prfetaišOmis, mo? 
kyklas virimo ir ruošos pa
augusioms mergaitėms, ypač 
iš šeimynų, netekusių moti- 
nosį“" - ----- —------ -—

Ar gali būti geresne moto
ru politika už šiai •1 • *

■  ■ -. t /. -ą....
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JJU IŠĖJO Iš SPAUDOS
JONO TARVIDO 

nauja knyga 

‘TBUMPISKJITYMĖIIAI"
I r . I

Joje telpa daugiau kaip šim
tai trumpų pasakaičių, 150 
pusi. Kaina 45c. Tuoj rei
kalauk!

- “<PAKMNINKAB“ - -
; Boradway,

So. Boston, Mass
'r

jų pasiuvusios padarytų 
daug trukšino, o mažai ar-j 
ba j okių naudingų vaisių. 1

Šių pastarųjų nuomonė yL 
ra siekti prie lygybės ne 
šauksmais ir ^reikalavimais, 
bet studijavimu ir pažinimu

r-Tra dąįveikliųmotorų i<- 
šis; kurios apie1 politiką įhh- 
žai kalba it'rodosi neperdau- 
giausią iiiterėsudjasi; bet la
bai įddūg naudingi ddrbų at
lieka palengvinti visuomehes 
vargūs. Šia ypatybe ypač pa
sižymi' vokietes moteryš.

Štai’ Wisc6nsin0 valstybė-1 
j e sušiorgaiŪžūVo' jau apie 
64 moterų kliubai. Jų tiks
las palengvinti sunkų namų 
darbą. Į daugelį tat namų, 
į kuriuos nebuvo pravestas' 
vanduo, pravedė, daugybę

■ l ■ 
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įvartan. Pajojęs apie porą maiĮįų, jis pątėmijo lūs už miežio įgrūdu ir ištikrd mes taip Unkšta
me’ Stoti jūsų pųsėii, kacL jei jos; paveikslai • pa
rodytų ją žvaira, .tai kad tamstai intikti mes jos 
nąudai pasakysimo viską, ko tik norėsL “

“Ką jūs inekšai?“ suriko Don Kichotas, 
“ Ji nei žvaira, nei kuprota. Ji tiesi, kaip nen
drė* Bet savo kailiu atsakysite uz tokį baisų, 
šventvagišką skaisčios pąnelės įžeidimą F? Tą 
taręs, ir nusistatęs jė’tį jis pasilehlo link vertelę , 
gos, kurs kalbėjo, su tokia panieka ir piktumu, 
kad jei bebėgdamas Roziųantas nebūtų suklupęs 
ir parvirtos, tai neatsargiam vertelgai būt buvę 
visai blogai. •Roziųantas parpuolė įr ponas 
vaidaliavtm mėgindamas atsikelti, bet veltui- 
Mat perdaug j>huvo apsunliinę jotis, .skydas, 
pentimū. Btengdamosi atsikelti jis ėiiie šaukti : 

“Nebėgkite jūs niekadejai, palaukite jūš 
vergų vaikai? nes aš eia tysoju ne per savo įie- ’ 
galę, bet pei* mano -arklio kaltę?*1 * |

Vienas mulhniikas,1 nevisai gero pasielgi* 
n pono įsainzią kal- 

neišsilaikė nedąvęs atsakymo ypit į jo šou-

rašykite tupjaui
* * * I .

. 1 ‘ |.‘ ?. ’ r ■ “i ’
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būrį žmonių,. kurie kaip paskui' pasirodė, buvo 
tai vertelgos iš Toledo, kurie keliavo pirkti šilko 

. į Milicijų, .Jų buvo šeši. Jįe buvo su stogeliais 
ir juos lydėjo keturi raiti tarnai ir trys muįinin- 
kai. Kaip tik Don Kichotas juos pamatė, tai 
jam tuoj pasirodė,. kad Čia turi būti kokia, nors 
nauja avantiūra. Mėgdžiodamas, Įdek galėda
mas tą, ką jis knygose skaitė ir įsivaizdindamas, 
kad čia jam tyčia pasitaiko nuveikti didelį dar- 
bą, jis iškilnhngarir drąsiai atsistojo kilpose, 
išsitiesę it baslį nurijęs, nusitvėrė jėtį, uždengę 
■krūtinę skydu ir sustojęs viduryje vieškelio, lau
kė prisiartinant tų, kiniuos jis įsivaizdino kar-. 
žygiais-klajūuąis. Kai jie buvo taip arti, kad 
juos gerai buvo galima matyti xr girdėti didžiu » - * ' ' t *.
balsu, išdidžiu tonu j is sušuko f

- “Sustokite! Te nci vienas nesitiki prack 
ti, kurs nepripažįs, kad visame pasaulyje nėra 
gražesnės panos, kaip .. La Maneos karalaitė. 

Vertelgos, iš
girdę griausmingus žodžius sustojo, taipogi po* 
vėjo įsižiūrėti į tų baidyklę, kuri tuos žodžius iš
tarė. Visi' suprato, kad čia pamišėlio esama. 
Bet jie buvo pągatuvi palmdcti Iv dažihoti, kok 
kro čia pripažinimo rėikąlątijmua. Taigi viehaų 
jų, 'kurs buvo Luputį:juokdarys, bet šiap, jau 
mandagus, pasakojam,/ ■ //

v “Pone karžygį, ;mes nežhimne, kas ta gerą, 
panelę yra, kurių Tamsta mini, ^Darodykie jų. 
imuns/ir jei ji ištiEro graži, kūip tamsta tvirti
ni, tai mos iš visos širdies bąspyrimoBi pripažhn 
šhne.tą, im retkiduujimmnmsm“ • ‘ \ -

A *-Jėiąš ją juins parodyčįąū,“ tarė Don Ki* 
(botas, j ‘ tai kaine būtų pripažinimp tokios aiš
kios tylybės nuopelnas ? /Būtinai reikia,' kad 
jos ngmątę intikūtumety pripažmtumot, tvirtin’ 
tūmėtn in’isiektumėt ir to laik^’tumMčsK Jei ne, 
taįųiš jiis visus šauksiu kovon?’

do vadžiąs, duodąuma pąsįrihktr keliąarkliui, ? “ Pone karžygį,“, tarė vertelga, ^parūdyk 
?s arčiausia yvde mųmHmrs jos paveiksią, nors tūr būtų.nedidi'^*

». * 
'(Tęsinys)

z •- • ‘ 
nūs, Pareikalavo, kad sodietis čia pat užmokė
tų, jei neT tai bus jam galas, t

“Čia biaurus šposas dedasi, pone karžygi,” 
sušuko nusigandęs sodietis, “až pinigų neturiu 

su savimi; bet tegu Andrius eina su manim namo 
ir aš užmokėsiu j am visus auksinus, viena po ki
tam, ir dar su magaryčiomis?’ i

*■ \ ■ *

. “Kai dėl magaryčių, tai aš nepaisku,n ša
kį5 Don Kichotas. “Tik atmokėk-jam prigulih- 
eųis auksinus ir M bustu patenkintas. Žiūrėk, 
kad tą ‘išpildytum, jei .ne,' tai ta pat prisiega aš 
prisiekiu sugrįžti ir nubausti tave. Ar tu ži- 
Aiaį kas įš esu t A5 esu 'garbingas. La Mante' sl«lis<Wi 'Mosos Uuleinėja.!’ ’ 
Don Kichotas, atitaisyto jas neteisybių į-r skriam 
dų. Dabar sudiev ir neužmiršk to, ką žadėjai ir 
prisiekei. Jei neišpildysi, tai nubausiu, kaip 
pirpnau sakiau, Aš tave rasiu, norsdu mokėtu- 
mei slapstytis, kaip žaltys?’ . ;

7 Tą pasakęs, * Don Kicliotaš bakstelėjo pem 
linkįs Kosinantui į .šonusir gvejit išnyko. 

> '/ Tokių tai būdu mūsų garsusis Don' Kichotas 
aptaise skriaudų. ’ Džiūgaudamas teina /lamin
ga ir garbinga pradžia savo karžygystčs, juTleu 
Josi ant.ūaVo gimtmokaimelio,. jausdamas savo 
širdyje piltių pasitenkinimų.“ '

/T,vijojo jis kryžkelį, nuo kur galima leistis 
į keturias puses. Kaip tik jis tų kryžkelį pama
te, tai tuoj jam pbiminč, kad karžygiai-klajū
nai tokiame, atsitikime vis sustodavo pagalvoti, 
kurtink joti. Tad. sekdamas jų pavyzdį jfoip- 
stojo valiiądžinkuu.' Rhūtm palaistęs,' jis pairk

. .... . .
kuris, pasuko i a n kėliau, kur

t

)

X

r

mo, išgirdęs t^kią tyso jaučio ponų išdidžią kai- 
bą< neišsilaikė nedąvęs atsakymo ypit į jo šou- 
kaulius. P?iskui jhieme jėeio gsūą, nes jėtis bu* 
voMilakstęs į šmotus? ir pradėjofkultt į^ni.Ki- 
djioto šonkiųtlms, kaip kviečius^ ,

. ' Nežiūrint į šariniskiekvieiias ypas atliko sa* 
ym Jo ponai šaukė Kautis, nemušti, bet taa ne
paisė ir liovėsi tik luomet kai mlięjo savų pyk-

. Pagalios veyhdgos šti j$iW palydovais tęsė . 
sąVo kelionę, turūdmni gausios medžiagos pašne
kesiui apie nabagą ąpiplhtnitą Jmbžygk /fatfs’pa* 
matęs apleistu, mėgino keltis. Jei jis negalėjo 
atsikelti, kūmnet buvo sveika^ ir drūtas* tai * 
idiip. jis.galėjo atsikelti taip ištvatytas ir apkalę / 
tas Į TBėt ramino ąnve tuo; kiųl karžygiamš-kla- >• 
jūnams nelaimes ireįšvongtimr;^ Visą kaltę W. 
verte 'ant arklių? VięnųK atsikelti jis mgalv? 
jo* nies visas jo kūnas buvoskūUdiilių akiiiulu*

■ > . , • .'t . ■
- *• •■■' ' •„ •- ' ■ ' >. . '
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» Šiandien ’ Rusijos ' politi
niais ir ekonominiais klausi-

I ’ 1 ’

Į mais iižintėresubtas visas
- pasaulis, Lankosi Maskvo

je Amerikos senatoriai,
' prancūzą misijos viena po 
kitos vyksta į Rusiją, Japo+ 
ūai bandė tiesioginiai pada
lyti sutartį su bolševikais, 

» bet viskas nueina veltui ii* 
Rytu Europos mazgas lieka 
,neatmegstas. Dr. K. Pakš- ]<{XC[ poros metą visa eile 
tas 6' rugpj. š* m. skaitė.respubliką išdygs ant supu- 

vusio Rusijos lavono? Re vį- 
sai teisingą nuomonę. prele
gentas .pareiškė, išsitarda
mas : “ar Rusija bus monar- 
•kija ar respublika./ Jeigu 
šiandien Rusija, susilaukti] 
•demokratinio • obalsio,.' kad 
galimą Jdekvienai tautai sa
votiškai gyventi ir tvarky
tis, arba kad kiek susilpnė.- 
tą. bolševiką /teroras, tad 
tuoj Rusijos vąrdo neliktu. 
Apie Rusijos monarkiją bent 
tuo tarpu' nereikalinga ir atsakė kiek rimčiau, ne-vien 

tik aklai tvirtindamas, kaip 
padarė su pirma klausimo 
dalimi, bet . motyyuodąpaas 
jioįitįpęmįsj.t. kult^jnėiptyty 
ekonominėmis įk^mbinacij q- 
inisi. Nežinau delko- Dr. K.1 
Pąkštaš ĮĮąltijos valstybią 
atsparumą prieš] Rusiją re? 
mik kuęne vįęii ; skirtumą 
kultūros laipsnio tarp Balti
jos krąŠjtą ir Rusijos. rJuk 
gi užtenka atsiminti, kad. 
nors skirtumas yra didelis, 
kultūros atžvilgiu tarp.Bal
ti jos kraštą ir rusą, tautos, 
vienok pastaroji, per keletą 
šimtmečiu, valdė Baltijos

D ARB ĮKINKĄS

si Rusija, ar ji bus inonar- 
ki ja ar respublika, vėl pra
dės Ivano Kalitos ir Petro. 
Didžiojo. politiką.” Julę .gi

•. _ jį . i« 7 .Lr 1 1 — * -

kokia bus Rusijos
ola ir gludi pati klausimo e- 
sencija, kokia bus Rusijos 
ateitis ? Kas gal pranašauti, 
kad po bolševizmo Rusija 
bus soti ir ves agresyvi po
litiką prieš Baltijos valsty
bes. Ar sapnavosi kam. nors 
jirieš 1917 iii. revoliuciją,

Aas 6 rugpj. š. m. skaitė,
4 Clark/o universitete, -protek

ciją apie politinę Baltijos 
valstybią padėtį sąryšyje su 

’ Rusi jos. įsigalėjimu ir iš to 
kįlančiu pavojum minėtoms 

/ valstybėms. Prelegentas nu- 
/ siskundžia kad ;“WoTcester 
' ( Daily” neteisingai komenta- 
,i vęs jo kalbos turinį; Aš ,tii- 
•■. riu prisipažinti, kad perskai

tęs Dr. K. Pakšto straipsni 
. “Lietuva Clark’o Univėrsir 

tėte”. “Darb.” No.* 98 ir gi 
■ klaidingai tųr būt supratau 
straipsnio turinį,; štai pa* 
duodu savo abejojimus.. Dr.

; Eį. Pakštas į pirmą dalį pa- 
[ klapsimo prof, Ridgley

likonts pavojaus* iš Rusijos 
puses ir kiek jos yra prisi
rengusios tą pavoją atrem
ti” -beveik visai nedavė atsa- į l ‘ ’
kymo, pasitenkindamas ar
gumentacija a priori, kad 

f i Rusijai Baltijos kraštai esą 
'{ reikalingi ir paskiau tik pri- 
t' duria4 ‘ Kaip tik Rusija įšgy-.

vens savo bolševizmą,’'tai ji 
vėl pradės atsigauti ir prasi
gyventi. Soti ir sustiprėju-

.! SKYRIUS V.
T* ■ . • *

Kur toliau apsakoma karžygio nepasisekimai. 
?• Nors pilnas sopuliu, vienok, kaip tik įsten: 

pasijudinti, tai tuoj griebėsi Don Kichotas 
vaizdu, kurie turėjo jam priminti kurį, nors į- 
vykį iš knygą. Jo susimaišęs protas tuoj jam 
priminė apie Vąldoviną ir Mantuos Marki1 
zą,- kuomet Carlato paliko juosius sužeistus ant 
kalno. Apie tą pasaką žino vaikai, žino jauni- 

. mas, atkartoja ir net kaikurie senesnieji. Te
čiau, kai dėl’tikrumo, tai tiek, tas tikra, kiek 
Mahometo stebuklai. Gi Don Kichotui anasai s ik

. pasakojimas kaip sykis tiko jo reikalui. To- 
- dėl jis ėmė ant žemės vartaliotis ir tyliu balsu 

niūniuoti tą, ką neva anie sužeištiejo karžygiai 
ant kalno niūniavo:

' Ak, mano mieliausi, 
Kurgi pasidėjai? ‘ . 
Gal tu skurdaus balso ■ ••• . 
Širdies negirdėjai? '

. Aš be tavęs, poni, 
It lendre- linguoju. 
Dienomis mintiju,- 
Naktimis sapnuoju.

. Jausmai man atbuko, / 
Rasoja blakstienos,.

_• pasaulis toks šaltas, 
Kuomet esu vienas.♦

Turtai ii* gražybė, 
" Man nieks nebmiela. ' 

' Rrie tavęs, mieliausia, 
* Tik veržiasi siela; ,

l
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mene nei '•kiek įiepasidaA’tir 
pažangesne, ,iš tu kasdieni- 
nhj pamoku nepadaryti], 
rimtos išvados politikoje Ir 
ekonomijoje it* kad šiandien 
vargu surasime užtektinai 
tarpe rustj inteligentijos as
menų, kurie sugebėtu Rusi
jos politiką nukreipti į vė
žės Jono ICalitos arba Petro 
Didžiojo.. trumpai kalbant, 
negalima tikėtis pavojaus iŠ 
Rusijos puses ir’ tą pavoju . 
dabai* konstatuoti kaipo įvy
kusi f^ktą, kol neturėsime] 
užtektinai įrodymu, kad Ru
siją jau sustiprėjo, kad ji 
veda intensyviai imperialis- 
tij užgrobikit politiką.’. Des
truktyvus bolševiku .darbas 
gal ilgainiui pakirsti rttsu 
tautos_ šaknį: bolševikams
žlugus, Rusija gali atsidur
ti tokioje- padėtyje, kaip 
Austrija. ■ ■ ■ ■ .

Taigi šiandien tvirtinti? 
kad kas bus, kas nebus Ru
sija nepražus, tąip kalbėti 
galima til< apie žemaičius,, 
bet toksai pasakymas visai 
netinka Rusijai^ ’ ’ r"

f ,

Į antra • klausimo dali fe . V
prof. Rigicy. D-r. K. Pakštas

kalbėti, lies bolševikai pasė-
. ; i ' *t J V ' i k 5.

jo Rusijoje gan plačiai so-; 
cializmo sėklą. Jeigu buvo 
kam laimėta pasitrankyti po 
Rusijos kampelius prieš re
voliuciją ir ' paskutiniuose 
laikuose, tas galėjo patęmy- 
ti didelę rusu taiitos permai
ną politiniuose klausimuose. 
Kadetą obalsis: “cielaja he- 
podielimaja'; * Russija’ ’ : nė; 
įstengė įkvėpti rusą visuo
menės prieš ^bolševiką rėži
mą laike vidujinio! ; karo. 
Antra vertus, po tiek audrą 
ir.maištą ir jiems dar galo* 
nesimato, kad rusą visuo-
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Taip. jią niūniavo savo rornansą ild priėjo 
prie šodžią; “ O Šviesiausias Mantuos Markizę, 
tu mano dėde ir viešpats 1”. Kaip sykis- tuo tar- 

1 pu ejp pro jį jo sodžiaus ūldninkas, artimas 
/kaimynu jisai vežė kviečią į malūną; Šodie- 

* tiš, pamatęs tysantį ant žen|ės.imogą* paklau
sė, kas jis yra ty kode! jis aimanuoja. Don Ki
chotui čia puolė mintis galvon, kad prabilo į jį 
Mantuos Markiais, jo dėde. Tai nieko jam nę^ 
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kraštus.: Kebus skaitoma ste
buklu, jeigu .ir vėl Rusija 
pasiimtu tuos kraštus sau 
valdyti. ' Tiesa, tie, kraštai 
gal nepasiduoti, ištautinti, 
turėdami aukšta kultūra, bot 
politiniai gal jie prigulėti 
vienai ar kitai iš didžiųjų 
Valstybių/ Reikia atsiminti, 
kad politinis tautos stovįs y- 
ra svarbesnis negu kultūri
nis*, kitaip’ sakant,'tauta ne
turėdama' politiriės .laisvės 
negali ir kultūriniai’ tinka
mai išsivystyti, Jeigu Lietu
vai nebūtu susijungusi su len
kais ir tuo būdu nebūtą pra

žudžiusi savo'politinės savis- 
toVybės i ir laisvės, nebūtą 
Lietuvąš bajorai ištautėję, 
nebūtu Lietuva 'visus šimt
mečius Viirgūsi ir'tamsybės 
'verpetuose, paskendusi, ne
būtu šimtai, ir ‘ tūkstančiai 
Lietuvos inteligentu išsiblaš
kę po visūs Būsi jūs' kampus' 
ir ten tarnavę svetimai kul
tūrą!. Skirtumas kultūros 
laipsnio dar tuo pačiu neiš- 
riša tautinią ir politiniu 
klausiniu, štai kitas pavyz
di S- Petrapilio'lietuviu sei
me 1917 m. dauguma atsto
vą pareiškė- nbhą prisidėti' 

• vėl prie Rusijob;1 kad Lietu
vos’ išganymą ‘matė susi jum 
gimė su rusu tauta- - " 1 

i* Kjtąip sakant, dąbartiniu 
Mįu Baltijos valstybėniš 
negresia ištautėpinio joovojus 
iŠ Rusijos .pusės? bet ‘kūb- 
indt kiltu pavojūs'politinis,

‘ * « * i * > t "
■grįšiantis kariška jėgą, pa
glemžti tas valstybes, tad. 
kūllūrą sidrtumas .nustoja1 
veikęs, tad viešpitąuja ka- 

Tiška jėga, .ir. kįtoą įvairios 
kombinacijos., Tad.Dr,K. 
Pakšto politinės s kombinaci
jos Baltijos valstybių tinka
mai išdėstytos ir koordinuo-

tos pavydale įvairią sąjungą 
ir federaciją. ;

Besvarstant* autoj dalį pir
mo klausinio, Dr, Pakštas 
prisimena ii4 apie j- Ukrainą, 
būk šiandien Ukraina nesan
ti laisva vien dėlto, kad ji 
neturinti gana “aukštojo 
mokslo vadą tvarkytoju.” 
Būtą žingeidu Sužinoti, ar 
RictUVa'dŪūgiaU turėjo aukš
to mokslo vadą, kltda prade- 
ją tvarkyti ir statyti iiepiT 
klausomos valstybės* pama
tus? Čia kilsta , mali gan 
svarbios abejones* Maii ro
dos, kad Ukraina daugiau 
turėjo, progos apsišviesti,
negu Lietuva, kad Kijevo ir 
Lvovo universitetai tuksian
čius studentą jau buvo fštei- 
dęjirasaulį/_kol-LietiiV0S-po- 
Įcaro vos išdygo.. Jeigų Uk
raina šiandien, ne laisva, tad 
nevien jai intelektualią spė
ką trūko, bet m -politines 
priežastys turėjo dar didės-’. 
nę; persvarą Ukrainos likt
ine. Juk ir Vokietija karą 
pralošė, bet jai intelektualią 
spėką nestigo.

Štai trumpa Ukrainos pas-! 
kutinią laiką, istorija. - La-: 
rui nugriuvus, Kijeve susi-! 
tvėrė ukrainiečiu radai, arba 
taryba, kuri vedė visai- ats
kirą politiką- nuo Kerenskio 
valdžios. Šita rada į viešai 
boikotavo Rusijos steigiamo^ 
jo seimo /(hčreditelndje sob: 
ranije)' rinkimus. Pabaiga* 
je 1917 m; bolševikaii nuveik 
te Kerenskio valdžią,! <ol įsą 
vokiečiais tuoj padarė sutar
tį atiduodami Ukrainą , vo
kiečiams duohos pasiūbaga- 
vimui. Vokiečiai 'išvaikę 
radą, vieton jos pastatė sa
vo -žmogąc*^- Skoropadskį, 
katras rūpinosi, išimtinai vo1- 
kiečią reikalais, kad, kuo-

y-m11
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daugiausiai duonos ejcspor-li 
tuoti"iš Ukrainos į Vokieti
ją. Pasitraukusivokiečiąms, 
Ukraina atsidūrė dar blogės-! 
nėję padėtyje: iš*vakarą ver
žėsi „Halero pulkai, iš rytii- 
šiaurės .—t bolševilcąigaujos, 
nuo Juodą ją jūrą Benikinas 
vis pirmyn, žygiavo. Po De- 
nikinO atsirado Vrangelįs,! 
naminis kalias tęSėsi iki ru
dens 1920 metą, kada Ukrai
na tapo padalytaftarp įbolše- 
viką -ir - lenką. • i .Kaip! vieni 
taip ir kiti visus Ukrainos! 
inteligentus, kuosmaykiaūr 
šiai persekioja arba Ręšįok 
žudo. Galima [tik vięną pa- 
temyli, kad Ukrainos inte? 
igentai ir liaudis neturėjo 

rimtai pribrendusios separa- 
j :izmo Riejos,__3C& ule ja Ulty
raino je būvio pražydusį Į feęt 
neprinokusi.> Ukrainos ldaup 
simaš yra tampriai surištai 
su visos' Rusijos padėjimu. 
Tad Rytą Europos problema 
gludi tąm^, kad; reikia iš-

i
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eįs is.tcr kdtippft*^ ’ j
soips* ątsisltyru^oms; f
bėnį^afojus,’ žar Rar/paČttflėr'^** ■ 
Rąsijbs5 padėtis yra ^r6įįę/į^ 
maštinga, kad į rusą Jautrffc* Z: 
pijėš akis stovi visa eilė pį/***^ 
lithjią eksperimentą? Baig
damas štraipsnį atkartoji/**’* 
•pamatinę ją minty. * Dxl K / 
Pakšto buvo pareikšta, kad y 
Rusija,kokią ten valdžia ne™#* 
.būtUfi eis-stipryn ir su eav<r 
milžiniška- “lapa” griebi 
yięnapĮų jutąąi, ^rečiam už a**“ ‘ 
pykaklė^ įr mirtinai smaugs. 
AŠ išgavo pusės norėjau paC*. 
tėmyti, kadipirm negu kal*ytUl 
beti apie pavoją Baltijos vai- 
stybėmš iš, Biisįjos pusės^z^ * 
kad'šido'laiku pačiai‘Rusi-’-4- /* 
3ąig!‘ęsiapavojus.subire.ti,T__,- 
kad jos teritoriįoįą ‘yr^sOim J' 
nėtinai piibrentmsią tautąH • 
savistęyiskai’: įgyventi, tad 

pirma reikia konstatuoti pa
voją, paskiau jo Saugotis. . .

■ Vaivoras.
1 * *

Maros
h 4 f * , • f.

Indomiausias iy . svarbiau.
sias lietuviams Šią-dieną įvy- ( 
ciyyra Klaipėdąs Krašto su- <
srpngimas su Lietuva., Da- j 
bar yįsi norėto, pamatytį;! 
kaip išrodo Klaipėdos mies< j 
tas;. Kaip sykis “liarbinin-‘ 
ias’y iunyKlaipedos"miesto < 
Albumą. ’ Škiibihkites i§ši-’ j 
tašyti/ Kaina 50c. ■ J •' ’ < 

Nedaug f feturime. > 1 >><
i /^DARBININKAS” < j 
366 Bywayį S. Boston, Mass; !

BIZNIERIAI, GARSIHKITtS
"DARBININKE"
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' .11?. MANOTE ATSIIMTI GIMI- B 
“ ' ■*’ NES. į AMERIKĄ! | J

2029Lietuviai atvažiuos į čia $0
i / 1 1 metą. '' H 
i r "Leisk musų, raštine^ Kaune pa-' i Į 
gelbėti iusų giminėms Išgauti pas- įj

i pertus ir vizas ir tinkamai juos J 
Į prirengti į kelionę, ji
Į « Nereikia laukti dėl vietos, , tu- j 
i rln,tiems Cunard linijos laivnkor-- 
[ tos. ' Cunard laivas išplaukia Iš; 
Į Europos kas kelinta dieną. Cunard* j 
i laivakortės yra ^eros kelionei,ant i 
Į AftUITANIA, BERENGARIA ii?/ 
I MAŲIPSTANIA, greičiausia jūsų j 
I kelionė tarp Lietuvos ir Amerikos., i

j Hį1 
vl< 
nėję.

ICUNARD LINE, i 
•126 Statė St., 
(Boston,'Mass. '

‘ Dėl smulkesnių' informacijų, j 
malonėkite susižinoti su musų,] 
vietiniu agentui larlja/niusų rąšti- i _ 4 |._ ‘ ' *I“ • ' N|

'X
* /

>

I'

»’

•<
‘4

A# 

a
f

<4

♦ »

r i

t •

*

X

y'

atsakydamas, niūniavo toliau, savo, romansą, iš- 
eiliuodamas savo * nelaimes, apie karaliaus sū
naus šarvus, taip kaip romanse* išdėstyta’. So
dietis labai nustebo jo klejojaučia kalba. Ir pa
kėlęs aplamdytą kaukę, jis apšluostė jo dulkiną 
veidą. Tada jis pažino savo kaimyną ir sušuko: 
“O, pone Kiksana!” (nes jis taip kaimyną bu
vo vadinamas; kol dar nebuvo pamišęs), “kas 
tau atsitiko ir kaip tu čia patekai?” Bet Don 
Kichotas atsakinėjo į visus sodiečio klausimus 
eiliuotais punktais iš romanso. -

{Jenos širdies prasčiokėlis sumanė nuimti 
nuo Don Kichoto šarvus ir apžiūrėti ar neturi 
jis žaizdą. Bet.nerado jokios kraujo, žymės, n^i; 
žaizdos. Tada norėjo jį nuo žemės pakelti. Su 
nemažu vargu sodietis užvertė sava kaimyną ant 
asilo. Surinko jo ginklus, neišskiriant nei jo
čio šmotą. Tą viską surišęs uždėjo ant Rozinan- 
to. Paėmęs tada savo asilui ir Don Kichoto Ro- 
zinantui iiž pavadžiu, pasileido, namudei, ne
žinodamas nei ką manyti apie Don Kichotu ne- 
suprantamą kalbą. Nemažiau buvo susimąstęs 
karžygis, kurs buvo-1 taip baisiai sumuštas jr su
daužytas, kad vos galėjo ant asilo užsilaikyti. 
Laikš nuo laiko sodiečio širdį perveidavo dildę- 
lį pono ;suaimanayihiąi ir priverstai: biiyo ;klaūs- 
ti,..kas jani skauda. Tarsi pats nelabasis Don 
Kichotui pakišo atsakymą/ Jam dabar tįuva pa- 
sniuršęs Vąldothias,' o prisiminė Mauras iš' 
Abindarraez, kurs buvo kaitą patekęs nelaisvėj 
iv uždąrytaš.pilyje* Tai Diiii Kichętąs sodiečiui 
atsakė tą, .• ką Mauras atsakė, jrilies/giįbernato- 
rhiL- Kodiėtis, išgirdės nesamoiiią-lmivą, isi- 
tikino, kad jo kaimynas tikrai paĮnišęs it tildei 
paskubino namo, kad daugiau negirdėti Ddn 
Kichotovklajpniiį,, Tiui tarpu Don Kichotas ąiar- 
tė štai ką: '• ■ ' z’ . : ?• r ]

... “Teesie jūsą šviesybei žitimąa, lWe Dmi 
Roderigo'do‘Narvąez, kiul skamčibji'NąiTra, a- 
pie kurią miiięjaun yra dabar gražioji Duleinę- 
ja TobošietĄ dėl -kurios aš dariau, daratr ir 
darysiu garsiausius rieieriškus darbūs, tokius 

L
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darbus, kokią pasaulis nematė.”, Į tai sodietis 
atsakė: i ! Atsipeikėk, pone, -aš prasčiokėlis, aš; 
ne Don jerigo cle Narvaez, nią* Mantuos Alai^ 
Itizas, bet Pfeas Alonzo, tains&s kaimynas,* M 
bei tamsta nesi net Valdovinas, nei Abindarez, 
bet gerasis ponas Kiksana. ” “Žinau, ka's aš e- 
su, atsakė Don Kichotas; “Bet aš teipgi žinau, 
kad aš netik galiu būti tokiais, kuriuos aš įvar
dinau, bet galiu viršyti 12-ką Erancijos. didvy
riu, nes mano nuopelnai viršija ją visą sudėtus 
nuopelnus.”

; Šitaip ir panašiai bėšnekėdamu'jiedu pasie
kė sodžiaus. Tada saulė jau buvo ant laidos. So
dietis nenorėdamas, kad "kaimynai matytą su
daužytą poną, užkartą ant asilo, lūkuriavo kol 
sutems. Kai jau manė, kad pusėtinai sutemo, 
tai inėjo sodžiun ir tiesiog i Don Kichoto namus 
užsukot Kunigas ir kirpėjas,, kurie buvo ypa-- 
■tingi' Don Kichoto prieteliai besą ten. Don Ki- 
choto] namiškiai besą sumišime. Šeimininkė? a> 
sikreipusi į, kunigą, sušuko i “ Ką, tėveli, įna^. 
nai apie mano pono nėlaimes? Nes jau ištisa 
savaitę kai nėra rnaniič nei jo, nei jo . arklio, nei 
skydo, nei jėęip, nei Šarvą. Bedą bėdosi AŠ 
tikru, kadRos prakeiktos knygos apie ricierius 
sušuko jaih ghlvą.- Dabar man prisimena, kaip 
jis' salt murinėdavo tapsiąs, ricieriūm ir pasilet- 
sįąs pasaulin laimės ieškoti. Tegu paralius to
kias Įmygąs, ktiribs sumaišė protą šviesiausiam 
La ManČos yyimil”. Oiu įsikišę Don Kichoto 
IjreUadukte ir atsisukąs į kirpėją tarė t 4-Tau 
reikia pąsalcjdi, MiĮmlėli, (nes tai taip kirpėjas 
vadinos), kad mano declė kartą per dvi ištisi 
dieni ir. per dvi kiauri naktį pagretom buvo .pa* 
skendęs tuose šlamštuose,, galop sviedęs knygą 
iš .ranką, isitrauke kardą ir, emu kapbfi sieąas. 
pavargęs, jis murmėjo uugalhbijęs keturis mil
žinus, tokius didelius, kaip bažnyčios bokštas ; 
o prakaitas, kuriuo apsipildavo besišyaistydiv 
mas apie sieiūis, esąs kraujas. Do to išgėręs 
šalto vandens uzboną, visiškai nusiramindavo.

' (Bus daugiau)
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S. S. LEVIATHAN
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Keliauk Lietuvon ant pasaulį/ Didžiausio Laivo
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Kada. keliannl Lifetuvon. iirba kvieti gimines Iš Senos Tėvynės, 
pasinaudok kelionės sntafeuriinis ant. pasauly tlidžlauslo; grėlOIftusio 
ir puikiausio plallkiančlo laivo. ' -

.. .pasiūlo juifls smailus kambarėlius, didelės pasivaikščiojimui de
nis, socialius kambarius, užtektinai įvairių ir geriausiu valgių, man
dagų patarnavimą nno.tarnų,kuriemsi‘upl, kad butumet patenkinti.

* ' ,T ’ 
_ Keliaujant ant šio S. V. valdžios laivo, per Chėtbourg’ą I Soutti- 

ampton’ą, kur agentai mūšų prižiūrės U? apsaugos jūsų kelionę j vietą,
. Laivai GEORGE IVASHINGTON’, AVERICA Ir kiti S. V. T4nl« 

jų, tiesiai j Bremen’ą..
Del treČIos kllasos kalnų ir kitų Intoritiacijų rašykite:

' UNITED STATĖS LINKS . y
75 STATĖ ST.; Agentai Visuose didesniuose miestuose, BOSTON

Kanados ofisas 79 Queen St.W., Toronto
* , Managing. Operators for

UNITED STATĖS SHIPPING BOARD -
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Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legvą visiškai U galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau- 
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Pardavimui pas Jum 
KIA.UBK UBU

EAGLE PE

galvos oda Imsi kaip kūdikio
iįj, . 4T....L ^^„.1 K-

tokią . _7„
rpIeMunoa tųojaus siitimkiiĮa jndą. ‘ J
i NiiMlpIrkile tanikę ui C.k.,Mrb* priiių»kita

UH-114-So. Breoklyn, N. V.
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KRITIKAS ATSIVBBOU IR BBĮUU ROMOS KATALIKŲ 
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Išmoku Pinigais už Lietuvos 
Laisves Paskolos Bonų 

Kuponus, 
prinokusiu^ liepos mėn. 1023 

. su atsiskaitymu, arba Ww
Žiu 1 Lietuva giminėms sumose _ 
Iltį]. Lietuvos L. P, B. Kuponai 
tai, tikri pinigai Ir siųskite -__

■ P. MIKOLAINIS 
' 53 Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.
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pirmykštį chaosą; tečiau tą- nis ir šildo užšalusias širdis, 
ją žmonių draugijoje gyvuo
ja Kataliką kurį
išlaikė smarkiausias audras 
įr nuožmiausius persekioji
mus tepergyveno visas ka
ralystes ir imperijas ir viso
kias kultūras ir įvairias fi
losofijas; tatai tiesos ieškan
čiam yra tik vienas išsigel
bėjimas iŠ to chaoso ir ran
dasi Kataliką bažnyčioje. 
Ii? Papini, įerejęs į Katali
ką Bažnyčią ir persiėmęs 
guvia josios dvasia ir sutvir- 
tėjęs galingu Kristaus moks
lu, pradeda 1919 m. didin
gą savo darbą. Ir toje nute- 
riotoje žemėje, kuri po pa
sibaisėtiną karo prityrimą 
ątrode jamkokti ir piktjuo
kio teverta, užėjo negirdėtą 
yadinį. Ir kaip taš evangeli
jos žmogus, jis atiduoda už 
įą radinį visą, ką tik .turi: 
visą praėjusį savo gyvenimą, 
visą įsigytą laisvosios dva
sios garsenybę. Ir per pen
kiolika mėnesių tedirba vie
ną darbą : kasa tą'turtą, dva
siškai savinasi jį ir rašo 
“Storia di Christo” — Kris
taus Gyvenimą. Ir kam gi 
pašvenčia tiek laiko? Tai 
kas gi? Jis tuomet bus lai- 
mingas ir laimingais pada
rys ir kitą daugybę. . /

■ -> - - ■ - • ■■ .. , ... 
į Savo, knygoje Papini ne- 
tverįa naujo., individualiai 
matomo Kristaus paveikslo. 
Užtenka jam Evangeliją.

tempei-arneutalinis rimas PapinL’o gyvenimo is
torijoje. Tie nenumalšina
mi tiesos ieškojimai ir klau
sinėjimai pastūmėjo jį prie 
naujų persitikrinimą — bū
tent, kaį *— nežiūrint tą pa
sibaisėtiną karo ir neapy
kantos ir pagiežos tragediją. 
— žmogus nėra visas gyvu
lys nei ^isas niekšas. Ir be- 
kamantinedamas ir tyrinė
damas persitikrino, kad 
žmogus turi sielą. Ir tai 
p.ęrsitikrinęs ,sykį turėjo jis 
pripažinti už tiesą. Ir logišr 
lioje išvadoje’ jis pats ir-gi 
tūrėjo sielą ir toji sielą turi 
būti nemirtinga ir negali bū
ti nemirtinga be amžinojolvo gana. 
Dievo.

;_ “Ir, jeigu tas 'idsa yra.
tiesa,” panašūs klausiniai 
kankino Papinį, “ir, jeigu 
Dievas'sutverė žmogui sielą 
ir ji priklauso Dievui, tai 
kam gi žmogus taip yra: 
toks besieliais ir toks bedie* s 

vinis, toks žiaurus, toks pa
giežingas, taip palinkęs sa- 
vymeilei ir atsidavęs karui ir 
išnaikmimui?”

“Yra vienas-'atsakymas, 
būtent tas, kad žmogus at
meta Dievą-—— ■•

“Ir vienatinė žmogaus 
problemos išdįga yra sugrą
žinti? jį atgal Dievui, atvers
ti j o širdį Dievopį iškeliaut 
jį virš gyvuliškosios prigim
ties ir priartinti prie Dievo. 
Trumpai tarus, tai vienati
nis kelias atmainyti žmogaus 
istoriją iš įbriitalinio reko-

Ir mums ir kitiems nebėra 
kito išėjima: turime priimti 
tą atartąją Kristaus meile 
arba žūti; turime pasirinkti 
ar beviltį, juodą vargą arba 
drąsiausi tikėjimą. “Tam gi, 
kurs savo veikiančia mumy^ 
se jėga gali padaryti be pa-^ 
•lyginimo daugiau, kaip pra
šome ar išmanome, jam ten 
bunie garbe Bažnyčioje ’ i# 
Kristuje Jėzuje?’

i v Km A. Tamolhl.nas.

buvau 
anarchistas.’7 ‘
< Ir neįstabu, kad su tokia 
pradžia gyvenimui jaunasis 
Papini įsivyravo į tikrąjį 
materijalistą, nepakenčiamą 
bedievį, racijonalistą ir tt. 
Ovis-gi jis turėjo didelius 
gabunlus. Dvidešimtuose me
tuose. jis sutvirtėjo ir garsė
jo nepaprastu, savo iškalbiu-* 
gumu. O racijonalistinės 
minties yadiį nestokavo ir jie 
tat sugebėjo jį padrąsinti ir 
pritraukti savėp ir pasisa
vinti. Netrukus pats Papi
li! tapo upliausis jąją vadas 
ir, būdamas įtekmingu, įsi
steigė “mokyklą,” kad pa
naikinti visa tai, ką kiti lai- 
ke iiž fiesą. lr, juoba, turė
jo milžiniškas šalininkų gau
jas. “O Šiandieną,” sako 
pčifs Papiliu prisimindamas 
savo bendpminčįus ir pase
kėjus, . “temykit, ką tukime! 
Morselli, poetas ir dramati- 
ninkas — jis yra miręs, bet 
gi mirė kataliku, j mirė šven
tojo mirtinu /Guiliotti, bu
vęs aršiausias anarchistas, 
pfrngi yra karštasis katali
kas. Piccoli yra kitas” ir d. 
k. ■ • ...

. Piiap • atsįvertįmo Papini 
■darbavosi pęr dvidešimtį me
ti^, rašydamas: įvairaus turi- 
n? o raštąsf kurią išėjo 23 to
mai, susilaukę virš 50 laidą. 
Jo raštą įtalpa buvo kritika 
arba filosofines nesąmonės. 
Jis pats pasisako, kad tie jo 
raštai buvę taip blogi, kad krauj0 įr geidulingumo 
v’iCilTc t\o+.c»TtVi.ti+t' tiv- . _ v . h ..

ir koksuma tir savimeiles į 
taikos ir sutikimo ir meilės L ' •— vienatims kelias atmainy
ti žmogaus istoriją'tai atmai
nyti žmogulis dvasią. Ir, 
jeigu norime atsikratyti ka
rti ir kraujo klaną ir prasi
kaltimą, jeigu rįžtamęš gau
ti taiką ir gerą žemėje, tąi 
turime pakeisti žmogaus in
stinktą, turime jį atŠviesti 
pirmykšte liepsna Dievo 
meiles, kuri slenkant am
žiams vis daugyn ir daugyn 
nėrėsi ir skendo kūno geidu
liuose.” \

- Tai'pasakyti yra lengva. 
Ęet gi tokią atmainą įvyk- 
dintį savo, gyveniman yra 
sunkoka.. Taip būta ir .su 

: Papinių. Jis-pats aiškinasi, 
sakydamas—- “Buvo klausi
mas, kaip atsiekti * tą per
mainą Žmogaus dvasioje. Ąr
;.- - - «» .... Z.-.. ' i

’ _ ________ \ __ v. ■ ■

nija, sulig vakarykšč/o Pk- 
pini’o, buvo taip niekinga 
ir bevertė, kad nieko kito ne
belieka, kaip tik išnaikinti 
ją- ' '

Kuomet prasidėjo pasauli
nis karas tai Papini'juokėsi. 
Kaipo žymiausias to. laiko 
kritikas jis kritikavo kiek
vieną žingsnį“ir visus uy vis
ką, manydamas, kad jau iš
sipildė viskas, ką mintijo ir 
ką skelbė pinniau.'f ‘ Aš juo
kiausi,” 'Sako jis apsakoda- 
mas savd gyvenimo istoriją, 
“ juokiausi visu galimu kar
tybių džiaugsmu matant be- 
sipildančius apgailėfiniau" 
sius mano įsitikinimus, kaip 
viena tauta paskui kitą, be 
jokios sąvokos ir atsargumo, 
maudosi krauju je, \ pleška 
ugnyje, aukoja stipriausius 
vyrus, skerdžiant, žudant, 
naikinant — tai visa taip jau 
yra, kaip tik aš mintijau ir 
tikėjau apie žmonijos gimi
nę: kad ji tebuvo niekšinga 
ii* nebylė, negalinti dorai gy-. 
venti ir tik pikto ieškotoja; 
kad dominuojąs jos pobūdis 
tai gyvuliškumas, o viršiau
sias krypsnis tai naikinti ir 
'žudyti, žudyti ir naikinti. 
Taip. ■ Aš juokiausiu' Ir la
bai džiaugiaus,- matydamas, 
kad’sutvirtėję mano gyveni
mo įsitikinimai pilnai ištei
sinami.” 1

Tečiaus toks nusistatymas 
negalėjo ilgai tęstis. Juk 
pats Papini ieškojo tiesos, o 
jo protas, logiškai svarstė į- 
vauius klausimus ir nerima
vo-esąs suvaržytas neišriša
mais atsakymais. Ir po ka
ro, po reakcijos, apėmė jį 
yisąTutliūdimaš ir painios ir ; 
skaudus atsikarfotinas klau- 

' j

simas: “Delko gi ? Kam gi 
yra šie baisėtini dalykai — 
neapykanta ir pagieža ir 
.skerdynės ir žudymas ir iš- 
naįldmmas ?” v

Visgi įdomu' žinoti kokią 
pradžią Papini turėjo savo 
gyvenimui. '■ Apie tai .jis pa
sakoja vienam savo pažįsta
mam šiaip : “Po pirąmtimų 
pasibaisėtiną karo prityli-; 
inų aš pradėjau žiūrėti į 
žmonių įstorijų kaip niekad 
pirmiau. Aš turėjau išauk
lėti pats save. Aš neturėjau 
klasiško, išsilaviniąio. Ta
tai turėjau susirūpinti ir ieš
koti ir surasti sau kelią. Tai 
ne ta^ viena -vargino mane, 

i
Visos mano gyvenimo apys
tores spyrė, mane būti tuo, 
kuo buvaū bedieviu. Ma
lio, tėvas buvo- aršusis anti- 
klierĮkalus — taip, jog ma
no kūdikystėje motina turė
jo slaptai aplttikštyti uiane. 
Jau jaunose dieuoso pradė
jau skaityti ir knisiausųkny- 
gyliuose. Mam sukakus IŠ 
metams, tai aš buvau jau už^ 
Metėjęs pesimistas, o šešio- 
■liktūbse meiliose patapau 
tokkracijmidlįstasA jog pasį- 
rįžaų stropiai moteiųtis ebra- 
jų kalbos/ kąd "galėčiau net 
^kritikuoti patį Hventąji Kaš- 

phs jį baigėsi viskas. Žino- tąJ Taip. Iš pat pradžią |iš

Spauda Anglą kalboje yra 
galingiausia ir skaitytiniau- 
sia visame pasaulyj. Niekur 
kitur nerdsi tiek daug laik- 
raščiu ir įvairiausiu, knygą' 
spausdinąnt, kaip angliškai 
kalbančiosios visuomenės pa
jėgomis. Kitu atžvilgiu ne
galima pagirti tą visą raštą 
leidimo į pasaulį. Daug yrą 
peiktiną veikalą.' Kitus kuri
nius reikėtų visai pąsmerk- 

- tr.—Tvirlrinančią Taštiją su-- 
vis uždrausti.

, Žvelgiant į tokį mišinį ir
' nęrimastaujant, / kas toliau 
bus,- štai įvyko kas tai nepa
prasto ir nesitikėto Anglą 
raštijoje.-.Visi dvasios galiū
nai sujudę klausia: “Kas gi 
pąsįdarč su Anghj literatū
ra?” Ypač, kuomet plėtėsi 

L be jokio trukdymo laisvinu
sieji raštai ir tvirkino skai
tytojus, tai išnetyČią ir stai
ga pasirodė tyriausia ir l<i*i- 

. kščioniška Juliaus. Hemon’o, 
apysaka “Maria Chapdelai- 
nę’kir pardavinęjamaAšinn 
tais tūkstančių egzempliorių. 
Kita momentinė ir pirka- 

• miausia knyga, tai ne roma
nas ,bei senšacijinė pasaka. 

*.bet yra “Storia di Christo” 
arba “Kristaus Gyveni
mas?’ j \

7 Tątaį ’įš kw gį toji perver- 
sme?

Pirmojo veikalo “Maria 
Čhapdelainės” autorius yra 

’nekatalikas ir jo veikalas 
tikrai katalikiška knyga yra 
spausdinama nekątalikų. 
Giovanni’o Papini’o veika? 
las spausdinamai ir-gi neka- 
taliką. TeČiau abiejų auto
rių veikalai šiandieną yra 
populiariškiausios knygos.

~f ‘ Storia di Christo ” yra skai- 
. ty tįniaiisia ir įtekmingiausia 
visą: katalikų ir protestonų 
ir kitą tikėjimą išpažintoją;

> Įtaikia spėti, kad tų abiejų 
veikalą p'agriudu yra pa
grįsta jų pačių asmuo, esąs 
doras, tyros širdies ir krik
ščioniškas. .
. Šiose skiltyse bent trum
pai paminėsime tik • patį 
Giovamiį Papinį, o kitu

■ kart, stengsimės apibriežti
. garsiausi jo veikalą “Storia 

di Christo.” ;
Kas gi yra tas Giovamii 

PapilUi kurs, duodamas pa
sauliui veikalą, pakreipė nli- 
lijonus širdžių ir protų prie 
paipylėjimo ir skaitymo die
viškosios jo istorijos?

Gimimu jis yra italas, ū- 
.gio. virš šešių pėdą ir am-

’ žįoąs 42 pietų, kurs tris bei 
; keturi metai tam atgal gar- 

' sėjo visojo Buropoje? didėliu 
bedieviniu talentu kaipo ar-

’ šiaušias burnoto jas prieš Ti
kę jinią . ir Bažnyčią ir viską, 
kas tik yra šventa ir bfau- 

. gą tikybintam žmoguj. įlm
. buvo į šventąją paveikslą 

' daužytoją.vadas, ir desperą2*
’ <djok šulas. Jį&-ųętikr\įuluei 
'į jūevą imi. į pomirtinį gyve-

■ n imą. . Jis skelbė saužūdyš- 
4"; tę i*- šu gyvenimo pabaiga
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: visu s r eikią . patalpinti už- 
drauštųją knygą “Indek
sai!.” ' Tarp kitų jo raštą jis 
yra parašęs poezijos tris'to- 
inus ir Ąutobiografiškąją a- 
pysaką “Un Uctno Rinito ” 
—' literatiniai “Pabaigtasis 
Žmogus, ” kurs pasiekė visa- 
ko galą. Toje apysakoje jis 
apreiškia save visą • su viso
mis neramaus ir. užtemdyto 
jo gyvenimo mintinais ir sva
jonėmis. Tai apysaka to žmo
gaus, kurs mėgina kiekvieną 
tikybą ir visus išpažinimus 
ir pabaigia ' betikėdamas* į 
ąieką — kurs ateina prie jo 
sielos kelionės galo “pabaig
tasis žmogus, ” nuogas ir tuš
čias — neigimo Skelbėjas.

; ■ “UnUomo Emilo” apysa
ka,. kuri taip, vaizdžiai vaiz
davo jo paties gyvenimą, ne
buvo tai paskutinis persky-4 *•
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gi jokio pasirįžimo nebuvo 
daryta? Visoje žmonijos is
torijoje (tuo laiku’ mano ty
rinėjimuose aš įsigilįnau net 
2,500 m. pirm, K>.) galėjau 
kumšti rekordą tik vieno pa- 
sirįžimo — ir tas pasirįžįmaa 
buvo užrekorduotas krikščio
nių Evangelijose, Tada aš 
nusimalšinau. Dorinė Evan
gelijų sistema atsakė mano 
klausimams bent trumpam 
laikui. Aš tapau taip sa
kant evarigelinis krikščionis 
t. y. protestantas. Tai buvo 
1916 m., kuriuose Papini 
prityrė pirmutinį atsiver
timą. Tečiau tai nebu- 

Kristaus Evan
gelijos be Paties Kristaus 
brivo-miekas-kitas,7-kaip^k 
gražiai skambantieji žodžiai. 
Vis-gi turi būti autoritas 
paremiąs tuos skambius žo
džius. Tai aš logingu bū’ 
/hr perėjau ,įš Kristaus mo
kinimą į Patį Kristą —- iš 
Absoliuto įsakymą į Patį 
iĄbsoĮiutą. Ir tą Absoliutą? 
itą Autoritą, tą Gyvąjį Kris
tą galėjau aš surasti tik vie
noje vietoje, būtent Bažny
čioje. Ir aš tapau katali
kas. ., Aš priėmiau Tikrąjį 
Tikėjimą, .Tikėjimą Katali
ką Bažnyčios, Romos Baž-t 
nyčios.” 'g -

Ir taip yieną maloniai 
gražią dieną? metęs' viską, 
jis eina į savo namelius kal
nuotoje B.ulciano j e, kad atsį- 

_ traukti nuo pasaulio įr Wt^įs moka*žiūrėti ir mato ten 
vienam, įr kovoti sir sąvoku gragų ff amžinai jauną 
mintimis. Ir čia kalnuoto  je 
šalyje, užsidaręs pats vienas 
su knygomis, skaito jas,mąs- 
tb ir vėl skaito su ašaromis 
akyse, pagauta ^dvasia, ne
apsakomai džiaugdamasis ir 
skęsdamas laimėje. Vienas 
garsusis rašytojas sako, kad 
jis džiaugėsi, kaip tas evan- 

‘gelijos žmogus, kurs netikė
jai rado tori dirvoje — ge\ 
i^jė, sėnoje dirvoje, k un at
rodė tokia paprasta, tokią 
kasdieninė. .

bšidje menkoje žemoje gra- 
Mąųsui ūspudingmusia ir 
galingiausia tiesos pajėga tai 
Kristaus žodis, kuris gyve
na milijonuose nusižeminu
sią ją žmonių, kuriems sutei
kia gausias žinias iš gero ir 
blogo ir duoda tą žinybą, be 
kurios gyvenimas mūsą ei-

Kristą, kuriam nieko nebe
reikia pridėti.’ Talentinga 
savo plunksna jis paraše vei
kalą, iš kurio liepsnoja- ug- 
i. c

viltamjoj'o hūiij nustumtas į
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NEPAPRASTAS
NUPIGINTAS

• r

Nelabai senai esame gavę 
Lietuvos Albumą, kurį gana 
daug nupiginome. Duodame 
progą kiekvienam lietuviui 

i jį įsigyti. Seniau tasai albuA 
mas parsiduodavd pb 5 dol., 
dabar gi', jo kaina tiktai 
$3.50, kas yra nepaprastas 
“bargain.”

Albumas yra didelio for- 
matą knyga.. Turi 495 pusk, 
288 pust, su paveikslais Lie-* 
tuvos veikėją, grupių, par
tiją grupių, namą ir ,tt. Li
kusi dalis albumo' yra užim
ta bijografijomis Lietuvos! 
veikėją.
' Kurie norite tą knygą įsi
gyti kreipkitės fū'ojaus pas 

“DARBININKAS*
l ,

366 B’ivay, S. Boston, Mass<

♦( Didžiojo Karo Užrašai t
Tik ką gavomeūš Lietuvos nepaprastą kny- A 

jį gą, kurioje užrašyta viskas, kas dėjosi Lietuvo- ♦*♦ 
i®t je karo metu. Oia kiekvienas ras^ kiek Lietuva-
Y Ir jos vaikai iškentėjo nuo rusą, vokiečiu ir ki- & 

■X tą. Yra tai nepaprastos vertės veikalas. Kiek-
Y v vienas lietuvys turėtą ją sau atminčiai įsigyti. 
X Knygą yra didelio formato, su paveikslais, turi
❖ 164 puslapiu. *
❖ ——-__ ±__ ___ ___ . ■
<$♦ JOS KAUIA su PRISIUSIMU Į NAMUS 65 CENTAI

*■"“---- -— ' . -.—““—' r ' ~’■
A * Klauskite.pas:

“DARBININKAS”
3QQ W‘ Bibadwayj( ŠouthBoston, Mass.
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.Tarybą buIvSiĄ nenueitų 
švy Kazimiero metinė švente įK 

■y,fmingai apvaikščiojama, .bušuiS 
.viešą pasirinkimą gaminti reaol» 
cijaax kad kiti matytų jog jie A 
delį f patriotišką darbų atlielS 
^idmaiiūail

Taryba yėl giriasi ^ad htva® 
vusioms iš iLetnvoa atakai“ 
surinko $204.50 remtį našUi&ul 
Puikiu ir. pagirtinas dalykag'fį 
šelpti .našlaičius^ Bet ar daug"^ 
ryba surinko ir pasiunta kati 
koma prieglaudoms Lietuvoj g 
vuojdnčioms ir našlaieiąis 
toms? Nei cento.! Kodėl? I 
jei Taryba nekovoja’ prieš kataSI 
kus, kodel-gi neparemia' katali 
ką įstaigą? Juk katalikiškos 
taigos siuntė čion savo ai 
auką rinkimui ir atsišaukimu® tg| 
pino spaudoje, ar juos išglr^c 
Ne ! 'Vienok kadai atskalūnai 
siliepū, Tu visoms keturioms 
skubo su pašelpa'i i^ Kodell 
dėl kad atskalūnai Sava jstalgosį 
arba prieglaudose neišaugins k£< 
taliką, kurįp Tarybai Ąeriųįy 
čia yra visa paslaptis, |

Dabar kaslink .TaryĘoS patrk^ 
tiškij darbą. Ką Taryba mano 
pie neprisidejimą prie surengimu, 
viešos parodos Worcęsteryje, kadai 
Suv. Valstijos pripažino. Lietuvį 
cle jure?. Katalikai yisįr seni ię 
jauni, didi ir maži, vyrai ir mo
terys ėjo gatvėmis džiaugdamies^ 
kad jąją gimtine šalis'tapo p'ripa^ 
žintą kaipo neprigulminga respub* 
Iika stipriausios pasaulio valstijos. . 
Tuo tarpu Ienlcai “ponai” stove- 
jo ant šalygatvią ir tyčiojosi i$l 
lietuvių ” Užpakalyje gi- “ponų’1' 
pasislėpę i|* kepures ant aklų taŽbL* 
smauką niukso jo įr kartu su paš
ilais” šaipėsi “garbingosios” Ta-J 
tykos imliai ir jos užtarėjai.* TaL 
gi jen Taryba tokia patriotiška, ' 
ko gi slūjiėsi už lenką užpakalio* . 
o neėjo kartu su lietuviais katali
kais?’ Matyt biįbjo ka<l lenkai \ 
ąjų nepamatytą -raaįšuoįant kar-, 
u sii lietuviais patriotais,* /

T.oliaus jei Tarybai, taip rūpį 
į^MTŪiynes labas, .ar pasiuntė protes-- 

ta savo vienminčiams 'Lietuvon,' »■ v
kuomet anie susijungę, išvien su 
leninis ir žydais nuvertė Lietuvos 
valdžią? Ar bent.pasiipktino? Ne! 
Kodėl? Todėl kad T.-pripažįsta’ 
Lietuvos atskalūną darbuą gerais 
ir užtai nė tik už ją prasikaltimus 
ijąją nenupeikia, .bet dar paremia,. 
Na, o juk Lietuvos atskalūną.'dar- 
bai- parodo aiškiai jąją- obalsif 
‘Truks ar luž, Lfętirvą tūri val<~ 

dyti * atskalūnai' arba svetimšaliai 
lenkai, bet ne lietuviai katalikai !,s c 
(> juk Taryba pati pasisako kad 
parėmė Lietuvos atskalūnus, 
tad Taryba nori nuo Paparčio jei 
jis matydamas, jos klaidingus, žy
gius pasakė jai teisybę^ akis?

Ant galo Taryba užginčija, kad 
būk Bagočiaus niekuomet nekvie-: 
tusi ir. po $25.00 jam nemokėjusi 
Gal tas ir tiesa, Nes Papartis ne-i 
skaitė T. užkvietiiną ir į jos kiše-c 
įūą nežiūrėjo kiek ji kam'mokai * 
už prakalbąs. Ir . užtaigi P. savo 
straipsnyje nepasakė kad T. jairt 
mokėjo. Vienok P. žino kad no< 
kurios iŠ‘tą dmigįją, kurios su* į 
tvėre Tarybą iv kurias T. nariai? 
valdo mokėjo Bagočiui po 
už prakalbąs. Tas atsitikimas bu*x 
v.o praeitais metais A, Q. fe. -svo* 
t ainčje iv taipogi laike Įtaręs Me«; 
cAanies Halis, kur tuomet Bago* 
Mus kalbėdamas- numetė s&vtT 
švarką ir pasako kad anų aukojai j 
ant Tėvynes aukuro.- Bet pasibau 
gus kalbai pasiėmė aų Švarkų 54 K 

, pareikalavo $25.00 už rėkimų < 
apart keliones lešip Ir tię patįl’ 
žmonės, dabartiniai Taiybiriinkad< 
nei vampt nepasakę, kalbėtojo rėk 
kalavimus užganėdino. Ar ne ? ;
b. juk’ Tarybininkai vistiek pMkl 

: lieluv tais pačiais .įmonėmis 3* s#* į 
\*o žygių padarytą negali Mtitat-i 
ant sprando užkartu Taryba ' 
navią neišnere iš ją seno fa&fo yį 
nauju rūbu nępridengč.

* Tuo. tarpu gal bus gana, nes it/ 
Maip Tarybai/užipis daugiau

pušim*ti pasiaiškini, . f'
Bėję, Šį ulsitkymą duods EtJT- ( 

paveio sūnus, nes tėvas'
■ mažos'-svarbos- dalykui pav^t: 

vaikui. HūiiUs tečiaus peks 
įmvyMj įr,aavo pavardės nj^|ite^ 

. -mą nes neimti kad TaryblnH^fį 
i idęld savo “ pą&ingių*’ ptki- tantįf

P eix aųi Jus. — Kastu? ■ i
Kilo. — Kilo Kiloiiidns, niaiio. viešpatie* pranašas, 

muzikas pFfilozofas. *
P e t r o. Jų s (juokiasi). — Eilozofas! Prie ko

kios plovyklos tų priguli? ’
K110 * EsUįCinikas, lies, nešio ju sudriskusį žįponą. 

Stoikas, nes esu bįednas. Peripąlatikas, nes neturėdamas 
litelio turiu pėsčias eiti nuo vienos vyno — į kitą.

V i n i e i j ų gf.ftana to* Kilo, tu gali atrasti 
mergaitę Ligi jų, kurią minia žmonių atėmė nuo mano ver
gų. Kaip tu tai gali?. \

K i 1 o * Tamsta žinai kafp- J
Vinicijus * Na, štai imk tuos pinigus, ir jeigu 

atrasi Ligiją, gausi Jaugiau.
Betronijus, — Kilo, iŠInuMJipaeini?
Kilo*.—Gimiau, jie man sako, Afesembrioje. •
D e t r o n į j u s— O, Kilo/garbingasdš tavęs vyras 

(juokiasi). ' * y
Kilo.-i—Ir nežinomas.

koti? : . • ’ - v
• Kilo.— Alano viešpatie, aš jau pradėjau, ir dabar 

ieškau.
’ V i n i e i j u s. O pirmiau kada nors ar ieškojai? 

Ar gerai tau sekasi? • ’ ■ . ; * ■ .
K i 1 o. —5 Tankiai ieškodavau. Bet šiomis dienomis 

nebesiranda tiek daug geradejų kaip' pirmiau. Daug aš 
žmonijai esu gero padaręs, bet maža gavau už tai., Kartais 
kaip vergas kieno nors pabėga, kas suras, jei ne aš. Ka
da jnt sienų prirašyta eilių prieš ciesorių, kas suras ra
šytoją? Kas praneš- ciesoriui apie konspiratorius ? Kas 
žino’ visas gatves ir visas- slaptas vietas ? Kas žino viską 
kas mieste dedasi? Kas-—? • / . ■

• B e t r o n i j u s. — Gana, ganai Alės giriame tavo 
mokslą veltui. / ' Ganą. Norėjome žinoti kas tu esi, dabar, 
j au žinome. t ‘' .• J , < r t .

1C i 1 o. — Malonu tai girdėti. Bet ūš visko dar nepa- 
sakįųu ką žinau. - Aš žinau kur yM-meTgina*kuTių jūs' rei
kalaujate., Bet pirm negu eisim toliau/ turiu aš vieną klau
simą^ Ar tu nematei ją darant kokį nors ženklą kurio tu 
nesupratai? i - .. ‘ ’ ■ .

i > V i n i c i j ū e«— Ženklą! O, taip, ’ pirmą kartą kada 
aš jai pasakiau kąčL myliu ją, ji ant smilties pirštu nupie- 
sezuyų. ■ . ■. • ■
. - k ■ K -iLo* tš- Ar tu tikrai inai, kad ji Nupiešė žuvį ?

V i- n i c i j u s. — Tikrai!- .ir tu žinai ką tai neiš:
kia. '

j. Kilo. Taip; ji yra krikščione. \ ‘ .
JP e t r o iri jus. — Krikščionė! Negalimas daiktas ! 

Vinicijau, ar tu tikras esi, kad Ligija žilvį nupiešė. '.
V i n i c i j u s.. Koks klausimas,1 žinoma, kad tik-

ras. Jeigu ji .būtų nupiešusi paukštį, būčiau sakęs kad; 
paukštį. .* ■ *• ,'

Kilo’. — Taip ji yra krikščione..
Petronijus. — Tai reiškia- kad ji' nuodija šuli

nius,. užmuša kūdikius ir geria jų kraują. - •
K i 1 o..' — Ne, • ne, ’ viešpatie.' Aš gerai krikščionius* 

žinau, žinau jų sueigas ir žodžius, bet niekados nemačiau 
jų darant to, ką jūs sakote. Jie yra geli žmones. Jų tiky
ba niokina meilės. Jei toji mergina krikščionė, verta yra 
surasti. y

\ V i n i’ c i j u s > Bet kur ? Kaip galime surasti ?
K i 1 o— Atrasime šiąnakt ją Ostrianoje,

. V i n i c i j u s • —* Ostrianoje! Kur tas %
K i 1 o. — Tarpe Viae Salavia ir Nomentamv Kri

kščionių vadas, senas žmogus, jo vardas Petras, šiąnakt 
' ten juos mokins, Upsas, krikščįoiiiš man tą pasakė. ’ Visi
• krikščionys ten bus susirinkę. Ligija beabejonės bus tenai. 
Apirengkime kitaip ir einąųiet

. V i ii i c i j u s .y- Petronijus eisi? : . v * 
■ ■ J* e t r o n i Ju s. -r- N e, ne. Aš uemįitau reikalo lan
kyti krikščionių susirinkimą.. v. ’ ■

Kilo (įsavė), —Kasžinavaš gausių aukso-?. /
V i p i e i j U s • —* Ką šakei, Ki lo .

* K1 l ok y O nieko, viešpatie. Aš tik sakiaUvį^ilo,
kėkštu uetubtingas. . ,
; '. VtmĮofji^^^ - J

; K i t o . — Ačiū. Da^ Einam.
Bęt klausyk, viešpatie) kaip mitiksį In'ikščįonį, tark.;4 ‘ 

.■■myM-tįuf1 --{Višiišeina)..^ žLy -’ ;
JjĖždauga). / ;

■< • Scena i. :Tan^iL . KtJ 
kščionys šųmrmk<f giedat Nekutie turi švįešas; ineh’įa. Ki* 
1O įr Vnmujus kujaeJarįą sargui: ^Mtimybe tąųlv Saigas 
atsako “Garbe Ktįstau^).' ' ; g-Ji V; ‘

V Imi e i j ų s*(.į .Kilo). Ar tai Ostrianą?'*.
; K i l 0 .$—Taipv >.-

- ,, i Kada ktiįiščionys pabaigia giujųję; ineina-PetiūsJ
P e.t t n jK **- Ėųmyho jums! Braųgūs broliai KrKfu- 

’įc, kiaušykįte mauęš. kalnaušiii už vištai mylėkite Vieš*.' 
patį DMųJo ąytimą sąyo kaip pats save? Alynuimušiej i< 
aš' jtm maldauji, kad jūk Jtąipd ateiviai J r ki4einm prisl- 
biikytūmetkųuo kūiūškų geiduliu kuvejančių. prieš dūšią,

tame, kame jus neteisiai apkalba kaipo piktadarius, pa
žinti!jus iš gertįrdarbu .ir šlovintu Biev<a^ _ __ _ n __

Taigi, pasiduokite kiekvienai žmonių tvarkai dūlei 
Dievo, ar tai karaliui, artai vadams, nes ta yra Dievo va
lia,'kacl gerai ^darydami privekstūmet njitilti neišmanan
čiųjų žmonių nežinojimų.' N^sus. gerbkite, mylėkite bro
lius savo, H’priešus savo, Dievo bijokite, klausykite ka
ralių. ‘Bukite vienširdžiai; užjaučiantis, brolių mylėtojai, 
mielaširclingi, ramūs, nuolankūs, už-piktų atsilyginkite 
geru/ ■■ . • (

V i n i e i j u, s (į Kilo). — Kilo, koks tai-jų Dievas? 
Koks jų tikėjimas. z - ........................

• Kilo.— Klausyk! .
P e f r a s < — Myliimaušie ji, Kristus kentėjo už mus, 

palikdamas jums pavyzdį, kad sektumet "Jo pėdomis, Jis 
nepadaro nusidėjimo, ir vylius nėra rastas Jo-burnoje 5 ka
da Jam pilctžodžiavo, Jis nepiktžodžiavo 5 kada kentėjo, 
negrumojo, pasidavė gi neteisiai teisiančiajam. Jis mū
sų nusidėjimus pats savo kūne 1

jui išgydyti esate.. Nes jūs buvote kaip klaidžiojančios 
avys jJiet dabar sugrįžote prie jūsų dūšių Ganytojo ir .Vys
kupo.: Mylėkite Kristų kaip Jis numylėjo jus. Atminkite 
Mokytojo žodžius: 4‘Palaiminti kuKe kenčia persekioji
mus delei manęs, nes įokių yra dangaus karalyste/’ (Pet
ras peržegnoja susirinkusius ir išeina. Krikščionys gie
da.) ■ . ■

- K i 1 o. — Vinicijau, žiūrėk, ten ITrsas ir Ligija klū
po. - • ’ _ : ' . - • ' , . -

Vinį ei j u s. — Taip, tai Ligi ja. Bet palaukime,.. 
(Krikščionys papaige giedoti  ̂išeįna. Ligi j a ir Drsas pasi
lieka). " . J

(Bus daugiau) z
s.

; ■ Sutaisė JONAS TASVIMS. " ' - '

no stygos? ‘ • ■
Pope j a (į Petronijų). t— Bus tau mirtisužtų! 
P e t r o n i j u s. — To dievai neleis. Visi išeiną, iš

skyrus Ligi jų ir Akte. Ineina Verga's). >•
Ligija.*—Akte, kas jis?
Vergas. — Markaus Vinieijaus vyras,- Atėjome

• . z

Ligi jos parnešti į jo namus. ■
------- Ligijar.-—-vAkte!ką,aŠdarysiu?

A k t e (pLigijų), — Eik! TTrsas taveiŠgelbčs, nėši- 
bijok. Sudiev, Ligija! ’ . ’

D i g i j a,Sudtevti, • Akte., Lai Dievas palaimina 
tave (į vergų). Gerai. • Vesk mane i. Vinieijaus namus. • 

(Uždanga) *
t

VEIKSMAS il-RAS. ■

Scena I.. Kambarys Vinieijaus namuose. Petronijus 
ir Vinicijus. ‘ c /'

P e t r o n i j u s. — Neužilgo vergai atves tau Digijų. 
Palinksmink jų, nors aš norėčiau matyti jus nusiminusius. 
Prižadėk jų sugrąžinti Platonijui rytoj. ,-į -' ' '

Vinie i- j u s ; (vaikšto) — Jie jau turėtų pribūti. 
Tikrai, juk nelabai toli iŠ čionai. . , ’

P e t r o n i j u s. — Beabejo, tuoj' ir pribus. •
Vi nį cj j.ųs (piTeiango). — '^Taktię'tamsį,; niėko- 

nesimato (Vaikšto), Neramu man darosi. Bijau,' kad nė- 
ątsitikpį kas blogo sumano vergais. - v \ y: • ’ - • •

P e t r o n i j u s. —.Kas įokio.blogo gali atsitikti? 
Kas gi priėšinsįs'tavo vergams1/ Nesirūpink, viskas ^erai. ! 
Greitai sugrįš. ’ ’ ' **' 1

V i n i.ę i j u s (vaikšto). — Jie jau turėjo sugrįžtu
Aš. nujaučiu ką tokio negero.. Tiek laiko, .praėjo, ftuTejo 
jau senai čia būti. (Ūž durų vaito jonai). < Kas tai? i(iAtidąj 
ro duris. ? Ineiną yerg&Į^.*» - - , .'»• r * > r - '

• V e r g a.s (klaupdamas prieš Vinicijų) ^- Dovanok,
mums viešpatie, dovanok! • . ' j !

VI n i cf i j u s. — Dovanok!. Dovanok už ką! Kur Li-

- r V e r g- a s. — Matai,' viešpatie,4 mūsų kraują; mes 
kovojome, kovojome. - , . - *
. ' Vinie i j u s. — Kovojote T ‘Su kuo ? Sakyk grei
tai. ' ' ’» / '■‘ -■ ■' 1

Vergas — Kaip mums įsakei, ąš paėmiau Ligija’ 
iš ciesoriaus paloeiaus. Alės nešėme Jq, kaip staiga, mi
nia žmonių, visi* juodai apsirėdę, užpuolė ant mūsų.’ Pir
miausia jie puolėsi prie litario; kur buvo Ligija. Alės no
rėjome juos pergalėti, kovojome kiek galėdami, bet Veltui, 
Pamatę kad jie ima viršų, aš norėjau išgelbeti Ligįją, Su
griebiau ją į savo -rankas ir bėgau šalin, bet staiga galin
ga vyro ranka sulaikė mane ir vos gyvas išlikau. Daugiau 
kaip pusę mūsų užmušė, o tie ką gyvi likome, matai juos, 
visi esame kruvini.

Vinie i. j u s (pagriebęs vergų). — Bet kodėl, kad 
pats išlikai gyvas, negalėjai išgelbėti. Ligijos. - Atneškite 
rykštes, ir duokite jam nepasigailėdami.

• UV i s i. Dovanok, viešpatie, dovanok!
e t r o n i j u š. — Vinicijau, visai ne Klozetas kad 

taip dąrat. Klausyk senesnio žpiogąųs patarimo. (lųeina 
verge). Bet ko tu čia? .

' - . V e r g e,,.*Y Dmanokunan, \ųi>Šį)atiė? ąs* dažinojAu 
apie Ligijos pabėgimą ir Petronijaus vergė sako žinanti 
vitmą žmogų kuris galįs ją. surasti. . . . *
” - Vinie i j u s. — Galįs sutasti ? Kas* jis per Žmogus.

. ■ V e r g ė. — Aš jo nepažįstu, vien tik norėjau jums a*‘ 
pie tai pranešti. .. * , ’

P et r o n i u s. — Už tą gerui: Lai manė verge *Knrika 
tuoj čion ateina. (Vergė išeina). nesirūpink,
dievai tau y ra pr ielankus, j iv t aū padės j ą surasti.; ; J

.. V i n i e ĮAj. it s. Vergai, ušeikite, ( Vergai' tšeiiia)Tu
rėsiu ją surasi, nes aš ją myliu, jį tūri būti mano.. (Jūciiia 
Eunika). . ' - . i,

• Ę unik a•. — Alane.šaukėte? ~ ;' ' Z ‘
P e t r o n i. j u s. Taip. Tirisijas mums pranešė,,

.-kad tu žinai žmogų kurs gali surasti Ligi ją.,.
■ ■'--E<ū;i’klt*- ’̂TąašŽwV; - /. ? i
/;'Pof t on'i įm-^^Kaįpi'jpjo vąčdąs^ ' 
..■ E.u ų i k a\ ^- Kil(),..'Kilouidas. r

P e tą? .o uTj u s 1 Kas jis toks?' .
.< ‘.- E ū ii i k a. — Gydytojas, . tiložbfas 

glkasu Viską- jis žino. Jis laukią tįž Jipų
P,o t r ui j xi Mimika.'išeina), (^ai

WHWj’Jišką žinot( imdųa KiloL’’- r 
Mfeuiuį pbimi. ' n. \
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Worcester, Mass.—AVorccster’io 
Liotūvių “Draugysčią” Taryba 
atvirame laiške Paparčiui, tilpii- 
siame “Amerikos Lietuvyje” No. 
33, reikalauja faktų apie jos pro- 
Ankiškus ir prieškatalikiškus. dar
ius. Gerai J -Jei Taryba yra trum
pos atminties ir šleivos logikos, 
Papartis pagelbės jai protauti ir 
atsiminti. ’ . •

Visirpirmiausiai Taryba savę ga
dina “pažangiais darbuotojais,” 
tik nežinia iš katro galo? Gal kar
tais “pažangūs darbuotojai” ge
riau’ išmoko' veidmainiauti ir me- 
uoti, o gal pčtnyeiomis didesnius 
kuiūpius ir storesnes dešrai Siv 
valgo negu kitomis dienomis.?> 
Nes kitokios pažangos juose nema
tyti. Kiek Papartis supranta, tai 
laisvamaniai savų vadina pažan
giais. Nors tiesa pasakius nei vie
nas nei antras pavadinimas jiems 
netinka. ■ J

Kas link pirmo vardo laisvumu* 
nis. ^Žmogaus proto objektas yra. 
.tįęsa. Žmogaus, protas nepavelija. 
sakyti ar manyti kad du ir du yra 
penki, bet tiktai keturi. Ar ne? 
Vienok sulig laisvamanio logikos 
arba protavimo turėtą būti tisvien 
ar įmiki,ar keturi ar dešimts, ka
ria kalbamu apie du iv du. Tiesa, 
žmogus turi Kuosą. valia ir jį ga
lima vadinti liuosavaliu, bet tuo
met jau neva skirtumo tarpe vie
no ir kito žmoguūsK

Kas link vardo ‘'pažangių” ir
gi tą patį reikia pasakytą tą* ir a- 
pi(> laisvamanių,. Pažangių var
čias jiems nbtmka. . ir. štai kodėl*. 
Pažangiu įnnoguni sūpvaiitaiuas y. 
ra tas. kuris prie savų prideda, 
kokį nors pliusą, t. y. ypatybę. 
Lietuviai “pitžungiėji”, tveiaim juo 
tik jokiu pliuso prie sarę ueprūle-" 
da;bef dar utiiua..pliusus, o minu
sus pino suvę kabiam, Jmį'snkyJu
to kųd ne; bet- ištiluayn -taip y-vai 
Nes kas tikėjiiųų/ praranda, tai: 

: kiekvienam suprantama ir aišku, 
k;id prai^tiida ■ gorų dulkta arba y- 
patylię arba .kitaip šūkaut' pliusų.. 
Jog Žiuogmt- atsižaclėdumas tikėji
mo,, : atsižada viskoį kas su'1,1 koji- 

* mą yra tampriai surišta nvrba ki
taip U šalmui iš t ikejlum ■ tumi mu 
kaip Ijai rdųra, teisingumas, nrti- 

. um-meiK iv tĮyNA, jog Viekas'
jieužgluęys kad (lo. diiiyibai visi ,y- 
ra pliusai; . žmogų ankštimmtivjL 
Užtaigi “pažungi'oji durlnmiėjai, “*

■ 6 tai pe tų iiyTaryhiniutati 'priva- 
: to savy, vudiųM nųv “’mtžangiais,?'

bet .afMgureivmibl - P' jei ne, Jai
■ bjM? Nuimčiau žinųti iš bok m M-

. r r , K* .i«« V^lę- pažangesni ’ti£
užlaikydami savo-' gerą .pasielgimą tinti inųjtmuj, fkąd pe laimius tamdikus? '

k

A , '

T *

t* i '

. »

, Bet turbūt užteks definicijų, rei
kia duoti atsakymus. Juk ir taip 
Tarybų gal jau išvedžiau iš kan
trybės.

Pirmiausia kas link anti-kaiali- 
kiško Tarybos veikimo: , Taryba, 
pati savo laiške Paparčiui * šiitų 
pasivadino “pažangiais darbuoto
jais, nieko bendro su katalikais' 
meturingiam 1’ • Puiku! V adina- 
si Taryba pati, katalikiškųjų 
draugijų, ar bent su 'katalikiškų
jų šventųjų vardais,- sutverta, 
di’įsta pasisakyti kad jai “nesvar
bu katalikai’ ’ arba kitaip sakant 
kad ji nekatalikiška. Nes kam 
nesvarbu katalikai, tas savę kata
liku vadinti negali, O kuris nė
ra katalikas, ypač lietuvių tarpe, 
yra katalikų pyiešas. Nes tokia, 
■jau žmogaus psichologija: koks y~- 
ra pats, stengiasi kad n* kitas jam 
panašus būtų. Užtaigi ir lietu-’ 
idai, kurie buvo katalikais o ta
po atskalūnais arba, apostatais pa-, 
piešdami savo tikėjimą, jokių bū
du’ negali būti katalikų ir katali
kystes draugais. Nes jei jiė liūtų 
katalikų ar katalikystės draugais* 
tos katalikystės patys nebūtų atsi
žadėję. Taigi kas jaii kartą su 
katalikyste atsisveikino, tuo pa- 
cįų laiku lapo katalikų priešu/ 
nors- agitacijos prieš patį tikėji- 

; nią dar ir nebūtų pradėjęs, o .vien 
tik prieš tikinčiųjų akciją., - liet 
tarp lietuvių apostatų arba atska- 

11 linų nerasime nei vieno kuris ak- 
* tyriai nekovotų prieš;katalikus ir 
katalikystę jei ne atvirai, tai iw.rs 
slapta. Tą kiekvienas bešalis Sma
gus-ptipužiix Na, o ar-gi Tary- 
-ba< kuriai “katalikai nerūpi” gu
li būti išimtis?.. Ištikau jų malonu 
-Imtų jei bijų taip. Bet toli.gražu 
taip nėra. Jei “tarybminkai” ki
taip manote, taigi nurodykitę 
nors vieną įpitalikų veikimą kurį 
Taryba parėmė. • .

: -Totesniai -Taryba pati gulasi 
kad šv. Kazimiero, dienoje jie būk 
ton kokias molinei jas gammus na 

- ar vėlląuą spaudoje. “ A. l ’ kąiu» 
■likus, nekultūriškaiv. bet ..tikrai 
“.pažangiai” iskoliojo, \ieų .£rk 
dėlto,. Kad ..t ie UmlaUkaB iškil
ių iivgaį- apytnkščiojo viet invs ha"*, 
tų r.i-)s iįylietuvių tautos, globėju 
švynlęy 'Kudi'I Taryba skyrė šv; 
'Kmąmtero. d [vną .robanueijams,*- o 
m>bagevhitinn' n<4ik vietines lietu-, 
yių bažnyčios, bet visus Tautos 

; gloJh'jvK jei T, prieš kątalbsųs'lr 
katalikystę umiųkhV? 1 Tįdel Kad 
T. mmavedanm gei'htF tu -asmens 

ėkmb iikėjaną pamynė pu kojų ir'iy.pMęš.HkyJiądavbų jį 
;|VjiYydėdaum kad katalikai prigu* gatves sutikę, \

Imtieji prie3ų draugiją kurios ‘
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įr bendrai durpių vežiojimas, 
dideliam Jūrini ir mažam svoriui 
dėka; nėra išsivystę, ,

Tokį, pat suderinimų sutikau. 
Šiaulių plyniose. Tas pats ii* Rad
viliškio tyruliuose. Šioj vietoj vien 
dar, pasirodo,,' neužbaigtas savo 
stiklo fabriko statymas, todėl 
Bendrovė buvo priversta savo iš
dirbinius parduoti geležinkeliui po 
38 litus tonai. Sąlygose numaty
ta, kad durpės negali būt drėgnes
nės kaip 35 nuoš. ir negali būti 
trupinių — miltelių daugiau ‘ 5 
nuoš. Šis pirkinys’ketinama su
vartoti depo stočių vandens pom
poms ir panašioms įstaigoms kū- 
rcnti. „ .

čia dirba 2 masinos, bet labai 
intęnshigai: dviems atmainomis.. 
Nuo 4 iki 12 ir nuo 12 iki 8 susi- 
tartaąkordiniai: (viena atmaina 
susideda iŠ Jonavos stačiatikių) 
7 vyrai‘po 25 centus nuo plytų 
tūkstanties ir 5 moterys po 20 cen
tų. Išdirbamą-nuo 37 iki 54,000 
plytų per vienų atmainų. Be to, 
čia . pat gauna uždarbio apie .150 
padienių po 4 litus dienai. Iš jų 
kai kurie irgi suderėti dirbti a- 
kordu: pavyzdžiui, durpių plytų 
pakėlimas 1 lyitas už 4000 vaikų 

, darbas ir tolimesnis džiovinimas 
po 3,25 nuo kiekvienų 5000., 1000 

, sausų plytų sveria apie vielią pusę 
tonos, tai yra 10 centnerių arba 
500 kilogramų. ‘Kiekviena maši- 

— ‘Įna-kas atmaina išsemia korio va 
pai lengvai džiūstantį. Be to, nta-rų ilgumo,. 12 metrų -platu- 

įiįrodukeija..esti;tiek žymi, R*ir ^“3 Sauw°‘ žyttrįli
* galr patenkinti -rinka reikalą--darbus prastas-vandemj 

statydama joms “reikalta Meldimas.' Vanduo motoro pom- 
bMso, - kieto ir gerai dčgau- Ptajamas,' kas brangiai atsieina, 
n kuro kiekius. re reikalo į 16 darbo valandų su-
<• ' gaišina 2 darbininkus, 5 alyvlĮ kg.
^Duj^ių suuaiuLojimo klausi- ir yo benzino.kg. Pompa per mk . 
^•Ineiuvos daugiausia nužengta jautę semia fabriko bendrovei po 
, 2 inetnis, ,Tuomet susiorganį- 500l įįbh.ų. Bendras “Stiklo” is- 

člldžmusių, pramonės inastu llttobnįotas plotas — kvadratinis 
. kasyklų dauguma. Šia- kilometras, kurio gal trečdalis 

fe ^one jos vien tesivystė ir'te- ^odai iškastom durpėm niidabiu- 
Įl^Iatimb kįldaąlios savo teeini- kas> £<jat pat įdomūs iš samanų 

į ir ętodiĮktingumų. Naujų įmo- ir icntlI statyti pakiniai namukai 
iųębęyięjk neatsirado’. Tai .dar mė- ragtinė ir kalvė. / .

‘ ų.’ldikotarpis. Reikia pripa- •
jisai paldiuvo labai no-L 1 “■ dw 'Trenas • Wrtog«ma«. 

' Kingai dviem iš eilės lietingom lab“li0 TI'
Bsarom. Lietuva gi - tatai 50 ,abo U Moinetro atstumo. Bet 

Svarbiausiai fad ir mašininiu dar- skl™ > liai'ia- .kmios
Į&iį priešas. Ir be to, , trumpa, PJaul'u Porbirsti neva-
tfeiisig; klimate 100 . dieni, kasimo rld" i-ęlzKoliu direkcijos siūloma

laikais ir mūsų sąlygomis, 
t stiprios dumijos pramones 

durpėj įgija vieninteles 
i, kaip,pigus kuras. Bet 

toli gražu nevisose apskrity- 
Cm vietų, kur nepaisant. 

or kad mišku trūksta, miš- 
gia .nykti ir panaišai, vis I 

. pasirodo mišku užsilikę 
‘kiMl’ į durpynus žiūrima/ 

P t- bereikalingą, balastą, 
tenka žemes,, kad ir LV 

Igorijos mokesniai mokett Ki- 
miškai iš tiesų išnyko, vic- 

X . pinant senobiniu jpratmiu, 
mšų -prie konservatizmo; kaip 

kviena. kita liaudis, vaitoda- 
įiį |^l»AJwkasJOčBRMl^aA 

kpikią žydus ir giriniu- 
į pati, inindžiodalna neiššemia.- 

, pigius ir priėmamb kuro san- 
durpių kartais iki 9 met-

■ gilumo sluogsnius. ‘į r • % . . _
Jr tik vienintelė Vilkaviškio 
riet, rodų imlius pavyzdį, kaip 

monėsgalį prie durpių priprasti 
J kiek iš jų naudos turėti. Ten 

t tikrųjų durpynai laikomi nau- 
igų» iškasamu, apylinkės bran- 
i tĮĮFtik kurio parsivežti ar pa

ltį., važiuojama po —20 ki
nų., . '
Ąįrių. kuro popuiiarizayinio 

r BVsrhijausiaš tačiau vaidmuo 
angaro 3r elektros varomoms 

rpįtį mašinoms. Jos taip gerai 
iųjųmasę sugniaužo, suglamžo, 

pjausto* ir suspaudžia, kad ji

- ^ARBI X ĮX»K A S 
liūgais^ ' keturkampiais lyguma/ 
kurioj juda, kruta arti 200 žmo- 
nių-škruzilžin,^ ir maještatingai ti
žia simetriniid išmėtytos masinos’/ 
3 lengvos ir grakščios, elektros jė
ga. varomos ir viena sunki ir ma
sinta garo mašina, nuo kurios vei
kimo durpynas dreba ir skylsfa* 
Viename krašte riogso kalvos: 
Borsuk., Bob., Salų, ir Ežerinko 
kalnai pavadinimais, tariamieji 
švedų aįkasai. ■ • •
* aTi garsusis Piktmiškio durpy
nas, Durpes iš karjero elevatorių 
išnešamos aukštyn. Jas kasa 9 
žmonės, suimdami 3 metrus gilu- 
mon ir 5 metrus- platumom • Rei
kalui esant, ’ iš grioyio vanduo e- 
lėktros motoro pompojamas lauk ; 
tatai duoda galimybes paimti pa
ti brangiausių, patį subrendusį a- 
patinį dlurpyiio sĮuogsnį. Mažina 
kas kart savo jegji paeina po 
8—10 metrų tiesią linija. pirmyn. 
Visa jos kelione 600 metrų, ku
riuos, iiormališkai dirbant ji turi 
‘‘ijersilaužti’ ’ du kart:per sezonų,-: 
3 mašinos kasdien iŠvąro 60 tonų 
sausų durpių, kas.per sezonų su
darys arti 6,000 t., šiame gi lie
taus ir kitų kliūčių sutrukdytame 
darbymety — iki 3,000 tonų. Vie
na mašina, pavyzdžiui ^‘Kardas” 
— visos jos patriotiškai krikšty
tos per diena duoda 8—9,000 
lentelių po 8 plytas kiekviena., 
Durpes Čia 'prinokusios, geros — 
7—9 nuoš. peleningiųno. Čia pat 
giliausia iš ligišioliai ištirtų Lie
tuvoj vieta —iki .9 metrų durpių. 
Kubikmetiiriš^ sausų durpių sveria 
400 kg. 3 jų vagonai pasiųsta 
gelžkelio Valdybai išmėginimui. •- 
> Prieky visų šių(j darbų stovi A- 
merikos .Liet. Prekybos Alte. Bęn- 

' drovčs Valdyba, iš kurios narių 
: teko maii susipažinti vien su pil.

Jurkūnu. Tai. jau nebe jaunas 
. kietame darbe pražilęs, pramones.

veikėjas. Taktingas, svetingas ir 
mandagus, kąd ir daug , iš. savo 

j bendradarbių reikalaująs, , jis
matyt, tebėra, jų inegiajnaš ir go
dojamas. . . Į

: Bendrai, imant, BęndįėQv® .pasi-. 
žymi savo sugebėjimu pritraukti 
prie savęs žmones ir,suinteresuoti 
juos ne vien kišeniniu, bei ir dva
siniu/j eigų taip galimai pavadint,

Subata, Rugsėjo 8 dienų, 1923
t ■ 

pradėjo vykdyti gyvenimai! tikrai ■ 
inpuonuojančiu punktu,

Sumanyta ir jau-baigiama-reali- ■ 
žuoli iSaulių miesto h* apylinkių i 
kaimų elektrikacija. Jati veikia ■ 
durpėmis lairianama elektros sto-- 
tis,. kuri suka durpėms^ apdirbti 
mašinas durpyne.

7 kilometrai nuo įmesto, kuris, 
notabene, ačiū keliems čia suei
nančių gelžkelių mazgams netru
kus žada taptoi Šiaurinės Respub
likos dalies sostapilimi, išnuomo
tas buviisis Karpio Bačiūnų dva
ras, 160 lia. Vėliau manoma jis 
nusipirkti. Puikiausia vieta di
džiulio per 1000 lia. įrgf Bendro
ves išnuoniuoto ežero 'pakrantėj, 
deriiiga žeme, kas matyt iš pui
kaus derliaus, durpyno (1 kilom.) 
artiinumas, šeimininkų energija ir 
pasiryžimas — viskas, sudaro iŠ 
to kampo nuostabia užkerėtą, pa
vyzdį sumanaus suderinimo žmo
gaus išimiities bei darbštumo su 
gamtos turtais.

JKiikavo (arba Rikyvo — kas, 
. anot prot. Būgos, senobine sėlių 
tarme reiškia': viešpats) ežerų su 
stotimi jungia gražiausiai akinąs 
nim išgrįstas pusiau po. žeme pa
slėptas kanalas. Ežere jis baigia
si ilgoku akmenų pylimu,, kurį 
bangos didžiausiu Įnirtimu bergž
džiai stengiasi sugriauti ir kuris 
podraūig tarnauja kaipo prieplau
ka inotoriniąm laivui.' Prie Sto
ties kanalas sudaro diktų šulinį— 
baseiną,; kuriame vanduo, prieš 
patekdamas į katilus, turi nušisto- 
vėfi. Vanduo minkštas, be kalkių 
ir kitų druskų, ypač tinkamas ga
ro katilams, nes virdomas mažiau 
juose palieka žalingų nuosėdų. 
Visas tas kanalas su moliu kaina-' 
vo apie 80,000 litų. Stotis geležės 

betono ir jau baigiama galutn 
nąi statyti,. Joje, lieka dar dikta 
rlyiejų aukštų salė — bailė, — įjū
rio j manoma įtaisyti kuriosjiors' 
pramones lentpjūvės, malūno, 
karštuves) fabrikų, žiūrint to, 
koks reikalavimas pasirodys, ak- 
tingesnis. Pati mašina <— milžk, 
iiiška krosnis — stovi ant funda
mento iš 300 cemento statinių.

Bepigu tokias milžiniškas įmo
nes steigti, turint užpakalyje'pa-, 
tį dėdę Samų 1 Jul> gi ta pati ben- "bizniumi. Šie žmonnčs puikiai mo; 
clrovė, turi Lietuvoj atstovybę 
Fordsonams, zuperiui ir įvairiems 
žemes ūkio pabūklams pardavinė
ti, ; .

Arti stoties yra Direktoriaus na
mai, Įdek toliau — 2 mediniu len
tų darbininkams gyventi barakai, 
beiig iš Anglijos atgabenti ir ku
rių Įpatiiiguino jokiu būdu nega
lima suprasti: kuriam galui' juos|i§ilgai, 
taip toli prireikė tąsyti. Tiesa, 
jie įtaisyti taupiai ir švariai, čia 
pat randam felčerį, vaistinę, kan-

JGERA ŽINIA STO
ROMS MOTERIM#

Nento kndlimntls g< ir.se- 
tos No. 333 yra Jjtbal pk 
gus, dručiul padarytas, ir I 

, tiktai $3.00. Adresuokite r.
‘'M.SJ’i.0 Hygtįnlc'Fashton, Tmttrutef 
120 E« 16tn St.f Ncw York (EJept. S.)
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ADaibiniiilęas” savo rėmėjams ir pricteliams, kurie 
užsirašys “Darbininką’ ’visiems metams prisiimdami $4.50 
iš kalno, galės pasirinkti sau dovanų, vertes 1 dol. iš sekau- 
čiųknygii; ’ , y *» ’

4 -»• J <
»

DR.JOSEPH. WĘINREBE

' 90 Hiiutington Avė., Boston, Mass. 
Medicinos Profesorius Universitete. 

Specialistas kraujo, skutos Ir Slapu
mo ligų, taipgi romuti zmo. Kalba iėn- 
kiSkai. ’ , ■

Ofiso valandos; nuo 2 iki 7 vakare. 
Petnyčioml ir nedeBomis priima pa
gal. sutarti \

Telefonas JBack- Bay 0379. Bes. Box. 
5307—R.

lįegdnų Imtus sumažindavo, iki .80 Patęsti jį skersai liiujos ai* apa- 
Įj|r neį-mažiau f aklinų darbo die-rįa Ų ^j^tui •—■■ tiltu.
M l Nenuostabu, kad vitaam ki- Kolįa« uutęstas 'gelzkehukassto- 

ve. «Wn.|ties Imk; iki per važiavimo, kas su-.piamonmkui nepasiseks savo Į, cnu,D;n tfahsnortui i f-ibtikt Itorų, krautuvę, kurioj parduoda- 
fhnai įvykdyti, kas negali jų 1 ;\bl .ą L;
|į draugų skatinti prie tolimesnio ^reikalingus -2 kilometrus “prie- * 

šikos pletiuta ' °
TPrispirti.su blogu oru atkak- Girdėti, Stiklo B-vč yra ii- 
« kaWi durpininkai vis dėlto liąnsuojama tūlo užsienio banko, 
fetgiš jdntkovoK D štai ąezo- paikinai visus darbus veda pH.- 
įra baigiantis (liepos inėm galas) ptitkus, kuris puikiai suvaldo 
feiltaė pąsidžiaugti, o kai kas _ darbininkų
®r.įąsiditlžiiiQt\ištisais džiūstančių arm1^* /Bendrovės nuo valdžios 
Žurpių laukais. Tolrie laukai teko Ųtomuoj amas plotas sudaro tik 
fen maivti ties Palemono, Rad-didesnio masyvo, kurio be- 
įįiškio 4v i&vtdių stotimis. BetW pusė - tyruma - priklauso 
Ihsd tik, dalis, šių mctiiies bendros RadyihškiO iniestelenams n* dar 
įtaradultoijos, kuri pavaduoja ne paubia. žmogaus įineiatyyos. * 
jmtaų išnitą miškų ldrttao helda-j4 Nusavintas Pilietis.

* pųtatane dirbą 2 Kauno Mies- UaMERIKOŠ LIĖTBVIŲ AUKSO 
> Valdybos mašinos, viena antrai KASYKLOS TIES ŠIAULIAIS;

keršai kelio- užbėga ir vėl grįžta '
naujo savo juodų daibiĮ prade-i Ar gi durpes no auksas? ži- 
savo'Karjerus (iškasta vietų) noimų miksas! Ypač tam, kas pta 

vienad šonan platindamosJinas tai.supranta. Jau metas pa- 
nStiiii sunkumai su darbiniu- mirštisenuolių nusistatymų, kad 

kukiuos dalimi teko pakeisti balos — sudaro ūkiui vien sunke- 
tJ^aliiiDiis. ' • nybiijv Geroj, energingoj rankoj,

tirėtir Šitame pat durpyno dirba nusaiįsintos, nudailintos ir ąp- 
lUjnrtų Departanlcutjis ir Vai’ dirbtos jos virsta pelno iiaujiiJaL- 

Jėzaus Draugija aiMinčinis Į tiiiiu, iš kurio galės semtis mūsų 
tiomis, kurių produkcija sta vaikų vaikai. Balos, pelkes, .ply

ti 5—8,000 plytų per.didną. Ma- Įnios; tyruliai — durpyiiąi -— tai; 
įgtjrtj prieglaudos vaikučius, m? Dievo korbnė, bet Jokia pat to 
®Wukais judniicius, : .kaip [paties Dievo /dovana, kaip ugnis, 
dės balos paviršiuje, raunan- vanduo ir miškas. Šitoji dovana 
tęn. krūmus, krūmokšlius, virsta tikru turtu vien išmintiu-. 

apstiMj medžpalftikius, girtokfes {mm žmogaus darbui prie jo ptisi- 
.k^ąaltgajtis. '-Gražiai nava* lyte jus.- Be ta, siiinteresuviiųas. 

ttamv -‘lauke klojama durpes. Ir- [ durpėmis apgina mūsų krašto gim- 
J naudingas kalinių darbas. ■ Įžę’ — miškus nuo visa sūčdan- 
/B^ųuo Micafo- Valdyba savolčiiį..‘kposinų ir mitelį valiutų Milo 
ųrpeą^latys savo elektros . sūi-Ty-istisiirijąiičių užsienio bankų ”I'a- 

rpigindama tim būdu ir rnies- [tai, gerai suprato mūsit tautos veik-* 
ta apšvietimų. - 7oks durpių pra- remtieji, Amerikoj susikūrusi da- 

ĮOMfei jungimas su kita pats tin-Tim Suprato ir neStidelmdama, na- 
•mlaumis, Nes durpių prekyba vo milžiniškų resūsrsų pagalba,

*

< . f

mi reikalingiausi daiktai; virtuvę, 
kurioj verdaams darbininkams 
valgis. Jų tarpe 40 yrą atvykusių 
i šsvetur, tad jie ir laiko sau ats
kirų virėjų, vidutinai užsidirbą po- 
10—11 litų dienai. Stotį statant 
kas savaitę tekdavo išmokėti po 
25X100 litų. Kiti durpyno darbi
ninkai daugumoj suderėti akordu, 
Jie turi gavo instrumentus, todėl 
ir daugiau brangina juos. 60 žmo
nių prie BĮUŠiuų gauna .kiekvienas 
po 1.20—1.40 litų nuo*1000 lente
lių (lentelėje — po 6 ir plyteles). 
Kiekviena mašina sukrauna savo 
piiganyntas durpes į tas lenteles, 
kurias tuojau automatiniai sugrie
bia, 2OŪ metrų il$o transporteris 
ir nuneša į džiovos (džiovinimo) 
iaukiį, kilt' jų laukia, tam . tikri 
darbuiiiikai, kurie nuima nuo len
tų plytas ir apatinėmis transpor
teriu vėlomis siunčia tuščius len- 
tius atgal. Dantelių skaičių tiks
liai nustato tam tikras čionykščio 
speeialis.to techniko pik Burneikos

• sugalvotas automatinis skuitildis. 
Mašinai stovint, uždirbama po 5 
litus, lyjant ilgiau, negu 1 dienų, 

. duodaina tik duonai po 2| litų die- 
i imi. Tokią sutartis. Mašinos ūži- 

niu 6(1 žmonių ir . dar 100 užimta 
džiovinimu, vežiojimu, vartymu 
durpių ią kitais smulkiais, darbais. 
Visas durpynas išraižytas Bendrą- 
vės iš valdžios huomtiojamo 75 
yent, .pločio •gėlžkeUttko linijomis. 
Jos sumaniai sueinu centre krū- 
voli, - iŠ visur rinkdamos sausas 
durpes, ■ ^ ' ... !
TBe galo įdomus ir podraug ta- 
pomiojautis bendrus viso durpyno 
vaizdas. Beveik ąkiiĮ neaprėpia
mas, . griovių stųiiftustyto taisyki

■ ■ v

ka pralobimo ir asmens gerovės 
tikslūs suderinti su visuomenės- ir 
valstybiniu labu. Te kdkių ameri
konų atsiranda pas mus nors šim
tas, o žiūrėk, praslinks dešimts 
metų ir krašto nepažinsi; .visur, 
virpės įtemptas iii" sąmojingas 
žmonių darbas ūš mašiūos ir mo
torai, Jjėgios-traukiniai, skersai ir 

ars mūsų dirvas gariniai 
m elektrikiniai plūgai. O kiek
vienas durpynas, kiekvienas upių 
vingis,, ar net tvenkinys — taps, 
praktjngai tariant, neišsemiamu 
energios šaltiniu, • į > 

Ir pražydės mūsų Lietuva !
. Nusavintas pilietis. 

. ” P. S. Netrukus pasirodys spau- 
dojkifieialus leidinys: <fMūšų pel
kės— durpynai, ’’ kuriame galimą 
bus surasti daugiau tikslių žinių 
kalbamu kiaušiniu.- ’ (Adv.)*

Žemaičių Kalvarija, Tel
šių apsk. Čia 8 d. liepos per 
Didžiosios Kalvarijos atlai
dus keletas žemaičių studen
tų abitai j elitų ir daug/ daug 
žemesnių bei-aukštesnių kkir 
sių mokinių ir šiaip daug in
teligentijos visi bendrai ap- 
vaikščipja Kryžiaus Kelius. 
Nar kų dabar bešakys ihūsų 
“Šviesuoliui■f '} Jie pirmiau 
sakydavo, kad ■ moksleivija 
įlebetikinti'į M)ievųr o tiį. 
tamsioji liaudis dar tiki i 
■Dievų, ’ o dabar tai vyrams 
bus riestai, kad .mūsų moks
leivija viešai pasirodo, kad 
tiki į Dievų -ir pasiuke savo 
tikslų, jie dirbo ir dirbs su
lig savo obalsio4 ‘ Visa atnau
jinti Kristuje”' it eis į liaii- 
■dį apsišarvavę mokslu po 
Kristaus vėliava.

Žiogas.

1) ’ATGHIANTAS, Itoriška apysaka, 2 lcn.vgl (ap-
•. darytos)

2) DANGAUS KABAITENG. . Legendos- apie 
Š ve. Pant.i. .Apdaryta

3) TĖSS KELEryiAIt Krikščionis, Žydas ir 
Turkas, apysaka, apdaryta

4) JfAXO PATYRIMAI KARf;JR, Grąžus ap-
v-. • - “. rasyma S ****!■*■■■*** *l?**0**M*»»>’>**c**a** * "P** **"***«****ri?'******FBS****ar*

■5). PETRIUKAS. Pasakaitė-™.—__ .-..________ —

6) CIT PAKLAUSYKIT, Gražitj dainų knygelė
7) LAKŠTUTES. KILĘS, dviejose dalyse.....™....—..'

8) ŽEMES GIESME, 1 dalis ..

9) ŽEMES GIESME, II dalis.
i0j UBAGŲ AKADEMIJA, juokingas veikalas.™ .35

11) UBAGŲ GUDRUMAS, 3 aktij komedija— .25

12) KOMKDIJELES. Parašė Gui-kliutė^Gudienė. .10

15) KOVA PO GIEDRAIČIAIS. Drama.________ 55

14) PILOTO DUKTĖ. Drama ......__ .....__ _________ .35

.15) SCENOS ĮVAIRUMAI. Rinkinys lmmedijeliiŲ .20 
1(5) DANGAUS AŪGŠTUMAS ir žemės senumas ..25 _ 

17 ) KELIONE APLINK PASAULĮ. Graži pasaka ,1.00 

Į8) 

19)

*

21')

22)

23)

.75

)R AUGI JOS IR KUOPOS 
TĖMYKIT.

24)

r
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INITEBAMERIUNUHES 
(HARR1MAN LINE) > 

JOINT SERVtCC WlTH k 
IIAMBURGAMERICANUNE

TRUMPIAUSIAS kulias 
LIETUVON 

išplaukia kiekvienų savaite 18 
Pler 80 Jforth lliyer tįes 
gatwp*NeAV ‘ Turke mumj pir- 
W<»S klesoM laivais 

“REKUtUrK,” ‘TtotANC’B,’1 
“AtUKHl’ B.U.UN” 
“DwrseĮir.AND’>

Veža 1, 2 .ir 3 klcsos koliau- 
ninkus, •taipgi kftle. laivai: 
■’touirt C/fl/A Clc velninu litui- 
ait( Tltui'buiitt ir tfcrtįitiulln 
3-Clos Mėsos kcpttanlnicaiBK, 
UanctluuM ir geras putarnuvL 
įnaa, gerus valgis t r patrau
kiantis. smagus vuMiavituaa, 

United American Linen' 
; .Julius ilo-msnEap* 'Ino.
200 lpmeVor<< Boston, Mass, 
-arbu yna Igullutua agentu*. .

a;

•<

d

t

LIETUVOS ISTORIJA. Pai^ė Pi^a/L- 

"LAISVĖN BEŽENGIANT. Atsiminimai iš '■ .
«■ . '

‘ buvusio yisuotiiio Liėi. seimo, New Yorke..:._ ____75. • ■ ■ . • rf.
ŠILTIEJI IR ŠALTIĖJI KRAŠTAI, .Grąžus ,. 
skaitymai aaaaaaaaaaa«aaaaaa»B((aB«av(aaB*(>aaa»aeaa»a*4a«aaw«a«aaaaa>«Ba8Ma**faaaaaaaaa>aaaaaaaa*aaa*^«aaaaaa««aaaa** 45 

TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖJAS. Svar- 
kitį Kinui rinkinys ..................... ................ ....

KURIŲ BUS VIRŠUS? Graži knygelė.

.PAŽINKIME SOČIJALTZMĄ. Svarbios ži- 
. nios apie raudonuosius......-—____________ :___

ARITMETIKOS TEORIJA ...............  .;....
. t

ARITMETIKOS UŽDAVINIAI. Dalis I— 

ARITMETIKOS UŽDAVINIAI., Dalis II. ...

.50
■ .to

127) ; DOGMATIKA. Tikybos reikalai....._

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Ilgų metų praktikos artistišką 
mūsų .darbų liudija tūkstančiai 
draugijų. Informacijų deki rašy
kite: .. '■

Jf. 2L. Norkūnai,
16 Pleasant St., Lawrence, Mass.

~ : -i—-i

.**a**aaa»*»»«*»<»aa«a»*a«»f. _L.

NAOTAS BUDAS. ĮMOKTI RAŠYTI-....... .

VARGO MOKYKLAI. Skaitymu knygele...... 1 

APOLOGETIKA. Graži katalikams skaity
mui knygelė b^,aaa..a...<į««ta'a*.ia»aaaaa**<aaaaaaaa**.^*aaaa.aaaoa«taaat«4>pkt***aM*««O>«*«*>***,*>»**a.a*ai*

EUCHARTSTIŠKOS STACIJOS
EVANGELIJOS visli inetri įiedėldieniaias ir
šventėms ■aaaia<»aa».k«a*B ■■■•/■latlM t aaa*aaa.aailai>a«aaaa*a***a»4aaa*a»aaa*M"i«**>*****k»*<f aa*a»»»««»*»»a**»*O

t ■ /

GEGUŽES MENUO

KLAJŪNAS, graži pasaka aa.«*a*a*b**^***tW»****l* V**.**>*'*****,|*k*at'********

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI. Nepaprasta 
k n y g a'

KLAIPĖDOS ALBUMAS. Rinkinys Klai
dos

-.65

DOVAKOMS

FONTAMINE
PLUNKSNĄ ' 

® Kuri bui atminčiai’ ilgam 
^idkitį.

“ Kainos Priei^amos.
Reikalauk katalogo.

“DARBININKAB,

‘ x loiton avm.

f

«

•f v#

36) 
pėdos reginių.

37) • KAUJAS ĮSTATYMAS. šventasis Rastas......

38)

.40

1.50 

DAINOS SU GAIDOMIS. Rinkinys gražio 
dainų 1.50
PUUKMANTKEljŲ.mldaĮa^gėsijtjfad- " 

uos nuo $3.50
TURTONORMA. Graži knygele apie darbi-. , 
ninku. reikalus .........t................i...................<4.5
DKAMC^....'J?x‘ys nepaprastai gražus tik^binip. : ’ 
_   . „   ...   , .65

, Kiekvienas naujas ta senas skaitytojas> pilnai ijž vi- į ■ 
sUs iftotus.iš kalnu ttžsiiūukėięst, turi'tefeį pasirinkti sau 
y lenocLJerk) vertes is.virS patuineLj kny^v

v ]?asiskuhiitkitoUnos tas. pasiūlymas tik trumpam lai- 
km. ' ? ■ .• x •

39)

41.).:
. turinio veikalai
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SIOUK CITV, I<mA?
' ‘ ..I

Lietuvis' laimėjo.

Bronislovas J. Birzetis, jaunas 
vaikinas, geras katalikas, narys 
Kolumbo^-Vyčių ir Sv. Uėčilijds 
choro, buvo apylinkės išrinktas 
delegatu -.“to Vlie Vetcrans of 
Foreign Wars Nationąl Eneampo- 
nent at Norfolk, Va.”: ’^Iat, buvo 
pažadėtas nepaprastas pasveikini
mas tain delegatui kuris pirma at
vyks į Norfolk’ą, t. y, ne tiktai 
gerus pietus, bet ir pabučiavimą 
gražios merginos Marry. Parrell 
ant scenos. Ir iš tūkstančių dele
gatų kurta ėjo lenktynen į tą 
miestą, mūsų tautietis pasirodo, iŠ 
Sioux City, tenai 12 valandip pir
miau nei kiti delegatai, todėl gar
be gerb, Birzcčiuir'Sioux CityTai 
ir mūsų kolonijai. * Valio 1

. _———“ NaBtutū.——

Rugpj. 26 cL parap. svetainėje 
buvo atvaidintas operetiškas vei
kalas, “Kastutė.” Nors tą dieną 
labai lyjo, bet žmonių susirinko

* *.«r

nemažai, visi linksmai lamą pra
leido ir niekas nepasigailėjo kad 
atėjo, ant to puikaus vakarėlio, 
kadangi buvo'nūpaprastąs.

Atidarydamas -programą gerb.- 
klebonai paminėjo apie darbštų*, 
mą mūsų gerb. vargonininko Ę. 
Šlapelio, kuris darbuojasi ne tik 
parapi jos naudai bet ir lavinimui prasięlčs rudens laikas. Orui‘.ai 
dviejų chorų, kuris daug laiku 

programą, pasirūpino reikalingus 
Vaidylams drabužius, kuris nupie
šė 'scepai gražią,rastų trobą, kuri 

‘.verta nemažai pinigų, kuris pasko
lino tam reikalui ką, tik atvežtąiiš 
LįetuV.os verpimo, ratą ir linų5 ku
riuos atvežė' p.:. Birzcfaitė,' jauna 
ir'labai graži 'mergina.,. Todėl prę- 

... gramas-buvo'grąžus,- įčloĮiiu^iFvi- 
si žmones buvo labai patenkinti 
taip kad kai kurie patarė tą vei
kalą paantrinti, kiti ’Sake, kad ne*

■ buvo ’tdkio gražaus vakarėlio šioje 
J kolonijoje. j ■ ( ,

■ nnLir 0-jų paveikslų “Nastutės?’ 
• Nastutės rolė teko Marijonai Ado

monienei, Onos Braukieiiūs rolę 
. lošė K. Adamonįcnū, Petro rolė 
papuolė Jonui. Juodeliui;' Jono ro
lė — Antąnui Strazdui;-Stripavi- 
ciaus — Vincentui Birzečiui, 
Drimbo rolei— Vincentui Česnai. 

.'Taip visi lošėjai.gerai atliko savo 
roles, kad nebūtų galima pagirti 
vieną- arba kitą neskriaiidžiant* ki
tus..

<( ■ ~ -

(2) Adomas Petronis padainavo 
ioltf: a)J‘Ktnv paliko ta jaunystė 
irk) “Oi greičiau/’ *

(3) Vtnda Bh'&Gtartė dainavo t 
MMy Rosal*y. ”

(4) Ulioras, —- a) “Čia kraštas 
liūdnas” ir b) “Tekėjo saulele.”

(5) Ant galo choras ir visi žmo
nes _ dainavo “Lietuva Tėvynė 
Mūsn.’L,. .
- Klebonas padalino choristams ir 
ehęristėms gražių gėlių, už.ką visi 
jam dėkojo.

Po tąni gerb. kleb^ padėkojo 
gerb. vargonininkui už pasidarba
vimą parapijos naudai. Taip-gi 
dėkojo lošėjams, chorui ir visiems 
kad nepasibijojo lietaus.ir atsi-.i 
lanke ant vakarėlio. Po to,4-rių 
instrumentų orkestrą grojo, ir .bu
vo šMdai ik pusės 12 naktį. “Pa
langesJule” next! »; r * - • r .

„Kcdcl_SiQUxJJkylje^ejmn-gyH_ 
vetttil.

(1) Prasimaitinimas pigesnis.
(2) Oras .geras, sausas, sveikas.

(3) Vanduo geras, šaltinis, 
sveikas. "f

ras pasekmes, Kataliku jaunimą 
tarpe yra daugybė talentuotų, ga
bią merginų,ir vaikinų, Vieni iš 
jų tinkamai gali dramoje veikti, 
kiti gan atsakančiai moka vartoti 
kokį nors instrumentą. Duokim 
jiems progą parodyti gabumą vi-.- 
suomeneų o net paraginkim pa- 
drąsinkim, o tą atlikę, tinkamai; 
įkainuokim jų darbą,

Geležis naudojamas blizga, me
dis augantis žkkiįtjja ir vandenėlis 
bėgantis tyresnis. Tas pats.ir su 
jaunimu. Jaunimui duokime Igėip 
užsiėmimo, kuris jų dvasią keRty 
tohulintų, pindamas garbės yM- 
niką, o mums iš to būtų džiaų^- 
mas. Baliu aimanavimas 1 Jąumio- 
lio-Čs dvasia pakili, širdis, jautri; 
kūnas* mylįs judėjjmą,kad tą visą 
patenkinus. — duokim jaunimui 
darbo. -

■* 
* '

t*

Rugsėjo mėnesį t»ngiaama B. V. 
11 kp. !(/ metų Bukaktuvės. Del- 
:ogi Homesteado L.V. 11 kp. kvie
čia visą katalikišką jailnimą 
Homesteado. ir apielinkių Moti į 
■L. Vyčių organižMeiją ir darbuotis 
Dievo ir Tėvynės, naudai, Meski
me šalin, nesusipratimus ir pavy= 
dėjimus ir stokime į brangią jau-. 
Ainio drganižamją. Nuoširdžiai 
kviečiame dvasiškius šios apylin
kė stoti jaunimui į4>agelbą, / o 
kuomet visi dirbsim išvieno, pa-

ž—nis.
Sėkmės bus geros.
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kią mjelaiįirdystę. Moksleivis F.
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Kolonijos Reporteris,
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tant, bet 'jau veltui, 'išstov 
ykią vąkąi-į tikįii&t^

mielas lietuvi, lik dar ižtiJctmu 
lietuviu. Užmokėjai sVetimt&u- 

Wiį4 tūla Jjiniguą 
^lurt" įel lietuvių, tų sportų var- 

' dus šį sykį nctalplnu, nes. tikiuos, 
kad specialia komitetas liaųsi|f tą 
cCaręs. 1 ■ ' .t . 71'1*

' Paira^janii*
-- ; - - •...Į-. -Į 7- - f ' ’

WQROESmį^IAgC4*’ ;r
* • ■ - - - 1; * v

• S dieną rugsėjo, tai yrą nedėlios 
vakare, 7:30 yrą surengtai’ Vakarį, 
ras draugijų Federacijos, jProgra-’ 
mas. bus įvairus, nes bus. dainos,‘ 
šokiai ir teatras. Išpildys AVor- 
cestei’io studentai per .pasidarl&« 
Viiuą moksleivio V, Bario, Maiti
nėkite nepraleisti progos ir atsk~ 
lankykite skaitlingai, nes Šiafa-iri^' 
tais bus paskutinis vakaras’jhoks- 
leivių. surengtas. -Pelnas bnš ’SkiA 
riam as dėl moksleivių, , Taiki mM/‘ 
dzin JttsiUnky ti-ir-pasirodyt^ kO

* • JV» » . T. ii *• . ____

“ y. *-v . *■

Korėspondeit^ll

I1IH- 
] *

Dešimtukų vaju3.
Vdjm i>«sibaigg pasetaibgailą«W^» 

Atlaikius tikiėtiį knygutes buvo 
manyta, kad nebus galima išpar
duoti, kadangi mūsų parapijoj 
randasi visokių reikalų taipy 
kad žmonėms net-nubosta pirkinė
tu Itef įvyko, visai kitaip, nes bu
vo prisiųsti tildeta.5 visi išparduo
ti. Siame darbe daugiausia pasi
darbavo mūsų geros širdies sąjup- 
gietūš. ' Garbaną jungtai ūms kad 
atjaučia reikalingumą prakilnaus 
darbo. Moterys turėdamos daug 
šeimyniško darbo, vis vien atran
da laiką pildymui savo organiza
cijos obaląio Dievas ir Tėvynė. 
Mūsų kuopa turi-eilę moterų ir 
mergaičių, kurios yra visuomet 
pasiryžusias stoti į darbą ir tą.dar
bą atlieka pilnoj to žodžio pras
mėj. . . f

Gražus 'vakaras, * 
r — , t

Sąjungietes rengia labai gražų 
ir įdomų vakarą spalio'25 d. Fj’o- 
gramas daugiausia ąušidesYŠ^dąiV 
nų. ' Turėsime Minstrel’s Drill ir 
visokių juokų. Vakaro rengimo 
komisija .p; Sirvattiėne; P, Bagdo
nienė ir B. Dauniantaitjė dės pas
tangas, kad vakaras būtų vienas iš 
gražiausių ir įdomiausių. r <

• Kursai,

■ Orui atvėsus kailį visur taip ir 
pas mus"sąjungietes laikys vaka
rinius kursus. Moterys turėtų pa
sinaudoti ta proga, ir lankyti pa
mokas kuo skaitlingiausiai. Mo-* 
terys kurios nepriguli prie Sąjun
gos nebus priimamos. Jeigu no* 
rėš lankyti kursusj būtinai turės 
/prisirašyti pilė ' Mot. Sąjungos. 
Kursai prasidės rugsėjo menesį.'

‘ Šalna.
'. ___ . . - , > .

TAUTIŠKO LIETUVIŲ DAILĖS
* TEATRO REIKAEUOSEr^

i *“'- '< ’ — .. . .... _
■ Ši.uoim ’ pranešu gerb. vistfomę--

nei,! kad nuo 16\di rtfgpjūČio, 1923 
m.,; fesmi rezignavęs, iš .Tautiško 
Lietuvių Dailės Teatro Iždininko 
vietos; rezignavimo priežastis —- 
neturėjimas ganėtinai liuoso ląiko^ 
pašvęsti ofganizatyviam . darbui. 
Alūno “.vieton’yra išrinktas p. M.' 
Kičas, 579 Gra'nd St, Brookiyii, 
N/Y. \ " ■ ’ ' ’

Lietuviai kurie norite paremti 
šį prakilnų darbą, prisirašyti 
prie - T. L. D? T., įsirašymo pini
gus .galite siųsti virš nurodytu ad-

t .

l

Šiems kad NMhfodUe vlešpątąpj< 
taria širdingai ačiū.
“'Ką aš jau pas/akijųi^parodo vi
siems Norivaadiečiate dovaną 
tikra .katalikiška-lietuvišlm—mel- p - ■
le ir 'yfeiiybe. Ką ftš dabar pasą? 
kyšiu dar aiškiau, šitą teisybę, pa
rodys. •

Jūs pamenat kad šv. Jurgio lie
tuvių bažnyčia buvo apdegusi. 
Jau bažnyčia pataisyta fr-Jklmi' 
puikini pataisė. Viskas bažnyčio
je tvarkoje. Kitose lietuvių ko
lonijose, altorius būna apkrautas 
su visokiomis st o vylėmis ir išrodo 
kaip tik stovylų krautuve. Nor- 
vvoodo tai jau ne taip. Norvvood- 
iočiai parodo . kad jie supranta 
kada perdaug ir kada gana. — Ta 
švelni šviesą per nudažytų stik
lų langus, tie gilus vargonų bal
sų virpėjimai, tą rimta tyluma, 
ta atmosfera, ramumo; Siti daly-, 
kai .turi galybę pakelti, žmogaus 
šlrtlį Jn'ie inaTŪos ir įkvėpti į sie- 
lą tikim ją meilę. ■_

Noirvvoodaš nedidelis miestelis 
ir naclaUg tonais lietuvių gyvena, 
bet jie surengę tokį pikniką, kad 
net ir svetimtaučius pritraukė ii 
uždirbo gryno pelno arti $3000. ■ 

Man teko vasara 'praleisti Nor- 
ivoooile ir aš niekaip negaliu ■atsi
gėrėti. Kituose miestuose dūmai 
iš fabrikų ir .visokį trukšmai. su
nervina žmogų, ir atima daug jo 
.sveikatos. JBot eionais- Nohyoode 
žmogus kvėpuoja grynu oru; vai-, 
l<ai žaidia po 'oleles ir įgija svei
katą.- Ir matydamas tokių lietu
vių gyventojų maloningumą. iŠ 
džiaugsmo ir didžio malonumo 
taip žmogus, atsitolini nuo pa
prastųjų kasdienių minčįų ir rū
pesniu, jog jautiesi laimingas ir 
pasitenknfęš. ' ’ ‘

Broliai! 'Kas pailso' nuo darbo, 
nuo vargų, nuo -būdų —- atvažiuo
kite .čion nors' kelioms savaitėms 
atsikvėpti. Vandens gainiojami 
akmenėliui papasakos jums ■ gra
žių pasakų, pietų‘-saulės- spindu
liai nuvalys ir jūsų sieląp oru at-' 
pigaus ne tik plaučiai ir širdis, ’bet- 
sūstįpres fojvasios pajėgos. O’ya? 
karąi didėles žvaigždės 'šnibždės 
jums iš padangės, apie kaž ką gąlo 
ir pradios didelį, stebuklingą ir 
šimtai žvirblelių .čiulbės ir siūlys 
jums saldžias meiles, malones, ra
mybes. O kartą pabuvęs Nor- 
TCOotlc niekad nepamirši .ir atsi
minsi per visą gyvenimą. . >

Keleivis..
--- -—

ROCHESTER, N. Y.S v

f - *
Atsidarius keliams į Lietuyą, iš 

visų Amerikos, kampelių pradėjo 
lietuviai grįžti tėvynėn, Neatsili
ko ir Lcivistoniečiai. Taip, kad 
pastaruoju laiku Levviston’e lietu
vių skaičius žymiai sumažėjo. Tas 
-aisiKepė4iHrnt-vietos^r4tkkeiu-br^ 
ganiZaėijų kuopų... Per tai visas 
veikimas sųųiažejo.. Kai kurie 
pradėjo išvažinėti į didesnes lietu
vių kolonijas, girdi, jau Leivis- 
tosno. nieko nebus... Ir'su laiku 
lietuviai išnyksią.-

Jaunuolis.w

AMSTERDAM, N. Y.

Irdai daugiaus.

Rugsėjo 2 d. įvyko Kauniškes 
Šv. Kaz. Dr-jos narių susirinki
mas. Daug atėjo knygų nariams 
iš Kauno ir mokyklai rankvūclčlių. 
Taipogi gvažių_ -maldaknygių^su 
minkštais skūriniais apdarais: su
augusiems “Pulkim, ant kelių,” 
jaunimui “Melskimės,” “Treti
ninkų Vadovas” ir;. va ikučiams 
spalvuota maldų knygelytė “Kris
tau Išgirsk?’ . Tas maldaknygei- 
įsigyjo žmones, po kelias dešim
tis centų, Kuosai Bv. Kazimiero 
D r-j ai suteikdami. Jų džiaugs* 
mtti nebuvo galo delei gražumo ir 
gerumo knygų. Nariai gavo kny
gas ir labai jomis patenkinti ir 
dėkavoja šv. Kazimiero dr-jai; Ir 
vėl' įsirašė amžinaisiais nariais šie 
asmenys: 1) Magdaleną Kaupelie- 
iie $35, 2) Jonas Augąs $35, 3) 
Rozaliją Augienė $35, 4):.Verdni- 

. ka Aughite $35. ; Visi vienos šei
mos ir 5) Jtiozas Rimkas $50 boną 
su nuošimčiais. Ir 3 metiniai/ nar 
riai sumokėjo po $2.00. Katali
kiškos spaudos reikale gražiai kal
bėjo gerte klebonu Juozas.Žyda- 
navičius, išrodįnėdąmas kokią 
naudą tęilriąi<.geraji spauda kiek
vienam žmogui jo kūnui ir .sielai, 
kaip katalikiškoji spauda gina ir 
stiprina tikėjimą; dorą ir Lietuvos 
nepriklausomybę. Skyriaus pirm. 
J. Tašaus&as, išreiškę pasiryžimą 
ir visus’kvietė uoliai platinti ka
talikiškąją spaudą, kuri išsklaido 
priešų neteisybes, išrodo jų1 pačių 
klaidas, estoką mokslo jų raštuose 
ri suteikia teisingą, tikrą ir dorą 
mokslą tiesos ieškotojams ir jos 
mylėtojams.' Ir kitų buvo kalbė- 

> ta tame klausime, SlĮsirinkimas 
uždarytais su malda. ' . '

i 'Visiems nariams ir skyriui, ta- 
■ riu didžios padėkos ir pagarbos žo?

1V *'„ X * ’

A Kun. P, Kąsčfokąs, 
M Main BtreeLV N 

.Amšterdam, N. Y.
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atjaučiate moksfciMų’yargua. ****»!
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: NEWARK, N. j.’.y

Piknikas puikiai nusisekė.- į
‘ ’ * ’ •v * *

Bvč? Trejybės lietuvių paVapiN 
jos Buvo surengtas išvažiavimūš^.? 
d. 1‘iigsęjo š. m. Bloomfieljo paK/ 
ke. - f Kadangi tą dieitą pasitaifcė/ 
oras gražus, , tai žmonių prlvažis-' 
vo į§ visos apylinkės. Programas' 
;buvo įvairus. Lenktynes moterų'“ 
ir merginų, virvių traukimas ‘ 
tam panašiai, llž bėgimą dgVMę 
-ną laitui?jo saldainių dėžę >;Q.( .Bą-» 
iilcnČ ir O. Laurinaieiute. '.Iš vy-:-' 
rų Ch, Bu^a laimėjo cigariį- 
Kadangi ,Nęwarko lietuviai gyy^AF 
ha pasiskyrė į dvi d'aĮi,'Vieni.l^lių;- 
T^iQSe,.^įti^pMta'Inėj^. tai: v^rįį^, 
fraūkiinė laimėjo kairiai. PalsMp£k 
iiutraukt'a. liko. Paširodoj 
kalnuose oras' sveikesnis; daugiau*-, 
spėkų pridhodą. Dovana buyo;J(L 
dėžučių camdo clgaretų. Tris vi-i 
sas dovanas aukavo dėl parapijos • 
J. Sirnmonš, naujas Reąl Estais*' 
bižnįerius, lietuvis.' Kadangi'ridi‘k 

s jos.,dienos,toj pačioje, vietajri?te^i’? 
kai turėjo* šokius, tai Abromati-V

’ <> • • ' ***
etas kaipo real estąte būdamas biž-- 
nyje ant to parko daug turėjo,tnt£”f 
’so kol lenkus.praašlino iš 
tos į kitą. Turiu^pažymėti, kad” 
Abromavičius daug yra.pąsMaldę' 
bavęs vaikinas. , . . ' r^J,lV

•L . ’ -• . \ , . / ' ,

MARIJUS
l ■ 3‘ l f f 1

Kun. F. KEMĖŠIS, L. D. K. Ž ‘ 
reikalais lankysis šiose Uetuviijp% 
kolionijpse: 

Rugsėjo 10, DuEois, Fa. ' 
, Rugsėjo 12, Scranton, Pa'.

Rugsėjo 14, Duryea, Pa.’
Rugsėjo 16, Pittston,-Pa« 
Rugsėjo . 16, Wilkes Barre, Pa. !'■ 
Rugsėjo 17, Tamaųua, Fa. ' ; 
Rugsėjo 18, Mahanoy ChtyLJ^ * 

Rugsėjo 19, Shenandoah, Pa. ^, 
. Rugsėjo 20, SiW Creek,

Rugsėjo 21, Minęršvine, Pa. 4 

Rugsėjo 22,A.Girardville, PA. 
Rugsėjo 23, Plriladelphia/V-ri?  ̂

Rugsėjo 24, Philadelphieų
Rugsėjo 25, Chester, Pa. . •' / n 
Rugsėjo 26, Easton, Pa.

” Rugsėjo 27, C. Brooldynp W. *X** ‘
Rugsėjo 28, Harrison, ĮT/SF. ’ ?*'

Rugsėjo SOpBaltimoro, Md. * 
Chicag'os ir Detroito kuopiu 

Maloniai'paišomos paČioiha $įįį£- 

skirti pažyin^tas dtem.tr joti JSfeu.' < 
šaukti kuopų

L X. D. K; & Centras. J

. w > *
♦ nt<wį

* ?
> 1> . .Iv

’i ’

E Al molui? 
jv^v gimuomb tnmnroji. .

t

/

OLEVELAND, OHIO. 

Audeniui besiartinant.

Btai jau netrukus praeis vasa- 
gražids dienos, malonūs- orąi j

J daug laiko vėsus, kiekvieną priverčia grįžti 
pašventė rcūgdamas tokį didelį iš Jaukų į sales, kur laiką linksniai 

galima praleisti tavųjų tarpe. Tas 
yra gerai.

Nors dar nemažai yra laiko, bet 
reikėtų jau pagalvoti apie’ rengi
mą jirąmugų at.eiųant.y- rudęnį ir 
žiemą: Kiek yra žinoma, tai mū
sų dailės draugi jos imasi' darbo 
dailės lauko :' korai ruošiasi su- 
daugybe gražių, naujų dainų, tc- 
atrOuskyriai suskubo -mokintis te
atrus. Žinoma, kad viena dailės 
draugija nutarė1 vaidinti, .vieną is 
žymiausių veikalų '“Išgriovirhas 
Kauno Pilies? ’ Lietuviu visuome
ne galis progą pamatyti žydiij’vei
kalą. Nuo Senai dailės didžiuma 
darbo, katalikų tarpe'viso C. L. T. 
Ch. Draugija ir L. Vyčių 28 kuo
pa, dalinai užsiima ir kitos kuo; 
pos bei draugijėlės, 1 >

Pasidairius aplinkui, matoma 
nemažai dailės jėgų, kurias jun
giant į bendrumą, galima padary
ki gerą' žingsnį pirmyn, dailūs sri
ty. ' ■ ■ : .
/ Reikia permainų.

ros

i~ ’ j b • • J 1 • * K *
(1) Buvo vaidinimas 2‘jų Veiksi
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Darbai. "

Pastaruoju. laiku Lewiston’c 
darbai susilpnėjo, ries viena iš di
džiausių audeklinių tai Batas Mill 
dilba vakarais tik iki 3:45, šešta
dieniais visai nedirba. Tankiai’ 
pradeda savo darbininkus paleisti 
.po savaitę, ant “vakacijų.” Vte- 
įia audekline paleido apie 300 dar
bininkų ant neapribuoto' laiko 
//vakafeijų?’. Kitos dar šiėk-tiek 
’ejria getiau, bet nežinia kiek il- 
gai?-- 'Pastaruoju laiku Lewisto- 
nan- užplūdo daugybė prancūzų iš’ 
Kanados (nors, jatvir taip-jų veik' 
visas miestas ‘' apgyventas). Jie 
taip, suvargę, i: Dirba kad ir viė-, 
ną dolerį 4 dieną inoka, bile tik 
prąsimąityti šit skaitlingomis šei
mynomis. Kambarių rendos be ga-' 
lo, aukštos. ’ Lietuviai kaikurie ė- 
mčj pirkti šavo, hainitš, nes pas 
francūzus gyy^itį.,peb:etęk6 .kan
trybes. ižiųomą^taip seniai.reikė
jo,

•1
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DETROIT, MICH.

Iš sąjungiečių, veikimo.
• «. t ^7’ ’ . --1

v Negaliu užtylėti neparašius 
lėto žodžiiį iš Mot. Sąjungos

Bronė.1

T

ręsti

♦

ę>

l

>

NEPAPRASTA NAUJIENAI!* *
— J . f

Visos pasaulio tautos • jau 
turi savo kalboje garsių 
DON KIŠOTO knygų. Don 
Kišotas btivd savo laiku 
avanturistas - ricierius ir 
“daug savo gyvenime nepap
rastų dalykų yra. nuveikęs. - 
I^as sktiitč lobi naktų, tas 
Įtikrafskaitysir J)on Kššatą,

Kadangi knyga bus dido
ka 5x8 formato apie 300 ar 

. daugiau puslapiui popieros 
viršeliais, tai jos išleidimui 
sumanyta parinkti prenume
ratorių. - Taigi kurie prisi- 

\ dės prie tos! knygos įšleidi- 
mo, tie nųikes tiktai $1.25, 
gi išleidus jų, knygos kaina 
bus $1.75. , .

Kurie norėtų tų knygų, 
papiginta' kaina įsigyti, tai 
be atidėliojimo lar prisiun-^ 
čia savo prenumeratų $1.25 
“DaiLininkui.’’

\ ' Knyga bus1’atspaudinta iv 
? įie 1 i gruodžio 1923 įlietų 
4 ir; ^roniuneradbfiunis to

jaus bus išsiuntinėta, * •
Kadangi. tos knygos bus 

leidžiama tik aprubežiuotas 
^skaitlius, tatai kurio -noTitę 
■ jų įsigyti 'pasiskubinkite,'

366 W. Broadvay,
; -' ■ • So. Boston, Mass.

•-

Tankiausiai mūsų pramogose 
matoma .vien tik nedidelius teatrė- 
lius, arba girdima maišyto koto 
dainos, tankiai nieko kitoniško ir 
nėra... . Tokia programo sudėtis 
•yra nuobodi, nepatenkina atsilan
kiusiųjų, ypač dabartinio augan
čio jaunimo. Kad pritaikius pro- 
gramus prie dabartinių aplinky
bių, reikia į tarpą teatralių,, dainų 
įdėti nemažai ; solų, grojimo Smui-- 
kės, skambinimo piano; juokingų 
monologą, jausmingų ir juokin
gų eilių ir tt. Tokio progranio 
sudėtis patiktų'žilam seneliui, su
augusiam vyrui išaugantiems jau
nuoliams. ■

‘Amerikonai dauginusia myli 
ma ty t i ‘ ‘ voudeville. ” -1 Alums rei
kėtų panašus “vbudcVillc” pro- 
gramus duoti, Jai tuomet būtų 
daugiau mėgstamos. Permaina 
turėtų būti pradėjimo laiku, bei 
nelaikyti tuščius estrados. Reikė
tų atsisveikint tą seną įprotį, va- 
dūiainą ‘<<liė‘tu\*išku.JVisam 
tam reikia permainų. ■

Duokim jaunimui darbo,

- Jeigu męs pasiklausysime sen
te u kalbų, tai išgirsime daug-vi-, 
šokių aimanavimų ir nusiskundk 
mii, būk. mūsų jaunimas neimsto- 
vus, ‘ .iš vienus /draugijėles į kitą 
begu, tankiai atsitinka, kad eina 
darbuotis savo idėjos priešams. 
Rene tame kaltė? *Kaip‘ mes į tai 
mguojiunel Aiūšą pačių Lake. 
M(U \sakome, l<ad katalikų jauni
mas turi katalikų tarpe ir jų nau- 
dnt' darbuotis. ■ Sakinys patoisiha- 
mns, urs Jis yra pamatuotas teori
ja. Praktikoje reikia kitoldų prie
monių —'neroikotų ulinamtiiti dė
lei foitnimo nepastovumo—- ■ 
ūtivinuKsyMimtaučiliinK Koldu ke-

ke-

kuopos veikimo. 'Kaip kitų kolo
nijų taip ir Detroito sąjungietes 
graliai darbuojasi. ' \

Rųgijj. 11 d. kuopa buvo suren
gus. ‘-surprise” vakarienę pager
bimui buvušio dvasios, vadovo 
gerb. kum Kemešio, kifriš klebo
naudamas šv.. Jurgio^ parapijoj 
suorganizavo mūsų kuopą, palai
ke kuopos gyvybę ir prisidėjo 
prie kiekvieno darbo. Už jo nuo
pelnus ir nenuilstantį pasidarbavi
mą, sąjungietes norėdamos išreikš
ti padėką ir pagarbą, surengę va* 
karienę. Šeimininkėms prirengus 
valgius, buvo' pakviestas vakariė- 
niautį- gerb. svetys. Jam vos į- 
ėjus į svetainę' šu visais, vakaro; 
vedėja p. Paurazieųe ^pakvietė sve
tį ir susirinkusius Įlri^st^., Gerb, 
kum Uižaū$l(d^|i^^W0^taii|dą ir 
pradėta Laikę: vii“
kariones būvu į&būi grąž^ ir įąptv; 
dingas pro^^s. - r -FatfHsteteęi 

Pabaigus raportą, išreiš-' paaiškinus, vakaro tikslą buvo pa
kviesta eile kalbėto jų Jr išreikšta 
daug gražių mnleių. įkalbėjo gerb. 
kun. Či«auskast \ktoy? sub. AL F. 
Daumante,* Abyšalių- stitd. V; So* 
dnitis ii“B.' Dauniautaite, Labai 
gražiaį puctainftyo keletą dainelių 
nitisų kolonijos Žymiausią daini- 
niūkė p'' M. .Širvąittenę, Pianą 

kum Oi-
Žaliukas ir Jaunute sąjįuigiete p-lę 
L ’ Jąugitttę. Bites-, pasakė p-lū J. 
Lįikauslmilū. Duetą midnimiyo p. 
MrvaLtįonū ii*. Dniunimtoltm. Priv- 
pnbfrtgns programa 'Paurazimiė pa
sveikinus gerb? kun. Kemešį'įtei- 
Idkmažą. auką $50.00-vardan są- 
jimgiečių ' ir .stteirįjikųsią ‘ A.nl; 
galo kalbėjo; gerb, Kyelyą kum IK 
Kemėšis. Išsiilgę; svečioj
ktekyimmin būvą" įmthfou; išgirsti 
bet keičią- žo'džhj iš gerbtaino. ir 
mylimo ^ būvėta ittehuno, (įerb.

<
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HOMESTEAD, PA.

Rugsėjo 27 d. atsibuvo L. Vyčių 
11-tos kuopos susirinkimas. Šis 
susirinkimas buvo svarbus ir en
tuziastiškas; Sugrįžo, atstovai iš 
L. V. 11-to šeinio. -Visi su žin
geidumu laukė ką atstovai praneš. 
Paprašyta per pirmininką atstovą 
išduoti raportą iŠ seimo. Atstovė- 
Anei ulė išdavę , raportą labai nuo
sekliai ir no -tik nutarimus, bet .a> 
pipasakojo visus įspūdžius hrtyei- 
kimą, J 
kė padėką kuopai kad davė pro
gą dalyvauti seimo, kinio nieka
dos nepamlts.

Kuomet pranešė: kad* sekantis 
setams Ims HoineKtead’o, tai bu
vo sutikta\ su‘ trukšmingu delnų 
plojimu. Kiti ^atštoyaij DimŠiii-'
tč jr -Grūhiiūtms sutiko su kliur
tu. Kuopa išreiškė.padėką atsto
vams už jų pasidarbavimą. To
linus visi su energija pasižadėjo 
dirbti kad kitą seimą surėngūs jei 
jaii -ne goriaus, tai ii‘ nb bloginus 
už kitas kolonijas. Tudjmm grieb
iasi už darbo. Pirmutinis žings
nis dęi seimo rengimo, padarytas. 

. Įsteigtas seimo fondas ir išrinkta 
komisija kndjtą fondą nugintų. Iš
rinkta liomisl juiš 5,-kių ypatų, ku
rie darbuosis knd sustipriiw ir 
atgaivinus upiėlinkęs kuopus. To- 

tar-Tkiu būdu* bus -išvengta foiansinfo 
..... .; trūfonąo ir bus prisikųgdttjroja^ avį-ys ImllįSjįapiojniūfelft pasek-, 

darbo. Tai būdas, kniiš’duos ge* vairių pramogų^ bei

dingas
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' A. Br Strimaitis.

Norwood, MASS.

■'< Laikraščiuose nieko nesimato a- 
pie Noinvoodą. Todėl, man ro
dos, kad Norvvodįečiai neturi lai
ko rašyti. . Jie veikia, o no rašo. ; 
Yra tokių kolonijų kurios rašo vi
suose laikraščiuose, kad jie žada 
daug, .daug nuveikti, bet pažiū
rėkime į jų darbus ir matysime 
kad tai buvo vien tik pasigyrimai, 
Noiųvoodas veikią — neturi laiko 
rašinėti. .

Marijos Vaikelių Draugija —r 
neturtinga — bet vjstiek nupirko 
bažnyčiai langą, Bita draugija ne
senai turėjo piknikų prie ežero 4r 
visi kurte atsilankė bu^o pilnai 
užganėdintu. Dar. maži vaikai, bet 
kiekvienas 'myli savo bažnyčią, ir 
tautą, kiekvienas turi tą' dvasią 
kuri pakels lietuvių katalikų var
dą svetimtaučių akyse, ’ '

Šią vasarą bųveik 2.00 vaikų lan
kė, lietuvių vasarinę ‘mokyklą. 
Mokinti vaikus buvo išrinkti Ąpo-. 
louiją Stašaiviutč įr moksleivis M 
E. Narbutas. • - . •

Užbaigiant mokyklą k uu. V. K. 
Tąškūnas, .visų< mylimas vietbus 
kibi jonas, surėdė vaikams didžiam 
sj pikniką,’., ū'onikb iššaltos košes 
(iee .cream) buvo vąikąinš $ulhu 
ta dyitai,. Vaikaivaigė^ gčrv^ w 
žįiie|dsi ežeiaų maudęm,t Žuvavo, ’• 
uogavo, aule por yišą dįonąt Iv 
visi buvo, linksmi ir dnr daugiau 
pamylėjo savo kunigėly . •> ■ 

Negana, .ttn įiiokyklai užbaiga 
(i buvo surengta vakariene ib te- 
atrėlis, —
' Ar j ris Jauta gir dė joto?kad vąk. 
kai mylėtų savo, mokytojus? Bet, 
man rados krfd. taip Nointoodc* y- 
rav » Nt‘ tik -vaikai fed jų. tėvai 
ir motinos atsilanko ant los valnk 
rlonės ir suteikė moksleiviui.Nor- 
kiliui gausią dovaną. Moksleivis. 
Nnrhutaą nusigando, nežinojo, ką

f
K )

Daug laiko'jau praslinko kaip 
naujieną tilpo apie mūsų koloni
ją^ mūsų korespondentai tankiai 
iŠgiria ypatus, bet pastabų nepa
daro, jų klaidų nepasako, .saku: 
“Negaliu teisybę išreikšt, nes ypa-. 
ta užsirūstini gali.” Bet/mums 
reik atsiminti, kad. neplaktns vai
kas tankiai užaugęs būna kad ki
ti jį plaka — gi žmogus per,daug* 
komplimentų apturėjęs o papeild- 
mų ntaŽai, tankiai padaro nesma
gumo visai žmonijai. - "

Pas inus yra tokiij gaivalų, .kat
rie rėkia, remkirn Lietuvą; šeip- 
kim moksleivius, bet jįj širdyš tai 
ne .tokios., rados tai no Lietuvos 
sūnūs: nenori atjausti savo’bro
kus, nenori prisiminti senų bočių 
papročius, štai jiavyzdžiai. Tūla 
pašelpinh draugija tujūdĮima. lie
kamų pinigų, .sumaųe • tą sumą 
paaukoti klierikui Vitkui dėl pa
dengimo jo mokslo lėšų. Vitkus 
lauke tos pagelbės, nes šiemet jiA 
vargingame padėjime. Bet štai 
viena y imta turėjo blogą intenci
ją,. pradėjo drausti, kad nesuteik
tų auką; jivr tai .mūsų.suvargęs 
studentas vargauja. Antras.'pui
kus pavyzdi^ l)ns muš^yira kpe* 
Malis pilaukas, balių imi šųkių Lo-. 
mitataxv«-kutras diirbuajasi. į taip 

nori; .Rugpjūčio 1b iki 2(1 
buvo ant parapijos pleeums įtai
syti i'F'vai, Mumkantus- neėme-liv- 
tuvhis,. bet svetimtaučius, gi nu
ėjęs pasišokti — tarsi, man kas į 
galvą sako : “Kur-gi mūsų lietu
vių muzika, kur mūsų ljeluyių tė
vų muzikos studentui, katine ktu 
luįlinttj/sykį pasirod’.ne tais pa
prastais šokiu bet išpildydumi, 
gąn sunkią <>pym. koIo4 arba 
darydavo orkestrą, katrą Mrndč ;

... . „ tai'pirma lietuvių simfonija— gi 
rcikU daryti, ims tat buvo pirmą pmnmtkus aplinkui plvoių rodos 

M kadAžiųonės parode jam tu, gal, užamtyMiu lietuvišką šokį šo- 
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KSMA PRAMOGA.
Čjo 2m7š. m. šv. Pet- 

^BaŽiiytįnis choras turėjo 
bes metikį išvažiavimą
ūkės L Balušaičio šalo 
ricą, Mass. Po pirmu šv. 

9:00 valandą ryte visi 
ę dideliame troke links- 
lupy'škejo ant minėtos 

*s. Ten visi-suvažiavę go
si puikia vieta ir kve pa
yrą orą. Apie trečią va- 
ą gerbiamas šeiniiniiv 
- L . Balušaitis pareiškė 

i, kad eitij visi prie 
andžią. Buvo paruoštas 
au^is stalas apie šimto 

fiedirilgio ir apkrautas įvai- 
ibiais valgiais ir papuoštas 
gyvomis įvairiu spalvą gėlė
mis. Tuo,jaus stalą apsėdo 

į^įpristai didžiule šėimy- 
na iŠ:56 asmenų. 'Tikbiskį 
buvo nesmagu, kad netarė- v* . r H f g*

J6me savo tarpe gerb. vedejo 
pSL.B; Karbausko ir gerb. 
^klebono kun. K Urbonavi- -K f

©taus; nes jie- turėjo vėliaus 
pribūti. Bet vis vienaji^isi e- 

1 mesi prie užkandžių, nes pu
sėtinai buvo išalkę. Tik ne- 
■Snojo nei už ko griebti, nes 

Į ^įehas: daiktas gardus, kitas 
| dar gardesnis. .0 kitas da- 
| lykąs buvo labai smagu, kad 
Įpaišai šeimininkas prie sta

lą; patarnavo ir seimininke 
ragino kad valgytų ir prižiū
rėjo,. kad nieko, netruktu. 
Gausiai buvo saldaus piene
lio, .y O- choristai ir choristės 
visi-užkandžiuodAmi meiliai 
ir linksmai Šnekučiavosi, tar- 

. tum vienos motinos vaikai ir 

.gėrėjosi tokiais puikiais pin
tais. Po užkandžių visi links
imi pasklido po visą apielm- 
Ifę pasivaikštinėti ir pasige
rėti Viešpaties Dievo ranku' 
darbais. Pribuvo ir mūs 
lauktieji, kaip tai gerbiami 
klebonas kun. K. ITrbonavy- 
čius,vedėjus M. P. Karbąus- 

/ kas, svečiai kun. 
1' 
p kas, klierikas S.

Tamoliū- 
diakonas P. Strakaus-

Kneižys, 
| DL Landžius -ir kiti. Tito- 
k jaus seimininkas' kviečia 
& prie užkandžiu. Visi links- 
p. mūs, šeimininkas prielan- . 
| KUį vaikštinėja ir linksmai 
IĮ šnekučiuojasi. • 

t - Y Sttšivinkus visiems chons- 
| tams-tems apie šeštų valai)- 
s dų tapo sudainuota 4aug 
& gražiu danielių, vadovaujant 
K mūs gerb. vedėjui M. P. 
B Karbauskui. Po daimj. pra- 
į . tfejo jaunimas žaisti įvairius 

žaislus/ Bet tuojau šeirni-
, pinkas pertraukia sakyda

mas, kad visi eitu prie sta- 
lę/yjaii dabar šeimyna pusk, 
didina iki septyniasdešimts 
naritj. Makabiliij šviesa už- y ’ •
žiebta ir apstatyta pasidaro 

' šviesu ir vėl visi pradeda už- 
E, kandžianti ir daug links

miau šnekučiuotis, nes da-
>1* I n ... ' ■■•■■■ ' '■ gC-...—»-<■
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bar jau.visi kartu vakaris-į AGRIKOLAS 
’S X' P- Karkas, ' , IR ŠV. VITMIUS 
choro vedėjas paprašo kad ,w ’—įg
risi nusiramintu ir tuojau Šventas Agrikolas įgyvenu 
pakviečia diakoną P. Stra- Bolognos mieste laike. Dio 
kauska kad ištartu kelis žo- kletiono persekiojimo. Per 
deliusiinpratai’ia kelis Žode-pav« dievobaimingą gyveni 
litis ir linki chorui augti ir ftbelną malonumą įgi- 
vienybėje laikytis ir pareis- U0 netiktai sau, betirmmku 
kėpadėką chorui ir šernu- hJ prielankumą, net ir mm 
ninkiii už puikia vakarienę, pagontl. >Bąvo tarnystėje ta-, 
Toliaus kalbėjo gerk klebJ r5i° dievobaimingą žmogų 
kun. K. Vrbouavycius ir li-m vardu Vitalių, J^i
kejo chorui geriausią pasek- tarnavo su nįidžia ištik inty
miu. Toliaus kalbėjo įun. pe’ Kadangi abu karštai niv- 
Tamoliūnas linkėdamas cho- Kristą, kits lutam
rui geriausią, pasekmių ir padėjo sutvirtėti doroje, ir 
kad iš augtų didžiausiu cho- padrąsinę kits-kitą. pralieti 
ru visoj. Amerikoj ir Lietu- savo krauyą už tikėjimą kliu
vo j ir pareiškė kad clar’pir- ,lie^ ^uš t)ievo taip miskir 
mą kartą dalyvauja tokiame pa. Bet Vitalio likimas pa- 
puildaine būrelyje jaunimo. Į reiMavo, kąd jis pirmiau*- 
Taip-gi buvo ^atsilankęs vi-pia apturėtą/. mūkimo raini- 
šiems gerai žlnonias biznie-fer — eHr pt ‘mtrn lcai'pG^Brs 
ris A. Ivaškevičius ir-gi iš- Ainbro^iejus sako,, ir pri: 
tarė- kelis žodžius, sakydaj^ngti-vietą savo viešpačiui 
maš: Aš daKvavau-višokiuo^ danguje. ■
se rengiamose pramogose Tikėjimo priešai suėmę' 
kaip tai išvažiavimuose, va- kankino jį .taip žiauriai kad 
kalienėse ir tt, bet ši vaka- vįšas''jo kūnas buvo viena 
rienė visas kitas perviršija, žaizda. Vienok Vitalius pa
neš yra puikiausia, nes daug Kiliko f virtas iki mirčiai, 
puikiu ir.gardžiu užkandžiu Kuomet pabaiga jojo kanki- 
ir daug gražaus jaunimo o niino artinosi Viešpats Jėzus 
labiausia patiko gražios ir. per'regėjimą atsiuntė angelą 
linksmos dainelės. Taipogi parodyti jam karūną kuri 
linkėjo chorui augti ir bu j o- buvo jam danguje -prireng
ti ir dainuoti gražias daine- Ra.; Vitalius mirdamas išla
lės. Buvo daug ir -Idtii kai-fe šią maldą: ‘ ‘ Jezau^ mano. 
betoją iš vaikiną irmerginą, llšganytojau, npmano Bie- 
ale višą heg^Hnrsu^šyfi^ itėdT^ mūno trokštam
■daug vietos užimtu. Tuoj ausiniai'dūšiai artintis prie Ta
po vakarienes ir linksmu yęS ir apturėti karūną kurią 
prakalbėlin' vėl sudainavo Tavo Angelas man parodė.” 
choras kelias dainelias ir Ištardamas šiuos žodžius nu
baigiant sudainavo Lietuva fe, • 1
į'evvnė Mūsų. Ir po to visi Į ,' . . .
linksmi sėdo i mobilius ir ' velfui.mane
trokus ir dainuodami išvaži- M P? k^nmną nunirti 

jiėjoĮnamus.
mką Agrikolą įssizadeti tikę- 

ffia nesigiriant tebat h.n- L-Įmo. Vienok, jie greitai-iš- 
vo ir chorui pirmas toksai 
puikus išvažiavimas ir to
kioj puildo j. vietoj, O už tą 
visa garbe priklauso ir pa
dėka gerbiamam šeiminin
kui J.‘BaluŠaičiui. Už jo to
kį gerą patarnavimą ii‘ pui
kų priėmimą aš nuo savęs 
patariu chorui kad sujaukę L, • 
Idtą metą ir vėl kreiptųsi ~ »FwrrA
prie J. Balusaieio. ' ■ . . ,

i.™,.,,*>«„ Lietuvos Vyčių 17 kuopa

yru kad visi jąją prirody-' 
mai jam išsižadėti tikėjimo 
ir pildytbciesorįtiuf^palicpi- 
mą garbinti dievaičius esti 
veltui. į Agrikolas atitolinęs 
baimę nuoAūsą žiaurumų km 
rias apturėjo jojo tarnas, 
dar didesne' drąsa ir karštės-’ 
nį troškimą apturėjo ‘pa
guldyti savo galvą* už Kris
tą* ; Jis tarėjo laim$ nnmltti 
kaip jo Išganytojas prikal- 
tas į kryžių,. į- y >■ *...,

Kiniai šią dvieju kanki
nių, draug su įrankiais jąją 
nukankinimo tapo paiai<įhtį 
į kąpu|, kur jie gulėjo-.nie
kam nežinant kol apreiškė.; 
jąją paldidbjimtf Metą- ^v< 
Amhroziėjus. Šis šventas 
vyskupas kuomet ėjo per 
Bolognos miestą;393 metais 
•atrado padėtiivę sįą brangią 

: Kdikyi.įąt MKperkeli_įas_siL 
didžia iškilme i. artimiausią 
bažnyčią, PaĮsai paėinė da
lį kankinių kraujo, draug ii’ 
Hv. Agiąkolo kryžių kurį at
rado grabAŪetėje. Atnešęs į 
Florencijos miestą padėjo 
bažnyčioje po altbAutniį ku
rį vėliau tame mieste pa
šventino.

Bubate Rųfftfjo 8 dienų, 1938 f
rr'im ii'»"i , K
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tlEIUVIŠRAS“ SANDĖLIS 
visokių žolių. šaknų, žiOfafe^

v •; ■■; •_ '■■'■•y. ’ ■ :
Oetiiūisios . l’alarigos Trejajukos,- shim- L

Ar Turi Liability Insutance?'
! ’ * • •• * ■ » > • ’ į • r*> Y

Jeigu’nė,' kodėl? . * ,.*••-
■ "f

Vienas Ltetuvys tur&jo namų. Dor-
chėster’y. Pereitų žiemų Žmogau ėjo 
gatve- ir ■ phrptuolė *• ant lede, ^Oušlžėlde., 
Prisiuntė ųilvokatfis laiškų kad jeigu 
neslgmlys už $500.00, tai turės eiti teis, 
man ir uždėjo (ąįtachmentų ant jo. nų? 
mo. Tų dienų tas žmogus nuėjo pas 
advokatų ir padare settlement. Iš vL- 
so jam kainavo $267.00, o je|gu bytų 
turėjęs Liabllity. Insuranče Jani blitil. 
kainavę Ūk $Žq, už„3.metusy LjabHlty, 
Jnsiirąnęė y to tetatetgitfpga. kajlp’ $$ 
Insuranče. *' ’ ;
! Jeigu ' nori "f lifte " kokTos? 'IUfeUriiliiSf 
l(apdraudoslgatėft€ pas mane, patarl- 
mns PYKAI. •’ ** * ,,r
t ‘ ‘ i'. ’* * .1 ii 4.’ į-ft -v’! JOHli NįlKALĄtrSKAS

yUMtar irtnMdtf AJtadiTteiksi-
■ WWWW»»w4em’ ? 
[•; iLWjaMHŠty.- f 
4$4 Broati^ūy/iSū,
•y . Y

. • s u>* c
|x akiu sPEOimms ’“■ 
f .Y
■ T«įK»: N<w? MW 7t, f

bi, lįoc' už .pakęlf .arbą, 6 .už- $3,3Q. ; f TNSŪBAN^Ejf fįįtSlT^riIasŠp WčMai\Hvde
Puplaiškių pakelis 35c. arba 6 už $1.75. 474a BSoadujay. ..So.vBosioNr ^E&ss. p tv:l’:d
Ttakžolių 30c. pakutis arba 6 .už $1.40 į (Virš SoutĖ Bastote Trasi Uompany) a j.. į? >«
. žolės sutaisytos nuo jftenvųt- išgąąties. \ 
nuomario, galvos svaigimo Ir ausysfe į 
ūžimo. Tai' y to Menai US geriausių >’ 
medicinų nuo visokių netvų .suirimo, 
su TiėtuvlSku nurodymu* kftli> vaHdtt; 
pa kelis Šiic., 6 už $4.5(1 . :

Knyga. “Dąkthras Najniioąe '̂ berašė 
.visokias Žoles1 ir su daugeliu, naudln gų receptų -4 $p00. ’’r ‘ : 1‘

Mestis gydanti visokhią niežulius ir , 
odos i^dntus,,dežutO2. ’̂ -f' H " ■ 

Brukuoti laiškai tėvynėn Yasytf. ttb 
zlhas 65c. ' ’ ’’' / ■ { .

Viskas būna su prlsmntiiuo kaštais.;

M. ZUKAItlS, ’ < i 
449 Hudson Avė,, Rpchester, N. Y:
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Delei platesnių informacijų kreip
kitės pas. •« -■ * f -i.

494 Broadway; So. Boston,- MMS.'

ąrba 308 Ė. Skth Št., So. Eoiton. 
Tel. S. B.m96.

..,".' r." A ”
DORGHĘSTERYJE dvieių.ąeimynlj naš 
mus su buderpe." žemes* tfgi aej dviejų’ 
guradžlų pastatymo. Yta.' Ubai'ptpkit 
vieta. Dėl platesnių informacijų Kreip
kitės pas: . . . Y 4

. P. J. TIUTA, , i
141 Bouen Stfeet, 'So. BostoiijAIass.- 
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REIKALINGOS 6 moterys 
merginos, tarp IŠ ir ’3ą 'inetiĮ. sė.\ 
UWQ dirbti dirbtuvėje. ĄtsIŠati< 
kitę, Antra's? nugšthš.' ’• 7 MėrJ
chant’s Row at Statė St., Boston,' 
Sifass; ’ 1 ' (8)’

- ■ ■ ' ■ • * ’

KAM REIKALQiQ^ WęWS 
PRIE,KAMQr ■;

V*i. ■^B^^aEAJ^O.
4 dailu* Viską jpadkryū kuopiglausla.' 
,Telgu ypatiškai negalima pasimatyti, 
tat meldžiu laižku kreiptis sekančiu 
antrašu: . 1 ‘ -■

; MII. .T. ŠiUSEVIOIŪS
2 AVIlson St., > , .Leomiuster, Mass. 
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IIETUVIŠKI ŠORIAI NEDELIOJE \

,ysaJ±vY9-ta RugsejorSept. 
bridge Valgomą Daiktu [Bgfe M ’ 1111 B
Krautuve, Bus ,.8-tą Rugsė- ' III [I] IhI IhM^M
jo-Sept. Malta TIall, 40 m •
Prospect Street, CambridgeJ . / ; MASS,
Mass. Pradžia 7-tą vai. va-Į . . . '7^

kare. . ' Taigi visus maloniai kviečiame aiit
Nuoširdžiai kviečiami vist gio • pikniko atsilankyti.

dalyvauti sianie balni.jo,| > . AB
kaip Šėrininkąi taip ir 
liniai. Orkestia gros lietu- ®® * 1
viškus šokius. Bus taip-gi ir 1 
visokiąlgardžiu užkandžių ir ?] 
šaltakošės. Kurie neateisite, j 
tai ilgai gailėsites. |

Įžanga: vyrams 45 centai, 
moterims 3f) centai. . A
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Visus kviečiame daly vau-Į -
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Telephpnp Soutli Boston 3&įf
Namų*.Telefonas Asplntfuil (WJo 

■ ADVOKATAS
A 0.ŠALNA(SHALHA)

AtVOKAl'AS , 
■s. ” Balgęa du Unlverritėtu .
Oomell university su A. B. 

i ‘M' -WMhington Wiv, su 1&M 

’•. “DARBININKO” NAMB 
9M W. Brpsdway, So. Boston. 
i.'. ., (antros lubon)•mm

. • •* *
»

•T

i

N^^iMtotoiėf tei daugiau. anglies ir užl 
" ‘ .p. •'.'M duoda daugiau šilumos, I

N^EfctoNoCo^ tuxi mažiau pelenu r-..ma-|
■ -; Y' . žirni darbo; '. . YY.
feB<ywbCQKg ilgiau kūrenasi ir iienaikb

Y-.- ' / Yna pečiaus ir grotą. .
>'■ Af AŽI-BiBESNl-DIpBLT- ’ ■ _

New England Coke Į
111 DEtOHUinftfcSS., - BOSTOS, MM» 

' Wn 8532 -- -TELEFONAI— • Haiti 2723
’ - . ’ ’ - ._, _ .......... .*-.. . - . - , . . . V-• *■ --» -«. ^.-_J

PARSIDUODA MMlS . 
D0RCHESTER7 . q , 4 * 1 jj * V .J

l’rijiį įpėdinis n$
inasj^ 17 kambariu aui Yijsaią 
įtaisais. Raudasi labai gra4 
Žipj
Įima Mmm tįikstan4;
eiaisįnešimo.lCreipkitčs pas

414 Broftdway, So, Boston, Mau.
Teb KBdSW2334. H
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.. pA!RsįDUODANĄMA« 
Dorcliestery netoli- Ędward Bv&Ht 
Sųnnto kmuidub namas try^SelmuM 
ir dų storai. vi«krtt tūbai geram moty 
je, randų be<ą I1M 1 iu&tesl wta 
daug -daugiau,.lUrmns martgl«ttn< |5,« 
5Oo. d «ųoA_ Kaina ūk 
nuiiivM imsimas tik 
duotai greitai, KrelpkltA« paskirus 
E URBVIS, 395 Broadway, So. Boa- 
ton, Akas. Tėfafanna, South Boston
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■s ». k .'a..•»»’ vst - *H .
’ P


	1923-09-08-DARBININKAS 0001
	1923-09-08-DARBININKAS 0002
	1923-09-08-DARBININKAS 0003
	1923-09-08-DARBININKAS 0004
	1923-09-08-DARBININKAS 0005
	1923-09-08-DARBININKAS 0006
	1923-09-08-DARBININKAS 0007
	1923-09-08-DARBININKAS 0008

