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SKbuku wn tOpnco, KM ję 
p«ėiventimii katali* 

■' jlg’ipiudoa BTutiprinimo bu» 
Į Jemenu* Meynl ir paSiai Balny. 

ir žnM&fcftMi naudlngeania, 
‘Uegn pirkimai bažnytinių indų k 
; net negu balnytinSa apeigai, Pa-. 

' kol to nesupras viii katalikai, męs 
negalime tikStii sulaukti apaudoi 
kuri atatiktų Katalikų BainySioa 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kųiiigai, tu- 

1 ri akaityti tai sava didžiausiu už
daviniu. , . ,

Vytkttpaa Kili&n.

vol. viii, y0. 167.

~ «■ NUSILEIDO
\ ___________ ■ ' 

r ŠPILI) f; įt’EIKALA'VI- 

' • ■ mus.
' Atėnai, — Graikijos val
džia jau išpildė formališkuo- 
sius reikalavimus dėl nužu
dymo italų komisijos. Atė- 

’ nų katedroj dalyvėj ant mi- 
nisteriams atlaikyta gedulin
gos, pamaldos už nužudytuo
sius. Graikų armotos paša- 

. liutavo Idalijos vėliavų. :
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DARBININKAS 
MG Brosdvrsy, Bo«ton27, 

2*el, SwiK Boiton 6XQ,
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SUBATA, ‘UGSBJO 22 D., 1923.

GREITAI KRAUSTOSI 
j *

. Korfu. — Italija krausto
si iš Korfu salo# taip, grei- 

w..,tai, kaip jį jon 'kėlėsi prieš 
; -savaičių; Išsikrausty

mas eina" be trukdymų.
. Liuoduoja į laivus ginklus ir 

amunicija, kuria buvo išdė- 
. ję ant salos. ' ■

APKALTINO ŪNiJA.
’ 4*

New YorL~^ Laikraščių 

presmanų unijų, kuriosma- 
riai pereitu panedėlį sustrei
kavo tapo atmesta nuo cent- 
ralės Intematįonai^-Presš- 

i-

Tos organizacijos centralis 
inen’s ant Assistants’ Vnion. 
prezidentas atėmė čarterį 
nuo ' sustreikavusios unijos. 
Bus sutverta nauja unija su 
naujais nariąis.

Tuo tarpu sustreikavusių 
laikraščiu savininkai leidžia 
suvienytų vienų laikraštį.

Z • ... .
VAŽIUOJĄ ATOSTOGŲ 

lYaskngton, D. C. Rugsė
jo19 d. (L. LB.). Lietuvos 
Atstovybės' Patarėjas juris
konsultas p. B.Mastauskas 
gavoiš Ministeįijosjamprl- 
klausančių atostogų' dviem 
mėnesiam. P. Mastauskas 
išvažiuos atostogų kaip tik 
padarys jam pavestą buvu
sios Finansų Ministerijos Į- 
galiotinio:. reikalų revizijų 
NewYorke. .
‘ ■ • - ___ • ■

"*“TĘS KOVĄAIOROKE

Madrid.—Naujoji kari
nė Ispanijos valdžia,nutarė 
tęsti kąrą Moroke. Moroko. 
genėral 'gubernatorius Aiz-

•vavo augštųjų valdininkų

' JAU DIRBĄl.
Scr(mton,.Pa, t— Pabuvę 

be darbo virš-dviejų savaičių 
155,000 angliakasių, sugrįžo' 
darban. Kontraktas pada
lytas dviem metam. Anglia- 
kasyklų savininkai sako, kad 
kasyklos esančios gerame 
stovyje ir po kelių dienų dar
bai eisią normaliai.

<

*

1
jr 1,1

į ' posędyje, kur. nutarta karą 
'I tęsti. Karalius išleido de

kretą, kuriuo draudžia ka- 
talonams kalbėti apie atsi
skyrimą nuo Ispanijos.

v

♦

. STATYDINS KABELI __ • .• r
Washington,—■ Suv. Val

stijų valdžia statydins kabe
lį nuo Alaskos kranto į Sea- 
ttlę, Wash. Tą darbų pave
dė vienai Anglijos kompa
nijai. Vien kabelis atseis 
$10,000,000.. Nutiesimas ka
belio atseis savo keliu. Kabe
lis bus 1,800 niailių ilgio;

Amerika kabelį užsakė 
Anglijoj dėlto, kad Anglijoj 
yra specialu tam dirbtuvė.

Džiovą Suv., Valstijose .per
• ’ tris metąs paplauna tiek

• žmonių kiek žuvo per pas-
* tarajį žemės drebėjimą.

y

H .

! ŽINIOS Iš LIETUVOS.
^M’ftti CPanėmmėlio LIJETŪVIĮT‘PASTANGOS 

vi.). ■ Sattifalęs komplektas, 
SietuviškiG|paIivąrkas, kaip 
nuosavybe p. KoscialkaUBko, 
nuo 1907 mj buvo nuomuoja- 
ma^-pik Bfcpo- Jurevičiaus. 
Mirus 19,įl|m. ‘ savininkui p. 
K. minėtąj| palivarką, pa
ėmė globon p. Košei, gimi
nietis daktaras Zaborskis ir 
nesant j oki^ įpėdinio Sietu- 
viškiui, Zaborskis tą pali
varką pardavė “Žemės spe- 
kuliantams| Šiliniams (taip 
pas mus jil|s visi vadina).

Šiemet liepos 31 d. sužino
jęs p. Šilines (akcyžės kon- 
trolius), kad pil. St. Jurevi
čius, ką ten pasiklausęs ru
gius plauni, lito j aus pasi- 
ėfrnęs Rokiškio miliciją sku
biai atvyko į. minėtą vietą ir, 
atradęs darbininkus po nuo
baigų bežaidžiančius,, šoko 
tuojaUs anlf to nuomininko 
su bizūnais grąsindami areš
tu, • nes.-girdi, čia esanti ko- 
munistų Randai Taip ir ki- 

______ taip juok pravardžiuodami, 
koliodamies, paraše proto
kolą areštavo rugius ir gero
kai ant tų nekaltų žmonelių 
pašokinėję buvo bevažiuoją. 
Bet čia-susiprato Šilinis, kad. 
gali teismas išeiti jo nenau
dai, pradėjo rugius vežti. 
Žmonės su tokiu jų — Šili
nio ir milicijos — sauvalia
vimu nesutikdami, norėjo 
neduoti veržti, bet matydami, 
kad nei atkalbinėjimas nei 
sauvališkumo bausme baugi
nimas nieko nepadeda, davė 
jiems valią? Taigi dabar ne
žinia ar dar bus jiems koks 
teismas, ūr jau milicijos 
sprendimu ir pasibaigė.

Labai norima, kad atsiras- 
tiį toks drąsuolis, kurs suras
tų nors dalį Šilinio melagys
čių, kuriomis jis remdamas 
prisipirko virš 150 ha. ž,? (su 
tėviškės žeme tiek susidaro), 
kuomi keletą šeimynų nuren
gė taip, kad ilgus metus tu
rės vergaut. #

Pavyzdžiui, Punkiškių dva
relio gyventojai netaiku iš
varyti be kąsnio žemės, ne
rems nenorbms turejp gyvu
lius už kasdiena krintančias 
markės išparduoti, o paskui 
kelis litus uz tai gauti. •

Tai vis tas nelemtasis. Ro
kiškio ap. akčyžes valdįnim 
kas Šilinis padarė ir dar ne- 
galas—darys ir daugiau, nes 
jis ponas, jis valdonas, jo.ir 
miliciją klauso, važiuoja šu
nybių daryti greičiaus, negu 
vagies gaudyti. Argi nepa
sieks vargdienių ašaros /u- 
įdės, kuri viską girdi. y

(Kauno “Dūtbininkas’ D

Vilnius, Mokytojų reika
lais buvo nuvykusi Varšuvon 
pas švietimo minįsterį lietu
vių delegacija sąstate- ‘-Ry- 
W “-draugijosr-pr^miniiiko^ 
kun. Kraujalio ir p; Bt, Kai
riūkščio, mokytojų ’ atstovo. 
Rugpiūčio piėn. 3 d. delega
cija įteikė švietimo ministe- 
riUL Glabinskiui raštą dėl 
gimnazijos mokytojų piliety-, 
bes ir'daromų sunkenybių ir 
nušvietė lietuvių mokyklų' 
padėtį Vilniaus krašte.

, f *

įRefėrata^^aBtfia^kunAP^eĮaesio EeJelavTįo 
Kanose vugpjma 2R čl, IffžJ m, Olticago,

Penketą metų pabuvus laisviems, mums prai 
sjdairyti, kaip vystosi mūsų tautos gyvenimas h 
gasi Lai valia bus ir išeivijos atstovams mikreip 
tį žvilgsnį į mūsą atgimusios tautos eiseną: vien 
esant lengviau suimti viską į vieną bendrų vaizdą 
mes, Amerikos lietuviai, stovėdami prieš ištautė, 
vojų, instinkto esame, verčiami siekti į mūsii taut 
los gelmes, • ten surasti naujų dvasinių vertenybii 
čiuopti mūsų ateičiai naujų tvirtesnių pamatų.; \ 
brolių iš Liętuvos pagelbos, veltui besidaiiądume n 
lio. Tad prisieina tartis ir bendrai to kelio ieško

DVASINIO TURTO REVIZIJA. .

Tautos dvasios stovį geriausiai gali atvaizduot 
kiai ir idealai. Tad, peržiūrėidme mūsų tautinius, 
nūrs ir socialius idealus kiek jie judina Lietuvos i 
jos letuvių katalikus. f .

Tikybos icMai. — Apreikštų tikėjimo tiesų 
lietuviai katalikai buvo ir tebėra stiprūs: nei Li 
nei išeivijoje nebuvo nei bandymų kokį nors dogma 
tijonuoti. Mūsų išeivijos k‘nezaležninkija,” arba 
lalikiai buvo tik laikinas pųtmkRUis- atskiru žm 
grupių, ‘neturintis jokių pastovumo žymių. Visa 
yra su pritaikomaja religija su josios praktikine pi 
čia matome.daug nenuosakumų ir.netikslumų. ] 
je. katalikų energija tikybos srityje.vis labyn ki 
negatyvę vagą, tai yra į kovą su bedieviais) (gi pozi 
kybinis tautos auklėjimas, rodo& permaža atyd< 
ima. Tikyba dažiiai'panaudo jania politinių-partijų 
tinėms W ko politika laimi nedaugiausia, bct’tikyb 
■ža nukenčia.’ Tolyn-vis daugyn mūsų tarp<‘ atsira 
tąlikiškų bolševikų, peštukui ir netolerantų.. Čia 
koje Katalikų energija vis daugiau krypsta i kati 
biznio sritį, į ■įvairias kolektas, parapijines, deee; 
nacijonales,. ypač statymui brangių įstaigų. Dv 
moralė pusė tolyn vis labyn apleidžiama. Tikybinii; 
praktikei! taikymu Čia maža kas besirūpina. Mi 
amėiakoniško biznio banga, ir čia mes tik sekami

Tautiniai idealai, — Lietuvoje — tai priėjim 
savo etnografinių sienų, tai inaterialis, kultūrhns 
ralis tautos stiprėjimas. Teęiau ir šis tautinis ideal 
savo esmėje teisingas ir graž us< pastaraisiais Iaik; 
ėmė temti. Jį temdo Lietuvoje vis auganti lieap 
prie kitataučių arba ištautejusiu lietuvių, Fašistų 
dimas Lietuvoje, jų ^karžygiški žygiai” Kaune b 
naiit iškabas — tai .aiški iliustracija Lietuvoje aų 
tautines netolerancijos. Iš antros gi pusės, užėju 
talizme dvasiai ir tvarkai, daugelio tautos vadų ir < 
tojų energijaTrypsią į siaurai egoistine* vagą, į ies 
greitų ir didelių-pelnų; Tautinis idealizmas nykai 
žalingai atsiliepia į visas dvasinės kūryboj sritK 
eivijoje mūsų tautinis idealas blanksta ir nyksta, 
lykšČiai tautybė vyriausieji gynėjai* pirmi pardu 
vo tautinius idealus už pupų bliūdelį, tai yra už k 
už šiltą vietą ? darbininkai tų tautinių idealų atsižač 
tik pramoksta miglų kalbos. Jiems lengva netekti 
niaža iv teturėjo, čia augęs jauumiaą didelėje 
moję apie, lietuvių taūtiūį idealą.nieko nei negirdej

Eko^omisiai Idealai — Greitaspraturtejimas, 
l int kokiais keliais ir būdais, štai tas ekonominis : 
kurį gaiviiia beveik visi siek tiek priekinprasimi 
lietuviai, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje, 
sekinė — dvasinis ir inoralis tautos inteligentijos 
kėjumis, parisimas spaynų tautos kurybąi, moksl 
rattiro -ir dliilės srityjė» Tas kiniai sulaiko ir vis 
toš.getbūvio kėlimą, ' A * ■

Savtaliai rdvalaL mūsų tautoje dar wi 

(Pabaigiant ličio puslapio)
•■ • ' ■ - k

’ * • ' M ‘ .

SUSEKĖ SUOKALBĮ,

Sofiją, Vidurinių rei
kalų ministeris Russev skel-' 
bia, jog-padarius pastarąją , <- * 
krata pas komunistus‘rasta 
dokumentai rodantys,, kad 
komunistai rengėsi prie su
ksimo.- Norėjo iššaukti ge- 
nerąlį streiką, o paskui pa
griebti valdžią^ • .

■ - *,__________ •k. »■

NELAIMĖ ANT JŪRĖS, 
f • ■ ’■/ « :------

1 jTūrėj netoli ;nuo Bostono 
vienas kato laivas drožė ki-

‘ t - į *, —♦ -1* ■ ■

,—i i šoną ir veik perpus jį 
perdūrė. Toje nelaimėje žu
vo vienas jūreivis ir 30 tapo 
sužeista. 1

i

BAISŪS yUVSTOŲtĄf ...

Bęrkeley, CaL— Dėl bu
vusio gaisro .nuostolių pasi
darė už $10,000,000. Žmonių 
be pastogės liko 2,500.

' ŽIBALO NEPRITRUKS

Philciclelphia, Pa—Penn- 
sylvanijos universiteto prot. 
McFarlane per 50 metų tyri
nėjo žuvis. Jis tvirtina, kad 
kaip anglis pasidarė iš seno
vės miškų, taip žibalas atsi
rado iš. žuvų. Sako, kad že
mėje-esu tiek-žibalo, jog jo 
niekada nepritrūksiu. Sako, 
kad būsią galima be žemės 
driliavimo susekti, kur. Ži
balo yra.t*

UŽTRAUKS PASKOLĄ
Tokio, ~ Japonijos val

džia ketina užtraukti $1,000,- 
000,000 paskolą sugriautiems 
žemes drebėjimo miestams 
atstatyti.

LITAI! ' LITAI!
Kiekvienas lietuvys ar lietuvaitė tankiai atsimena sa

vuosius Lietuvoje ir tankiai juos .sušelpia -pasiųsdami 
jiems doVanų—litais. ’ 1 * .

“Darbininko” raštinėje pasiuntimas litais yra daug 
parankesnis ir greitesnis negu kur kitur. . Taipgi litų kur
sus yra pigesnis. Taigi ar neverta kreiptis pas “Darbinin- 

. ką” persiuntime Lietuvon savo giminefs dovanų ?
“Darbininkas” perlaidų pardavime jau 5 inenesiai 

kaip tarnauja savų broliams ir iki šiol viskas eina kuoge* 
riausim Yra tikimasi, įcad ir ateityje kiekvienas darbinim 

. kas kreipsis pas sayuosiu įr gaūs 'teiingiausį visame pa- 
- tarnavimą. . • f

Klausdami informacijų ar pinigų kainų visuomet ąd- 
. resuokite: ’ ■'' ' "

.“^DARBININKAS” < .
\ - 366 AVest Broadvuy, South Boston, Mass.

gaĄtsiio greitu atsakymą, t.
V

I

#
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PALAIKYS KARO
■' STOVĮ. '

Oklahomos vaįštijos. gu
bernatorius paskelbė, kad 
paliks Įnirę stovį ištisus me
tus, jei bus reikalas? Guber
natorius yra pasiryžęs išnaį- 
kyti savo valstijoj kukluk- 
sus.

AR BUS RBl^OLIUOIJA.

Viename kapitalistų susi
rinkime buvo Užsiminta apie 
revoliucijų.' Kaikurie nugąs
taujančiai apie tai kalbėjo. 
Tada ėmė balsų Charles M. 
Schwab, vienas iš plieninių 
milijonierių ir tarė, kad re
voliucijos jau eina ir jos ei
na daugeliui nematant. Sa
vo pasakymą šitaip paaiški
no: G Vienas mūrininkas tu
rėjo dukterį, kuri užsimanė 
pramokti senovės graikų kal
bos. . Tėvas nuėjo pas graikų 
kalbos profesorių, kurs šalę 
jo gyveno ir paldause ar ne
sutiktų pamokyti jo dukters.... k- ‘
Profesorius-sutiko, bet pa
sakė-, kad už valandą titfik 
norės altyginimo gauti, kiek 
jis gauna už savo darbų. 
Mūrininkas nusistebėjo to
kiu reikalavimu ir nesutiko 
tiek mokėti.” . >

• Džiovininkų 8uv. Valsti
jose yni 750,000.,. ? .
U . . < ..r< ? • ■ !■' : /

t Automobilių ant Filipinų 
salų yra $5,000. I

’ . -.zu • ••• L ■ r j; .'

VARGAI VILNIUJ.

: — Laikomiems Strzalkoye 
lietuvių belaisviams lenkų 
vidaus reikalų ministeris 
leido Vilniaus lietuviu mokv- 
tojij atstovui p; St. Kairiūk
ščiui nuvežti surinktas aukas 
jų būviui pagerinti:

— Vietos • valdžia nutarę 
atimti iš gudų jų gimnazijos 
ir kitų įstaigų butus.■.

■ —- Artimiausiu laiku visi* 
miesto mokesniai bits pakel
ti.

—- Vilniaus, darbo biržoj 
rugpiūčio 1 d. buvo užregis
truota 1147 bedarbiai.

:— .Rugpiūčio įnėn. cuk
raus kaina nustatyta- 15,000

„ K

l. fm. už svarą.
— Nuo rugpiūčio 1 d. kai

na akmeninėms anglims pa
kelta 100 nųoš. t

— Nuo - rugpiūčio 14 d. į- 
vesta mokpšnis nuo tarnau
tojų ir darbininkų algų. Tą 
mokesnį patys darbdaviai tų- 
ri išskaityti iš tarnauto jų ai-, 
gų, • būtent, nuo 1,680.000 1.
m. -r- 1,1 nuoš., nuo 3,360,- 
000 L m. — 2 nuoŠ., nuo 4,-, 
620,0001. m. J nuoš. ir nuo 
5,950,0001. m. — 4,5 nuoš.

KAUNO KRONIKA.
/ -

iMes sauvale, Ka-
• fe ■

daugi daugelis piliečių skun
džiasi, kad vežikai nesilaiko 
nustatytos taksos, o užsipra
šo ir ima daugiau, tai mies
to Valdyba praneša visuome
nė diliai ir prašo, kad kiek
vienas pilietis, iš kurio veži
kas panns daugiau, negu nu
statyta, taksoje,. praneštų ve
žiko numerį Valdybai., šį 
pastaroji tokį vežiką atatin
kamai nubaus. i-
\ (Kauno tcLaisvėn) ■.

GAL NEPABRANGO

Angliakasiklų' kompanb 
jos anglių kąinasi pakėlč po 
70v. imt tono. Bet ar dėlto

I

meriams pabrangins, tai dar 
ųežinia* i
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FAŠIZMAS ISPANUOSE
“Prieš du mėnesiu Ispani

jos parlamentas išrinko par- 
? lamėntarę komisiją išarti 

.tiems politiniams prdsil aįti-' 
mams, kurie slėpėsi užp dca-. 

£ ly militarių prasikaltimų, iš- 
šauknsui. ispanų armijos ne- 

* .pasisekimus .Moroko, kare 
prieš sukilusius maurus, ši 
komisija turėjo įgaliojimą 
patraukti teisman net. minis- 
rius, jei ras juos kaltus 1920 
hi. militarėje suirutėje Mb- 
•lillos fronte.
' Dh’mhųnkaujantDoTrBm*- 
nardo Mateo Sagasta, komi- 
sija- pai‘enge.raportą, kaine 
apkaltino kaikuriuos minis-, 
terius ir aukštus karininkus.• V . ®
Liepos ri 5 d.y tvirtai yeika- 
laujant generolui Aguillę- 
rastoi, Ispanijos fašistų va- 
dįtų buvo paskirtas komite
tas ' minėtų jų prasikaltusių 

«. valčtininkų ir karininkų tėisr 
mųi prirengti. Valdžia* pri
sibijojo, kad gen, Aguille- 
rasto vedami fdšisfaT*nesu- 

• keltų revoliucijos ir nepa
griebtų Ispanijos vadelių į 

■■ . .sdvas rankas. Todėl senoje 
parlamento galio j imas tapo 
pratęstas iki spalio 1 d, š. ą 

Čia paminėti įvykiai buvo 
tik graži proga Ispanijos fa
šistams “iš vandens išsiner- 

į ti, ” pačių-gi fašizmo priešas- Nr - - *
čių reikia kiek giliau ieško
tis ’

< Kiekviena tauta turi savo 
žydėjimo trumpesnį ar ilges
nį amžių. ^Tokiame amžių- 

į je tautos valstybinės ir vi-
. supmeninės įstaigos pasiekia 

tobuliausio laipsnio, moks- 
feds pakįla, žmones* pratur- 

L, teja. Savaiminga tautos kū
ryba užsidega skaisčiausia 

į. Ugnimi, Didžiausi rašytojai, 
geiiiaiingi mokslininkai, iš
radėjai, nežinomų‘kraštų ti-

- rinetojai, nepasiekiamų auk
štybių dailininkai ir poetai, 

. garsūs išminčiai-filosofai — 
. visi jie esti tik šviesiausieji 

spinduliai pražydusios, die- 
višMja kūryba , &vpsmdąh- 
Čios TautoOirdie^ Italijai 
toks žydejmo amžius pri
puolė 13, 14 irlū-tame šimt- 

' mečiuose^ Ispanijai — Kir 
it-tame, Francijat riS-ta- 
me šimtmety/ Dabar latuiiš- 

i: koalos tautom yra dalinai jau 
pavargę.nuo ilgos ir skaidą 

K rioe kūrybos, Jų kūrybos 
laužai Jau ima gesti;- Tau* 

/ tinio medžio kamienas jaū 
triunyja iš pat šerdies. Fa- 

, šizmas, jų manymu* turėtų
8

i 4 ’

iš seno kamieno iš gyvt> dar X ■ *
šaknių išleisti naujus saulė
tos gyvybės,diegus, iš kurių 
išaugtų, vėl jaunas ir galin
gas tos pačios padermės me- 
dis-milžirias.

f . ‘

IŠ visų latimškųjų tauinĮ 
bene labiausia yra pavargu
si Ispanija. Iš senosios ko- 
lonialūs imperi jos jai paliko 
vos keli saulės iškepintį-Aį 
tikos smiltynai. Tuosexsmil- 
tynuose yra ir vaisingu oazų, 
bet ten reikia" susidurti su 
kerštingais ir karingais mau
rais, su kuriais Morftkko 
fronte karas beveik, nesustb- r,
ja, Ispanijos .vįduje ir-gi 
mažai kas gero yra. Valdžia, 
pairusi, silpna, kyšiusdmam 
ti, sutingusį, kaip ir didu
ma ispanų. Komunizmo ir 

/laisw3iaiiyiėsy_pippa^anda_ 
seniai jau ardo,, griaužia gė
rusias tautos ypatybes. Dva- 
siškija ne veikli, biurokratiš
ka. Katalikai —- didumoje 
tamsūs ir* nesusipratę. Tan
kūs streikai ir betvarkės su

laiko ekonominį krašto ūgį< 
Visokio nepasitenkiniino\įZ- 
das susisukę Barselonoj, Ka- 
taĮanijos sostinėj, kame p-le 
Pouvreau- karo metu skai- 
te koletų paskaitų apie Lietu
va. ■ Mat Barcelona didžiau- 

‘ f' • , •

«ias Ispanijos miestas su ar
ti milionu gyventojų ir su di
džiausiais fabrikais bei veik- 
liausiu poitu. Katalunai skv 
riasi-mio pačių ispanų tru
putį daugiau, negu mūsū Pe
traičiai nito aukštaičių. Tarp 
jų yra autonominis judėji
mas, vienok mažai kas iš ka- 
talaniečių norėtų nuo Ispani
jos skirties, nes jie,- būdami 
>iek-tiek šviesesni ir veikles
ni. užima daug aukštų vietų 
Ispanijos valdžioje* ir stato 
jai didžiaušį valdininkų nuo
šimtį. • Šalę tautinio jiiS.ejv 
tuo.' Kataląnijoj užteko įdė
tos ir komunizmo propagan
dai. nes čia daugiausia yra 
p ramončs - darbininkų pro le- 
tarų. Kaip ir Italijoje, ko
munistų propagancla čia pa
skubino paginidyti fašistų 
organizacijas. Šiek-tiek su- 
sfiprėję tos organizaeijoš 
pradėjo savo darbų.. Staiga 
išgirstame, kad kap..genero- 
las Rivera sukelia maištų ir 
.atsistoja šalies priešaky. Į- 
žehgus jam į Madridu, ka
reivių ir darbininkų minia 
pasitinka jį karštomis ovaci
jomis. Siunčia jis pasveiki
nimus p. Mussolini ir italų 
tautai. Pradžia išrodo vy- 
kusi, visai kaip Itali j o je. 
-Kajp toliau bus, sunku da
bar pasakyti. Mums tenka 
truputį abejoti, /ar ispanų 
fašistams seksis taip kaip se
kasi italams. Jei Ispanijos 
fašistai dores išsilaikyti, tai 
turės žmonėms įtikti griežto
mis ir sekmihgoinis valdžios 
aparto refo^nomis. Tam rei
kia .tvirtų smegenų, galin
gos energijos ir puikaus jU’i- 
kirengimo. J Tūom tarpd-gi 
mes nežinome, ar geh, R ive- 
ra turi gamų tokių ypatybių.

Į

Iš CENTRO RAŽTOKS
1 - ...... -f

: Pacuslįinimaš Naujiems ir 
Seniems Nariams.

L. P. S. pereitas seimas,1 
.'yra nutaręs šiais metais per
organizuoti L* D.^ųjunga į 
L. D.. Kbperatyvę? Sųjungų. 
Tas , perorganizavimai ims 
laiko ir tik Ateinančiame sei
me galutinai bus L./ 
įstatai priimti ir perorgani
zavimas užbaigtas.

Kaslink naujai įstojaučių į 
L. D. K. S. narių, tai nei 
vienas nėra priverstas mokė
ti 5 dol. uzlšėrą. Gali vien 
mokėti mėnesines, kaip kad 
po, senovei ir naudoties pri
vilegija gavimo laikraščio 
“Darbininko. ” Kurie gi mo
kės po 5 dol., taps šėrinin- 
kais, tie turės 'spiendžiamų- 
jį balsų seime, kurie neturės»«•* v 
■nusipirkg- jokio Šero, tie sei
muose turės ” sprendžiamų jį 
balsų tik tada, jeigu jie bus 
.išrinkti kuopos narių- atsto
vauti jų seime. * f

Tas pats ir su senais na
riais.' Nei vienas jų nėra 
priverstas- būtinai pirkti L. 
D. K.'fe. serus. Yra pagei- 
daitjama, kad kiekvienas L.
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Jeigu debesys apsiaustų
* / Žydrų dangų netikėtai’j

Jeigu5«jūros pasišiauštu, 
Vilnys ūžtų negįrdėtaįj

Jeigu miškas griaudžiai verktų, 
Žiedas vi en gridetų laimės;
Jeigu vejas smarkiai kauktų, —« 
Širdis aust pradėtų baimes

~ A
V

Tad gyvenimų tu savo 
Nevadinkie nelaimingu; / * 
Greit pralėks Ši baime tavo v 
Ji išnyks balsu griaudingm

. y
Greit nutils Vilnių ūžimas, 
Giedry dangaus vėl'išvysi; _. 
Greit širdies išnyks verkimas, - 
Gamtą linksmą pamatysi. .

* -V

D,. K. S. prieteliūs, būtų 
kartu ir v tos organizacijos 
aktyviu nariu/ Gi tokiu ak
tyviu, turinčiu visuomet bal- 
są sartu, gali būti tiktai tu
rintis L. D. K. S. Šerų. ■

■ ■ /

Kiekvienas L. D. K. S. na
rys turėtųšį pranešimų ge
rai įsidėmėti irisusirinkime 
naujiems nariams paaiškin- 
ti.\ - ’ ’ '■ . ;

Įstojimas tas pats, kaip-
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Ant Filipinų salų septy
nios savivaldybes eina lenk
tynių statyme ligoninių. Sa
vivaldybė, kuri geriausių li
goninę pasistatys, bus laimė
toja. . - ..

iAOARft, fiUuih* apikr. 
Šult&itS pnieškoT gayo broXi< 
zo ir Prano Šulty* gyVenančii 
menkoje 12 metų. Atsiliepkit 
i*C8iis_ O. gultai#, Š3 Rakt 
g-vl, N- Žagari, Šiaulių ąpgkri 
LĮTIIUANIA._____

S *
NES TEK RA8Ū2 miGĮ IR PIGIAUSI 

* PATARNAVIMĄ. \ -
buvo pirmiau. .

J> ĮumasoniSį
L. D. K, S. rast.

Tirniir
Kun. F. pHilS, L. D. K. B 

reikalais , lankysis Mom litiavių 
kolionijos®: #

Kastan, P*.
Rugsėjo 27, C. Brooklyn, K. T, 
Rugsėjo 28, Barrison, W. J.

' laUimort, Md. .
r;,w;.,r.....

T .( . .
g. Kurie dar neturite jų blankų ir £uvįs nuŽemintoj 

kainos siuntimo* arba kurie norite parsikviest ii 
Lietuvos gimines, rašykite tuojaus pas juos, < 
būsite užganėdinti. ‘

Adresuokite Šitaip ; ..

THE BRIDGEVKLE TRUST COMPANT
• . .» if_

BRIDGEVILUE, \ .
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džiu leisti man valgyti.stąęiam ųrba dar geriau

JĮ| I "I ....... . I'H"" '' ' ,LX!T=

ne'nebuvo tada nei prasikaltimų, nei bylų. ' 
nuošaliai Viėnapi. Taa man gėriau patikę jie- sakiau Įnergdės vaikštinėjo sau ii*.nebuvo 
gu sėdėjimas sale karaliausi Toliau tiesų tie- įžeidimų, ^paniekinimų, išgedu
šiai sakant, tas, kų aš nuošaliai be ceremonijų Jei jos ir atsisakydavo nuo mergystes, jai 
valgau,, kad tai ir duona su ribuliais būtų, man W dabar mūsų sugedusiame ai
geriau patiks, negu prie poniška skanumynais* 
apkrauto stalo, kur aš palengva turiu 'kramty- 
ti, šluostyti burnų, kur neprivalau nei čiaudėti* 
nei kosėtį, "kuomet tam užeina noras, nei pildy
ti kitokių ceremonijų kurių man neipikia da
ryti vienaip valgant Todėl, mano pone, as at
sisakau nuo visų tų paaugštinimų, kuriuos man 
norėjai suteikti,' o siūlomų malonę prasam -pa
keisti kuo nors kitu, man naudingesnių. ’J “Ne
žiūrintį visų tai kų pasakei tu turi sėstis sale ma-_ _ _ x
nęs,”‘atsakė Don Kichotas, ‘'Nes tas, kirs nu^ atlikote nenujausdami tų darų, todėl aš j 
sižemina,%tų Dievas paaugstina.” Ir jaėmęs 
Sančui ilž Rankos, pasisodino sale savęs^ Sker
džiai nesuprato tos savo svečių ceremoningos 
kalbds ir apirtaržy^ystės reikšmę, Todėl jie ra-' 
miai satt valgė ir hildėkščiojo į svečius. Mė^ai 
pasibaigus, * ant skrandų atsiradę* , gilių ir sūris. 
Tuo tarpu ragas nedykayo/ o vis ėjo aplinkui 
netruko du odiniu vyno maišeliu ištuštėti.

Khi Don Kichotas nutildė sava alkį, lai jis, 
paėmęs saujon gilių, tarė:

“Laiminga^gadynė, laimingas buvo amžius, 
kurį’senieji vadino Auksinių Amžiui Taip bu
vo tųda ne dėlto, kad auksas taip-branginamas 
dabaiykŠČiame geležiniame amžiuje būt buvęs į- 
gijamas bė vargo, bet dėlto, kad tada žmones 
gyveno nepažindami tų dviejų žodžių: nidwh tor 
vo+ Toje palaimintoje gadynėje visi daiktai bu
vo, bendrai. ' Tada kad prasimaitinti bereikėjo 
pakelti rankas ir skinti nuo medžių vaisių, kat
rie savo gražumu ir saldumu viliojo žmonelius. 
Gausūs šaltiniai ir sraunos upės teikė visiems 

: Bet nereįlįė-j vaiskaus ir tyro vandenėlio. Anf uolų ir išpu* 
vusiuose medžiuose darbščios bitutes prinešdavo 
gausiai saldaus medučio, kurio jos žihOnems ne
pavydėdavo. Tam tikri medžiai teikė luobų, iŠ 
kulių be jokio vargo buvo galima pasistatyti sau; 
užuvėjas nuo nepagadų. r Viešpatavo tada tfcka, 
sutikimas, draugingumąs. Tada noragas , tie* 
draskė krūtinės mūsų motinos žemelės, nes jį tei
kė tada viso to, ko■•teikėjo maistui, apsirėdy-; 
mm ir priSglaųdav įTada prašeiokutes, gražm; 
tos pirinriiiukes su aupiųtaiš ar palaidais plau
kais, bėginėjo iš slėnio į slėnį, „ nuo.kabio imt 
kalno.' Neigi joms parėdai rūpėjo. Medžių ’&• 
pais iFgėlčmis apdengusios^kūnų tik tiek, kiek 
padorumas irikalavo išrodė jos puikesnes, ne
gu karalaites su. visais jų turtajs ir užsieniniais 
pafūdais, Jų kiilbosbuvo širdiiigos, atviros, mų- 
loniosbetmndynmkųiškreiptiarbanoronuduo-'tųrhzihatinolapų, snĮn-amtŪ, priiųaišedi 
įi. Tiesa ir teisingumas Jada nebuvo biaurim' ii? uždėjęs prie ausies tvirtai užriSo, Tvi 
jams^ .suktybėmis; ąpgavihm^ Šundarybėtnis, kad jokio kito vaisto nereikėsią Ir jo ti 

Nebuvo teisėjų saugoti įstatymų, buvo. . (Bdsdaug

T*1 '-

V»

gu sėdėjimas sale karaliausi Toliau tiesa tie
.-. i . ■. ■ ■ •. ~ ' i.i. . . .-.

valgau,. kad tai ir duona su cibuliais būtų, man sa valia.
I je nei vienos mergeles vainikėlis nėra, sai 

pilna dabar visokių šunybių, skriaudų, 1 
kiojimų, vylių. Todėl lkikams pablogėjus, 
tui įsigalėjus, mergaitėms apsaugoti, nai 
ir nuskriaustiems ąpgyti įsisteigę karŽygii 
jūnų ordenas. , Vienas narių to oydeno, h 
skerdžiau esuasen/ Jums aš dėkuoju už i 
ir suteiktų malonumų man ir mana palys 
Nors- jūsų, kaipir'visų kitų, yra pareigi 
glausti karžygius-klajūnus, Abet jūs savo pa

\ . (Tęsinys) f

kietuose., O.šiaip' dienomis jie turi užsilaikyti: 
tik prisiuostymu. Ir kadangi kelionėse jie nesi- 
gabendavo kukorių^ 6 kaipo žmonės negalėj o vi-: 
šiskai b.e,’valgio gyventi, tai Valgydavo, kas‘pa
puldavo. Todėl šitokie, klausimai tenekvaršina 
tau galvos. “Atleisk man,” atsakė Sųnčo, “nes 
aš jau sakiau, kad aš jokių istorijų neskaitęs, 
karžygių papročių nežinau. Todėl ateityje aš sa
vo terbų piigrūsiu visokiais džiovintais vaisiais 
ir taip aprūpinsiu maistu'ir save ir tamstų.“

Po šito pasikalbėjimo abu jiedu draugingai 
užvalgė iš terbos. Bet kadangi buvo vėlu,, tai 
pasiskubino joti, kad surasti kokį sodžių,: kur 
galėtų pernakvoti. Saulei leidžiantis pasiekė įie- 
du skerdžių ganyklų ir sju jais ryžosi nakvoti. 
Tokia nakvynė netiko Sančui,' bet už tai labai ti
ko Don Kichotui, nes tas jam rodėsi tikrai ri- 
eieriškas nakvojimo būdas.

SKYRIUS XI.

.1 Apie taif kaip Don Kichotas svečiavosi
' pas skerdžius.

Gal niekas, 'niekada ir niekur taip viltingai 
nebuvo priimtas,, kaip skerdžiui Don Kichotų 
kad priėmė. Saneo, apliuobęs Rozinantų ir sa> 
vo asilų geriausia, ka galėjo, skubinosi prie ug
nies, nes nuo verdančios, ožkienos kyapas, jau 
jam kuteno nosį. Pribėgęs prie ugnies Sančo/ 
vos susilaikė nuo griebimo iš puodo šmotelio mū
sos kad pažiūrėjus ar jau išvirus.
jo ilgai laukti. Škerdžiai patiesė skrandų ant že-; 
mės, nukaitė katilų ir pakvietė svečius prie ben
dros vakarienes. Iš paguodos Don Kichotui 
skerdžiai. apvožė, lovį ir ant jo jį pakvietė sės*, 
ti. Su: kaimietiškais komplimentais skerdžia i ra
gino vųlgytk Don Kichotas padarė, kaip pra
šomas, o Banco stovėjo kad savo ponui, padavi
nėti iš rago gertu Don Kichotas pimųitęs sto
vintį Hančo šitaip į^į pi-akalbo i -^Edant tu/gilių 
karžygystės prasmę sUprastumį' ir kad žinotum, 
kaip greitai įgija pasaųlyjc^aiiię ir godonę Uty 
kurie tarnauja karžygiams, tai mano noru yra/ 
kad tu sėstumeis1 šalo manęs,* drauge .šu šitais, 
gerais žmonemisrkad. kaii>ir surilietumei su ma-, 
nįini, kurs ešd tafo ponas, ir viešpats. Valgysi 
tu iš niauto toriejes, gersi iš mano taurūs, nes a- 
pie karžygystę galima tas patjmsakyti, kas sa
koma apiyjiieilę-^kad ji visus sųĮvghia. ” “Reiš
kiu tamstaį pono manor dideles dėkas,” targ 
Sančo, “bet Jūsų Malonybes nužemintai mel-
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KUN. Pf KAžčIUKO 
ANTRAilAS. " 

. Nuo Šio , laiko miiuo ' pastovus 
$ntpišas bus:'l‘MSo. JaMiu'Ht 
Monandoah/Ra.

Sti tiku pagarba,. .
. JKun. F* Kančiukas, 

Šv”. Kaž» Dr-j<js Kaune, Gencra- 
Msjgaliątinū Amerikoje.'
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reikalų išreikšti jums savo gilių padėkų.”
Šitokių prakalbų mūsų karžygis pasak 

to, kad gilės jam priminė apie Auksinį A 
Skerdžiui jo klausė ramiai, bet su nusist 
mu, Saneo teįpgi nieko' nesakė, o vis dai 
ekskursijas prie vyno odinio maišo, kurs k 
ant medžio šakos. .

Don Kichotas visų vakarienes laikų da 
šnekėjo, negu valgė. Kai vakariene pasi 
tai vienas skerdžių pasakė ? iįIdant Jūsų 
nybė, pęne karžygi-klajūneį ištikrųjų ga 
pasakytų kad mes Tamsta gražiai priėmėn 
Tamstai palinksminti vienas mūsų draugų, 
nas vaikinas, pasmuikuos ir padainuos. T^ 
kinas yra'gudrus/ linksmas ir įsimylėjęs, 
kas svarbiausia tai jis moka skaityti ir ra 
Kaip tik kerdžius pabaigė savo kabelę, ta 
sučirškėjo smuikas, o paskui sekė ir d 
Don Kichotui dainos taip patiko, kadriei 
dainavus, prašė užtraukti kitų. SanČo- 
taip manė. Jis labiau linko prie miego, 
priellainų klausymo. Todėl jis tarė savo į 
4•'Ponuli,- verčiau pašvaistykime, kaip ii 
miegosiva, o juk šitie darbininkai po. dieno 
bų visų naktį nedainuos ir nemuzikuos.” 
suprantu tave, Sančo,” tareDon Kichotas, 
ku, kad po tavo ekskursijų prie vyno Aiau 
ręįkia miego, a ne muzikos.1 ’ “Mums .vi 
patiko/’s atsakė Sttnčo. “Aš nęgmČijiV 
Don Kichotas* “Atsigulk, kur nori. Bet 
profesijų žmonėms labiau pritinka budėti, 
miegoti. Brieš guliant, vienok, perrink 
ausį, nes ji man skausta iabiau, negu ji 
Uępg vienai ■'*fTaigižinokite, ” t^ę jauni] 
tų.w $anco pradėjo pildyti pmio norą, 
skeidžių, pamatęs žaizdą^' šake, 'kad hė 
dėlto baimytišj, net jis turįs tokių vaistų, 
•greitai pagydysių. Tas skerdžius nuskynl 
tų fazmątino lapų? sukramtė, primaišė di

l

skriaudomis.
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.Muta ®oeiali«i uždaviniai *
- ' I ’ ' ' -

t. (Pradžiaant l-md* puslapio)
ra paaiškėję. f Kovos už būvį ir greito praturtėjimo o- 
balsiai riopina dvaąiniai iv puldo moraliai mūsų inteligen
tijų, mūsą biznierius. Nebelieka energijoj nebėra nei 
noro kelti ir vykinti gyveniman Kristaus paskelbtą socia
lią obalsią. Liaudis didžiumoje gal ir trokšta teisinges
nės aoeialės tvarkos, bet be vadą neįstengia to troškimo 
vykinti. Ir jos žymi dalis jau pasisavinusi kapitalizmo 
skiepijamus sUhmeldiškus obalsiuk ' '

Suglaudę į krūvų dabartinių mūsų tautos idealų per
žvalgų, mes prieiname prie išvadą, kad laisvę atgavę, mes« u. 
1) perlengvai ėmėme sekti ir savinties 'svetimus idealus 
ir svetimus obalsiūs, nepasirūpinę pirma ją tinkamai į- 
vertinti, ir 2) rųes nepasirūpinome giliau įžvelgti į mūsą 

; tautos sielos gelmes/ surasti tenai pozityvią puMų ir su* 
lig ją nustatyti mūsą tautinius siekius ir idealus. •

Gal aš perdaug rūpestingai surinkau juodus taškus, 
žyminčius musų dvasinį veidų. Gal reikštą ir grąžiusias 
puses išskaitliuotL Ją beabejo yra ir ją buvime — mū-
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< *1gas choras, kuriam vadovaują 
gerb. kun. Vilkutaitis.

Lagidami vargonininko.

čiasužinota, tad šv. Jurgio, 
parapijoje užima vietą vargoniiw-

> -

Rūgs. 3 d, GopdouFarke, L- 
Vyčių 25 kuopos s vaidininkų^ ra
telis turėjo susirėmimą sų L. Vy
čių 102 kuopos svaidinmkų rate-|k<? wu* Jonas^Čižaųskas, Naujos 
liu iš petroit, Mich.^ Clevėlandie- 
Čiki laimėjo padarydami 23- iŠbė- 
gimus, o 4etroitiečiarpMlarčTiš.fb^mo čižausko., Pramatoma jog 
bėgimus. Buvo manyta, kad det
roitiečiai “atkeršys*'’ elevelapdie- 
čiams už pernai metus. Apsirik*

k

Teisėtai‘sprendžiant, galima sa
kyti, kad detroitiečiai gal lenyvaį 
“apsidirbt” su clevelandiečiais,? 
tik žinoma, jeigu Detroite. Mat 
“gaidys ant savo mėšlyno ponas,” 
taip sako patarlė, taipijr Čia bū
vu. '

Detroitiečiams, naktis be miego, 
(laivu važiavo), nuovargis, sveti
mi žmonės, buvo priežastis pralal-

Anglijos gerai gnomas korvedis ir 
dainininkas. Jaunimas laukia ger-

A. — gųvilris--^Wu^uoredami^ tautas_progręsą_palėng^ mėjim. LąųĮuime -W
1 vinti ir pagreitinti, o taip pat žymiau prisidėti prie visos kurie nugalės. Iš aries-

~ žmonijos progreso turime surasti^ juodų tašku priešas-
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ils ir jas pasalinti. Lai mūsą tautos dvasinis veidas bus 
visiškai skaistus. Bus drąsu tada pasirėdyti pasauliui/ 
bus linksma pasirinkus prakilnių pasaulinę misiją, bus 
Dievui maloni ir žmonijai naudingajnūsų tautinė rolė.

. GYVASIS ŠALTINIS..
* l ’ ;' ■e>

Tautų sveikatos ir skaistumo šaltinis tai Dievo ap
reiškimas, ypač praskambėjęs iš lūpij paties'Dievo Sū
paus, Jėzaus Kristaus. "Tautą gyvenime ir ją pirmyli- 

. eigoje vyriausiai nusvers ją atsinešimas į Dievo žmonėnis 
paskelbtus dėsnius.* -Tie dėsniai yra: a) visatina žmonių 
brolybė, b) .žmogaus asmeniška vertė, paremta panašu- 
mu i Dievą n Ąmžmuoju žmogaus paskyrimu, e) žmogaus m $ ^111^3*^® sariptoi 

_ atsakomybč, . prieš Dievų, ir d) visatinas darbo įstatymas^ -
Tie iš dangaus gauti dėsniai nebuvo žmonijos užlaiko

mi praeityje, nėrajužlaikomi nei dabar. Neapriboto ka- Wą
pitalizmo tvarka vykina labjau visatinų tarpusavę neapy
kantą, 'kovos už būvį dėsnį, negu brolybę; žmogaus ver
tę ji skaito sulig jo kišenės storumu; ji naikina žmogaus 
atsakomybes jausmą; ji laiko paniekoje darbo principą 
ir pelnąs skirstė ne tiems,, kurie juos uždirba, bet tiems, 
kurie panori būti ekonominiais vorais, kurie sttgebia už- 

i - ? ..tiesti ekonominius tinkius.ir įtraukti į juos silpnus muse- 
l// ’ les — naujoj gadynės vergus — darbo žmones ■— ir ją 

syvus čiulpti.
Tdsios tvafekos perkeitimas į naują socialę tvarkų, pa

remtų Kristaus paskelbtais socialiais dėsniais — ir yra 
šiandien vyriausiu siekiu mąstančios ir krikščioniškai jau
giančios žmonijos.

Mūsų naujai atgimusiai tautai, rodos, negalima hu
tą nieko geresnio .palinkėti, kaip tik to, kad jos sūnūs ir 
dukteris parsiimtų galingu troškimu vykinti Kristaus 
mokslų kasdieniame gyvenime ir sulig ta mokslo nustaty- 
ti-ekonominius ir socialius savo tautiečių santykius kaip 
Lietuvoje, taiį> ir čia išeivijoje. Mums visiems reikia 

. pamylėti socialį idealų, kurį Kristus žmonijaj parodė, 
idealą brolybes, lygybės, atsakomybės irUarbo, ir tų i- 

. dealų skiepinti mūsą jaunosioms kartoms visose mums pri
einamose darbo srityse. Tasai socialis idealas, sykį pamy
lėtas ir pasisavintas, pagilins, pakels ir sustiprins kitus 
mūsą idealus, k. a. tikybinius, tautinius ir ekonominių} peri 
litinius. Z , -

. . - Mūsų tautybė, pasisavinusi Kristaus socialį mokslų,? 
virs turtingesne ir turiningesnė. Mes negalėtume pasiskiri 
ti garbingesnės misijos, persiimti prakilnesne ambicija, 
kaip tai virsti tauta? tobuliausiai pamylėjusia ir geriau* 
šia prakiikon vykinančia Kristaus socialius principus. 
Mūsų ipavyzdis būtą žemės druska, Virstų pasaulio švie
sa, šviečianti kitoms tautoms. Persiėmę tuo socialią i- 
dealu, mes, Lietuvos išeiviai, pataptume ypatingai nau

dingi Amerikos šaliai, .nes ji gal labjau negu kiti kraštai 
yra nutolusi nuo to krikščioniškojo socialią idealo.

Mūsą ekonominė politika, pasisavinusi Kristaus so
cialius prihclpus, įgautą tvįrčiausio pamato ir duotų pil
nos garantu j ossocialei ramybei ir visos tautos gerbūviui.

Drįstame manyti, kad lietuviams nebūtų sunkti pa
mylėti ir pasisavinti tasai kTil^ščioniškas socialia* iįęalas/ 
Mūsą tautos siela yra linkusi prie jo. Toje sieloje daug 
Tandasi teisingumo meiles, draugingumo, ramumo, gai
lestingumą. Juk šios. mūsą, tautinės sielos ypatybės ^a* 
ginidė.-.mį lietuvią paprotį eiti kaimynui | talk& ??08, 
pačios ypatybės? čia išeivijoje sątyei-š pašalpinią teaugi-, 
ją tinklų, įsteigė susivienijimus/ sąjungas. ; z. Z

Piririiesiems mūsą tautos vadatus, pirmosioms mūsą 
tauto valdžioms tik reikėjo atsiminti tas lietuvią ypatybe^ 
jas ’kultiyąbti ir kelti, įr jomis pąsiiom|iJt nūs^tant savo 
ekonominį ir sbriatča politikos krypsnį. ...Waą orgahi* 
sacijomš ir mūsą.spaudai tereikėją plėtoti ir auklėti 
sius ypatybes^.; Teciau jos buvo kaip ir pamirštom Vįe-mef 
toje ją ėmė augti mūsą tarpe kapitaliatinic typo ekono-' .
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A. Krajeritttė, F. Saunoriutė, I. 
Buvote, S. IvanaujridutS ir . kitos. 
Taigi jąį jasneapsUeis ir lavinsią 
toj. pačioj dvasioj, galime tikčtiee 
ttūdlaukti garų lietuvaičių ir prą- 
kilnių inteligenčių. Jaunime, pa
kol kraujas dar kąrštąs, krūtinį 
Iri dea meile tėvynės ir šviečia 
augžtai kai žvaigždutė aužrinA 
Jaunime, būkime žiedais tėvynės, 
tautos-idealais ir tvirtais mylėto
jais Kristau* mokslo- _ . _

Beto, dar buvo vakarinė moks- 
ląinėdel^suaugusiųjų. .Visiems 
buvo proga suteiktą pririlavinS 
lietuvių kalbos. Iš pradžios lan
kėsi keliolika, bet ant galo labai 
sunyko. Gaila kad ta meilę tėvy
nės jau saistą krūtinėse, o gal jau 
kuriems ir ta paskutinė?

P. g. Mokinį 
f -« •

.1 N H . ..B.Į,

• NEW BRITAIN, UONN. .

Čia randasi Senbernių, kurie pa
sivadinę save Varpo draugija. Tie 
senberniai kalbina ir jaunimą, y- 
paZ čia augusias mergaites kad 
prie^Jėtusfc-^Bet-mergaitės-til^ 
tada. į juos. Žiūri, kada jie duodą 
“raidą” arba tikietą ant pramo
gų, v O po tam eina sato įolmia. 
Jaunimui nepritinka dėtis prie 
senbernių, nors jie save vadina 
Varpo draugija, bet ta? varpas ne 
bažnyčiai skambina..
r

nemaŽai Čia darko bus Čižaus- 
kui, pakol dirba išsidirbs, bet vė
liau galima tikėtis gero vaįsiaųs. 
Juk Čia medžiagos/ yra daug, tik 
reikią “meistro,” kuris tą medžią* 
gą galėt sunaudoti

v -Girdėjęs.

HABTFORD, CONM.
•* * I
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Šioje kolonijoje Šiemet yra ju- 
bilėjiniri metai iŠ tos priežasties 
Padėkavončs Dieno je bus speci ja- 
Kai apvaikščiojimai arba^paminė- 
jimas įvairių sukaktuvių. 25 me
tai prabėgo kaip cią tap? atlaiky
tos pirmos mišios dėl Ketuvių, 20. 
metų kaip tapo įsteigta parapija 
vardu Šve. Trejybės, 10 metų kle- 1 
bonavimo čia gerb. kun?X J. Am- 
botdirtt.

Tai matyti čia lietuvių aktyvia 
veikimas ir judėjimas prasidėjo 25 
metai atgal. Dabar kun. Mockus, 
įžymus rašytojasrvietinis vikaras, 
renka medžiagą iš šios kolonijos 
praeities darbuotės, panašiai drau
gijų bei kuopų įsisteigimų_ ir jų 
veikimą. Gali būti kad ir apielin- 
kes lietuviai prisidės prie šios ko
lonijos reikalų, .ypatingai parapi
jos rėmėjai bus pažymėti. Apart 
visko tilps įvairių , fotografijlb 

- Fermatoms kad bus labai įdomi ir 
. svarbi išturi ja iš šios kolonijos |ie/ 
tuvių pergyvento laiko, 
1 Reporteris

. . i ■

ROCHESTER, N. T.

i Užbaigimui vasarines mokslai- 
nės, rugsčo 9 buvo surengtas pui
kus vakaras, kuriame buvo vaidin
ta “Netikėtai,” “Smilčių Laikro
dis” ir “Kur ta Laimė. ” Betų 
dar buvo keletą _dekliamaeijų ir 
dainų. Taipgi buvo ir puiki mu
zika. šerelio orkestrą, kuri-pėr 
pertraukas labai užavedayo žmo
nes, taip kad net pamiršdavo ir 
kalbėti. ■ t .
* AKelnai pasaldus, vakaras nusi-. 

' sekė ikogeriąusiai. Visi artistai i& 
pildė savo roles geriausiai, nes bu- 

' yo gerai vasarines mokslainės mo
kytojaus prirengti ir daug triūso 
prie to buvo pridėta, Ta visa .gar
bė priguli mūsų gabiems artis
tams. čia reikia pastebėti kad šia
me mieste yra * keletą labai gabių 
mergaičių, kurios lankydamos va
saros lietuvhj kalbos mokyklą, la
bai puikiai išsilavino lietuviškai, 
kalbėti ir taisykliškai rašyti, k. a.

minęs organizacijos, paremtos išnaudojimo, kovos už bū
vį ir nedarbo dėsniais. Visuomenė ir jos organai lengvai 
su tuo naujuoju krypsniu taikosi. Alesi aidai sekame ki
tą tautą kreivus kelius ir šuntakius ir džiaugiamės, kad 
mes galime juos pasekti.

Kooperacija visose savo’rūšyse yra tai vyriausia 
pritaikintoja ir vykintoja Kristaus socialių dejsnią gyve
nimo praktikom ji sėkmingiausiai siekia mūsą socialia 
idealo, ji tikriausiai ruošia pramoninės demokratijos tvar
ką, ji yra — praktiškoji krikščionybė.

Tik reikia, kad miįsą vadai* darbuotojai, rašytojai, 
kad mūsų mokslus einantis jaunimas, mūsų mąstantieji 
darbininkai — kad apsipažintų arijau su koperucij.os. dvį* ?.
šia ir jos dėsniais ir kad imtą taikinti tuos dėsnius gyve*^ ’ ’ ‘ ‘ ■ ’
nimanĄ .

Prieš mus — du keliu, lies galime prilygti šape
liui, įkritusiam į sriaunų vandenį. Vanduo neš mus ne- 

sulaikomai, kol ant galo nepamurdys kokio verpeto sū
kuryje, Mes galim sekiį apsvaigusiu Mb|ptotingų mimų, 
šokančią ir Žagiančią ant bedugnes krimto, Mes gaHmd 
paderi gaminti kam & wialds revoliucijas ir ruošti min* 
tipasauliocivfliaaeijat s 'Z

Arba mes gailiu Hdę į Petm tvirtų laivą*_ rankoves 
atsiraitė, j^liugMrirtie^ prieš vandenį. Mes W 
liauti? darę kasdieniusY kompromisus, Su išnąudojimovde-: 
monu ir drąsiai atsistoti ant teisybša. ir bro^bčjįZkelio, 
Mes. galime; būtį gerais ir ištikimais Kristaus pasėkėjai^ 
naujojo pasaulio kūrėjais,

Priešmuš

su. dviejų metų nuošimčiu. Pagy
vensime—-pamatysime. .

'viLhM*;--
> Tą pačią dieną, vakare, Lietu- 
vių Salęje, L. Vyčių 25 įuopaį- 
rengė ^akąrjenę. Ant vakarienes 
buvo pakviestas L, V. ma
telis jr L. V. 25į kp. ratelis ; del 
jų ir vakariene buvo surengta. 
Laike vakarienSs kalbėjo L. Vy
čių 25 kp. pirm. J. Sadauskas, 
dvasios vadas gerb. kun.-Į*. Vilku- 
taitiSj kun. Vaiciekauskas ir kun. 
F. Kemėšis. Visi reiškė džiaugs*

imf ir ragino buri ištikimais Kata
likų Bažnyčiai ir gerbti tėvus

*
< Pabaigus vakarienę, gerb. kun, 
V. Vilkutaičiui pianų akompanuo
jantį sudainuota Lietuvos imnas, 
Vėliaus,, detroitiečiai automobi
liais nuvežti į laivų uostą, kurių 
tą yąkarą išplaukė į Detroitą.

RabnUoce *
• *

faą metų eeųtralimų organiza- 
cij]^seimuose buvę asmenys; L. 
Vyči sseme, Springfield, III. .atst. 
Vyčių 25-tos kuopos gerb. kun. 
Vilkutaitis ir p. J. šeštokas, Fede
racijos seime, Chicago, III. atst. T. 
F. 22 sk. p. A. Banys, Moterų Są- 
ungos seime, Brookįyn, N. Y, ats
tove Moterų Sąjungos 25’ kp. po
nios: Šukienė, Mur&škienė ir Jan- 
kauskiepė. Visi sako' turėję ge-' 
rus ispUdrius bėseimuojant.

. firmą* vakaras.
Rugsėjo'23 d. šy. Jurgio par. sa

lėje, L* Vyči; fįįįį kuopa rengia tu. 
riningą pramogą. Bus vaidinta 
“IŠ po Pačios Kantaplių,” trijų 
aktų juokinga komedija. .. Dai
nuos L. Vyčių 25 kuopos skaitlin-
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LOS. 14-tos kuopos' mėnesinis 
susirinkimas įvyko 14-tą rugsėjo 
šv. Jurgio svetainėj. Nors susirin
kimas buvo garsytas organe “Dar
bininke” ir nekuriu nariai buvo 
saukiami per atvirutes; vienok 
mažai jriarių teatsilankė. Bet atsi
lankiusieji nariai visu smarkumų 
griebė tą užmanytą prakilnų dar
bą įvykdyti.

1. Teatrališka komisija išdavė-
raportą, kad jau teatras po vardų 
“Veidmainiška' Meilė”, bus lošia
mas prieš adventus. >

2. Išrinkti 8 atstovai į apskričio
'suvažiavimą, kuris įvyks 7 d. spa
lio š. m. 207 York Avė., Brookįyn, 
N.Y., - ‘ 'z '■

3. Nutarta nupirkti.du seru L.
D. K. S. '

4. Moksleivis P. Daužvardis pla
čiai aiškino apie dabartinę susitve- 
rUsią krautuvę — L. Kooperacijos 
krautuvę —: kokią jį naudą neša 
patiems jos šėrininkams ir varto- 
tojams-pirkejams. Kuopa suprato 
tą prakilnų vykdomą darbą ir ra* 
gina visus narius kad remti} iš te
nai pirkdami' reikmenis Jr serų į- 
sigytų kiekvienas narys. Taipo
gi kuopa neturtinga pati prisidėjo 
pirkdama du Šeru. v

S
t

NusidŽfaugčm, kad įžymus vi- 
suomenininkas, jau baigęs moks
lus skulptorius ižas liekis atsikė
lė į kriaiįą gyventi.

Dabar Moj parapijoj vargonin- 
kaują pasižymėjęs jaunimo tarpe 
darbuotojas Aut, Stulga.

. Zpąėkelfc 
:■/ • ’ , - ■ -ru

L. D . K. S. 49 kuopos “Darbi
ninkų Užeigą” dar tebegyvuoja. 
Joje pardavinėjama galtakošč, sal
dainiai, gira,, vaikams žaislai, mo
kykloms reikmenys, knygos, tabo
ka/ cigarai ir tt. Čia tai patogi 
vieta suėjimui, atsiradus. liuosai 
valandai Čionai vis randama žilo- 
nių su kuriais laikas praleidžiamas 
pasikalbėjimuose, “checkers” žai
dime ir tt. Užeigoj apsukriai pa
tarnauja pp. Aleks. ir Petr, Zaka
rai. . *

Čia į madą įėjo kalbos apie sen- 
bernius ir senmerges. Net ęhiea- 
giečiai užsikrėtė ta kalbą. .

Parapijos mokykla ir vėl kupi
na vaikučiais kurių tėvai trokšta 
jiems idoro krikščioniško auklėji
mo ir kad į jų širdis būtų įskiepy- 
taj^arštatevynėsLietuvosmeile.

Šv. Antano parapijos bazaras.iš
kilmingai prasidėjo rūgs. 16 zd. 
Baząras tęsis visą menesį, sekma
dieniais, trečiadieniais ir šeštadie
niais, parapijos svetainėje ir kie
me. Visos kat. draugijos juda- 
kruta, kad bazaras pilniausiai pa
vyktų. .

Kai-kurie moksleivai jąu išva
žiavo į mokyklas: Juoz. Mockus 
į Marąuette universitetą, Milwau- 
kee, Wis., Pęt. Gašlūnas į St. Ma- 
ry’s of the Lake seminariją, Area, 
III.;. Anast: Valančius ir Juozas 
Mozeris į šv. Bedo kolegiją, Peru, 
UI. Beabejo ir daugiau išvažiavo, 
tik dar neteko sužinoti.

J. A

HARTFORD, OONN.

Mokyklos vaus prasidė jo, tad vi
si į darįją.

Rugsėjo 22 d. sukatoje parapi
jos svetainėj rengia D. Vyčių nau
jas orkestras; pirmi ir antri. Visą 
pelną skiriat mokyklos naudai. To
dėl kviečiame senus ir jaunus da
lyvavai rengiamuose vakarėliuose; 
nes yra rengiami prakilniam tiks
lui.
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DR. JOSEPH
90 Huntjnston Ai 

- Medicinos'Profes 
Specialistas kraujo 
mo ligų, taipgi romi 
kiškai.

Ofiso valandos: i 
Pštnyčioml ir nedl 
gal sutarti

Telefonas Back I 
5397—B.

»
Į.

WORCEŠTER, MASS* '

Čia 15 d. rugsėjo įvyko* šokiai 
naujoje svetainėje Maironio Par: 
ke, bet nebuvo iškalno pagarsin
ta, tai ir publikos mažai teatsi- 
lanke* Šokiai buvo visems veltui. 
Taigi pranešame jog* sekančią su- 
batą, 22 d. rugsėjo bus šokiai vi
siems už dyką, Taigi kurie nori 
linksmai laiką praleisti, tai •. va* 
žiuekite į Maironio parką, tai ten, 
linksmūs būsite visą laiką, nes di-, 
didžiausia ir puikiausia lietuvių 
orkestrą grieš vadovaujant . df. 
Bliūdžiui. Šokiai prasidės 6 val- 
vakare. 23 dieną rugsėjo nėdėldie- 
nyje bus didėlė gegužinė tame 
pačiame parke., Čia turiu primin
ti, kad sekanti gegužinė jau bus 
paskutinė. Taigi kurie ten atsilan
kys, tai tikrai nesigailės, nes bus 
įvairūs žaislai. *Teipos-gi bus; 
kumštynės arba faitai dviejų au- 
nųjuimštininkų. Taipos-gi bus ir 
lenktynės ant ežero. Kurie laimės 
dovanas tai da sunku pasakyti. 
Sakoma kad kumštininkas smar
kūs, bet plaukikai ir-gi geri. . Tad 
nepamirškite dienų: sukatos ir 
nėdčidienio. %

Reporteris.

PIDŽIAUSIU V( 
Gižiuose 1 klesos 
rizifipta Linija Lie 
Informacijų klausi

NORTH GEB 
192 Wašhington

t*
, /
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Į/į
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k •

i £: 
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K
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A» f A, i. • 
-Juozapas Laučka mirė rugsėjo 

12 d. 1923 m. 58 metų amžiaus. 
Paėjo iš Vabalninku par., Straz
dų kaimo, Amerikoje išgyveno a- 
pie 30 metų, čia Hartforde apie 25 
metus. Priklausę prie draugijų: 
Švt Jono Evang., Šv. Juozapo ir

Pavyzdingai, gyveno, rėmė lab- 
karingas įstaigas. Sirgo apie 2 
mėnesiu. Daktarai pripažino, kad 
vėžio ligą tolėjo viduriuose, tad 
ėjo ant operacijos ir-po operacijai 
už 24vuL mirė,.

Laidotuvės įvyko 1^' rugsėjo. 
Labai iškilmingai tapo palaidotas. 
Trys kunigisi laikė mišias ir paly-; 
dėjo į Šv. Benedikto kapines.

/ Lai būna fougva jam 6ws šalies

■ •„ ■'■ Rep» 
r ....;

CICERO, ILLINOIS.
L, f). K, S, 49 kuopa, apenfldo ir, 

- . galią.x GhdšUmi vieni kitų kai-: 
W W» M mes

_ BOK fii'V81 prudfstaip puikiai gį. '
t F.2?emėiw.vuoakrie,8i:»diH#i. .

i ’ . • ■ •

r«L

«

L. D. K. S, kaip kiekvieną 
metą, /taip ir šiemet, leis me
tinį kalendorių. Kalendorius 
bus 5x8 didumo knygutėje. 
Bus atspaudintu 8 tūkstan- v« • '•ciai. '

Tai gi lietuviams biznie
riams yra geriausia proga 
pasigarsinti tame., ' -

Kainos už apgarsinimus 
bus tokios: už pūslapį 20 
dol., puse puslapio 12 dokr 
viens trečdalis puslapio 8 
W’> M įttšk 6 dol., viens aš- 
tu^d^liš 3. dot Ajįmiuistrit* 
ei ja turi pilną teisę pagarsi- 
nipms? jeigu matys ąeiinka- 
mais, atmeštt * '.
xBiinieriaitįkurie norite 

pasigarsinti savo bismi, keik
sitės pranešti “Darbinių- 
kuin ne vėliau spalių 18 Hie
nos, mV 3?iwkubhkK 
te. ' A ■

“DABBmNKAS” \ 
368 Broaiviiy, v ’

So. Bostoįų Mass.;
' ' ■« ’’ •

4
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V
oleveland, orio.

Susirinkimas. 1

r % t

I* • 
L .

t nas eis dėl našlaičių stiŠelpimoj 
visiems reikėtų paremti šia suma
nymas. f

L. Vyčių 25 kp. Taikys ekstra 
sWrfnkimų rugsėjo 24 d. 7:3Q va
kare lietuvių svetainėj! Visi nar 
riai malortėkite atsilankyti, nes y- 
ra daug svarinu dalykų likusių 
nuo pereito ,susmnldmo.

f
s

’T

Rugsėjo' 10 d. Liet. Svet. L. Vy
žių 25 kp. laikS mėnesinį susirin
kimą/ Susirinkimas nariais buvo 
gana skaitlingas, kaiįf vaikinais, 
taip ir merginomis.

Clevelando vyčiai gali pasi
džiaugti, kad kas susirinkimas į- 
atoja į mūsų kuopą naujų narių. 
Pereitame susirinkime prisirašė 
net trys naujos narės: A. Simo
nais, R. Simonaite, o trecios’ var
do neteko sužinoti. Bet kaip p-lės 

r Simonaitifi, tai ištikrijjų yrą pa- 
sišyentusios dirbti Tautai ir Baž
nyčiai, taipos-gi ir gabios .daini
ninkės, choristės^ Ir šiame susi
rinkime įsirašė 1 misų kuopą ‘ir
gi nattja nare p-le Uršule Damida- 
vičiutč, kuri nepersenai yra atvy-jkomuiiistas, bolševikas, laiš
kus! iš Škotijos. U, Damidavičiu- vaBąaiiis, tai vieno tėvo ■—

- S Šliupo vaikai,-bet'tarpu ša-
Škotijos katalikiškos visuomenes, r \ • .v
o ypač spaudoje; taipogi yra ga-|vęs, tai kaip > katės maiše 

r-----biaktorėrclioristeii‘ smuikmin-įpjaujasi._________ -
, , kė. Šiame susirinkime p-le U. Dą-Į ■ . . ..

midavieiutė’ buvo perstatyta kal
bėti, kuri gana gražiai nupiešė . Anot “Keleivio,” tai bti- 
Škotijos lietuvių gyvenimą ir pri- VęS Bostono bankieTius Ka- 

r sižadėjo su mumis išvien įdėdamas kalė-
Turėsime vieną narę tarpe gabiau-k. 4 .. U , T

. hime/.vel “pateko” kalėji-
1. t- iu man už “apgavyste.” Paraškiau seke valdybos raportai, L .

kaip tai; Sąryšio,, T. Fondo, Naš.Įzan^a'
Fondo, Spaudos, Basebolo, mer- L --------——
ginų Basltet. Bolo, Choro, “Iš po Kežinail iš kur 
■pašo? pantapli^,” “Krovimas L ansJj praskami,ėjo įad 

; • tai buvo svarbiausias - iš ŠI-tojo “-Sandaros’ledaktonus per-
’ Vyčių seimo raportas, kurį išdavė krikštytas iš Šliokio į “seii-
r, d. šeštokas. Raportas biivo ais- meige su barzda. ”‘Ar tik ko-
; kils — likosi piiimtas su padėka-, ya «Jieva” prie redakto-
į vo atstovą. Nors. gerb. kun. V. V. |1>iaUS liepi įsikabino .

Vilkūtaitis ir nebuvo šiame susi- Tolius.■ r ♦ ' I
rinkime to savo raporto neišdavė, Į —— ----------- - —<—----—r—-
bet tikimės, kad.^gerb. ■mūsiį at8. MATULAITIS IR 
tovas kųn. V. Vilkūtaitis išduos **Jj**“j*J*<’rJf*- 
sekančiame susirinkime savo ra- MluSlACKAS 

. portą.. Ačiū abiem atstovam. . r ; A+ii-vioi
Labai buvo linksma naujiena, LilvlllVial 

kad XII-tasis Vyčių Seimas įvyks Siuvėjai 
rytinėse valstijose -r- Homestead. L. •
Pa., bet nelabai kaip atsmese na- slĮll h. n{nljau. 
riai į tą, kad Vyčių būtų ma‘iio- sios mados Ty
mas vardas. . Įrams drapanas,*

J. Kuzas rąportavo, ■ kad teat- pataisom, išva
ras Vis po pačios pantaplių” ge- P™ ^^no- 

' rai išmoktas. Vaidylos savo roles rtte.‘ įUr§ti ge. 
puikiai išsilavinę, kurie galėsią vas ir naujau- 
23 d. šio mėnesio šv. Jurgio para-Uos mados dra- ■ 
pi jos svetainčee taip visą audien-1 panas, ateikite 

eiją pakakinti .juokais, jog ilgai Uerlu 
clevelandiečiai minės šio vakaro 247 D ST., SO. BOSTON, 
programą, nes šis veikalas yra la- , ' , ;_______
'bai juokingas. Esu tikras, kad dar VARGONININKAS galintis ves- 
toks veikalas nebuvo^ suvaidintas kj chorą ir turintis gerus liūdymus, 
Clevelande. Taipo-gi šioje progra- ieškau vietos. • Jeigu kuriam iš 
moję dalyvaus L. Vyčių 25 kp. di- gerbiamų klebonų būčiauTeikalin- 
dysis, koras, kuriam vadovaus pats gas,. meldžiu kreiptis sekančiu 

. gerb. klebonas kun. V. Vilkutai-1antrašu:
ris'. Taip, pat ir kalbės gerb. kle- STASYS RAILA,
bonas. Šis vakaras, yra surengtas Į 9503 Cardoni Avė., Detroit, Mieh. 
dėl šv*. Jurgio parapijos, kurio pel- (1U)
nas eis parapini. Taigi visiems ' - . ______ _
parapijonams reiktų paremti šis Paieškau 'savo pusbrolio Juozapo 
rInFhflc * Graksnisko, 24 metai kaip Amerike. 12

w r . .... \ . Įiųetų atgal, girdėjau, kad gyveno CliL
J, Ruzas, teatrų komisiyds pir- eaga, iu. Jis yru vedes. Paeina iš 

jttininkas' pranešė, kad veikalas Rainio rėti.,- įšaulių apsk.. Lygumų pa-
F ,,• Lapijos, Dargužiu akinio-. Turiu svarbų

“IŠgriovimas Kauno Pilies, kuris reikalų gautų Iš Lietuvos,‘Jeigu kas ži- 
. * bus suvaidintas gruodžio 30 d. Š. no^. ®Į>ie įi U ^is pats meldžiu pra- 

’ . • . . __ Inesu sfao adresu:
m. Germantą Turnverom Vor- marciJONA masiene 
ivarts Svetainėj ties 55 gat. yra **F«) VV. Leonard St., Grand Rapids, illcb 

aktoriai išrinkti ir knygeles isd’uo-
tos į tankas ir šio menesio pabai- jgmoku Pinigais už Lietuvos 
goję bus pradėta lavinimai. ■ Laisvės Paskolos Bonų 

Sąryšio aktoriai raportavo, kadi■ Kuponus.
Maitonio pagerbimui vakaras Ii- Į H prinokusius,liepos mėn.1923. 

kosi perkeltas ant spalio 14 d. Y- ■ su atsiskaitymu, arba išsiun- . 
ra žinia, M šiam vato daly- ■

. vaus net trys ,•jaunimo draugijos: ■ tai tikri pinigai .ir. siųskite 
L. Vyčiu 25 kp., Teatrališkas ■ ko w 
koras ir šv. Jurgio parap. Kliu- r 
bas. Q* .

M. Ardaijauskas pranešė, kadi 
dėl. Naš. Fondo teatras yra moki- ’ 
namas, kuris bus suloštas 30 d. šio 
mėnesio šv. Jurgio parap. svotai- į 
nėj, Taipogi šiame vakare dai- I 
nuosį L. Vyčių 25 kp. koras. Bei-

Narys
y...... ..........

“Sandaros” redaktorius,* 
beskaitydamas, berašydamas 
apaugo barzda, pražilo ir... 
dar šiandien nesakysiu kuom 
jife pasilik*o. '

a ‘ . '

San dar ietis, soeijalistas,

r čia man

' «

t-*

> 
t

jį* 
s 
k 
L4’
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susitvarkyti. Taip-gi ateida
mi nepamirškite ir nauju na
riu atsivesti. .

■ » t '

Valdyba.

■IJgSJ! i ■—yiiiU.|ini<l»MriM»iii-i.

i. J. t. PAŠAKARNIS, 0. D.
» AKIŲ SPECIALISTAS >35*

> « ■*
* jQ

g

MASS.

PUIKIAI. PAVYKO.

L. D, & 1-nia kuopa turė
jo išvažiavimą rugsėjo 16, d, 
Š. m. ant Patta Hill, Matta- 
pan, Mass. Prie surengimo 
pasidarbavo V. Valatka, M. 
Šeikis, pačiame išvažiavime 
daugiausiai pasidarbavo .ge
ri- žinomos p-les M. ir Zr-Žu- 
kauskditės, kurios nenuils
tančiai darbuojas ne tik dėl
L. D • Š;, bet ir dėl kitu pra-
kilnių ir naudingų OTganfea- pril

, "R ridėdavo uoliu darbu ir gau- 
mtite, P. G;iedraitaite, kurios 1.^.^ rie ■
Wgt visyr jmsrdeda su prakilnh} (|al.11,1. žillonla 

■ t*1.?’. 8 TR? kaipo pirmos' klesos virėja,
pctsidžil’pživo šio* K.* Bitini*. *1x2 * i t.f - . ■ Reikia vilties, jog dabar Iš
kauskas. K. Povilaitis, M. . .. . . 0 ..x naujo ji prisidės prie visuo-

. V.Me-L ęBfaį4aHJ_^_____
donis, V. Valatka.’ Su auka ' ■ •
prisidėjo gert St. BerHns- DTjNAOTTT STUDENTU, 
kiehė. Nors oras buvo vėsus, 
bet vis-gi publikos pusėtinai Bostono lietuvių, studeuti- 
susirinko ir visi linksmai ją padidėjo dviem naujais 
praleido, laiką dainuodami ii- studentais. Giedrininkų pir- 
žaizdami. Žinoma, visi tu- mininkas Barkus ir iždiniu- 
rejo žaist, judėt, nes sėdėtIkas-Baublis-įstojo į Bostono 
nepatogu buvo dėl vėsaus o- universiteto teisių skyrių?' 
ro. Prie stalų, ir-gi darbo bu- J——— 
vo dikčiai, nes. turėjom viso- oif r 11/1 fftO n 11 VIA Al
ldit valgių ir saldžių gėrime- OVtlKA 1U5 Ų AL T RAI
liij. Dainelių ir-gi netrūko. ——,—-—U
Visą laiką bedirbdami p-lė DVOKIANTI NOSIES
M. Kilmoniute. ir V. Savic-1 SLOGA (OZANENA).
kas dainavo. Visi gėrėjosi — ’
jų patarnavimu ir dainelė- nosies kata-
nrik Malonu buvo matyt SU-ištąlo-pažymu,. nės pasti- 
sipratusius ir atjaučiančius |Pusn* žąsiuku atsiduoda^ 
mūsų užkvietimą. Turbūt] ilgai *jr atsidėjus,
mintyje turėjo, kad jau pas- Mm per kelis, metus įr 
kutinis išvažiavimas, o ant- tai Pas nosies 
ra, tai prisidėt "prie, vaikų T<itaiP. Žm°gUS 
vasarinės moksjainės su pa-|n^aimingas,. kurio visi .ven- 
rama,. nes pusė pelno buvo Fa’. ne^ sllsives^ 1 P01A ne

skirta vasarinei mokyklai. • e.
Kitų srovių -išvažiavimuose Kiekvienas ilgas nosies ka-

savo giliukį dalyviai išmėgi- —4 I Į X D E M IĮ M U fl H M II I
' na su kauliukai,, o pas mus ' 1 * "į* * J* ~ 1

_ . • r, . f a , TRYS KAMBARIAI, elektra, ge-
megina. su saldainiais. , Sal- ir moteriai, ^ie
dainių “karalius” V. Medo-'Į gv . . • < , ■ x abu dirba. Komunikacija gera į
nis net sušilęs darbavosi. Iš_ visas dalis Bostono. Atsišaukitę,* 
visų pusių halsai Šaukė M 3 R0WE ST., DORCHESTEB,

duok šen,-duok šen. Visi gi? B Į MASS.

X II n I 11 I 11REIKALINGOSMERGINOS 
su maloniu ir aukštu kalne- B ^^BIB * " V~
liu, linksmi išsiskirstė, sep-1 ^BB^ Bi Bl Bl Bl B U8'1^.1 SQ ^etų amžiausdirbti dirb-
tilitą valandą vakare. Į . - ->_W^TA Į Tingus. Mokama laike mokinimo-

Visiems aukavusiems, dar- Į , Įsi.: G \ '
jmBIGAN BBBBĖA. U0;, 

[Netoli Kėndall Sq.,
Cambridge, Mass.
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,Telephone South Boston 8520 
Namų Telefonas Aspiinvall 0870;

ADVOKATAS
A.O.ŠALNA (SMALNA)

LIETUVISADVOK ATAS
. Baigę? du Universitetu

" GorneU Univeraity ait A. B, 
G. Washington Univ. su LL.B. 

^DARBININKO” NAME
8W W.Broadway, So. Borton

(antro* lubos)
. , y,t.. ....

I!

_ SUGRĮŽO. ' . ’

Pereitą seredos vakarą 
Bostonan sugrįžo iš Lietu
vos poni Karaimą šajevkie- 
ne su dukterimi Stasia, 
Juodvi ten išbuvo dn metu 
su viršum; Kelionę turėjo 
laimingą. Gerb. Šajevkienė 
yra gerai žinoma plačiai 
[Bostono lietuviu visuomenei.

T *

Tel. Brockton 5112—W. I
(Kampus Broad street) I

705 Main St., Montello, Mao. I

DM, J. GOBMANI
(GŪMAU8KA8) I 

D A N T I S T A si
H 

t ‘ : . . . ■ . .n -■

-- 1 " (t

Persikraustęs į nuosavus namus—naujo ofiso 
adresas;

447 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
Tarpe F to Dorcbestep Streets.

S 
ffl
1
S

- . ------- /-------- S
. g

taras nepraleisimas ir gydy
tinas, nes toliau iš to j 
Žmogus Šią dvokiančią slogą 
i«y& ' e ■

Tai turi atminti tėvai, au
klėtojai ir mokytojai.
* / /

Pr. J. C< Landžius.

IMr *

11

ROCHESTER, N. Y., Real Esta- 
te. Ant pardavimo naujas mūri
nis namas , netoli lietuvių bažny
čios; neša gerą vendą, prieg tam 
-labai-tinkamoje- vietoje lietuviui 
dėl bile kokio biznio. Roehesteris 
yra nauja lietuvių kolionija ir Šia 
yra gera proga dėl; lietuvio aptie- 
koriaus ar kitokio vertelgos. At-_ 
^išaukite pas j ' , y

\ ‘ JUOZĄ RICKJ, (
583 Hudson Avė., Rochester, N. Y. 
. .. ’ (O

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS
visokių žolių, šaknų, žiedų ir tt

Geriausiom Palangos. Trejankos, stam
bi, 60c. už pakeTj arba 6('už $3.30, 

Puplaiškių pakelis 35ė. arba 6 Už .$1.75. 
Trūkžolių 30c. pakutis arba 6 už $1.40.

žoles sutaisytos nuo nervų, išgąstles. 
nuomario, galvos ’ svaigimo Ir- ausyse 
ūžimo. Tai yra vienos iŠ geriausių 
medicinų nuo visokių nervų suirimo, 
su lietuvišku nurodymu kaip vartoti; 
pakelis 85c., 6 už $4.50.

Knyga- “Daktaras. Namuose” aprašo 
visokias žoles ir pu daugeliu naudin
gų receptų— $1.00.

Mostls gydanti 'visokius niežulius Ir 
odos išbėrimus, dėžutė $2.50.-.

Brukuoti laiškai tėvynėn rašyti,’ tu
zinas 65c.----------- ------ ---------- F——------

Viskas būna su prlsfantlnJo

ZUKAITIS,
449 Hudson Avė., Rochėster, N. Y

TeL So. Bortott 270 iJ.MACDONELLyM.D.| 
ftiUata ttįtMMtc & MltitiiM. 1

Onao Valamdoh; S
Rjfl-ali iki B rok Po platu han I—< į 

j, Vakarah nuo e Iki 9, X 
6N Broodurty, So, Boston, |

Tel. So. Boston I2Š j 
S DANTISTAS

. CASPER [ 
(KASPARAVIČIUS) I 

Laikinai perkeis ofisų po M* i 
425 Bjkwdwly, So. BostoM, HaM. | 

Ofiso vufajMfos: ~ k
Nno W Iki 12:80 ryte Ir MU XdW i 

iki 6ir nuo 6:30 iki 9 v. vak. J 
Ofisas ušdarytarsubatos vakarais 

ir nedšUoml* • ’

CUNARD
| AR MANOTE ATSIIMTI GIMI- « 
i - NES l AMERIKAI c i 
i. 2629' Lietuviai atvašvuai į Šia. ( 
i metą^. . |
Į Leisk musų raštinei Kaune pa.- i 
j gelbsti'Jūsų giminėms Išgauti pas- ’ 
i portus ir vizas ir tinkamai juos ( 
> prirengti į kelionę. <
i Nereikia laukti dėl vietos, tu- J 
J rintlems Cunard linijos laiyakor- j 
| tęs, Cunard laivas išplaima iš ’ 
j Europos kas kelintų dieilfj/Čunard ( 
i laivakortes yra geros kelionei, ant j 
|AQUITANIA, BERĖNGARIA ir
I MATJRETANIA, greičiausia jušų ( 
Į kelionė tarp Lietuvos ir Amerikos, i 
, Dėl smulkesnių informacijų, - j 
3 ųmlonėkite susižinoti su musų < 
i vietiniu agentu arba musų rašti- <

i

Europos kas kelintų dlėnų Atanatd
nuvuuinivB ji-u. jįcavy

AQUITANIA, BERĖNGARIA to 
i MAURETANIA, greičiausiu jušų 
į kelione tarp Lietuvos ir Amerikos.

i Ųialonėkite susižinoti su. musų 

nėję.
1 CUNARD LINE; 
|126 Statė St., 
j Boston, Mass. ■y

&<
r\
l r.

F. J, KALINAUSKAS
' ADVOKATAS
414 Broadway, So. Boston. 

TeL S. B? 0441.
Antro* ĮuBo«—VH«f L. P. B-vit 

GYVENIMO VIETA:"
275 LOWELT/AVE., NEWTONVirXE, MASS. 

Tel. W, Newton 1463—W.f.

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building
294 Washington Street 

BOSTON, MASS.
Valandos :9 AM. IkIBiBO P; M. 

' Gyveninio ®teto9
10 Wikthbop Stbeet, Eabt Bostou 

TeL Hast Boston l52—J.
‘ TeL Mato 2483’

į PAIEŠKAU F. AlileŠkos, seniau gy
li veno 346 Dovvning St„*Pittsburgh, Pa. 
ĮI Malonės atsišaukti.'
į I 'Taip-gi ieškau V, Gervątnvičiaus. Sę- 
ilniau gyveno 3611 Boacli St., Indiana 
j I Hnrboiy Ind.
r Kas juos žino ar jie patjs lai ntslšau- 
ilklfi. . . .

. » B. DAUNORAVIČIA ■
l|233 Fernon St.( Philadelphia, Pa. (15)1 , «

i-—.- , • . I—-| -• y, *m- —rr«

BENGIA

i

btota^ir^n^iemd A. L. R. K. Federacijos 16 Skyrius L
tariame širdingą aclu. . . j 4 U

Rengimo j . 29"t8į

16 Metų South Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲSPECIALISTAS 
199a W. BR0ADWAY 

VALANDOS: Nuo 9 r. iki T ▼. rok.

®®®®®©®®®©®©s©s$©se®ffiš®®ffiaI. So. Boatoa 2488 ®

DRJ. C. LANDŽIUS 0

LIETUVIS/GYDYTOJAS IR B 
OHIRUKGAS. . B

WBBOADWAY, B 
«0UTHB08T0NrlftASa. H

(Kampas G St ir BroadvvayJ; h 
VALANDOS:9--A1, 2-~4, 7—*0 1.

• £

DID. Jdfer. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

PIRMININKASVincas Zaleckai, 
81 Merėer St, So. Boston, Mam, 

7ICE-PIR1I. — Antanas Pastolis, 
146 Bowen St, So. Boston, Mas* 

PROT. RAST. — Antanas MaėėjūnM, 
456 E. 7-th St, So. Boston, Masi.

ETN. RAŠT. — Juozapas Vinkevldųs,.. 
906 E. B’way, Šo, Boston, Maįs.

.KASIĖRIUS — Andrius Zalieckas, 
807 E, 9-th St, So. Boston, Man.

MARŠALKA — Aleksandra Jalmokai, 
115 .Granite. St, So. Boston, M&s* 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko .mene* 
■jfalus susirinkimus kas pirmų nedėl* 
dieni kiekvieno mėnesio po No.. 604 
ęVashlūgtoii S t,. Boston, Mass., 6-tų j, 
rakate. Ateidami dręuge ir naujų na« 
rių su savim atsiveskite prie musų Ar
fos prirašyti.

»

J V. JONO EV. BL. PA1ELPINŽS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.9

PIRMININKAS J. L. Petrauskai, 
250 Gold, St., So. Boston, .Mass.

ViCE-PlRM. — Kazys Ambrozas,
• 492 E. 7-tb Šfc, So. Boston, Mos*
?ROT. RAST. — Julius Savickas,

, 111 Bowen St.,- So. Boston, Mas* 
FIN. RAŠTININKAS — J, Švagždys, 

171 W. 5-th St, So. Boston, Mm* 

SASIERIŪS — A Naudžiuna*
885 E. Broadway, S. Boston, Mm* 

MARŠALKA — J. įaikfa,
‘ * T Wlnf leld St, So. Boston, Mm* 

draugija laiko Buslrinkiniug kas trečl< 
uedSldienJ kiekvieno mėnesio, 2-rę Tat 
po pietų šv, Petro parapijų* salėj, 491 
B, Sav«n|b St, South. Boeton, Mom.

(15) • . '.

TRT^,m i •»» REIKALINGOSMERGINOS,
SUSIRINKIMAS. I m , ___ M — w w . •

l . nflT /L ■ jP A UT Ali I Reikalingos lietuvaites, kurioj noiV-
t V- v4 , UUU - - 4J JJJLrM-l 1 jHl Jn.AJuJLl 1 ‘ tų užsidirbti dienomis ar vakarais, par-
L. Vyčių 17 kp. menesmlk davlnėjant sukinės- pančlakas. Dumla-

Ciid-i-int-irn^c -puo-cS™ HOį PROSPBCl ST* . , CAMBRIDGE, MASSJ tnas labai geras nuošimtis. Kulkurios
SUSlllllKimaS įvyks lugsejo l >- mergaites pelno vienu vakaru nuo, 8 iki
25. utamniko vakare kaip • Pradžia 7:30 vai. vakare.- ■' , ( 10 ŽgįS''^sS{?Mit.Ls .:
7:M savuose Isaanbsaauflseįj ^: ' .. - —. — i- ■'......   . “fl“™1' MB%S
Malonėkite visi nariai susi-Į Gerbiamieji ir-gerbiamosiosj Lietuviai ir Lietuvaitės t
rinkti ant minėto susirinki-Į jauni ir seni,1 kaip vietiniai taip ir apielmktįs, NAMAI" 
mo, nes šis susirinldinas la-Uonekite atsilankyti koskaitlingiausiai, lmr galėsit© linksG parduodu namus w parūpinti 
bai yra svatbus.. Tra daug Rdi laiką praleisti ir tilu^ii lietuviškai pasišoktij nes grieš inortgi&us. Visais piridmoį par- 
dalykų neužbaigtų, TuiiiųeĮ^Ddriejau^ Buinio orkestrą. Taip-gi bus minkštų geriųių l toto to įvairias Mt^s reika- 

gardžių užkandžių,, -taip-gi ir lede virtos košesk Todėl lais kreipMtis pw mant.
F Inepraleiskit šios progos kad nereiktiį gailėtis, nes kita to-į - A. F. KNEIžys,
t* IjirČJtSlS P?6ga negreit atsitiks. - Todėl meldžiame koskaitlin- į494
I ' - Įgiausiai atsilapkyti, o mes užtikrinam» kad busite užganė“ į ‘ * f ' 7

ĮŽANGA. VYRUI 45c, MOTERIAI 35c. į PARSIDUODA PIGIAI 
t 4 Visus, širdingai kviečiame. Rengimo kambarių, kampinis namas ptm

j I nai atsidros durys, ift namas sto-
■ vi pačiame pajūry to neša .gerą
i [pelną. * U •
i 3 leimynųi U kattibsrių* su kai- 
M kuriais įtaisymais. Kaina $4,5Q0 
U • jL’F. KNEIŽYS, : _ _ __________ _
• 494 Broadwuy, 80, Boston, Mass. draugijos ruwižmreikalą j*. *
Ll *' st • ’R-' hWA -1 - 866 BtoadraŲh'Sę, Boatocb Mm*
H pnųgijft -laro MiirinktoB bdto .
Hafba 303 B 9-th 80, Boston. Mdttdienl Wrvįėna Mšato I-Mrroh 
51 ■ pa pietų, pmpyet ■rotataej* 4M M

^•verith St, S* Boaton, Mm*'
* ■. . " - ’ t.A ’ ■ ■

S]

H-

• i
I

v5’
NĖwSkawc>CoKi turi daugiau anglies — ge- 

_ • ■ riausios kuro dalies.
turi mažiau pelenu—nereir 

. , kia išmesti. -.: -
H^EngundCoki! ilgiau kūrenasi negadinda- 

: - “ mi .net siennei gtoiy, peč

t mži-didesni-dideli

New England Coke
111 DEV0N8HIRE ST., BOSTON, MASS,
M*M 8532 - X-TĖDEWWLt^ Main W

X

fParduvlmul pas jtmų Eiraųtnvininkį, ’ Pinklų kokybių
! > KLAUSK GELTONO SU RAUDONA JgOSTBLE BAUBLIO /• 1

> JiiAGLE NEW YORK į

, -X ' . . -'I.- : V >-

IV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, C0NNE0TI0UT / 

VALDYBOS ADRESAI

Elzb. MlelnlktetiŠ, pirmininke, 
44 Cedar St, HMtford, Oonn.

O. LablcklėuČ, vlce-plrmtotok£,
00 Sheldon Strefet, Hartford, Oon*

P. Lablckieni?, Iždininkė,
• . 44 Mndtson $t., Hartford, Oonn,
Marijona Katkauskaltė, f fa. raštininke, 

16 Atlantlc St., Hartford, Oonn, 
R. PundžIenSį prot raštininke, 

10 Walcott §t, Hartford, Oonn, 
Sloa draugijos susirinkimai būna kur 
antra nedčldlenj- kiekvieno mėnesla 
bainytfaėje salėj*.

iv mromi db^m 

80UTH R08T0N/MAS8. 
VALDYBOS ANTRASAI

SffibffiKttTl Paulan.k**, 
Slift8-th St Tel. So. B. 8335—M.

VICE-PIRM.— J. Jaruša, 
M0.M 6-tb St, So. Roatoc, Hūft

WR RAST. — A. Janužonla, 
1426 Oofambfa Rd„ S. Boaton, Mm*

FIN. K KUM*,
' 428 HL 8-th St/So. Boston, MmA

I1DININKA8 — KSvagidis,
: Iii Bo\von st, šo. Bostoą. Mm* 

TVARKDARIS — B. lAUėkn.
m u. su 80. Boaton, Mm 

“ i relkalė;^ . 
jorv»uw*j, SO. Bostoii, Mm* 

ia-.litro bito >ro .

f”

K- • . ■ . . ■

J
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