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Katalikai turi suprasti, kad ją 
aukos ir pasišventimas dėl katali
ką spaudos jaustiprinimo bus ma- . 
Ionesnis Dievui ir pačiai Bažny- 

: * čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indą ir 
net negu būžnytines-apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalipie tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktą Kataliką Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu- , 
vi skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

SUBATA, SPALIŲ 6 D., 1923.
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SVEČIAI Iš ANGLIJOS.

““^ORTTIANlOre^A, Dar
bo Federacijos” siivąžiavime. 
dalyvauja iš ilnglijos. ir Kana
dos darbininką organizaciją 
delegatai. Anglijos du delega
tu kalbėjo' apie darbininką nuo- 
veikąlius Anglijoj ir apie dar
bininką dalyvavimą politikoj.

• ' Kanados delegatai kalbėjo apie 
pagerinimą darbininką ’ padė
ties ir apie valdžios valdymą 
geležinkeliu.

’ • ■ \ Tarpe pasiūlytą rezoliucijų 
yra viena, siūlanti atsižadėti 
senos taktikos ir stoti politikon 
tveriant naują partiją kariuku 
fainieriais.

ketlivuną. Pasakė, kad daii- 
giauMa-edfte^fermėriamsrnereK 
Ida. Tas tik palengvintą far- 
ineriams į skolas įsipainioti.

KOOPERACIJOS DIENA

; 5 centffL

KATALIKU PASAULIS
ANGLIJOS KATALIKAI.

•Durliam’o protestoną vysku
pas neseniai pareiškė Londono 
“Morning Post/’ kad anglikJ- 
-ną-bažnyeia-4in4-ntL Anglijoj 
nemažiau 2,250,000 tikinčiąją. 
Šis jo pareiškimas iššaukė pas
tabą,- kad netolimas esąs lai-; 
kas, kuomet katalikybė biįš 
skaiflingiausia tikyba Angli
joj. . • \

Šiandien Anglijoj, be Ško*- 
tijos,' kataliką skaitlius siekia 
2 mi Lionu. 1921-m. statistika’ 
rodo ją skaitlią esant 1,965,787. 
Neabejojama, kad šis skaitlius 
dabar jau esąs virš 2 milioną.

Vien atsivertimai iiataliką 
skaitlią čia didina, kasmet apie . 
10,000, o' būna ir tokią metų, • 
kurią atsivertimai esti dar gau
sesnį. Pastaraisiais statistikos 
metais vien• kataliku .vaiką’ pa
krikštyta 73,322, o kartu su su- 
augsiais ši skaitlinė siekia 84,- 
743. Taigi tą-metą atsiverti
mą buvo net 11,421. Graži skait
linė.

> *
Reikia dar pastebėti, kad 

Anglįjoskjat^ 
•šviesus ir susipratę. Turi daug ; 
gerą, mokyklą ir draugiją; 
Svietiškoji ją inteligentija' la
bui įdomauja religijos ir moks;- - 
lo klausiniais. Todėl užsitar
nauja pagarbos net priešą akJF

Dar keturi ą koloniją darbi
ninkai atsiliepė nuoširdžiai į 
pakvietimą gerinti laikraščio 

jo auką: •

Easton, Pa. .. .. $10.61.
Brooklyn, N, Y.,

Šv. Jurgio par.... 14.05 
Harrison, N. J. /. 
Baltimore, Md.

g, kun. Pr. Jakštys; po $1.00 
aukojo: Juozas Milinys, Jonas 
Ruseckas, ’ Juozas . Rliseckas, 
AntynasrDaunora,VineasHf- 
niolrūnas, Mamertas Kauki ys, 
Franciška Kuprisevičienė; Pra
nas Stasiulionis 'aukojo 50 c. 
Smulkiais $2.50; išviso $12.00.

Baltimore, Md. po $1.00 au
kojo: g. kuą. J. Lietuvnihlgas, 
Juozas Čeplinskas, - Marijona 
Rudzinsklutė,. Agn. Kalinaus- 
kiutė, Elzb.. Kazakevičiūtė, D. 
Kilki us. Jonas Kamilus, Ka
zimieras B. Kuč-auskas, Marj. 
Dulskienė, Veronika Giižaiis- į t
lcienė, Mykolas Lauke virius, 
Juozas Butinis, Ant/Ramoš
ka, Ant, Jančys, Jonas Damu- 
kaitis, Pranas Duh.inskas; po 
50 c.. aukojo: Alelis. Aiigustauš- 
kas,- Vįnc. Čeplinskas, . Ignas 
Urbietis, Agota . Jonaitiene, 
Teklė RoboŠauskienė, . Tarno.- 
sius Žukauskas, Jie va Mikalo- 
jūnienė, Marj. Mandravickiu- 
te, Ona Nageliutė, Ant. Seke- 
vičius, Jurgius Kašinskis, Jo

nas Le.tkauskas, Juozas Biežys;

Visiems aukavusiems nuošir
džiai ačiū!r . - •• •

.. ---- •----- -• -
REZIGNAVO DĖL NESUTI

KIMŲ.-------------

BERLIN. — Vokietijos mU 
nisterią kabinetas rezignavo; 
Valdžia buvo sudariusi pieną 
veikimo, bet Reięlistago soci- 
jalistai atstovai tam pasiprie
šino. Tada ininisteriai rezig
navo. Tečiau naują kabinetą 
formuoti prezidentas Ebert pa
vedė tam pačiam - ’premierui 
Stresemannui. .

Eina k'albą, kad prieis prie 
to, jog prezidentas paleis par
lamentą ir įves šalyje civilę 
diktatūrą. < .

1 •

tucijos pataisą panaikinančią
4

PRINCAI iR BARONAI BE
■c;ENTO.

KONSTĄ StSoPOLIS^-IS 

Rusijos atvyko 11 princą, 12 
prineesą,.8 bpronesos ir du gra
fai. Išviso J 
pys. Per vis is beturį 36 bolše
vikiškus rub jus. .

Pirmu kartu šiemet buvo mi
nėta Kooperacijos Diena. Tai 
įvyko liepos 7 ik Pagal surink
tų patikrintą žinią ‘ toji diena 
buvo minima visose civilizuoto
se šalyse. Prideramai.-ji buvo 
paminėta ir Lietuvoje-. Sovieti
nėj Rusijoj toji diena teipgi. bu
vo minėta.. ‘

Tą dieną kooperatyvės krau
tuvės ir kitokios įstaigos buvo 
papuoštos, apkaišytos vėliavo
mis. s ..

Maskvoje ’ Kooperacijos - Die
noje atlaikyta IbO susirinkimą, 
kur dalyvavo' šimtai tūkstąm 
čią koopei?atorių, Retrograde 
teipgi buvo kooperatorią mi
tingą. Prie Maskvos-Rezanio 
geležinkelio stoties koopefato- 
vią-padėtas kertinis -akmuo di
džiam kooperatyvą sandėliui; 
Sebastopolvje tą dieną viena 
didžiausią gatvių buvo per
krikštyta it pavadinta Koope
racijos gatve. Kalugoj #buvo 
kooperatorią bankietas, kur 
tūkstančiai vaiką dalyvavo;

Kooperacijos -Dienoj Rusijos
4 t

plati visuomėnė buvo įtraukta 
į kooperatyvį judėjimą.’

Anglijoj šauniai toji . .diena 
buvo minima.- Didžios koope
ratorią demonstracijos ir eise
nos buvo Cavdiffe, Slieffielde, 
IlalifaKe, Gloueėsteryje, 
storyje ir Keterrnge;

Šveicarijoj tą dieną visose 
geležinkelių stotyse buvo iška
binėti gražūs . vaizdai, simbo- 
luojantys' kooperaciją.- Daug 
eiseną t-eipgi buvo surengta. -

Belgijoj viešose vietose daug 
* 1 * iškabų buvo išklijuota ir išda
lyta plakatą ir literatūros apie 
kooperaciją. Mitingai ir- 'eise
nos buvo Liege, Clmrleroi ir 
Tournąisis. ■ '.
....' Italijoj margos kaaperųtorių 
eisenos buvo surengtos Neapo- 

Turine, - Bolognoj, 
roucijoj ir Sicilijoj.

Bulgarijoj karalius Ferdi
nandas ir ministerių premieras 
pasiuntė pasveikinimą koopę.- 
ratovių masmitingui, laikytam 
Sofijoj, č- ■' ’

Argentinoj- biivo viešu ko- 
pporatorii^. eiseną ir uibsm i tin
gų, laukę.. > , ;-

M ii i j dilui koopera f orią v Įsą- - 4 " .• "F ’ . * '
tautą reiškė ptilarinią tarptaii- 
ijniatn kooporatyviąui judėji
mui pifmoje ICooppracijosJbe- 
noj(\ ; U ..-y...

?. .. ‘ 7? . ..
.'-K JĮ. ■. ;■ -

>9 tituluoti asme-

i

r

r.

Išviso....

Easton, Pa. po $1.00 aukojo: 
g. kūn. V; Matulaitis, Mykolas 
Songaila, Juozas 'Valiūkas, Jo
nas Gailius, Kazim. Jermale- 
vičius, Stasys Žemgalis; po 50 
c. aukojo: Jonas Stončius, Ka
zimieras Jurgelevičius; smul
kią $3.61, Išviso $10.6-1.

Brooklyn, N. Y. Šv. Jurgio 
par. po $2.00 -aukojo Jonas Sa> 
haliauskas, Juozas Banišaus- 
kas; po $1.00 aukojo: Mateušas 
Kučinskas, Elzbieta Kairienė, 
Vladas Rupeika, Bronė Rupei- 
kaitė,' Baltrus Bogužas, .Juo
zas Ęadūnas, Adomas 'Janke
vičius; AnianWteiiK[ičius'^po 
50c. aukojo .Aleksandras. Spai- 
čys; smulkią — $1.55; išviso 
$14.05.

Harrison, N. J. $2,00. aukojo

.$65.88

IŠSIKRAUSTĖ.
' l

KONSTANTINOPOLIS —
Formali alijantą okupacija 
baigėsi spalio 2 d.

*

MIRS GARSAUS VYRO 
SŪNŪS.r

’ PARYŽIUS/ — Mirė .grafas 
Cliarįes De .Lesseps, 82 m. am
žiaus. Jis buvo sūnus to De 
Lesseps’o, kurs iškasė 
kanalą. f

t
____ !

IŠGELBĖJO TRIS ŽVEJUS.
J NEVY YORK. — Trys velžjai 
mojuodami inmMdniąi^^-ąt-. 
kreipė domę laivo America ir 
buvo išgelbėti. Tie žvejai-dvi- 
dieni išbuvo be maisto ir van
dens. • "

. ____________ 1 y.

' AIRIŲ DARBININKAI-r 
NERIMAUJA. • •

DUBLTN. — Airijos tauti
niai klausimai nuėjo šalin. 
Pirmoje ■ vietoje atsistojo da
bar ekonominiai reikalai. Visą 
šalį dalį dabar sukrato • eilės 
streiką/ ’Šiuo"'tarpu šfreikuo"Ja' 
doką darbininkai'. Todėl Dub
lino,. Corko ir IVatrfordo uos
tai dykauja. Net farrną darbi
ninkai apimti streiką ir-meri- 
mavimą karštlige.- Streikuoja 
ir net griebiasi Immiiiališku 
sabotažų, .kaip va-padegimą ir 
riaušių. Dėl tą nerimą vinių 

. ‘^ekyha ypač nukentėjo. Daug 
galviją būdavo iš Airijos gabe
nama į Angliją. Dėl streiką ta 
prekyba sustojo.

Darbinipką organizacijose 
sutarimo teipgi nėra. Vadai 
vaūž’osi už pirmenybę. Koniu- 
nįstinis rinksmingesni s elemen
tas dabar ima kilti. Tečiau pro
to turintieji mato, ■ kad komu
nistams tvtrtJ pagrindo .nėra. 
Airija vis-gi tai. no Rusija, ir 

- Airija yra labiau ūkio šalis, ne- 
. gu pramoninė. Ūkininkai Ai- 

r Tijoj yra stiprūs,. Žiemai arti- 
- ‘ mintis nedarbas didėja.

i 
P. '■• •< • KĄiP PAGYDĖBEPROTĮ

, NEW YORK. — Iš bepročių 
prieglaudos bandė pabėgti ke
turi bepročiai. Viąnam-bebė- 
gant buvo gerai uždrožta per 
galvą. Tai pasirodė, kad tas 
ypas jį pagydė.

i

Šuezo

■ ŽUVO^AlSRE. ,

SOFIJA, Bulgarija. — -Ne- 
Ifoli nuo sostinės • miesčiuke 
Vratza ištiko gaisras, kuriame 
žuvo lO žmonią, o sužeista ar
ti 100 žmonių.

F. K.
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PAS PREZIDENTĄ,
WASįHNGTOkx — Farme- 

rių senatorius J ohnson iš 
Minnesotds lankosi sostinėj ’ir 
alsilankty pas prezA CodidgA 
Po, pasimatymo su prezidentu, 
senatorius pasakė: “Preziden
tas Į mano padare gerą įspūdį. 

xNežinau, kaip aš prezidentui 
palikau'.’’’ ’ - . .

Augštesnėse. storose daugelis
. majus kad Jobnson esąs bai- 

sus, raudonas, su ragaišį Bet 
: mishmjiiiu)' pauĮntę, kati jis po 

raudonas ir be ragų, 
Senatorius Joknšun sakė," 

kad prczųlentm pasakęs upiė 
/hirmm'iu .relknluš. Patarė, kad 
čj’iddMa įsikištą į Inrmęrių 

m dūktą laupą nustatymą,- kad 
ftmtmriai. ’ geresnį ‘atlygi niiiią 

...: .'LųPlą ų£ siiUo darbus. • Nurcty 
de, lupi valdžia lurotų-reinH 

-" Iprintną kooperatyvišką maKj

J
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KIEK ATVYKO IŠ LIE
TUVOS.

• Iš Lietuvos į Suvienytas Val
stijas permetus įleidžiama & 2,- 
629. Mėnesinė kvota 526.’ Nuo 
rugsė jo 1 d. iki metų galo dar 
gali įvažiuoti 1,393. ■ ■

•z ■ ■ .
PRIEŠ VAIKŲ DARBĄ.

AVASHINGTON. — Moterą 
organizacijos Suv. Valstijose 
labai uoliai rengiasi reikalauti 
kongreso padaryti prie konsti-

! . (f '

PERTRAUKĖ RYŠIUS.

. Tarp Meksiko ir Venezuelos 
respublikų diplomatiniai ryšiai 
tapo pertraukti.

KORPORACIJA KVIEČIAMS 
EKSPORTUOTI.

AVASHINGTON. — Prezi
dentas Coolidge pritaria steig
ti korporaciją kviečiams eks
portuoti. Tą korporaciją steig
tu privačiai, žmonės, bet joje 
dalyvautą ir valdžia.

ŽINIOS IŠ ilEfUVOS,—
. * . ' \ ■

NETIKRI BANKNOTAI Maillart: Sula atvykti Sveiea- 
rijos finansininką, pramonin
ką ir pirklią delegacija, preky
bos ir trapziti reikalais..
• *

(Kauno “Vienybė’^) .

GUBERNATORIŲ SUVA
ŽIAVIMAS.

WASHĮNUTON:. — Pm. 
Coolidge pakvietė valsti jos giy 
bernatorius į konferenciją spa
lio 20d. Tarsis apie su valdy
sią prohibicijds ir imigracijos 
įstatymą laužytoją ir apie nar
kotiką platinimą.

' ■ " 11 i ■— 1 t

uždarinėja saliunus.

7

f '■
■ . t

v Jau pastebėta apyvartoje ne
tiktą Lietuvos Banko laikinąją 
penktą litą (pirmiausia paleis
tąją. į apyvartą). banknotą. 
Tuos .netikruqsiuš. banknotus 
getai įsižiūrėjus/ galima leng
vai-atskirti, nes jie, nors ir 
•turi vmidenhiią ženklą, bet tą 
i ženktiį- piešinys - nepanašus į 
tikrąjį banknotą piešinį. .Pie
šinys netikimąją banknotą* Mū- 
•Mšktis/ spalva tamsiai rusva. 
Užrašai padaryti juodesniais 
dažais,: šriftaš. Mžrašą truputį 
mažesnis už tikrąją;

MŪSŲ PINIGAI.

■ Lietuvos Bankas rugpjūčio 
15 d/ fbi^jo pipigą: metalu — 
aukso — 16,378,275 lit. 87 eent.,‘ 
sidabro 237,454 1it. 83 cont., 
viso -y .16,615,7^0 lik 70 cent.; 
švetima valiuta —* doleriais, 
angląsV'araisrir- tt>—^5,^5,834 
llt. 70 eent. Viso 73,944,996/98.

. . ' . y-"'

PAGAVO DAUG SVAIGALŲ.
NEW- YORK? — Policiniai 

laivai pagavo svaigalą šmhgel- 
ninkų laivą vertės $50,000 ir 
svaigalą už $60,000. ' Keturi 
žmonės tapo areštuoti.

PHILADELPHIA, Pa.—Pa
gal parėdymą gub. Pine boto 
proliib ie i jos agentai pradėjo 
veikti prieš saliomis. Buvo' pra
nešta 1200 saliūną, kad per dvi 
dieni likviduotą savo biznį ir 
panaikintą barus. Tačiau sa- 
liūninkai nesiskubina pildyti į- 
sakymą. : ; , ž

!

RADO KALTU,

MINEOLA. K Y. — Berta 
Acosta; garsūs orlaivi įlinkas, 
tapo nubaustas už važiavimą 
automobiliumi girtu esant.

TARPTAUTINIS KATALIKŲ 
KONGRESAS. į■ . • - m-

Rugpiūty pasibaigęs Tarp
tautinis Kataliku Kongresfla 
Konstancijoj (Šveicarijoj, prie 
Vokietijos sienos) sutraukė 
daug atstovą iš 20 tautu. Dau
giausia buvo franeuzu ur vokiė- . • - -X
čią... Dalyvavo kardinolai Pa
ryžiaus, Pizos, Kolonijos, ar
kivyskupai irš Sevilijos ir~ OI- 
mutz‘o ir daugybė sviėtiškią 
delegatu; Svarbiausieji svars
tymą punktai buvo: jaunimo 
organįzacijos, įvykdymas pa
saulinės taikos, namines, misi
jos. darbininką reikalai, Rytą 
Bažnyčios? atvertimas • ir pasi
priešinimas prbtestonąagitaoi* 
jai, yiniv Europos Centre.

Mat daugeliui Europos kata
liką patekus į didelį skurdą, 
protestohu kapitalistai rankio
ja kataliką vaikus į savas prie- 
glaudas ir ten augina juos siau
roje sektą dvasiojo, Ueleįsda- 
rni ją į savas kataliku 
čias. ŽįOdžiu, pinigais jie sten
giasi dtišią? prisipirktk / ’ / 

....... / : ‘ v*
. - J - ’ ' -,J.‘ < ................. ■■ . ’ 'f-1.
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IŠTEKĖJODžtCRDĄ

: LONDON. — Amerikiete Iš- 
New Y<ūko Mario (Amphėtl iš-

■ [tekėjo ui Anglijos lordą. LeigK
t

ŠVEICARAI IR MES.

. Piiiettą -savaitę buvo dlūilpm 
kęs pas Finnnsą?: PiTdęybos ,ir 
Pranii meš hnmsforį“ su ŠvėįcU- 
rijps konsulų Šveieiirietiš p. R,

z

z.-
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• KOMUNISTŲ- LIZDAS:
>. - - > »• ■■ ■ •... ■ 

;. Panevėžio ra jone suse W ko
munistų organizacija j -kelį as? 
mertys areštuoti.. Toje 'byloje

. lįnudšyta apie 20 asmenų.
r .- V. .’ . ■ , * - ’■ ' • -

1 <i

*

ŠVENTAS RAŠTAS 
NAUJOJO ĮSTATYMO 

Gražiais Apdarais Tiktai Vienas Doleris
• > ■* • ' ' • / ■ - ■ ■ . ' , ‘

' • . . . S ..x - . '

“DARBININKAS” ;
388 W*«t Broadway . : So. BMton, Naai.

I .
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JAPONIJA IR VATIKANAS į

Žinopie, kad dėl budistą pa- 1 
sipHėšhiime ..hipdnijbs* valcHia > 
buvo atšaukusi projektą užlai* . ® 
kyli savo atstovą-: prie Pupos. » 
Dabar budistai nusprendė tam. ...J * 
sumanymuri nebesipriėšint b.Tfed JI 
greitu kuku Japonijos atstovi® 9 
iškeliaus į Remtą atstovauti, 
lingos Rytą Lnperijotu W -
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BENDRAI IMANT

Mūsų “Darbininkas” tarnauja ne vien savajaibrįanižacl- 
jaį bet dar plačiai ir įvairiai visuomenei. Tad jis turi taikinties 
prie šios visuomenes reikalų. Nors darbo, žmonėms pirmon 
vieton lig-ir privalu rūpinties ir įdomauti darbo4 klausimais, 
Vienok nėra tokio darbininko, kuriam žale tų klausimų nerū
pėtų dar kurie kiti. Mes neturime ir dar nesame įpratę skai
tyti siauroms specialybėms pavestų laikraščių. Qalop, tokie 
specialūs laikraščiai čia ir" — gimę neišsilaikytų, mirtų. Juk 
,r šiandiemniai mišraus turinio laikraščiai nekaip laikosi ir kaL 
’ruriė duoda nemažai nuostolių. Abelnaį mūsų visuomenė, vi
dutiniai darbininkai, reikalauja kuoįvairiausio turinio raštų. 
Tad ir “D-ko” turinys turėtų būt dubai margas, cųforma gal 
kiek geriau sutyarkytas, skyriais, suskirstytas, suldasifikuo- 
tas. kad įvykdžius tokią klasifikaciją reiriaTtiū'ėtrpakahlta^- 

, .mai ir reguliariai žinių šaltinių ir įvairių straipsnių visiems 
įaikraščio skyriams. G tai negreitas ir nelengvas uždavinys. 
Kiekvieno numatomo skyfiaus pripildymui, reikia įgyti nuo
latinių ir reguliarų sandarbininką. O tokių sandarbimnkų do
vanai gauti labai sunku, gi jiems žmoniškai užmokėti nėr iš 
ko. Visokių žinių galima anglų dieiiraščiuose primedžioti, jbet 
TINKAMU žinių iš DARBININKŲ gyvenimo ten sunkiau ras- 

uo“įti.-Darbininkaineturi savu telegrafo agentūrų. Net ir dien- 
tęisėtaų” nes buvo sukeltas -rūsčių šioje šaly jie neįstengia išlaikyti. Gi kapjtalištų ir šar- 

j t vietines; unijos, bė tautiniu Į lataūų spaudos pranešimais mes negalime pasitikėti. Jie dar- 
'bififnkų reikalus savaja šviesa nušviečia. Tad šiuo, atžvilgiu 
neleiigva bus “D-ką” labai/d.arbinihkišku padaryti.

ŽINIOS ‘
Lietuvių laikraščiuose paduodamos pasaulinės 'žinios įenki- 

na labiausia tuos, kurie anglų rašto dar neįpratę skaityti. 
Tiems, kurie skaito angių dienraščius,, mūsų (teikiamos žinios 
yra be vertės, nes jos esti negausios ir labai-suvėlintos. Tad 
žinių rinkinys tenka taikyti vien lietuviškai teškaitaųčiai vi
suomenei. . Vienok jos turi būti įvairios ir įdomios. Jos turėtų 
apimti abeinųjų Įvykių,; tankiausia politinio pobūdžio, chroni- 
ką; darbą ir kooperaciją; vidaus, užsienio ir Lietuvos žinias; 
katalikų gyvenimą. .

Paprastai, žinių laikraščiams netrūksta. .Bet-gl telegramų 
iš katalikii ir, ypač, darbininkų gyvenimo daug sunkiau pri
sirankioti, nes šitos žinios daugiau idėjinio pobūdžio, tąd jos 
biznierių spaudai ir agentūroms mažiausia rūpi. Tą pat rei
kia tarti ir apie kooperaciją,, kuri Amerikos spaudoje labai 
silpnai tęatstovaujama. Turint omeny Amerikos platybę, reik
tų čia kelių kooperacijos reikalui tarnaujančiu dienraščių. Vie
nok jų nėra. Kaip čia silpna kooperacija, taip menki ir lobai 
neskaitlingi jos laikraštukai. __

..Daugelis angliškų dienraščių vien sensacijomis publiką 
maitina. Ten tik ir mirga stambūs antgalviai: “užmušė, nusi
nuodijo, pasikorė, pavogė, persiskyrė, nusišovė ir 1.1” Šios 
rūšies žinios taikomos atbukusiai., žiauriai ir nelamntai miniai.

■ $r
Gal kai-kam ir lietuvių tokios žinios patinka, venok diduma 
mūsų skaitytojų mėgsta rimtesnes žinias,

EDITORIALAI IR STRAIPSNI AI.

Laikraščio editorialai, beveik kaip ir žinios, turėtų pa
liesti įvairius dienos klausimus. Darbininkų reikalai, Lietu
vos ir išeivijos gyvenimas ir tarptautinė politika turėtų tam 
kai marginti mūsų organo editorialų skiltis, švietimas ir min
ties auklėjinias—tai editorialų pagrindinis tikslas.' Jie priva
lo kultūrinti plačiasias darbininlm minias, vesti jas civilizaci
jos sūkuriu ir pakeliui viską joms aiškinti. Kadangi editoria
lai tai inteligentingiausia laikraščio dalis, tai juos rašantis 
pasidaro daug erudicinių nuostolių, kuriuos privalo jis papil
dyti tankiu skaitymų didesniųjų ir rimtesniųjų veikalų. 'Pats 
nošilavindamas, o tik vien rašydamas redaktorius galį greit 
^išsirašyti,” pritrukti protinės amunicijos, o tuomet jo edito
rialai ar straipsniai taps labai nuobodūs ir neįdomūs. , I)eja, 
mūsų laikraščio redaktoriams laisvam skaitymui laiko kaip-ir 
nebelieka. Jei jis ir pasijustų kada liuosesnis, tai prakal
bos Ir važinėjimai jam’atima ir tuos smulkučius laiko tąųpme- 
nis. Vėl-gi, * vieno žmogaus editorialai neįstengs nuolat pakan
kamai turėti dvasinio, gyvumo, ar apimti labai plačias žinijos 
sritis, Tad pavaduotojų darbas būtų labai sveikasGr pravar- 
tusjaitaščlo^ Įvairumui ir pilnųmm,. .

> Straipsnių įvairumas ir-gi būtinas. Jaunieji mėgsta apy
sakas, ronianųs, meiles istorijas-rtai reiktų ir duoti jų, jei ne 
drigįnaįų (nes jų gęrū labai reta), tai nors parinktų vertimų, 
Roežija, populiarus mokslas,, išradimai, didžiųjų žmonių bi^ 
gtąfįjos,' kelionės,, feljetonai—viskas turėtų suplaukti įvairaus 
laikraščio skiltysna. Bet Šitam uždaviniui atlikti reikia dauge
lio rimtų bendradarbių O čia tai ir prilįpom liepto galą .

i-!? a-

'įaLrtiing’CMjiU) rytojaus. Uni
jų yadai ima'didoiiausms al
gas, gyvenų graži a i-iv tvirti il
gai, vienok labai tankiai jie 
labiau kapitalistams patar
nauja,. (negu savo užla&yto- 
jĮuns-datbitm^ams, • Matytį 
kad tūli darbo vadai nesiten-
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[ . viršiiiuikų pagalbos ir kom-
p forto. 18 menesių presme- 
f nai dirbę sauval ingai nž

krautose sąlygose, kuriose 
turėdavę, pakelti daug berei
kalingu nesmagumų. Šios 
sąlygos baigėsi rugsėjo 1 cL 
Kaujos sutarties derybos bu
vo p. George L. Berry ranko
se, kurs yra tautinis presme- 

i mį pirmininkas. Bet jis ši- 
| . tame*klausime pasirodė esąs 

nepaprastas tinginys. Rug
sėjo 17 d. jis turėjo daryti 
'darbininkams pranešimą, 

.-bet, jųunitinge jis nei nepasi
rodė. Pasiųsta darbininkų 
delegacija' nerado jo nei 
“kukliuose’7 iVValdorfo (pin
kus Kew Ycnko viešbutis) 
kambariuose. Tuomet jie 
Nubalsavo streikuoti ir rytoj, 
didesnieji metropolio dien
raščiai jau nebeĮstenge 
spaustuvių įslysti. < /
” . Agr:ir į>ne&3 metus

buvo panašus
L • spaustuvių dąrbininkų strei- 
h kas. Tuomet p. Beny eks- 

koųųmikavo, vietine unijų ir 
jos vieton užsuko . savųjų 
“mašiną/’ .Gia jį palaikė ii 

" senis p_,. Gompers. Dabarti
niame streike .'jis, p. Beny, 
ir-gLformaliai išardęs uniją,- 
išleisdamas visokius -“ukiv 
žus” (lig-ir Lenino-Trockio 
pavyzdžiui). .

Jis "pareiškė, kati jis jau 
vedęs įįąujas-derybas su lei
dėjais ir ne tik prisakė strei- 
Meriams tuojaiųgrįžK į dar- 

į -4 bą, bet dar išsiuntinė jo tele- 
|r gramas kitų miestų unijos 
$ škyriains, kad prisiųstų- 

streiklaužiu New Vorkaii. Ir 
bešališkai į.Šį dalyką žiūrint, 
kįla labai rinitų abejonių: 
kuriems tarnauju šitie dar
bo vadai: darbiuiitkams ar 
kapitalistams, žinomu, strev 
IneTiaį.aimęte p. LĮevry prL 
sakymus,ir kreipėsi i aukštą
ją New,-Yorko' dvasiŠld jUf 
kad Ši imtūsi arbitražo, tur- 
piiuiikąyimo. . -

Ir taip darbininljams ten -
ka’susiūemti. -

priekds... :
. ’ . ’Ą ’ ■* f ■ ■ « ■

jSZ'ieųas ‘tii^priešų |<viras — 
hd kapitalistas, g£ antras 
prisidengęs ištvirkęs dar* 
Hidiikij vadas, biis pastara
sis yra keiie pavojingesnis u$ 
pirmąjį. nes, klaidina mili.o- 
nūs darbo žmonių siekiančių 
iŠsBiubsavimo, trokštančių kiną didelėmis algomis, bet

/
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NETIKĘ DARBO VADAI
“Thė Frecmaii” redakci

ja teisingai komentuoja Ke\v 
fYorko laikraščių — presnu- 
nij streiką, kuris buvęs “
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“neteisėtas.”

• > . KdBE^P0toWOTS,
Be žftnų iš pmttliū, ed^rkdų ir Mtraipsnių, dauguma, skai

tytojų mėgsta ir korespondencijas fž lietuvių kolonijų gyveni
mo. Diduma, žinoma, iešfeo Žinių iš savos kolonijos ir udM 
jas perskaito,......
/ Redakcija šitų korespondencijų gali gauti vien tik nuo sa
vo drattgų-skaitytojų įš įvairių kolonijų. “D-kas” paveda sa
vo korespondentams- visų 3-čią puslapį, o šeštadienio numery 
galėtu jiems užleistTdar daugiau vietos. Bet jis taip maža tu
ri korespondentų, kad šie neįstengia užpildyti jiems pavedamų 
skilčių. . /

Lietuviškųjų laikraščių* korespondentų diduma neparašo 
taip taisyklingai, kad redakcijai nereiktų jų taisyti Betaisant, 
sedatoant kartais tenka kaikaš apleisti, sutrumpinti. Gi jco- 
respondentai norėtų laikrašty pamatyti kiekvieną savo . žodį, 
nes tam juk ir ražo. Tad korespondencijų formos ttarkymas 
gana opūs darbk's. ? . '

Daug sunkiau su korespondencijų turiniu. Kaikurie ko-> 
respondentai perdaugimfgsta moralizuoti, pamokslus sakyti, 
persaldžtai girti arba sūriai peikti. Redakcija negali patikrin
ti tų pranešimų vietoje, tad ji kartais ir įsivelia į didelius ne- 
smogumus.\(xeriausia,'kadkorespondentaivisainemoralizuo- 
tų: ppduotų’vien tikrus faktūs,A gi skaitytojams paliktų liųosą 
valia susidaryti apie juos savųjų nuomonę. Tad būtų sveikiau 
ir redakcijai, ir pačiai visuomenei.' /

Reikia mums" korespondencijų daugiau, ir turiningesnių. 
Ligštol daugelis korespondentų rašydavo mums apie draugijų 
vakarus, gegužinės ir p. Didžiausiais įvykiais kartais persta
tydavo daugybę ištuštintų sodos bonkų, aibes suvaagytų žel
dinio. (ice-cream) komisų, primindavo dar šokiusirkitas praš
matnybes. Bet korespondentai apleisdavo tikrąjį darbo* laukų': 
užtylėdavo mums apie tai, ką, darbininkai kalba tarp savęs 
apie streikus, darbo sąlygas, organizacinį veikimą, kultūros 
reikalus ir daug kitii rimtų ir svarbių klausimų. Kol mūsų ko- 
respondetitai savo pranešimuose nejudins darbo klausimų, tol 
sunku bus mums “D-ką” padaryti tikrai darbininkišku'.

'įvairumai,
Lafcaščiiii.reikia įvairiausių pamarginimų, ypač jumaro 

' ■pavydaĮe.*. Gerasis mūsų Dėde Eiįypas žilą dalį ’ubliai išj^ido. 
Trūksta mums dar trumpų juokelių, anekdotų ir p.

, Skaitytojai kartais mėgsta laikraščio skiltyse net ginčų už
vesti, ir dar gana aštriij. Redakcija fcaikuriūose atvejuose ne
gali imties atsakomybes ui keistas nuomones ar iškreiptus fak
tus, o iiędęti tokių polemikų at diskusinių Straipsnių,, ji ir-gi 
beveik negali, nes taip užsitrauktų ant savęs bereikalingos ra
šytojų, rūstybės. Tad šitokiems straipsniams reikia estrados 
“Laisva Tribūna” vadinamos. Čia galėtų reikšties ir redakci
jai priešingos nuomonės, bet turėtų pasirašyti tikrąjį savo var- 

. dą ir pavardę ir imti sau visą atsakomybę Už pareikštas min- •%« ’ * ' *
tis- - X-. . *

VIETINĖS ŽINIOS.
. . ■ . ... . _ , 

turi svarbos tik pačiam Bostonui ir jo apielinkėms. šitų ži- 
nių mes vis dar mažai teturime, žinoma, još netenka dalies.

’ savo įdomume, nes “D-ką” Bęstono apielinkių skaitytojai tan- 
\ kiai vėliau gauna negu Chicagos-ar Pittsburgb. Kol. paštas da
lys savas machinacijas ir vėlins laikraščio persiuntimą, tol 
“D-ko” žinios neįgaus pilnos vertės skaitytojų akyse.

POLEMIZUOTI AR NE?

' Visi Amerikos lietuvių laikraščiai polemizuoja, veda nuo
latinius ginčus su sau priešingomis srovėmis. Ir mes pOlėmi- 
zavom, bet tik trupučiuką, lig-ir dėl mados palaikymo. .

Jeigu polemika norim įtikinti savo priešus, oponentus, tai 
tuščias darbas—-nepasiseks. Juk laisvamanis tam ir yra lais
vamanis, kad a priori netikėti kataliko išreikštai min
čiai ir viską ir visus, kas tik katalikams yra artima, niekin
ti, žeminti ir tai'be jokios atodairos ir ekskiuzų. Jęi laisva- 
maniškaš.laikraštis kitaip darytų—jis netektų savo tyrumo, ne
kaltybės ir kitų-laisvamaniškų “ęnatų.” 0 to iŠ jo reikalau
ti, vyručiai, būtų Ug-ii* perdaug. ĮMĖes neišdrįstame ... Šiaip 
jau,' su priešo paklaidomis galima juk kovoti ir švelnesniu bū
du, nors tasai nebus labai populiarus. • Nežiūrint'to, mes vis
gi esame linkę polemiką mažinti iki pačio neišvengiamo mini
mumo. ' .

Reiktų pakalbėti ir apie laikraščio toną bei nusistatymą 
bent kąikuriais klausimais, bet apie tai kitame numery prasi
tarsime. . .
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Lietuviu Šešetu Pasionisčių namai tėvo Alfonso 
Jteiį "pšsioristo W įgyti, ties Scranton, Pa.
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’Kuno dar neturite jų blankų ir suvis mžembitos 
' kainos siuntimo, arba kurio norite, parsikviest iŠ ar
^Jjioteoodmines, rašykite tuojaus ims juos, b 
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r^s lietuviai, gelbėkit mus, i- 
dant mes galėtume gelbėti mū- 
sų vargdienius vientaučius.

Šita prieglauda bus ne vien 
tik šitai apielenkei, 

įpriimanii į ją nežiūrint iš ko
kios apielinkės kas būtų, jei tik- -s_ 
galėsime ir jei tik visuomenė ’ 
mus užtektinai rems. TodeŲš*- 
ta įstaiga, užsitarnauja idant 
vitp jų remtų. Ačiū Dievui dau
gumas iki šiol suprato Šitos į- . 
staigus svarbų ir reikalingumų 
ir davė mums pageliau* ir tokiu 
būdu padėjo jaunis' Šitų vietų į- 
sigyti ir turime viltį j<^ padės 
mums ir jų užlaikyti.

Maldaujame visų mūsų prie- 
telių iv rėmėjų, idant stengtu- * 
mėtės kogivtčiausiai mums pa* 
dėti idant galėtumėme pradėti 
šitų" gailestingumo darbų.

Tėvas -.Alfonsas Maria CLP. ■
Malonėkit siųsti aukas se

kančiu antrašu, arba ant mano 
antrašui 1

Passkmįš Ststėrs/
Marywood College, 

Scranton, Pa.

žmoneliai sutiko savų nelaimę 
bedirbdami mamose. Vienų a- 
kys išdegintos, kitiems, rankos 
arba kojos nutrauktos. Svar
bus klausimas yra: kas . tuos 
vargdienius prižiūri? Ar anie į 
tur kokių prieglaudų savo liūd
name ir nelaimingame padėji
me?

O juk-tai tik maža dalelė bu
vo susirinkusių tų nelaimingų 
tenai ^ų dienų ir tiktai iš vie
nos apielinkes. Kiek tokių ne
laimingų yra visoj miglių ka
syklų apielinkėj, o kiek visoj 
Amerikoj 1 Alės aukuojame vi
sokiems tikslams, bet ištiktų
jų tie nelaiminįi mūsų broliai 
lietuviai užsitarnauja, idant 
mes ir anų neužmirštumėme ir 
stengtumėmės įsteigti aniems 
prieglaudos vietų.

Su tuomJ tai tiksiu > Jėzaus 
Kančios seserys yra orgūnizuo- 
jauios “ ir ta nauja vieta yra, 
nupirkta idantų būtų prieglau
dos vieta mūsų vargdieniams 
vientaučiams. Todėl ir atsi- 
šaukiani prie'visų lietuvių i- 
dant.padėtumėte mums gelbė
ti mūsų nelaimingus brolius ir 
sėsenS’lietiĮyius* "'O kas iš mū
sų gaU būti uštdtrintas jog ir 
jamųmčimn arba jo vaikam ne- 
atseis ieškoti prieglaudos shib- • 
se banuiošei vienas iš mū
sų nežino kas muš tuko ųtek 
tyje. 0 gmjaUsiš būdas išpra
šyti mio Dievo idant’Jis išgel
bėtų mus nuo visokių nelaimių 
yra gelbėti tuospkurių yra ne* 
iaimeje. . ’ . '

Teisybėj jau turime? net du 
namu.: vienų didelį, o kitų nųi- 
fen£ bet to. dai‘,neii!Žtenka i* 
dant pradėti šitų gailestingumo 
darbų, Mes dūrime dldelų sko
lų 'ant narnų* <r pinigų visai nė- 
turimo, .Todof broliui ir sese-Į 

•v. i. •
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' mio įpūolimo į svetimtaučių ir 
netikėlių rankas, kur žūtų ti
kėjimui ir tautai. Šituose na'- 
muo^e ras. ramybės vietą inpro- 
gą darbuotis mūsą tautos nau
dai mergaitės * kurios trokšta

bet bus

3#

P m Eš IMAS
Linksma mums yra pranešti 

visuomenei jog; Dievas mums- 
padėjo nuplikti Jėzaus • Kan- 
čion berita

didele dnrzme ir gųrm; ’ • .-
i$tt, su šešiasdemit akelių že< 

.mos, meteli nuo Srivantono 
miesto, labai gražioj vietoj.

■ MpUjūaiiome, jog šitas pra
nešimas liųs daugumui, ypatin
gai .mūsų prieteHams, linksma 
žinute, iivs šįta -vieta yra vėlu 
giaina - kaipo tyutovė apgini- 
■mul mūsą vientaučių, nuo var
gų ir "mkumiip Mūsų tikslu y- 

; ra priglausti ši tuose namuose 
. našlaičius'ir apsaugoti anuo

*

tumulis.

dar šiokia į kapitalistų kiše-' 
iies. ii? iš ten stambias ipagą- 
jyčias seni i a. Kitaip kaip-gi. 
išaiškinsi* jų> aišku pataika
vimą darbdav i mus ? .' Ko ve
dami išsiliuosuotu ’tuvime 
šluoti lauk pntvfkknsiūs uni
jų;vadus iv asuJoįūitatfint i- 
pačiąs unijas.

pbgi . mes trokštame- priglausti 
naniftose vargdienius senolius 
lame neturi senatvėje kur ‘sa* 
ve galvos priglausti, O kiek y* 
ra tokių čią Amerikoj;

Man. atsėjo matyti labai liūrt 
ną reginį laikė’lietuviškos die
nos čį a netoli AVilte ĮUrre* Ųa^ 
(Melas būrys nėlabningų mūsų.. 
viėntaųSų susirinlūiMų ir mal
daujančių .pusi^ailejinib, grau
dino širdį kiek vieno Imančio 
piv šalį Visi tie tmluimingį
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juoktis, Don Kiehotas?fojnjo, keike ir reik: 

vo paleisti jo skydiniiiką. įsismaginę siip{ 
tarsi nei negirdėjo jo balso. Ir nustojo snpffi _ 
tada, kaįjmilsou Tada jo pasigailėjusi Sįfri* 
tomą išnešė uzboną vandens. Tuo tarpu DŠfip'Į 
chotas sušuko: “Negerk, Sančo, vandens. «*JFu# 
jo. tu mimirsk Štai imk gurkšnį balzamuo ji? 
tave atitaisys?’ “Ar bene užmiršai, kas 
nuo balzamo man buvo ? Ar nežinai, kad-nš nė 
karžygis? Laikyk jį sau/’ tarė Sančo ir ’ 
telejd iŠ ūzboiio, Bet radęs,, kad: tai 
paprašė ar negalėti^ ji atnešti Vyno. Ką ji įrpą? 
darė', ir pati už tai užmokėjo. Sančo sedęs^CUt

? šeimininku

f ' • 
, Įfį»_ *£ .- 
z* # 

fjE 
K >' i. m 

>rt -į»JK t:
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daugelis per namu neturtą esti 
priverki palikti mokslo suolą 
ir stoti į* darbą*" (lai atsiras 
vienas ar kitas berniukas, ku
ris guli pabaigti angšteimę mo
kykla., Nežiūrint, berniuk* 
laike-šią metų, kuomet jam pa
galba daugiausia reikalinga, 
jis ūmiausia, jos gauna. Datv. 
gelis iš kataliką berniuką at-

ii," .atsakė Sančo. .šiuo tarpti gėralas pradėjo 
veikti j<> viduriuose ir jis apsiliejo gausiu priv 
kaitų taip, kad netik jis, liet ir visi aplink jį 
stovintieji mano, kad jo. dūšia jau’veržiami iŠ 
kūno. Bet tąip blogai nebuvo, nes pagalios bal
zamas prasimušė per abu Sančo galu. Tas at
sitikti tik po dvieju valandą kankinimosi. „Bėk 
po viso to jis nesijautė taip atsinaujn,rusiii ir į* 
energintu kaip Don Kichotas; Jam buvo visai 
priešingai. Jis jautėsi be galo išvargintu, nu
ilsusiu, kad nei pastovėti negale jb. -Don Kicho* n
tas pagalavas buvo tuoj leistis pasaulin avantiū
rą ieškoti. MpaČ kad jis buvo įsitikinęs į balza
mo gydomas ypatybes. Taip Užsidegęs, pats pa
balnojo Kozinantą,- pakamanojt') savo skydiuinko 
asilą ir net pagelbėjo jam nžsižergti ant asilo. 
Smuklės kieme jis rado ilgą dailią kartulę, ku
ri turėjo jam atstoti jėtį. ‘Paskui užsilipo ant 
Rozinanto. Visi smukles žmones, kuriu buvo 
apie -M smsirinko pažiūrėti į juodu.

. .Prijoję prie užeigos durą Don Kichotas į 
Šeimininką šitaip prakalbo :______ ■ ■

“Pone githernątoriūu, (daug ir didelią maloj 
niu aš patyriau; šitoje pilyje. Už jas aš būsiu dė
kingus visą say©- amžią. ■ ^tlyginimniuž tai ga
liu atkeršyti Bile kuriam šundariui, kurs yra 
tamstą įžeidęs.' Žinok, jog mano profesija yra 
užsistoti už silpnuosius, keršyti už skriaudas ir 
bausti niekadejus. Ar neatsimeni kokią skriau
dą, už kurias nori atkeršyti ?”

. Šeimini i įkas su lygiu. išdidumu tarė: > Pone 
karžygį, man nereikia Tamstos keršyti už man 
padarytas skriaudas, nes aš pats atkeršysiu. 
Tik norėčiau, kad sveikas užmokėtum už šieną « • *• 
ir avižas, kurias jųdviejų gjnzuliai suėdė ir už 
savo nakvynę šitoje užeigoje.”

“Ką?! ąt tai čia užeiga?" susuko Don Ki
chotas.

. ' .“Taip, ir. ne bet kokia,-’T atsake šeiminin
kas. - •

“Tai aš ikšiol klaidoje buvau,” tave Don 
Kichotas. “Aš tikėjau, kad čia pilis. Bet vis- 
vien nuo.atlyginimo aš turiu būti paliuosubtas, 
nes karžygiai-klajfinai visuomet; turi gauti ne
mokamasnakvynės ir patarnavimus?’ .

“Aš nenorui klausyti apie jokius karžy
gius,” atsake šeihiminkas, “tik prašau ■užsimo
kėti.” ’ ’ , ■ . - ; ’ ’ ■ ■‘

“Tu esi pusgalvis, durnas karČiamhinkas!” 
matydamas balzamo getą suriko Don Kichotas ir trenkęs .pentinais į-Ro^ 

kad jam teiktųsi-zinanto šonus, grūmodamas jūtimi, nujojo. Šei- 
•-V *1 1 J • L • "1 j 1 v 1 r (1 . v _ — 1 «. ~

(Sulyg- The American Boy) , 
Beniaįtis yrą rytojaus pilie- , 

• tiri Tauta tikroje* prasmėje re- i 
imasi jojo pastangomis, -Jojo j 
tėvelis; palengvel ir tikrai šali
nąs nuo vrikimčf gyvenimo _<*s-: 
trinios. Galingos ir veikiančios 
šalys remiasi berniuku no vy
ru. Berniukai, kurie išleido Ir 
nesuhiuke sugrįžtančią iŠ pa* 
siūdinęs kares savo tėvą iv bro- 
Iiąj šiandiena. ■ jau piliečiai. 
Tiesa, jauni, vienok turintys 
piliečią atsakomybės, Tokhi 
būdu kiekviena 'šalis, kur ji 
nesiras, turi tiesą ir prieder- 
mę žiūrėti į savo augančius 
berniukus. Bėgyje dešimties 
■metą, jie bus tauta, su visais 
jos palinkimais ir siekiais. Bū- 

“Utas tautOsTprikhniso rmo to Irą 
; mos darome kįlančiai rytojaus 

geni kaitei. Klausimas nelauks. 
Ryto,j nebebus berniukas .. . . 
jjs bus vyras, pilietis, geras 
ar blogas. •
\. Neseniai Popiežius Pilis XI 
išleido atsiliepimą į klausimą, 
kasJink vaiką (ypatingai ber
niuką) organizaciją. Ameri
kos kataliką veikimo centrai ir 
orgriiizacljos į ši apskelbimą 

. atsiliepė. Tikslas jiidęjimo bu
vo sujungti berniukus į vieną

> , milžinišką kūną; kur jie galės 
atrasti tinkamo dvasiško niais-

' - to ir taip pat gyvenimo drau
gus., Tiktai tokia-organizari- 
ja'Keabėjo užlaikys Būsiančius 
jaunuolius arčiau prie Kątali-

’ ku Bažnyčios.
Nuo karo laiko tankiai girdi- 

,me didį riksmą ir šauksmą apie- 
ištvirkimą jaunuomenes. Sa
koma Įnik’ ši gentkartū išaugo 
visiškai skirtinga nuo. pranoke- 

. ją, plekuodami, lygsvaros, mo
kinantys vyriausyliąyTžilp sa
ko yiksmadartai ir'šauksmada- 
riąi visą- laiką, kurie- nuolal 
atkanda ’ trūkumą kiekvienoje 
gentimrtejel Tiesa jąją kritiš
ki misprendimai būna teisingi. 
Bot tokiais kol tais begalima pa- 
.gerinimą daryti. Jaunuomenė 
nesigovins girdėdama nepriete- 
liškas pastabas. Jaunuomenė 
reikalauja apžiūros; sąjausmo, 
kartais net ir aštraus vedinio, 
taip-gi ir mibaudimo, nors ir 

■ gyvename apšvietus laikuose.
. Katalikas berniukas nesiski

ria nuo abelno bėgto jaunuome
nes. . Išeina pradine mokvkla, *• , *, * *• v-
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Prileistas be galu įžeistas šitokia gnibijo- 
randn gatvėje savo poilsio .vie: Py«te sviedė lempą Don Kichotui veidan. “Tilc- 
tą ir gatvės kerčiose savo drau- ^i ėia būta užburto mauro. " ' 
gus. .Judomieji paveikslai, ži- kitaip,” atsake Don Kichotas, 
noinas dalykas, visuomet juos 
širdinga} priims. Bet tas pri
ėmimas mažai atneš jiems nau
dos.’ Mierį, kini turėtume at
mintyje laikyti yrą tas, kad ne
si randa . dabartiniame: jojo- gy
venimo laike įtekmės, kuri už
laikytą tą įtekmę, kurią paėmė 
su savim išeidamas iš mokyk
los. Žodžiu,, aplink jį randasi 
dauriJf^triamū^^ 
Yki visą tą gerą, kurį apturėjo 
laike savo mokslo metą. .

Vienatinis išganymas ir ke
lias prie prilaikymo ją prie ge- 

Bažnyčia .ir 
bus arčiau 

abelno Baž-

ro yra Kataliku 
draugijos, lamos 
pri s ■ rišusios. prie 
nyrins veikimo.

Š'andieną nies lietuviai, žiū
rėdami Į savo augančius ber
niukus, klausiame: “I ką jie 
išaugsi Kokią jie naudą mū
sų tautai priduos?” Gerai. Bet 
ar mes nors '.sykį pagalvojome 
ir paklausėme savęs: “Ką 
ro mos jiems padarome?”'Tvč- 
yėnm .draugijas,, fondus, kuo-: 
pds. Tiesa ją buvo daug“, gal 
ir ki tos atsiekė savo tikslą. Bet 
apmiršonie kad mūsą tautos 
dali sudaro bernukai. JUO
SIMOS OBGANIŽUOTI PA
MIRŠOM R. Pinigus išeikvojo
me Įvairiems reikalams. Ir jei
gu būtume nors trečią dalį tą 
phrgų išleido : organizavimui 
savo berniuką, šiandiena galė
tume iš savo darbo vaisią pa
sidžiaugti. Kas praš'alįs tą ne
teisingą apkaltinimą? Berniu
kai vis kalti. Mes nė; Kur tie
sa ? Kas tiesą parodys? Kurie 
kalti? . V

B. Šarūnas,

Lt-

>/’ tarė Sančo. “Ne 
“O kadangi už

burtieji yra tik šmėklos, tai bandymas atker
šyti būti} tuščias, Stokis Sančo, jei gali, eik 
pas pilies gubetnatorią ir paprašyk aliejaus, ly
no, druskos ir razmarino.’ Aš virsiu balzamo. 
Jp dabar man labai reikia, nes iš šnleklos pa
darytosios žaizdos kraujas labą! teka. •

Sahčo su. skaudamais kaulais atsistojo ir be
eidamas į šeimininko duris susitiko policistą, 
kurs ištolo temijo kas iš judvieją bus, ir ta- 

duoti druputį razmarino, aliejaus, druskos ir 
vjmo, -nes aš noriu pagydyti geriausįjį pasauly
je karžygį-klajūną, kurs guli mauro užburtas. ” 
Policistas’ palaike jį per pamišėlį. Kadangi jau 
aušo,, tai jis jį nuvedė-pas šeimininką, kurs 
Sančui prašytus (laikius suteikė. -Bu visais tais'- 
daiktais Sančo nuėjo pas savo poną. Don Ki-

* ’ • l_*-

chotas juos paėmęs sumaišė ir tūlą laiką virino. 
Kai manė, kad. jau balzamas pasidaro, tai su
pylė mišinį bonkom Tą padaręs, Don Kichotas 
ant bonkos sukalbėjo šešiasdešimt tėve mūsą, 
tiek pat syeikamariu, daug sykiu žegnojo ir kitus

_ _ f

paslaptingus ženklus daro, ir žodžius tarė. Tą 
viską padarė akyvaizdojUSaneo, smuklininke)-ir 
pollcisto.’ Kai visos ceremonijos, buvo pabaigtos, 
tai Don Kichotas .-rvžosi išbandyti, stebuklingo 
balzamo reikmę ir apiė^puskvortę išgėrė, yos. 
spėjo nuryti,’ kai balzamas ome veržtis* atgal. 
Tr taip vėmė, kad. pilve nieko neliko. ■ Paskui- 
sekė didžiausias prakaitavimas. , (Tada Don Ki- 
chmas paprašė, apkloti ir palikti jį ritmą. Tas. 
ir buvo padaryta. Pamiegojęs tris valandas' jis 
niibudtriy-jaiitėsi palengvėjusių ir taip pasveiku
siu. .kad. jis pamanė .tikrai turįs tikrą Fierbra- 
ro. balzamą.,fTuj^’damas šitokį balzamą, taftri, 
gąlcsiąs be baimes stoti į visokias kautynes ir 
statyti save į visokius pavojus.' * • •

Haąčo -Pauža, 
veikmę į savo poną, paprašė, ’ 
duot i kiškuti; Prašymas buvo išpildytas ir su imininkas-tada-šoko prie Sančo ir sakė -nepalei- 
geru tikėjimu Sančo sriubtelejo to stebuklingo- siąs iki užmokės. . Sančo iš visą, jėgą aiškinosi, 
jo balzamo. Bet į jį balzamai paveikė kitdniš- 
kai į negu į Don Kichotą. Sančo skilvis nebuvo 
toks lepus ir todėl toks jautrus, kaip jo pono. 
Tai kol jis, pradėjo vemti, jis perimatej-o tokius 
skausmus ir kratymus; ‘tiek prakaitavo ir alpo, 
kad jis manė, kad jau tikroj išmušė jam pasku
tine .valanda. Aimanuodamas ir raitydąiąosi jis 
be pasigailėjimo keikė balzamą ir tą, kuris jam 
■jo davė. •/ . . ■ . •

Don Kichotas, matydamas savo skydininką 
tokioje, padėlyje, tarė jam: “Aš tikiu, Sančo,. 
kad tau taip darosi dėlto, kad tu nesi įkaržygin- 
tas, Man rodos, kad šis geidnias gelbsti tik tik
riesiems karžygiams. ” “ Jei sveikas žino jai, kad 
no man tie vaistai, tai kodėl davei ją man ger-

L •

darė; ir pati už tai užmokėjo. U 
asilo išjojo, nei nepastebėjęs, kad 
pasiliko už nakvynę jo terbą.

. SKYDUS XWL
Pašn-ekhU Boti'Kichoto Šit

' * Skydininkii.
• ' * •-

LSaneo ištrūkęs iš užeigos kiemo taip biivcr
nusilpęs,' jog neįstengė, pavalyti nei savo ^silo. 
Tb pastebėjęs Don Kichotas, tarė jam: “Bįįjm 
gūsis Sančo, ta pilis arba užeiga^ kaip 
Idnaii, yra. užburtą^ Juk tie, kurie tau išk 
tą kiaurą šposą nėra kiti kas, kaip HmėkK| 
ne Šio pasaulio sutvėrimai. Nes kuomet aš 
jojau tau j pągelba, tai būdamas prie kie 
tvoras aš1 nei pasijudinti negalėjau. Be abp 
nes jie ir mane buvo užkerėję. Jei būč įstęią 
nušokti nuo Rozisantd, tai būč tinkamai alfe- 
šijęs.” “Ir aš būč keršijęs jiems,” tarė Sančo, 
“jei galėjęs būč. Be to aš žinau, kad tie, kurie 
mane supo, ne aiio pasaulio sutvėrimai, o tokie, 
kaip. ir mes. Todėl ir Tamstos negalėjimas ntu 
lipti mio Rozinanto nebuvo delei ketą, bet' df 
ko kito. Aš jau imu manyti, kad šis mūštt'lą 
mes ieškojimas prives mus prie to, kad nėžiri 
šiva, kuri mūsą tiesioji koja. Todėl ar ne Vi 
čiaii Būtą gTįžti namo prie senojo užsiėmimu y 
gii puldinėti nuo vilko ant meškos.”

“Kaip tu mažai nusimanai tuose dalykuo
se, kurie risasi su karžygiu'darbuote,” tarė Don 
Kichotas. “Nusiramink ir būk kantrus. Ateis, 
dieiia, kurioje tu pamatysi, kaip- garbinga yrs 
veikti šioje.profesijoje. Pasakyk, kas gėrėsi 
pasaulėjmgali būti uz kovą laimėjimą y kliūl 
^pergalėjimą?”- “Gri.būUtaip,” tarė Sančo?; 
as nežinau. Jitknuo to* laiko, kai mudu lėk 
voš karžygišku būdu laimes ieškoti, tai nelain 
jome nei vienos kovos, jei biskajiečio neskaii 
ti. Bet ir tada ponulis likai.be pusės ausies 
be |)usūs Šalmo. Ojpo to, tai m.es nieko ki» 
ko nelaimėjome,. kaip ypą, vėzdą, antausią i 
supimą magaryčioms. Be to sveikas šneki api 
veikimą prieš mus ano pasaulio sutvėrimą, prie 
kuriuos mes nieko negalime padaryti?’ '

“ Tas pat ir man daro rūpestį,” atsakė Do 
Kichotas.. “Bet nito šio laiko kardas mano ran 
koąe švaistysis kitaip. Be to gal man likimas pa 
gelbėk įgyti taip -padarytą kardą, kuriant nei ke 
rai nieko negalės padaryti, o kuris pjauja taip • 
kaip skustuvas. Tokį kardą turėjo karžygio r 
madis.” . ’ ‘ ?

“Gal būt tu iiy turėsi giliukį,” tarė SanČo. 
■“Tu įkaržygintas^ tau veikia balzamas, -tar 
veiks ir kardas. O biednam skjTtIininkui: tik bū 
dą bėdos?\* . . - . ‘ • ;.«■

kad pagal karžygią taisykles jis negalįs mokė
ti,; šeimininkas, pagrūmojo, kad būsią blogai, 
jei nemokės? Sančo nelaimei u/eigoj pasitaikė 
keturi kr Laučiai, trys adatą dirbėjai ir du šiaip 
žmones. .Visi, buvo' jauni, išdykę, mėgstą pa- 
šposauti. ■ Jio pribėgo prie. Saneo,: nutempė, jį 
nuo asilo, išsinešė paklodę iš užeigbs irMui pa
klodėje supti nabagą Sančo. Supiamasis pake
lė tokį gvoltą, kad jį išgirdo ir Don Kichotas,. 
Jisai-tuoj pasuko Rozinantą atgal ir’prijojęs 
prie užeigos tvoros rado jos vartus uždarytus. 
Kieme jis pamatė supi amą- savo skydininką. 
Sančo, kaip šipulis lengvai ir smagiai lėkė augš- 
tyn-ir žemyn ir jei ne Milžimas, tai Don Kicho
tas būtą smagiai pasijuokęs. Bet dabar vietoj

GERBIAMIEMS
VARGONININKAMS

Tik ką išėjo iš spaudos 
spnudihti'ant storos popieros 
Mišparai. Labai parankūs 
chorams vartoti. Lietuviški 
paaiškinimai. Kaina vieno 
lakšto 6 centai. Imant 100 
parduodama už 5 dol, 

“DARBININKAS” 
36(iBroadvvay, ’

So. Boston, Mąšs. 
—. ■.. . i :, , , *•

K

(Bus daugiau)L. D. K. S. kaip kiekvieną 
metą, taip ir šiemet, leis me
tinį kalcndorią. Kalendorius y ■

M bus 5x8 didumo knygutėje. 
į Bus atspaudiuta 8, inkstam

xz • <ciai.
'Tai gi lietuviams biznie-

■ riams yra geriausia proga 
pasigarsinti tame., ' .

Kainos’ UŽ apgarsinimus
< bus tokios j už - puslapį 20 

dok5 pusė puslapio 12 doŲ 
viens trečdalis puslapio K 
du!., % pusk 0 dol., viens aš- B ;

’ tumiai i s 3 dol. Adm uiistra- Į. 1; 
rija turi pilką teisę, pagarsi- B JL 
nimlis, jeigu matys hetihkm B

’ mais, atinesti^ -O
. ” Biznieriai! kurie norite ’

, .pasigarsinti sava biznį, .teik-
. rites pranešti ”• “Darbi n iii-. P

k ’ luti” ne vėlinu spąlią ĮB din? ‘ ; F| 
•’ąds/ 1923 m. Ddsiskuhinlri- j 

■- ’to-. 8- ■. ’ { M.
- ' “DARWINKA^- -i C

■ Otri Brontlwajv U ’ ;• " - /
; Sė; Boston,, Mass* .

>

t

I
<

K

GK3SH

s ••

>

’i

■ ■ T- £ l

• - - -V

. • ‘ .'i
■ L• !TV *

(

* ■ i
l

,z»> -

1 <

Z<

T

*>

PRANEŠIMAS L. D. S. CONN, 
APSKRIČIO KUOPOMS.

» •l .J "I ■*

Gerbiamos Kuopos:—.
MalonėĮdte ktekrietia kuopa 

prisiąsti nors po vieną ątstovą 
į metinį apskričio suvažiavimą 
kuris įvyks spalią 28-tą ęliehąr

Prieg tam ketina šiame ,» 
važiavime būti L, D. K S. p 
mininkaš Dr. K. PakštasĮ* lo . . 
ris galės daug ko mums paar 
kinti ir pranešti. \ t..

šis suvažiavimas yra nep 
prastas, nes yra ^rmutimd po, 
seimui ir delegatai buvę ŠeąW 
pranešti. Kadangi šitas* yra 
metinis suvažiavimas, tai bus * -
renkama valdyba, taigi kuo 
daugiau atstovą suvažiuos, tu ■ 
■guriau bus iš ko rinkti -valdys .

' '■ '■ < į
Kuopos! nepanhikite spalio 

2S4ą dieną riąsti atstovus 
Ansopia, Conii. km\ daugiu 
šiai į apskričio suvažiavimąr

Visus kviečlaį ’ ,
IM Oonn? Apokrife

Pirm. V. Bylmshu, s
Rašt BlaiauskaitSi I

fO Fairviąw St, į
Nūw Britai^ C« |
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■Subaia, Spalių 6 dieną, 1Ū2Š
Ksii •■-’....i> A R B I XI N KAS

J.
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l Kiųkvidnas žmogus norėda
mas nuveikti- naudingų darbų, 
ir tai dėl labo tautos ar žnun 
rijos, visada prie to darbo iš

lepino ruošiasi. panašiai turini 
ir; meš.sąjungietes ęlgties. štai 
artinasi vajus. Idant tų vajų 
padarius pasekmingu^ reikia 
Panaudoti energijų ir-gerus no- 
į|S dėl pasidarbavimo. Vajus 
rasidus 1 d. lapkričio ir tęsis 
i Į ,d. balandžio 1924 motų. 
Kuopos sukrūskite pjrię dar- 

bo/Jaikyldte susirįnldmus ir 
darykite plačių agitacijų, eiki
te per stubas’kalbindamos nau
ja š nares prie Moterų Sųjun- 
.go^ - -_____ ~~ V '" ■

mgkite prakalbas^ idant 
„ ižindinus- visas moteris su 

lu Moterų Sujungęs. Laike 
rus įstojimas, bus sumąžln- 
per pusę, tai bus gera pro- 
visotns prisirašyti. , . 

‘ųjungietes, dabar, laike ya- 
. jauk Ims gera proga organizuo
ti naujau kuopas kur dar ligi 
šiol jų nesiranda.

Šis vajus turėtų būti pasek- 
uingas, nes yra skiriamos trys 
ovanos už prirašymų naujų 
irių. Pirma dovana $15.00, II 
' $10,00; III — $5M

’’ darbų (stokim visos, tegu 
sų dalbai eina ant naudos 

mglinizacijos ir gerovės visų 
sųjungįceių. z

•Marijona ^pkubaĮtė, 
j ALRKMS. Centrą Pirm.

;•

I

PO GIMDYMO
1 (Febris puer^eralis) s

^Įsiranda, jei pribuvėja nc- 
./riomis rankomis priiminėjo 
alikį ir užkrėtė’ moteriškę, 
įga sunki ir pavojinga. Mote>' 
ys, sergėkitės nešvarių; ne
mokytų pribuvėjų. Tegul kiek
vienas valsčius pasirūpina sa- 
o pinigais pasisamdyti gerų 
ribūivejų, -tąda turėsite svai
ni ir darbščių šeimininkių ir 
iiuonų. Dabartinės kaimų bo
butes daug žmonių be laiko iš
daro iš svieto ir daug liekasi 
igotų moterų per pribuvėjų no- 
.Atoj, Savivaldybėms ver- 

ų tuojau dėl pribuvėjų susi-
* I '••

i
....... .

BNĮI DIEGLIAI.. \ 
I (Colma hepatiča) v 
/Apsireiškia dideliais Skaudė- 

jimais dešinėj, pašonėj, atsiran- 
. Iarnuo uždegimo tulžies pūslės 

jos kanalų arba nuo įstrigimo 
■tulžies akmenėlių pačiame ka
nale. Kai kada ta. liga susi- 

. - jungiamu geltlige . ■
Dažniau esti ji pas nut ūke

lius, neveiklius, daug sėdin- 
ytifis žmones, su užkietėjusiais 

(juriuist • ■ \
Sergėtis sunkių valgių ii" gę- 

’nnUj' vidurių užkietėjimo, li
jo sedrjhiio. Kam ta liga uže- 

be gydytojo sunku apsioi- 
Dr. J. C. Landžius.
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:: TRUMPI :: 
SKllTTMUl 

! NAUJAKNYGA
Joje telpa daugiau kaip 
100 trumpų pasakaičių 

, 150 : pelitai
C . . . r
466 ŽSr^tJfDjy,-Uostai 27t. lHaįi
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domia, ' buvo pirmieji, kurie priėmė atgailos‘abitų ir juostė-Italų Sosto Sekretorius. Kardinolas Mariano Rampolla.; $few 

; ę iš išv; Pranciškaus rankų. Tai įvyko 1221 metuose.
* Sulyg Šv.. Pranciškaus minties, Trečiojo Įstatymu nariai 
arba Tretininkai negak ir neprivalo apleisti pasaulinio gyve
nimo; bet jie turi ir privalo dŠsižadeti šio pasaulio- geidulių 
linksmybių ir puikybės. Jie neturi apleisti šeimynos žydimo, 
idant įstojus į vienuolynų, bet privalo taip suderinti, kad jų 
namas būtų maldos ir tohulunio_vįej;a. Tie: neturi susivaržyti 
neturto nekaltybes ir paklusnumo Įžadais, bet privalo atprasti 
iiuo gašlaus prisirišimo prie žęjniškų turtų, linksmybių ir sau- 
mylybęs. Jie neprivalo' .užsilikti ramiame’vienuolio kambary, 
bet turi būti* ramybės pasiuntiniais ir sargais šio amžio pkpik- 
tiuimų ir. sugedimų tdrpe (Benediktas XV). Jie neturi gy
venti vienuolyno šeimynoje po vyresniojo globa bei priežiūra, 
bet privalo gyventi Trečiojo Įstatymo nurodymais ir turi būti 
iš tikimi Mojinos Bažnyčios vaikai. z r

0 Apaštalų Sostas žinodamas Treciojo Įstatymo vertę, il^ai 
nelaukė, kad'" galutinai jį patvirtinus. Jau tuose pačiuose į- 
steįgirilo metuose popiežius Honorius III patvirtino, žodžiais. 
Po to sekė Apaštalų Sosto dokumentas, kuriame Tretysis Įsta
tymas buvo užgirius ir pavestas pasaulio' tildntiemsrems. Ir,, 
kuomet Tretininkai buvo priešų įtarinejanii ir^persekiojami, 
popiežmšBrfegorius JX’ I2B0 m^paskelbekpecialę BuI1*Lutio- 
je. patvirtmo’ Tretininkų teises;'ir priviiegijąs, pagerbiant juos 
“Kristaus kareiviais*^ ir “antraisiais” Malrkabėjiečiais.’’’ po
piežius Niekotas IV 1289 m. dar sykį peržiūrėjo ir pataisė Tre
čiojo' Įstatymo Regulų gi paskui1 patvirtino visų Apaštalų Sos
to traforitetingumu. Ilgainiui, virš 30 popiežių užgyre ir . pa
tvirtino visų Apaštalų Sosto aritoritetingumu. Ilgainiui, virš 
30 popiežių užgyre ir patvirtino Tretįjį Šv. Pranciškaus Įsta
tymą gi'ApaŠtąlų Sostas paskelbė virš 110 dokumentų jo naudai. 
Pagalios popiežius Leonas XIII 1883*m.; kad suderinus ir pri
taikius prie šių dienų ir aplinkybių atmainė .kai kuriuos Įstatys 
mo sunkumus, visai nekeisdamiis esmės. Tuomi kiekvienam 
palengvino priklausyti prie Trečiojo Sv, Pranciškaus Įstatyme. 
Uolus Tretininkas popiežius Leonas XIII tankiai pareikšdavo 
pasauliui: “Esame įsitikinę, kad Tretysis Įstatymas yra sau
giausias aųtpuolys prieš šių dienų ištvirkimą ir klaidas ir iš-' 
ganingiausios priejnonės Sugrąžinti bei atversti pasaulį prie tik
ro ir tveriančio Evangeli jos mokinimu’ laikymosi ir pildymo. 
'(Irioming: Actą Leonis XIII Pusi. 16).

- * i
. Nuo._x)»t.pradžios Tretysis Įstatymas plėtojosi stebėtinu 

greitumu. Dvidešimts metų po įkūrimui, laiškas rašytas prieš 
Pranciškonus ir Domininkonus, geriausia apie tai liudija: 
“Tretininkai ir Domininkonai pakilo prieš mus . . . Jie-įstei
gė dvi nauji broli ji, kuriedvi be išėmimo, priima vyrus ir mo
teris. Sukrufo kiekvienas priklausyti prie jįj. Sunkų būtų su
rasti bent vienų kuris nėbūtiį prisirašęs prie vienos iš tų dvie- 

: jnbrolijų.” Tretysis Įstatymas nuo pradžių augo neapsako- 
uiu pasekmingumu. Knygoje/‘Sv., Pranciškau^ Gyvenimas” 
Lę Monnier’is sako ; “ Rodėsi kad žmona} protas ir širdys vien 
tik ir laukė progos įstoti, nes būrėsi skaitlĮngaiš būriais.” (Psl.

. 1 | s - *■ * .

282). “Tai buvo Viešpaties dvasia, kuri nužengė ant Pran
ciškaus ir, kaipo išrinldino indas, pylėsi iš jo, ir jo brolių į vi
sas pasaulio dalis” (pusi. 283). .• ■ i r '

. Kuomet Tretysis, Įstatymas bujojo it plėtojosi,- įvairaus 
luomo žmonės linko šokti Neturto Žmogaus gyvenimo pavyzdį,- 
Net- imperatoriai, karaliai ir karalienės nuolankiai prašė pri
imti į Trety jį Įstatymų. Imperatoriai: TIapsburgo' Rudolpas ir 
jo i/hnoną Ona, Karolis V ir jo žmoną Izabelėj Leopaldas I 
ir jo žmona Eleonora; karaliai: Liudas VIII-ir jo žmoną Blam 
che, Šv. Liudas IX ir jo žmona Margareta, Vengrijos Bolis IV; 
ir jo žmona Bv. Elžbieta, Aragone AlponsasTII,' Portugalijos 
Alponsas IV, Didysis Lietuvos Kmūgailęštis Ladislovas, Fer
dinandas ir’jo. žmona Izabele, Arągono ir Kastiles kunigaik
ščiai, jie visi po karališkais rūbais dėvėjo Atgailos Įstatymo

' f

Sv. Pranciškaus
III-sis įstatymas i

. nx
Iš priežasties 700 metų sulvaktuvių (1921) nito įkūrimo Sv. 

?ranciškaus Tretininl^stes, popiežius BenediktasJSV paskel- 
iė enciklikų visiems Katalikų Bažnyčios vyskupams, raginda
mas, kad rite stengtųsi išjudinti Tretininkystę ir padauginti 
Tretininkų skaičių visame pasauly (Enciklika: Sacra prope- 
dicm, sausio G d. 1921). Tuo savo, raštu popiežius, atkartojo 
mkkurias pirmesnių jų popiežių, k. Leono XIH ir Pijaus 

X, mintis. LeoRas XIII, būdamas didis Tretininkų globėjas,' 
tankiai minėdavo: ■‘Pagrindas socialiai reformai yra Šv. Pran
ciškaus Tretininkystūs Regula. Nenuilstančiai darbuokitės dėl 
padauginimo Trotininkyšteu. narių, nes Ul-sis Šv. Pranciškaus 
Įstatymai, kaip tik ių yra, kad atgimdyti bei atnaujinti šį 

pasaulį” (Enciklika: Auspicato, rūgs. 7 d. 1832). Gi Pijus X 
kartodavo panašims žodžiais: “Nūngi III-sis šv. Pranciškaus 
Įstatymas yra suderintas prieinamiausią prie šių dienų reika- 
:lųr—Tadgiy—didžmMrokštąmCy-kadrimneMansia-primdėtmnete^ 
prie praplatinimo Tiriminkystes” (Enc. kovo 12 d,191)9). Ič- 
tikrųjų gaila, kadrili šiam laikui, ne visi teišgirdo prakilniųjų- 
popiežių žadinimų ir skatinimų. Daug, žmonių dar pasilieka ap
sileidime i r nenori pilsi < lėti prie Tretininkystes. Vėl-gi rfefc ran
das daug priešų lųjūi šventų jai Įstaigai, kuri iš visų pasauli
nių Bažnyčios organižacjų yra nesulyginama dėl ąugŠlojo asme
ninio šventumo, dėl tvirtos ištikimybės Katalikų Bažnyčiai, dėl 
elidžiųjų nųveilYtų darbų draugijos įr labdarybės Srity 700 me
tų gyvavimo laike. To viso'priežastį galima surasti tame, kad 
žmones nežino arba nenori suprasti Šv..Pranciškaus Tretinin- 
kystes .reikšmės, siekių, prievolių, naudos, įtekmingumo ir 
veiklumo. ’ ' • '. ‘ • f r '

Tretininkystes Reikšmė.
• Tankiai žiūrima į Tretininkystę kaipo į dievotų (asociacijų 

praplatinti >Šv. Pranciškaus garjbinimą. ’ Kiti mintija, kad tai ’ 
yra paprastas brolijos prikergtos prie''Pranciškonų" bažnyčių. 1 
Tretysis: Bv. Pranciškaus Įstatyilias nėra paprasta brolija ar
ba draugija, liet reiškia dangalu aukštesnio, prakilnesnio tiks
lų.^ Tretininkystės žymė ir kiliiiojyvertč gludi tame, kad tai 
yra Bažnyčios priskirtą ir patvirtinta įstaiga. Popiežius Leonas 
XIII, atsiliepdamas (liep. 7 d. 1888 m.) į Pranciškonų vyres
niuosius,• aiškiai panciške?‘Pasirodžius Konstitucijai Miserieors 
Bei Filius kai kurie nimtijo,‘ kad Tretysis .Įstatymas ^apo per- 
mainytąs į paprastų asociacijų arba brolijų. Tokia nėra mū
šų intencija. Bet, kaip jau esame pareiškę tai tojo Įstatymo 
būdas ir esamybei pasilieka toji pati; visai nėra paprasta bro
lija, bet tikroji Įstaiga.” ‘ -

Vienok, Tretysis Įstatymas skiriasi nuo Vienuolynių Įstai
gų tuorni kad Tretininkystes nariai nesudaro- į$adų iy pasilie
ka pasauly; ir gi nėra asociacija,/ kuri vien tik skatintų narius 
prie kai kurių artymomieilės arba dievotumo pareigų. Tre
tysis Šv; Pranciškaus Įstatymas, lig Vienuolių įstaiga dar auk
ščiau reiškiasi: pageidaujama, kad visų Tretininkų gyvenimas 
atsiektų šventumų; norima, visiems įkyejiti ir' auklėti tikybinę 
dvasių Nukryžiuotojo Kristaus sekime, • didžiojo Jo tarno Šv* 
Pranciškaus pavyzdžiu; trokštama galimybes teikti tiems, kip 
rle negalėdami pasaulio apleisti, ilginsi vienuolyno; vienatvės 
ir ramumo, kad apturėtų krikšeionžkųjį lobui tunų pagal'Prūn- 
eiškonų paveldu gyvendami pasauly. • .Popiežius Leonas X1I.L 
enciklikoje Humauūm genus (balf 20 d. 1884 m.) apie Tretįjį 
įstatymų sako: “Kaipo įkūrėjo įkurtas viskas reiškiasi,' kad 
visus patraukti prie Jėzaus Kristaus meilės, prie Bažnyčios i'r 
prie lavinimosi krikščioniškųjų dorybių.” Tas $ats popiežius 
kitoje enciklikoje vėl mini: ”r 
beje vra kriliščioniškojo tobulumo mokykla skiepyti ir auklėti 

vena pasauly ir vykinti Dmvo- karai!jų čių ant žemės.”
• " • f

Tai gi, Treiyris'Įstatymas yra tikroji Bažnyčios Įstaiga 
ir, žinoma turint i savo nuosavybės, tolygias Vienuolijų Įstai
goms. Regula ir.Ceremonialus lygtai, yra Bažnyčios užtvirtin
tas. Taip, gi yra vienų mėtų noviciatas, po' kurio sekaVudcji- 
mas profesijos. Bė to gi turi atskirį rūbų vien kart maldų 
kalbėjimų ir hrovijorėtį. Tretininkai turi teisėtus vyresnlųo- 
,sius ir vedėjus, su kuriais sūs.iėinakvišose konforeneijose. Kas-1 
met turi juos aplankyt teisėtas dignitorius;. Tretininkai, ga
lop, naudojasi atlaidais, genėraky absoliucija, popiežiaus jm- 
lahuiniimi ir kitomis. priviiegijomis, kurias Apaštalų Sostas 
keikią vum lik Vienuolių Istliigoi^s. k • •

: • Kad geriau supratus Tretįjį^, Pranciškaus Įstatymų pa- 
-žvelgkime į*joaslorijų. ;

' v . I ■’ ' k 1 .

; ' * Prašia, Bžtvirtuumaų' ir Išriplūfojiinas, 
' *. * ‘ ' *• ' * ■

-'Kurnant -Av. Ibiumiškim pradėjo Neturiu gyvenimų sekda
mas Nukryžiuotojo Išgunytojiuis gyvenimų, Jo pavyzdį gimtai., 
pradėjo'sekti kiti, Fįrimuritna pasekėjus jis subūiū ir jieiųs 
fo.ikč;imujųgyvemmo regulųdkurių netrukus užtvirtino Apaš
talu Sust-ri.; Tai buvo Pirmojo $v. .Ikamdškmis-Įstatyliw pra
džia D’ūudniųąBv. Kliara Asyžiete troško vesti' jmiūišų gyve
nimų, .ftvUMuųiškus: paraše kitų regulų #1 $v?Klmiw ir jos raikius prmThirdinolKTūrpuros, Tuonir gi atsitolinęs'
draugiūk/^ijmvo Antnmių^v lhmuūškmm Įstatymus,. įsteigę; " ... 1 ■*■ ^ m™ «
tus def mlureių.KliUriečių.; 'Fagalmsz-kuomot^skatiiingi bū- hosmy kūdript^iu daug gurbus?* ĮWaddingM< - y '. 
rink gyvenantieji pasauly Ir m’galmtmji-jd apleisti iš pąiežns- Net-ir šių laikų gursitrįrBažnyčios ir Valstybes vyrai.niūks-
l’ui motoiystūs bei šeitnyims };<rėigų.4Urp gi. troško sekti švJHnlnlm k i^šyfeįūi, elmlininkni Iv imirikai ir daug kitų, įsrašū 
Frąndškų, fol BveniĮts’s'po iįgųjų niuldų/te invHi'lnrijų šuina-riTretįjį' ■Įstnjymų.^ Fatninūslu vos-tik Imlius: KtuxHnoūis' Jo*. 

! ne Įkurti Tretįjį tūba. Atgailos, Įstatymų kui’s'yra t,ikrai Vle- nūs Enrikus Xw.nluti-as,' ĮVosbnjišterio Kti'rdinolas Antvysku^ 
nuoiynė Įstaigų, bot nartai gymiu pasaulyj Turtingus Pąggb pis Enrikas Edvardas 3hmning.* ; MoeLIitib Antvyskupis Pot ■ 
bmuės pirklys, vardu Lueiiese ik dievota jo žmona, Bonu- ras L. GoosehsjTęnecĮjos Pairi tu Aristidus Cavallmrij Ap‘
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Tretysis Įstatymas savo esamy- škaplierius ir juosteles. Ir didelio atsižymėjimo ir garbes-vy- 
’i ra i tarp gi buvo dievoti Tretininkai. - Pavyzdžiui, garsusis dai- 

Nukryžiuoto Kristaus (Ivąslą -širdysetų, kurie-susiduria ir gy- įninkąs Giotto di Bondone, Dieviškosios Komedijos autorius 
Dante AHighierį; Amerikos atradėjas Kristoperąs Kolumbus; 
pasižymėjęs .Ispanijos poetas ir dramaturgas Kalderomis de 
lą Barčą garsusis Italų astronomas Galite© Galileij ltilmtsis mu
žikas Pieriuigi da Palestrina; nukankintas Ėlmadoro prezidem 
tas GarciaMoreno ir kitų. daugybė, kurie buvo Tretininkai, 
kad aukšto ji jų garbė spindėtų, paprastu šv. Prancišlraus vai
kų didvdtumu.* Ne magiau, kaip šešiolika popieŽnysėdĮnČių Sv. 
lAlfo Soste ir gi buvo‘''gmmis Tretininkai.

: - Aiškiai pamatysimė, kad tie garbingi vyrai vertino Tretį
jį Įstatymų, pažvėlgę į hūskų,. kurį Kardinolus Trejo po abito 

(j r j uostelės priėmimui net rukus rašo, vienam draugui pranci-ško- 
nui: “Eu nusislĘ^ mane, kad aš, būdamas kar-

•'dumiu itystvilkaii abitu ir priėmiau profesijų kad geriau yirisi- 
ItAlkįŪš prįe. Trečiojo. Ev. Pranciškaus Įstatymo Regulos., Ar. 
■gf-^vč iTaneįškans .juostolū'nęužsitainąvę apjuosti net karališ
kos pųrpuroKt ITancijos ČJV. Liudas, Vengrijos &v, Ehbiria,- 
lmrttlieiie, nešiojo kaip įr kitų daugybė karalių, kunigaikščių.,.. 
Ąr. gi Bri^Pra^uūškaūs abitas nėra tai tikroji pūipura, kui‘i 
gerbtų karalių, ir kardinolą asmenį. Tal]ž Yramai tikroji luir- 
puru lipŠiaMyta-KrlsŪuis krauju ir gLĮtm krauju, kuris.iš- 
Iriško iš /ii) tarno stigmų bei žūlždų. Tal lių gi aš padariap 
upsivilkdamnš abitu? .Aš pridėjau pui'piirų prie purpuros, ka- 

nup nusižeminimo.vbainiejaus, tkail įitulariau sau daug, pagm> 
hos’ir,: ldidn]d^p‘iu dau^ gąrbes/* (Wąddingaas)

Net ir šių laikų garsibįirBažnyčios ir Vajstylięs vyrai moks-

' ■

---- * i

York’o Antvyskupis donas Kardinolas Farley; garsieji visuo- 
meninkai: Liudas AVindlioyst’as 'Karlas Lueger’is; gr«<Albertas ‘ 
de Mun ’as; garsieji rašytojai: Liudas Veullot ’as, Franzas Hett- : 
ingcr’is, Aubrey de Vėrė, Francis’Thompson’as, garsusis pie
šė jas Aleksandras Seitz’as, garsiuoju žrtųziku: Franz’as Lišt’as 
ir Charles Francis Gouno.į’as. . .

» » . » * .

Nūn gi, kad Tretininkų skaičius įr nėra toks didis, kaip 
buvo praeitudscąmžiuose, betšv. Pranciškaus-šeimynoje dabar 
yra apie 25^000 Pranciškonų vienuolių, 100,000.Pranciškonių 
sesėrų, kipios paprastai vadinamos Neturto Kliarietėmis ir 3,- 
000,000 Tretininkų iš kurių apie 50,000 gyvena Suvienytose Val
stijose (“Laivas” No. 15 spąl. 11 d. 1921 m. M. 1. pusk-16),

Trečiojo Įstatymo prievoles.,
I . k ■

Išganytojas ^nokina: “mano jungas yra mielas ir mano 
našta lengva” (Malį. XI 30). Tų patį* galima pasakyti ir apie 
Trečiojo Įstatymo Begulu, kurios pagrindai yra Šv, Evangeli* < 
la‘ . ’ • >

Trečiojo Įstatyčio Begula, ' patvirtinta popiežiaus * Leono 
XTH, turi tris perskyrimus. Pirmasis apima priėmimų, novi- 
:Cįj/itųiiLprofemjų.^JYatalikMzperžengę-liLnietus^doro-gyveni-— 
mo jaū būva priirnami. Priimtieji privalo nešioti tam tikrų juos
telę ir škaplierius, kitaip netenka teiktų privilegijų ir teisių. 
Fo Vienų novicijato metų, .reikalaujama sudaryti profesija, pa
reiškiant, per visų’'gyvenimų pildyti Dievo Įsakymus ir Tre
čiojo Įstatymo Regulų. Antrasis perskyrimas aiškina, kaip rei
kia Tretininkams gyventi. Jie privalo prisilaikyti ųuo' per 
brangių ir puošnių drabužių, nuo sujaudinančių.šokių, persta-, 
tymų ir lėbavimų. Būti spuliam valgyme ir gėrime, prieš 
valgį ir po valgiui atkalbėti paskirtų maldelę. 1 Privalo pas
ninkauti Šv. Pranciškaus ir Nekalto Prasidėjimo vitijose ir ’ 
kiekvienų metų penktadienį. Taip gi prisilaikyti įr-ečiadiony, 
bet tas nėra tvirtai Įsakyta.- Tretininkai privalo išsipažinti ir 
priimti Komunijų bent sykį į menesį. Kas diena turi atkalbė
ti brevijorėlį^skirtų Svč, Margelės garbei. 'Nesivčlinti Testa- 

. mento .padaryti. Tretininkai privalo’ vesti dievoto gyvenimo 
pareigas, panaikinti pavojingas knygas ir laikraščius. Pagerb
dami ir1 mylėdami' save, turi sutikime gyventi su savo- kaimy
nais, saugotis niekingų-kalbų ir niekad-(neimt i priesaikos,. iš

skyrus kada yra reikalas. Kiek galint klausyti Mišių kas die
nų ir reguliariai lankyti susirinkimus. Tretininkai privalo ne- • 
atsisakyti iiuo paskirtų duoklių šelpimui vargšų ir ligonių ir*' 
platinimui Dievo garbės. Yra paskirtos tam. tikrosr maldęs už 
sergančius ir mirusius narius. . Gi .Tretysis paskyrimas aiški
na apie Trečiojo Įstatymo vedimų. Tretininkų'viršininkai tu- • 
ri galę-paliuosuoti narius nuo kai kurių prievolių pildymo, jei-1 
gu yra tam tikros priežastys. Pačių prievolių nepildymas nėra 
dar mirtingoji nuodėme. •

Iš .v isi<b n aiyti kad Treciojo Įstatyi no Regula nėra per sun-' 
ki pasauliečiui, kuris, negalėtų jos išpildyti. Vienok nesuly
ginamai teikia daug dvasinės, naudos. <

Trečio jo * Įstatymo Dvasinė Nauda.

Gyvendami šių dienų aplinkybėse, jeigu pasitaiko koks rei- - 
kalas, tuojau klausiame apie naudų. Ir, jeigu yru pelnas, tai .. 
nepraleidžiame tos progos, kad-ja nepasmaųdo-jus, Delko gi 
nebūti panašiais ir. dvasiniuose mūsų -reikaluos^?-

Visų pirmiausia Tretysis Įstatymas kiekviemmi pasauli- 
niui teikia saugų kebų prie krikščioniškojo tobulumo,, Taip gi 
žinoma kad krikščioniškų  jį tobulumų ir amžinųjį gyvenimų ga- 
liimt atsiekti neprildausant prie Trečidjo Įstatymo.. Vienok, 
■šiose dienose,' kuomet žmones paskendę puikybėje kas link sa-’ 
vo giarbės ir praturtė jimo, kuomet aukščiausiasis žmogaus tiks
las pamintas po kojų-dėl turtų, • I^uomet kiti palinkę prie pa
saulio linksmybių ir tuštumųųr visai užmiršta Nukryžiuotųjį 
Kristų, tad ryškiai matoma, dėl ko kiekvienas krikščionis pri
valo^ .branginti Trečiojo Įstatymo Regulų, kilti prilaikys kiek- 
vienų prie nusižeminimo atgailos ir meiles. Popiežius Leonas 
XC1I užtikrina: “Tretysis Įstatymą^ visu savo pobūdžiu trauk
te traulda Idekvienų pamylėti Kristų .. . Tretininkai išmoksta' 
Trečiaųic Įstatyme mylėti mūsųSąėšpatį tikrąją meile ,. Tre- ’» 
tysis Įstatymas pritrauks .Žmęnes siekti krikščioniškojo tobulu* 
mo.” (Sigiu Enciklika: Iliuuanum genus); . _ • ,

Vienybėje X . galybe, Įsto jankį tikrųjų Inikščionių tar
pų net silpnoji siela apturi galimybės, drųsos ir pagelbės la- 
vinties krikščioniškose dorybėse visu punktuališkumu, Tegu* 
liariškumu ir ištvermingumu, neatsižvelgiant į asmens silpnu- 
nių-ir.nepastovumų, nepaisant priešų kritikos, nei ištvirkusio 
pasaulio pagundų. Galingoji pagelha susiras reguliarese vįr- 
šininkų-painokuse ir perspejlmųose, sutvirtinant yusų būdų die
votų Tretminkų pavyzdžiais, siUmrinomW maldomis ir kitais 
gerais darbais, -kuriuos praktikuoja Trečiame Įstatymo.

Kita vok didele nauda iš prildaūsymo prie Tm.tintnkNstęą 
yra kad visi Tretininkai* dalinasi maldomis ir getais dūrinus. 
Apaštalųriudejinio maldoje j meldžiamės: **Tikįu į šventųjų ■ 
Draugijų.-I ■ Toji didi šventųjų Draugija Suvienija visus tikin
čiuosiusį viemt didį mystiškų kūnų ir visus, kaip vienų taip įr 
kitų, nuopelnus irmuidas paskiria vieni, kitiems. Panašūs dva
sinissųryšis yra ir didžioje Praneiškonų.šeimynoje. Tretinin
kui, užlaikų skaisčių’ širdį ir tikrųjį prisirišimų prie Trečiojo 
Įstatymo^ . tampa dalininkais atgailoje ir apmųstyniūųse, maL 
došė ir. MĮŠiose, labdarybės darbuose ir narių Įiusiūukbjime tri* 
juose š.v. Prtmeiškaus. Įstatymuose. Koks taFnaūdingas dxūu 
siškasrs įnešimas, “Kas gi suskaitys visus Pirmojo ĮstaiSuno . 
misionierių pasiaukojimus ir durims, kuriuoų nuveikė pašau* 
ij ? Kas, gi apyertins štv. Kliarok dukterų maldas ir aitrumus 
laike didriiųių'pasniukaviinų m tyliųjų budėjimų prieš &ren* 
jausiųjį {sakramentų* Km gi suskaites a
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Olevskis. — Žinai, tik niekad nędarąi. Velnias is ta
vęs ne virėjas. r-

Gudukas.■ ■ ■; t
OĮeųskis. — Tylėk! Tuoj gausi į ausį J* :
Gudokas. *-* It aš taip moku.

‘Olevskis. — Ką, tu mąn duosi į aUsį?
Gudokas. AŠ nesakiau.
^Olevskis. -r- O aš sakiau (muša jį). • Dabar žinosi kaip 

su manimi kalbėti 1 Žinosi! (Išeina)* _ ., _ _ *
v Gudokas. — Palauk, aš tau atsimokėsiu.

(Ineina Bakauskas šnekėdamas su Jonu ir Steponu. 
Ladauskas bėgdamas parstumia Bukauską, ir šaukią; Po
nai, ponai!) * ?

Bakauskas. — Aš, miręs, a! (Jonas ir Steponas jį pa-; 
kelja).

Jonas.-— Kas yra, t&vel Užsigavai? .
Bakauskas. — Išdavikas, jis pakirktas mane užmuš

ti^ papirktas ‘ "
Steponas. — Bus*viskas gerai.
Ladauskas. — Dovanok man, pone, aš turėjau'bėgti,

Bukauskas.. — Ko čia trankaisi, žioply !
Ladauskas. Atėjau ponui pasakyti, kad reikės ark-į 

liūs pakaustyti; . • ji
Bakauskas.- Reikia, tai pakaustyk! ;
Ladauskas' — Taip, bet kur pinigai? Kalvės už.dy-; 

ką nedirba.
Bukauskas. — Ir vėl pinigų! Aš?nieko daugiau ne

girdžiu, kaip tik pinigų, pinigų. Netrukdyk manęs. ’
Ladauskas. Bet nepakaustytais arkliais nepava-į 

žinosi. ’ - . ' / '
Bakauskas. —Nėpavažiuosi, tai nevažiuosi..
Jonas. — Ladauskai, štai pinigų, eik.
Ladauskas-. Ačiū. (Išeina) .
Bakauskas. — Man šoną, skauda, einame! "(Išeiną Ba- • 

kauskas, Steponas ir Gudokas. Ineina Tarška nešinąs, 
rankoje blekinę dėžutę).

Taraška. — Pataikiau! Sėk mane!
Jobas, — Kas yra? ’
Taraška.—Sakau, eik su manim; viskas gerai.
Jonas. — Nesuprantu. ' . .
Taraška----- pasisekė; (visą dieną ant to akį turčjauį
Jonas.— Bet paaiškink, kame dalykas. 

JTaraška. — Tavo tėvo turtą, aš pavo...
Jonas. — Kaip? ,
Taraška. —- Tuoj žinosi. Bėgtume!. (Abu išbėga. Ba

kauskas už sienos šaukia: “Vagys! turėkit f ’ (Ineina). .
Bakauskas. -—Vagys!. žmogžudžiai! vagys! Gelbelti- 

te! Prapuolęs; jie pavogė mano pinigus! 'Bet kas? O,' 
pinigus, pinigus, pavogė. Pražuvęs, be. pinigų negalėsiu 
gyventi;-be pinigų; neverta gyventi. Betekąs? Kas ga
lėjo pavogti kada aš gerai saugojau? Aš surasiu vagį. 
Kur policmonai,' advokatai, teisėjai.’ AŠ visus iškarsiu,' 
jei nesurasiu pinigų, paskui save. *. Kur policmonai, tar-1 
nai... (šaukdamas išeina). : z

1 ■ ■ (Uždanga)
Bakauskas.—Neturiu aš dabar laiko, sudiev.

. «r } '

Stadauslias. — Tamsta vienas esi apylinkėj kurs ma
ne gali išgelbėti. : . “

Bakauskas,—Dovanok, bet aš neturiu laiko.
Siadau^kas. Bet argi tamsta nepadėsi savo kaimy-. 

nui? ’ ■
z Bka uskfts. — Maiųgaila, bet aš turiu eiti,* sudiev! (Iš

eina)! ■ • ‘
! . Stadauškas. — Eik sau* po velniais! šykštuolį! Tu ir 
skęstančio neg'elbMum/Bet, palauk, aš tau atkeršysiu. (Iš
eina). ‘ '*• • . :

iii

gurno, veiksmus milionų Tretiiiinkystės brolių ir dukterų, vie
nuolių įr pasauliečių? Visų tų nuopelnų dalininkais yra Tre
tininkai. *. t , Va*

Minimoji Šventųjų Draugija neapsirūbožiuoja vien tik šia
me pasauly. Įstojant gi į Tretįjį Įstatymą kiekvienas tampa 
tikruoju Sv. Pranciškaus snnmni. Jis tai naudosis iš Seratiško-

• jo Tėvo užtayimo ir globojimo. Kokia .tai reta privilegija va
dinti jį Tėvu arba Globėju Įnirs jau. čia ant žemes tiek daug 
patiko Išganytojui, jog Jis įžymėjo mirtiname dievoto Jo tar
no kūne švenčiausių savo žaizdų stigmas arba tolygias žaiz- 
'das. . . x •

Taip gi Pranciškonų įstaigos palaimintįeji ir šventieji dan
guje panašiai tampa užtarėjai ir globėjai tų, kurie yra pasiry
žę sekti pavyzdingą ir šventą jų gyvenimą čia ant žemes, Tų 
šventųjų skaitlius labai didis, O Įdek jų patapo1 šventaisiais, 
vien tik iš Trečiojo Įstatymo? ^Tosios Įstaigos istorija mini 
Vengrįjos Sv. Elzbieta, kuri pasižymėjo maloninga labdarybe; 
Praneijosjšv; Liudas ir Ispanijos Šv. Ferdinandas, kurie aukš
tą savo galybių garbę suliejo su Šv. Pranciškaus dorybėmis; Vi- 
terbos Šv^ Rože didy^ris kūdikis ir jos; šalies gero jos; Kor- 

----- tonos-Bv^AIaismreta^SerafiškoiLMagdalena, kuriai nuodėmes
• buvo atleistos jog ji daug numylėjo'. Nemažiau, kaip 104 Tre

tininkai buvo kanonizuoti ar beatifikuoti. ’ Vėlesnieji Tretinin- 
kystes šventieji, kurie įgijo šventųjų ir palaimintų jų garbę yra

- šie: Palaimintasis Tomas More, kankinys, Anglijos Lordas 
Kanclieris; Šy. Benediktas Labre, išmaldautojas; Palaiminta-. 

. sis Jonas .yianney, pagarsėjęs Atso klebonas-, ir šv. - Joanna 
d Are, didvyre Orleano Mergelė, Žinoma,, kad Tretininkys- 
tes Šventieji, danguje nepamirš tij brolių ir seserų čia ant že
mės gyvenančių kurie- darbuojasi savo sielos išganymui, užlai
kydami ir pildydami tą pačią”Regulą, kalbėdami tas pačias, 
maldas ir vesdami savo-gyvenimą atgailoje ir meilėje, kaip kad 
Šveplieji vykdė tą viską. v

' Pagalios didelė nauda priklausyti prie Tretininkų tai tur- 
tinimasis iš šaltinių atlaidų kuriuos teikia Bažnyčia visiems 

’ Tretininkams. Vos tik keli'Vienuolynai gavo taip gąusių-pri- 
vilegijų kokių teikė popiežiai: Leonas XIII ir Pijus X Trečia
jam Įstatymui. Apie 125 .dienų metuose Tretininkai-gali ap
turėti visuotinus atlaidus. -32 dienose apturi generalę absoliu-. 
ciją arba palaiminimą sū atlaidais o'du sykiu Šv. Tėvo palai- 

. minimą. Kiek kartų Tretininkai, atkalba šeštus “ Tėve Mūsų, ’ * 
' “Sveika Marija”, ik “Garbė būk Dievui,” tiek kartų apturi vi
sus atlaidus, teiktus tikintiemsiems, kurie apeina Stacijas, ap
lanko šventąsias Vietas jeruzaly arba Pareiunkulių bei- Šv. 
Jono’ iš Compostelia bažnyčias. Tretininkai kunigai turi galę 
laikyti mišias tris dienas savaitėje ant privilegijuotų altoriui 

. Ir, jeigu Mišias laikys už numirusius Tretininkus, altorius-tam- 
. pa privilegijuotas. 1 Apart tų skaitlingų yišudtinųjų atlaidų,
• taip gi apturima ir dalinius atlaidus, pav. 300 dienų už kiek

vieną dievotumo bei labdaringumo darbą. Kokia tai aukso r 
proga tokiomis lengvomis išlygomis apturėti laikinės bausmės 
atleidimą bei tuomi prisidė jus, kad išliuosuoti kentančias šie-

•' las iš skaistyklos.• . t

\ Įtekmingumas ir Darbai.

.Pirmasis Trečiojo\Įstatymo tikslas yra tai paties savęs-pa- 
sišvetitimas arba pasiaukojimas. Tai yra pirmutinis, kiėkvm* 
no Tretininko darbas ir pagrindinis siekinys. Be jo visi virsu- 
tinįeji darbai būtų mažos vertės, 
toki švelna žodžiais ir metodoje, bet gi 
nas Tretininkas privalo darbuotis savo artvmo gerovei. -

Regula sako: ‘"Savo gyvenime kiekvienas Tretininkas pri
valų .stengtis platinti dievotumą ir darbuotis visame, kas tik y1- 

, ra gera.’* Didžiųjų ydų yra viena, tai mažai teikiame pagar
bos ir prisirišimo prie namų Žlydinio. Jeigu Tretysis’ Įstaty
mais vėl teikia mums • tikrai laimingus krikščionies namus, tad, 

.ar gi nereiktų daugiau domėtis-tuomi, “kad krikščionies namai 
būtų nekaltybės'tvirtuma, kiekvienos dorybėsmiokykla, tikro- ■ 
Mos. linksmybės ir džiaugsmo rojus? • , ■ . ’

Bet įtekmingumas tųjų kurie- suderina -savo- gyvenimą pa
gal Trečiojo.Įstatymo patarmių, neprivalo būti1 aprubežiuotas 

’ vien jų pačių namuose. Jų'Regdla mokina: “RūpestingĮai te- 
mlklina maloningumą ir meilę /. . savo artimui. ’ ’ Nežiūrint, 
kaip vargingai gyveną, malonūs jų dievotumas/ savęs išsm 
žadėjimas ir meilūs pavyzdys, velttiį. nenueis niekados; o bus 
didi: įtaka draugijoje, kuriojegyvena, parapijoje, kurioje tvar
kosi. Kanauninkas de Šegūr’is sako: “Tretysis Įstatymas^ auk
lėja dievotumą parapijoje, galingai prigelbsti klebonams, yra' 
tai trykštantis tikėjimo iixmeilės darbų šaltinis imdaug prisi
dėt ląs prie paklydusiųjų atvertimo.” . , . .

. ’ • ■ ....

Brolybės Mvasia Trečiajame Įstatyme reiškiasi dvasios ir 
\ kimo labdaringumo durimis. Istorija nurodo, kad Tretinin-

• kū kur jos tik gyvavo, ątšižyinūdavp įvairiuose lab
darybės ir draugijos gerbūvio dar'biiO'sK Pirmutine Tretinin
kų įstaiga l^oiyneijoje pastate sau už diksląl labdarlngumą: 
įsteigiant tame miėslė ligonhutį del neturčių ligonių 'NlĮItm 
XIV umžiu()se..feu(lalizmas įvedęs daugznedorybių,: 'kurios liko ,

. panaikintos Trečiojo Įstatymo pastangmiiis. Pranciškonų is* 
forikaš IloJzapl'el’is suko:. “Tretininkai visui* užsistojo už Baž- 

atyčios ir miestų teises-priešųm.gijūs teisės ir visur sulaikė pn- 
; ; valdų ĮdvRčių irūdyllfų karų sukilimus.”' DidžiausĮame savo 

; ' ' .hujojimė Tp’tysis:Įst<it\mi«s I(al^
* J-ūką piešimą įkuriant ^monių^Bankus.’' XVI šimtmety^ Trė-

. juokindamas beinbkslių'vaikus. tikdiinūj. Priū įkūrimo socialiu 
. ir labdaringų įstaigų tuose jaikuĮ^u Rauginusia prtsidūjo. Tro- 

tininkak .'Daugiau negu 42 VlenuMTu Ištaigi timdimlj kuriu 
'nariui pasilaiko Trwioju Įsfldyuin Regatos ir tūri labdarybę už 
tikslą, ‘ Pažymėtinu tie Trutintoįmi kurie įsi eiga Vienuolių
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Bakauska^. —,Pinigų! vėl pinigų 1 Jūs nieko nežino
te kaip tiktaipinigą, pinigų, pinigų... ?

Olevskis:.-^ Kas girdėjo, kad virėjas taip kalbėtų.; 
Ar negalima be pinigų 7 . • * ' . • . ‘

Gudokas.— Be pinigų vakariene? v
Olėyskis. Taip. “
Gudokas. — Ponas užvaizdą galėsi būti virėju. 
Bukauskas*— Tylėk! Sakyk ką reikėsvakarienei.
Gudokas.— Kiek bus svečių?
Bakai^kas. ~~ Astuoni ar dešimts; bet vakarienę pri- 

reiigk dėl astuonių. Kada valgio yra dėl astuonių, dešimts 
gali pavalgyti.-

Olevskis.— O, žinoma! ' . .
Gudokas. — O, turėsime, palauk, reikes duoti sriu- 

bos, žuvies. ~.____ •. •__ ' ■ .______ . v ■-
Bailiškas, — Atmink, tik aštuqni, astuoni!u

■ Gudokas.'—Virtos mėsos, keptos . .. ’ '
. Bcdcau^kas. — If dar? Kori mane padaryti elgeta?

Gudokas.-—sPaskuireikes, dar užkandžių. ( •
‘ Bukauskas, -v-Dar daugiau? ! 4

. * ’Olevskis. —Ką manai, svečiai atėję valgys iki persi.- 
valgys? Nežinai, kad nereikia, daug valgyti?

Patalas. — Taip,.ar nežinai? *
Olev^kis. Svečiams niekad nereikia"daug duoti vai- 

gyti. Keikia atmintų jog “mes valgome idant gyventu
mėme, bet negyvename- idant valgytumeme.”

Bukauskas. — Po7šimts pypkių, Olevski, vyras išda
vęs!' Gražus pasakymas“Mes valgomu» ‘ Kaip sa-

Olevskis. — “Mes valgome idant gyventumėme," bet 
negyvename idant, valgytumeme.”

' Baka^^ taip. Gudokai, girdi? Olevski,
kas tą pasakė?. - , ' >

Olevskis. — Dabar nepamehu jo vardo. . .
Bukauskas. Nepamiršk man išrašyti.' Aš paliepsiu 

Įrašyti aukso raidėmis ant sienos valgomojo kambario, 
r Olevskis. — Atminsiu, o kas link vakarienės,, pTalik 
man, aš prižiūrėsiu kad^viskas būtų kaip reikia. .»

Bukauskas.—Taip, taip, aš: tavimi pasitikiu. (Iš
eina). 1 : 1 z ’’’**?’*.

Olevskis. — Žiūrėk, kad viskas būtų vakarienei ga
tava. Z . Z ’ _

■ Gudokas. Ne taip-karštai, ne taip karštai, aš ži
nau ką daryti. ... . ■ ’

1 ■. ■ ■ . ' 
daiy-bės Įstaigas, kaip- antai: Šv. Pranciška Romietė, įsteigėja 
Oblatij Įštituto šelpimui vargšų; Šv. Camillus iš Lęllis, Šven-. 
tasis Jigonbučių patipnas, įkūrėjas Ligonių Tarnų: š-v. Juozą* 
pas Calasanetius, įsteigėjas pianistų mokinti neturebj vaikus;

. . ti 4* •> t "M >+» M £•*» MA4-* U' »•"< l-J'A/’* t ».• ■* •£ + >! IM « l ♦>' *-* * VP », IF- W *-* V ,v
f. ’ ’ , ■ . . ' • • ' ’ . ■ ? * * - * . *• • . .

t ’ tinmkai, pav. ..Paluinuntasis tiimjolvtus:■ (lakinitai darbavosi
- - .. ........
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^Sandaros ’ ’ redaktoriui r 
ko jau nereikia. Jis sako, 1 
nereikia nei tikybos, nei baž? 
Mos, nei atstovo, nei niel 
Kas & M W- 4eikalit 
‘Sandą^g’ radzibatoriūi ba 
cla,, vienok jis ją laiko, X

■;.l- '

- “Sandaros” barzdyla sa 
kad liet, katalikai neturi / 
-Rašto. Gaila, kad jo visas į 
tas sulindo jo frarzdon, kąi 
jis beieikplingai nėšiojasi,^ 
nerūpi teisybe, bet tik kata! 
šmeižimas. vj|įįįfti

, --------- .• .... i--’

“Keleivio”' burdingiei 
lenkai susilaukė iš pirmojoj 
bo vertiką. Visas (iš Liet 
socialistų laikraščių žinias, 
yra; kalbama apie Vilnių ' 
vadavimu, • lenkai talpina 
laikraštyje.

,y»

i

v

*■**

)f
I

i 
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Sandūriečiai suėję bažn 
salto: Aš katalikas, aš' 1 
poterius, -aš tikiu Dievuį. 
svetainėje: klerikalai ?
smaugs Lietuvą, Dievb niel 
nematė, bažnyčia, kunigų 
misiąs, tikyba nereikalinga
tt. Argi gailina rasti didesi 
veidmainius, kaip sand 
čiai? .

v : . .
—i----------------—  

Parvažiavo Bostono V- 
Iis ” žmogus. Būni jo ant I 
tuyos “prezidento,” bet pąi 
kė ne į tą vietą. Sako; 1 
tūkstantiį ir vienas žmogui 

yra pasitikęs “anoje pusėj 
Kiek “šioje pusėję” jį pas 
ko, tai neteko girdėti.

*
Bedieviai jėzuitų bijosi, 

velnias švęsto vandens. “ 
daros” reduktorius jau ai 
ko ir Lietuvon vaduoti, 
gali teių savo “purviną’ ’ 
dieviška kailį prarasįk

• I

. Neatsižvelgiant, jog Regula, Sv. Vincentas is Raulio’, 'įkūrėjas Lazaristų Tėvų ir Labdary- 
i faktas vra kad kielcvie- bes Dukterų; Šv. Jonas Baptistas de la Šalie, įkūrėjas Brolių 

‘ . dėl KrikžMoOT Mokyki; Ptdaimintefe Vincentas Palieti,

.kūrėjas Dievotos Misijų Įstaigos; Palaimintasis Jonas Don 
Bosco, įsteigėjas Salesianų Tėvų ir Seserų įstaigos. . , .

Net ir mūsų laikuose Tretininkai ištikimai seka popiežiaus 
j ?ijausK. patarmę, kad kiekvienas stengtųsi'darbuotis dėl pa
gerinimo arba pataisymo žmonijos. Belgijos Tretininkai įsteigė 
Apologetų.Ratelį kovai prieš tamsumą ir religinį indiferentiz
mą. Austrijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Šveicarijoj ir Itali
joje Tretininkai daugiausia darbuojasi prie ligonbuenj; palaiko 
darbininkų biurus; surasti darbo šlaiigoti ir sergėti vaikus ir: 
mergaites nelaimingose ir pavojįngbse aplinkybėse. , Airijoje 
stropiai dirba palaikymui ir platinimui doros spaudos. •Angli
joje garsiausis Tretininkas Kardinolas Vaugban’as įkūrė Šo- 
eialę Katalikų Įfniją tikslu pagerinti dvasinį ir niedžiaguiį varg^ 
šų .būvį. Ir. Suvienytose Valstijose Tretininkai pradėjo uoliai 
darbuotis rinkdami aukas įvairioms- misijoms, studentanis ir 
vargšams. • .' - ■ ’

Baigdamas pasinaudosiu iškalbaus Kapucino Tėvo Stanis
lovo žodžiais: “Kas gi gali sakyti, kad’ Įstaiga, įsteigta to
kiais pagrindais,. kaip TretysisĮšv. Pranciškaus Įstatymas,,• su 
takiomis giūimybėūits dol gero, su tokiais gausiais, dvasios 
nuopelnais ir nauda, ką teikia savo nariams, nesurastų sap vie
tos šių iiiynų pasįuly ? Kuomet didžioji Dievo priešų armija ‘su- 

jslbūrūsi neapkęsti Kristaus ir/Jo Ratnyčios; užsibriežusi ir 
. mananti išpiešti vaikams jų tėvų tikėjimą bedievybės mibkyk* 
tomis; pąsirįžnsi įvaifnpmis.klastomis4štvii‘kinti'mūsų jųiinimą 
•ir įskiepyti mdit’erentizmą; korijanti sutraukyti, mioterystūs ne- 
suardoinybę Ir paimiltinti namų židinio ramumą m šyeiitumą;; 
mėgindami iš pąskuliiiiųjų sukiršinti žiųones, luomą prieš luo
mą, turčius prieš neturčius,.darbininkus' prieš darbtlavius ’ię 
net brolį prieš broli’ įsiutusiiinm  ̂šių dienų gyventom v , . kas. 
gi pasidrąsins* iš mūšų tarti, ką d mums .neveikia Trečiojo Šv*: 
Į?rąm‘iškaik< Įšimymu. su įdeulūis atgailos iv savęs .phsišyentL 
mo“bei pasiaukavimo įr Kibdarmgųmo irivąmybėst arba, -kml 
nėreikla šauksmo, idant visi krikščionys shsitištų šventąja pro- 
tos!ja .pu Kryžmus vMuivu, aukštai plevėsuojančios .ir.JškęltoS' 
To, Kurs7savovk^m\turėjo šventąsias žaizdas ir, petys į pety 
susiiėme, ( ’H į 
Mausi”-

-f;

1 .

s\
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1 *
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nlę dąl Nukiyžtontojo Viešpaties ir Kąra-

1 ‘ Kun. A, Tamoliūnas.. 1

(Uždanga) z 

AKTASMDRAS.<
Bcena. Kambarys Bukausko namuose.
Bukauskas, Olevskis, Gudokas, Ladauskas, Grisiū-

■ d- mis. ■>/-.. :
Bakauskats. — Eikite čionai, arčiatĮ. Btai mano įsakys 

mai< Ą vakarą aš turiu svečių ant vakarienes. Klausykitių 
Gristiinai, tu prižiūrėk visus butelius, bet atmink, jeigu 
nors vienas prapuls, arba susidaužys, bus atskaityta iš tavo 
algo. .Tu,'Ladaxtskai> priŽiui’M stiklus, tik ęlgkis išmin
tingai, pripilk tada, kada svečiai bus ištroškę Palauk iki 
prašys, ir neužmiršk duoti daug vandenk

. fiuddkas^ Taip, imo. vynu gaUplasigertu
♦ tetikdamas*Grokite, kad mandagiai apseitūtoete 

ta svečiais^ Dabar galite eitą (JAdauskaš ir Grisiūnas iš- 
emajį O tu; Gudukai, cik Čiodaik Žinai, šį vakarą aš ta- 
riti iškelti vakarienę 1

Gutiakaii (į stebuklas ! * . ą
, Bukauskas^ — Pasakyk, tū esi virėjas, ar gerai p rį- 

lengsi? -? ’ ...... ' '
— Žįfema, tik duok pinigų,; .(

•;/v / .AKTAS '
KambarysęafeutsRo'itoniose.

. Bakauskas ir Drugaitrs sftlį prie stalo.. Dmgaitis ra-, 
* v

Kd.

/

-M. s.

V

Visos pasaulio tautos 
turi savo kalboje gar 
DON KIŠOTO knygą. I 
Kišotas buvo savo la 
avanturistas - ricierius ’• * 1 
daug savo gyvenime nėr 
rastų. dalykųyra mivęi 
Kas skaitė 1001 naktų, 
tikrai skaitys ir Don Ki;

Kadangi knyga bus c 
ka 5x8 formato* apie 300 
daugiau puslapių popį 
Viršeliais, tai jos išleidir 
sumanyta parinkti prenui 
ratorių. Taigi kurie pr 
dės piie tos knygos išle" 
mo, tie mokės tiktai M 
gi išleidus ja, knygos ia 
bus $1.75. t * *

Kurie norėtų .tą kn 
papiginta kaina įsigyti, 
be atidėliojimo lai prist 
čia savo prenumeratą $- 
;up^biUiiikūi?’: *

Knyga bus atspaudint; 
pię 1 d. gruodžiu .1923 m 
j aus bus išsiuntinėta.
ir prenumeratoriam t 

’ Kadangi-tos knygos
leidžiama tik aprubežiiį 
skaitlius, tatai kurie, ne 
ją įsigy ti pasiskubinkit 

“DARBININKAS
; 360 W. Bmdivay, 
v / » So. Bostpn,

’ ■ * - ,x - * •

(Buš daugiau)
*-■ ...... v '

' " •/
■4 * r r
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KAS GIRDĖTI LIETUViy KOLONUOSE.
t

Laike prakalbą svetainėj, vėl 
buvo darpina kolekta, bet jau 
žmones kiti ir pritrukti galėjo. 
Kolekta buvo daroma dėl pa
gerinimo Ia D, K. S. centro, 
kad būtu -pilnaii galima page
rint *■ Darbininką.” Nesigai
lėjo nei tam tikslui; -Tiesa, tą, dejas 
kolektą jau ir perdaug. Bet 
vis-gi ir nedidelis būrelis žmo
nių suaukoja net $25.00. Aeiu.. 
Tik vienas biivo taip sakyti ne- 
maiidagus apsireiškimas. Ko
de Lgi bėgti lauk, kada kalbėk 
tujas pradėjo kolektuoti. Jei
gu neišpuola — neduok ir ne
nusigąsk, juk niekas nekralys 
kišenių. *■ Juk visi tą gerai su
pranta,. kad paskutinių negali
ma atiduoti, kad savo naminiai 
reikalai nepaleidžią; kiek maJor. 
nė tai tiek duok. O bėgimas 
lauk tai toks nemandagus pa- 
sirodymas, .kad.net šaipos iš 
to tie, kurie sau ramiai sėdė jo 
iki galo. / Užtai visiems auko
tojams .tariama padėkos žodi. 
Ir laip-gi actu už pasidarbavi
mą dėl prirengimo svetainės p. 
K, Kisieliui, p-lėms D. Bauh- 
laitei, Mugaraitei irK. Dryžak 

Teisybė,, kaip kalbėtojas iš-, 
guldė kooperaeijoH tikslą ir da 
pridėjo kad fJas da slinku Įvyk
dyti, dėlto kad sunku ką gero 
Įkalbėt i žmoni,jai, liet sakė, vis
gi ateis tie laikai, .kada susi
pras darbininkai ir pradės visi 
organizuotis i kooperacijas- dėl 
pagęriuinio savo . gyvenimo. 
Duok Dieve. Lai gyvuoja L. 
D. K. S. 13 kuopa ir jos veikė-

_ .(MBRIDGE, MASS..

• Pranešimas.
4 1 - K

. D, S. 8-toš kuoposmenesi- 
tasirmktams Įvyks 9 d, apa

vai. vakare bažnytinėj sa- 
Windsor St. Visi nariai 

fončkite susirinkti koskait; 
•’iuusia, nes išgirsite daug 
dingą dalyką, kurie bus 
rvienam žingeulu išgirsti.
-gi ant šio susirinkimo ats- 
išduos raportą iš L. D, K.
• apskričio suvažiaviino, 
papasakos daug svarbią

ną|ulnigii dalyką, 
Caiįj-gi yra vienas svarbus 
ykfts, kiirį visi nariai prmi- 
žinoti. Taip-gi kurie esate 

ateiti ant šio siisirinki-
. užsimokėti. .
gi‘ visi, nariai kaip vienas 

i te paskirtu laiku.
Valdyba.

«■■ r,.'.—--.——E . 
ilLADELPHIA, PA.

mgąl ‘L. Dr.K., K centro nu
lytą maršrutą, .atsilanko 
b. kun. F. Kemėšis reikalo 
erinimo “Darbininko” ir 
j prakalboj išdėstė darbi
ni reikalus, Nurodė kokiu 
.1 lengvai garima diub i nin- 

Įsigvti geresnę ateitį: ta 
ir aiškiai išguldė.

ogi gerb. kalbėt o jas, labai 
ilaBmi;išgiiJdė .’kų žonkll- 
)pbracijos -ir kooperaci- 

Tą tai visi aiškiai supra- 
' Dabar-ne vienas ir. galvoju 

ie tau Tiesa, ir būtą laikas 
prasti ir gerinti darbininkų 
ities gyveni tuo išlygas.
ėrb. kun. F. Kemėšis ne 

“ Darbininko’ ’ rei kalni s 
)ėjo. Daugiaiisiai skelbė iš 
Mos Seserų Kazimieriečių 

,is ir ragino kodaugiau-
• ikoti dol vienuolyno, de:

b udavo ja n i os- koplvč i os. 
nelaime, kad buvo labai 

žus oras, lijo. Tai ir žmo- 
ažai teatsilankė. Bet vis- 
liiyčia buvo puspilni h 
a nemažai dėl vienuolyno,

4

J

.

Darbininkas.
'

~ ■

SHENANDOAH, PA.

Rekolekcijos.

. Bugsėjo 26, 27 ir 28 dieną, 
11)23 m, šv. Jurgio parapijoj, 
atsibuvo Sodalyčių —-mergai
čių rėkolokeijoą.

(lerb. kiru, * P. Kaščhikas iš 
Lietuvos, buvo rekolekcijų ve- 

(. Jo gražūs ir Įspūdingi 
pamok mimai ilgai pasiliks 
nimgiiičių —- sodalyčių širdy
se.

'Kas vakarą mergaites skait
lingai rinkosi išgi rsti'gerk, ku
nigo pamokslų ir kaip bitelės 
Yiffttb-sau dvasiško maišto.

Pirmą vakarą .gerb. kun. 
Raščiukas kalbėjo apie, žmo
gaus tikslą ir kai p tą tikslą at- 

, siekti. “Žmogaus tikslas,“ sa
kė geri J ■ k lintgas, yra I) it* v o 

.-paskirtas ir nustatytas, kuiĮ, 
' ;jei ’ žmogus trokšta savo siela' 

išganyti, būtinai turi realtztto- 
ti kasdb‘įlinkime gyvenime ir 
naudotis -visomis Dievo suteik- 

■ ton ns mulonėiius. ’ ’ * 'Trumpai 
sakant,”'toliau kalbėjo- gerb.. y 
kunigas, *k žmogaus t iI<slas I)i.o- 
vui garbę atiduoti ir savo sie
lą išganyti; o priemonės kurios 
priveda prie sielos- išganymo, 
tai pildymas Dievo ir *l»ažny- 
uios prisakytuų ir savo luomu 
priedermių — -ir tmikus nau
dojimasis Šv. Sakramentais,

Per. antrąjį, vakarą gerk, 
kun. Raščiukas išaiškino Dievo 
prisakymus ir kaip reikitt reng
to "s fuie gerbs ' išpazinlles, -<r 

trečią vakarą Įminėdamas apie 
•ištvermę .gerame gyvenime iki 
galui: Nurodė kad Šve, Panele 
Marija yra toji Geroji Motina 
ir spindinti Žvaigždė, prie kū
rins visi tpri kreiptis, o. ypač 
Sudaljetes, visliose kasideni- 
iiiuose ir nepaprastuose g\^'e- 
uimo-uisitikiimiosią nes Ji kai
lio gera Motina suteiks reika
lingų malonių visuose reikaluo
se. ’ . .

I

. Kas vakarą po pamokslo bu
vo palaiminimas Šve. Šakni
ni ent u. ‘ . . ’

Pelnyčius vakare, rugsėjo 28 
d. mergaitėms suklaupus pri<‘ 
krotelių ir pareiškus norą ertsi- 
duoli Marijos globairgerh. ku
nigas Kasei ūkas pašventinęs neimi are. 
uiedabkus suteikė kiekvienai

BARBINI N/fc A S
po medaliką. Įspūdingas toks 
atšitikmas, regeli suvirs du 
šimtu mergaičių . atsiduodant 
ŠvA Paneles Al arijos globom

Kedelloj, rūgs. 30 d. visos 
sodalietes^priejo “ii ccn.pore” 
priešv. įSakramento.

Tikimės kad Marija neapleis 
savo atsidavusias dukteris, h; 
laimins jas yisuosi* reikaluose, 

‘ KatalikusaS'

smmro, ilk

Gandras skrisi tanias per na
mą Ahtaaudrą Trukiem užne
šė dukterį kaipo dovaną nuliui 
L. D. K. K Naujas- asmuo 
(Ižmugsmingtii mimuose -sutik
tas. . •’

Lt likim naujai- HulitvaHei t A 
vii-dvasios ir pastovumo.

j, K. e.

rija, tai buvo iš naujo organi
zuojama. Tie žmones >u noru 
pirko šertis ir kitas daug tikė
damasis senatvėj iš jos pam
inos, atiilavė savo paskutini do
leri; šiandien jau t akiu žmonių 
rimčiai patekusiu į pavargėliu 
lipinus. Tai’ ir jiem labai rei
kalingi pinigai.

4) Jau stivlrš’2 mietai i/puse 
tai kooperatyviška krautuve 
tapo pragaišyta-ur nežinojo kur 
likusioji pinigai pasiliko. $lai 
koletas menesiu atgal, prisiun
tė mannežinau kas • Juozapo 
pSurvimldo šorus su pridėtu 
laiškeliu be parašo su paŠlovi-. 
ni.nnągražios Magdalenos žode
liais ir prideeku; sueskie šituos 
serus, o kas turi mano pinigus, 
tai man .Įsikandęs atn< Š. /

UŽtad . griežtai ( reikalauju 
kad būt sušauktas visų šerinin- 

“kti-s-ttsrritt-kėmas tategulji^-pa-- 
t iš nusprendžia ką jm. tūtu pa
daryt su/m.vo likusiais pini
gais.; ' . ’ ■

’ .. .................................. . • . 4

^Darbininkas0- savo rėmėjams, ir prietdiams, kurie
z

užsirašys/‘Darbininką’ 'visiems metalus prisiąsdanri $ L5į)* a »
iŠ kalno, gulės pasirinkt 1 sau (1ovaną vertes 1 dol, iš sekan

čiu knygą: . • ,
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OĖRA ŽINIA’ STO- 
* R0MS MOTERIMS 
č-enio Įnullnuntls govst^

tųs ${(h ;n?3 mul labui m- 
gųs, tiračiar'•-■■..... '■■ ■ '•-■
tiktai $:m

įNcn o Hygicnlc-‘Fi»hloa Irvtliute 
120 >, 16th St, Nęiy York (Dspt.S.)

tlručiiir pmiiir.vtiitf ir
' ....... Adresuokite: .

r

'»r

UNITED AfflMlINES 
(IIAKRIM.WI.iNE) 

JOlNT SERVICE WJTH
IIAMBUKG AMĘR1G\NLINE 
tRVMPIAtTSlAS KKf.IAS 

LIETUVON 
išplaukia klokvieiuj savulto Iš 
Hor «(> Surik JtUver (jos p; 
gatv<\ Nt.'\v Yorkh mūsų, ntr- 
nu>s kh'sos laivais

“ltEsOLI H\!’ ‘‘llEUANCE,’* 
“Aijurn B ai i,inm 
“lino rsetuANu'’ '

Veža 1. 2 Ir .3 klosos kalinti' 
įlinkus. taipgi šio. lai vnl 
M<nint (‘lai/. (<lfMitinti.
,\n, TlMebifitii ir IVeM pinti in 
3-člos Uosos koliauiiinktįUis. 
Gnnpilurts ir gorus pahirntivL 
nuis. geras valgis Iv lurtraū- 
klnntlx. smagus vaklrivimaK
United AmeYican Eines • 
dri.rus RomMtEim, Ino.

Įtiki Hauavor št„ p<»ston, Mass. 
arba,pas įgaliotus agentus.
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Didžiojo Karo Užrašai .
*•.-*1 ' Tik>ą gavome iŠ Lietįivos nepaprastą kny-
? gą, kurioje užrašyta viskas, kas dėjosi DieMvo- 

ju karo.metu? Čia: Idėkvfetasrraš, kiek Dietūvą-: 
ir jbž valkai iškentė jo nūn rusą,- vokiečiųir kt-

l tą. Ytai nepaprastos verW veikabw. Kiek-'ta^
► . vienas atnąnčiąi.Įsigytta X
?; Knyga yra.didžią-formato* su paveikslais, turi ?y

. f. 
■T ....... .............T

'Klauskite^;®: r ■ - ... " .'*£
“B A R BIK Į N.K A Š” _■" X, 

66W.Broa<lwayį ? Soutli Boston, Mass. ♦♦♦'

■ • «■ -- * ■ . '*

- ■ ■ v .* . *.
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r10 puslapią... j r; v
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JOS KAINA SU RRISIUNTIMU į NAMUS 65 CENTAI
-‘.-y -- ••y~-\  . .-į ■. 1. " -r1«';■. h.»i ;■>_>

.» ■ \«; 

i , •■ ■ .jn-

t

— ■. —*.
‘ HAKTWKD, eOOT. . ’

. Patėmijau Laikraščiuose pra 
ilgimą lliw*ttbnIoDietuvin Ko
operatyviškos Kurpti racijos' šė- 
riuinkmns su parašu Jono 1M- 
riikevičiaus. ■ Prašo, kad at
siimtų pinigus iki 30-tos d. rug
sėjo. Vėliau nubusta išmoka
mi likę pinigai, kurio būsiu pa-, 
siusti Lietuvos iiašl-iieiains.
' Keno ingaliojama.s J. Petruš
kevičius^ taip pareiškė ir kada 
'nudarė tojų nutarimų koopera
tyviška korpoorkei'ja taip dury-; 
ti kaip jis paskelbė,

• . Ki.<4ę.inąii.yra.žinomm _taL po 
pragni š i u ii iio kuopom ty v iš kos 
krautuvės, 192.1 m, birželio mė- 
:ieš, nutarta, visuėfinamo. šusk 
linkime palmosuoti board o! 
r Ii rektorius u Į ju vietą išrink-, 
ti tris v patas ..Į komisiją u'ž.'haig- 
ti'sutvarkyti ir sulinkti.išmėty
tus pinigus ir tada vėl sušauk
ti visus šėiinhikii’s. pasidalyti 
arka su jais padaryti, o dabar 
‘paskelbė, kad pinigai Ims pa- ------------ -- --------- ,
siųsto. lietuves našlaičiams. Aš lis įgaliotinis Amerikoje? 
■ūmi pareiškimui įirn^ingas. •

1) Kad pinigai įiebuyo teisin
gai dalinami- ir nepadah(i;

2) Kad šūrininkai tumu ne- 
užga t k" d intr. Kiltie turėjo 295 
šorus ir su tiek pat halsu, pa-- 
siųsti i tyrus, u jų pinigai ski
riami ten, kur jie“nepritarė ir

'«■

A. L Mašiotas.
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LLOYO
SaVAITJHJTAI IfipL-VUJKIJIAi I

LIETUVĄ
XAr.ru, SMAGIU LATVU 

Tarp Nevz Yorko ir Bremen
DlpZIAUSni VOKIEČIU 

LAIVU.
“ O O L U MB U.S ' ’ 
Taipfii ..pli-nio...- IUeKos kumbtu’fį 
įtrinti.1 Grumi pųtąsy^l,- 3 ktesosj 
piii-ankumiii. Parunkus- ūžUaryfi 
po 2 Iv 41i>vas,'

Laivakorčių .kkiiibk bileiagen- 
To nrbltr-.................... - ■ s
T!>2 WiišWir«ąm st, Boston, Mass. 

; North G-ennam J/kyd

KUN. P. KAŠČIUKO 
ANTRAŠAS.* ■

Nuo šio laiko mano" pastovus 
antrašas bus: 12!) So.'Jardin St, 
Shenandoali,-I’a.

Su tikrai pagarba;
- • Kun; P. Kaščiukas, 

šv. Kaz. .Dr-jos Kaime, Gencra-

ALGIMANTAS, Itoriška-apysnka, 2 ki ųvgi (ap
darytos) .—.A................        ^L00.

DANGAUS- KARALIEN K Legendos apie ■ 
,8vč. Faną. Apdaryta UJO ■

3) - TRYS KELEIVIAI: Krikščionis, Žydas ir
Turkas, apysaka, apdaryta ~..2.........    .75

4) ; MANO PATYRIMAI KARETE. Gražusūų)ta~ 
: ■’ : Tašvnms

■ . ■ ė ,.
; 5) PETRIUKAS. I’asnfaiitč..... .................  .15

G) CIT PAKLAUSYKIT, Gražių daimj knygelė .50
. “) .. LAKišTUTKS ĖII/ES, dviejosė įlalyffp..... ....... .  .50

8) ŽEJIES GEpSJlK, 1 (kilis _£........_________ ___ 1.00,-

9)
J.0) -UBAGŲ AKADEMIJA, 'jnt*ingaa veikalas...

11)

12) KOMEDIJĖLĖS. Parašė Cliii-k]iutėrGudienė .10

13) , KOVA PO■-GIEDRAIČIAIS, Drama................. .35 .

.14) PILOTO DUKTĖ. • Drama ..................     / .35

■15y“8CI«O^VAIR-m\KW>»k^>m^yjr4ię .20
16) DAKGAŲH AUGŠTUMAS ir žemės senumas .25 
37) KELIONĖ APIjIKK PAŠAU! jiCiražipasaka 1.00.

18) ' LIĘTŲTOS ISTORIJA. Paraše lianas....... .40

19) LAISVĖN BEŽENGIANT.' Atsiminimai iš
bimwio visuotino Liet, šeinio,- N<nv Yorke-g.___ 75’

20) ŠILTIEJI IR-ŠALTIEJI KRAŠTAI. Gražūs
skaitvmai.... .......... .......... ........... . ....... i.__.......... .

SI)' . TEISIŲ .VADOVAI IR. PATARĖJAS. Svtta

2)

f

3) Kada sunaikinta knop.eraT

1

<
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T~*——Rengia

A, Ė; R K; MOTERU ‘SĄJUSTC^OS 41-MA KUOPA"

SUBATOJ
SpalioOct. 6,1923 

ta-D 7:30>. M. ’ „ y .; •' ‘ ”

Rietuvių Svetainėje
26 iiINCOLN STREĘI!, < ' . BRIGHTON. MASS.

. - »■ ' ‘ * -T ’ > K

Qerbianioju Visuomenė;—1 * ? .
Ant šią šokiu yra užkviesta viena iš geriausią orkestrą, 

Imfi grieš lietuviškus ir angliškus ‘šokius,Ir užganėdins .vi* 
šus :kaip senu staipirjaųnus. ta'. . — •
:•; Taip pat visi ątsilankfąsieji už Ją pat ąžaąga gaus ska: 
nauš' ‘.‘Chop Suūy,’ ’ kurio-negalės atsivalgytu , ' . ’ ’

Tai-gi BHghtpifo; ir apielinkes/ visūom^ne? malonėkit, at-' 
šliaukyti ko^aitliugiausia ant Žlto linksmo-vakaro, o mes u^ 
tikrinau! kad busit užganėdintį1*4 . r y- _. .

ĮžANGMV^^
. ' ‘ ' A KvieM visus RENGS JOS,

<

i

ŽEMę ’̂.GIESMR, II dalis

>•••«■«.

UBAGŲ GUDRUMĄ#,. 3 akiu komedija.... .
• F4*- *■ •

i (turkl uite-G ud ietie

45

biu žinią rinkines ........... :.........;........... ........ .

KURI U BŪS VIRŠUŠ ? Graži knygdū...........   . 10 '
DAŽINKniKSOCIJALIZ^rA:' švarinos ži-

v z
nios apie .raudonuosius...........

24) ■ ARmiETIKOS TEORIJA

25)

23)
W£W \ -

’ Nelabai senai esame gavę 
Lietuvos* Albumą, kurį gana’ 
daug nupiginome. Duodame
j m<>gą kiekvienam lietuviui J ~(D 
j i isi gvt i. Seniau tasai albu- J07 a 
nias pai'sidąodavo po 5 dol.? 
dabar gi jo kainą tiktai 
,tp3,5(), kas yra nepaprasta 
“bargaim”

Albumas' yra didelio Įpr- 
imito knyga. Turi 495 įiubL, 
.288 pušį? su paveikslais Lie
tuvos veikėją, grūpm, par
tiją grupių, namą ir tt. la
kusi dalis albumo yra užim
ta bi j ogra rijomis • Lietuvos 
vi'ikeją. . x •

Kurie norite tą knygą Įsu 
gyti kreipkitės tuojmm pas 

ik DAKBIKINKAS?
366 Bšvajg S. Bosimu Mass.- 
DRAUGIJOS IR KUOJOS 

TĖMYKIT.

ARITMETIKOJ UŽDAVINIAI. Dalis'I.___

ARITMETIKOS UŽDAVINIAI. Dalis II.... 

DOGMATIKA. Tikybos veikalai______ .._'..

28) NAUJAS BUDAS IŠMOKIM RAŠYTI...

29)

3f>)

A

.50

VARGO ĄIOKVKIAT. Skaitymą knygelė..... 1.00. 
APOLoOEyiKA. Grafa fawn<ams slaity-
inui knygelę ,65
EUCHA-RISTIsKOŠ STACIJOS ............ JO
EVANtjĖLIJOS visą motą nedeldioniams ir .

TpuT'/r'S ArF'NT^o*- vi-vai vzji.rt ...... .........

TvTzA.TTT'V \ S no'^’i-lčo sAV.I4aA‘J. X A A. f/( th~į.V »x 4,

DIDŽIOJO KARO VŽRAŠAI. Neprasta-
T* ’iA \y (Y »x
•L> .l-A * ■**<»•*.•* •**•**'^■••* ••*»«•**** *■*

36) ^KIąAIPkDOS ALBVMAa >Wnys Klab 
pėdos regimą

37) NAUJAS ĮSTATYMAS. : šventais Raštas^.
38) z IlAINOS ŠIT GAIDOMIS? kinkinys gražią

d a i n ą -■o»*«*«*** t •***M».*»*»,**il***-**''*,,*l'k*fc-,**i,'fc*'**W****-'*'*'* M • .(Į*****.
r.VLRI JI AjtT KEIJ v. nialilalliiy-gess Jj kai
nos uito tfjai iki $3.59

■40) .TORTO NORMA, Graži knygelė apie darbi- ' 
nmlčn 'įy^tlvalns i.................. ■

pivAMOS. Trys nepaprastai gražūs tikybinio
J turinio veikalai 65

9QX

‘65

I

■41S
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VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS
' ' . ŽENKLAI. . . . • ;

Ilgų metų praktikos ą^listŠki 
mūsą dnrbį liūdi j a, 
'draugijų. Informacijų :.
Idtet , : . ' ''

M*bartom
10 l»l«iuant J8t^ iatatiM ***•*

R ĮVAIRŪS

•».

5

-v A V”'....Į-V—-uj.rM.v

Kiekvienas naujas ar setms skaitytojasį pilimi mž vu- .
nudus iš kalno užšiąmkeji?s, Turi teisę papiidnKti soti ; 

vieno dolerio tortės iŠ virš pamuietu-knygą, '' '
? PasiskubinkiKv-nes tas pasiūlymas tik.trumpam ta' . 

Uui. ta' ■ '■

'' f >K.

, DARBININKAS
lud(| “\Vęat Broadway, r ■.- •/ SuutU Bustoių Mšąa< .
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J Spalių ė dieną, 192$

BMTftBLLO, MASS. j 

Darbai.
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Darbai pusėtinai eina, neku
rtos dirbtuvės užsidarė ant sa
vaitės dėl Brocktono ferų.

Oras atšalo* anglių jau rei
kėtų, bet dar nekuria gyven
tojai neturi. v Visi tikisi tuoj 
gauti. - - . - _

Parapijos veikimas.

Šv. Roko pampi jos prasidės 
fėrai apie 20 d. spalių Butų 

r , ’. ’V.
'ąnkšČiau prasidėję, bet negali
ma buvo suspęt. Buvo išvažia
vęs gerb. klebonas knn. Jonas 
Bvagfždys į Cliicago, III. Mon- 
tello apleido 24 d. rugsėjo. Ti
kimės .grįžtant apie 4 d. spalio. 
Jam nesant, pamaldas laiko 
gerb. kun. -Tamoliūnas, atvy- 
kęsJš Bostono.

' Blaivininku veikimas.

Blaivininkų kuopa Montelloj 
yra .stipri. Ištikrujij sakant, 
tai visoj Naujojoj Anglijoj yra 
didžiausia kuopa. Susirinki
mai laikomi kas pirmą pelny
čių. Šioji kuopa turi darbštų' 
piimininką . B. Virmauską. 
Kuopa Pilnųjų v Blaivi&inkų 
rengia vakarą, kuris įvyks ne- 
dėlio j prieš adventus. . Komisi- 

‘jon vakaroųsurengimo įeina V. 
Kodyčia ir P.‘ Trainavičiene. 
Tikimės gerų pasekmių. ' Tas 
vakaras atneš kam nors naudą.

■ / L. D. S, veikimas.

2 kuopa kruta, veikia. Buvo 
bislti sustojus, mat veikėjas J. 
Jeskeliavičius ranką buvo susi
žeidęs./ Bet tuoj pradės veikt 
dėl katalikiškos spaudos^ Šioji 
kuopsTauga, kas mėnesį gauna: 

-po 5 narius mažiausia. Galima 
Rpasakyt, į šią kuopą priguli vi
si Montollos inteligentai ir biz
nieriai. Vienas'kuris yra šios, 
kuopos didžiausis prietelis tai! 
Mikolas Abračmskas, kuris ne/ 
tik šią kuopą remia, bet remia 
ir visą darbininkišką organiza
ciją. Ir daugiau tokių prisira
šė prie šios kuopoj. H. Staru 
pas yra parapijos judomųjų 
^veikslų rodytojas. Taip-pat ■ 
pasidarbavo 30 d. rugsėjo ir dėl 
L. D. S. Rodė judomus pa
veikslus ir paaukavo $7.00 su. 
viris dėl L. D. S. kuopos: Kuo
pa taria /nuoširdų ačiū., Šioji 
kuopa turi ir daugiau tokių re-: 
niėjų. - .

Turi kuopa taipogi veikėja, 
kuri niekuomet nenuilsta vei
kus dėl- katalikiškų reikalų. 
Taipogi ir delei tėvynes kaip 
darbu teip ir aukomis, tai yra 
gerb. Ona J. Kašėtaitė. Ji vi
suomet patarnauja ir dėl L. D. 
S. ir remia organą.

Kuopa visuomet savo vęilte- 
. jam ir rėmėjam taria nuoširdų 

ačiū. . . .

12 Pėreival St., Maynard, Mass. 
Antanas Giedraitis ir Vladislovas 
Giedraitis, iš Kurklių, kaimo,' Va
balninku vai.,, Panevėžio apskr., 
pas Juozą Giedraitį, 6 City Point 
Court, So. Boston, Mass. į 
.Katrina Bąbinaite, iš Kalvari

jos.. miesto, MariampoĮesA apsk. 
pas Antaną Kireliapską, 24 Wa- 
verly St.^AVorcester, Mass.

Domininkas Širka ir Ona Pirkai
te, iš Paginą-kaimo, Pagirių vai., 
Ukmergės apsk., pas Domininką 
Siriją, 1462 Monroe St., Št, Louis, 
Mo, '

4 

Ona^Rudzinskienė ir vaikai; 
Vaclovą^ Petras, Kasimiem, Sta
nislovas ir Adolfina, ,iš Bunokiš- 
kių kaimo, Kuršėnų vai., Šiaulių 
apskričio, pas Juozapą Rųdzinską, 

ąais ir vyčiams už' 286 FotttfiiSt., Se.ĮBoston, Mass.

bikų ir dailę, tad1 ir apsirinko 
sau dailininko profesijų. Lai 
Dievas jam padeda dasiekti jo 
užsibriežto tikslo.

Rugsėjo 23 d.Įvyko L.'Vyčių 
7-tos kuopos vakarienė, Vyčių 

r' *«-

name, naujų narių pagerbimui. 
Dalyvavo virš šimto asmenų 
parinktų geriausio jaunimo, ka
talikų inteligentų ir taip, sau 
veikėjų> tarp kurių buvo' ir du 
svetimtaučiu: ex-majoras M. 
Scully ir Rev. J. Būties, kurie- 
du yra priimti Į L. Vyčių 7-tos 
kuopos garbės narius.

Per vakarienę buvo daug 
gražių išreikšta minčių įvairių 
kalbėtojų. Vakaro vedėjas R. 
Šiobrinskas visų pirmiausiai 
pasveikino visus susirinkusius 
ir trumpai .paaiškino tikslų to 
Vakaro, toliaus pakvietė kalbė
ti vietos klebonų kun. J. J. Va- 
Iantiejų, kuris trumpoj, bet 
jausmingoj kalboj sveikino vi- maSj mi^ausi jam būsią ve
stis ir dėkojo jaiinimui kurs kaitės. Jei kun. Dr. J. Navic- 
praeityjezpasidarbavo dėl baž- fras apleistų musų kolonijų, tai 
nyčios ir visos parapijos ir mel- / 
de toliaus . nepamiršti Dievo, 
tautos ir bažnyčios. Po tam 
.'kalbėjo «ex-majoras M. Sculiy- 
ir kun. J. Būties, kuriuodu ga
na imikiai išreiškė savo gra
sias mintis kas link lietuvių ir 
vyčių jaunimo... Ypatingai M. 
ScuUy ilgai kalbėjo ir nupiešė 
savo kalboj VJaterburio lietu-, 
vių pirniyneigUj jų kilimų ir ra
gino jaunimų žengti progreso 
keliu. Toliaus kalbėjo kun.

/Vaškelis, Jonas Jonušąitis, 
kuopos pirm. J. Mažeika, advo
katas Jancliūnas i. r J. Marčių-.-

• kailis, visi graliai pakalbėjo. ’ 
Pagalinus kalbėjo L. Vyčių 

, organizacijos garbės*narys tė
vas Jonas Dr. Navickas. Jis 
būdamas kaipo iniciatorius to pat aplanko ūkiuis nemokamai. Hastings St., Cambridge, Mass.

. Iiietuviiy Prekybos Bendrovės 
pasidarbavinnuiš Lietuvoj atvyko 
šios ypatos. ,

Antanas Sabinas, Mokytos gat., 
No. 85,‘ Kalvarijos miest., Mari
jampolės apskų. pas Antaną’Kire- 
nauską, 24 WaverlySt, Worcea- 
>ter, Mass., *

Brone Broteniutė, iš Skamarių 
kaimo, Vabalninku vai., Biržų-Pal 
svalio' apsk. pas Povilą Gailiūną, 
33 Perry St., Stoughton, Masių

Veronika Kijliešiutč, iš Kukiš- 
kių kaimo, Jezno vai., Alytaus ap
skričio,' pas Aleksandrą Kuliešių, 

. . r ■ .
•
gražaus yakarėlio dėkojo vi
siems svečiam:
atsilankymų ir linkėjo vyčių 
7-tai kuopai kilti ir augti visais 
atžvilgiais? Toliaus sakė, kad 
ir kitur būsiąs, bet į AVaterbu- 
ry vis atvažiuosiąs ir brangiau- 
sia užeiga būsianti vyčių na-

- *

L"DS. Kep. b. S.

• /WATĖRBURX, CONN.

. "Rugsėjo 19 d. Juozas Tarno-, 
šailis apleido • mūsų kolonijų. 
Išvažiavo į. Coįumbijos univer- 

■ sitetą N. '.Y; siekti mokslo clai- 
Jės srityje. ? , z

Juozas Tamošaitis nemažai 
yra pasKlaibavęs mūsų koloni
joj atostogų metu. Išvažiuoda
mas šv. Juozapo pampi vąrgo-

• nininkas, Vismnnas, į Ijietuvų, 
paliko vįšąi'‘iširusį chorą. Jis 
užėmė vargonininko vielų,, su
tvarko chorų ir sėkmingai pil
ele savo pareigas per visų vasa* 
tu, Taipgi jiš nupatiiiršo ir jau
nimo —. Vyčių organizacijos* irf

* visur prisidėjo; kudme darbo,. 
tai rimtais,, naudingais patari
amais. -Nors Juozas yra augęs

• . • 4 ■ -e

šioj šaly, bet myli savo tėvynę 
ir jos kalbų. Myli dainas, uiti-

f

v .-
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Jadvyga Luckauskaitė, pas Ka
zimierą Sederavičių, 143 Bolton 
St, So. Boston, Mass..

Stanislovas Pašešiunas, iš Jayai- 
šiškių. kaimo, Plungės-vai,, Tel
šiųapskričio, pas Juozą Pašešiū- 
ną, R. #, D; No. 1, Corning, Ohio. 
- Vincas Vėsą Alovės miestelio,

Barbora GĮeneitienS su vaikais: 
Julijonas ir Feliksas, Vytauto gat
vė, Nr. 12, Maeikai, pas Julijoną 
Geneitį, 553 Main St,’Cambridgė, 

: *John J. Roman su žmona Mari
jona, iš Kauno jf’Bostoną.

Morta Bartkevičienė,- Molinių 
kaimo, Subačiaus vąl., Panevėžio 
apskr. pas Juozapą Bartkevičių, 
32 Lancsdoivue St,, Montello,

Natalija Urbelaitė ir Proxeda 
Šimkaite, iš Jucių kaimo, Ūaigu- 
■Vos vai., Šiaulių ap/k., pas Jobu 
Gaidys, 94 G-th. St., So,. Boston, 
Mass.

Balčiūnienė Marijona ir duktė 
Onytė iš Aleksoto, Kauno, pas Si
moną Balčiūną, 290 E St., So. Bos-, 
ton, Mass,

Antanas Baltulis.
Gerčienė Ona ir vaikai! Bhjnė 

Stanley, Jadvyga, Frank.
Genefa Vaitkevičienė į VVorees- 

ter, Mass.

.Marė Zmuidzinavičiene su dūk-
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Pradžią' 7:00 vai. vakaro.
>

rele. Giedre pas Antaną Zmuidzi- į 
navičių, Ąmsterdam, N. Y.

Dzedulionyte Marcelė, iš Papar- 
Alytaus'apskričio pas Antaniną ‘cn^^aimo’ .af'
Vėsą, 71 Bolton St., So. Boston, 
Mašs.

Katrina Bokšanskienė, Ona Bok- 
šantifaitė ir Mačieslovas Bokšans- 
kas, Būkles ’ dvaro, Jonavos vai., 
Kauno apskričio pas Boleslavą 
BokŠanską, 150 Essex St., Marlbo- 
ro, Mass. ‘ ’

. Anelia Prunsikenė, Kuklių kai
mo, Kaltinėnų vai., Švenčionių 
apsk., paą Ignacą.Prunšką, 9 E. 
School St.,. Nashua, N. H;

Morta Wunderytę, Sekaičin kak 
mo, Žilienės vai., Baseinų apsk., 
pas Julę AVunderytę, 521 E. Se: 
eond -St., So, Boston, Mass.

Liudvika Jeskevicienė, ir Elena 
jeskevičiut^, iš Uoginių kaimo, 
Vabalninku pašto, Pasvalio aptek., 
pas Petrą Bilotą, 20 Sanger St., 
Sa. Boston,. Mass. -

Valerija Gargasaitė, Palaižupės 
kaimo| Laižuvos vai,, Mažeikių 
apskr., pas Benny Venckų, 47

skričio', pas Anthony Gumbreniek, 
18| Seripture St., Nash.ua, N. H. 

Agota Sląveikienė ii; vaikučiai; 
Jonas, Stanislovas, Aleksandras ir 
Pranas, pas Praną Slaveikį, 25TE. 
Main St, Ąmsterdam, N. Y.

Barbora Pečiulienė, iš Vantainių 
kaimo, Radviliškio vai., Šiaulių 
apsk., pas-Justiną Pečiulį, 912 W.- 
37th St., Chicągo, III? .K

Doimcele Daknienė, iš Sukočių 
kaimo, Tryškių vai., pas Adam 
Dalinis, 5927 So. La Šalie St., Chi- 
eagą JlL \ z ? .

: ’ Domicėlė Daudoravičiutė, iš 
Balnų kaimo, Eržvilkio vai., Tau
ragės apsk., pas .Agotą Daudoro- 
wįeh, Box 123, Atco, N. J. - 

Katrina Kaminskaite,, iš Gailai- 
mio kaimo, 'Stakliškės/valsčiaus, 
Alytaus apskr., pas gimines į Sims- 
bųry, Conn.'

Teofilė Kancevičiene ir vaiku
čiai : Emilija ir Elena iš Pasarnin- 
kų kaimo, Seirijų vai., Alytaus ąp-
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daug nustotume, ypatingai vy
čių kuopa, nes jis, kaip,tėvas 
savo sūnų, ją saugoja ir myli.

Tų vakarą prisirašė , ir pri
ėmė prisiegą z25 nauji nariai, 
kurių vardai bus pagarsinti vė
liaus organe — ‘ ‘ Vytyje.”

• Vakaras užsibaigė linksmais 
jaunimo-šokiais’ ir žaidimais) * ' r 
vienuoliktoj vai. nakties. Rėp.

. ■ ■» '

BITININKYSTĖS INSTRUK
TORIUS.

Žemės Ūkio Departamentas 
prūneša, kad Kėdainių apskri
tyje gyvena Ž. U. ir, V. T. M-jos 
bitininkystės instruktorius p. 
Stf Lieila, kuris duoda įvairiau
siais bitininkystės Idaušiniais 
nurodymų ir patartinų, o taip
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SAVAME NAME Į
26 Lincoln St., Brighton, Mass. T

Prasidės 3-čią.vai, po putu * \.•'*■ ♦

; ■ ■■ „• . ./• . ■' . ■ jg-

Tą dieną bus sulošta yiėnąs iš piukiąiisių veikalų (teatrų) WQUDRI Taip-
"pąt Bus dainininkų vietinių ir iš kitų kdonijų. Apart .to bus jiioMugų monologų ir kitų panidv-* 
ginimų? žodžiu sakant, programų,bus viena iš puikiausių., ‘; x '■ ■■. //

l\iip-gi gaspaditiės rengia skaniausią vakarienę, kuri susidės iš : dešrų, Hopūštij ir visokių . <|* 
įvairių -skanumynų* vakarienes prasidės Unksmiausi šokiau vadovaujant Longino •BJJINib.- V 
orkestrai.- j ’... ??'■ ' ■ 1 ; /’ \ ri ■ -ųt

* J' ’’ Taigi, gerbiamieji* nepraleiskite, šios^ progos Ąvisi atsilankykit ant šioTinksinaus baliaus. X -
r. 4.1-ij II r ■f i     y,f m. i.<; u > j rut.i T , i ■'(   - k

. ĮŽANGA PRIEINAMA.
. J ; KSeiSaRENCHMAL t

- I
—t

t

rjaazią. guu vai. vaKare, ■ . •
------- .•—:--------—— ■ ■   • .— ----------------------- :---------- ----------e—;  --------------------------- - ------— -----------k ‘

r . -

; , šis koncertas yra rengiamas jau nuo-seno ir togi.dėl kiek- \ 
vieno lietuvio kataliko7 būtų-priedermė atsilankyti. Vietos ‘ 
clįoras po vadovyste varg. šereikoš su pagelba So. Bostono 
vargon, Karbausko ir solistų, deda pastangų, kad tasai kon- 
■certas kuogeriausia nusisektų. Apart °dainų bus teip-gi'dekle- 
macijų, kalbų? Bus svečių ir iš kitų kolonijų.. Tai-gi nuo- • 
širdžiaį esate visi kviečiami kcoskaitlmgiausią- tau koncer
tai! ateiti/* *. *

. ' .; •: • ?-. . ' ' • •
s._ ■ ■ ■ . '

ĮŽANGA: suaugusiems 2$ centai, vaikams10 centų. . , 
' - ' . . *»- . ■■

»

Širdingai visus kviečia
* ’ /gENGMO-KOMITETAS.

skričo, pūs Praną Kaneevįčių, 143 j Šventiškas Antanas,, iš J&rišiū- . 
Empire'St., AVilkes-Barrc, Pa. jnų kaimo, Rudaminos vai., Seinų
■. Denienė Agota ir vaikai; .Mari-apskričio, pas A. Sanduk, 12 New- 
jOna, Juozas,. Agota, pas John Bi- mairiSt, So; Boston, Mass..

Jcnčaitg Marijona, iš Papločių 
kablio, Krežių vąk, Raseinių aps
kričio, pas Meeislov Shimansky, l l'k . -a JT _1 T-K i TT1

‘I

I »
;lcwskį, 188 Main St., Glcii Lyo.e/
Pa. ..

William Dzikas, iš Pacžeriipval;,
Saldų apsk., p.as Joseph Areznoris, !Box 830, Melrose Bark, III.
36 Gleudalė St, Hartford, Conn.P^narytė Zofija, šUekaitė Miką- 
Jonas Brundza, pas Kun. Dr. Ar. Rna, Oicilaitienė Monika, Stepo, 

naitė Ona ir šūnusAntanas, Kai- 
raite Ona,, - *

Taipgi gavpmo iš savo skyriaus 
Kauno praneŠiniąą jog jau gavo 
vizas ir trumpu laiku išvažiuos • 
šios ypatos:

^Gailiušienė Rozalija ir vaiku
čiai Bronislavas ir Domicėlė. '

r »
Rupšaitė Ona 
Jasinskaitė Marė 
Paulauskaitė Oną 
Pi vorąitė Agota 
Tapaariiskienė -- (
Vizgirdiejifi Salomėja - 1
Ze vjenė * Marcijona 
Grabovskaite Elena 
Minėtoms ypatoms dokumentus ’

Bartušką, Mt. Carinei, Pa.

Karolina Šajefkienė su dukrele 
Stasyte iš- JiižintiiAiinesto,. Rokiš
kio apsk., pas Adomą šajefką, 116 
Silvcr St., So.- Boston, Mass.- 
’ Pranė Mikutaitytė, iš.Gorčių 
kaimo, Jurbarko vai., Raseinių 
apskričio, pas. Jeronimą Mikutai- 
tį, 208 Arthu’r "St;, Zanesville, (Ą

Kazimiera Pranckienė su dukre
le Julijona' iš Žeimūvinų dvaro, 
Telšių apskričio: pas ■ Anthony 
Pranokus, 604 ZioU St., Hartford? 
Conn.

Ona Silkienė ir duktė Ona, Pa-
• ’* * X •

karniškiiį kaimo, Gruzdžių pašto, 
Šiaulių apskrieto, pas AIex šliką., 
80 Old ILūbor • St., So. Boston, parūpino ir kelionėn prirengė Lie- 
Mass.

Gauta žinia jog įvairiais laivais Emin-račijos skyrius, Kaune.;? 
atvyksta dar nios ypatos:

RDre’Lišauckiene, Minčiuko kai
mo, Musninkų pašto, Ukmergės 
apsk., pas šimą-Lišaucką, 214 Bel- 
mont St', Škenandoah, Pa. 
•: Skendeliai^Francis ir* Viktoras, 

Garapiiuškiiį kaimo, Varėnos, val
sčiaus, Alytaus apskričio, pas Mgr- 
tin Skendelį, 13 Higliland Terraee, 
Ncivton Upper Pails, Mass. . v

1

*
4

V
«

r

- - t

jtuvią Prekybos Bendrovė iu jos

• Giminių atsiėmime ir keliones.
Lietuvon reikalais, geriausią?: 
žiningiausią patarnavimą gausiai’ 
tik Lietuvių Prekybos Bendroy^^ 
jo; Todėl visais reikalais lcrwH^ 
tęs pafc: ' ’ .

LITHUANIAN S^LES^S 
ČORPORATION, ?, *X 

114 Broadtvay, So, Boston,' MSfS3,5r 
‘ ■ *

*ELI i
. . — - ’• ... . <

<» l.

I \

«
4**-

Rengia N. P. P. M. Draugija i

SUBATOJE ?
Spalio-Oct. 6,19231 

MALTA HALL Į
lO’jROSPEOT STfiEjST,/ .CAMBRiDSE, MA88. 3L

. ■; •: ■ .?■ 2,.
: v ;. ■ PracBiia-7:30 vaL. vakare. T:

ĮRANGA: VYRUI« CEETAIj MdlEREI 35 CENTAI. ?
1 .Visas širdingai kvieJiauie.: ’

U RENGIMO KOMISIJA.' ’

Nash.ua


PRAMOGA VISIEMS.

Nedalioj spalio 7 d. pobažny- 
tineje saloje 5-toje gatvėje 4“ 
vyks pramoga rengiama L, B. 
S. 1-mosios kuopos. Bus j ado
mi paveikslai, Ouli Čaplin ir ki
tokiu indomiu -pamarginimą.

Paveikslai bus indomus ir vi
sas programas smagus jau
niems ir seniems,. ’

Kyiečia. visus

■ i -----------------

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Draugystes IX L. K. Keistu- 
eįp atgibus beątaininis susirįu- 
kimąunedūH^j^ d. sjjalio, 1923 
po No. 694 Washington St., 
Boston, Mass. 6-tą valandą va- 
k-are. Ant šito susirinkimo 
kiekvienas narys privalo atei
ti, nes bus daug svarbiu reika
lą, kuriuos i-eikes apsvarstyti; 
Taipogi tą dieną visi nauji na
riai 'bus priimami tiktai už pu
sę Įstojimo, to'del visi naudo
kitės proga ir rašykites ko- 
skaitlingi-ausia.

—=
Padeki i amavo’ Jurgis Bd- 

binskas.
Paskambino ant piano P, Va- 

lentukė. .
Pašoko A. Aleksiutę ir JT, O- 

bukeviciiltė, 
Kiburiutei.

Ant piano
Bėleckiutė, 
broliukui ant smuikes?

Čigonią šokį atliko X Malkch 
te, A, Januškevielutė, F. Gren- 
deliutė/-A, Pętu-Iiutėy K. Skale- 
kiutė ir O. Žuloniute. .

Programas rBuhaigė sudai
nuojant Lietuvos hinmu .

..Buvo išreikšta širdinga pa- 
dčkavonč p-lei A. Kiburmtei 
už jos pasidarbavimą.

Per koiektą aukavo kun. Ur- 
bonavyčius- $2.00, poni Stepo
navičienė, $1.00, J. Petrauskas 
$1.00, P. Kyburis $1.00, pi Be- 
leckis $1.00. Išviso $12.95.

Katriutė.

akompaniuojant

paskambino V. 
akompaniuojant

_____________ . yg

PRANEŠIMAS L. VYČIŲ N. 
ANGLIJOS APSKRIČIO 

KUOPOMS.

D A R B IV INK A S

*

■ Komitetas

' ’ VAKARĖLIS.

ĮDOMI PRAMOGA.

Brig-htono Moterą Sąjįuigos 
41 kuopa rengia subatoj' sausio 
6 d., pramogą su chopsuey. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įvyks 
kooperacijos salėj. . Bus ir šo
kiai. » •

»■ -

Brangūs broliai ir sesutėj 
artinasi nmsu pusmetinis suva
žiavimas, tad šiuomi raginam 
visas- kuopas ir narius išanksto 
ruoštis ir ša ukt i kuopi i suslrln-“ 
kimus, ir gaminki! gerą įneši
mu beįsumanymą, nes visi ge
rai žinot broliai Ir sesutės, kad 
po suvažiavimą kuopos ir na
riai pradeda? gyviau- veikti ir 
atsiranda daugiau veiklumo ir 
daugiau vienybės, 6 kur vieny- 
bū ten ir galybė.

Suvažiavimas įvyks lapkri
čio 18 d., 1923, Kasima, N.. H., 
119-Temple SL, Lietuviu S v. 
Kazimiero parapijos bažnyti
nėj svetainėj. Sesijos prasidės 
1-raą val/po pietų. L. V\;čią 
N. A. apskritis kviečią visas 
kuopas daly vauti ir .shisti ko- 
daugiausia delegatą, nes turim 
daug svarbią dalyką, aptarti, o 
ypač kas-link apskričio niarš- 
ruto: su prakalboms. Taip-gi 
raginam kuopas kurios dar. ne
atsilygino apskričiui į iždą po 
5c. nuo nario, tai malonėkit'at-, 
silyginti.

.Pirm. V. T. Suviekas, 
Rast. O. Sideravičiutė

SVEIKATOS PARODA.
-----

M(‘<‘hnni<'s salėj spalio 6 d. 
atshlai'3\s Sveikatos paroda. 
■Rengiama su miesto valdžios 
parama ir būsianti kibai indo- 
nit Suaugę ir vaikai dykai 
bus išėkzmtiiimojaflii sveikatos

- — - - - ■ - 

žvilgsniu, .
* -- _

BENDRAS APyAIKSAIO-
JIMAS.

. *

5šm

9

*?

Kolumbo dienoje, spalio *12 
d., ,an,t Boston Coinmon bus 
didelės iškilmės, kuriūs bend
rai rengia Kolumbo VyZhti ir 
masonai.

Rugpitieio 30 dieną buvo su
rengtas vakarėlis dėl naudos 
Lietuvos našlaičiii Lietuvoje; 
Vakaras buvo surengtas Mari
jos Vaikfeliiy draugijos, po va
dovyste p-Iės AAlenos Kiburiu- 
tės; Programo vedėjas buvo 
pona^ V. Savickas^ Kalbėjo 
.gerb. kun. Urbonavičius, kuris 
trumpai užgvrė darbą p-lės 
Vosgirdaites, kuri prižiūri 
mergaičią prieglaudą ir prašė 
visuomenės kad visuomet au
kuotą ir remtą našlaičią prieg
laudą.

.Toliau programas sekė:
Ant piano paskambino duetą 

J. Savilioniute ir M. LukoševL 
čiutė.

. Šoko p-lė’ Saulėniute akom- 
paniiiojant M. TMnaviėiutei.

P-lė Treinavičiutū paskambu 
po. sq! o ant piano; •_ ' '

Broliukas ir sesutė Beleckai 
palinksmino ant piano ir smui
kus, kas labai publiką užganė
dino. ■ ' 7 ■
\ P-lė D. Kiburiulė dainavo 
akompaniuojant. sesutei ’ Ale
nai Kiliuriutei ant piano.

Padekliamavo. Joana Bobins- 
kiutė.

Komediją “Mat Ko Reiks,” 
buvo sulošta p-lią J, Savilio- 
niutės, M, .LukSševieiutes ir 
L. Antanavičiūtės. . Veikalas 
buvo trumpas ir juokingas ir 
publikai patiko. ■ ;

Kalbėjo Moksleivią €‘entro 
pirm. I. Burkus iš AVorces- 
ter’io, kuris dabar lanko Bos
tono Universitą. Jis kalbėjo 
trumpai, apie vakarines nio-’ 
kyklas ir pranešė kad yra ren
giamas lieiit viskas ir angliškas 
kursas ant Septintos gatvės.

Toliau sekė piano solo V. Be- 
leėkiiitč’s. t

’ Šoko AL Kiburįutė ir A. Va- 
iontukė akompąniupjąnt A. Ki- 
bąriuteL. Ant biaąo paskambi
no M Tretriiiviriutė, akoihpa- 
ninojank broliukui X Treinavi- 
'čini ant1 smuikus.- ' 7 . - ■:

bus rodomi

i

POBAZNYTINEJE SALEJE
5-toje gatvėje

PRADŽIA .7:30 VAI.. VAKARE. '
t

J

šią pramogą rengia L.'.D. S. l-moįi kuopa. Pelno dalis eis 
parapijos naudai, o kita dalis kuopai. Judomi paveikslai bus 
visai nauji,. indomūs, juokingi. Visi ateikite, ir atsiveskite sa- 
vo draugus ir drauges. Bus ir Gali čaplin. Juoku-bus įvalias. 
Be judonmją paveikslij bus ir kitokiu įvairumą.

ĮŽAWA 25 CENTAI, VAIKAMS, 10 CENTTJ.

’ . Visus kviečia RENGĖJAI.

Net ir kūdikiai
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša* 
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus . _. -

• I

** vi

tą pleiskaną jnHmųjį priešą—-ir jusą 
galvos oda bus .taip tyru, kaip kūdikio 
ir Įitcfflps pagelbės jutus visuamgt j;t 
tokia užlaikyti Hvari pilvod oda .nelaiko plaukus puikiai: 
plvirkiUUH inejnuii'LULnarLiną jūnu '
Sušfyii lvlhį (t-ii lelv. je ria.ulūt u.‘ m bu,
į.itvfo /.••iAUlL.i»lieti i i l.vb-1 • . ’ ' . a

.7 rAL’.-RlClOTR^ČC);'’-
'tuMbl 4Ni . -7.7 Brackft’h; N. V,

I’.-—

i.-,'

I

Teiephone Šou tu Boston 3520 . 
Namų Tetomis- ^Aaptrųvalt 0*470

ADVOKATAS
A. 0.ŠALNA(SHALNA)

LIETtmS A ATAS 
BaigėsduUniversitetu 

OornąU Ųąivbraify su Ą., „B. 
& Washinįfton.Iiuiv* su LL.B, 

<4pABBimNK0,r NAME 
-866 W. Broadway, So. Boston.

.(antros lubos)

i

■ j-

■

? • *

tąyį‘ 4nugiatt.jHvnr 
blausios kuro dalies.-

Wev^«cw<DCčm« turi mažiau pelenu, , uorei- 
kiif valymo.
ilejaū laiko

^brDESRI-^DIDELI;'

Mi DEVONSKĮRE' b< 
'Main 8532 —TELEFONAI

v

Subata, Spalią 6 dieną, 1923
I1111 Nll^M jų ■_■■■■■*■

GERBIAMIEMS. . . . . . . .
' KLEBONAMS

Turime “Uždūšinei Dienai” 
kopertėliu su lakštukais. Ku
rie norėtumėte, tai malonėkite 
pasiskubinti su užsakymais.

^ARB^NINKAŠ7.,
366 W. Broadway,

South. Boston, Mass.

Lietuvis < |
I 0PT0MĘTR1STAS ' |

§I^egaiiinhalo.Įii likis in-Mįfi-lu nkl- jg 
Sultis, k.’Avjis alds atltle-ilrttt Ir nm-c| 
^blljoptefeise (aklose) utyse stigtų--® 
RAz.imi šviesų tinkamu laiku, j$
| J, L7 Pašakarnis JO. Dr | 

^447 Br<ntdway, So. Boston, Mass. *

: Gahšiuose, SaMo vaiši*;, kle
bonas lankė, koplyčią. Pradžioj, 
rodos, buvo grąžtą blaivu. Bet 
paskui atsirado tokią, kurie 
verčiau už buteliuko lenkiškos 
‘ JrtMog’lovkos” sedėjū, negu 
bažnytėlėje meldės.

REIKALINGAS ZOKRI^TI-
JONAS t

Ntm 1-os d, lapkričio šių 1923 nl. 
j’ėlfartlngas zQki‘istl.biuis-janitoi’lus 
prte šve. Paneles Apreiškimo bažny-

• ylos, Brooklyn, N. Y. y Darbai: vaie. 
r ptis tint pamaldų paskambinti, baž-

. nyčht, ■ mokykla ir šalygutves šva- 
. *rtoi užlaikyti ir pėčhm (ImiImlus) 

kūrentu Nevedusim yra kambarys 
mokykloje. Kreipkite^,šiuo antra
šu:

* RE V. N. J. PETKUS,
259 Nortli Elftli $t<, Brookiyn, N. Y.

>IM Jfc jį O W

i Mzas a. švagžoysj 
j REAL ESTATE

4
i kiniui ir pdrdavimtii ir atlieku- vl- 
» šus notary publlc darinis. _ ' 
I kalate kreipkitės šiuo adresu:

r

f

DR. A, J. GOBMAN
(GUMAUSKAS)

D A N T I S TA S

Tel. Brockton 5112-W.

(Kampas Broad Street) 
705 Main St., Montello, Mass.

I

T

GEORGE H. SHIELŪS
ADVOKATAS 

811-812 01(1 South Buildlug
294 WasMngton Štępėt 

BOSTON. MASS.
Valandas: 9 A.M, Iki 5:EQ P, M. 

Gyvenimo vieta .
10 Wimt»w Stbeet, Kast Boston 

Tel. Eoat Boston 152—J.
Tel. Maln 2488

• t I
. Ba Boston 270 i i

J. SAG DONELL, M. D.

mtikalbStl ir fattivMkL , j 

O»iso Vatahdob: ,
Ryttlt Iki 0 vaL Po pietų n«Q I-HL' 

Vakarai! nuo 6 Iki 9. ]
HM Broa4w*y, So. Borto*. ]

Į pyygpRpCpcptytįptygįnjfrytytijJT’A.11 ̂ rųūVjJrP > p

NAMAS- IR INVESTMENTAS
18 kamhui’ftj namas, su didele lęratitti- 
ve ir’, daržu. Vlsį iatuisyimil. Didėti 
plaazi. Gminoma IŽO dol. mėn. randu. 
Kaitai’ $11,000. Atsišaukite: G,d Lawh 
Kt., Ildsbtiry* Alass. (G)

PARSIDUODA LABAI ' 
PIGIAI

3-jii- šeimyną, 18 kambariu na
mas su visais-naujos mados intai- 
-sais, “sfeam”-šiluma, geroj apie- 
linkėję arti Upham’s C-orncr, Dor- 
cliostėry, .rendoš neša- $1104 j me
tus ; preke“ tik $11,500; $3000 Įneš
ti, . • .- .

6-įiĮ šeimyną, 34 kambariu na
mas, geriausioj vietoj , Dorehesr 
tery; preke .$15,300; $5000 įnešti.

. Labai puiki farma apie 85 akrą 
de-rlingiausios žemės šitoj valsti
joj, su - gražiais' gy'Vttliaiš, Jtnašino-' 
ml4 ir . visokiais impleme-ntais yei-j*4.- 
kalingais dėl fanuos;- prie gero Į 
kelio, ir didėlio miestuko ir tik 20 Į 
mylią nuo Bostonoprekė $10,000 
Lengvos išlygos?

Apart viršui in^tu, mes' 
daug- geru pirkiniu: namą, fannn putaismn, mva 
ir biznią. Jeigu -manot' pirktiduj.,' 
atsišaukite pirmiausia Į

IVAŠKEVIČIAUS. OFISUS
361 Broadway, So. Boston, Mass 

Tel. So. BHston 0605.
110 Tremont St.? Room 508, Boston

Tel. Malu 6467..

■ HiOMijii i WMįĮinjiW JllillIlBil'i MlfffllMi

KALINAUSKAS
. ADVOKATAS 

414 Broadway, So. Boston.
• Tel. S. B. 0441. 

Antros Itt&o#—Virinį L.
GYVENIMO VIETA; '

27&LowMr. Yve., NEWTONyir.tE, masjs.
Tel, W. Nercton 1463—W.

■Į»M
. KUUdMSra-ii 

(KASPARAVIČIUS) . Į j 
Laikinai perkSlG ofl«ų po 1M () 

425 Rkway, So. Bostoh. SU»fc Į Į 
Ofiso Valandoti J .

Nuo 10 Iki 12:80 ryte ir nuo i:®) i 
iki 0 ir nuo 8:80 Iki 9 r, taki s Į 

Ofi/iaM uždarytai rabato* vakarai* į , 
Ir nedaliomis. i t

I

NOTARY PURLIO <’ JUSTiCE j 
. (>F UTIE PEAC’E ’ . i

Padarau visokius dokumentus pir-
I- 

Į šus notary publiy darinis. $u rel-

I JUOZAPAVA. sVAGŽDYS
j .401 Fourtli St., So. Boston, Mass.

t

MATULAITIS IR 
NESIACKAS 

; lietuviai 
Siuvėjai 

jSinvain gorhm-
• • jsiai ir niĮUjiuv 
'stos mados vy-

Apart viršmin^fn, mos turini i rams drapanas,

lom . m nuda
žomi. Kas no
rite turėti ge
ras Ir naujau
sios raidos dra
panas, ateikite , 
pils mus po nu-

- merių
247 D ST., SO. BOSTON, MASS.

Didžiausias
> s

X

IK

■i

VIENINTfiLIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS
visokią žolių, Šakną, žiedu.ir tt.

Geriausios Palangos Trejankbs, stam
bi, 60e. už pakelį drba 6 už $3.30.

Puplaiškių■‘pakelis 35c. arba G-už $1.75. 
Trnlcžollij 30c. pakutis arba 6 už $1.40

' žolės sutaisytos* nuo nervų, iS,gnsties/ 
nnomarlo,. galvos svaigimo . Ir ausyse 
ūžimo. Tai—yra ^vienos J&. geriausių 
medicinų nuo vi$<ildų nervų suirimo, 
su IfetuviSku nurodymu kaip vartoti;, 
pakelis 85c.‘, G už $4.50.

Knyga “Daktaras Namuose” aprašo 
visokias žoles ir,su daugeliu naųdln 
gų receptų .— $1.00.

Mostts gydanti visokius niežulius ir 
odos Išbėrimus, dėžutę $2.50.

Drtikuotl laiškai tevynSn rašyti, tu 
'žinąs G5c. •"

, Viskas huna\su prisluntimo kultais 

± ŽUKAITIS,
449 Hudson AVe., Rochėster, N. Y

Tek So. Bcetou 2488

t

16 Metą South Boston*

DR.H.S,STONE
AKTŲ SPECIALISTAS 
399b W. BE0ADWAT 

VALANDOS: Nuo-9 r. Iki 7 v. vak.

I
. 8& Bcaton 2488 ®

DU. J. C. LANDŽIUS i

-UHTUVTb GYDYTOJAS H
CHIRURGAS. B

* 606 BROADWAY, H 
SOUTH BOSTON, MASE p 
(Kampas G St.. ir BroadwayJJ H 

VALANDOS: 0—11,.-2—4, 7—8 !

9

»

♦

t 
t

KJI

Šy. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJA
į So'. Boston, Mass

PStnyčioje, Spalio-Oct. 12 d., 1923
(Columbus pay)

PARAPIJOS . SVETAINĖJE '.
492.EAST SEVENTH.STREET, SOVTH BOSTON, MASS.

. * v ’ ———,———.
Pradžia 2-rą vąl?po pietą ir tęsis iki vėlai vakarė.’

p Taigi gerbiamieji ir gerbiamosios užprašome kaip vieti
nius taip ir apielinkės lietuvius atsilankyti koskaitlingiausia. 
ant šia nepaprasto baliaus.' Taš balius- nepaprastas taornL 
neš rengiamas pėtnycioK dieną ir tą dieną Rus parinkta nė-, 
paprastą‘ baliui Aalgią ir gėrimą, o ypač lietuvišką sūrią, 
Taip'-,gi bus garsūs mūxikantai^l<urio grĮeš angliškus ir lietu
viškus šokius. . 7 1

Tarp kit-lco dar bus išleidimas auksinią pinigą ant išIaL 
jnėjimo. Pirmas praisask$5.(K), antras $2.50,

PASARGA NARTAMS f Kurie dar nesugrąžinote knygu- 
čįą pardavė-tikietus, malonėkito atnešti ant baliau^ ir pritiną-, 
.ti išleidimą komisijai.’ ~ . •”

Tai-gt iižkviečiame visus atsilankyti koskaHliągiansiai, o 
ni.es užtikrinam kad būsite -užganėdmli.

' ' VAT^DYBA

Pąsargū: Kielmenas narys turi būti bdliujo^ nes yistiek 
kiekvienas nurys už tikietą. turės užmokėti. -Kurie gi putyk 
negalės dalyvauti/ tai lai atsiunčia savo draugus ar .pažįsta
mus. . - ,7 •"

i

i X

B’l

MHNHniiiiiHiiiHtitt
Įpilei iv 1 ’

. 1 ’

i’nrrtftvlnttjl payi jimų kmątttvintnke v"- ■- lWNą tmkjtūUĮ
• / KLAUSK GELTONO tUL RAUDONA .W0Sm» PAIŠELIQ '!

EAGtE MIKADO '
I . BAfrM PBNOU (lOMlMblV, 8W YORK

V -

ų ' ■
; .i - . ■ ■ ■' - ■ - i ‘
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DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

Aš Al ar i j ona - Kalžnausk lene 
po. tėvais VasU-iauskiiite, ieš
kau Mikalinos Kaipaviėiutės iŠ 
žiežmarią dvaro.. Aš esu jos 
teta iš (Irablaueiškią. Atsmau
kite. . .* »

M. Kulingauskienč,
4 Clav St., Kasima, N. H. 

‘ ' . ((i)

Kam yra reikalingas gyve
nimui namas — trys ^ruimai. 
Atsišaukite: 252 W< Third St.. 
So. Boston,. Mass. * (5)

NAMAI-MORGIČIAI
'Parduodu namus ir parūpinu 

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

A.F.KNEIŽYS,
A94 Broadway, So. Boston, Mass, 

Tel, S. B. 0770 *

Su gyvullate, padarais ir vlskul ko tik 
reikia. Stok Ir gyvenk ir tink pinigus. 
Nauja’stuba su porčlais, visos kieto’ 
medžio grindįs, (f ruimai jreugtt ir 4 
da negaru šildoma, stuboj vanduo 
Vyste . bfganCte šaltinio ( nesibaigian
tis). Tvartas labai geras ir su skiepu; 
kurhune laikoma dabar apie 25 karves. 
3 arkliu, 5 kiaules Ir t p. Ir gana 
dėl niek gyvulių .sudN,pašarui vietos. 
Apskrita šilo Įtalpos 75 tonų', naujas‘ * ............
ymltego ; didele ledaunS; ’ vtštįninkąs 
(tol 309 vištų; geros šetosįdyl sndtąimo 
pųdarų ir k. d. žemes Su akml ge
rbusios visoje apielinkej& pus? tos že
mes divlmnuv dėl- komų, žoles Ir t k„ 
antra pust*-.,-— ganykla^ mcdžinl ir gi-' 
via. šita farma stovi ant Stato Road, 
1 nmlle nuo miesto. 15,000^gyventoju, 
kurkimo yra mokyklos Jiteh sehoolv, 
ImžuyNds visokių tautų ir tikybą;; ym 
iv lietuviška mokykla Iv bažiąiJkv. Ped* 
levojnmo pienu pūtis o pele piene par
duodi ką tik turk gaudamas, auk Wu., 
šią preke, nes-neveik, mokės ekspresui, 
įjtes pats purdumlUtlražus sodus, iš ku
rki yra belgą $1.tol f tnetnš. u Rlią 
no Inelgą ant dienos apie $20. Jbhar 

F lauką dūrlkit ktlip.h* npttTrbtl Ir viskas 
i kuVnlytn, pušum ptUuu iš.prieš istlos 
; Idto blžnlo, pvįverstns ėsti parku >t už 
! Iplglttusli) preke $i 13)00, Jei p'.sltab : 
bky$t žniųgus upsipnžlava su tumiom 
[ ĮLietuyojmr Amerikoj iv gali pieši
> 000,- o kitus ant lengyteuslą išmokės-' 
;jvtų. Linkiu paslnuudotl šia grąžte pro-
> gnJllnksinin Ir sveiku gyvenimą tint
'! šviežio oro lt bNt nnt savęs ponit o ne- 
i laukt Šleką ir hute laiką, Adresuokite 
i.šltulpi ' - - -
{ ' - ANTANAI ORliNTAB,

T, r Athol, Ma««.
I \ ■

r»nv iv vvuų^ it-uuju:
malkrulmis m cemiiutlnlu J’nislmlmiu-

PIRMININKAS — Vincas Zaleckaa,
81 Mercer St., So. Boston, Mass. 

VICE-PIIUL — Antanas Pastellg,^
146 Bowen St., So. Boston, Mase. - 

PROT.,RAŠT., —- Antanas'Macejuna*,
<50 Ei -7-th St., So. Boston, Man, 

iFIN. RAST. — Juozapus VinkeviČlus,
90G E. B’vray, So. Boston^ Mase.. 

KASIERIUS — Audrius Zallpckoa,
307 E. 9-th St., So. Boston, MaM, 

MARŠALKA — Aleksandra Jalmokai, 
- 115 Granite St, So. Boston, Mase. 

D. L, K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus' kas pirmo. nedSI- 
dieni kiekvieno mSnesio po No, GO4 
VVashington St., Boston, Mass., 6-tų ▼. 
vakare. Ateidami draugė ir naujų Ha
riu su savim atsiveskite prie mpitj dr* 
Jos prirašyti.

<9

t V. JONO EV. BL. PAŠELPINE8 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRMININKAS — X L. Petrauskai 

250 Goki St, So. Boston,, Mass. 
ViCEbPIRM. — Kazys Ambroms, 

482 B. 7-th St, So. Boston, Mam, 
PROT.' RAŠT, — Julius Savickas, 

111 Boiven StJ So. Boston, MaMt 
FIN. RAŠTININKAS — J. Svagždys, .

■ ITlJVė&th St, So. Boston, Mara,’ 
KASIERIUS — A. Naudžlunaz, 

885 E. Broadsvay, g. Boston, Maz*. 
MARŠALKA —. J. ZaHdz, » -

7 VTCnffeld St, So. Boston, MaM 
Draugija laiko .raslrlnklnvui kairtre&f 
aedSldlenĮ kiekvieno ttSneMo, 2-rų... vai 
po pietų Mv. Petro parapljcv salėj, 493 
A Seventb St. South Boaton. Mass,

' Ū4— . , . ....  , ■ - ----- ■■■■! ■
SV. ELZBIETOS DRAUGIJOJ
HABTFORD, CONNECTIOUT 

VALDYBOS ADRESAI ’

Elzb. Mlelnifcien^ pirmininku. 
44 Cetlnr St. Hartford, OonBU.

• IX LnblckienP, vice-pirmlnlnkS, į 
00 Sheldon Street, Hartford, CdnBį 

P, Lablcklenč, džcUnluM,
44 Madlson St., Hartford, Conn, 

MarJ>uą KatkauskaitP, fln. raštiniuWį 
.10. Atlantic St, Hartford, Oran. 

R. pandatenA P.w»t raštininke,
19 iValcott St.,’ Hartford,. Conn. . 

Šio* draugijos susltlnkluiai būna ka* 
antrų ned&dlenj kiekvieno . aiSnealcv 
bažnytinėje nalltft, . /
-----—----------- ■.•...... .
»V' KAZIMIEKO B. K. DRJOB 

SOUTH BOSTON, MASS, . 
; VALDYBOS ANTRJUAI,

i-nctrarNKAS — n
314a Š-tti St TN. So. B. 3335—H. . 

J. Jaruša,
- 440ja frth st, So. Bo»to 

PROT. RAST. — A. Janušonis, 
142GColuml)laR<LS.B<»toMto 

FIN. RASA —. K. Kiškis,
428 ML 8-th St., S<x Boeton, Mto 

iMSlNlNKAS — L Švagkdta, - 
tll Bovuen SU So. Uosto M*M 

TVARKUARIS — 1\ -UuiM’
? 303 su So. Boston,- Mto

DRAUGIJOS anrnšas reikale 
-WBmdWv So. Ifrsto'Mto- 

Drauglja nftvo *WIrlnWrau« laiko m: 
nekulto kiekvienu mintate-i»m wa 
po plet*, parnpi.te* uretalnkj, m R 

m. sevantb Su 3o. Bwtra. Mm.

, s
-t' ’

■ ■
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