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KATALKjJ PASAULIS | 
JMIRE DR. E. W. RYAN. | 

žhimjms. pasauly dėl jo dide- | 

lio pasidarbavimo žmonių gy- f 
yastį getbitot Am. Raudonojo 
Kryžiaus pulk. Dr. Edvardas 4

krašte/ lumie dirbo persų vai- d 
tižiai įvesdamas naujus sanita^ j 
rijos metodus, f)r, Ryan daug « 
padarė ir Lietuvos žmonėms, 
už ką Lietuvos valdžia apdova- j 
no jo jį garinės ženklu: Vyties 
Kryžium. Jis yra apvažinejęs į 
daugelį pasaulio kraštų visur y 
gera darydamas/kaipo pavyz- į 
dingas katalikas. >
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BRANGUS PAMINKLAS

...... . ^4ll4b

AVAŠHINGTOM^ Harding 
Afemprial Assoctatiln pasiryžo 
surinkti $3,000,000 mirusiam 
prezidentui Uardingui pamink
lą pastatyti, Atmintis bus pa-, 
daryta trejopu būdu: jo’ giinti- 
name mieste Mari'on, Oliįo bus 
pastatytas jo vardu muziejus; 
tame pat mieste bus jo vardu 
išstatytas parkas, kuriame bus 
pabudavotas mauzoleumas. To
liau prie kurib nors universite
to’ prezidento Hiardingo vardu 
bus įsteigta diplomatiniu ir 
vai styb iniij mokslą. katedra.

* ■ ■ . I . ,

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
r ■ .

.......;t

peršovė Sablinską Bronių (vai
ką), gyv. Jonavos g.z24 Nr. 
Nelainniigasis nugabentas Kau 
no miesto ligoninėn, o kalti
ninkas sulaikytas.
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iš dar£inink;ų šuva- 
žUviiia ‘ :

' • . ’ • J. r . '*• . ,

PORTLĄNKore.Ameri
kos Darbo Fęderalijos suvažią- 
vhm& jųsė^^^pajia 8 d* tu* 
tėjo jĮhĮėš^į ;Wąt Dunne’ą iš
sįlės ir kŲmtt dėiegato teises. 
Jis yrą’MišĮYįkuojanČia ląik- 
ra^įd palaikė
Fosterį. pĮ 378 delegatą- tik 
devyni įž jį teužsistojo. Dunne 
buvo iŠyaęįytaš* darbininką rei- 
Icahį įšdEąviįu, Maskvos, agen- 

. tu, meĮb sįįęidė ju ir it ." ‘ 
,. SpąiiorS d suvažiavimas at- 
met? tįgęiiąęiją,.’ prašančią 
&v,;:V*dfctįjųyaldžįą prįpaŽĮini 

, ii ‘ Bdsįjąr įt atmetę kitą 
težpĮĮųėiią ; s|uĮąiičią ,|šteigti 

' ^rrezo- 
ihtorfe.4tmėfįĮą'•>» Bgų iį Mr£

sįės. . I^rtįįųdią Yėikpno «prie- 
Šinjnkąi.putfi®aėjbf. kad dar- 

, bįnįnkąi-PdMH likimu
< į.partijos, 
bet ttffį; tęmfe? ;stiprmbų iinĮji- 
njp judėjiųjų/; ■ gedimas poli- 

... žjikoe./dtt'bini®®sj-;
<įrzt$| WjiįBj gip-
Čų tĮ įir tokiu l?ųdu
d^riųntokų Wų/už-

‘ . mir&a: 1 /? <‘V ‘
-/ y.~<.y ryts ■

ąpdigjmįpin
.■

* • t/L-?;yy. r v v v

» S \ i

■/NEitoMtvj:X8YiEtdJ::':.
' ■ t •'/..

ūnįliųiką&ykim Jiaįnpąpį jos ką- ‘ 
įfepįiįzija.'' įiyiro;

kasyklos maMdŽierius Sfedtt ir- 
penki-darbininkai. Kasykloj 
buifd kii^ 'gaihrasz

maliorių Pažanga.
- ■ t ■» • •

v 5« .

LAFAYETTE, lud, ^JJa- 
liorią unija narių turi 106,887. 
Unija išeigą per pirmąjį pus- 
metį turėjo ,$776,489? išlaidą— 
$318,129. Pomirtinių ir pašal- 

' pos išmokėta. $135,882.
r ....... 4I —

P ASO YtSTMIKLAUžĮ
■ • t •

BlDDEFOBŽį’ Her-

man Stėinbąck, kurs kaipo 
streiklaužis ėjo darban, gavo 
kulką nugarom Sąco-I^ovrėn 
dirbtuvėj Siderių štren
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KOOPERACIJOS PASISE-
■ RIMAS.'

'. MUNKAPOIJS, Minn.,— 

Franklin Cgoperative Creame- 
ry per dideles paštąligas gerai 
atsistojusi ant kelio vis kįla 
ąugštyn. Įfpsteigč prieš du me
tu., Liepos nteąfesį 19*21. m, ji 
.turėjo 46 vežimus, kuriais iš
vežiotą 968,495, pieno buteliu. 
Pinigais tą mėnesį gauta už tą 
pieną $86,849. 19^2 m. liepos 
nu kooperacija turėjo 82 veži
mu, o pieno išvežiojo 1,570,540 
butelią. Už tą pieną gauta 
$137,006. Gi štai šiemet tą me
nesį kooperacija turėjo 146 ve- 
■žimnšK kurie išvežiojo 3,234,959 
įąteliij, o u^tai gauta $286,- 
095.. Reiškia biznis treciuose 
metuose pasitrigulnno. Dabar 
kooperacija tiiti 40,000 kostii- 
merhj. ; / . j

Toji kooperacija per metus 
pieno produktą parduoda už 
$3,000,000. per pirmąjį pusme
tį gryno peĮno šiemet turėjo 
$102,151. pienas tarno mieste 
kpaperacijos -dėka papigintas 
ir sąyd kostiimferiairis duoda 
5 nuoš. rabatą/ Valstijos svei
katos depUrtip^iild pėrdėtiniai 
pripažino, kad kooperacijos 
pienas: geriausias.

v; } ». 
'* • T

PROTKŠT&iąJA PRIEŠ 
. JUO0UKE8 '

PA^WUŽ7^>»ei.ia- 

;Frąneijos.tarnaičių unija išn.e- 
^pratęstą prieš įgabemmą 
juodų 'tarnaičĮij' iš Mart įniko 
Šalęs. /Ifrpija. savo protestą pa
matuoją tuo, »kad juodakes 
•gaspadiijes samdosi už pigią al- 
gą, net už-pusę algos juodakes 
sufinkarieios dirbti ,
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KIBK ŽU VO,

WASHINGTON. — Metalo 
kasyklose 1922 m. darbininkų 
žuvo 344, p sužeista 26,080. Iš 
to išeiną, kad iš kas 1,000 dar
bininkų 3 darbininkai žuvo, o 
268 buvo sužeisti. .

• «•

ĄtMĖNŲ SKALDINYČIOSE

M^ASHINGTON.—Pere.itais 
1922 m. akmenų skaidinyciose 
užmušta 132 dubininku, su
žeista llį839; Vidutiniai imant 
jš X,000 darbininką keturi bu
vo užmušti ir 241 sužeistas^

i

'STREiKUOJA. '
•• ’• ■ ' 1

. ST. PAUL, Minn. — Foot
+

©ERA. NAUJIENA.

• \VASIIINGTON. — Prezi- 
dentaą Coolidge skelbia, , jog 
Sųv, Valstijų padėtis tebėra 
^ramTOStovė^tvėrsV^

Prez.Čoolįdge buvo, pareika
lavęs savo sekretorių, pramo
nės? agrikultūros ir finansų Va
dų ir darbininkų organizacijų 
viršininkų raportuoti apie pa- 
dėtį^ Tai iš tų raportų prezi
dentas gavo įspūdį, kad dabar
tinė padėtis .yra gera ir kad to
kia padėtis, dar tvers. . t

NEĮLEI&O RAUDONŲJŲ, 
į ' ‘ Į . t . ‘

' * BREST, Francija. — Užsu
ko' č ionait Rusijos laivas su rau
dona . vėliava.. .Norėjo pasiimti 
anglių.- ’ Ko norėjolo: gavo,, bet 
Jūreiviains nebuvo \ leista dšlip- 
tį» , , O v flr X » ’ ’

M ■ » * •

UŽ PAČĮOS; SPARDYMĄ.
; WORCESTWMak — Pa

liokas Dolongovski gavo1 kėtur 
ris mėnesius, kalėjimo už pačios 
spardymą. Dėl tokio apspar- 
dymo pati turėjo ligoninėj gu
lėti penkias savaites,; ’ *

* • —_ - ---- — ‘ ’

EKSPLIOZIJ ALABORA- 
TORIJOJ.

NEW YORK. — Kolumbijos 

universiteto "laboratorijoj spro
go konpresuoto oro • kubilas. 
Arti stovinčios mašinos tapo 
sudraskytos ir ją 'gabalai atsi
mušė į lubas ir sienas. Langai 
sprogo netik laboratoriją, bet 
ir kitą netolimų hanią. Šiuo 
kartu niekas nebuvo sužeistas. 
Pernai panašioj ekspliozijoj žu
vo vienas studentas. Eksplio- 
zija dabar ištiko profesoriui be
aiškinant kompresuoto oro -ma
šinos veikimą. ..

NUSIŽUDŠ TUOJ PO .
vestuvių;

LPNDON. — Keista' įvyko1 
tragedija* Jolm E. Ffeeman, 40 
m. amžiaus, apsivedė 25 metų 
mergina. Šlmbas buvo, vaka
re/ Po ceremoniją apsistojo 
Cecil kotelyje, Prieš einant 
gulti nuotaka. įnėjo toleto kam
bariu o jaunikis tuo tarpu pro 
langą šast žemyn. Kritęs iš 50. 
pėdų augŠtumo^ vietoj žuvo. 
Niekas negalėjo išaiškinti put- 
ižądystės priežasties.-

SUSIKŪLĖ TRAUKINIAI

TRINĮDAD, Colo. — Amer- 
ican Lėgion greitasis traukinys 
susikūlė su prekiniu traukiniu, . A - '
Niekas nebuvo sužeistas/

* ■ • ’ 't

POLITIKIERIŲ. PASIKAL-
1 RIJIMAS.

MADRID. — Ispanijos fa- 
■šistąvadas ^en^Rivera pasiro
do- originaliu vyru. . Jis buvo 
pirmiau Katalonijos kapitonų 
■generolu. Armijos maištas pra
sidėjo’ jo valdomoj teritorijoj. 
Pažinojęs apie maištą karo mi- 
nisteris Don. Miguel pasišaukė 
Rivera prie telefono. Gen. Ri- 
vera patvirtino žinią apie maiš
tą/■ -

“Tai Tamsta iš visų išgalių 
stengies nuslopinti maištą,’v 
teiravosi niinisteris.
•“Ne,” atsakė generolas,., 

“Ąš vedu maištą.” ■
Minisferis persigando:
“ Tai aš tave šiudmi atstatau 

nuo vietos,” suriko niimsteris.. 
x‘Eik sau į pragarą,” atsakė 

generolas. “Aš tave atstatau. 
Traukis iš savo vietos.”

Ministeris pamanė, kad 
taip dalykams esant, bus ge
riausia paklausyti patarimo ir į

kas* Jąų'14 ^taičiųj JkM .•s-treLlg^hulze ėuverykų kompanijoj 

darbininkai tebestreikuoją mto 
• , birželio l d. , , ;

■■ - flCRANTON, Pi.— IIiKlson! ■ . »tM!lKWA. ' ' _

, Coal kompanijos streitavusiejil NP.W VORE:—R. Hoe kotu- 
dartiniiikui ' siigrįžo durban. panyos 1450 mašinistij išėji

' nubalsjuro ■w^įate^ilut:'lMtaiwj4 j vesti «
jĮiiity išrišti arbltaąnijoB valandų aavaitį ir mokėti $1.00
alM.. Streiką™ 19,000 darbi-'valandoj Vietoj 85r. Kompani- 
nlMtij.. usvKlĮjlnkai tį padai® j# kol kis nai nekalba šn Tini- 

. tinijoa vadiį jpata^įąml. joi viršininkils. -

kas eina, p
+ V .wii >'i|iiU»Ėi .

PABAIGĖ STREIKĄ.
‘ ^M-r- >■ ■

v

■» •
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GENEVA. — Tautų Lyga 0- 
ficialhu paskelbė, kad Amba
sadorių Ta ryba Klaipėdos kląu- 

edė josmuožhlrak
-■'. .... -./„L..,

PRIE KO VARYSIS,
NEW YO.RNT-- PjOpierofito-: 

jįj linijos oiįtaiuts skelliia, .jos

PAVED® LYGAI. (
" < .- ' ", s

\

jis smuko Francijon. Iš Fran
cijos buvusis ministeris tele
grafą vo naujam valdovui, kad 
Ispanija netinkama vieta tei
singam 'žmogui. _ Naujasai val
dovas •atsakė, kad. dėl jo -pa
bėgimo Ispanijai mažas' nuosto
lis, tik girdi sugrąžink valdiš
ką automobilių, kuriame pabū
gai. .

Naujas gelžkelis. Susisieki
mo Ministerija mano tiest nau
ją, siaurojo gelžkelio liniją: 
Ukmerge - Maištai * Utena - E- 
žerėriai. -Tyrinėjimo darbus ma*. 
iioiiia pradėti dar šiais metais* 
Tyrinėjimus, ir tų geležinkelių 
projektą paruošti busią paves- 
ta inž. Jokūbui Sližiui, geležin- 
kelio Kazią-Ruda-Šeštokai sta- 
tykos viršininkui.

. . i v
Tarp Klaipėdos, Požerunų 

ir Šiaulių-jau pradėjo raikščio-

# • ■ ’l ....
EMIGRACIJOS BIURV 
AGENTŲ APGAUDI

NĖJIMAI.

Š. m. rugpjūčio men. pabai
goje Kriminaliam Skyriui B. 
pavyko susekti neteisėtus kai 
kurių emigracijos biurą agen
tą darbus. ' *

Jau pirmiau buvo gaudamos 

žinips, kad kai kurią biurų a- 
gentai, konkuruodami tarp sa
vęs ir stengdamiesi patraukti 
savo biuran kuodaugiausia e- 
migrantų, už aukštą atlygini
mą, 1000—2000 litij, parūpin- 
davo reikalingus dokumentus 
neturintiems teisės keliauti už
sienis Lietuvos piliečiams, 
kaip tai: norintiems pasišalin
ti nuo karo tarnybos prievolių, 
esantiems teismo žinioje ar ad- 
ministracijos priežiūroje, -ir t< 
t. ’ ■

Minimieji ^agentai už didelį 
atlyginimą, net be jokių do
kumentų, slapta gabendavo 
Lietuvos piliečius užsienin.

Tam tikslui jie falsifikuoda
vo) pasus ir kitus dokumentus. 
Pavyzdin, vieton 20—21 metų 
pase buvo įrašoma 17—18 me
tų, vieton 20—24 metų virš 30 
mętų, kad emigruojantis as
muo nebūtų surištas su karo 
tarnybos prievolėmis. Falsifi
kuotų, dokumentų ipošiimii tie 
agentai .turėję titipiiimkų įvai
riose valdytos įstaigose, pas2 
apskr. viršininkus, . ištikimy
bės liūdymų išgavimui,'pas no
tarą —- netikrus nuorašus ga
minti, . niobilizac.ijosT skyriuje, 
ir 11- . ’ /'•

, Už šią neteisėtą, emigracijos 
biurų .agentų ir jų tallęininką, 
valdžios įstaigų, tarnautojų?; 
darbus patraukta atsakomybėn. 
9 asmenys.

Byla perduota Apygardos 
Teismo Valstybės Gynėjui.

. -i"--- -------------

Nepasisekė. 13.9., 12 v. nak
ties ‘ Apoljoiiija Vnlexriruite 
nuo Aleksoto -tilto., bandė šokti 
į Nemuną, kurią pašaliniai as
menys sulaikė ir perdate T 
Nuovados milicijai. Vedamas 
tardymas.

Kriminalia skyriaus' valdi
ninkai sulaikė pik Žigmą Ma
jauską, kuris apdraskinedavo 
kapuose moteriškus' lavonus. 
Kaltininkas patalpintas Kau
no kalėjinmn, o jo byla perduo
ta Kauno miesto 3 nuovados 
Teisino Tardytojui. 5

• Tie patys /vaidininkai/.4iMak 
kė p. Valdę' Boti katą, ptisiša-. 
vinusį Levio Moizio T450 litu' 
it patalpintas Kauno kaleji- 
man, o byla perduota 2 niiova- 
dos Teisino Tardytojui.

• X

t

Nemalonus gandas stųdem 
tams. Gavome laišką iš Vėkie- 
t i jos, kad .į Miuncheno- Aukšt. 
Mokyklas nebusią priimta-; 
joks Lietuvos pilietis. B? to, 
vieno, univerąįteto sekretorius' 
sakęs, kad Centralinė Vokie
čių valdžia įsakiusi šiemet (o, 
gal ir toliau/ nežinia) fį -jokią' 
aukštąją -mokyklą nepriimti, 
^etimtmičiij, ...,

Laiško žiniomis visoj Vokie? 
tijbj esą atmesta labam daug* 
praŠyjuiir o pinigui Įmįdgt'i prie 
prašymo,, ;esą . negrąžiiianu 
(pav. Erlangeno Imi vers, ir 
J^'4' » '/‘‘r." *«' / r» .

•(itumiHii žinių lūir tarpu ne-
• „ ' / tt/Ž'/r • V 5.

turime. ’’ * . * •, * * • ’ ■ - - . * " * :* * • f » >
• Prekių.stotiSr No.iūiiama pa- 
lengvinti siuntėjams ir gavė
jams pristatymą krovinių- į gė- 
ležinkelio stoti ar iš dėli į ‘vie
tas, Susisiekimo i. ■Aliuistcrija 
žada netrukus . .įruošti Kaime 
(senojo miesto’'prekybos cent
re) prekių stotį; Tuo reikalu 
daromi x atatinkami žygiai ir‘ 
Gelžkelby Valdyba paruošia a- 
tatinkamas sąlygas. .$ *

f
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dąhąr ūniją^varysis prie įvedi- ti-gaim ąpšvįostasantakis tolu
mu 40 valandą kavaiteš. 1 kinių sąstatas*; / .

z-

• J,r
-A

Peršovė, š. m, rugsėjo men. 
16 . dieną, ant Nėries kranto 
Zigulas -Žagorskis, .14 metų 
amžiaus, gy*v. Janavos gatvė 
63 Kr., iš * - montaeliristkosM 

' * “■ *

. Suvifenoffintaš Didž/Įr Maž. 
Lietnuvos tarifas. ‘I^ngsėjn mv 
1 Oyd. posėdyje Mint storiu Ka
binetas nutarė- nuo’^p^UąauėiL 
t (L sux’ionodinii RlūlpūtįeS. 
įritą są Did. Lietuvos- tarifu. 
r ‘ ’*
u Už n| uolu gautu siuntiniu 
sekimą' ir ne, laiku adresatams 
ją įteikimą, .Ilokiškio gele’kin- 
kelio stoties 
duotas teismui

\ DYDISMOKSLININKAS* “ « '
frančūzų kunigas Tauleigne ta
po pagerbtas Camegie Trnsto, 
kurs suteikė jam sidąbrinį me
dalį/ 4 Nežiūrint silpnos sveL 
katos, kini. Tauleigne tęsia to
liau savo mokslo ir išradimų
'darbą, •lis ąšrado^radiostereo- 1 
metrą, kuriuomt lengvai su- į 
randamos kulkos žmogaus kū- j 
ne; “'uutodiffusour’* instru* . 
:iii.enW, . kurs palengvina ana- . 
tomijoš tirmėjinm^r-Mo-darimi- 
yra garsįls .elektrpmagnetizmū - 

spjndid^^i^y/ Kum »/ 
Tauleigne jŠriųlmiaLs nąudoja- ; 
si kyiemosiir FranfJ.ld^ kate . 
laivynas kovoje prieš suhnmri- ■ 
nūs*." *

> * .A • ..
KATADIKg’ SINDIKATAI

Montreal*yTUKąnad()j, paši- 
.statū naujus nąiiniš ..MaThinin- 
’kų sųsirinkmimnĄ . Sparto 7 d. 
j uos. jpašvenį ton arkiyvskupas 
Gautlitoi^ •,/, v -

? ^OJMMOįL AFRIKOJE J
Mcrdšgnskąro. observatorijos. 

(Tananąrive)' UirėktMrium '•pu, 
skirtas *• jėzuitu“ kunigas Ch. 
Foissom Vieton nnrtiSK) jėzuito 1 
kum (.toliu,. garsalts asBonomo, 
kurs yVa įštėigėš šią ohfeervato- 
riją. . Kun/Poisšoiryra laivy-

Vvtis ir kariavęs -gabiame 
Ftoncijos jūitoųnkų jpuMcė..

' ‘h;-
“ - i ; , ĄIĘIJĄb *

• ■ t‘ » » ■ . - __
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iikų Tiesos Dr-jos matines kon- .* 
ferėue'jos? kuri prasideda spa- J 

i&ą pusa- ?
1, kurs , 

imBės' apiė/p^ą^Herią kata- / 
Uk4? v tmfcprbypą ip^nergingą 
religinį dmbą.. \ A > v

* ,v/y"/’ ’ i -

>' .s,INDIJA, y
■“ tagijotr ; vakarinėje -j
Bengalijoje lp*ldęjp. didelį <ląr-7 
bą ūkininkų'vnąud&V,

ftUiMUfBk augina dąu-t 
gmwuv^y|tą; kimein reikią 
daug vmi.dmfs; y Kad suniftO-j 
nųš iuhfįrrtVlJį’1 trWdu išvenį 

/jėzuitai junginė 3H1 ihv • 
Į ifną ’sĮ&išiaW<w‘ viFtusm kut 
njeka?' hebugik 4bWr4w vįą* 
ton tapof įnivyą<llii^iis--dai^ailĮ 
h: iuait inr 200 šmmynm

viršininkas toti^: lomųjį kĄ< 
iii. ' r \ kys įji.ų josr-pli nlynn.

. . < . C
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ŠVENTAS RAŠTAS 
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MUSŲ NUSISTATYMAS
5 , r ; • •, ‘ m ; ■.. ••'. 1 - . . _

i.‘ 1. f • ■I.*-'- '’

Nelepiai ęgame, kulbejf tai kfckj ,turę|į būti //parbĮ
mįikaįb’ f šiuom kaętu bmidysime pKi^^timūsą skgitytojamĄ 

redakcijos bendrąjį n’usdstatyiiią. benį ikaiku^Mi. .svR’liąsuĮais 
:Hau?imais. ?Husfetatynio mės meinai^injė: su. įasmde^alga^ 
Reiigjniai-filosofinčh mūsą pasaulėžvalgos dalis yra -tokia pat 
kaip ir pas 300 milionų .pasaulio kataliku. Tautinė jos dalįs> 
artima visos lietuviu, tautos udsaJamSr. Į Kultūrine dalis bendra1- 
^visiems -tiems,- kurie* visokis išgaiėmi| kviečia iiętuvią tautą 
pmokslo ir .nieno^ktyirūmus, Ėkonpmimausooiale, musu 
)fasatrtežvalįa'yra ta* pati;* kurios pi isijaiko :viso pasaulio dar
bo žmonės, neatmetantieji kūno, k literos ir dvasios reikalu.

Vienok kaikąriais nusistatymo bruožais mes galūnė .sfcir- 
r _ <• i. x ... m- mI- .. t

:«i

t
r.

*

M*.
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Kristoperas lumbus
r * . ' .....

(Amerikos atradimo SukalrtttvSms paminėti **)$&> IŠ -
kuri Šūviėnytose Valstijose šVenČUmaį Jgdpd CToliimlmž Day|

Daug ’metą tani atgal -'0e- slaptai išsiuntė skvo kojupani- 
riūatoj, Italuose,, gyveno netur- ją, kuri, Icąd suieškotą ir raš
tinga šeimyna, vardu. Kolujp- tą Irumpesnią kėlią ^pasiekti 
bai. Šeimynos tevąš, kad dilo- Indijos. Kristoperas Koluin- 
ną pelnyti, gamino- vilnas ver
pė j am s. šeimynoje buvo ketu
ri šūnūs. Ją vyriausias vadino- 
ši 'Kristoperas, gimęs tarpe 
143d—1451 m.-

Apie Z Kristopeto jaunystę 
ilirV/Mi kas. težinoma. 1 
•numanu, kad jis mėgdavo žais
ti prieplaukdję, .atsirandančia 
netoliese jo tėvą naimn čia tai 
įliejo, jis. matyti atplaukian- 
čiurf ir JšpIaidriaĮičius,. laivus ir 
ilgordis .^aĮąndomižs tėmijo J 
žeglinės buoyes. Tuo žvilgiu jis 
įsimylėjo • Į jūras.. Jis nėlėido 
vfeo laiko tuščioms, bet moki
nosi tėvo užsiėmimo iy, kaipzki- 
ti vaikai, jis pats lankė mokyk
lą. Mėgiamiausias visą daly
kas jam buvo geografija. Ir
gi žinoma, kad jis mokinosi 
piešti dokumentus m žernla- 
pins, kad tuo pelnyti sau duo
ną vėlesniame-’ gyvenime.
' Kristoperui sukakus 35 me
talus— ; jis persikėlė* į Lizbo-. 
ną'. ’ *Čia gyveno- jo brolis ir 
dafe jurininką. Tuolaiku Por- 
x ‘ „ - t j--- • t-....MCfcttUBej.ą. visąttagalyoS -
Indijąs vandenio'keliais., Ke- i;.—t 
įjone ^aipžeinine Jūra ii? žeme 
hegaĮO: brangiai atsieidavo;, ir
gi bąyo pavojinga.- Taigi, kaip 
PortugaĮiečiai, • taip ir kiti, 
stengėsi surasti kelius, kuriais 
kelionę atlieką >pigiau ir nebū
tų taip pavojinga.. Jie -visi, ma
ne, kad suras.gerus keliąs žėg
lio jaut vakariniu Afrikos pa
kraščiu, tėčiam Kristoperas 
Kolumbus- buvo įsitikrinęs,. 
kad yra ^trumpesni keliai į In
di jas. . Jis tikėjo', kad žemė y-

- t ‘ ' ...

ra rundina ir,' Jkad. žegliojant 
tiesiog per1 Atlančią g-.'ilės' jis

i . , į,.K - ». - •■•

turiniai apsispręsti, iš1 gaW§3 šablono • pariritaudtl—-nerillia, 
nbš-'pĄes, taito/ūa valdžia 'ir doleris. Tąd Ųiiuosybęs” žodis 
Amerikoje mus liesVaigina, mamona ncnugazdina, materializ
mas fdeįlo sktairi® prisidengęs mus neįkvepia. Į ’
'Nąsimaiiom,, kad f mūsą balsas. labai nedaąg* tereiškia.

Vienok katalikas, skriaudą ‘matydamas, juk negali, neprirtes- 
fuotL 'Tad igęs kelsime balsą.,už žmogaus ieises:f už taąrinėą 
mokyklas, ąž Wtūriąį. savystovumą. Mums lajbai patinka 
Kanadą ir Amerikos frapcūzu .spardos drąsus nusistatymas už 
savo taurinęs tęisėš. Jei ir Mtos fautęs tiek drąsos turėtu,, ‘tai 
mažumu teises ne i būt čia mindomos. * ■

: ' • f" . - . .
KVLTt/ROS ŽWS.

Pastaraisiais keliais.metais Amerikos lietuviu.tarpę kata-, 
likybe truputį sustiprėjo.' parapijos.persirgo suiručią raupais 
ir dąugiau, rentos, nębęsirgs. Neužmirštant tlesioginią religi- 
įjos1 reikalą, dabar privaldine mo$lizuoti visas pąiegas■•'kovon 
už tautybę,..kąri, ąrnmgrąeiją suvaržius, atsidurs ypatingame 
p:wojxąo,. Tuščią šauksmu į .Amerikos valdžią ar visuomenę 
tautinės idėjos nesusriprinšimęi Kaip religine, taipdr tautine 
mūsą vertybe ir atsparumas pakils mūsą mokslingam kultūrin-*
gurnui beaiĮgdnti • :T<M J&tuvią spaudos šventa priedermė yraĮ 
uuolat raginti žmones prie mokslo, •šviesos, savistovaus ar &ą- 
saūs galvojimo; KątarieLietuvos laikraščiai,.'Ruriškęvičiaas 
^avyžčįžki, randa sau <fpat*ėkosn žydiis beuidamk Jiems im
ponuoja obalsfš /tbej‘žydbV’—spas’aj Rasiju’’ (mušk žydus^*-gel- 
bėk Rusiją)/ Mes gi šituo'amatu nėužsiimsfme. \ Prieš mumis 
šlrriėja krikščioniškosios lietuvystes neaprybotos galimybės, 
šitos gkL-mybeš yra kultūrinio pobūdžio, . Tad mes tikrąją tau
tos gaĮybą ir įtaką1 Saikuosime sulig to,- Mefc'mūsą tauta bus 
dorą ir mokyta, vadinasi,’ kMtūringa. ' Todėl nuolat raguisi- 
mę’ssyuosius i mokslą ir hieną; rodysime jiems gražius paSryž- 
džhis iš MtūringiaūSiuią pasaulio tautą gyvenimo: šveicarą, 
belgą, olandą, ( skandinavu, čęką, frančūsą. Kai savąją kuL 
tūrą išauginsime įjįf prideramos ankštybės, tai ištautejimo pa- 
?ZQjus. sumęmdšs,t nes.Aukštos dvasines kultūros -žmogus nepasi
duos anglizatorią įfcąkąi.; .Ypač kad
neturi įwmi rimtam ir savystoviam žmogui ūžEmpomiotri Juk. 

. . . ------- - 1-—*4--^ rtnivj. am-
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bus apie tai dagirdęs labai Įtū
žo ir pasiėmęs už farikos mažą 
savo sūnelį, vardą Diego, iš
keliavo pėsčias į Ispani ją 
:1 ; v' .. .

. Pribuvęs Į Palos miestą Krifs-
• v/ ^jtopems Kolumbus paliko ma-> 

eciau, Diego pas jo tetą ir pasku- • ’ 
bo pas Ispanijos karalią Fer
dinandą ir karalienę Izabelip 
Tuo laiku siautė karas su,Mū
rais.' ' Dėlto gi buvo labai siin- 
ku iUTgauti karaltijj kad 'pasi- 
matyti su juo. "flalop pasisekė 
Kolumbui išgauti audienciją 
pas karalią. k* karaliėiię.. Tame 
Kolumbo pasiklausime būta ir* 
mokytą vyrą, kurie įdomavo 
jo pažiūrą nusistatymams. -Te- 
čiau karalius ir karalienė buvo 
kitokios nuomones...’ Ir Kristo- 
pera's Kolumbus nieko nepešęs 
ir. su širdies skausmu apleido 
Ispaniją, kad keliavus j Ą*an- 
riją. •,

Radosi, daugelis, kurie išjuo
kė Kristoperą. Kolumbą ir va
dino JĮ pbmišėlim Bet gi jis 
nepaisę .įą visą pajuoką iT pa- 

vieiiain Dievulį 
kims gali prigelbėti jo pashįži-' 
•inains. •■

; Kelionėje su Diego jis susto
jo ries' &v. Marijos vienuolynu 
paprašyti duonos ir tyro van
dens. ' Basitaikė, kad tuo lai
ku pro. šalį ėjo, yienuolyno’ prio
ras, Kolumbus ir jo užmany
mai patiko priorui, kurs, kad 
prigelbėti Kolumbui, tuojau pa- • 
rašė laišką Ispanijos karalie
nei Izabelai, išdestydaąias vi
są tą, ką Kolumbus mane ir 
troško padėti. Kai’alięnė, ku
ri gerai pažino* priorą, išklau
sė prašymo, prisiuntė Kolum
bui pinigų ir pakvietė jį atgal

• t r 9‘SiTgrįžti-į palocią. .
' J.

• Kristoperas Kolumbus nusi
pirkęs tinkamas drapanas ir 
dži augdamasis savo širdyje atė- . * .
jo pas karalienę, kuri buvo su
tikusi su jo planais. Bet-įi jis , 
reikalavo tiek daug pinigų, rei- 
kalingą ekspedicijai, jog vis* 
kas vėl paliko be pasėkimą. Ir 
Kolumbus apleido karalienę,
* . . __ ■

fr ; ■
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON PER

F*

^ę^iįĮ^^lnuaūįtfą idejos-pasaulęžyalgos draugui # Taa; ką 
^^į|į|į^£4^Įili^|^.|iešą, savo ikiltyse ginsimb’diąsiai'.if 

*wi saWms'nęi svetUmėiūš.1 'Nė-
• Mhdą. šituo apyilgiu ^bar'bimnkąs”!
. W nepyil^Ti^pas, salono niadą, beis .bailiująį W
JommA4Eiaik&&ifcr4bh^pin1^^
lta&očriai privalo drąsiai it ■tvirtai žengti per gyveninio' su' 

w * i i’ ' <-•’** 't » >1 » < * * u • * 1 * t * * • • f ’f ♦

kuriUSs: ,^
' •<■-* X • • <£ k f

f *Įtetere< •ecoud-ciHjM Sept
l 12,1>1® M m® įiost -ofrice at Bo«to»i 
f Mate., ^ttisdfet Ule Acttff Mafch.S,1879 
t* •‘JLcefiptante for maillng at specialiu <■ 
i ? 4#C pOMtažea>tof!<led fftr tft ■Section Mw 
!į Act OM 8.1017. vn,^»;

.

. . . •.
• *«.4..*...♦.» »# *»*. 

iEteNftctt ii»U .,... I5>
.. 1F«W. ••fe’A4’; t

Ifflism™
Seniaji

rg, kadj m&iigi*ac1jobf šuva; 
žymas ūisaį. nekokia? Liekis , 
vos i^iMams; ?AtbiiiaL *• n*' 

'f ■ » ** ’ A

duoda I^tuvos■gyvėnftjąn ,J 

praretetl J - - .
Kaiiado^iyafeWą ftaja pri 

imti datjg naują tmmigrpntv;- 
Mat Kahaddje yra dar laba’ 
daug tuščios iiėf&Bifos 

. mes, '-įSta ,yiSu .j^ieMąkh’-. 
faogai^^^biiĮjj^ ■ raą]<ą, 
Dabar ĮKanądoję.Įyrą rikąj^k 
9 milioiūis gyvęątoj^ 
kraštas Kuosai galėįu apgyy 
vendintL50 milioną ūkiniu 
ką. .oK ’• v
~ Jugrinfą Vhistybčk ''šivk- 
tiek taąkjau apgyrimtos,4 ne
gu Kanadą/’ -BVt ii-jose yrė. 

-daug liiĮGsbs vietos naujuku’; 
riams. z-Tik Amerikos ’vlVl’- 
džia prisibi j o kū’cL’■ūtčiV-iani ^ 
dar labiąą pasidauginus, ne- 
beįsteug^^greir^jiį’ pkdiiiyri 
anglo - ^meiūkoikii s!-! f fedri 
naują ^fetviu" skaitl ią jt’miv' 
žiną, kaip rik: ištnUnydaTha: 

-Su daugiu''tokią•• •’ĮMMyią 
elgianmkd ’ tiesiog" riėžfhohiš 
kai ir į^etvgtąžlhama juos at-

• * » , t * . ( 
gal. l.. • : ‘

ri K .. ’ - ■ ■' ’ -' "'

Jau paikas, rodos būtlį 
immigraeiją sutvarkyti sulig 
civilizuoto, pasaulio papro 
čiu. Juk->visame pasauly y 
ra priūita-K visus, gavusius 
konsulo- ’ ‘ vizas. Kuosai be 
trukdvnm per ‘ sieną leisti., 
Bet-An^įr-ikos valdžia neprif 
sirengia Šitos taisykles gyvę- 
ninmn įvesti/ Kmmkos koh- 
sulai duoda vizas, ima uždai 
didelį mokesnį, q ^i^piąąkėK 
prisikanūtf£s., brangiai ■ ąž 
kelią užsimokėjęs žmogus 
tankiai-lėkti .grąžinamas at- 
gal, kartais dėl. kokios juo
kingos neva priežasties, • 

tTokio ^mogaps jĮegeri.Wo 
n^praktikuoja jokia; civili
zuota vūĮSŽie. Jule jei .Va- 
^ngtono'yaldimukai tvirčiau-

tokią tvarką, kuri nei A*

- -i -+•---------
■>• ,|

i

i
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Višuotmosios ^žny^įs j&ęibiąmaš KriMąus mūkšlah ytn 
žmonija? Vienok' žinbnijoš‘di- 

: dūšia Įit^cftn kėliū iidna? įes nrba jo nežiną,. arba Ir žibo, bot 
nęnpri.jiiom. ei'ti.. . Kąosir^ūs katalikai žiho šį Amžinybes kė
lią jr nori Jąęm/ęįti, bet dau'geiis ją neįstengia, nęs sKrlštauš 
kelias yra idealus, tobulas. * Tik tobuli ir kūnus žmones teįsten- 
rią jūomi žengti. Vien dėlto, kad mes b a n d o m e ictealu 

/takais; vaikščioti,.” dar neturime teisės giftfe dįdelįais
'iiWA kiurio atsięako mūsą pėdoiąis <sekti, : ' ■

gsuomęnine prietanė. 5^
pącforytij ^yyą' m yeįklįą, kiekvieną ^a^nyčios.,narį. SuligJp- 
A^įįj’^jęs' {įe^wa¥katalįjinsbūti, są^ę ti- 
įjįpl ; .^t^|yįėftaj?s, yėi morale .galy
bę, f ąlę ^įk tąop^et- kaĮ visį. palikai karštai. š.'ęsidoĮŪęą Pftžnyė 
čips mokslu ir jos kultūriheįmisija. Kataliką laikraštijos prie- 
dėime^a judinti*' šviesuomenę ir šaukti visus, pasaulięoius re- 
fegiįds daĮ?bah.\ žitno Suris•• Miline 'oiaAGlą/ belgą,
JVėicariį, an^b-šūksą* Kanados ffenčūząj vOkiėčiąjr Jriią ki- 
u^rinį^ūslą lditd’fiklįlįa^yžŽį', i; neš" mūsą įsivaizdinami ’liebū- 
vi^katafikai pri^hld būt’kdkytiį1 kūftiirinįi/ šušfpūatę^ or- 
^žžffizddti, pasiryžę atlikti didžiausias;^žygius -Savo ^litoš’iV vi- 
■Wžmonijos-laMii. ?'•:'? •-‘•“'p-' - - -

■4

i

■ < ii 1 m ".,. , . ., , tAVtybė. . " .
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.. .. mSsjį tąut^.ąęlengya .išlaikyti savo pri7
' ^ią jaiką• ma^riąla^^.ą|m^ąl#4;tt^ėąa& kad ir
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M ’t tIrPTAUTIKĖ POLITIKA.
• 4 ..,. \ . v . , * . . . . . -.

1 •« 'Dabar ,LietuvŠrlŽ0itd6tį '.lig',lr išbraukta iš‘ tarpt^ūtūdb‘ 
gyteirmo. O-tat nėra naudinga mūsą reikalams. Jeigu tai bū: 
tą 1919 m; tai mbs drįstame siūlyti Lietuvai kurią-nors tamprią 
sąjungą feu.Traldiją, Belgija' ir 4'ekdslovakija; • kad nors tuo 
neidealiu būdUr^įsergęjus Lietuvos žemią vienybę //šiandien- 
gi apie‘tokią sąjungą .tarties būtą politinis, absurdas. Reiktą 
kitūr ieškoti draugą, bet ir čia pasirinkiinąs labai mažas; Ne-, 
žiūrint kąikuiią šiurkštumą, męs „privalome palaikyti draugiš- 
kiąusįąs santykius su latviais ir. ėstais. Tai,natūralūs,prusą 
dgąugži. Jei.palįestumė didžiuosius kaimynus, taigai tik su. 
rusais. atplty galima būt sutverti draugingą perspektyvą.4. Ši
toj kripty reikią dąug\ ir labąi atsargiai veikti, nqs męsneži
nome kaip .šįąąr^s Meškinas; elgsis su mumis ateity, pravartu 
čia priminti gudįis ir ukrainus, kurią politmiaAnteresai la- 
mį artimf mūsiškiams. Tad privalu mums būtą ieškoti arti
mo, bendradarbiavimo su gudais ir .Ukrainą-didžiule. taąta, nes 
tas. pats lenką ąrap drasko mūsą ir ją nelaimingus kraštus, ., 

Šiaip jau, kalbėdamas apie tarptautinius santykius “Dar
bininkas’^ "Visuomet stengsis priminei gerbiamiems skaityto
jams skriatidžiamą tautą teises, v^stiek kuriame pasaulio gale 
skriaudžiamieji gyveną ir kenčia. , Teisybę reikalauja, kad už
tartume armėnus Turkijoj,' lietuvius, gudus ir ukrainus Len
kijoj, . Vengrus Rumunijoj ir 1.1. Męs kovosim ne vien prieš 
lenku imperializmą Europos Rytuose, bet ir prieš panašą im
perializmą Rusijos-—Ukrainoj ir Kaukaze, . Amerikos—Filipi
nuose ir Centro ‘Amerikoj, -Anglijos^—Indijoj, Italijds-rjugo- 
slavijoj ir taip panašiai, ‘ .. A

DARBININKŲ’REIK ALAI.
* *. \t ■ ■

Kol negalime siiorganizuoti Ameriką j savo tautiniu pro!e* ■£,1 ■ ' * ' * , X ■* fc ** '
ainiu uniją, tol mes negalėsime visa esybe pasinerti į grynai 
profesinį darbininką gyvenimą. Mums teks daug-maž tenkin- 
ties savąją darbo žmoniij švietimu ir kooperaęijos idėjos pro
paganda. ' _• ... ■. ’

Santiky su Amerikos darbininką didžiomis organizacijomis 
mes negaliriię pilnai sutapti nei su viena. Amerikos Darbo Fe
deracija mums imponuoja savo galybe, rimtumą ir Religinę to
lerancija, bet nies negalime užgiriai kąikurią jos vadą nuolai- 
dumoa’kapitalįstąms ir .plutolri’atamsf Komunistinės darbiniu 
įju organižaeįjos žavą radikalumu’ būtą sbnpatjĮigeshėą, bet ją 
priešrcJigine. ^Mėlia* nerimtumas,, tankūs netaktai ir dalies 

vadą veidmainingas parsidavimas kapitalistams ąr Maskvai, 
įstumia mus nūo sayęsi .. 7 ’-ri l 7 - ‘.

,; Vienmlnčią ir ąrtiiną. sau draugą’rasime rik Kanadoj k&7 
tuliką sindikatuose.- Is ją* gyvenimo pradėsime teikti tankes- 
niąJĮniį ir su’jms užnregšiąię artimesnius dvasinius ryšiui 
?. ĄbelnaijA daibinmką organą;. norėtume m&tyth religijoj^ 
crtpdoksą-kataliją,tautyb^ė^nio;dėrnišką kultūrininką, 
rikiuose Maūsiniuyse^t-radikąią kovotoją -ūž‘žmoniškas gyve
ninio ir .kooperacijos nuogirdą.skleidėją. ’.Toks mūšą keb
lias, .J-is perą lengyas..' TtŪi.nmitiostabu būtąJei kartais, su- 
■Mystimiė.’ .Vienok*, visomis,išgalpiMs bandysime juomi įeiti ir 
ęavo draugus kviesi ben^lron^e^oiiom \ . -
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pasiekti Indi jas. y
•? i ’

Kuo daugiau jis svajojo apie 
tą naujij kelią išmėginimą, tuo- 
labiau, jam rūpėjo ir norėjosi 
tai .atsiekti. * Sukakus jam 38 
metams jis atidengė savo pla
nus Portugalijos karaliui Jo-. 
mti. .Karalius išklausė Kristto- 
pero Kolumbo gražią minčių, 
bet gi nesutiko jam prigelbė- 
ti. Be to gi, kad • užbėgti Ko
lumbo'* pasirfžirnams, karalius 

s . • V 'i •
f 

u-

įtažiauaįas. žmogaus >. dvasines, žymes, .šitos- inatgrializmo dul- 
. čęs nfeąpĮmikiajit-tą,., kurie pąstątyti žmoūBįrdvasios/sąrgybo- 
: Ipk '* 1'/• t ’ *• * f '*>3 ■ *

‘ ’■ '* • \ J • . < ‘ ‘ *• ,į . :
• . Didele Amerikos lietuvlą.,kataliką nelaime^ kad neturime 
iksteritori'ąlės savo.yyskupijos, ąeiflietuyiškesąią savo mokyk-, 
lą; '.Visiemsnė anglO-saksaplsAmerikoje Harorna skaudi 
:4kpąuda,; kad ' neduodama.;, jienis (■ kultūrinės autonomijos.

■ Jeigu 30 miliow ueangliškUi kalbančią anieidkiepią būtd dfą<
- sus idealistai, susivienytą ir kovotą,t tai labai-g^ūmas dalykas 
kad jid ir čia gautą Žmoniškas, teises,, kupjas jąą turi daugelio 
kraštu maž|imos. .Bet tautinėms Amerikos..mažumoms, trūkstą 
drąsos.ir. vienybės^ ypač drįsos,

Ariglo-amerikdnai,- matydami kitataučią bailumą., drąsiai, 
machališkai be atodairos jups anglizuoją. O mūsą spauda bi
jo; prieš-tai aiškiau-ir.prasitarti/ Jo.kniupščia, it žemiau-A* . < * >*•
-Us-vergas/ išsitiesė 'prieš mate.rįąlistą-anglizątorią, kurs -ąpy. 
žioplas; būdainas -dvasinią žn$ę^aus reikalą neįstengia nęy su
prasti,. t;.. ... ■ \ ‘-K-'-į.’ ■.

- •, ^Tankiai girdėti apįe Amerikos idealus . ’ % Didžiausias ją
osas • Vargšas Šią aodisl;. Kiek kartą jis<;vartpjaJ
mas visai n$ savo'vietoje , > /$ūk jei&u Amerikes idealą tąr*. 
pe būtą ir Huošybė, takmes tibjaj. čia. turėtąnjLė savo tautines 
mokyklas valdžios pinigai? įlaikonąas.., Bet šitokias mokyklas’ 
čia turi tik^vieni anglOASaks^ jq y^stkiti- tik mokdsąius moka,/; 
bot dvasiniu patogumą nėgauna. čią yrą liąosybės, bet tik gry
bo gyvenimu gyventi ir bianį daryti, .0 sau-—žmogiąni butį,.kul:

-■ .’.* - . ' l • * 4 * *
jtnriri^i'tnitui ?’•11 jąk jjn jau 
užthokūjb 100 ar 150 dolerhi. 
Ą^ompąnį jos • savo uuto^ttč' 
1 iliH gal i: lengvai atsiimti pa •' 

kel dainos išlietą kanm -: V 

<- Višdkios valdžios pried^K 
mp’žifų.’ėi‘i visupįrmu Žttumią’

■ retkailjr. /CIailn tuščiais' oEai-: 
siąi garsijltibSA- Mėtas pidru-^ 
d£tr xiati^CbWmnnąxbe*»

’ jt''1 ,J . ■;
£er$$tipt gyvuomu^ žm.miią 
#ęikalusr ./nęąplenMąnt

/1/

* * '■ '. ■ '

v
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t
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r1
; Jį galvotąj "tąį lengvai

• /tą
g. merilm? vaĮdžiai, neįiunnL 

. j* gjwhn$ nekenkti;/ t^avyz- 
fe’&tįuV savo kottsulains įsa^y^ 
1 tą duoti tik tię]v-ąi:4iek .vjs^; 
jį kas menuoi tiąkun^įvažtii^ 
ffM Anieiikūntokiu ar Htokįu 
llaikotaipius.,.’%eįlįitps.: ap*.

- galėtąJūtkvyk-.
>domas..paeruoše kimsuĮątuose 
^prieš vii'os gavimi/ ,-M?;> 
k: Tald^M?- ęiwr& .laivą 
EkompanijAS .; jmmigrąntus 
Sįrąžinti 'Savomis (kpiąpūpr 
r Ją) lėšomis. Uot ias uUfe 

k. . -J .' *

;'. t > -■

INAMS
■; . : v ..-i■-•■■■' ' < • '.

,*-y Turime * ? Dždūšinęi -.į>iexwdMt 
Įkopęjiėliiį*stt Įakštąkąis, 'vKu-' 
tie norėtumėte, tai malonėkite 
pasifikįbiątvsu užsakymai?? .,

366 ,W..BroadWay, jy ■_
t
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kad ėjas Į. Prancįją...-km tikė-.fyastį.’ O tarpsavęs kalbėjosi:. Sausio 4 d. 1493 m .laivas Ni- kuomet ICoIunibus priklaupė beklausyti.. Išsibaigus trims 
josi gauti jKOApto^t /Pila t&iM“Sent kuri? iMiktį imsime ir į- naplaukė atgal Ispanijon. Pas- pabučiuoti jų tankas, įsakyta metams jis išplaukė į: Ispaniją,
pu vienas A^aūlininkaš malda
vo karalienės atšaukti Kolom
bą. Pasiųsta greitasis žygū
nas. Sugrįžus Kolumbui ka
ralienė Izahela pareiškė, jog ji 
sutinkanti .jam duoti ir pinigų 
ir žmonių ir laivą užmanytiijai 
jo ekspedicijai.

Dabar Kolumbui buvo sun- , « t
kiaušius išbandymas, nes van
denynas buvo nežinomas; o jū- 
rimukai baimes, ąpimti. Atlan-

- 1 . • . . , ą

tiko okeanų . tuomet vadino
■ Tamsybių jūra ir tikėjo, kad 

baisieji siaubūnai slibinai, prie 
jų artinantys, sunaikins visus 

; laivus. , , . . |
Savo laiku buvo' prirengti 

. trys maži laivai su įgulos 120 
. vyrą, prisirengusių haislon ke- 

Honen. Didžiasis laivas vadi
nosi Santa Maria, kitu du ma-

.. žesniu — Pinta ir Nina. :
Penktadieny^ rugpiūčio 3 : 

dienų 1492 m. iš Palos uosto iš- : 
plaukė trys laivai. , Buvo tai

X- griaųdus ir verksmingas persi- ; 
skyrimas jūrininkų su jų dram 
gaiš. Visi mintijo,. kad laivai 
tikrai žus ir jūrininkai nehama- 

, • tys nei savo namų nei draugų. 
Beplaukdamas Kolumbus su

stabdė laivus prie Kanariškų
• sali), kur išstovėjo tris, savai

tes betaisant Pintos vairu. Rug- 
sėjo 6 dienų pradėjo Vėl irūs. 
Netrukus žeme išnyko iš jų a- 
kių ir jūrininkai pradėjo ir liū
dėti ir verkti. ■

^eikiai-prasidūjo-ir kitos, na--, 
laimės. Savaitės -pabaigoje su
gedo. kompasas ir rodyklė ne
berodė į šiaifrius.’ Po kelių die
nų laivui užėjo ant. jūrių mau
rų. Pašinu ir laivai jūdiiiosi 
pamažėlį. Jūrininkai'susirūpi
no ir pradėjo šnairiioti?’- Te- 

i Sau vėjui’ įmkilusTir pavojūs iš- 
pyko,", o laivai išplaukė sa'ugiai,. 
Po kai-kiirio plaukimo vande- 

mynu jūrininkų širdys- vėl pra
džiugo pamatant paukščių bū-

- rius. Nesykį Saukė “žemė,” 
manydami, kad ji randasi neto
liese. Tuom jie. klydo tankiai, 
nes 'žemės nesimatė, o baimė 
juos ėmė vis didesnė ir dides- 

, nū.
Paskiau vėjai pagava laivus 

ir pūtę juos į vakarus. Jūri
ninkai tarė: “Esame pražuvę! 
Daugiau nebematysime jau sa
vo draugų nei numylėtų, savo 
namučių!” Ir ašaromis melde• 1 ’ • ■
Kolumbo pasukti laivus atgal 
ir grįžti į namus.- Jis atsisakė. 
Jie įtūžo ir išvadino jį bepro-

i

l

*•.

kni išplaukė ir Pinta. Viskas- jąhi atsistoti ir sykiu sėstis sos- 
gerai buvo iki vasario 12 die
nai, kurioje iškilo nuožmi aud
ra, bauginanti sunaikinti abu 
laivu. Kolumbus persigandęs 
nebežinojo nei k? daryti. Ar 
gi ištitrųjų turėtų viskas žūti, 
k<ą per dąngelį metirj%Wijc^ 
jo realizuoti? Ar gi dabar vi- 
sas žūtų, neduodamas žinios 
pasauliui, k? jis atrado ? Toje 
sielvartoje jis parašė ant per- 
gamino du dokumentu apie sa
vo atradimą, antrašuojaut Is
panijos karaliui ir karalienei,

a
Atskirai užlipdė juodu vašiai 
ir įdėjo į dvi bački. Vien? į- 
metū vandenynan, kitų gi pasi
liko ant laivo Bet gi giliukis 
nulėmė laimę ir laivas Nina, 
pergalėjęs audrų, pasiekė Pa
los Įplauk? saugiai kovo 15 clie- 
ną,.------- ----- ----- ______ _

T? dieną buvo didis džiaugs
mas žmonėse. Jie sustabdė sa
vo. biznius ir išėjo pasitikti 
Naujojo Pasaulio atradėjo. Jį 
pagerbė visi, kaip turtingi, 
taip ir hiednuoliai. Jį lydėjo Į 
Baroelonos paloeių. parodoje, 
kurioje dalyvavo ir šeši Iridi- 
jonai ir pats Kristoperas Ko
lumbus, jojąs žirgu. Karalius 
ir karalienė Iškilimai priėmė ir 
pagerbė jį, atsistodami,

Biznieriam.
-L. D* K. S. kaip kiekvienų

• metų, taip ir šiemet, leis me
tinį kalendorių. Kalendorius 
bus 5x8 didumo knygutėje.. 
Bus atšpaudihta 8 tūkstan- 
ciai. ’

Tai gi lietuviams biznis: 
riams yra geriausia proga 
pasigarsinti tame..

Kainos - už apgarsinimus 
bus tokios: už puslapį 20 
dol., puse puslapio 12 dol., 
viens trečdalis puslapio 8 
dol., /4 pusi. 6 dok, viens aš- 
tundalįs B dol. Admlnistra* 
rija turi pilną teise pagarsi 

mimus, jeigu matys netinka- 
7. mais, atmesti. ? ; ‘ :

Biznieriai! kurie norite 
pasigarsinti savo biznį, teik
sitės pranešti ’■ “Darbinin- 

\ kiu” ne Vėliau kpalių 18 die? 
uos, 1923 m. Dasislcubmki*, 

• te. - ' -. z- ’ ;
. “DARBININKAS”

366 Broądway,

*
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mesime jį-vandenynan bežiū
rinti’į žvaigždes?’ Gi Kolum
bus žinojo gręsiantį pavojtj. 
Teeinu nesisielojo It neprarado 
vilties, jis tikėjo sau ir Die
vui. Juo didesnis buvo jam 
pavojus, tuo tvirtesnis jis bu
vo savyj' ir prisirengęs sutikti 
viską su tvirta valia it augštais 
siekiais. .

Viši nusiblaivė spalių 11 die
ną padrąsinti žemės ’ ženklais, 
Mat jūrininkai patėmijo me
džių šakas Vandenyj. , Taigi že
me buvo- netoliese. O karalius 
IT karaliene buvo prižadėję be
veik šešius šimtus dolerių tam 
jūrininkui, kurs pirmutinis pa
matys 'žemę. Ir Kolumbus pri
žadėjo tokiam aksomito drahur 
žius. Todėl galima numanyti, 
kad kiekvienas žingeidavo pir- 
masls pamatyti ir patemyti že
me. Tų naktį mekas nemfiiie 
miegoti. ’ Kai vienas visi žval
gėsi pamatyti tolimųjų krantų 
paviršių. Apie dešimtą to va
karo valandų pats Kolumbus 
patėmijo šviesų tolumoje. Ji 
atrodė lig diirvokšnė rankoje 
žmogaus bėgančio pakraščiu. 
Kitą.rytų anksti apie Uhtrą va
landų, ■ penktadieny, spalių 12 
dienų (1492), vienas jurinin
kas iš Pintos laivo patėmijo že
mė, esančią penkių mailių ats
tume. Tai buvo viena iš Baka-

t 
mo Salų.- ,-x

Visi nekantriai lauke dienos 
išauštantį Rytmety_yisiJšėjo 
į pakrantį.. Kolumbus, puoš
niai apsirengęs, įr^gi išėjo su 
iškelta karališka vėliava ir at
siklaupęs puolė į žemę. Aša
rom', s savo akyse jis pabučiavo 
žeme- ir dėkodamas Dievui už

•« 

saugią kelionę pasavino tą 
nauj ą žemę vardan karaliaus 
Ferdinando ir karalienės įža
botos. Jūrininkai jr-gi perpūo- 
lė keliais prieš Kolumbų ir mel
dė jo dovanoti jiems už jų nu
sižengimus prieš jį. .

■Vietiniai gyventojai, kuriuos 
Kolumbus pavadino Indijonaiš, 
nes jis mintijo esąs Rytų Indi- 
jose. pabėgo į girias; matyti, 
išpradžių Indijonai bijojosi Is
panų; netrukus gi sugrįžo ir 
garbino baltuosius žmones, ma
nydami, kad atėjo iš augšty- 
bių; laivai, jie manė, esą tai 
didi paukščiai, o Iniorės tai bal
tieji jų sparnai. ,

Ispanai tuojau pradėjo mai
nas šu Indijonaiš. Už. smul
kius žibučius jie gavo daug 
brangių daiktų ir aukso. In- 
dijonų būdas-buvo jiems sveti
mas ir keistas; apsiėjime ne- 
mandagūis ir laukimai; visi 
neapsiredę ir nuogi; gi kūnai 
buvo • išmarginti įvairiomis 
spalvomis. 

■ Salų, kurion Kolumbus išsė
jo, pavadino’ San Salvadoru. 
Tęsdamas savo kelionę jis slin
ko Klibos ir Hayti pakraščiais. 
Jis manė, kad yra Indijose. 
Taigi žvalgėsi Azijos .miestų-, 
iš kurių svajojo gauti , aukso ir 
kitokių: brangenybių. •<

t . Kalėdų rytmety atsitiko nė- 
jamie. • Kai dar buvo' •tamsu,, 
netoliese llayti pakraščių, vie* 
nasiuivaš užėjo ant uolos ir mil* 
žiniškų bangi) daužomas .šusi- 
skalde;. ’• G i-kiivns Pinta buvo 
paliktas užpakalyj. Taigi'- be
liko, tik vienas laivas Nina. Vi* 
š'i ncgalėjo*.’4uttlpii viehąn ma* 
Žan laivan.' Dėlto gi iO jūri- 
11 ink ą nutarė pasilikti Kolmn- 
.11111’: išplaukiant. Jie pasista
tė m aižą tvirtovę ir apsišarvavę 
pašililm. .Kolmhbus patiko 
jiems įiaįštb vieniems metams, 
TuFlmvo pirmoji Ispamį kolo- ., . .

'kur einate frJkų jūs teų -ant nešatef -B “AM atsakė diakonai, “kaip8 d. BOfiton, Mass. rijaNaujame Pasaulyj.

tan.
Kolumbus buto laimingas 

Visi ir mylėjo jį. Nebebuvo 
jam nei jokių sunkenybių. Vėl 
jis sumanė, padaryti antrų ke
lionę, Nesimatė jokių kliūčių. 
Ir diiugetis-siūlėsr - Kolumbui, 
kad tik priimtų sykiu kelionėn 
Į Naują Pasaulį, kur manė 
gauti daug turtų ir įvairių 
brangenybių. ■

Rugsėjy (1493) Kolumbus 
išplaukė antru syk. Jis turėjo 
11 laivų ir įgulos 1,500 vyrų, 
paeinančių iš įvairaus lųpmo, 
Kolumbus mane įkurti koloni
ja. Taigi pasiėmė ne tik ark
lių, mulų ir gyvulių, bet ir į- 
vairių daržovių ir sėklų. Taip
gi jis mane atrasti paliktus sa
vo jūrininkus. Tečiau, kųo- 
met pribuvo į vietų, nieko' ne
sirado jį patikti-Ir pasyėikintT. 
Tvirtovė buvo sunaikinta ir iš 
paliktųjų nieko neliko, 'išsky
rus 1.1 kapų..- ' . -

Iš pribuvusiųjų įkurta ma
žas miestelis ir pavadinta Iza- 
bela, garbei karalienės, o Ka- 
lumbus pradėjo šalies eksplo- 
racijų. čia jau prasidėjo įvai
rios kliūtys ir kitos nelaimės. 
Indi jonai nebuvo draugingi ir 

Ir, jo paties vyrai pradėjo jo ne-

*

•'

palikdamas savuosius prastose 
sąlygose. ’ Kelionė buvo sunki 
ir ilga; maistas išsibaigė; jis ir 
jo bendrakeleiviai, - išbadėję, 
ko tik nemirė iš" alkio. TeČiait 

•* - . r

sugrįlŽtts Ispanijon jis buvo ma
loniai priimtas ir pareikšta 
jam, kad kitu syk jis turės 
daugiau laivų.

Praslinkus keliems metams 
jis išsirengė trečion kelionėn. 
Atvykus į įkurtų jo miestelį, 
pamatė^ kad dalykai su-vįs pa
blogėję. Su Indijonaiš buvo 
ištikę kovų keletas ir patys ko
lonistai nesugyveno taikoje.

Per dviejus metus Kolumbus 
darbavosi mėgindamas pasek
mingai pravesti dalykus, Ta
čiau jam nepavyko tai padary
ti. Daugelis prarado pasitikė
jimų į jį, kadangi jie negavo 
tų turtų, kurių, gauti jie svajo- 
^T~inti~gi“pavydėjo7janrTF 
suokalbininkavo jį nužudyti.

Pagalios Ispanijos karalius 
Ferdinandas pasiuntė vieną 
valdininką ištirti naujos kolo
nijos padėtį. Jis atvykęs pasi
glemžė Kolumbo įgytų, nuosa
vybę; patį Kolumbų apkaustė 
retežiais ir paniekintų pasiun
tė. į Ispaniją. Tame nuliūdu- 
siame padėjime jis buvo pa
šauktas į paloeių,- kur karalie-

X
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nė pamačiusi jį pati verkė ir 

mitrmtkusmudjofįanČii^; puo
lė ties jo kojomis Ir grMudeho-

. ' - *

si.

Po kiek metų Kolumbus. Išsi
rengė ketvirton kelionėn. Bet 
gi susiskaldę jo laivas ir ture* 
jo jis vargti ir kentėti, Paga
lios sugrįžo į Ispaniją. Gi? su
tiko jį kitos nelaimės ir griau-

J.
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dus nųliūdiiąaš, nes vįenįntėlfc. 
ja geradare, jkataMėnė ‘
buvo jau jriirusi. Kolumbus ; 
gyveno 18 menesiu 
ir suįrusia sveikata. Iš sięl-“. 
vartų ir širdies skausmo jis P?- * ' 
simifė gėg. 20 dienų 1506 im, 
pąts nežinodamas,\kad jis 
vo tai Naujo Pasaulio AmeZv 
tikos atradėjas. ♦
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:, jrefcą' aojfltė paim.ost M“
senos TFvyu?sf .pėgaHtip greitesni; |f^i''ptflkesn| iir >

-LsmagesaiMimiLJU|ti negaUte gani <lĄUgianv
už pinigus : didelį. iįiisVttUp iitsklri kaa;iUirlai poroms arba Šelmynęms,

; dideli d?uysf sdę'tatfe fdėtaijąės. pulkMš Ir Ivulrąs Taigai, tarntj mftnd^* 
pis patarnavmąs lė 'vifįifcl patogumai. Ir keliaujate, po priežiūra Su* 

. vienytų VftUęijiĮ * .7

Tų pat{ paturitivlmų patogumų gausite Ir ant kltą igėettH, dlde- 
liij S. V. Valdžios laitą. Keliausite per Southamptonarba Kreme  n, U 
kur Šios linijos ftįėfttal ijHlftirŽ.; įaugtų kellpnę ) namus.

I3el treči<M tiesos rnfiyktte:
' UNITED aiA^EsISEs ” ^^

45 BroądVay, New York City
. . ' Lokalią! J^ą^at visuose miestuose,'

■ ; Valdantieji- Operatoriui dėl
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tu užsiūtoji Už Aūškriaustųosius ir kokių teisybę' 
tu vykini Juk tu mano kojos nulaužimo esi 
Mltiniiika& Mim tavą-, nuskriaustųjų užtary
tojau,1 susitikti buvo amžina nelaimė?’

“Taip tai taip. Bet nenūkirsi medžio be 
skiedros. Bę to ne visada mano avantiūros taip, 
liūdnai bagiai,’’ aiškinosi Don Kichotas. “ Jū-.. 
sų šitą ei^niį išrėdę įtartina ir ne šio svieto. To*, 
deį ąš'savą pareigas>^įdamasjturėjau jus pnltiA 
Aš tų turėjail darytį norą jūs būtumėt buvę, pra* , 
gato sntverhnaį kokiais jtis iŠtikro man ir iš-. 
rodėte?^ ?

<xJėijau likimas daleido iki šitokio atsitiki-, 
nio, tai prašaujuau pagelbėti,’’ tore diakonas. 
F Tada'DOU fechptaš’-pašaukė SancoPnzą;{ o
pats pradėjo įrobį4 tvarinį ir ięšketi valgomųjų 
dąiktiį. užiįntas grth.
jbįu?. .<fiiįi :laiyo. įčrytįų prisįkrovęs maiša, kurį 
•’š vieno apsiausiu padare. Pašauktos prie

P®®g. šito reginio man todosi, kad jūs' kam: riotš esą- 
te skriaudų padarę arba kas nors' jums skriaudą 

;daro. .MhnręiMa išgirsti jūsų bylą; nės aš tūriu, 
jus nubausti, arba atkeršyti ■tienis,’ fairiejus niv 
skriaudė?’

5 * * r ■

“Alės skubinamės, ” atsake vienas iš proce
sijos. “Mes negalime stovinioti ir pasakotis, 
kaip sveikas reikaiauj t ” Ir pavaręs mulų, ant 
kinio jojo, uorė j o, prasilenkti pro Don Kicho
tą.? Pastarasis supykintas atsakymu, griebę mu
lui už kamanų ir tarė; “Sustok ir mandagiau 
kalbėdamas, pasakyk apie dalykus, apie kuriuos 
teiraujuos. Jei ne, tai aš pašauksiu risus ko
von?’ Bet mulas besąs bailus ir stojo piestu. 
Tai raitelis per jo nugara plumtelejo žeinęn./ 

Palydovas, pamatęs,; kaJ baltas-iąiteB^ nu
sirito žemėn, ėmė kolioti Don Kichotų. 
įpmaudo apimtas, griebęs jėtį smeigė jam , ' 
sunkiai sužeidė.riPaskui nieko nela^ūąmM* ę-1. . t. r. . -
me Švaistytis tarp kitų. Buvo'verta pamatyti .DonKięhoths
su kokiu vikrumu jis vaikė gedėjus. Išrodė, kad dįMšūnuvHępe eiti pas savo-išblaškius draugus 
Rozinąritas buvo sparnus įgijęs, taip lengvai jis ir;jū vardlĮj^ 
lakiojo. Gedėjai ir risi laidoto jai išgąstyje lę-' 
kė į visas puses. Kadangi jie buvo iĮjgųdsę jrū- 
buose ir be jokio ginklo, tai nei nemanė bent kiek 
statytis pieš smarkų karžygį. ' Be to jie, manė, 
kad čia ne kas kitas kaip tik Lucipierio pasiiui- 
tihis, paleistas iš pragaro pasiimti laidojamojo 
numirėlio vėlę.

Visą tą kovos lauką is Šalies tėinijo Sančo 
Pauža. Stebėjosi iš ^avo pono drąsos ir namv 
mo ir tarė sau: “Tąsai mano ponas yra tikrai 
tokiu šaliniu ir geraširdžiu, kaip jis kad persi- 
stato.” ’ ■ •

• Degančius dar kūrimosi prie pirmojo laido
tojo, kurs nusirito per inulo nugarą. Don Ki
chotas jį pamatęs pribėgo ir atkišęs jo veidan 
jotį suriko, kad pasiduotų, o jei ne, tai nudur- 
siąs, Gulintysis-gi atsake: “Aš jau pasidavęs, 
nes negaliu nei pasijudinti. Mano viena koja 
nulaužta. Aš tavęs prašau, jei tu esi krikščionis, 
neužmušti manęs. Užmušdamas papildytum 
šventvagystę, nes aš esu klierikas ir jau diako
nas, žemesniuosius šventimus jau esu gavęs”’’ 
? Tada Don Kichotas tarė y “Tai kuris velnias 
tave Čia atnešė, jei tu esi jau puse kunigo.” ‘

*fcTtūp jau turbūt Dievo žadėta, ” atsake gu* 
lintysis. “Mat mes laidojame garsų poną ir ly
dime į jo gimtiną miestų palaidoti.”

“O kas jį nužudė,” klausė Don Kichotas.

l

(Tęsinys) • • •'

SKYRIUS XVIII.

Apie Tai-,- Kaip Don Kichotas Atakavo - j':
• Laidotuves:

• • 9 ,4 » «

Jau visai temo, o Don Kichotas ir SanČo 
Panza nebuvo dar radę jokios užeigos. Blogiau
sia, kad abu buvo peralkę. ' Pagalios užėjo tam
si naktis. Bekeliaudamu jiedu tolumoje pamate 
daugybę žvaigždžių žibsanČių ir judančių. San- 
čo nusigando. Ir . Don Kichotas susijaudino. 
Sančo patraukė pavadžius asilo ir sustojo. Taip- 
pat Don Kichotas sulaikė Rozinant?; • _ .

Abu atydžiai žiūri. Jiedu pastebėjo, kad 
šviesos .slenka linkui jų ir kad jos darosi dides
nės. SanČo eme drebėti ik epuše. Don Kichoto, 
plaukai ant galvos pasišiaušė. Truputį atšipę v 
kejęs jis tarė: .

“Sančo čia turbūt bus mano didžiausia avan
tiūra, kur aš turėsiu panaudoti visų savo galią ir 
narsumą?.’

“Ai man!” sušuko Sančo. “Kas bus, jei 
pasirodys, kadir čia šmėklų esama.”

“Nebijok,” drąsino Don Kichotas.
“Kas jie nebūtų aš neleisiu, kad jie bent 

tavo drabužių dasiliestų.”
“Bet jei jie vėl užkerės, kaip tai pirma bū

davo?” ,
“Vistiek stiprinkis, nes mudu jau įgijoya 

patyrimo,” tarė Don Kichotas.”
“Su Dievo pągelba aš laikysius,” atsake 

Sančo. . . - ;
Pasitraukę į kelio kraštą, jiedu ūme aty-. 

džiai žiūrėti į keist? reginį. Pamate daug žmo
nių lialtais drabužiais.. t Tadax Sančo visai nete
ko drąsos ir jo dantys ėmė barškėti. Vėliau jie 
pastebėjo,, kaį žmones baltais drabužiais, yra 
raiti ir kad jų yrą apie-20. Ūz jų buvo juodai ' 
apreelytį naščiai, Šalę -kurhį būvo šeši žitloneš 
taipgi juodai apsirėdę. Žmonės baltais drabu
žiais apsirėdę kaž ką marmėjo.

. Tokis reginys tokio jo .vietoje ir tokiu laiku 
kiekvienom galėjo; baimes įvaryti. • > Kitaip buvo 
sii Don Kichotu.' Jis įsivaizdino, Jmčl ant naš
čių buvo koks nors sunkiai sužeistas arba užmušt 
tas karžygio Pamanė, kaj.jam lemta už jį ąj- 
keršyti? Todėl be niekur nieko griebė, jėtį, išsiJ 
tiesė .anVRožinantOr kurį nustatė kelio viduryje. 
Kai eisena jau buvo netoli, tai jis suriko. /

karžygiai; kas jūs nebūtumėt^ sųstp- liauju popasaulį užsistoti itŽ huskrianativosiii^ ir 
kitę ir apsakykite man; keno jūs esateK iš kur ir nubnutį skriaudėjus.”

r<. išvengti nepadavęs ji^m b&lųA . ■ :
DiakonuiriaŠIu^ayufi/pas savuosius, Don 

Kietoasdr^ąnčo^Panza 
ke ir rankiojo, grobį. - Kai tas buvo pabaigta, tai 
Don; Kichotas užsimaue^ ištirti grabų ir negyvėlį. 
Bet Sančo tam kaistai pasipriešino ir tarė: “Po
nuli, tamsta mūšį laimėjai lengviau, negu biW 
kada pirmiau. Nors tie žmonės įveikti, tečiau ‘ 
jie pastebėję, kad mudu du tesava, gali susi*... 
griebti ir mudu užpulti. Tada galėtų būti ries- 
tat Be to asilas gerai grobiu apliuoduotas. Kal
nai netoli. Abu esava paraikę. Todėl dnmkiva 
iš šitos vietos.”

T? pasakęs SanČo ėmęs asilui už pavadžių, 
vedė jį į kklmia prašydamas savo ponų nesiiiktL 
Don Kichotas nieko neatsakjhiainas pasekė sfcy- 
dininkų. Paėję galuką tarpkalmū, jiedu atsidib 
re dideliame klonyje, kur ir apsistojo. SanČo 
nuėmė nuo asilo gėrybes ir abu sėdo pusty$xaU- 
Įt^ pieUuių ir vaimneniautųvieim sykiu, Val
giai buvo Ubai gardūs, nes buvo užkariauti nuo 
lydėjusių nabašnink? kunigų. ;

/ SKYmirs XIX.

7 ‘ Sočiai ir gardžiai privalgtkaržygis ir jo 
lydovąs jĮŽsimahl įeilt “Negalimas daiktas,” 
tarė ^ątičo, wkiid šitokioje gražioje pievoje ne* 
butiĮ upelio tvr šalimiiė.” Don Kiehėtas buvo tos 

ir jie pačmęs Rožinantut o Han< 
Čo savu asilui, ųž puodžių, pasileido per pievų, 
nors- ir tamsoje; vandens ieškoti. - Nei 
žingsnių nežengė/ kūip varniena ėnu^enirnaši . 
pasiekė jų misis,? Tas ištirk^lenimas abu pra* 
džių^Ao (y. jiedu Wątojo, kad nugirstu B W

(Bus dattįįaų) ;

?*•

“Jis mirėka^tlige,” atsakė gliliujysu.
* “Na, tai Viešpats paįiuosuoja mane nuo ai* 
keršijimo už‘jo mirtį,” atsake Don Kichotas.; 
“O dabai’ jūsų Sveikata privalo žinoti, jog aš 
esu La Mančos karžygis, Don Kichotas. AŠke-

“Na,. tai Viešpats paliuošūojainanėūtto at*
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keturiose per motus šventose 
dienose, būtent: 1) Nekalti ’ 
;Prarid^imŠv;^M.| Grab
nyčių; 3) &v. Jono Krikštyto
jo; 4) Šv. IV Marijos Užginu^ 
mo; d) mirimo Vandoje.

! *

i 2. Septynių metų ir tiek 
kvadragenų, atlaidus suteikė 
šventėse; Viešpaties Jezaife, 
Šventėse Šv. Panelės Marijos 
ir šventėse Apaštalų, jei minė
tose -dienose, bent sugraudinta 
širdimi ir maldingai aplankys 
bažnyčių ir pasimels, kaip 
augščiaus sakyta.

. Be to, kiekvienas kunigas, 
Bv. Kaz. Dr-jos narys išlaiko 
kasmet šv. Mišias už visus gy
vus ir mirusius tos draugijos 
narius.

Taigi, prisirašyti prie Šv. 
Kaz^Dr-jos yradvėjopų naudų, 
kūnui ir sielai. Narys gauna^ 
daug gerų, naudingų ir gražių 
knygų, kurias skaitydamas ap- 
sišviečia ir įgauna daug teisin
gų ir naudingų Žinių. j

•

4L, »i iįįrTį-~‘ ‘ - ' *»

S. u 1. BOBUTĖS RAUDA
IŠtikro, po plynių, jau siunta tie žmones, 
Baisu net pamislyt ka^ gal būt poryt. 
Prakeiktį tie Bimbos, Pruseikos, Jočionys,. 
Kaip įsiutę mus ųori pWyt,

Kiek darbo padejom kol juos išmokihoin 
Kad esam Yisi įneš~ bež^ionės^yafliai(L 
M mūs ne tas triūsas^ tas pasišventipias,' 
Ir šiandien jie būtų da Romos vergai* 

Matai kaip tie sūnūs atmoką už gerą! 
Kad velnias prarytų jau tokius vaikus t 
Išmokę kaip reikia laisvai sau gyventi. 
Jau r , . . . ėda ir mus jau pačius!

Oi, kaip mes nuvargome juos bemokinant 
Kad Dievo nereikia, dangaus nėr visai, 
Kad nuodėmė, Kristus, Bažnyčia, dorybėj 
Tai apšviestam žmogui yra tik juokai. 

Greičiausia pramoko laisvai kaip gyventi; 
Tame jau pralenkia ir mus net pačius.

;—^Taip^tagvai^mztai^^dl®teiystęįr~ 
Kad retas jau vaikas pažįsta tėvus.

Jau taip apsišvietus, pamiršt nereikėtų. 
Kad reikia-mokytojus gerbti už tai. “ 
Bet ktir tau! Mes jiem tikf‘Buržujai, ” o, 
M^s Kuopas sau nori valdyti visai. Įj

Tai būt geriau buvę visai nemokyt. 
Tegul būtų likę, jie sau “Klerikalai, ” 
Nereiktų jiem šiandien mūs Kuopas ardyt.

Tikrai jau matyti kad velnias apsėdo, 
Šėtonai; tie kaišioja mųnTtik špygas. 
Ką reiks mum daryti, kur ręiks pasidėti? 
Juk griūva visai Susivienijimas. 

Ir tie “KlerĮlęalai” jau pirštais badžioja, 
• Ir vis už tuos-fiiesus, tuos mūsų vaikus!
Turbūt reiks tuos velnius varyt “Velykines,” 
Kitaip su jais gero matyt vis nebusi

Reikės tik pakviesti sau Strazdą, Krikščiūną, • 
Tik. gaila mum Mickaus, bet ką čia daryt? ž 
Ne “Naujienos” jiem velnias, galės sau pa- 

“ Gal šitiem, ir seksis ragus apdaužyk [dirbti, 
Vienatine viltis, Velykinė kvitele, 
Kas jos neturės, lai ein po: velniais! 
Tada pasiliks vien tik laisvamaniai, 
Tada vėl ramybe tarp mūs išsiskleis.

. . . (ritfgiilieiič.
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s(Tąsa įš “D-ko”- Nd. 112) -' 

Sugrįžęs į Asyžių Pranciškus 
maldavo po apylinkę Šv. Dami
jono koplytėlės restoraeljai ak
menų, kuriuos pats sunešė į 
vietą ir savo rankomis restoia- 
vo tą koplytėlę. Vėliau Pran
ciškus tokiu pat būdu atstatė iu 
kitas apleistas koplytėlės,, bū
tent šv. Petro koplytėlę, kuri 

‘ buvo toliau nuo miesto ir šv.
Marijos Angelų koplytėlę, vie
toje, vadinamo jt Pareiunkula. 
Tuo tarpu jis padaugino visą

■ savo' uolumą labdarybės dar- 
-buose, ypač aprūpinant ir slau-
guojant nelaiminguosius tau* 
puočius. .

‘ t » 1 . ■

___ L__ Mienųj^niri-į-t^  ̂
vasario 24 dieną, Pranciškus 
klausė mišių Šv. Aįari jos Ange
lą koplytėlėje, kurios nuošalyj 
buvo pastatęs sau būdelę. Tos 
dienos evangelija buvo apie tai, 
kaip Išganytojo mokiniai netu-

’^-r*'sĮr^"l\^vi llvl cLtLiinU

• ro, nei pinigų savo juostose, 
nei dehnono kelyje, nei dviejų 
jopU? net kurpią, nei lazdos, ir, 
eidami, kad skelbtų Evangeli- 

. ją nusidėjėliams atsiyerstt ir 
atgailestauti ir netūrtėLiams,

■ kad garsintų Dievo karalystę. 
Ir Pranciškus išklausę ■ mišių 
tuojau atidavė, vargšams viską, 
ką tik turėjo ir liko be nieko.

•, Pranciškus savo noru užsidė
jo ne tik neturtų, bet ir tai, ką 
šių. dienų, neprotas jau per la
bui dažnai neturtui prikergia: 

. panieką. Jis apie save sako: 
“ Aš patapau' svetimas , mano 
broliams ir svetimas mano mo
tinos sūnums.” i Gatvėse ant jo 
šūkavo “kvailys.” Jį ir jo pir
muosius draugus išjuokė, drab
stė, ant- jų purvais ir laikė juos 
pamišėliais. Tečiaų Pranciš
kus ■ nenorėjo rodyti aikštėje 
vien tik medžiaginį neturtą. Jis 
.pasaulio akyse norėjo pasirody
ti ir drąsios pavargėliu. Ir 
todęl pasivadino save prastuo
liu ir nemokšų, kad ir kalbėjęs 
trimis kalbomis. _ .

Jeigu Pranciškus tai darė, 
tai vėl tik didžiausiai niekinda
mas visa tai, ką šalia medžia
ginio turto pasaulis dtdžiaą- 
sbįi aukština, kaino dvasinį 
tuiįtą, būtent .-— protą, genijų 

‘ (išmintį), garbę ir šlovę. To
dėl ir jo draugai turėjo keliau- 

■ ti po- pasaulį, nieko kito čia že
mėje neturėdami, kaip tik ne- 

‘ • pametamą didžiausio .neturto
■ brangopybę. Ir lodei jis pava
dino. juos “mažų brolių” var
du. * •

Prieš nionus pasaulio, kuris 
blizgučiais, turtu ir išviršine 
•išvaizda nori klastingai paro
dyti fr savo vidaus vertybes ir 
didumą-,, kuris nori žiūrėt iš
viršiniais niekniekiais ir tuštyn 
bėmis, pasigirt protu ir pagtid-

' rayot,’ prieš visa tai PraneiŠ- 
kus ir jo draugai taip pat stojo 
kaipo prast uolai. • *

Bet kaip prastuoliai kilniau- » •
siu prasme, kaip jip tikru, sa-

- vo noru pasirinktų, neturtu • vi- 
sietus viešai rodo pasaliIjo pa
niekų ir-taip pat laisvai piisi- 
rnlktiL dvasius neturto apdąn- 

. gulu triknlauju iš pasali !lo j uos 
. paniekint? ' - -
pasaulis Tniųgi. linksmi niisi. 
ir džuūigkiHi. • Šv. Kišto’lštiiin- 
•>?s knygos išreiškia hmmš jo

• lįiaiigsmo programą; “Eikim 
®nnsUęėrktm. gera, kuris dar 
tfti ir skubiai-iriudolumės lii- 
įlimis dftlykiūs kol' jauni e- 
Įiiuy *Taip skamba iiifisų gy-' 
/ąi iiup ’žtnoiiiii rbreptąs. Ir su
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vedžiojimo JannikiavrtMs taip- 
pat eina į pasaulio džiūgavi
mus. Bet gi prieš akis pasiro
do' nudėvėtoj nuodėmininko ir 
elgetos sermėgoj Pranciškus. 
Išblyškusiame 'liesame asketo 
veide žymu tylios linksmybės ii* 
džiaugsmo atspindis.r Ir šis 
džiaugsmas šviečia, kaip šilu
mos ir saulės spindulys tamsio
se pietų- gyventojo akyse ir 
kaip amžina pasitenkinimo ir 

: vidines laimės šypsena spingsi 
aplink šventojo lūpas. Dainuo- 
'damųs/traidda sau jis ir jį ly
dinčiusbrolius 'taip-pat ragina 
dainuot.

Bis Pranciškaus širdies džiau
gsmas tai* ne kas kita. kaip_gj- 
li Dievo taika, kuria jis alsuoja 
ir gyvuoja J tai yra- gili, džiau
gsminga sąmone vienybės su 
Dievu per malone, ir vis išnara- 
jo mainama ir didinama gra
žaus jausmo, kad savo noru pa-

; -----—_

Šv, Kazimiero Draugija- 
įsteigta 1906 m. Jos tikslas y- 
ra: išleidinėti ir platinti nau
dingas knygas, laikraščius ir 
kitokius spausdinius, ypač ti- 
kybiniai-doriško turinio.

’2|. Draugija tam tikslui turi 

savo špautuvę ir knygynų Kau
ne -savo namuose. Be to, Sv. 
Kaz‘. Dr-ja* turi savo skyrius ir 
knygynus šiuose Lietuvos mies
tuose: Lietuvos sostinėje Vil
niuje, Košedariuose, Ukmergė
je, Panevėžyje, Šiauliuose, 
Telšiuoso,v Mažeikiuose, Badyk 
ilškyje, Tauragėje ir kitur. Be 
to, jšv, Kaz, Dr-ja turi savo 
sandelms ĮmyguAmerrkojcrl); 
“Draugas,” '2334 So. Oaldey 
Avė., Cliicago, Ilk ir 2) “Tė
vynes Balse,” 79 So. Wasli- 
ingtbn St., Wilkes-Barre, Pa: 
Šv. Kaz. Dr-ja savo leidiniais 
kultūros darbą. Iki. šiolBv. Ka-

bildamas paniękinalnas, perse-. - .o,
klojamas, išjuoki-amas ir savęs 
išsižadėjęs dieną po dienos pa
tampa daugiau panašus į .pa
vargusį, nusižeminusį, išnie
kintą, persekiotą, 'išjuoktą Iš
ganytoją. Šis širdies džiaugs
mas Pranciškuje pavirsta gam
tos džiaugsmu, kokio pasaulis 
lig* tol nežinojo. - *

It Pranciškui kiekvienas 
grnntoųpadaras ynu kaipo tie- ; 
sioginis Dievo’ žodis. . Gėlės, 
paukščiai, oras, ugnis ir van
duo, saule,- mėnulis ir žvaigž
dės,-. liga ir mirtis—viskas jam 
yra Amžinojo palyginimas. Ir 
kaip jis save vadina “didingo 
Karaliaus ' pasiuntinys,”' taip 
jo vidingas ■ gamtos džiaūgs- 
'mas verčia jį tiesiog susibro- 
liaut'su kiekvienu gamtos, pa
daru, kad visų padarų choro 
šlovint Amžinąjį Leidėją nesi
baigiama ' šlovinimo giesme. 
Kregždutė iv lakštingala vra 
jo sesers; žvirblis .ant stogo, 
vieversėlis., ore ir karosas ežere 
— jo broliai.. “Giedok Dievo ' 
garbę, brolau žiogeli!” šūkte
rėjo j i s po alyvų medei uis prie 
Parchinkulob. ;Ir brolis žiogas 
čirpia, kol Pr-anriškus paliepiu- 
jum nustok- ’

Toks šventojo gamtos džiau
gsmas reiškiasi taip-pat ir jo 
meile gyvuliams..

Maldoj ir stebėjime Pranciš
kus kailiu su Dievu ir Dievas 
kalba-su juo irdalosi su juo per. 
giliausios ir švenčiausios Die
vo artumos jausmą, taip, kad' 
kiekvienas kulnas ir kiekvienu 
augštuniu jam pątampa . Atsi- 
mairiviiio Taboru ir Palaimini-* • 
inų' kalnu, kol pagaliau Alnu - 
no. kalne jam šitą Dievo artu
ma patampu regimavizija ir jis 
apkabinės Prildyžlimtą jį, kai
po regimą nušvitime . ženklą, 
apturi stigmas (žaizdas). .
. Savo džiaugsmus pasaulis 

perkasi Įsipi-iktnuiuo iė alsikė
dė ji mo žaizdomis; 6\ Pramušę 

J>us parimsi' savo vadinamus 
dievų Į siįiagvmius ^taurią; ,-iląž- 
mi neišgydomų ligų žaizdetute;

■ ■■ ■ • -■ •-' . ' • savo džiaugsmo apsigeriįuą, sa
vo samumus, savo, kili nūs svai
gulį -.turi pamokėti.” sąžkies. 
griaužinio, ■ išrišimo., n ąsiviii- i 
iHb;hr;saxr‘iŽ’ady1iės žhirilm' ?

SiinkiaĮ s’ergąš akiniisv ‘be
veik' * imrtgyš guli’ ftancjškusf 
riMidrbiej .bakūžėj prie ^v? I)p- 
mį.įom) koplyteJt’š;. suvurgęs..li 
paliegęs, Imvelk kenčiąs?įrąm 
denligę, dyugio- pmloūiaš ir 
pelių kmikintprias —iv vis jis 
;kupinas džiaugsmo. \

* "I - \

:o ir iš
platino apie penkis inilionūs 
egzempliorių visokio turinio 
leidinių. Šv. Kaz. Dr-jos išteis
tomis Įvairiomis maldaknygė
mis, mokykloms vado vėliais, 
įvairiomis, skaitymo knygomis, 
apologetiškais veikalais, poezi
jos ir įvairiais kitokiais jos lei
diniais naudojasi plati Lietu
vos ir jos išeivijos visuomenė..

. -z *
- • švrKaz.'Dr-jos -Sąstatą.""' 

5§. Draugija' susideda iš 
iteapribofo skaičiaus narių: a) 
garbės/b) tikrųjų, c) amžinųjų, 
ir d) metinių. ■*/

6|. Garbės nario vardas dtto- 
atlieka didelį apšvietimo ir 
damas: urbą už uolų ir ilgą 
draugijos naudai pasidarbavi
mą, aTba už gausią neatimtl- 
nai įneštą Dr-jOs iždan pinigi
nę auką (nemaišiau $100-),

8§. Tikruoju dr-jos t nariu 
..skaitoma ąsnmp Įnešęs , dr-jos 
iždinėn atimtinai bent $50 ir 
gavęs iš dr-jos valdybos nume
ruotą kvitą su parašais, bent 
dviejų valdybos narių ir dr-jos 
antspaudą. y 

: Amžinojo nario vardas
esti duodamas, tam asmeniui, 
kuris neatimtinai įneša dr-jos

ižclinėn nemažinus $35 vienkartr
... t

ir gauna iš dr-jos kvitų sulig 
8 ir 9 parag.

11§. Metiniais Šv. Kaz. Dr- 
jos nariais laikoma tie asine* 
nysf kurie kasmet inesa dr-jos 
iždinėn' po $2 vienkart. * 

. Pastaba: Metimų Įnešimų di
dumą visuotinasis ~ susirinki
mas -gali pakelto arba numa
žinti sulig Dr-jos išgalės.

Nariai Gauna.
12§. Visi nariai gauna po vie

na egzempliorių dr-jos spaus
dintų metinių atskaitų, proto*- 
kolų apie įvykusį visuotinąj/

■ susirinkimą; po vieną, egzem
pliorių knygų, brošiūrų ir ki
tokių dr-jos leidinių 
, 14§. VisPdraugijosnariai, tu
ri susirinkimuose sprendžiamą
jį balsą ir gali užimti vieną iš

jos veikime vietą. . 5 ’ 1 ' ” *’ x’
15§. Vifci gyvi ir mirusieji na

riai dalyvauja lygiai dvasiš
kuose draugijos turtuose, kurie 
susidaro iš paskirtų draugijos 
labui Šv. Mišių, maldų ir tt.

Narių Priedermės,

18§. Kiekvienas narys kuni
gas privalo j sykį. į metus atlai
kyti vienas; Šv. Mišias už gy-. 
vus-ir mirusius jšv. ,Kąz. Dr-jos 
narius.

--19§. Nariai ne kunigai kalba 
kasdien po vieną ‘ ‘Tėve mMų-’ 
pridedami maldelę “Šv. Kaži- 

' mieraij • melskis už mus. ’ ’ ’ 
20§. Kovo 4 d. kiekvienas 

dr-jos narys privalo pagal išsi- 
galėjimą, aplankyti bažnyčią 
ir pasimelsti į šv. ^Kazimierą, 
draugijos globėją, kad Dievas, 
per jo užtarymą suteiktų vi
siems dr-jos nariams visagalę 
ir nuolatinę pagalbą.

21§.- Visi dr-jos nariai priva
lo, pagal išsigalėjįmą platinti 
dr-jos išleistąsias knygas ir ki
tokius špausdinius.

Šv. Tėvo Pijaus X Suteiktosios
■ šv. Kaz. Dr-jai Dvasiškos

Malonės ir Atlaidai,

. išv. Tėvas Popierius Prus X t
visiems Šv, Kaz. Dr-jos . na
riams, Ų0 d. balndžio’ 1907 m, 
'•yra suteikęs' šias dvasiškas ma
lones: . •

1; VisiškuS atlaidus : a.) drau
gi jon įstojimo dieiiojė, arba ar- 
timiausiamė sekmadienyje, jei 
tik atlikę išpažintį ir priėmė 
Šv. ęSakramentų, pasimels šv. 
Tėvo intencijai; b) dienoje Šv.

Į

i

t

J

4

)

’ ‘ ” i
Pranciškus, visų gyvenimų 

buvęs džiaugsmo trubadūras, 
dabar kuria savo “Saulės gies
mę,” savo Širdies testamentų,' 
savo džiaugsmo didįjį doku
mentą, kaip, tarsi, visų savo 
su Dievu ' sujungtos sielos 
■džiaugsmo, upsigėriiaų iių lai
mės svaigulį .norėdamas išliet 
vienintelę giesmę. O kai jo 
prašomas gydytojas- jam pasa
ko tigą esant neišgydomų, jis 
išskečia- rankas- ir -sušunka; 
“Sveikutis laukiamas brolau- 
mirtie!” ir prie ,savo “Saulės 
.giesmės” -prh ledą-dar paskuti
nį posmų.:. ‘ “Būk pagarbintas 
Tu, Viešpatie, už mūsų brolį 
mirtį.” ’

Prauciškils mirė(kaip^iksau
lėleidyj spatių 4 d, 1.226 ni. 'Tr 
liuvo' pnlaidotas^v. Jurgio ■baž
nyčioje, km j radosi kliariečių 
vfmiplymv. Popiežius (iiAgo- 
riuslN kmmnizavp Pranciškų 
liepos 16 d.’1228 m.. Tuojau bu
vo pastatyta nauju bažnyčia 
Bv.. Pranciškaus .vardus.. Brolis 
Klius perkėlė, šventojo kūną j 
naują; bažnyčią. Čia tat' po’ še

šių Mmlųmųdiį (gruodžio 12 d< 
1818) buvo surastas ’Byontdjtr 
karstas,- Jo šventę. ilnžhyČia 
įipvujl?šeięja ktekyięimis me
tais spalių 4 dienų... •

Kun. A. TamoĮįūnąs.

si narių kunigų laikomomis Šv» 
Mišiomis ir visų narių maldo
mis. - * .• J .

Įsirašyti į Šv. Kaz. Dr-jos 
narius, ręiškįaprisįdėti prie di
džiausios liet, katalikų spau
dos organizacijos, likti geros 
spaudos rėmėju, platintoju jos 
leidinių ir tuomi prisidėti prie 
gysimo tikėjimo, doros ir Lie
tuvos reikalų^ nuol neteisingų 
priešų šnfeižtų ir nepamatuotų 
užsipuldinėjimų.

, Todėl visi lietuviai katalikai 
uoliai stokime į eiles apgynėjų, 
Bažnyčios ir Lietuvos, platin
dami katalikišką spaudų, kuri 
geriausiai gina ir remia iLetu- 
yos ir jos piliečių teisingus rei-. 
kalus. Šiuomi maloniai kviečiu 
ir prašau visus brolius ir sese
ris lietuvius bei lietuvaites, y- 
pač brangius Šenadoriečius, 
kurių tarpe apsigyvenau, rašy
tis į Šv. Kazimiero Dr-jos 'na
rius. Tamstos įsigysite pigiai 
gerų knygų ir paremsite kata
likiškųjų spaudų. Spauda ga
lybė. Busime mes lietuviai ka
talikai galingi, jei turėsime 
galingų .savo spaudų, apsigyni
mui nuo tikėjimo ir tautos prie
šių •

'/Tad į darbų, kas tik sveikas, 
Dievas laimins mūsų žygį- *

/ • Kun. Petras Raščiukas,

’ Šv. Kaz. Dr-jos. generalis į- 
galiotinis Amerikoje, 129 So. 
Jardin St, Slienandoali, Pa.

Šis mano antrašas bus pasto
vus, juomi meldžiu rašyti dr- 

Kazimiero Dr-još užgytojo; c) jos reikalais; / '
t • A J
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nepaprastas
NUPIGINSIĄS

Nelabai senai es^me gavę 
Lietuvon Albumų, kurį gana 
daug nupiginome^ Duodame 
progų kiekvienam lietuviui 
jį įsigyti. Seniau tasai albu
mas parsiduodavo po 5 dol., 
dabar gi jo kaina tiktai 
$3-50, kas yra nepaprastas 
°toargain.”

HERMANNS SONS HALL
W CROWN STREET, . ‘ W HAVEN, CONJL

Pradžia 7:30 vai, vakare, t .

; f ■ •' . • .. . '

JUNGA 15c., subątomis Š5c,, įedelioj centų ir 30 centų*
A* .. _ , f ‘ ; - ■ * * ‘ i ■. : .

‘Susivienijimas Lietuvių
» R. K. Amerilčo|0 1

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAimtt ' .

TaL musųj lietuvkį katalikų. įmaugrimmama tyitt 
tdVe. Lietuvy kataliko! Jei daivpri.e sios GrgAm* 
eijbs nepriklausai, nįeto nelaukdamas tuoj prife 
rašyk,nesjį; < J. ■

>, L Apsaugoja narių gyvastis ir moką pomirtines $150.00, 
$250.00, $500.00, $750 00, $1000.00, $2,(W0.0Q, $3,OOOM 
\ . 2. Moka pašalpų nariams ligonignis Imą., ‘per * 
$3.50, $7.00» $10.00, $1400, $21.00. , ' •
. 3,' Šelpia suvargusius narius ir našlaičius.. v< / •”>

. : 4 ’ Nariai gauna ik L, R. K, A, organų, savaitinį Įaijp<
. taštį ”Garsą’\ - ;

Š._ SldeidMa. apšvieti!, leidžia gerus raštuiųm dš$m
; aiamš veltui, ■ ’ -r ?• ; /-f

6.. Platina tikėjimų, dprųt rupiū^ri tautos rėikąlaisi re- 
mi^Lietuvos rospubUka*' • A '* -
. . 7, Lengvomis .salygamią ajdraujt^A vaikūt

; metų amžiaus. • \ -■ \\ -?
v . Įstojimu į S; m k. A. ingftMBha nioKęijHs

r pus ym viwso (Uflosįčsii- Uaptvia koIionŲoBt Ajiujri|f:«d8?
tlojl infotnmcūty kroinkit^a prie kuęnų Sekretorių arba IInH V Cha* 
tro EtrStinę.*. - - - v. '• f

322 So. 9th ato., ; . .arobfcM A Y-
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Albumas yra didelio for-f ?' . 
mato knyga. Turi 495 pusk, 
288 pusi, su paveikslais Lie-/?, 
tuvos veikėjų, grupių,-par
tijoj grupių, namų įy tt. Li
kusi dalis albumo yra užim
ta bijografijomis Lietuvos f

veikėjų.
Kurie norite, tų knyga įsi

gyti kreipkitės tuo jaus pas 
“DARBININKAS” 

366 B’way, S. Bostpn, Mass.

%

4

P1R VISUS VAKARUS GRAJIS PROF. R LAUTTENBAOH
■ ■ /. GARSI ORKESTRĄ, ■' £/ '

JVtarNew: iHayen’o ir ^lelmkeą livtųves jr';ltetaviusmuo§ii> 
d^aL^iečiame atsilankyti į vu’Sminėtų pramdgik '1

■ ' ’ ■’' Komitetu
■■ - " • ■' ■_

i- - , P, ŽCedėliįj, ((M) 14,7 valamb^ vakare Sv* v 
Karimiero par. Oioių konembis, kuriami? rla^vatiš Bv. Juozu* 
įjo & ^aterbury, Conm, ir iš idtų kolonijų solistai
Į&mgaf 50v. ir 30c,, vaikams ui dykų.
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PRANEŠIMAS
PRANEŠIMAS t. VtčIĮT 

ANGLUOS APSKRIČIO 
KUOPOMS.

*e

Bakąusk^ Į dėžutę. - • '
Gudakas. O tap, aš jį mačiau su dėžute^ 
Bukauskas. — Ir kaip ta dėžute padaryta?

nosių ar mano. - \ »
į Giibd&kdis. — Kaip padaryta ? 
h Bukauskas.'—Taip.

(rudoka#. — O, padaryta,. . padaryta... kaip ir dė
žutė. * < - v

GuJokas. — Didėlė. . K 
Bakauskas, — Mano buvo maža.
Gudo kas. ~ Žinoma maža, jei ponus taip nori, bet. 

man yra didelė dėlto kas joje sudėta. >
Bakauskas,1—Kokios spalvos ?
Gitdokas. — Spalvos? . -.
Bakauskas. — Taip.
(rudokas. ^ Spalvos, spalvos ... aš nelabai gabus, nu

piešti. . - '
* Bakauskas. — .

Gudo kas. — Arne raudonos?
Bakauskas. — Ne; juodos.
Gudokas. — Tikrai, ką aš norėjau pasakyti, tamsiai 

raudonos. «
1 Bakaioskas. Nėra abejonės tai mano. Ar viską su- 

^šąl^CamnBW°^sitik^
, Gudokas. — štai jis, bet meldžiu, nesakyk, ką aš 
tamstai pasakiau.
. Bakauskas, —- Artyn! Prisipažink ką padarei!

Olevskis. —Ašį ką padariau?'
Bakauskas.Tu išdavike, dai’nesigėdi sįovėti prieš.

Bakauskas.. — Dar klausi?.. Niekše! nori pasirodyti 
nekaltu, Veltui. Man jau viską pasakė. Aš tave-gerbiau, 
tavimi pasitikėjau, bettu? . ’• • •

Olevskis. — Jeigu jau viską pasakė, aš prisipažin
siu. ‘ .

, Gudokas (į šalį). — Ar gali būti/ kad meluodamas 
pasakiau teisybę? . - x

f ( Olevskis: —’ Aš senai norėjau ponui apiaktai pasaky
ti, Jbet laukiau tinkamos progos. Bet jei'jau žinai, aš pra
šau neužpykti, ^bęt išklausyti ką aš turto pasakyti, ’ "
/ Bakauskas. — Ką tu gali pasakyti, vagie !

Olevskis; — Pone, tokio vardo dar neužsrtamavau. 
Gal ir prasikaltau, bet' tori dovanoti.

Bakauskas.—Dovanoti? Dovanoti už tokį darbą?
Olevskis. Prašau kantrybės. Kada išklausysi, tada 

galęsi spręsti. T <'■
Binkauskais.Tokius darbus tuoj/ reikia pasmerkti. 

Mano pinigai... mano kraujas ... ! ' , .
Olevskis.Tavo pinigai nepakliuvo į blogas rankas; 

r jei nori z.. ’
Bukauskas; — Ką aš noriu y sugrąžink ką turį. Bet 

pasakyk kas privedė tave prie tokio darbo? ■
Olevskis. — Meilė, prižadas. ■ 
Bakauskas. — Meilė? , 1
Olevskis. —

. Bakauskas. — Meilė prie aukso, prie mano aukso, _ ■ . t

1

Brugaitis, — Nemaišyk/ aš žinau ką reikia dalyti. Juk 
nebe pirmą kartą vagystes tįrinėju. Būk tikras kad vagį 

r surasto. 7 ”
-t —•—--Bakauskas. — Žinoma, kad surast Kant, manai,_bū- 

■ tų valdžia, poliemonai, teisėjai, kad žmogus tuito. nesu
grąžintu, neapsaugotų.

B r u gailis; —• Viską, kas galinta darysime kad tamstos 
pinigus tuoj suradus. Sakai, dėžutėje buvo .

Bukauskas.—Dešimts tūkstančių Mtų, lygiai.-
Brugaifis. — Dešimts tūkstančių!
Bakauskas. Dešimts tūkstančių! Aš pats suskaię 

čiau. ‘ •
' Brugaitis. — Didelė vagyste. .
■ Bakauskas. — Už tokią vagystę nėra įtokamoa baus

mės ; kokią bausmę galėtum sulyginti Su tokia skriauda 
žmogui padaryta. ■ ’

• DviigaHis. — Kokiais pinigais buvo?
' ' ~ ■—Auksu! auksu4-- -~—

. . DvugiBis,^ Ksts, manai, vagys? ‘
; Bakauskas ■̂—Visi. Turėsite suimti visusgyvento jus

. inisurasite. ' // ‘
Dr u gailis. — Tamsta, tuii viską man pavesti, aš sura-

•• sto, ir pinigus sugiųžtosiu; . - ('
(1‘neina Gudokaė atžagariai, ir taria) .,

kui įkiškite į verdantį vandenį ir pakabinkite ant prieta
ro! • ’ ’ . ’ - _ . ’ ' , ' ’ :

Baldauskas. ■— Ką? Žmogų kurs mano phWds payo-

Gtt dokas. — Aš kalbu-.apie paršiuką, kurį ištaisysiu 
vakarienei. v

BahaiĄskas. Nė apie tai dabar kalbama: turėši’šitain 
poliui apie svarbesnį dalyką kalbėti. . : . •.?

Drugitis. — Nenusigąsk, ’ pasakyk viską ką žinai. 
. • Gudokas. — Ar tas ponas busant vak&ienėš ? ' -

Dfiigaitis, Atmink, nieko nuo savo pono neslėpk* 
Gudokas. — Tikėk man, • aš tamstai viską parodysiu. 

Galėsi valgyti kiek... ' ' , .
Bukausko#, -h- ^Te tame dalykas;
Gudelius. — Jeigu .aŠ tamstai nepąduųsiu tokios va

karienės kokios aš noriu, bus ne mano kaltė, bet užyęiz- 
dos.' ‘. ■ • » , . ' ’,.; , '

Bukauskais;.-- Žioply l ne apie tą’kąlbaine. Pasakyk, 
ar žinai kas pavogė mano pinigus ? • -

Gudokas. —Pavogė tavo pinigus’. , .
Bakauskas.. — .Taip, pavogė! Aš’tave.liepsiupakar

ti jei tirrnan pinigų nesugrąžinsi. ‘ \ 4 ' p • r
Drugaitis. — Perprašau. Matau kad jis yra teisingas 

lyras, jis viską pasakys, bijoclūmaš kalėjiman patekti.. 
Taip,. draugėj jei pasakysi, būsi liuesas ir neblogai apdo- 

- vanotas.’ Tavo pono pavogė kas pinigus, aš tikto, tu ži- 
•naikas. ' ' . ę ;

Gudokas ,(į šftlį) — Atkeršysiu Olevskiui už ką per 
ausį davė, pasakysiu, kad jis . .. .

Bukauskas., — Ką'muiTąi sau po nosia? Balsiai! 
D'fu gailis.Palauk, jis rengiasi viską išpažintį aš 

. saldau,, kad jis teisingas. • į
Gudokas. — Galiu pasakyti, jei nori žinoti --.tai tams

tos myliinasis Olevskis, užvaizdą pavogė.pinigus.
Bukauskas.-^ Olevskis l .

~ ' Gudokas.—Taip.- , . '
Bakauskas. — Olevskis, kuriam aš pasitikėjau, ir ku

riam maito žmona* Dieve duok jai dangų, taip pasitikėjo, 
mane apvogė ?

Gulhkas.— Taip, taip, Olevskis.
Bukauskas. •— Ką tu žinai? • -

: Gudokas. — Ką aš žinau?
Bakauskas. Taip. .... ' v ‘
Gudokasi— Aš manaU . ką aš .

.■•v *
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SVEIKATOS DALYKAI I
*» ■ .

INKŠTIRAI PAPRASTIEJI 
(Aone vulgaria)

Tai tolde rausvi puškeliai 
veide, krūtinėj ir sirenose, ku
rie kartais ima pūliuoti. Iš ink
štiro gaK išspausti .gelsva kam
štelį. f Tai yra odos riebalu 
geležėlių (skylelių) uždegimai

Gydoma sunkiai. Reikia žiū
rėt, kadu viduriai prideramai 
valytūsi, kad kūnas švaroj bū
tu laikomas. Iš vaistines gali
ma pabandyti naktin išsitept 
Lassaro, pasta ir paryčiu nusi
prausi šiltu minkštu vandeniu 
su muilm Žinoma,.kad sunkes
niuose atsitikimuose neateisi 
be gydytojo. /

* • _—-—----- —*
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Bi'iigaitiš, — Turi posaky t delko sakai kad jis pavogė, 
•—Ar matei ji. tenai koi* as pinigus ^itvau 

tižktissęs k k
' ' dnuMus.'— Mačiau,

j5«Avt«6‘A'as. —- Sode.
' GuMms.-4- tikrai! aš ii mačiau ydkiojanta? ®o s» 

<’:l Bet kai nebuvo slide t i piu igai'.
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c(a reikia štaldai išdezinfeknot, 
išvalyt, kas galima (mėšlas, ė- 
džios, pavadžiai) sudegint, Ki
taip apsirgs ir iškris ir . kiti 
arkl/ai/ • , * ’

Nuo arkini užsikrečia ir žmo
nės, kurie irgi daugiausia nuri
ta. Sako, Rusijoj bolševikai to
kius jnpseniis sergančius ligo
nius sušaudydavo, kadangi iš- 
-gydyti-negaluiia, ‘

Dn J, C, Landžius.

. (Lot, Mallėus humidus, rus 
Sap.)

Tai baisi arklių liga nuo ku
rios vienintelis išėjimas,, • tai, 
kuogreiriausiai užšalti apsirgu- 
sį arklį, apdegyt ir neluptą gi- - * 4. — ’......

b d

-L

NORWOOD, MASS.

Brangūs broliai to sosut 
artinasi mūsų pusmetinis sm 
žiavimas, tad šiuomi ragini 
visas kuopas ir narius išank 
ruoštis ir šaukti kuopų susir - 
ktoius .togainmkfc genr įne 
mų bei suinanymiĮ, nes visi 
ra i žinot brol iai to sesutes, Į, 
po suvažiavimų kuopos to : 
riai pradeda gyviau veikti 
atsiranda daugiaii veiklumo 
daugiau vienybės,- o kuiyvie.

«

be ten to galybė. ■_
Suvažiavimus įvyks lapl 

čio 18 d., 1923, Naštom, N. 
i k. Temple St., Lietuvių

• - ♦ ■

L. D. K. Są-gos 3-čios kuo
pos susirinkimas įvyks spalio 
14 dieną tuoj po sumos, šię. Jur
gio bažnytinėj salėj. Gerb. na 
irai būtisai esate kviečiami pri
būti ant paskirto laiko ‘ir ne- 
atidėliokite nuo šio susirinki- I W T 
uio iki kito, , nes šis susirinki Į Kazimiero parapijos bažn

tai iš L. D..IC K Naujos jtng- [1 -lirą vūĮ po pietų^ U .
N. A. apskritis kviečia .vi 
kuopas dalyvauti ir Siųsti 
daugiausia delegatą^ to 
(lajUg svarbių dalykų aptart 
ypač kas link, apskričio m;

y J-iiJ I f

raginain kuopas kurtos dar 
atsilygino apskričiui į iždą 
še. nuo nario, tai malonėkit 
atlyginti. - ■

pirm. V. T. Savicl 
Rast. O. SideraviS:

‘r? 
suvažia

vimo išduos raportus. Tai[ugi 
bus svarstomi kuopos reiltalaį 
lieto esate kviečiami užsimokė
ti savo duokles.

lljos apskričio ekstra’
<1‘.

. V»

liej svetainėj. Sesijos prasirj-

• ■
’■ T. _•. . ’ • .' .' i ...

i 
taip. ‘ .

Olevskis. — Ney iuį aš turto*nenoriu, jei‘tik tamsta 
mane ir toliau laikysi kaip’o užvaizdą.

.Bukąįskas..—.Laikysiu’tavę? Tavę vagį? 
Olevskus.—Ar^gi tamsta, tai gadini vagyste? 
Bakaii^ąs.. Ar vadinu vagyste .,.. tiek pinigų.
Olevskiii, —* Tiesa, daug pinigų, vienok aš prašau, 

leisk man juos turėti T. ., • (
Bakaiuska^.’— Ar iš proto eini? Ką kalbi? 
Olevskis.^- Aš prižadėjau juos turėti pas save ir nie

kam nepavestu
Bakaiiskas. — Puikus tavo prižadas. .
Olevakiš. —Niekas, vien įnirtis neleis man jo išjnl- 

dvtk * ' .te , • ,
Bakcm^kas. — Gana, atiduok nuui pinigus 1. Kur pa

dėjai mano pinigus. . _ . .• ’*
,;.4$epsAys.—- Pinigai nainupse. Ponas Rugauska& ga^ 

Jį patvirtinti kad aš tiesą sakam . • ■ ,
J ■ Baika^ika^ — Ką-? — Ragauskas eina išvien su ta- 
yiin? • ■ •*- .. -

; jis buvo prie lovos tamstos mirštam
etos^žmonos, kada ji man įdavė pinigus, ' : . •

f. Bukmtikkas. — Kam maišai.mano žmpnos vardą su ši- 
, . tuo dalyku ? . * ’ . . ' ’-

Olevskiš. — Aš tik 'sakau, kad priimdamas nuo jos 
pinigus, aš. prižadėjau juos sunaudoti taip kaip ji norc- 
jonr-kad vaikai galėtų mokslus užbaigti. _

Bukauskas,. — Kokius pinigus?
. dlėvšlds, — Peiikius tūkstančius litų, kuriuos tams-( • 

tos žmona priesunirti man įdavė. • ' —-------- -
Baliaūskas, — Mano žmona, tau įdavė doki.ą sumą pi- | 0|7M|ED|AĮ PABęiNIfn 

togų ir tu man nieko apie tai nesakei? Pinigų man neda-19IXW»Llilflh ufilluInMf

’ blevskis. — Bei as prižadėjau, kad tuos pinigus tik 
išleisiu, ant vaikų mokslo. '

Bakauskas. — Kita vagystė.! '
Rudokas (į^Drūgaitį)—Pašyk, viską rašyki 
BaltauslM — Ar užrašei? Užrašei dvigubą vagystę i 
(rudokas. — Taip, dviguba vagystė. - 
Otevskis*. —. Vagies vardo, aš noužsipolniau.
Bakauskas.— Neužsipelnai? Ne? Kaip ne? (Teei

na Jonas).’ .
Jonais. — Nekaltink, leve, nei vieno; aš atėjau pasa

kyti, kad pinigai kurie prapuolė, aš sugrąžinsiu, jei pri-1 
žadėsi bitoį ir mane leisti į mokslus;

Bakauskas. <—Kur pinigai ?
y • Jonas. — Pinigai saugioje vietoje. Dabar nuspręsk: 
arba leisk mus į mokslus ir atsiimk savo turtą, arba pri
versk mus eiti dirbti ir p ra rask savo pinigus.

Bakaukas. — Ar visitebėra?
■Jonas.—Kiek buvo, tiek tebėra. Ką sakai!
Bukauskas; — Aš geriau galėčiau nuspręsti, jei turė

čiau pinigus rankose. Žinote kad aš neturiu pinigų mintu-į__K<»n«ieiisH»t«s, i'ivinę* mn.yi«u 
keti už kolegiją.

JontiSr — Ponas ČMevskU.turi užlekttoai.,Sutinki 
Bakauskas. — Gerai, duok mano pinigą dyžuty g< 

site važiuoti sau mokytis. . .
Jonas.'— Puiku! Dabar einame pasilinksminti. 
D fugai t is. — Palaukite! prašau, kas man užmokės 

dokumentus? ’ • •< •:
Bakauskas. Mums tavo dokumentų nereikia.

. . B ra gailis. — Nereikia tai gerai, bei ar aš už dyto
^Inu?. • ' . y \

Bukausku® (stumia Guduką į jį) --štai! kaipo 
mokestis,, išsivesk. šitą; Į kalėjinuU ‘
‘ (rudokas. — Deja! Kuomi aš.kaltas!. Jei teisybę p 
sakau mušt i gaunu, jei pameluoju gaunu kalėjimą.

’ Jonus, — Tėve, turi jam dovanoti. .
- Bukauskas. — Gerai, tol iu pulhmuumi užmokėk. 

J onas. — Užmokėsiu. Pisiu pranešt i linksmą, naujie
ną broliui. . . ; - ‘ - . . . : •

Bukauskas. — O aš prib savo numylėtų, piuigiį 
Uždanga—Galės,

A-**•.-•Š.*.<*!.-***
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'Žiunc .skyriuje BfJ UlksS 
Kuo taiko gvUdeasJme «I- >1 
kalus {domius hūslaiiJfoBis 
tr.atiisnis Ir motinoms 
ny kililiklį.’

KūMIy uprsplniitias tr pfrj 
ntjinics yra. dalykas gyn» 
svarbos Šeimynai ir tautai 
fr mes JauIIarae. kid tai 

' yra.daiykasC'ktiri mM tuį 

rime' regutiaria»Is laikoj 
tarpiais .trini ^ir. leistai

, pcrjvildsBtl.;
■n ■

STILUIVS-NIŠ

k\

liuius ir mrsitiius vlEtunlnus. 
UiUinui atsMAu tk»l vieuudos kit’ 
Ta* tiesu m< kalbant apie’gere 
i-U'i. ir sti kitais nuilstai
\ isnkln. riišin. .Motinos turėtu, v 
toki kurio firma yra pript 
IHdžiuuiii parenka Bordea‘s

. Il.rtnuįk <Mio, kad ji geresne už 
. | rasis. I’aUirthia vartoti Iii pači; 

visados., Supnuiiamaj .kūdikis tu 
<o gauti goriatisiij,' u niekas nėr 
-varini; kaip ni:iisliisf ypatingoj, 
aie^nv. _ -

Krinta T’Aktvs

Sveikam kūdikiui dantys tari 
kuki tarp šesiy ir septynių m 
pirmieji dantys vadinami “pien. 
Jn yra.dvidešimt*. Jų paslrodyi 
kits laimi įvairuoja. Priežiūra t 
tų yru labui, svarbi. Juos reU 
syk Į dionų nuvalyti Švelniai t 
bovelnos, ar vatos gumulėliu, kl ' 
kiti pašlupiuti Į borinfe rūgšties 
.ui, padarytų, iš puses šaukštako 
no atmMtu viena įminta verdanti ■ 
don*. Valkui liugaut, reikia jj 
kinti varudi jšepetnlių^ Antrųjų 
sveikumas ir stiprumus daug p ■ 
s<> imu priežiūros teikiamos-picą 
((Antiins.

Antrieji* arba amžinieji, du 
Įirnsud pasiveda apie šeštus-i 
luotus. Jų y ra 3'A Labai sva 

’ Hukatni 'priiiiurūrl, iMugelį 1 . 
VKihul išto-Ji iš -.blogų tlairtiį G 
*•” ’ ktuviiuas datrtis vargiai kftdi 

IPatartimi itadtkiė dantis duot 

 

, Įnamiui t gotum speėiaHstui km 
uosiai, taip I«id puvimų ga 
tiiuj susiaĮidyti pastebėjus. 

Aimlidato, kad *'žiupsueli& " 
[ iih >. vertas Milto gyduolių.” . 
jli ęVAVto Kl’pllvm KKDAr 

| l.idgtl patenktoaiitų ptist'teitt 
nešimui gydant įiedapenėjlm^ 
lūs ViiiktJ >u Įžagiu Pielltk Blt 
i tuaud ’ kūdikiai’ tuoj' pradėj 
gavę li.*glo'-Pirito, j sųvo Valį 
rio attgii ibi syk-negu ptųįitoi- 
gt 'gritpo to'vt vidutlniškiil 
ufus -svarus daitglaii nogii U* 
Tim i pmtoto.u js bsuikiiOių 
nuo to paiko amfįvtvjai pmr 
kmitknil nutik sveikatoje 
pau rt'A.g hm ir sparčiai nu ’ 

Aedapeiirtas kiritiliis •vfcą 
x\ertu, j,>i tik nvužvMgl ... 
kuo‘kis tiesy orių tiek; kiek* 
Stok <bi* u i jam Engto IHouų- 
Mieto*5 ’tjitrk' uitekiiimt . • 
p.ibniitaml tom! svarinto 
im ; nndši'V*ftut V-tom kt . ; . 
s\eto>> ir v lin us* ‘tk-my k k .- 
rk uos ūĮdūlimus yra ■•(Ikūte' 
fiuuth'b-s’ P'Ulvtato -
KJ.-Tpto sk'utoto'fi
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DS GIRDĖTI UETUViy KOLONIJOSE.
' * ’ t ’ ■ . «

SHENANDOAH, PA. Įvjrtę Lietuvą/' Paspaudžiau 
*. ‘jamranką ’ linkėdamas būti liestas. 30,0(10 gvvontimi.f. , «.. ,r. . i Lietuvos meiles gaivintoju sa-lUVUt 10,000’. Miesto lllttjo*' t r; v . . .. ‘ . ... . / . vo Innlių čia gimusių tarpe,

ir kiti '/AmiesniA’aldinmkai r n- i • i-r i- . — - -• hm laidės, kaip biteles triuši'rr 
vaišino vakarienės dalyvius. 
Po gražių kalbą vakarienę bai
gė gerb; klebonas kun, J. Dum
čius malda. Nariai ir svečiai 
skirstėsi v namon gražių įspū
džių kilpini.

Geras šeimininkas.

Gerb. klebono-Kum j. Dum
čiaus šion kolonijon atkėlimas, 
larsi saulės patckojhnas gaivi
na ir džiugina lietuvius ir- jie 
visi uoliai dedasi prie Bažny
čios ir Lietuvos‘prakilniii dar
bų. :

J rs išiimliuvojo visus ait-o- 
ri its, atnaujino puškąs, k iė 1i - 

. J<il^t—piip)irim^gJKLŽhuhažny±U 
nią aparatų. A pilusią kk'hoiiir 

ėjimais, 1k4 gražiausiai pa-]' 
įėjo ir jautriui ragino Iai- 
ies tikėjimo ir tautos. gark 
lonas ■ Kun. J. Dumčius.
žiai išdėstė klubo įsisteigi-

is. |’š i įaugėt i o ■ k it ų kulbė? 
.visus sužavėjo čia gimęs- 
iy jaunikaitis P. Brazhiš- 

Jįs pakviestas pakalbėti

v

I

iviai. Lietuviai savo' skal
ai viršija • visas kitas čia 
:as. Turi savo gražią ilide- 
niuro bažnyčią, svetainę, 
loniją ir nuosavus kapines,

• -.i

’ttojuT Bv^Ųriineiškatis dr- 
Sodališių, 2-S, L. lt K. V 
pos, Šv. Jurgio jaunimo 
ihas i r’keliolika ka tali kišlni .f 
ilpiųiii ‘draugiją.

Vakarienė/

Ugsūjo 114 d . šv, J ingio-ja 11- 
0' kliubo buvo iškilininga 
iirienv.,< Dalyvavo 75 nariai, 
i, kun,•Dumčius, keliolika 
iličhj, kaipo šeimininkės 
arienėš ir aš. Daug paša- 
ii prakąlbėlią su gražiais

• virsiąs, pozomis dar mukesnis, blausia šokike. Dabar yra Įsto- Jackus, Uršės 
Bet tolinus j kalnus išvažiavus Ijus į aukščiausią laipsni, kurisBet toliaus i kalnus išvažiavusi 
galima rasti, gražių mišką ir , 
juose šios šalies gyvūnų me
džioklei kas tai mėgsta.

Siienadoryje visko ynų

ją ' išreinontavo ir . išdabino. 
Gaivina ir naujas tveria katali
kiškas draugijas, toliausiai vi-- 
sus traukia prie hažuvčios ir 
lankaus šv. . Sakramentų pri-

tik 
vandens stoka. Miestui nėra 
kur plėstis nes apžiotas kasyk
lų, todėl labai brangūs čia bu
tai ir žemė nors išrausta ir til
to išvaizdos. Paminėtas ir vi
karas Kum S. TSTorb utas. J is 
gimęs, ir augęs Amerikoje, bet 
Lietuvos kalbos mokėjimu, jos 
meile ir sai'o darbštumu* Baž
nyčiai' ir Lietuvai, gali su dau
guma kitų jėnktlnuuiti už tat 
garbe Jam ir laimė parapijai, 
kurioje kunigauja,

Oia daug lietuvių via biznie- 
riti ir stambių ūkininkų už
miestyje. Daugiausiai Suvalki
jos išeiviai-lietuviai. . Žmonės 
geri patriotai ir pilni gerų pasi- 
rįžimU~l^m'nTėnsili7tab^ 
žinsiu ir daugiau galėsiu para
šyti, o dabar Visus shenadorie- 
čius ir apylinkės lietuvius ma
loniai kviečiu rašytis į $v. 
Kazimiero draugiją ir tuonii

jus .į. aukščiausių laipsnį, kuri 
šį metą žada užbaigti. 'Kaip 
girdėjau,, tai užbaigus tame ta
lente kaipo pasaulio artiste ža
da važiuoti Lietuvon ir tenai 
darhuoties dailės srityje, Vi
sa Beda, tai stoka lėšų, Taigi 
koncertas yra surengtas dėl už
baigimo mokslo, Mes privalom 
atsilankyti, ant j'os parengto 
koncerto. ’

Lap. 18 š. m. L. D. K. S. 14 
kp. perstatys- istorišką veikalą 
5 aktu -dramą po vardu “ Veid
mainystė Meile”

i

;#

Ketvertas, Spalių 11 d.,1923

J. S.
r

CLEVELAND, ORIO,

., Naujų darbuotojų.

Nilo seniau čia yra šv. J ur
gio par. apsigyvenęs gerb. kun. 
Vairiekaiiskas^kaųoo—vi-karas^ 
kiek vėliau atvažiavo klieiv 
Petras G urenąs, .iš Ghicągo, III. 
Klier, Gųrėnas dabar mokinasi 
CIeyeįando diecezijos kutaiikųi 
semi narį joj. * Tai vienintelis 
lietuvis klierikas šioje semina

M 9

.......-, ■ _____ .- -I—

p-lė P, Sąka- 
lauskhite, Asesoriaus — p. 
2ig ‘ Danmnskus, Julės -r- 
p-lė A. Šimonaite. Apie, pir
muosius tris turiu tiek pasa
kyti, kad jie nuo senai'yrū ži
nomi, kaipo vaidllos-aktoriai, 
gerai atliekantieji. užduotis ju
dėjime ir kalba, tą iv dabar pa
darė, , :
... .Paskutinė, .būtent-p-le Simo- 
naitė pirmą syk teko matyt lie
tuvių scenoje, • bet užduotį atji- 
<o gerai. Jos aiškiai tariama, 
akcentuota kalba, būdo išlai- 
cynias tvarkoje, tr-aukė’ žiūrė
tojų akis į save. Simonaitė bu-’ 
yo neliesta “nauja artistų lie
pa” — 'baimės, kas tankiai at
sitinka/ Galima tikėtis iš S’i- 
monaitėš geros inegėjos-iartis- 
feš, Joje talentas gludi.

Monologą “Meilės Paslap
tis” puikiai atliko; p-lė Juze 
Sliosovaitė są p Te Alena Su n o- 
naite.. Jausmingai dekTemavo 
p-jė Marytę Kuzmauskaite. 
Dainavo L. Vyčių 25 kuopos 
choras, vadovaujant geriu knn. 
V. G. VilkutaiČiui tris dainas; 
“Onytė/5 “Karininko Atsi-

*

GDarbinuikas?? savo rėmėjams ir' prieteliams, kuriė 

užsirašys “Darbininką5 ?visicms metams prisiųsdami $4.50 

iš kalno, galės pasmukti sau dovaną vertės 1 cloL iš sekam
•■ .

eįtj toyglt: ' ' . • .

1)

*

A ------ .
■ f •

ALGIMANTAS, Itbriškmapysaka, 2 knygi (ap- * 
d'iT’vfn^A ■ ■ 4:1 fifl

DANGAUS KARALIENE. Logcmtos apįe . '
„ I

...... .......1,00
2)

ŠvČ. Paną. Apdaryta

3) TRYS ICELEIVEVI: Krikščionis, gydąs ir 
apysaka, •apdaryta »ri&• J * ■
^ATYRJMAJLKĄREJE^-jGrąžus^ųp^—~ 

: . 25. ' ' ' r ■' r '
.15

.50

,50

5>

6)

7),

Turkas,

4)_MAN0
'• rašyiųas 

PETRIUKAS.. Pasakaite..;.;,.................

CIT PAKLAUSYKIT,' Grožių dainų knygele 

Lakštutes eiles, dviejose dalyse™—^.
imlaus hv. pramonių g v /^stiprinti ir išplatinti katali- P lohtvl* klierikas šioje mitiną- T: SVŽEMeS UWMgril^^

: geras ganytojas, teikia savo :ty‘a.|p^ ĮT.įį'a(įwysfKv, Hes brau- 'Gerb. klier..Guirėnas turi pavy- . . y £) ŽEMĖS GIESME, II dalis.......y.............
parapijonairis sveiko dvasiško J- . . . J/Vz„‘ J• i—m (ietiiia vnatvbe: jaunas, atikš- -karpais grojo šv. Jurgio pat-.:inx. .ttr-'aGtt A tc a ■nvr.vrr t A. ’ w4n/*Ki

įsi-ri pradeda: “Mos gimę
tuvių tėvelių, ‘ esą rne liet 11-
todel ir- aš mėginsiu lietu-

:ai kalbėt i ” ~ t uos • jo ' ’žo-
is triukšmingai sutiko kliu-
tąriai stunal(>nia'-šy[»s(nąj.i>
ihgū- jam pritarimu. To-
vMbėtojas ragino visus
)o narius susirinkimuose
atvėje drąsiai- lietuviškai
irti ivtid pasirodžius lietu- 
Hiufryv’ ociTii* tufiTUp-iTi i iii’.Itv VI y v Jut-- ' l-l J IV 1 1 ly l ęV 11 • • »j Lili

Privačiai man kalbėtojo’'
atmuš iš kur tokia Lietu-
lueilė jame atsirado, atsa-
kadyjąni tėveliai liepdavo
irišlųirvisados kalbėti ir aš
t tėvelius, bįd jųi kalbą pa-

r-**'*-’ -

jaitįĮnyliu taip pat ir tė-.

GERA ŽINIA STO
ROMS MOTERIMS 

^p!w Rtiflintititiš ►jtirs**- 
tas X. yni Utimi 
KUS." UmčhH padarytus Ir 
LlitaF $ąj)O, Atlrpsftoltrtc':

N*'*ną HygicitdoFashiofi Inittture <r 
120 C. T6tkSt., Ncw Vark (Dcpt. S.I

parūpi joną ms sveiko dvasiško 
pono ir paduoda ginklą apsįgi- 
nimui, nuo tikėjimo,, 'doros ii1 
tautos priešų, uoliai platinda
mas katalikiškąją spaudą. Dau
gi be užsakė knygų iš Kauno 
'žmonėms pateikti, kad šviestus 
ir stiprėtų tikėjimo ir tautiška
me susipratimo. Jis yra garbės' 
narys j3y- K azi niiero draugijos. 
Sv. Kaz. dr-jai parodė dideli 
prielankumą ir mano pasikvie
tė ilgesi-nam klikui, kad dau
ginus nariu laimėčiau. Ir štai 
dar noi prakalbų nebuvo, o jau 
;<<ųluų .nerių yra: l) (>na 
Kv<‘daravičienė ainž. narė $35, 
2) Ona Augiistinavičienė amž. 
nare $35. .*>) Juozapa Matijo- 
šaitiene amž. nar. $35, 4) J ie
va Tankėlevičiono- amž. naro 
$35’ ir koletas nietlnlų. bet tik 
pradžia.
..Mielas kalnu slėnyje. Po 
juomi anglių kašyklbs gilumo
je nuo .lygios, pakalnės 1,500 
pėdą, o kur augsi i kalnai ky
šo ten kita liek. Gelmės yra 
kasyklose; violomis kiaurai že
mė kainuose j naši vorus. I tuos 
plyšius pakliuvus reikėtų Lie
tuvai ir Amerikai pasakyti pąsy 
kuilių sudiev, nes prapulties 
dugno nepasiekus reikėtų subi- 
reti i smulkius trupinius, bo- 
krintant nro aštriu 'uolu.žiotis. 

. jViotomri kalnai suaižėję, kaip 
.miltinga sukritusi =— virinta 
bulvė. () po.tuos kalnus iim<ų’ 
broliukai, • gilumoje iki 2,000 ir 
daugiau pėdų, dirba sunkų, pa- 

. vo.pngą darbą. • Stovint viršų-
.nėso kaiuų gi r< Ii si j loženliiioso 

, kanonada tarsi • xnkiečiaius
Kaimą, bot Šiaulius bombar
duojant. Lindniis kasyklą pa-

1.00 r 

.35

... .25 

KOMEDIJeLeS. ' Parašė Gurkliutė-Gudiene .10 

KOVA l'O GIEDRAIČIAIS.. Dirarna...................... .35. 

DILOTO DUKTĖ. Drama ___ _______ _________35
SCENOS.iyAIRUAL\I.,(Rin]dnys komedijėliiį' .20 

'■ DANGAUS AUGŠTUMĄS; ir ?žeirie's senumas .25 
KELIONE APLINK PASAULĮ. Graži pasalta ,i.6o 
y_ •_____ ___ ’____ \ _ •

............ .40 

LAISVĖN BEŽENGIANT. . Atsiminimai iš •.... f 
buvusįo visuotino Liet, selino, New Volfe/....;.___,75-• > • • • * 
ŠILTIEJI LR ŠADTĮĘJ?,. RAŠTAI. 'Gi-ąžfis •' • 
skaitymai.    ^....4... ..»•«.

TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖJAS. S’var- . . 
birt žinių rinkinys a./.....;.......................
KURIŲ BUS VIRŠUS?, Graži knygelė........ 

PAŽINKIME SOCUALIZMA. Svarbios 
irios apie-ranfionųosiuS'....... .............. ................ .

aritmetikos Teorija .......... ....k.2.
ARITMETIKOS UŽDAVINUI.»DaUs I........

ARITMETIKOS UŽDAVINIAI. Dalis II...... 

DOGMATIKA, Tikybos reikalai.......... ......... .
NAUJAS BUDAS IŠMOKTI RAŠYTI........ .

VARGO MOKYKLAI, Skaitymų lmygeM.... 

APOLOGETIKA, Graži katalikams skaity
mui knvsrelė

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS ............ ‘

.EVANGELIJOS visų metų nedėldieniams ir 
šventėms

GEGUŽĖS-MENUO
V* .1

(įėtiiią: ypatybę: jaunas, aukš
tas /būde »- i š va i zda ,.k i In i, veidas 
linksmas, akys malonios, kul
bei švelni —. jame nesimato iš
didumo puikybės.

Kataliku visuomenė (Įaug tu- 
ri vilties sulaukt. darbuotojų 
pagejbon kaip Mždyčioš,‘taip 
ir taųtos<4al)U:U'

. Maldaiukųni Aukščiausibjo 
jiems sveikatos, sveikinkime ‘ ♦ 
naujus daibuotojns! , >

. • k *

Naujas vargonininkas.

Rugsėjo 20 d. šv. "fRirgiųpar. 
atvyko. ir užėlnū vietų, jiąujas' 
vargoninkas ’J uųząs ^tiž'aųskųs. 
Gerb. Bizauskas yra* profesio
nalas keliose muzikos 'šakose 
kompozitorius, vargonininkas, 
chorvedį s, dainininkas ir tt.

i f

Visiems yra žinonit gerb. Ci- 
žaiisko-darbai muzikos srity,, 
daug jis yra pąshįj&avęs lie
tuvių muzikai'— nemažiau lie
tuvių visiiųiuenė. tikisi, laukia 
iš jo . . . Kelioms dienoms'vė
liaus atvyko gerb. Marė 01- 
žauskienė, kaipo žinoma, žy- 

S- minusia lietuvių dainininkė- A- 
u.ierikoje. Šiomis dienomis 

•į žymiai mūsų koloni ja žengia 
. , "r.;;,,,, iiirm-vn muzikos srifv/.nenustotų energijos veikime, i / •• /

Buvo' užrašinėjami ’L; l). K. ŠJ - .
Birai ir aukos renkamos 8Wi.! mi’l 
niuiui iiiikrašrio: J. Brazas už- kolOT'P->! ■ ' '
sirašė Šerą, auką surinkta $16.
Tikiu, aukavusią vardai bus j 

paskelbti vėliaus laikiastv. kuopa įrengė pirmą rudens tų- 
. Moksleive panele K Bradū- .‘riningą vakarą šv

koncertą spalio salėje.
, m. šv. Jurgio' 

dr-jos šal ėję., T uri u palžlymėt i, 
kad poni M. Bradimivnė būda
ma indulihigainoleris, kiiri sa
vo rankomis turi užsidirbti 
kasdieninį pragyvonimąv vie
nok leidžia (lukteri į mokslą,\ - /• 
kuri turi tame talento.,prigim-, 
fus gal nupus,. Visuose persta- 
tymuose, (koutestuose) yra lak 
mojus pirmą dovaną, kaipo ga-

ginate Lietuvos gerove ir linki- 
te, kad Lietuvos piliečiai luitu 
tikybiniai ir tautiniai susipra
tę.'' .

Kun. P, Raščiukas,
. 120.Ja.rdm Streėt, 

Sheuandpah, Pa.

newark;n:j.

Ntnvarko lietuvių kolonija
• ‘Z* 'po. saldaus vasaros miego pra

deda atbusti.
štai L. I). K. S. 14-ta kuopa 

buvo surengusi prakalbas ingė
se jo 28 d. š.,in. parapijos svotai-, 
nėję. Publikos atsilankė vi
dutiniai. Kalbėtojas T)r. . K. 
Pakštas savo prakilnioje ir tu
riningoji1 kalboje išdėstė da
bartinį darbiųtnkų padėjimą ir 
prie ko jie turi eiti, kati page
rinus savo būvį. Port rankoje 
kalbėjo moksleivis P. Daužvar- 
dis, kuris ragino, darbininkus

■ atsisveikino 
išvažiuotla- 

rturi u pažy-

prie apšvietus • ir 
su newarkiečiais 
mas į mokyklą. ■ 
meti, kad moksleivis P. Dauž- 
vardis vakari jų laike daug dar
bavosi Nevvark'o lieluviiĮ kolo
nijoj. stiprindamas vietos lietu- 
vįiųyjų dvasią keldamas, kai

orkestrą.. Žmoniti atsilankė 
skaitlingai. Vakaras pavyko 
visais žvilgsniais.

Parapijos bazaras.
Šv. Jurgio par. bazaras bus 

lapkr. -25 d. iki. gruodžio i ‘d. Š. 
im Jtiū draugijos tariasi kokiu 
hūdtr pristdėt jrrie bazaroj kad 
jį padarius sėkmingesnių. P-a- 
viėūiai ir-gi daro .planus. /Pas
kutiniu laiku, kiekvieną metą 
p^r. bazaras • -duodavo pelno 
virš Iri jų "• tūkstančių - dolerių, 

‘pj’metą pramhtoma nemažiau, 
' nes geresųi laikaUkmPr.^l2^ 
metais,kad buvo.‘ s H « A Aį* >. ’ *- 4* ' \

e' ‘

- Darbu eiga., . x - - f ° ... ..
•: TtiūĄtarbai pradeda nųižėtii 
Kelios didesnės dirbtuvės atlei
do iš darbo daugybe darbinin- 
kų. ' .
;■ Orui atvėsus,. laukų ųlarhj-' 
įlinkai pradeda grįžti į .miestų 
ir ieško užsiėmimo. Žmonės- 
kalba, kad-ateinantį mėtų gali’ 
būti bedarbių.’ Tame matoma j~v' 
daug-teisybės, Jau laikas dar- 27j 
binhikams pagalvot ir jprisi- Ag" 
rengt sutikt bedarbę. . J/

\ Ausis girdėjo ^9,

v -

rengia

“Keep
up.”. Tas gerai. .Geriausių sek-

Vakaras. .
Rugsėjo' 23 d. U Vyčių 2.5

PRANEŠIMAS
‘\

REL PILNŲJŲ BLAIVININ
KŲ N, A, APSKRIČIO. .

r. ,J ingio par.

10) ' UBAGŲ AKADEMIJA, juokingas veikalas....

11) . UBAGŲ GUDRUMAS, -a aktų komedija...........

12)

13)

U)

15)
£6)

17) '
18) ' tlETUVOS ISTORIJA. Parašė Tranas..

19.)

.20)
45

' o .50
.10

y V 
•4** *«•«[.

/•

81)

32)

’ .65
;1Q

Didžiojo Kaco Užrašai į
*■ $

Tik ką gavnnm iš Li et iivos nepaprastą luiy- V I ■
t, kųrieje užrašyta viskas, kas dėjosi 
kare luotu. Čia kiekvicims kiš, kiek Lietuva V

* jos vaikai, iškentėjo nito rusų, voĮdiAiųlr ki- ’♦♦♦ 
\ Yra tat^nepapraslbs vertės veikalas, Kiek--.'A|* 

“ anas Kėtuvys - turėtų .ją sau atminčiai įsigytu A 
fty^a yrą didelioAoriiiato, -su paveikslais, .tuvi ■.^♦i*-

■ į puslapių, V ’ v ' V

'■ NAMtiS 65 CENTAL X
.. JKlauslčite.ims: v

adway, ,U South Bosion,, Mass.'* I ’ . ....

.-'s
■ * I 

; .6

-fr—T-

i t /■*

-j

T 
T

’T
■ T

• T ■
• T ♦x: ♦♦♦ •

.v.

. v

Pinmausią kalbėjo gerb, 
kum V.' G. yilkutaitis apie, jau
nimą, kuris savoj uralinga kal
ba išdėstė reikšmę jaunimo, 
reiškė džiuagsiuą iŠ susiprati
mo katalikų jaunimo’'— pažini
mo organizacijos svarbos.

Tol taus sekę/vaidinimas trL 
jų aktą komedijos, “Iš Po Rū
šims Kantapliig” Vaidinime 
ome daigumą: Kukučio —' p/

Net ir kūdikiai pastebi!
škal L galvos 'pašų- 

: kelis kritai namu*-

,ė

.JiKplęisfcūių nurluvijjĮ priešą^ir jūsų 
galvos oda bits taip’ tyra, kaip kūdikio

tnkiji; uiiliukytL .Švarų, gidyos odą uririko.: plaukus 'puiktąjs.— 
pleiskiums titojaiw.;srthaikina juos. > \ \
NtlKiptrkihv bonkiv Rvįllritssrtft |iptk‘l?ojn.Mųulio lU’hu Į»tltjiti8kite 7Be*:
^aSto/>'t'r)^ftl{id4.’tįi>s|{>tphitiitnUorlp. . . .■•'•,•-■ ••■•'.* ■

> - ' •••■-. ' I«. AI). R1CHTE1R & CO. ' “'■•
• ;. ;W441M(K 4th AL '

. t

f

.> ■ Urootdyh, N.X Y. . f : ’ 
tfyįtdli^yiri i į i |i| i

x4
"l . .

i

Gerbiamosios Naujosios Ang
lijos Apskričio Pilmjją Blai
vininką kuopos žinokite, kad 
Blaivininką apskričio suvažįa-. 
vimas įvyks 21 d. spalio, 1923 
m„ AVorcester, Mąęs. 'Malonė
kite pribūti šių suAmŽiaviiiiank 
nes bus daiig; ko naujo pasaky
ta iš ^eimnir Visos vasaros vei
kimo darbuotes, -Bus baigtas 
reikalas dėl $10, nes sehnas.pa- 
liko apskričiui' Ir .kiekviena 
kuopa nesugrąžinusi knygučių, 
malonėkit sugrąžint t, .

Gerbiamieji delegatai malo
nėki l e anksti pribūti, nes/sesi* 
jos prasidės 12:45 Maironio 
Parko svetainėje, 0 gerbiamos 
kuopos priduokilo gerą įneši
mą ii* išrinkitt' daug delegatą.' 

;y J, SvirskaS) ■'

KUN. P./KAŠ6IURO > 
j ANTRAŠAS.

yBo šio ■ lailm • luano pastovus 
antrivsaS buisš 120 Šo,- jardui St.,; 
Slicnąuiloali, pa, ; ' (
i Su tikra pagarba,
> . ’ " Kun. P. Kančiukas,

Šv. Kaz. Drjos Kaune’, Įbmorą* 
lis ,-Įgaliotinia Amerikoj*.' . ■

. ' i

' .Į"
J

33)

34) /■ KLAJŪNAS, graži pasaka.......u.... ;.’,j

35)

36)

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI. Nepaprasta
IC* T1 X** O' o

■ KLAIPĖDOS ALBUMAS. - Rinkinys. Klai
pėdos reginių ***>« V** ** *» ■ »,»*»* »į»b« •S»%*a*<»»" * i ’
NAŪJAŠ ĮSTATYMAS. Šventasis Raštas...,.■ \

.f>5

,40

1,50

1.50

37)
38) ’ • DAINOS ŠIT ■ GAIDOMIS.. Rinkinys gi-ažiii.

■ ■■■ dailiu
39) '. ’ PDIKIKt ANT KELI1J, nialckkiiygės; jn kai

nos nuo **.»!*<• t uoksam********  »■ **»n«*Mk»*M***»«*QH*.**yfc*»»»* $150 iki $3.50
40) TURTO KORMA. Gi^iknygelėapiedarM-

.. .Atuifat. reikalus : . ___ r ......... J,

41.y DRAMOS. Trys impapĮustai gražus tikybinio . 
turinio veikalai

Z ‘\ ... .-!•

* 4M»***«>*dk0*«M<*»Mt«***l«M'*M*«»»>♦♦»•*»'*»•*»»*V«*»»MH*Ah»*<»**V*“* •
• \ .' * . . ‘'l ' ’ ’ ‘7 - ■' •• ;•

.45

' ; ' ' ■ . • • •> " ■. 1 -• ’

Kiekvieriasiiimjasi ar senas sk^dytejas, Ųilmų M vi-
sus metilų iš kulųa užsimokėjęs,. tiiTi itjsę Įmsiiinkti smi 
Aleno doleTia vertėriš virš paminėtų taiygų.- .

. Pasiskubinkite, ‘ nes tas* pasiūlymas tik trumpam lai-. 
km. / - . '-'-A

-v.

L

■#>

..i

.Mimtb’ itai<
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MAS& ipastoodytų tapątejos vąi- 
* šiai, kuriais Wų Įgilina pūsi- 
) didžiuoti ir parodyti visuome

nei;

Montefrj linksma.
Mat čionai vieui lietuviai ap~: 
l^venę. ^yferifiitauehį veikVL 
M nėra, ’
Sfetavaig,. W k^ >NWty«i pa-j nės kaip vedėjai taip ir remė-H 
fc>kį, ,hetlr te mokinasi luH jak Turėtų Mg ton/ tik kate-^ 
teteki. AįflbęMttiji^4iėrkg 

~ ini kalbėt. JMc anų čionai y^ 
»tui daugiau te ^totbol- 
teikai, menševikai, laisvama- 
Mąi ir tt. ttote hitnierių tai 
yrą užtektinai. Prie daug stu- 

pamatysi šąntidt^ Inėjęs: 
MŪrek keli baksai cigaretų ir 
|&w dar guli gaut tikrų 
feteimų, tai, gulta, pasakyt 
Jt&mWi dėl tiek lietuvių. 
Čionai reikėtų be abejonės ko- 
^ratyvBtos krat^uVės kaip 
^gomų/daiktų toi^ to dfabu- 

‘ Mų štoro; Man atrodo, kad ga- Į
.Itouarinitų Čionahriengvar 
dvi krautuves užlaikyk Teko 
teb& su vtett čioUai gyvento* 
ju delei kokios priežasties ne
neigia tokių krautuvių ant ko- 
operatyviškų pamatu. Man

. ifat čionai ir subaftkmtijo, tai 
dabar jau anie ir bijosi*, čia-: 
Uai būtų gerai, kad suradus; 
prifefcaštto to suba^krutijimo.; 
Bet tiek toy . < - j

‘ Man Utrodo, kad. kas buvo, 
reikėtų pamiršt, visi bankruRtr 
to tam" panašiai Bankrutijimų: 
priežastys buvo dvejopos, o vis 

. * dąugiaušiaMM per^liy^1110 ves^
M biįiiį; Btoha to-ldtbkios pri^ 
ĮįAstys, .to0;5usvgi ,Įhūzįati anų! 
įūte . Montellojy .uždejus ięo-! 
riperątyvė krautūvę^ąnt tikrų? 
kędpėraty viškų pamatų galimai 
būtų už vienų mėtų pamatyt: 

. ąhąs dideles pasekmes^; čionai; 
aš lĮiūnaukad tą visą,’dąfb^, pa-: 

. toltų L. D. K.$., kuri moūai tu- 
suyirš vieną šimtą.narių to 

. kąi matyt,-visi L. D. K; $. ną-' 
stoji ytA'Vfei gerai pasiturintyys.| 

_>Teigu valgomų daiktų storas 1 
tirėtų tiktai vieną šimtą Pas-Į 
dien pirkėjų, tai į vieną metą!

* * 1 1

<

m-t i • »■ ’ . -t X- t valstijose, nažifiiint ar.

Qym* dMigiausi*^ vfei «k vienos srovės žino-į krijgo sebn(s ,yt4 MUtįs iy,,

, paskyręs M sekančio suvagia- 
vimą vietą. Dayton, Ohio. Dėl 
remontavipio • mūsų bažnyčios' 
ir svetainės negalėjome skirti' 
laiko dėl suvaMavimo. Dabaį 
veik jau viskas gatava. Tai-gi 
laikydami paskutini susirinki
mą L. D. .8. 69 kp aptarę tą da
lyką ir paskyrę ’laiką, būtent 
L. D, S. Ohio ir Mich. valstijų 
apskričio seimas turi įvykti 29* 
d. lapkričio mėn. 1923 m. Day
ton, Ohio. VisoS Ohio ir Mieli.

likai, tuomet gali kilti ir geri; 
vajsiak $ kę, apie pirmutinę 
čionai, kooperaciją, tai mer kį 
įr kalbėt. Prie^odiM sako: ko- 
tie miltai tokia ir duona; koki 

bnvo vedėjai tokie buv<^ ir vai
siai. -

^Prigaudinėjalietuvius.

28 d. rugsėjo (Sept.) pasiro
dė dideli plakatai pe Montello. 
Plakatai skelbia, apie senę, uni
ją ir ragiha lietuvius prie n«u- 
jos Julijos, dėtis pristosiant po 

artas-
nai mat lietuviams reikėtij pa
galvot ar. reikalas dėtis. Tai 
vienas dalykas. O kitas, ar ir 
kitataučius ragina ar tik vie
nus lietuvius, čionai teko gir-

suvisai nei jokiu plakatą ne-

?

r

' 't

v

t *

Li. 4/ *O t ♦* ,
*
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. _ \ fi lis t int A 8.1 i.Tj'■i ■seiMjg..

piln. B1.K* JL Apsk. Biriu. jdarbus paremk Sekančiame bu-I 
PRABfitIMAB, . Itetete toW dalyki vL 

. *■——. ? [bos kuopa# kuries ošti Ohio ir

jos priguli prie apskričio ar ne. 
Tą užkvietimo darbą mes pa-; 
vedame apskričio valdybai.
IM 69 kuopas vhldyba:

Pirm. M. Petkūs, 
Rast: P. R^kevBa,

, I- ■ i * ;■ m*--, i,/ i.------

hartf6rd, conn.
UNITED AMfflMES 

(HARR1MAN LINE) ' 
UOINT SERVĮCE WiTHl 

HAMBIBGAMERIONIM 
. TRUMPIAUSIAS KULIAS 

mmoir 
išplaukta kiekviena savaitę Iš 
L’Ier 86 North River ties 46 
gatve, New Yoi’ke rnusy pir
mos klesos laivais 

“Resolute,” "Reliance,” 
“Albert Bat.mn” 
4,DEUTgėHtAjffin 4į- 

. Veža 1, 2 Ir 3 klesos keliau- 
JlllikuSj.__ .taipgi. Šie__ laivai.

Sloiuit Ciai/, OleealantE, Haii- 
ša, Tluirlngia' Iv IVęslflliftlia 
8-čTos klesos keliauninkams. 
Ganėtinas ir gerrts patarnavi
mas, geras valgis ir. patrau
kianti^ smagus važiuviiuas.

United American Lines 
.JUUUS llOTl’ENBEllG, INC. 

260 Hanover st., Boston, Mass. 
arba .pas Įgaliotus agentus.

’• I ‘ » •’ '

ihih

l i r ? .Spalio-Oct. 14,1923
PRADŽIA 7:30 VAL. VAK, ’ '

ŠV. ROKO PARAPIJOS SALĖJE
- . MONTELLO, MASS.

L. D, K. S. 6-tos kuopos 
svarbus mėnesinis susirinki
mas įvyks 14 d. spalio tuo jaus 

valstijų L. D* S. kuopos inMe-|^°^Umai\ . , , ..
-ik j m-i • - I Bus renkami atstovai iGonn.nekito dalyvauti. Tikimės,’ 

kad apskričio valdyba paskelbs 
savo pakvietimą ir' užptašymą 
visų kuopų Ohio ir Mieli, vals
tijų kad dalyvautų ^sekančiame 
suvažiavimę. Mes iš savo pu
sės 69 kp. paskelbiame laiką ir 
vietą dėl suvažiavimo; Mano
me kad apskričio valdyba įr 

jbiniu, Tai-gi prašome kad ap- 
skleidžia. Mat žino, kad iš amp skrieio valdyba mums tuoj pra-

: ar sutinka su mūsų pa-ū 
skirtu laiku ir kad išduotų sa-’ 
vo pranešim j ir užprašymą da
lyvauti visoms knopfonis tame 
šuvažiavime, kuris turėtų būti! 
vienas iš svarbiausių savo nau
dingais nutarimais dėl gerovės- 
mūsų darbininkų ir mūsų bran-.

Mes yisi Žinome kad mūsų, dar
bininkų organizacija stoja ant 
naujų pagi’indų. Tai ir mūšų 
apskričio suvažiavimas yra 
reikalingas. *Kad mes suvažia
vę galėtumėme, gierus sumany
mus rimtai aptart ir naudingus

apskričio suvažiavimu kims 4- 
vyks 28 d. šio mėnesio, Yra ir 
dm^au-svaibiir^dalykipto31^ 
ti. • . '

Dabar atėjus Žiemos sezo
nui visos draugijos bei kuo
pos rengiasi prie darbuotės, 
tad ir darbininkai iteturėfiy 
a^iRktL?,^ ą _

.negauna dolerių, o pas lietu-L^^ 
j vius toi gali gaut čion darbas 
yra mezgamas Maskvos prie-/ 
tolių: Lietuviai aš manau ne-| 
prisidės į maskviečius ir pla
katai ne pas visus biznierius te-! 

r: pasirodė. Mat gudresnineduo-; 
J da apgaudinėt žmonių su toJ 

kiąis plakatais, Varo D., S; “ir tt.
ba tiesiog pasako Maskvon.! 
Mat reikėtų vis-gi apsisaugo!' 
nuo išnaudotojų, juk doleris ne) 
taip jau lengva uždirbt. Oj 
aniem lengva sumislyt visokiį 
triksai. * i

’ Svečias D.

■j

;į 
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MONT1ELLO,MASS.

L. D. K, S. 2-ra kuopa laike į 
susirinkimą 2 d. spalio. Buvo! 
skaitlingas. Buvo rdportas iš-j 
duotasi atstovų iš -apskričio' su
važiavimo. Atstovas X Trai-: 
navičiuš išdavė raportą labąi 
aiškiai. Visi nariai priėmė suį 
padėka. Taip pat nariai ’ šios į 
kuopos nutarė paremi darbi-; 
ninku vadovą, didžiai gerb. j 
kun. Fabijoną Kemešį už joj 
pasidarbavimu delei darbinin-j 
kų. Komisi ja išrinkta tam dar
bui, kad padarius dovaną, tai 
nemažiau kaip pereitais metais’

4 

i

* ' ■ . - ' .r - - '
Gerbiamoji visuomenė, visus kviečiame skaitlingai atsilan

kyti į Mtaa prakalbas ir diskusijas, Tai bus susirintoius Mau
simų gvildenimas. Tokie! dar nei čia, nei kitamė' mieste nėra 
buvę. Bus kalbėtojai iŠ kitur. , Vyriausiu to vakaro kalbėto- 

. ^ubJML^RĄKATAS, JVi,
si, kas tik brangina naudingus dalykite, kas tik įvertina ap- 
svietą, kas tik šiek tiek protauja teatęinie i šį,indomų susirin
kimą. įžanga dykai. Kviečiame -vyrus ir moteris. Prie ren
gimo dedasi šv. Kazimiero dr-ja, N. P. §vč, dr-ja, šv, Monikos 
dr-ja, K D. S. 2 kp., blaivininkų kp., S. L. R, K. A. kp., Mo
terų Sąjungos kp. ■ .

f*- Kviečia RENGĖJAI 

buvo pasiųsta .$50,00. Tikimės 
kad bus pasiųsta šiemet $100. ■ 
Montello kuopa ū žino ' delko’ 
reikalas pašidarbuot ir savo už
manymą visuomet išpildo, y^’ 
paČ ši komisija: Antanas Aks
tinas, Juoza^ Paūgelevičia ir 
Kondrotas Rainis. Gerų pasek
mių darbuotis.

L. D. K. S.Rep.

«*

i

s

Gerb. ldeb. kun. Jonas Svag- 
■ždys sugrįžo iš Chicago, III. 2 
d.^spalio* geraur stovy, 'sveikas ■ 
ir linksmas. Pradėjo parapijos; 
daraus ir rengti ferus, kurio; 
prasidės 20 d. spalio šv. Roko 
salėj. Tikimės genį pa^elonnjj;

. Par^pijonas,

j
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■ AR MANOTE ATSIIMTI GIAIl-
I NES I AMERIKA!I 2629 Lietuviai atvažiuos į čia Sį i 
Į • mefij. ,
i Leisk musą raštinei Kaune, pa- ■ 
! gelbėti Jūsų giminėms išgauti pas- 
j poetus ir vizas Tr tinkamai Juos 
f prirengti J kelione. • 
j Nereikia laukti dėl vietos^ tu- 
3 l’intiems Cunard linijos laivakor- 
i'tes. Cunard laivas išplaukia Iš. 
j I&uropos kas kellnta’dienų. Cunard 
3 laivakortes yra geros kelionei ant 

AQUITANIA, BERENGABIA ir 
i SIAURETANIA,' greičiausia Jūsų 
į kelione tarp Lietuvos ir Amerikos. 
Į Dėl siy*lkesuių informacijų, 
3 malonėki'/ susižinoti su musų 
| vietiniu įTgėntu arba musų rašti

nėje. -*
1CUNARD LINE, 
L126. Statę St., 
, Boston, Mass.

»

.TCOmSTBRi MASS.

— Kur Tamsta taip skubi-'; 
niesi? ..

—- Rengiuosi važiuoti į Bos-, 
toną*, o iš tėn skrysiu po visą 
Ameriką.. ■

— Kas-gi. atsitiko!
—. 0-gi štai dideiiausia nau- 

janybė, 8v. Onos dr-ja rengia 
“Whist Party” su dovanomis 
•'ir užkandžiais Maironio Parko' 
'paviljone spalio 11. d,, 1923 nt; 
Pelnas skiriamas mokyklos 
naudai. Tad. aš kaipo kvieslys,
MUILU i>tLL\VLWLf*LV U.ĮV V U, V VIJLUL Llf’* 
bet ir iš apielinkių, kaip se
nus, taip ir jaunus,, vyrus ir 

i moteto nes tai pirmutinis to
kia, pasilinksminimas. Todėl 
kviečiu ir Tamstą atsilankyti.

— Širdinga^ačiū, da ir savo 
draugus atsivesiu.

—‘ Labai gerai.’ Iki pasima
tymo Maironio Parke. -

, Kvieslys.

* » f ' r ............................ J
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/ ''Visos pdsattlio tanios to j 
tyri- savo kalboje garsią Į 
ĮDON KIŠOTO knygij. l>on 

. jKiioias buvo savo laiku Į 
avautūristak - riclotos ir I 
dtoš savo gyvenime nepap-1 
rąto dalyko, to nuveikus. I 
dJas skaitė 1001 naktų, tas J 
tikrai skaitys ir j

Madingi knyga bus dido- l 
ka 5x8 formato apie 300 ari 
daugiau puslapiu popietes 1 
to&liais> tai jos išleidimuid 
Sumanyta parinkti prenume- j 

; ą&toto. Wigi kitto prisiJ 
des pto tos knygos isleidi- j 
mo, tie Ynok&s tiktai $1.25, 
gi išleidus j&. knygos kaiuaį 
bus^l/fo *

■•Kurie norėtų knygęd
papiginta ktoa isigyti, tai X į 
tia - aiM€dąjito ^al įtoito Į / 3
$ia sa^o prenumeratą, $1.251 j
4<Batotokton / '■:'■■■ t <♦■ -1
^-Mn^atos Ais^aato •& d

:g^oi®b ■1923 mėtaj , T - 1
* - jauslius '

; ‘ ir' pTenumeiatoįains .tup-Į : 
-/■/ ./ 

le&žiajija W apti^tootas j
/ ^įaittuį tatai toto 

«• /ja į«toH 1
, 2: ■ <j ■ \

■' '■ !■»■■■- .JI U.l ■■lįjl Iji ■!,•■■■*■'. Il",| I, 1
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NORTH ,w. 
GERMMt .

■ LLOYO 
Savaitiniai. Išplaukimai į 

LIETUVA 
NkŪ.FU, SMAGIU LAI VU 

tarp New Yorko ir Bremen 
DIDŽIAUSIU VOKIEČIŲ 

LAIVU. .
^OOLU.MBUS” 
Taipgi pirmos: klesos kambarių 
laivai. Gražiai • patašyti, 3 klesos 
paninkumaL Parankus uždaryti 
po 2 ir 41ovas.' •

‘ ‘ klausk bile agen-
ĮVL llL Ul! . . i

L92 WasĮiington st.r Boston,Mass. 
North

naudai, ratlas icaipo Kvieslys, p utvftkorfih k 
noriu sukviesti nė tik vietinius.

Kurį rengia ?
* ' * • • . . •

Brighton’o Lietuvių Kooperacija
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SAVAME NAME
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26 Lincoin St., ? Brighton, Mass,
•< «

Ti^dfeitų lte‘suloštą vimtoiš puikiausių tojtoF(tttoętjį XA^Lk.^ Taip* v ję
pąt Bus- dtotoito yietoilLįk $ kolonijų. Apaa?t to toatog4 tonolbg^di’ Wn> pąhmv-
ginimų. ^Žodžiu rakant, prbg^to būB tona i| puikiau^ * ; ■ * ’ ;
' ., Taipgi gąspudin^*mgl& skantoto^VaW*m^ iš tto&ib iopūto irtooldų

t -

m
ŪLlBH'

•RAUGIJOS IR KUOPOS S 
‘ ' TfiMYKIT.

i

YOUNCrSTOWk OHIO.

Kuil Alinskąs tapo iškeltas 
į Akroii, *0. Čia gausime kuni
gą nesenai iš Lietuvos atvyku
sį. ^Lu ši kolouij'a tada galės

“i — <pakilti; ' Galėsime lengvai pa* 
statyLnaują bažnyčią. Labai' 
mums*dabar nesmagu, kad mū?. 
sų bažnyčia kultoj neturime 
vargonininko. . Spalio M d, į- 
vyks parapijos- susirinkimas 
lietuvių name. Pradžia 2 'yaL 
po ’pfe’tų. Reikėtų, nutarti to 
pintk surasti vargonininką. 
', Nesenai viena liotūtote pa* 
bėgu šit indijmuK Gyveiio pei 
ųum; f>8- Lane St. Tėvai jos 
ieško. k’:v ; C

j Spaiiaų yra tilpusi'kotespon* 
denęija kur. buvo minėto, -kad 
p4ė&.; Kaptoniuskiutės /.yto 
moksleivės. Teisybė, viena to* 
besimbldnu, kita yra baigusi 
vokii'čiųYuol^'kią ir dirimiele* 
fono/ofise* . '

TOEUVCBi» JVADtt*’*- : ™ 
vm^i. ■ •

tlpi. m.tą (Kikliko* atlAtiifin ■ S* 
m&sn dirbi) lladij* tnk*t*afeii Jjį 
ir&ugijų Informaciją dfetei raly- 
ritei . ■ • . 4$.

. įU, X' tforktlna*, 
tfl MMį'< Luitooi, Hmm, ' -g
^Į..JjūllįO.iaĮ1.1, , fi

LDS. N/1 IR & 
■-/ VALDYBOS ADRESAI 
PIRMININKAS- ’ .

r P. X KyriusįO
138 Union Are?,

' ■ - Bmokto N. Tr
RAŠTININKAS— • •„ •■
' -. Č-ierfeftB,//; 

jįit Joferšon Stoto
- > j? P

KASlERltlė ^ ■ ū
V.Daubato 

AūOOBoųtoTimStK :

iįvatoių skąUutoyM* Po vakarienes prasidūą topteuiam šokiai, jadoyaujaito Longtoo BUINIO
■ *' • - •’ ■" ■ - ■ *- * • Jt.‘

t .’ ■' ?•< , - ■ •, ' .,;... • ' ■'_•«. ••< _ . ■ - *- įpįpi '

feigį ge^btaiieji, Mepteeiskito Mū® prųgoiobaliaus. v:
■-1*,. ,. r..*—:~|.w,...,..* ;   ........ ...............1   .-<i., ,rT , - ■- .■į-i.sy^ W .
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; įosiono polĮemori^f 
vor' kad ąlgbs jų ,bfi£į pakeltos; 
Rėįkalavor kadi butų/ 
įt$7. di'ėnpj^. jSūestbgyuįdMa, 
atųisakę įšaldyti reikalavimų

-r «U A
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POTIĖŽIAŲS JCHOBAS.
'j .. ■.:•<** r*.

PopiežialiS <*lwraų (Juos Bos- 
tone koncertu spalio įfrA Tas 

-> ,•>■ •. -,- *- ■ *' •' -i ,t ■> ,

choras jaiirintTU sykiu afsilan- 
ko? Amerikon, v.

. . DAINUOS šAUAPm
"Ateinančiu nėdelių įšrmfdni* 

jos sal^j dųinikišpgąrfeis rrisit 
dainininkas • fteliapin^/j n’

* . ” f * i t it i t *
•' t •> ’ • r
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Ketvergąg, BpaliųJLlDARBIKiyKAS
■— i i 1.111 i n , Į III I ■ I Tr——-

teisingų patarimų suteikti ir' jūsų 
pinigus apsaugoti. Mūsų Bankas 
arti trijų metų savo gyvavimo lai
ku,patarnavo apie 50,000 žmonių 
ir persiuntė į, Lietuvą ir kitas sa^ 
lis Vitkaus du milionit dolariij ir. 
nū vienas centas nėra žuvęs ir Įtiek- ’ ’ I * »- •
vienas, kuris tilt turėjo reikalus

us d __
Nes fe juloMtrjdriha, kad -AmėtikoJb kas metai pra- 

ąį^W5, ;ferifevėika< 
iriai gitriatir^W€l'aritFr’ 

no lošejiįi^š kĮt^yeU 
e vpikaiąj

b

^{1^111; 

jSrifieins 25 .centai,

. »■ *

PERKAMOJI DOLERIO 
GALŽL cPARSIDUODA UBAI 

PIGIAI
3-jų šeimynų, iŠ kambarių na

rtas su visais naujos mados intai- 
sais, ^steam” šiluma, geroj apie- 
linkėję arti Upham’s Corner, l)or- 
ehestery, rendos neša $1464 į me
tus j preke tik $11,500; $3000 įneš-

6-ių šeimynų, 34 kambarių na
mas, geriausioj vietoj Dorehes- 
tery; prekė $15,30(11 $5000 įnešti

Labai puiki farma apie *85 alau 
derlingiausios Žemės šitoj valsti
joj, su gražiais gyvuliais, mašino
mis .ii* yisoldais impičmentais ręi- 
kalingais dėl farmos; prie gero 
kelio ir. didelio miestuko ir tik 20 
myliu nuo Bostono; preke $10,000. 
Lengvos išlygos.

s Apart'viršminėtų, mes 'turim 
daug, gerų pirkimų: namų, farmų 
ir biznių. Jeigu manot pirkti ką, 
atsišaukite pirmiausia' į

IVAŠKEVIČIAUS. OFISUS 
361Broadway,Eo.Boston,Mass.

' Tel. So. Boston 0605C
llO Tremont St., RoomSOS, Boston

Tel, Main 6467.. .

DR. A. k GORNI .
(GUMAUBKA8) y J

D A N i I S T A 8
’ ■ \ . 1,

. Tek Broękton 5112—W. *
(Kampas Broniu Street)

705 Mato Si.,MonW,'

WSWGT0X — Darbi
ninkų algos yra dvejopos —- no- 
minalės ir tikros. . Nominalus 
algos yra tai skaičius dolerių 
konverte algos dienoje. Tikro
ji alga yra tai dolerio perkamo
ji* gale.- r-Dabar kainas nustato 
fabrikantai ir krautuvninkai. 
Jei kainos ant anglių kįla^ tai 
tas yra dėlto, kad jas pakelia 
kasyklų savininkai ir' anglių 
pardavėjai. Taip dedasi ir su 
kitais daiktais.

%
- Darbo Departmento stati sti- 
ku biuras apskaitė, kad birže
lio' mėnesyje šių metų už <lole- 
rj buvo galima pirkti tų, kas 

*1913 m, kainavo tik 65c. Ki
taip tariant perkamoji dolerio 
gale per tų laikotarpį nupuolė 
ant 35 nuoš. ' "

Organizuoti darbininkai greit 
išsikovojo algai pakėlimų. Kai- 
kurių algos pakilo daugiau, ne
gu ant 35 nuoš. Tai tokių dar
bininkų padėtis yra geresnė, rieT 
gu buvo 1923, .Gidų neorgani-

Žųvą- apie.$600įOfK),000 žmonių pi- 
fcigų^ąv,tąr įdedamų į blogus in- 
yeatmentną, ar tai siunčiant j Lie/ 
tttvą; įę | bitas žalis; Pereitų liė- 
pot mėneal m vėl vienas agentejiš 
liabėgpj!U$įUO,000 žmonių pinigų,Įbk Baltie Statės Ban^u,„yra, pjl- 
feifefeo paėmęs pemtjsti'į lti-fe užganėdintas, jo patarnavimu, 

.j ^ą^^Įlig^ųŽ parduotas, laivaitor- Mfisų pinigų siuntimo kursas yra 
; 'tesi-W "fenUlitt ' yra • Arthtir žemiausia dėlto, kad mes darome 

Brooks iš ISTeiv Yorko. Galima bu-įdaug biznio, tad ir galime pigiai 
-v-.-?, -c- *j:tų finntaią. tokių .* atsitikimų . priJ žmonėms patarnantb -

amės pątnrhneJ pasiunčiame pinigus netik
$ • . * [vietos W padaryti, nes norime feijrf -r ^eM Wetuvoje įW-

.svarbesniais dalykais pakalbėtu Ir h<a y^oge pagt0 stotyse ir bankuo- 
. v < ■< ' lse, bet mes siunčiame su pilniau-

dęlH .kad;zm<mea perdaug teng-fe gar^tija> ka nežtt8i
yąi pasitik}.- kiekvienam gražiai Les mūs banko, resursai siekia jau 
mpk*nta kalbėti prigavikiu ir $lf7GO>OOQų0t Mtie Rtates 
perą gera ipfarmuotj, ,kur reilfiafe Jfflį WJ(, tokf vjwd^ į^ 

“*ttS tMwhnų, kad jiąme laiko sudėję 
>iWritf Wiėmgąratlictų. kavo pinigus Lietuvos frinansų,

wE ’ĮK> piėti$^W5ij feirš / Mšiį’^ajiS Statės Bankas gy* Prekybos ir Pramonės Minisferija,

laikąs teko-patirti daug nuskriaus- kas), Lietuvos Kredito Bankas, 
-tų žmonių. . #apmta| žmonės Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
kreipiasi,, klausdami r,odos tiktai Bankas, Latvijos Tautos Bankas, 
tuonięt,- ^ai? jau; pėryėlu,, kai jau lNeiv Yorko Valstija ir Irt. 
iPinigąi, sukisti, tos kompanijos Kiekvienam lietuviui- pilnai už- 
.sufekrutinę iu agentėliai su pi- Lįjuokės kreiptis i Bailia Statės 

ĮH^ųĮi^.--yigpldais bankiniais ręfka- 
Ipfcą^ 
;ga visuomet gerai apsižiūrgti pir- L ^etns.už padėtus piirigus taupy
mų, kuy dedi pinigus ir kam pm ,mo ’sąskaiton ir nuošimčius pri- 
ąitiki duodamas .savo sunldai- už- sĮ<aįį0 ]<ag mėriesis. Bankas siun- 
dirbtus. skatikus ^persiųsti Lietu- pinĮglTS į Lietuvą, Lenkiją, 

šalyi. Todėl mūsų hjusija ų, kitaR pasaulio dalis su 
r. Iširdingiausiu, patairmu yra kiek- garaiitija. Parduoda laiva-

ktėipkitės i Baltie Statės, ir.i§ >lb -vienbk piI^ 
tapti ■ VrW pirmu, negu savo pimgus»- -• - -

atiduodate į nežinomas rankas, o 
tik tuomet, bus- galima, kiekvienam

PRANEŠIMAS L. D. S. COldt. || 

■APSKRIČIO KUOPOMS.
'•j-rrčų. ...
Gerbiamos kuopos :- 

^i-alone^ite kiekvieną1 luiopah 
prisiųsti nors po vienų atstovų | 
į’metinį felbi&o šuvaižavlmų h _ 
linais .iyy^, spribų 28-tų dienų, 
Ąnsoni'a, Conn. : ._L^... ..-■■■ ■'..■■ .........................._ ,,■ ■ '

Didžiausias ! Metinis
lįeimtii'ir delėgatai buvę seime, Į ’
pranešti. Kadangi šitas :
feįS 4rivMayję|iasį tai ■buš |^B^M. M M ^^^M M
fe&feValdybą, taigi kuoM 1 M M ML^ .. M
(jaugiau atstovų suvažiuos, to M B
.gėriati<bus.iš ko rinkti valcly-M M ■

- ;U Bm m m. m-M blm ® 
^M'eg-tain ketina-šiame ^B^B ^B^B ■■
yažiaviriie'būti L, D, K. S. pir- ~

*V- KAZIMIERO R. K. DRAUGIJA
kintiir pranešti. V v.' ■' ..... So. Boston, Mass.
> Kuopos!nepanitete spalion A , <n > iaog
23-tą dienų sfei atstovus i retnycioje, Spalio-Oct. 12 d., 1923 
Aųsonia^ Conn. kuo daugiau,- *
šiai j apskričio suvažiavimui (Columbus Day)

PARAPIJOS SVETAINĖJE
1492 EAST SEVENTH STREET, SOUTH BOSTON, MASS.

Pradžia 2-rą vai. po pietų ir tęsis iki vėlai vakare.

'' - ■ , . •.-. ' . •'■- ■*. -I,

riebttvd < / Mafeųt" * ^arpafe
' v#

'<raH $ ■šMtfiJi

nyčiai.

•' a ‘

t.

^Bostone' ife, fd®
fytėjdf šakb^ ka#jo ayaritiiivw, 
turbW gyėit likąg
be dantų turės apųiitbti<- Taip 
nebus., Don Kichbtas\dąr.tiųųg 
ayanlati^^ 
za i r-gi-did vyriškiai seks savo 
Įtiną. Šančjff Panza pagalios 
įapE Wlos' ' griheimatomimv 
Skaitytojai pamatys, kaip jW

* ,* • * * ' / • • , X •* « t j '. . i '

gnhernatoriavimas seksis.
\ ’ r ‘ A ' *' ' J \U .. ,

-<O-< ' •'*.■ '•;.*■ į
___  _ ____ J . J .

•i v 
>* I ,.

SPECIALIA PRANEŠIMAS
‘ -į ’

i J « - r
V Neparastų vakarų rengiu Mo7 
t»jrip:SųjwgoA 22 *kwpfenedi< 
Los vakar# Sįalid " (Oeioberi

hytiriSjo>'Wetairi&je,
CimMM - A i'

■įgL^UiiJi' F u' i'i'iiiij .ijjkaawtfų|ifiĮl!įĮĮ^į^M|į!r

r

j. magūonėlCKE’
. O»MdVJXAMWHI? r,f. ’ i 

Rrfą!a Iki 9 i»L Po pietį »«•<-*•»- * 
Vakarai! noo OlklR, i

BM lroedirey, *
tos žmonių, ..prigavystčs atsitinka. < - ' . •

* V- * j -ž • 'f??

.. špilių 12 d., 192^ ^in^|d- 
■jį i My-

;■ ***’ J' * ”*4?< ■*'••^*5-. o-*!**-

kam *ŲWgų Gudrumas, ’ yrą

salėti fetoų.'

, * * . i* » >• ,* .

^ANn^ipea jiiLes.;,

'■'VakniMs 'Mokyklos • šiame 
nfeU^tsidątd-feiięclŠ; d, .Vi“

ta.G. * .,?%•.tf. -- "* . •' '
'taįįi

.1,14r '('•fe.t'y

4‘j. .■■«■ »■''». .■ >??

• -r .t ■ .f V'tTtĮ. ■©'

TEt So. B«stou ęspfe-lV. . ... S

;?,4 |

OVWO YM4**9e;S MKirjkUĘl 12, wr.o X 
Jt.ubo 6^09 iki V rąkare.»
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•t fc . '
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p

•c ••
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nebuvo pakeltos dnt 35 nuoš, 
.padėtis dabar yra blogesne, ne
gu-1913 m. kad buvo.

- - - - A _n ’
Įsimoks visais Reikalais,, kreiptis į
Baltie Statos,Bfinkų. .Mūšų Ban
kas atdaras kasdien nuo'9 vai. ry-

I ' * f '
Į' •>ž'i»r w W.»» m i* • n i o mi —i ai.- t-..v -■ ~~-7—' ' .- ■ . . . ■.

B

to iki 5 vai. po pietįi, o štibatomis 
liti 7 vai. vakarė.

BALTIC STATEI BANK .
294 — 8-th Avė. Kampas W. 25-th 

St., Slevr York, K.'Y.
(Aflv.y

Ilšėgzamlnuoju akis, priskirtu aki
nius, kleivas akis atitiesinu Ir am- 
blŲopiškosu (aklose); .akyse sngrę- 
žinu Sviesti ttnkanitt itilląi.
| J. L. Pasakantis,O. D.

1447 fcroaihvay, .So. Boston, Mass. 

S©©©©©S€0®©©©©@®

Zjįjįfiį?
______ .®WL U. : 

LIRTUVY0 DANTISTAS

OR.M.V. a
. (KAspARAvrtw .;
Laikinai perkeis onM po JĮa,, t

W B«oadway, So. R<)^M, WukA * 
O/<io VaZaadoi: • - p

Nto 10 IW 12:30 ryto Ir,MQ ĮMD r 
Į taeirntio0i80W*‘iv4iLjr 
i Ofisai uMarytai irabatba r

■MBBMHriMMBMMaMi , 
1C Melų BouIĮl Bostone v 7 ■

o/iio yuiajKtoi: ■

Milą Iii 9 w| VRli
AKIŲ SPECIALISTAS 
te9t W. BBOAD

VALANDOS: Nuo 9 h 1M 7 Y. V»fc
——ai

»*;te
• Ii J I

ūmo
• da Ualparaltėt*. • ■ Cemell univefey *i A W 

G. Wa«fertbn Ųaiv.an LUI.

J mi«rin;t'T-'rnv-;įTrr \yįrĮ;i rti | ii . 'iii 
> - \ ~ ■ 

“DMBININM” AGEHTUI
■ . J * ‘ fi I ■!■ ,.į , 4..V, >, ..O! .' ‘ • •.•,.•*- A _>’■» . ;

: Sekanti M-BĮ^biumkGn''9^nT 
tai turi tęį$Q -priimti. ‘*parĮ)i4 
rišikui? prfeferafe, ’ gfei- 
nhiw ir jie -jaxp fe turi- fek 
davimui .•4^fDarVtnhife^ 'pavie
nius numerfūšt ; • -k: • </ J

. ' . :-.M.*ABkAdN®^Sį-’?
187 Ames jStreėt, ' <M6ntėlŪ, aftsšč 

^AlfERlKČS LII&UVIS" / .
15 Miilbury Street. . Korcester. MistsC 

R; BALTUTIS f ■ * .
901 W. 33 Street:, . , Chlciųjo, IUtjaotu 

H. ELAKQWICŽ+ * ;
87 Grofcd St. !- .Brookljn, N. 

J. GAĮLIUNAS į,
Thf IJthtlaiiUiii Store, ' Athol, litas.
■ .. . . V,.jAKAfk- k-'’

. 71.1 ;<3ąibbrl<igė St.. rinnbrldžft, Mase.
' T. P. KRIZANAŪSKAS,

102 J8. Center St,* *, She&audoali, pa. 
p. Lukais

285 K. Main St, . Amstenlaui, N. Y. 
. A- L NORKŪNAS

Loveli.. Mana 
. - - • . A. PATMMBBRGAŠi • .

577 Oarthrldįe St, - Cainbriijąe. Ala®. 
. ” J. B. SALDINAS, ? . ■ -

84 4Buūk St. ' Watert>ary, Conn. 
REV. S. 8TRUCKUS,

68 Chestnut St ' ’ Plymoiitlt. Pa.
. URBSAS .lr SHKYS.

•1MOI ^io Kuolį «W«0.t$
* " ^filNOHūffVZ ’£ ■ -
x>jųo *pmn£ŪHD t^į

- - ‘siiivjAmiA *a ■asu ,
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I Pranešame, ‘ kad tik ką atidariau BUČERNĘ irJGROSER- ’ 
[I NE, kurioje galite gauti visokios MĖSOS. Viskas švaru ’ 

[ ir^viežia. Lietuviai prašomi remti savuosius. . J

C JONAS JAKŠTAS
ajstrfžio šrivaižavimą||257 Fifth Street, (Įtampas F St.) South Boston, Mass. |

J,

■ . < \ •
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X

i

šiai j apskričio suvažiavimui
** • .U.«. « J.'

. •■14)S.
'' * «»■ t 
. •* .1

* «
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F. J. KALINAUSKAS
i - ~1dvokatas*~^ - r— 

414 Broadway, So. Boston, 
Tel. S. B. 0441. 7*

Antros lubos—*Viriu f L. P. B-vi» 
GYVENIMO VIETA: , ;

275i.owEtr.AVE,

Tel. W. Nęivton 14G3—W. ..
■■■■■■■■■■IflHRFTTSP-t AL.

; Tel. So. Boėtou M’

į DR. J. G, LANDŽIUSI,
'.;. 600 BBOAJ5 W*T,-

r (KiaiiMMi G St ir Bro«dwafį|
VALANDOS: 2" '

, . Cornir Apskričio 
pirm. y. Byjinskas, 

■ Bašt.. M Blažauskaitė, 1
v -. 70 FairvieAv St., ,Į
- , ■ Nevi. Briiain, Conn. Į Taigi gerbiamieji ir gerbiamosios, užprašome kaip• viėti*-' 

v«k ******* vnr T +- nius taip ir apielinkes lietuvius atsilankyti koskaitlingiatisią

.. . '/ J)Įl t< G^MaDEN ^lnes ren^ama?i petnyčios dienų ir tų dienų bus parinkta* ne- -
1A žJpfea^ 'W. valgių it gėrimų, o ypaM lietuviškų sūrių.

•• <u!S\v4t2uitfe-• ^rsfe murikanM Imriegrloš angliškus,ir betų.
,V#b^da0:-n4Bl 4it T-lkLSP.M. •. ,nUo $ (ki; a vytę, i iki v viškus sokius^

ir-aalekUetiiff. 'a u- a iki 1^1. vilkavę apart T Tn-rn Iri! lrn dnr lnm išUidimną nnkrinni •niniom mt iSliv
• . ■ 'ro&rfe - ir nėdgidięiiio vakaru, n Į ^^-Uip jut ko etai Du. isieidimųs auK^ inių pinigų ant Ibiai

‘ fefctuis Roibury 0131.' X Riejimo, Pirmas praisaš $5;00, antras — $2.5(L
- fe ?» ifenų jotams. . Ar. . PASARGA NAMAMSiIvurig dar nesugrųžlinote knygu-

’ 1 ‘ Įoių pardavę^^Jąitietus, itialonėkite atnešti ant baliaus-ir pritino
—.|ti išleidinio komisijai / i

- Tai-giriižkviėČĮamevisus atsilankyti Koskaitiingiausiaų o
I P^ea n^tikrinain kad biisite užganėdinti,

• * ” - |. •■ ------- : KviC(ųa Visus VALDYBA.
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-šio nepaprasto badaus; Tas balius nepaprastas tuomi,
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DID. LIET. KUX 
DEJOS VALDYBęSĄP

Bl Mercer^St, So. Urnom iMKr 
VICE-PIRM. t- Antanu 

14Q 'Bąwen 8t, So. Boetįn, 
PRO!.' ripT. - Antanau

450 Ė, 7-tb St; So. BėBtėįrfe* 
FIN. RAST. — Juozapa^ VlpĮęvĮįtpe, 

ėOO E. B’^ay, So. BostįL'MkM 
KASIERIUS —'Andriu* ZaUeckM, 

807 E, 9-th St/ S^ JkiatoOum. 
MARŠALKA -i- Aleksandrą •

115 Granite St^ So. Mm
D. L. K. keistučio d.r-ja Taiko 

ainius susirltiklniuf kae pirm* atffl* 
dienj kiekviena mčnealo .pa; &£&Įil 
Washlneto« St., Boston, Mną- 1į 
vakare. Ateidami drauge Cp ąįatM-gi' 
rių su savim-atsiveskite pri* am. dąį> 
joa priraiytt - *

IV. JONOKV- »L. >^į3$Omį^ 
DRAUGYSTĖS VALDtfe/ 

ATUMKiAT u/'/.*/ N •» << J. . 

pirmininkas — J. L Petrafeį 
250 Gold st» So. Boston, Hmm. 

VxOPIRM. — Kazys AJAhUMŪ, -< 
49» B 74h St, Są 0o»tĮm, M 

PROT. RAŠT-. — Julius feięfciu^ 
111 Bowen St., So? Boatoli, Maaph 

FiN. raštininkas — J. -|lya^kdSį
171 W. frtb rioatan, feų

KASIERIUS — A Nąučtatrtaa, ;
885 E. BroadWay, S. Boątoo, MaaĮfc 

MARŠALKA' — J, Ktilte g 3
7 WiDfleld' St, So. Bo<toa, ife 

Draugija laiko «uMrInkimua kM 
nedsidienj klekvlapo MtoMlci, &į w, 
po pietų iv. Petro #1
I, Seveuth St, lootb BoeĮo  ̂.^Uąk

- - .1 -|.||,,.|I. , HJ .į. ‘n, i.“*
»V. KU03DSTO8 DRAŪUJtfOe 
habtfoed, comncnomt 

VALDYB08 AOMSUI. *.
Elib. 'MielnlkienS, p&mlnlnk^ 

44 Cedar St, HartfoKt QqrB
O. LabicklenS, vice-pirsdulnl#, 

90 Sheldon Street Hartfod, (MM
P, Labickienč, *UkltniukA *'•

44 MadieoD St.
Marljoha - Katkatiskaltč,j 

16 AUantic St., Ha 
R, PundMenA grot ta#„____

i» Vėalcott St, Hartm <** 
Sloa draugŲoa enalrinkripal tau nš 
antra nedRBldieąl Ūekvieo* tą|M< 
balnyttuČjeealCjo.

IV. KAKDHDERO R. K, DtJM 
BOUTH B08m W 

: VALDYBOS AMTBAIAL
Pirmininkas — n paniHMkM, / 

814aWst Tet So, B. 
VICE-PIRM. —J. JaroM, 

440 W 6-th St, So. Bo^ttt MMh 
PROT. RAMV** A Jamdonhą _ .

1426 OUMablaRd..8. Baloti* 
FIN. RAST. -- K. KW1, 

’ ' 488 B. 8-tR St, SOt BOafe HM* 
ilDININKAS — L įvaiMlą -

111 Bowon st, So. Boetoą Maris

REV. K ,T.' PETKUS. PO PMl/1
280 -Norta Fitth St, rirookirn.. N; y, semrast

VE., NElVTONVlET.E,

*•- ' ■ . . ■— 

®ZAŠUV®YŠ 

I REAL ESTATE 
| NOTARY PURLIU O..TUSTICE 
J *■• OP THE PEAUB \
Į Padarau visokius dokumentus pir- 
| kimu i ir pardavimui ir atitekti vi- 
? sus notary puljlie darbus. Su rėi- 
l kulnis kreipkitės Šiuo adresu: 
» , JUOZAPAS A. ŠVAGŽDYS

401 Fourth St.,. So. Boston, Mass. iv

GEORGE R. SH1ELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Buildiog
294 Wixshington Street 

BOSTON, MASS.
Valandos : ff A. M. iki 5:30 j> M. 

Gvvenimo vieta
10 Wihthbop Stbebt, East Bos ttiw 

TeL Eaat Boston 152—J.
TOL Main 2183

Paleškau Marijoną. Guvęuiute, po vy- 
yu S, Knjoklenė» Miręs Jivolis paliko 
funrtsttU turtą. Meldžiu atsišaukti, o 
gaust platesnių žinių.

JOHN GYLDA.
539 Maltanoy Avė.. M)ahanoy City, Pa. 

UI)

NAMAI-MORGIČIAI
Parduodu namus ir parūpinu 

mortgiČius. Visais pirkimo, par
davimo ir įvairiais kitais reika- 

: lais’ kreipkitės pas manę.

A. F. KNEIŽYS,
494 Broadvvay, So. Boston, Jfloss. 

Tel. S. B. 0770

BRONIS KONTRIM
Constable, Jųstice of the febe, 

Real Estate arid Insuranco.
Visados esu gatavas juins pa
tarnauti kogftriaiisiak feti pki- 
tes u Lietuviškų Agėtiturų: .361 
W* Btoadwąį, South BosM, 
Nfe; K Mfe arba

Boston 248,lr-V, ’
. ■ . J,
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.......... ...
p yra Jau prirerigtas siųs- I

r ^4 įųsųjjįupųs* įr^žtikrintas jums parari-.' J 
’* kuiuas ir gehroiu per žioplos laikų. Jis . j

šildys pašų namų/ vi*8 jusų valgius ir pa- Į 
? savo Į

kaip <Menį iaipt riftktį. Jie yiit 
gerai MoSir jixai«lpelęiLų^€>

New Ensland Coke 
mbirtiWimwi^ ;BGBrdN,MABs.
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r- . . Pasarga.: Kiėkylenas nrirys turi būti baluije^ ries vistięk

[ kiekvieriąs nurys ųž tikletų turės užniokėti. Kurio gi patys 
negalės dalyvauti) tai lai atsmiieiįv-šavo draugus ar pažįsta- 

[tiUlS. " <•' ’ '.k- \t . ? J.

U

Turduvlinnl paa Juaų Krantntlftlnk* ■V ■ PėnklR kokybių
! - _ KLAUSK GELTONO SU RAUDONA JUOSTELĖ pAlfeti I 
I pmcifflftffi. MW TOBK . j

M t K A T'C.. i

REIKALINGAS ZOKRISTI- 
. JONAS .

Nuo ,1-os cl.s lapkričių šių >1923 nk 
, rolknUngūš' *oktistljonus-janlhirtus 

prie švč, Panelės Apteikime hitžuy* 
CLos,- llrooklyn, N. Y»’ Darbai: var
pus ant pamaldų ifliskamplntl, baik 
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