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, IMttH&i tori tupmy, Jttd jų 
aukot ir pįdiventima» dėl katali
kų 4paudot guitiprinimo bus ma- 
lomndų Dievui ir pačiai Bažny- 

t ir žmonėms naudingesnis,
■ į iieįn >hkfi|tft8 bažnytinių ir • 

• net negu bažnytinės aįpeigot, .'Ta* \ 
kol to nesupras viii katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 

■;' rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
VlĮoi, pirmiausia gi kunigai, tu
ri akaitytitai savo didžiausiu už-.^ 

? dariniu?
/u: : ‘‘ 
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Vyikupais Killan.
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KIEK UŽDIRBO.

. LOS ANGELES, Cal.--1921 
m. šioje valstijoje dirbo 46,000_ 
moterų ir uždirbo per tuoš mė-

' h|š $127,416,212: • '
—S___ ■

EKSRLIOZIJA.

LINCOLN,~Nėb, — Suspaus- 

- - oro kubilas sprogp su tokia 
!*^7baiS^^^s*kaa*s®eb^o vS 

šas miestas. ’ Tečiau tik vienas 
žmogus “buvo sužeistas ir 

. nuostolių tepadaryta už/ 4,00.0.

VADŲ SUSIRINKIMAS.

CLEVEL ANdTo/— Warren 
S. Stono, prezidentai Locomo- 
tive Ėngineers brolijos, išsiųn- 

(, tinėjo’.pakpetimus visų gele- 
■ M | į feĮnkęlįUiulįi |ini jų vadams .lap

kričio 14 d. susirinkti Wašh- 
ingtone apkalbėti apie tai, ko- 
kius įstatymus pasiūlyti kon- 
gresui gelėižnkelių darbininkų 

' apsaugojimui;

PARODĖ KĄ GALI.

TAYLOR SPRINGS, III. — 
Čionai gyvuojanti kooperatyve 
krautuvė parode nepaprastas 
išgales. Per pastatųjį pusmetį 
tos krautuves kostumeriai pra
džiugo išgirdę^ kad jie sutaupė 
100 nuoš. Šitoji kooperacija Še
rų pinigų turi $2,355, Per pus- 

tų pinigų $1,511 išdalinta po 8 
nuoš. tos krautuvės kostume- 
riams,.

Vietos liejykloj kilęs streikas 
pakėlė užsiiiiteresavima koope
racija. . ‘

..—J '

KIEK PAŠTAS ATSEINA.

»

H'

VWĄSHINGTON.t-Suv» Vat-’ 
šti jų paštas metams Ašie telžia 
$600,000,000. Kadangi inėigos 
ne^adengia tų išlaidų, tai tur
būt susirinkus kongresai hus 
prasyta pakelti pašto tarifas.

VĖL IŠKABOS UŽTEPTOS.

MĄRIAMPOLe. Naktį i 
spalių m. 6 d. visame mieste 
buvo iižteptos žydų kalba, rašy
tos iškabos. Viso užtepliota 
virš 100. Iš neu^teptų užsiliko 
3 . Eina stropus tardymas.'

SUSISIEKIMAS..

MAHIĄMPOLfo Iš Mariam- 
polės į Vilkaviškio stotį Vokie
čių okupacijos- metu -pravestu 
siaurasis arkliais traukiamas 
gelžkėlis; Pernai metais buvo 
mėginta važinėti motoru, bet 
šiemet vėl važiuojama arkliais. 
Nors gelžkeliu tiesesnis susisie
kimus su Kaumi, bet ir gelžke-

Jie dažniausia'yažiuoja į Nau
miestį, Kybartus ar Vilkaviš
kį.^ Kartais tenka važiuoti net 
virš 20 žmonių. Iš Mariampo- 
les į Vilkaviškio stotį kainuoja 

31 3 litai, gi į miestų — 21. Iš
eina’ kasdien 8-1 vai. 'ryto-.. Pir
ma sustodavo ties “Dirvos” 
knygynu, . dabar, išardžius 
mieste'bėgius, sustoja Duone
laičio gatvėje, netolitilto.’ 
Skubiam susisiekimui su Kau
nu veikia du automobiliai, ku
rie į dienų vyksta porųjcartų.

ATVAŽIUOJA. ATTAčHE LIETUVAI
WASHINGTON, D. C. Lap- : ;_  ...

(D kB.). Gerb. - a e
K. Bizauskas, naujai paskirtas .v. T ’ ’
Lietuvos Atstovas Suvienytoms ^nel° A I. B.), Šio- 
Valstjjoms, & Neąpo- xnis dienomis išvažiuoja Lietu-

toRosso;” ,W Yprkan tiki- Hs yra paikintas Suvienytų T! ‘
masi pribus antradienyje, gruo- Valstijų millariu attaclie Lie-

Nauj as Vokietij os 
žingsnis. ♦ ' f

i * ; •

GYVŲ0TARŽŪT2

Broliai ir Sesers! šiandien ■ 
mes neturime didesnio ir svar- 

. besnio reikalo, kaip išplatinti 
mūsų laikraštį“Darbininkų.” 
Mūsų laikraštis tiek pagerėjo 
visokiais žvilgsniais, kad 
džiaugsmas ima jį į rankas pa
imti. Bet kas iš to, jeigu di- 
dęlė didžiuma mūsų brolių ir 
seserų darbininkų dar jo neži
no ir neskaito t Mums turi juk 
gyvai rūpėti, kad visi jie suži
notų mūsų mintis ir troškimus, 
kad ir jie stotų į mūsų;eiles 
kovoti už. geresnę ateitį. Tad 
nebeužtenka, broliai, vien sau 
džiaugties. Turime tuojau kib
ti į darbų, kad mūsų laikraštis 
būtų labjausią prasiplatinusiu 
laikraščiu mūsų išeivijoje.

Tiesiog skandalas, kad toks 
.“Keleivis” ar “Saule” turi 
daugiau skaitytojų, kaip mūsų 

. ■ ‘Darbininkas.” Argi gali taip 
toliau būti?

Tai kų gi turime daryti?
1) Reikia, kad tuojau susi

darytų bent 200 porų (vyrų) 
po visas mūsų kolonijas —- ir 

• kur yra ’ mūsų kuopos, ir kur 
nėra—, ir kad jie neatidėlioda- 
mi eitų per namus, i 
darni “Darbininkų.” Iš ad- 

■ ministraciijos gauti ingai io j imu 
ir kvitų knygučių juk ne.sun-

P ERETE

ku . (‘ ‘ Darbininkas ’ ’ 366 W. 
Broadvvay, So. Boston, Mass.)

2) Girdėjau,’ kad . adminis
tracija atmušė’daug tam tiknį 
korčiukių, paperšančių laik
raštį. Gaukime ir tij korei ūkių 
bent po 200 ir. jas išdalykime 
per kokį vakarėlį ar susirinki*' 
mų. . Vakaro vedėjas lai. pa
skelbia apie tas korčiukes dar 
prieš jų išdalinimų ir . lai pa
prašo, kad visi, kurie darbi
ninkų . judėjimu interesuojasi, 
užrašytų ant korčiukės savo 
vardų pavardę ir adresų, . Prieš 
vakaro pabaigų-tas korčiukes 
reikia išrinkti; Pagal nurody
tu adresu’ reikės netrukus i• - fe. - *Į fe.

tuos namus atsilankyti.

3) Pradėjus darbų ėjimo per 
stabas ir užrašynėjimo laikra
ščio — kas savaitę būtinai pra- 
neškime nors atvirute į centrų, 
kiek mes per tų savaitę būsime 
naujų skaitytojų gavę.' Cent
ras turės skelbti tas žinias, kad 
ir kitos kolonijos būtų tokiu 
būdu į darbų raginamos.

Broliai ir Sesers! Be darbo 
ir pasišventimo nieko gero ne
sulauksime. Utie idealo' per 
darbų ir vargus tesiekiama. 
Dievo karalystę ant žemes turi- 

už'rašynė* me uždirbti ir iškovoti, Jį nė- 
nukris dovanai iš dangaus.

Tad ieškome pasišventėlių, 
“Darbininko” Skaitytojas

t
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ČEMPIONŲ IMTYNĖS

lo teatro salėje,keletui vakarų 
buvo imtynes būrelio apsilan
kiusiųjų pasaulinių stipruolių- 
čempionų,-kurių tarpe buvo, ir 
vienas negras. Imtynėse cla-į 
lyvavo ir Panevūčžio mėgėjas- 
■Stipruolis Icka Šteinas, "kuris 
du kartu nuveikė svetimuosius.

. - . * f

_ Lapkričio 29 d. Hartford’e, 
Conn. — parapijos sukaktuvė- 

. • - - Į

M, , , ’
'Gruodžio 2 d. Worcester, 

Mass? — spaudos savaitėje. -
Nuo gruodžio 4 d. iki 18 d. 

L. D. K, S, Connecticut apskri
tyje, . .
“Giuo^?’20z'(rNashua^
— L. D. K. S. kuopai.

Gruodžio 21 d. Manchester, 
N; H. — L. D. K. S, kuopai.

Gruodžio 22 d. Lewiston, Me.
— LDKS. kuopai.

Gruodižo 23 d? Rumford, Me.
— LDKS. kuopai. ’

STUDENTAS DAUŽVARDIS 
per Kalėdų atostogas kalbės L. 
D. K. S. New Yorko ir New 
Jersey’apskrity. • .

> *A»

»

ATSIŽADĖJO PAGROBTŲ • 
ŽEMIŲ.

■ LONDON. — Vokietijos val
džia paskelbė,: kad ilgiau ne
rems francūzų pagrobtų žemių. 
Pureinį ir pulirp' krašiį pųlię- 
ka sųvarankiain veikimūi. ?Kų 
tų kraštų ž^honės norės tų galės 
idąryti su priešininkais,’ o para
mos iš Bėrimo jau nebus siun
čiama. Berlino valdžia atsisa
kė remti dėlto, kad pati ištek
liaus neturi. . Berlino valdžia 
t . J • •

kurtu nutarė pertraukti ryšius, 
su Francija ir Bęlgija ir susto
ti kontribucijų mokėti-

į ■■

* ’* •« T * »

KAS GRASIA EUROPAI.
t? -

PRADŽIOS MOKYKLOS 
VAKARĖLIS. ~

. KURŠĖNAI; , P. Mickevi
čiaus iniciatyva- šeštadienį rug
sėjo 29- d. Kuršėnų prad. mo
kyklos salėje tapo surengtas 
tos pat mokyklos neturtingųjų 
mokinių naudai šeimyniškas 
vakarėlis, kuris minėtam tiks
lui davė TOHtij^ - Vaidinta Vai-. 
čiūn<£ Pražydi Suvytusios-; 
gėlės.”

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS.

ŠVENČIONYS. Vietiniaf lie
tuviai dvylika metų tūrėjo sa
vo draugi jų “Rytas, ” kuri kū
lė lietuvių vaikų švietimą ju 
gimta kalba: dabar jiems ir ši 
galimybė jau atimta. į Šven
čionis atkeltas naujas mokyklų 
inspektorius tūlas Plehančik, 
kuris savo darbais pralenkė net 
rusų laikais inspektorių Raku, 
tais laikais lankiusį1 liaudieš 
mokyklas ir tik švelnuti ragi- 
nusį žmones, kad perkeltų vai-- 
kus'iš “Ryto” mokyklų į val
stybines rusų. mokyklas. -Ple- 
bančik gi kitaip elgiasi: jis 
gazdina .lietuvius kalėjimu, jei

4

..... ■ ■5gS=Š=-JX.,JM.

PASKYRĖ R. KRYŽIAUS
VAJŲ.WASHINGTO‘N. — Iš ..Euro- 

pos tik ką. sugrįžo Utalr valsti
jos senatorius King. Jis per• <
tris mėnesius1 tyrinėjo viduti-

it « ' • *

neš Eurtųios.įtadgti. JjggJvM-. 
reiškė, kad>Apiėrika ir .visi alk 

jantai, kurie prismaugė Vpkie- 
ti jų, turi .dabai jų paremti ir . e • ■ .»»** i
leisti* jai atsigauti. .• Jei ne tai 
Vokieti jos - griuvimas- sudrebins 
visų pasaulį. Senatorius sako,, 
kad smaugiama’ Vokietija ilgai 
neišlaikys,.- dabartinei, valdžiai 
griūvant griebsis Išardo monar- 
kistai ir-bolševikai, Paštiirie-ib 
sięms. talkon: ateis JRusijos bol
ševikų Raudonoji Armija, ..kuri 
jau koncentruojama. Lenkijos

Imtynės tada. teg,a-

PAŠĖLTA VOKIEČIAMS.

,, KOELNAS.—Šventas Tėvas 
Vokietijos, biednuomenei šelpti 
atsiuntė 350,000 itališkų' lyrų.
Nuo Meksiko katalikų ir^gį pasienyje. Imtynės tada tega

lės-baigtis Įsisteigimu.raudonos 
į valdžios Herfind? Sakosenato-

. rius: .

* * • Vokietijoj padėtis' tokia, 
lęad į jų >turi visos .tautoj ųt- 
kreipti donųp Vokietijos; su
griuvimai • apimtų dusų . .Eūro- 
pų ir sektų katastrofa,., .kuri'

gauta pašelpos. .
•l -

I . • * fe

NUMIRĖ IŠ BADO.

. KOĖLNAS/Voidetija:--Mies

te Buchenbeuren iŠ bado mirė 
protestonų kunigas Eybisch. 
Vokietijoj1 o ypač francūzų už
imtoje dalyje. valdininkų, ku
nigų ir visokių profesionalų pa
dėtis baisiai skurdi yra.

KRITO IŠ AUKŠTYBIŲ,
4 *

CJ-IICAGoT^ Akyvaizdoje 

didžios minios lakūnas McBri- 
de krito iš 900 pėdų augštybių. 
Nelaiihingo lakūno visi kaulai 
sutrupėjo/: jis mirė vos spėjus 
nugabenti ligoninėn. ■ ’
t < ‘'Vi,?.-. ; fe..ė .... ; . -..■■y I—

LIETUVIAI PARBINIŲKAI, 
BEMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

4‘D A R B;I KI N K E’*,

MOKSLEIVIŲ VEIKIMAS.

/ MAR’LUIPOLĖ. Mokslėi-« 
viai sugrįžę iš vasaros atosto- 
■g^'Tetiėn^si^dkrbo. ’ Daromi 
susirinkimai, .sportub jania, r en
giami vakarėliai. " Orgumžąci- 

■ jos' veikia at-luu aušrininkų ir 
bešalių.; Sekcijų turima-įvai
riausių. Be" to daug mdkslei* 
yių dalyvaują šaulių organiza* 
ėijoje ‘ir 'jaiinesiiįėji;*— skautų^ 
Skautų veikia trys draugovės/

1 £ , ... >

.■I t
v ■ *» .

, ŽĘ^I: jiKJO ^ARODA.,’

r. ALYTUS- ~“ia spalių m. 1. 
dienų.įvyko Žemės Ųkio Paro: 
da.«, Gražus šiltas oras ir ne 
blogiausis orkestras sutraukė 
didelę žmonių minių į Parodos 
aikštę,, kur ūkininkai ždndir- 
biai turėjo progos pamatyti ir 
p'a'šitdtėtr'išstatytai^ žemės ū- 
kioproduktais: įvairiomis dtr- 
žovęmisį b andoinųjų: faųbęl ių 
pavyzdžiais, ■ grūdų ir įvairių neklausys’ . jo įsakymų. Taip 
žolių.sekteųK .sodų ^ušuaįs ir mokytojų Vdncūna-itytę, įtei- 
grąžiąhū veisliniais . gyvuliais^ kušių kaimo gyventojų prašy-

f F

AVASHINGTON, — Prez. 
Goo.lidgT«paskyr^A- Raudono-/ 
jo Kryžiaus 33,įgi laikų nuo lap- 
kričio 11 iki lapln^cT 29717°^ 

‘‘r •’ • f-tts.“.;
> - ■ * “r

PANAMOS KANALAS?
‘ . v «

WASHiNGTON. —Per ląL 
kotaipį nuo gegužio iki1 spalio 
Panamos bandos įplūųkų dayė 
$11,937,023. . Pernai per tų pat 
laikotarpi buvo įplaukų tik $6,- 
372,384. Pernai’ per špal lo mė
nesį įplaukė $1,255,508; :&■ Šie
met per tų.mėnesį įplaukė $1,.- 
988į882. * ■ / .

‘ »

Šiemet per pirmuosius šešis 
^mėnesius per kanalų “įplaukė 
2,604 laivai, o pernai per tų lai
kotarpį perphmkė tik 1,513 lai
vų. .

tačiau Švenčionių seinieliš, in> 
(lamas iŠ lietuvių dideliųusius 
inokesTuirS liaudies - Švietimų 
trululo. ’ Jis siuntinėju į kai- 

x—-mus įvairias 4‘ponias?' kurios 
atidaryti mokyklų, jkalbiūėja . Imiitnečmšs, kad, 

mku mokvklaK' 'žade- fe fe s

^sudrebintųpasauki Neats^yęl* įde^ w leisti i ....., .
giant-į jokias:, juridines fųrmū- mąyosi rmikų (Įirbiniaišj kurių įaip įgtasino kalejimit, jog ji ‘ steigtų lenk 
las Suv.: Valstijos privalo. įsi-“taip^piit nėnuyžai čia buvo; pasirašė ka-mum 
kišti ir atitolinti katastrofų..pųrpda buvo' patiektų popietį

ši dar įdomesnė, ‘jeigu būhj 
Dzūkijos stambieji . ūkininkai
(dvarininkai) papildę parodų 
snvd.ekšpoimtais, bet fo. nebū
to . • > jie susilaikė• Išstatė 
savo eksponatus tiktai šiė dva- 
rM: ^kip,dv.| Rųtkosulv., ,Ą* 
ioye&įį'į J u^įtopib dv. Ir Za* 

ėiŽįų piįiiyAųrį<as^ h Alytaus ap.

pasirašė kažkokį inšpektprįaūs Mamos ir kūroir žibaMi’ gus-

merika be- atidėliojimo:; turi graži ir įdomi bet liūtųlimt- 
šaukti tarptautinę konferenci
jų ir griebtis priemonių, Vokie
tijai gelbėti, žiemai artinanti^ 
skundui didėjant, žmonėš-išeis 
iš kantrybes ir nesulailtomos. 
riaušės prarides; Jau dabar nie
ko nelaukiant, reikia gabenti 
maišto.V .Nef jei Fmne.^ų’\iųy 
pristotų, tai konfeveticijiVšauk- 
ti reikia.” ” . V N

■ ' ■ ' A* • '

»•

dindamos žmones didele' atsa- 
jo turinio. Nors iiųhetamė kai-Įkoniyhe, jei atsisakytų*. Be to 
me visi gyventojui lietuviai, ta- tas pats seimelis jau nuo pereL 
čiau dėl atėjūnu užsispyrimotų melu kimba priV * lietuvių 
jie negali turėti Y-avo mokyklos, prieglaudos švenčimmė, kad 

jų kokiu nors būdu uždarius ir 
sutrukdžįu’s lietuvių kalba dės- 

. šArENčl()NYSf šrimviomų tmn& nioksių,. Todėl dabar 

apskrity j gyvenama beveik vie* ieško įvairių prlekalnų prieg- 
nų lietuvių, ir todėl.nenttoĄtti- kaulų išmesti iš būsto,. už ku-

> _ _ ** . '■* X 4 ' 1 A ■ *

hm kad liaudis stengiasi tufo rių “Ryto” draugija moka,
... (“Lietuva“)^ ;

THORNDIKE SCHOOL
A I I Spring Street : ; : 
^LL, EASr CAMBRllKiE, MASS,

? ' PELNAS N. P. P- N. PARAPdAT
ife^ur^Įir.1--i^r . „im-į ii, į Jįįi H ■ . .,-į^ ,l7—

t •

su gimtąją dėstoma kalba.

' *■ *■_, *^** A ’ fe »».• , ■ ------- ’---- r -----. •-----■CA-> • * - r .

Lctiifttll ^^ū’tĮšugjag per 3ll(L į ; Jti savo lirinvisktts . mokyklas.
•v
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X - Šubata, Lapkričio 17 dieną, i6ži

*. Arčiąu prisižiūrint tautų da- 
baltiniems santikiams ir jų vei
kimui, pastebimu ypač clu reiš-I * (THE WORKER)I Pablislied everyTUESDAY, THŪRSDAY and SATL'HDAY Į1;įnill:' puįs senoji

F T~ 1*7 • Ikapitalizmo tvarka brašku išf ■aLtHT' JOSEPH’S LITHTJANIAN R. C. ASSOOIATION «F LABOR pamaūj, svyruoja ii- j0 iw- 1 “JEfitered as secdnd-ęluss matterkept 12.1015 at.the piist offieęut Bc3ton, tas,, ĮšM griūti. Karas SU ŠavO bai- 
f ' under the Act oi! March 3, i8i9.M siomis pasekmėmis, keli metai
9 ^Accentance for maillBg at spectat rate of postage provided for Ih Sflction I10& I . . . . , • . v .
|. Act of Oct. s.iprr, atttiiodzed on^juiy'12,1918.'* ■ . •' pųkarimų beprotysčių nugale-1 . eSUBSCRIPTION RATESj . . 'v P<W nugalėtųjų tarpe, kapi-

t. .$4.5Ū[tali55moĮ šulų apjakimas ir go> 
... $5.50 dūmas, • militarizmas, imperi- 
t. ,$5.50 jalizinas, kilanti anarchija, var- 

■ g,as, padas, ir ... visatinas 
puošimasis naujų dar didesnių 

• ir baisesnių karų vis tai vaisiai 
|-JFžflrpos^usUomėninesMvarkos,NkUEr 
**buvo paremta troškimu pelno ir 

išnaudojimu. '

. Bet kada vieni skubinasi 
[griauti — gal patys to nesu
prasdami — kapitalistinę civi- 

. lizacija ---- kitų skubinasi stoty- 
r, _ .. ' N j . - x .v v. . . . įti žmonijai naujus rūmus, ir

Pereita vasara rašydami -r ne Lietuvos; piliečiu registram- , . . ■ t4 x J . ual jau nebe ant smėlio — nors
Į- jų pastebėjome, kad gal tik k: i tūkstančiai lietuvių amerikiev Į- ant daug tvir-

čių sugrįž Lietuvon apsigyver j. Iš to pasakymo vienas Jais- tesnių pamatų, nes ant uolos,
* vamanių biznio lailsraštis pada J gana originalę išvadų, būtent ant teisybės ir’brolybės įtolos.

• / kad: “D-kąs” pildydamas nėr; kunigų valia agituojus prieš Tai pasaulio kbop'eratoriai sto- 
' grįžimų Lietuvon. Mat Amen :os kunigai ęsų susirūpinę, kad to žmonijai naujus kooperaei-

jų parapijos nesumažėtų. Pravartu čia pastebėti kad Visokie jos rūmus. Jų darbas sunkus, 
į biznieriai daug labiau už kunigus yra’busirūpinę, kad Išvažiuo- nes ir audros ūžia, ir kapitoliz- 

dami lietuviai neišvežtų jų pelningos apyvartos. Nei kunigų, mo šulai jiems darbų trakdo,
■ 3ieiji^vaBos'“pArbtoink^Lmeatst0yauja,,JaCir negalėtų Jds<Lteei'au jie nugalLvisas kliūtis Jx

[ vamaniųįžingeidumo 'patenkinti ~ pasakyti kų kunigai manoj plyta prie plytos, žingsiiys po 
Mes tik galime apytikriai spėti, kad kiekvienas kunigas, kaip žingsnio varo darbų pirmyn.
ir Visi kiti piliečiai, turi savo atskirą nusistatymų. Daugelis Ar suspės kooperatorlai pri- 
^tautininkų” biznierių Lietuvon negrįžta, nes nemoka ten sun- rengti žmonijai naujus rūmus,’ 

. ‘ kesnese aplinkybėse biznio varyti. Jei čia parapijų nebebūtų, Lak0I senieji • galutinai . riešu

tai mūsų kunigai lengvai- galėtų gauti tolrio-pat darbo Lietu* slius ? • Ar gal Stirnienai, Lou- 
; Voje. Tad jiems nėra-tiek pavojaus parapijom.! netekti, kiek Llier-ai, Morgan’ai ir Botli-' 

biznieriams klientų nSstoti.' Bet jei kunigai patys panorėtų child’ai įstengs netrukus 
į . Lietuvon, išvažiuoti, tai parapijos jų neišleistų. Kol čia yra Į griauti civilizacijų ir jos 

vėsiuose .palaidoti kartu ir- ko
operacijos dar jaunus diegus? 
Tai svarbiausi šios dienos krau
simai. Prisižiūrėkime koope-
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pusėn ir garsiai šaukia: “PasL 
duokit, nes vistiek" bus jums . 
blogai!” Ant.‘‘Naujienų’’ sto
go užlipę net trys didvyriai vie
no milžino (sakoj p, jurgelio- 
nf panašaus įvedami, visi pa
siraitę drižas kelnes, be palio
vos ugnimi vemia ir urzgia 
“felegramo’’ adresu: ‘‘Lipk 
žemyn, latre! Vstiek turėsi pi
nigus Lietuvon pasiųsti!” Bet 

■ 4 Telegramas’ ’ žada nepasiduo
ti Bent iki tol, kol jam akies - 
(vien;), ir te turįs) neužspiaus. 
Dabar lieka tik klausimas kiek 
“Naujienos ” yra išsispecializa - 
vę taikinio mene, kad gulėtų 
tiesiog į akį Išplauti. ' .

Kieno bus viršus — sunku 
dabar pasakyti. Juk buvo ta- •

y. Raio U 0 8 LS 
prekių: Anglijos. Sąjunga už1 
65,904,812 svarų, Škotijos už 
16,976,056 svarų. Savo fabrv 
kuose. pagamino prekių Anglį- jau seniai kalbaf bet jokiu bū-, 
jos Sąjunga už 20,470,431 sva- du negali dasižiiioti kur ir ka
rų, Škotijos — už 5,339,702 sva
rų/ • ;

Anglijos Urminė Sąjunga sa
vo Banke pereitais metais pa
dare apyvartos 243,766,851 sva
rų (su. viršum milijardų, dole
rių) .■ Prie to banko priklauso 
1,024 koopėratyvės draugijos, 
8,114 unijų ir susišelpimo drau
gijų, 2,893 klubai jr 4,178 pa- 
vleni ai asmens._____ . *

. Kooperatyve apdraud-a.. pe
reitais metais paaugėjo; narių 
mokesniu gauta 1 J’04,699 sva
rai. V ‘

Ji’

. Anglijos kooperatorių šių
metinis kongresas buvo

jau 55-tos Anglijos kooperato
rių kongresas. • Dalyvavo, su- 
viršum 1800 delegatų, tarpe 
kurių buvo svečių ir iš kitų ša
lių. Kongrese paaiškėjo, kad 
Kooperųtyvėse Anglijos dirb
tuvėse ir krautuvėse difba 132,- 
000 darbininkų. Buvo sudary
ta paroda produktų, gamina- 
mų kooperatyvėse. dirbtuvėse. 
Kooperaty viu ” būdu" pastatyta 
namų už 8,922,225 svarų.

Išpalengva, bet rimtai vyki
namas nutarimas įsteigti ko- 
pperatyvį: • dienraštį. Apskai
toma, kad turi sukelti tam tiks
lui kapitalo iki 3 milijonų do
lerių. Daug svarbos priduoda
ma draugijų skiriamoms da
lims koopėratyvės • ąpšvietos 
■darbui. Kongresas, išnešė nu
tarimų, kad - tuos mokesnius 
skirtų ne nuo. gryno pelno, bet 
nuo narių skaičiaus.

Kongrese labai graižai buvo' 
pagerbtas senas kooperacijos 
veikėjas, vienas iš kooperaci
jos inteinacijonalo inkurėjų ir 
jo vedėjas per 19 metų —= Sir 
IVilliam Makivell. Jam buvo 
padovanota t. v. Aukso Kny
ga. Kiekvienos tautos koope
ratiniai turi toje knygoje savo 
lūpą, kurį jie patys* išpuošė. 
Turi savo lapų ir lietuviai; To-

Didvyrių užgimimas

Ji’

f *

nu-
•■•griu-I daug apyžioplių ir patvirkusių laisvamanių, tol katalikams y- 

F pac reikalingi kunigai ir šiaip inteligentai. Jei kaikurie biznie- 
r riai agituoja už važiavimą Lietuvon, tai jie tankiai tą- daro ne 

.. įt be pelno r lietuvis perka laivakortę ir palieka agentui-biznieriui 
f "keletą dolerių gryno'pelno.' , Tad visai suprantamas agentų I ratinių darbams įvairiose šalv- 

. '^patriotizmas.” "'■ Lse. (tai ir mums parups prie

: jų prisidėti.*)
. “DARBININKO” NUSISTATYMAS. ■ * .

I** ■ Sprendžiant TIK ŠIUO MOMENTU, tai lietuvystės rei- * . *
■ kalams yra naudinga, kad dabar čia, Amerikoj, gyvena pusė 
miliono lietuvių, kurie gelbėjo ir dar gelbės senąją tėvynę ne
laimėję esant. Bet žvelgiant į dalyką" viso. AMŽIAUS AKIMIS 
lengva nujausti, kad mūsųj kolonistai čia visai ištirps ir žus 

k svetimųjų bangose. Išsigelbės tik tie kurie Lietuvon sugrįš aK 
f- ba. čia labaj aukštu dvasiniu gyvenimu gyvens. Tokių bus la- 
’[ bai nedaug. . ‘
Į. - ■ ■ . .

L Angliškoji Amerika kuomūžlaušia tinka tautinei lietuvių 
1' kolonizacijai. Kitose šalyse (Pietų Amerikoj, Afrikoj ir dar 

kaikur) yra daug geresnių vietų tautinių grupių kolonizacijai. 
Bet ten kolonizuoties galėtume (ir verta būtų) tik tuomet, jei 
būtume puikūs žemdirbiai,' puikūs pramoninkai, puikūs pink
liai. Tuomet galėtume kaikur sutverti pusiau nepriklausomą 
ir nemažą valstybėlę: Bet dabar ! Dabar tinkamiausia lietu
viui vieta-—tik Lietuva. Reikia ten sustiprėti, savo skaitlių 
padidinti, išmokti žėmę mokslinga.i dirbti, moderniškai ir vik

šriai pramonę kurti, pirklybą vesti, tautinę kultūrą, ir puikybę 
te užauginti -—tai tuomet — kai Lietuvoj sustiprėsim ~ galėsime' 
B ir apie kolonijas rimtai pamąstyti. Dabar-gi reiktų visiems Lie- 
k tuvon grįžti. Tik mes kartu neužmirštame, jmd didelė diduma 
f Amerikos lietuvių labai mėgsta komf ortą ir patogumus, bet Lie- 
r tuvoj nemokėtų jų patys pasigaminti, Jie lauks, kol kiti tų 

patogumų ir tvarkos Lietuvon įves. O tai bus ilga laulbt Dau- 
įMgęlis ir numirs' belaukdami, žinoma, 4‘Darbininkas” labai 
t džiaugtūši. jeigu jam1 tektų bankrutyti dėlto kad jo skaitytojai 
Į Lietuvon -išvažiavo. Tai mūsų nedirbtįnas nusistatymas. Gal 
j*Stengs jį'suprasti net ir“Amerikos Lietuvis.”

t KAS-GI ČIA LIKUSIEMSDARYTI?

. Savo tautybę mūsų kolonistams butų lengviau išlaikyti jei- 
I įpi jie turėtų^įŠtisM apgyvenę vieną kurią Amerikos dalį, pa- 
| načiaį į Kanados franoūaus^ t Dabar-gi esame miestuose išsklai- 
B dytį, Miestaitad vis Moktos-tokios kultūros centraL .Juose. 
K galėtų išsilaikyti tik ypatingai kultūringos tautinės grupes. Td- 
Rltiū grupe galėtų feti atspari, jei ji būtų'nę.tik ekonominiai pą- 

; iTritūrintį bet ypač mokslingumuLir idealais aukšta. Atspariai 
. Lgrtipėi reikia tokio inteligentų nuošimčio, kokį tūri Amerikoj' 

Or Vakarų Europos: Žydai, Tokiam inteligentų skaitliui pūgū* 
Eminti, privalėtume Amerikoj turėti apie 3,000'universito stu- 

.Bdęntiį. Jęigū Šitie inteligentai užaugtų ir gerais lietuviais, tai 
į$Btengtume visą išeiviją'perauklėti ir tampriais ryšiais sujung- 

Ir Šitų ryšių turi būti kuoįvairiausių^ dvasinių, Igūtūrinlų

•?k

k.

■ i
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siųs, kaipo senų, išgverusį 
daiktųj

Kaslink Jono, tai jis žmogus 
demokratas, gana laisvų pažiū
rų, ne fanatikas, • todėl nenie
kina “klerikalų,” nepravar- 
džioja jų davatkomis ir gerai 
sugyvena su Dėde Pilypu, Kad 
ir didvyris, Jonas vis-gi turi 
savų silpnybių (ir k>as-gi jų ne
turi M), labai tankiai “sugrie- 
šina,” bet nuodėmėse ilgai ne
pūsta, o gerais darbais ir at
gaila bando vėl į aukštybes iš
kilti. Taip tik galima išaiskin- tori joj faktas, kad menkas Do

nos pats dabar pasisako, kad ti, kode! Jonas bandė net mi-| * - — — -
paetna^^geiW^kininkų^aį^iMėimmTtaptriir  ̂
4ųjų Morkūnų šeimynos ir gi-1 viena žydų Šiaulių ežere. Bet 

apie visa tai bus vėliau kalbos. 
Mat penktadienio vakarais jis 
ketina “Darbiniiikan” užsukti 
ir su jo skaitytojais mintimis 
pasidalinti. _ •

Apie J bną Morkūną pasaulis

du jis pasauly atsirado. Kiti 
net paleido melagingų gandų, 
būk strausas -iš krokodiliaus 
kiaušinio Jonų išperėjo Afri
kos tyruose ir būk jis pradžio
je buvęs, kad ir panašus į žmo
gų, vienok plunksnuotas. Kai 
plunksnos nukritę/" tai jis pra
dėjęs sėbrauti’ ir su žmonėmis. 
Bet tai tikros nesąmonės. Jo-

geg.

.»- •*- r- .. v . v *
•V*

męs Panevėžio apskrity, neto
li Pumpėnų, pirmais metais. 
Antrals-gi metais stojo taip ga
lingus, kad visi tik apie jį ir te- 
kųlbejg, —

Baltrus pasaulį išvydo pačio
je Dzūkijos širdy, prie pat 
Krosnos’.'Gilto. Kas jo tėvas 
būro, nieks‘tikrai nežino, nes 
auštant pabėgęs.' Kiti-gi sako, 
būk šiauduose sudegęs., C

Į . Anglija. Pereiti fr šie metai 
Anglijos kooperatoriamš buvo 
sunkusi» Siaučianti visame 
krašte bedarbe — skaudižai af- 
šilieiič ii' į kooperacijos progre
sų. Apyvarta jų krautuvių, 
fabrikų ir. bankų, palyginus 
su 1921-ais metais, ' sumažėjo j/Įmyga bus laikoma, amžinai 
10 nuoš., net ild 22 stuoL • Betįatl’flniiiai Tarptantūūiun .Ko- 
jilk sumažėjo ii* kapitiilistiniili operatorių. Susivienijimo nrky ■
bizniai. Dvi Kooperatotių Ur
minės (M’holesale) sąjįuigds 
Anglijos ir Škotijos — 1922-ais 
metais šiaip stovėjo: pardavė

‘ Žinias ėftiiau iš “ Intcrnatio • 
nal Co-oporative BuUefin” ir “ t’o- 
opcration” 1923 nu Šalis aprašiau, 
prisilaikydamas alfabetinės jų var
dų eilės. ■ •' K

Uosis

L. D. K. S. N. A. APSKRIČIO 
VALDYBA..

]

Pirmininkas — M. M. Kamandulis, 
2O.Faxn 8t., Alontello, Mass.

■Raštininkas — J. Smiigis,
.125 Cherry St, Cambiidge. Mass 

losis. Į 125 Člievry st., Cainbridgc. Mass.

ir ekonominių. Dvasiniai spiestumės apie savas parapijas, kul
tūriniai jungtumės savo mokyklose, draugijose, kįubuose, 
Spaudoje, sporto rateliuose; ekonominiai — kooperatyvuose 
augintume, taupytume savo turtus.

Dabar-gi esame miestelėnai, bet tautinės inteligentijos tu
rtine mažiau nei Lietuvos kaimiečiai, Ua, šitokiomis paįego- 
mis neatsispirsimel Tikrai .išgursime, nors galima dar būt ginčy- 
ties apiė tai’ kuomet sulauksime , paskutinių .Mohikanų, kuriame 
šio amžiaus dešimtmety išnyks paskutiniai lietuviški pamoks
lai mūsų bažnyčiose, kada sustos ėjęs paskutinis lietuviškas lai
kraštis. . ■ į - N

Dabar nurodėm: skaitytuos, intęiigęntiįos reikalų,, vėliau 
teks kalbėti kokią turėtų būti toji įtietigėjitija, kaip jos pasi- 
gaminuš'. > 7- '

. Kilnia apie kokią-nors “mirtį” Čia kalbėti, ypač kai A- 
medkot gatves pilnos. gyvybės> kurtą; rtž reiškia mMįo- 
iiai. imouių ir mikrobų, ,gelikeūų ir fabfilpą dūmai, trenks.. 
mus ir Ūžimas, vikrus tordąį ir pusiaukipių vaikų gaujos, Tąta 
{‘l?./. Mat grįstame ieškoti a&cštešx^s gyvybės, kurion šau-’

•• <
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BALTRAUS TĖLEGRAMOS.

> “Keleivis” pavydi.

‘ ‘ Keleivis ” pasiskaito p. Pr. 
^rei“ (Gudo lietuvių kalbon verčiamų 

čiausia kad auštant pabėgo ir j)0]I Kišotų-ir “smūtkai” širdį 
Baltraus pavardę su savim nu- jaln suspaudžia,. kai pamato, 
sim sė. Tad Baltrus pavardės jog • ^kyduešio- rolėje ant asilo 
•ir neturi. Kaipo' nuskriaustas, iškilmingai joja; ne jis, 4 4 Kelei
vis, irioj suprato, kad jo vieta 
i r-gi tarpe nuskriausti} jų, todėl 
nieko nelaukdamas ir prisitašė 
■prie ciicilistų.

Didvyriai eina- pasaulin.

T rečiais metais Jonas Mor
kūnas pradėjo klesas eiti ir 
daug jų perėjo. Nors universi- 
to “smoko” jis neragavo, vie
nok'įvairiose mokyklose buvo, 
daug pramoko., daug patyrė ir 
visokeriopas savo .žinias pla
čiai gyveninian taiko. Q važi
nėjo Jonas begalo daug. Pas
taruoju laiku Jonas buvo Pane
vėžio apskričio teišmo' narys. 
Dabar-gi jau atvyksta Ameri
kon (bene antru kartu) ir ža
da “D-ke’.’ atsilankyti ii* Bos
tone pagyventi. .
» ' t

: Beveik visose savo kelionėse 
Jonas imdavo ir Baltrų su ,ku- 
įiuo susipažino Kaune, 4iBirm 
lės” viešbuty, kame visos Lie
tuvos valdininkai trulvšmingai 
(ir iškilmingai!) sriubų srebia, 
blynus taukuose dažo, silkes 
čiulpia ir po tųVisų ceremonijų 
užs-iujoKn po pusantro lito.

Balt1 aus santykiai su Jonu 
tlaiig-nviž tokią kaip ir skydne- 
šio Panzos su .savo kar
žygiu Don Kįšotu; diek skirtu
mo, kad jiedu^neturi nei Rozi- 
naido, nei asilo ir labai retai jo - 
ja. Savo, cirkuliacijai jiedu 
tankiam i? naudojasi fordu, 
kurs esąs lengvesnis ir už Bo- 
zinantų ir nekenkiąs Lietuvos 
tiltiim s. O f o i dų (vielų ir .dali
mis) p; Romano garažiuie gali 
ir durnų ir naktį rastu Fordu 
ir Aniėrtkon jiedu, atvyksta, 
tik .‘.ako be persėdimo negalėsiu 
Nevy Ymjto pasiekti, .0 tai la- 
Ml gaįįa »•» • . 4 “ ‘

Didvyriųnusistatymas.4

; Mulkis tas, kurs' h* stata, re- 
voįiucijų laikais dan.net'ūri jo
kio .nusistatynio., ę.Toltius 'a*u 
sur šaiųlo;. 7, ypač ‘Maskvoj.

Apie Baltrų jau rždnome/- Jis 
prie cicŪistų prisiglaudę, uoto 
taukiui dar; paabejoja lipie , jų. 
mokslo tikslumą. Jonas Moi\ 
liūnas žadėjo pik20 metą išrasi 
ti dūr gudresnę .“^o^orų”

?4T* •47»f-' -•' v
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vydas mtižlną Galidtą nudėjo.' ~ 
Bet šių laikų Galiotas esąs Jaip ’ , , 
didelis, kad. “ Telegramų ” rtt- ’ 
mai jam esu tik sulig kelių ir 
visai Kuosai jis nuspiaunųs 3 
myleles (arba- apie penketą, 
varstų) ,. Ir leidžiąstokiais šo-

lopedijų didesni. Tose kauty
nėse nukentėjusių gyvasčių esu * 
mažai, nes visi karžygiai esu 
skydais .prisidengę, ir nepras
tesniais už Don Kišoto. Tik* t ,
vienam piliečiui • dievobaimin
gu vardu Pijui skeveldra pa
kauši apdraskiusi-, vienok esą 
vilties, kad gtyd. Gr-aičiūnas jį 
atremontuosiąs. *

Viskas-būt niekis.. Bet
. Po laiko pavydi, p. ugnies.vidury, pavojingiausio- 

redaktoriau: nusipirkai per je pozicijoje stovi kun, Albavi- 
šuninį automobilių, esi buiyu- >faus klebonija, tad daugybė 
jus, biznierius, buožė ... Kad šovinių krinta tiesiog ant jos 
nors, demokratišku f ordų važi- stogo. Pastogėje ten gyvenu- 
nėtum, tai būt kita kalba—tuo- šieji piliečiai liekis ir Bagdo- . 
■met galėtumei ir i skydnešius nas jau emigravę į klebonijos 
*t l • t * > • *

garažų, nes nebesitiki kad sto- . . 
gas atlaikys. Klebonas jau te- 
lefonavęs ugnegesių departa
mentui .kad stogų nuplautų ir 
ajidraudęs jį ne vien nuo ug
nies, bet ir nuo spiaudalų* Mat 
prieš keliįlikų metų nesitikėta, 
kad tokiais šoviniais laisvam^ 
niai šaudvsis. . .

’’ bet jo pusbrolis _. Sančo 
l’anza.

kandidatuoti. ■
• • * ' ' X

Chicagoj smarkiai spiaudosi.

“Naujienos” .ir “Telegra
mas” artimi giminės savo pa
saulėžvalga ir dar artimesni sa
vo kaimynyste. Bet ramiai su
gyventi. vis-gi nepataiko. Mat 
dabar sporto amžius,- o paižan- 
gūs laisvamaniai juk niekur at
silikti nenori, net ir sporte. 
Tik, žinoma; jų sportas savo
tiškas, ne futbolas, bet . pasi- 
spiaudymas/

. Piliečiai, kurie vaikščioja po 
Chiėagos gatvę* pasta
ruoju laiku naujų skribeliij. ne
benešioja. Jie ten mato gana 
keistų reginį: ant “■Telegra- 
mo ” stogo užsilipęs vienas de
mokratiškos išvaizdo> pilietis 
siunčia šovinius “Naujienų”

I ŽIEMA JAU Iž DURU IR SRITIS PRIDEDA
RE ? .. l1.^- _______  .W. . ____ ..._________

•• • ’ .
35,000 pinigais.

. Kas norite apturėti Kalė
doms dovanų 35,000 pinigų, 
tad rašykite greitai, įdėdami 
pašto ženklelį.

NATIONAI, BURBAU
8 Vine St., MonteŪo, Mass.

g jm mi vargdienėlįj..
hB Apsvargtykit sau, vientaučiai, ar jūsų giminėš

I tavoje tur užtenkamai pinigų dėl apsiginimo savęs 
nuo šalčio ir vargo? O čia ir Kalėdos jau artinasi. *. 
Pamislykit sau, ar linksmos bus jų Kalėdos beken- 
čiant vargų? - .

Visų tų vargdienėlių akys yra kreipiamos ant Savo 
tik ^mbiių-ainėrikiečių, tik kuriegal apginti juos 
nuo šalčio ir vargo ir kurie gal duot jiems tikrų pa- 
lįnMWimų tik su pinigine pašalpa, <

K Kurie manote siųsti tų pašaipų saviškiams Uetuvon, 
S patartam siųsti per visiems žinomų ir užtikštų Ban- 

I MhE BB»ILLE TRUST GOMPANY
’ BRIDOVILLE, PA. _•

Kuriu da itiškad- nesikreipet Į šį Bankų, pritartam
- pamėginti dabar, d būsite pilnai užganėdinti.

Reikalaudami blankų ir kurso, malonekitadresuoti 
Šitaip:

THE1

i

•v .. >

>

i

i

•-A

L *

i

k
I-

GEVUIE TRUST COMPANZ
BRiPGEVlLLiS, M. ; ;

k < f • .• k.^1. *

V

» sv

1 t

4ki

a

» ' : ** ** A -

’ > 
u ’ 

X A ■

K-

v

' k ■■» c .

I
>

1 f-i •



<p
ĮĮrt

>jĮ
“1

1
I ■ .
i

I ■ . • . • . .
į < ‘

Itobata, lapkričio 17 dieną,, 1923

*

9

I
1

4

DARP IN IN KAS

Veda DĖDĖ PILYPAS * X

PASIKALBK JIMA&APIE dnk: minto viens nną toto’mi-
laisvę;

, —. II 4

- ŽiWi, ką, Jonai, mudu 
tii, bot vis 

ko tolyn, juo vis mudviejų 
prietelystė aušta.1 Rodos vis 
mažiau viens kitą suprantava. 
Kodėl? ‘ L

— Teisingai pasakei,' Rau-.

• . ♦

/ jau senini draugąnjav

tolovtto Tarp mudviejų stovi 
kaž-kotoa kliūtis. Žinai, ko
kia.7 Laisvamanybė,

: ‘— Lalsvanianybe? Kasgi čia 
laisvamanis'! Aliai aš, nes ži
nau, kad to karštas katalikas. 
Bet ką gi Taisvanuniyhe eta ga-- 
li kenkti ? Aš . laikausi 
pažiūrų, tu savo, o draugaut

’ 1

savo

vis^gi galima. J'; '• I
— Atot, , Ikiūl uk, kuomet1 

Žmog'uii> . vidujinis nusistaty
mas k;t«rtiiškast taT jo nuomo
nes Ir elgesys virsta * kitoniš
kais, ir tuomet sunku su juo 
draugauti.

r ih. Jonai, kam tą nusi
statymą/ Spjauk aid Visko, ir-

-------S—■-1. . ■ .. -t, - lud< laisvas kaip as.
— Bet pasakyk man, Rau

liniu ’kas tat yra būti laisvu i 
Aš Ir laisvas Lietuvis, bet ko
de! gi mudviejų budai taip ski
rto/!' .-.

— Et,. Jonai, tu perdaug pai
sai tą.visą bažnyčią ir kitokių 
prieito ii. Būk laisvas: valgyk

r ► . - ' * ‘

pėtąyčioj mėsos, neik į bažny
čią, išsigerk alučio, pasiskaityk 
“Keleivį“ “Sandūra/’ “JJaD- 
ve,” ir įūsi laiminga?:.
' .•—Ar tu, Kaulai, tik taip 
laisvo suprantu * ' ■

— Na, ko gi daugiau reikia 
laisvam žmogui 1 - A'! dar 'už
miršau apie laisvą 'meilę,' Gito 
btolniI”Tai JaiT tikto”’ycųtiš.■ 
Laisvamaniai htbjausią už thi 
kovoja, ' kad panaikinti • tiio^’ 
šliūbus, moterystes - i r kitokius 
klerikalu išmistos. Be to daug

*■ . T * | T ’ >; I’

laisviau.
• X 1 * . ■

— Bet jeigu jūs, busvaniii-' 
niai, panaikįsite ’ mbte.rystes, 
slinkus ir suaialysitelvisas por

tas. kas tuomet bus? ' Ts žnio-fnori ardyt, o nuo -tavosios ki- 
tojos hus’gyvndių gnnja, . • tiems šiukštu! Taigi jei tau

E, ką* čia pątoytl . By«tik?km> negerai, tai ir totam taip 
gerai buš gyvent ! * l ” ’.jiat negerai; ; •

•—Vargiai ir jums patiems 
bus geriau gyvent. Klausyk, 
Rartlątoar tu turi merginą

Kur gi neturėsi. Neužil
go nešiu. ąnl užsakų,

Matai
Tr'ne tik ją myli, lad klieritoi- 
Itškos, anot tavęs, mados pri- 
silaikydamas, nori ją vesti. Na, 
kaip jaustiimei, jei kas po ves- 
t įtvhj mirčių judu ’iš pc/ros pm-- 
skl.rti? J

- —; Aš jam sunkį sugurintau!
— Na, niatai. .Tu kitųpora*

» '

—- Kap man darbo apie kitą! 
Aš tik žiūrim kad fili man bū
tu gerai! - *

— Bet, Rantai, ir kitas žiū- 
’it, kad jam butų ,^orai. t r tuo-

*

—vėl aš galiu rasti šimTą^mkmitiĮ,.. kaip Ūtos, 
| kitritioš ttt baigi išleisti. Bet imii uesnmgu, kad 

į ; I turėsiu tave ir vaikus palikti. Persiskirti su ua- 
|__B luakTinakgailau-JTudfi^^

. S .piėviiį .jei nebūčiau toks linksmas, ...

(Tęsinys) . . ' •

BALIS II.

SKYRIUS IT.

/ JR

|"f. . t ,'L • . ’t , _ , _ .rOftol IT Sffi lvniL <4ęl

•y •'/ ~~, ; ' s

Be geidulių aš nesuprantri gy» 
meninio.

: —* d ei,. Rtuilai, gei < liti i ą ne-, 
valdysi, tai jie tave valdys; ir 
tuomet jau nebebūsi laisvas,, 
tik geidulių vergus.

—- Bile jie tik man duotą 
miiagtittim, , Į '

Vargiai, Nbvaldydanms ' 
savo užgaidą, sulaužysi ■ kitą 
žmoni ųteises ir įsivelsi j skan
dalą.' O tuomet jau yisai pa
tapsi belaisviu, .nes atsidursi 
belangėj, ’ ' ■

— E, tas viskas lik pasaka.; 
‘Gyveniįne kas kits. Laisvai 
galvok, .laisvai daryk, lai ma
no ohalsis.
.—- Bet jei laisvai beslrapa“ 

bodamas sumindžiosi kito žmo- 
gaus teises ir jam skriaudos pa
darysi ?

■ —Žinoma, bus negeriu, jvv' 
valdžia pagaus, bet^ūmipkąnisT"’ 
npte kito teikeš pivisaūl *

— Tai tn tikras iižkietėješ, 
savymeilis laisvamanis.

— Taip, Jonai, toks esu ir 
būsiu. Gali inan daugiau ar- 

jkmnmiąsĮikirti, nes tas 
^čgShes.

— ■ Reiškia, esi neva laisva-' . 
nianis, bet ištiesą' — savi gei- ' 
dubą vergas. Kaip gaila, kad •w 
tiek daugiau panašią! »•

’ . ■ r. .

: ©©©©©©©!»"■ .^essesė®©®®®©©©©®® »• 
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I AR MAKOTE ATSIIMTI OIMI-
. ■ NES į AMERIKA?

si 2029 Lietuviai att-aSiuos į čia Sį Sį, 
I® Inetą. S'
L . Leisit musų rastinei Kaune pn?r© 
į gelbėti Jusii giminėms iSgagti pas- g 
s perlu* Jr vizas ir tinkamai juos ©• 

prirengti Į kelione. • $

) NėreUiia’ lankti dėl vietos, tu- & 
į Tintiems Cumml linijos laivakor- ® 
J re*. Cunard laivas išplaukia iŠ & 
$ .Europos kas kelintų diemp Cunanl s ’ 
© laivakortes yra geros kelionei ant ® 
$ AQUITANIA, BKUlDNCrAUIA ir £ 
a MAŲRETANIA, greičiausia jūsų .S 
© keliom“ tarp Lietuvos ir Amerikos^ © 
m smulkesnių • informacijų, a
© malonėkite susižinoti su 
® vietiniu agentu arba musų 
S nėję, 
icŪNARD LINE, 
Sp2G. Statė S t., ’ 
aūoston, Mass.

akli,
Reiškiu ją mylkimvt jūsų reikalai susiduriu ir 

išeina kova., Dėlto ir tiek ka
rą yra pasaiilyji, kad tiek'daug 
laisvammnų pi įviso. Laisva
maniai didelimisi egoistai, ar
ką, savy meiliai. Jiems rūpi tik 
ją reikalai, nes pas juos nū kiek 
nėra artymo meilės. Gi ady
mo meilūs dėlto nūm, kad Jie 
Dievo nemyli, priešingai, jo ne- 
apkenria, į JLnetiki. Tuo bū
du taip vadinamieji laisvūnu/ 
niai niekados nmiiyli kitą žmo
nią . ■ ( f
-fcikhBkui koks kimi- 
gas. ■ Ir kai p čia su tavim d ra u-*■ . ’ 
gautą kad tik pamokslus nia- 
ki sakyt ? .

— Ne, Rauluk, man toli-gra- 
žu nuo pamokslų, aš'tik sveiko 
proto dėsnius išdostiū ’Siilvg 
Tavo principą, laisvamanis tik 
.vienas gali būt šiame pasauly. 
Nes jei atsiras kitas laisvam?.- 
;nis| Įcųrs norūs nieko hevaržo- 
■ąią^Jinsvar gyventi i r kito kiis- 
vamanio , pačią pavilioti, tai 
tai Į> ju bus mušymigiania kova. 
Tuo būda tąymlaisvieji princi
pai. neišlaiko kritikos. Tu no2 
i i kitą apšmeižti ir iškoneveik
ti. .bei kuomejL kitas tave šniei- 
žin^ta.ą vis-g/uskaiidą,.^ ;_ .. ,. 
,. —- Žanonki, s bet kur aš,, tai 
ašą o, kitas man’ nutupi,.

-r- Taigi, Rauluk čia. ir visa 
kdsvanmnią 'klaida, .Jie tjiip 
vaikiški, kai! kito ' žmogaus 

. jiyikmą įkunoka atjausti.
- -‘E, čią tik tuščia kalba. 

O-aš Imsiu laisvas,- ir gana.
■ ■ — Ir'iiš, Rauluk; noriu būti 
laisvas, bot no toj .priminėj. Aš- 
m itorm kliūdyt svetinių teisių, 
o kad tą išlaikius,: reikia susi
valdymo, Nori Imt laisvas, val
dyk savo geidulius.

- liet kam aš juos valdysiu,, 
kad de man daro smagumo ?<

.t •..v , ••. '■ < . /. - ;
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“Pasakyk poiie,” tarė šeimininkė, “'ar ka
ralius savo‘dvare turi karžygiu klajūnų ?”

kaip-gi,” atsako. l)(Įn Kišotas. ' tbKara- 
TntotototTilmurkT^^ 
prlrtaoda‘išdidumąf”:

“Tai ar tamstai negeriau.būtų pastoti -ra- 
ai’toii karaliaus tarnyston ?'y tejravosi šeįminiii- 
ke. . ■ 1 ■

A f »’ * < *

“ Klausyk ir suprask,” atsake Boti Kišotas, 
jjli rmr ną o^ąli-JyiiĮi vdąartolaŪS 

tarnystoj ir ne visi karaliaus'dyariontvš'yra kar
žygiai.”

Čia įsikišo .Don Kišoto broliadtiktė ir tarė; 
“Bet dėduli, juk visos pasakos apie karžy- 

gius-klajūnus' yra grynas išmislas J Ją ’ istoriJ‘ 
jos vertos tik’ pečium mesti.” ' •’ ■ 
■'. < ‘kI)el Bievo meiles,’’ sdšiiko Bon Kišotas:
“4<h tu įiebūtum mano tikro brolio’ dūkto,. tai aš 
tau duočiau už burpojinią prieš karžygius tokią 
pamoką, kurios kartu su tavimi išm’oktą visas 
pasaulis.- Tu dar nesena i ištriunpo-si jono išsirp 

<4aU«.mjaU- relški griežtą jitomionętookiuošė svar
biuose dalykuose/’- ; . • ’ ’

i Tuo .tarpu pasigirdo bildesis į dūris, pa- 
idaušus kas-tento*'Sančo Paužai atsiliepus, br.o- 
liadukte nuėjo'įleisti, - o. šeimininke bogd pro -kto 
tas duris,- kad nematyti to žmogaus, .kurs jai bti- 
vo.priklas;n <Bon; Kišotas prieinu sh y o šokėją at-. 
v irom is rankomis; ■ .

■ Šeimiitonke šuprato, kad daroma prisirėiigi- 
mai prie naują avantiūrą. Ji’ Šumane, kad rei
kėtų’visus būdus panaudoti, sulaikyti z juos nuo 
avantiūrų.’ J i 'sumano,- kad studentas Karaskas 
gal galėtų atkalbėti nuo avantiūrų. Todėl ji už- 
simetibd skepetą ant galvos leidosi pas studentą 
ii: atbėgusi- puolė prieš jį ant kelią’ir tarė:-

• “Brangus ponaiti; teikis pavartoti savo 
mokslą žmogaus labui,. Mano ponas vėl įra.”

Kaip tai įra tarė nustebęs šeimininkės ir 
“Ar tavo ponas į šmotus

, ■ i •

“Klausyk Sančoto tarė,Teresar “kaip tik tu- 
patapai ka-r’žygiu-klajūmi,... tąi tu. taip iškraipy
tai kalbi, kad niekas negali šiipi'as'tr/’.

“(raiiii to, kad Dievas’ mane supranta/’ at
sakė Sančo Pauža.. f

natine 'melsiuos; kad tau vyktų avantiūros ir kad, 
D ievas-ta ye išgelbėtų nuo viso pikto.” 

“Bartam Tto'ese, turiu pasak,vii” ėmė iš- 
didžiai kalbėti Sančo, .“kad ąš viliuos netrukus 
patapti salos gubernatorium. Brisiekiu, kad ne* 
ąš būsiu, ’ jei! ąš netapsiu gubi'rnatnrium.” ’ 

“‘Nesivaryk, vvrclL Į 'tokiuš’ augštus Urė
dus, suk galas’visas gubernatorystes. Be gubiT- 
natorystes Tu gyvenai ikšiol,- be jos pabaigsi i r 
'amželį'.' Kiek žmonių, pasaulyje gyvena’be gu
bernatorystei, Z1 ‘Žinaii ka 1 alkanain.. duona į r. už 
medų sak-ktomV b J u edm\ a -dažmii i-totom -] mulki i 
Bet jei jau ir tapsi gubtonatorium, tai neužmiršk 
vaikų. VK jirk’vyresnysis‘sūiuis jau peitki-olik- 
tus n-ietus eina, reikętą leisti mokyklon, jei, dėde 
klebonas panorės 'jį į kunigus leisti. jAtshnink 
(lukteri,‘ kuria teikės už \;vro išleisti. Ji išlėkė- 
t i nemažiau ’ in negu tą, noij, giĮbernątorystčS.-
-Mano dėta; ’ into-vereiau duktvrąi biedūąi ištekė
ti, negu tinti ogai panystėje sent į,’.’ taip Tere
sė kalbėjo savo vyrui, kurs jai šitaip atsake:,

• ■ “Alano mieloji,' jei Dievas duos ir a?š gausiu 
guheimatoryslę, tai aš dukterį už tokį vyrą iš
leisiu,’. kad kas tik j ją- kreipsis.tai sakys: ‘Ma
loni ponia/ ‘jūsų malonybe./ ‘prašau jūsij mato- 
nes. . ■ . . .

“Čia jau negerai nušnekėjai,” atkirto Te ve-' 
se. “Geriausia ištekėti už sau lygaus. Prasčio
kė nutekėjus už augšto pono, apsivedys šilkais, 
apsiaus čeverykaiš su augštomis kulnimis, tai ir 
bus, kaip iš pupą nevaroma.. . Nepratusi prie pil
nų ji darys tūltotančius klaidą, .pati bus it ka|k 
jūne, o pagalios jos vyras ponas ims neapkęsti 
pačios nemokančios pasistatyti, ims ją nieku it k 
vadinti mužike, žydnierge/' ,

“Nutilk su savo kvaila'kalba,” sušuko San
čo. “Dukferei reikes truputį pasipraktikuoti ir 
ji pataikys iv ‘tarp, grafų pasielgti. Ir ji ište
kės ne .už mažesnio, kaip už grafo.”

“AŠ taip šneku,” atsakė Terasa, “ne dėlto, 
kad (lukterto laimės pagalėčiau, liet dėlto, -kad 
ąelainieš bijau, Aš 'norėčiau matyt i savo' dukte- 
Tę grafiene, bet kadangi žinau, kad ji į grafie- 
.ncs netiks, tai apie tai nesvajoju ir sakau, kad 
jos išleidimas už grafo būtų jo paskandinimas” 

“Užčiaupk durį 1 e boba,” perpykęs sušuko. 
Sančo 1 kmrža. “Mūsą duktė bus’ grafienė ar ku
nigaikštiene.” ■ . ’■ .

/‘Tai bus dukters išdavimas ant mirties/’ 
tarė Teresa ir apsipylė graudžiomis ašaromis.

Sančo Paūzai pagailo, pačios, i r ją ramino sm- 
kvdamas, kad nors dukterį reikės išleisi i už gra- 
Jo, fui tą dalyką atidėliosiąs tol, -kol galėsiąs.. 
T Kuomet ėjo yįtas As va rims pasiktobejimmr 
tarp Sančo ITmzoš. ir jo pačios, tai nemažesnes 
svarbos pato kalkėj imas’ ėjo tarp Don Kišutinrjo 
-■.šeimininkės,.-. Bekilo ko šeirmlunke, tarė ItonKV- 
šotui. ' '. . ; - . \

1 r' “ Ištikr’ąju, pone, jto tamsta nto)ūto namie, 
Sąnčo Itoimn. parėjo imnio kkimne pakilia- [o leisies, - kaip nekrikštyta dvasia, ' ktojotVpo 

)miškus, .Įtoyasuv. laiikris, tai aš melsiuos! DivynV
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įtant Sančo su studentu Karasku. Labai j am rū-- 
pejo žinoti, kaip jis toje knygoje, aprašytas. 
Byvijosi,. kad taip gteitai jo darbai pateko kny
gom Pagalios jis priėjo prie nuomones, kad tą. 
fealejo atlikti arba jo geriausias prietelius įniki 

. Atidžiausias priešininkas/ • Jei rašo jo prietelius, 
toi be abejo išaugštino ir išgarbino, o jei jo prie- 
/šhiinkas tai prirašė visokių šmeižtų,' Dos Kišo- 
/rtą kankinančios mintys išsisklaidė, kai'tarpdu- 

■ -lyjė pasirodė Sančo su studentu Karasku. Stu- 
t jtontas buvo nedideliojūgio, pilnas linksmumo ir 
/ mAdagum^^ į)H'^ft)n;'R1štod:-j'fs'-

puolė prieš jį ant>kelnt ir.tarė;
“O garsusis karžygi, teikis suteiktinuin ma?

Jonę ir duoti savo’ranką pabučiuoti'
■Bon. Kišotas pakėlė, jauni kai t į nuo

. tiesiog paklausė: ’
v A.. “ Ar teisybe, kad’.vra knvga'aj)ie 
^rašytar ' ’

1 ‘ O taip, jūsų malonybė/ ’
.topm atspauzdmta bent dvylika 1 ūksiančių ,eg- 
zetopliorių. Spauzdinama visuose didžiuosiuo
se Ispanijos miestuose ir Portugalijoj. . Sako, 

, kad jau spauzdina ir Antvorfie,- I r aš tikras* kad 
nebus tautos, kur neišverstą į savo kalbą knygos 
apie, jūsų inalmiybęs darbus. ” •

■ “Negali būti žmogui didesnės laimės,” tarė 
Don Kišotas, “kaip kad tavo geras vardas skam- 

' betų po pasaulį dar gyvu esant. Sakau geras vai- 
. das, nes verčiau būtų lįsti grabaii, negu pagar

sėti blogu vardu/’ ;•
“Kai dėl tamstos gero vardo, tai tamsta e- 

si žiedas karžygių-klajūnų,” tarė Karaskas.
“Bet pasakyk man kokie urmo darbai la

biausia išaugai įnami toje knygoj f’ paklausė 
: Don .Kišotas.

“Kai dėl to, tai galiu pasakyti/.’ atsake 
Karaskas, “kad ypač, išgarbinamos avantiūros 
su vėjiniais malūnais, ,miĮveliu avantiūros^ kova

. su armijomis, kurios virto.avių būriais/’
“O-ką manai.ar nevertėtų man vėl leistis į 

pasaulį avantiūrų ieškoti?” teiravosi Don Kišo- 
"tas. . > Į

pa-
«.

mane 
.r ( .

aiškino studentas.
Kr-

t

M >L

rn- 4 i Ą ”

J
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musij © ”
rašto. t

.. . “-Kaip-gi ne,” atsake’ ICaraskas, “pasaulis
. pilnas, rieteisybuų .nelygybių. va rgsi ančiai žmo-

■ nijai vaduoti reikia sviet o lygintoju ir karžygiu - 
klajūnų” •

Tuo ta iąnt. sužvengė Koziriai i tas. Tas Don 
Kišotui buvo geru ženklią ir jis bo atideliojunO 
ryžosi leistis pasaulin. Paklausė studento Ka- 

• ; raško, kur link geriausia-l>ūiii leistis. Tas at
sakė, kad šiuo laiku reiketą įiešintis į-Aragmio^ 
apskriti ir Saragosos, miestan. Tame mieste bū
siąs karžygį ą-to a jum j su važi avimas ir mameb- 
rai, ‘fcTuriu karžygiUsuvažiaiuman patekti,” ta
rė Don Kišotas,

Po šito pasikalbėjimo Bos Kišotas pakvie- 
' te Karašką pietą. 0 Sančo Hanza bėgo pas pa- 

čią. ■■■>■:' • . • •• ,
“ . I
meūpe, kad jo pati Teneša jį pamačius ta i‘ū r

■■ “Kas.tave taip džiuginą, Vyreli maudę 1 kad tamstos avanliūnmis-valdžia imdnryfii^gu- 
“Mano mudoju” atsake Sančo. “Dirviii. dė-!)ą,” . ■ r. • •

kuočiau; kad nebučiiui taip midžiuges?’ ..' j ‘ f hm Kišotas atsakau J“ ' ’ ■ T
. -: ;■ “Ką1 hršmki, - vyrelį” V tarė Terasai -• tKąij> ” ’ .v (laspad-hi; aš nežinau ar Bimms. iškliūtoj

U gali sakyti didykits, kurie išrado burnojimu plVo prašvito” bet.imsakau'tūį kad aš būdamas 
MėšiBievą,” '; ' ’’ ‘ ~ - ■ • — • - - - -----

. “Klausvk

k k

» fc

v

1
Pirkite Tiesiog iš
-Dirbtuvės3"'“^”"’’

Mes prisiusime tiesios i 
. . '.Tamistos namus tą nepa

prastos vertes N A U. J Ą 
KABINETINI P H O-V 
NOG^RAPHĄ —kurio 

į atvaizdą čionai matote, su
SO nauiu lietuvišku 75c Co- 
Itimbia rekordu, grojančiu 
4Q įvairiukompozicijų ir 200 
geriausiu adatų, —viską UŽ, $29.
Persiuntimą Apuokams

TIKTAI PAMĄST1KITE! $29 nuperka Ta- 
miatai phonographą, kurio padirbintas irbalsd 
garsumas lyginasi su phonographu, kurie yra par- 

. duodama poSlKO. Kabinetas labai gražiai: padarys 
tas iš mahoninio medžio, turi stipru motorą ir aišku 
balsą. Galima ant Jo. gl-ajint visokį rekordai.

PARDUODAME NEPALYGINAMAI PIGIAU 
UŽ KITUS. TAI TODĖL. KAD PARDUODAME 
T&MISTAI TIESIOG IŠ DIRBTUVES. Šis budąą 
pardavimo Butaupina išlaidus: pardavėju, vertelgų, 

, agentu., olBeiio,.pervęž5jŲ. ir t» k it* Štai, t« yisOfĮ 
’ sutuupintoaJšlaidoB atiduodama. Tamiatai.

Kiekviena mašiną, esti išbandomąją išsiusianti 
tat gi yra gvarantuoj'ama ant SOmetŲ. UJ$29prf- . 
Siusime Tomistai Ši puikuktbinetinįPhonogra* 1 
phą,, su 20 naujultetuviŠkuTOcCoIumbia rekordu.

'■ grojančiu40 ivairiu kompozicijų ir 200 geriausiu *- 
į datu^Užganedįnimą gvąrantuojnme. arbR grąžb 
; namepinigUB.PrisiuskitcMohey Orderi ar Sėlį, | 
(UŽSIŠAKYKTA NEPAPRASTAnARARl 
-PHONOGRAPHA IR REKORDUS VĄPAKI- 

General Phonograph CoJ, 
\ 2’271 St, tAve, • Dept. L.18] 
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k fa

k-liipoj iii m ir kalba, 
skaidosi?” ' ' 1 

tkN v, tik jo protas įra,v atsakė šeiniiniiike, 
"‘ J is vėl rengtasi. leistis laimes ieškoti, o sugrįš- j 
ta su didžiausi omis- yf%kūinėniis. Pirmu kartu 
jis sugrįžo tai p suplie'iS^,.kad jo niotimt. jo nebū
tą pažinusi. Antru sykiu pargabentas būdoj taip 
sunykęs, kad aš sušėriau.šešis šimtus, kiaušiniu 
iki į'žmogų atverčian. Bangus, visus pasaulis 
ir mano vištos.liudija,, .kad teisybę sakau.”

• -“Aš tikiu, ką sakai,” atsakė- Karaskas. 
Grįžk namo iv sukalbėk maldą p'ric šv. A polo
nį jos; jei ją-atsimeni'”

“Kodėl prie šv. Apolonijos.” tarė šeiininin- 
ke, ‘fcAš > icydantims,d pono sniegouinis sAmika- • 
tos noriu.” . - ' ..

\lDaryk, ką sakam aš įuokytas ir žinau.kas 
reikia daryti. • ’Begk namm b aš tuoj pas jus Bu- 3 
siu,” tarė Karaskas. ..

Heiinininke nubėgo namo, o studentas nuėjo 
įasi rodą vyti pas kunigą. Ilgai t tai neužtruko ir. 

tuoj ėjo pas Don Kišotą. . Liejos kambarin, kur 
Ihm Kišotas su Sančo Iūuiza Jaiko-koi.iteręi|(4,Įų, 
prabilo: , ’ .... ’ .

■. “O- karžygių žūkle! O veidrodi -iv garbe' ; 
ispaną tautos! .' Tępadedie Dievas tamstai tre- 
eiąjnnm : Aš Hiat am kad tamstai užteko-.,
■jo nauja'ląhūės-žttol^žite,. Patariu ueatidelioti 
pradėt i. kelioites ‘po pasaulį, nes pimdaibstos ai i- 
dpįiojiuut pasaulis ūeVhtomąš uito skriaudą; iiąš- 
lės iriiąžlaiėiai lieka ko globos ir kiti karžygiški 
.darbai muitiiekmiin Tkvd pirhiyn, drąsusis kary 
ž.ygi; nėaijdeĮiok, iškeliauk rytoju O< jei sveikas 
nori ištikimu skydini viko, lai aš pagal avas stot i 
jūmr'tarnysten.” ” to ‘ ‘ . ; . ? ; ,

. " -M‘ Ar fu girdi Kando f ■ tar.ū Don Kišto aš at->. 
sisukęs pHaiiru, ‘tošjbė taVo^ gnliĮVapseiti.”;P”'i 

fĮa ^ąnčni toks buvo smūgis, kad jis pravir
ko it mažas Atoikas, TVčittti abiem jo pagailo ir 
nutarto toVvot kad Sančo. liks skyciinintou. *To“ 
Bau nutarta .visns.prisiTėKghmts haigticį tris dny

I 
- . ..... » įl

)R*tfČHJOŠ IR KUOPOS 
TEMYKIT.

»

»■

i

; ktotoitoi” ta u mąiąisyriąu Tokią’’ sklindą. ■/ 1 štū”
. . 7. — ........... ..&‘PTųjųprikliaūsiaskiutotot^

; grįžtu sav& popo Bon JKišoto. įį vfeMį sUmkti”W spėjto imdlako skw
‘V Jm vėl l>iB.i?p.p«i8aii1iin Jainjė.*!,ieškoti, dąs karaliui nepajudintų jo griebtis pHenmnlų . 

y ' \ ' ‘ Į i'š. HU juo vyksiu ir bukin i
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VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Ilgą , metų praktikos artistišku 
mūsą darbą1 Įrūdija tūkstančia 
draugijų. Informaciją delei rašj 
Udte t ’ .

' A. Norkūno*,
16 Pleasant St, Lawrence,. Masr

t DR. GEDVYLOS
» TIKRĄ LIET VVlšKA TEEJaiTKlĄ 
Sį ' r BOcentij.' , ?
M Gotlvylos ilOTERV T0XHčkS—vaHtrtt susUpvIhhttut nerv'Ųį Tąsiu- 
* k> ir viso nustipnp.liišio moteries stulvJUno*/..$rhoftka 
jf >o‘ Gcdvylus. •STO-MAG-tl WmittS*-Korhuhtns vidurių valytojas it 
al< ..sveikatos bonkit.
b litlMauslus Įvairumas visokhj. {tyditollŲ, IletuviSkų Žolių, in'vfinrių, HrkS* £ • 
y» ’ Z Uit <h'l lUt.tei'iJ oksirilktn iv Į. U : Kaių*wgus yrishuiciiiuuts Viuvumiu , u 
flį- TlMUnčhm visokiu* vaistus povpašt:j į Visas daUs pasaulio. Aitresna:
& ‘ . ’ • ,mwwnm mira c0niw& . . ‘ - fe
Jį Gamintu Avonue. ’ Dotroit, Jtllohlgu’nr, . fe

- -i ' » »; • ‘ I r -J- Į-; d '.-I -w- -Į- --------1—------r-,-r-'- ■ i........r“1- ■— -■ . i .V

* -

sveikatos tlrauįiiis

du <lT įtotrni oicKtriiktn kf. to katitosas ptohitoiams tovaiųit . JL
1 k k ki Xtl4 Wk to.>.ikkHa *».% tpt£*r>.» k,AU S tkvkmk'v*! t-l AtluAAikM X*'

fa '

v

F . DR.L,GOLDĖN -y
a Bostone:: $9 Kosbufcy: 16 Crąvvfbrd St
X Valančio*: 3 ŪĮt J Įr 7 -K M, ViaauitStiiaaSukt Iryto, 1 
A .Amrt.iK'tny«os.lr ne<imęnto ą iw i w. • apart
y . - • ; y vafeiaj.'. ■. pvtiorGs-. .u

TMiūoims IlrtymurKvt 52S&
Kytob Awų,m Uršrviy :

s
Si .
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LOS. CONN. APSKRItįlO 
16-TA S SU V A ŽIA VIM A S
L. D. S. Conn. apskričio me

tinis suvaižavimas įvyko spa
lio 28-tą dieną 1923 m.. Šv. An
tano parapijos svetainėje, An- 
sonią, Conn. Apskričio pirmi
ninkas V. Bylinskas, atidarė 
susirinkimą 1:50 vai. p6 pietų, 
pakalbėdamas keletą žodžių į 
^įvažiavusius delegatus. Po 
to pakvietė gerb. kleboną kun. 
J. Jankauską atkalbėti maldą 
ir prakalbėti keletą žodžių į 
svečius. Kun. J. Jankauskas 
linkėjo - geriausio pasisekimo 
mūsų organizacijai ir išreiškė, 
kad su geriausia širdžia jis mus 
priima. *

Valdybai užėmus savo vietas 
sekė kuopų delegatų iššauki
mas. Pasirodė, kad yratešioų 

■ kuopos atstovaujamos Šiame 
suvažiavime. Mandatų ir įne
šimų perižūrėjimaš pavestas 
raštininkei, iš kurių pasirodė, 
kad visi yrą legališki.

• Nutartą, visur priimti^..^^^
Sekermkiinas valdybos sesi

joms vesti. Išrinkta — pirm. 
V. Bylinskas, vice-pirm.' — A. 
Mičiunas, raštininku-y-M. Bla- 
žauskaitė, reporteriu — P. Gry
bas, maršalka — P. Kanapaus-’ 
kas. : ■

Delegatai įšaukti jš 5-tos kp. 
iVaterbury, Conn.: 1) Juozas 
Angis, 2) Antanas Sambaris, 
3) Petras Grybas, 4) Simonas 
Cibulskis. .

L. D. S: 6-tos kp. JĮartford, 
Conn? 1). Antanas Mašiotas, 
2) Antanas Keršis.

L. 28 kp. Ne^y Kaven,rV-»Bylinskui keliones ; 
Uquįl : Jonas ĄĮįŠęikis- 
' XDŠ'.’36 kp/ Ne^y Britain, 
Conn,: l) Michalina Bląžaus- 
kiutė, 2) Antanas Mičiūnas,' 
3) Pranas Kavaliauskas.

LDS. 39 kp. Bridgeport, Ct: 
1) Vincas Bylinskas, 2) Anta
nas Pasiukevicius.

LDS. 43 kp, Ansonia, Conn,:
Petras Kanapauskas,

Viso delegatų pribuvo 13 ir 
2 svečiai: R. Belauskas ir C. 
Cibulskas. - • ’ ,

Pereito suvažiavimo proto
kolas tapo, perskaitytas ir pri
imtas. . ’

Valdybos raportai.

\Pinnininkas išdavė savo ra
portą, iš kurio pasirodė kad 
pirmininkas stengėsi visus sa
vo darbus atlikti ir rūpinosi or-. 
gamizac^ 
imtas. Iš eilės šėke' vice-piu- 
mininko ir raštininkės rapor
tai, kurie buvo priimti...

Iždininkas pranešė, kad jis 
atsargiai sergi apskričio pint 
gus. Raportas priimtas.

Ištrauka iš -iždininko rapor
to:* ’ -

Balansas spalio. 28 d, ' 
.1923 m. ............,.$765.81

Piniginis turtas (cash). 365.81 
Nuošimtis už pinigus .. 4.81
Iš Totoraičio nuo išva- '‘ l

žfevimo ,. .. ...............
Nuošifetis už Bendroves. .

>861HS ■ « ■ » • « • v «. • » «

Cash pinigai viso yra. .$377.62

-Išmokėta 'laike ar po- suva
žiavimo: LDS. 5-tos kp._ Watėrbury,

t

1.00

. . » , i

I. FYZINĖ GEOGRAFIJA.

.. ’ 1. Bendrumas.

Žiūrint į žeiuląpį, Norvegija (norvegiškai: Nor- 
ge) išroclo didžiulė šalis. Ji turi 325,006 keįvįrtati 
nią kilometrų (įimant ir vidaus vandenis;:, ežėrus, 
fjordus) . Tad jos žemės plotas yra truputį didėsnis 
net už Italiją ir Angliją (imant jas be kolonijų) ir 
nedaug mažesnis už Vokietiją bei Franciją (ir-giybe 
kolonijų). Bet gyventojų skaitliumi .Norvegija vos-*' 
vos tepralenkia Lietuvą.

- Norvegija — tai drąsiųjų jūrininkų ir' narsių jų 
kariautojų šalis, . Jos istorija prasidėjo aštuntame 
amžiuje. Drąsūs jos jūrininkai-kareiviai Viduram
žyje padarė daug karinių .ekspedicijų ne tik į arti
mesnes, .bet ir į tolimesnes'žemes: buvo užkariavę 
tūlam laikui net Angliją ir tolimas Atlanto salas (Ir^ 
landiją, * Groenlamliją) . Vienok vėliau ir .patiems- 
norvegams teko pakliūti tai danų, tai Švedų valdžion 
ir įtakon/ Nuo 14-to amžiaus galo iki 1814 m. Nor
vegiją išbuvo susijimgnri Danija, . gi 1814 m.- ka
resu švedais ši unija tapo išardyta ir Norvegi ja susi
jungė au Švedija dinastijos ryšiais/ Bet 1905 m. Nor
vegija atsiskire nuo Švedijos ir tapo visai nepriklau- 
sonia karalija’. . .
.Norvegijoj šalis panaši į ilgą kaspiną^ pietuose 
platesnį, šiaurėje siauresnį, visą išraižytą giliais 
fjordais. . Savo ahelna konfigūracija, Norvegija la
bai panaši į.tokią-pąt siaurą-ilgą Dietų Amerikos res
publiką Gili, . PĮačiausmje vietoje jos žemė turi virš 
450 kilometrų, liet jos ilgumas siekia net virš 2,000 
kilometrų.. Visa Norvegijos šalis yra labiau šiame- 
je, negu pati šiaurine Lietuvos dalis.

* • ' 2. Klimatas.
’ * ■; . • ■ ' ■ v ’ ?

Nprvogijos klimatas ym dideleje Atlanto ir G oll‘ 
HLroęmo įtakoję. Vienok’ jis nėra nei lygus? nei'vie
nodas, nes jis labąi įvairuoju sulig\ vietos šiąuyumo: 

., ii aukštumo. Aukštuose 'kalnuose žiemos šaltis tau-. 
Idai numuša termometrą iki; — 10 ir net ikk/—■ 30 
Celrijaus,' gi vasarą liet ir šiaurėje šiluūm pnkįla iki 
4- 28 ir ųr30,C. hupsiiių. Bet pajurj" ir salose tem
peratūra daug lygesnė, vivnodesrpb šiltesnė.

' . Vidutinė metine’Norvegijos temperatūra svinm*
ja tarp toli šiaurėje (Vardo) ir ^-7 pietų pa*

■s

*

• jw

lėšos ir išlaidos .... ;.$
& Cibulsltiui kelionės le- 
* šos į suvažiavimą.»- v 
M. Bfežauskiutei ke

lionės lėšos ir alga...
A, Mičiūiiui kelionės Iė. 
- šos į suvažiavimą,....
L. D. S, Czentrui — nu

tarta pirktišėių..... :
L. D. S. Centrui —• nu

tarta paskolinti ..,., 100.00

3.00

3.00

100.00

Viso išmokėta^ .$215.50

Pasilieka piniginio tur
to; spalio 28, 1923,.:.$162.12

Visas turtas yra sekantis;.

Bendroves serais ..... .$200,00 
L. L. Paskolos Bonais.. 100.00
L. D. S. Namo Bonais.. 100.00 
/ t

Rašoma plunksna ..... 1.50
L D. S. paskolinta........100.00
L. D. S. šefais ........ 100.00

*

• f- r v *

• • r i r •’

L. D, S. Com.- apskričio * 
. turtas .. ....... .$763.62

Delegatai į buvusį' seimą, 
Newark, N. J., M. Blažausltiu-

portus apie tai kas buvo nutar
ta seime. Aiškiai ir interesin
gai išduoti, raportai buvo pri
imti. •

Laimėjimo komisiją pranešė, 
kad žmonės išlaimėjo dovanas;, 
plunksinj da nėra atsiėmę. Po 
svarstymo nutarta vieną palik
ti apskričio ižde, o antrą .pert 

’ duoti New Haven’o atstovui 
kad jis perduotų draugui Luk
šiui, kuris laimėjo? .

Kuopų raportai.

< r

Conn.: Pilnų narių yra 53, o l2 f 2. 6-ta kuopą įneša, kad apa- 
neužsimokėjusių.Per šį pusnie- ^tys kiek galima pirktų D. 

D. K. S. Šerų. Įnešimas priim
tas ir nutarta pirkti už $100.00 
šėnp

3. 6-ta ir 39-tą kuopos įneša, 
kad namo bonus permainytų į 
šėrus; <'ĮneŠimas priimtas ir nu
tarta perkeisti bonus į serus. ,

4. 6-takp. įneša, kad apskri
tys surengtų išvažiavimą, jei
gu galima, New Britaine, Ct, 
ir choram dalyvaujantiems pro- 
grame paskirtų atlyginimą,, — 
Nutarta, jeigu bus galima lai
kyti išvažiavimą. New Britaine 
ir dalyvaujantiems programe 
paskirti tris dovanas: 1-ma^do- 
vana $15, 2-r.a $10, 3-čia —
$5.00. > • "

Į gegužinės rengimui komisi
ją, pateko sekantieji: 1) S. Ci
bulskas, 2) _A. Mašiotas,. 3) A. 
Mieiūdas ir 4) _ M. Blažauskiu-

5. 5-ta kuopa įneša kad aps
kritys skirtų auką, $50.00 kum 
F. Kemešiui už jo pasidarbavi
mą; prie LDKS., kuris yna tam 

sisventęs savo visa gąle, ■— ,Į- ’

tį yra surengę prąkalbas ir iš
važiavimų. '

LDS. 6-tos kp. Hartford, 
Conn. : Pilnų narių yrą 42. Jie 
yra prisirengę teatrų lošti.

LDS. 28-tos kp. New Haven, 
Čonn.fPilnų narių yra 19, vyrų 
15, moteriųė. Iš tų yrą 2 amati
ninkai ir 2 galinti prakalbas sa
kyti. Jais yra: Kum V. Kar
bauskas ir Marijona Jokūbai* 
te. •

LDS. 36-tos kp. Nėw Britam, 
Conn.: Pilnų narių 21} vyrų 16, 
moterų 5. Tarpe jų yra Dan
tistas. .

LDS. 43 kp. Ansonia, Conn.: 
Pilnų narių yra 10. Jokio vei
kimo nėra. , .

Apie 3-čią vai. po pietų, at
silanko,__Centro pirmininkas 
Dr. K. Pakštas, kuris buvo pa
sitiktas delnų plojimu. Dr. K. 
Pakštas išreiškę keletą, minčių 
ir išaiškino nekurtuos nesu
prantamus dalykus. Tarp kit
ko jisai pranešė, kad bus pa- 

parduoti namą ar ne. Už jo 
paaiškinimus visi delegataLbu- nešimas atmestas dėlto, kad iž- 
vo dėkingi. >

. Įnešimai. * t ,

LDS. 5-ta ir 6-ta kuopos įne
ša kad ‘ apskritys surengtų 
maršrutą ir kviestų Dr. K. 
Pakštą kaipo kalbėtoją. _• Nu
tarta maršrutą rengti gruodžio 
mėnesį ir-užmokėti Dr. Pakš
tui keliones lėšas ir algą Už sa
vaitės darbą. —z

Del maršruto surengimo iš
rinkta valdybos nariai. ■ 8. 39-ta lcp. užkviečia sekan-

fr-

’e duryje (Bergeu) . Į Lietuvos panašiausią temperatū-’ 
g rą randame Kristianijoje (norvegų sostinėje): čia vi- 

I dūlinę metinė temperatūra esti -}-5,2; sausyje -*-5,1’1 
liepos mėn. 4-16,5. Vadinasi, Kristianijos žiema to
kią kaip Kaune, o vasara -4 kaip Klaipėdoje/ Abel- 
nai, beveik niekur Europoj temperatūra taip staigiai 
iŠ vietos-vieton nėįvairuoja, kaip Norvegijoje. Mat 
čia susiduria labai skirtingos klimatinės įtakos: jū
ros ir kalnai. ■

, Oia viešpatauja stiprūs vakai’ų ir šiaurės-vakarų 
vėjai ir atneša iš vandenyno gausingos drėgmės.

Ši drėgmė — lietus if sniegas — kaiprir tempe- 
ratul'a  ̂labai' nelygiai pasiskirsčiusi. Taip Kristia
nijoje kritulių vidutiniškai iškrinta metuose 538 mk 
limetrai, Toensberge 588 mm. 'Tai maždaug tiek 
Įdek ir Lietuvoje. Bet į Atlantą atkreipti kalnų šo-_ 
nai ■ gauna lietaus ir sniego žymiai daugiau.. Ir kuo 
aukštesnė ir prie jūrų artimesnė vietą,, tuo. ji lytin- 
gesnė. ITaip, Lindesnaes -krinta vidutiniškai 1,140 v 
mm., Stavangėr 1,089 imu., Bergeu L800 mm., q 
Floro (apie Bergen) net 2,300 mm., t. y. apie 4 kar
tus daugiau negu mūsų Vilniuje.

. Norvegijos-šiaurėje žiema, labai.ilga -ir tęsiasi- 
8—-9; mėnesius. Tad vasarai ten belieka tilt 3—4 mė
nesiai. Tolimoje Šiaurėje, apie 70-tą geografinės pla
tumos laipsnį, virš 2 žiemos mėnesių esti visai tani
kių nes saule nepasirodo horizonte. • Atbulai, vasarą 
ten saulė apie 2 mėnesiu visai nenusileidžia; tad ir 
mažai, bet nuolat, kaitindaina, ji tiek duoda žemei 
šilumos, .kad-spėja ten bent miežiai užaugti ir pri
bręsti. Taip,' Tromso miestely — ant 69-to šiaurinės 
platuiuos laipsnio; — saulė nenusileidžia nuo gegužės 
19 d. iki liepos 22 d., ir nebeužteka nuo lapkričio 26 
d. iki. sausio 16 d.

. j3;. Žemes, paviršius. 2

. Įš rytų pačiose Skandinavijos kalnų viršūnėse, 
susidurdama sų Švedija ir šiaurėje su Suomija, kal
inį tarimkalnių, ežerų, fjordų ir.iedynų žeme 
Norvegija — visu staigumu nusileidžia į. platų van-' 
denyiuį ir, vakariniu. savo* krantu, žiūrį,pm’jį į ne- 
tolimą.Angliją. / ’ .z \ :

Save.ižvuMa Norvegijos Irstąs kuomažiąusid 
pamišus -į ’lnėiuvą ar Latviją.; ■ *; . ’
> . Bevrik visa norvegų žeme susideda iš archaiškų 
(kemjjųį geMogmių formacijų;.pietuose — granito' 
ir grteiso^ "šiaurėjesenos vulkanų tibloš liet šisto. 

: Jaunesnių geologinių formąrijų, panašių fLietuyosy 
Latvijos ir Danijos, daugiau randama lik pietinėje 
daly, aplink Kristianiją, knryrą.dįdeįnių lygumų. 
Bu jp jau, visa Norri’gįja labai kalnuotai Ir diduma 
jos kniniįpakįla tarp 1,000 iy 2,00.0 wtrų< Ąiikščiąii- 

šlo punkto pasiekia Bneehatta kalnas, kurs tu iT-2,300 
nivtrąlmkštumb.. ■ / •_ < -

Čia nebėra tų lygių?, žemų, smiltingų juros bąn-\

■■ -

tį suvažiavimą laikyti Bridge- 
porte. — Užkvietimas priimtas.

9.39-ta kp. pareikalauja, kad 
apskritys .neatbūtinai išrinktų 
organizatorių arba pavestų tą 
darbą, apskričio pirmininkui. 
Organizatorium išrinktas pir
mininkas’ V. Bylinskas, Aps
kritys užgyre organizatoriui 
apmokėti lėšas,

10. Nutarta pirkti už $100.00 
šėrų ir $100.00 paskolintų cen
trui. ’ " '

Skundai.
<r . «

■ - •

1. Conn. apskritys pageidau
ja, kad centras talpintų aps
kričio valdybos antrašus, '

2, Kad centras garsintų kuo
pų susirinkimus. Patarta, kad 
kuopos duotų centrui praneši
mus kada susirinkimai įvyks-

ŠibaiR, Lapkričio i^dfeafr

Pinu. — V. Bylinskas, 
■298 Gregory Street, 

Bridgeport, Conri.
Vice-pirm. A. Miliūnas, 

251 Fairviev* St., 
. New Britam, Conm

RaŠti « M. Bfežauskiufe,
’ 70 Fairview Street, . I 

Nmy Britam, Conn.
Ižd, — J3. Cibulsltas, 1

41 So. Leonard M, 1 -T 
’VVaterbury,- Conn. :

Organizatorius—V. Bylinskas.
298 Gregory St., \ 

. Bridgeport, CoiiK ,

Suvažiavimo serijos užsibai
gė 6-tą vai. vakare sn malda, 
kurią‘atkalbėjo kun. J. Jam 
Ičauskas.

■ ■ ' /
; V. Bylinskas, pirm. 4 

M. Blažauskiutė, rast.

s-

GERA ŽINIA STO- i 
ROMS MOTERIMS

Nemo* • kildinantis gorse- *
• tas No. 333 yra labai, pi

gus, drūčiai padarytas. ir 
tiktai. $3.00. Adresuokite r 

llVęmo HygUaic-Fashioa Intntute rI2O E. I6th St., Ncw Verk (Dept. S.)

l'Šf* jT

\3. .Kad spaustuvė, spaudos 
darbą atlikus, kartu inkilą pri
siųstą. •

Seka ateinančiu metu- valdv-v- v

"bos Linkimai. Išrinkta ta pa-

de pinigų užtektinai bėra, vėl
gi centrui norima pagelbėt kiek 
nors.'

6. 5-ta kp. įneša kad apskri
tys duotų patarimą, centrui kad 
nespauzdintų veikalo, “Don. 
.Kichotas. ” —Įnešimas atmes
tas. '

7. 39-tą kuopa'įneša, kad ap
skritys . paukotį bent' $50.00 
bendradarbių fondui. Įneši
mas atmestas. -*

tų, kurių sutinkame visbje pietinėje Baltijos daly. 
Norvegų kalnai,, .tankiai .miĮž^įškų * nes .nuo ,į,D00- 

1,500 metrų, aukštumoj staiga nusileidžia į juras 
ar fjordus, tarsi žirklėmis nukirpti ir visaip išraity
ti, sulankstyti. Šitie kalnai yra nukloti amžinais le
dais ir sniegais, kurie ir vasaros metu laugely vietų 
nespėja sutirpti. , ■ ■

Kadaise visa Norvegija,, kaip šiandien Groenlan- 
dija, buvo ledynų apdengta.; “Ledynai, betirpdami 
ir bėslinkdami žemyn, nutrynė, nubrūžino naujesnes 
ir derlingesnes formacijas ir Norvegijos aukštumose 
paliko tik plika uola, tai vienur, tai kitur/ grau
žais bei žyiru pridengta. Kielę derlingesnių dirvų y- 
ra tik pietinėje daly, kur suplaukė nuo kalnų nu
plautas molis ir žvirgždai.. Toje Ilgesnėje pietų daly 
ir sėja norvegai savo javus, o kalnuose bei tarpukal-. 
niūose gano savo gyvulius.

4, Vandenys.

. Visas jūių pakraštis nusėtas neišpasakyta dau
gybe salią ir salelių^ kurios sergsti Norvegijos kran
tus -ir įėjimą į jos gilius fjordus.

Turint omeny, kad Norvegijos kalnai labai arti 
prie jūrą prieina ir kad Norvegija siaiirute šalis 
lengva dasiprotėti kodėl ten nėra ilgų, didelių upių 
navigacijai tinkamų/ Už tat ten pilna mažesnių, bet 
vandeningą upių, kurios* smarkiai nuo kalnų į jūras 
bei fjordus Čiurlena, tankiai krisdamos nuo 100 ir 
daugiau metrų žemyn galingais vandenpuoliais ar
ba kriokliais. Šituose kriokliuose gludi ne vieą lik 
Norvegijos gamtos grožė, bet kartu ir/jos ekonomi
nė galybe, gaminanti neišsemiamos ir pigios energP 
jos — elektros — krašto pramonei, ir kultūrai. Žy
miausioji Norvegijos upė Glom arba Glomnien bė
ga iš siaurės į pietus irltoka į .^Mgorrak’ą netoli 
Kristiąnijbs, prie Frederilęstad'o; ji dalinai tinka ir 
^avigąeijaL • , . ' ’ ’ // ' • ■

‘ Norvegijos tarplmlnluose yra lašai daug gilių- e- 
žefą, kurie užhna virš 15,000 ketvirtainių kilonietių?

- arba apie, dvidešimtą dalį visos Norvegijos. Didžlau-
skw ją tai ežeras M josen, kurs turi 3(j4 ketv.’ kil. 
ploto iv 451 metrą giliuno, ’■ Jis randasi pietinėje Ner
egi jos daly, netdUKristianijofe\, • ? .
/ Bet žymiausioji Nomgijos Vandenų navąlnybe

— tel yos fjordąi, t y, siauri, il$į vingiuoti, kariais 
Itihiiigilūš tarpuludnių grioviat, pripilįytl jūių m u- 
pių .vandens. Nuo jūrų kranto prasidėję "jie giliai 
ir toli įsirėžia į Norvegijos žemę/ Kaikųrie jų siekia 
lOOr-^Sfr kįlomei’tų ilgamo. Čia paminorim tik'pa- 
§ūs žymiausius: S6įne*Fjord, Tfomllijems-Ejord, 
Bartlanįer-Fį, Stuyivngęr-Fj. ir daugybe kitų l)au- 
gėlis šitųjordų yra htoai gilūs, puikiai tinką .laivi-. 
ninkystei ir .labai palengviną, ypač vasarą, kalnuo
tos Noną?gijos; susisiekimą. . . ' a

(Bus daugiau)
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CNITEDAMERKANUNES
• (HARR1MAN-LINE) JOINT SERVICE WITH’ 

IIAMBURGAMERICANLINE
TRUMPIAUSIAS KĖLIAS- 

LIETUVON 
Išplaukia kiekvieną savaitę iŠ 
J’ier 86 North River ties 4.6 
gatve, New Torte musę pir
mos tiesos laivais 

“Resolute,” “Reliance,” ' 
“Albert Ballin” 
“Deutschland” Z 

Veža 1, 2 ir 3 tiesos kėliau- 
niūkūs,, taipgi šie laivai 
Mount Clay, Ctcveland, jlaii- 
w, Thurinyia ir ^VestpTialia 
3-elos tiesos keliauninkams. 
Ganėtinas ir geras patamavi- 

.mas, geras valgis ir patrau
kiantis, smagus važiavimas,
United American Lines 
■sn'juoBn stųonū3| sufl bujb 

‘ssbjv ‘ususoa ‘■įs JSAomjH 09? 
•OKI ‘onaiiKSiioji saii.ir

4

NORTHWRMAN
LLOYD 

LAIVO KORTE S 
i JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE

. ,• — p e r — . 
BREMENU

. DIDŽIAUSIU VOKIEČIU LAIVU
Gražiuose 1 tiesos kambariuose. Auto
rizuota Linija Lietuvos Emigrantams. 
Informacijų klausk vietos agento arba

1 NORTH GERMAN LLOYD
192 Washiiigton St.t Uostos, Masę.

t

DVI NEPAPRASTOS KOMEDIJOS
LIET. DARB. KOOPERATYVSS SĄJUNGOS VIILTA KUOPA

•» •

Gerbiamoji Visuomene :—, Kaip Tamstoms jau yra gerai ži
noma, kad Lieti Darb. Kaęp/ Sų-ga visuomet surengia iškilmin
gus vakarus, taip ir šį sykį atsilankiąšiejį būsite pilnai paten
kinti, nes veikalai yra gana juokingas ir įspūding&s/ kuri atlaš 
gabiausiarBstaitme^jai R.į. Ki S. kuopos MNorivoad, 
itass. Taigi kaip yjetiaiai, taip ir iš apylinkių malonėkite ąu- 
šįrįnkti koskaitkngiąušia, kiu galėsite linksmai vakarų pra
leisti. Kas matė ir pmena įieiuvoje Magus/ M tas gali su
prasti, kas per komedijos bus. Todėl WaRti nepamiršl&te.ir 
pilvus su gerais ■dHais smštį kad netruktų nuo juoko’ Mes 
uitikrinaan kad ateilankiušiejC būsite uiganidinti o katrie nesti 
sUankyš tai ilgai gaMosi& ■ ,.

ĮBATOA tiktm SSc. vienam. vaik^lOc.; vaikaF be S£ 
visai nebussveteinėn įleidliami/
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Apie du metu atgal, suma*- 
niau dailės teari’0 idėją. P-nia 
Angeles (Alena Useliutū) pil
nai sutiko' su manim, Apkalbė
jau plianus šu įvairiais asmeni
mis ir kaikurių laikraščių re- 

. daktoriais. Ir naujos dvasios 
suteikė, kuomet visi pasakė, 
jog “yra puikus^ sumanymas 
ir reikalingas, ir dabartinis lai- 

' kas geras.” ■

Kur tik kalbėjau apie suma
nymą, visur1 entuziastiškai bu
vau priimtas.: Todėl birželio 
pirmą dieną šių metų Lietuvių 
Tautinis Dailės Teatras įsteig
tas susirinkime laikytame 
“Garse,” Buvau išrinktas tos 
organizacijos pirmininku, 
Strumskis, . viee-pirmininkas,
l- ------------------ ■" L~~ . I.,...|.I-!S

•t-

A. B. StrimąitU, iždininkas ir 
p-nia Angeles, nštininM **

Nutarta susirinkimus laikyti 
kiekvieną ketvirtadienio vaka
rą i * Garse. ” Laikraščiai,* kiek 
galėdami, pagelbėjo projek
te ...... '

Apie vidurį Bugpiūčio mene
sio su asmenišku reikalu —vei
kalo perstatymu — nuvykau 
Cliicagon. Prieš išvažiavimą 
buvo šauktus generalis susirin
kimas Tautiško Lietuvių Dai
lės Teatro ir tada pasirodė ne
patenkinimo, todėl, jog virši
ninkai negalėjo arba nelankė 
susirinkimų, bet as, kaipo pir
mininkas, ir p-nia Angeles, 
kaipo raštininkė, visuomet lan
kėme susirinkimsu.

' . •. . -Šiame susirinkime siūliau at
sisakyti nuo pirminmkystėS 
vietos, .ir norėjau, “ten ir tada, 
sugrąžinti pinigus tiems, kurie

gj‘. ■■ K,.; /į: j.:
prie mūsų prisidėjo, .arba iš
rinkti Įritą pirmininką ir naują 
valdybą. Po ilgų apsvarstymų 
buvo nutarta ištekti naują / . 'f
valdybą. Vėl buvau išrinktas 
psnnininku, p. Šlapikas vice
pirmininkas, Motiejus Kičas iž
dininkas ii* Jurgis J. Struogis 
Jr.? raštininkas.

Nuvykau Chicagon.. Sugry- 
žęs radau, jog susirinkimai ne
tinkamai laikyti. Iždininkas 
nelankė nei vieno. Sugrįžau į 
New Yorką rugsėjo 18 d., da
bar lapkričio pradžia ir rašti
ninkas lankė tik vieną susirin
kimą. Netik raštininkas ir iž
dininkas nelanko susirinkimų, 
bet mano jog nėr reikalo atsa
kinėti į laiškus. Asmeniškai 
užtelefonavau iždininkui, pra
šydamas,' kad lankytų sųsirin- 
kimus. Jis man pranešė, jog 
“perdaug užimtas.” Paskuti-

nįlaiką. susinešiaii su raštinin
ku prašydamas surašą vardų ir 
adresų narių, dėjau paženklin
tą, adresuotą konvertą dėl atsa
kymo, bet iki šiam laikui ne
atsakytas.

Neturint vardų ir adresų na
rių, ‘ sunku sušaukti generalį 
susirinkimą. Stoka kooperaci
jos tarp Lietuvių ,ir Lietuvių 
Tautinio Dailės Teatro judė ji
mas galutinai man parodė, jog 
šiame momente lietuviai dar 
neturi noro progresuoti kultū
ros ir dailės keliu,

t
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minimą straipsnių laikra
ščiams, ir t. t., ir tod^l narių 
mokesčiai pilnai pasilieja.

P-nią Angeles nerašė straips
nių laikraščiams per pereitas 
keturias savaites, ir pasekmės 
to, nieko neatspauzdinta, neš 
spaudos komitetas niekuomet 
neveikęs ir p-nia’Angeles nega
li užsiimti to komiteto pareigo
mis, nebūdama narė to komite
to.

Kalbant apie presos komite
tą, noriu pažymėti, jog ponas 
Strimaitis užimdamas * vietą,

Ne dėlto, [paraše vieną straipsnį, už kurį 
jog nenori, bet todėl jog nesu- ktemi tariu ačiū, ir ponas Vi- 
pranta Tautinio'Dailės Teatro:kaltis, “Tėvynės” redaktorius, 
svarbos ir reikalingumo tau-|paci nors užimtas, maloniai 

toi- ' atliko piiikaus darbo. ’
Nėr jokių išlaidų su .įsteigi-1 Neturėdamas surašą narių Ir 

mu Tautiško Lietuvių Dailės | negalėdamas susinešti su rašti- 

 

Teatro. yAŠ iš savo pinigų už-1 ninku, nes raštininkas nemato 
mokėte už kairias išlaidas, [reikalo lankyti susirinkimų,

BaRfuOninkas. — ip 
gu išplėtoti kultta& te &dld jis gaus suareštuoti ui 
tarp £et jimą poliemono.
tikiuos, jog taorikos lietuviai Į j* —->—- 
neduos Šiam sumanyter nu-Į ' KAS TAI NEG 
mirti* Daktaras. Kaip 1

Jeigu Lieluviij!ratibaisDai-Kąi.^ry*®® 
fe Teatrus D°w ’
VUrti, ai’bavėlbus įsteigtas?ii-1 Lktaraa. — Stel 

 

jeigu asmeniškai galėsiu putai'- (tu palikau dėl dešimt 
nauti ar tai kaipo direktorius | . L ..

arba patarėjas, man tik reikės į - DVI PONIO 

 

pranešti, ir visuomet maloniai I I ponia. — Tas man 
pagelbėsiu kiek ir kokiu būdu tikras užomarša, jis v 
galėsiu. I kiaušinius išverda*

. Bet pakol lietuviai patys ne- Į 111>0.4‘.
. , , x. J mane virėjas mekadai

supras jog turi bendrai veikti, pa^naf 
netikiu jog toks judėjimas į-Į . '.......  '
vyks. Muno adresas yra; Ho- - ienkų misijo- 
tel St. Paul, New York City. įliedamas su misijomis,

> ,B. Angeles. Ameriką ir vienoje y 
|damas_misijas, prade, 
“.įmoksią apie garbingai 

 

P IPradejo nrirodinėti, 
kalba geriausia Dievu' 
Kad lenkų tauta kaip 

| pradėjus platinti kriki 
pe pasaulio tautų už t 
T. . .v v. A . ... Itaip pamylėjęs,,kad* 

. Farmeno taranavo automolnlm i5atltai?ffpa/Sftve.
ir pakely mekur nematydamas :

Lenkams toks m 
išvedžiojimas ir patik, 
ko. . Po pamokslo mis 
dama& per bažnyčią p 
sieny stovintį nigerį i 
liniai griaudžiai verki 
jonieriui parūpo dasi 

L
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Surankiojo STRIUKIS.

kaip tai, krasos takius, paga- Įper spaudą, atsisakau nuo savo' 

 

| vietos kaipo pirminikas Lietu- 

 

J vių .Tautinio Bailės Teatro ir 
nuo . šios dienos neturiu nieko 
bendro su juo.
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. HBrooklyn, N. Y.
. Gailestauju, jog priverstas 
atsisakyti nuo Lietuviu Tauti-

♦♦♦

ir raštininko rankose, ir kadan-
(gi negaliu gauti atsakymo nuo

t >
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— LABAI GRAZUS VEIKALAS ■

raštininko arba iždininko per 
paštą, prašau, gerb. redakto
riaus atspausdinti šitą straips
nį, tikėdamas j j og tie virsite- . 
kai pamatys ir sugrąžins na- 

| rites jiems prigulinčius, pini
gus. • Lietuvių Tautinio Dailės 
Teatro nariai gali susinešti su 
iždininku, -Mattlievr Kičas, 579 
Grand Street, Bro'oklyn, N. Y. 

| arba su raštininku' George J.
Struogis, J., 370 Hooper Street,

w V
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- KURIUOS RENGIA -

PADEKONES DIENOJE
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26 LINCOLN STREET BRIGHTON, MASS. |
PROGRAMAS PRASIDĖS 3-ČIĄ VAL PO PIETŲ t
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Pirmiausiai bus statomas teatras, kurį Sulos artistai iš South Boston’o. Daugeliui yrį.žinoma, 
kad. kuomet South Bostoniečiai lošia, tai yra verta pamatyti, Koncertą pildys sekančiai: Pasižadėjo at
vykti dvi sesutės panelės GRYBAITĖS—solistė ir pianistė, Yrą pakviesta ir daugiau solistų iš kitų mies- 
tų, taip-gi. Dalyvaus ir vietiniai: Panelė'R AUDOLINIUTĖ ir plačiai visuomenei žinomas solistas ST, 
PAURA. Ant smuikos pagrieš AJAUSKIUTĖ ir brolis su sesere TREINAVIČIUKAI. žodžiu sakant, 

♦♦♦ programas bus įvairus, - \

♦♦♦ 8-tą vaL vakare prasidės linksmus ;šokiai:, lietuviški ir angliški prie geros L. BITINIO orkestros.
♦♦♦ Apart visko,, bus gardžių valgių ir gerimį. Kas metą viršminėtoj dienoj yra rengiama įvairūs progra- 

. mai kaipo metiniai kooperacijos apvaikščiojimai. Tai ir šiais metais rengėjai deda pastangas, kad visuo- 
menė būtų pilnai patenkinta. į . '

■ ’ ...............................1 ■ ■ . .. . ... *
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• T-Y- -A
ĮŽANGA labai pigi: 50c. ir 75c.. y patai ąnt visos dienos; nuo 3-jų ikf 11:30' P. M. Vaikams 15c.

*t* Vaikai be tėvų nebus įleidžiami, “ • ■ ‘ XI. 
'T 
T
V 

a??

. Tikietai yra pardavinėjami iŠ anksto. Kurie negalės atsilankyti anksčiau o ateis tik vakare ant šo-
-X kių, tai įžanga bus tokia: moterims 35ė., vyrams SOc., vaikams 15c. < .
.♦> • . * . • Kviečia visus RENGĖJAI.
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kelrodžio. paklydo.’' Privažiavęs

sustojo pas policmoną ir klau
sią : —- Pasakyk, kur aš dabar e- 
su.

Polieicnonas pasižiurėjo į farme-
Tį: Automobiliuje ant gatves.

, -J *

I vaikas i — Mano tėte ir aš į įag juodukas taip gal
mudu viską Žinome'. . . [jis priėjęs prie juodu!
II vaikas: — Gerai, jei judu vis- __ Kag tamst^ įaip su 

ką žinote, tai pasakykite, kur yra |kodel taip gailiai verk
- Juodukas-pažvelgė------
litį ir sako: — Klaro 
ną kaip sakėte, kad 
greit išnyksianti.
- Misijonięrius. —P. 
vaikuti-už tokį nuoš' 
| taip garbingos ir Diev

. I rios lenkų tautos. T< 
mintas.

Juodukas. — AM n(
I • »

■ I verkiu cleltoA kad len 
nyks, bet Žinau, kad 1« 
kus. mes juodukai pas 
kutinibj- vietoj.

t

Jis. — Mari, šis šal 
siog iki kauk], lenda.. 

Ji.— Kodėl nenusJ . 
nes kepurės.

Azijį, . _ ■•' -■_ / _- _
t vaikas pamąstęs : —: Šį sunkų, 

klausimą tai tik tėte vienas žino/
I ■ • -

SALIUNE. ’

Bartenderis. — Tas žmogus, ku
ris stovi gale baro, reikalauja, kad 
jam duočiau, gerti veltui.

Skilvio Klinties, Nesveiku Kepenų, Nevei
kiančių Vidurių ir Vidurių Užkietėjimo.

Šitas vaistas veikia taip greitai, kad gęrg jo veikmę gali pajausti į keliąs dienas. 
Jis yra stebuklingas vyrams, ir moterims, tunntįęmsi Skilvio kliūti. Nesveikas Kepenis, Vidurių 
Kliūti, arba, tiems, kurie turi Kiętus Vidurius. Sitas^vaistas sustiprina: ir. sutaiso-skilvi, padidina 
apetitą ir pagelbsti virškinimui. Jis apsaugoja ir prašalina’ garus ir išpūtimą iš skilvio ir vidurių, 
prašalina svaigų, nervišką* galvos skaudėjimą ir tulžingumą, nuvalo apklotą liežuvį it pasaldina 
kvapą. Jis sustiprina ir sutaiso vidurius taip, .kad jie tiksliau išeina laukan ir tuomi apsaugoja 
nuo viduriu užkietėjimo. ' .

Šitame vaiste yra tam tikra Geležies forma, kuri padaro' "gausų raudoną 
kraują—tokia Geležis, kuri suteikia spalvą. 
išblyškusiems veidams ir žėrėsi akims. Jis • 
taipgi turi, Fosforo, didžiausi žinomą vaistą 
stipriems galingiems Nervams padarytis Fosforas 
yra Gamtos tikrasis Maistas Nervams ir 
Energijos Davėjas. Bs to jis turi: SESIS kitus

• vertingus vaistus. Šitas Gyvybe Duodančias, 
Stiprumą padarančias .sudėtines vartoja visam 
pasauly geriausi gydytojai, kad padarius stiprius, ■ 
sveikus, tvirtus vyrus ir moteris.
IŠitas stebuklingas vaistąs yra Nuga- 

.. Tone. Tūkstančiai vyru ir motėm per ji apturėjo 
geresnę sveikatą, padidino stiprumą, atnaujino 
energiją, jgįjo didesnė, ištvermę. .Nuga-Tone 
aukuria, sutaiso, sustiprina ir paakstma Raumenų 
ir Nervai Sistemas—visus Gyvybes- Organus ir 
Kūno Funkcijas—padeda jiems atlikti darbą taip, 
kaip Gamta yra leidus. Tai yra viėnintčlis 
saugus ir išmintingu būdas greitoms ir 
patenkinamoms sėkmėms gauti. v Ą 
*Nuga-Toqe padidina svarumą liesiems; 
žmonėms ir suteikia daugiau energijos, daugiau . 
ambicijos—prailgino gyvenimą. Silpniems.-sthiykusiems. parsibaigusiems', nemotiems, pabė
gusiems, nesveikiems, sergantiems vyrams ir jnoterims nėra.nieko goresnio per Nuga-Toneą, juos - 
taip greitai ant kojų pastato. Pamėgink Nuga-Tone’ą kelias dienas, t> jausies kaip naujai 
gimęs'. . . •
U*«IC•#iif Glraiitc'SIto privalo šiandien pripildyti Kuponą žemiau: Lūkuriavimas 
n.<19 un snaiua snieg gali padaryti daug bloga! Nuga-'roneyra tikgl.OO pakeliui. 
Kiekvienas pakelis turi 90 tabletų—vieno pilno mėnesio Gydymas. Gali gauti šešis pakeliui uš 

. $5.00. Pąmlgink Nuga-Tone’ą per SO dicny musų atsakymu ir jei nebusi patenkintas 
sėkmėmis, sugrąžink likusią.pakelio da1j,dmestuolaus atmokisim vigus tamstos pinigus. 
Pnsiųsk Šiandien—TUOJAUS. Negali prakišti nei. cento, vNuga-Tone taipgi pardavinėja 
aptiekininkalir absoUučiaigarąntuoia, kad jissutelks pliųg pasitenkinimą, arba pinigai 
bus sugrąžinti. Žiūrėk garantŲos klekvieriame pakelyje. ' * ,

............pRISiųSK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN. • - • -
NATlONALLABORATORV.DEPT.Lt4l » -1018 S. Wabash Avės, Chtcago, III.

GERBIAMIEJIį—Cia įdedu- $v....^^2.LuI,...-M...v^.™pake!ius NugfeTonė’o, Aš imsiu 
Nuga-Tone'ą'20/dicnii, o. jei aš nebusiu patenkintas, tai likusią dalį pasiusiu atgal, b jus man
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: Gatvė ir numeris 
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MOKYKLOc

Mokyti)jas patėmyj 
nas mokinys vis tem 
draugas rašo ir tarė 

i—Jau trečiu kartu 
žiūrint kaip Jono par*

-4 Kad’jo labai ne; 
syta — mokinys atsa

ABlEMSMffl*
Kas pasiųs pinigu 

Jūs giminės dar gai 
Kalėdų, o- Jūs gausit 
kij, speciališkai piei 
tie Statės Bankos, k

Siunčiame- pinigu: 
Rusiją, Lenkiją ir 
šaulio dalis, — dok 
tais. J. '

Parduodame laive 
vijų linijų*

Priimame pinigu 
sąskaitoje už kurių - 
4 nųoš; priskaitant 
kas menuo.,

Paltie Statės Banį 
nintelis. Lietuvių 
Bankas rytuose, toc 
tariamekožnam . 
kreiptis- visokiais 
reikalais į BALTK 
BANKĄ, te gausi 
m draugiškų patam-

Bankas atdaras - 
nito 9 iš ryto iki 5 v 
o suimtomis iki t w.
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' D-AįRJB I NT N K A S

i I1 S11MII glaistais gėrimais, tik nori, kad
* ■ • ./ Valstybei daugiau. pinigų p'a^

Ždfil923 m. spaliui 19 d. tektij į jždų:
' „—±J . _ * •' Mūsų Vyriausybė ir Seimas
Šlapio degtinės varymo nekovoja su girtybe. Neva yra 

jpi^^nėjiinč įstatymas, ‘blaivinamų įstatymu,’ bet jų 
II tkflįtymai). [niekas nežiūri ir nevykilo. Įr
et. Sifilis,(kr. d J., Šita- battl yykdvs, kad neyvkdynias 

‘ naudingesnis? Priversti-—nie-tatyw, palyginti jį su se--
4, jivrAbėyejk niek® ngu^as^^neprivetėia. Mūsij intlici; 

sakyta: čia tik markių 
įnės pakeistos litais,. Ta- 
kadangi senojo įstatymo 'džiu pro pii^ttis, kartais net už- 

f. _ '«i> , v_■j.i# " «*■ 'i. * j* ' į.
sigrįžta į kitų pusę, kad bau
džiamojo darbo nematyti dir
bant. Ir ko ji žiūrės blaivybės, 
jei pati dažnai neblaivi vaik
ščioja; Tačiau ne tiek žemes
nieji milicijos organai čia kalti, 
kiek aukštesnieji. Aukštesnie
ji duoda labai dažnai blogų pa
vyzdžių žėmėsniemsiems,

# *
M a/ą garantijų, kad ir šis į- 

statymas bus Vykdomas. Pa- 
—nes- 

Hvaigiųjų gėrimų pardavinėji
mas luri būti visai panaikiutim.

Kairys (s. d.). Atst. Erotas 
iškėlė labai opų klausimų — 
blaivvbės dalvka. Bet tai čia 
lyg • ne vietoje keliama. Tuo 

karnas įstntynio projektas. Su 
girtybe kovoti reikia,. bet .tos 
kovos aplinkui nematyti,, net 
blaivybės draugijos nepasižymi 
ta griežta kova.. . . ■

Dėl. paties įstatymo esmės 
reikia pasakyti, kad kovai su 
girtybe jis nieko .nepadeda. Jo 
tikslas, matyti, yra užkirsti 
kelių' plėtotis slaptiems bravo
rėliams; kurie atima iš Vyriau
sybės nemaža pajamų. Bet ši
tas įstatymas ■ vargu bau pa
sieks tikslo. (1 oriausia priemo
nė kovoti su tokiais ‘ bravorė
liais—tai gerai pastatytas val
stybinis monopolis. Jis gali, 
taip, pat žymių rolę sulošti ir 
krašto blaivinime.

Patiektame projekte yra kiek 
fo^ialiuių trūkui'uų, neaišku
mų. Juo už 'slaptų degtinės 
.varymų skiriama aukštoka pa
bauda, bet.kas jų skiria ir ku
riais atvejais — aiškiui nepa
sakyta, Vyriausybės atstovas 
aiškino' Komisijoj, kad.čia tu
rima galvoj adinini stintinė pa- 

. To leisti negalima. Pa-

ja, kuri turi tvarkos ir įstaty
mu vykdymo žiūrėti, visli lei-

sudarė Skaitlinės, kurios 
įtė btiūsmę ųž slaptų deg- 
vųrymų ir pardavinėjimų, 
itąs projektas pavadintas 

Matymo projektu, ne 
lyniii. }

kas nauja šiame projek- 
tatai, kad juo pabaudos 
ptų degtinės varymų ir 
minėjimų dalinamos tarp 

vykęs ir sugavusiu nusikal-
- Uirmiau

■*. »• .. • ••• ■ -•lavos! "pusiau blaivybes 
f. ir Valstybė. Naujojo į- 
jio projektus tikslinges- 
les jis suinteresuoja it 
lėk slaptų varytoju sekė-

■4 a dabar sumažėjęs, ta- 
egtine slapta i gabena i na 
ienitL ir ■pardaidnėjanm. 

lO laiškiniu reikia kovoti, 
o siaubiai reikalingas šis 
muuį‘. • - * 
uliniitis (d. f.). Tiek ši- 
lėk pirmiau išleistieji į- 
iffa‘inumato už slaptų deg- 

* varymų didžtuįos pabau- 
Bet ar tie įstatymai pa
savo tikslo ? Ne! Nes. 
inėjama apie slaptus' 
’arius labai retai. . Tuo 

ų knibždėte pirmiau 
o; dabar kiek sumažė- 
kisiškai neišnyko ir

; bau išnyks. Kas gi no- 
aneŠti Valdžiai, kad jo 
,mas ar' giminė slaptas 
Maris. Kartais iš pagie- 
yanėšaina, bet tokių alsi-’ 

Aų. irgi maža. rraig,i pa
jos skvrimas nieko nepa- 
p... •.
| kas daryti. Vyriausybė 
įeito eina prie slapto deg- 
•1 varvino naikinimo. Bet f. *• ■'>
laroma nekokiu idealiniu bauda. 
|yTi,- kad būtų pilečiai ap-hiaudų turi skirti teispias. 
Įdį mm nuodinimosi, bet | Atst. IĮaulinaitis -siūlė pro- 
W motivu, kad Vyriausy-jjėktų atmesti. Kadangi jis ne
vogiau pinigų išsirinktų,!kovojus su girtybe. Šitas siū- 

i politika yra .smerktina-: lymas nepriimtinas: reikia nors 
ta visai, degtinė uždrausti. iĮ<aip kovoti su slaptu degtinės 
\et nereikės tokių įstaty- ’ varymu. Be įstatymo to daiy- 

Sti,: ir Seimas galėJ nau-įti negadina.
^'hį itarbii dirbti. O ka-į žygelis: (v. L), sis projektas 
Kgtinė bus visai uždrausta, reikalingas ir priimtinas. 'Ta- 
K,^usivas sau kitokių ii»u-:ėiau jis tini-vdip širmoji .yda 

»praniog'ų. . » ; ,ta, kad nuiniitoma’pabauda už 
Jįstaiymo. projektas ne- j Įrankių laikymų ir ta pabauda 
Mytinas. j dalinanui pustau Akddžiai ir su-

(kr. d,). . Būtų nialo- .gavusiam; kitokį įstatymų pa- 
Keti, ka<( .Valstybė eina likus, guli atsirasti gaudytojų 

girtybe. Bet tas įliu-profesionalų provokatorių, kti- 
^b^W tikute Šitas k rie norėdami {Mikli įaTT’tyėip" 

nėinn kovoti šii švai- padėti kam nors degtinės vary-

B-y 
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didžiojoKaroUžrašai
Tįkkų gnypaab$^Lietuvos nepaprastų luiy* 

kurioje užrašyta viskas^ kas“ dėjosi InetuVof 
;aro metu. Čia kiekvicims ras, kiek Lietuva 
os vaikai iškentejd nuo rusų, - vokiečių irki- 

* ■ "Yra tai nepaprastos vertes veikalas. Kiek- 
ms lieiųvys tįirėt^>jų“ sau atminčiai Įsigytiv 

.. fga yra didelio formato, su paveikslais, turi
puslapių., , ??;- ’ X
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Klauskitepaš: ' .

’ .‘TAMOINKAS” ... *
i W. Btoadvvay,

niu. įrankius. Pagaliau taif, 
gali įvykti ir iš pagiežos. Tai 
reikia mimatvti ir istatvmas

* * •v ' <

tinkamai atitaisyti. '
Įvedus, valstybinį degtinės 

monopolį vargu bau atsiras 
‘ ‘ samogončikų, ’’ kadangi deg
tinės kainos visai neskatina * 
prie tokio degtinės varymo. O 
dar baugina pabauda. Bet šiaip 
ari taip įstatymas yra būtinas.“

Eretas (kr. d;), Atst. Kai
rys pažymėjo, kad ir esamosios 
Lietuvoje - blaivybės draugijos 
negriežtai kovoju šu girtybe. 
Tai ne tiesa. Blaivybės drau
gija, katalikiškoji, visomis jė
gomis kovoja su * alkoolizinu.’ 
Tik ji jaunutėj atgintus po ka
ro; tad milžiniškų vaisių iš jos 
darbo tuę tarpu negalime rei
kalauti. •

Be to, šįa proga pasinaudo
damas paklausiu, kodėl social- 

_ demokratai neina kovoti su gir- 
tybe, kode! jie nesteigua blai
vybės draugijų. Juk?eidami 
Markso, Lasalta ir kitų savo 
tėvų principais jie turėtų hlaŲ 
vvbės reikalą siatvti labai auk- 
štai, nes tie jų .vadai sako aiš- 

sisakvti nuo alkoolio nuodų, 
kurie silpnina ir .dvasių ir kū
nų.

Referentas. Dėl istatvmo v-*• •’ *■ 
di ngump ar tobulumo beveik 
nieko nebuvo pasakyta. Kal
bėta (tel blaivybės. Bet tatai 
nėšio įstatymo dalykas, tad nė
ra į tai reikalo atsakinėti.

Teisybė atst. Žygelis paste
bėjo, kad .šiuo įstatymu galė
siu pasinaudoti provokatoriai 
savo tikslams. Čia bereikalo 
baimė, nes inilicija ar teismas 
sugebės atskirti teisingų prane
šimų nūo'provokacijįos. /

Įstatymas pripažįstamas svar-, 
stytiniis iv su Komisijos' patai
somispriimamas ir. tfutruoju 
skaitymu. • ' ' ?

• IV. Pašto tarifo pakeitimas 
(I skait.). ' z ‘ '

Refer. Steponavičius.(kr. d.) 
Šituo projektu siūloma visa 
Valdžios ir savivaldybių kores- 
pondėcijos sųrašų sudaro kiek
viena Ministerija skyrium ir tų 
sųiašų turi tvirtinti Susisield- 
ino Ministėris. - ’

Šituo projektu pakeičiamas 
senasis įstatymas,- kuriuo nu
statoma, kad visų Valdžios ir. 
savivaldybės įstaigų korespon
dencija siuntinėjama markutė
mis.. .

Komisija pasiūlymo nepalai
kė). nes jis' žymiai prisideda 
prie netaopumo, ir Mulo jį at
mesti.

Diskusijose niekas nedaly
vauja.

įstatymo projektas pripažin* 
tas svarstytinas; •

V. Rusų karo įstatų 23 knyg.
122 str. pakeitimo proj ektas. (I 
ir II skaitymai). *

Refer. Steponavičius (kr. d.).
Šiuo įstatymo’ projektu norima 
legalizuoti faktine padėtis. 
Bausmės numatytos šitos kny
gos 122 str. markėmis. Jos kei
čiamos litais tuo būdu, kad už 
2m. skaitomas vienas litas.

Projektas pripažįstamas syaū 
sty tinas ir p vi in tumus ir antriio- 
jir skaityj.iuL .. 7 . - -
‘ VĮyMilįcijos įstatyipo pakei- 
tiniQ sųmanymas (I skait.) . 

; Refer. Draugelis (m sš). Mi
licijos įstatymas buvo išleistas 
1920 fu-gėgir'žės niėm iv-ligi šio
lei jis Velkiu. Laikus }išjmlė 
nttųjįi reikalaviimp.. Ir įslaty- 
jųas truku keM,_>papitdyti. 
šiuo projėk.tu’sirdoma įnešti į- 
statymam ūaųjų punktų liestų 
J r kriminaUnę policijų ir gyle- 
^žtnkėių žaudaimierijų. - Be to,"

4 ‘ milicijų,* ’ šiuloina pip priimtas. •
' “ I

keisti žodžiu w policija,1 ’ nes 
milicija” turi visai kitos 

reikšmės. 4§, kur kalbama a- 
pie savivaldybių prisidėjimą, 
prie milicijos tarnautoju išlai
kymo, įdedama -antra dalis, ku
ri lėidiža Vid. Reik. Ministeriui 
iš savivaldybių sųmatos imti 
milicijai laikyti lėšų, jei savi
valdybe nediiotų milicijai pa
šiurto i šiai kyi iro, ~ ~

&itų pataisų Komisijos dau
guma nepalaikė, ji motyvavo 
tuo, kad reiklų, visai pataisyti 
šitas įstatymas. Tačiau ma
žuma, matydama, pataisų sku
botumų, pasiūlė jas įnešti į 
Seimo plenumų, Todėl Komi
sijos daugumos nuomone šitas 
projektas dabar nesvarstyti- 
nas. / ■

Karoblis (ū. s.). Komisijos 
dauguma nutarė šį įstatymų 
pripažinti nesvarstytinų; bet ne 
-tM^mULesmėSrlddcAel-toM^acl 
jis patiektas- papildymo for
moje, Veikiamasis milicijos 
įstatymas 'labai trumpas ir ne
nustato tiksliai milicijos vietos 
ir pareigų visuomenėj; Dabar 
į tų trumpų įstatymų manoma

tik nepadarys jį aiškesnį, bet 
net sukomplikuos. Todėl šis 
projektas reikia . šiandien ne
svarstyti, bet nusiųsti Ministe- 
rių Kabinetui, kad jis.suruos- 
tij pilnų milicijos įstatymo pro
jektų. ,

Šmulkštys (kr. d.). Įstaty
mo papildymas turi netobulu
mų, Ket jtstdubar svarstytinas. 
Jis galima nepriimti. antruoju 
skaitymu, galima po pirmojo 
skaitymo grųžintį Komisijai, 
kųd ji paruoštų įstatymų nau
ja forma, tačiau atmesti nega-

4 /

Irina. ■ Šiuo projektų siūloma 
Vicl. "Redk. Min. paimtų iš Kraš- 
to Ap/AIin. žand'arm’erijų tik
ru būdu tvarkyti. Ddbar tam 
reikalui nėra įstatymp. Bet jo 
reik, ir šis projektas dabar at
mesti negalima?

Tornau (v. L). Šis -įstatymo 
papildymas nepriipitiųas.' Jis; 
net Komisijai negalima grųžin- 
ti, nes iš jo naujo įstatymo pa-, 
daryti negalima. Reikia įsta
tymas grųziinti Min. Kabin., 
kad paruoštų naujų projektų.

Referentas siūlo ' projektų 
šiandien pripažinti svarstytinų 
ir unitam skaitymui paruošti 
grųžinti Komisijai.

Įstatymo' projektas pripa
žintas nesvarsty tinas.

: VII. Lietuvos atstovybių ir 
konsulatų tarnautojų .atlygini
mo įstatymas (I skait.).

Refer. Šmulkštys (kr. d.). 
Projektas numato tam tikrų 
atstovų suskirstymų kategori
jomis.. Kategorijų 5. Be to, į- 
statyme numatoma .tvarka, ku
ria gali būti mūsų atstovybių 
tarnautojai atleidžiami nuo vie
lų; Tas atleidimas yra kiek 
švelnesnis, negu paprastų val
dininkų.- Prie projekto pridė
ta kategorijų atlyginimo lente
lė, kuri nustato'atlyginimų at
sižvelgdama į šalįi kurioj dir
ba atstovas. r ”
? Komisija čia patiekė kiek 
savo pataisų, bet bondrai įsta- 
tymo projektų pripažino, svars
tytinų.
" • Įstatymo projektas priima
mas L skaiK į ? •
J;Ainbrųžaitik (d. fjy $itas 
projektas . paliečia Užsienio 
Reik. Min. valdininkus iriš vi
so užsienio politikų. Bet .jo 
Užs. Reik Kom. nesvarstė, |o? 
del reikia po pirmojo1 skaitymo 
nusiųsti šiai Komisijai, kad ir 
ji galėtų diioti atatinkamų pm 
tiiisų. 'M ' .---- *'.■ '

Atst. Anihrozaieio ųiūiymak
t

.■*

VIII. Lietuvos atstovybių ir 
Konsulatų tarnautojų atlygini
mo įstatymo projekto papildy
mas (liečia Rygos ir Maskvos 
atašė) (I skait.).

Refer. Tornau (v. L), šio 
projekto tikslas net pačiai Užs. 
Reik. Kom. neaišlcus, taigi ka 
aiškinti jos vardu nėtenka. 
Komisija siūlo ši projektų grų- 
žinti Min.“Kabinetui ir pridu
ria* kad nei Maskvoj nei Rygoj 
karo atašė, jos išmanymu,, yra 
nereikalingi.

Įstatymo projektas pripažin
tas nesvarstytinas.

IX. Įstatymo valstybės tar
nautojų kelionės išlaidoms at
lyginti priedo pakeitimas (I 
skait.).

Refer, Tornau (v. 1.) pareiš
kia, kad ir šitas įstatymo pro
jektas Komisijos pripažintas 
nesvarstytinas lt grųžintinas 
•Ministei’ių Kabinetui,

Komisijos nusistatymas tvir
tinamas. : . ,

< Sekretorius atst. K. Ambro- 
zaitiš paskaito gautų iš Minis- 
terių Kabineto <4Laikinųjti 
Valstybės .. dėsnių imamajai 

projektų. ’ ’ Jis pavedamas pa
ruošti Fin. ir Biūd. Komisijai. 
.. Atst. Kairys (s. d.)raštu pra
šo, atostogų mokslo reikalams 
ligi 1924 met. pradžios. Duo
dama.’ ' .

5KSW
Subata, Lapkričio 17 dienų, 1923 -

1)

T

fiDaTbininkas?’ savo rėmėjams ir-prieteliams, kuriu 
užsirašys - {DafbininkųL?visiems metams^irisiųsdami $4.50 
iš kalno, galės pasirinkti sau dovanų vertės 1 dol, iŠ sekau- 

’ j j* •

ALGIMANTAS, Itališka apysaka, 2 Įcnygi (ap*

DANGAI; S KARALIENE. Legendos, apie' • 
^vč. Panę, ■ Apdaryta.......... . ..............    J .0(t

' ®RYS KELEIVIAI: Krikščionis, Žydas ir 
Turkas, apysaka, apdaryta ..................__...______  .75

4) 1 MASTO PATYRIMAI KABišJE. Gražus ap- 
rašyinas

; 6)

O
8)

■9)

2)

3)

TTCAR "PnR’šk&ii’P __ 1/1

CIT PAKLAirSYKIT, Gružių dainų knygele .5(1 

LAKŠTUTES EILES, dviejose dalyse... »50

ŽEMES GIESME, 1 dalis... ..... ...................... . 1.00

ŽEMES GIESME, II dalis.... .. ............... ..... . ..... 1.00

11) UBAGŲ GUDRUMAS, 3 aktų komedija........... .25

12) KOMEDIJELeS. Parašė Gurkliute-Gudienė 40
13) KOVA PO GIEDRAIČIAIS. Drama...................,.™

14) PILOTO DUKTĖ. Drama ..... .

15)

16)

18)

20)

• v

"GAS IS BOSTON'S FUEL“

(“Lietuva”)

t'

! Puls this gas range 
i inyourhome

Yra tai geriausios* ruSles ga- 
z.inifj pečiuš. Tranešk į bile 
■vleiui inusų stoti ir musų agen
tas atvesi jums tiiikanuj. pečių 
už kuri užmokėsi 5 (Toli Išksll-, 
no, likusius mėnesiniais mo- • 
kesčiats. Nekuik. pabandyk.

( BOSTON 
CONSOLIDATED 

GASCO. •t

\ jį - , . .j _ J)
. "GAS -IS B OSTON’S FUEL“

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS
visokių žolių,'šaknų, žiedų ir tt.

Palangos trejanka 50c., puplaiškiai 25 
e., llamunėtiai 2Qc., Iiiepds Žiedai 15c., 
ParuSančius 20c., Senesų ankštukčs dėl 
.vidurių liuosavimo 10c., .Pelinos 15c., 
tolūs nuo nervų išgųsties, benllges, gal
vokskaudėjimo ir ausyse ūžimo 75c., 
juo reumatizmo 50c;, nuo strėnų skau
dėjimo 50č., kadugių uogų svaras 25c. 
Visokios žolės yra pakeliuose su lietu
viškais nurodymais kaip anuos vartoti. 
Žolių katalogų slunčiame-už 10 centų. 
Ualdų Įmyga, "Aukso Altorėlis,” Tilžfe 
spaudimo, prastų apdaru 75c., skuriniu 
51.50, celuloido apdaru $1.50 ; "Vaini
kėlis, ” skaros apdaru $1.25; Kantiškos 
$1.50; Gyvenimas šventųjų, apdaryta, 
57.00. ;

Vaistai nuo kosulio Ir Asthmos $1.75 
UŽ borikutp. Už prislutimų rokuojame 
10c. viršaus ant kiekvieno $1.00 vertės., 
Reikalaujame agentų visose, apygarda-

M. ZUKAITIS,
449 Hudson Avė., Eochester, N. T

VOKIETIJOJ. .
i ’ . y

Tarnas. *- šiandienų sukako jau 
2.0 metų kaip aš pas jfmut tarnam 
ju> • ‘ ’

Ponas, —r Taip. Užtad, kad ge
ra i, taniau ji tavo iv užmokestį ge
rokai pad idi uau. Ka d a -prad e jai 
tarnybą, mokėjau tau tik 60 mar
kių per ųieiieaj, o dabar gauni 1- 
000,000 markių. . k

VYRAS ĮVŽIKĖ PAČIĄ.
LAFAYETTE, Įnd? -* W 

tui renkant iždininkų neprigiil- 
mingaš kandidatas buvo A. C 
M-illianis, d. jo |mti .huyo kandi- 

nuo dėmokvatų; partijos.

,35 

.35

SCENOS ĮVAIRUMAI. (Rinkinys komedijelių .20, 

DANGAUS ĄUGŠTUMĄS ir žemės senumas ,25 

KELIONE APLINK PASAULĮ. Graži pasaka 1.00. 

LIETUVOS ISTORIJA. Paraše Pranas..__ ... .40

LAISVĖN BEŽENGIANT. Atsiminimai iš 
buvusio visuotino- Liet, seimo, New Včrke..........„...75

ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI, Gražūs 
skaitymai...................... ............................ ... .................

TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖ JAS. Svar
bių žinių rinkinys.... ..................;......  :............

22) ' KURIŲ BUS VIRŠUS t- Graži Įmygėte_ ____

23) PAŽINKIME SOCI.TALIZMĄ. Svarbios ii-
. nios-apie raudonuosius________........... ........ ..........

25) ARITMETIKOS UŽDAVINIAI. Dalis I....:

26) ARITMETIKOS UŽDAVINIAI. Dalis II.

27) DOGMATIKA. Tikybos reikalai.... .............

28)

29) VARGO MOKYKLAI. Skaitymu knygelė.

30) APOLOGETIKA. Graži katalikams skaity
mui knygelė

31) EUCHARIŠTIŠKOS STACIJOS ........................,10

EVANGELIJOS visų metų nedeldienįams ir 
šventėms

»

33) GEGUŽES MENU O.™...™........:....™........... .............

34) ■ KLAJŪNAS, graži pasaka............... ........ ...... .

35) DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI? Nepaprasta
, k n y g a aaiaaaa..i)>,aaaaa,a>iaiaa,lai,(,itaaaaai>aaat>>liialtll',a)(|,n<«»>IUtUIĮttBbuiaa>>>iįt,įH>a|>tn 

KLAIPĖDOS ALBUMAS, Rinkinys Klai
pėdos reginių nt>l>tU«fiHiuGtkHaiaiaaaaiiaaMtiaaiiii-r>auana»taaat^iaaa(t*(,

NAUJAS ĮSTATYMAS. Šventasis Raštas.....;
DAINOS SU GAIDOMIS. Rinkinys gražiu .

DULKĖM ANT KELIU, maldaknygės; jiį kai- .
nos nuo' HitviiiHttaHHiHTH^aHatlilliUUataHauaaai $150 iki $3.50

TURTO NORMA. . Graži- knygeli apie darbi- \ 
ninku' reikalus

DRAMOS. Trjrs nepaprastai gražūs tikybinio 
turimo veikalai
ROMUVA. Dalis L Didelio formato knyga ...... 

.ROMUVA, Dalis IĮ, to*pačios išvaizdos su dau
geliu gilaus mokslo straipsnių .. .. .. .. .+
(nLIUKINtiAŠ VYRAS. Komedija 2 veiksmuose 
ir p CiČlLIKAS.'j monologas. i .. .. ‘

NAUJAS BUDAS IŠMOKTI RAŠYTI... •

į-

36)

40)

.45

.50

.10

,10

.35

.25

. 1.00

... .30

, 1.00

,65

.65

.40

Ū50

••»>»»•♦••*»•»•»»»••■•*»••••*•»••*»* t {»•»•♦•**** *«<«*♦**»»» *.*k,*,^*i*“*
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Jo'

Kiekvienas naujas ai? senas skaityto jas, pilnai už vi* 
sus mėtifs kalno išsimokėjęs, turi teise pasirinkti sau 
vieno dolerio vertes ik virš paminėtų ląiygn. .

Dasiskubinkite, nes tas pasiūlvmas tik trumpam lai* 
kui ' ■ .........

4S f

jS

-Trn midums laimėjn vyite !Š6i5 Bi’bAd^ay,
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IŠPAŽINTIS
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. (litoji išpažintu rasta a, a. 
užmušto V. Alėl&os

popięruose.) >
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■ - s:- -
Bašau viešai,, .kad skaitytą ir 

žinotą, ne tik plačioji visuome
nė,* bet ir tie būvustejl ^drau
gai,” kurie dar ir dabar tebe
klaidžioja tame “komunizmo” 
dumble, iš kurio jau man teko 
išįristi. Plačiajai visuomenei 
rašau dėl to, kad galėtą iš tik
ro įsigilinti ir suprasti tas-klai
das, kurias darė, gal, ir ne 
vieno tėvo sūnūs, ne vieno bro
lis ar pažįstamas. O mažai 
saujelei, kurie tebelaiko save 
komunistais, bet dar nesuspėjo 
•visiškai apsvaigsti ir nugrims- 
ti tame dumble, skiriu, kad ga- 
•lėtą greieiau-ir lengviau iš tos. 
klampynės išbristi ir stoti po 
gavo tautos vėliava,’ kuri kaip 
tik dar reikalauja. energingą, 
atsidavusią darbiu darbininką. 
O pats,- gerai dabar supratęs, 
jog esu sunkiai prasikaltęs

reikalą viešai išpasakoti savo ’
prasikaltimus, ir tuo parūdyda
mas visuomenei,. jog esu pilnai 

' išsižadėjęs Maskvos mokslo ir 
tuo patim parodydamas - Mas
kvos agentams, jog aš pasilie
ku sau laisvas veikimo rankas 
ir nesu jau varžomas išlaikyti 
paslaptis, kurios tarnavo • ir 
tarnauja mūsą .Valstybės tvar
kos ardymui.

Be’ to,’ turiu pasakyti, kad 
ne tik esu išsižadėjęs tos epi
demijos — Komunizmo, kuri 
pagimdė jau praūžęs.pasauli
nis karas, bet laikau šventa 
savo pareiga kovoti* su dar iš
likusiomis jo šaknimis.

Pirmutinis kįpusimąs, į kurį 
reikia atsakyti, bus: “kokiu 
būdu tapau komunistu? MoJ 
kiausi Mariampoles ‘ ‘ Žiburio ’ ’ 
gimnazijoj. Buvau IlI-je kla
sėje. Pamokos atimdavo ne
daug laiko, taigi atspėjamą- 
laiką suvartodavau J ‘politi
kai.” Skaitydavau daug kny
gų. Didesnė Įmygą dalis buvo 
socialistinio turinio. Tai^į aiš
ku, jog tuojau tapau gimnazi
joj garsiu, “filosofu.” Būtų 
pusė bėdos, kad tuo mano “fi
losofavimas” būtij baigęsis-.

Rusijos epidemija jau pradė
jo plisti moksleivijos tarpe. 
Daugelis mūsą moksleivijos, 
būdami Rusijoj ilgus ištrėmi
mo metus pamiršo apie tėvynės' 
meilę ir prisigėrę bolševizmo, 
pasėjo jį ir mūsą tarpe. Be 
abejo, tas mažai kliudė tikin
čiąją moksleiviją — ateitinin
kus, bet mus socialistŪkus tas 
“naujas mokslas” suįdomino. 
Bet vis dėlto, atrodė perdaug 
baįsus. Tas, matyt, Maskvos 
agentą buvo numatyta, ir jie 
kuždėjo į socialistines organi
zacijas, rengdami darvą komu
nistams kepti.

Bet dar 1918—-j 9 metais ir iš 
dalies dar 1920 metą pradžioj 
komūnistą partija visiškai ne
kreipė domės į, jaunuomenę. 
Mat jie dar Rusijos “štiku”' 
tikėjom užkariauti Lietuvą iv 
pakrikštyti ją bolševiką sovie
tais. .Bet tam nepasisekus, 
atėjo eile kreipti domų į jau
nuomenę ir, ją. išnaudoti,': kad 

‘ji padėtą Maskvos agentams 
padaryti' perversmą. . (

Tais laibais Marianipolėj, 
daugiausia holševiktiojaučių e- 
lementą dėka, įsikūrė realinė 
gimnazija. Tai buvo MaViani- 
poįes socialistų . ir bolševikų 
tvirtovė. Kaip kartas tada re
alinėj ■gimnazijoj* (tai "buvo tai. ’ 
19į0 m; pradžioj) įsikūrė “VI-

■ , • ■ * . - ? ■ ' ’

—-

v*

_ __________________ ^AfrBlKIKKAS 
sūomenimnką’ ’ organizacija, būčiau buvęs paprastas na- 
Ji KpaRegaltavo gimnazijos nto* ryv niano būtų jau tada pąrti- 
kytojų ajjyse,, kaipo marksisti- jdje tįl^pedoa likę. Bet buvau 

jau daug įsidithęs ir ieškojau 
to viso pateisinimą* Maniau, 
gal ta idėja ir gera, tik yra 
daug žmonių, kurie neverti, to 
vardo nešioti .ir iškreipia net 
tas pačias idėjas. Suradau ir 
daugiau tokią kaip ir as pats. 
Su jais nejučiomis bandžiau da
ryti operaciją prieš partijos 
galiūnus (komisarus).

Besirengiant man' viešai iš^ 
stoti prieš partijos komisarus, 
buvau areštuotas. Tai buvo 
Marianipolėj 1921' m. prieš ge
gužes 1 dieną. Buvau vienas 
tų mokinių^ apie kuriuos so
cialdemokratai savo “šeimd in
terpeliacijoj bliovė, jog tai yra 
nekalti avinėliai, o juk b’eveik 
visi buvo bolševikai tada areš
tuoti.__Bet kalėjimas mane ne-
labai gązdino. . Teisybę pasakė 
tada p. Plečkaitis seime, jog 
esu tikros giminės (fiziniai ir 
moraliniai); Bet buvau dar 
tvirtesnis bolševikas; tįp. Pleč
kaitis irgi gerai žinojo', sūsitk 

suomenininką *■organizacijoj. 
Jule prašau atšinpnti, p. Pleč
kaiti, kaip bėgdamas iš visuo
menininką susirinkimoį šaukei 
“Jūs perdideli bolševikai,”'o 
mes Tamistaį pakulniitr šau
kėm: “Ar ponulis gertai atsisa
kei nuo Maskvos-internaciona
lo.” - * ;

Tai matoE^kSp- soęialdeino- 
kratai buvo tais laikais komu
nistą advokatais. Galgaudavo 
iš Maskvos jie pinigų, bet to 
tikrai nežinau; —''.palieku pa
čiai visuomenei apie’ tai špręs* 
ti. Juk .Vokietijoj' nepriklau
somiems socialdemokratams Už: 
advokatavimą komunistų buvo 
mokami pinigai. v 

Išėjęs iš kalėjimo būvūu 'dar 
labiau nusistatęs prieš partijas 
komisarus, nes kalėjime ..teko 
patirti biąuriaušių ‘žinių’' apie

■ parti jos-darbą. 1
Matydamas, kad vienas jau 

neatsispirsiu prieš- komisarus, 
•nusprendžiau, pasitraukti .nuo 
darbo šalin ir su laiku visiškai 
misikratyti partiją, bet, tą greit 
pastebėjo Ceątro Kpniitetas ir 
pasiūlijo man važiuoti “komu
nistą rojun.” Pasiūlijimas 
man tiko; Maniau, . galėsiu 
dar geriau pažinti komunizmo 
šaknį ir jo vaisius.

* ? ’*

. Pasirodė, JRusijon važiuoti 
buvo lengva? Nuvažiavau Kau
nan su tam tikru rašteliu, gau
tu iš partijos Centro Komiteto. 
Ten mane priėmex kuo geriau
siai. Gavau kambarį ir valgį. 
Tokią paukščių, kaip aš, buvo 
pilna. Vieni važiavo į kitas ša
lis, kiti į Rusiją, o buvo daug, 
kurie rengėsi eiti drumsti Lie
tuvos padanges. Dažnai atva
žiuodavo automobilium bolše
vikas Matu-sevičius; kuris tuo 
laiku buvo Lfetįtvos Komunis
tą partijos sekretorius, čia 
buvo susikrovęs visas juodvar- 
nią lizdas, iš ten plisdavo po < 
Lietuvą., bolševikinė literatūra 
Ir piroksilinas be ti . Tūs liz
das buvo įMtŪndęs įo galingu 
skvernu, bet tai nenuostabu. ; 
Čionai jiasisvečiąvęs kokią Sa- , 
vaįtę, buvau nugabentas-rim- 
domtrnuečią ešelonu Rusi jotį, 
b Daug nerašysiu, 'kaip man 
sūkesl bolševikūuti komunistą 
rojuje, nęs* išeitą gana storoka 
apysaka,’ bet trumpai aprašy, ; 
siu tuos įspūdžius,. kuriuos 'aš 
išnešiau gyvendamas tame ro*. < 
AK v> ’ ’’ '

Rusijoj valdžios'žmones yra 
duugiatisia žyd<. latviui ir ki
ti svetinitrinčiaV Rątys rusai 
užguiti ir bijosi balsį! pakelti

Maatvi-g^;lt I.,, r į| I^JĮ, Į „ |ll|yį" M II ll|l!l*^" !>**

Kadangi valdžioj-yradaug-r*. apefc&nitta
z.

nė organizacija. Noifs visi-ga
na gerai nujautė,- jog tai lega
te bolševistine organizacija. Ji 
■būva kuriama komunistų par
tijos iniciatyva. Tai turėjo bū
ti jau paskutinis koštuvas, per 
lm.rfūriokrieivija galėjo .įeiti į 
komunistų partiją. Kadangi 
toji organizacija yra f aklinai 
apsilegalizavusi,M taigi joje 
slaptai buvo sudaryta komu
nistą frakcija, kuri vadovavo 
visam organizacijos darbui. 
Tai yra ta pati organizacija, 
kur dabai* veikia tuo vardu re
alinėj gimnazijoj ią kuri sulau
kė neseniai Seimo užtarėją iš 
socialistą liaudininkų ir social
demokratą pusės. • Jie gynė, jog' 
tai “nekalti vaikai.” Iš tik- 
rų ją- ym--ir “ nekaitii^vaiku J7 
bet-didelė dauguma dar ir da
bar eina Maskvos keliu. Tais 
laikais tokią organižaciją bu
vo: Vilkavišky  j, Rokiškyj, 
Kaune, Šiauliuose ir kitur. Ir 
man teko pereiti' per visus tuos

munistųs. -Šie koštuvai tai bu
vo realinė gimnazija, aušrinin
kai, visuomeninkai ir pagaliau 
Lietuvos komunistinės jaunuo
menės sąjunga, šioji paskuti
nė būvo komunizmo namą prie
angis.. *

r ‘ Visas tas darbas, pažiūrėjus 
svajotojo akimis, buvo labai 
gražus. Gražios Idėjos, bro
liškumas' meilė, lygybė, ma
ne ^visiškai apsvaigino. Įsį: 
yriau į pat šios paskutinės or
ganizacijos gelmių. Sąv6 ga- 
bumais pralenkiau savo bend
rus ir. tapau vienu, iš vadovau
jančią asmenų tam darbui, vi
soj Lietuvoj. Buvau išrinktas 
į‘ Lietuvos komuništinė's • -jau- 

i nuomonės sąjungos Centro Ko
mitetą. Ligi šios vietos viskas 
ėjo gerai. Nemačiau jokią suk
tybių; ■ ar blogenybiiį komunis
tą tarpe, nes visa tai nuo jau-; 
nu n^rių labai slepiama, nes ki
taip’ jų ir ne vieno doresnio ne
būtą-

Štai ‘kuo aš tada įsitikiąau, 
ko • nesitikėjau, skaitydamas 
tuolaikinius laikraščius. .. Lie- f t t
tuvos komunistą judėjimas yra 
diriguojamas iš Maskvos., Y- 
ra tai neidėjine socialistinė 
partija, bet yra svetimos vals
tybės oig,anizactja, kurios tiks
las yra prijungti Lietuvą prie 
Rusijos. Taigi iš šio trumpo 
įsitikinimo, supratau, kaip iš
siaiškinus sau kitas blogenybes. 
Juk dar truputį prieš ntayį- 
stojimą darban, daugelis gau
dą vo algas, kurios buvo daug 
didesnės ttž tas., kurias gauda
vo; tuo metu aukštesnieji valdi- 
įlinkai.’' Supratau; jog tie žmo
nes išbntinai už piąigus dilba. 
Dar ir įmiuovdarbavimosi lai
kais daugelis buvo gerai apmo
kai ui. pinigais už kiekvieną pa
darytą darbelį partijai. Atsi
menu gerai, kaip man pašildė: 
algą Cejitro Komisitato. sekre
torius ‘.‘Borisas ’ ’’ (slapy vanįč). 
Klausiu Įdek galės duoti, Sa
ko 1200 auksinų' .mėnesiui. 
Tais laikais tokia suma mėne
siui buvo dideli pinigai. • Bet 
pakibiaurėjęs tuo pusiulimu — 
atsisakiau nuo pinigą* - Maža, 
to. Vogimas partijos pinigų iš
siplėtojo visoj plotmėj. Kas 
negalėjo, tas nevogė..

Paty* žmonės doros atžvil
giu buvo kibiausiai, nupiiolę. 
Nekalbu, - ap‘uą tuos,, kurie bu
vo gražiomis sVujonūnus savi-. 
Imti. . Kalbą apie .vadus. Tai 
kitaip' vadinami Maskvos iigeiu

»
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Visti lai iitane laimi suerzino.
»> ' • '• 
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r pardavinėjant 
kielilcus, o valdžios žmones, ga
benant į užsienius.' Tik per tą 
vieną naktelę jau per kiek ran
kų* spėjo pereiti dalis bnange- 
nybių. O per kiek runkelių pe
rėjo dar likusios brangenybės I 
O kiek dar ..neatidengtą tokių 
darbelių!

Niekur pasaulyje nėra tiek 
pavargėlių, kjek komtmistų 
rojuj; Kur eisi, visur ten pa
matysi kelias ’ dešimtis ranką 
atkištų, išmaldų prašančių. Bet 
tai iie Lietuvos pavargėlių ti
pai, kurie eidami po kelionės 
iš kaimą namo ataneša maišų 
duonos. Tai žmonės kurie, 
jeigu negauna šmotuko duonos, 
ant rytojaus jau ramiai ilsisi 
sustingę kamputyje.

Bet ne ‘kokio įspūdžio gauni, 
kada girdi vienur muziką, iii?.- 

sius valgiiis? o tuo tarpu, greti
moj gatvėj dar neišsipagiriojęs 
agitatorius komunistas, skęs-' 
čiodainas rankomis, pasakoja 
išalkusiai 
truputi tik^^Ltelėkit ir bus ro

dinamą ją “podpoliiyje rabot- 
niki’Mai visur vyrauja^' di- 
džiausia netvarka* > žinoma, į- 
vairūs spekuliantai ir kiti tik 
kraunasi turtus užsieniuose, o 
“šiauČius” jokiu būdu negali 
suprasti, kodėl gydytojas po o* 
peracijai •nevartoja kanapinių 
siūlą ir ylos ligoniui susiūti. 
Na žinoma tada, visas darbas 
turi irti, kada teisininkai ba
tus, siuva, o “šiaučius’.’ prade
da \‘kriaučiauti.” Plėšimai, 
žmogžudystės pasiekė’ negirdė
to laipsnio. Maskvoj, kur yra 
patsai rojaus centras) 1922 m. 
pavasarį nebuvo galima vaka
re eiti’tamsesne: gatve, jeigu 
nenorėjai savo rūbą paaukoti 
vagims ir pareiti vienmarškinis 
namo; Smolenske, vidurdienį, 
miesto centre eina didžiausios 
žmogžudystės. Milicija mažai 
teturi reikšmės,. jos pareigas 
dažniausiai eina .reguliarė ka
riuomenė.' Vietose, kur yra 
dirbtuvės, eina masiniai dirb- 
tuvią sandėlią padegimai* Mat, 
jie esti išvagiami pačią komisą- 

būtą galima padaryti patikri
nimo. ' < . • •

• ■» I

Šiaip pramone numirusi. Pir
ma viskas iširę, d antru nebėr 
jėgą neiširusieniš • fabrikams 
paleisti. . Viskas reikalai!ja di
džiausio remonto. • ’ Girdėjau 
ne vieną tfumpaprdtį kalbant, 
kad štai žiūrėk rusai jau veža 
į užsienius savo produktus; k. 
;ay gazą, kaliošiūs, duoną'dr K 
L, sako, matyt,' pas juos pil
nai užtenka šią'reikmenų1. Bet 
reikia ižnoti tą,J kad ‘ ‘rdjuj ’ ’ 
žmonės džiaugiasi’, kad gali už
tenkamai pavalgyti duonos, o 
ne svajoja apie kąlritą. * Rusą 
amonių- pirkėją" jėgds tokios

- 4 i* y

mažos, jog rii^aųprįv’ęisti vež
ti savo produktas į užsienius/ 
nes kitaip nebūtą kur parduoti. 
Rusijoj cukraus t niekas nevar
toja, tatai stoja sacharinas ir 
t. t. •

Mokslas bloginusioje padėty-’ 
je. Jeigu nenidki: politinės e- 
konomijos, o svarbiausiai ko
munizme programos, tai netin
ki mokslui, nors ir savo daly
ke turėtum ir labai gerą gabu
mą. y Sako, iŠ tokio žmogaus- 
maža bus naudos1 sovietams, neš 
nemoka politikuoti(koniišarau- 
ti). ’ Bet ir pate mokslas blo
gai partinis ir nelabai nori pri
pažinti f‘buržuazinio^’ Šaboč- 
iitikovo ar Kisėliovo.” Be to, 
patys moksleiviM'* pastatyti į 
nepakenčiaiUas Sąlygas. 1922 
m. Sverdlovo universitete • bu
vo padarytas studentą sveika
tos patikriniiiiaš. ‘ Pasirėdė, 
jog iš visų sveikai priimtą stu
dentą, per metus 60 nuoš. ap
sirgo tuberknliožūf (džiova). * 

Vist jau girdėjo ir turbūt jau 
pamiršo apie badą ištikusį Ru
sija. Bet kas matė nors iš’to
lo tas baisenybes, tas dar il
gai neužmirš. O be to, Sovie
tą valdžia užuot krimtai itžsi- 
ėmusi badaujančią gdlbėjimu, 
vien stengėsi -užsiūnluose rink
ti aukas, ne atiką dūliai, bet 
.kad gautą daugiau įtakos mi* 
iriose. PūMoj Rusijoj pasinau-: 
dpdanri tuo;- kąri teikia gelbėti 
badMijąntįeji, komisarai auta-' 
fe išimti is cerkvių, bažnyčią 
Msas brangenybės.- Daugelyje., 
vietų, žmonės priešinosi komb 
sarams, suprasdami ją sieki
mus. Bet nuogus krūtinės prieš 
durtuvus nieko nepadare.Bran- 
geuybūs buvo išimtos, ir komi
sarui ‘ mušdamiesi į krūtines 
prižadėjo, jog brangenybes bū
sią mainomos į duoną. Bet dau- ’ • * Ijmuk r4V. AA4UI V'?
gelyje vietą ant rytojaus po diįomufc,' kurie pamokino kaip 
brangybių išėmimo '•pagavą uugiiril kprnn^ *
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Todėl laikas dovanomis pradėti lūpintis. Tąiąstą gerai 
nai, įad Tamstos brangieji giminės ir gentys Lietuvoįe laukta im 
Tamstos ne vien tik jausmingąpasveikinimą dailiomis atviru^;.., 
temis,; b«t ir pinigines, paramos. Laūktumei įr Tamsta, ‘ jei bū-;, J. 
tumei tokioj vargingoj padėty kaip jie.

Geriausią Kalėdą dovaną'suteiksi jei pasiusi litą pluoštą.
Šiąsk šiandien, kad gautą prieš; Kalėdas. Siąsk pigiausiu ‘litą,,, 
kursu, O piginusį litą kursą gausi tik Lietuvių Prekybos B-veje, 

štai mūsą kursas f
Litai Doleriais:

25 Litai ..
50 Litą

100 ”
: 150

200 . ”
300

~ 400
. 500
1000

: 2000“rt *

t

žuazinP^P /svoločiai.” Jie vis
ko t^/#o mums nenori duoti. 
Saka,.§ad mūšų tėvai uždirbo, 
6 mes ir nedirbdami turime bal
tą duoną valgyti.’ ’ O ne pasa
ko miniai, kad jam ir dabar 
rojus, Šita visa padare many* 
jo atsakomo įspūdžio. Supra
tau, jog' ne tik jie žmones, bet 
ir ta pati idėja yra bloga;. Tik 
ji gražiomis spalvomis-yra nu
rodyta. galutinai supratau į 
koidą gražią kompaniją buvau 
papuolęs. Reikia rausti iš gė
dos,1 kada tai visa atsimini, ta
me, judošiškame darbe padė
jau Maskvos agentams, O ka
da suprantu, kad yra didelis 
prasikaltimas prieš šayo tau
tą, tai sveikas protas man sa
ko, kad nebeužtenka gailėtis, 
bet reikia'prMoMmąi atsilygin
ti ūži padarytas votis ant tėvy
nes kūno ir dar atsiumkelk tė
vynei, kad ji man dovanotą ir 
nūįmt'ų išgamos vardą. Drau
ge kreipiuosi į tuos savo buvu
sius draugus,, kurie gal piano 
ar kito įtaka įklimpo tan dar
ban, bet nematę to “rojaus” 
linksmybių vis dar suklaidžlo- 
ti, kad grįžtą po savo tėvynės 
vėliava ir ją neštą per visus 
tuos sunkumus, kurie yra ne 
vieno darbas, nes raudonieji‘ir 
baltieji' imperialistai dar ir 
šiandien tebegalanda durtu
vus. ’ . ' '

t

Vytautas Aleksa.
Mariampolė, '.’
1923 m. 16. III. ■’■

J 'J . . (“Lietuva”)

DĖKA VONĖS DIENA
THANKSGIVING /

z ' ___ _  . ■.
Pirma Dekavonės Diena A- 

marike ; buvo minėta Ply- 
moutli’o kolionijoj 1621 m. Km 
leivai atkeliavo per jūres įsteig
ti naują gyvenimo- svetimoj že
mėj dėl tikejimiškų pėršekioji- 
ttiąsavo salyje. Jie iŠ laivo 
liporant taip vadinamos Ply- 
moutli Rock. Iš vKo keleivių 
buvo 102, kuomet laivas “Ma>% 
flower” aprištojo prie Gapė 
God, ir kelione buvo dešimts 
svk iĮįžsno ūž Šiandieninę &•’ 

honę. - '. "' :
Moterys ir vaikai pasitiko 

aut laivo iki vyrai pabūdavo,jo 
viena didelį, namo; Beveik pu* 
sp kolonistu išmirė per pirmu 
žiemą, bet su pavasariu visi 
kiti pradėjo darbščiai apdirbi* 
kūli žemę. ŠusąlraūįįiVo Mm*

< 1 4

' 5 
M *

Doleriai Litais:
• ■ ... >'■»).

Už $ 5.00.......'47 litai 
” 10.00,..'....95 '

,15.00;..... 144 ’ 
20.00.,192'' 

25.p0.,.. . 240 . ■».
30.00... .288 t’7.
>0.00...... .480 ' .
44)0,00.,.. .970 . o . 

išmoka tiek .
f

■■f»

* •

r ' ’*
’ Al •

...$ 2.75. 

... 5.25

... 10.50 
, 15.60 
.. 20-.80 
r 31.20 
.-L 41.60 
. 52.00 
. 103.00 
1 204.00 

primoju 
litą kiek yrą pažymėta.

PO'KALĖDU SEKA PAVASARIS
Blukiausias ir patogiausias laikąs kelionei Lietuvon. Ypa-i 

tingai ateinantį pąVasrį daug..Lietuvių keliaus savo Tėvynės-ap^..>, 
lankyti, pas gimines pasisvečiuoti. Tam tikslui Rietuvių Bre-(l, 
kybo^f Bendrovė rengia SPECIĄtjg jDKSKURSlJĄ GEOTŽIG^ 

31 DIENĄ. , Vieia užimta ant vieno iš patogiausią laivą. .Ant x w 
‘to laivo nėra nei jiiimob^peį M’Cėįos^kleso's, b,et vien tik antrą. 
Todėl visi keleiviai galės naudotis visais laivo patogumais. Lk>^t». 
tuviai būs vežami į Klaipėdą kur bus,patikai, ąu iliuzijai ir luto.- 
mis iškilmėm^ - ' - . • ;... ;i: -

Ląivakortės parduodamos,į.,ąbi pusi (round trip), 'Kąri© 
tik manote pavasarį .vykti Lietuvon, būtinai.rengkitės keliauti 
su Šia liepaprašta ekskursija. Platesnes informacijos suteikia^ 
mos laiškais. Kreipkitės .tuęj. į k , .

LIETUVIŲ PREKYBOJ BENDROVĖ
414 West Ėroadway, -i.n.i/i Boston 27, Mass.-*

' -4 • 1 i ' •
tk***************7»***<M.**«*^«a************«

Su antra žiema, ir ją pir
mais' metais svetimoj šalyje, 
jau -pasihudavojo namus ir ap
vaikščiojo pirmą pjūtį. Edward 
jVinsIov,. vienas iš kolonistų, 
paraše draugui Anglijoj se
kančiai: “Pjūtis užsibaigė, ir 
mūsą gubernatorius išsiuntė 
keturis vyrąs, paukščiaąti, i- 
dant galętume, pasidžiaugti 
darbą užbaigę. * Jie keturi, tiek 
pašovė paukščių,' jog visai sa
vaitei pakako. Tarp kitą pa- 
sibo-vinimą, bįskį pūšaudeme. 
Daugelis indijoną mus aplanke,, . _ . .
. , ?• . .1. A . .leido atsisaukmm pasklrdamus
ir tarp re atėjo jij ąidaąms. kriver„a UmfaKia
koraline Masmtsfrif su amėde- • kenergą napKiicm
... , y. i ■ menesio kaLpo tautišką Dei

vynias dešimts vyrui, ir mes x
visi per tris dienas linltsminO’ 
mūs ir šventėme.” ___ ____ _
kuriuos , jis minėjo buvo lauki
niai kalakutui.

. 1861 m. Dėkavonė laikyta 
Bostone kuomet laivas atvyko 
su ilgai laukiančiu maistu; ir 
sekančiais metais , Massaeltu- 
setts, valstijos gubernatorius 
paskyrė padėkos dieną ir prašė 
Plynioutli’o kolonijos viršinin
ko prisidėti prie šventimo^ Bo
tam laiką nuo laiko,, vietiniai 
apvaikščiojiinai laikyti, bet tik* - -
laike- revoliucijines kayčs, x pa- '.kas^ Jųji 
baigoje sekančia Šimtmečio, ' Albumą. \ Skubinkitės išsi- - 
Kongresas paskyrė visuotiną rašyti. Kaina 50c.
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Dekavonės Dieną. 1789 m.’'Jur/''' 
gis IVasliingtonas, pirmas Sūry ’ 
Valstiją prezidentas^' išleido1’” 
pirmą: Dekavonės atsišaukimą," 
paskirdamas dieną,- bet vlstiek" * 
tik šiaurinės, valstijos apvaik
ščiojo dieną. .

’ ‘ * * « - »l

Pietuose diena beveik buvo 
nežinoma iki. 1855 m., kuomet 
Virginijos /gubernatorius pa- ..j 
siuntė pranešimą, .valstijos ie- 
gišl iatiirai .prašydamas p.tsky- , 
rimą dienos. ■ • >

u , »*♦»«4- 
1861-m. Prėz. Lineolnąs iš- ,M.

* I
*• .J y*_ _

Dėka*; ;■ 
vonės Dieną, ir iki šiam laikui11 5 lUlLkMllLALU- •• , ’ , , ,

■ patlkš6ittnPtfa“ta “tpW- .<
zideite išleidžia atsišaukimą.;; 
:, \ : ' • Ui."V

KLAIPĖDOS ALBUMAS.
« " * ‘ .

Iridomiausiaąx'įr ’stąrMaK ,, 
sias lietuviams šių dienų įvy- , 
kis yra Klaipėdos Krašto su- >; 
sij tingimas su Lietuva. Į)a*-X 
bar visi :nbrW pamatytį^ 
kaip išrodoi *
tas. Kaip sykis * ‘Darbiniu^*

% • - *

L MOTBRHri<m MjEŪGlNŪMS f

J Gal Jų*. Itlrtt GeUotm ptiuKva l O idl rhuk*! > .*>v 

g At kflSUniftliU Rtali, «r .Viksifrf. mtvuį; ar Vb*-
F tat lioiulŲin! UftV’K Mjtitvlnt’. lalKitų, itttts',
■. pMsK&itetf futeiMnii J') Kilnot y

nUik'< taU-.pl J».«.‘tik j»‘»'si n.in,Wt\
Itk VlI nMlttrtfis itt Itjs Mato, plauku* tfat hU-lMt i t U'i. ar m?

•89Kt«»i ar gal Jau w tranuxn w «ii4n'c. Om-k w
■■■ mLW'*. W W*U tat-nw< P’S.«■'/•'

inutiiJAtUJ .. . r* •
wV< .• „Nrtlkfltit inn<U Nus’nlirkit 83i'. ImiV.i tę i,..;** ivb-

- Jįff MakrinMte, JtH mirtinu l*cteSu pMsimmi tavi* .'t.tw laiilriMMtn .nUkiį twil‘<(s Jįykf W Ūda i'ut* 'tumlĄ.j taitnm
Vf ’garnįWcke*». :
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clevelaNd, ohio.
Gerb. Čižauskų susipažinimo 

koncertas.— f
Lapkričio m. 4-tą dieną šv, Jur

gio par apijos svetainėj buvo gerb. 
Marijonos ir Jono Čižauskų - pui
kus koncertas susipažinimui^ su 
clevelandieciais. Nors nekokia bu
vo vakaras — lietingas, -bet žmo
nių svetainėj susirinko nemažai, 
visi tai žingeidavo išgirsti gėrb. Či- 
4cąitskvL—Konc-crto .programas; su-. 
aidėjo net iš trijų.dalių.' Gėrb. Jo
nas čižauskas — baritonas puikiai 
dainavo lietuviškas liūdnas ir link
smas dainas,. kur neį kelios buvo 
gal muziko čižausko kompozicijos? NĮ'P^aslmkus nė 1° ptib-
Tarp nekuriu sudaimiota “Visur 
Tyla,” (gruodis) koki tos- daine- 

kiai sudainuota, kaip puikiai
Toreadbr” iŠ operos “Carnien” 

gerb. čižauskas jausmingai sudai
navo. Gerb. p-ni Mat. čižauskic- 
nė savo (coloraturo soprano) bal
su užžavėjo publiką. Puikiai su
dainavo ypač “Aria,’-’ iš operos 
“III Borbierre.” puetą “Nc- 
segk sau rožės” (Naujalio) gerb. 
.Čižauskai jjaaukąvo gerb. kun. Vil
kui airiu ijr Vaičikauskut Dainos 
žodžiai yrą parašyti garsaus po
eto Maironio. Programoj taip
gi dalyvavo N. Neverauskaš, kuris 
grieže smuiką ’. Gerb. kun. Vilku- 
taitis kalbėjo apie muziką. Mūsų 
muzikas čižauskas taip-gi pratarė 
keletą žodžių, išreikšdamas savo 
norą, kas-link . padidinimo koro, 
kad visi prigulėtų—pamylėtų mu
ziką ir dainą. s,-

Clevelandiečiai turi džiaugties 
susilaukę tokių nepaprasti} muzi
kų ir dainininkų savo tarpe.

Liepūnėiė

.F*

WEST LYNN, MASS.

DARBININKAS 
, .į'iįiįyafCTĮtCT f.

‘ t

' k ”■

kyli, nes'gabiausi artistai-mege- 
jai bus iš So, Bostono L. D. K. Są
jungos 1-os kuopos.

Reporteris.’
♦

NEWARK, N. J.

Triukšmas prakalbose.
.......... *

-Budistai buvo surengę prakal
bas lajkrjčio 6 š. m. Lietuvių sve
tainėj. Skelbė, kad aiškįsžmo
nėms kaip galima su numirusiais 
susikalbėti. _ Pirm, perstatė kai- 
bėtoją-muzikantą kaipo studijuo
jantį šv. Raštų; Kalbėtojas pradė
jo katalikų tikėjimą kraipyti ir 
prirodiuėti apie dūšios nebuvimų.

Lapkričio 10 d- vietinė Šv. Juo
zapo d r-ja turėjo surengusi “lie
tuviškus šokius,” kur kožnas na
rys turėjo būti, nes buvo visiems 
nariams priverstinas tikietas, taip
gi ir iš* paašilnių buvo daug, tas 
parodo kad liks ir gražaus pelno. 
Kaip tik kokia nors praiųoga yra 

srengiania šv. Juozapo dr-jos, tai 
mūsų raudoni apuokai visas pas
tangas deda kad užkenkus draugi- 

. jai. Taip-gi ir šį kartą nepaliovė 
savo nešvarios politikos. Vieni 
stovėdami ant gatvės atkalbinėjo 
žmones kad neitų ant šokių,’ kiti 
suėję ant salės triukšmą kėlė. Štai 
vienas raudonas kaip vėžys iškep
tas. Taip vargšas prisiragaves 
“samagonkos,” kad vos tik ant 
koją stovėjo, priėjo prie ex-raš- 
tininko prikibo ir norėjo sumušti 

•visai bereikalu Ir įsidrąsinęs ge
rai, griebė už krūtų ir norėjo par- 
mušti. Tuo tarpu Dėdės šamo 
tarnas griebė uš kalnieviaus ir iš- 

• mete laukan. Tai matote kokia y- 
ra apšvieta raudonų apuokų, vie- 

‘ toii gerų knygų ir laikraščių, jie 
švleeiasrsu satnagonka iv joje ma
rinavo ja savo protą. Nežiūrint į 
tą agitaciją, žmonės sčaitingiu su
sirinko.. darbe jums sūnui ir duk
relės, kad purėm <\t gerą ir4iaudin- 

' gą darbą. Taip-gi kaip vietiniai 
taip ir iš apielinkės 'nepamirškit 
atsilankyt lapkr. .25 d. lietuvių sa- 
len, 25 Danden St. Bus statoma* 
trijų veiksmų komedija “Ubagų 
(ludrumaš.” Malonėkite atsilan-

likojc kilo triukšmas. Klebonas, 
1.*mi. Ign, Kelmelis matydamas kad 

stemiaus ir biblistą išvijo is« sve
tainės.sti lazda. Biblistas dūmė 
neatsižvelgdamas.^’ Nekurio žmo 
Bes negali įsivaizdinti, kad tiems 
biblhtams kainuoja svetaines ir 
apgarsinimai, o vienok, įžanga vel
tui ir kolektus nedaro. Čia reikia 
suprasti, kad jie yra kokių maso
nų gerai apmokami, kad* šmeižtų 
ir vaiky tų katalikų tikėjimą. ‘

'Teatras;- __ i

Nesvarkiečiai pamatys tą? ko iki 
šiol nematė. LDKS. 14 kp. lapki’s 
18 ck š. m. šv., Jurgio, dr-os svetai
nėje, 180 New York .Avo, persta
tys istorišką teatrą 5-se aktuose 
dramą-tragediją po vardu “Veid
mainystė ii' Meile.” Tas veikalas 
yra parašytas’ garsaus. Vokietijos 
rašytojo, šilierio, .kuriame persto
to karališkus veidmainingus pasi
elgimus ir tikrąją meilę ir žmog
žudystę. Galite įsivaizdinti kad 
veikalas nepaprastas, nes drapa
nos? kainuoja $100.00. Tai-gi ne
praleiskite progos. Retai pasitai
ko t Akį veikalą pastatyti.

Įžanga pigi. Pradžia 7:00 vai. 
vale. » ,

J. s.

f'

Subata, Lapkričio 17 dieną, 1988
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atsiųsti po dovanėlę, dabar vaikai 
laukia žadėtos dovanos A .

.Pagyre Oną Bugailaitę vaikų 
mokytoją,' kad ji taip gražiai ir 
tvarkoje moka vesti tokią didėlę 
draugiją.

Gėrėjosi ir švetimtaiičiai kuni
gai, matydami tiek daug unifor
mose mergaičių, . .
’ Prancūzų klebonai ragina mane 
statyti lietuvišką mokyklą, kad 
tiek daug gražių vaikelių nežūtų, „

Šv. Kazimiero par. choras J, Ta- 
mulevičiąus vedamas ši sykį labai 
gražiai giedojo.

Vyskupas ir kunigai/ viši gerė- 
josi labai gražiai išpuošta bažny
čią ir bažnytiniais daiktais, kurie 
tikrai buvo pritaikinti mūsų gotiš
ko stiliaus bažnyčiai. Net vienas, 
prancūzų klebonas išdrįso prie vi
sų pasakyti, kad dabar. lietuvių 
bažnyčia bus gražiausia visame, 

prisiminęs pasakė, kad gražiausia 
bažnyčia mano vyskupijoje, tai šv, 
Kazimiero lietuvių bažnyčia. '

Visas pamaldas atlaikė pats vys
kupas, laike savo paiiiokslo labai 
išgyrė lietuvius, jų darbštumą, die
votumą ir sutikimą su savo klebo
nu. Pamatęs gražiai pasirėdžiu
sių apie 300 šv. Kazimiero dr-jos 
narių vienoje pusėje, o kitoje pu- 
sėje"apie 200 jų sūnų ir dukterų, 
f, y. Mai'ijos Vaikelių dr-ją,‘taip
gi savo uniformose, toks reginys 
tėvų ir vaikų, jų gražiose unifor
mose atkreipė domę visų, tad u 
vyskupas tą,pastebėjęs išgyrė, te 
vus ir jų vaikus. , ' ..

Kun. A. Petraitis iš. Athol’io, 
Mašs^ gražiai pasakė pamokslą a- 
pie vienybę ir sutikintą patapijonų 
ir nuveiktus didelius dafbus, kurių 
susirinko pažiūrėti galybės žmo
nių. Atsilankė ir kuli. L/Kava
liauskas iš. Woreester, Mass. Kvie
čiau 15 lietuvių kunigų, atvažiavo 
tik 2. Nashuą’os miesto visus ir-. 
gi kunigus- pakviečiau atsilanky
ti, ątilankė 14. Tai-gi kaip žmo
nių .taip ir kunigų atvyko- daug. 
Šią bažnyčią nelankė dar, tiek 
daug kunigų ir žmonių, kaip laikė’ 
šių iškilmių.

Tai-gi dėkavoju visiems kuni
gams. ir žmonėms už skaitlingą da
lyvavimą ir gausias aukas, kurias 
sudėjot e, būtent •— $310,00.

Lai gyvuoja tarpe visų lietuvių 
meilė ir sutikimas,, tvirti .lietuviai 
ir tikri katalikai!

Kun. P. Daniūnas.

. Tautoj?, kurios maitinasi 
daugiausia žuvimi, kaip va eš- 

kiinoSaiAiiri įnažhs akin. (ii
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tautos, kurioj flaug mėsos var
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sŠųhatoj kaip visada ]ms vy 
šiiį šoidaL parapi jinėj čąlej ant 

Jaiiniinas turi atst- 
ipĮinti, kad ^adventai nctdlį it 
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.1 Viįi tęa.tsfniena, kad nedėliosi 
Vakare, laplu-,18 ui. >į Cam- 
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’ So. Žbstono Motera : 
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.v, ^^ ADVOKATAS -,.. .
414 Broadway, So. Boston. 

Aftlroį.Zttfiot—Viriu/ .|k. f. B,v9i 

1 ’v ^ ‘GTVENIMO VIEO.’A: -
27j| row»r4rA.V*U masA
■ ^L^nNe^tQą l4e3pW.,
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? Telef. ^ŲnlyęrsUKjlūėl—pfjso

• Pagrauus atlieku gerą! ’r pisrlaL
• ialna vienoda visur. Užlaikau nu-

• iouiobllius. ' Vieta atdara dieną
ir naktį.

" , W' C VMilD&E- STREM' 
; ?-, r. ffambridgę, Maga. ;

11 Meti Boith Boitair^K

0R. H. S .STONE I
W9a W. BRQADWAY 1 

VALANDOS : Nuo 9 r. 11d 7 V, Į
4 —..

; ' Tel. So. Boston 4000'-.j
DU. 1 C. LANDŽIUS 
LIMUVI8 GYbijfoJAB TA $ 

. k chirurgas.
5WBB0ADWAY, ^ 

‘ EOŪTHBOSTOK.MAta 
(KMutpas G St ir Broadvayj * “ 

VALANDOS: 9-11. 2^4 7—8

.. ■ h ^1 1 -v
DID. LIET. KUJL KĖtSTUllG 
DE-JOSVALDYBOB ADRESAI 

BošTcGį luss. :• r; ?
PIRMININKAS — VlnčflsZaiecka^;.

Sl -Mercer St,. So.^ Boston. 
VĮCE-PIRM._—Antanai pąatell^

146 Bowen St, So. Boatasų^Mim 
PROT.,, Antaw

PIN?.RAŠT,?— Jnožąpaa
906 E. B'way, So. Boąton,.Masg, 

KASIKRIUB — Andriu* ŽalleckM, .
807 š: 9-tb St, So. Boston, M«M^ 

MARŠALKA — Aleksandra'Jalmokaa,
115 Granite St/So. Boston, MtM,

D. L. K." Kelstuflo dr-jaTaiko ■įta* 
atnioa BU8irinklmin ka| pinai 
dlen| klėVleno tagneslo po. Na. (M 
Wnshington St., Boston £$&.< BsB* M 
pietų. Ateidami drauge Ir naują na
rių m savią) atol veskite ptls «n«ą 
joa^lrMrtt. . ‘j. K '. : ’ ’

' ? , - - - . ■—-r ';■■ v'........-i

W. afclfo Ifc &■
DRAUGVSTSS VALDYBOS

’’11 ’ ĄTfrEffAT,

PIRMININKAS — K t PėtnūsSnfc 
" 250 Gold Št, So. Boston, Masa.
V1UE-PIRM. — Kazys Ambrasas, ■- 
i W B. 7-th St, Soi BOSfoiVMtt*

PROT. RAST. — Juliui Savickas, 
.J 111 Bo^eh St,’Sd.
FIN. RA8TININKAS — J, Svagttyifc 

1TIW. 5-tD St, SO. Boston,, MaaA 
KASIERIUS A< NaudUunaiK- .*

885 E. Broadway^ S. Boston, MuA 
MARŠALKA — X Zaikia, . t

7 Winflėld Št, So. Boston, MaM. 
Draugija laiko iraairlnkimmi kas trsčjf 
nsMMtenj ktekvieno mtaealĄ 2-r< vilt 
po pistą Iv. Petro parapijos 4tit 
B SovsbOl SU Boath Burtos. Mm*

4T. ELZBIETOS DRAURUOE 
HABTEOED.CONMECTICroT 

VALDYBOS An>lMtAT

BIzb. Mielnlklene, plrmlninkA *
44 Cedar St, Hartford, Oosdt

O. Lablckianl, vice-plrmlnlnki,
90 Shsldon Street, Hartford,

P. LabtcklenS, lldlnlnkfi,
44 Madlson St, Hartford, OoM, 

Marijona KatkauikaltB, fln. rsMlntoM
16 Atlante St, HarttonL OM 

R. Pu’ndilanS, prot raiuninkt,
19 Vaicott St., Hartitord? CoM, 

šios drauguos susirinkimai bau kad 
antra nedeidlenj Htkvlana m*mMk 
bafcytinajs saHOs,

•v. KAMUinao A t btffli
«ODTH B08T0M, KASa 
VALDYBOS AKTBAtU.

814a 8-th .St Tai, S0. B. 88SO <Ė« 
VIOB-PIRM. — LJarala, ; .

PROT. RAŠT. — A. Janufocds,
.1426 OolumblaRd., S-Bostoe, MM* 

FIN. RAŠT. — K. KIUdA 
' ' -438’ K 8U '

»V. yono Et BL. PjUaiPlMt

i.a’HL, So. Boston OjOO—W.
tįTVVY& DANTISTAS I 

i i. L. K A PŪ ČIUS 1 
>251 Broadway, Sol Boston H 
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J isėvedomis .nuo 9 iki 12 vai. dieną O 
I^UbatomiS nuo 9.Iki 6 vak. Nedl ji 
mo^ls uuo 9 iki 12 '.(pagal sutartį; U
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J. L. PaŽakarais, O, D. !
A - • (

447 Broadway, So. Boston, Mass.’
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Pašventinimas atnaujintos švento
Kazimiero lietuvių bažnyčios*/

Lapkr. 11 d. mūsų bažnyčioje į- 
vyko dvejos iškilmės^ k. t..: pa
šventinimas bažnyčios ir apie 2Q0 
priėmė sutvirtinimo sakramentą.

Žmonių į šias iškilmes tiek daug 
prisirinko, kad mūsų nors ir ne
mažoj bažnyčioj netilpo, gatvėje ir 
parapijos dideliame kieme" buvo 
pilna'žmonių. *
1. Kviečiau dalyvauti iškilmėse vi
sas lietuvių draugijas. Dalyvavo 
tik šv. Kaizmiero dr-ja, Lietuvių 
Piliečių Kliubas. ir Marijos Vaike
lių Dr-ja. Kitų nariai ne drau
gi jos rūbais dalyvavo tose apeigo-. 
se. . . .

šv. Kazimiero draugija labai 
gražiai pasirėdžiusį orkestrai grie
žk-nt per miestą atėjo prie bažny
čios. neilgai palaukus, atvažiavo 
ir vyskupas, užgriežė orkestrą ir 
einant bažnyčion. Orkestrą gra
žini griežė.

Šv. Kazimiero dr-ja lupini, a+si- 
žvmisavo gražia uniforma, skai- 
tliumi apie 400 narių ir turtu, nes 
turi apie $12,000,00 ir visuose, pa- 
rodavimuošo miesto, gauna pirmą 

' dovaną, šį syki ji parodė jau ir 
savo kataikiškunią, dalyvaudama 
savo bažnyčios iškilmėse ir išklau
sė. du jtiit prašymu mano, t. y. 
$300.00 senai baž. dovana ir pirmi) Į 
dar sykį dalyvavo iškilmėse. 
/ - Liet* Piliečių. Kliuhas ir-gi ' sųti* 
ko dalyvauti ir paskyrė sulig išga- : 
lesmavo $10.00. •’ ’ ,

Marijos Vaikelių dr-jos nariai; 
(Čjo prie švč. Sakramento.. Tai tilt • 
,-po pamaldų klebonijoje pasveikt- 
'.no vyskitpą-ir padainavp porą dai
nelių." Vyskupas pasakė jiems pa- 

putaikr įmlrinuno ir. 
pažadėjo riniotn.s dr-jos uatiaris’ 
» - . . . • • > ■

v

Tęlephone Sotith Boston . 3520
Namą Telefonas Aspinvvali 0870

■ ADVOKATAS

A. 0.ŠALNA(SHALNA) 
lietuvis advokatas 

- Baigt* du Universitetu .-■
Cornell ūniversity - su A. B. 
G. Washington Univ. au LL.B.

“DARBININKO'’ NAME
866 W. Broadway, So. Boston. 

( HrttwM hitfcfe)
K

PARSIDUODA NAMAS
.10 ruimų ir storas ant kampo D Kt., 
3 nauji tol tetai Ir visos pulpos naujos Ir 
viskas imu jai sutaisyta., Ant greito 
pardavimo tiktai $2,300. Klauskit 66 
TUdor St„ So. Boston, Mass. (22)

fe
Ofiso TeU Smitu Boston 3972—R. 
lleskly Ū’el.: So. Boston 1912—IV.

S. BALSEVIČIUS 
Lietuviškus (Iraitomus, hnlsamtio to- 

Jas,. Ileal Ksilite ir 1‘ublie Notuvas,’ 
• 343 W. Broadway, 

South Boston, Mass.
: Resideiieljiv: -37 I> St’., So. Boston.

JUT

QR. A. J. GORMAN
, (GUMAUSKAS)

ANTĮ S'T A SD

A"

Tel. Brocfcton 5112— 
(Kumpas Broiul Street) 

705 Main St„ Montello, ifasa.

GEORGE H. SKUS
ADVOKATAS ’ 

811-812 Old South Buildlng
284 VPazhlngton Street 

’ } BOSTON, MĄSS. ■ 
VaiąuUw?J A< M. liti 6:80 P. M.’

10 WnrrtioT BDuorr, Kast Bobcok 
\ Tat EJ&zt Boaton 152-L 
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Įžanga laįai maža tik 25c. ir 15c., o vaikams lOcentų. ~~
i. PUSĖ PELNO PARAPIJAI

Iškalna i^Tiafp ačiC w •
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MOT. SĄJ. KUOPA.
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' $uo sausio t, i&SBi pelnyjbine %OQ@'.kobtu^ 
rių dėl Now‘Englaii(i CJoltė Bostone, j

■ Mes Šiandien pristatome ktito Bostone, dau- 
A jiiau lunp 40,000 namams. . U .
7 Mus šiuoinį laiUu apšildo^ė1 sil X^Ėngta$ 

Volte-100,000 namų Naujoj Anglijoj, .
LEISKITE IR JUMS PATARNAUTI? 

4; MAŽI-DIDESNI-DIDĘLI .

New Englahd Coke 
Iii DBVONKtĮIB* ST;, ' 
Mulu 8832 .

v i^EKCTt^jįjta. 
mdnm ute W■;

. -A‘ ' •

V

IBegzamlnuoju akis, priskiriu nki-! 
nlus, kreivas. ak>s atttleslnu Ir am- j 
blijoplškose (aklose) akyse sukrų- Į 
žiną Šviesą tinkamą laiku. , i
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