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Krikščionys darbininkai 
vienykitės! Spieskitės į vie
nintelę darbo žmonių orga- 
nizaci ją A meriko j e—Lietu
vių Darbininku. Sąjungą.

rrzigna v o.
Loiidan.—Žiniomis iš 

mo Italijos kabim-tas r< 
novo.

SMAUCiA VALDŽIA.

R y mus. — Itali.j 
ti] (;mt i siH-ijaiist u ) 
žarija smaugia 
cistai al-irado. 
XI! Įėjo llidf'b." 
judėjimas, 
dirbtuvių ir 
nų jų vril:-
faseistai ; 
veikt i. 
stiprėjo, 
t i į savo rankas valdž 
savaitės 1 
buvo fas; 
blivii sl’.d

os lascis 
organi- 

vaIdžia. Fas- 
kuomet pra ;
, v 1
j)osl<*\ ist mis• 

užgrit binėjimasį 
kitokie raudo-į 

'reikimai. Susidarė 
iries raude-mtosius 
I>abar jie taip su- 
jog pasiryžo paim

lų. Šios 
pradžioj Neapolyje 
ristu kotigi'esas ir 
■.•r\-t;'i< į 1; i J ž 1 > 1 j^ka s

I ---------------------------------

j parudavimas, bascistai — 
j vyrai ir moterys ėjo unifor
mose ir su ginklais. Marša- 
vo 35.(M)() l'ascistų. Vienam 
būriui vadovavo šešių meti] 
mergaite uniformoj, -ii pa
traukė i save daugiausia <{<»-
i i P ‘S.

f aseistų \ailas prof. Be
nito Mussolini pareiškė, kati 

į jei valdžia geruoju .jiems ne 
; paves valdymo krašto tai 

inklu paims. .J įsai turėjo 
Įkonft*renciją su militariais 
į vatinis-ir nutarė turėti jėgas 
1 gatavas Įirii* visako. Ftiscis- 
i tai darbininku pasekėjų turi 
SOO.lMM). Valdžia fascistams 
siūlė keletą ministerijų, bet 
jie ant to nesutiko. Tada mi- 
nisterių kabinetas rezigna
vo.

Visokios nelaimes.
N E TEK O Ii. 1 V K o s.

P.-oritii.ic.’. R. AVillis 
Ijeroy Lamher. 12 metų vai
kas bežaizdumas su dinami
to lazdeli* :i!*ti’ko kairiosios; 
rankos. .Mirtinai serga, 
namitf> lazdelę jis rado 
veje ir i:<*žmt>jo. kas do 
Ivl

DAKTARAS JrUA-
ŽINėĄĮ() ŽMOGŲ.

— I)r.
Stovės pasuko savo automo- 

Jbilių. kati neužgauti moterį 
Di-ILois Burnham. užvažiavo 
:at !ant jos vvro. Suvažinėtasis 
da-. mirtinai sužeistas.

Glattctsler,
Stev

Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Švento 

Juozapo Darbininkų 
Sąjungos.

Et5A------
UTARNINKAIS, 'KET V ERGAIS 

SUBATOMIS.
Metams 
Užrubežy metams ...................... .1

“Darbininkas”
366 Bboadway. Boston 27, Mass. 

Tel. South Bustou 620.

$4.50
$5.50

Anglijos darbininkų manifestas.
DARBO PARTIJOS

MANI BESTAS.
UŽGINS PAJUOKTI

PROHIBICIJĄ.
DAUG KANDIDATE

X E ŠOVĖ / POPUS.

iš M a s -1
Ramiojiosi< >s ,\ r i 

imtomis ir 22 rali i 
atsisakė šauti į I 
buvo pasmei k' 
pasipriešinimą 

k* u 11 įskav i- 
tmias ir rau- ! a;sisaktusieji i 

t a po na i

Be ,lin.—Žiniomi 
kvos vienas R-oul 
Iii i j<'S !■ 
donarmiemai 
popus, kurii* 
ti miriop už 
cerkvių turtų 
mui. Tas kapil 
dona rmi< eini ; 
'auti i popus, pat; 
smerkti miriop.

A PtrYVEN DI
NA ( ERKVĖSi-

-— Rusijos sosti 
ii>’'ii privažiavo <iaug .jaumio 
menės mokintis. Esi 35. 
(MM) studentų. Pritrūko bu 
tų jiems apgyvendinti. Tai 
valdžia stndeiilus pradėjo 
a į >gy\ ciid i liti corkvėsi*.

Ali! PUSI PRITARIA.

D P BILIJONU

Londou.— Anglijoj Į par
lamentą kandidatą partijos 
pastatė 1300.

i tiri
ra lai
i n i a i

Lando n. — Anglijos Dar
bo Partija paskelbė prieš 
rinkimus manifestą. Skel
bia jog Darbo Partija stoja 
už apdėjimą stambaus kapi
talo. pradedant nuo 5.000 
svarų sterlingų savininkų. 
Iš tų mokesčių eitų atlygini
mui karinių skolų. 'Poliau 
partija sto\ i už peržiūrėji
mą Versaliu taikos sutarties, 
už sušaukimą tarptautines 
konferenciją 
neprigulmybę. 
ja Indijai, 
kinimą
kontribucijų. Pareiškia Dar
bo Partija priešingumą re
voliucijai ir bolševizmui. Pa 
reiškia, kad jų programas e- 
sąs geriausiu barjeru prieš 
prievartą ir klasų karą.

Amerikos 
i kijuokiama 
Rankiotuose, 

mn kie- 
Su v.

Koiiservatis-
li pasiūti 425. darbininkai 

400. As<piitliiiiiai libe- 
300, Lloyd George'- 

liberalai 200.

Londjrft. — Anglijoj yra 
madoj pajuokti 
prohibiciją. 
vodevili uos(*,
prakalbos!* ypač jei I 
t!* raminsi amerikonas. 
Valstijų ambasadorius Ilai- 
ve v sako, kad 
šos!* vaišėse, 
buvęs, buvus 
prohibieija ir 
įsipriklinę. 
bus toji 
Amerike
šiepi i prohibiciją yra užgin
ta.

visuos!* vie
kui- tik jis 

pašiepiama 
tas jam labai

Todėl gal būt 
mada panaikinta, 

vodeviliuose pa-

M’.! PEŠTA V O
K AR ALIAUS BROLĮ.

. 11 ūon.—La i k raščiai skel
bia. kail ant salos Korfu ta
po suarešiuolae c.\-karaliaus 
Konstantino brolis princas 
Andrt*\v. .lis kaltinamas, 
kad prisidėjo prie karinių 
nepasisekimų M. Azijoj.

Į

- Vie
namie : tapo mirtinai apdegintas. 

*žimo du vaiku Besibovijant ja.m su kitais, 
niek-į vienas metė į jį klegantį deg- 

Su-ituką ir uždegė drabužius.
V(*ži i Vaikas baisiai amdegė.

. I

SUDEGĖ V AI K Ai.

no t f iro! c )■, Tt.:\

mis farna*ris paliko 
ant šiaudų vi 
ir nuėjo su samdytais 
-ūkanais i lauką dirbti, 
grįžęs rado Šiaudus ir 
mą sudegusius, kartu irvai-i 
kai be<a sudegi*. .

a

f

(’harlestou ne -Iames Scan- 
lan. 8 metu amžiaus vaikas

niekšu darbas.I

I nukirto gelezintoriio signalus
Į ir telegrafo vielžts. i’er tai 
i vos neatsitiko pelaimė ant 

. . , sl)i U<t j geležinkelio. Mibtariaj trau-
Ant jo buvo -vaikas, i.., . , .ik ai trekas pasileido i

i'ė

E P cliLu ry. Mass. — Didi* 
lis t rokas >11 malkomis sto
vėjo ant niiolaidži 
gat\'ės. 
Netikėtu 
pakalnę ir pagalios atsidū 
i krautuvę. Išmušė iluris. j 
\ aiitas. kurs buvo 6 metų 
.imžiaus, išliko lengvai su

Chnfon. Mass, — Niekšai 
mkirto geležinkelio signalus 
ir telegrafo vielas.

neatsitiko pelaimė

1

PR i TRt KO VANDENS.

kiniai!buvo sutrukdyti ir per 
tai vienas ekspresinis

: kinys dviem valandom
■ sol rukilyuis. l ’olici.ja
i piktadarių.

'PIVOR^Aš DĖL
AUGINTINIO.

I

trau- 
buvo 
ieško

už Egipto 
už autonomi- 

S-oja už panai 
uždėti] Vokietijai

VĖL DEIUSI.

Dublio. — Airių ropubli- 
konų. phrti.įa išnaujo prade 
jo taikos derybas su valdžia. 
Nuo sukilusių republikonų 
avtyko atstovas Liam Lyneli 
vysti taikos dervbas.

(71/.V. 15 APLANKĖ
PREZIDENTĄ.

ATGAL S $200.000.000.

Washtny1on. — Karo me
tu be reikalo tapo išleista 
$2<M).(M)().()(K) orlaiviu užsa
kymais. Tie užsakymai bu
vę padaryti nelegaliai ir jau 
armistici jai čia pat esant. 
Tai buvo didžiausias Ame-- 
rikoj karo laiku skandalas. 
Teisingumo I )e pa limentas 
šį dalyką tebetyrinėja ir yra 
sakoma, kad pinigai būsią 
atgauti. .

K ANCI.I EDIS
SAUGOJ AMAS.

B< )1 ynas. — Vokietijos 
kaiu-lieris V\’irtli dieną ir 
naktį visui' saugojamas. Su
sektas prieš jo gyvastį at
kreiptas suokalbis.

KONEERENCUON'.

SUSEKĖ VAGIUS.

Pa r y žiu s.—A n gi i j a, F tan
ia ir Italija jau kai pir su- 

sfišaukti taikos konfe- 
Ta kor

ija turi prasidėti lap-

(

Worc<shr. Mass. — Poji- 
eija susekė vagių šaika. ku 
ri iŠ tarminių vagonų buvo 
pavogusi gerybių už $l.5(NK 
Gėrybes rastos namuose ant 
Iloiighton gt.

WaMunyion. — (’hinijos 
atstovas Sao-Ke Alireil Sze 
aplanke prez. Hardinga ir 
sakė vykstąs namo vakari ju.

i 
ta r ė 
renciją su turkais, 
lereii
krič-io 13 dieną.

Konl’ereiiei.įoj turi daly- 
\ aut i:

Anglija. Francija. Itali
ja. Japonija, Turkija, Grai
kija. -Jugoslavija ir Umnu- 
ui.ja.

'Taikos kon Pereneijon ne
bus pakviesta Rusija. Pas
taroji bus pakviesta tik ki
ton kon f’ereiici jon. kuomet 
prisieis tartis apie Dardane- 
lii] sfovybą.

Kalbama, kad alijantų 
valstybės todėl bolševikų ne
nori turėti taikos konferen- 
<'i,jojt*. kad .j i t* būti] alijantų 
pripažįstami.

Taigi, kad m*duoti jiems 
pasidžiaugti laimėjimais, jie 
bus palikti ant šalies.

.Vmc Yovk. — Dantistas 
Emerson pareikalavi> divor- 
so nuo savo pačios nurody
damas. kad ji neprigulin
čiai myli 16 meti] augintinį 
sūnų. O pati savo keliu pa
reikalavo persiskyrimo, nu
rodydama. kad jos vyras jiri 
neištikimas, žiaurus ir ne
žmoniškai su ja elgensis.

Dalias. Ton'. -— Per dau
giau negu du menesiu nebu-Į 
vo lytaus. Pritrūko vau 
dei:-'. Parku superinten
dentas liepė gabenti vandeni 
iš maudimų ir laistyti gėles 
Ū' medžius.

SUMAŽĖJO DŽIOVA.

GIRTYBĖ. PADIDĖJO.Nashua, N. II. — Prieš 
tris metus nuo džiovos Nau
jojoj Anglijoj mirdavo 101 
žmogus ant 100.(X)0 žmonių. 
Dabar tas skaičius nukrito 
iki 66. Ne\v Hampshire val
stijoj 1918 m. nuo džiovos 
mirė 470. o pernai tik 294.

\Vaxlii nyhm. — Anglių 
pramones tyrinėjimo komi 

pirmininkas .Jolm 
Hammond raportavo 

Hardingui apie tai. 
anglių kasyklų kompa- 

jimjosir angliakasių unijos 
(mielai sutiko teikti reikalin-

Komisi- 
ja ištyrus pramonę rapor 
tuos valdžiai, o iš to valdžia 
bandys nustatyti tą pramo
nę taip, kad nebūtų strei
kų.

^STAMBIU. sijos
Waslo.lytou. - Per spa j G«l}s 

lio mėnesi paštas išleido 2. ii),(‘z* 
124.265.360 stampių. 'Taij^'jd 
nekuomet j><-r vieną menesi 1 ■■
nebuvo t iek stampių išleista, j....
Tas (Msą ženklu, kad biznis|ybls iitliMmacijas. 
atsigaunąs.

I
APLEIDO SIBIRĄ.

PRIEŠ SOCIJ AUSTUS.

I

-------------------- \
PRIPAŽINTA KALTA.

W lt it e Uloud. Mieli. — 
Moda Godeli, 21 metų am
žiaus marti, pripažinta teis
me kalta už vyro tėvo nu- 
ntiodijimą. Kaltininkė pri
pažino. kad vyro tėvas buvęs 
labai įkyrus.

UŽ REVOLVERIO
TURĖJIMĄ. SUSEKTA GUDRYBĖ.

MILIJARDIERIUS
PAS POPIEŽIŲ.

Rymas. — Šventasis Tė
vas priėmė audiencijon 
merikos milijardierių J. 
Morganą.

A 
P.

Londonas.—Angį i jos Kon - 
servatistų partija, kurios 
priešaky stovi premieras 
Bonar Law. nusprendė pa
kelti kampaniją daugiausia 
prieš socialistus, kuomet bus 
nauji rinkimai parlamen
tai!.

SUDEGĖ ŽMOGUS.

Bu f falo, N. Y. — Užside
gė malkų sandėlis. Sudegė 
malkos i.r kartu vienas dar
bininkai. Nuostolių už $50.- 
000.

Lomeli, Mass. — L. G. 
Benner tapo suareštuotas 
už turėjimą užprovyto revol
verio. Suareštuotas 
netikėtai. Policistai 
jo vyro, kurs tūloj 
moteris terorizavęs, 
vyras pasirodė
darė kratą ir ardo užprovy- 
tą revolverį.

visai 
ieško- 
viętoj 
Alisai

intartinu.

MALDINGAS VAGIS.

v. Neirark, N. J. — Tapo va
gystėj pagautas Frank Ray. 
Pas jį rasta popierėlis ant 
kurio parašyta malda: “O, 
Viešpatie, apsaugok mane 
fiuo visokių šūvių, kulkų ir 
šovinių, kuriuos^aš galiu su
tikti savo kasdieniniame už
siėmime.”

APSIVOGĖ PRIEŠ
VYKIMĄ RUSIJON.

La ir re n ee, Mass.—Joseph 
Satvitsky (gal Juozas Savic
kis), gvv. 489 Common St. 
buvo patrauktas teisman už 
vogimą audimo Paiefic 
Mills. Vogė audimo už $78. 
Prisipažino kaltu. Sakė, 

Vokietijos kad rengėsi iietrukus vykti 
prezidentui Ebertni prailgi- Rusijon ir norėjęs audimą 
no dar tris prezidentavimo ten veltis.

$100.

PRAILGINO EBERTUI 
PREZIDENTAVIMĄ. 

* S

Berlynas.—V ok iečiųReich- 
stagas 314 balsais prieš 76 
provizionaliam

RADO MOTERĮ.

Cleveland, O. — Moteris 
Henry .T. Born rasta miške 
negyva ties Painesville. Ji 
buvo nušauta ir apversta la
pais.

PAPEIKĖ POLICISTĄ.

metus.
Nubaustas ant

Worcester, Mass. — Ma
joras ’ Sullivan išreiškė pa
peikimą policistui J ames 
White, kurs nesuareštavo 
du vyru intartu pavogime 
automobiliais spalio 14 d.

Pbrtland, Me. — Susekta 
šaika. kuri gabeno iš Kana
dos Į Bostoną svaigalus, pa
dėdami ant indu “oi i ve oil/” i

SUTAUPĖ 75
MILIJONUS.

Laicrence, Mass. — Karo 
Departamentas sutaupė per 
vienus metus $75.000.000. Tą 
pareiškė Karo Departmento 
sekretorius John W. Weeks.

VLADIVOSTOKE 
STREIKAS.

Tokyo. — Bolševikai dar 
neinėjo Vladivostokan. Te- 
čiaus jie ten jau laukiami.

Tuotar^u ? Vladivostoke 
sukeltas generalis streikas.

Vladivostoko valdžios gal
va Merkulov su savo palydo
vais ir apie 700 rusi] iškelia
vo Korejon.• *

IFashi n y! on. — Auti pro- 
hibicinė Lyga paskelbė, kad 
girtybė ir kartu piktadary 
bės padidėjo. Pavyzdžiui 
suareštavimų Bostone 1920 
m. buvo 58.817, o 1921 m. 
buvo 72.161. Už girtylię su
areštavimų buvo 1920 m. 22. 
341, o 1921 m. buvo 31.794. 
Toks pat padidėjimas gir
tybės ir kitokių piktadrvbių 
buvo ir kituose miestuose.

PAVALGYDINO 
VALKATA.v 

__________ 4

Milford, Mass. — Polleis
tas J ames E. Riley suaręs 
tavo valkatą ir pernakvino 
polieijos nuovadoj. Ant ry
tojaus policijos viršininkas 
restorane jam užfundino ge
rus pusryčius ir paleido. 
Valkata labai dėkojo už to
kį su juo pasielgimą, sakė, 
kad pasielgta su juo. kaip 
su princu ir niekuomet to ne
užmirši ąs.

DIRBS IR NAKTIMIS.
Wilford, Mass. — Fabian 

Woolen-kompanija paleido 
darbą dieną ir naktį. Netru
kus priimsianti 100 naujų 
audėjų.

RUMUNIJA APIE
SAVO SKOLAS.

f -’i
Bukareštan. — Rumunija 

į Suv. Valstijas siunčia de
legaciją pasitarti, kokiu bū
du ji turi atmokėti S. Vals
tijoms skolas.

MOTERYS MO
TERĮ TEISIA.

f. _____________

Clevelnd, Ohio. — Prasį^ 
dėjo byla moteries Mabel 
Champion, 22 m. amžiaus. Ji 
kaltinama nušovime restora
ne vieno vyro. Grand jury, 
kurs teis tą moterį susideda 
iš septynių moterų ir penkių 
vyri]. «



Ii South Bocton’o utarniukals, 
lis ir subaromia. Leidžia Am. 
V Rymo Kataliku 8v. Juozam 
STKŲ SĄJUNGA.

'AR B ĮNINKA S” 
'(The Worker)

Lithuanian Tki-Viekly Paves.
Iblished every Tnesday, Thursday, 
Saturday by St. Joseph’s Lith- 

ian R. C. Association of Labos.

itered as second-class matrer^Sept 
1915 at the post office at Boston, 
is., under the Act of March 3,1879”
■------------------------------------------------------- 1------------------------------

ceptance for mailing at spedal rate 
ostage prorlded for in Sectlon 1103, 
of Oct. 8, 1917, authorized on Jnly 
1918.”

SUBSCBIBTION KATES I 
.................  $4.50 
and suburbs ...................$5.50

►ign countries yearly...............$5.50

atalikai tari suprasti, kad jų 
os ir pasišventimas dėl katali- 
spaudos sustiprinimo bus ma- 
jsnis Dievui ir pačiai Bažny- 
, ir žmonėms naudingesnis, 
u pirkimas bažnytinių indų ir 
negu bažnytinės apeigos. Pa
to nesupras visi katalikai, mes 
alini p tikėtis sulaukti spaudos 
i atatiktų Katalikų Bažnyčios 
tybei ir pajėgoms. Žmonių 
lai, pirmiausia gi kunigai, tu- 
skaityti tai savo didžiauisu už- 
viniu.

Vyskupas Kilian.

ME LIETUVIAI
PASIŽYMĖJO.

Bostono dienraštis “Trav- 
ler” turi klausimų ir atsa
kymų skyrių. Spalio 24 d. 
i m. tas laikarštis klausimų 
r atsakymų skyriuje turėjo 
ietuviams indomų zpaaiški- 
amą į vieną klausimą. O 
Jausimas buvo toks: “Ku- 
ių tautų šioje šalyje dau- 
BE?'* • ,r ‘ -■« -- • , . —- „

J

iSp ISTORIJA 
NAUJOJE ŠVIESOJE.

-IV, ' , •

— pakeleivė nabagė, nuvargusi, ištolo 
einanti, vietos sau ieško, ot ir parsivedžiau.

Ji lygu įėjo, pažvelgus į Kiburį, kuris 
[už stalo galo atsisėdo ir duoną raikyti pa
ėmė, suprato kad tai šeimininkas, priėjo 
nedrąsiai ir į ranką jam pabučiavo, Simo
nui rauką padavė vėl raudonuodama skais- 
Bte - - ■ ' - ■
Į"" J K ' _____  -

LA — Sėskis už stalo, — tarė Kiburvs, —
papasakok iš kur ir kur einanti, ne iš ge
rumo turbū...

‘ — Oi ne iš gerumo, — atkartojo mer-
grėbiant, /kada iš tolo užšmiekšavo keleivis. Lg’^ia, tėvą rusai bėgdami su padvada pasiėmė 

Vis begrėbiant pažvelgdama, teta per-1 ir P° šį laiką nėra, vokiečiai trobą sudegi- 
sitikrino kad neapsiriko, taškelis bekrutant | no, ir nebuvo kur būti, 
smiltėtu keliu kas karts didėjo ir netrukus 
aiškiai galėjo matyti, kad lai mregina eina 
ir tai jauna, apie ką reiškė jos eisena ir vu 
sa figūra.

Teta įdūrė į' ją savo žvitrų žvilgsnį ir 
galvą kraipydama spėjo: “pinięka” ne “pi-

- kadangi tno pat • laiku ėjo Vilniaus universiteto moki- šiokioj dienoj ir šiokiame laike niekas ne-1 
sikrausto neverčiamas ypatingų aplinkybių. | 

Jeigu pasisekė nutverti skandalą teįa 
imdavo ant savęs rolę patarėjo ir teisėjo, rė
kė, šaukė sklaidėsi užilsusi, uždususi, ap
siputojusi, išraudonavus, su degančiomis 
akimis gtąsino kumečiais skiaudikui o vis
kas baigėsi tuo kad visas svietas nieko ne
vertas vien tik ji ir tas sd ja kalbantis tėra 
žmonės. ’ K

Šiandien kaip tai ramu buvo ant vieške-

pie tautybės esmę ir apie is____ ____ _____
tarinio lietuvių tautos liki- rprocesas tautos aristokrati
nio ypatybes. Apie tą jo’zacijos, ėmė daryties plyšys 
straipsnį savo laiku buvo 
rašyta “Garse.” ,Šių metų 
“Romuvoje” (No. 2) iš
spausdinta tolimesnė jo iš
vedžiojimų tąsa — pavadin
ta “Tautinės Civilizacijos 
Problema Lietuvoje.” f '

P.. Šalkauskis Lietuvos is
toriją dalina į tris perijo- 
dus. Pirmasai perijodas 
prasideda nuo valstybės in- 
kūrimo ir tęsiasi iki Liubli
no Unijai (1569 m.) ; antras 
nuo Liublino unijos iki 
“Aušros laikų” (1883) ir 
trečias prasidėjo su “Auš
ros” atsiradimu..

Mėginsiu trumpai atpasa
koti autoriaus mintį.

Iš visų Indo-Europiškų 
tautų lietuvių tauta geriau
siai'užlaikė savo bįule atsi
neštinius iš Rytų šalies pra
dus: didelius sielos vidujus 
turtus, bet kartu _ pasyvią 
ramybę, vengiančią tuos 
turtus reikšti aikštėn.* Pa
kol kaimynai jų nekliudė, jie 
gyveno ramiai savo miškuo
se. laisvi kaip paukščiai, ne
matydami reikalo nei savo 
valstybės tverti. Bet kai
mynų puolimai priveikė juos 
ginties ir galvoti apie valsty
bes įsikūrimą. 12-ame ir 13- 
ame amžiuje ypač įsigalėjo 
teutonai iš vienos pusės, to
toriai iš kitos. Lietuviai be
galo naudingai pasitarnavo 
žmonijai, sulaikydami teu
tonų žengimą (anot'p. Šal
kausko — varžtą) į rytus ir 
totorių į vakarus. Besigin
dama nuo tų dviejų priešų 
lietuvių tauta buvo privers
ta griebties net užkariavimų, 
kad išlaikius savo gyvybę y- 
pač nuo teutonų nuolat au
gančios pajėgos, prieš ku
rią ir buvo vėliau vartojama 
gudų talka. Gudai ir ma
žieji rusai, In'veik ir patys 
glaudėsi prie Lietuvos, kad. 
išvengus vergavimo toto
riams. Tokiu būdu tafne 
prfniame Lietuvos istorijos 
perijode išbudinta lietuvių 
tautos energija pasireiškė 
savo valstybės įsteigimu ir 
jos ^praplėtimu. Tečiau čia 
buvo ir užuomazga Lietuvos 
silpnėjimo. Susidūrus su 
gudais ir su mažarusiais, at
rėmus jais valstybės stipry
bę ir ateitį, prisiėjo susiar
tinti su jais kultūriniai. Ru
sai jau buvo tuomet nešėjais 
\rytų graikiškosios kultūros, 
V\-tautas panaikin«ųrusiškų 
provincįjų autonomijas, bet 
Užtat visoje valstybėje gudų 
kalba patapo valdiška ir kul-. 
tūra viešpataujanti; ypač 
Lietuvos didžiūnai tą sveti
mą kultūrą pasekė. Tautos 
energija išsiliejo valstybinio 
patrijotizmo gaivinime; bet

v •

Liazdynu Pelėda.

Beauštant.
* t * . ♦

nių, kurie atvaizdino lietu
viu tautos protinę kultūrą, 
ieąa svetimomis lytimis, bet 
tautinė dvasia pasireiškusią. 
Nors jie rašė lenkiškai,, te
čiau jie buvo lyg pranašais 
lietuvių liaudies > tautinio, 
demokratinio atgimimo. Dar 
ne tuojau tasai atgimimas 
atėjo; dar poniškoji lenkys-

v

tarp liaudies ir tautos vadų. 
Buvo tai laikai rytų civili
zacijos (grąikų-rusų) vieš
patavimo Lietuvoje.

Tečiau jau pradėjo skverb- 
ties į Lietuvą ir vakarų ci
vilizacijos pradai. Lietuvos 
valdonas Jagaila savb ves
tuvėmis ir Lietuvos krikštu 
iš lenkų rankų atidarė tai 
vakarų civilizacijai duris į 
Letuvą. Lietuvoje fakti- 
nai susidūrė lenkų ir rusų 
civilizacijos. Rusuose buvo 
įsivyravęs ir nuolat stiprėjo 
absoliutizmo pradas, Len
kijoje — aristokratinio in
dividualizmo. Ir rusams ir 
lenkams auginant savo galy
bę — Lietuvos uždavinys bu
vo išsilaikyti tarpe vienų ir 
kitų, abiejų civilizacijV ge
rąsias puses pasisavinant, 
abidvi sutaikant, abejiems 
tarpininkaujant, ir tokiu 
būdu savo nepriklausomybę 
išlaikant. Jei nebūtų pasi
darę dar aukščiau plyšio 
arp liaudies ir diduomenės s 

— Lietuva būtų tą tikslą at
siekusi. Bet rytų pasyvu
mas buvo dar perstipras, iš 
vakarų aktyvumo buvo gau
ta dar permaža; ir mūsų 
tautos diduomenė, kaip ank- 
ščįaus buvo nulinkusi į rusų 
kultūrą, taip dabar palinko 
į stipresnę vakarų kultūrą. 
Diduomenė nuo liaudies nu
tolus dar labjau — nei vals- ' 
tybė nebegalėjo atsilaikyti. 
Aitras perijodas mūsų istxn 
rijos — pasižymėjęs vakarų 
civilizacijos Lietuvoje Įsiga
lėjimu buvo Lietuvai dvigu
bai nelaimingas: jisai galu
tinai atskyrė diduomenę ir 
šviesuomenę nuo liaudies, 
tokiu būdu užduodama smū
gi lietuvių tautybei; jisai 
sugriovė Lietuvos valstybę, 
nes Lietuvos kūną užkrėtė 
aristokratinio individualiz
mo liga (liberum veto, nie 
pozvvalam), nuo kurio žuvo 
Lenkija, o su ja kartu turė
jo žūti ir jos sąjungininkė — 
vėliau tik jau provincija — 
Lietuva.

Ant rubežiaus tarp pirmo
jo itsąntrojo mūsų istorijos 
peri jodo stovi “Lietuvos 
Statutas,” kursai, dar ne- 
išreikšdamas tikrųjų tautos 
sielos gelmių, sujungė pra
dus abiejų civilizacijų: rytų 
— rusų ir vakarų — lenkų. 
Mūsų tveryba čia apsireiškė 
tik vykdyme istorinio mūsų 
uždavinio, būtent abiejų ci
vilizacijų taikymo, sudary
mo iš abiejų vienos sudėti
nės (sintezės). v

Gi ant rubežiaus tarp 
antrojo ir trečiojo istorijos 
peri jodo stovi Adomas Mic
kevičius ir visa eilė Senojo

T\ ’ “ T
Teta viena, nepaprastai gyvo būdoK ne

pasidavė nuliūdimui: ją yiskas užėmė, vis
kas buvo įdomus, viskas atkreipė jos domę 
ir teikė šiokį tokį dvasišką maistą.

tė turėjo išbaigti savo vieš^lio ir tetai nusibodo jau .įspūdžių laukti be-1 
patarimo dienas.

Liaudis snūduriavo per il
gus šimtmečius, pasidavusi 
grynam rytij pasivyzmui. Ji 
nerodė jokių pasipriešinimo 
žėnklų nei kai ponija garbi
no gudiškus dievus, nei kai 
vėliau lenki} dvasiai parsi
davė. Bet kai užėjo banga 
demokratijos atgimimo pa
baigoj 18-tojo ir pradžioje 
devynioliktojo šimtmečio, 
toji banga turėjo pasiekti ir 
Lietuvą. Demokratija Lie
tuvoje savo žodį tegalėjo 
tarti tik po to, kada paliuo- 
suotų baudžiauninkų 
kai i^* 
“Aušil 
sis mūsų istorijos laikotar
pis. Tame naujame laiko-1“ 
tarpyje mūsų tautos uždavi
nys bus prašalinti pasek
mes klaidų pirmųjų dviejų 
laikotarpių, įvykinti gėrės- ’ 
ne visos tautos vienybę, taip 
kad ji niekuomet nebeiširtų.

• Tautos viduje reikės taikin- 
. ti, derinti, vienyti ir vykin

ti abiejų civilizacijų pradus:
— rusų ir vakarų-pietų

— lenkų, vokiečių; iš o}-o 
pusės būti jiems lyg ir tarpi
ninkais, aiškintojais prie
šingų kultūrų. Ir vienų ir 
kitų gerąsias puses pasisavi
nę, mes turėsime patapti ne- 
beįveikiami nei vieniems nei 
kitiems. Mūsų uždavinys ir 
mūsų ateities saugumas bus' 
palaikyti lygsvarą tarpe a- 
biejų pasaulių: rytų ir va
karui, kurie susitiks ant mū
sų žemės. Ir vienų ir kitų 
perdidelis sustiprėjimas, ar
ba visiškas nusilpnėjimas 
gadintų tą lygsvarą; ir gra
sytų mūsų laisvei. Tos lyg
svaros palaikymas ir abiems 
tiems pasauliams neš palai
mą, mums gi, jų tarpinin
kams, teiks į rankas labai 
svarbią istorinę rolę ir mū
sų tautinei civilizacijai duos 
gilią prasmę. *

* *
Tai, ką čįa trumpai ir pa- 

Jaidai-migloiai atpasakoj au, 
skaitytojai ras aiškiai ir 

, nuosekliai išdėstyta 2-ame 
“Romuvos” numeryje. Abu
du numeriu kaštuoja tik pu
sę dolerio. Kreipties šiuo 
adresu: j.;B. Šaliūnas, 222 
So. 9-tH St., Brooklyn, N. 
Y.

val
iojo mokslus. Atėjo 
„u” prasidėjo trečia-

Uosis.

%

(Tęsinys)
Pragarsėjo po lankas šienpjūčio links

mus atbalsis. Skambėjo pustomos dalgės, 
skambėjo vyrų pjovėjų.ir mergaičių griebė
jų dainos, linksminosi svietas besidarbuo
damas skaisčiuose saulužės spinduliuose.

Kiburio apluoke irgi 4arbavosi: Tėvas 
su sūnumi sierią pjpyė našiai, teta paskleis
tą šienų^žiovino su grėbliu vartydama, vi-1 
si trys darbavosi tykiai, čia vien paukšteliai 

Pirmame nu- po senam čiubavo, liuosi nuo širdgėlų, kū
le p. Šalkauskis rašė a- rie vien žmogaus sielą kankina,

ir teike siok] tok] dvasišką maistą.
Šieną griebdama ji žvitriomis akimis ti- 

rinėjo vieškelio judėjimą, apžvelgdama 
kiekvieną praeinantį ir pravažiuoiaitį, apx 
žiūrėjus mąstė ką rišelyj nešė, kur ėjo, o 
jeigu važiuotas, tąj tėta ilgai galvojo'kur 
šis ar tas važiavo, ko, it delko šiandien y- 
pač važiavo o ne vakar ar rytoj.

Jeigu kartais atsitiko jai pamatyti kad 
žmogus veža prisidėjęs baldų vežimą, kaip 
tai lovą, stalelius, viltus ir šiokius takius 
sakibaldūs, teta’ pamesdavo grėblį ir užbė
gus už akių būk tai karklus šluotai laužė ir 
užkalbindavo keleivį, nujausdama skanda
lų, nes tai ne šventas Mikolas ne Jurgis ir

Senis žvitrai į merginą pažvelgė: — Na 
ir nepriglaudė kaimynai ? kodėl tarp saviš
kių negalėjai kur tarnystės rasti ?

Mergina akis žemyn nudūrė ir matomai 
abejojo ką pasakyti, galų gale prabylo:

— Ką man gelbės suktis, ot pasakysiu 
nięka,” merga ne merga, vkur-gi ji eina! ari visą tiesą: Mudu su tėvu maž ką bendraus 
laidų liekame šiuo laiku nėra, o matomai iš- turėjome su kaimynais, tamsus mūsų kraš- 
tolaeina, tas matoma nuo eisenos, nuvargti-1 tas, žmonės pilni prietarų... mano tėvelis 
si labai. mokytas buvo, ligų ėmė švisti Lietuvoje, li-

Taip jai begalvojant, keleivė peršoko gu bliktelėjo viltis prikėlimo Tėvynės, jis į 
griovį ir antrapus kelio atsisėdo ilsėtis po Į darbą stojo. Darbavomėsi mudu, aš šiek 
kryžiaus. Atrėmus galvą į kamėną sėdėjo tiek rašinėjau į laikraščius, spausdinome 
taip, turbūt kažiką mąstė o mintįs neper- proklemabijas, gabenome knygas, dalinome 
linksimos buvo, nes teta pamatė kaip su no- b 
siue akis šluostė lyg verkdama.

— Nekaip kokių ponų rupūžių, nu
skriaustą vargšė, nutarė ir pametus grėblį I 
nubėgo sužinoti.

Visada teta susitikus su žmogumi, pir-1 
minusiai .norėjo sužinoti ar jis katalikas, tai- j 
gi katalikiškai ji sveikino ir ištempus ausis I 
klausėsi kaip atsakys, taigi ir dabar prie I 
mergaitės priėjus tarė:

— Tegul bus pagarbintas...
— Ant amžių amžinųjų, — atsakė mer

gina.
— Ištolo keliauji nabagėle, patėmijote-j 

ta žiūrėdama į nudulkėjusias kojas.
— Oi ištolo^ — atsakė mergina ir nu

tilo, o jos gražus veidas apsipylė kaituliu.
— Ar prie giminės ar į atlaidus ? taip- 

pat ne be reikalo eini ?
— Nei šio, nei to, nėra man,nei gimi

nės, nei į atlaidus, ot.. . einu rasit kur vie
tą rasiu, rasit žinote tetule kam reikia, aš 
viską moku, galiu virti, grėbti, kas papuo
lė dirbti.

Teta pažvelgė vėl i mergaitės gaji ma
žas kojas ir nejuodas rankas, kurios liudi
jo kad mergaitė nevisada prastą darbą dir
bo, veidas jos taipogi greičiau priminė pa
nelę- nekaip sodietę merginą, tas tetai žin
geidumą pabudino.

— Rasit ką ir surasiu, dabar eikim pas 
mus Į trobą, pasikalbėsime, pailsėsi, paval
gysi, tada pamatysime, prie mūsų pačių ne- 
perdaug šeimynos o darbymetis dabar, — 
prasidėjo.

— Duok Dieve jums sveikatą, už gerą 
širdį, tarė mergina keldamosi nuo žemės ir 
imdama savo ryšelį.' 
' —/Dieve brangus da tokį ryšį t^npi!
gaidys benešant 4 jautį pavirsta, o čia rišys 
mieru nešti!

Savo našta nesunki,»patėmijo mergai
tė, ką darysi ? nepamesi, reikia nešti!

— Eikim, eikim, — atkartojo teta ir 
abi ėmė eiti Kiburio trobos linkon.

Mergaitė išgėrus torielką pieno, užkan
dus duonos riekelę, nors tetos raginama at
gulti, nuo pailsio girežtai atsisakė: — Ir 
sarmata būtų šiokioj idenoj gulėti! aš jums 
verčiau ką nors padėsiu tetule! — tarė ji 
bučiuodama tetą į ranką, jūs tokia gefa dėl 
manęs.

Teta pagirą mėgo, tai-gi šyptelėjo mei
liai ir visai gerai tapo įtikrinta kas link vieš- 
nės.

— Nestudura, nutarė,—'viešnė paguo
džia, matomai neužpečkyj augusi!

Netrukus tetos nuomonė da tapo geres
nė ; mergaitė medžių įnešė, ugnį sukūrė, ne
leisdama tetai nieko palitėti r . \

— Prašau tik pasakyti ko reikia, aš 
viską padirbsiu tik parundykit tetule. ,

Nemažai nustebo vyrai ant pietų parė
ję susidūrę tarpduryj su jauna, gražia mer
gina, vandens į šulinį* bėgančia. '

Net Simonas, kurs paprastai neat
kreipdavo domės ant merginų, susidūręs sp 
ja akis į akį, pats nežinodamas kodėl šyp
telėjo,' o ji raudonai nukaito ir nubėgo.

Mergina sugrįžus į trobą, pilnu kibi
ru nešina išgirdo apie ją bekalbant:

žmonėin, pas mus susirinkdavo žmonės. 
Sunkiai ėjo darbas, iš viso sodžiaus tik tris 
šeip taip susiparto, kiti visokias paskalas^a- 
pie mus leido, tėvą čėrauninku “čarnaknyž- 
ninku” vadino, manę laume pravardžiojo, 
įžinoma tamsūs vargšai pagal savo proto lė- 
Įmė. Buvo valdžiai įskundė, padarė kratą, 
[radoknygų, tėvas porą metų kalėjime tupė
jo, o čia kaimynai plačiai paleido kalbą kad 
už arkliavagystę išvarė.

Da atsirado ir kunigas, kuris iš sakyk
los paaiškino kad valdžia geriausiai žino ko 
pavaldiniams reikia ir jeigu persekioja kny
gas, tai matomai jos neerikalingos.

Tėvas praėjo, bet da toliau nuo kaimy
nų laikėsi, darbavosi po senam, nepaisėda- 

I mas paskalų.
Staiga atėjo audra, ir aš likausi viena, 

svetima tarp saviškių, susiėmiau savo daik
tus ir šit išėjau kurs akys neša. Sunku bai
siai jaustis taip vienai, bet ką darysi, toks 
jau likimas visų kurie pramina žmonijai ta
kus į šviesesnę 'ateitį, ot jau vergija žlugo, 
Lietuva numetė pančius, da tik susiprati
mo trūksta, sunku iš vergo tapti tikru pilie
čiu, be| ateis laikas, ateis! — užbaigė mer
gina su persitkrinimu, kuris žibėjo jos gra
žiose, gudriosę, lyg dangus giedriose aky
se.

Simonas ir valgyti užmiršęs, klausėsi 
merginos kalbos, iš skersos žiūrėdamas į tė
vą kokį įspūdį daro ant jo tie jos žodžiai.

— Aš to visai nesuprantu tarė senis, 
kam mums ta tėvynė, iš jos duonos nebus, 
dykai niekas nieko neįduos, „kam-gi dalyti 
tą kas draudžiamas valdžios ? Kas man rū
pintis kad kokie ten piemenys išmokti] skai
tyti, kad jie ir neskaitę gali būti gyvi! da 
savo galvą guldyti, tfu! Rasit kas ši to ir 
Iriis geras, J>et aš netikiu!

— Kas ten bus, kas bus ? prabylo-teta, 
kuri iki šiol pas pečių atsistojus klausėsi 
nieko nesakydama, — kas gali būti?! papik
tinimas, galvos sukimas, geram žmogui 
daugiau nereikia kaip'vieną knygą ir tai tik
rą knygą bažnyčion neštis, o kitos tai pras
tai sakant šųdaks!

Mergina matomai susimaišė ir pakėlė 
akis į Simoną tartum jo klausti klausdama: 
ar ir tu taip manai ?

Jo šyptelėjimas ir akių reikšmė pertik
rino mergaitę kad jaunikaitis kitos yra nuo
monės, tas ją nuramino.'

Pietai pasibaigė, vyrai išėjo, ji tik su 
teta paliko apsiplauti indus, apsiplovus išė
jo abi į apluoką, grėbti, kalbėti nebuvo lai
ko, taigi nesmagus įspūdis iš girdėtos kal
bos,) kurį prityrė teta pietų laike visai už
miršo, mergaitės pasielgimas švelnus ir 
darbštumas sutvirtino tetos gerą nuomonę ir 
vakare tetą jos užklaūsė:

Rasit kiek pas mus gali pabūti, šian
dien trečiadienis, sekmadienyj aš į bažnyčią 
eisiu, tai tamstai ką Jors rasit surasiu.

— Kodėl ne, aš gi einu be jokio siekio, 
o Čįa man taip gerai, visi tokie geri esate!

, — Ir tamsta .nebloga, jog žinai kaip 
girioj sušuksi tokį garsą gausi, taip ir pas 
mus, su geru, ir mes geri, davis prieš davį 
eina! 3

s

(Bus daugiau) i



CLEVELAND,

Dailė.

Kun. P. Raščiukas.<

WORCESTER, MASS.

EĄS*TON, PA.' x

OHIO.

KAS GIRDĖTI UETUViy KRONUOSE.
netekimas Simono Kimučio, 
J. Šimonio i rViktoro Kiverio.

Negalima sakyti, kad nėra ga
linčių dirbt dailėje. Dar galima- 
rast daug tų kurie nuo senai sto
vi pirmose vietose, iš kurių Visuo- parinktu

Mūsų kolionijoje pirm dešimts 
metų, mažai žinota lietuviams, 
lietuvių kalboje vaidinami teatrai, 
dainos, žaislai ir tt., nes tuomet 
buvo mažai lietuvių, tai nebuvo 
ganėtinas. skailtius, kad galėtų 
varyti dailės darbą, o kitaip ė- 
mus nebuvo kam paragint prie 
veikimo. ' Žmonės, daugumoje 
mylėdavo svaiginančius gėrimus, 
nes jie buvo įsitikinę, kad tik juo
se . gludi linksmybė... Taip laiką 
ir leisdavo, eikvodami turtą ir žu* 
dydarni sveikatą.

Bet tuomet jau atsirado žmonių 
gerų norų, kurie matė būtiną rei
kalą diegti dailę lietuvių tarpe. 
Sutvėrė dailės dr-jas. Išpradžtų 
buvo sunkus darbas...

menė daug ko laukia. Augan
čioje kartoje ir buvo patėmyta su 
talentais mergaičių ir vaikinų, ku
rie rengdavo teatrus užbaigtuvių 
mokyklos. Tik kaip liūdna, kad 
tų jaunuolių talentui duodama 
rūdyti. \

DIBB Įjl N K AB
bom. Bus statoma scenoj labai 
groži ir juokinga-trijų aktų ko
medija “Balon kritęs* sausas nesi
kelsi.” Tas Ikaras bus lietuvių 
svetainėje 5 d. lapkričio. Yra pa
sitikima, kad clevelandiečiai skai
tlingai atsilankys ant minėto ba
liaus ir teatro, nes aktoriai yra

’ Mokytojas veikalo p. 
M. Ruseckas jau nuo senai yra ži
nomas kaipo gabiausias iš lietuvių 
režisieirus, nes Jo pastangomis 
buvo pastatyta gapa sunkūs per
statymai ir visi buvo užganėdinti.

Taip-pat atloš juokingiauisas 
monologuk'p. A. Staseliūnas.

* Vargo Vaikas.

"7
Jių kelius ir vėl grąžina prie Die- 
yo ir Tėvynės meilės. Kas netiki, 
tas ir nemyli nei Dievo nei ar
timo tikrąją meile, o žmogus ne
turėdamas prakilnios meilės tėvy, 
nainių, nemyli nei tos tėvynės iš 
kurios jie paeina. Stiprinkime 
tėvynės meilę platindami patrijo- 
tišką dorą spaudą.

Gerb. klebonui už frielankunią, 
garbės, amžiniems ii- metiniams 
nariams tariu didžios padėkos žo
džius.

Vaidinta čia keli žymesni vei
kalai — “Rūtvilė,” “Živilė,” 
“Genovaitė,” “Mirga,” “Eglė 
Žalčių Karalienė” ir daug kitų. 
Žmonės skaitliagai lankydavosi, 
žiūrėti teatrų. Jau buvo prieita 
prie to, kad vieną sykį L. Vy
čių 25 kuopa nunuoniavo vieną iš 
didesnių teatrų salių “Prospect 
Theatre,” kuriame buvo statyta 
“Živilė.” Tuomet lietuviuose bu 
vo ūpas pakilus, nes jautėsi, kad 
ir lietuviai trumpu laiku gale4 
stot sale kitų tautų, kurios auk 
ščiau pakilę dailėje,
mė džiaugsmas — buvo 
džiaugtis, 
buvo tiek 
artistišku 
rinčius.

' “Motinos Širdis scenoje.
Spalių 15 d. š. m. C.'L. T. cho

ro dr-ja buvo įrengusi vakarą Lie
tuvių Salėje. Vaidinta teatras 
“Motinos Širdis.” Vaidintojai: 
Ataunas — F. Mockaitis, Marė — 
A. Urbonienė, Onytė-— J. Šapo- 
laičiutė, Jonukas — St. Garankš
tis, Skuckis — P. Mušinskas, 
Barbora — Navickienė, Baltrus 
— A. Slovinskaš, Anupras — J. 
Kirilis, Gydytojas — J. Raponkus. 
Teatro vedėjas —J. Klimavičius. 
Teatro vaidinimas pavyko gerai. 
Dainuota dainos: “Mūsų Lietu- 
.aitės” (A. Aleksio), “Laisvės 
Darna” (J. Groelos), “Op-op” 
(J. Žilevičiaus), “Verda boba ku- 
euiius” (A. Aleksio). Dainos išė
jo vienos labai gyvai-jausmingai, 

Progra- 
himnu.

Tvar-

Vietinė paskolos stotis iš atsto
vybės gavo, blankų ir informacijų 
apie Lietuvos piliečių registarci- 
ją. Valdyba buvo sušaukus susi
rinkimą iš visų katalikiški} dr-jų 
valdybų. Visi pritarėm tam žy^ 
giui ir pildysime Lietuvos seimo 
patvarkymą. Visus tad lietuvius 
kviečiam be atidėliojimo regis
truotis. Registracija vedama pa- 

' rapijinėj salėj ir namuose pas 
Joną Skirmuntą 1342 Pine St., 
pas M. Songailą 343 Lincoln St. ir 
pas A. Ūsą 663 Springgarden. Jo
nas Skirmuntas yra išrinktas lie
tuvių notaru.

- Katalikų spaudos platinimo 
komiteto susirinkimas įvyks 29 
dieną spalio tuojau po mišparų po 
bažnyčia. Taigi visų draugijų ats
tovai malonėsite aut minėto laiko 
susirinkti. Čia turiu priminti, 
jog virš pilnėtas komitetas smar-

S

dyba susidaro sekančiai: P. Ston
kienė pirm., J. Tatulis pagelb., J. 
Svirskas rast., presos komisija V. 
Barysas, A. Stoškus, V. Blavec- 
kas, iž^. I. Roekienė, tvarkdarys 
M. Šeškevičius. Tai-gi visos dr- 
jos malonėkite išrinkti dą daugiau 
atstovų ''ir stoti mums į pagelbą, 
nes mes tik tada laimėsime, kada 
užrašysime daug laikraščių ir iš
platinsime geras knygas, o laisva
manių šlamštus raštus sugramzdy- 
sime į gurbus. Taigi šalin laisva
maniška literatūra, lai plėtojasi 
gera katalikiška spauda Amerikos 
lietuvių tarpe. Tada bus begalo 
didelė nauda mūsų tautai ir kar
tu visai visuomenei. Taigi visi į 
darbų pašvęsdami valandėlę liuo- 
so laiko.

Reporteris.

KORESPONDENCIJOS Iš LIETUVOS.
ŪKIO PARODOJE GAVO 

DOVANŲ.

Aukso medalius.

M.S.

eitos šiek tiek silpniau, 
ims baigta su Lietuvos 
''monių buvo skaitlingai. 
:a pavyzdinga.

Ten buvęs.

Puikus vakaras.

NEW HAVEN, CONN.

Visus ape
is ' kc

Daugumas iš merginų 
išsilavinę ^vaidinti, kad 
nudavimu stebino žiū-

'K
Kaip žinoma, kad nedarbas žy 

xmiai atsiliepia į viską. Iš priešas 
ties nedarbo laikų buvo apsunkin 
tas dailės darbas. Buvo ir kiti 
priežasčių, kurios slėgė nor: 
dirbt. Atsirado asmenų, kuri 

, matydami ką netobulo, nenurod 
būdų tobulintis, bet stengėsi sic 
pinti bekįlančią aukščiams dva 
šią...

Dar vienas žymus smūgis,

Nežinau kaip kitų kolionijų lie- 
tai rudens laiką praleidžia, bet 

a i Clevelando lietuviai dirba, 
ii ištikriijų reikia tik pasigėrėt, 
r. ima sakyt, kad nėra tokios 

turi jos bei kuopos, kad neveik- 
■ ką nors naudingo kaip dėl tau- 
>s teip ir savo labui.

įsnesė neužmokėjęs... Tuo- 
jaus žydai surašo ilgiausią 
skundą ir apsiskundžia atva
žiavusiai tuom kart Ameri
konų Misijai, o nieko nesa
ko generolui Žukauskui, 
kurs tuom kart ir-gi Ukmer
gėje su štabu buvo.

Misija žydų raštą pasi
ėmusi išvažiavo, o žydeliai 
nieko apie pasekmes savo 
skundo negirdėdami, skun
džias iš naujo, bet jau Lie
tuvos ministerių kabinetui 
per savo Soloveieįkus, Raeh- 
milevičius ant generolo Žu
kausko,^ kam kariuomenės 
nevaldąs.

Pašauktas generolas S. 
Žukauskas pasiteisinti, sa
ko:' “AŠ nieko apie tokius 
dalykus negirdėjau ir ne
mačiau, nors j)ats toje vieto
je tuoj aus paskui bolševikus 
įdurmui atvykau. Man nie
kas iš karininkų, nei iš val
džios, nei visuomenės atsto
vų nieko apie ką panašaus 
nepranešė ir nei vienas žy
das nepasiskundė. Tai aš ti
kiu, kad. tenai nieko pana
šaus ir nebuvo.” Žydai sa
ko: “ Kaip nebuvo!.. Žydai 
net skundą Amerikos misi
jai padavė.”

Generolas: “Tai tegul ei
na i Ameriką ir teisybės ieš
kot. Toki piliečiai, kurie 
Lietuvoje gyvendami nezi7 
no, kad yra Lietuvos val
džia, o eina su skundais prie 
svetimų valstybių žmonių y- 
ra verti, kad juos ne tik ka
ro vadas užstotų, bet dar 
teisingai elgiantis yra verti 
gerai įkrėst į pasturgalį — 
tokios yra kajo laiko lauko 
taisyklės.

— O kodėl p. generolas nū 
vieną žydą nepadarei oficie- 
ru ?

tojo ? — žydai, Keno vyrai 
bolševikų armijoje vadova
vo? — žydų. Mano sąžinė 
neleidžia Lietuvos kariuo
menę pavesti bolševiku a 
geutą žydų globai dėlto jų ii 
neprileidžiu, .. . / ;

Žydai nieko nepešę nutilo 
bet ir-iki šiol ant generole 
geros širdies neturi. ’t 
' Dr. Grinius geriausia , ' 

pataikė.
svarbiame nri- 
visi Lietuvos 
kalbėjo kai j 
kogražiausiaį

Viename, 
tinge Kaune 
politik eriai 
kas n >kėjo
galų gi ’ e užlipa ant estrados 
D r. Gi liūs ir prabilo:

— A rai! moters!
Mes iietuviai buvome ii 

būsime kol vienybėje lai
kysime 
priešu: 
tverme
Daugiu .s neturiu ką sakyt.

Pasi >yle: — valio Lietu
va! V; lio mūsų valdžia! va
lio Dr. Girnius... Valio.. .\.

F. V.

tol nežūsim, o visus 
sumalsim savo iš- 

ir pasiaukavimu.
asme-

Miestas 200,000 gyventojų. Uni
versitete mokinasi 5000 studentų. 
Lietuvių čia yra 15Q šeimynų. Pa
rapija įsteigta 1908 m. Pirmuoju 
klebonu buvo kun. Šatkus. Gra
ži mūro bažnyčia ir svetainė. Kle
bonija medinė. Nuo 1915 čia kle
bonauja gerb. kun. V. Karkaus- 
kas, didelis rėmėjas visų liet, ka
talikų organizacijų ir draugijų. 
Spalių 22 d. per prakalbas įsirašė 
į Šv. Kaz. Dr-ją garbės narė Mag
dalena Lasavičiutė; amžinais; 1) 
Karolina Venclovaitė, 2) Ona D6- 
vidonien&ir’3) Petronėlė Povilai- 
čiukė. Metinių 16 narių. Įsistei
gė Šv. Kaz. Dr-jos skyrius. Pirmi-^ 
ninkas gerb. kun. kl. V. Karkaus- 
kas, viee-pirm. Jonas Mišeikis, 
rast. Marijona Šukienė, ižd. Karo
lina Venclovaitė, valdybos nariai 
ir sykiu katalikiškos spaudos pla
tintojai : Stasys Jaromskis, O. 
Dovidonienė, Ona Jasinskienė, 1’. 
Povilaičiutė ir O. Pukelaitė; sky
rius rūpinsis rinkimu šv. Kazimie
ro Dr-jai narių ir prenumeratorių 
Amerikos k-atalikiškiems laikraš- 

“ Darbi nin- 
“ Garsui,” 

ir kitiems*

Vs BOSTONO i LIETUVĄ 
per LIVERIU><»L

ant naujo, didelio, 
ulieju vnrnmi.

AUSONIA (naujas)..............Spalio 20
TYRRHENIA ...................Lapkričio 4
AJLGERIA .........................Lapkričio 25

Kauno

Taipogi

Už išdirbinius ir grū- 
medaliai teko 35 asme- 
frimoms, tarp kitų:

kurios vokiečių firmos: Deutz, 
Meyer, Grasser.

Už išdirbinius — sid. med. gavo 
— ‘ ‘ Rūbo ’ ’ bendrovė už organiza
vimą geros rūšies mašininio dra
bužių gaminimo, Lietuvių Rimo- 
rių Sąjunga Šančiuose už pakink
ių gaminimą. Charonžiekio odų 
fabrikos Šiauliuose, Volfo, En- 
gelmano alaus bravarai ir Montvi
la spirito rektifikacija.

Už plačiai organizuotą susisie
kimą Lietuvoje — Amerikos Lie
tuvių Prekybos Bendrovė. Sa- 
dauskio dirbtuvė už fajetonus ir 
vežimus.

Už statistines žinias ir pagami
nimą 11 diogramų Prekybos ir 
Pramonės ministerijos centrai.' 
statistikos biuras, Žemės Ūkio ir 
Valst. T. Ministerijos Statistikos 
Skyrius už diogramas, 
miesto statist. skyrius.
Varpo ir Dirvos spaudos bendro
vės.

Už paukščius, pieno, žuvų sky
rius sidabro medalį gavo:

Fredos sodininkystės ir i darži
ninkystės mokykla už orgpingto- 
no, langšanų vištas ir medžioklės 
atftis.

Karmėlavos mergaičių ruošos 
mokykla už naminius paukščius.

Karmėlavos merg. ruošos mo
kykla už sviestą. Už sviestą ga
vo sidabro medalį dar: Datnavos 
žemės ir miškų ūkio mokykla, Al
vito dvaras Ž. U. Ministerijos val
domas.

Už darpyfių skyrių Žemės U. 
Ministeria.

Už žuvis. “Gintaro ir žuvies” 
bendrovė Palangoje.

• Už konservus Elzb. Bekeraitei, 
Kruopių dvaro.

Firmai Navratil už mašinas dur
pėms ir linams apdirbti.

Taipogi ir kitos firmos bei as
menys gavo medalių.

Be to išdalyta daug pagyrimo 
lapų I, II ir III rūšies.

Iš jų I laipsnio pagyrimo lapą 
gavo “Vaikelio Jėzaus” Draugi
ja už savo savo prieglaudų vaikų 
išdirbinius rankų ir mašinų darbo.

Parodoje daugiausiai dalyvavo 
miestai ir dvarai, ūkininkai bei 
sodiečiai nedaug ką tebuvo atve
žę parodyt. Reik tikėtis, kad se
kančiais atvejais atveš daugiau, 

i Parodos ketinama toje pat vieto
je daryt pavasariais ir rudeniais. 
Pažymėtina, kad parodoje daly- 

■ vavo ir tapo pažymėta nemažai 
• Lietuvos pramonės įstaigų bei fab- 
> rikų, daugiausiai pačių lietuvių 

vedamų. Tai rodo, jog Lietuvoj 
gaunas savoji pramonė, surišta su 
ūkiu, kas turi šaliai užtikrinti sa- 
vystovę ekonominę ir podraug ir 
politinę padėtį.

su greitu persikėlimu į LIETUVĄ h 
visas Baltijos valstijas. Geriausias 
patarnavimas ir valgis.

TAIP-GI Iš NEW YORK’O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie
tuvon ir į kitas Baltijos valstybes, 
kiekvieną utarninką vienas IS trljij jū
rių milžinų su nžlnrio perai ksUmt> 

Southampton ’e.

MAURETANIA AQUITAN1A 
BERENGARIA

pasiekia LIETUVą į devynias dienas. 
Delei informacijų kreipkitės prie ar
timiausio agento arba prie CUNARD 
AN’CHOR LINES, 126 Statė SU Bos 
ton, Mass;

i

gauti dovanas. Do-

B.
(Kauno “Laisvė”)-

• *

Lietuvos kalėjimų 
kaliniu išdirbinius.

____________ ’’ J -

4) Dangaus Karalienė (apd.) — 
$1.00 ir Vaikų Teatrai, 1 dalis — 
10c.

ovanos

— Ką! žydą karininku 
daryt G Kol aš būsiu vy
riausiu karo vadu, patol 
Lietuvos armijoje nė vienas 
žydas į karininkus nebus Į27, Mass.

REIKALINGAS tuoj aus ranki
nis zeceris. Atsišaukite: “Darbi
ninkas,” 366 Broadway, Boston,

Bažnyčios Istorijas Vaddvėli«~— 
50c. jr Šv. Gabrielius — 25c. ‘ -

3) Svieto Perėjūnas — 35c., R-

/

• astajuoju laiku S. L. R. K. A. 
kuopa matydama l>itų draugijų 
kimą nusprendė surengti didelį 
:arą su perstatomu ir prakal

čiams, kaip antai: 
kiti,” “Draugui,” 
“Tėvynės Bąlsui” 
Šiais laikais mūsų visu didžiausiu 
rūpesčiu turėtų būti katalikiškos 
lietuvių spaudos išplatinimas ič 
jos visokiu žvilgsniu sustiprini
mas. SpaudV valdo pasaulį. Ge
ra ir teisinga bus spauda, tokia 
pat bus ir jos valdymo kriptis. 
Ėas skaitoma taip ir manoma, o 
kaip manoma, taip ir daroma. 
Geri raštai įskiepija žmonėms ge
rus norus, kuriuos seka geri dar
bai. Blogi raštai klaidina ir ati
traukia nuo tikros tiesos pažini
mo. Tai rodo gyvenimas. ' Fa- 
žvelgkime su kokiu uolumu bei 
pasišventimu blogi žmonės plati
na blogus raštus, kurie užgaulio
ja tikėjimą, ardo dorą ir griauna 
Lietūvos pamatus. Argi tat 
mums nepriderėtų bent su tokiu 
pat uolumu platinti geruosius raš
tus, kad žmones apsaugojus nuo 

I bedievystės ir ištvirkimo, o Lietu-'
vą nuo žlugimo. Todėl kiekviena 
progą turime išnaudoti platinimui 
savosios spaudos. Amerikos lie
tuvių kolonijų veikėjai norėdami 
patraukti savuosius prie skaitymo 
liet, katalikų laikraščių, privalo į 
tuos laikraščius rašinėti tankiai į- 
drnnių žįnnčių. Žmonės sužinoję, 
kad kokiame laikraštyje yra pa
rašyta apie jų parapiją ir žinomos 
ypatos, to laikraščio ieškoti ieš
ko. Daug galima būtų rasti prie
monių toje srityje, bet čia trum
poje korespondencijoje ^negalima 
išreikšti. Mes lietuviai katalikai, 
mylėdami savo brangų tikėjimą ir 
numylėtą tėvynę Lietuvą, tuos 
mūsų braiįgius tu^ttts ginkime, 
nuo pasikėsinimų mūsų priešų, 
doros spaudos ginklu. Tas gink
las nežeidžia, o tiktai tikros švie
sos spinduliai sapšvieeia paklydė-

Už gyvulius paskirta 17 
nims aukso medaliai, tarp kitų 
gavo: P. Jančauskis iš Blinstru- 
biškių už eržilą Trakėnų veislės. 
Jakimavičius iš Bobcinos už ku
melę “Aušrą” pusės anglų krau
jo. Ben. Karpis iš Joniškėlio už 
Olandų veislės bųlių. Ben. Ski- 
paais iš Laugainių kaimo, už Bel
gų veislės eržilą. Chrapovickis iš 
Terespolio už Olandų veišlės tely
čią. Jurevičius iš Pagirių už 
juodmargę telyčią. VI. Komaras 
iš Baisogalos už telyčią įvežtą iš 
Prūsų. At. Flodziuskienė už Ok. 
fordo avis. Fredos sodininkavi
mo ir daržininkavimo mokykla .už 
baltųjų orpiugtonų vištas. Anglų 
firmai Ifod Ilerds už kiaules ir 
paukščius, 
dus aukso 
nims bei
P-nui Zubovui už šveicariškų ir o- 
landiškų sūrius. Karmėlavos mer- 
gaidų ruosos mokyklai uz sūnūs. 
Miškų departamentui už miškų 
sėklų gaminimą, medžių pavyz
džius, jų išdirbinius. Datnavos 
Žemės ir miškų ūkio mokyklai už 
selekcijos stoties įtaisymą. Lietu
vos sėklų gamintojų sąjungai 
“Sėkla.” Fledziuskienei iš Gin- 
kūnų dvaro už aukso miežius. 
Ruzgų sėklų auginimo ir tyrimo 
ūkiui.

Aukštosios Fredos sodininkavi-I
rao ir daržininkavimo mokyklai už 
vaismedžių pavyzdžius, daržovių 
rinkinį ir turtingą bulbų kolekci
ją. “Nemuno” bendrovei už lie
jimą įvairių mašinų dalių. Lietu
vos Koperacijos Bendrovių Sąjun
gai už gerą ūkio mašinų platini
mą. Lietuvos Siaurųjų Gelžkelių 
Dirbtuvei už liejimą mašinų dalių 
ir transmisijų. Lietuvos Ūkio 
Bankui už metalo išdirbinius buv. 
Šmicįto fabriko. Lietuvos Raud. 
Kryžiaus dir-veį, už artopedijos iš
dirbinius (kojas, rankas). Saldai
nių ir šokolado fabrikui Birutė, 
Saldainių ir šokolado fabrikui Rū
ta. Akciniam aliejaus fabrikui 
“Ringuva” už aukštos rūšis po
kostą ir valgomąjį aliejų. Lietu
vos koperacijos bend. fabrikui 
Panevėžy už kumpius, dešras. 
Ąkc. “Montvilo įpėd. bendrovei” 
už sausas mieles. Pirmajai rekti- 
fikacijos bendrovei už spirito va
lymą. “Švyturio” knygų leidimo 
bendrovei.
valdybai už 
Lietuvių Meno kūrėjų d-jai už 
Skapiškio juostų dirbtuvės juos
tas, jiivonėiltts, kaklaraiščius, 
staltieses. Taipogi gaVo aukso 
medal. ir daugis užsienių firmų.

Sidabro medaliai.
Ūž arklius paskirta 9 sidabro 

medaliai, tarp kitų už juodbėrį 6 
metų. Žemaičių veislės eržilą Že
mės .ūkio ir valst- turtų Ministeri 
jai.
, Už galvijus sidabro medalius
gavo:

Jurevičius, Komaras, Fledzins- 
kis, Karpis (Joniškėlio), Chrapo- 
viek®, “Gerovė,” Zubovas (Do- 
bikinės), V. Masiulis ir Baltrušai
tis. ' \ " u - . ’ v f -----£ — r

Už maži tisą sid. medal. gavo ksi- žydelis nukentėjo uz bolševi-kademija — 35c.

SPAUDOS PLATINIMO 
LAIKAS.

5) Apologetika — SO-.-ir Trįs 
Keleiviai (apd.) — 50c.

6) Visi Geri — 10c., Leono 13 
pop. Enciklika — 15c., Žaidimų 
Vainikas — 50-., Kurių Bus Vir
šus? — 10c., Esumas — 10c., Ga
liūnas — 5-.

7) Aritmetikos uždapinynas I
d. — 35c., Aritm. uždavinynas U 
d. — 25c., “Drabgas” (kalendo 
rėlis) 40c. \ \ ‘

8) Marijos Mėnuo —’ 50c., 
Eu-harist. Stacijos — 15c., Žibu
rėlis — 40-.

9) Šakalėlis — 35c., Moterystė 
ir Šeimyna — 50c., Stacijos — 
15c.

10) Trįs Keleiviai — 50c., Ta
bakas nuodai — 10e., Žiburėlis —7 v—
40c.

Spalių jr Lapkričio mėn. 
yra skirti katalikų spaudos 
platinimui, “Darbininko” 
užrašinėjimui, LDS. narių 
prirašymui, . “Darbininko” 
pagerinimo aukų rinkimui 
ir tt. Kiekvienam LDS. na- 
riulyra gera proga pasinau
doti
vanos štai kokios:

1) Kuris iš LDS. narių prikal- 
bįs 5 naujus prie LDS. narius, 
gaus dovanų fontaninę plunksną.

2) Kuris gaus du nauju “Dar
bininkui” metiniu skaitytoju ir 
prisius pinigus Centran, gaus fon
taninę plunksną.

Fontaninės plunksnos yra su 
“Darbininko” vardu.

Užsirašiusiems metams “Darbi
ninką” ir patiems 4)riaiuntturiems 
pinigus, yra duodamas šiokios do
vanos. 1

/ ’
1) Kelionė aplink pasaulį 50c., 

Albumas Liet. Dr-jų 25c., Delega
tų Kelionė Lietuvon 25-.

2) Apaštalystės Maldos — 25c.,

IŠ LIETUVOS VEIKĖJŲ 
GYVENIMO TRUP

MENOS.

Generolo S. Žukauskausko 
kaltė prieš... šydus.

- Narsiajai Lietuvos ka
riuomenei bolševikus iš Uk- __
mergės išvijus vienas kitas įr Kalbėk — 30-., Ubagų A-

Kiekvienas užsimokėjęs iš 
kalno už metus už “Darbi
ninkę,” turi teisę pasirinkti 
vieną iš viršuj nurpdytij i»»v 
merių, veriąs 1 dolerio kny 
gų. Taigi yra labai tinkamu 
proga visiems iš to pasiulirm* 
pasinaudoti.

Pinigus ar monev. arde 
rius siųskite vardu

n “DARBININKAS
366 Broadway Boston 27, Mass.



PASTABĖLĖS.
EK STRINKO '

TAKSOMIS.

TEATRAS IR
PRAKALBOS.

DARBININKAS 

jSjrbės nėrės iš kailio del auk
so-sidabro fondo.

t

i

* n mmi ■ m

FlM LSA V INO LAIKAS.

Bostono Board of Elect- 
jon Commissioners paskelbė.

d rinkinių dieną lapkričio 
7 d. rinkimų vietos bus atda
ros nuo 6 vak iš rvto iki 4 
vai, po pietų.

Karo Depą limentas keti- 
pirkti buvusi Camp 

Įjęvėns Ayer. Mass. ’ Kajo 
liku toji žemė buvo paran 

tvota. Dabar valdžia ji 
nori turėti praktikoms leng 
rai artilerijai, nacionale; 
ifergybai ir piliečiu 
lems organizacijoms.

a veda derybas su 
dninku.

pakelti nusiskundimai, jog

Rengia A. L. R. K. Mote
rų Sąjungos 13 kp. nedėlioj, 
spalio 29 d.?Bažnytinėj Sve
tainėj, ant 5-tos Gatvės. Pra
džia 7-tą vai. vakare.

Šis milžiniškas vakaras 
bus vienas iš puikiausių va
karų. Vaidins veikalą “Mi- 
sijonierius ir RAbinas.” Mė
gėjai bus smarkiausi artistai 
iš Cambridge. Teip-gi daly
vaus ir vietinės kuopos na
rės su visokiais pamargini- 
mais: dialogais ir šokiais. 
Tarpuose kalbės žymi kalbė
toja iš Montello, p-lė O. Ka
šėtaitė, iš Bostono Dr. Lan
džius ir kiti.

Kviečiame visus vietinius 
ir iš apielinkės atsilankyti Į 
ši puikų vakarą.

Įžanga tiktai 15 centų; 
vaikams 10 centų.

K vi (.via,
Re)ifjimo‘ Komi* i j a.

ŠV.

ši

KAZIMIERO DRAUGIJOS 
REIKALU KELIONE.

PRAGARO GALYBĖJ.

Kauno “Laisvė” num. 
177 rašė apie “Kovą su pra
garo galybėmis.’’ Nurodo, 
kad įvedimas Lietuvoj savų 
pinigų nepatikęs žydams ir 
vokiečiams. Jie esą susita
rė smukdv’ti Lietuvos litus.I. ■ ■ •*

Valdžia nustatė, kad už litą 
būti} mokama 150 piarkių, o 
žydai ir vokiečiai teduoda po 
bO markių. Bet trys lietu
vių stipriausi bankai Ūkio 
Bankas, 
Bankas
Bankas esą pasiryžę palai
kyti litus.

r
Amerike renkant aukas 

aukso sidabro fondui laisva
maniai iš kailio nėrės kad 
tik mažiau atikų teįplauk- 
tų. Tuomi laisvamaniai pa
sitarnavo, kad Lietuvos va
liutai uždavė smūgį. Pasi
rodo, kad Amerikos lietu
vių laisvamaniai ne be pase
kėjų.

Ištikimieji lietuviai kovon 
su visomis pragaro galybė
mis.

P rėk. Pramonės 
ir Tarptautinis

*
iJi DRAUGAI IR DRAUGĖS! j 

pasaulio valstvbės nepildo Skaitykite ir platinkite lai 
■ vi_ kraštį “GIEDRĄ.” Lietuvių

Katalikų Moksleivių Organą.
Kaina metams Amerikoj $2.50.

“G I E D R A”
55 W. Market Str.,

Wilkes Barre, Pa

DETROITO KRIAUŠIUS.
Darau siutas, overkotus ir fut- 

ras. Materijos geros, didžiame 
pasirinkime. Kainos nebrangios. 
Darbai ir pritaikymas gvarantno- 
tas. Malonėtoj persitikrinti.

Dirbo nutarimų — ne , 
sur įvedamas 8 vai. darbas | 
dienoje.

IR BEDIEVIAI
KRIKŠČIONYS.

“'r ~

Lietuvos socijalistai liau
dininkai prieš rinkimus dė
josi uoliai^ krikščionimis. 
Nuo bedievybės purtėsi iš 
visų pajėgij. • Savo laikraš
čiuose aiškinosi neiną prieš 
tikybą. Štai “Lietuvos Ži
nios” num. 175, * spalio 4 d. 
š. m. laidoje pareiškė: 
‘‘Prieš tikėjimą nei socija
listai liaudninkai dem., nei 
Valstiečių Sąjungą niekuo
met nėjo ir neis.” \ Toliau 
rašo, kad jei nebūtų kri
kščionių demokratų parti
jos, tai “tuomet visos mūsų 
partijos būtų krikščioniš
kos, nes jos visos pradedant 
komunistais ir baigiant 
krikšč. demokratais suside 
da iš krikščioniu.”

X
X

STREIKAS PASIBAIGĖ.

Charįestonn, TU. Va. — 
Williamson minkštųjų ang
lių kasyklų streikas tapo at 
šauktas. Streikas buvo pa
skelbtas liepos 1.' 1920.

NESIRŪPINĄ

DEL ANGLIE.

JUOZAS LAUKIS
LUCKY TAILORS

1238 Caniff .41. Hamtramck. Mich.Tel. No. 550.

F. J. REYNOLDS, M. D.
(RINGAILA) ,

Ofiso Valandos: —
Rytais iki 9 vai.

Po pietų nuo 2—4 
Vakarais nuo 6—9;

Nedėliomis nuo 1—3.

419 Main St., ATHOL, MASS.

r ’ . Tei. So. Boeton 2488 |

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IB 

CHIRURGAS.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų. Egzami
nuoja kraują.spjaudalus, šlapumą 
ir tt. savo Uiboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas:

506 BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 
(Kampas G St. ir Broadway)

]Į VALANDOS: 9-11, 2—4, 7—9

z *

B r i tipenate v, Ma.^s.—Elei i 
Brown savo kieme kasė skie
pą daržovėms. Užtiko dur
pių. Besąs jų didelis sluo- 
gsnis.- Bandė kurti — dega 
gerai. Tai Brovvn dabar ne
sirūpina del anglių.

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

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

Antros lubos—Viršuj L. P. B-vės

GYVENIMO VIETA:
135 Roive St., Avbubndale, Mass. 

Tel. W. Newton 1016—R.

TeL So. Boston 323 f| 
LIETUVYS DANTISTAS S 

DR. ?4. V. CASPER | 
| (KASPARAVIČIUS)
1 Laikinai perkėlč oėiįą po No. s

425 Beoadivay, So. Boston, Mass. fį 
S Ofiso Valandos: H
į Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nuo 1:30 
i iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak. g 
= Ofisas uždarytas subatos vakarais s 

ir nedaliomis. §

——:-----------------------------------------------------------------------------------

PRANEŠIMAS.
šiuomi pranešu Ne\v Ilaven. 

(Conn. ir apielinkės lietuviams, 
kad pargrįžęs i New Haveu 205 
Farren Avė., vėl pradėjau save 
senovės užsiėmimą. Visais, ar lai 
knygų, ar laikraščių, ar kitokiais 
reikalais-kreipkitės sekančiu ant
rašu :

Jonas Mickevičius,
205 Farren Avė., Ne\v Ilaven, Cl

Kituose straipsniuose so
cijalistai liaudininkai gyrė
si, kad jie netik nekovoja 
prieš tikybą, o kovoja už ti
kybą.

Tai mat kada Lietuvos be
dieviai grįžta “ant dvasios 
šventos.” Be abejonės tą jų 
veidmaiiivbė laimėjo jiems! 
ne vicn;t atstovą seimam

IŠEGZAMINUOJU AKIS

rudenį katalikiškos lietuviu 
spaudos reikalu lankausi Conn. 
valstijoje, greitu laiku tikiuosi 
būti Bostone ir jo apielinkėse. Ka
dangi mano tikslas ne aukų rin
kimas, o tiktai narių Į rasinėj imas 
šv. Kaz. Dr-jai ir katalikiškiems 

t laikraščiams preninneratorhi rin- 
F .... , , ’kimas, tai manau nebaisu ikiriu N.įPererta pancl.-l, susekta..A|lgHjos |ietuvi|) kolonijoms. Bos. 

Armijos tonas su savo apylinkėmis yra 
veiklumo ir visokių prakilnių idė
jų pavyzdžiu, tai šiuomi labai 
maloniai prašau, gg. klebonų, vi
su organizacijų, dr-jų ir skyritj 
■ atelikiškos spaudos mylėtojų, 
pagelbėti man katalikiškos spau
dos misiją pasekmingai atlikti.

Su aukšta pagarba,

Kun. Petras Raščiukas.

iTPAVOGĖ ANGLIŲ.

RISTYNĖS.

^Spalių 26. vakari; Grand 
;'Opera House, Bostone, alsi 
)buvo nepaprastos ristvnės, 
čkuriose dalvvavo ir lietuvis 
fedrutuolis. Žilinskas, pasiva- 
sdinęs save Michailovu. -Ji- 
|kai ritosi su graiku Kotsno 
fos.

g..- Apart viršminėtų ristikų. 
pnivo dar dvi pori, iš kurių Į 

pirmutiniai ėmėsi virš pus 
gValandžio. Antrieji išėjo du 
l'prieš vieną. Į vieną miliutą 
e apsidirbo su abiem.
E. Gale išėjo didieji ristikai. 
i Ristvnės buvo nepaprastos. 
^Žilinskui reikia pripažinti 
t didelį miklumą ir mokėjimą 
[ išsisukti iš priešo nagų. Gi 
Į graikui didelę jiegą rankose, 
t Šie dn driituoliai ėmėsi be 
6 veik dvi balandi. Galų ga

le pailso ir tik per neapsižiū- 
i rėjimą lietuvis pateko į ran- 
I kas graiko ir tasai taip su- 
| čiupo kad lietuvis turėjo pa- 
I sidūoti.
■k-

! Reikia pripažinti, kad p.
• Žilinskas yra nepaprastų 
r- gabumų ristynėse ir yra lie- 
į turvis milžinas.

PRANEŠIMAS VISIEMS!
Lietuvos Vyčių Naujos Angli

jos apskritys rengia šokius, kurie 
žada atsibūti Lapkričio 11d. (Ar- 
mistice day) Nusiginklavimo die
noje. šv. Petro par. salėje, 492 
E. Seventh St., So. Boston, Mass.

Kadangi tai bus subatos vaka
ras, tai bus visiems geriausia pro
ga prie geros orkestros pasišokti 
kaip lietuviškų taip angliškų šo
kių. Taigi yra kviečiami visi atei
ti, susipažinti su Lietuvos Vyčių 
jaunimų, kurių žada daug iš k i 
tų kolionijų atvykti.

Ateikite o nesigailėsite praleidę 
vakarą tarpe mūsų.
(4) Rengėjai.

KAUNO OPEROS DAINININ
KAI JAU ATVAŽIAVO.

Senai laukti Kauno operos dai- 

ninkai: M. Leškevičius — smuiki

ninkas, P. Oleka — basas, ir Byra 

tenoras — pianistas jau Ameriko

je. Jie pribuvo New Yorkan Spa

lių 22 d. ir iš ten pradės savo kon

certus. Netrukus žada būti taip

gi ir Bostone.

DRAUGIJOS IR KUOPOS 
TĖMYKIT.

ATSPĖJO.

,V£7?.I <8 VAL. DARBO.

PLAYER PIJANAMS.
Lietuviškos dainos ir šokiai ro 

liukuose. Kas nori gali jų 
pas

gani i

Bu vę s.

f j- , -
I

BAIGĘS DU UNIVERSITETU
Cornell University A. B. 

G. Washington University LLB. 

ANTHONY 0. SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS 

BOSTONE — 18 Tremont St. 
Room 908 K ims aix Bm,myo 

Telephone Mato 7164. 
W0RCESTERYJ — Vakarais 

15 Mn.tBT-*T Stmtt
K) i Telephone Purk 6407 Į

to

rodą, kad 
ne visam

‘‘Sandara” galės didžiuo
tis, kad jos pranašystės iš
sipildo. Ji ima prirodinėti. 
kad tam tikros raidės prie 
pranešimo apie gerb. Car 
neckio paskyrimą toliau at
stovauti Lietuvą 
greb. Čarneckis
amžiui paskirtas atstovauti 
Lietuvą AVashingtone ir ka
da nors, rašo “Sandara,’’ 
atvyksiąs kitas atstovas.

Kažkurie šašo, kad šiais 
laikais nesą niagiku, kad 
burtininkų gadynė praėjus. 
O štai “Sandaros” redakto
rius iš dviejų raidelių iš
skaito fatali atstovo likimą: 
kad kada nors jis bus pakeis
tas.

Visi ir ** totalių raidelių” 
nemačiusieji gali pripažinti 
“Sandaros” pranašavimą: 
kada nors bus paskirtas liau
jas atstovas ir gerb. Čarnec
kis gris Lietuvon su trium
fu, su laimėjimu Lietuvai 
pripažinimo galingiausios 
pasaulyje valstybės.

IR-GI TEISYBĘ
PASAKĖ.

“Sandara ” tei sybę 
kad kada nors Ame-

Geuera. — Internaciona- 
liame Darbo suvažiavime

J. Tumasonis,
366 Brodatvay, So. Boston, Mass

(4)

DIDELIS TEATRAS--“MILIJONAl VANDENYJ”
Drama 3-jose veikmėse.

Rengia Lietuvos Vigiu 18-ta Kuopa

NEDĖLIOJ, SPALIO-OCTOBER 29 DIENĄ, 1922
BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE, CAMBRIDGE, MASS.

Prasidės 7;30 vai. vakare.

Gerbiamieji''vietiniai ir apielinkės lietuviai, nepra
leiskite puikios progos, nes šis teatras yra puikiansis. 
kokio tamstos dar nesate matę ligi šioliai. Tad visi kas 
gvvas ateikite ir pamatykite o užtikrinam. kad būsite 
užganėdinti.- O katrie neateisite —r gailėsitės. nes Įžan
ga nebrangi: suaugusiems 25c.. o vaikams 15 centu.

Kviečia visus KOMITETAS.

LIETUVIŲ FORNIČIŲ BENDROVĖ

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Ligą metą praktikos artistišką 
mūsų darbą liūdija tūkstančiai 
draugijų. Informacijų delei rašy
kite:

M. A. Norkūnas,
16 Pleasant St., Lawrence, Mass.

N. ’■ '

< mS* L - **-

Kaip 
pasakė, 
rikon atvyks naujas atsto
vas tai taip “Tėvynė” teisy
bę pasakė, kad pažangieji 
lietuviai iš kailio nėrės auk
so-sidabro vajaus laiku. 
“Pažangieji” lietuviai iš 
kailio nėrės, kad tik ktioma- 
žiausia aukų tektų aukso-si
dabro fondan. Štai Bostone 
po bendro paminėjimo Lie 
tuv.os pripažinimo liko kele
tas desėtkų dolerių. Komi
tete susirinkime, kai pradė
ta svarst.vti apie tai, ktiriam 
tikslui paskirti likusius pi
nigus. tai katalikai stojo už 
tai, kad aukuoti aukso-sidab
ro fondan. Tada pažangieji 
tai ir ėmė iš kailio nertis. 
Girdi tai buvęs partijos dar
bas. pažangieji aukso-sidab
ro fondui nepritarę. Griež
tai stojo prieš aukojimą auk
so-sidabro fondui. Tada ka
talikai pasiūlė paskirti liku
sią sumą Harriso pamink 
lui.

I Taigi tai pažangieji iž tei-

• v

r,.į jį - V

r

Užlaikora visokius 
namų fomičius. Par
duodam ant išmokėji
mo ir pristatom i ki
tus miestus ir teip-gi 
perkraustom ,fomi- 
čips iš vienos vietos i 
kitą .

LITHUANIAN FURNITURE COMPANY
268 West Broadway, , South Boston, Mass.

Telephone: S. B. 839-liy.

i
ii
.1

DRAUGIJŲ ATYDAI!
Fli'plvf’ITV’PVėliavų, Kokardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant*

UVU.VU spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
•TRUPA8 CO.,* 90-92 Ferry St. Newark,* N. J.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

yr& mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Ruffles.
Kaina 65 centai aptiekose, arba nž 75 centus prisiunčiama 

tiesiai iš laboratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

* 104-114 Se. 4th St. Brooklyn. N. Y.

41
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PADIRBU AKINIUS.
Žemiaus paduod’ 

symptomus kuriuo 
pagimdo nenormali?

tos akys: nematymas, kreivos e 
kvs, pavargusios ir skaudančio 
akys, bėgimas ašarų, sausos akys- 
trūkčiojimas akies ir blakstieni 
galvos ir nugaros skaudėjimai 
ūžimas ir svaigimas galvos, nery 
liga, negalėjimas važiuoti gatve 
kariais ir daug kitokių nesmagi 
rnų. Prašalinkite priežastį ir bi 
rite sveiki. Visuomet pa geibo 
jums

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
AKIŲ SPECIALISTAS 

377a Broadway, So. Boston, Mas?

REIKALAVIMAI. I
1--------

Reikalavimų kaiDos 2c. nž žodj už 
kiekvieną sykį.

PIRKITE GREITAI.
Naujas mūrinis namas del !■’ 

gyvenimų su naujausiais itaisv 
nais, atskiros šilumos kiekvie 
nam. Kandi] neša 85800. per me 
uis, išlaidų tik *2000. Prekė til 
-40,000.
vietoj Dorchestery. todėl stengki 
t<*s ji pamatyti, papirkti galim; 
m labai mažu inešimu.

Titus P. Greviškis,
Broad'Vay, So. Boston, Alass 

Tel. So. Boston 2340.
395

(28)

ANT RENDOS.
Namas 5 kambarių, yra gazas 

Kas norėtumėte ant tyro oro pa 
gyventi, tai atsišaukite: 31 Dun 
■an St., Dorchester, Mass. (28'

NEW HAMPSHIRE PIGIOS 
FARMOS.

Už $3250.00 mos parduosime 32 ai 
■ų netoli miesto, marketų. farma. Pri 
armos yra 250 vištų, 2 karvi, arkly? 
ncubatorius. viščiukų tvartelis, rogė- 
režimas, plūgas. . pakinkiai, vežimo 
kas. Daug malku, daržovių. mišk< 
S kambarių stuba. geras tvartas. Nau 
:as vištininkas. lengvi išmokėjimai 
3ašyk, telefonnok ar ateik, tuojau 
klausk apie farmų bargenus.

VVINDHAM FABM AGENCY 
itept. C. 755 Boylston St..

Saite 612-613 Boston

200 MEDŽIŲ KIRTĖJŲ.
Maine’os valstijom Šis kirti

mas yra pagal naujo būdo, kur 
yra galima užsidirbti pinigų ker 
tantmedžius ant sieksnių.
NJOTONAL LAB0R AGENCY

108 Friend St., Boston, Mass

\Pajieškojimai
Pnleškojimų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 syk]' J metus už dyką. už 
3 sykius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

Paieškau savo dėdės Antano 
Vaic.ekąuskio, paeina iš Dudupių 
kaimo, Lokės parap., Terfų aps
kričio. Seniau, 1919, gyveno 
Philadelphia, Pa., dabar nežinau 
kur. Jisai pats ar kas į žino ma
lonės pranešti šiuo antrašu: Alek
sandras Gustis. Ringai hj kaimo, 
Lokės parap., Telšių apskr. Lith- 
nania.

S

i į

13 Metu Scuth Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
899a W. BR0ADWAT 

VALANDOS: Nuo 9 r. Ik! 7 v. vak.

TeL So. Boston 27c

J.MACDONELL,M.D.
Galima susikalbėtį ir lietuviškai. 

Ofiso Valandos:
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 1—3. 

Vakarais nuo 6 iki 9.
536 Broadway, So. Boston.
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(GUMAUSKAS)

DANTISTAS
i- 
a

Tuo Main 8t, Mostelio, 

(Kampas Broed St.) 

TeL Brockton 5112-Vv.
3 - s
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V. KAZIMIERO R, K. DR-JOS 

VALDYBOS ANTRAŠAI 
SO. BOSTON, MASS.

■IRM. — Vladas Paulauskas,
90 B St., So. Boston, Mase. 

ICE-PIRM. — V. J. Jakštas.
27 Story St., Boston 27, Mass.

'ROT. RAŠT. — Antanas Janušonis, 
1426 C'olumbia Rd., So. Boston

IN. RAŠT. —Juozas Juška.
Merycllff Academy,

Arlinghton Helgtbs. Maass. 
ODININKAS — Leonas švagždys,

111 Bovven St., Boston 27, Mana. 
ADO GLOB. — J. Grubinskas,

3 Jay St., Boston 27, Mas*. ir 
Antanas Kmltas,

284 5-th St., Boston 27, Maso, 
LARŠALKA — Povilas Laučka,

61 Story St., Boston 27, Ma*a. 
•RAUGUOS antrašas reikale:

366 Broadway, So. Boston, MaM. 
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

•m antrų nedėldien] iičnesio 1-ą vaL 
>o pietų parapijinėj svetainėj, 492 H. 
-th S t., BostoD 27, MaM.

J. L. K. Keistučio Dr-jos Vai- 
iybos Adresai, Boston, Mass.

IBM ĮNINKĄS — J. Adomavičius, 
122 Bowen St, So. Eoston, Mass, 

ICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas, 
81 Mercer St, So. Boston, Mass.

BOT. RAŠT. — Antanas Mace jonas, 
450 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

’IN. RAŠT. — Juozapas Vinkevičlus, 
169 W. 6-th St., So. Boston. Mase. 

CASIERIUS — Andriejus Zalieckae, 
307 E. 9-th St. So. Boston, Mass. 

tARšALKA — Viktoras Zičkis,
209 E. Cottage St, Dorchester, Mase-

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne- 
mina susirinkimus gan pirma nedfi- 
llen] kiekvieno mėnesio po No. 694 
Vashlngton St, Bostpn. Mass. 6-tą v. 
akare. Ateidami drauge ir naujų na
tų su savim atsiveskite prie musu dr
oš prirašyti.

»V. JONO IV. BL. PAtELPINBfl 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI
X -

PIRM. — M. Zoba,
539 E. 7-th 8L, So. Boston, Maau, 

7ICE-PIRM. — P- Mikalauskam
248 W. 4-th St. So. Boston, Maaa. 

>BOT. 3AfT. — i. Šeduikis,
315 — 4-th St.. So. Boston, Masu, 

rot. RAUT. — J. švagždys. ,
171 W. 5-th SU So. Boston, Mum 

tCASTKRTUS — A. Nandžtunsa,
16 Wlnfield SU So. Bccton, Maaa. 

MARŠALKA — J. Zuikta,
7 Wlnfield St, So. Boston, Mana.

Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 
Tedėldien] kiekvieno mėnesio. 2-rų vaL 
po pietų Iv. Petro parapijos salėj. 492

Vj B. Seventh SU South Boaton Maaa.




