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KitaHkai twM fupanurti, 

atikai ir jHudiventiinM dėl
L Jra tfpfcudoA BBrtirMiumo 

loneanht JHcvui ir pačiai B
Alai, ir žmonoms haiidingetmiM, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinių apeigoj Pa-Z 
kol to peeuprae visi katalikai,, mes

• negalime tikltla sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Kataliku Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms, žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaitytf tai savo didžiausiu už
davinių. . ‘

* V " Vyskupas Kiliais

LIETU VOS ATSTOVAS 
—IŠVAŽIUOJAI.EE- 

TUVOX.

Wasldngton, D. O. Rugsė
jo 12, 1923 (L. I.B.). y-Šio 
menesio pabaigoje atstovas 
Čarneckis važiuoja. Lietu
von. Manoma, kad. atstovas 
išvažiuos šio rugsėjo 22 d. kraštį 

... laivu 4 4Mąjestic. ’1

. GUDŲ VALGAI.

—- Vieton apygardos teis
mo uždaryto gudu laikraščio 
“Kaš Sciag,” Gudų komite
tas išieido^vieno^ dienos Tai- 

“Padniaty Sciag,” 
kuriame plačiai ; dėstoma
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Aabbininbai^ j"
B?6 Btū&čfrray, Boeton 27, ? *
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Ųįplandijąj įsi|0l^^^ 

draudos nup ut®įė£ ksopo^č 
tyvūkompanOa*.A Toftjįs&r

tadiilės aušo apdrąudosr t nW 
ugnies bizniui ^apitalp 
rė|o 1922 m. $8,151,000/ 
tos koitipaiiij os priguli ’ 450 
^operatyvių .Piūland^į 
gyvasties ir pašelposApifiB^ , 
Jos draugijos susiplakė į k<f 
operatyvę sąjungą. .Į ją pri
sidėjo 172 draugijos, 1922 
m. Įplaukų, šita sąjiWgS|pW 
rėjo’ $44.490. , \ *

■ * - ■ /—r------- ---------- - .
įjį >9,

Telegrafistų koopęafc^Į 
bankas, įsteigtas 
Mo. ir atidarytas 9
d. š. m.*per pirmas Jps bi&- 
niosąvaitės resursų jJ^$2,r 
173,094.30.

Iš KOOPERACIJOS J»0
l .

t

■ ’ ’ . ) —.

PASISTATYDINO

NAMĄ.

1

7
Petronėlė Butkienė. Smul-. 
kiais $3.75; Išviso $23.65.

Pittsburglr, BL & L\un. 
J. Vaišnoras aukojo $2.00; 
po $1.00 aukojo:' Kaziui. 
Bačkis, Jonas Šaulys, Vikt. 
Skrebis, Marj. Steponavi
čiene, Juozas ŲaŠkauškas, 
Petrai Abromavičius; Auta-, 
nas Kačinskas; po 50ct auko
jo: Ktkod. Petraitis/ Magd; 
Laiimrtavičięnę,: Marj.eMa- 
tažinskienė, Marj. Žukaus
kienė, Juozas Paulauskas,; 
Mot. Panlauskas, Bolesl. Pa- 
žauskas, ' Ambras. Stiukas, 
Kast. Stadalinskienė, Juoz. 
Zubrys, Juoz. Seiilus ;' smul
kių $4.05.Išviso $18.55* •

• . : j 1
BridgeviVletPaf.. w Kun. Al. 

Jurgutis aukojo i $2?00 ; po 
$Į;Q0 aukojo: Martynas Mic- 
kūnas, Ignas Alšauskas, 
Juo?., Jočius, Ant. Klašąus- 
kas, Jonas, Ąugštkalnis, Ma- 
re/avaliauskynė,.Marė Dė- 

kas. Ant. Kucauskas; 75č. 
aukojo Juzefa K; po 50c. au
kojo: Ant. Saunoras, Kaz. 
Zataveckas, Ant. Rudzionis, 
Magd. Žekęvičienė, Juoz. Be- 
lįekis, Juoz. Mickūnas; Ma
rė Vasiliauskienė, Barb. Žu- 
kausjdenė, Julė* Stočkūnie- 
ne, Karolina Juškienė, Mor
ta Svetkauskienė, ePtras Le- 
liušis, Ignas Mažietis, Vin
cas Žvirblis, Vincas Pieta; 
smulkiais. $2.70; išviso $22./

Ilomestead, Pa.f kun. $. T. 
Čepanonis aiikojo $2.49; po 
$1.00 aukojo: Antanas Kati
lius, Motiejus Bardzilaus- 

. kas, Anidė Aučiute, Antanas 
Urbonas, Jonas Grebliūnaš, 
Vincas. Kramžlys, Brouisla- 
va Kunikauskiute; po 50c. 
aukojo: Mikas Bukauskas, 
Petras Medonis, Ant Žalia- 
duonis; smulkiais 91e. Išvi
so $12.00? v

Dg.Boim Pa.} Jonas Valu- 
konis aukojo $2.00; po $1.00 
aukojo : J.. Markelionis, J. 
Balkevičius, Dam. Stepo- 
nauskas,. J. B. Mikelioiuš, 
L G. Bogdon, K. Vaišia, 
A, Kardišauskas, V: J. Mi- 
kelionis, Kaz. šiupinis, Juoz. 
Kranauskaš, Domiu. Bart- 
bus, Augustas Mikelionis:

“Darbipl|| 
turinio geiffl

p” laikraščio 
įsas.visiems L.

DrKi'-BiAafemsirpriete-
liams gyvaig įpi. Kuo rug-
sėjo 3 iki r jlf 10 d. tam
tikslui surifi
08 ' ' H

Įta aulai $143.-
p/

Cleveland/^ H' *
jžo..............v..$27.00

Dayton, Oh& 10r6B
Pittsburgk, 1
Pittsburgh,{j E: S..—..... is.55j
BridgeviHe>S fra. ___ ..... 22.00’

Homestead,® B3/*«aitaa**«Xaaa>«.«aa OL^«00>
liu Bois, PJ

•Išvfi EL............ $142. os*

$1.00 : V. Pišreris/Ant. Du-

Geležinkelių ir laivų kom
panijų klerkos Ginei nnati, 
O. mieste Darbo Dienoje bu1 
vo siirengę savo naiho įkur
tuves, Iškilmėse dalyvavo 
apie 25,000 žmonių. Šituos® 
namuose bus tos tini jos cent
ras ir tei^gr bankas, past^- 
lytas ant kooperatyvių pa- 
matui, panašiai, kaip gele
žinkelių inžinierių bankas 
Clevelande. ' Banko šerinin- 
kai gaus ne daugiau kai po 
10 nuoŠ. O kas viršaus bus, 
tat bus dalinama tarp depo- 
zitorių.

Kol klerkos buvo'nesusi- 
organizavę, tai jie buvo tik
ri baltarankiai proletarai, 
pigiai apmokami, ilgai dir
bantys. Dabar kai susiorga
nizavo stojo priešakiu darbi
ninkų unijos ir yra viena iš 
stipriausių A. Darbo Fede
racijos šakų.

įkurtuvių^ iškilmėse 
"dMyvavo įB3!

bernatorius A. V. Donahey. 
Jis buvo vyriausiu kalbėto
ju, Buvo, tėip-gi miesto ma
joras . George Ųarrel, kbn- 
gresmanąs A. E. B. Stephens 
ir unijos viršininkai. Guber
natorius be Įeito ko pasakė:

“Didele armija geležinke
lių klerkų, pasitikėdami vie
ni kitais ir turėdami prieš 
save bendrą labą* susijungė 
didžiam judėjimui ir galų 
gale pasirodė vaisius jų ben
drų pastangų, gabumų, ener
gijos ir geros valios. Atski
ri. žmonės atsirandu u* dings
ta. . Atskirų Žmonių turtai 
atsiranda ir nyksta* Bet 
draugia, susirišusi tampriai, 
klestėdama žengs pirmyn tol, 
kol jos behdtąs , tikslą yra 
sveikas, naudingas ir teisin
gas.” 1 į ■

Dmnhu Skunda aukojo 75c.; 
po 50c. aukojo: Mot. Batiuš- 
km Juož, Alinskis, Domi ša
lelė, T. Liutkevičius, M, Bal
kevičius, L Ųzdila, J. Gali
nis, J. ’ KvėdarayiČius, V. 
Česonis, »L Dctroška, Valu-1 . . . • 1 
koinenė, Donu Kunigiškis. 
Sinulkiais $7>M/ Išviso $28.* 
28. ■ r ■ J

kaip lenkų valdžia be palio
vos persekioja gudus.

— Apygardos teismas pa
tvirtino vyriausybes komisa
ro nutarimą apie konfiskavi
mą lietuviams palankaus lai
kraščio “Žiema Ojezysta.”

STAČIATIKIŲ ŠVENTI- 
I<ų; S ŲVAŽIAVIMAB, 
— Rugpjūčio 15 d. tapo 

atidarytas metinis Vilniaus 
eparcliijos stačiatikių šven
tikų suvažiavimas. Jame, pir
mininkauja antvyskupis Te
odosijus, kuris ėmė valdyti 
epareliiją, ištrėmus tikrą 
Vilniaus antvyskūpį EJente- 
rijų. •

—• “Ličhivės žiniu^v 
daktare -pil.. Bortkevieienė, 
dėl patalpinimo “Lietuvos 
Žiu.’’,Kr. 174 str. 4‘Šunytį 

tinką tikrejivbei it kelia 
suopieiiėj nepasitikėjimo mi
licijos darbuotėj, mario' traU- 
kiama .atsakomybėn, 8 sulig 
263 sįr. Baud. Įst. (žiūr. 
Vyr. Žin. Kr. 103,.Baud. Tst. 
Papildymo).

Milicijos Vadas Jalmoka# 
:—44Laisves” redahtoriiis 

A. Šmulkštys, dėl patalpin
to laikrašty “Laisve” Kr. 
183 straipsnio “Įdomus nuo- 
tikis,” km?is tikrenybei ne- 
atatinka ir kelia visuomenė j 
nepasitikėjimo milicijos dar
buote, mano traukiamas at
sakomybėn sulig .263 str. 
Baud. Įst. (žiūr.‘ Vyr. Žin. 
Kr. 103, Baud. Įst; papild.) 

Milicijos Vadas J atmokas 

Vinių s. Jau daugiau kai 
savaitė Vilniuj streikuoja 
vežikai. Jie sustreikavo 
nenorėdami pildyti, vietinės 
valdžios įsakymo pakeisti 
paprastus Lietuvoj vartoja
mus pakinktus į taip vadina
mus “Krokuvos” pakinktus.

—• Ru g pi ii ei o 22 d. 'atva
žiuoja. į.Kauną žinomas Da
nų -rašytojris p, Benedic.tsen 
su žmoną, ( . . .

P. Benodiėtsen’as jau yra 
buv^s kartą idetuvoj*. ją ge
rai pažįsta ir yra daug rašęs 
apie; Lietuvą Wų spaudoj! 

V

Cambridge’io Liet. Parapijos
FIELD
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MAISTAS ISPANIJOJ.
\ ‘- *

• : ;■ ■
4 Madrtd. — Ispanijoj nau

jas kilo maistas* Barcejonojy 
kur niekada metrūksta mai- 
Šaties, sukilo kariuomenė, 

.‘ Jai vadovauja kapitonas-ge- 
•' nėrolas Riyęra, Jis tūri daug 

sekėjų., tarpkarininkų ir -jei- 
ienės pasitikėji

mai pągatąvi
tScT• ‘ ■* * \ ■*' **

I spanij oskataliuš tuo tar
pu nesąs sostinėj. Jis esąs 
Sali, Sebastiane. ’ Būk jis cla- 

p’bar skubinlįš'šbstinėn, kad 
“ tarti'sū iniūisteriais,' kas da

ryti šiuo kri tingu’laiku.
Tuo tarpu ministeriai turi|

• -'ilgus posėdžius.'’ 1 Būvo nu
tarta atsišaukti- į sukilėlių 
vadą gen. Rivera, prašant Iš

”‘•patriotizmo liautis maištą 
kėlus. Bet griežtai atsisakė

* nuo to. Tada užsienio reilya- 
. Jų’ ministeris Alba ir darbo

minist eris Arminan rezigna
vo. Jie ypač sukilėliams bu
vę ncpakenčiaihi, ‘ Karo ži- 
njdia gąVo žinią, ‘ kad gen. 
RtVera sukilęs deL nepatin-- „ A

■ ♦ * » ■ , t ■ '

■ M

,K

Ispanijoje
kamumo kaikurhi ministe- 
rių., Sukilėlių vadas esąs pil
nai įtenkintas premie.ru įr; 
Vidurinių reikalų ministrių.

Sostinė  j e visai ramu ir gy
venimas normaliai eina. A- 
pie .maištą Barselonoj ma
žai kas sostinėje susirūpinęs. 
Tuomi tįk valdžia kvaršina 
sau galvą. '

; JTiĮs, imddu nepgtLiikąmi. 
•imnistėTim*'ėSigh^bLJ;gkti' 
i'odvtf, kad viskas greit bus’ 
likviduota. '

• ’’ ‘ . 1 r
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Šleževičienė,. 
r A. Grigai1 
auskienė, j,
S, A; Įvinš- 
3,. ' K. Čep* 
ogmila,. M. 
ička, A. Bą-

J. Kveda-. 
jos: J. Jr

*

t

■ LAIVYNO- NEGALI
'"i ' ■ VARTOTI. •• "

r. IVasliington, — ŲroliibiėL 
jęs šalininkai, buvo besivarą, 
kad Amerikos laivynas būtų 
panaudotas prieš šmugelnin- 
kus. Attorney-Genęral Dau- 
’gherty' pareiškė, kad- prezi
dentas neturi teisės laivyną 
vartoti tam tikslui. ■ . ’ r
• ■' ■ ———;—■—t-

PA.VO&L $40,000.00.

Iudianapolh., Ind.
Indiana Vational Bank pa
vogta $40,000..
i • ■ .
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KOBRŲ.

Paryžius, -r- Ambasado- 
.‘■rių 1 konTerencija . pagalios 

prįvertė ..Daliją: pareikšti,: 
. Jmdą ^tplėm Graikijos pa- 

•grobtą.salą Korfu. Tąpada- 
ryti pažadėjo šio menesio pa- 
baigoje.

,A . W • * - UtaM į ’ 
v ‘ f L

*.

.«

IVasJiington. — Gen. Per- 
sliing; buvusis^yyriausias A- 
merikos armijos vadas Fran
ci joj, sulaukė 63 m' amžiaus. 
Ji dabar, yra Veikiantis karo 
sekretorius, • '.vyriausias- ar- 
Rujų .vadas ir gėneįalio; šta
bo viršmiiikas* . / . .

» 
« 
i*-

rasevičius, 
G. Vidugiri 
tis, • M. i 
Kuzaš, J. šį 
kas, K. ži 
liauskas, D 
Balčiūnas, 1 
nys,' J*, d 
StantatA-Va^iSkatEt ’̂ 

Žitkiutė, ' S J Vaikevičienė, 
B. Saudevičius/ Z.»M. Do- 
mauskas, K. ; Kantaras, J. 
Ardikvs, J. Atiliauskis, J. 
Lesauskas, J. SedaUskas, M. 
Strauka, J. Šeštokas; smul
kiu $3.50. Išviso $27.00; .

. ' ■ ■ -’i

■Pdytdne aukojo po $1.00: 
S.‘ Mašinauskas, K. Paval- 
kis, K. Juknevičius; po 50 
ceintiL aukojo: Andr. Paukš
tis, Petras Šlužinas, J. Au- 
gustauskas, Ant. Rimkūs, 
Pr. Butkus, P. RaškeviČius, 
P. Anclruška, S. Riepa, M. 
Petkus; smulldų $3.10. Išvi
so $10,60. •

Pittsbiirgli) aukojo:
Advefas Cinikas $2.00; po 
$1.00: Kūn. M. Kazėnas, 
Petrone Stankauskienė, Ant. 
Paliucis, Kast. Miiceika, 
Juoz. Tamkevičius, Magd. 
Takažauskienė, Liiuk Kve
darienė, Petronė Antanai- i .
tienė, Rožė Zimnickieue, A. 
Radziukynas, , Kotrina Gri
cienė, dievą Bubilienė, Vik
torija BlaževiČiutė, .Tonas 
Bailydėnas; po 50c, aukojo: 
Ona aKujaliėnė, Agoto čini- 
kicnė, - Morta Miekevičiedė, 
Ona Bogušmte, * Ona Dagie
ne, .Marcelė Janušauskiene, 
Stasys Bobelis; 40c. aukojo

į A ,i y;, .. .i.., ĮĮi.,.1, i!Wi,»ĮįąįĮįi^ Mį',.'.»|BĮgĮĮjg
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Minneapolise, Mįąį. kai 
pirmu sykiu atsidarė koope
ratyve valgykla, tai tiek pri
sigrūdo žmonių, kad nei iš
tolo visi negalėjo būti patęiąė 
kinti. Tą valgyklą atidai®

tems Oooperative, ' /

Jugo-SIavijoj kooperato- 
vįų yra 600.000, Apyvartas 
per metus kooperatyvai pa
darė $10,500,000.

, . . r-
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KA LB STOJAS TEįSM^t

• “ T. . • M t

Spmgfield} III. — Seūgr 
torius Smitli W. Brookhajt 
traukiamas teisman.J ReiM- 
laujama atlyginti $10,000 3*s 
buvo pasižadėjęs atvykti kįL 
beti Dalim Dienoj; . Kvretė 
kalbėti’ Ųnited Mine 
ers. Kalbėti nepribuvo ir 
Kew Yorko socijalistų advo: 
katas Morris gavo pakvieti
mą užvesti bylą ir reikalau* 
dr $10,000. Tai Jau, auta
byla prieš tą senatorių* • »Tį 
traukia'"teisman už neva 
šmeižtą... būvusįs agrikidtU’ 

E ros, Sekretorius MeTeORK
$

MA^AS LAIVAS PĘR ’ 

ATLANTIKA. ,, 
■ - €

■/. VrKyUmTk —: VokHijofc 
mažas laivas jOĮį’pėdii il^v 
mo su keturiais jumviais 
perplaukė* per Athmtikąi 
Perkėntejo kėturiąs audrw 
gąs dienas. • ' ;

-Veltui

. Z

■MMMMMMMM*

i , • -. . I

; - ii - ■ ■ n...... . ■

I
... - -

DAY
■MMk:'' įįi-- MlW^- A

w. A SJELWmKm3msmm Awi

?■ i’h • 1
- A

I .’l .,- 

■»■* _*j

a

*'

MM

J*

.4

.*

1

.1

y ■
I ;

»

l

r- -
T,

K
t

/ y

A<

*•*>' '

A‘
k

t % ■

SS^SJsSĮSSESSSSSSSS’. .. ■ . - *
■ -■ . Y y L....^...-

4

S v
I

* \
■ / _ >

i-

5

*

c

' /
r S

*
f v

premie.ru


*

4

i

5 . * r ■*- _*

t

l

fi-

f

F
J

fr

X.

k

■ , • k »

DASBINIKKAS

ųll Mk mankau
k ir faMtoalfe MKIgh 4M

v

A

-• -■*?' X ■ *- .-■—■■

A

f

v

^4

vui bei kitatikiaikrikŠčioiiyš ‘ f] 
paskui gerbs tą šventyklą ir 
ja didžiuosis. Aš čia drąsiai, 
ne svyruodamas pasakysiu s 
lietuviai ev.-reformafai bei 
ev.-liuter iai nesvyruodami

. 1 t *

duos aukų tam Tautos; Pa
minklui. Jie žmones nešiau- 
rt > ', • t •

Aš tai rašau, 'niekelio už
prašytas, nė vieno neįgalio
tas, .savo, patrioto, pareigą 
eidamas, i episkopato suma
nymui pritardamas, mintį 
visuomenėje keldamas. Man 
rodos, reikia tuojau sudaly
ti prie kiekvienos bažnyčios 
tautiniai komitetai aukoms 
rinkti. Jie tegul Sau bus, kol 
nebus .visiškai įvykdytas 
Tautos Paminklo’ sumanyk 
mas. Komitetai aukas ir pa-; 
žadūs tegul jau dŪbar prade
da rinktini* viską,' aukas iri 
pasižadėjimus, siųsti į Kan-- 
na į Konsistoriją kun. Vai~. 
tiekimo vardu. Jam yra pa
vestas .vykdyti sumanymas. 
Paskui mūsą episkopatas tą

IVINOJI BURŽUAZIJA
“Rusijos Socialistinės lė- 

deratyves Tarybą Respubli
kos(taip save, vadina bol
ševiką baidyklė) valdžia pa
siskelbė savo manifeste, kad 
ji. “pašalins žmonių naudo
jimą, visai panaikins visuo-

»

menės paskirstymą į luomus, 
nuteis išnaudotoją-priespau
da.” Iš to nieko neįvyko. Iš- 
naikinta buvo kai kurios va
giliu gaujos, sušaudyta ir iš- 
ka-rstvta šioks toks skaičius

3,215 ky. sieksnių plotą. Jo 
ir pakaktų, bent kiek išsily
ginus su kaimynu. Kitas 
dievobaimingas patriotas a- 
merildetis pavedė 30,000 do/ 
erių, jam mirus; kol gyvas, 
is gyvfemųiH tos rentos, iš 

gaunamųjų nuošimčių;'. Tai 
ęems laidas paskolai.

i ? •
Inž. Dubenebkūi vietii pri

pažinus tinkama, nuspręsta : 
Kaimo Žaliajame Kalne Lie
tuvos atgimimui paminėti 
pastatyti Jėzaus Kristaus iš 
numirusių Prisikėlimo var
du puikią Lietuvos vardo 
vertą šventyklą. Projektui 
padaryti bus paskelbtas kon
kursas; pirmon galvon, iš
rinkti, savojo, lietuviškojo, 
dar neturint, stilių, o .pas
kui jį padabinti jau turi- 

mentais.' -Ją žinovą mums 
yra/gana: Rimša, Šimonis,! 
Galaunė ir k.

Taigi, kaip ligą supratęs,/ 
esti pusiaukelėje į pasveiki
mą, taip lygiai griežtai ir 
tvirtai ką paketinęs, esi lygt neabejoju, .griežčiau
pusę darbo nudirbęs.. Lietu-j ~
vos episkopatas yra tai nulė
męs padaręs tvirtą pradžią; 
dabar katalikiškajai Lietu
vos visuomenei helieką prisi-i 
dėti. Sumanytasai ir. ‘jau2 
dirbamas darbas šiaip ar 
-taip-bus padirbtas; jo maš
tabas betgi priderės nuo vi-; 
sumūenės dalyvavimo. Juo 
mieliau, ji pritars, juo dau-- 

: giau suaukos, juo puikesnis: 
. ar minėtinesnis bus pastaty- 

as Lietuvos .paminklas.
šventykla paminklas pa-, 

saulini "ne naujiena. Antai'1 
Amerikos, katalikai tokį ren
gias pastatyti - Vašingtone 
bene už 30 milijonų dolerių:’ 
katalikai daro’apžadus, pa
vesdami -mvlimosios savo A-? 
merikos likimą ir dorą Nok. 
Pr. jŠv. Mergelės Mari j os. 
Doriškai ištvirkusią, į peši-' 
mizmą bestyrančią Prancū
ziją katalikai buvo pavedę . 
Šv. Jėzaus širdžiai/ Laisva? 
maniai, žinoma, religiniam 
motyvui prieštaravo i r prieš
tarausį protestantų šalis da
rys ką kita. Tačiau mūsų ša
lis privalo turėti kitokios, iš

vaizdos, kaip kitokio yra bū
do: -Ir liberalai tepriešta- 
raus teoretinai*•' Iš tikrųjų 
gurieji tėvynės vaikai tą dar
bą {taroms. .Parėmė gi Vy
tauto' bažnyčios tautos pa
minklo restauravimą; ji. afc 
gaivinta toli gražu ne vienų 
“ davatkų” lėšomis. Rebuso, 
kolonijos, Aaeheno • Pary- 
žiaus.Notre* Dąme Šventyk-. 
lo’s lygiai brangios išMkiniam 
katalikui, kaip- ir liberalui 
patriotui. Taigį. ir 'Reimso 
šveiityklą restauruoja visai 
ne vyskupai,, .tik pilti val
džia ir visuomenė.

Katalikų šye.utjklos ir iš 
viso yi’ą ir privalo palikti 
gyva tautoj valstybes isto- 
rija, 
laiko visus, 
bėūdra'nėturinęįuįL sįv reik 
gijttt tautos paminliiūs, fem 
matęs net mamuto kaulus, 
pakabintus zokristijoje ar 
hrangįmyntįsandelyje. Tįai 
niekas nesistebės,, kad ir Liė-
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ATGIMIMOPAMINOS I' 
ŠVENTYKLA.

. ” 1 • * 
Didžiausius savo nuoti. J.

j kius tautos, žymisi didživ
j liais paminklais,. Vieni (n
i menai) statė įniktų puikiai 

sius vartus. įeiti nugalėti 
jams. Kiti (vokiečiai). sav 

! ’ sostinėje pataisę ištisą gatv, 
[. —- Sięgesallee paminklam 
I sustatyti/ Mūsų broliai lai 
Į viai paminėti savo išsiycrži 
į mui iš svetimų jų nelaisvėsii 

gi paskyrė didelį galą buvu
sio Alėksandro'bnlvaro, kili“ 
prieš kąrą; stovėjo pamink-1 

/ ’ las Pętrūi.-L .į ĄIūsir geriau
sieji prieteliai estai tam pa 

. Šiam tikslui yra sumanę pa 
sistatyti iŠ kalkinio akmens 
milžinišku1 ainfiteatrą, kur 
sutilptų tojOOp ckoras. (£ie- 

L met tedainavfh .11,000 ?cho-> 
; - Taš). *:P-; !?»'.• • - ' ■ 
į Lietuva.vargšė vos tetėšė- 
Į jo pasistatyti Karo Muziejų
j it prastutei! paminklą žuvu-.
j* siems už jos laisve. Dabar 
į ' tinei mūsų dvasiai reikšti to 

beveik ir pakaUka. Čia gen.
; - Nagevieiįus brendina tpulsui 
k valstybingumą.
j t Iš viso'tačiau to yra'per-
į jnažai Ii* nėra jokio abe j o j i 
Į ęmo, jog Lietuva neapsieis be
į* reikšmingesnio paminklo.
į \ Latviai projektui padirh-
Į ti jau yra paskelbę varžyti-/
j nes, tik dar svyruoja, kai-'
j > ras priimti: klasikinis obe- 
į liskas ar futuristinė geomet-
| rinių figūrų krosnis.

‘ - Ir mes nestingame siųna^
■ nymų. Jie, kol kas, tenm

inato vieną būdą tiksliai, ir
■k * ' ' * •

• teikšmingai pažymėti Lietu- 
kos prisikėlimui iš laikinos 
nelaisvės^-- išstatyti kuopui- 

‘faaUsią šventyklą, kaip yra 
Austrai Vienoje pasistatę 
Votiv-Kirche, o prancūzai 
/Paryžiaus pamiestejo Mont-

' Inatre^aprū Coeur cle J/esus. 
/ /Pirmieji sumanymai bene 
Ims tik paskelbti - gerb. prof. 
įfar,: •’ /Pl Bučio . * ^Laįsvūsri:

( 292$ m/ vasario 28 d. Kr*/’M
£, VJ?ąrimokykim\ iŠ ęprancū- 
£ fcųA Raudoje, įaip pąprak- 
f te pas šiamsiąnanyniui 
jr„ - feipods^ niekas^dąrynėprita- 
» gi ta^suūlanjws
B ■ jau gana *giliav įstrigęs.- i* ^ii^iotneneL '7\ /■’; ą\v-;

• S Vtenąs geradaris tam tiks- 
ttiI^aMajame Kalne, kur įtM 
fcejkalinga bažnyčios/ kanipe įųvos Atgimimas ras$arbfcb. 
IJltmergeš''/Plente.(Kr, 52) gą'sau vietą katalikų šVen- 

,|į '■ ir Aukštaičių plente Jaujas tykioji ty jie palys /įri^y 
|" wdas)-juuy jaų dovanojęstarąutejai/religiniam mol/y-
v -. * ■ ■
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/•Pradžiai aš pasižadu visu 
darbo laiku sumokėti' Kris
taus Prisikėlimo — Lietu
vos Atgimimo Šventyklai ne-

palaidą plėšiką, • tačiau tai 
biivo daroma ne tam kad pri- 
pratinti liaudį laikytis įsta
tymą ar. saugoti žmonią g,v- 
vybę bei triūsą, bet vien tik 
tam, kad žmonių išnaudoji
mo bei priespaudos* mono
polį sau vieniems užtikrinti 
“Parazitiniam visuomenės 
gaivalui naikinti, įvedama 
visiems privaloma pareiga 
dirbti.” ' Šis įstatymas įve
dė sauvalę sistemom Jis 
praktikoj reiškė tik tiek, jog 
buvo sumobilizuoti visi tie,’ 
kurie riel savo i įsitikinimą 
galima buvo įtarti kontr-re> 
voliucionieriais (studentai, 
daktarai ir t. t.) ir privers
ti atlikti įvairius nešvarius 
darbus. '

mažiau kaip 1000. litą,
Mūsą spauda malonės a^ 

pie tai ne tilt išsitarti, bet,ii 
sumanymą remti per visą 
laika. Tokie dideli smnaiiy-
mai susyk neįvyksta. Aš 
manau, Lietuvių Tauta te
sės Laisves Paminklą pasi
statyti ne mažiau kaip už 
3—5 milijonus litą. Lietu-, 
vią Tauta — Didžioji, Ma- 
žoji Lietuvą ir Išeivija. ’• 
. . Lietuvos ir išeivių laikra
ščius prašyčiau šitas infor
macijas pirma atsispausdin
ti, kol ims nuo savos apie šį 
rūpimąjį dalyką kalbėti.

Kun. J. Tamas-Vcdzgaiitas 
■ (Kauno “Lietuva”)

\ ,, **

SIUSKITE PINIGUS LIETUVON PER
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■ •• INES TEN RASITE TEISINGĄ IR PIGIAUSI 
' ■’ PATARNAVI1ĮIĄ.
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darbus. Tuo būdu buvo 'U Lietuvos 
duota progos visokiems niek- !į būsite užganėdinti, 
šams bjauriausiai iš ją ty-; 
Žiotis. Darbininkams ni prie
vartos sistema sudarė tokias 
pasekmes, jog jie ^savo” 
valstybesTkO; kur kas labiau 
prisp,austi,- negu Jritoj ku
rioj šaly. Tam panašiam do
kumente (5,18) sakoma' “R. 
S. V. S. Respublika skelbia 
darbą visą respublikos pilie
čių prievole. Mūsų ob ai sis t 
kas nedirba, , neturi teisės

‘gyventi. į Tai yra ąukščiau- savo gyvenimą nėra padarę

v*

A

*

Kulio dar neturite jų blanku ir suvis nužemintos 
kainos siuntimo, arba kurie norite parsikviest iš 

v gimines, rašykite -tuoj aus pas. juos, o*

e 
r

? ■ 
i!

I

sįo cinizmo žodžiai, Jie pa
rašyti - ir priimti visokios 
rūšies avantiuriiunkų speku
liantu, žinomi], kriminalinių 
lirasikaltėlią, kurie per visa

t

i

į 
ir 
d

h 
d1 

rS? 
nė jokio garbingo ir naudin
go darbo. Taip nuolat tyčio
jasi iš tikrąją darbininką 
po visus Europos'kraštus iš
sisklaido bolševikai, prisi
dengdami politinėmis ir pre-
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Jos. rijpesttingiausiai 
““3, dažnai -nieko

Y * • ...

• Daugelis tą, kurie kariauja prieš Kristą ir 
įsteigtąją Jo Bažnyčią ir norėtą ją sugriauti bei 
panaikinti ir, kąd'Dievo nebūtą, datyria kar
tąjį savo nusivylimą ir paimto, .kad ją kovą tai 
bergždžias darbas; Ir taip/riiovanni Papini, gar
siausias Italą bedievis, šventąją paveikslą Jau-, 
žvtojų vadas, saužndybčs skelbėjas ir aršusis 
anarchistas, atsiverčia; priima Romos Kataliką 
Bažnyčios tikrąjį tikėjimą, tampa dievotasis ka
talikas ir nusižėminęs Nukryžiuotoj-o Kristaus 
garldntojas, Jis tąi grįžta prie Kristaus ir pa
rašo garsiausi Savo* veikalą “Stovia cli Uhristp,” 
kurio Veikalo, išėjusio 1921 m. iŠ/spaudos ir tais 
pačiais metais vienoje Italijoje pirkta 200,000 
egzemplioriip Toji Kristaus istorija greičiauei
na už’ pirkančiąusį romaną. Tas pats; jeigu ne 
greičiau, ir ąia .Amerikoje. Ir kodėl gi l -Mat 
pasaulyje, anot L._ Pftegerio (pakartojaut M. 
Račkauskaitės žodžiais) ,, yra'žnionią,. ir, rodos 
ją vis eina daugyn, ląirie nori ne ,tik skaityti, bet 
ir. gyventi, kurie ieško ne tik'pramogos, bet ir 
maisto, • tikro maisto savo gyvenimui. • Nes vis 
dar tebėra Žmonių, kurią nepasotina, nėnurarnį- 
na jokie-šįi] laiką pramanymai. Vis dar tebėra 
žmonių, ..kurie turi ne. tik pilvą iv dvi ranki ir 
dvi kbjĮpdšet dar ir širdį Įy sielą, i^ nepajėgia 
taip vegetuoti iš. dienos į dieną be*tikslp, bė pras; 
mes. lyg- tie. muilo burbulai, kurie aidmirksnį 
paspindėję,? nyksta, kaip.neMlyę.’ Visdartebė* 
ra žmonių, ; kurie nusimmą kiauriasąve; ar ne
geriau būtą visai negyventi nei taip gyventi, ar^ 
ęegeriau būti, šiuriu nei sužvėrėjusiu žmogumi,

O kaip gi yraf dabar ?..' Papini sako į “Žeme 
yra pragaras, ImrįnpšvieČia žvaigždės iš kažko- 
irios nesupriinfąmos malonės. . Žmonės su galvo
mis pasinga',juodoje purvo jr Pašarų tešloje, iš 
ten jie šliaūžiiį retkarčiais išsineria su purvk 
pats, pašiutmm iškraipytais vridaiš ir. šoka į 
kraujo -Manus norėdami nąsivalytm tr kas gi ąt< 
sitinjka po tą baisią mirivalymą, kruviną 

yniaudyklą.'/ riVos tani begaliniam žhmnįą naildA 
; nlriiui pąriiMįgus,' jąū.$e ir’v|lAąiyosi nrit savo 
išmatą ^krūvos... Jie nedliąujlt žudę kitus ir 
save, tarium viri tie kate minrireliai (o. jij, už
tektą v^aį.^^tylrii ąpgyvriijinti), te ta vienam 
mušis ?yi$ttbįįrin jšiiaįkimmo .avansas/.. Gyyu-s 
Hska ndule,.. kuria kiekvienai?žmogus myli patį 
save,’ kukvieiuis^liiomas pąjį suyri * kiekviena 
tautą pati mfri lupo rimr gąiingešhri Itav akles- 
nč, .praėjus tiems metams,- kada neapykanta ap
sėjo Želi i v lavoną kaulais, Tais paskui ntinis ąid-

- ■,. * ’ ' ' ■ ’

- ' ■ --
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pažįsta vaikus, nes yra dviejų mergaičių tėvas, 
I j kurs, sykiu su motina, džiaugiasi^ ’ palaiky dą: 

mr^ndri viename ir tame pačiame tikėjime ir ’ 
•meilėje, sykiu eidami klausytą mišią ir sykiu pri
imtą Šv. Komuniją; abidvi dukteraiti yra. malo- 
mausia jo gyvenimo dalis, kaipar tie puslapiai, 
apsakantieji gyveriimą'Kristaus ir tą mažutėlių, 

v iš kurių susideda dangaus karalystė. — Jėzus . 
isiškai išėjo iš mylėjo "vaikučius iš atvirumo,.— rašo Papini. — v 

I ašaulis dūzgia griūvantiems iriobė- jG noriai glostė rilniuoįančius ją plati- -.j
kus. < Jis artinosi prie nusidėjėlių, /nes jie netu
rėjo tiek spėkų ateiti pas Jį ; tečiau Jis Išvietė 
mažutėlius prie savęs, nes jie instinktiviai žino,. ■

rr - ■

kas myli .juos ir bėga pas Jį. Motinos atnešę . 
pas’Jį kūdilriu;-vkad Jis prisiliestą ją. Mokv- ’ 
tiniai varė atnešančius šalin. ’ Jėzus, ;tai pania- / 
tęs, buvo nepatenkintas ir jiems tarė: “Leiski
te mažutėliams eiti pas-mane ir nedrauskite -■ 
jiems, nės tokių yra Dievo karalystė. Ištikrųjų, 
sakau jums, kas nepriima Dievo karalystes, 
kaip kūdikis, tas neįeis į ją.” Ir Jis laimino 
juos, apkabindamas ii* dėdamas savo rankas ant 
ją galvą.

Rapiniojtyngos puslapiai visi atsižymi vaiz- ■ 
dingunm ir gyvuinu. Jis talentingai piešia vis
ką, kad patraukli’ ir verti skaitytojo akį. Ne
paprasto rūpestingumo ir didingo vaizdingumo 
įdėta Lozoriaus namų aprašyme? kuomet ateina 
jo atlankytų. — Kuomet Kristus pasirodė Lozo
riaus namuose, tai'dvi moteriški, dvi.seserį žmo
gaus. prikelta iš grabo, susirūpina iš džiaug^ino. 

ega Jo pasitiktų ir sužinoti, kas Jain.
, gal’ norės t lie

jau valgyti ir, -įlydė jus Jį į‘namus, veja prie 
sofos, J;ad atsilset:, duoda kaldrą, kad.nebūtų 
šalta ir, paėmus užboną. bėga pasemtų Šalto ir 
tyro.vandens. Ji, sugrįžus, ‘pradeda Pakelei
viui taisyti rinktiniausius pietus, daug geresnius - ’' 
nei savo namiškiams. Skubinasi ir sukuria ag- . 
nįj gauna šviežios žuvies/ syiežių kiaušinių, fv- 
gąįr alyvų; iš savo kaimhikos pasiskolina ką tik’ 
paplauto’avinėlio geriausią mėsa, iš kitos paima 
brangiu kvepalu* iš turtuigesues nei jį paprašo 
puošnesnių torelių^ Is klėties išipia geriausias 
linines skot ęrtęs i/ iš /skiepo Atneša seniausio ir 
geriausio vyno..- Tr krosniui kurianautysir ugA : 
niai kaitriai kaitinant ir vandenini kątilriyj ver
dant, rūpestingoji Morta?, triušMamari paraiv 
dus,: sįąibiiidamosų./užtiesiastalą, bėga bpririą, 
meta/akįs į beįaiĮkhąitį Kristi]JnŽyrigią-į gatvę 
apkartais nęgrįžtą jos.brolis ir į savo seserį, kiv 
ri-nieko iicyęįkįai — JK .kuomet;Jėzūs peržengė . 
namų slenkstį, Lh Marija pasklidus ekstazojej 
nieko kilo nemato kai tik patį Kristų, nieko kito ' 
negirdžia^ kai tik Jėzaus M&p Tiįw jumneiitė / ; 
pieK jai nebėru pašaulv^K ’Nogūūm jai^ihrMi 
į Jį/Nrigusyti JbTalbmiyi<k jaustlMi /$y* 
veųhūti, arti jos,* Jeigu Jis pažviegtą į-jų, ji y 

■ ' K ’■ z/:.
. I. ’ v ... . • ' •••?

tais žmonių giminė, kuri jau ir pirma buvo ap
sėsta šimteriopo karščių bluclp, vi 
proto.. / i 
siams traškant... Kokiu tai-tikslu tame beri
biame Įiuiiverse yra mažas rutulėlis, vadinamas 
žeme ? Kokiu tai tikslu tamę .rutulėlyj — ir gal 
niekurjlaugiau -^yra tą dvasia apdovanotų bū
tybių, vadinamų žmonėmis ? Kad jie taip gy
ventą? -Ar gi tai’gyvenimas? -’Ar.gi tokš'gyve- 
nimas nerajjlogesnis už mirtį, už amžiną nebūvį ? 
Kiekvienam, kas mąsto, tėra vienas klausimas: 
ar gį žmonių negalima radikaliai, griežtai atmai
nyti, pakeisti, pataisyti? Ar rasit, jie gali nu
veikti savo žemesniąją pusę, pakilti virš jos, lik
ti šventais?” v I '

Toji problema kankino Pupinį. Ir toje bai
sioje, sunkioje valandoje, jis nuėjo pas Kristų 
ieškoti atsakymo ir vaisto'-— ir rado. Ir, radęs, 
rodo juos' Įeitiems. Tas atsakymas ’ir tas vais
tas yra tai meilę. , “ yienatinė išeiga tai atsiek
ti,” sakosi Papilu, •“įteikti KinstaiB-istoriją-į jų 
rankas,, parodyti ją akims,, tokioje formoje ir 
tokioje kalboje, kurioje galėįą‘geriausia supras
ti ją, tokiuose kasdieniuose prifyghuinuose .ir-pa- prxi
•vyzdžiuose;kiuuuos galėtą pritaildnti-savo gF^Morta be ” ’ '
venimui. Toji ksyga ir yra..ra5yte?tokiu reikalinga': ndres gal įmrfpiairti, 
statym;:;, tokiu, tp<^uliiu'hi’*’stylito; tokiais 
trumpais penskyrimais,'. paprasčiausia Jvąlba’ ’ ir 
tt. ‘ Ir tuo. Papini gražiausia atsįke užsibriežtąjį 
savo tikslą. ' * *'7 v : • •

Reikia, nepaiiuršti, jog Papini rašė tų;vėi-. 
kalą, aukodamas, kaipo atvirą ir viešą padėką 
Kristui, už savo atsivertimą, ri o gyveninio troš
kimas buvo gakviestį Kristų pasaulin iy grąžin
ti į žinoniji širdis. Papini išpažįsta, kad- tas jo 
triūsas yrą tai gailesčio.Ątas, “neganėtina jo 
prąsikaltinių inetavąniė.” ’ • Jis, pirmiau kaipo 
Kristaus priešas, 'sako, kad pasitąiko, jog kar
tais “Kristūs yrą. daugiau mylimas to pačio, 
kurs pirma neapkentė Jo. Nėapykautą karinį^ 
yra tik netobulą meilė; ir geresnis pagrindas 
medei ūci įųdiferęntiztii^.” Ir jo tū^’ga yra to- 
viso liūdininkasl Kristų, luirib pirnia'neapkeny 
te, dabar jis yądina liieriškoji Aieile-ir 
jįasisMriotojas.v;/' //; ' - / v” F

riebesniam apsipąžmiūmi;ęm žymūną PnpU 
nin knyga- pmžvelgsįme ištraukų bent keletą/, /

Kūomef Papilti apsakyneja' Dieviškąjį Iš- 
gatiyfpją santykiuose silmmžais yąįkais, mato: 
ine gražiausią pa Veikslą,, kurį mums piešia; kad 
galėtum^'-ir inęsi syku?goretįsvir džiaugtis.L* £V
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Bubate, Rugsėjo 15 dieną, 1923

likos” atstovų butęs taip-iš 
dabintas, kad sudaręs šuo- , ' - J*
miu sostinėj dienos kalbu ta
nią. Tik kambariams įtaisy
ti išleista’ 2 niilionųi markią, 
tai yra'.tokia suma,, kurios 
tam reikalui nebūtu-davę ne 
kapitalistines valstybes.

Kiekvienas kambarys ap
rūpintas puikiu rašomuoju 
Staiurkilkn^ 
fa drapiruotas) odinėmis so
fomis bronzos žibintuvais. 
Taip^pat-puikiai buvęs į- 
„rengtas restoranas, kuris da
bar yra tarnautoju susinu.- 
kimo vieta. Delegacijos pir
mininkas- gaudavo 1921 m. 
rudeny 20,000 markiu algos’ 
menesiui, jo sekretorius — 
12,000, raštininke —'8,900 
suomiu markią. Kaipo paly
ginimą paminėsiu kad tuo 
pačiu metu suomiu aukštieji 
yalst.vbės valdininkai gauda
vo da ugiausia- 3,200 markią. 
“Proletarai” pralenkė bur- 
žui^kumu ir buržuaziją-. So
vietą diplomatinei atstovy
bei, einant taikos sutartim, 
su Suomija; atiduota' dide- 
liausi ’rūmai Bulvaro gatvėj. 
Jiems puošti išaikvota 3 mi- 
lioiiųi markią. Rusą laikra
ščio ' ‘ ‘ Ogui, ” koresponden
tas taip aprašo, savo apšilau- 
kymą šioj misijoj: 'ąžuolines

• . • J
■R—<—im,1 • r r* MĮgĮMyiMfc—m—w
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kybos misijomis. Ii* tai da-r 
romą tuo metu, kai rusu tau* 
ta tūkstančiais miršta nuo 
bado ir Ilgu.

- h v * * ’
►štai keletas payyzdŽLą iŠ 

šią; proletariato “gynėją” 
gyveiiimA Į Varšuvą atvy
ko p, Kirachanas (Armem- 
jos žydas) su'500 kurjęrią, 
tarnų, liokajų bei “damų” 
ir Ūme .vesti tokį gyvenimą,- 
kokį ankščiau mėgdavo va
dinti “karališku.” Rygoj stt 

.. panašiai dideliu štabu apsL 
7. įgyveno žydas Eursteiiberg^ 

ylaneckis. Tuo tarpu kai 
džiąją. valstybių^^M^ybes 
teturi po la-^Smautoją,. 

Zg-Ganeelds sual
savę 1 (>7 asmenis,.

akut prisidėjo 58<y*“kurje- 
*iai,” kurią 130 parsigabeno 

^~diit,gu^savo^einiyiūts.'^f^^ 
* m. vasarą atstovybe nusipir

ko prie Rygos ant jūrą kran
to 6 puikiausias vilas. Bais 
Ganeckis važinėja Ijenzo, au
tomobiliu, už kurį sakoma,

■ vienai firmai užmokėjęs 5,- 
. 000 aukso rublių. Dragoj 

ponas Gilersona.s nusipirko 
labai gražią vilų. Elsinkuo- 
se bolševikui “prekybos” dė- 

’: legacija užėmė milžiniškus 
įsūnius “Apollo” prie Egpla-
I lydosių Šis 'viešbutis “dar-. 

’ ' bininkų ūkininką respub-
< s*

ra laiminga; jeigu Jis- nepažvelgiu, ’ tai ji '.nusta
to'savo akis i Jį;"jeigu Jis kalba, tai Jo žodžiai

< vienas paskui kita plaukia į jos širdį, kad pasi
liktą iki įnirčiai: jeigu Jis tyli, 'tai savo apsi

reiškimu ji atsiliepia į Jį. Ir ji liet susirūpina,, 

kad jos sesuo ir bėginėja ir .trmdask Kam- gi 
Morta mano, kad Jėzui reikalingi nepaprasti 

Marija sėdžia’prie Jmkojąir ųot nepa- 
sijudina, jeigu Morta arba Lozorius šaukia ją. 
Ji tarnauja Kristui, tik.kitokiu būdu, Ji ali- 
davė Jam savo sielą, vienatinę savo sielų, tokia 
mvlmčia siela. Ir jos-ranku darbas butą netin- 
karnas ir nereikalingas. Ji yra dievota siela, gar
bintoja. Tik tada ji veiks kai dės kvepalus aut 
jos Išgan; *^įo mirusio kūno.- Ji greitai sukrus
tu, jviguU prašytą viso jos gyvenimo. Tečiau . 
tas visa, liečiasi Mortos triūso, tai kaųdie- 
ninis veikai J kuriuo'Mari  ja nesirūpina, neš ji 

garbina Kristą, savo Viešpatį.

. Paklausukime,’ kaip Itapini atsižvelgia į ce
libatą.- — Celibatas arba tobula skaistybe, sulyg 
j o, yra tai malone, už.m< įkėsųis už dvasios per - 
galę ant kūno. — Kiekvienas,, kurs nori duoti 

/ visą savo meile didingam pasirįžitnui, turi pa
švęsti save skaistybei.Jis negrė i' sykiu-tarnau
ti ir žmonijai ir moteriškai. Asmuo, turįs pm 
kelti sunkia atsakom via*, kuri reikalauja visu jo 

’ spėką iki paskutiniajai dienai, negali pririšti sa
vęs prie moteriškosios. Moterys!e reiškia prisi
rišimą vieno asmens'prie kito, lėčiau Išganyto- 

' jas atidavė save visai žmonijai. Žmogui būtų la-.
'jf1 *

bai sunku, . net gal negalima būtą susijungti su 
kttoufis sielomis, jeigu butą su r ištas'moteryst ės 
ryšiu.. Atsakomybės, kurios ateina;-pasirenkant 
gyveninio draugę, raiką išauklėjimą, mažos šei- 

: plynos sudarymą didžioje* pasaulio • žmonijos
. draugijoje— yra taip sunkios, jog būtą, kas- ‘ 

(lienines kiiūt ys didesniems ir prakilnesniems paj- 
sirįžimams, Zmmgus. ‘trirkštas vadovariti žmo- 
neina, atnaujinti juos, negali suvaržyti savęk

, j visam gyvenimui dėt vieno asmens. Toks tap*- 
; tą neištikimas savo žmonai --arba 'savo pasįiųiti- 

. y y. nybei. Toks daugiau piytl visus šato brolius, 
kad mylėtą jo'Seserų t ik vienų. (Krojus ieško

- vienatvės, 'kuri yra jo pabauda ir jo didingŪnite. 
.,Jią išsižada mot<‘rjšk()Sm’sąiieilrs smagumų, te-

• - čiau jo širdies meile,, kurią* paveda.visai žmoni-
1
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ompivo stiliaus lovos (viena 
kainavo 9400 suomiu mar
kią), priėmimo kambarys iš 
raudonojo medžio ir tt, 1921 
m. spalio mėn. buvo paga
minta liauja sovietą valdžios

* vėliava: iŠ raudono šilko su. 
auksiniais- išsiuvničjlinais. 
Ji kainavo 9000 markią; Be 
to daug kainuoja iškilmingos 
puotos su dainomis ir .foks
trotu (šokis),.. 1922 metą 
pradžioj Revely Litvino—r 
PinkclŠtein (žydas)'jiusipii> 
ko už 45milionus Estų mar
kią didžiulį namą Ilgbjor 
gatvėj. ' Tada . išsiuntinėjo 
savo supilkėjus ieškoti ypa
tingu stiliumi padarytu fne- 
bliu. ■

I

Sulyg anglą laikraščių 
■*‘Eveuing Reviems, KrasL 
nas Londone taip pat gyveno, 
dideliu ponu, 1920 m. jis at
vyko anglų sostinen ir nusi
samdę prašmatnų butą mies
to centre. Hitas tik iš dviejų 
aukštą susidedąs “■proleta
ro” butas tuoj pasidarė jam 
ankštus ir misija, dėl nuolat 
naujai'atvykstančią “kurje- 
riu’bir “žinoVu,” vis labiau 
augo; Vargšas buvo priveis
tas nusipirkti milžiniškų rū
mą City (Londoim -centro; 
turtingiausioj miesto daly) 
S o v i otų

t> A rbikinkIs- _______ _ _____________ -
hįndžetndr marią skąi-Įvę ne po 1000 lyrą, bet po feningas tautos, .apgaudinę- - 

j imas bei suviąlžiojimas, 
“Naujo meno licį doros”, 
propagandos tieka jie griau* 
na iš pamatu padoTumo jaus
mus, Tai yra ne /dųugiąu, 
kaip pornografija ir sniege? 
nų minkštejimo ligos žpnk* 
las. Naikią!,mast tautinio
jausmo, kuris yra organinis 
pamatas kiekvieno žmogaus 
gyveimąe ; pajuokimas tiky
binių įsitikinimą ir piršimas 
patogaus racijonalizmo, ju- 
df'odemokratijos ‘ ‘ lumianiz-*' 
mo” ' ir “iaisvamaniško” 
•marksizmo (socializmo) pa
plotais. .Visa tat padare 
galą rusu knitūrai ir ją vai-' 

stybei. .
(Kauno “Darbininkas”) 

'MARŠRUTAS7 
. : ‘i * » T ’ -

; Kun. t. Kmm i a fe s. 
reikalais lankysis Šiosė; lietuvių 
kolionijose; . ; > . i

Rugsėjo 18, Mahanoy City, Pa. 
.- Rugsėjo 10, Sheiiandėah, Pa.

Rugsėjo 20, Silver Čreęk, Pa,. 
Rugsėjo 21, Minersville, Pa. * 
Rugsėjo 22, Gitardvilteį Pa. ' * 
Rug'sejp. Ž3, Philadelphia, Pa. 
Rugsėjo' 24,1 Plfiladfelphia,' Pfcj *

• 1 Rugsėjo 25, sChester, Pa, ; • ■ 
Rug'sSjo 26, Easton, Pa. > 
Rugsėjo 27, C*' Brooklyn,. 'BLY.

• ” -Rugsėjo 28, Harrison^ N. J.'. 
Rugsėjo 30; Ealtimoreį Md.-

savo.’
čium vh'Šija visu kitų vafstv-1500 Ivrn “tiktai.” 

* Į
Bet labiausia ehavakterm- 

ga feda boĮšęyiką atstovybe į 9 
pristigusi • pinigų išveža iš lb 
badaujančios Pledų Rusijos 
800 gyvulių kad galėtų po
niškai Konstantinopoly gy
veni i iki) atsiras naują pini* 
gų šaltiniai. Ir taip visur, 
Berlyne žydasVidgo r Po p 
nusipirko .elegantišką vilą. 
Sovietą žydai, kftrią čia yra 
80- -100 asmeną kasdien su
sirenka l'i leo ’oh >q ?ui. (vaka
rienei) puikiausiame Beri y-, 
no restoranc(Bristole)ir Čių 
jiems atiduodama didesne 
pagarba, negu kitados kuni
gaikščiams. Taip tyčiojasi 
iš nišų tautos nelaimes žy*. 
dtškieji kriminalistai. ^Kūm 
met milijonai žmonių badam, 
ja, tai šie banditai: s vidi
niais pinigais įkuria bankus 
bei* sindikatus, perkas užsie
niuos namus ir autoinobil ius,. 
ir pokyliauja. Bet ar žino a-, 
pie šias baisenybes vakarą 
darbininkai?. Ne, kadangi, 
;šin bolševikiškai žydišku .. * > i f - - •/
prasikaltėliu broliai ar gimi
naičiai turi savo, raukė j viso 

. pasaulio /‘ flarbininką” , lai- 
krašeius. Kituos laikra- . ’ ■ • > • • -1 t. * t >5 ■

* jVieią Hnsi.jci.'riij lŠčiuos/žydaigali..taip..pųt .tąr-
atstovybė Londone ši fa” esą, vakarienės kaina-,ti, įtakinga žodi. Ir eina’ sis-.

** ‘ . r. * . "* ** * *

<oT

Inu atsf<>vykęs. Ket tunuose | 
aukštuose darbuojasi 300 
tarnautoją? Kambariai Įtai
syti labai elegantingi. Pas 
Krasiną gali paleidi tik su 
ilgom ceremonijom* su dau
gybe praneši)įėjimą... Stok
holmo švedą laikraščiai taip 
pat liudija, jog sovietą ats
tovai ten puotauja drauge su 
bloginusiais spekuliantais ly- 
giai/fick pat, kiek ir .kituos 
miestuos. Konstantinopoly 
tas pąts vaizdas, 1921 in. 
spalio mėnesy tenykšte “pa
siimti uyliė” gavo labai daug 
aukso \ Amerikos grūdams 
pirkti

■* ‘ i j

“Rąsą” Įgaliotiniui Itabi- 
hovičini (žydui) jais bespe- 
kuįiuojant, didžioji aukso 
dalis nukeliavo > -žeąnškais 
keliais. Dvi ŠitoBr kitą “ne
pasisekimų” Konstantinopo- 
Iv sovietu valdžios, atstovą! 
nemišunine ir toliau 'puota
vo brangiausiuose miesto 
restoranuose be jokio rūpes
čio, Vakariene kainuodavo 
j iems po 1000 lyrą tai yra su
ma. kūrins užtektą išpenėti 
daugelį darbininką per visą, 
menesį. Šį užsipuolimą so
mėtu inisl j a - ciniškai-- Vnžghir j 

” esą, 
,- -r' . ' '

•m

išveža
ši mokslas Vilniaus liętim 
mokyto ją kursuose, kurįt^ 
bąVo surengusi “Ryto^ 
ja. Kursus lankė 60* molą 

tbM nioterūj
išleistuves feJisiiiinkai 'd 
leursininkės iškėlė *šio. Jinei 
15 ,d. Aktas prasidėjo kursi 
vedė j OJ nuok.»»V»1 Budrevi 
čiaus kalba;f kuris padėkoj 
kiirsantanis(tūmš) tlž darbi 
tąmą kursuose .iy palinkėj 
tųip p'aLsąžhūngai clai’bąųt? 
savo fookyįcjąšfe 5(Rytą** dį 
jos vdrdū 
direkt. M. šikšnys, kuris

? .ra > 7 w * < ■ n r

tarp kita ko pranešė . api 
stdtgiąpįus Jyfeęsė ‘tekyfc t 
jarnsJaiygyneįiiįSv--Kursini

vejejm, iTengejams ir molą 
tojams. . KalhHĮ 

Mtesčfr neskaitlingą svečių 
pkilmės baigėsi ramia i 
smagia vakarienHr šokiais.

■»1 ■ ■ f——- {; <.

■ ■H 4: , VnV 
Klaipėdos Jcrautųvią tarmių 
doją susiripkinuis.. Susirm 
kimo tikslas buvo tartis apii 
lietuviu.1<aįbos reikalinguįi’i 
įr mokymąsi. išTiitarta įst}eig 
ti lietuvių kalboj kursus, fe 

rie prasidęsią, v^uryj. 
Asejo mąą. 4 j1 , t ■ .

* tiiuso padėjo-biįp prašmatnigiišlejdžįąnt tą gar
są jį Papildo veildilą,’ bet gi, užtylėti negalima, kas 
link vertimo, būtent’tb, kad vertėja ^mekają- 
•likėį “liupsain versdama, apleidę /(tur būtibeb 

’ autorld žinios) tas pietas,{ kurtose j prigįnalę Pa
piki daror aiškį it tvirtą Kataliką Tiksimo-ĮA/ 
pąžinĮmąĮ .Ir taip ?- perskyrime apie.j&PPetį 
rą: vertėja aplęido anti^ <iiHtre$ią paragrafą ir 
ypač perskyrimo-galą/ (pusi. 181), turintį tyįr- 
tą kafalikišką‘reikšni^( * Tą patį •galima pasaky
ti ir apie pusi, 380, kur kalbfbna apie4 Skąištylr- 
lą ir Ątklaniją ; apie' du perskyrimu,; • kuriuose, 
autorius atsiliepia į -Žydusir‘galop apie ‘ ‘Kris
taus Maldą,” kurioje Papinbvaizdžiai mini iy 
aiškiai kalba^pie Romą ir -Augsčiausią. Galvą ir 
vienatinę Bažnyčią, -Kataliką ^Bažnyčią, • Jau 
niekos:nesakoma api& protestoniškosios* Biblijoj 

. (The King Jameš Engįisli vei^ion) tekstą var
tojimą Jnebėnt tą; kad atsivertusiam autoriui* į 
katalikus ima nesmagumas, o gal ir; piktis. Te-j 
čiau pasitikima, kuomet tas. veikalas, toks po- 
puliarus ir skaitytinas, išsisems ir eis prie kito§ 

" laidos, tai bus atitaisyta tos visos- klaidos. Ta
da ir autoriui ir katalikams bus didis smagumas 
ir džiaugsmas, susilaukus tikrai autentiško ver- 
timu Anglą kalboje. ' . , ' . .

. Pastebėtum, kad protestoną pryčeriai, vie
toje savo “pamokslą, ” pasiėmę tą brangiąją PaJ 
.pintą knygą, is pulpitą skaito ją savo kongte- 
gacijomš.. Ir, ąekJysite, pasakę, kad; tas visą 
prisidės prie Kristaus gi'ąžinimo į širdžią mili- 
jomis iv realizavimo pačiam autoriuj, • kad jo mn 
siją atsiekia savo tikslą, 'Autorius žino, ką mi-; 
sija reiškia ir tai atjaučia gibai, ' “Visas mano 

'troškimas, yra ir buvo atsivertimo metu,” rašo.?- 
Bapini, ‘ “ prįgelbeti kitiems, apsišviesti.”’ Ir * 
šiandieną, trumpai tarus, Dailini yfa vienas dL 
džiąją moderninią pasaulio imsijonorią.

. Afūsą apŠviestesniems ir tamsesniems rna? 
teri jalistams bedieviams -y Papini turėtą bū*, 
ti geriausm įrodymu, kad bedievybė yra betiks^ 
le šmėkla. Ji nežada jokios laimūs pu mirčiai ir

- neduoda ramybės šiame gyvenime; Iš Papinlo 
matome, kad bedievybe yra dideliausia žmogaus- 
nelalinė< Agitra vertus. Pupini pabodo, kad tik* 
roji tiesa ir laime rmidasi Romos Kataliką Baž* • 
nycioje. Juk pats Papini visur ieškojo, tiesosį. ’

\gak>p Kūvu net linkęs prie protestantizmo, :t<> : 
čiąiv nesurado tikrosios tiesus. Logiūgu būdą .

■ eidamas jis vadu ją Kataliką Bažnyčioje; Toje v 
Jiažnyčioje rado ir įatį Gyyąfl Kristuj kurs y* 
•va tikrasis Kelias,, tikrąjį Tiesa ii* tikrasis GyyM

" veninius/ J n jūs,, netikintieji, indeite pavyzdį iŠ 
Papinią Jv sugrįžkiteRūmus Kataliką Dažny- 
viąė VienAik joje rasttū Kristą: ir laiui^l

- e- ; , Ktttli A,

*

1
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.y Kąip^ ytaame, taip iitldtuoso knygos f 
ęi^v^ii^e Pupini gyvauta'
bmf kdtalflHškuoju žvilgsife ir|šš4linji atviru1 ; 

•mu rodo, savo esantį numylėtu Kristus išpažinto- ■ 
jum i r tikruoju kataliku. Žymėtinas perskvri- * 
mūs? kuriate piešia paskutinius Išganytojo va- 

’ landas žemėje. Pas Autorių nesimato, abejones ’ 
1 krislelio kas link Eucharistijbš įsteigimo įM“ pa
te JCrisfm ' “ Aš paliksiu jutas ne vien atmini- - 
mą?” tuos Krisiauš žodžius Pa'piiii.aiškina'šiaii).: 
“AŠ savo mystišku ir tikruoju ošimu iiūsiii kiek

vienoje konsekruotos man duonos dalelėj ir toji ' 
duona bus gyvasis reikalingas valgis sieloms ir 
mano prižadas esąs su jumis bus išpildytas lai
kui jau nebesant.”- ’•

. Buvo paskutinis ir didingas Kristaus' prt-
- . t M . . ,

■ žadąs, kuriuo pasižadėjo su jais būti ilę'pasąu- . 
lio pabaigai^ Jis užžengė į dangą, lėčiau Jis.,' - 
Žmogaus' Sūnus, yra mūsą-tarpe, Uis yra pa
saulyj. Jis tikrai klauso musą žodžių, jeigu pa-, 
eina iš širdžių gilumos ir žvelgia į mūsą ašaras, 
į sutrintas inūsą širdis. Jis yra mumyse, nema
tomas-, maloningas svečias? nenorįs mus apleis
ti. nes Jo-troškimu šis žemiškasis gyvenimas y- 
ra dangaus karalystes .džiaugsmo bei amžinosios ■ 
-laimes lūkestis.' Šioji žemę, kad ir inf luito brėkš- 
uis, ločiau yra infinito viltis ir šiandieną Jis 
yra arčiaus mūsą nei anais laikais kai Jis val
gė musu lauku duona.- Dieviškasis prižadas ne- 
gali išnykti; Gegužio debesiai, kurie paslėpė Jį 
iŠ mūsą akiu, dangso arį i žemes ir kas mielą die- •

: na mes pakeliame nuvargintas ir mirt ingas savo 
akių blalmtięnas į tą patį dangti, iš kurio. Jis ir 
vėl nužengs žemėn didingame savo garbės majes-; : 
tote. . .

• Tokios.lai didingos ir prakilnios mintys ir 
žymėtini vaizdai gludi ąirašmatniame Papinio ' 
veikale, kuris yra išvemtas iv verčiamas į dau
gybę kitu kalbu.' O kas išvers ta veikalo į, Lio- 
tuviu kalbą G Begalo svarbu ir reikėtų kam 
iuh‘sdnilis jo išversti. Bet gi nerekomenduoti- 
niu versti jį . iš Aifeą kalbos. . Atatįnkanuausm 
būtą jį versti iš m jginalines Italą kalbos^ kurio’ ■ 
jo Pąmil parašo; Lietimą rašytojui ir geram 

' Vintejut, Įkurs supranta ir pažįsta Italu kalbą, 
pastaukoįina indis tojo'verttmb, o žymiausią tąs,

• kai! pufį-Krišfu: dąr ąįvian vertėjas priartintą 
ir duotą Lietnvią širdubs, . ’’ ” _

' \ didingas J^ąpimo kūrinys “Ąluria/di '.
.Ohrisfn’^fapd išverstas j vardu"

: ALBę iJ Chrisf ’ — “Kristąn^ąą*yvjufpa^.v- ,W
ve i;te i b irolby Gautiėld Kisįior, o išjiudo yšiąĮ.s. č 
(j923)..metais .Hąyeoūrt, jbrąęe iv Bendrove ■ 

l (Ke\v York> įtetedti iš lVLO puslapią m sf

8 vį Ir yra ppppliūrĮškiaUJda ir birknneianšią 
linija? ir reikia! pažymėti, kad leidėjai dw . 

•r KM• ?
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• ^Wleji:bedieviai feMgėsi atimti Dievybei 

Kristui, ’tvrįau pemš nypąvyko ir tiiyej'šsuklup-1- 
ti, O Petrb žodžiai, 'kaipKuto, taip ir yra’ir'A 
liksis' nesu; < ri-mm a mirs tikrojo Mysįju 'pripažink' . 
mas ir tvh.viausias išrodymas Kristaus Dievybei. 
Papiniui gi Petro atsakymas IiieTatiniai feiškia-

• .tikėjimo; i»i i ei'prtddrifją. “'Jūs gi' ką sakote nia- ! 
jie ėsaiit Ir Simoną 'Petrų aįišvi'ętė di'diiife. 

' šviesa' ir yalvjrtjuo 'jį“piidnūtįinu višionis’ aįft-> 
žiams. . Jis uogaiėjo atsispirti žodžiams, atejm. 
siems į jo.lūpas ir daro: “Tu esi Kristus, gyvo
jo Dievo Kūnus.” — Pagalios iš įk‘trb TTolos iš- 
triškb šaltinis, kurs iki šiai dienai gaivina alps
tančių .žmoniją, Tai buvo jo gale 'ir jo užmokes- 
nis. ŪMias buvo pirniufiuisy kurs sekė Kristą, 
kurs pirnuĮtįiiis *pTi pažino "Karalystės amžinąjį 
Karalių, tikrąjį Mesiją, kurio laukit visa žmoš 
nija, ir, Jis, paėmęs žmogaus kūną, atėjo, sto
damas prieš ją visą akis,. — Tikrasis Karalius, 

. Teisybės Sūnus, - Taikos Kunigaikštis, Žmo- 
.gaus Suims —-Dievo siustas. Išganytojas, 'Pa
teptasis, l urį pranašą i garsino skausmą ir clėjo- 
nią valandose; kulj regėjo apokalyptrškieji ra
šytojai imžeągUint Į žemėn, kaipo žaibą, pergales 
ir garbūs pilnumoje.; kinio laukė vargšai; ligo- 
iriai, alkarų, sužeisti(*,į.i, ištroškę, alpstautieji,

’ kaip saukųžolė'—-lietaus, gete — saulės, lūpos 
— pabučiavimo* o širdis — džiaugsmo; Dievo ir 
Žmogaus pūnus, kurs, paslėpė Dievų žmogaus 
Kūne, Diedas, kurs apsidengė sitvd Dievybe A-

' domu,i e; hąhrryįgąsis kiekvienos dienos Brolis, ■ 
kurs ramiai žvelgia į pagantosMvasioš išrinktų

jų veidus! —; Laukimo valandų atėjo. “Palai
mi ątas esi, Joties sūnau Simonai, uos ne. kū- 
naspr kraujas tau apreiškė tau, bot mano Tėvas, 
kurs yra danguje.” • Kūniškoj akys, be aproiš-’ 
kimo iš migštybią, nebūtą galėję matyt i i o, ka . 
mate, jie Petras gavo užmokėsnį.' “Tu Petras, 
ir ųiū tos Uolos aspastatysiu savo Bažnyčių, ir 
pragaro* vaidai jos nemiga lės. Taupas duosiu

? dangaus karalystes raistus; ka tu surisi: že- . 
mėje, bus siirišhvindanguje, ir kų 4u atriši že

mėje, Ims atrišta įr.Jangu ję?’ ~-- Daugelis ka- 
YnlySęią tarno galingųjų iinžuvo; bet*gi galiu- 
gtaiisioji Karalyste, .pastatyta anl tvirtostaš-uo-

- los,‘gyvuoja, nes -Pėtrasr tai italių ‘ pirmoji.fe*^ 

falystes sėklos išdava,, kuri įsteigė ptamąjų KriA.
•; kščionių draugijų. Ir toji I tažnyčin, turinti pra- 

clžJoje'piliečių yos dvylikų; sutvirtėjo ir išsipla-
: t i no pb visus pasipilta kraštus ir jokk piktas ąo-.(- 

> galės jai pakenkt i imi jos nugalėt’iš Toji ttažny-" \
■ čia, • Petro rr jir ijiędįnin .asmenyje; Ims čia žė^ 
moję Dim ti.,Karalystes ir Meiles 'atstnvnullija 

ir gtaljtaojių žinem,įos nmkjfeja i r 'Vadovauta v
»

A...

TT

i

i

*

M

/

I

s

jai, pasidaugina į jo pasiaitkojūno išaugsi iąi- 
mą,\ viršijant į visas pasaulio Ifriksnądies, Žmo
gus,, yšųs be. drauges;: lėčiau yra liuesas-; ■ tokio, 
.siela lĮvsuvHi?žyta kakdiejih)pnns ir krųiįšlūr 
nus mintimis galiuMd ftt įraiigštųsiijs dausas,-
Ttfe negundo suvo kimo vaiką,: irčiau savo dyiu 

i, aiidmhm\ Mširmta 
t."- • ' i *

Tufe t icg u

sius vaikus veda pyiė a nt pijo 
jinimo. ... .'„ ; ": f
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• Taip"viską prirėiigę, Don Kichotas ir San- 
čo Banza, neineatsisveikinę su savo namišlriais,, 

. vieną naktį nei keno nepastebėti leidosi iš so
džiaus. Ir keliavo taip greitai, kad pradėjus 
aušti jiedu jautėsi saugūs, net jei kas ir suma- 

-•nytų juodu vytis, Sando Pauža ant savo asilo 
c buvo kaip patriarkas, Jo galva buvo pilna syajo- 
į. niij apie gubernatoriavimą ant salos, kltria jam 

i jo ponas prižadėjo. Pasitaiką kad Boa Kicho-
, tas atsidūręs ant to paties kelio, kuriuo pirmo- 

;> je ekspedici j oje jojo. Ryto saulute jiedviem dar 
nudarė nemalonumo,

—c-A 

f 
u

£

<f Sančo Pauža dabar atsi- 
kreipepsav(->p(mąirtarė^‘tPxašaLLjiLSųma: 
lohybūs, ‘gerasis.karžygi-klajūnė, neužmiršti a- 
pie tą prižadėtą sale, nes aš tikrai mokėsiu guber- 
natoriauti, kadir labai didele toji sala britų.” Į 
tai Don Kichotas atsakė: ‘ ‘Tu turi žinoti, prlete- 
liau Sančo Banza, kad tai buvo, paprotys seno vės 
karžygiiĮ-klajūnų apdovanoti savo ištikimus 
skydininkus' salomis arba karalystėmis,kurias, 
jie užkariaudavo. Aš esu .pasiryžęs žiūrėti, kad 
tas pagirtinas paprotys nebūtų sulaužytas. Ką 
sakau! Aš esu pasiryžęs tame juos viršyti. Jie 
kartai^ arba net visada laukdavo iki jų skydi- 

m ' ninkąi pas'endavo., Tik po daugelio ilgų blogų 
'■ dienmir baisių nakčia, kuomet skydininkai pri- 

> vargę, tai jie suteikdavo jiems tokius titulus 
E'«.-.kaip.-grafas, markizas ir duodavo dvarą ar kitą 

.> Įll jkoktymažmoži. Bet jei aš ir tu gyvensiva, tai
1 .^nuptaeismei šešios dienos, kai ūžkariausiva ko.* 
£ lettį karalysčių, ir vieloj jų tu busi apvainikuo- 

i X tas/karalfumi.' Ir tu neihanykį kad čia įuščia
įkalba, nes riciėriams laime pasitaiko neprama- 

* tomais ir netikėtais būdais.’ ^akaų tau, kad man 
f :* lengva tau duoti daugiau,, negu žadu.” “Tai, 

.tada,” tarė Sando Panza,’’ jei aš patapsiirjpmią- 
u /"‘šiais* stebuklais, apie kuriuos man kalbi,’ kara- 

V ■ liumi, tai Tęresė, mano prisiega, būtų karalie- 
*l” *• nė, o mano vaikai karalaičiai!” “Ifas apie tai 
. . .*? gali abejoti,” atsakė Don Kichotas. “ Aš čia a- 

.bejojo,” tarė Šaudo Panza. “Jei Dievo valia 
imtų lyti ant žemės karalystėmis, tai nei vienoj 
mano prisiega netiktų būti karaliene. Užtektų 

*jai grafienės- vardo ir už tai ji Dievui liekuotų.” 
“Palik ją Dievo valiai,” tarė Don Kichotas, 

f , “Jis ją tinkamai aprūpins. Teeinu.tu neteršk 
? *. "* • »«•••■« 1 V* • . •!
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« savo minčių įsivaizduodamas save mažesniu val
dovu, negu vice-karalius.” “Jūsų Malonybe, to 
aš nedarysiu.?* atsake Saudo Pauža. Ypatingai 

»turėdamas-ponu tokį didį žmogų, kaip Tamsta.
' • Sveikas duosi man tą, kas man labiausia pritim 
k ka ir kąnš lengviausia galiu, valdyti?^’
* ? ■ ' - ' ■
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' . SKYRIUS VIII.

. ĄpA pi'asni(i(ni(i Don Kicltolo kovą s n

* •, vėjiniais mMnai.%- ' 
f . • .

Taip jiedu bešnekėdami! įjojo į .plačius lau
kus, kur buvo trisdešimt ar keturiasdešimt vė
jinių malūnų. Ir kaip tik Don Kichotas juos pa
mate, tai savo slųvdhiinkųi šūktelėjo: “Apvciz- 
Ūa tvarko miisų reikalus geriau, negu mes! trokš* 
tame. ,.Žiūi'ek ten, brangus .Sančo Bauža. Ana
va, ar gali išinatyti tolumoj apie trisdešimt di
džiulių. slibinų, su kuriais, dabar aš stosiu į ko
vą ir kuriuos aš nukausiu* 3 n gėrybėmis mudu 
pralobs!va.' Tu turi suprasti,, kad.čia teisingas 
karas ir Dievui patinkamas darbas, nes mudu

4

r*> -’

I'nai?” klausė Sando Panza.
Ijturi matytiJJ rodė jo ponas,,.“ ve tie su ilgomis 

rankomisį” “Žiūrėk gerai,” atsakė Sando, “tie, 
kurie ten išrodo slibinais yra vėjiniai malūnai, 
o tos neva rankos, tai malūnų sparnai, kuriuos 
vėjas suka ir kartu suka girnas,”. “Aiškiarpd- 
sirodo,” tarė Don Kichotas, “kad tu neapsipa- 
žhięs su.avantiūrų reikalais. Jie yra slibinai. 
Jei-gi tu jų bijai, tai traukis -šalin ir melskis, 
o aš leisiuos kovon su tomis pragaro galybėmis,” 
Tą taręsf Don Kichotas smeige pentinus savo 
kuinui į šonus, nepaisydamas savo skydininko 
klyksmų, tikrinančių, kad tai .malūnai, o ne 
slibinai. Don Kichotas buvo taip įsitikinęs, 
kad -tai slibinai, kad segirdejo, ką jo skydinin- 
kas sakė, nei-gi pats įstengė pamatyti kas iš
tiktųjų buvo. Jis zovada jojo pirmyn ir Šaukė: 
“hfebėgltite jūs bailiai ir niekingi rūkaliai! Kęs 
vienui vienas riciernis jus puola.” Tuo tarpu 
pūstelėjo vėjas ir ėmė suktis malūnų sparnai. 
Don Kichotas tada suril<oT“Nors jūs būtumėte 
šimtaranldai, tas jums nieką negeliuos.”

Tada dievobaimingai pavedęs sjavo likinuą 
užtnrytojai Dulcmejai, prašydamas jos pagel
bės šitame pavojuje, jis pasiėmė skydą vienon 
rankon ir jotį kiton, zovada puolė pirmąjįhna- . ■? * . 
lūiią. Iš. visų jėgų jotimi smeigė į malūno spar
ną. Šisai smarkiai besisukdamas sviedė Rozi- 
uantą ir Don Kichotą, kad abu jiedu apsisuko 
devynis sykius ant plynios.< Tą viską pamatęs 
Kaiičo iš visų asilo jėgų pasiskubino savo ponui 
į pagelbą. Atvykęs-prie savo pono, pamatė,' kad 
tas nei pasijudinti negali. “Viešpatie Dieve!” 
sušuko Sančo, “ar-gi aš neįspėjau, kad saugo
tume i. Juk šaukiau, kaįl čia ne milžinai, o
malūnai ? Ir niekas negalėjo kitaip manyti, kaip 
tik ta,$ kurio galvoj vėjai.” “Nusiramink, 
brangus Sančo,” prEŪiilo j)on Kichotas. “Lai
me ,karuose yra.labai -nepastovi. Dabar, tai aš 
tvirtai tikiu, kad buitininkas-Eręston, kurs pa
vogė mano knygas ir kaipbarį permainė anuos 
slibinus ir pa Veide į malūnus. Jis taip manęs ne
kenčia, kad man pavydi slibinų pergalėto j o gar
bes! Tėčiau galų gale jo gudrybės nieką nege
liuos prieš mano kardą.” . “Te Dievas padeda!” 
atsakė Sančo Panza. Ir prigelbėj o savo ponui 
atsistoti ir užsilipti' ant Rozinanto, kurio veik vi
si nariai buvo išnaryti.

Šnekedamu apie pasfarąją^avantiurą, jiedu, 
paėmė kelią vedantį I.Lapiso tarpkalnį, nes ten 
pasak Don Kichotą, nekuomem avantiūrų., ne
trūksta. Tėčiau Don Kichotui rūpėjo jėčio ne- 
tekinius. Kalbėdamas apie tai savo- skydininkui 
tarė: “Aš knygose skaičiau, kaip vienas Ispa
nijos ricierius, vardu Diego Pėrez de Vargas, 
sulaužęs kardą mūšyje, nulaužė didžiule, ąžuolo 
šaką izr yu ja tą dieną daug priešininkų galvų 
suskaldė, kad buvo pramintas (lakūnu. Aš tą 
primenu dėlto, kad ir aš ketinu nusilaužti nuo 
ąžuolo šaką, su kuria, aš lokius darbus atliksiu, 
kad tu neatsistebėsi.” “Iš pono, burnos'Dievo 
ausiių” atsakė Saučo.^ “Aš tikiu, ką tik ponas 
sako. Bet ponuli, išsitiesk.-. Išrodai susirietu^ 

Tai turbūt dėl sopulių, gautų mūšyje su 
malūnais.” “Taip, tai taip,.” tarė Don Kicho
tas, “ i r jei aš Iiesiguodžiu, tai tik dėlto, kad kar- 
tygiai-klajimai niekada nesiguodžia dėl didžiau
sių žaiždip Ni'sigųodzia nei tada, kada jų vidiv 
riai perskrosti.” “Jei taip, tai ; 
ginu negaliu pasakyti, ’ ta^e Sančo, “ Bht aš noi‘ė: 
čiau išgirsti nusiskundimų, kada tik kas. tams
tai bus negerai. .-Kai dėl manęs, tai aš guodžiuos 
visada; Taip tik kas man negera.: Bet jei ir sky- 
dininkai turi taip būti .kantrūs, kaip ir jų po- 

t nai, tai aš elgsiuos, Taip reikia. ” Čia Don Ki- 
y***—...    _ . _
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jchotas negalėjo nenusišypsbti ir pasakė, kad jis 
galįs guostis kada tik nori, nįs niekur, priešingo 
knygose neradęs* ‘ ‘ .

Pagalios Sančo primine, kad jau laikas pie
tauti,- Jo ponas atsako? kad jam dar nesinorį 
valgytį bet jis galįs Valgyti, kadą tik norįs. |^a- 
v£s šitokį leidimą, Sančo pasitaisę Ant asilo ge
riausia, ką galėjo, išsiėmė iš terbos gėrybių ir 
pamaži sau taip gardžiai pietavo, kadir kara
lius jam galėjo pavydėti. Taįj pasistiprinęs 
Sančo manė sau, kadricierių gyveninius ne koks 

darbas, o tikras piknikas.
Pirmą naktį jiedu nakvojo po medžiais. Don 

Kichotas nusilaužė nuo vieno medžių nudžiūvu* 
šią šaką ir nudailino taip, kad ji įšrodytų jėčith 
VĮsą tą nąktį Don Kichotas nemiegojo, o sva
jojo apie savo paną Duleinėją, nes jis knygose 
buvo skaitęs,* kad ricieriai per kiauras naktis 
miškuose ir pūstyučse budėdavo ir saldžiai sva
jodavo apie savo panas. Ne taip naktį perleido 
Sančo. Jis privalgis kietai miegojo ir ryte jo 
nenubudimr nei paukščių' čiulbėjimai nei sau
les spindulių įspindimasų jo veidą. Jį nubudino 
Don Kichotas. Atsikėlęs Sančo tuoj vėl griebė
si terboš, bet rūpestis jį apėmė, kad ji besanti 
palengvėjųs, nes jis nei ištolo nenumatė, kaip 
jp terba bus isnaujo pripildyta. Don Kichotas 
išpasninkavęs pirmą dieną, nevalgė nei dabar. 
Sakė dar laikysęsis saldžiomis mintimis-

Pasuko jiedu į kelią vedantį į Lapiso tarp* 
kalni. Po pietų jau jie ten buvo. “Čionai bran
gus, Sančo?’ tarė Don Kichotas, “yra tikrųjų 
avantiūrų vieta. Bet isanksto tave įspėju, kap 
tu matydamas mane -ir didžiausiame pavojuje 
neprivalai griebtis kardo ir šokti man talkon. 
Taip galėtum daryti tik tada, jei mane.apipultų 
gauja valkatų arba bernų. Jeigi aš imsiuosi:su 
karžygiais, tai tu laikykis nuošaliai, , nes pirmą 
negu stoti kovon su karžygiu, tu turi būti įkąr- 
žygintas?’ ^/“Taihe reikale, ponitli?’ ątsakč' 
Sančo “aš pilniausia laikysiuos Tamstos parė
dymo. Aš esu iš prigimųno taikaus būdo* Te
gintu jei aš būč užpultas, tai ginčiaus iš visų jė
gų,.,nes tą daryti leidžia-ir Dievo ir žmonii) įsta
tymai?'’ “Tą daryti ir aš leidžiu, ” paaiškina 
Doil Kichotas, “tįk mano kaufcyųčsna su karžy
giais ty nesikišk, ’# “Patvirtinu, jog darysiu pa-, 
gal'pono įsakymo?'’1 atsakė Sančo.r’

Taip jiedviem bešnekant pasimatė tolumoje 
ant vieškelio du vienuolių benediktinu, kuriedu 
jojo ant mulų. Vienuoliu turėjo po dangtelį. 
Paskui juos važiavo tūla ponia, lydima keturių 
ar’penkių raitų ir dviejų, pėsčių vyrų. Toji po- 
nia.pbuvo biskajietė. ir vykoį Seviliją, pas sayo 
vyrą, kurs jos lauke, kad plaukti Indijon, kur 
jis turėjo užimti augštą vietą. Tuodu vienuo
liu nebuvo tos ponios kompanijoj, 'bet tik taip 
sau'tuo pat keliu keliavo. Kaip tik Don Kicho
tas tą būrį pamatė, tai-šūktelėjo savo skydįnin* 
kui: “Jei nesuklysiu, tai čia bus didžiausia ty 
garsiausia mūsų avantiūra, nes tos anava dvi y> 
palos ne. kas kitas yra, kaip burtininkai. Jiedu, 
mat, gabena tarne yežime kokią nors užburtą ka
ralienę. Tokiai neteisybei atitaisyti aš turiu pa
naudoti visas savo’ jėgas.? “Čia gali būti blo- 
gėlsnė avantiūra, negu vėjiniai- malūnai,” pasa
kė Sančo. “Žiūrėk ponuliu juk. ten benedikti
nai, o vežimas turbūt priklauso šiaip^ keleiviams, 

ąš niekė dau- Klausyk, ponuliu tono patarimo. Žiūrėk, ką 
.“Bėtaš norė2,i** togu Tamstelę velnias- nesupainioja.

“Jąu aš tau sakiau Sančo, ” tarė Don Kichotas, 
“kati tu kaipir nieko neišmanai apie avanfiųras. 
Ką aš sakau, tai yra teisybe. Tuoj tu pamaty
si? ty Tą taręs, jis pajojęs pirmyn, sustojo vi-

■ ’ . * • *'
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KLAUSIMAS.

-PŪDE PILYPAI:—
Kunigai mokina, kad Kdūi- 

likiį Bažnyčios mokslas nesikei
čia, vadinasi; koks buvo pra- 
džioje, toks ir dabar, Raitys* 

'maniai gi prikiša,^kad, girdų 
jis keičias^ nes laikui bėgant 
jame įvyko tokią daiktij, ko
kią prie Kristaus nebuvę., Ir 
štai sakot kunigai įvedę švęstą 
vandenį, altorius, šliūbus, vaš
kines žyakes, vargonus, pradė
ję statyti bažnyčias, išradę iš
pažintų komuniją, celibatą ar
ba bepatystę, Komos popiežys
tę ir tt. To visko prie Kristaus 
nebuvę. . Taigi iš šia? išvada,; 
kad Kataliką Bažnyčia jau nę- 

1 be ta'pati. Vadmasl josynoks- 
las keičiasi. Išrodo ją teisybė... 
Jei kokiam .daiktui ką pridėsi 

. ar atimsi jis jau nebotas. Ar 
netiesa,. Dėde Pilypai?

Buvusis Katalikas. 

ATSAKYMAS.

Visų /pirmaų p. Buvusis 
Katalike, reikia čia pastebė
ti, kad laisvamaniai savo 
priekaištams sudrūtinti pri* 
rankiojo daug mažmožių, 
svarbesniuose gi priekaiš
tuose. dąųg; .primelavo,.. Ir 
štai: Šliūbus arba vestuves p 
vedė pats Kristus, neš Jis 
vestuvėse Kaito ^Galilėjos 
pirmąjį stebuklą padare. Ji
sai pats įsteigė išpažintį, sa
kydamas Apaštalams: “kie
no'nuodėmes atleisite,' bus 
atleistos, ’ kieno . užtūrėsite, 
bus užtūrėtos.” Kristus t&ip 
pat pirmas padalino komu
niją, ir įsakė Apaštalams tai 
daryti Jo atminčiai Apaš
talai jau prie Kristaus užlai
kė celibatą arba bepatystę, 
nes jie apleidę nuosavybę ir 
moteris sekė paskui jį, kiti 
gi -visai pačių neturėjo^ O 
jei paskui Bažnyčia įsakė 
kunigams celibatą, tai tik 
sutvirtindama Kristaus į- 
statymą. Romos gi popie
žystę ne patys papos pasisa
vino, ar koks ten imperato
rius jiems suteikę,' bet Kris
tūs pats padarė Petrą pirmu 
Apaštalu, sakydamas: “Tu 
esi uola, ir ant tos uolos pa
statysiu savo Bažnyčią, ku
rios pragaro vartai nepergą- 
lės.”

Kai dėl kitų Bažnyčios 
dogmų arba tikėjimo daly
kų, pavyždin, papos ne- 
Maldingumo tikėjime, tai 
nors Bažnyčia juos vėliau 
paskelbė, bet jų esme išreikš 
ta Kristaus moksle ir Drau
geli jose aprašyta. .

. o ■ / y .

BY Mins MCHARP.

f

;C

Taigi pačiuose svambiuose ’_ ♦
tikėjimo dalykuose. Bažny
čios mokslas tas pats ką bm 
vo Kristaus laikais.

< ’ • 

\. Mažuose; dalykuose, kurie 
esmėje nepaliečia Katalikų 
Bažnyčios mokslo, galėjo • 
iūtiųįr buvo permainų bei - 
patobtt&<mųy bet tas jos 
mokslo nepakoMįi^ Kas jau 
būtų Dek kvailas,/^a4jūky- 
tų, jog dėl įvedimo vašlSohį JgĮ 
žvakių, ar vargonų, KatalS|gf 
kų-Bažnyčios,mokslas paku^jĮ 
te jo ? . Jei kur buvo pastaty
ta gražesnė bažnyčia, o ki- •. 
tur prastesne, ar gi galima . 
šalvyti, kad- vienoj kitoks - 
mokslas, o kitoj kitoks ?

Katalikų Bažnyčia gyvas 
organizmas, ne miręs. Gy
vas organizmas auga ir plė
tojasi, bet tai nereiškia^ kad 
augdamas ir plėtodamasis ir 
virsta jau kitu organizmu. 
Jonukas kuomet ūjuvo ma
žas, jo barzda nežėlė/ bet Y 
kaip užaugo ir vyru patapk, 
žiūrėk, kaip jo ūsai ir barz
da želia. Ar gi dėl jo barz- i 
dos žėįimo . galimą sakyti, • 
kad jis jau nebefas žmogus? 
Pagaliauš kad ir laisvama
nis, jei apsirėdė gražiais 
drabužiais, apšiskuta ir ap- 
sikerpa, jau išrodo kitoniš
kai, bet vis dėlto jis tas pats 
laisvamanis, , tik švaresnis,
’r'“ '■i-'**- X —
bent, paviršutiniškai.

Katylikų. Bažnyčia ne ko
kia mirusi mumija, 'bet žmo
nių tobulinimo įstaiga. Eš- 
inč^e ji Įiiekados nesikeičia, 
bet .būduose bei ^ priemonėse 
žmonėms- tobulinti ji palan- . 
1d žmonių prigimčiai Įtiek, 
kiek toje prigimtyje yra ge-' 
ro. Kas gera, ji patobuli
na, .kas taisytiną, pataiso. 
Visa tą ji atlieka atatinka
mais ir žmonių prigimčiai 
prieinamais būdais^

Ar dar -tamsai, Buvusis 
Katalikė, atrodo, kad lais
vamaniai. aiškiai meluodami 
ir darydami vaikiškus prie
kaištus, turi kiek teisybės?

— A. Slonimskis ir Ch. 
Eides Ukmergeje šiomis die
nomis atidengė savo “Elek
tros Spaustuvę, ” perkeltą iš 
Telšių. '■ ;

(Kaulio “Laisve”) ’ ;
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LDS. 16 kuopos susirinkimas 
bus rugsėjo 23 d. mokyklos kam
bariuose. Turi būt išduota ats
kaita iš buvusio pikniko ir nutari
mas kiek kuopa turi šėrų pirkt L, 
D. K. S. Turim svarstymui ir 
daugiau reikalų.

»
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aidėjęs h neištiesęs savo p*fe' 
fantas, ųž tai dar kartą tūtaįf 
tj kartų tariu ačiū už jūsų au 
nes širdis ir melsiu Dievo kad 
sai suteiktų jums savo maloni 
ypatingai* kad apsaugotų ? 
baisios vėžio ligos, kuri mane 1 
kiną. Taipogi nčitt tiems, ki 
prisiuntė man aukų iš kitų ink 
kaip tai .iš Paincšdale, Mięh, i 
Chicago, I1L Aukuotojams fc 
lektoriams reiškiu širdingą Ja

-3^G®
■ ---- -- .4

— Ukmergės apyliiik 
žmones jau dejuoja, kad 
giliaujantis lietus neleid 
suvelti rugiiĮ nuo laul 
pradėję esu jau ir bulves j 
ti

CUNARD1.472 M.mTE APSIIMTI GIH1 

' MM I AM13RTXlt

2C»2H T^crui'taĮ atvaduos £ ffiTą F

Leisk miiHij raštine! Kaune pa 
Kelbptj Jtisij giminėms išgauti pjis 
poi-tiiH ir vizas ir tinkamai juo: 
prirengti į kelionę; s

Nereikia Jaukti dėt vletos, tu 
rlnlieins Cunard linijos laivukor 
tęs, (’unai'd laivus išplaukia I? 
Europos kas kelintą dieną, Cnnatc 
laivakorte# yru geros kelionei ant 
AĄUITANIA, BERENGAEIA ir 
MAUItETANIA, greičiaiteiū Jūsų 

@ kelione tarp -Lietuvos Ir Auierikos, 
» Dėl sniulkesniij informaciją, 
ra malonėkite susižinoti \ su mušt] 
g vietiniu agentu arba mūsų raStL 
J ® nėję. »
'© CUNARD LINE, ’ ’ ' 
g A-G Statė St, 

: ® Ėostolų RIass,

I 1 ■ . L_. .......  „--Z,;, ,,,

.klrkuŽę, kur klebonauja V. šlei.-

Nedalioj, 9 d. rugsėjo apsive
dė p. Šleinio ejt-kąntarka (giesmi
ninkė) su p. Amšiejum* Ėx-kan- 
tąrka pet kelis metus giedodavo 
kirkėje ir kląusė , p. Šleinio pa- 
mokslų, na-gi jo ir jos tęvus išmo
kino gerai tikėjimo, nes jos tėvas 
K. Maželis yra didis rėmėjas ne- 
zaležninkų. Nesvarbų ką apsi
vedė, bet svarbų tas kad tėvas 
su motina būdami katalikais atsi- 
skyrėliais daleido gavo ^dukrelei 
Onutei imti šliūbą kongregacijo- 
nalų kirkėj.

balsą, jog jeigu koks vakaras yrą 
surengta^, o jame . nedalyvauja 
mūsų “Stasytė?’ Greičienū, tai ro
dos kaž ko trūksta, žodžiu, ji
nai yra mūsų miesto, lietuviams ži
bintuvas. Pasišventusi, savo balso 
lavinimui ir savo 4 vaikelių auk
lėjimu Ona yra pavyzdingiausia 
motina ir žmona* Nežiūrint savo 
didelio talento, gražaus balso, 
mokslo, jinai yra visai neišdidi, 
maloni ir draugiška. Bet kaip ir 
visur taip ir pas mus randasi to
kių niekšų žmonių, kurie .ma-, 
lydami ką nors atsižymint, neriasi 
iŠ kailio ir ieško visokių būdų kad 
tiktai pakenkti tiems, kurie yra 
pąsišventg prakilnioms idėjoms. 
Štai ir čia atsirado tokie kurie no
ri mūsų -gerb. Greičienei pastoti 
kelią, taigi ir prasimano , visokius, 
nebūtus daiktus ir paleidžiu šmeiž
tus tarpe vietos lietuvių, norėda
mi tuomi atimti jai energiją, kad 
jinai daugiau nedainuotų. Ir ne
gana to, dar kas nors rašė laiš
ką į “Dirvą” grasindamas Grei-

sejo & m. Darbininkui buvo nu- 
siminę,' mane, kad reiks Stovėti 
kaip 1922 m. Jau didesne dalis 
darbininku mani apleist kietų 
anglių apielinkę h* ieškoti, kur ki
tur darbų. Bet matos, kad pra
leidus 2 savaites išnaujo prasidės 
darbai.

kuine esat skolingi atsilygintų nes 
bus sulaikytas organus.

‘^alfeba
-______ ------------------ -- -• r

■ / ' 
, HARTFORD, CONN.

4 įjĮUlM ujAMf

Lietuvių Kooperatyviškos Korpo- 
raijor šėrininkams Pranešimas,

’ __ ______ -

Kurie turit Šerus, malonėkit at
siimti pinigiĮsJId 30 dienai rngseT 
jo, 1923 nu Vėliau nebus išmoka* 
nik Likę pinigai- bus pasiųsti lūšy 
tu vos-našlaičiams.

Jonas Petrukevičius,
4-1 John Street, ‘

‘ Hartford, Conn.

Mvo# Atvažiavus stotin — svečii 
jati neberado. Bet vis vien mūši 
basebolininkai kaipo laukdami sa
vo oponentų nepamigo: jie nuva
žiavę ankščiau; suįadę svečius ir 
parvyko į šv. Jurgio par. BYetanę. 
Grįžus šoferiams nuo stoties —bu
vo visi svečiai paimti; į masinas ir 
įluvežti pas gerb, Mikelionius, kur 
buvo paruošti svečiams skanūs 
pusryčiai? Vėliaus visi grįžę, į šv. 
Jurgio par. daržą, kur turėjo ge
tą vietą pasipraktikuoti. Detroi- 
tiečlams besipratikuojant, o gi pa- 
mačius clevelaųdieciams jųjų vik
rumą ir gabumą, ar jie nepradės 
laizinti už detroitiečius. Sako, 
detrėitiečiai laimėsią žaismę-lga- 
mę.” Bet sulaukus trijų valandų 
po pietų —w prasideda .žaidimas 
“game:” vieni rėkia ŪŽ detroi
tiečius, kiti už clevelandiečius ir 
tijkrai nežino kurie laimėsią. Mū
sų metikas iš pirmo sykio išmetė 
visus'tris mušikus. Paskiau mū
siškiaipradejo inuštų tai iš pir
mos čergos “inning” buvo matyti, 
kad mūsų komanda •laimes žais
mę “gamę,” nes padarvė keturis 
apibėgimus “kome runs.”‘ Taip 
žaidimas ir baigėsi rezultate mū
siškiai padarė 23 apibėgimus, a ą- 
nie 8.

Pasibaigus žaidimui ‘‘garniui,” 
vieni grįžo nuo parkų linksmi, ki
ti liūdni, -bet viskas užsibaigė ga
na linksmai. Kaipo po dideliam 
mūšiui buvo surengtą linksma ska
ni vakarienė lietuvių svetainėj, 
kurioje dalyvavo visi basebolinin- 
kai, kaip elevelandiečiąi, taip ir 
dętroitiečiai ir daugiau vietinės 
kp. narių. Šioje vakarienėje da
lyvavo " ir •’ dvasiški vadovai f: gerb. 
klebonas kun* Vr Vilkutaitis, kum; 
F. Kemėšis ir kun- Vaičekauskas. 
Prie vakarienes buvo gi^ažiiį pra- 
kalbėlių. Pirimąusiai kalbėjo, ger
biamas ‘klebonas, kuris gana’ 
linksmai; visus’pa juokino savo 
gražiais išsireiškimais. t pAntrak 
kalbėjo getb. kun. F. Kemėšis, ku
ris irgi davė daug inspiracijos jau-, 
minui. Ragino jaunimą, kad ną-; 
nustotų x veikime ir' ateityje, ‘ypač, 
sporte ir rėmę savo organizaciją 
ir jos spaustuvę^ Trečias kalbė
jo gerb. kun. Vąičekauskas, ir-gi 
gražiai pakalbėjo .ir gražių pavyz
džių pateikė jaunimui.

Po vakarienei visi atsistoję su
dainavo Lietuvos himną, pianu 
pritarė gerb. muzikas kun. V. Vii- 
]<utaitis. . ’

Čia už surengimą šios vaakrie- 
nūs, tai reikia tarti širdingiausią 
ačiū gerb. - O. Baltrušaitienei, E. 
Štaupienei ir E. Žitkiutei, kurios 
taip gražiai buvo surengusios, šią 
skanią Vakarienę, kad visi tik gė
rėjosi jųjų paruošta’vakarįęne. Ir 
dar sykį ačiū visoms rengėjoms. 
Taipogi negalima pamiršti ir gerb, 
Mikelionių, kuriedu taip gražiai- 
priėmė svečius. Ačiū abiem. Ren
gėjais buvo šio pokilio : J, Vciis- 
lovas, P. Stankus ir J. V. Sadaus
kas.

M, K,

. . HOMESTEAD, PA. V

~ Rugsėjo 9 d. buvo kiui. Kemešio 
prakalbos. Iš nekuriu priežasčių" 
kun. Kemėšis būdamas kitoj kolo
nijoj negalėjo pranešti kokiu lai
ku galės pribūti Homcstead, tuo
jaus po pietų ar vakare dėlto ir 
prakalbos nebuvo išgarsintos. Bet 
pribuvus.kun/ Kemešiui vakare 
tuojau buvo pranešta lietuviams 
žodžiu, kad susirinktų ant prakal
bų Nors buvo trumpas laikus, 
bet vis-gi būrelis nors ir mažas su- 
sirinko «mt prakalbų ’ -

I 
r . ■

Kun. Kemėšis, apipasakojo ke- 
čienei ir p-lei Baltrukoniutei atė-ilius, kurie, vcęla darbininkus prie 
mimu gyvasčių jeigu jos dainuos 
ant scenos.. Taigi matote, kokią 
užmokestį gavo “Stasytė” Grei- 
Čiene nuo išgamų lietuvių Čia. 
jau gerbiamieji mes . turime su
krusti ir kokių nors būdu tiems 
nepraustburniams plačias burnas 
uždaryti. Taipogi nepamirškime, 
jog per šmeižtus netekome' kelių 
nenuilstančių veikėjų, kurie nete
kę 'kantrybes atsisakė nuo vietos 
veikime ir atit galo netekome jų 
visai. . Štai tie kuriuos šmeižikai 
prašalino iš Clevelanclo : p; I. Sa
kalas (dabartinis “Vyčio” redak
torius), kun> Tamoliūnas, p. či-t žmoni ją į prapultį, 
Žaiiskas gabus muzikas (dabartį- ; 
nis Detroito klebonas), p,.M.. Ši
monis. ’ Pi V< Greičius per šmeiž
tus atsisakė nuo-Vyčių choro. Da- 
bar-gi pradėta šmeižti gerb. Gre.i- 
čiene. Kas žino kokios iš to bus. 
pasekmės? Kaip girdėtis jog ^erb. 
dainininkė jaučiasi labai įžeista, o 
būdama dar labai silpna iš po-sun- 
kios ligos, tas viskas dar. labiau 
pakirto jos silpną sveikatą. Štai 
kaip OlevelaUdo’ lietuviai yra ne- 
dėk’ingi! “ Irništikrųjų .—’ įžeisti 
visai -nekiltą .širdį; tai yra išga 
miškas idarhašįY, /

, Clevelandietis.
k ■

■ - ------ -

NEWARK, N. J.

Geriau vėlai, negu niekad. Neiv- 
arko lietuvių 16 d. vasario aukos 
sudėtos Klaipėdos ’ bei Mažosios 
Lietuvos lietuvių suselpimui yra 
gautas ir žemiau seka paliūdijimai 
Lietuvos ministerio Galvanausko, 
kad pinigai yra primti ir sunaudo
ti tam tikslui kuriam buvo skir
ta aukotojų. Paliudijimo nuora
šas:

“Ponui M. Truskai, Netvarkę, 
Didžiai gerbiamas Tamista; f 
Aukos sumoje 28061ifų 20 cem 

tų, kurias Netvarko lietuviai susi
rinkusieji paminėti 1923 m. 16 va
sario Lietuvos nepriklausomybes 
sukaktuves yra paaukavę sušelpi- 
mūi nukentėjusių sukilime, atva
duojant Mažąją Lietuvą, ‘esu ga
vęs. ' •• _

Pinigai atiduoti į aukų is Ame
rikos Klaipėdai šelpti fondą, kurio 
kvitą su šiuo prisiuneiu jūsų ži
nai. ..

Reikšdamas širdingiausios^ padė
kos vardu Lietuvos vyriausybes, 
negaliu nepaminėti, * kad nesiliau
jančios aukos mūsų brolių gyve
nančių tolimoje šalyje, kad jų už
jauta ir rūpesniai ašvo Tėvynę pa- 
kelia dirbančių ir-Jkevojaneių už 
Lietuvos . Valstybės nepriklausb- 

- mybę Jūsų brolių jėgas ir stipri- 
zna įsitikinimą^ kad atsivadaviis iš 

' i. svetimos vergovės Klaipėdai ir su
sidėjus su Didžiąja Lietuva ank
ščiau ar vėliau bus atvaduota ir 
Lietuvos širdis — pirmoji sostinė 
Vilnius, ir bendromis pajėgomis 
bus atstatyta Valstybė savo etno
grafinėse ribose. ,

Teikitės priimti ir perduoti vi
siems prie šių aukų rinkinio, ir per
siuntimo. prisidėjusiems mano pa
dėką ir geriausius linkėjimus. ' 

Pasirašo, Galvanauskas, 
. Ministeris Pirmininkas.”

' ■ ■ i

Padėka Newarko Lietuviams už 
pasveikinimus.

Pono (Ministerio Pirmininko ir 
Užsienių Reikalų Ministerio pave
damas turiu garbūs perduoti Netv
arkų lietuviams p. Ministerio šir
dingą padėką už malonius Newar- 
ko lietuvių pasveikinimus ir para
mos pažadėjimus išreikštus laike 
Lietuvos Nepriklausomybes Šven
tes apvaikšeiojimo 1923; m. vasa
rio 16 d.

Pasirašo, B. K* Balutis, 
Politikos Departmento 

Direktorius.
Lietuvos. Valstybes paliudijimas 

Ponui Ministeriui Pirmininkui.
Taupomųjų valstybes kasų val- 

. dyba šiuo turi garbes pranešti, 
kad Netvarko lietuvių atsiųstieji 

’. pinigai sumo je 2,806 lit 20c. įneš
ti į aukų Klaipėdai šelpti fondą.

Pasirašo: Merkis, Taupomųjų 
Valsiyb.es kasų, valdytojas, AJlatu- 
las, Valdybos Direktorius, Špickis, 
Vyr, Kontroleris. Seka valstybės 
liutspauda. ♦

Tad Netvarko lietuviai gali pa
sididžiuoti kad jų pastangos pa- 
sieke savo tikslą. Norintieji ma
tyt šiuos paliudymus, kurie yra la- 

. -bai gražūs, gali matyti pas komi- 
t sijos sekretorių M.. Truską.

Netvarko Lietuvių M d. vasario 
aukų komisija: . .

x M. Truska, M. Dvareckas,

/
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. St, Daunoras,

CLEVELANDIEČIŲLAIMĖJI- 
MAS IR GERB. KUN. F. 4 
KEMEŠIO PRAKALBOS.

Cleveland, Ohio. — Rugsėjo 3 
d. “Labor Day” tarpe L. Vyčių 
25 kp, ir iš Detroito 102. kp. bnse- 

’ belo komandų įvyko ant Gorilom 
parko imtynes,; ". \

Atvykus- detroitiečiams į Uleve- 
• i■ kur buvo 'manyta, pritik-

J ,
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NEW BBITAIN, CONN.

Pereitam L. D. S’, vietines kuo
pos mėnesiniam susirinkime buvo 
kviečiami visi nariai atsilankyti. 
Bet neatsilankė visi. Kąme prie
žastis? IŠ narių girriėtięs l’ūgojį- 
mų kad susirinkimai esą laikomi 
nepatogiu, laiku, nedeliomis po sti
rnai kada žmoneins reikiaeiti pie
tų. ‘ Tsąs tai pats gražiausia lai
kas išeiti ant tyro oro, išvažiuoti 
ant piknikų, su. draugais, ir drau
gėmis susieiti, tada svetainėje rei
kia tokį gražų laiką praleisti. 
Taigi gerbiamieji ir gerbiamosios 
L. D. S. nariai ir narės, malonėki
te ant kuopos, susirinkimų atsilan
kyti ir visus nepatogumus ir kliū
tis kurie'kuopoje randasi prašą- 
liniti'ir nutarti kada, susirinkimai 
pątogiaus. laikyti, nes narė visas 
kliūtis gali prašalinti, tik reikia 
sueiti visiems: ir nutarti. Kuopos 
valdyba visus narių nutarimus tu
ri'priimti ir pildyti, o ; seimuose 
kuopų delegatai ką.,nutaria.tą tu
ri. vykinti gyvenimai! be išsisuki
nėjimo centras, kubpos ir kiši ria- 
riai, nes mes tos tvarkos laikyda^ 
mies organizaciją išauginsime di
dele ir garbinga L. D. tyirtove. O 
priešindamies mes f nieko nenu
veiksime ii? 'jokios pažangos hėpa- 
darysim', vis1 ant vietos tūpČiosi- 
mo. ‘i f i , ; ,
- Kuopos susirinkimas įvyks ;l£ d., 
•ruįs^Įo, tuojąusvp<^ sumai pąrapi- 
os svetainėje, malonėkite visi iia'~ 

riki ir 'nares sųėiWir uūotf savo ge- 
rdš sumanymas kuopos 'ir“organi
zacijos labui.- .i

Reporteris^

s

westville, ill. 
. _ Į .
/ Ligonio padėka.

AŠ, Jonas, Gmiis, .reiškiu šir
dingą padėkavonę viskius AVest- 
villės prietcliams, kurie jau ilgas 
laikas kaip mane šelpia. Aš’ vjšų 
geradejų išvardinti negaliu, kd* 
daugi jau penkti ‘metai kaip ser
gu o gerąclėjų ir aukų "ytaUabai 
daug. LDS’J 75 kuopos draugai 
pirmutiniai paniate mane beko ve
jantį su nelaimingu gyveniniu ir 
ištiesė savo pagelbos ranką auko
dami iš iždo ir rengdami pramo
gas mano naudai. Kadir paskiau
siu laiku aplaikiau auką $150 iš 
surengto baliaus 12 d. rugp; L. D, 
S. 15 kuopos. Už tai ačiū rengė
jams, aukuotoarns, atsilankiu- 
uicfn's ir muzikantams, kurie veltui 
AricŽė, o ypatingai gerb. vietiniam' 
klebonui kun. L. Brigmanui, AI. 
Mikučiui, Jomfi 'Ragaišiui, Ignui 
ir Agnieškai Simonams ir visiems 
IVostvilles lietuviams. Kadangi 
nėr nei vųęno, kuris nebūtų pri- , 
t ' ■ ■

I

geroves. Tikriausias kelias, tai 
yra kooperacija. Kalbėtojas nu
piešė kad’darbininkai pergyveno 
sunkią vergiją prieš Kristaus lai
kus, o Kristui atėjus, turėjo iš
nykti. Antra vergija, tai buvo 
■baudžiava. Dabartinis kapitaliz
mo surėdymas ir-gi yra darbinin
kams vergija, nors yra gražiai 
pridengta, bet tai vis tikroji vef-. 
gija. * Sake* kad kapitalistinis su
rėdymas neatatinka Dievo valiai, 
nes remiasi ant skriaudos, išnau
dojimo, neapykantos, nelygybės, 
kad dabartinis surėdymas. veda

, rengia kartis, 
rengia kas keli metai pramėniliius 
krjziiis, kad labiau darbininkus 
suvarginus, kad maža saūjalė ka
pitalistų paima du trečdaliu dar
bininkų transo, kad kapitalistinė 
vergija žus, ’ kaip’ ir kitos žuvo. 
Geriausias kelias prie panaikini
mo šio surėdymo: tai reikia darbi
ninkams šviestis, stiprini valią, 
kerint širdį, organizuotis ir eit ’ 
kooperatyvišku keliu. Į koope- 
raf orius tinka tik dori, teisingi ir 
pasišventę žmonas. Išnaudotoaji, 
skriaudėjai, tinka tik į kapitalis- ’ 
tus, bet ne į kooperatorius^ Ra
gino homesteadiečius tfžsiintere-. 
suoti- kooperacija ‘ir skaityti kilk- 
raštį “Darbiniųką” iš kurio gus . 
galima semta įvairių žinių iš ko
operacijos, 5

Ant galo paprašė aukų pageri
nimui “Darbininko.” Nors žmo
nių labai mažai buvo, b'et smuika
vo virš 12 dol. Kun. Kemėšis yra 
tikras darbininkų draugas, jis nu
rodo kuoaiškiausiai kokiu keliu: 
darbininkai turi eiti; Apvažiavęs 
lietuvių kolionijąš žada grįžti į 
Lietuvą. U

Lai nebūna nei vieno lietuvio, 
kuris neišgirstu kim. KcmėšioJaip 
svarbių prakalbų.

m a s Gydymas!
y? Skilvio Klinties,. Nesveiką Kepenų, frevet 

kiančių Vidurių ir Vidurių Užkietėjimo.
Šitas vaistas veikia taip greitai, kad gerą jo veikmę gali pajausti į kelias dienas. 

J išyra stebuklingas vyrams » moterims, tująntięma Skilvio kliūti, Nesveikas Kepenis, Viduriu 
Kliūti, arba tiems, kurie.turi Kietus Vidurius, gitas vaistas sustiprina ir sutašo skilvi, padidina 
apetitu ir pagelbsti virškinimui. Jis apsaugoja ir prašalina gazus ir išpūtimą iš skilvio if vidurių, 
prašalina .svaigų, nerviška galvos skaudėjimų ii; tulžingumų, nuvalo apklotą liežuvi ir pasaldina 
kvapą.Jis.sustiprina ir sutaiso vidurius taip, kad jie tiksliau išeina laukan ir tuomilapasugoja

šitame vaiste >yra tam tikra Geležies forma, kuri padaro [gausu tau 
aują—tokia Geležis, kuri, suteikia spalvą

A

nito vidurių užkietėjimo. z 

kraują—tokia Geleži-, ____ ________  _
išblyMcusięnis veidams ir Žėrėsi akims.' Jis 
tiripgi turi .Fosforą, didžiausį žinomą vaistą ■ 
stipriems galingiems Nervams padaryti. Fosforas 
yra Gamtos tikrasis Maistas Nervams ir 
Energijos Davėjas. Be to jis furi SESIS kitus 
vertingus vaistas, bitas, Gyvybę Duodančias,.

, Stiprumą padarančios sudėtines Vartoja visam-
■ pasauly geriausi gydytojai, kad padarius stiprius, 

sveikus, tvirtus vyrus ir moteris. .
Šitas stebuklingas vaistas yra Nuga- 

Tone, Tūkstančiai vyrų, ir moterų per ji apturėjo 
geresnę sveikatą, padidino stipruma, atnaujino* 
energiją, įgijo didesnę, ištverme,. .Nuga-Tone

> sukuria, sutaiko, sustiprina ir paakština Raumenų 
ir Nervų Sistemas—visus Gyvybes Organus ir 
Kūno Funkcijas—padeda jiems atlikti darbą tam, 
kaip Gamta yra leidus. Tat yra vienintelis 
saugus ir išmintingas būdas greitoms ir 
patenkinamoms sėkmėms gautL 
•Nuga-Tone padidina svarumą liesiems 

žmonėms ir iuteikia daugiau Alergijos,., daugiau 
ambičfjo»r-prąllginą gyvenimą.-Silpniems, sunykusiems, parsibaigusiems, nervuotiemt,’pštięi 
gusiems, nešventiems, sergantiems vyrams ir moterims nėra nieko geresnio per Nuga-Tone’ą, juo* 
taip greitai ant kojų pastato. Pamėgink Nuga-Tonc’ą kelias dieiias. o Jausies kaip naujai 
gim«*. . ~ .
VCflC A privalo Šiandien pripildyti Kuponą žemiau: tukuriavunąl.galt padaryti daug blogai NugaįTonc yra tik S 1.00 pakeliui 

' IVSK”6??8 P®1“1® tj?n SO^tabletų—vieno pilno mėnesy Gydymas. Gali gąuti fcžis pakriku u* 
$5,00. Pamėgink Nugą-Tone’ą per 20 dienų mūsų atsakymu ir jei nebusi paūnitintu 
sekmamis, sugrąžink likusią pakelio dai j .atneš tuojaus atmokSsimvisus tamitoc pifriguš.; 
PnSiųsk šiandien—TUOJAUS. Negali prakišti nei cento. Nuga-Tone taipgi pardavinėja 
W£5Ss ‘tir

^ąiSKISK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN;—-“*
NATIONAL LABORA1ORY, DEPT. LE41 -1018 S. W*bash Avė.; Chfcagoj IK*
„r GERBIAMIEJI!--Čią .įdedu ----------pakelius Mga-Tone’o, AI 'fiaata
Nug^Tonę 4 20 dienų, o jo. ą$ nebusiu patėnkintas. tai likusią dalį pasiųsiu atgali g-ja) ftaftt 
sugrąžinsite pinigus. ’ • , '

■: \ 1 

Vardas IrPavardS..----- ----.................. ............................. j
-Gatvė ir numeris- . f

arba R. F. -------- _ „ . .
’a ■ ■ ■ • ’ , i i |

J ................ ......................—■
L <
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HARTF-ORD, CONN.
■ '■ y *■ ■

L. D, K. S. nariams.
i ■-------- ■>. ■

16 d. rugsėjo tuo jaus po sumai 
visi Darbininkų kuopos nariai su
sirinkite į /bažnytinę svetainę. Gus 
traukiami paveikslai, kurie tilps į 
Haijtforde lietuvių; rengiamą iš- 
leistti istoriją, todėl pageidauja
ma visų narių atsilankymas.

' A. J. P., LDKS. 6 kp. rašt.

CLĘVELAND, OHIO,

Kaip Amerikos lietuviams yra 
žinoma kad Gleeylando lietuviai 
■turi dainininkę, būtent p-iiią Sta
sę Greičieuę.' Jinai saVo aiiksiniu 
balsu visus'mus: linksmina. Apie 
ją irvietos ^angliški laikraščiai -la.- 
bai gražiai atsiliepia, Clevelando. 
lietuviai .-taip pamėgo , Greičienes

•*

YOUNGSTOWN, OHIO.

Lietuvių gyvena šimtai šeiniy* 
nų Pasidalinę j tris partijas. Ka
talikai visai mažai ką nuveikė, 
i 5* d. rugsėjo' 1923 m. gerb. kun. 

F. Kemėšioi,.buvome prakalbų pa- 
sildausyti. 'Nemažas- būrelis žmp- 
nių susirinko* Ne tik katalikai 
laukė užgirst prakalbos, bet daug; 
buvo susirinkę kitokiu, žmonių. 
Pasirodė,• kad■ prakalbos f’užšta- 
puotos.” Tai mat kaip yra. Bol
ševikų niekas “nėužštapuoja, o 
katalikų, tai taip.

Ten būvės
'■»_ . . .l-į - . II. I ■ l l

NASHUA. S. H.

Alksnis

- Vytis,

’ Prakalbos.
• ' l ,

Šv. Jurgio par. svetainėj įvyko 
praaklbos, kurias surengė L. D. K. 
S. 51 kp. Kalbėjo gerb., kun. F. 
Kemėšių .

Žmonių buvo pasiklausyti pra
kalbos virš poros šimtų -

Pi'ogramo vedėju buvo •Ųjcrb. 
klebonas kitų T, Vilkutaitis; jis 
pirmiausiai paaiškino vakaro tiks
lą ir visus paragino ramiai užsilai
kyti laike prakalbų. Po tani 
buvo perstatytas kalbėtojas gerb. 
kun. F, Kemėšis, Apie* kalbėtojo 
kalbą, tai nereikia ką daug ne sa
kyti, nes tai yra tautos kalbėto- 
X8* dubininkų Žadintojas, daug 
nušvietė clevelandiėčiams ateitį,ir 
didesnę vienybę tarpe darbiniu* 
kų ‘ > .

Būtų malonu ir daugiau tokių 
gražių prakalbų išgirsti.

Aukų viso surinkta $27.00,
Aukojęs.

«
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į- LAWRENdE, MAS8. •

Kaip jau Amerikon visuomenė 
žino pas mus li.ftwen<jG. yra dalia 
lietuvių atsiskyrus’ nuo, sgvo t’ūvų 
prbtei’i ųtikro tikėjįųuL Jau tiir

puikai’
i

Kūį; ‘kaipM čia newUieįl*

j
atsiskyrė ir. apsitvėrė
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NEW PHILADĘLFHIA, PA.

Kietų anglių kasyklose streikas, ’ L. D. K. S, 65 kp. suškinkimas 
baigėsi su darbininkij nauda, . 10 
centų pakelta ant dolerio. Darbai 
maigomą pradėti su 17 diena rug-

f ■
' .. y

Ii įvyks nedėlioj. 16 d- rugsėjo tuoj 
po mišių bažnytinėj salėj, Kvie
čiam visus -narius- atsilankyti ir
■'.M ' Į,. II ---------jL-fU -
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“Darbininkas” savo rėmėjams ir priedeliams, kūrie 

užsirašys “Darbininką7 'visiems melams prisiųRctaim4f44lL---^ 

iš kalno, galės pasirinkti sau dovaną vertes 1 dot iš-sekan- 

ciųknygų: .

»įT, m N. 3. AMKBI6I0 
. ZA1BYBO8 ADRESAI

ĮNINKĄS-- ' .
ta X Kyrius,
*’ 138 Uniop Avė.,

j Brooklyn, N. Y. 
JUOKAS —
C gėrėja,

211 Jefferson Street,
Į. —Nebark, N. J.
WUS —
yDaubufata

, 300 South, Kirst St,, 
; ' Brooklyn, N. Y.

DARB I.N.I N K A S Subats,. Rugsėjo' 15 dieną, 1923

>

ĮPRASTA NAUJIENA!
,»L ' ■’

'išdąpasaulio tautos * jau
Ui 4 savo kalboje garsią 
)N KBOTO IdygąDon 

buvo savo laiku
. mturistas - riciėrius ir 

ig savo gyvenime nepap- 
jtų dalykų yra nuveikęs, 
ja skaitė 1001 naktų, tas 
irai skaitys ir Don Kisotą. 
įKa'dangi knyga bus dido- 
.Įfe& formato apie 300 ar 
wiau puslapių popieros 
ršeliais, tai jos išleidimui 
įmanyta parinkti prenume- 
įtorių. , Taigi kurie prisi- 
įes prie tos knygos išleidi- 
ąo, ‘tie mokės tildai $1.25, 
1 išleidus ją, knygos kaina 
ts$L75. - ; z

Kurie norėtų tą knygą? 
dilginta kaina įsigyti, tai 

atidėliojimo lai prisjum 
. čia savo prenumeratą $1.25
'“barinninkui.”

ji Knyga .bus atspaudtata a- 
pie 1 d. gruodžio 1923 metų 
ir prenumeratoriams tuo
jaus bus išsiuntinėta.
f, Kadangi tos • knygos bus 
leidžiama tik aprūbežiuotas 
skaitlius, tatai kurie norite 
j|į įsigyti pasiskubinkite. 

^DARBININKAS” .
.366 W. Broačhv^y, • v. 

So. Boston, Mass.

*-

r

PRANEŠIMAS
ta-- :| .SUVAŽIAVIMAS.

| D £>: K. S. NtaY. ir N. įT. aps- 
jekričio suvažiavimas įvyks siialto 7 
į., 1923 m. 1-mą vai. po pietą po 
antrašu 207 York Avė., Brooklyn, 
jVY.; J /' ". ...ta”'
f Brangūs broliai ir sesės darbi* 

Arinkai-kės, šis virš minėtas1 suva- 
I* davimas bus nepaprastai svarbus, 
?‘nes mūsą b. D, K S. brangi or- 
t ganizacija .nuo pereito 8-to seimo 
į atsisto jo ant demokratiškiausią ir 

darbinįnkiškiausią pagrindą,/kuri 
veda kiekvieną darbininko į 
šviesesnę ateitį. Brangūs darbi
ninkai ir darbininkės, pasiduoki- 
me kits kitam rankas ir tieskimo 

į .gavo 'dešinos neorganizuotiems 
ta darbininkams ir skelbkime tą . o- 
p Balsį kad sueitą su mumis risi į 
'7 vienybę -fr skintų kelią į. geresnę 

ir laimingesnę ateitį. Tas viskas 
nuo mūsą priklauso. Visi j vieny
bę, nes vienybėje galybė. N, Y,"ir 
Ėf..X apskričio kuopostanalonėkl-

: te prisiųsti delegatų kodaugiatt- 
šia, nes daugelis . naują’ dalyką

- bus svarstoma; Taipn-gi delega
tas išduos raportiį iš L. D, K S. 

p 8-to seimo buvusio;Newarke, N. L 
f Taipogi autlugo rengimo komisi- 
f ja išduos raportą. Būtą labai ma-' 
Jonų išgirsti ant apskričio šuva-“ 

l^ žįavhno, kad nei viena Tj. D. K. S. 
narė bei narys nėra užsilikę .'su 
mėnesinėmis mokestimis.

B.. 8 .. Delegatai liesi vėluoki te, 
p" nes' suvažiavimas prasidės rifšini- 
B^nėtame laike.

J.'Sereika,Apsk.taUtish
J - ■ - ta-.  ̂—r ... - - A- .......

r * ' ' • ’

Jgiąi

— *_

Nuo pat ankstaus ryto vi
sa gamta atgimė. Dar ką tik 
aušra pasirodė uždegdama 
dangaus kraštą, tamsiai rau
dona Ugnele, kuri vis plėtė
si, kaip gangrena per visą 
daiigų: kaip jau pilki visai 
jaunučiai debesėliai, kaip 
gulbės - su raudonai s snapais 

ja pasitikti užtekančios sau
lutes. Visas dangus kruta, 
neduoda žemei ‘ toliau snaus
ti. Keliasi iš miego atgimu
si gamta; virtinės vieversė
lių r | įasipyle čiurškamlami 
skrajoją padangose. Visų 
rūšių vanagai sujudo, kiek
vienas iš jų kttogreieiausiai 
skuba pasi gamini i pusryčių, 
tik vienas raudonuodegiš— 
miegelis staiposi,. .naršėsi, 
nedrįsta nuo pievas paskris
ti, norėtų, mat, jisf kad 
Jam. atneštų., kaip • didžiam 
ponui į lovą šiitus kotletus 
.ar bifšteksą, bet nesulaukda
mas pagaminant pusryčių, 
skrenda . vargšas paklajoti 
tyrumose, ar - neras kame 
nors panašų l save miega IĮ, 
tik nekalto kraujo. - -

Štai . pirmasis saulutės 
spindulys, kaip žaibas, tvikSp 
tolėjo paviršium žemės, pa
versdamas sinullęųčius vaka
rykščio lietaus .lašus: ant žo- 
•1 ės Įapriiij braugiais’ žem
čiūgais. , Visa tyruma tapo 
brilijautais nusagstyta, kur 
akys neša, ten spalvą vaini
kai pinasi. Tai turtas, tai 
gražybė, nerasime panašių 
braugebyb ių nei moiiarclnl 

rūmuose,- .‘nei tuidubliu salo- 
-nuošė, kas mums, vargšams 
palikta visliose gainios kam- 
I ral iii< įse. Atye rk. žmogaus, 
akis, atrasi kiekvienoje .vie
toje Tuim atidaryk ausis, iš
girsi savo- širdies vaitojimą, 
bet sykiu ir nuraminimą 
ankstaus ryto balsamu. Kad 
visa gamta at'giipsla, kada 
visi ^sutvėrimai prabilsią 
kuomi tik kas gali,, išreikš
dami vidujinį širdies stovį, 
nejaugi tu, žmogau, turėtum’ 
/akmens širdį, kad neat j nus
tūmei to viso gamins grožio, 
to labuos ir laisvės pilnumo, 
ki'iomi auštant gamta kvė
puojam ‘ ■ z .

’ Saulutę pasikėlė, aukštyn; 
gmn t os žemčiūgai t prade ji i 
nykti, mainytis, vieton ■ tų 

; gražybių d*, blizgėjimo pasl- 
indė rusva tyrumo, žolyte. 
Visus žmnČiugus suidukb h 
nusinešė saulutė’ J kati kitą

J'- . "'-'I----------

rytą vėl biltn jai kėlias atei
nant žemčiūgais nuklotas. 0- 
ras kiek drėgnas, Šaltokas, 
bet malonus, krūtine Kuosai 
kvėpuoja. Kelias nelygus, 
akmenuotas, tankiai pašilai,- 
ko kalneliai, labai vhigiuo- 
jasi tarp, atskirą miškeliu 
Taukiai, pervažiuojame 
džiūvusius upelius. Arkliai 
bėga .našiai. Klauįiu Sabo. 

-kainejvaluysiim1 pusryčius! 
Jis sako, kad nebetoli esą 
kirgizą jurtos, ten- pat varu 
dens arkliams esą, o gal kir
gizai dar mus apdovanosią 
šampanu kuniisu (kumelių 
pienus). Važiuojame abu su 
Šabu linksmi/ I’ravažiavus 
rieditiulį beržynėli, ^pama
čiau dyką lauką, vienoje 
vietoje lauko, pilkų taškelių 
prisodinta, tai buvo vasari
nės kirgizų justos. Dar kokį 
pusę valandos važiavimo ir 
pasiekėme kirgizų stovyklą.

Vairoras.
Bus daugiau ^

is-

V> ‘

NEWAEK, N. J.

Svarbiuoju klausimu.

Xewarke yra skaitoma apie 
turi tūkstančiai lietuvių. Milži
niška 'Sjieka. Vienybėje galėtą 
mūrus nuversti. Bet cloj’a, kažųi 
kode!,, to vieno dalykėlio trūks
ta. Tad ar .nelaikąs paieškoti li- 
g-os šaknies? Ar nereikėtą newav- 
kicČianis parodyti kitataučiams 
kad lietuviai yra sumaningi, tuvi 
spėką ii J moka, ekonomiškai, gy
venti. ' •

Mat, pastaruoju laiku,, sąžiuin- 
girii Amerikos vadai deda spėkų 
darbininku būvio, pagerinimui ■— Mi t **
kooperaciją strigimui. Koopera
cija yra Europiečių., padaras. . A- 
iimrikicčiams, dolerio garhiuto- 
jams—kapit alistineš dvasios žmo
nėms, ji nelengvai suvirškinaam,, 
m s-jie visi užsinuodiję greito pra- 
tart ėjimo dvasia —- ne gyvenimo 
pageriinimi. Tad lieturiams, pri- 
pratusiems ne tūkstančius krauti, 
het gy veninm reikmeuėmis apsirū. 
pinti, negalima pasilikti nuo sa
vo kaliny nu: švedą, Norvegą, ki
lią ir k. — reikia griebtis koope- 
ratyves dvasios ir ’ gyvendinti ,ją 
praktikom Turini, lietuviai gali 
■pakalti savo, vardą ir. pasiderinti 
gyvenimo būvį.

koopovatyves krautuvės spindu
liai .jau šviečia po Remarką, bet 
ta sauja ščrlninką ir vieną krau
tuvėlė nmvai'kicčiams nereikėtų 
pasitenkinti. Kooperacijos* klausi
mu vetkelą .'susirūpinti visiems 
nenarkiečiams." o ypatingai Inę- 
tuvią Darbininką Ivoapcratyvčri 
Slijungas kuopai — reikėtų susi
burti visiems .lietuviams vienon 
gnipėn ir . pradėti sistiunatiiigą 
daliuj;: \tugtniiną kooperatyvui 
krautvhj yedejąv lankymą jaunų
jų spėką savan, "ne žydiškam dar
ban ir gerinimą sava būvio, gau
nant geresni nuilstą'bei kitą kokį 
•pirkinį ir pasiiiukiuit likusį "uždar
bį sau. ■

v.y •• J .t ■ -.Diegas.

ke

Motenj Sąjungos IN-tame 
seime, buvo plačiai sriirsto- 
ma apie suradimą būdo kn- 
riuom būtų galima pritrauk
ti daugiau narių po vėliava 
Moterų/ Sąjungos. Plačiai 
apsvarsčius liko nutarta tu
reli vaju, kuris prasidės 1 
d. lapkričio ir tęsis iki 1 ČL 
balandžio, 1924' m. Laikę 
vajaus įstojimas bus suma
žintas per pusę idant “davus 
progą visoms prisirašyti.

' Šitas vajus turėtą . Kilti 
vienas iš pasektningiausiti, 
nes yra skirtos '3 dovanos 
toms narėms kurios daugiau
siai mm jų narių prirašys: I
— $15.00, II —
— $5.00. Taigi dabar visos 
narės su energija turi reng
tis prie darbo, idant pada
rius gero organizacijai ir ki
toms savo draugėms. ’

’ * ►

Nesiranda kita apdraudos 
organizacija, kuri taip In
giai priimtų kaip. Moterų Są
junga, taigi visos kurios dar. 
iieprildaušote-prie tos sąjun
gos, prie pirmiausios "progos 
prirašykite ir stokite į eiles 
šię garbingos organizacijos.

.. Kuopos ’i'eugkite prakab 
basriaike vajaus^, eikite- per. 
stubasj kalbindmiios nares 
prie Moterų'Sąjungos, nau
dokite įvairius t būdus kad" 
supažindinus visas katalikes 
moteris ir mergaites su orga
nizacija, kuri rūpinasi mo
terų gerove. ■ .

Labai būtų malonu kad ši 
mūsų vajų paremtą visų ko
lonijų klebonai^ ypatingai, 
kad pagelbėtų suorganizuoti 
;Sąjungos kuopas ku-i* jų lig 
Šiol nesiranda,.’ nes Moterų 
Sąjunga remia visus darbus 
kurie yra veikiami dėl nau
dus bažnyčios. Tas yra ne
užginčijamas laktas, tą gali 
paliūdvti tie. klebonui, kurių 

: kolioii i jose randasi Moterų 
Sąjungos kuopos. 7 .
; Laike ,š)o vajaus bus pro

ga pamatyti darbštumą visų 
sąjungiečiiL Neabejoju kad 
laimėsime 1000 naujų narių, 
taigi stokim į darbą visos 
kaip viena.o pasekmes bus 
geros, a Jokubaltei

Mot. Są-gos Centro Pirm.
i - -i . . , ." •*wt — •' ' ' " • '  l' ? 1 . |— ~

I

VA

Net ir kūdikiai pastebi!

GERA ŽINIA STO
ROMS MOTERIMS 

» Kėnio ^mLIntiirtfn goįve- 
tan Nn. Kfo yra labai, ąi- 
giws ■ drttčlai piuktryias Ir 
tiktai .i'tMJLL Adresuokite: 

yKętrio Hygienfc-Fashlon Inaaute f 
120 E. ,16tltSc., Nevy York (Dept. S.)

T

DR. JOSEPH WEINREBE

1)0 Huntington Avė., Boston, Mass. 
Medicinos Brufesorlus Universitete.

SpecirtKstas kraujo, Skutos ir Slapu-’ 
-mo- Ilgu, taipgi romatkano. Kalba. leA- 
'kiškai/ •

Ofiso valandos; nuo 2 iki T vakare.
) l’etny<?iomi ir nekėliomis priinnl pū
gai sutartj -. .

Telefonas’ Bark Bay 0371). Bes. Rok. 
.7307—11.

p . e r —
BREMENĄ

4

Žydas ir
t-' ■

,*#<*« W a • »*»* -y H*

ŪLDŽIAUSnr VOKIEČIU LAIVU 
Gražiuose I klesos kuąibariuose. Auto* 
vizuotu Linija Lietuvos Emigrantams, 
IiLčormaąijij klausk vietos agento arba

. NORTH GERMĄN 1X0YD . 
192, Washiug,ton St., Bostos, Mass.

NEPAPSAŠtAS
NUPlGINIMAS

Nelabai senai 'esame gavę 
Lietuvos Albumų, kuii‘gana 
daug’ nupiginome. Duodame 
progų. Idekvienam- lietuviui” 
jį įsigyti.. Senkau tasai albu-, 
mas palaiduodavo po 5 dol 
dabar gi jo kaina tiktai 
$3.50, kas yra nepaprastas 
“bargain.J?

Albumas ’yra didelio for
mai o. kuygA - Turi 495 pusi,, 
288 pusk su paveikslais Lie
tuvos veikoj^ gvafinh par
tijų grupių, namu ir tt. Li
kusį dalis albumo yra užim
tų hijograrijomis Lietuvos 
veikėjų.

Kūrio norite tų knygų įsi* 
gyti kreipkitės, tuo jaus pas 

^DABBLNlNKAS^ ■” 
366 Btavay, S. Boston, Mass.

h

ALGIMANTAS, Doriška apysaka, 2 kpygi- (ap- 
dalytos)
pAMfATTS KARAĮJnW Legendos • apie.' , 

Šve. #Paiią. .. Apdaryta
3) - rivs. KELErvntl s Krite®onis,

Turkas, apysaka, apdalyta ...... .......

omžbs-^-
V - _ rrašymas -

5) DETRinKAB Pasakaitė...................................... .
J • • ‘ . *

6) etT PAimAUSYKIT,. Gražin 'dainij įmygėte

7) LAKSTITTES EILES, dviejose dalyse......—i.......

8) ŽEMES GIESME,' 1 dalis ...„<     ;—........

; 9) ŽEMES GIESME, IT dalis.......... ............

10) - UBAGŪ AKAPEMI.TA,- jnokmgaš veikalas......

11) UBAGŲ 'OTBRŲMĄS/3 alctij komedija____

12) KOMEDLTELES. .Patai® (teHnttg&nffienS

13) KOVA tO GIEDRAIČIAIS. Drama..........™...:.......

14) PILOTO DUKTĖ. Drama

15) .20

16) ' DANGAUS.'AUGŠTUMAS ir žemės sėmimas .'25

17) ICELIOKEAPLINKPASAULĮ. Graži pasaka 1.00
18) LIETUVOS ISTORI.TA.: Parašė Pranasta......, ,40

19) ' LAISVĖN BEŽENGIANT. Atsiminimai iš
’ . buvusio visuotino Liet, seimo, New Volte--- ----- .75

20) ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI. Gražūs- 
skaitymai’< *

21) TEISIU VADOVAS IR PATARĖJAS. Svar-
biij. žiniiį rinkinys.................. . ........................ .......... .

KURIŲ BUS VIRŠUS? Graži knygelė-.— 
PAŽINKIMESOCIJALIZMĄ. Svarbios' ži

nios apie raudomiosnis.......— -------- ;— -—:.—

ARITMETIKOS TEORIJA ............

ARITMETIKOS UŽD AVINIAI. Dalis I..........

ARITMETIKOS UŽDAVINIAI. Dalis II— 

DOGMATIKA. • Tikybos reikalai-.-,>.— 

NAUJAS BUD AB IŠMOKTI RAŠYTI 

VARGO MOKYKLAI. Skaitymų knygelė.....

APOLOGETIKA,' Graži katalikams skatty- 
įnm kiiv ...............i........... ..............................

EUOHAMSTIŠKOS STACIJOS . .................... .

EVANOELIJOS visų metų nedeldiėniainą ir 
pilt CtB^t >■»•,*>«>*■>.«■■*»«»**»“•• •»

GlilCvlTŽbuS 

jęLtAJiiA AS, jį'i'ązi. pasęiką»».-,— 
DIDMOJO KARO UŽRAŠAI.’ Nepaprasta

XI

t

į

22)

23)

.50

JO

Ifcnąku Pinigais už Lietuvos 
v ląisvefi Paskolos Bonų 

ta .. Kuponus. 
l’rlii<>ktiMus-lk»(Mš infiu lliiia

Mtt atsiHkulfyhnii arba • Išsiūti.-- 
čhi l Lietuvą glminpihs sUiitosR 
Hių. Lietuvos L. P. B. Kiipohal 

tatai tikri pinigai Ir hIuhIU h- 
P. MIKOlAlNTS

Kl Htidson Avi*., Brooftlyn, N. X

Ir yra taip legva^isiškai iš galvos j>W- 
Imti pleiskanas, ■■- Tik kelis kortus pairau-, 
dojus ta ta ; . ■ >- <.

*jz

.1

"i

Vv

- i-’

Ltą pleiskanų mirtinąjį ■ priešą-^ir jūsų
■ galvos oda bita'ttap. tyra,, kaip kūdikio 
irJRuffleg pagelh,cs juras; vtauonnife-Ją , v v.
ztokiu nžlaikytjį, Svari galvos ;odk užlaiko plaukus- įtUiki^i^A* 
pleiskanos tuojaus sunaĮktan Juos,. -ta "ta .

; NiiMlnirltito hnnkn. Hnjfta MiiVo.apilėkojo filatidle už Gulta arba nrteta&ftG TGe* 
pnltp XenklciUia tiesiai i Ubftriiitoriju .. .■ -ta’ ■'.'•t’

F. AD, RlGftTėft & GO;
M4-H4 So. 4th5t. Brooklyn,N,Y»

-   ........................................ I«R.WI.J   fl.l - l.l || , , į, Įii>Ii,.< n | į!"   j| ĮI Įjl 1 lį Ml.plll irt U I i<Mllly! f i ■li.Į
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NEW YORK J ' 

Bambuku 
.. • .■ \ ..V ) • v

■. 
■ ) * - —- Į1*'“,,ttUMS.,1 I',,. w . 

■WE»AtM»S,
(HARRIMAN LINE) •: 

UOlNT SKRVICE HITU' 
W1BKAMEWW 

TltUMVIAlkSlAS KETJAS 
LIETUVON 

-IčuIniikUi kiekvienų nųvnlg JS 
- J‘tol) ŠU NnrtlV' Ulvvr-' (les 4U 

Yorke įnuūij. pl-r- 
: moū kfcws luhuiū’ '

’ "ųEsmrti;,”.
• '‘Aunri .

rbnn.srTiT.AyiT’'
■.VcŽii. L .2 hmikloMTK keUtite 
nltlkiM, ėlipūi ; J5ie - . h’tlvta 
,Wwt/ta:CVn//,. eitrvltuttK IUĄ- 
m/v Thw:htf'tiit Iv.' .
IV-ėloH klesijū kelilitui i ukū uis.' 

■ įhiiifUniiH ir. KPi’iia Ritturjmvi*' 
mn< g<?Vnx vnigH It initrnu*' 
khmtK BjimgUK vu^tii vlmuS.

United' American tinęs - 
» JvpėB Roi-Thjįninyr 

aGG llmiuvc^Nt., lj«4nn»Stoss,. 
‘ ’iirlm ąn'H |giiRiĮtU« IngoąlUB..

-ta-. f ■■■
*■.

v

«

* •»

24) 

.25)

26)

•1&T)
28)

2!))

30).

>«Ė£*_V

DRAUGIJOS IR KUOPOS

vfiMAvos m rvAiw

ilgų Aritų praktikos •artMiikf- 
Mttaą darb| liūdija tWstani!iiiį 
draugijų. Informacijų delei raly 
idter . ' 1 ta •. - ’* '

M X
lt W«M*a>8kt'l*wra^0», Mma

’ ■- ta/ ta

■ .. . -V_»ąA ‘

■į.
i

v

.65

33)

34)

35) 
knyga

36) KLAIDŠDOS ALBTOIAa ttakuiys Klata •"
‘ pėdos, ręgijuų .....  -«4G

37) . NAUJAS ĮSTATYMAS.. šventasis.Raštas— 1.5.0 ■

.DAINOS SU GAIDOMIS. . Rinkinys grąžui 
d a i n u ......l-.kl

*“ • -

PULKUI ANT KELIŲ, maldaknygės; jtj kai-, 
nos nuo

TURTO NORMA. ..Graži knygelė, apie darbi- . 
ninku reikalus

. ''''ta' ’ . * .
DRAMOS, Tivk uopnpirisfM gražūs tikybinio -

.65 .

I

-1* ' ta' tata, ■ ■ •* . . . . ._ -■

Kiekvienas naujas ar sow skaitytojas, pilnai ttž vb 
sus niettts iš kaino užsnutikejęs,; turi 4(»Uę. pasirinkti sau 
vijio dolvrib veijys iš virš paminėtu knygų* - * :

ta'CPasiskĮibiuliito, nes tūš ptmiulyrūas tik trumpam laL 
kut. y ' - ; . ■■ ■■ ■; '. . ■.' .... ■

! <

1. -w< ■—» r

Boutli BosttMij Mftss.
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m GIRDĖTI LIETIMU KOLONIJOSE.
NUTLEY, N. j. .

' ■- ■' Jp*
Iš šio Dėdės Šamo kampejiouie- 

tttviška-ausis da nėra girdėjusi jo
kio garso. Mat šiame miestely Iio- 
tnviškos kolonijos nėra, Iki pra
eit metų nebuvo ne lietuvių. Nut- 
ley buvo žinoma kaipo aukštesnes 
klasės rezidencija* — gyveno' tik 
boseliai, kumpanai, krautiivnin- 
kai ir kiti “higli brovvs/’ Darbo 
žmogui atrodė perneprieinama —' 
iieindustrijinis miestas. Vienok, 
praeitai^ metais atsirado keletas- 
drąsuoliu ir pradėjo statyti savo 
namelius. Pirmas iš tų herojų bu
vo Jonas Malakauskas. Mat jis 
patu dailyde -—.tai pirmiausia pa
sistatė sau namelį, p dabar ima 
kontraktusstato.kitiems -r bu-;

. davoja lietuvišką koloniją.
Lietuviai kolonizubjaši gana 

gražioje irprieinamojo__5tictpj.ei>:
pakrašty miesto, prie puikaus1 
parko, netoli nuo geležinkelio ir 
gatvekario bėgių. Žodžiu sakant, 
darosi tikra lietuviškos dvasios .K 
kolonijai s

Lauktina, kad ta kolonija tap
tų pavyzdžiu svetitntaufdatris. Jei
gu tapti pavyzdžiu, tai jau dabar 
reikėtų pradėti galvoti —. tiesti 
išmintingus pienus ateičiai 
' . Kiek teko sužinoti, pragyveni
mas labai brangus. Mat yra tik 
kelios privatines krautuves, tai jos 
lupa kiek tik nori; Tą negalima 
toleruoti, reikėtų ieškoti būdų gy
venimo pagerinimųil Ir žinoma, 
keliai jau permatomi t p. Ignaeiū- nar

H r

daugiau najtją narių, don klau- , 
masgalijjūti kas prisikišo prie to- : 
klos organizacijos, tai galimą ai^- 
ki ai. atsakyt, kad. kas norį ptigu- 
let. Pilnąją blaivininką' II tuo
pos susirnikinitti esti kas pirają 
pet biyči.ą kožna menesio, Praeitą 
sūsitinĖmą prisirašė p, Ona Ok- 
šiene. ’

3L D. K, į. veikimas.

■ Jšios brangios darbininką orga
nizacijos susirinkimai būva laiko
mi kas pirmą utarniiiką kožno mč- 
ąes*o. Šios 2 kuopos susirinkimas. 
įvyko 4 d. rugsėjo. Nariai ne vi
si atsilankė, mat po piknikui pa-. 
rupi jos buvo pavalgę, bet vis-gi 
buvo nemažas būrelis susirinku- 
siip Taip pat ir keli nariai prisi
rašo; Jonas1 Dūkštą, Kundrotas, 
Rainis, J. Tąmuliavičrus, V.- Gcr- 
4nanavičiąs-L'Nvi4i7--kni'ią-vardai 
bus patalpinti eenįi’o raštiiiiiUvO. 
Toko man būti tam suslriiikinie. 
sįrinkimas prisirašo po kelis ,nai 
Labai buvo malonu kad kožnas su
dus. Už. tą .darbą lai priklauso : 
garbė- jonui Jeskeliavičiui už jo 
pa?ūš vent imą' plat inhne kat alikiš- 
koS spaudos. Tolinus buvo sva.rs- 

. tomą apie sekantį apskričio suva
žiavimą, kuris įvyks 30 ęk rugsėjo 
1923.m. Montello, Mass. Monte- 
liškiai šioo kuopos nariai linksmai

- nutarė laukt delegatą kad kitos 
kuopos prisiąs nors ir po dešmitį, 
bus kožuain vieta svetainėj, puiki 
'vieta Montelloj .ir graži. Taip pat 

tai nudžiugo užgirdę, l<*ul da
nas rengiasi statyti 'naują namą lyvaus gerb. K.. Pakštas, 
ir jame atidaryti vąlgomą daiktą pirmininkas tame- suvaiavime. 
krautuvę. Ta krautuve, kaipo liaus pirmininkas paaiškįiio kelis 
lietuvio,' - turėtą ^būti velniama, 'žod^us kun. Kemešio Janky-. 
nes ji turės' labai daug priešą. Be nuul po’ktįlonijas. 
visą lietuvių pagalbos gali neiš*.1011 TJ°s 
laikyti kompętieijos t— pastatyti spardos, 
sa\|iniiiką. aprerktinan padėjiumn.: 
Toldu ■ būdu, idant užtikrinus, 
krautuves ateitį ’ir palengvinus sa* 
vo pragyvenimą — tai visi Nut- 
ley ’ės lietuviai turėtų j susiorgani
zuoti Lietuvišką Kooperaciją 
atidaryti savo mėsinyčią ir gim- 

^sernę. Būtą labai didelis žingsnys 
pirmyn kaip iš materijalio. 1

centro
To-

ij

t) A Ū O t t S K A S ' » .

y
liligpj. 10 šv. Roko pa r. avėtai-e 

nėj, Montello, Mass. įvyko suva
žiavimas. Sesijas prasidėjo 2;30 
po pietų. Maldą atkalbėjo gerb. 
kun. švagždys, pirm. J. Vaitkie
ne .trumpai prakalbelu pasvpikmo 
delogatęs. Delegačių buvo 30, 
Sesijas vesti išrinkta apsk. stovin
ti valdyba, įnešimų komisija: A. 
Kuėjžienė/ J- Stėšldene, tvai’kda- 
rė O. Adorąaitiepe. tUke raportai 
kuopi}. Iš raportų paaiškėja kad 
sąjuiigiotės dirba ne tilč savo or
ganizacijai, bot taipos-gi priside
da darbu ir aukomis prie pakėli
mo tautos iv bažnyčios.

Sekė. svarstymas senų ir naujų 
Įnešimų ir padaryta visa eile nu
ravimų. •

išrinkta delegates į tHų* seimą *
O. Kašėtaite ir M. Sakalauskaitė.

Sesijos uždaryta su malda’6;45
P. M? ’

/ B o šąsijų gorb. O, Debšicne už> 
prašė visas delegates'' ant’ vaakriiM 
nes. Įnėjus į -svetainę, stalai už- 
pūošti gėlėmis ir apdėtą skaniais 
tiest i baltomis staltiesėmis,, pa
valgiais trauke savep akį. Sve
čiams pasidrūtinus, prasidėjo kal
bos. P-ni O-, •Dobsleue, perstatė 
sekančias kalbėti: M. Sakalauskai
tę, Oi Janklciię, J. Btoškienę, B. 
Adomaitiene, kun, Juskaitį, ’ J. 
Vai'Itivnę, ’ kum • .išvagždį, . kun. 
Ui*bonavieių.. Visų kalbos didelį" 
įspūdį padarė dėl klausytojų, a y- 
.patįngai kuli. 'Urbonavičiaus, ku
ris labai gražiai ’ nupiešė Moterų 
Są-go.s tikslą ir ji5- snaudingumą; 
Buvo da labai daug garbingų sve
čių, kaip tai kun. Vaičiūnas' ir ki
ti, liet pavardžių neteko sužino^ 
ti. ’ •'

- Tad- garbė- 15-tos Kuopos šąjun- 
gietėmk už surengimą tokio pui
kaus pokilio. * /

Išvažiatimas- pavyko.
Klot. Sąjungos Mass. ir Maino 

apskričio išvažiavima>j įvyko 2 
rugsėjo Maironio parke, AVorecs- 
ter, Mass. Nors iš ryto Imto ap
siniaukę ir išrodė ant lietinis, tai 
jiekurio gal pabijojo važiuoti kac). 
J
dieiiy išsipagaduius Ir išaulės spirų 
dūliai dabino parką. Publikos bu- - - • - — - - - - ■» • .

i

*/

* ■

*

i I t

*

.(Tęsinys) .

■ .Kilo,.— Sakyk! Kų daryti'?
V i n i c i j u s ..— Užmušk Ursų! • "

. (Uršas 'ir Ligi ja nori išeiti, tuo tarpu Kijo įpuola 
pl'ie Urso, o Viiiicijūs prib Ligi jos,. Ursaš parmota Kilo,’ 
kurs atsikėlęs pabėga. Tada Ursas nutvėręs Vinici j ų, no
ri jį•užmušti, bet Ligi ja sušunka )k . .

_ L i g i j a.— Ursau, neužmušk jį, aš jj myliu. 
(Uždanga) 1 *

V

i

*.

.J •'■•.■ ' .
____YimiS^S-IILClAK__________—— 

UetPoinjatts viHa AMiemojė; (Kambarys. B-
• r

i

Nekurioą ko- 
neat jaučia kai alikiškos 
o ypilę laikraččįo “ Dar

bia i nko, ” ; ši kuopa nutarė ap
kalbėti tą reikalą ant. • apskričio 
suvažiavime. • Išrinkta delegatai i 
Mikolas Abraeinskas, P. Jilškai- 
tis, J. Trainaičius, K. I’eliaekas, 

jL. J. . Baronas ir ponia Ūiužiene; 
Taip pat mitarinn} raštininku *ta- 

s P° i^iuktas Kazimieras Rcliaekas. 
pirmyn kaip iš materijalio, taipyrajliclis veikėjas Šioj kokmi- 
ir iš moralio atžvilgio. Dabar lai-Jis yr^raštiniiiku Kazi
ckas, 'mąstykime, kalbėkimo ir niie!*n <Woj, viec-pi-m, šv. Meni- vo didelis būrys iš visą aplmkiuią. kalbėkimo 
žengltim pirmyn išmintingai.

Diegas.

MONTELLO, MASS.

Piknikas parapijos pavyko 3 d. 
rugsėjo Romuvos. parke. "Liko 
gražaus-pelno, apie 2,000 dolerių? 
Nors bolševikai veikė, kad paira u- 

7*i<us publiką. pa ssave„ bet haba-' 
gam nepavyko Pas juos kai gir
dim tai pradavė viena “oramii.-’ 
Tai tokia anų pasisekimas. Mat 
kokis-protas, tokis ir darbas. O 
kokis darbas, tokis ir pelnas,'Gir
dėt, kad nabagai savo parko .nega-. 
les užląikyt, mat “oramilų” prk.

. trūko. •

čeeiia:
įlinka rengia stalą. Ineina Bctronijus).

P o-1 r o n i j u b . -1- Eimika, buvo Viiiicijus ?
K u ii i k a. Nebuvo. Bet buyo Tigelinas ir praue^ 

še kad rytoj ciesorius lauks pbno. Neronas parašęs pobmų 
ir nori kad išklausytumei. '

. P e t’ r o n i j ii s. —Nubodo maujo poemų klausyti.* 
Klinikai—- Bet, pone, užtai ciesoriusgali užsirus* 

tinti. ' ' • . • •
IJ e t’ r p u i j u s.— Nereikia bijoti. (Ineina Vinici- 

jus). AI sveikas Vinicijau 1' Atradai Ligijų T (Etinika iš- 
eina) > ** -

’ V i n i c i j u s. —'.Taip, bet ir vėl praradau. . Buvau 
atradęs Miriaao namuose, bet-nelaime man patiko,' Ursas 
rankų išlauže, ’

. Pje t ibį) Ai j.u s, -^NeljeieškosiU - L
* V i iri c j. j u.s. — Turiu jų atrasti, nes aš jų myliu,

nes ji yra krikščione. ’ .
. P e t r o n i j u s. — Lai tu esi krikščioni^? : 

V,i n i e i ju s. — Dar ne. <
P e t į: o ii i j u s. ę- Dar ne 'i.

• V i. n i e i j u s. — O, kad aš būčiau. Atsivėrė mano 
akys ir palnato šviesų. Mačiau aš krikščionis, girdėjau jų 
kalbas,x jų tikėjimo mokslų.. Petronijau, .kad būtumei gir-

ncištiktų blogas oras,-bet vidur- dėjęs Petro kųlba Ostrianoje ii* tu sakytumei kad krikšČio-

t

.kos dr-jos.. Kuopa’ gavus tokį ras.-, miestų.- Programų didžiausią da
lininką kaip K. .pcliackas susi
lauks daugiau narių. Toliau bu
vo svarstoma, kad po apskrities 
suvažiavimo stoti”} darbą, kad kož- 
nas narys prirašytų po vieną nau
ją narį. Jei taip, bus, tai iki se- 
kaimiain 'susirinkimui bus 300 na
rių.- ‘"k

Bravo 2-ra kuopai Matyt, kad 
praeit ąDnętą. negavo. 200 dok Det
roito 72 kuopa, turbūt nesubūtys 
šios kuopos. Mat ir ho. Bostuuas jK) per visą dieną net apšilusios, 
turbūt liks paskui. Šiuųsmet- ža- pūksinm ir pilnai pateiikintos, 
dėjo šioji kuopa padidint dovaną kad dirbo’savo organizacijos.

11 išpildė Montello choras po .va
dovyste gerb. J. Bailio. Sudaina
vo dpug gražių dainelių. Buvo, 
taip-gi prakalbos. Kalbėjo Mo
torų Sąjungos Centro pirm., gerb. 
M. Jokubaitė ir gerbt kun. J..'J. 
Jakaitis.

Dainomis ir prakalbomis iiubli- 
ka pilnai buvo patenkinta^

• Taip-gi negalima apleisti nepa
minėjus ir (Lekuotoji}, kurie dir
bo per visą dieną net apšilusios,

Darbai. , X

Darbai eina pusėtinai, tik uni
ja štreikierius baudžia po $10-00, 
kad išėjo ant streiko. Bet tas bū
tu vis-gi neteisinga, Klausimas kas 

■ čion kaltas.' • .
Veikimai.

Blaivininką H kuopa’ vis-gi ne- 
' miega. ’ Vis .ieško kokią piiemo- 
’ iiiiį. prieš nikolį. Mat tokiu būdu 

yis kožną susirinkimą prisirašo t 
. prie Blaivininkų kuopos po du ir vesi,

iki $400. Bittų kam nors proga 
gaut. Pažiūrėsim 'kas gaus, ar gal Į 
iiks tai pačiai kuopai..
.'Nutarta kad centro raštiuintis'sią darbą atliko, privengė-mūsų 
pčgavsintų katra kuopa‘turi daii; j išvažiavimą ir laike išvažiavimo 
ginusia narių, tada ši kuopą žinos’taipos-gi visą dieną dirbo. Taip- 
ką veikti. • * j gi J. Ptoškieiie -daug- (daii).o pridė-

• Svečias D. š. jo .prie siivongiino iv tą dieną ir 
senka n vieš: A. Kilt riki eno, V; Lo
zoraitienė, O. Emkuviene, M. Ktb 
Įlišaivkiene, Z. Žemaitaitienė, M. 
Ulevičiene, K. Grigienė, M. (Icler 
Živilė; O..Riitkienš iv kitos, taipo
gi ir kitų kuopų narės dirbo. Bū- 

. tent: O. Jankietm. M. SalmląuskaL 
t ė 13-tos kitopos. M. Kavaliaus
kienė, 3G-tos.kuopos ir kitos, kurių 
vardai neteko sužinoti. **

Šios ypatus aukavo; 3(Ltą kuo
pa. 5 sūrius, Ik Jankietm dežęęml* 
dąiįhŪĮ,. 54u kuopa dėžę saldainių,; 
V. Lozoraitimie sūri,'j, tftoškienė 
povą pančiakų* M, Kltlišauskicuė 
Kaklaraištį, M, Sloriono smuiką.. 
Tąlp-gi buvo ir įvairių laimėjimų, 
.ir daugelis laiitiėjo _gerų dalyki}; 
Tad gąrbe rengėjams ir.visiems 
kurie aįsilniikė ir parėmėjMot. >3ą-- 
juūgim iąvažinvilną, . • ‘

i

labūi.' Daugiausia pasidarbavo 
[šios 5-los kuopos narės: apskričio 
‘pirm. T Vaitkiąuč. Visą sunkiaii-

7 ' ; - »

MOTERŲ SĄJUNGOS 

DARBUOTĖ. s

šiuo. tarpu Mūt. Są-gos Muss.
Maine apskritys smarkiai darbu-

•*

ir

J Didžiojo Karo Užrašai i 
-Tik ką gavome iš Lietuvos nepap^ustą kny- 

. kurioje užrašyta viskas, kas dėjosi laetuvo*
.A jo karo metu.. Čia kiekvienas ras* kiek Lietuva’ ¥

, -JL u -y-■. • . •4 .-' . < «♦
. Cr * Ar jos vaikai iškentėją nuo' rusiį, vokiečių; ir 

dų.' Yra tai nepaprastos vertęs veikalas: Kiek- • 
. vienas lictuvys tūrėtų jų sau almiųčiaį įsigyti. A 

;A. Knyga ym didelio £urmaio; su imveikšlaiį.. tuA' 
puslapių.;’ ’ *

1 4 JOS KAINA sn msroNTIlto Į. NAMUS G5 PENTAI

A Klauskite pust \ < y , • N „• ’ 
'' ' . UDARBiNINKAS,:| ' .

X Br0adway, .■**- Soutla Bosiju,. Mas.s*

A

.1

m. e »

> bu, mano gaisras silpnai nupieštas. Bet kaip aš galiu, ryž** 
_« į; kiai aprašyti nematęs gaisro. (Ineina Tigelinas). A, Tiį&' 
? I; linas. Mano poema silpna, degantis miestas piąjatai 
p ’ Tašytas.

\ T i g-e Ii n a s.—Tu esi valdytojas pasaulio. * 
?Nei’ o na s.—Trkųgi.

1J e t r o n i j u s. — Ciesoriau, uždegk Romų.
N e r o n a s. — Taip lUtroni jau, taip, O dievai, gais- 

(.ras paskatins mane parašyti iremirtinų poemų. Tik Tigeli* 
ne, eik uždegk Romų I (Tigelinųs išeina).
A p e t i1, o n i j u s. — Ciesoriau, žikai kaip tie prakeik

ti krikščionys platinasi Romojer Juos turinio išnaikinti. 
Apskelbk:žmonėms kad krikščionys' uždege miestų. ■

V i n i c i j u s. Pętioiiijau! Ligija Jįlšbega)^ t* 
N e r o n a s. — Petronijąu, tu visados turi man gerų, 

pitf aiimį Taip, a& apskelbsiu kad‘krikščionys? norėdami 
panaikinti mūsų tautų uždege Romą. Bet turiu gudriai 
apseilL Petronijau, paliepk pastatyti namus, toli iŠ mies* 
to, kur laukiioše-- Žniones netekę.namų mieste, galės apsi
gyventi mano pastatytuose lamuose Toluti būdu jie matys: 
kacH’iesuiūus^emsrgerąrdm'tK^  ̂
reikalus jų mirties -" ' ;,

P o t r o n i j u s. — Viskas biis padaryta. (Ineina- TL 
gelinasir Kilo). . r

T i g e 1 i n a s. -A Viešpatie, matai liepsnas ? Tūks
tančiai žūva liepsnose.

*N e r o n a s... — Apskelbk kad luikščionys uždegę niie^ 
tą.. Ii' surinkęs kareivius suimk juos. v ’

T i g e 1 i n a s, — Tas bus lengva, nes štai Šitas žino-; 
gus pažįsta gerai krikščionių vadus. Žino kur jie yra, *

Kilo’. — Šviesiausi® ciesoriau, dėlei tavęs aš viską 
pasirengęs padaryti. • " N ;

. N e r o n a s. — Skubėkite, skubėkite, kad žmonės: 
prieš mane nsculdltų. (Tigelinas ii' Kilo išeina) ,

P e t r o n i j n-sk. — Žiūrėk, ciesoriau, iš čia. matytį 
liepsnos. Kaip greitai gaisras plečiami! • ,

Ne r o n a s. — Kur mano liūtą. Leisk man apjaU* 
niiptidegantį-iniestų/Dabar gMešittparaš^^^ 
na.

c -

t

•.

Uždanga.
Jt I ę

• r

f . ’
’ VEIKSMAS ĮVYTAS.

* ' > .*

(Katakumbose. Krikščionys susirinkę.)
N a z a r i j u s. Viskas pražuvo; JĮoma liepsnose- 

B.ęda gi Romai, bėdai . 3 '
G-1 a u. 6 a s. — Ar;niatei Petrų ar Ursų 2 *.

■. N. a z a r i J u s. — Ne*, ieškojau, bet veltui. 'Buvau 
Lino namuose, buvau Mirijano, bet visur radau apleistus 
namus. ; ■.

■ G 1 a u k a s. — Kaip gi žmonės 2 Nuo vakar dienosi, 
nebuvau išėjęs iš po žemių. > . :

N a z a rijus.— Laimingas tu Glaukai kad nematei 
baisių vaizdų, žmonės vienį-Ititus žudo,\ slaugia. Vergai 
ir gladiatoriai užpuolė piliečius. Tarnai sukilo prieš savo 
ponus. Visur sukilimas. ’ O’ nelaiminga Roma, .

G I a u k ate. — Av šėtono vaikai, žus jie nuouignies ir 
tardo. . ’ ‘- • ’ • ■ • - *, 

/ N a z a r i j ų s— Broliai, eilute vidun, ir duris ge
rai uždarykite, nes Linus.ir sergantieji gali pražūti,. AM; 
eisiu į viršų apžiūrėti. Melskitės, už žūstančius brolius,, 
.melskitės už Romų (Išeina). (Visi ineina vidun, duris už
daro. Ineina Petras ir Vinicijus).t

•Petras. — Nesirūpinlv, netoli nuo Čionai yra grin- 
jelė, kuribje rasinio Ligi jų sų jos ištikimu -tarnu. Kristus, 
kurs jų tau paskyrė, užlaikė jų,-

V i n i c i j u s (paėmęs Petrui už rankos), — .Kaip- 
atidčkuosiu už-tų viską, . • - ,;

P e t r a s. — Ne, ne,: ne .man, tik Kristui atiduok pa
garbą l r . ’ z .

Vj n i c ij ms, *--Kelisgeras yralnikšČiomų Dievas t 
Viešpatie,- apiplauk manę'krikšto vandeniu, kad galėčiau 
vadintis tikru Kristaus išpažintoju, ties visa širdimi niy*. 
liu Jį, ■Apiplauk mane,, nes eąų.prisii'engęs, ir kų man lįe|> 
si tų padarysim ’ • - u, /

* P o t r a s. Mylėk žmones kaip savo BroliuK — nes
meilė -gali Kristui Wnautiu / ’ ; '.<■

' V i niAi j u s, . — Taip, Suprantu. Vaiku būdamas^
. tikėjau į Ronios dievus^; nors jų nemylėjau. iBet myliu tik- 
j rąji Ūięvą taip, kad su džiaugsmu už Jį savo gFV^ 
luikuoėiau. .Nes Jis yrą vienas I 'Jis y^a geras ht hielašim 

] dingasl TeŽitiiieJitas iinestąsį. tržūnm pasauks,- aš M 
j paižnshu Jį vienų garbiiisiu; t ’ - >/ •

* P e t r a s. L- įr Jis palaimįs įtvo nmhųs ir tave ! Bet
eiya! (Priėjęs prie duiii pabeldžia). ' ‘ U 

. ' U r s a s> Kas esate U ; '.u,
. . y* i*.-' —• * ■r' ~

He t r a s v— Kristaus tanidit Ramybė tint Ūraąm '
i V,r.s a.s (alidaroduris). A^Palaidįmk many šmtes 

TMl Artu pone. Teguk bus ^igiiiihitas Avinam varias 
už džiaugsmą, kinį suteikei Lį^Ijai. (lankia į vMŲ.Atav; 
kas-; LigijuJį? kiti išeina), ; \ > •■■■’•

UI a ų k as > Palainunk’Tėvpl 1
' V inj ei j usk^»Ligijąt '

(Bus įaugiau) *

7 • * ’ ♦

ūys skelbia tiesų, kad’jų.Dievas yra tikras Bięvas. Suly
gink krikščionių mokslų ir Romos pagonių. Pagonys skėl-. 
pa neapykantą, krikščionys sako: mylėkite 1 (Ineina Uuni- 
ka). /'

K u u n i k a. — Kild atėjo ir nori kalbėti su Viniciju.
Vi n i c i jzii s. Gal atnešė žiiiių.apieLigiją. Pa

šauk! (Kiuiika,.išeina, ineina Kilo), .
K i Į o. — Syeikij mano šviesiausi, garbingiausi po-

■ . I - (1• t ,
V i n i e i j iivą.Gakylį?! Atradai Ligiją2

’K i 1 o t —Užsitarnavau nemažai aukso. •
V i n i c i »j u s. — Kur ji2 Sakyk!
K j 1 o, Iš Miriano namų nuėj o į Linaus. •
Vinici jus. — Tikrai ina i? .

.. ICi 1 o . — Aš ją ten mačiau. .
V i n i c i j u s (duodamas pinigų • Btai galėsi pasilinks

minti. \ '
P e t r o iv i j u s.. —Niva Vinicijau, pasistiprinti. 

Išeina) . 1 '
Kilo. — Gerai pavyko, dabar galėsiu pavilgyti lie

žuvį. O, kaip išdžiūvo gerklėj vos galiu Šnekėti. Kisiu 
(Ineina Tigelirtūs). *• ■

T i- g e 1 i n a s. — Tu čia 2 Kokiu reikalu.Į
Kilo. —Savo. . . -
T i g e i į n a s. — Klausyk,: tu žiliai krikščionis; 

nai juos,.; pažįsti jų vadus ?. ’ ,
K i 1 o /“AŠ viską Žinau.
T i g e 1 i n a s. —NepąihėgK įmm reikalingaš. (Inci- 

na ‘P(‘tronijus4r Vinim jus). Betoni jau, ciesorius įdavė 
man'atnešti jums jo pyemą. .'Sakė, ir jis busiąs neužil- 
N./' V'.-/

Bet t o n'i j u s paėmęs poemų), — Gerai, lauksiu
K . ū • •<.’;- ... . '.y . J

T i gel i n aši — Kįya, Kilo. .(Abuišeina(. . ; y •
V i n i c t j: u s. —^Nępasigmlėk.žodžių ėtoriaiiK 

omai. ■ (Pefrtmijus skąitA Ineina Neronas ir jpiąrmd),
N e y o'n a s. j— A, zPetronij.TĮi, matinį staugi. 

poemą. Kaip patinku niunn degančio ji TroyJ. / k.
• . P e tunu i jus.Nepatinka!1 ■/-
• N ero h ųs. —‘Nepatinka t! Knmerandi kjaidą ? 'U
: P e I r y. n i j ū s . Tavo pnonim^ltilhidįja., Gaisras
silįmai npiėštas, • dvi- ar Omęrąs būtų
taip paipšę^ bučiau sakęs, gerai- labai gemų W 
t avės; M. (dvsnriąu, aš tikėjausi-daugiam ^u jlovai davp 

’ gai lumus.IušjTi gemk 'užtat Tašyk kai p Juokas daiįnerm- 
M ,v. ’-vfA-. ■' ”•-. u,:

N‘ b ron a s ? —• Dienu umn davė talentą, bet taip-gi . 
gerų kritiką. Tiesa, Petvonijau,. tį°t

imi.

f'

CH

. I

’=<!

į

--.JZUW7? ■

■ ;1 m Itml. Mus,s. — Mergi
nos .KntHeĄię Ktelin-dm-- 
WWi virtuvėje huyn užsidę- 
g'ę ir Įtikiu apdegė.
^ūt r> tojdiu.iig’oiihivj mirė, davė. tikrų dMW/
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| jisiŲ nmiOLiMAs.

k t Pereitą seredą Bostoną 
t jtiolė dideli spiečiai ypatin- 
f fįs rūšies musių. Jųit snig- 
F tį snigo. Ekspertai sako, kad 
r j|ms mieste nebus patogios 
j * Ąrvos ir još'be ženklo iš- 
L nįdcs.
į ■ * ' ■■■ -■'■■ -.

I kis' Valdo valo-Vk-
( ' r • - ' ’ LYAS.

* - . r-į

Trečia dalį Bostono val- 
k gyklti valdo graikai. Iš viso 
■ ■ valgyklų yra 1769, o 497 Iš 

ji? valdo graikai. Airiai, kiv 
B ne.miestą dominuoja ’ turi 
-£ i -.iik_apie—IS^nūoš. visų val- 
| gyklu. ’ . . 1 ■ .
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NORI SULAIKYTI.

’ ĄVashingtono valdžia ke
tina So. Bostone- panaikinti 
Army Basę. Tai Bostono 
majoras Curley pradėjo -rū
pintis, kad tas nebūtų. pada
rytą. i

5

’ KORI SURINKTI
$500,000., y,

J- -»
-•

Naujosios Anglijos

n

x

i 
f

LBS/Linos kuopos išva
žiavimas bus nedalioj, 16 d, 
rugsėjo s. m. ant Patts Hill, 
Mattapan, Mass. Užprašo
me visus koskaitlingiausia 
atsilankyti, be skirtumo se
nus, jaunus ir mažutėlius pa
sigėrėti paskutinį sykį oro 
malonumu ir gamtos grožy- 
beinis. Jau ateina šaltos die- 
*hos rudenėlio ir užsibaigs va
saros tyro oro pasilinksmini
mai Taigi nepamirškite at
silankyt ant paskutinio išva- 
žiavimo. O.ypatingai vaiki
nai,’ nes turėsite gerą progą

v ’ *
X .

f

kij vasarinę mokyklą, nes 
susipažinti su merginoms tik

• ‘ JT .

ką atvykusiomis iš Lietuvos. 
Šiais laikais labai daug atvy
ko į So. Bostoną. Teipogi 
primename, kad bus skanių 
valgių ir saldžiu gėrimėlių. 
Užtikrinami, kad būsite pa
tenkinti patarnaviiniią; Iš
rinkta gabiausios šeiminin
kes ir pagelbininkdi. Teipo
gi buė visokią lietuviškų 
žaislų, . dainų ir kitokių pa-
marginimu. Atsiminkit,kad 
tuaesitfedviįubąnaudaivie
ną, • įtai ipąkVepuosite tytu o- 
ri^- Ą ąnĮrn tai pąremsite vai*

» ,M, Į „ , tl

i •

kuršaį kuriuose mokiniai a-f 
•pie 40 asmenų tanie skaičiu
je apie 30 lietuvių. Rugpjū
čio 14 d. jie baigėsi ir kuisk 

ninku dalis Apie 26 asmenis,
. kursais jie. turėtų.

Pirmi

Naujosios Anglijos L.' D« K. S.
* O*-—L. ■ :J! V*Kuopoms. r

............ . I

A. 
'Raūdonojo- Kryžiaus veikė
jai nori surinkti $500,000. 
Sįąlccį . kaį. pėnkhį inilij ontj 
Jaįdnijai permaaž nuo visos 
Amerikos. • * U’

l ‘ ‘

Į#

X 
X 
n

I - i s?

Gerbiamos kuopos Į Malonėkite 
pasiust iš savo kuopų po.kelis ats
tovus į ^teinantį'suvažiavimą; ku
risįvyks 30 rugsėjo (‘Sęptember)' 
Montello, Mass., 20 tVebster St., 
Š v. . Roko parapijos svetainėj pę 
sumos 1 vai. Šis- suvažiavimas bust 
pirmas po seimo, litis žingeidus dėl 
visų kuopų. “Naujosios Anglijos 
L. D. K. S. apskritys kviečia vi- 
;Sas lntepas 'Šianfe išv&'žiavime da- 
lyvaiitiir tas kuopasj“ ?ktMoš iki 
šiol nesiuntė delegatų ‘ į apskričio 
suvažiavimus. Dabar malonėkit 

hiasiitst, ypač tVorcester,' Middle- 
Į boro, . W’. Lyno’Hudsono, Gardne- 
jrio, Loų-ellio ir Stoughtono. Šios

Subata, Rugsėjo 15 dieną, 1923

DR. A. J. GORMįN
(GUMAU8KA8)

D AN T X S T A S

.1

- -s
S 

adresas:. ' ■ - <5.
SOUTH Bd8TU^t MAjSSė |

■ Tarpe jr Dorchestėr Streetė.

J. L PAŠAKARN1S, 0. D.
AKIŲ SPECIALISTAS • .,:

' Persikraustęs į nuosavus nątąus—naujo ofiso
<
447 BR0kDWAY,H0r 

ir' puse pelno skiriama valkti B’ 

vasarinei mokyklai 
minki t gėrbiamos ir gerbia- REIKALINGA ŽMOGUS a>iAAA

, . - ; -p . „ , , PRIE NAMŲ PATAISYMO
mieji, kad vasarine mokyk- ARBA pastatymo. 
lą palaiko lietuvystę priau-Į Gultu viską padaryti’ kuopifihmsin. 
gąnciuose. Remdami tokius pa| ineidžlu laišku” kreiptis, sekančiu 
išvažiavimus ir ant senystės axitl’ašu: , •.
atstatasite ir -nuo savo vai- L Wn9(^s;.,I; m8LomS2;t, tr™. 
kelių lietuviškai išmokintu Į' <s.—i, sF i&)
apturėsite paguodą ir lietu- 
viską meilę.. Ta<l-p.i valio vi- I - f , J( KAI INAII5\KAR 
si į minėtą išvažiavimą. Ne I . ’ AnynR'ATAft ** ‘ 
tilt bostoniečiai, bet ir ip a-li 414 Broadway, So. ,Boston. 

-pielinldiKsaieį^omi,.^^
'UžkvmČlA? k - . II GYVENIMO VIBTAr * 

VJ ZU11.V ■ O-, . ■275r.OXVĖtX AVE., NEWTONVn.m, JfASS.
Komisija. |

J • , ■ MfflHMHHMSttiniinHMKSHMMl
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/ Tel. Brockton 5112—W.

(Kampas Brond Street)
705 Main St., Montello, Man.

.

L ...........
[Jeigu ypanšKaf’/iegftUM pusimatytk IŠ iki 30 metu amžiaus dirbti dirb- 

tavoje. Darbo žinojimas nereika- 
, ; taigas, Mokama laike mokinimo-

»■ -j -

tame skaičiuje apie 15 liet. I 
buvo atvykę Vilniun kaipo I 

ekskursantai. Lanke univer- * 
sitetą biblioteka inuzejų. Įtė lietuviai esą atejūnoi. Tie-

■ proga V. Stiidnickis išdalino L.j pasaldus, tai greičiau len-

I ekskursantams savo paskvi
lį. Prot. Klos kaltejo apie 
lietuviu literatūros menkybę 

’ jį? apie tai, jog Vilniauskr aš-*

t \

tV -. i

X

« 

t

ŠL ■- ■ ‘

AMERICAN RUBBER CQ.,
Netoli Kendall Stį,, Z ‘ f 

Cambridge, Mass.
■

j vadintis, negu kad pedago
giniais, nes pedagoginiams 
dalykams vos kelios pamo- 

I kos tebuvo skirta. -

(15) <

V
o®®# _
p’ ” 3U' So, Bortinį STO

!i J. MACDŪNELL, M, D.
P frtta« OTHfcrtMH Ir Mrt 
d Onso Vaujidos:
Į Rytais iki o v*L Po pietą nw 1—A 
į | Vakarai* nuo 6 Iki 9.
| N* BroMw*y, Bo. Borto*, g 

f

TeL 80. Boiton *2$ 
j tlBTUVtS DANTISTAS 

DR. M, V. GASPER
] (KASPARAVIČIUS)
i. . LaikinaiperiClB ofls* po MOm
i 425 Bboadvat, So.nBoBTOur, MaM. 

O/Uo Vulando*;
i Nuo 10 Iki 12 :80 ryte ir n» 1#) 
Į Iki fl ir nuo 6:80 lkl 9 ▼, vak.
i OfUaa nldarytas aobatoa vakarai* 

Ir nedBIlomis.

?; ’^fiPSTĄ. ... į

• .. . * ““ . i '- ■"
’ Šavcttoga Springs, K Y-
_ ‘ ; , , * '«*,.■ ' 4i"rno, uosvviriu iu oiuciguiuiiu.

■* UiajOTas Jslylan, I kuopos mklonės prisiųsti delegatus
J^gąvęs: ‘platiČfį ■ UŽdegįmą, [Į ateinantį suvažiavimą. Kurios 
eini SllpnvnJ 'išgijimo' ,tR-|tuopos delei kokios priežasties ne- 
tiį ronfe-r? į'rw<^ galite pasiųsti delegato, tai-malo-
---------* ^Į tifekit pasiųst laiškais įnešimus čįęį 

gj apskričio* Wo antrašu apskričio 
pirmininko r M’, M. Kamandulis, 

į20 Faxon St., Montęllo,. Mass. j 

I Naujosios jtriglijos apskritys vi
sas pastangas deda dėl sustiprini- 

|mo ■‘Darbininko,” tad turėtų.ir 
į kuOpOs remt savo laikraštį, “Dar- 
|bininką,^ kuris Naujoj Anglijoj 
lyra, darbininkij tvirtovė. ; Delega^ 
į tai kurie pribus j suvažiavimą, bus 
I užganėdinti darbininkų užuojau- 

; Ita, o ypač Montelloj, kur yra di
džiausia kuopa visoj Naujoj.Ang* 
lijo j. Taip pat. ir daugiaus kas 
-teks pamatyt an ų veikime.

Kviečia N. A. LDK& Apskričio 
Valdyba: (

' Pirm. M. M, Kamandulis, 
. Raštininkas J. Vi Šmilgis

Į Raštininko antrašas: 125 Vlierry 
I St., Cambridge, Mass. . •• - 
I , • *4 .

>«.I

?
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FONTANINĖ 
PLUNKSNA

, Naudinga Visus- ' 
DIRBTUVĖJE, OFISE. 
NAMUOSE IR KELYJE.

Daug parankiau Ir sma
giau rąžyti su foutanlne 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidu vartojant fontaul- 
nę plunksna. Pirk dabar. 
. Kainos i $1.50, $2.50, ?»., 
$3.50, $4., $4.50, $5.00, 
$5.50, $6.00 ir aukfidau.

“Darbininkas,”
866 Broadwayį

Boston 27, Mass, j-

•k 1

’»■$*

♦<

RENGIAr 9 ’
> •

i*

Į -tfPBClAPS KAINOS..^.,. 

IĮ — Rugpjūčio 14 d. Šilutės 
Į turguje ■ centneris kviečių 
| kainavo 30 litų, rugįų 24 lit., 

miežiiį ,24 lite, avižų 20- lit.. 
bulvių, 5 lit., svaras sviesto 

. T lt. 80 cent., : kiaušinis- 1d c., 
Į viščiukas !>’ lt., litras svogu- 

. nu 1 lt., pora patšeĮių.23 it., 
f • svaras' žuvies '30 cent-LL lt.

20 eent, svaras kiaulienos 1 
lt. 70 centų jautienoš; 1,20 
Įcent

sti r .■ v .. j.

S»W 29-tąc RugsęjO:&^.
1923 m.

- MALTA HALL
4Q PROSPECT ST. CAnBRIDGE. MASS.

•• ’ ' .'.■■* T*--. , %

Pradžia. 7 $0 vai. vakaru ' jr

. L Gerbiamieji it gerbiamosios, Lietuvia^r Lietuvaites 
jauni ir senį, kaip, vietiniai taip it upielmkės, ma- 

įoųekite atsilankyti koskaitlingiausiai, kur galėsite -lmks- 
mai laiką.praleisti ir tikrai.lietuviškai pasišokti, . . .. v.
Audiiejaus Buiiiio orkestrą, Taip-gi bus minkšti} gėrimu U Akijus viršininkas biiže- 
įr gardžhį -Užkandžių, taip-gi it įc^de virįos košės. Todėl k° 10 cĮ bandė sulaik) tu au- 
nępraięiskit šios progos kad nereiktų gailėtis, nes kita to- tomobilių, kuriame važiavo 

kia proga negreit atsitiks. Todėl meldžiame koskaitlim vyras ir mergina. Tai poli- 
giaušiai atsilankyti, o mes užtikrinam, kad būsit>. užganė.- vistas šovė ir urz tai ym kal

tas.
I*

■f

. •' t

>

4PKALTIN0.

I’ Laųrence, Mass, -— Poli
cijos viršininkas John E. 
Hayes Beverly’o miestelio 

nes’yrieš|^‘an^ rastas kaltu.

5 F

Pigini parsiduoda du po tris Šelmy- | 
nas mediniai namai po 17 kambariu, su h 
Visais įtaisymais, inftmlyhes, Šiltas Įr r 
Saltns vanduo, pi'azai*, ir atskiros karš- ! 
to vandens Sllnmos klekvlefmm; ran
dasi labui gražioj vietoj, šie narnai 
turės būt parduoti greitai.! Kainuoja _ 
tik po $8,900. IneSt tik $1500 ar ma- ) _ 
žiau. Kreipkitės pas: IV , . - «l. ; ■ ~ --------------- ■

felix zaleskas lt Metą South Bostoną
395 Broadway, So. Broadway ||' • lt ft ATOklE H

Telefonas Bo. Boston 2340. ■ ' Ulll ll 1 U rU I UNt I

NAMM-MORGIČIAI I . I
Parduodų namus ir parūpinu|| valandos: Nno9r.iki7y.vak. | 

mortgičius. Visais pirkimo, par- |8OTtatatataBBOTtatataOTOTtetaBOTB8, 
davimo ir įvairiais kitais reika-1 —
lUlS. kfClDiCluGS DUS. U1&D0* |

I §?. 8o« BcMtofi 2488'
*• A. F. KNEIŽYS, , ( |nn | P lANnfllIC 

494 Broad&ay, So. Boston, Mass. | ■*lli Ji Ui LnltUAIIIv 
r • ' Tel, SpB. 0770. ■ . t | LIRTUVra GTOraaiAS IR

—•... ■—.... .......... f . ” ' 60e BROADWAY, ■: PARSIDUODA STUBA | "»««*«•
« 1 <Eampas. G gfc lr Broadwayy.

DOKCI-IESTERYJE dvieju’ šeimyną na-1S "VALANDOS: 9—11, 2—4,^7—9 
mas su bučertie. žemės irgi dėl dviejų I 
garadžią pastatymo. Yra labai pulkf ______ » • ■ ■ .
vieta.' Dėl platesniu informaciją kreip-1 .......... ....
kitėspas: ; DID. LIET. KUN. KEISTW0

irooc dr-jos valdybos adresai 141 BowentStreet,1 So. Boston, Mass. į _
Tel. S. B. 2479-1V.. (13) | BOSTON, MASS.

; PAKSIDUODA PIGIAIi ai«iu VICĘ-BIRM.—Antanas Paatells,
- .CITY POINT’E, 4-ną šeimyną,į - i40 Bowen st,. So* Boston, MaMc"*
JS par-
siduoda pig¥ų.j Kiekvienai seinąy- FIN? &ašT.< — Juozapas Vlnkevlčius, 
naf atskinos durys. Šis namas sto- Į J$L|į» B’woy, So, Boston, Mass. 

vi pačiame 'pajūry ir nesą gerą gLt So. boston,,JlaM
pelną, j I MARŠALKA — Aleksandra, Jalmokas,

3 šeimynų, 11 kambarių,- su kalkm 115 Granite St,--Są. Bpston, Masą, 
vinis įtaisymais. Kaina $4.50, D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mene*

* tt. = I sinlus susirinkimus kas: plrmąVnedėP
a. £. Į dlenį kiekvieno mėnesio po. No. .094

494 Broadwayj_ So. Boston, Mass. I Washlugton St, Boston, "Mass., 6-tą ▼, 
Tol <1 B 0770 - įvakare. Ateidami drauge Ir naują na- .

o. £>. u< iv . | rlą su sarlOTatalvesklte prie musą dto
arba 308 E. 9-th>St., So. Boston. JjoiLprikasytu

j 5 4 ,^el.“St.Bį d.Gį96; - >
- j > L-'- ■■<

į
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I
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T> A AI XrY5 r.CE »lyAM X • - •

I * Tr~~ •
UtZnitts. Rasos kapubse y- 

Ira palaidota du Lietuvos ar
mijos kareiviu, kurie ViL 
muje žuvo kovodami už. savo. 

Įtevynę prieš Želigovskio, 
‘bnaištiamkus.’’ Ant jų ka

ipo buyo pastatytas medinis 
kryžius, kuriame buvo įtai- 

.„/r,. ...,Išėdos po stiklu žuvusiųjų fo- 
-W Š . įtogrąįijos. . Šiomis dienomis

r vilniečiai išvydo biatuų. ne- 
tolerancijos ir nekųltūriugu- 

Imu reginį; stiklas sudaužy
tas, nuplėštos fotografijos 

I sudraskyta ir ji j gabalėliai 
išmėtyta po žemę. Tai vis 
mat kova su lietuvybe. ,. .

. švir.NčT.ONrę mokyto-
. Jų Kinis ai.

j •— 'Šiemet, Kaip ir perei
tais metais, ŠvettįSdiiyse vai-"

J įj’ 
S.

clintt ' •
ĮŽANGA VYRUI 45u, .MOTERIAI 35e.

, }Visus širdingai kviečiame.

. I ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINBS 

PARSIDUODA GROSEBNĖ -1™"™ 
Už, pigią kalną. Ta(p-gl yru ir trys l. «»«.»«■' T7 *
luuubariftt su raakudaiš (foriučiats). PIRMININKAS.-y- J. t*.....Prtzatiįsk*A 
Atsišaukite : ’ 399 \V. SECOND STR„ 250 G&ld St., So. Boston, MasšZ 
So. Boston, Ws\ , (13) Į ViCE-PIRM. — Kazys Ambrozas, .
—----- —-———————-— — | 402 H. 7-th St., So. Boston, Man,

bi m |* a ii ai ■ ■ ■ m* . I PROT. RAšT. —- Julius Savickas, 
N II K I II N A M U * ’ m BoTOm St,. So. BOston, Mam,
lt U III U Į1 n IH V [ fin. RAŠTININKAS t* J. švągUdya, 

. , -----— Į 1TL W. 5-th St, 8o. Boston, MaM.
ptlejtt’ar mją šelniylui šit 15 ty 1S kaSIEBiDS _ ± Naudllunas, 

kambariu So. Uojston’p avim Dorclms-I » « c xraa«tory. Kas turit panašu pardavimą, itfrt-1 *w*
džlu piiinešt. į MARŠALKA ~ J« Zatklii,

JOHN DOUBAR b 7 Wlnfleld St, So. Boston, Martk
45 Gatės Strpet, So. Bctston. Mass. I prangŲg laiko susirinkimus kas trečią 

Agentai nereikalingu Įnedčldleni kiekvieno menesio, 2-rą vaL
: , . - . .1 . \ į po phtą Iv. Petro parapijos salfij, 402

‘ VIEinNTfiKS "• 8*”ia> 8tl 8<>’lt11 ***

I lETIIVIeY AQ QANnčl IQ *v« Elzbietos drauguoe LIl.1 UVIoAAo ORnUCllO hartford, conneoticut 
visokių žolių, šaknų, Žiedą ir tt. VALDYBOS ADRESAI.
Gbrhuišlos' Palangos' Tfejankos, stanvl Blšb. MlelnlklenS, pirmininke,

Ūl, GOft už pakelį arba C už §3.30 j *. ‘ 44 Cedąt St, Hartford, Gobiai 
Puplaiškiu pakelis 35c. arba G u?. Si,75 O. Ltbkklenč, Vlce-pirmininkč, ' 
Truližoliu 30e. pakutis arba G už. $140 Į 00 Sheldon Street, Hartford, eonu

Žoles sutaisytos nuo nervą, IŠgąstleš; I P. LnblckienČ, i&llninkS, 
nuomario, galvos svaigimo U' ausyse I 44 Madlson St, Hartford, Conu 
ūžimo. Tai yra vienos 13 geriausią Marijona Katkanskaltč, f(n,ra3tlnlnkC 
mediciną nuo visokią nervą suirimo, į 10 Atlantlc St, Hartford, Conn 
su KetuvISku nurodymu kaip vartoti H It pundslenė. prot r^Uuinn, ’ 
pakelis 85c., 6 už $4,50. L. » Walcott St. Hartford, Coun

k Knyga «Daktaras Na muose’’ apmMut Mot draugljoo susirinkimai būna k* 
k visokias žoles ir. su daugeliu muhlln H“1*** nujlčldtenį kiekvieno mčaertc 
I-> recepte įHInyRuMt sallK

.. Mvstls gy<b'htl yisoklus irtežuiltm U f .... .........-..
. odos Išbėrimus, dėžute $2M- m**- Y* A«numB«h w * nw tm.DniimuU laiškai tevyiteu rn8ytk tad“ • A>ZWMBR« K. *. uwut

kinas 65c, - 80UTH BOSTON, MARA
‘ W bmm Anamisiuntimo UWa įALDYB08 ANWUU1

/ ■ ’ M. ZUKAITI8, . \ [. ,s. ■ ;
. 449 Hudson Ave., Roęhestęr, N. Y PIRMININKAS n Pauiavka*, 

314a 8-th St *M So. B. 3S3MI vjcįj^Rjj. £ janiža, ■
n 1 b C I n il n n L ■ <40 SI 6-ta St, So. Borton, Ha*r A Ii O | U U U U H p®0T‘ BAŠT. - A. januionla,- 
t o it v t m v v k* o imCoiumMfcRA, S. BortOta*

J KRUVC1.VVS■■•SĄVĄ-DMUVTW^|pm. RAST. — .& KUM*, 
SeW, geraI. Wrbtmt bhmU VrHimtlsĮ 
pimlavimo- senatvė tr slrguliavtnmsd ■**'i. ■ *K*TOO’ ""R*
AtslfiaukUe: J. A„ 32 Artime St, Mmv I ltDININKAS Li švagždi*, - 
tolio. ’ (2OV| iii Rbwen St, So. Boatouį Mnk

"r™ į uvarkdaris p; uučta,
A M T D C M R n C 1 SOS R. Etfth St, So. Boaton, MOT A lt | n. E H U 11 3 J DRAUGIJOS anružai rrtkate -i* 

i . ■ , , , * , I šte BmdwAy, So, Bottęn, Mot
4 Kainimrinl ir Wmm pastoge su į Draugiją tavu tualrinklmu* laiko 2m- 

vlstifą įtaisu h. m platesniu Wmw* I n«<WIdIen| kiekvieno užnerto l-atyt 
clją krelpkltea: lot \V, ElghtK St;, S»v po. pletą> patepijoa atatalttej, wš 

gątantaiBte, 8A ttteta.Mm.

,į A7ŽŲJLL-1 FOTONU A- . 
l'FOTl ATEIVIU.

■ •

Į Yorl\ —- George Be- 
boti bandė nuimti -aiif jlido- 
niiijų paveikslų, filmų atei
vius, atvykstančius ant Litis 
kate Lnihųrtacijos kouiisi- 
joniorius-dabar nori pjauti 
kunti ;‘Dvarrantą’’ areštuoti 
Į Bebana .už toki darbą.
I. *•’ • •■ .I* - . . *I - ' . . ?

,r , , ,,;r. .... h ■,..■■■ t
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GEORGE H. SHIELOS
ADVOKATA8 

811-S12 01d South BaUding 
21)4. Washlntfton' sStreet

. '.f '. Ū0MW, MĄS&n ■ / 
Vftfandoa:.® A/Af. I# W U. M,

1(1 WlUTĮ! MOl1 STBUTį SUire IkWTOR 
“.. Kast Bmrton 1B2—J.

; • NįahkJžfain 4488
iVtihii ruimui f m,iii m nrn ’ 

• . t •” : ;

f*

■t
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Eagle“Mikado" Pencil No. 1741

Vardavhnul m ,Tw Kmtuvluinkft . ■ / . Penktą kokyblą;l
I KMlJSk OHLTONO SU RAUDONA JUOSTELE VAiaELTO Į
i , jsiAGLB NKW YOHK " Į

t ' ’ ' ' ■ ■ * ■ . ' ’i . ’ '

j:: TRUMPI :: 1
IskaitymbuaiI

’fi joje telpa diugiau kaip S 
1140 trumpų pasakiną g1 ^45,centai g

Rrwr4»fly, JBaatof iffl, Afau g

l Įd^ok ipsJękfoM&ūs buvo į* 
!! . $tęi|ti liaudies mojcytpjattis 

- ■ ' . ■ f ’ ■'

NwfNGtANDCbKE yra geviausis kuras, daU 
gigu anglių, mažinti pelelių, 
nėra suodžių nėra akmenų', 
duoda pilną užganėdtnimą 
vartojime bile pečiuje., *

W(ĘngiandGokk yra svarus,, sausas, kietas 
. kuras,'negadina nei sienų, 

nei.grotų pečiuje. '
• < MAŽIy-DIDUSNl—DIDELI

New England jCoke
111 DEVONSHIRE ST., BOSTON, MASS. - 
Miiin8532 ^-TELEFONAI— Main 2723

> ■ l 
y ’

/
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