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Rymo Katalikų ’Svenfa 
Juozapo DarbininkiĮ 

Sąjungoj

Mik Man 6M*
, n

Katalikai turi euprastl, kid jų 
, Muko* ir pasišventimai dėl katali
kų apaudoe sustiprinimo buama- 
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmončma naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinė apeigos* Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 

~ negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kori atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri . skaityti tar Savo didžiausiu už- 

, daviniu.
, VyskupasKilian.

| DA2BININKA8
f - ■"- _

UTARNINKAIS, KETVERGAI8 IR 
SUBATOMIS.

ŪiBtiUMflL s-s ., .♦ * i #<

Užrubežy metams ..............|B.BQ
DARBININKAS

j 866 Broadvray, Boston 27, Ma«Mi
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KOOPERACIJOS NENU
KENTĖJU.-—

Karo metu Danija labai pasi
pelnė. Labiausia pasipelnė,' ži- 
noma, kapitalistai. Pralobė- 
liai tikėjosi dar didesnių1 pralos 
bimų ir didelius prisirengimus

.' . Didelės tam išlaidos padaryta,
o prekybos su Rusija- nei šian- 

' dienėra. Dėl šito; didžiulės ka
pitalistinės firmos sprogo.- 

Skaitlingos Danijos-koopera
cijos nedarė tokių pienų, ne-, 
siekė didelių, pelnų, užtad jos 
ir sveikos išliko. Kooperaty
ve urminė sąjungą, stovį ant 
tvirtų pamatų ir. yra tvirčiau
sia Danijos finansinė įstaiga,- 
1922 m. toji sąjunga apyvartos 
turėjo 123,400,000 kronų. Iš 
to pelno buvo 6,200,000 kronų.

Prie Sąjungos priguli 1,800 
kooperatyvių dr-jų.

Naujai susiorganizavusios 
kooperatyvės dr-jos yra' čeve- 
rykų dirbtuve, garbarnė, medi- 
idų 'kurpių dirbtuvė ir balnų 
dirbtuvė.

■ Svarbiausia kooperatyvų į- 
staiga, Danijoj yra t-ai bankas 
su šakomis įvairiuose miestuo
se.
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KATALIKŲ PASAULIS .
CaBEESTERTON—ORATO* i 

RIUS. >

“Etudes” rašo apie pastarą
jį angių katalikų kongresą 
Biru migliam’e, kame nese
niai priėmęs katalikybę garsus »' 
rašytojas (’hestertoii pasakęs 
labai įspūdingų kalbų.

G,-K. Cliesterton esąs dildo- . .

ilgais
plaukais ant sprando nukabu-. 
siais. Veido išraiška esanti 
rūsti įr gili. Iš pradžios pra- 
dėjęb kalbėti lig-h* be- pasiryži- 
ino,. bet. greit jo abejingumas 
pavirtęs į jautrų drebėjimų, 
nuoširdų ir perimantį įsitikini
mą. “Dvi minuti—h* visa au
ditorija. vibruoja kartu su 
juom,” lašo “Etudes.d Toliau ; ‘ 
oratorius tęsiąs: “Vidutinis ir 
mndeiniškas anglas, neturi" per*- ■ _ 
sekiojančios dvasios. Bet kai '* 
dalykas eina apie Katalikų 
Bažnyčių, jis’ nuoširdl^ai ir 
naiviai tiki kvailiausiems -daly
kams‘ir'ignoruoja elementam 
tiesas.” Paskiau padavęs dau
gelį trumpų, typingų ir net ■ . 
juokingų tos ignoraci jos pavyz
džių, Kalba buvusi pilna op
timizmo/ degančio tikėjimo ir 5 
meilės Romos Bažnyčiai. Ši ra
šytojo kalba esanti rinkinys iš- . 
sifeiškimų, aforizmų, paradok
sų, citatų ir juoko žodžių, 
‘ ‘ Ėtudes ’ ’ l|iigia savo pastabą • 
šitaip: “Sakytume, jog* nėra 
nei vienos idėjos, . bet taip-gi 
galima būt pasakyti kad ten 
(jo kalboj) yra jų dešimts ar ■ 
dvidešimts. ”

ALEKSOTO VARGAI. mėn. viso 116 laivų
■- ~ k1 keleiviais, malkomis, ang-

Kanjono Grybausko rmera-
tyvap^Ade^ ------ ■ ■
inų savininkų Draugija, pra
dėjusi veikti nuo š. m, liepos 
mėn, 21 d.

Pirmas organizacijinis tos 
Draugijos klausimas buvęs iš
keltas dar š.nį. vasario. 4 d. ir

——. .1

-PRIEŠ RADIKALIZMĄ.

PORTI/AND, Ore.
sekretorius Davis pagyrė A- 
merikos Darbo Federacijos, su
važiavimų už nusistatymų prieš 
radikalus ir prieš naujus poli
tinius obalsius. Jisai nurodė, 
■ką~mate-4^ropnjy*^^ 
lizmas iškėlė galvų, kur krykš
tauja ir veikia’visokių socija- 
lių ir ekonominių surėdymų 
piršliai, ir jų vykintojai.. Nu
rodė, kad ten šalis viena po ki
tai patenka po diktatorių pa
du ir milijonai alkanų bedar
bių valkiojasi po gatves. ' To
liau sekretorius sakė: .

“Amerikos amatinių unijų 
judėjimas ulžsipelno amžinų pa
gyrimų už susilaikymų nuo 
klaidingų Europos . obalsių ir 
judėjimų, Amerikos darbinin
kų unijų dėka šioje'šalyje ne
galėjo tokie judėjimai užsi- 
megsti. Čionai darbininkij rei
kalaujama, darbų užtektinai ir 
algos geros. . Čionai darbiniu- 
kai ima dalyvumų ir valdžioje. 
Labiau ir labiau mes prieina
me prie įsitikinimo, kad inte
resai darbininkų ir darbdavių 
yra susipynę ir kad abiejų pu
sių susipratimas eina abiejų 
pusių naudai. Mes iš visų pa
jėgų privalome eiti prie taikaus 
išrišimo’ pramonių ginčų, vietoj 
griebtis spėkos.”

Apie pašalinimų Amerikoj 
vaikų darbo sekretorius sakė:
“Pragaištingas piktas-—vaikų 

darbas turi būt pašalintas iš A- 
merikos pramonės. Milijonai 
vaikų turi būt išlupti iš bosų 
globos. Amerikos darbinin
kai neprivalo konkuruoti su. sa
vo, vaikais.”

Darbo

’J

UŽSTOS VOKIETIJĄ.

MASKVA. — Rusijoj prasi
dėjo mobilizacija. Pašaukė ka
riuomenėn vaikinus 1898, 1899 
ir 1900. šitas karinių jėgty di
dinimas daromas ne be reika- 
o. Spėjama,/kad galų gale

Todėl rodo, kad tų galėtų pa
daryti. Rusijos laikraščiai' ra
šo, kad revoliucija Vokietijoj 
neišvengtina.
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SVARBIAUSIA PRAKALBA.
CHICAGO, III. — Buvusia 

Anglijos premieras Lloyd Geor
ge pasakė svarbiausių prakal
bų Amerike. Joje kalbėjo a- 
; jie padėtį Europoj. Nurodė, 
<ad Europa yra it sveikstąs li
gonis. Bet ligonio pasveikimas 

t .

gali būt sutrukdytas pašalinė
mis komplikacijopiis. Europos

GHĄPLE, LU, Ont.. — ĄngtL 
jos karo laiku prėmieras Lloyd 
George pervnžiavęs per Kana
dos dalį, kir “ retai tėra žmonių 
atsistebėti n tolėjo gamtos gro
žiu ir kraštoįtuilais. Sustojęs

po ūkininkus, kur namai seno- """ 
višku būdu Statomi. Pasitikti 
jo buvo ir indi jonai. Apie gani-, 
tos grožybes'Jis tarė:

“yra tai belyginant .ėjimas 
pjer begalinę dailės galerijų pir
mos klesos. artistų paveikslais šulinio, todėl Draugija steng- 
išpuoštų. Aš negaliu suprasti, kiantis aprūpinti gyventojus ty- 
kodeUEuropoj turėtų būti tiek Iru vandeniu. Be to čia nesu 
susikimšimo ir bedarbių, kuo-nė vieno milicininko todėl 
met čia tiek vietos ir tiek, tur
tų.” į

pi e .150 narių . ■ . -
. Draugijos. tikslas’ gerinti 
ir ginti Aleksoto namų savinin
kų ekonominius ir asmeniškus 
reikalus.

Aleksotas neturįs nė vieno

V
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KOOPERACIJOS LATVIJOJ.

Latvijos kooperacijos yra 
tikra Latvijos galybė. Ta ša
lis turi 24,400 ketvirtainių mai
lių su 1,500,000 gyventojų, o už- 

. registruotų kooperacijų .sausio 
m. 1922 m. turėjo 1,428. Ne
mažai yra ir neregistruotų ko-, 
operacijų, per 1922 metus nau- 

. jįj kooperacijų įsisteigė 663. .To
dėl išviso užregistruotų koope
racijų Latvijoj yra 2,091.

Tos kooperacijos’ turi 563 
vartotojų krautuves, 171 kredi
to draugijų, 122 apdraudos dr- 
jas. Vartotojų dr-jų krautuvės 
taip galingos, kad jos nustato 
kainas. ■ •

1.
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-■ DARBININKIŲ SKAIČIUS
' Pagal Amerikos Darbo Fede

racijos aprokavimų uždarbiau
jančių moterų 1910 m. buvo 8,- 
075,772, o 1920 m. jų buvo 8,- 
549,511. .. .

KAIP AUGO ĮNEIGOS. \
Amerikos Darbo Federacijos 

įpiatikįs 1883 nu buvo $690 pei 
■ ' metus. 1893 m* Federacija j-
, . plaukų turėjo '$20>802> 1903 ftt 

įplaukų : turėjo $247,000. Gi 
- - . nuo pereito iki šių mėtų suva

žiavimo įplaukų turėjo $687
- 880. : v

i

J .

caipo ligonio komplikacijos bu
vo Busi jos revoliucija. Bet jo 
nuomone Rusija jau nėra. Euro
pos atsigavimo Mintimi. Svar
biausia Europos pasveikimo 
diūtimi, Lloyd George’o nuo
mone yra Franci ja, kuri užsi
spyrė Vokieti jų pasmaugti. Pri
pažino, kad Vokietija turi užr- 
mokėti reparacijas pagal išga
les, bet jų smaugti yra- -kenkti 
visam pasauliui.

SAUSŲJŲ KANDIDATAS.
LOS'ANGELES. Cal.—Hen

ry Ford kaip sausųjų Lygos 
pirmininkas skelbia gal 
kandidatu į prezidentus 
tos organizacijos. .

bus 
nuo

SUBYTINO ąOCKEFELLERĮ punktų.
NEW YORK. — Taksos ant 

asmeninio turto parodė, kad vi- 
sai nežinomas žmogus subytino 
milijonierių Rockefellerį. Tas 
naujas — turtiMn^as- yra; Eli 
Joseph. Jisai pirkliauja sena 
geležimi. Jis tituluojamas kai
po l- ‘ dealer in serap iron. ’ ’ Jis 
asmeniško turto beturįs $3,- 
000,000. Jo turtas kįla šuo
liais. . • . ■ ■

vieno niilieįninko todėl 
Draugija raštu' jau prašiusi Pi
liečių Apsaugos Departamen
tų, kad’čia įsteigtų milicijos

ritu, kalicėmis/g 
ka, javais, žibalu, 
taip pat 116 su keleivius; 
vais, nialkoniis, eeluloza, 
valiais, spiritu ■geležiiHL At
plaukusių į uostą garlaivių tar-

prekybiniai, 49 buriniai ir 10 
motorinių laivu. Bendrui i- 
mant judėjimas didesnis, negu 
liepos mėnesį. Sulyg valstybi
nio laivų skaičiaus taip atrodė: 
Vokietijos 141, Klaipėdos Kraš
to 33, Švedijos 20, Latvijos. 3, 
Estijos 3v Prancūzijos 2, Bel
gijos 2, Anglijos l, Dancigo 1, 
F i ūme L ' •

Ir reikia stebėtis/ kaip Alek
sotas iki* šiam laikui galėjo.ap
sieiti be milicijos, nors' žmonių 
udėjimas yra ne mažas, be to, 

yra ir smuklių, o kur yra smuk
lių ten yra ir{ ramybės ardyto- 
"hi. * **

KLAIPĖDA. “Valdžios ži
nių’? 99 Nr/ (iš 18. IX. š. m.) 
tarp kitko yra Įdėtas ‘Krašto 
Prezidento paskelbimas, kad 
visi krašto valdininkai, nes su
lig Autonomija pastarieji yra 
.tiesioginėje krašto Direktorijos 
žinioje, Įvairiais reikalais Į 
Aukštąjį Įgaliotinį kreipiūši 
tik per krašto Diavektorijų.

PIRMAS LAIVAS.

MASKVA. — Į Petrogradą 
atplaukė, pirmas l?rancijos lai
vas po. revoliucijos laikų, 
vežė aeroplanų.

At-

t SVEČIUOSE.

KIEK SUAUKAVO.

Amerikos Darbo Federacija 
agitacijos reikalams renka au
las. Nuo pereito Federacijos 
suvažiavimo ild šių metų suva
žiavimo tokių aukų įplaukė $5,- 
42,43. Tos aukos ėjo nuo ats
kirų asmenų, o nuo .unijų įplau
kė $7,221.74. Propogandąi’už 
kooperacijų, Roclidale’o princi
pais paremtą, įplaukė $4,324;- 
38. Politinei nepartinei agita
cijai vesti aukų .įplaukė $4,928.- 
33. • ■ *

DAKTARŲ STREIKAS.
LONDON. — Anglijos”dak

tarai rengiasi streikuoti nuo 
sausio 1 d. Tų darys, jei bus 
verčiami numušti atlyginimų 
už jų patarnavimus’.

VAGYSTĖ.
FREĘPORT, III, — Būrys 

banditų išsprogdino du pašti- 
niu seifu, apvogė, tris krautu
ves ir automobiliuje pųbėgo. 
Grobio gavo arti $1000.

VAŠINGTONAS, spalhj 
d.,’ 1923 m. (L. I. B.). 
Vinikienė, e, • Lietuvos Atsto
vo p, Viniko žmona, vakar, 
spalių 15 cl., viešėjo Baltaja
me Name pas S. V. Prezidento 
žmonų, ponių Coolidge. Priė
mimas buvo oficialis su atatin
kamu valstybiniu formalumu.* -
Sukviestų viešnių skaitlių, apie 
dvidešimts asmenų, sudarė is- 
išimtinai Vašingtone esamų 
ambasadorių, niinisterių- ir ’ • . *• ■ 
cliarge d ’affaires žmonos.

16
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KIEK ŽUVŲ.
Nėw York. Pagal, gautų 

iš Tokios, Japonijaš^. sostinės, 
. , žinių pet žemės drebėjimų žuvo

.. •“ du katalikų kunigu ir devynios 
seserys. Kadangi sostinėje bip 

, vo svarbiausias misi jų punktas,
tai nuostoliai nedideli. Tecian 
iiiedžiaginiai nuostoliai, tai di
deli, likusieji misijoniernii 'at
sidūrėvarge.

-- >

>

DARBININKŲ reikalais 
„ SUVAŽIAVIMAS.

GENEVĄ. — šių.savaitę aL 
sidarė »5-tas tarptautinis .durįri-i 
sinkų .šuvažiayhnas. Šuvažia- 
yinnis. užsiminė apim Su vieny
tas- Valstijas, Pasirodo, kad 
Anierike veikia 48" pusiau no- 
prigulmingų veisti jų,, kurių le- 
gislatūros leijlžia visokius įsta
tymus.ir leidžia darbininkų - į- 
statymų. Šūvažiavįnias svars- 

tys Įnešimus nuo 55 tautų dm- 
bmiųkų organizacijų.

V
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SUŽEIDĖ DEVYNIOLIKA
. . ŽMONIŲ, <

. HARRISBURą Pa. — Du 
pasarieriniu traukinių <fpasi
bučiavo” ir to pasekmė buvo 
tay kad 19 ‘ žmonių sužeista. 
Tas atsitiko dėl miglos. -

• * *. > - - * ' * *‘ ' ‘

ŽUVODEVYNI,

FAil^AlW 
nys suvažinėjo automobilių/ 
kuriame buvtr devyni žmones. 
Visi.'žmones žuvo. Automobi
lius palengva važiavo" per gėlė- 
žinkelį ir nei vieufta^epat^nijo' 
atlekiančio traukinto.

r I *
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NUSKENDO.

IŠ VILNIAUS.

-r- Rugsėjo 9 d. Vilniuje įvy
ko didelis mitingas tema “Len
kijos politinė ir ūkio padėtis.” 
Atstovas Moraczevški įrodinė
jo ūkio santykius ir brangeny^ 
bes priežastis, o taip pat ana-' 
izavo dabartinės valdžios dar

bus. Gausinga minia reiškė 
ovacijas P. P. S. .ir atstovui 
Moraczewskiui. Mitingų už
baigė atstovas Plavskis, ragin- 
darnas organizuotis į P. P., S. 
partijų ir bendrai veikti prieš 
reakcijų, kad valdžios partijos 
skaitytųsi su tikrais valstybės 
interesais, ir plačios visuome
nės reikalaviniais. -

KLAIPĖDA. Vietos didelių 
laivų salininkai skundžiasi, jog 
laivnin.kystei plėstis esu labai 
trukdo mūsų konsulatų dides
niuose uostuose stoka ir nėra 
kas apgina Klaipėdos Krašto 
tuose uostuose laivus, bet jiems 
padeda. Klaipėdos kraštui e- 
sant Praniųzų okupuotam, 
Klaipėdos laivus atstovauda
vo .Prancūzų konsulatai. Da
bartiniu metu tos galimybės nė-

...

ra.

KLAIPĖDA.. Rugsėjo 20 d. 
buvo galvijų ir. arklių turgus. 
Buvo sugabenta apie 80 karvių 
ir bulių ir keletas eržilui. Pra
šoma už karves 300-500 lt., už 
ožkas -r- 50—80 lt. ■ Arklių 
buvo apie 60. - Už arklius buvo 
prašųnia už gerus 1,000—2,000 
lt., už prastesnius 600—900 lt

* * ) ‘ ■

; . Nusišovę. Rugsėjo 21 d., a- 
pie 14 valandų, Jukūbčuo .res
torane/Laisvės Alėja Nr, .66, 
nusišovė pik Pužauskas, gyv. 
Nemuno kranto g, Nr. 3. Nu- 
si šovinio priežastis neišaiškin
ta*,- lavonas nugabentas Kauno 
•miesto ligoninėn. Daromas tar
dymas.

-/ •» . •

Koncertas. Gailestingųjų Se
serų Sąjunga, š. m. spalių mėn> 
6 d. Rotušės salėj ruošia kon
certų Sąjungos naudai, - • ■■ 

Pakviesti dalyvauti; žymės-
KLAIPĖllAi ‘Laivų judėja nieji Operas solistai Ir solistės. 

taasAUaipėdos uoste rugpiūčia ■ (“Lietuva”)

DETBm^ Mielu — Iš Ka
nados norėta išuiugeliuoti gar- 
laiveliui penki .Žmones/Del mig
los garlaivėlis nuskendo o4 imi
grantai prigėrė. ‘

NUKRITO NUO AUGšTY-
' ; X,:;- ’. BIŲ/ 7<: 
; : IsMh Lidse,
50 įnėtiį anižiaus, -turtingas bo- 
vėlnmis bizniyrins, iškrito,pro 
langų nuo aštunto augščim Ji-" r 
sui sededmųas ant; lango; avėsi . 
kojas ir paslydęs ktifo žemėn. 
Senis lahai/šužoiatns^ bet pa- 
gyfūųa* į J \ .

.

atsiuntė palaiminimą.
Washington.—Katalikiij mo

čių visuotina Taryba, laikan
ti savo, trečių suvažiavimų ga
vo šventojo Tėvo palaiminimų*

išgelbėjo misijonie-
RHTŠ.

^anghai. — Čhinijos bandi
tai buvo pagrobę keletu iuisiio- 
nievių. Už juos reikalavo dide
lio išpirkimo. Teelau policijai 
pavyko misijonierius išgelbėti.

KATALIKŲ SUVAŽIA
VIMAS.

. Čhioago, 11L -ų Spaliu 21 d, 
atsidarys ■ katalikų * alnnmų 
(baigusių augštus mokslus) su
važiavimas.

katalikystė chinuoj

CTdnijos respublikoj kątalL 
kų diecezijų, yra- 55, vyskupų 
ir kunigų 1472* kunigų ūliinie-* 
čių 998,' sviėtišldų katalikų 2^. 
056,338. iš viso gyventojų Cliu 
ųtjoj yra arti 400ai0,00tk To- 
dej vlepas kunigas tarnauja 
832 kafalikani ir jam’, atseina 
atversti 145,000 jRigonų*

‘k

c EIKALAS.RETAS-

r Wasb
1

fie kongreso kny- 
gyne tar^iiHhOOO ksygų, ym 
šventvuštis ranka patašytai 
vienuolio šešioliktame amžiuje. B 
Veikalus tebėra pmkųmriamę JI 

. . ... .stovyje. .Turi IJkHl pWapių*_. 4
........ ......................................................................... . p ; /tu: r Įpmkumu negalį susilyginti ji J 

^BAlŠtBlNINlC^S”................................kis-šij laikų ieidmys. Kiekvife J
Sr<mdway /r Ša* Mom* alkiai ir įhitiai para- ’ S

ŠVENTAS RAŠTAS

Gražiais Apdarais Tiktai ViemD
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niau bus pasauly gyventi ir.. 
net biznį daryt.
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(THE WORI’ER)
įnblished every TDESDAY, THDRHDAY and’SATimpAY 

byr’—— . -
l MAINT JOBEĘH’Š LITHUANIAN5R* 0* ASSO0IATION OF LABOR

•JSntered as secoml-class matter Sėpt. 12,1015 at the post oftice at Koston, 
under the Ąet* of Mateli S, 1870/’

•Acceptance for maijfūg at. spėęfat rate of postąge provkled for to. Šecttoa Ilea 
A_ct of Oct. 8,1917, fUnliotfced oil Jnly 12, 1918.”

" SUBSGRIPTiON ĖATKS:

Boston gncl suburbs
Forėign countries yearlj

I

A

nas “Trimitas” 158-me numery. Dėlei jo reiškiamų minčių ria-
* tumo ir paliestų klausimų svai ■ nmo, įneš dedamo jį “D-kan, ” 

kad ir mūsų skaitytojui su j.Uv>ž susipažintų:

' . “Pastaiųjų dienų gyvėlumas '.Skėlė sekančius svarbesniuosius
k . . reiškinius apibudinančius liejųv' z ii- žydų 'santykius nepriklauso

moje Lietuvoje*
“Nežinomas žydų tautybei, žmogžudys dienos metu nušovė 

lietuvį studentą Aleksą Kaune. ■ • . ’ ' '
“Kelioms dienoms praslinkus žydukai ėmėsi metyti viešose 

vietose žydiškai atspausdintus atsišaukimus su lietuvišku parašui 
_ Įjetuvogf komunistų partija, 1

<xTais atsišaukimais kviečiama nuversti nepakenčiamą Lietip 
vos vyriausybę, suardyti buožių tvarką’ ir įvesti Lietuvoje' bol- * 
•ševikiską rojų.

“Prasidėjus tokiam žydų puolimui visais frontais,—būtent ir 
sū proklamacijomis ir su revolveriais,—Lietuvos Visuomenė pasi
liko visai rami. Tas parodo, kad nei žydų iiroklamaeijos, nei jų 
revolveriai nepajėgia Įvaryti'baimės suaugusiems, rimtiems lie
tuviams. ■ '• .

“Tik jaunuomene, ■ kuri paprastai yra bailesnė ir linkusi ma- 
’tyti pavojų tenai, kur jo visai nėra,' griebėsi apsigynimo priemo
nių/’ . ' v

“Kauno f fašistai,'—sako, ne vyresni 15 metų mokiniai—(iš
leidi smarkų atsišaukimą, ragindami tautiečius kovoti’ su Liė-. 
tuvos piktadariaįs žydais., o. toki pat,’‘fašistai' Šiauliuose išmur- 
zino žydų parašus|gati’ūse* . _ • »

“Rodosi,, kad visa kovą, visas antisemitizmas ik fašizmas tuo- 
mi ir bus išsisėmęs.

“Nėvertetiį.apie tii daugiau nei kalbėti, jeigu Liktuvos žy- . 
dai ir Lietuvos ‘ fašistai’ šitiems reiškiniams nepriduotų tokios 
didėlės reikšmės.■ kaip tai jie stengiasi padaryti. *

“Žydai, irtai rimčiausieji jų darbuotojai, šaukte šaukia tiek' 
savoje, tiek užsienių spaudėme apie neregėtus žydų persekioji-’ 
mus, kurie.dabar, esą prasidėję Lietinėje. (Ii ‘fašistai,’ norėda
mi savo nuopelnus išpusti, skleidžia gandus, būk juos remianti 
Lietuvos Šaulių Sąjunga tuose ‘garbinguose” žygiuose prieš siur
bėles ir skriaudikus žy'dus.

Ši aplinkybė verčia mus pasisakyti, kad Lietuvos šauliai 
smerkia tiek Adeną, tiek ir antrą pusę.

“Jeigu Lietuvos žydai' tyli ir nepasmerkia tokių reiškinių, 
kaiti bolševikų atsišaukimų skleidmiM ir puolimas mūsų visuo- 

j-menės narių revolveriais, tai reiškia, kad jie visiems tiems puoli
mams pritaria. . .

‘‘Kas iiradeda akcija, -tas būtinai iššaukia ir reakciją, todėl 
'Žydanis nėra priežasties šūkauti, kai prieš revolveriuotą'žydelį iš
dygsta ‘kfašistas5 su smalos kibiru ir teptuku rankose. * Tiktai • 
abiem susirėmusiom karžygių pusėm reikėtų saugoti paprasčiau- 

• šioji kautynių etika. Žydams reikėtų aiškiai pasisakyti, kad jie 
yra bolševikų provokuojami ir kenčia už; tai, kad žydų tauta pi*!: 
siima visus, bolševikų nuopelnus Lietuvoje, gi ^fašistams’ pvipa- 

t . žinti, kad jie kovoja savo .inieijutyva. ii* aavonus pajėgomis. ■
“Tuomet viskas eitųsi taip, kaip buvo Italijoje—komunistai- 

.imtųsi su fašistais, o. visi kiti piliečiai liktųsi ramybėje, O dabar, 
. kai viena ir antra pusė stengiasi nuduoti, būk kovą einanti tarp 

žydų r Jietitvių, tai tas neatatinka tikrenybei, žydams tas neuž- 
t pelnytai padidina garbę, o‘ *fišista’ns’ pervirš mažina jų nuopel- 
f ; nug.- ‘ - ■
’ . ■ -Kai dėl saulių, tai abiem susikovusiam pusėm patMfiųa pa

tartina palikti mus ramybėje. Sauliai turi daug daugiau ii* daug - 
rimtesnio .-darbo, Įųdp stoti įkovą, su žydų iškabomis. Tiek yra 

1 . abiem, pusėm pasakyti,, kad jeigu,’ saugok Viešpatie, į šitą žydiš- 
t XM-±ašistišką konfliktą įsimaišys šauliai, lai jait bus bloga. Tiek . 

žydams, tiekfašistmiis ieks nakvoti milicijos- nuovadoje, šau-
: - Jiai nemėgsta lapelių, iiek ‘Lietuvos komunistų, partijos,’ tiek ir \ 

‘Fašistų vykdomojo komitėtd^šleistiĮ, O ką jąū eia bekalbėti' - 
/ apie rėvolvorius,' smalos kibirus ji* Ititų rušiit ginklus. .

“Kas pakelių kardą, tas nuo kurdo ir žūsta: w
.1 A<ATekelkite murzino žydiškni-iašistiško kai’do prieš Lietuvos . ' 

- šaulius. Čia dėl kovos pasekmių nei vienai, nei’antrai.pusėj/abė- - 
joti neteks. Šauliai apsidirbs t iek šit komunistais, tiek sų fašiš- 

ItaiSj.tiek su Visaiskitais tvarkas ardyto j uis.” . .. *'
B ' Iš savo puses, paliestais čia klausimais- štai kądar galėtu- 

ine pridurti! ■: ;• '' ' ■ ; ’
E ' < \ f' ANTISEMITIZMO ;

B IMuvojė kaip-ir nėra, Yra tik pavieniu nekultūringų asmenų, 
B kuri# kartais lei&ža >rieš žydus atsišaukimus arba užtęplioja 
t\ jų krautuvių žydiškus parašus* Ir vienas ir kitas jiĮ žygis tik- 
B' rmn patriotizmui netarnauja, o tik liūdyja, kad ir Lietuvoje 
|. pradeda rasties siaurapročiu fanatikų, kurių darbai nei vie-
* nai tautai garbės nedaro* Peikiame Amerikos anglizatorių ne-
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mokėti, (ir tai reikėtų pada
ryti) jei iŠpildysimej bonų 
savininkamą duotų* prižadą, 

tai čia žiemą turime pa
daryti kelibliką tūkstančių 
dolerių paujų gatavų pinigų. 

Tasai kapitalas gali in- 
plaukti tik iš naujai parduo
damų L. B. K. S. Šerų.

Ar jisai inplauks? Tai 
prigulės nuo mūsų susiprati
mo ir vienybes. .

Jeigu tik pusė narių paim
tų kiekvienas tik po dū Šeru, 
ir jeigu visos kuopos ir aps
kričiai paimtų- kiek Šerų iš 
savo kasų — tai reikiamas 
kapitalas suplauktu. Atsi
ras beabejo tokių, kurie ir 
daugiau negu 2 Šerų ims.

Ar taip padarę nubiednė- 
tmne 7—Ne H Beti tvirtą ko
operacijos. centrą .jau šią žie
ma turėtume.

*

—- , „ —— , u i, ji 1.1 11

vais, kiekvienas per 10,000. to
nų. .

Taip,, draugiškai gyvenant 
juk nėra prasmes vandens kai
mynui pavydėti. - Bei uostų 
faip-gi galima susitarti.

KAUNO ITNIVERSITAN 
šį rudenį įstojo 475 naujų stu
dentų/* kurių tarpe esą tik 20 
nuošimčių žydų. Matyti lietu
vių kalbos kvotimai jų nuošim
tį sumažino. Dabar Kauno u- 
niversite, rodos, yra virš J ,500 
studentų* Q tai vis-gi nedaug 
palyginus su 5,500 latvių\uni- 
versite Rigoj,

KLAIPĖDOS albumas.
^įdomiausias ir svarbiau 

sias Iietuviafns šių dienų įvy* 
kis yra Klaipėdos Krašto su- 
sijuugimas su Lietuva. Da
bar" visi norėtų pamatyti . 
kaip išrodo Klaipėdos uties* 
tas, Kaip sykis “Darbinin
kas” turi Klaipėdos miesto 
Albumų. Skubinkitės išsi
rašyti. Kaina 50 c.

• Nedaug teturime. 
“DARBININKAS”,— 
366 B ’way, S. Boston, Mass.

Centre esantieji žmones ei
na į darbų su naujais pasi
ryžimais ir su nauju atsidė
jimu. Biznis jau geriau tvar
komas, namas nebeneš defi
cito, o ims išpalengva išsi-. 
mokėti, Spaustuvė išsivers 
ir gal peliiųbieš, jeigu tik Vi
ši nariai ir pilotei iai renis jų 
savo darbus siųsdami. .

Kas labjausiai vargina ir 
pakilti kliudo, tai įnortga- 
ge Įai ir skolos nariams. Na- 
mo padėtis neužtikrinta, kol 
15,000 esame ’ skolingi ' ban
kui. Netik augštus nuošim
čius reikia mokėti, bet ir su
mos pareikalavimas priklau
so nuo banko direktorių ūpo.

SITSTIPBINKIMB
. ‘ SAVO BIZNĮ. •

J eigų per 8 metus L. D* S. 
tik kokius 8 tūkstančius te- 
jižvarč, ir jeigu ant jos 50” 
tūkstančių turto dar yra su- 
viršum 40 tūkstančių skolos 
— tai tam buvo visa elie prie
žasčių, kurios paaiškėjo sei
muose, iš dalies ir laikraš
tyje. Tad jų čia nebegvil- 
densime.. Pasitenkinkime tik 
išreiškimu ’ apgailestavimo, 
kad savo laiku, kada žmo- 
nėse tiek buvo meiles prie 
‘‘Darbiįlinko” ir L. D. S. — 
kad mums nepasisekė turėti 
tinkamai .pralavintų Vedė j ir 

daug daugiai! nuveikę, neguĮčmota Tautos Fondui ant 
ligšiol buvo nuveikta..

Tečiaumūsų organizacijos 
nariai ir rėmėjai, nors, kar
tais gal ir buvo užviltų bet 
vis viena nenustojo “.Darbi
ninko” mylėję. Jie laukia 
iš centro naujos dvasios, nau
jos tvarkos. Ir jie pasiryžę 
yra svarbiame reikale dar 
sykį iš vien suremtų; kad 
mūsų tvirtovę padarius tik 
rai galinga.

$5,000. ?
Kai-kw*iems namo bomi 

savininkams reikia grąžinti 
jų pinigus, nes jiems buvo-, 
per lengvai duotas pažaįlas, 
kurį dabar reikia išpildyti, 
nes mū&j organizacija nega’ 
Ii eiti prigavysenį keliu.

■ Jei norime- ‘ paliuosuoti 
špąusįiivę. niro..mpĮ‘giči.auų- (o 
tai reikia padaryti), jei no
rime bankui’ bent $5,000. at- > *■

kultūringumu peiksime ir lietuviškus neva “fašistus.” Nėra 
abejones,- kad žymiausi Lietuvos bolševikų elementų sudaro žy
dai, vienok negalimą už tai kaltiiiti visų Lietuvos žydų. Vėl
gi, prievarta patriotizmo jų neppmokinsim. Mokinkime pat
riotizmo laisve ir kultūringumu, tai jei mokslas ir ilgiau tęsis, 
bet ką. išmokę—piliečiai jau nebeužmirš. Turėdami visas tei
ses ir laisve, Lietuvos žydai vos tik .pastebi užmurzintų para
šų ar nugirsta prieš juos kalbant (at rašant), tuojau pakelia di- 
deliausį alasų po visą Europą. Tai bereikalingas- rėkiamosios 
energijos aikvojiinaš, savo ir kainiymj nervų darkymas. Bet 
ką-gi darysi; kad žydai yra pietų rasė,, kuri neišsirėkus, neiš- 
sierzėjus negali būt sveika. Būdami šaltesni, mes privalome 
šią gamtos taisyklę suprasti ir žydų riksmo*rimtai. neimti* Juk 
tai natūralūs žydų palinkimas, kurio kiti už juos visvien nega
lės atlikti. z . ' .

Būkime kantrūs. .Tėmykime žydųJŠmintiūgą.gyvenimą, 
jų blairiuma, taupumą, -didelį palinkimų į mokslą. Lai kurį 
laiką jie pabūna mūsų ūgio barometru: inokinkimėš iš jų pirkiy- 
bos, mokslo ir taupumo. Tada pralenksime daugelį pasaulio 
tautų. Gi niekindami juos darytume skriaudą ne vien jiems,, 
bet ir sau. Reikia pripažinti, kad žydai šiuom tarpu yra žy
miai mokytesni ii gudresni už mus. Todėl ir Lietuvoj mes ne

įstengiame su jais lėnktiniuoti, “Fašistai” ir valio-patriotai 
norėtų žydams brūgalį prie kojų pririšti, kad taip sumažinus 
žydų greitumą ir juos pasivyjuš. Taip daro, mat*, “gaspado- 
riai” lakioms kiaulėms brūzgulius rišdami. Bet lai valio-pat- 
riotai nepamiršta, kad žmonėms šis receptas visai netinka. Jei 
esi rimtas patriotas ir nori -lenktiniuoti, tai lavink savo kojas, 
šiuom-gi atveju—smegenis. Sakysite, žydai gyvena mieštuo
se,"tai ten jiems mokyklos lengvai prieinamos. Taip. . Bet 
niekas nega! uždrausti mūsų valdžiai skirti kelis šimtus ar net 
tūkstančius kad-ir nedidelių stipendijų-pašalpų. lietuvių-kai- 
miečių vaikams. Tuomet ir mūsų proletarai ir biednesni ūki
ninkai džiaugsis ne tik gimnazijų, bet ir Universitų mokslu*. 
Tai tik vienas pavyzdys, o jų gali būt ir daugiau.

' FAŠIZMAS . '

Lietuvoj neįvykinamas,* nors jo vadai -būtų ir vyresni negu 15 
motų. Mums trūksta gerų valdininkų, su tinkamu tirokslu ir 
praktika, nors juos renkame iš visų partijų bei sluoksnių. Tai 
iš kur-gi fašistai jų iškastų? .Fašizmas geras tik ten, karna 
demokratija jau.išsigimusi, neveikli. Bet ir ten jie turėjo ib 
gąi lengties, kol prisirengė prie Valdžios. Įtaliį fašistai iš- 
anksto prirašė rimtus tomus apie kiekvienos ministerijos refor
mas ir numatė- energingus in priurengusius vyrus toms refor
moms vykinti.. Pas mus-gi jokią paviene partija- neturi gana 
prityrusių mokytų žmonių, kad galėtų* stigiau reformas vykin
ti* Ar revoliucija eitų ištiešines, ar iš kairės, vistiek Lietuva 
nieko gero iš jos nesulauks. Pirmiau reikia prasimokinti, kitų 
•pa^diiĮgų valstybių (šveicarijoš, Danijos ėtc.) ..tvarkų gerai 
išstudijuoti, opaskiau sau jąpritaikinti ir įvesti

•’ ŠAULIŲNUSISTATYMA^ - 2 ?
prięš visus staigius “reformatbriits”4 ne iš to’ galo, priež.riks* 
niūs ir antivalstybinius a^tatorius mums labai simpatingas. 
Amerikiečiai-lietuviai gausiai rėmė šaulius savo aukomis kovo
se prieš išorinį priešą, remr ir visbose jų susikirtimuose su ne
sveiku gaivalu Respublikos viduje.

AUSTRIJA. -
Per karų-Austrija neteko vi

sų savo pertų (uostų) ir laivų. 
Dabar girdime įdomų dalykų: 
neturėdama uosto ji visgi turė
sianti savo vėliavų jūrose ir o-, 
keanuose. Pradžių darus len
kiškos kilmės žydas p. Bosel. 
kurs tam tikslui skiriąs $1,250,- 
000 dolerių. Jis jau derasi su 
Italija 'dek^astogesT'TriestcF 
uoste. Pradėsiųs su dviem lai-

ISPANŲ FAŠIZMAS.
Diduma Amerikos laikraščių 

korespondentų, lankiusių gene
rolų Priino Rivera, labai palan
kiai atsiliepia apie Ispanijos fa
šistus ir jų vadų. Gen. Rivera 
turįs simpatijų pas karalių, ka
talikų dvasiškijoje ir darbinin
kų sluogšniuose. Ispanijos dik- 
tatorius tikįs į deniokratybę ir 
tiianųs už pusmečio šaukti nau
jų parlamentų. Dabar jisai ma-' 
nųš. pravesti kaikurias refor
mas ir pakelti žmonių ir val
džios darbingumų. Šito darbin
gumo pavyzdį jis pirmas, pa- 
dubdųs: einąs gulti Vėlai apie 
12 yaį; ir kelius 6. vai. ryto ir 
tuoj pradedąs savo darbą.. . 
. * Ekonominė j^srity bene svari- 
blausia reforma, bus įai irtįgal- 
cija. Kaip jau kartą rašėme, 
ispanų ūkis kenčia dėl lietaus 
stokos. Jei vanduo iš viršaus 
nekrinta, tai reikia jo gauti iš 
apačios. Mums teko gerėties 
Pietų Francijos žemės kultūra, 
kame visų vasarą nesti lietaus, 
o vienok vynuogės, gėlės ir aly
vų medžiai duoda smulkiems 
ūkininkams visai gerų pelnų, 
nes upės ir upeliai suneša savo' 
vandenis į ūkininkų’ rezervua
rus, iš kurių laistonti^Įaukai. 
Tų pat darys ir ispanai. Gen. 
Riveros valdžia tam tikslui jau 
paskyrė 2, ir pusę miįiono dole
rių. Tai tik pradžia. Irriguo- 
ta Ispanija maitintų iki 35 nii- 
lionų žinosiu. Tad jei fašistai 
įstengtų šį dalykų sutvarkyti, 
tai tas vienas padarytų jiems 
nemaža garbės.

T------------------------------------------------

. KAUNE
pradėjo eiti savaitinis “Vai
ras,? p. A. Smetonos redaguo
jamas. Tai ne be tas “Vai
ras,” kurs ėjo. prieš karą ir jo 
pradžioj.: Ans buvo daugiau li- 
teratinio .pobūdžio, puikios po- 
pieros ir gražiai .iliustruotas. 
Šis-gi “Vairas” labiau atsi
duoda pažangiečių politiniu sa
vaitraščiu, kūdas, sumenkęs, 
pageltęs.

Aplink naujų “Vairų” susi
spietė patagiečių šulai ir gru
pė nepartinių .rašytojų* Kaip 
matyt išpirniųjų dviejų nume
rių, politinį skonį “Vairiu” 
priduos tas pats p, Voldemaras, 
nuo kurio, pažangiečiams jokiu 
būdu nępasisėka nusikratyti*
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Pasismaginimai ant United Statės Lines laivu 

Tokie pasismaginimai esti ant laivų JPresident
. Roosevęįt' President Hjarding* ir‘kitur G

LITAI! LITAI!
Kiekvienas lietuvys ar lietuvaitė tankiai atsimena sa

vuosius Lietuvoje ir tankiai Juos sušelpia pasiųsdami 
jiems’dovanų—litais • .

“Darbininko” raštinėje pasiuntimas litais yrd daug 
parankesnis ir greitesnis negu kur* kitur. Taipgi litų kur
sas yra pigesnis. Taigi ar neverta kreiptis pas i‘Darbinin
ką” persiuntime Lietuvon.savo giminėfs dovanų?

“Darbininkas’- perlaidų pardavime jau 5 mėnesiai 
kaip tarnauja savo broliams ir ilsi šiol viskas eina kūoge- 
riausia* Yra tikimasi, kati ir ateityje kiekvienas darbinin
kas kreipsis pas savuosiu ir gaus teiingiausį visame pa-

v K * * ' " *

tarnavimą..
Klausdaipi informacijų ar pinigų kainų visuomet ad

resuokite:

r
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: “DARBININKAS”
366 West Broadway, - \ South Boston, Mass.

. i? gaųsitč greitą ntiąsirdą atsakymą*
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SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON PER
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NES TEN RASITE TEISINGĄ IR PIGIAUSI 
* / . PATARNAVĮM4*
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FILIPINAI.

Filipinų ekoneĄtinč pažanga* 
sulaikoma nuolatinių'kivirčių 
tarp vietos žmonių ir Amerikos 
ten nugabentų valdytojų. Fi
lipinai'krinti reikalauja savos 
tautos ^ubeimatoi^aus, betA* 
merikos .valdžia, tur būt var
dan v>'demdkratybūs?r lįgšioV 
dar tioduoda tokių vietų filipi- 
mečiams. Jeigu 100 procen-. 
tų patriotai iškelia obalsį “A- 
merika imierikiečiams,?’ tai ari 
ne. gerajiutų dar antrų tokį pat 
obalsį iškelti: “Filipinai filipt- 
niečuuMs.“ Juk kuo daugiau 
gorų daiktų tur&bn, tuo nuiln*
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t ‘ Lietuvos gimines, -Tašykite tuojaus pas Juos, o
8 būsite užgimedinti.
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Veda DĖDfi PILYPAS 5
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Veikalas.
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Koncertas.

WORCESTER,MASS. . 1

lyviius ir geri). čižnuskal ir daili*'lapkr. 
biK kitokiu pamargiibipių.

šti

•ų, bernui,

ĮĮ^ Pynfcol“ to'P'a; s;
- ----- - - ,aĮ-s 1 nariai su atsistojimu išreiškė niK1 ’■

-tlhigiaumą aviu už tai ?wk kle-
• /

Gerb. č'ižuuskiti • duos šipulio. 4 
nia Timivereni TVarv'arits.-svėūn- <1. susipažliiiino su (‘levehiudicčiais

rinko komisiją programų . rinki-'Juyrio parap, svetainėj, 
rniri, kad Iš kalno būtų gerai pri
sirengta. .. • '

20 dieną/ 1923

'Klausimas. ./-.•■ yra kunigus, bet nenusiimi;

• Gerbiamas Dėde * Pilypai! n<u kad jeigu kunigus išimi- 
Prašali man paaiškintų kn- kinių, tiri jie patys netektų 
dėl laisvamaniai ir bedieviai duonos, nes neturėtu ką šnieį- 

-■ kovoja prieš kunigus,, šaky- l^j p. įm> būdu 
darni, kad jie Dievui, tikę ji- fpnn
tau-amigams. Ka. tada I* laitaisi-iai v»i tik w
tų su bažnyčiomis, tikėjimuįkunigai šmeižimo issilatko, 
ii’. Dievu,- jeigu laisvamaniai Kiimdami kmiigiją, Iaįsva- 
įsigalėtų ir išžudytų ‘ kuni- maniai naikina savo hmign 

iltini’. .
Kas butų su Dievu, tikę ji-

negulėtų llžsi-
att’Sta pats-esi pastebėjęs^

paduodame nekuriu aukotojų var
dus r V» Kimša $2.00,- pu $1.00: 
adv.A, Milerio, J. <lodinąs, Ū. Re
meika, O, Pauliukoniene, J. (1- 
vinskas. V, (Irigarauskas, J. Sta- 
iii’ušauskas, F, transą. Visiems 
aukotojams katrų ir įiepažymojo- 
nie ačiū širdingai. Toliaus. savo 
kolonijos vargdienius kas kuom 
galite šelpkit, Susirinkimai bū
na pobažnytiiiPj svetainėj, 41 Pro- 
videnee Št. po mišparų ketvirtą, 
nedeldieui. .

Rcp.

niu ir gausiais, delnu plojimais, 
kaipo dvas. vadas. Taip pat i su
sirinkimą pribuvo ir gerb, muzi
kai Bizauskai, kdricdti ir-gi buvo 
priimti su atsistojimu, ir aplodis- 
meMlais; Pirmiausiai.—gerb—M. 
Pižatiskiemį buvo pristatyta kal
bėti, kuri, savo trumpoje kalboje 
linkėjo geriausiu pasekmių šiai 
kutrpai- ir prisižadėjo daug pasi
darbuoti cbd< vielinės Vyrių tuo 
pus... . .

i

t

• t

f

...gllS?

Laisvamanis

~ ~ ~ Užsimąstęs;

'Al šakumas.

Tamsta be abejonės esi 
girdėjęs pasaką* kad viena 
laisvamanė, "kurios pavarde 
spaudai net ųilca, priėdus ar- 

vėsiu išsimiegojo ir neture-
• daina daugiau-ką veikt, pra-/ 

dėjo khi’sinėti aržuolo- šaknis. 
Kažkas ją perspėjo negerai 
imti. lai kraštiniu kyste. Juk 
daranti, nes ■ pakiūsa * savo 
pragyvenimo mantą, bet ji 
nekreipdama domesio i tą 
sveiką patarimą, .toliau ėdė 
aržuolo' giles ir knaisiojo jo 
'šaknis, " j

Ta pasaka apibudimrriaiš- 
.. vamaniti sutikins su btižny- 

Čia. Jie kniša jos šakųįs, tai

"mij" ičMmžny^^^ 
maniai Įsigalėtų ir išžudytų 
kunigus, tas klausimas prak
tikoje nes varsty trinas, nes to 
niekuomet nenyks; Dievo, 
žinoma, jieneišnaikįs. Baž- 

^rmt^^ųzacĘmTeaiT’^s" 
Tie jn’agaro vartai neįveiks, o 
Kristus galingesnis už lais: 
varna mus. Su tikėjimu bū
tų simkiau. bet .ir tas Dievo" 
Apvaizdos padedamas neiš
nyktų, nes laisvamanių d'va-Į 
šia silpnesne už- trikėjirno 
dvasią.

v *■ * •

■ Tuo būdu aišku, 
griaudami" kunigiją laisva •** ***- ■■,.. ■ * 
.Ūuui i ai. \rieii patys saii *ken~ 
kia. Labai apgailėtina, kad 
jie .to visko nesupranta.-1 ;

T

25 d. ir tęsis iki gruodžio 
1 d. Geidi, klebonas su ąiarapijos 
komitetais daug ylarbuojari kaip— L 
būtų uab'inu šit raukti, didesnes 
spėkas prie Jia darbo ir kad šif 
visas-darbas būtų geriauriai" atlik 
tas Prie'šio diii'bn žada prisidį- 
li ir visos draugijos. Xųįatri<M 

įjau turi sudariusio.*; būdus kuo jy;. 
J judės prisidėti, prie to. L. Vy<-i(t 

25 kp. pasižadėjo Kirkti tani tik, < 
Įui. $25.0(1 auksu. D? L. R. Vy 
trinto dratigija ir-gt nutarė prisi
dėti prie šio parapijos brizam

Laimingos vakacijos.
Kaip paprastai \ aasrns laikuos** 

žmonės gauna iš dirbtuvių dvi, 
tris. kiti.ir keturias savaitės poil
sio- ar ha geriau sakant, udtaeijų, 

kun. V;' Gerb. A. Bukais- gavęs iš .dirbtu-" 
vėsjipiė keturias savaites vakari- ' 
jų - išvažiavo i Onai t’mtar. Pa-, i 
jis^truai bgvif'Sėdamas susiraito 
sau uifilužv — prię B. KungiuTi*, 
kur abudu ir susituokė rugsėjo 24" 
d. Bazių l iuės .pareigos alšibiivjj 
šv.- •Tamošiaus bažnyčioje Ikud^' 
l 'ttnler, Pa. Dabar jau abudu su
grįžo atgal į Ulevelauilą įr vėl A,‘ 
Bukins stojo prie savo darbo, .ktr- .. 
ris eina L. Vyčių 25 kp, fhmiiuu 
m yL__»pa į -p j į ni M 1 ri iri< j.
Vyrių poreKi^^uuriū ir iaiinha 
giam.it> srigyveiliniu.

Vajus.
Buvo daug kalbėta šiame susi- 

rinkiliie apie liauju narių vapi. Vi
si nariui pasižadėjo dirbti ir ktm- 
duugiuusiai prirašyti prie savo 
kuopos naujų narių, Daug-unia 
prisižadėjo narių kitame susudti- 
kime atsivesti, mažiausia, nors po 
viniai naują narį, bet .mūsų kuo
pos įžymiausias orgaftiziitoritis d- 
B, K. Kvedaras atsistojęs pareiš
kė: “Jei kuris narys prirašys prie 
kuopos dii nauju nariu, tiri aš ap- 
riimtt. prirašyti net 10,” Tad-gi 
pasirodo, kad mūsų kuopoj yrą 
pasišventusių narių tam darbui;

.dirbti. Gerb. klebonus 
J V ilk -11 uit is. ir-gi daug- atsida vęs 

dirbti Vy čių. labui,, kuris važinė
jo-Vyčių XĮ-uuie seime ir' visas * » ■» *. \ w » e r ♦

»

Labdaringoji Draugija atvaidi
no teatrą iš gyvenai o šventos Ag- 
niefės. Didysis benas lietuvių po 
vadovyste pono Bliūdžiaus smar
kiai grieže yisą vakarą he jolrio at- 
lyginimo. Vakarą vedė AI./ Šeiu- 
kienė. Su paaiškinimu kaip reika* 
liiiga ^lagėlba našlaičiam. "Po tain 
kalbėjo gerb.1 advokatas A. Mile
ris, smarkiai ragydainas publiką 
prigulėti prie minėtos draugijos. 
Pa tam prasidėjo vaidiujinai. Ko
los atliko šios ypatos: P. Maukus 
— Saprįjorio, O; Kulikauskaite 
jo moters, P. Našukaieiutč — Ag
niete;-;, J. Prankaitč. - Agnietės 
motinos, U. Baubliui o, L. Čepuliu- 
tė, 0, Grigiufė jr A. Grigiutė — 
Vaidylutes, A, Kundrotaitė, 0. 
Grigiutė, M. Mozoravjeiutė—tur
tingos rymietės; P. Valeikiutė — 
Tarnaitė, "lĮauloiiiutė — Angelas. 
Pertraukose daiųavo Lekeekiutė,- 
Bcelildute du kartu.. Paskambino 
piano Kundrotaitė, solo sudainavo 

taitė paskambino pianų,'' Applioiii- 
ja Stočldute dainavoy Alena Stoč- 
kitttė skambina pianą! 0. Žemaitai- 
ėiutė, J. Bačys Įr M. "Miklusis dattg 

■ pasidarbavo prie surengimo. Ger
biamas klebonas lavino artistus. 
Visi atliko savo užduotis kopui- 
kiausid.- Publikos buvo, pusėtinas, 

ribūrelis ir stebėtinai ramiai-užsilai
kė. "Buvo"rinkliava dėl apautuvų 
našlaičiams. Inejo $3.0.40. Ūž ti

kai! kietus suvirs $8O.i3O.. Tikietų par- 
^.Tdavime pasidarbavo -šios--ypatos: 

jVileikiutę, Aidukaitis, Vaškelevi- 
čius. •.Visiems pasidarbavusiems 
labdarybės valdyba vardan našiai-(. 
čių taria-širdingai ačiū. Žemiaus buvo narių priimtas su atsistoji- žinia yra, kad šiam, prugrariie da- ' šv. Jurgio parap. bazaras Įčyks

v -4
t

t

CLEVEŪAND, 0HI0.

Susirinlrinias, svečiai, imiji Mariai, 
vajus, vakarai, koncertas ir 

bazaras.

Spalio 8 cl. I’u, Vyčių 25 kp. laike" 
m ė itarinį .suriri n lamą. Sus irinki- 
įnas nariais buvo • skaitlingas ir 
gyvas. Visi nariai svarstė rimtai 
kuopos dalykus... ; .

L. Vyčių 25. kp.. auga ir bujo- 
ja-kaip -veikime,9tąip “naujais jia- 
Vin.js^^^aniŲ^susįriųhhiTjy HjįOffi. 
prie, kuopos net šeši nauji nariai: 
gerb. muzikai. Cižanskai, J. Bart- 
•nikas, B. Btikiiteue. M. Misevieiu- 
te ir M. Biekšaitei. Paskiau seko 
kp. reikalai." Tirimausiai buvo iš
rinkta sporto komisija, kuri tvar
kys visą puopos.sportą: bašeball,

J. Kuzas, teųti'o mokytojas, ra--, 
portavo, kad Veikalas “Išgriovi
lnas Kauno pilies” jau pradėtas 
mokų t is ir/kad visi aktoriai jau 
stebįs visus elevMandiečius, kada 
sužiūrėti. Ištiesų, šis veikalas nu- j 
jie šį veikalą pamatys, ties šiame 
veikale „daugiausia vaizduos karą, 
kada lietuviai kariavo su kryžių-,•> 

“klllS,;—1 
no pilį, tada elevelandieeiai ga„„ 
lengvai suprasti koki pirmiau-s bu
vo energiniu lietuviai ir kaip jie 

: kariavo ir gynė -savo tryyuę Lie-1 
tuvą..< Šis veikalas bus suvaidin
tas gruodžio 30 cl. š. m.- (4eiin&-

basket Imli ii* tt. •
'Poliaus sekė, valdybos raportai, 

Sąryšio, T. Fondo, ’^aš. Fondo, 
Spaudos, C'lioi’o, Baskai- bąli, “Iš 
po pačios paiitapllų” ir “Išgrio- 
vimas. lwmo: pilies. ’ * " VisiTapčT- 
•tai buvo priimti,
dalykus atsilankė į susmukimą ir 
gori).” kūn. V. Vilkutaitis .kuris:

b

PIRKITE PINIGŲ PERLAIDAS PAS “DARBININKį” 

. . . v; į - Puikiai 
; i Pasirėdę-; Jaiuūkaūis.

Galit dčv.’i, raliai snprvvt.j tu ; Si i-H-.iii Žibančius eeverykus- Juru piritų nfnui Kali Imli puikiai ur-i-ilm c.;. 
Bet — jei ju.uį j'.ilaa p'li.a t.1 ■»'u' t.,i i

Kų,. tokiam itl-it;’." *■ piniaių.-, apie Pi-* r 
tangea. pmi.tri ti'm i-į. ri*pr<ii’:j, t.ip i : r.iU. .r-, 
ii- Laistyti■ nev.jrla* puf l.a.iiu į-i, j i-,j Imu.. .

4 V-'VA - •’ • 
pleiskanų mlrfin.-' j pU-šį! ri>i.ir , .r -.h- I. i 
14t galvos llllll lil-i.*. l< vii i”.Į p. i - i- • . 
gėdintis lills'imti -avo rl.r. ' lik- i. ir.' I'■ !- 
ii- po to. vi.-J..m K i t«-U iu tai ’ :■..>
ir daugiau ni-kiutoif -;s-ba.«.» jų; rt-ia..,i
R AD. ĮUCHTER r! - CO., 104-11 -

y
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štame, 
koiieetje kaip girdėti, . tai daly
vaus gabus smuikininkai ,o gal ir 
pianistai bus. Tad-gi,. elevelan- 
dieėiai, norėdami ^susipažinti su 
Įierb. f'ižauskais ir jų išgirsti: gra
žini išlavintus balsus — turėsite 
gerą progą pasiklausyti jų žave
jančių balsui ir jais pasigėrėti, o 
taria juodu išgirdę nrsigriutidįs, 
neš gerb. Čižauskai ne tik yru at- 
šTŽymėją dai’p.e Amerikos lietuvių.

Vakaras.

Kp? nutarė rengti vakarą, kuris 
Įvyks lapkričio 11 d. š. m. šv, 
Jurgio parap. svetainėj., Šiame 
vakare-bus suvaidinta vieno aklo" 
komedija ‘ ‘ Paskutine rėpet ieija. ’ ’ 
JSis veikalėlis yra juikingiaušias, 

■ kiek ~ėlevela.udieciar yra mato.'
Besvarstant kp. Taipogi šiame.vakare•"dalyvaus"L. M tųrpė svetimtaučių 

Vyčių 25 kp. choras, kuriam va
dovaus geri), muzikas J. f'ižauskas.

r^ffi©©®©©®®®®®©©©®®®©®©^^©©©®®©©©©®®©©®©©®®©®1® įDęn Kichotas. '

s

I

Bazaras,

OEBBIAMIEB
€EBOB1S.

garime “TJMūšmei Dienai” 
kopertelhj su lakstnkais. Ku
rie norėtumėte,, tai malonėkite • 
pasiskubinti su. už&jjcpitais, •;

“DAĖOTmS”.
3G6 W, Broadivay,

. . Suutli Boston,

ff

• t
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kui;s ramiai laukė puu-hino. Teeinu jam ric-dal 
būt. buvę, z jei katorgininkai nebūtų pamalę pro
gos. pasilinosuoti ir nebūtų sujudę. Taigi jie su
žvangino. retežius. Maišatis buvo tokia, kad sar- 
.gybiuiai tai bėgo prie IiaturginuikUt tai prie Dori 
Kichoto ir ištiko anot priežodžio: Inmieilhidainąs 
kepalo, nustosi ir riekės. >Saneo pribėgęs paliuo- ‘ 
savo sinarkiausįjį galvažudį Ginęs de Passamou- 
te. ■ Šisai pribėgęs prit' perverto komisaro, pa
griebė šautuvą ir užteko atkišti jį Į sargybinius, . 
kad juosius išvaikyti i visas puses. . •

Sančo greit apėmė baimė. .Jis nuspėjo, kad 
sargybiniai sukels didžiausią tiblavą ir raiti j po? 
bristų netruks pribūti. Apie šitą savo baimę jis 
pasakė Don Kichotui fetišai sušmikė tisus im- ' . ■ . < ■ 
iivrosuotus katorginuikiis ir šitaip prabilo: “Bu

di dėkingu už gautas malones yra prigimta kiek
vienam gerai išauklėtam žmogui. Nedėkingu
mas yra viena.nuodėmių, už kurią Dievas šuu- . 
kini baudžia. Tą jums, vyrai, sakau *d»rito, kad 
jūs tik ką gavote malonę iš mimo rmikų, I’Mai . 
aš jūsų tik. vieno daly ko teprašau. Jūs su šilu 
grandine, kuri dar nesenai buvo ant jūsų kaklų 
nilvjldle pas paną Dulepteją-Tabesu tę ir jai už
sirekomendavę apipasakosite apie šilą neužmirš
tiną avantiūrą, per kurią jūs laisvėn patekėto.. 
ri\> to gąįesite eiti savais kelinis.” . .

Ginęs de Passamonte visų katorgininkų var
du šitaip atsake: -“'ra-, ką jūsų malonybė, musų

■ vaduotojau ir geradūjmi, liepi minus midui, 
yra 'visiškai • neišpildomas reikairivinh*. Mes

■ visi kartu negalime pasirodyti ant vieško-
esii dangaus įrankis teisybei vykinti, iš nekris ves" turime pit*klisti u Ja]»stuis nuo
v,«IuA -M;«h pusiMrtriš U'ta‘4® akiŲ, yuip žiurkės nita kanų. \ u.
rižšisliUi.iiž >m,ski‘feustwiita prie?Kaliupimkiits. ta avinio tu<>
sicimiai.išminiis mini hepur hesignebti prumar • - ■ . *
tos< ė atsikridpfi j Pi’ašyti Jus ph-
Jiuosuoti. Man rodos jog jiegMima teršti'vergaū- 
t i. žūinghįv kurį Dirn'as la išviri .nidrūrė; * Į le to,' 
atsikririplhiųuis t sargybihiūs šake Dup I\ Mintas; 
' -'tji' žmones nieko; p iki h j ūms'- ii opiūlųrė;" .lajskL 
te jų jus iitsnkyti; ųž saįm įmitęs kuri JTmzaąkrth: 
pakaluos,. MaŪmjaj jūsų prašau išįiiidyii manų 
prašytinų Teciaii jei to nepadar^ihų tai-hfisiu 
priverstas pavtud-bli.šnvo jotį ir kurdą Jv “rijus--- 
ciną kiilhtiš. “ lįtšakr Asargybiidų-kmidKa^į,. 
jįmnteę toisnibMūtiristj ir svūikąš tik pąsrtąisylv 
kMilukąrimt galyog ir Wmik javais-kciiiųs, '-Ne- 
i eški d; ši ms penki ūš ‘hudddo jiiM t u;
•gyvatė’ diūbūožeJ” suriko perpykęs "įW Kichn? 
tas ir iii cho hiriaukęs .puolė kmnb&ra, kurs ata
kos neMMąhias, - buvo-: pi>rMas' 
žtanem ;Kiti .stirgybiiiiiii jiersigaudu ir knnrišm 
•Bet atsipeikėjv šoko ^uglnkMs aži Be. Kiloto.
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“Jei už įsiiiiylė ji-mų būtų sltiiv 
etanui kiitoiųrop,.- tai aš jau būčiau senai t e u be
sąs.” “Aš kalbu ne apie ta-meile, Kuria ėu ist- 
vaizdini. AŠ perdau# arklius mylėjau.” ’ Aut-, 
ras katorgini;įkas .Don Kichoto paklaustas nieko 
neatsako. Tai" už ji atsake pirmasis, -būtent jis 
nvrieisiąs esąs už-muziką ir .dainas. “Kaip (ai!’” 
sušuko Doii Kichotus, “už muzika ir .dainas ka-f 
torgou siunčia ?” čia įsikišo sargybinis ir paaiš
kino,. kad 'tarp katorgininkų muzikuoti
uuoti reiškia prisipažinti prie kaltės. Tasai, 
sakė sargybiliis, prisipažino kandu, vogime. Tre
čias kai o rgiįlinkas .paklaustas atsake, kad nuteis
tas penkiems metams- už neturėjimą dešimties 
auksiną. “.Aš tau "duosiu 20 aukšliui ir išpirksiu 
iš Belaisves.'' Kai .Dori Kichotas taip beklausi- 
uodamas priėjo prie paskutinio, tai pamatė, jog- 
jis besąs surakintas labiau, negu kiti, “šisai y- 
:ra didžiausias ptktadi'ys,” tarė sargybinis. “Jis 
nuteistas dešimčiai metų." Tai (Tinęs de Passa- 
inoide, plačiai pagarsėjęs galvažudyst’einis. J is 
ne bile koks. Jis paraše knygą apie savo piktm 
.darvhvs.'' • .

Tim’tarpu sargybiniams eme .nusibosti šitie 
.kamantinėjimai, ir jie ptmm’o tęsti kelionę. Bei 
Don Kichotas pasipriešino ir jis šitai]i Į katorgi
ninkus prabilo:-

“Jūs, draugai, papasakojote ių)ie save ir 
■!ąš kaipmrl deiho niatąu jūsų gyveirimą. Matąin 

jog esate' neteisybes auka, įsitikinau, jog jūs 
eiualę kątorgoii pijęs sav.o valią ir prieš savo bo
rą, Šijokūii neteisybei reikia pastoti kėlią. Ak

t ■ $

(Tęsinys) • " "
SKYRIUS XAT

■Apie (ai, kaip Don Kichotas vadavo 
Lailoryininku^

Don Kichotas su skvdininku bevedant svar
bias ir indomias kalhas^ pasirodė iš tolo prieša
kyj i beateinant būrys žmonių. Don Kichotas pa
kėlė galvą ir pamate apie tuziną pėsčių vyrų į ei- 

j lę .vienas'paskui kitą sustatytu ir su varsty tų už 
kaklų ant grandinės. Jų rankos buvo-surakin
tos. ’ Tuos žmones, lydejii du raiteliu,.. apsigink- 
hiv usiu muškietais^ ir du -pėstininku su durtu
vais jr kardais. Kaip, tik Sančo Panza išvydo 
tą eiseną, tai jis sušuko: “Anava. būrys katois 
giirinkų, kuriui>s'karaliais įsakymu vaiįo prie I , p
sunkių darbui.’' “ Kaip tai I” sušuko.Don Kicho
tas. “J ie varomi prie sunkių darbų t Ar-gi gali- 
nias daiktas, kad karalius statytų ką nors prie 
sunkių darbų?” “Ne visai teisingai pasaldau,” 
aiškinosi Sariču Panza. “ Anie žmones rasti kal
tais piktadarybėse i r karališkas teismas juos- nu
teisė katorgom” “Tai-gi aišku, kad inde žmo 

Iges eina ne savo, liuesą valią, o veceianu tą du 
Iryli;” “Taip,” atsake"Sančo." “Tai neteisybe 
šaukianti atkeršijimo/’ - suriko mūsų karžygis. 
“■Čionai aš turiu išpildyti savo pareigą-, tuviii 
skriaudai pasipriešinti ir išvaduoti pmpaustuo 
sius.” “Apsvarstyk, ponuli,f sušuko Smrčc. 
“Juk anie galvažudžiai ai\ftrįUarag-huĄi.ŽHipelų 
no nubaudimo.” ‘ y -

1 . . 1 * ■ 11 t *<'

Tuo tarpu eiseną buvp. jau Šia pat ir nebu
vo ląįko debatuoti; I)on Kichotas iriandagiausht 
būdu,kreipėsi į sargybi'Hhisč prašydainas paaiš
kinti kur ir kodėl veda tokiu būdu šitųos-žmone-š. 

Į Virinis sargybinių ture jie vva karaliaus tėlsnuf 
|rasti kaltais ‘didžiose piktadarybėse ir jintristr 
įkatorgen. “ Vienok,” tarė Don Kichotas, “aš 
reikalauju; kad paaiškintunietę skyrium ai>įc 

■Ikiėikneua tų žnitmiū,” "Mūras i'aitaųsargĄ’binb 
mtsake, kiūl nors jie turi rtJuTdus visų šitų ka- 
torgi n inkų, bet nesą, laiko ir ne y mtiu juos skni 
kyli, J ci-gj Sveikas *i$ jų pačių-iro r i dasižJuotk 

tai tegali padaryti,” ; • < . L
.!*.••■ Don Kichotai gavęsgįū>W|^^^^ 
jprisiaariina prie pirmojo katorgininko Iv klausė 
Įdėliui jiis atisdūi’ė tokion eisenom Šitasai atsa* 
M. M ■»? Uwlt|xmą. “?ik už tain sužuko

i

&

• '
J.

<

Skilvio Kliūties, Nesveikų Kepenų, Nevei
kiančių Vidurių ir Vidurių Užkietėjimo.

Šitas vaistas veikia taip greitai, kad gerą jo veikmę gali pajausti į keliąs dienas, 
Jis yra stobuklineas vyrams ir igoterirhs, turintiems Skilvio kliūti.,.Nesveikas Kepenis, Vidurių 
Kliūti, arba, tiems, kurie.turrKietus Vidurius, gitas vaistas sustipriną, ir ąutįąiso skilvis padidina 
apetitu ir pagelbsti virškinimui. Jis apsaugoja.ir prašalina- gąžtts ir išpūtimų B skilvio ir vidurių, 

• prašalina svaigų, nerviškų galvos skaudėjimą ir tulžingumų, nuvalo apklotų liežuvi ir pasaldina Į' 
kvapų. Jis Sustiprini ir sutaiso vidurius taip, kad jie tiksliau išeina.laukan ir tuomi apsaugoj-* _ į 
nuo vidurių užkietėjimo. " . . . ■ *

. Šitame vaiste yra tam . tikra Geležies forma,, kuri padaro pgausų raudoną 
kraują—tokia Geležis, kuri suteikia Spalvų 
Isblyškusiems veidams ir.Žčresj akims. ,Jis. 
taipgi turi .Fosforą, didžiausi žinoma vaistų 
stipriems galingiems Nervams padaryti. Fosforas 
yru. Gamtos tikrasis Maistas. Nervams Ir 
Energijos. Dav6jas. , Bc to jis turi SESIS kitus

•Vertingus- vaisius. .Šitas Gyvybe. Duodančias, 
Stiprumų padarančias .sudėtines vartoja visam 
pasauly geriausi gydytojui, kad padarius stiptiūs,

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

Tone, TukstanJiai vyrų ir moterų per ji apturėjo 
-- geresnę sveikatą, padidino' stiprumą, atnaujino r 

energijų, įgiio didesnę, ritvermę. . StogoViriną 
aukurui, sutaiso, sustiprina Ir 'paukštma ąaumenų. 
ir • Nervų Sistemas—visus Gyvybei. Organus ir 

■ta* Kūno Funkci jas—padeda jiems atlikti darbų taipi 
kfip-Gamta , yra leidus; Tai yra vlenlntSHs 
■augus ir Išmintingas būdas greitoms ir 
patenkinamoms sekm8m» gauti. 
•Nuga-Totic padidina svarumu liesiems

* ■ImonSms ir ■Uteikia -daugiau energijos, daugiau , ,
ambicijos—prailgina S^ronlmąK silpniems* sunykusiems, •narsibaigusiems, nėryuotiems.-palia- 
guriemtf nesveikiems,.Sergantiems vyrams, ir moterims nėra nicko-gcresttio per NuggoTone'ų, juos 
taip greitai ant kojų pastato*' Pamegink Nuga-Tone'a kCliRs dienas, o jausies kaip naujai 
gimęs.- .„ - ;.r ■, -
Vfafi fllr alrafttc . privalo šiandien. priplldytŪKuponų Remiam .lūkuriavimas
*>up Un'aRUląUp gali padarytidaugblogar Nuga-Toneyratik S 1.00 pakeliui,

’* ■ Kiekvienas pakelis turi- 00 tabletij—Vięnb- pilno ■ mcnėsio GycfetoftS. .Gali gauti šešis pakelius nš 
<5.00. Pamiginfc.Nuga*Tonc’ų per įO. riterių ftiusų atsakymu Ir jei'nebusi patenkintas 
■ekmlmls,sugrąžinkTikusių pakellorial|,p mcstuojausatmokęslm visus tamstos pinigus. 
Prisiųsk iiandten—TUOJAŪS. Negali prakišti nei* tento. Nuga-Tonc taipgi patdavlnlja 
aptlekininkal ir absoliučiai garantuoja, kad jis sutelks pilpą pasitenkinimą, arba pinigai 
bussugrąžinti. ziurtkgarantijoskiekvlennme pakelyje. •

—c -PRISiųSK ŠITĄ KUPONĄ SIANDIEN< » • * • •• 
MTIONAL IABORATORY, DEmfcEjĮ * -Irią s. Waba8h Ave.t Chleiigo, Ilk

GKKBIANtiEJi:—Čia‘‘ jdcdū’ |;7..-..w....A„.ul..*,ž.l.™......pakclius Nug^Toftefo* Aš ' imsiu 
> . Nuga.Tone'ų žO diemij o. jei nebūsiu pateiikintas*-“tai įiktųilų dali pasiųsiu atgal, o jut man 
“z-,' augtašinrite pinigtįSį . ' ■* • ■. - -- ■ .

Vardu lr.Pavar.d».'.......^^
I- Gaivi Iri numeris Al 

■l, , *■•• ■ R* *■#•*•*&**
4 •

: PIRIITE PINIGŲ PERLAIDAS PAS “MRBININU" 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i
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viniąs'yrn tas "pat ką .hąmty tiriš .ožių piyim girti-.'...■ 
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. “ Ąš prtšivkim -kad Iii, yąkaį, ‘ d im i- vAl M ; 
įsi ųvtęžįūoseri’sti lūki v Don. Kūjiotąs. f.'Tecfan 
Pąsąąmmitv uehtivii iš snauduliu. JK jnn butu į " • 
stiiikiią'ą jį Dųii Khimto-kalbos--h’.ikivięlglimn . 
kąd pąš-jį no viši’uąinię.Tai siišuįm savo ilvam y 
gaiūs. ątitkijotitąjįnmgnlvįr Arimijų K y zDuū R į . 
vhotūgruūi^tdk .akriivhmkąk BagąhąL Jis 
.dešitvųškydipįnrisMpūgyv. iKmičo-vą uslypo ųž k*_ .. 
n<Mįįove-;ir Roziuaritąs $rt dirin\KiyhMu..nhri • • 
Vu žvtnviu ,.(ūissnwvųjt'ę 'pvi.hegęš nūynir. ju ky-' 
t liuką Įvųiidąnžč;:dią^kui-ninltūskę žuMvtąrir ■
tUAlilviįj<ęs Ivfdm’Sj Jei rierauląi." .Nidiko-iknlitVy . 
gi l?ątŪFmfriuW MT Satiėm. \ ^riynie.Cm.ijn \ b " 
sus tlrąhn>iuA‘ję atomą būlikuts gy »'č H*'.. K MeA •_ 
guriftįm p&kląlinc gpėH.n'tUBj Išnyko rx i
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■ Nustojus karo ginklams 
žvaiip^ti, visos tautos tvėrė
si-kultūrinio darbo, kad už
lopius skyles karo baisenybė
mis padarytas* Ypatingai at
sižymi pTogręsyviit kultūros 

.. darbu mažosiom tautos, kaip 
suomiai, estai, latviai. Lie
tuvoje tokio intensyvaus kul
tūros darbo nesimato. Tie
sa,. trys, keturi luotai, atgal 
Lietuvos inteligentija buvo 
užsidegusi tėvynės.meilesug
nimi ir .pilnu pasišventimu 
tą tėvynę vesti kult liros'ke
li#. Bet praslinkus keliems 
metams entužijaziiiasišnyklų

. inteligentija sustingo, tėvy- 
ne vėl rengiasi nakvvhėn.

Štai symptomai. Mes nu
siskundžiamo, kad Lietuvo
je sustojo oje keletą dienraš'

ii, kati Lietuvoje metas po 
meto dienraščių, skaitlius pa
sidaugintų, bet tuo tarpu čla- 
-lykai • vi rst a antraip. Ar di
dele mes pažangų padarome 
laikraščių išleidime, palygi
nus prieškarinį ir dabartinį 
laikraščių skaitlių, išskyrus 
keletu žurnalui č Juk gi pra
vertėtų pasirodyt i,. kad mes 

- lietuviai, ęsame jau pribrep- 
. dę prie savistovi o valstybi

nio darbo.' Mes norime kad

* 
menkesnis pietinėse 'salose: Abro, Langeland, Laa- i 
land, Falster. ( . -AlilO/MS

3. Žemes paviršius. r ;
Jutlandijos pusiausalis ir Danijos salynas (ar- 

kipelagas) geologiniai priklauso dviem skirtingom 
'srytiin, Vokietijai ir Skandinavijai. Bornholmo sa
la, gulinti, Baltijos jūrose tik 35 kilometrai nuo Šve
dijos kranto, savo paleozoine sudėtimi labai panaši 
Švedų žemei ir turi senų uolų granitinį dugną, Žįs
tu apdengtą. Gi visos kitos salos ir Jutlandija, kaip 
ir kaimynės vokiečių provincijos, t susideda iš krei
dos ir mioceno periodų formacijų.

Vakariniai Jutlandijos krautai labai nuolaidūs, 
vos truputį vingiuoti ir smilčių pusnimis (durnomis) 
užpustyti, savo išvaizda labai panašūs į Lietuvos pa- 
jūrį prie Palangos ir Klaipėdos. Šitos pusnys ret
karčiais pasiekia 33 metrų aukštumo. Tudm tarpu 
vytiniai Jutlandijos ir visi salų krantai tankiausia 
statūs, gana aukšti ir labai vingiuoti, išraityti.

' Sulig dirvos sudėties, Daniją galima dalinti į 
3 srytis: vakarinę, vidurinę ir rytinę. Vakarine sry- 
tis, žema ir lygi, susideda iš smiltynų, durpynų, ir 

; balų, labai .nederimg;,a. - Vidurine sfytis tui’i daugr 
• raistų, kriunokšlių ir smiltingą dtavų. Bytinė sry- 

Jyįland) pusiausalis'ir visos didesnes ar mažesnės tis mažesnė,, bet aukštesnė ir derlingesne už pirmą
sias,. Jos kalneliai retkarčiais pasiekia nuo 100 iki 

Be to, danams iirikraūso; didžiule, bet pustus- 150 metrųV Jų dirvos susideda iš smilčių, molio ir 
/A" mamų, lęiįušiųjš granito, gneisoYr kreidos liekamp 

Šioje Tytinėję_.Danijbs daly yra nemaža gražių buko
1 'z tavi <•••_■ t 1 1* ’ ’t « HW •- • > • •f •

tania, kad tokie sūneliai nie
ko neįstengia į laikraščius 
parašyti, arbatai nors rim
tesnio pagal Vėjus galėtų jie 
.Lietuvos liaudžiai pasidar
buoti.

Bet eikime arčiau prie, lai
kraščių! Lietuva jo turime 
apie Ž milijonu katalikiškos 
visuomenės su 1000 kunigų 
ir keliolika tūkstančių pa- 
saulinės katalikiškos inteli
gentijos. Toks žymus žmo
nių skaitlius vos vieną dien
raštį ^Laisvę” turėjo savo 

į aspiraci joms ir idėjai platin
ti,“betrodo,—kati-ir t-ū 
vieno jau pimdaug lmve, mat, 
visi apsišvietę, ir paskutinį 
apšnetoš šaltinį uždengė..

Ar mes lietuviai neinamo 
kinų valstybės pėdsakmnis; 
ar mes nesekamo rusu tautos 

. -. - _ -tJ-T^ū7_rū. _ 7 ' } V“ — r’-' ------------------------ --- * O“ '•**’’----------- *"< 1
omrrsĮ: zi ngsii is p t rmyn^vm* 4rijš’kUjMtarie^nuo4<n,taeta^ Jgj

* Į suhatiiiiusJ‘D-ko” numerius;pradėsime dėti 
geografinių straipsnių, kurie sulig metodo, bąs 
mokslingi, gi turiniu ir talpumu—populiarus Ūį su
prantami, . ’

Pradedame „nuo Danijos, kurioje teko mums 
truputį pagyventi 11)19 m; vasarą. Paskiau seks- 
Norvegija, Švedija, Suomija, Estiją, . Latvija, 
Lietuva, 'Apvažiavę aplink' Baltiją, pasileisime į 

. Rytus:' į Ukraina, Rusiją ir kitur,' Kietaicnai ša
liai pašvęsiniė po du subatiuiu numeriu.

DANIJA .
-I. J’YZINĖ GEOGRAFIJA,

v /

1. Bendrumos.
- - - - *•.

Baltijos vartų sergėtoja, mažute Danijos kara
lija (daniškai: Kongnriget- Danniark) tini 44,362 
ketvirtainių kilometrų, t. y. arti dviejų kartų ma
žesnė nei visa Lietuva (apie ŠO^ODirketv, kiįoniėfrųg 
Čia paiiiinetosriėi ribosna įeina Jutlandijos■ (dan. 
j-11 ' " " - ■ f< “ ■' ;

salos, kurtu su Bornliolin ir tolimomis Faroer salo
mis. ;
te autęnpminė Ishuit Ii ja (104,785 ketv, kilom, ir 95 
tūkst. gyv,) ir milžiniška (.Irenlandi ja (d. Groėnlaiid) ,
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atgal H’’ Kaip negal v<?k, 
kaip ■ nesvarstyk, vis vien 
Lietuvai dar reikalinga gele
žine ranka, ,reika.ln|gas su- 
maiuiš ir energingas diktato
rius, kurs,trumpame laike iš 
lietuviškos tešlos iškeptų lic- 
tliviską beigelį!

Vai voras.

t

Lietuvoje esančios• .mažiunoSYAnglijos apskričiui, kurio sūsirin- 
. klausytų mūsų parėdymų,

kad civilizuotas pasaulis už
tartų mus, prieš lenkus, kad 
mums suteiktų galę dalyvau
ti pasaulinėje dijiloniatijoje, 
kad mums būtinai, grąžintų 
Vilnių,- atiduotų Klaipėdą ir 
taip toliau. Tuo tarpu 2 mi- 

. Ii jonu katalildškos. visiu įmo
nes neįstengia palaikyti vie
no katalikiško dienraščio, 
.atranda, mat, reikalingu už-, 
daryti ueapribuotanu laikui.

■ O inora,, o teinporą!
Gi Lietuvos ’ob'ciozas 

‘•‘Lietuva” vaikiškai pąais- 
kino, girdi-tikresnės laikra-į' 
šeių susmukimo priežastys e- 
.saiičios šios•: netobulas. susi
siekimas ir-peatikštas laikra
ščių turinio tonas.

Bet ’ keno ’ yra užduotis 
prižiūrėti, kad pašto valdi
ninkai sąžiningai pildytų sa
vo pareigas; arba tose vieto-

• se, kame ųera pašto įstaigos, 
surasti' laikraščių prisiimti- 
nio kitokį- būdą. Nejaugi 
Lietuvoje visuomenė nebesu- 
sikalba su valdžia, o valdžia 
su visuomene, ar taip visai 
viens nuo kito nutolo ?

* Kita priežastis dar šlykš
tesne. Bū k-sūnus Lietuvoje

• gimęs. Lietuvoje augęs ir 
mokslus- pabaigęs nebegalįs 
su savo levu susikalbėti. Ką 
sūnus kalbąs, tėvas nesu-

kinais Įvyks 4 d. spalio Mairoiiics 
parko svetainėje, AVorcoštef, Mass.. 
delegatams žinotina, kad atvažia
vus nuo Bostono" ir ■ nenorint va
žiuot iki pat ’miesto, tai galima 
išlipti palei Lake Shorc’ arba 
AVliite- Lity ir eiti po kairiajai 3 
miliutas iki Maironies parko. Ku
rie nori vaižuoti į miestų tai reik 
imti šie karai:Dake Šliure arba 
Lake Vieiv ir Mariboro ir sustoti 
VVliite Cit y. Iš miesto-atvažiavus 
eiti po liesiai arba po. dešinei o 
nuo Bostono po kairei. Prie to kils 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos prie 
Maironio parko vartų. -Paėjus 
Laki* Shore kiliu parkų p'o deši
nei nuo kurio pamatysite ežerą, 

■tsalę ir namų .
i Rengimo Komitetas.

p vuiit ąą, ko K* v aš r ei kubui - 
jas, Hūiivm.nvsiipraiitąš. O 

. žydelis migitdęs 7už kiunpo, 
’, j kad tūvaK sti ysfinm.ii nvriisi- 

■ . knlba;; iiiaišą uirišęs-tik lau
kia, kada.’ atę.iy. tiri yalanda, 
kada alm’ .smuku- imi įsai it 
> Komedija — liet ■jų*rititiiirn- 

. ymk ' - >’ . *- ' ■
Mesikduvlai Vos- iižginio-:

■ *' * *. ' •
. nrn, \ps .pi;ąd.ū;N.Htto rodyti 
•>nr< diškt-m :gy vustmįi žvmę^ i V 
tuoj -pamioined;. pradėjome

‘ dšrigimtii • ' į* ‘ ’ ..

- Aparijjvkaip vtildžms taip 
ir plačiosios ’ visumnėiies 

? vfam pigiojo iū baigia šiopiti- 
: * ii. Dauguma jutiLiguitiškvi 

Lietuvos.' spėkų" randa šap 
. reikalingu energijų . aikvoti

kortoms, ,liita*i‘uims it* ld-{ 
tiems galams. Tad suprnm

* .*'7 ........
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SVARBUS PRANEŠIMAS.
Šiiioiui turiu garbes pranešti L. 

Vyčių New Yėrko ir New Jersey 
kuopoms, ir-veikėjams1, kad aps
kričio susivažiavimas Įvyks 28 d. 
spalio 1 vai. po pietų 27 Davis 8t., 
Llarrismų, N.. J.. Širdingai. mel
džiame visų suvažiuoti ant paskir-' 
to laiko. Taip-gi kurios kuopos 
.negalėtų formaliai išrinktų atsto
vų prisiųsti, tai meldžiame atva
žiuoti valdybų ari)a Šiaip narių. 
Kuri tik įlaužta meilų ’ krūtinėje 
liepsubju musų išeivijos » jaunimo 
gi‘lbejiiue..nuo ištautejiino.

Veikė jai ir jaunimas turėtų at
kreipti domų į šį susivažiavimo., 
nes bus labai svarbus, Bus išduo
tas raportas iš seimo atstovo ir ki
ti varbūs dalykai, kurio dar iki 
šiol mūsų, orgaiiizaijos nebuvo pa
liestu šis apskričio susivažiavi
mas turės išdirbti tinkamų progra
ma kuopų veikimui. . Tai meldžia
me kodaugiaušini atvažiuoti,

L. Vyčių N. Y. iv N. J.", Apskri
čio ymeųnnnkūnkas,^ • ••

I. V, Ktdikaitiš.
T
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apgyventa tik keliolikos tūkstančių eskimosų ir sau
jeles daną bei' kitų europiečių. J 
«*' .Kaip ir Lietuva,' Danija, senais laikais buvo la
bai galinga ir tūlą laiką'valdė, didelius plotus: Ang-\ 
Ii ją, Švediją, .Norvegiją, Estiją ir kaikurias vokie
čių provincijas. Dabar-gi jai beliko vien danų apgy
ventos žemes ir ji jaučiasi laiminga galėdama ramiai 
gyventi* laiš vili .gyveniniu.

Dan ijos ilgumas n uo šiaurės "Į pietus siekia 435 
kihmlrirą, o platumas (neskaitant toliniesnos Born- 
hobno salos)—-apie 300 kiltu.- Bavo krantų iškarpy
mu, - saLymiis- u\ abetatvkoii[‘iguraci ja7 ■ Danija Labai 
panaši į Graikiją, pietiniame Europos krašte.

2. Klimatas.
Danijos klimatas ]>riklauso jūrų typui ir labai 

panmms .1 sietuvos pajūrio- (Klaipėdos) klimatui, tik 
žiemą truputį (apie 2 laipsnių) šiltesnis. Jūrų įtako
je būdamas, jos oras ganu švelnus, tankiai ūkano
tas ir lytingas. Tempevatūros lyginiui labiau. Įtasi- 
žymi salos, negu Jutlandijos viduiys. , - - . . . „ .

Metine temperatūra įvairiose Danijos, dą-lyse Baelt) ■ tarp • Zelandijos- (d. Sjaelland) ’ir Fiunų 
sviruoja tarp 6o,5 .ir.8o,.5. Celsijaus centigrado, gi (Fycn) sal(5s ir Mažasis Beitas (d. Lille Baelt), tarp 
Koponhag7>je -į- 7,04. AbeĮnai, Jutlandijos šiaurė
je ir viduryje esti ša Iriau, negu pietinėse -salose. 
Žiemą Danijos temperatūra svirno j a tarp -j-3o ir ~ 
4o, o' vidutinė' apie — 0o,5. /Vienok kariais ji-nu
sileidžia net iki — 15o. Tuomet jūrų sąsiauros ulž- 
šaki. Taip, 16'58 m. Švedijos karalius Karolis X 
Gustavas su savo 'kariuomene ir artilerija perėjo le-- 
du iš Fiunų (Fyen) į Laalarido salą ir privertė da
nų karalių pasirašyti taiką. Vidutine pavasario tem
peratūra esti 6o,5, vasaros i7o,25, rudens 9o,5.

. Danijoj vyrauja, vakarą ir šiaurės-vakarų smar
kūs vejai, kurio užnešė smiltimis vakmtaius Jutlan
dijos kraštus ir visą Daniją, ypač jos uiedžius>, pri
vertė “žiūrėti*? į rytus. Net Danijos istorija, kraš
to gyventojų paskirstymas aiškinama vėjų krypti
mi. . . *

Ketaus Danijai užtenka. Ūla lyja apie 15.0 dienų 
• į metus; šin skailliun įeina ir 34 sniego dienos.,- Iš
krinta čia nuo 580 iki GliO milimetrų vandens* t. v. 
truputį .daugiau negu Lietuvoj (580 mm.). Lietus 
esti gausesnis. vakarinėje Jutlandijoje,’ o truputį

’ OIOEBByjBA x,

jūrų krašto. Šitoje. derlingoje daly gyvena palygi
namai daugiau gyventojų negu Jutlandijos vidury, ar 
vakaruose. -' . : .

4. ’ Vandenys., ’
Kadaise Danija sausžeiniu jungėsi su Skandina

vija. .Ženiei vietomis nuslūgus ar jūrų bangoms jų 
pangraužus iš vieno sausžemio pasidarė, daug salų, 
tarp kurių vingiuoja mažesnės ar didesnės jūrų są- 
.siauros, jungiančios buvusį Baltijos, ežerų (o dabar 
jau jūras) su Šiaurės jūromis. - Žymiausios ir giliau
sios tų ^siaurų yra: Skagerrak—tarp Norvegijos ir 
tJanijos, ir Kattegat—tarp Danijos ir Švedijos, tarp
tautinės laivininkystės, žvilgsniu, Sundo sąšiaura 
(dan. Ore Sund) yra svarbiausia, n.es per jų eina di
duma laivų iš Baltijos į Šiaurės jūrų ir. atgal; Šiau
riausioji Sundo dalis, tarp Kronborzo (Danijoj) ir 
■Ildsingborgo '(Švedijoj) turi tik arti L kilometrų 
.platumo -m apie 20 metrų gilumo kurio vos užtenka 
didžiausiems. okeano laivams plaukioti. Iš kitų sų- 
siaurų pažymėtinos: Didysis Beitus (dan. Store

Fiunų ir Jutlandijos. . Abu Beitu vielomis labai ne
gilūs ir didesnieji, laivai yra priversti atsargiai ten 
plaukti. ■

Danijos viduje yra .daug ežerų ir upių, kurios 
visos yra labai mažos,- nors vandeningos. Didlžiau- 
sįoji Danijos upe yra Guden Aa (Aa d. reiškia upę), 
kuri į teka į Katfegatą ir turi 130 kilom, ilgumo.. Da
nijos Iiydrografijos navatnybė—tai dideli tvenld- 
niai-lagunos, kurie yra ne kas kitas, kaip buvusių 
jūrų smiltimis užneštos negilios įlankos. Danai 
šiuos tvenkinius vadina1 ‘fiordais,’1 nors tįe visai ne
panašūs į Norvegijos siaurus, bet ilgus ir gilius tar
pukalnių* fjordus. Danijos “fjordai” labai panašūs 
į dideles balas arba į visai negilius ežerus, kuriais 
gali, idaukioti tik mažii žvejų laiveliai. .

5. Augmenija ir gyvūnija.
Augmenija ir gyvūnija -labai panaši į kaimynų:' 

Švedijos -ir Vokietijos., . Danijos durpynų iškasenos, 
suteikė priešistorinei archeologijai labai turtingų do
vanų. ^Durpynų gelmėse rasta nikštukų-berželių įr 
kitokių augalų, kurie šiandien Laplandijoj teauga;
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se našiu skv'riturim Pavduo- 
danv laivakoitės ant .visųTi- 
mjip : - ■ ’į:

Knš-'pariųš-jFnigmę -dabai*, 
per mūsų įstaigą;, tai -gaus 
'Baltic, Statės Bąntavpūitaj 
kalendorių dova-iių.. •' r \

BALTUJ ;

" 294 Eigūtli Ąveniie,
How York. N<Y, '•' .;

(Apg-lį ' ' -

Kįek anksčiau iškasta drebulių, ąžuolų ir pusių. Da- 
bar-gi ten gražiai sau auga bukas (beecli-tree), Taif 
prirodo, kadkUmatas ten-būvn daug šaltesmsir Sjo 
kaskart šiltyn. ■ — ’

N—Nllaniživose, Danija, kaip ir Lietuva, vi- 
ša buvo miškais apaugusi. Medžius praretinus, nc- 
inielaširdingas vejas pradėjo likusių linkti į rytus, 
viršūnes jų it skustuvu skusti, šiandienės Danijos 
•miškų liekooB susideda daugiausia iš bukų, ųžuo- 
lų, beržų, aUcsniij, drebulių. Spigliuotųjų medžių 
mažai ten yru.

. Iš laukinių gyvulių^-šernų, briedžių ir .stirnų 
tik miestų Jurkuose teliko, Yi*a’ dar lapių, ūdrų, ži- ' • 
binkščių, šeškų,, žiurkių ir kitokių mažų gyvulėlių* 
PluAksnoeių karaliją pas dalius atstovauja laukines 
žąsys ir antys, krūmų vištelės, kurapkos ir bekasai. 
Lmifjordo didžiuliame tvenkinyje, Borribblmo ir 
Amaga salose laukines gulbės laisvai dar jaiteM, 
nes šautuvų trenksmai jų nervus ten mažai tegali
na. ' •

, Abelnąi, Danijos augmenija labai panaši į mū
sų Suvalkijos ir Klaipėdos krašto augmenis o danų 
laisvojitaukinė“pyvūmjanmbeturHokiųm»kzemplio--- 
rių? kaip Lietuvos .šernai, vilkai ir labai jau reti 
briedžiai,

y II. ETNOGRAFIJA.

'Danija tai bendrosios arclielogijos' klassine žs- 
nje. Niekas škinm moksle jos nepralenkė. Iš Danį- .

įvairiausių lielmnų/tarpLurių
■ zos bei geležies, bet ir akmens amžiaus. Šiomis iš

kasenomis pasiremdaini, mokslininkai sprendžia, 
kad pirmutiniai Danijos gyventojai buvę finų rases 
ir mažagalviai žmonės.' Jų paskutiniai išnykę Į6-me 
amžiuje. Į kaikitrias danų salas atsibastę net sla-- 
vai. Kaikui’ie įrodinėja, kad ir keltų ten būta.

Dabartiniai Danijos gyventojui—danai—yra 
germaniškosios rasės skandinavų šūka. Jie gyveno' 
panijoj dar prieš Kristaus laikus. Danų valstybinė 
istorija xr-gi jati tuvi virš tūlcstanČio Dietų.' 

- Danui yra vidutinio ūgior šviesiaplautaąi, .šyiey.. 
siai-melsvų akiu, švelnaus ir malonaus veido. Jų 
kalbą yra skandinaviškos kilmės iv,beveik nesiski
ria nuo norvegų kalbos. Ji nėra taip, tyra, kaip is- 
tandįškoji. Mat laikui bėgant danų kalbon įsiskver
bė daug vokiškų ir truputis latiniškų, švediškų ir 
franeūziškų žodžių. Litefutine kalba skaitomas Ze
landijos diąlektas, kurs įsivyravo ačiū ten esančiu 
sostinės—Kopenhagos—įtakai. ■

Danai yra flegmatiško temperamento, narsūs ir 
kantrūs. Tylūs kasdieniniame gyvenime, šventadie
niais jie vienok linksmiau ir gyviau sujuda. . Gyven
dami drėgname klimate ir valgydami daug mėsos ir 
žuvies, danai įgavo sunkų ir nejudrų būdą. Raidai- ’ 
se narsjs kariautojai, jie šiandien ramūs,' darbštūs, 
ištv.ernūngi, kuklūs, bet kartu ir išdydūs, nors sve
tingi. Linksmūsčir atviri su savo tautiečiais, jie šal
tokai žiūri į svetimšalius. Užsimąstę gyvenimo te- 
inytojaiT danai yra sumaningi,. lėti ir -stiprios vai
dentuvės. * Pastovūs, * bet fomantingi Jr pavydūs 
•(jeaious), jie neturi to rafinuoto latinų švelnumo. 
Prisirišę prie-savo' tėvynės ir savo karaliaus, jie yra 
laisvos dvasios ir priešingi valdytojų sauvalei. Bū
dami gėri patriotai, jie labai myli savo tautinę lite* 
ratūrą, kalbą ir meną,, mėgsta mokslą ir Įmygąs,

. Kaip ir olandai, danai -yra pavyzdis taupios, ii* 
darbščios tautos, kuri-apgalėjo nesuskaitomas gam-- 

;:tos kliūtis ir mažoje nederlingoje žemėje sukūrę gra
žių, švarų, turtingą, jaukų ir malonų gyvenimą. 'Jų 
pėdomis.eidama• ir lietuvių tauta daug-ko pramoktų 
ir labai praturtėtų.

(Dabiiiga kitoj subątoj).

‘Sttšįvienijitrtas Lietuvių 
* p. K. Amerikoje ’ 

yru ’GW^ -DŽIATOSMAS! 'gERGANčIAM VILTIS!
- MIRŠTANČIAM RAMYBŪ! ■

Tai musų, lietiTvių-kaidikų hesųgriuiumma tvir
tove. Lietuvy katalikė.! Jei dar ptie organi- 
aijos neprik&usaij pleko ūctaukdnmas tuoj pmL 
Tašyk nes ii: . . *

'1, Apsaugoja narių gyvastis ir moka’ poniu tinęs $150.00, 
$250.00, $500.00, $750.00. $1000.00. $2.000.00, $3.000.00.

.2,* Moka pašalpa nariams -ligoniams kas kovaitę po: 
$3Ū0, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00.

A v Jl. šelpia marguotas narius ir mriMMus. y.
■ / Nariai.gauna S, U & Iv A- pagautų.savaitini latk-

■ rastį Ydaraą”* ’ . 4 ■ v » *K
■ 5, Skleidžia apšvietė, tridžm gerus raštas ir dalina na*
riams veltui. ' \ ; , - ... ...

6L Blatina tikėjimą, dprą% rūpinasi ■.tautės reikamą, hv- 
mia Lietuvos respubliką, . '

L Lėngvoiiim sąlygomis apdimiūlžia vaikus nuo vienų ■ 
mėtų amžiaūsį .•

• puvimas j B. I,. R, K Aįpigi^.mPnMtt?yiwWh lengva,- 
go& ytfc’vIhoho Aitle&nr’so lioliniiJt koHntnj»w Ainerifcuje, Indei, iiorin- &U 
.ttejHatmtmačih', rivipldtvs prto fewj»ą -ysho.
do ituštiMęs ? ~ « ■

s. L. R. K. AMERIKOJE 
EB 222 So. Dth str., .Broo^a, ą>,rf
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BAISUS LENKŲ TERORAS 
VILNIUJE. .

■s

jos programa. Kas pasiliko 
dalyti? “Ryto” draugija pra
šo leidinio tokiai mokyklai 
(teisių ir lėšų taip pat žinoma 
neduoda). Mokslas seminarų 
joj jati dabar liepos men. 27 d, 
turčtij .prasidėti; atsakymo dar 
nėra. Kas daryti su buvusios 
seminarijos mokiniais — nėra 
žinios. Visus matyt, lenkų val
džia nori prašalinti.

Su didžiausiu vargu lietuvių 
“Ryto” draugijai per 1021 ir 
1922 metus pasisekė įsteigti a- 
pie 120 pradžios lietuvių mo- 
kykhj Vilniaus krašto'. sodžiuo
se ir miesteliuose. Daugybę da 
reikėtų įsteigti. Tarptautiniu 
traktatu ir pasižadėjimu Taū-

Ii drausti svetimtaučiams turė
ti savo kalba pradžios ir vidu
rinių inokyldų. Negalėdama 
tiesiog uždrausti, išgalvojo vi
sokių pinklių. .Reikalauja,, sa
kysime, tinkamų-mokyklai na
mų, reikalauja, kad skilias 
namas būtų pripalžintas tinka
mu tam tikrų komisijų iš lenkų 
gydytojų ir inžinierių. Tokios 
komisijos, žinoma, neranda 
dzūkų krašte nė vieno tinkamo
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. Lietuvių padėtis Vilniaus 
krašte pastaruoju' metu pasida
rė visai nepakenčiama. <L&ikų 
valdžia, matyt, yra nutarusi 
visai lietuvių gaivalų panaikin- 
kinti, ųr bent jį taip suvaržyti, 
kad visai menkai beturėtų gy
vybės, Paduodamieji faktai 
iliustruoja lietuvių padėtį Vil
niaus krašte.

__________________ :__________ ______ ___________ _ _ __________________________________

Beveik visi lietuviai, inteli
gentai dar 1921 met. buvo pa
skelbti svetimšaliais. Jiems 
buvo išduoti paliudijimai, ku
riuose rašoma, kacl jie ėsų sve
timšaliai “Kauno. Lietuvos.” 

timšalianis ’ negalima niekur 
be leidimo' išvažiuoti iŠ gyve- 
namosios vietos (kaip baudžia-. 
vos laikais) ir kadangi išleis-

- tais tam tyčia įstatymais jiems 
gali būti uždrausta verstis jų 
profesija (kas jau dabar ir da
roma — gydytojams draudžia
ma praktikuoti, vaistininkams 
laikyti krautuves ir t. toliau) 
ir gręsia pavojus kiekvienu

. momentu būti išvalytam, lietu
viai inteligentai priversti gy^ grmt n&pm .-
prasyti Lenkijos pilietybės; poLfatyMr ir mokykla, neva dėl 
pripažinimo Lenkijos sienų ki- tos priežasties, steigti nfgali- 
to išėjimo lietuviams nebeliko. uia> Pasiselęus susitarti dėl na- 

' . čia-daroma di<®ausiu --xail(|a kHūčių, netvir-
kliūcių^ Gauti lenkų pilietybę mokytojo, jeigu jis nėra 
tegali šiame krašte gimusieji heniaj pilietis, arba nemoka ge- 
arba labai ilgai, ne mažiau raį lenkiškai. Vienos apskrities ; 
kaip .10 m. čia gyvenusieji It (Balstogės) švietimo globėjas

• tai- ,akpe l?0^^08 ąt- ke jokių ceremonijų net parei-
žvilgiu ištikimi. Nedaugeliui ^1^^ pa<i visose lietuvių pra-, 
pasisekė ta pilietybė gauti, o cigios mokyklose vislias, be lie
jau visiems tiems, kurie gyve-j tuvRi kalbos, būtų dėstoma lei?- 
na mažiau kaip dešimtį metų,klikįbaJ Keikalavimas visais

. nors apsigyvenę čia dar prjp-Atžvilgiais yra neteisėtas ir 
rusų, ar vpkiečių, gauti pilie- [priešingas dargi lenkų įstaty- 
tybę nėra jokios vilties.. Tokių u1ĮainSj • jr žinoma, nebus jis pil- 
yra apie 30 žmonių; visi, jie Lįonias!j 
gali būti išvaryti, kas. jau da- _ - n
bar ir daroma: — dviem Sven- .. . . , . .
eionliĮ gtaarijos mokytojams F4?“8 Ite{™« l-

• maltai te Butkui paliepta iki Pa’
z rugsėjo 1 d. išvažiuoti.. H“** Lietuvl^ sa“ta’

1 Yra-Vilnteje lietuvh} “Ry- Rauguos Ilgo-
, .. ... nine Vilniuje, tur būt clel to,to ’ draugijos privatine. gminaM ■ • ■ . . . . , .rija, kurioje mokosi 509 vaitai- M ™5s
■•loktal teisų fc lėšx} lenini val In-kad tabgomn^ 

dzia tai gimnazijai neduoda. . &.
' Baigusius' i Lenku uuiversite- <M« “aud« v,slems, V1 
. ■ tus nepriima. Norint to kas- M*® gyventojams te skirtu- 

i v ■ v 4- i • mo tautos ir tikėjimo,. Tai li-met liepia prasyti leidinio. Šie- . - • • J _
. . , T\ • v , 1 , v gomnei uždrausta dabar ture-met i tolų prasvma atsake, kad-p1.- . , ,v

dnps leidimsj, jeigu labai daug 4‘ vaisto?’ ll?tar ls 
tais mokoma lentaj kaltes, fen-p0 5 Uet“’
taj istorijos ir geografijos irĮl’^11 im-
jeigu visi' mokvtojai turės wKianš a °.
taj pilietybe. Kadangi lenkai drfuotis, nes neto.

' gerai žino, kad teveik-dvide.MlJ.
. v. „ i r • niu atžvilgiu lenkams neištiki-simt tos gimnazijos mokytojų .

pilietybės neturi ir gauti nę-rlu,r / ,
gauna, lai toks reikalvinias y- rlTys labai svarbios lietuvių 
ra' lygus . gimnazijos uždary- [įstaigos  — Laikinasis Vilmaus 
muk ' Tokia pat .padėtis yra ti[Lietuviu Komitetas (Vihtas

- Švenčiumų lietuvių gimhazi;iQS. lietuvių atstovybė), Vilniaus 
’ - Paduoti skundai« eentralinei lietuvių klubas ti lietuvių vaK 
ų lenkų valdžiai Varšuvoj .atnu- foto — užima nedidelį bustu 

kymo <htr nėra, nors mokslas ' kambarių, Rtigpiūč i 6 14 
jau už kelių ilualų turi ptįsidė-H* ųi. gautas pranešimas, kad 
H • . - miešto valdyba ta blįsta rekm-

I-rirengtl molcytojainš pra
džios mokykloms, jau 7 metai 
gyvavo Vilniuje mokjrląjų ssi-

- . -mtintija trijų metinių kursų.
. d)ar pernai/lenkų yųlĮtž'ios bu

vo’partvirtintns. leidimas dė-.
• Jtifti mokyklai. - Rimuet liepos I ,/Lietuvių labdaringos įstai- 

mrn. gwias J įšalimas tų mr>- 
kvkla uždaiytL • “Jm3 norite 
(pasalųvla tarno įsakyme^ gu-. 
lite' prašyti leidinio smųrmtib

^jaitišponkių kursų” su plačių,
i# » ' 4 -t

t
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savo organizacijos vardą ir atsiek
ti, tuos idealus kurie moksleivijai 
taip brangūs. -. - .

Ignas J. Barkus, 
Gied. erg. c'entro pirm.

J dar apie takstantį vaikę našiai- 
S či išmesti į gatvę,.

: Vilniuje eina du lietuvių lai
kraščiu lietuvių kalba ir vie
nas lenkų kalba. Tų laikraš
čių ir jų redaktorių padėtis be 
galo sunki. Laikraščių nume
rius nuolat konfiskuoja, redak
torius sodina kalėjimam • Be
veik visi lietuviai inteligentai 
jau yra buvę redaktoriais. Da
bar žinoma, iš redaktorių reb 
kalaujapia dar lenkų piliety
bes.

Kratoms ir areštams nešima- 
. - k 4 X

to .galo. Pastaruoju metu daug 
žnjLOniu (apie 30) suareštavo 
Švenčionių apskrityje, arti lai
kinos Lietuvos sienos vien tik^ 
už tai, kad jie kada jų valsčiai 
įfikldūseY/ietuvai, buvo pann- 
ti Lietuvių kariuomenėn, o da
bar atitarnavę sugrįžo savo tė
viškėn. šiemet birželio mėnesį 
buvo kratos' Laikinajame Vil 
niaus Lietuvių Komitete du

juslėms dėl karo-šelpti ir du 
kart p. Eiu. Vileišienės .veja
moj prieglaudoj. Birželio 27-30 
d. š., m. buvo areštuoti 3 moks
leiviai baigusieji -gimnaziją: 
Umbrasas, Žemaitis ir Pakula, 
2 baigusiu mokytojų seminari
ją Kumpa ir Temulevičius 
ir vienas-7 klasės gimnazistas 
Tijūnėlis. ’ Suimti neva už šni- 
pav'imą Lietuvos naudai. Yra 
tikrų žinių,' kad jie visai ne
kalti. Juos norėjo suprovokuo
ti lenkų šnipas, kuris apsime
tęs Lietuves valdžios agentu, 
prikalbinėję lietuvius mokslei
vius padėti jam rinkti žiniij ne
va tai Lietuvos valdžiai. Su
provokuoti kurį no^s, tur būt, 
jam ne pavyko, gana to,* kad. 
.skundė ir suareštavo. Pavy
dus su dideliu vargu tėvams 
apsilankyti kalėjime pas savo 
sūnus ir paleidus vieną už tri
jų milijonų užstatą, paaiškėjo 
dabar, kaip lenkų žandarai el
giasi su suimtaisiais jaunuo
liais. Tokio barbarizmo, tur 
būt nėra buvę niekur pasauly
je. . ‘Štai ką- rašo vienas suim- 
ųjų: “Po ilgos kratos nuvedė 
mane į “Urzad Polieiji Panst- 
uroivej” — Domininkonų gat
vė Niv 3, kur mane kaltinda
mi šiiipavime Lietuvos naudai, 
/ardė kelias valandas; Kadan
gi aš nesijaučiau ir nesijaučiu 
saitu, tai žinoma, ti negalėjau 
prisipažintų prie jų statomų 
užmetimų. Tuomet ėmė mane 
mušti. Pirmiausia davė per 
veidą, kad net kraujai pradė
jo* bėgti iš nosies, paskum mu
šė gumine lazda su švino buo- 
.žele .'ant galo, pririšę-tankas 
prie kojų, užvertę ' aukštyn,, 
per .padus ir kulnis kokias tris. , 
Amlandas. Kadąngi nuo tekio 
mušimo beveik netekau sąmo- 
nėsj tai sutikau su jų kaiku- 
rltiis, visai neteisingais, užine- 
t linais? r Dar šiauriau ir smar
kiau mušta kiti penki suimtie- 
ji. Jonas Kumpa savo levui 

; Kaziui Kumpai, utyykiydam Iš 
'Marcinkonių, Gardino krašte, 
apiajikyti savo sūnaus Lukiš- 
cbi kalėjime '1923 m. rugpiū- 

či.o 4 d. pasakė: “Lenkai J akai 
mušė mane-.” llranas Tamu
levičius savo tėvui Praniu Ta- 
mulėvieiui. iš ‘Marcinkonių ap- 

: lankiusiam irgi pasodintą sūnų 
Įnkiškių katėjime Vilniuj pa- 
reiškė: : “Lenkai mane ‘taip 
si i iar kia i mušė, kad vos- gyvas 
likau ” Klimas RĮokštisr22 m 
amž; iš Margionių kaimo, Gar
dino guli., Murrinkuiiių-v. ant 
skiedryno savu nniauv^o mal
kas kapodamas infro lenkų ka
reivio suimtas, at vežtas 1923 
m. kova! 6 d, į Marcinkonis mi-

v

Jau keletą mėnesių kaip užsibai
gė Giedrininkų seimas- laikytas, 
Worcester, Mass, Šiandieną to* sei
mo’ vaisiai pradeda apsireikšti 
moksleivių veikimuose.

Naujosios Anglijos didesnės 
moksleivių kuopos — VVorcesterio 
ir Bostono — gupratusios vienybės 
svarbumą, su. pakeltu Seimo ūpu 
organizuojasi stiprioji vienybčn ir 
žada ateityje nuveikti didelius 
darbus. Kitose moksleivių lempo
se ir-gi apsireiškia tas pats entu
ziazmas ir pasiryžimas veikti nau
dai Dievui ir. Tėvynei.

Ką. gi veikia vakarinės Giedri- 
ninkų kuopos? Tikiu kad'ir va
karuose moksleiviai energingai vei
kia ir rūpinasi organizacijos pa- 
kilimu ir gerove. Kaip-gi mes at- 
sieksime tą gerovę; -L vienybę, ku
ri taip svarbi musų organizacijai? 
Ar tai per karštas diskusijas, ku
rios kįla tarp nekuriu, narių, vien 
tik kad kritikuoti be joldų pama
tų? Jau vieną kartą teko smūgis 
mūsų, brangiai. organizacijai per-

•    ♦L_ y ’ ’.l V . . /fvf,.... - .♦ .. , j>-* - T<*iiv> T> .Tn«it'n44itfiingus ginčus.' Dar aišku, jog tie 
įvairus ginčai visiškai neužsibaigė. 
Tarp tą kuiMe turėtų rimčiau da
lykus apsvarstyti eina vaikiškos 
kalbos- apie šių metų. Seimo nele- 
gališkuma ir tt. Taip neturėtii 
būti. Daugiau turėtumėme veiki 
ti nė kalbėti; Jei norime ką gero 
atsiekti, turime šalin numesti savo 
ypatiškas .nuomones ir sekti pagal 
mūsų, organizacijos tikslus ir sei
mo nutarimus.

Šią metiį seimo išrinkta valdy
ba veikia pagal išgales.- Bet idant 
pasekmingai, vesti* organizacijos 
reikalus, reikia kiekvieno nario- 
iiarės geros širdies ir pagelbos. Ži
noma, valdybai visuomet teks tos 
kritikos, *kartois bereikalingos, 
,bet jei dauguma narių savo pasi
tikėjimu ir darbščiu veikimu stos 
valdybai pagelboli tada nežiūrint 
visokios kritikos mes atsieksime 
paskirtą tikslą ir nuveiksime' di
delius •darbus.

' Neužilgo kiekvienai kuopai bus 
pasiųstos krivūles kurias turės Su
grąžinti su narių nuosprendžiais 
kas-link organizacijos vardo per
mainymo. ’

Dabar laika kiekvienai kuopai 
nuodugniai apsvarstyti šį svarbų 
seimo pakeltą klausimą idant 
ateityje nebūtų daugiau barnių 
kurie, vien trukdo organizacijos 
veikimą.. Jei darbuosimės išvie- 
no, tada beabejonės sulauksime 

. organizacijai gausių vaisių..
, Tądgi eikime prie susipratimo I

Vpngkime bereikalingų diskusi
jų! ■; .

■ Darbuokimės visi idant pakelti

GIEDRININKŲ ORG CENTRO 
VALDYBOS ANTRAŠAI,

» • —_______ - __

Dvas. Vad.—Kun. Dr. J. Navickas, 
La Salette C'ollege, Hartiord, Ct.

Pirm. — Ignas J. Balkus,
5 Tliomas Pk., Sb. Boston, aMšs, 

Viec-Pirnr. —- Petras DaužvardiS, 
1323 M St., IVasbington, D. C.

Rast. Petras Jurgelionis,
St, Michaelis (Jollege,,

. ’ . IVinooski, Vt.
Ižd.— Pranas Baublys,

; 5 Tliomas Pk., So. Boston, Mass, 
Iždo*globėjai; — Ona Višinskiute, 

67 Cl St,, - So. Boston, Mass.
Domicėlė Kyburiute,

67 G St.', įjfotith Boston, Mass, 
Rcd.Kun. A. Linkus,

4943 16-tli St., Cicero, 111. 
Literatinū Koni.P. Daužvardis, 
Kun. A. Linkus,
Kun. P. Juras, ’ . ■

24 Bradford st., Laivrcnce, Mass 
A. R Kueizys, ;

Boston, Mass.
Kun. P. JuŠkaitis,

432 iVindsor st., Cainbridge, 
Mass.

Knygius — Kun. P.. Juškaitis'.

M'

zuojų lunkų valdžios reikabuns. 
Prieš tokių ylidžuiusiiy suuviilę 
paduotas skundas; -atsakymo 
dar tiėva. «Ieško visokiu pink
lių kad savo' darbų prirodytų 
teisėtu.- • ’ 1 ••

V

.pricgliuuloš. našJuįčtini^* 
.kurių yra dešimt m, • skunda 
lŪt)ghnisniori* bMitew*;. btivo 
mėginta net iš tokių būstui prie- 

iškraustyti./ Lig&ril 

žinomu, kmkų Imlbut: ir isterti tittv tat nvpturuekv, Kcdrįsor lieijos Buvo šulnį- .

tas, kaipo neinantis į kariuo
menę. Tarp 6-3. l E——7-11123 me
tu valstvbės milicininkai viso-

.-v. -w

kiais nežmoniškais būdais tar
dydami. .nukankino mirtinai. 
Palaidotas-1923 m. kovo 10 d.. 
Marcinkonių kapuose. Jonas 
Galeys 28 metų amž. iš Py vo
čių Gardino gubm Marcinkų-- 
n ią valse. lenkų šnipo suareš; 
luotas kovo 6 d. atvežtas Mar
cinkonių policijai, kuri suim
tai! tardė barbariškai ir;hetar- 
dydama nukankiuo ‘ 1923 m.; 
kovo T d, palaidotas Marcinko
nių bažnyčios kapuose. Mar
cinkonių kaimo žmonės matė 
nužudytųjų, kūnuose žaizdas, o 
ūėtdft m tli et jos ■ ‘‘-pusi e r imko ’' 
biivę žmonės ■ girdėjo.. ii ak tį Iš 
C R fl T—7 J IT Imi šiaušių ’ tardo
mųjų -šauksmą “ir .de.javl iii ų To
ni as ^rcŠĮinlovioras is Mare i li
kom it XIL19 lęnk ų' šnipo- .buvo 
nušanbiSj kada- . girdėdiųnas 
Smigaus šauksmų įėjo į mumis, 
kur šnipas atiminėjo pinigus 
nuo -Petrą - (hu < įži o. Palai dot as 
23į-Xtr j lazdyno, kapuoto,

Taip eigiaš-Į lenkai -su liblu* 
vinis Vilniau^ krašfe,. Prieš lo- 
lęius • n<‘žmbniškus v .jum utarlni^ 
kankiniaiprcitestunja.ir pnuiė- 
:ta laisviems lietnvmmš -ir yb 
bįuu elvilrzimiani pasiūdini.

(uLktuvuM) - .

GAUSI.UNIVERSITETUI 
DOVANA.

; “Lietuvos Žinios’? num. 172, 
iš 7 Rugpjūčio, rašo: •

“P, Mikolainis, 53 Hudson 
^ve. , Brooklyn, N. Y. paauko
jo Lietuvos Universitetui bib
liotekai 448 spaudinius, kurių 
taipe yra i-ėtų dabar .dalykų, 
kaip štai — Gužučio dramos 
1893 m., B. Vileišio 1876 m. 
“Dvi labai naudingos szne- 
kos, ’ ’ pinnutinė'tietiivių’kalba 
.drama J, Szlupo. vertime “Pat- 
kulis” (1887), .Akelaičio “Jo
nas Iszmisloczus” (1860), Va
lančiaus .“Palangos Juze” 
(1863), “Gyvenimas .Stepo 
Raminusio’ ’ (1865), Juzumo- 
v’ieza “Paskutinį YValąda” 
(1866),; 1892 m. Apszvieteų 
Varpo, Ūkininko, Szviesos, 
Auszros kompletų.

Žodžiu, mūsų Universiteto 
dmygynb I/ituąniea skyrius šia 
dovana yra gerokai ', praturtė
jęs. / . ’ -

■ Girdėjome, kad Univeršite-. 
to bililiotekoriuš p. V. Biržiška 
žada tos dovanos paminė,j imu v 
įtaisyti Petro Mikolainio var
liu- atskirų“ spintų ir p.akaliinti 
bibliotekoj p. Mikolainio port
retų.”

KOKLIUŠAS
- Tai limpama, daugiausia jau- 

nųją liga. Prasideda sausu-ko- 
sujiu, kuris toliau pereina Į 
tikrus kosulio priemolius, ku
rie dažnoj užsibaigia yemium. 
Inga tęsiasi 2 mejieriū ir gal il
giau. ■ ‘ N

Hergėl vaikai nuo užsikrėti
mo.- <kn*iausiaigy<lytis tyru o- 
ru ir geru kambarių vėdinimu, 
iūrėt, kad ligoniai turėtų erd- 

aulėtų miega- 
Ikdalin? reikia

vų išvėdtiūunų sau 
mųji kambarį;
sasdien lauke išdaužyti* ■

KRAUJU VĖMIMAS. , 
; Daugiausiai pamainui skil- 
.yio/žamlĮjs. Kai kada sunku 
atslūrli, ųr iš skilvio arispkuk 
eių veuiiamas kraujas.. Jš skil
vio kraujas- juodas, iš plaučių 
daugiausia raudomis su puto
mis. • ’ ' '' . '''
■' Kraujais; remiant ligi 'dąklad 
roM’i'ik tuoj gult lovon ir pied 
ko nevalgyt, negu dik. virinto, 
inu> lodo-vandens šaukštų; M 
ro lojo gabalėliai Žindo didu- 
mo i\vtt. Bet Im gydytojo no 
di<mos nvapseHdte.

Dr. J» C. Lamdžius.
■ .5^-. - t x

Kitados maža kas buvo rašo- [suėjimuose su žmonėmis rocJLo 
ma bet daug gii'džiama apie mūsų rą, širdingą malonumą. Mat 
koloniją — genadorį, -Daug ko 
buvo rašyti, bet maža rašytoją, 
-net ir mano, plunksna tuo .tarpu 
pasilsėjo.' .Džiaugiamės mes Šena- 
doriečiai visais gyveidmo žvilgs
niais. Šenaduris pradeda pamažu 
atbusti iš.‘gilaus miego, iš nesusi
pratimų ir jau veikia ant geresnios 
pusės. Visupivmiatisiai džiaugia
mės apturėję naują kleboną geiį>. 
kun. Joną -Dumčių ir “ jo vikarą 
kun. S. Norbutą, Neišpasakyta 
Dievo malonė. Nors sykį šenado- 
tis apturėjo ko ilgai laukę.. Šir
dis pradeda smagiau plakti, ir da* 
barties pramatomadaug gero nau- 
dai žmonių ir šV Jurgio parapi- 
jai. •' Kas mums užtikrina tą mū
są neišpasakytą’ linksmtmuį-? Į 
užklausimą atsakymu kitu užklau
simu. O kaip mes pažįstame žmo
nės? - Iš ją darbų. Tai-gi įr gerb. 
kun. J. Dumčių pažįstame iš jo 
darbų ir veikimą.- _ Minėrsrillvje, 
žnionm^Mėjogį ^sltirties 
kini. Dumčiumijieluiprato jo ma- 
ionumą ir 'įvertino jo pasišventimą 
dirbti ant naudos šv. Pranciškaus 
parapijos. Noroms .nenoroms. tu
rėjo skirtis, lies gerb. knn. Dum
čius gavo paskyrimą apimti Šena- 
<įorį ii*, toliąus platinti. Kristaus 
pradėtą darbą; Vvesti žmones ant 
kelio išganymo ir visus patraukti 
prie Kristaus. Jo darbai pasiliko 
Minersvilleje, bet jo darbų atbal
sis Moli nuskambėjo ir mes Šena- 
cloriečiai apie" juos girdėjome., 
Gerb. kun. Dumčiui atėjus į Šeną- 
dorį už. kleboną, žmonės tuoj su- , .
prato kati apturėjo aūksc kunigą7įpiteosr linksmumu. Kitas g< 
ir persitikrinę pradėjo jį remti Dumčiaus darbų atbalsis 
visuose’šventuose sumanymuose ir J° nuo .ilgų laikų žinomas Temis 
iki šiolei daug’ nuveikta su pagel- h^851! dvasiškų ir tautiškų reik, 
ba žmonių pasišventimu ir-duos*j^al -pavelijimu gerb. L
numu. " ■ . | Dumčiaus kalbėtojai atsilank'

. mūsų koloniją. Ir kas atsiti
Ispradzių gerb. kun. ^Dumčius visi kalbėtojai stebiasi iš m 

patėmijo arnotų suplyšimą ir jų kolo]lijoS; stebiasi kaip Šen? 
stoką ir bažnytinių daiktų nešva-1 'teie taip ilgai snaude 
ruiną. Išaiškinęs žmonėms tokių gęha Uęk daug dliotll aat 5 
daliui padėtį, paprašė Į^1V’ šventų reikalu. Jie aiškių etiški 
džiai ir su malonumu kad visi siek l,jaį pasake kad šenadoriš visas 
liek paaukotų'.ant įtaisymo veika- L..^«SIIhvtina.” Bravo, Še 
lingu bažnytinių daiktų, nes Dm- dorį^t Garbė mums Šenado 
tas myli linksmą ir (luosnn davė- L.^ mistebinsime.
ją. Žmonės kaip vienas ruošėsi 
prie darbo ir štai ’į. dvi savaių su- »Dabarties mūsų kolonijojlan 
aukavo apie 1600.00 dolerių. Tas ši,gerb. kun. P. Kašciukas, sv. 
žmonhj paaukavimas tai pasil ikūr zųĮiiero Draugijos atstovas, Į 
jimo išreiškimas' •-Ir .neapsivylė. l^mdoTiečiaų^^tuoj/ suprate 
Štai nauji arnotai supirkti, seni g'^’K kun. svečio iškalbingumi 
pertaisyti; Itielilfai apČyst.vta ir P^iirŽinią platinti gerą spat 
paauksuota; cimborija ir mišiniai fodelei jr^dabarties--kai^> pi 
dėl šviesią ir tamsią mišią šv. nu- mijau laikraščiuose uzsirasė kc 
pirkti ti girdėjau kil šv. Kazimie- ta metinių ir. daugel amžinų na 
ro Seserys siuva pinklus arnotus [Mes ir gerb. kliu, svečią savo di 
Senadorik Šv. Jurgio parapijai, numu nustebinsime.
Trumpai sakant, - pinigai Šventam ' šelaadoriečiai džiaugkimės 
tikslui sąžiningai sunaudoti. Bet ųt^smlnkimės^ lies nauja švl 
to negana; Gegužio mėnesy abu- užMet5 ant kolonijos, 1 
nivo Šv“. Jurgio parapijoj šv. misi-tamsybes ir nesusipratn 

, os. Prieš šv.'misijas gerb. U e- LvaSa^< Tikimės vigas kitas 
bonus bažnyčioje . pagarsino kad įj0Hgas trumpu laikų pervtišyt 
parsldavihes misijos daiktui, kaip * / Parapijo
va: maldaknygės, rąžančiai, uie- Į - ’ .
ilulikai, kryžiai ir tt.,. iv pelnas į ,r~
nuo šv; „misiją daiktą eis ant at- Į A |ffl| 
įuin.iiuimo bažnyįinią altorių. Mb.|ni,aMf<RUwUQ fi l VflĮi.lIi 
•sijos šv. buvo pasekmingos ne tik. • ——
iš dvasiško bet ti iš pinighiio at- •• V, Linksmutei ti Visus My 
žvilgio. Per 'dvi savaiti žmones Iciai. Apie tą pat dalyką gr

moterys vieną uedeluą. o vyrai line platų aprašymąti todėl Ta 
kitą — ims rytą iv vakarti Muūt- tų raštelių negalime sunaudot

Ai WoMester, Mm.- 
iv m? h «v<-u- .taMrtu,į8adb]^IJ1Kg.M
tl! . pmnuknunta- »wmWn,. »' 1Įininte >. M jo įcsame g*n 
naudojom gausiu Dievo malonui Į ..
laiku, “O Viešpatie daugel savu & K Ž, — Tamstos raštelio, 
širdyse . pamąstė kokti šventi iv galime sunaudoti. Verimtėliss 
nuilųnąs laikai — jau, suvirs dvy- Inas ir niekur negalima tekti 
lika met ą kaip mūsą'tšu’api jo j ut- Inaudoti. ( Rašyme išsilavinti g 
slhin o -šk misijos.” Pelno iiuiv Ima'pradedantmažųraŠmt 
'misi jos Maiklą tiko apie šIBtlopaluuo korespondencijų.
Taip esu girdoma iv timj po nuriją - _ Dalykas i
geriu-kun, Dumčius priedu at/ Lę b rašinėlis silpnokai Su 

- nau jinti al torius, stovy kis ir . to pagclba tą dalyką galėtum 
/ torius. iMmvūes dateas mte apVašrinr atiMt
Mus ir yra kuo .gęrčhes. Malonui .
dorosi atėjus į šy> bažnyčią ir iš-j ,
.vysti altorių-gražumą. Net ir.sve-[. . _ •
timUiučuii aisknnko į mūsą^ bažny-į ’/ KUJ&

: ylą ir stebinsi K Lęšių olos..altorių | .-OrTRA§k4Bi_

Ir stovyių gražumo. Jie hžkhuv j . Nito Šia* linko mano • patte 
siu: * ‘ \Vlvo jminted tiri altars ūmi antvašim bus: 129 S«. jardin 
ūtutUtuT* Mtių žmonės atsakou jlSlienaiidoah, Ra.

.‘Tather Dumvins. uiti' p:mtĮ 8it tikrą pagarba,
t<h?>; «I?(W , v ..
sireiskm. * -• 8v. Kaz. Dr-pis Kaun^ Gen
P Gerb. kun. Dumčius visuose lis Įgdtittiii Amerikoje

A■- _ _ _____________ ______ .2..’

ko kalbūties su gerb^ Idebonu 
kaip smagi! darosi kalbant 
juomi. Jis atjaučia žmogąus_ 
dėjimą ir suteikia geriausia ti 
kus patarimus: kalbeties su 
mi tai kalbeties su maloniu t 
Klausant jo pamokslu Žmogus 
gali atsigėrėti gražaus būdo S 
kimo. Dabarties kiekvienas 
vi geriausią prog^ tankiai lai 
ties prie šv. Sakramentų? Ž 
neš gyvenantieji pačiame Šen; 
rio mieste ir pečiuose kaip 
Riiiffloivn’e, AVilliam Benu ir rJ 
key džiaugiasi graliu bažhyt 
sutvarkymu; Kas ncdelia mi 
šv, ketveiioš, išpažintis subate 
ir nekėliomis; ir kas nedėlia 
pamokslai, O koks džiaugsi! ■

Apart pažymėtų gerb\ I 
kun. Dumčiaus šventų pasir. 
mų, priminima taipo-gi dvi r 
jai nutvertos draugystes: Sod. 
čių — mergaičių ir šv. Jurgio 

draugystės sparčiai veikia po 
doyyste geri), kun. Dumčiaus i 
dkaro gerb. Imn. Norbuto, k 
talpoš-gi pasižymėjęs savo dai 
tiumi ir malonumu visuose su 
niupsė ir uoliai veikia’ant šute 
mo žmonėm šventus pamokini! 
ir. patarnavimus. Kas ned 
gerk. kun. Norbutas šventai m< 
na vaikelius-ir ačiū gerbiami 
kunigam, klebonui ir jo vika 
už puikų prirengimą vaikų ir n 
gairių šiemet prie pirmos šv. 
muuijos. Tėvų ir vaikų sir

- ?
A
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| Md uinutll LICIl
I MA8HUA, N. H.

I- Bolževikų liekanos, 
j y_ _ __
B misliju, kad jie nepyks/jei 
■tyriu jų nuveiktus Masinamoje 
raja. Rašau kad nepyks, nes 
Ble bolševiku -pas mus nebėra, 
Kraugija iširo ir jei kas iŠ pri- 
limo buvusį bolševikų pavadi- 
tanuixfatu>'tai didžiai užsirūs- 
|k Taigi nebus kam ir bepykti, 

aprašysiu teisingai ko buvo 
$ jų darbui.
-er 4 metus jiė pas mus čiūdi- 
L kalbėjo žnumemsr kad ne tik 
|ms reikalingas rojus, bet ir 
ins. Leninų pavadino Adomu, 
Išilgi jis pirmutinis yra sumu
ojąs, kad galima ir reikia grą- 

rojų aut žemės. ' *.
todėl mūsų lumuLiustiii.ns iieija- 
ikė padaryti čia rojų, ' kurui 
j? Visi Ištroškę laukia.
ę^itys pežtnojo kuomet ir kaip 
jodyti rojaus gyvenimų; tad 
bare per pašinu tintus patys Lc- 
ip paklausti, • ’ . -
išvažiavo 3 žirninės į IMrogra-

-------------------------- -""——1—1“S --■■'■ 1 1 I jL.g

|ikietų, tėčiau laimėjo, ameriko-
'DARBININKAS - Subata, Spalių 20 dienų, 1923

kalbėtoją, nuvažiavo į Lmvellį ske
lianti. x Ten laike apvaikščiojimo 
Lietuvos pripažinimo, parke jam 
sudraskė moteris siūtą, nes išlin
dęs iš kas žin kur. ūme niekinti 
Lietuvą ir,ar už poi-os mėnesių, 
tremas nupjovė abi kojas ir šian
dien tebeguli-lovoje be kojų.-Taip 
užsibaigė darbai didžiausio Nash- 
uaos bliuznytojo darbai, Tik k^rts 
nuo karto jo draugai pas katalikus 
ateina parinkti jam ir jo moterei 
pragyvenimui. Katalikai pamiršę 
jo darbus, duoda kaip ubagui, 
nors kaip Sveikas buvo tai kata
likus este ėdė, vis jis ramindavo 
savuosius kad nebijotų Dievo, sa
ko,- jei Dięvas butų, tai maue se
niai būtų nukorojęs, betaikęs be 
kojų, sako, įiebepajuokia Dievo..

Moterys bolševikų ir-gi bolševi- 
kanis iradedavoy įos-smlatū-jimh’* 
rn progresyvę draugiją, nutarė 
nepasiduoti vyrams, eiti pirmyn 
taip toli kitos nuėjo net ('liieago 
rodosi 3 pasiekė su biirdmgieriais 
savo. Stasio Penkaiisko moteris 
buvusi mokytoja bolševikų mo
kyklos, išbėgo be-rnų ieškoti. ’Vy-

iias.
; Kiek teko hugirsti buvusi.pub- 
ika tame vaįarelyj liko užganė
dinta programų h* daugiau tokiu 
vakarėlių pageidauja,

Rengimo komitetas taria širdin
gų ariu, visiems, kurie dalyvavo 
tame vakarėly . ir lošikams kad 
taip gerai atliko savu rolės.

• Komitetas.

ri-i hut J2et- - ""v»» »"“■» •.»-

lės po $10. Kaip bematant pask ■ 
pyle aukos, buvo net it»: tokių ku-' B 
rie aukavo 4ki $200.00, tai yra jau- ■ 
nų mergaičių draugija, “Sudulk H 
tęs.” ' Biznieriai, safiunčikai au- I 
koją penkdešimtinėmis ir. šimtine- ■ 
mis. NedėlcUeniuis bažnyčioj ko- I 
leistos vis apie pusantro šimto. Ir I ■ 
Vis tam pačiam tikslui, Tiesa, ! w 
gerb. klebonas J. J. Kaitinkis ir 
kum J. Čepiikaitią deda visas pas* į 
langas kad visus parapijomis, sn-1 
judyti aukoti tąnt prakilniam tiks
lui, Sunku visus įtikinti, vieni’ ne
nori, kitiem neįpuola, taip ir da
rosi mišinys po pavapi jonus, Ir
šiandiena jau mes matom ant kiek 
mūsų šv, Kazimiero parapija išau
go, o vis tai dėka parapijoiių ir va
do, kuris veda, savo parapijomis 
prie auktejuno' savosios šv. Kazi
miero parapijos. Tik kartais p&- 
sidaro ir klaidų, kurių ne vienas 
mes neišvengiame.- Dėlto ir šitos 
mūsų bažnyčios darymas trepu y- 

'TarapgmKdtiim-kJmda-^tame,—kaeL 
jjirma buvo apmalevotas* visas 
priešakiu bažnyčios, o paskui vėl 
likos po kelių dienų nugriauta,_ 
kur dabar taisomi trapai. Tai du- 
heltavas kaštas. Delio risi para- 
pijonai darom klaidas.

K. Dryža.

is kitus taip ir pereitą metą te
ito prisižiūrėti, išėjo parudavimo 
mžiūreti keli desėtkai Nevrarko 

lietuvių kataliku seneliu su savu 
klebonu. Žiūriht į papąhmtojus. 
ajrodė, kad Neivarko lietuviams 
vos vos tik keletą metu yru lemta 
gyvuoti, nes seneliai amžiaus ne
gyvens, uŽ metų kitų, turės atsi
skirti. iš šio pasaulio ' Ir lietuviu 
gyvavimas Netvarkė užsibaigs, 
. šį. metą lietuvių rolę užėmė pa
rudavime tūlas būrelis italų, kurie 
savo netvarkoj ir kitu, kuom atro-’ 
dė lyg būtu visos parodos Ięokia 
jaidyklė išleista žiūrintiems pasi- 
šypsoidinj. Matyt ne už dyką vie-. 
mas man tvirtino, kad prieš jį sto- 
vinti du amerikonu rodė į tą ita
lų būreli ir sake, kad tai lietuviai 
einą. Ale manau, kad amžinai 
taip nemiegosime, ’ atbus ir vėl ka
da Neivarko lietuviai, atbus jų 
skaitlingasis jaunimas ir drąsiai 
.atstatys savo* gal Inga krūtines vi
siemstikęjimo ir-pajuokos kasTyl 
ra šventa ir dora priešams ir žengs 
garbingai pirmyn atitaisydami sa
vo padarytas klaidas, .atidirbdami 
šimteriopai už praleistų veltui Tai
ką Ir pajuokos nuo darbštesiūųju 
užsitraukimą. Atgaivinti nors tą

dvasią reikalinga begales darbo. 
Bandykime pradėti. ~ '

. A • V—is.

•J C*J C»j

r

/‘DaTbiiiiiikūs’* savo reraejaias-ii1 i>iietdiam$ų kurie 

užsirašys “Darbininką’ ’visiems metams prisiijsdami $4.50 

iš kalno, galės pasirinkti sau dovaną vertes 1 dol. iš sekan- 

ciiiknygij.: * ,
e . ’ , '

NEWARK, N. J. ,

. Didelis kataliku parodavimas. '

Lietuviai nedalyvavo.
■ — • i

Pereitą nedeldieuį, t. y, spalio 
14 d. Neivark’o ir apiolinkęs ka
talikai tūrėjo milžmišką paroda- 
yimą, kur dalyvavo 38 katalikų ' 
parapijos su apie 45 benais ir a- 
pie 21,00(1 jaunų ir sencsinųjų vy
rų, Angliškų laikraščių repmtc- 
-riaLsa-vo aprašymuose .dažnai gno- 
ką padaryti iš 100 1.000, bet .kata- 
likų parodavimo skaitlių nežinia 
driko sumažino, “Ledgcr” pa
dedamas' 18,000, “Star^Baglėj’ 
15,000. Ištiktųjų katalikų paro- 
davinie dalyvavo apie 21,000. Štai 
kodėl. Parodąi prisižiūrėjau 

pro AVasTiington parką. Praėji
mas tęsėsi dvi valandas. Parod- 
ninkai m našavo be jokių trukdy
mų ir sustojimų pro minėtą vietą. 
Marguojantieji ėjo po 6 ir 8 eilėse. 
Per keturias sykius dariau bandy
mus skaityti norėdamas sužinoti 
kiek dalyvauja. Visnš keturiuš 
kartus per minutą praėjo nuo 175 
iki'200 žmonių, tokiu būdu skait
lius sudarė 21,000. A bel imi ‘ ‘ St a r 
Eagle,” atrodė 15,000 gal dėlto,? 
kad f eit ėjo nc-ka-ukuoti kuklistai, 
bet katalikai. ' ■ ,
' Abriuai žiūrint kataliko akimis, 
parcidavimas davė begalo malonų 
ir jausmiugą, džiuginantį įspūdį. 
Matant tiek katalikų taip drąsiai 
su džiaugsmu, su linksmais šyp
sančiais veidais^mai'šuojant. Di
džiumą sudarė.tai’gvažiausis kata
likų jaunimas.- Vos kelios'para
pijos buvo matyti su pašaliniais 
samdytais beiiais —< muzikantais. 
Visos-gi kitos m aršu va sū savais 
/parapijų Lenais, Didžiausį įspū
dį gal dare.šv. Kazimiero parapi
ja iš Harrison, N. J., Savo skait- 
liumi- žmonių berods visas sukir
to- Pirmutinis puikiausią hciias inas" 
susidčjo iš 70-80 muzikantų tarpe šimts 
20 ir 30'mrtų amžiaus vyrų, grn- •, 
žiansioj uniformoj pasirėdžiusių.. 
Vkiury maršiiojančių'.vėl iŠ tokio 
pat skait liaus Lenas sudarytas 
muzikantų nuo 15 iki- 20. metų vai
kinų tos pačios parapijos mokyk
los. Kadangi tos parapijos paru
davimas sudarytas į . dvi grupi tai 
antrai grupei vadčvauti už mar
šalką nuskirtas medinkojis.. Bet 
matyt jo didelis noras ir pasišven
timas, nes savo užduotį atliko dar 
tinkamiaus negu-kas kitas. Tspū-. 
džiij, kuriuos būtų<g*alima aprašy
ti, draugybę šiame parudavime te
ko pastebėti, bet juos apleisiu no-': 
iųinejęs. Tvarka visur matėsi be
galo pavyzdinga ir graži. - Poliei- 
jos patys kapitonai . stovėjo ant 
gatvių tvaiką .prižiūrėdami. Prieš 
prajosiant ir -iki užbaigai su to- 
kino jautrumu iš policijos pusės 
buvo dabojama, kad atrodė jog 
laukia ir praleidžia kokį tai bran
giausi svetį, kokį .lai augšeuiusį 
ciesorių karalių, (lai ir ne už dy
ką katalikų priešai prikaišioja, 
kad 'Nvivarko didžiumą policijos 
sudaro kntalikaį. • ■

Lietuviai parudavimo nedalyva
vo. Klebonas kliu.’Kelmelis iš sm 
kyklos pranešė, kati šį midk im- 
rodiirimo nerengs dėlto, kad gėdą, 
turėjęs pereitą mi'tij, lies išėję pn*. 
rodavime. vos keli dęsetkai vyrų, 
Šių -žodžių rašėjtis guli pilimi .kle
bono žpdžhm palviriinti ir pkgirii. 
kleboną, už .teisybę, nes no tik pv* 
reilų melų, bet jau apie Ik jus me
tus atgal, .žiūrint į Hclnviii paro
da viiną, skausmas . veržėsi iš I$ vū- 
fines.ir ašaros ptmvcidųsmyiiom- 
mis nusirišdayo: matant, kaip kitu 
’p'arapįjtfkutaįiluj skaitlingi būriui 
mnršuojm ', .KM i uos bū riiis smtn* 
ra T ' Sudaro- tai didžiumoje tų pa- 
’mpljij ^ražinuslH jaun-inuiš: Kur
gi 4iriuviij junnitftns? ■ Ar-gi jau 
nebėra tarpe Netvarko' lietuvių 
kutiiltkų jaunimu? Ar-gi jau vi
ri išvirto hąisinurittis bedieviais,

ffigrade štai kas atsitiko: pasiun- 
gdtis komisaras sulaikė, išmainė 
perlus į rublius. Nors ir liko iru-: 
l^iiĮeriais, bet įiepadėkojo už tai 
Emisarui, o juto delegates atėmė 
BerikoniškuH kailinius, delegatės 
wras neleido nurodyti savo mo* 
|sse 1 
©imtas ir nuvežtas į belangę, o 
nagelis pasiuntinis gavęs nuo te- 
$r metrikus pargrįžo Lietuvon, 
feje,. dar pasiuntinius pavaišino 
©jaus .valgiais: sriubos ųu. miltais 
jfealtyta, duoun nežinia, iš kukių 
feų padaryta. . Taip atraše iš 
pasijos rojaus. Dingo kas žiu kur 

pasiuntiniai; paliovė mūsų ko- 
$taiistai kalbėję apie rojaus, gyve- 
feną.
F, Užklausus ką rado jūsų pasinu- 
hiiai, ar daugiau niekas nebeya- 
iuosY Rašė, kad ne Rusijoje ro- 
Bs, o Ame rike. 
fiAnira nelaimė, tai komunistų 
Brėžimas aut salos prie Bostono, 
Somet ir tvirtieji bolševiką^ išsi- 
fenė, atsisakė nuo komunizmo, 
siišiuosi kad ne. rusai esą, bet lie- 
pviai katalikai, bi tik neveŽtų Ru- 
feon. *' , -
F Kiek bolševikai pridarė mums 
aftostolio ir- sarmatos? 
|Fo karei mus pradėjo atskirti' 
mo lenkui, bet atsiradus lietu- 
|ams bolševikams, tai mus lietu-- 
pus visi Ir vadino lithuanian bol- 
feeriks, * nes ką tik kas padaryda- 

ar rusai ar paliokai, tai valdžia 
Bikaltiudavo, kad tai darbas lie- 
fevių bolševikų. 
w Žinomi liet indai bolševikui vi- 
•ęms, nes jie turėjo čia mokyklą 
Kilševildšką, ruimus, turėjo teat
ras, prakalbas biaitriausias reiig- 
ffiyro, kartais liet valdžia miesto 
Bfleįsdavo liet nei pradėti tokius 
gatrus rodyti, vadindami bokse ri- 
pškais. iDidžiaiisis blluznybojiis 
■I visiems'’buvo žinomas Korsū- 
ras, jis ir lųokytojavo. bolševikų 
mokykloj, mokino taip kaip Rusi- 
jbj, kad vaikai neklausytų tėvų 
rai jokios valdžios, kad reikia vis- 
& .dalinti Jygiaį visiems, Kaip 
■Mkus mokino, taip ir jie darė * 
Kmige kelis sykius savo “ tyčerį,” 
ftt buvo nubausti, mat vaikai 
ralp lygybę suprato T-tad vaikai 
Oturi pinigų, o *(tyeeris’F turi, 
w ten reikia lygybė padaryti kaip 
■pt mokina mus. # 
®Jo pagelbinhikai ir-gi žinomi. 
Sk vienas visus šv, paveikslim per 
■Bgą į atlytą išmetė: kaip polic- 
■biaa atėjęs, paklnušė'. kam jis-iš- 
®Stė, taj jis sakė, kad jie (pa- 
■Kcshdl už kurdą nemoka. 
■Per streikas iiudinyeių. friulas 
■tfcvlkų p.. Kai'sūtuts* buvo už 
■^tikėtoją ką miglai kalbėtojai 
■^Skiiūlaviifstreikioviaius; .' štai 
Kip jis išversdavo. teisingai ang- 
S- prakalbas ; Y Jūs pirkri Lietii- 
Kk bonus, - tegul <(abar Lietuva 
■oda.valgylį, jūs ten pinigam pri- 
■rėte buržujų, jūs einat hažny- 
■Ri, o ką per streikas duos jums 
■Įtiyvh ;,ir thuųf riapldų niekų 
Bkalbęduvo prii-Š Lietuvą ir 
■įiiiyvią, mat jis mislijo, kad mes 
■ĮtttpHmlaiR nei žodžięriingliškiH, 
■d jis mums taip melagingai ver- 
■ anglų kalbėtojų žodžiiut Sti- 
fcmję anglų kalbėtojai, 4itstat»“ p. 
fcrsūną.* Nustojęs džiaho už per- lietuviai buvd daugiausiai išpirką nimo tarpo pasirodyti? Kaip ke- luii vyrai po 415. merginus Ir mį-

toks jos laivaš pabėgimas ir išsi
rijo: ieškoti. Girdėjau, kad rado 
Laivrenee, Mass., bet sako, per- 
vėlai jau surado, nebe važiuoja Y 
Nashua, tai ir pats sarmafijasi 
vienas begrįžti. Taip jie čia nu- 

■misKpMu^s’ta™ M™k0’ “ i,: T”*" se*.niau mylimas jiems patiems pasi
darė baisus ir pyksta jei juos dar 
pavadina bolševikais. Beje, bolše- 

’ vikal namų nepirkdavo ir kitiems 
nepatardavo pirkti,’ sako,\ gausim 
už-dykų; kaip-Rusijoj,..kad ga?To} 
jei tik bolševikai pergalės l$apį- 
talistus. Bet dabar jie- patys per
ka jau, nors tris, sykius brangiau 
moka negu kad pirmiau būtų mo-' 
kėję. Kurie jų neklausė, tie se
niau pigiau prisipirko namų. Kur 
čia viską surašysi kiek jie per tuos 
4 metus pridarė sarmatos ir nubs-* 
tolio. A| misti,ju, kad- ir kitur 
taip bus su bolševikais kaip kad 
pas mus užsibaigė jau jų darbai.

Susipratęs.

b.

y*

DAYTON. OHIO.

L. D; S. 69 kp. jtiu daug kartų 
yra nuveikusi naudingų, darbų ir 
visados paremia gerą ir naudingą 
darbiu It paskutiniu laiku pama
tė kad reikalinga yra surengti ko
kią nors pramogėlę, kur būtų ga
lima išreikšti vieša padėka ir pa
garba klebonui kliu. Slavynui, 
kurs per trūmpą*laiką savo geru 
sumanumu irau pavapi jonų pagel- 
ba įtaise daytomcčiams gražią baž
nytėlę, kleboniją ir 3 kambarius 
dėl susirinkimii. Tąd-gi L. D. S. 
69 kp. nariai sumanė kad reikia, 
gerb. kun. Slavyną viešai pagerb
ti. Taigi spalio nieii. 7 d. nedė
lios vakare surengė pagal savo iš-, 
galės vakarėlį su gražiu prngra-' 
mėliu. Nors buvo kiškutį kitoniš
kam tikslai, rėti giiimas tas vakarė
lis.. .'Kuli. Slavynas užbaigęs tą 
sunkų darbą, važiavo pastiprinti 
savo jėgų, pasilsėti biskiit t. buvo 
užsibriežęs turėti net 8 savaites ir 
tas vakarėlis- buvo taikomas kaip 
ir jo sulaukt uvčms. - u

Vakarėlis nusisekė puikini. Pub
likos buvo pusėtinai. , Teatrališ
kas Ratelis kuris yra susivbmyjęs 
sn L. D. B. 69 kp. išpildė progra
mą. Buvo, sulošta “Dėdė Atva
žiavo.” Ga.na puikiai nušisekū 
paskui įteikta gynj gėlių puikus, 
kvietkas gerb.. kun, V. Slavymti, 
išreiškiant vipšą pagarbą: ir padė
ką uū jb nuydktūs-darbus. Po 
to kalbėjo- patsai' geri), klebonas. 

. išreiškė kad jis yra labai užganė- 
. dintas ir džiaiigsmingaš : už jatn 
suteiktą pagarbą ir šakė kad tok- 
sąl pa gerbimus /Inr daugiau pas- 
kiitiitaYĮį darbuotis. ‘ Tolinus Įni
ro pasikailičjijmm Mulkio sn Tėvu 
net iš dviejų-kartitv o jau tas jų 
pimikalhvjimas ta t. tiek juokų pri
darė publikai kad ir aprašyti ne
galima. Tolinus Bambos pasikiil- 
brjmuis yčl puikliiF nusisėke.;*- go
džiu sakant, ‘. vukiirčlh . nusiseko 
FuyeHnimtfti, m’k visi lošikui ša vii 
roles, atliko kaipo tikri artistai. 
Tai buvo pirmas toks puikus vtv 
kmčlis iiąujoj svetainėj. Aut už?1 
baigos buvo žilirėlti kum teks tas i 
gudriai padarytas kryžius. Nors kad bijosi almlimnm katalikų jim-

v »

1)

2)

4)

-K c-v-r '■-'^ .UR IĮ J».<^.i1Mnnii_Wi’li-Į<ž,>.<lRfcMįflįjįįaįlfc_

HARTFORD, CONN.

DETROIT, MICH; ‘

ijBrasidedaiit. šaltesnioms laikams, 
tai visiems geriausia vieta namie : 
ir-naminių užsiėmimų reikalai, bot 
be paprastų reikalų, tai dar dide
lių naujanybių Čionai^: .neįvyko. 
Tiesa jdti keli veikalai liko suloš
ti, bet tai tik su .paprastais: pasi-. • 
sekimais. Tai čia šioji rūšis vri- 
kim užima pmiųį vietą. O darbi
ninkų . labiausios ir didžiausios 
svarbos reikalai labai pamaži- pra
deda judiufis, ypač tai tie, ku
riems rūpi kaip savo susipratimas 
Taip it' visuomenės,: vis jau prade- 
d ma savytarpiai nors retai kur 
ne kur darbininkiški klausimai so
či, jalio gyvenimo apkalbėti,, studi
juoti ir interesuotis ir nuo to ei
nama drąsiau ir viešai kaip su pla
tinimu spaudos knygomis “Turto 
■borma” (Uosis) ir “Mūsų Ke
liai.’’ šis darbas neblogai sekasi, 
uos buvom turėję “Turto Nor- 

š” 100 knygų ir apie še-šiasde- 
1 “Mūsų Keliai”'ir jau Šian
die nies šių darbininkiškų knygų 
riša i mažai turime. Tai čia šis. at
sitikimas judėjimo darbininko su
sipratimo darbas pirmas iš ne pa- 
prastų ir istovinių,Detroito dar
bininkų tarpe. Antras tai mano
ma diskusijų pasisekimas ar tik 
čia nepavyks, nešėjau, vis senai 
prie to rengiamasi o paskesnių lai
ku ir’liko nutarta. Lauksim pa
sek nitų. 14 dieną spalig 4-to sky
riaus’ lArievąijos vakaras įvairaus’ 
pro gramo* ir neblogai pasisekė.

Narys.

Spalio 4 d. buvo-L. D, K. S. 6-tps 
kp. susirinkimas. Išrinkta du rim
ti darbuotojai i Cėnn. apšfc. susi-, 
važiavimą, t. y. kuopos, pieninin
kas A. Mašiotas ir A. Keršis. Nu
tarta surengti du vakarui balius 
ir teatras su kitais pamarginimais. 
Tas Įvyks kaip greitai bus galima' 
gauti svetainę. ' . . .

• Spalio 20 d. parapijos svetainėj 
Moterų Sąjungos kuopa rengia 
Obolių balių.

Spalio 2.1, nedėlios vakare taip
gi -parapijos svetainėj bus rodųmi 
krutaini paveikslai ir Įriti, margu
mynai. Kas atsilankys — nesigai
lės.

Rengia Lietuvos Vyčiai.
a .Reporteris.

PATERSON, N, J,

Išvažiavo.

NEW PHILADELPHIA, PA.

Tėmykite,

. L. D, K S, 87 kuopos bus per- 
mainyti simiruilumai. ‘ Buvo lai
komi pirmam. • nedcldieiiį kožuo 
mėnesio, o dabar bus perkelta ant. 
pusk i iii nūs uedčli os kožiu\ mvlie
sto timjaus po antrų šventų mišių. 
Man teko nuo narių girdėti, lmd 
netinkama laikyt, girdi nededu j. 
nesą kiūla ■pamąstyti apie stisimi- 
kiimą.. Dabar gerbiamieji turėsi
te gnua laiko įinihąstyti apie susi
rinkimą/ Kviečiam lankytis' ir 
draugus atsivesti prirašyti. Se
kantis susirinkimas įvy.ką spalio 
28 į Z-' \

. . Jbnaš Abroatvitiš, rask

PHILADELPHIA, PA. ;

; Mūsųšv, Kazimiero parapijos 
nutąrinmi .visi pildosi tvarkoj. Nu. 
tarta pataisyt į bažnyčios trapai iv 
jeigu bus. gūrai Jmpitnlo, ' 4ai-“ it 
bokštą nžkolti,,.kad butų . galima 
suprasti kad -tai yra bažnyčią, n 
ne kblua s.hmgiVgif, Tropai, dplth 
daromi, kad būtų patogiau-lurrtL. 
siu kūną įpravndyti į bažnyčią, 
pabari niai t repai JhUnil nepat o
gūs dėl įnešimo nurusią į bažuy* 
ėią, Prily to gol’b. kirbomis, tom. 
J. J. Knabikis įmnišldno imt na*

’' Al ūsų uolus veikėjas . katalikiš
kos dirvos Jonas Sprainaitis aplei
do Paterson’ą 29 d. rugsėjo ir-iš
važiavo į Montello, Mass. P.- 
>Sprainaitis buvę vienas uoliausių 
veikėjų mūsų visame Judėjime. 
Nebuvo tos katalikiškos organiza
cijos kad jis nebūtų prigulėjęs ir 
ne vien tik prigulėjo, bot su visa 
širdžia dirbo.
g 
jos dirvoje. Daugiausiai pasidar
bavo L. I). K. S’. 18 kuopoje.ir ne 
ti kkiiopoje, /bet ir visame apskri
tyje. Pereitą metą Federacijos ir 
L.-Ik seime Boston, Mass., ats
tovavę N. V. ir N. J. apskriti ir 
šiemet, Neivavk,. N\ J. į L. D. K. 
S. seimą atstovavo*tą patį apskri
tį. ’ P. Sprdinaitis ne tik kad do
vanojo kelionės lėšas,' bet ir die
nų darbą.
. Taipgi buvo uolus veikėjas tarp. 
.Vyriu.? Labai daug pamdarbavo 
Lovyčių (11 kuopoje. -Buvo.val
dyboje visą laiką Įr ilgą laiką bu
vo teatrališko skyriaus .vedėju, 
kur per jo pasidarbavimą daug 
perstatyta veikalų ir koncertai^ 
širiosmot buvo išrinktas L. -Vyčių 
N, Y. Ir N. 4. apskričio pirminin
ku, kuris ■ nuoširdžiai darbavosi 
iidjmskutiniai dienai išvažiavimo.

P. >Sprainaitis didis mylėtojus 
muzikos. Nūn' pat jo at važiavimo 
į Bktersoii’ą,.prigulėjo prie šv. Ka
zimiero parapijos: eįi oro,, kur gie
dojo jame iki išviižtiivu, P,' >8prai,- 
imįiis nepasitenkino vien geneim- 
liškąm repotieijouų bet. ėjo imti 
privačias, lokei jas iv neužilgo pusi- 
rnifė a id esi rados,; su gražiai išla- 
vuitu baritono balsu, kur visumne-- 
nę'žavėte Mtvėjo savu maluiuiiJiaK 
sn, ‘ P; Sprhimiit.is niekur neątsb 
sako pntarnąuli kur tik buvo 
kvioslasjl^d^iiidškbje dirvoje, ..

Brokui jonai, iiv-gi' negaila bu
vo porsiskirti su savo draugais ir; 
vėikvjais, su kurinis per tiek lai
ku draugavai ir veikei. rVindan 
visų; reiškiu, didel į a pgnilvstaviui ą 
ir Sartu linkiu didžiausių pasek 
mių darb’ūėtis naujoje dirvoje

AUGIAIAKTAS, Itolšlca apysaką^ 3 .knygi (ap- 
zl <T ■pvfriaA ’ Oft'

DANGAUS KARALIENE. Legendos apie • 
Šve. Paną. Apdaryta     1IJO

KELEIViAI: Krikščionis. Žydas ir 
Turkas^ apysaka* apdaryta ..... . .... .

AIANG PATYRUOi KABeIK Grąžus ap
rašymas
PETRIUKAS. Pasakaite.....„,„.„t„...........................

. CIT PAKLAUSYKIT* Gražių dainų knygele 
UAKS®W?SEILES;

ŽEMĖS' GIESMĖ, l'dalis .

ŽEMĖS GIESMĖ, H dalis.

UBAGU AKADEMIJA,, juokingas veikalas.

UBAGĖJ GUDRUMAS, 3 aktų komedija........ .

KOMEDUTĖLĖS. Paraše Gurkliute-Gudiene 
d0VA PO GIEDRMOIAiS. Drama........_...

* * «
PILOTO DUKTĖ. " Dramą

SCENOS ĮVAIRUMAI. Rinkinys komedijelių

75

.25

.15

.50

Lviejuse
v

1

>*« ,35*

35

.10

.35

5) 

6^

7)
8)

9)

10)
11)

12)

13)

II)*

15)
16) ‘ DANGAUS AUGŠTUM.4S ir žemės- senumas .25

* j' ■ ' . • ■
17) KELIONE. APLINK PASAULI. Graži pasaka 1.00
18) LIETUVOS ISTORIJA? Parašė Prairas.—...

19) ’ LAISVĖN BEŽENGIANT. Atsiminimai, iš
buvusio visuotino Liet, seimo,.Netv Yorke..........

ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI. Gražūs 
.skaitymai

*■ * 7 ‘ .

TEISIŲ VA DOVAS IR PATARĖJAS. Svar
biu žinių rinkinys-_____ -.... .............-...... ...............4 *- s
KURIU BUS VIRŠUS ?■ Graži knygelė.--------

’ PAŽINEI JIE SOCIJAI/IZM4. Svarbios ži- . ' 
nios apie raudonuosius....... .................  ...------ .
ARITMETIKOS TEORIJA ........... .-.-------- 1....... '.'

:ARITMETIKOS ŪŽDAVINIAT. Dalis I..— 2 

ARITMETIKOS UŽDAVINIAI. Dalis tt... .:

DOGMATIKA. Tikybos reikalai--------- ---------  U
NAUJAS BŪDAS IŠMOKTI RAŠYTI-... .

VARGO MOKYKLAI. .Skaitymų knygelė...... !.■ 

Graži katalikams skaity-

20)

.40

.75

.45

.50

.10

24)

25)
Būdamas energin- -26)

gir veikėju daug pasidarbavo idė-}
• -■... *27)

28)

29)
30) APOLOGETIKA-

HILU . .. . ................ .

31) EŪCHARISTĮŠKOS STACIJOS —............. -

32) ' EVANGELIJOS visit metų nedėldteniams ir 
šventėms. » . *

33) GEGUŽlCIš AIĖNUO.....

34) ■ KLAJUEĄb, pasaka.-.HttH-,,—

35) DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAL Nepaprasto

36) KLAIPĖDOS "ALBUMAS. ĘinkMys Klai-

.65

.10

.65

r * , '

pėdos reginiu
TŠTATYAIA^. šventasis Raštas.^

DAINOS SU GAIDOMIS Rinkinys gralu

M PULKIM OT KBIdUunaldaknygėsbMi 
nos nuo $150 iki $1150

yUURTO’NORMA. (Mf knygele apie darbL . 
ninku' reikalus • Ma
DRAMOS, ^rys nepaprąstitl grą& tikybinio 
turinio veikalai

ap

38)

41)

L *•

w. *9* jiamnivum ui ivJ .BU* Uluųl UUrlnlUUn hiahjjv»

kyklos tą visk kas buvo mttautajšudiev, Ūbauk;.Tik ne ant visada#, 
kad parapijcnlįii aukotų tam tiks- bot tiki iki skabiam pasimatymui.

Tavu draugą# Ignai.

.40

1.50

1:50

kfolidenas naujas ar-simaš skaitytojus, pilnai už vi- 
nietus-iž kalnu užsimokėjęs, tiui teisę pasmilkti sau81IS

\4etuy dolėvitVvei’tūs iŠ vii’S panunOtu tolygu y.
•.y • nes tas pasiūtymas tikdmmpam lai-

7 DARBININKAS
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ŠNIPINIS NE PUODEiiviv i vvNh> uai nepapratai garbingai pavy-
, ko!

. Vyras. — Džiaugiuosi, kad nors 
' įkartu linksniai užbaigei’skaičius.

Į Pati.—• ,Po trijų Amerike ban- 
[dymo, nuvažiavo i Paryžių ir ga- 

antrujvo persiskyrimą nuo savu vyro.

dentu ir sužinojus tikusias rinki- Į Kada Dievas užbaigė tvėrimą

<

Surankiojo STRIUKIS.

t

VmEšiimi;
REL PILNŲJŲ BLAIVINU^.

A, APBKfcrČIO.' ; \
- . _________ . . ..'A“

Derinamosios -Naujosios Ang
lijos- 4p^kričid Pilnųjų Blai
vininku kuopos žinokite, kad 
Blaivininkų apskričio suvažla- 
vilnas įvyks 21 d. spalio, 1923 
m., TVorcėste^, Mass. Malonė-, 
kitę pribūti šin diivažlaviman, ” 
nes Ims daug, ku naujo pasafcyę ' 
ta iš šeinio ii* visos vasaros vei
kimo .darbuotės.- Bus baigtas* 
reikalas dėl $10, nos seimas pa- 
liko apskričiui ir kiekviena 
kuopa m’sugrąžjnusi knygučių, 
malonėkit sugrąžinti.

Dūrinaniieji delegatai mato* 
. nokite anksti pribūti, nes sesi

jos prasidės 12:45 ’ Maironio 
_ Parko svcdaTnėje, o gerbiamos^ 

kuopos. priduokite gerų įneši
mų ir išrinkite daug delegatų.

J.Svirskas,
/

LIETUVOSSEIME.

Išrinkus A. Stulginskį 
kartu Lietuvos respublikos prezi-l ... 
n' > , . » . . V* r ,»7 \ * S - 4 i S- I------- ; d :____ ___ ____ _
Uio pasekmes, krikščionių denio-1 pasaulio, tai nuo nekuriu tvarinių 

atliko Jam liekanų. Atliko anio- 
lo’ paveikslas, kraliko smegenų ir. 
vilko Širdis. Dievas pažvelgęs į 
tas liekanas pamanė, kąAis dabar 
iš jų galėtų padaryti.

- Valio pragaro Meipieri,!; _ M turiu aumanw _ atsi. 
JKaimieiSiiĮ'atstovas pažvelgi į L. . veWas te w

vieną ir j. antrų tarė: J
— Kiekvienas savo prezidentą|+ 

moka tinkamai pagerbti.

i-

1

nių rankovę tarė: džiamaiij 
džiamail, kirgiz sovsem pro- 
pal ~ blogai, blogai; kirgi- 
zas višarpražuvo.

Šabas pavalgęs paklausė 
senio, kame gauti vandens 
arkliams' Senis nurodė į va
karų piibę, kad ten esąs 
vandens šaltinis. Šabas tuoj 
apleido jurtą. Ąš pasilikęs 
su kirgizais, dar kartą, apsi- 

; dairiau po visą, jiirtą; joje 
dvokė kažin- kokia rūgšties 
Smarve. Jurtoje nieko dau- persiskyrimoj 
ginu nesimatė apart reikalin
giausių a gyvenimui daiktų: 
puodelis, virdulis, keletas 
dėžučių šu skarmalais, paga-

kratų atstovas susuko:.
‘ — Valio už Lietuvos preziden

tą ^tulginską ! -
Socialistų-liaudininkų atstovas 

stovėdamas pasieny iš apmaudas.

‘ Senė kirgize iš lėto darba
vosi apie virdulį. , Mudu su 
Šabu rengėmės! valgyti. Se
nei kirgize! net akys nušvito, 
kai pamatė mūsų duoną. 
Tuoj ji ištraukė iš po ,koš- 
mps sudėtą staliuką, išfiesė 
ji pasidarė apskritas dang^

|r . tis; pastatė . žemas kojytes 
k sprindžio aukštumo, ant jų 

A; ~~ 'UŽdėjd-apskritiy^angtį^pa^ 
r sidarė svečiams stalas, , Ap- 
į Vsedome stalą keturiuose; aš 
į su Šabu ir senis kirgizas su
į, atvykusiu kirgizu. Padėjo
į / kirgize kiekvienam po puo- 
' delį arbatos) užbaltintos ne- 

""^^žuiauį:
Į. vės, gal kumelės.
; ' pas kirgizus neihadoje; tai

gi arbatą gėrėme be .cukraus.
j Kirgizai geria arbatą labai 

noriai, vieną puodelį po ki-
■ to,' vos senę kirgize spėjo 

puodelius pripildyti. Šabas 
padalino kirgizams po gaba- 
liuka duonos. ’ Jie labai, ma- 

2 tyt, duoną-brangino  ̂taip at
sargiai’ valgė, surinkdami 

^r. smulkiausi trupinėlį nuo stą- 
. Įo ..

Visą laiką tylėjome, nes 
nei aš nei Šabas, nemokėjome [piną ir galvijais, jis pasani-

> ■ gerai kirgizų kalbos. Senis do savo kaimyną, •_ kurs 
pakėlęs tamsiai rudas akis į tam tikrą ūžmokėšnį gano 
mane; nes'Visą laiką susilen- visą vasarą bai-šeiminihko 

. kęs sėdė j o su nuleistomis alki-l avinus, kupranugarius, ar
inis į žemę, ’ prabilo, ty mu-įklius, jaučius- ir ožkas. Tur- 
la..(kirgizų kunigas). Atsa- dingas kirgizas veda keletą 
■kiauje. Vėl tyla, tik šliur-žmonų, vargšas pasitenkina j 
piame vist arbatą.. Kiek pa- ir viena, nes kelių pačių ne-1 
laukęs, aš ' sakau kirgizui: turi kuomi maitinti, . 
bolševik džiaman, anan, mą-į Gyvenimo sąlygos ar tur- 
kan džiok (bolševikas -nege- [dingo ar vargšo vienodos,-ne
ras, duonos mėsos nėra). Še- m čia pageidavimo kultūros 
nis vėl pakėlė ,akis į mane, [išradimų, nereikalauja kir- 
barzdą nusišlūostę į marški- [gizaį aei apsirędymo madų, 
■£!=','=....r...neitrukšiningųkoncertų,'nei 

PRANE $ I M A S Įlillksmil? gausių, pietų, jų
F H H 11 L d I Iii n v- [gyvenimas nustatytas gani-

• •, w [tos dėsniais, jų kultūra nuo
• PRANEŠIMAS L. VYcIŲ N. L^vį giudi tam tikruosedra- 

ANGLUOS APSKRIČIO ° ^oStee. ; Ritas
KUOPOMS,. kirgizas moka paskaityti ko-

Brangūs broliai ir sesutės, |1>allib jų mula įr-gi skiriasi 
artinasi mūsų pusmetinis šuva-111110 paprastų kirgizų vien 

. žiavimas, tad Šluoml ragmam pasisvęndmm, bet nę mokslę 
visas kuopas > narius išanksto la^mS Tikra rytų salis, 
ruoštis ir šaukti kuopų susirin- nenoromis prisimena azijatų 
Irimus ir gaminldt genj’įneši-. vai>^as^ • • ,
mų bei sumanymų, nes visi ge- Vni voras
rai žinot broliai ir senules, kad . Bus daugiau 
po suvažiavimų kuopos ir na- '
riai pradeda gyviau veikti ir I įirn 1 nn M ot i n 
atsiranda daugiau veiklumo iri N trAi K Avi Av % 
daugiau vienybės,-o kur vieny- Į- . ll||Dinil||ki 1C
be ten ir galybė. IlUrlulillWIAo

Suvažiavimas įvyks lapkri- Nelabai senai esame gavę 
čid 18 d, 1923, Nashua, N. H., Lietuvos Albumą, kurį gana 
119 Tempto St., Lietuvių Sv, daug nupiginome. Duodame 
Kazimiero parapijos bažnyti-prog^ Jriekvienam lietumi 
nej svetainėj, Sesijos prasidės L* Seniii tąsai albm 
.1-mę val.yo pl6tn._ L. Vy®I mas ^^870 po 5 M, 

, • r, t .. . . .. ; dabar gr jo kaina tiktaikuopas dalyvauti ir siųsti ko-1, ° • •
■ daugmudptogahi, nesturim /g50' n'a n6Wastas 
daug svarbių dalykų aptarti, o bargam.
ypač kas link apskričio marš- Albumas yra didelio for- 
ruto su prakalboms. Taip^gitnąto Ipiyga* Turi 495 puskp

’ raginam kttąpast kurtos dar ne-288 pūsi, su paveikslais I»ie- 
y pątsilyginų apskričiui į iždą?potuvoą veikėjų, grupių,' par-

* 5c« nuo narto,Tai malonėkit at-tijų grupių, . namų ir ii. LK
. silygintl \ . - . . ' kusį-dalis albumo yra užinK

Pirm. V. T. Savickas,^ /bijografijomis Lietuvos 
. ■ RąŠt. O. Sideravičiutė jų.

... Kurie norite tų knygą įsi
gyti kreipkitės tuoj aus pas 

' ^DARBININKAS^
366 B-way, S. Boston, Mass,
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ir be. Draugijos pirmi liūdai ir, 
gal pirmas kartas daro suvys-■ 
toviaų patys, be' larpiniiilciL 
užpirkimus tai, žinoma, pirk
lišku prltyriiiių visur didelė 
stoka ir per tai Centrai inei Or
ganizacijai tenka daug darbo 
padėti. ' -

Tačiau sulyginus kas pasise- 
ke padaryti per tuos 2-3 mene
sius g;era, naudinga ir pelnin
ga kraštui, visi nelygumai su
daro labai ..menkų nuošimt į, kas 
priduoda daug drąsos, ilgai ne
abejojant griebtis ’ tolimesnių 
kad ir sunlcesmų darbų, tie
kiant Lietuvos Kari uomeilei 
pašaro,. javų ir tildo produk
tų. . •

f

i
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įvedamas. Iš tų visų liekanų su-
4įtverkime Adomui pačią, Dievas 

tuom kartu ųebesugalvojęs nieko 
[kito kas 'dar pasauliui būtų reika
linga, ėmęs ir sutvėrė Jievą, kuri 

•i i •• k-x- • ■ Adoniui iš.paveikslo labai-patiko,reikalauji būtinai nuo savo pačios :

Vyras.Negaliu daugiau su ja [ ’
gyventi, Ji kalba, kalba ir kal
ia dieną ir naktį, be perstojimo 
kalba ir jei ilgiaus reikėtų gyven- [ 
;i, tikrai iš proto išeičiau.

ii I

TEISME.

. Teisėjas klausia vyro :
• . i .. * • i' .. * _ *•

ai kumelės. Cukrus turtas; jokių darbo. įrankių-kalba. ■ .
nėra, joks rūpestis rytojaus 
diena, matyt, Itirgizų gaivu

Yra duonos
— vėl gerai, ku- 

arbata pakankamai

nevargina.' 
gerai, nėra 
misas,, ; 
užtciik kirgizų pragyveni
mui. Ilsias! jie vasarą, il- 
siasi žiemą, visas jų darbas, 
tai raitamnujoti galvijų pa
žiūrėti,. arba į artinijausį e- 
žerą nuvaryti juos pagirdy
ti, ir vėl grįžta į jurių ilsė
tis? Turtingas visai nėsirū- • • -w • • » •' •

11 J uz

Vyras.—Ji man nesako.
1 - ' I

PASIDALINO ĮSPŪDŽIAIS. •

Californietis susitiko ,su New 
Yorkiečiu. ir praėjo jam girtis.

Kalifornietis. — Pas mus šį me
tą kad išauginome kopūstus, to
kius, kad vienos galvos užtektų 
visai armijai pavalgydinti.
i Nęyr- Yorkietis,.— Tai niekis. 
Mes dabar New Yorke padarome 
tokius katiltis, kad tūkstantis dar- [ 
'Simuku suėję negali giideti vienas 
ką antras kalba, taip toli vienas 
nuo antro esti.
. Kalifornietis. — Niekus kalbi. [ 
Kam-gi jums toks katilas reikalin
gas." ' . . ‘

Ne\v Yorkietis. — Jūsų, kopūs
tams virti. ■’’/ "

DIRBTUVĖJ.

Darbdavis į darbininką :
— Juk, vakar, tu nup pusdienio 

išeidamas iš darbo, sakei, jog ei
ni pas daktarą; ’ .

Darbininkas. — Taip tamsta, aš [ 
ir buvau- pas daktarą. ,

Darbdavis. — Bet juk vakar aš 
tave mačiau ant ‘‘mūviu.”

Darbininkas., — Tas kur šalę 
manęs sėdėjo ir buvo daktaras. *

• < I

SENIAU IR DABAR.

Seniaus išdirbtosios pardavinė
jimui lėlės spaudžiamos šaukda
vo, “mama,dabartinės spaudžia- į 
mos šaukia, “ džimi...”

KRAUTUVĖJ.^^^®

Sportas. —> Meldžiu man pąro-' 
dyti Čeveiykus. kurie yra dailūs, 
nedideli atrodytų ir kojos valniaį 
stovėtų.. \ .

* Krąutuvniiikaš pažiūrėjęs į jo 
kojas tarė: -— Suprantu, Tamsta 
nori didelių iš vidaus, bet niažų iš 
oro.
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'UNITED AMEML1NES 
(HARRIMĄN LINE) 

JOINT SERVICE WITH' 

IIAMBURGANERICANIJNE
Kumpinusias kelias 

LIETUVON-, 
Išplaukia -kiekvieną savaite iŠ 
Pier 86 North. Riyer ties 46 
gatve, Nevv Yorke musų pir
mos klesos laivais f

“JRESOEUTEj” “ReLIANCE,” 
-. “Aibert Baixtn” < 

■ ‘©ĖUTSCH&ANn’.’
Veža X, 'S ir 3 klesos keliau
ninkus, taipgi šie laivai 

Claty, dleiielaaid, Hdn- 
sa, Thuringta iri We8tpftttlia ' 
3-čios - klesos- keliauninkams. 
Ganėtinas ir geras patarnavi- 

■ mas, geras valgis ir .patran- 
; kiantis, smagus važiavimas.

United American Lines
' Julius Rottenberg, Inc. 
260 Hanover st., Boston, Ma^g.
.arba pas įgaliotus agentus.
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DRAUGIJOS IR KUOPOS 
TEMYKIT.

VfiLUVOS IR ĮVAIRŪS 
tENKLAI.

Ilgų metų praktikos artistišku 
mūsų darbį liudija tūkstančiai 
draugijų. Informacijų delei rašy 
kites ■'

Yor7ctlnaf, '
10 Pleasant St., Lawrence, Mmb.

NORT54 •
t GERMAN _
' LLOYDSAYAITINTĮT IŽPLAUKlitAI 1 I frffirril

NAUJU, SMAGIU LAIVU 
Tarp New Yorko ir Bremen

BirJŽfAUSlU VOKIEČIU 
LAIVU.

“ C O L U M B U S ”
J 

laivai. Gražiai, patusyti, j klesos 
jjarankumaf. Parankus uždaryti 
po 2 . Ir 4Idvas...

Laivakorčių klausk bile agen
to arba 1
192 vvaslilngton st., Bos'tori, Mass.

NorthrGerman^lpyd
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LDS. JT. Y. IR N. J. APSKRIČIO — '

pirmininkas ” :■

P, J. Kyrius, • , *
138-Union Avė., 

Brooklyn, N. Y. ■ ‘
raštininkas — ‘

J. Sereika,‘ ' "'
‘ 211 JėfEcrson Street, ' .

Newark, N, j. 
KASlERIUS—‘ ** * 

V? Daubaras, ' ■
300. South„Fh’st st,. , ,. * ■

Brooklyn,. N.. Y7 7/~- ~

IŠ IIETUVŪS ŽEMES ŪKIO KOOPERATYVŲ 
SĄJUNGOS DARBŲ.

> ---------- --*■
<a^ " -

Lietuvos Žemes Ūkio kopėta- 
tyvų Sąjunga užbaigė sunkų ir 
svarbų šio rudens sezonui Že
mes Ūkio Draugijoms,' Varto
tojų Bendrovėms ir kisonit or
ganizacijoms bei privatiems as
meninuzuperio statymą.

Zuperiai buvo gabenami lai
vais tiesiog iš fabrikų, būtent 
iš Olandijos atgabenta 3 laivai,. 
Švedijos 8 laivai it Danijos 4 
laivai. Visas zuperis išskirs
tytas užsakytojams labai pato- 
giornis -sąlygomis, L y. išsniio- 
kejiimri dalimis net iki vasario 
mėnesio 1924 m.

■ • . - <

Ši o, apio 70t) 7va.gom L, zū.pe- 
•rio skaičihus toli gražu neužte
ko, kadangi užsakymai dar ir 
dabar ateina; ■ - •

Zūperio rūšis,- padarius ana- 
lizą Valstybinėje, laboratorijo
je parode rezultatus labai pa-

ris davė virš-18% fosforo ntgš- 
ties, nekurie ‘ laivai davė net 
19 nuoš., reiškia pirkėjai tik
rus kad gavo tai kas jų buvo 
užsakyta. Tuo tarpu padarius firmos ’ įnbarių

* . * f ~ * Y A k.tm.I* f^i t*T Artkil»

anali zą 18 nuo š. zuperio- stato- 
mo privačių pirklių į -Subą- i 
čiaus stot, žinoma truputi pi
gesne kaina; pasirodo kad čia : 
esamą ne 18 nuoš., bet tik 11,91" 
nuoš., t. ’y. nepilni 12 nuoš. 
Taigi čia pilkėjas vieton 18 
nuoš. gavo nepilnus 12 nuoš.; 
be to, blogesnėmis išsiniokėji- 
mo' sąlygomis ir tik šiek tiek 
pigiau, tuo. tarpti, kada zupe
ris ne 1.litu, bet 6 litais 66 cen
tais, blogesnis — pigesnis. Pą. 
galiau, Šis blogesnis zuperis 
kaip patirta, yra -gabenamas 
ne pro Klaipėdos, bet pro sve-. 
tinms uostus: Dancigas, Liepo,- 
jus. Kadangi visas zuperis bu
vo gabenamus per savo Klaipė
dos uostą, o toliau siunčiamas 
geležinkeliais, kuris iki Bajo
rų ar Lauksargės iki 1. LNą te
bebuvo Vokietijos gelžkelių Di- 
rekcijosi žinoję. Parėmimas 
Klaipėdos krašto gelžkelių nuo 
l. VIII. Lietuvos S.- Al, žinion, 
padare tranldnių judėjime su- 
sitrukdymų ir iš priežasties 
paskutinės .zuperio partijos a- 
pie 20 vagonų susivėlavo žy
miai.. ^.teityje žinoma-tų ldim 
čią nebebus. • *

Bo ti}, keletą- nemaloimmų 
padarė, ekspeditoriau kuriems 
buvo pavesti išsiuntimo darbai, 
pasiųsdami vagonus ne sulyg 
L. ž. U. K. S. parėdymu, bet 
visai kitaip. Ilgainiui patirta, 
kad tai buvo padarytą sąmo
ningai vieno iš . Kkspėdicijos 
Kontoros tarnautojų. ■

Pagaliau nemaža Vargo ir 
rūpesčio būta iš' priežasties, 
kad Sąjįutgos'piritai t. y. ne- 
kurios Žemės ITkįp draugijos \
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v *. Gerbiamo ji visuomenė, visus kviečiame skaitlingai atsi
lankyti Į šitas prakalbas it diskusijas. ■ Tai bus susirinkiinaš 
klausimų gvildenimas. Tokio dar čia, nėra buvę. Bus kalbė
tojai iš kitur; Vyriausiu to vakare^ Mlbūtoju bus DR,. K» • 
PAKTAS, Lietuvių Darbininkų Kooperatyves Sąjungos pir- , 
mininkas, bąigęs augštus mokslus BvęicaTijoj. Visi, kas tik * 
šiek tiek protauja tęatęmiė i šį mdomų susirinkimą* Įfftūga 
dykai Kviečiame vyru^ff moteris, . •

Kviečia RENGS JAI.

KAPITALAS IR DARBAS.

. - Vaikas.—- Tėte, kas tai yrą ka-i 
ipitąląs ir. Mis tai darbas. ■

Tėvas.--Vaikeli, darbas tai yv 
ra tas kmų mes kasdieną sunkiai 
turime dirbti, b- kapitalas tai yra 
tas, kurį mos už savo darbą gau
name — užmokestį. Kada gauna- 
nie užmokestį už savo darbą, tai 
tada, turimo kapitalą., 1

Vaikas.—r Dabar suprantu tete. 
Jei aš tau paskolinsiu dešimtuką,/ 
tai tu turėsi kaiiitalą, o kai man. 
Teilies atgauti, tai. aš. tui’čsiti sun
kaus darbe/.' / .

\. KŪMUTES.
'.I Kūmutė patiko gatve j -savo 
draugę ir klausia: — Girdėjau jo- 
liionei pereitą ųaktį Dievas davė 
šimelį? • .Ari teisybę t.

IT Kūmute. —- Taip.1 ;
1 Kūmutė. — .0 kaip, .ar svei

kas? ‘
IX Kūmute. Ąy Ką M kūmute, 

sveikas. Negyvas gimė, tai tuo- 
T'*-.— •

GARBINGAI PAVYKO,

i"

A •

■ t ■

•
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4* ' *
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' Nttttt) kudtanntiff ^vrf 

tat No. 883 yra lutai, pl- 
gua, drūčiai padaryta* Ir 
tiktai Adresuokite:

» *
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l< j ..plaktų vartojant fanttol*
- ’riiv l-.OHikk-SyHii' jlutiūK

. Tik ką gavoinė iŠ tietuvos nėpapMdą Imy- 
gąV kurioje užrašyta viskas, kas dėjosi LiotuyiK 

& jė’.kara^itietna.'. čia Idekvionas rąsr.kiek Jrietuva 
T? ir jos' vąjlcai iškentėjo nuo rusų, vokiečių ir M- 
įb. . tų. Yra tai nepaprastos vertės veikalas. Kiel^ 

vienas- iiątuvys tūrėtų- jų sau atminčiai įsigytu 
Knyga yra didelių iormatūį su; pąvbihslaįsy turiLy 164 puslapių.

— .Klauskitepąst - .‘a?- j ?' >' r '
<<DAKSIKĮMKASn ..

366 W. Broad\vay, . 1 ' South BostpM, Mass.
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KAS GIRDĖTI Miy KOLONIJOSE.
LAWRTNCE> MASS. .nepamiršta. Randasi gerų šeiiny- 

v nų kaip' tai ponai Sabaliauskai, 
Jubiliejus, Dirmayonė, Bažnyčia, Gtantbūs real estate biznierius gy- 

Sveciai. įveliantis su gražia šeimynėle. Kas
. Spalio- 12 d. J.. M. vyrfhpM laįfsi 5iamc ,ui&sto’ tai žino 

Afelemoiian ata-teukė' ir autdkž « vaiamimaui bei pratakrarų. 
Uimh-thnnu, Salci'amenUį. Saku- ,K ^pinkeviilms ir-ep žymite ne. 
Kimiu prfpm? 130 Amoniu. Se/mutaita veikėjas oi^nizarijo- 
Lurnuos ii- kiti (Mitys jij‘ priėmė Į»- NoRVle tl“ į”™*
Sr. Komnai ja per ankstybas uit- jlente nori ettergiji} atimti ir jiems 
ars. Sudarė tai dideli Mrį «j- gil»kto' ^metinėJbntm M pavar- 
itanSn prie komunijos. Po anfa. >®tevtaw daro, bet jie riltk-ane- 
tyimju ntišin buvo duodami vieši nustoja, na gaunta sakyti nėra 
ptisį-ėiai. Atėjus 9:20 valandai,“* fantus samdo kaip tai sau- 
prasidėjo' suma. Po sumai Icim. j^rakai, boišetikai ir kiloki. Kad, 

*■ .dr, J. Navickas pasakė pąnroltsliĮ. Driuvys dvasios
1 Atvažiavo vyskupas ir šie gerbia

mi kunigai: K. Urbuuuvyčius, J. 
magždys, V. Taškūnas, .J, Čap
likas, F. Juškaitis, P, Dmtiūnas, .

’ Vyskupas padirmavojęs sakė gra- ' 
__Žų_pamoksl:i.. Sveikino' ir gyrė 

Larcrenęe’o lietuvius, Ypatingai 
juos pagyrė rtž pastatymų gražios 
.bažnyčios, P<i to \hslaipast kuni
gai- iv žmonės nusiėmė prie bažny
čios .paveikslus ir nuėjo pietų. 
D’ie»m buvo graži.

BpaŪo .15 d: atsilankė ponas J.

naujų bažnyčia ir, ponios Roniante- 
nes tėvelius iškeliavo Now Yorkan 
i laba sesti. Abudu svečiu gyrė 
Lietuva. Ten geriau esą.

Jiibilejaus nori parapijonys. Se- .
. ttieji • šv.. Pranciškaus parapijos* 

nariai, iškėtė reikalavimų, kad bū
tų švenčiamus ir apvaikščiojamas' 
25 metų sukaktuvių parapijos ju
biliejus. Spalio 15-d., parapijonys 
gausiai svetainėn’susirinkę apta're

■ dalykus paliečiančius- julnriėjaus 
apvuikšėiojimą.. *

Susirinkmu? pasirodė * Povylas 
Čitas pirmas parapijos sekreto- 

. .rnis. Pasak* ijo iš savo pirmų re
kordu Įdomių dalykų kurie darė 
dideli įspūdį i visus susirinkusius, 
ypatingai pačius parapijos tverė* 
jus ir darlmotujus kurie' atlaikė 
prieš Įvairius priešfikybinius per
sekiojimus/'

Kalbėjo Petras Auryla, Petras 
Jeskelevičius, Tarnas Valiavkas ir 
pasakojo kad jiems betveriant pa- 

'. rapijų Antanas Ramanauskas, da
bar miręs, ir kiti jo pasekėjai par
sikvietė Delionį ir -agitavo kad 
bažnyčia nebūtų užrašyta ant die
cezijos, kad parapija būtų nepri- 
gulininga nuo Rymo — nezalež- 

. na. ’ Tarnas V. baigdamas pasako: 
“Tie kurie nuo pradžių pri’ešino-

■ ši, progai pasitaikius nuo mūsų at- 
siskj ve. Mes gi žinome- savo ke
lių, tikslų ir pareigas’. Ir stojame 
už tai ikDgalui.”

Išrinkta jubiliejaus rengimui 
komisija iš abiejų, kunigų, Povilo 

. Čib.p, .Petro -Teskėlevyčiatts, Petro 
’Aurylos ir .Tarno Skyciavyčiaus. 
Nutarta Įtraukti darban visas 
draugijas ir Federaciją. Sekantis 
visuomeninis susirinkimas, mass- 
miliugas Įvyks spalio 21 d. pn miš-
parų.

V* _ »

V

gas, tai youngstoAvniečiai būtų 
pavyzdžiu kitoms kolonijoms.

Tėvynes Ašara.

PERSISKYRIMAI BRANGU-
.—------- žnUJB;— --------

Vedusiųjų persiskirimai Pran- 
riEzijoje esti labai- dažnai. Taip 

piimiuttnius 4 mėnesitis 
m, iš 70,656 vedimų buvo 
persiskirimai. Daugiau-

Įjei“ 
1923 
5666

v etilo jai, kuriame iš 7947 vedi
mų- buvo’ 1048 persiskirimai. 
Provincijos šeimos gyvenimas 
stipriau laikosi, tenai net yra 
apskričių, kuriose nei yjeno 
persiskirimo dar nėra buvę.

(“Trimitas”) »

t
* Reporteris

ORO ATMAINA,
“Bobų vasara” buvo ’ ikšiol 

graži, giedra? Lytaus jau bu
vo bepasiilg^tama, Apie Noi> 
wood’ų ir kitur buvo jau pelkės 
užsidegusios ir priklūs durnai 
netik priklinosi norwoodie- 
čiarns ir Bostonų buvo pasiekę, 
Šių savaite užėjo smagaus ly
taus, paįvairino orų ir degam 
eias pelkės užgesino,

.**

1

PE4SID?DA PROGRAMAI
Bostone ties Štate House 

Ford Kallėj kasmet nedėlių va
karais būną prakalbos, daino
mis ir muzika paįvairintos. 
Kalbėtojas esti' kas nedėlių 
šviežias. Ateinančių 'nedėlių 
bus pirmutinė sezono prakal
ba. kurių sakys Bostono- jėzu
itu kolegijos profesorius kum 
Corrigam- Gvildęs dryorso 
klausimų.

KRUVINAS ŠLAPUMAS

; Jis esti raudonas arba tik 
rausvas. Gali atsirasti iŠ pūs
les ar šlapumo taku (inkstų) 
uždegimo, iš tu dalių apaugti. 
X šakmenų. /

Visuomet reikia skaityti sun
ktai susirgus ir gydymo ne die
nos nevilkinti. Ligi gydytojo 
gult į lovų ir tuoj pereit prie 
pieniškų valgių-.

Dr. J. C. Landžius.
S   .-■^.■rA-.>. — - •■■•  -------

BIZNIERIAI, GARSINKITfiS 
/ '‘DARBININKE.” *'

£

■ L. I). K. S. kaip kiekvienų 
meta, taip ir šiemet, leis me
ti ui ktdcndoriu. Kalendorius 
bus 5x8 didumo’ lmygutėje. 
Bus atspaudinta 8 tūkstan
čiai.
■Tai gi•’lietuviams biznie

riams yra geriausia proga 
pasigarsinti tame.

Kainos už , apgarsinimus 
bus tokios: už puslapį. 20 
dol., pusė puslapio 12 doL, 
viens- trečdalis puslapio 8 
dol., Vi pusi. 6 dol., viens aš- 
tundalis 3 dol. ildministra- 
č.ija turi pilnų teisę, pagarsi; 
minus, jeigu matys netinka
mais,, atmesti.

Biznieriai I kurie norite 
pasigarsinti savo biznų teik
sitės pranešti . “Darbinin
kui” ne vėliau spalių. 18 die
nos, 1923 m. Pasiskubinki
te.

“DARBININKAS” 
366 Broadv’av,

•f ’ .

So. Boston. Mass.

IŠ DVIEJŲ VIENAS.
Sukatoj spalio 20 d. 5 vai. va

kare šv. Petro lietuvių bažny
čioj bus iškilminga ekskursija 
pas altorių.' Maršuos “Darbir 
nin^o” darbininkas Petras’Mi
lius su p-le Stepan i ja Bartkiu- 
tc, VMlcTGlakšto švogevkn. 
Nuotaka nesenai atvykus iš 
Lietuvos. Nors iŠ dviejų da
bar vienas pasidaro, bet per 
gandro tarpjninkystę žmonijos 
daugis žinoma nenukentės,

Vestuvės įvyks 'pas Vladų 

tono biznierių; ’ -
-........ .......*---

KENTĖJO IR JIS,
Garsusis Amerikos švietėjas. 

Dr. Fliot, buvusis Harvardo u- 
tuversitelo prezidentas pernai 
dėl stokos anglių teip-gi kentė-’ 
jo, • Per šalčiausias žiemos die
nas turėjo vos menkam nanui 
sušildymui:' _ Kada užsukytos 
anglys jau galėjo ateiti, tai jam 
atvežta keturios tonos, Puma- 
tęs didelį anglių vedimų klausė 
kiek čia tonų. Išgirdęs, kad 
•keturios, liepė vežti du tonu at- 
nu žmonių visai anglių neguli 
gal sakydamas, kad daną* bied- 
gauti. ■

X

- *

DOVANOMS

i FONTANIN
rA

H

iI/ct Kuri bus atminčiai , ilgam
Jr w
l

I
r *c\ vs

£ ’l.

YOUNGSTOVZN, ORIO.

Šis Ohio miestas gliti tarp kal
nų. plačiai išsiskyręs su didelėmis- 
dirbtuvėmis, kur daugiausia yra 
išdirbinė.iama geležies daiktai.

4-S

Rūksta- per dienas debesiai dūmų, • y 
kada, a’teitiu tamsi naktis tik ma to* 
lysi liepsnas Ilgas kasotus kilau-'y 
etas Į padanges’ visose miesto da-;G 
lyse. • > • ;Ų

ŽnuiiuTmi dirba uukini ilgas va-It 
lamins, apmokamų h’-^I neperge-, 
rijusia. / Daugiausia randasi utci-ip 
yin: slavų, vnkieeių ir šiaip. Įvai
rių tautų. Lietuviui čia jau’ yrą

* iipsigyve-Hv. lųiie suvirs dvidmųiby . 
nut ik Raudasi uH h* geru tęvy-

. aiei žiedą, 'kurie nešą vitisimgdvly. 
močiutės Lieti uos. Kada tik Šaii- 
Idąs pagi-lbus .mūsų tovjne; jie jus

Tolėptnmė "South Boston tV>2t) . J 
Ntuni) ’leleloim-. Aspln’.VUiJ 
. A r>Y <i l\ A T Ad^ į 

1.0. ŠM (Sii»W

LIETUVIS ADVOKATAS 
Bitlgva du tmiverhltetn 

UorneH University . au A, B, 
G. Wafthmgton Univ. ru LL.B.,

^DARBININKO” NAME
306 W. Broadv/ay, So. Boston.

[ (tminu iub<n)

'f

-fe

laikui.

Kainos Prieinamos 
Reikalauk Katalogo.

M DARBININKAS,
306 Broądway 

Boston 27. MU

'.

■

u

LIETUVIS

POTOMETRISTAS
IŠegzarh inuoju akis, priskiriu akt 

ifliūs,. kreivas alds atftieslnu Ir am* 

blljopifikose (aklose) akyse sugrjj*O
?.inu šviesa tinkamu laiku.

J. L. Pasakantis, 0, D, K
417 Brcnrchvay; ■ Soi Eosfoir, Mass. į f 

©©©©©ffigj©©©©©ffiffi©©©©©©&®

©TEL, So, Boston 0508—W. B
| LIETUVYS DANTISTAS |

I A. L KAPOČIUS i
©251 Eroadway> So. Boston į

(Ofiso VATANDoas nuo 9 tkl 12, nuo 5g 
,1:30 iki (j ir nuo 0:30 iki 9 vakare. & 
ĮSėredonrfs nuo 9 Iki 12'vai. dienų. ® 
JSubatomis nuo 9 iki 6. vak. Nedė-s 
j įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį) g

i, - ;

. . ?lįJ

Subattų Spalių 20 '

■ ■ * *

DR. A. J. GORMAN
(GūMAUBKAB)

DA N T I S £ 4 S

r- — . ‘ -■■■■r

MATULAITIS IR 
NESIACKAS 

Lietuviai 
Siiivejai 

Sluvam geriau
siai. Ir naujau, stos mados vy
rams drapanas, 
pataisom, išva- 
lom ir nuda
žomi’. kas no-’ 
rite turėti ge
ras ir naujau- 
31os mados dra
panas, ateikite 
pas mus po mn 
merlu
247 D ST., SO. BOSTON^MASS.

Tel Brookton 5112—W.

(Kampas Broad StreetL 1 
705 Main St, Montello, Mala.

■■ -
*1

■L

f'
te

TeL Bo, Boston 270

MACDONELL,M.D.
' /MtatamuiMMtiirMtitaUML ! 
_ Oyzsn Vazamdos: (
Hltatelkl 9 vai. Po pietų n« I-B. < 

Vakarai* nuo • ifi A j j 
M lrondway, lo< Boetam. i

A

I
A

J V 
'f

I)
p

5
6

- »te -- -
Niisipirkė farnių neturėsite bai

mes dėl blogų laikų nei skurdo su
silaukus senatvės. Aš turiu clel 
greito pardavimo daugybę farmų, 
mažų ir didelių, arti Bostono ir yi- 
soj-NMųo-FAnglbbFkmnas-galim-^ 
pirkti s.u mažu įmokė,jimu ir ant 
lengvų išlygų.. Pavyzdžiui, eta tik 
keletu pažymėsiu:

1. Lexing-tone, 9 mylios nuo 
Bostono, 5 akrų farma, naujas 6 
kambarių namas, kūtė, garadžius, 
karvė ir veršis; Turi būti greitai 
parduodi j^-ekė^^GSOOLĮeingyos iš--

2. ■ 160 akrų žemes, 100 akrų 
dirbamos, 60 akrų gero miško ir 
ganyklos; 15. melžiamų karvių, 1 • 
bulius, 4 telyčios, 4 arkliai,’3 
kiaulės. Tik $5000 eash ir lengvos 
išlygos. Šita galima išmainyti ant' 
namų mieste. Farma randas Acton,. 
Mass.

3. 15 mylių'nuo Bostono, Bed-
foi-d, Mass., 8 akrų farma su pir
mos klcsos budirikais, 3 karvės^ 8 
kiaulės, apie 100 vištų, ančių iv 
tt.,-50 tontį šieno. .Prekė .$8,000, 
mažas įmofcėjimas. * .

4. Wilmįngtone, ant vieškelio 
tarpe Bostono ir Lcnvellio, 40 ak
rų žemės, ,3 karvės, arklys, vištų, 
14 kambarių namas, didelė baimė, 
visi ūkio įrankiai. Tik $2000 rei
kia Įmokėti, likusieji ant lengvų išr 
mokesčių.

Kuriems jau seniai yra nusibo
dęs miesto gyvenimas ir kurie no
rėtumėt dirbti patys, dėl savęs ir 
gyventi sveiki, taip kaili ir Lietu
voje, tai kogreiČiausia kreipiatės 
pasynane ir aš su savo automobi
liu nuvešiu Tamistas .su visa šei
myna pasižiūrėti puikių ūkių, vi
sai artyBoštono.

Minėtas farmas galima sumainy
ti ant namų, morgedžių ar krau
tuvių. Turintieji namus ar biznius 
išmainymui ant farmos arba bile 
namo, kreipkitės, pas gerai žinomų 
lietuvi agentų, kuris jau daugiau 
kaip 19 metų tik prie to stovi.

JOSEPH BALAŠAITIS,
337 W. Third St, So. Boston, Mass

Tel. South Boston 0418—R.

i . DIDŽIAUSIA PROGA PIRKT 9 
j NASLy su krautuvėmis^ garaclžiaiš,* senai išdirbti mėsos ir grų- Ų 
| šerių bizitiai, didelioj lietuvių apgyvento,) kolionijoj. Savk | 
j.. įtinkąs apleidžia šių šalį, todėl parduoda beveik už pusę pre- ū 
| kės. $9,.000 reikia įnešti o likusius,-priima ant lengvų išlygų/ I 
J Pilnų inforinaeijų suteikia • 1

' IVAŠKEVIČIAUS OFISAS ?
361 West Broadway South Boston, Mass.

K ABBA . A
į)A 110 Tremont Street Room 508 Boston, Mass. y

A

^ALIEJUS ALIEJUS ALIEJUS^ 
PIRK NEPAPRASTA PROGA ' PIRK į 
cm rauktum i siuitoms viel a Jersoy (•ulstijns pakramtu netoli garsaus I 

Ashbuvj Parko, vasaros unimlynių ir Lakemtiul, N. J. gerai žinomų Į 
ŽViuos auiiuiyiuą. i įJulairtUivs .kaiiuts yra 5() dol,. liž Jotą, .KuiripUiial * 
lotai 75 dol. kiekvienas. Titlo. Ir guaranty su kiekvienu deed’u. ■Netoli 7 
lotų ym^iUejaus šnltibiaL Yra labai gera proga pirkti tuos-lotus, ku- ( 
į^MŠUs pardavinėjami kitą melą- už du syk liek daugiau. K-lausk Žem- & 
hipio ir aprašymo. • ’ 7

PRINCE’S- PINE PARK COMPANY .L
.36 Clinton Street, Newark, Nevv Jersey f

lU-NKALlNGI xV(ltiNTAi--DIUELI N’UOSIMųtAI. J:V‘

1 ABJOSy NDDSJSIBĖ SPOBADSTA?;
/tol no, m* gulite sau .įsiviit/.dinU. kiek nuostolių turąimnete,'.jelgu ftg* . 

uis. ją suhitlklhiiĮ, Hmm itiriui. kada giilelumūto pigiai apdrausti. ‘ ; 
.tolau Jnn e^aio uiuiniude, tai ur'Užlekitnul, kad jums pilnai-ųtlygln- ■ 

tą,. Jeigu -.vislias* sudegtų1? (i gal Jus perdaug esu to. apdraudė tvmtokutę- 
i • pinigus berelkalt ngai) Jeigu, j imąjųalramią baigiasi/ avim-, jus abejo,luto 

ar rukėtiim uimanga-yim, lul- lolsklto mum Jums pnhmmmh Visas lu-' 
i<n-iųitelj:is (eiklu dyku.Iv - ’ : ’ • ’

’ Y ■ J. N. TURAUSKAS . '
/ HŲAL IISTATR. INSVllANt'K NnTAįiV I’VBLIC} ’ :to 

647 Matii Stmt, ' '

ir*

-3*.

| DR. L. GOLDEN y/T,
X Bostone: 99 Green Streėt Roxbury: 16 CJrawford Št.
v v n iniirinV * ibi ,11 ir* jį* o. v e t, št netoli, yVu.urvn btreot,y . X nlniuln^.J Iki 1 i ,j Iki SI .M. ■ yuh-uul()S. mmS-lkt 0 ryto, t Iki \ 
A Apari lietujėios Ir neilelilhMito a o h? p Ud 1 viii, vtitoite upmT
V .. . - ■'vukavii. pėtnyčlos Ir uedėldlento ptkftvij; 1 (]
‘r Telefonus Hay.iiuirket 2288. * Telefonas RkoUhuTjėlSl,

J Kuur AnJjlv, Ilusų, Lunku iii Ltfflunų Kuųmrak

/ V'

*r?
4

£
Tęlef. Universt ty 1957—W oflsO 

-Tel. University 1957—B. namų. (

LIETUVYS GIIABORIUS G 
Pagrobus atlieku gerai Ir pigiai. j 
Kaina vienoda visur. Užlaikau au- i 
toinobllius. Vieta, atdara dieniĮ. . i 

ir naktį. * ’ G
883 CAMBRIDGE STREET l

• ' E, Cambrįdge; Mass. • . . mI
,______ m 80. Booton B2t i 1

MBTUVTS DANTISTAS. '■

DR. M. V. KfEI į
. ' (KASPABAvičiu^y ;

lAlkinM perkėla ofisų po V& i !
436 B»qadwat, Bo. Bustom, Majml [

Ofito Vulandoa: f
Nuo 1Q Ha 12:80 ryte Ir n« 140 

Ud B ir nuo 8:80 iki 9 v. vok, y 
Ofisas nidarytas subatos vakavaSi, | 

ir nedėtomis. - i i

l- J—
\

’ Labai pigiai Dorchester’y par
davimui 3 šeimynų namas, 18 kam
barių; visi intaisymai. Pirmas 
mortgičius $6,000.00, 2-ras mortgi- 
čius $1800.00. Atsišauk po num. 
35 Mt. Vernon St. Kambarys’ 2.

. (20)

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
• ’ Tel Š"B 0441.

Antros Mtoi—Virguj L. P. 

GYVENIMO VIETA:
275 IOWEtL AVĖ., NETCTONVtLLE, 1TA8S,

Tel. W. Newton .l4G3—W. .

19 Meto tJonth Borto**

DR,H.S«STONE
JLKIŲSPECULISTAS
W9> V. BB0*DW4t

VALANDOS: nto o r. Iki t v. rak.

V

J

• Tel. Sq. Boston 4000

VARGONININKAS, Bk ką gij- 
žęs iš Lietuvos ieško vietos. Su
pranta gerai muziką ir-myli dar
buotis. Taip-gi turi gerus liudy-’ 
mus. Reikale, 'gerb. klebonų mel
džiu kreiptis: A. Stanšauskas, 290 
W. 11-th St., New York City. (20)

PARSIDUODA
1. kounteris,. 3 stalai, .6 krėslai,' 1 
iee liest, 1 iee-creąm šaldytojas, 1. 

• kavos malimui mašina, 1 pilna vir
tuvė. Viskas geram stovyj.. (20)

f

A ' “
So. Bostone 3 šeimynų namas 

ant Bowen St. tarpę C ir D Sts. 
turi 11 kambarių, apie 1250 pėdų 
žemės. Metinės ineigos $55(LOO. Ge
ras investinimas norinčiam namo. 
Smulkmenoms kreipkitės pas J. 
Murray, 118 6-th St., So; Boston.

(25)

NejvDciandCoi® yra geriausis kuras. Yru Į 
’. taj tiesioginis mokslo pada

ras.
HS^giandCoi^ specialiai, .padaroma^ kad 

patenkinti re kalaviinus N. 
Anglijos natiuose.

ENoiANbGai® yra kietas kutas, geras šilj 
y. ■ dytojas, mažai pelenų. -W

. gadina- pečiau ■ —5~ I

New England Coke
111 DEVONSHIRE ST., i BOSTON, MASS.

-TBLEFONAI- Milin 2723

vy

DR, J. L LANDŽIUS I 
LTBTUVIB GYVrTOJAl IB j 

CHIRURGAS. ‘ -j 
806 BBOADWJLY, I 

__ ________ ___ »0UTH BOSTON,MA11- | 
• Savininkas 2K Water'St> |

'• (23),

IdID. LIET. KUM. KEISTUMO 
DB-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS,
I PIRMININKAS — Vincas Zaleckaį,. __

81 Meteer St, So; Boston, Muk 
i Į VICE-PIRM. — Antanas Pastolis, 

I ■ 146 Boyven.St, So. Boston, Moša,
I PROT. RAšT. — Aptąnas. MacęJnDMį 
I 450 E. 7-th St, So. 'Boston, Mom, 
I FIN. RAST* — Juo^apaa Vitkevičiuj 
| 906 E. B’may, So, Boston, Maso,

" | KASIERIUS — Andrius Zalleckas, 
’ 807 Ė. 9-th St, fio. Boston, Ma«b

I MARŠALKA. Aleksandra, Jahųoka^ 
| 115 Granite S t, So. Bostonu Mas*
I D. L. K. Kelstučlo dįja tente mOne* 
į ainius susieinamus’kai pirmą nedS* 
[ dlenį klekviešo' menesio po No. 604 

VVaKhlngtoi St, Boston. Mass., 8-te v» 
| vakare. Ateidami drauge ir aau^| n» 
| rlų su savim atsiveskite prie musų dr* 
| jos prirafiytL

,$2000.- -^•■'Grocėrio ir kitų d^'ik-1 
tų krautuvė šone-miesto. $450— Į 
$500 inęigų savaitėje. *Rendą-$301 

d •. • 1 nn- "i-r-r 4 rmen. • " • 1 . -«- -
WakefieI3, Mass. ' 

[Tuoz asTšVagždys
REAL ESTATE 

Į NOTARY PUBLIC Č JUSTICE 
j OFTHEPEACE
| Padarau visokius dokumentus i>lr- 
Į kimu! Ir pardavimui ir atlieku vi- 
| sus notary publie darbus. Su rel- 
* kalate kreipkitės Šiuo adresu:, 
j Juozapas a. svagzdys : 
| 401rFourtli Št,,. So. Boston, Mass.

$

J

4

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
' 294 Washingtou Street

BOSTON, MASS.
Valandos: 9 A. M. iki 6:80 T. M. 

Gyvenimo vieta
10 Winthbop Stbekt, East Bostou. 

Tel; East Boston 162—J.
Tel. Mate 2483

a

’R^t.UiiMM.Oįr.. C*nml«*n4'vU>*r^oui*irte«'

i MIK'&nC; ■

įPnrdkvimul pim Jumi Krautuvininką ; Penkių kokyblą
! KLAUSK GELTONO 8U RAUDONA JUOSTELE BAUBLIO - . '

. « MB A MIM <k MMl A Wte A.. . '
te-. > -

NEW YORK
■ !

* (j -
. įV , j, -g-**

. nAGM peno

I .b. . ,

IV. JONO EV. BL. PAMELPINM 
DRAUGYSTES VALDYBOS

ADBBSAL
PIRMININKAS — J. L. ’Petrati8taą 

11111*1 *innfllXll I 250 Gold St, So. BostOn, Mass.NAMAr-MUnulCIAI - VaGE-PIRM. — Kazys AmbrasuParduodu nmus ii parūpinu ®-7-tb st. so. Bau™. Mm

mortgičius. Visais pirkimo, par- 1’Gh bG/ 
davimo ir įvairiais Jdtala reiks- pis. raštininkas - J. Sr.gMra 
iais kreipkitės pas manę. W o-tn st, So. Boston. Uuu,

KASIERIUS — A Naudllunaz,
A. F/KNEIŽYS, Į 885 E. Broadway, S. Boeton, Mm.

494 Broadwąy, So. Boston, Mass. į MARŠALKA — J. Zalkte, 
Tol S B 0770 I Wtefiėld St., So. Boston* Mt*.

Į Praugtfa laiko luilrlnklinai ko* treflf 
-—-—■-—_——--------------- Į nedBIdlenį tfekrleno mtaealo, Stori vok

IŠSENOPADARAUNAUJI 
d<as turitpečių 'krantus ar Šiaip apni- Į’ 

kelinotite daiktus snrudtiustus, pataisy-1 AAKTFvRD, UONNąvTIuu* 
siu, kaip naujus ir už. pigią kalntį. l’a- | , VALDYB0S ADRR8AL 
raSyklt atvirutę o. a§ ateisiu. I ■

A. ARMANAVIČIA P’Vffi’s?:

85 Oovingtoii«, So. Boston, Mass ft 
(-0) - v p. Lablckteng, lidinlnkS,

' i ■- 44 Madlson St, Hartford. Oonm
’ I Marijona Katkauskaltą. fin. riditmtaiB^

rn.*LIETUVIŠKAS SANDELIS SIo.1U^“ąuSS2,,ųa
( antra nedeidlenį kiekviena mlnMA 

visękių žolių, šaknų, žiedų ir tt. bąjfajtim«e atitya.
' Į-    .     . Į X._i ■ j - i, i.  '

Palaimįs trejanka 60čą puplai%krnig5 į mm *aan&fititoA nwJ«rtM
c., Ranitmėliaf 20&» Liepos žiedai l5e.J AABMUAKv. m, w
PatoSanėtes 20e.» Senesų ausukes dėl SOUTH BOSTON, MABA 
vidurių Uuosavhno iOc,, Pelines I5eU;7 trArtNraAtt n'MF»n*At' ’ 
tolės nuo nervų isgąsttes, bemiges. guL į VAim xxsu» 
vos slcaudejhuo ir ausyse ūžimo <3c., į .
įuo .reūtnatUmo 50ę., nuo strėnų akam į RmamrrNĮrAa VL PanlAMŽML . .tlėjluto Wė„ kadugių uogų svarus 25e. Į 314a 8-th St Tek So. B.
Visokios žolės yru pakeliuose su1?TCBi«PIRM/ —> teJarula, 
Mikais- nurodymais ktip anuos/vartoti, į . <4Q<Hkr St, 8<K Bėaton, KaK 
žolių katalogą siunčiame už 19■’tontu.-FPRČH\.-RA&ft A tebusonte.
llftldų knyga, • VVdcso Altorėlis?’ Tilžės • 1420 Golumbta Rd., 8. Boatou. KtA
spitmttmorpvastu apdarų 75<v skuvinių FIN. RAST. *- K. Kllkla, 
KLOO, celuloldo apdaru “VatuiJ w- ai. OA n^ ir^.
kėllsy skaros apdaru: $1,25 j Kuntlčkos ’3® —• t*** 8t,f Bo.,Boawat man.

Uyvgnimas šventųjų, apdarytą, XiDINiNKA& ~l 
tTM ■ . UI. Bewe» St, Boeton. MM*

Vnisfat nuo komdto.lr Asthmos TVARKDABIB — FLLauiJki, 
už bonkutę- Už prislntlmą rakau jame 893K Flfib St.y So. Boeton, MM* -
lite, vitihmsaut.kiekvtenaTUk) vertės.(DRAUGIJOS anraUe raikai* — 
Relkūlaūjame agentų visose apygardoj 888 Braadvray, So. Boaton, MMn

_ * I Draugija aara nalrinkbiMw talto Sfl 
M. ZUKATTI8, t Į n«d41dla<iį ktekvteoo a^įo 1-m vį 

«9HiKUon Av«.,>oaiM^xy KdliSV!^K>tar»Ž» * * . 

. ’ti- - - ' / ’ ' ./ /

1 _ ______ • ’ - - —.'4..—^ 1

t*

t.

. «

[Xi,1M.W *mmj ■**•*<

z
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