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Klaipėdon atvyko švedų, lai
vas ‘ ‘ Ivar. ” Jis atvežė veisli
nius gyvulius, nupirktus* Šye-

32 avys. ‘Gyvuliai kraunami iš 
laivo krantam
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Gazolinas kaikuriuose mies

GALĄ GAVO.
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Suv. Valstijų Iždo Depart- 
mento ekspertas sako, kad 
.Sųv. Valstijose esą, 8,000 šykš
tuoliu. Tol iau sako, kad jų su - 
jungtas paslėptas nua vartoji-

Prieš 46 metus pagaulėje te
veikė vienas telefonas. Dabar 
vien Suvienytose Valstijose 
veikia 14,000,000 telefonų.

Albanijos sukilėliai pilnai 
apvaldė visą, šalį, steigia nau
jų valdžių.

nų. Prieš automobilių išsipla- 
tioimų ZRockefelleris gazolinų 
pardavinėjo po 6c. už galionų.

I

Anglijoj vienas iš kas 31 
žmogaus pereitais metais gavo 
valstybės pavargėlio paramų. 
Dabar Anglijoj ir Vali joj pa
rama gauna 1,240,000 žmonių.
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Veislinių gyvulių Lietuvai;
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IŠRINKO PREZIDENTĄ. '

• Paryžius. — Francijos par
lamentas pagalios išrinko nau
jų prezidentų. Tie, kurie la
biausia varėsi už senojo? prezi
dento pašalinimą, pilnai savo 
tikslo neatsiekė, nes ne jų par
tijos žmogus išrinktas. Dabar 
išrinktasis nėra daug kairesnis 
už buvusįjį Millerandų.

Kandidatai buvo šie: kairių
jų Painleve, viduriniųjų Dou- 
mergue ir komunistų Gamelin. 
Tai Douinergue gavo 515, Pain
leve 309, o Camelin 32.

Dabartinis prezidentas yra 
protestonas. Tai pirmas Fran- 

> .* cijos prezidentas tokio išpaži
nimo.

; VYKS Į LONDONĄ.

Naujai išrinktasis Franci jo# 
«prezidentas Douinergue pa- 
' kvietė Bernotų sudaryti minis- 

terių kabinetų. Tų apsiėmė pa- 
. dalyti ir tikisi netrukus jam 

pavyks. Po to jis vyks į Lon- 
k donų pasimatyti sn Anglijos 

»premieru MacDonaldu.
i- ■

ANTRADIENIS, BIRŽELIO 17 D., 1924,

PAKORĖ TEIGĖJUS.

Leningradas. — Rusijos so
vietų valdžių Leningrade (Pet
rograde) pakardino penkis tei
gėjus už vagystes. Buvo rasti 
kaltais dar 12 teisėjų, bet jie 
gavo susimylėjimą. _

KOVA SU ŽIOGAIS.
- — 1-

Maskva/— Ukrainoj ir Kau
kaze pasirodė begalės žiogų 
(sarančų), kurie naikina pasė
lius. Trocki, karo ministeris, 
stengiasi sukelti prieš žiogus 
kampaniją

Uždarė dirbtuve.v

Webster, Mass.—Slater kom
panijos audimiuės tapo uždary
tos. Kompanija Corbin teip-gi 
sulaikė darbus. Abi kompani
jos negauna užsakymų.

~ i
PASAVUS Vitas i SODOMA 
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London, — Garsusis Angli
jos rašytojas G. H. Chesterton, 
aš protestonų perėjęs į katali
kų tikybų, sako1, kad per 100 
metų pasaulyje bus tokia at
maina: visi dabartiniai užpuo
limai ant Bažnyčios išnyks, o 
tautose išsivystys, baisus pa
leistuvavimas. Tada svarbiau
siu Bažnyčios priešu bus paleis
tuvystė ir svarbiausiu Bažny
čios darbu bus-kovoti prieš tų 

* piktą.

. Amherst, Mass. — William 
Flabbey 15 m. vaikias taisė tė
vo automobilių, palindęs po 
juo. Nusprūdęs ntio ramsčių 
automobilius kritcuaųt vatkw. 
ir jįj-Įžippšę

BANDĖ NUSIŽUDYTI.

Brockton, Mass. —- .Juzefą 
Tukienč, gyv. 58 Sawtelle Avė. 
bando nusižudyti -gazu. Kai
mynė Bronė Poškienė pajuto 
jos pasikėsinimų ir pašaukė 
policijų. Policistai rado jų gu
zo dūdelę apsižiojusių. (lažas 
iš plaučių buvo išpumpuotas ir 
ji tapo išgelbėta. Už tai jos 
vyras Pranas buvo areštuotas. 
Sakoma, būk jisai savo žvėriš
kumu moterį į desperaciją įva
rė.

ras Kazys Maįalinga įspūdin
gai sveikinasdima.

* F **
Leonardas Simutis, ‘ ‘ Garso1’ ’ 

redaktorius pijreišk® protestų 
prieš lenkus ir prieš jų žygius 
užgrobime mūsų Lietuvos sos
tinės Vilniaus/

Raportai vįsį Centro Valdy
bos buvusių vįįžininkų išklau
syti ir po ilgų diskusijų priim
ti. ’ ’ <

Paskola $40,000 M Kazimie
ro seserimi

Kuopų. įnefįįįd beveik visi 
priimti ir palsdZkyti po senovei 

kelet-ų išskynus. 
Nauja Cent|o Valdyba.

Kun. Karalįs — Dvasios 

Vadovas, J. Milius — pirm., 
Galinis — vice-pirm.. Kišas —-L -• . ..aaaA
rašt, Stulgu!® - trinkas-, (X kftP,Uln9 81ekia $40'00U-' 
Baliūnas ar KviUkaliskas —- iž-:Wy- 
do globėjai, Česna, Do-, 
,meika, Tamelis iv jŠimanskas 
— Teismo Komisija, Lukošeyi- 
čiutė,. Lelevieienę- ir Montvila 

'r— Labdarybės Komisija, Alek-
Į \Viikes-Barre, Pą. Kiti griėž- sis, Mačiuliu J^yBera/ Kųn. 
tai stovėjo;už pa’Iikimų centro) ■jJ’m^-225.. i-
Vietoj. r ’r

Seimo pradžioj sveikino sta
čias pralotas K. Olšauskas..

Pasveikinimai pasiųsta Šv. 
Tėvui, Kardinolui Dougherty, 
Amerikos Prezidentui, Lietu
vos Prezidentui ir Lietuvos ats
tovui

Slienandoali'io miesto naajo-

IŠ S. L. R. K. A. SEIMO.

Katalikiškojo Susivienijimo 
seimas prasidėjęs birželio 10 d. 
Shenandoali, Pa., baigėsi bir
želio 12 d. 12. vai. naktį.

Apskritai imant seimas bu
vo gan gyvas ir net triukšmin
gas-

Iš svarbesniųjų nutari mų" y- 
ra šie:

Įvedama referendumas svar
besniems reikalams ir nomina
cijai Centro Valdybos narių.

Galutinai priimta naujoji 
konstitucija.

Kadangi kilo klausimas per
kėlimo1 centro į kitų vietą, tai 
nutarta tą klausimų išrišti 
kuopų referendumu. (Reiškia 
kuopos balsuos už vietų).

Sekančiam, seimui vietų ir 
laikų paskirs centro valdyba, 
su pastaba, kad kiekvienas sei
mas būtų kitoje, valstijoje.

Laike svarstymo centro per
kėlimo klausimo kilo aštrių 
ii’ karštų ginčų. To klausimo 
niežėjai stovėjo ųž perkelinių

vr4p- 
.Švieta-‘‘lttaiS3a//SBrdQsų.if 
L. Šimutis delegatai. į Fede
racijos Tarybų. t

N. B. ** Delegatą# Vincas 
Dundzila būvusis 40 kuopos 
pirmininkas labai įžeidė visų 
seimų ir 38-ojo seimų atim
ta nuo jo'delegato ženklelis ir 
prašalinta iš seimo.
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NUSISKANDINO.

Vienoj, Austrijos sostinėj, 
.brangstant brangiam pragyve
nimui, vienas vaikinas su savo 
sužiedotine permatę, kad nepa
vyks greit apsivesti, sumanė 
naujų būdų nusižudyti. Abu 
nuo augšto kalno1 ant dviračių 
pasileido į Dunojų. Juos krin
ta! į Vandenį matė žvejai.

NUSIŠOVĖ TEISĖJAS.

San Diego, OI. Teisme 
teisėja# Sotomayor norėjo pa
rodyti, kaip revolverį galėjo 
panaudoti kaltinamasis. Tų 
bandydamas revolverį padargi- 
no ir gavo kulkų į paausį. Už 

’ valandos teisėjas buvo negy
vas.

GRĄŽIS DALĮ MOKESČIŲ.

Naujuoju mokesčių įstatymų 
mokesčiai nupiginami ant 25 
nuoš. Dalis - pernykščių mo
kesčių bus sugrąžinta. Bet su
grąžinimas teįvyks ateinančių 
Žiemų.

ĮVES TABOKOS MONOPOLĮ

Varsava. — Lenkijos valdžia 
pradėjo įvesti tabako monopo
lį. Valdžia jau periminėja ta
bako fabriką#. Gardino popi- 
rosų fabriką jau valdžios ran
kose.

NUŽUDĖ KUMŠTININKĄ.

New York. — Brennan, gar
susis kumštininkas tapo nužu
dytas viešbutyje. Kai piktada
riai papildę žmogžudystę bėgo 
lauk nužudytojo sesuo norėjo 
kelių pastoti. Bet jie į jų šovė 
ir sužeidė ir sužeidė policistų. 
Primušė ir kitų policistų. Pa
galios jie tapo pagauti.

Brennan btivo pasitraukęs iš 
imtynių. Paskutiniu kartu jis 
ėmėsi su “Billv” Miške, lietu
viu, kurs jau miręs. Lietuvi# 
jį įveikė ir po to atsižadėjo im
tis ir ramiai sau gyveno su sa
vo šeimyna.

PRAPUOLĖ SOCIJALISTŲ 
VADAS.
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Keent, N. J. L. B* Brauch 
vištai užsimaniusiai perėti pa* 
dėjo 14 kiaušinių ir -ji įspėtojo 
15’ viščiukų.

Londone susikūlė du automo
biliu, iš kurių viename važiavo 
keturi amerikonai. Anglų au- 
tbmobiiiiije buvo užmušta# Dr. 
G, B. Gordon, Anglijos val
džios garsus daktaras. Iš Ame- 
rikonų. vienas tenuįentėjo, jam 
nulaužta ranka.

e

IŠLEIS SAVO PAREIŠKIMĄ

Washington. — Senatorius 
La Follette paskelbs savo pa
reiškimų apie stojimų kandida
tu į Su v. Valstijų prezidentus 
po Demokratm partijos konven
cijos. O Demokratų Partijos 
konvencija įvyks birželio 24. d. (j 
Nevr Yorke.
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80,000 brutto tonų. Jų teųrp# 
butu: 56 Vokietijos, 19 Lietu
vos, 6 Danijos, 3 Norvegijos,, 
1 Prancūzijos, 2 Lenkijos, 28 
Švedijos, 3 Dancigo, 8 Angli
jos, 1 Estijos, 3 Olanddijog’ir 
l Latvijos.

Lenkai bijosi lietuvių susiarti
nimo su latviais ir estais.

i

Lenkų spauda labai susirūpi
nusi dėl Kauno konferencijos 
ir visokiais būdais stengiasi su
mažinti jos reikšmę. Ir dabar 
dėl tos konferencijos atidėjimo 
gegužės 19 d. prasimano viso
kių spėliojimų ir labjausiai nu
rodinėja į Lietuvos ekonominį 
(ūkio) krizį ir jos atsiskyrimų 
nuo‘kitų Pabaltes valstybių. Ir 
todėl esą, labai karštai Lietuva ____
ieškanti kokio nors išėjimo ii\dijoj7"Atvežta: 229 arkliai, 23

tuose nukrito iki 16e. už galio- i0,8 sumanymu dabai saukiama buliai, 43 karves, 13 kiaulių,
'T I aIvviii >.-w« OA _    •/*< _ * V.. —.-r. 1 •* *,WLietuvių, Estų ir Latvių mL 
Misterių konferencija Kaune. 
Lenkų meginihiai sutrukdyti 
konferencijų negali nieko nu
stebinti, lygiai kaip ir jįj ne-' 
būti prasimanymai apie Lietu-1 
vų jau ima neberasti atbalsio. 
Bet iš lenkų riksmo aiškiai ma
tyt, kad Pabaltes valstybių ar
tėjimas jiems yra labai nemalo
nus.

. "A

Ir baltgudžiai neduoda len
kams ramybės.

‘Gegužės pirmų dienų ViL 
niaus Pilies kalno bokšte .. iŠ 
nakties buvusi pakabinta rau- . 
dona vėliava s n parašu://N W 
chaj žyžio ridavaja Biel^ųs/^ » 
Apie 7 vai. vėliavų policija nu- , 
kabinusi. i »

Neir Yorke italų kolonijoj 
nežinomi" galvažudžiai nušovė 
naktį du italu.

. *?. . .. ~~ y.

Anglijos - buvusia' premjeras 
Lloyd George Wesleyan kolegi
joj sakydamas prakalbų pasa
kė, kad Anglijai dabar reikia 
daugiau dvasinio nubudimo, o 
ne medžiaginių gėrybių. Sakė, 
kad to nubudimo ženklai jau 
apsireiškiu.

Edwardsville, II1.—Ųž mies
tu ties tiltu autoniObiliuje ras
ta vyras ir mergina. Merginai 
'perpjauta gerklė, o vyras 
kulka smilkmenyje.

su

Priviso vilkų. i

Šaukėnai. Šį pavasarį vilkai 
labai pjauna avis. Pradėjus, 
ganyti jau sudraskyta apie-10 
avių,
f

Rymas.—Italijos fašistų vai
zdžia susilaukė naujo krizio ir 
gal didžiausio nuo savo įsistei- 
gimo pradžios. Šiomis dieno
mis prapuolė Giačomo Mattėo- 
tti, žymus soeįjalistų vadas ir 
finansinių reikalų žinovas. Y- 
ra spėjama, kad karštuolių fa- 
šistų Šaika jį pavogė ,ir gal nu
žudė. Nesenai jis be pasporto 
buvo Londone. Be pasporto 
važiavo dėlto, kad negalėjo 
gauti.

Dėl to* atsitikimo visų parti* 
jų atstovai, Išskiriant fašistus, 
pasitraukė iš parlamento ir 
boikotuosiu tol, kol atsiras1 
pražuvęs veikėjas, arba kol 
tinkamai bus nubausti kaltinin
kai. Keletas įtartų kaltininkų 
jau suimta. Premieras Musso- 
lini pa keletu. kartų. pareiškė 
UpgailavimųLo uuotikio ir pa
žadėjo kaltininkus pagal įėta- 

Itymns nubausta. • *

Chinijos sostinėj Pekine stei
giamas katalikiškas universi
tetas.

Graikijos valdžia labai vie
ningai priėmė Amerikos naujų 
ambasadorių Irvin B. Laugli- 
lin.

Dėl Lietuvos ir Latvijos

ZLietuvos Latvijos sienų galu
tinio nustatymo'darbas, lidrs 
žiemos metu buvo pertrauktas, 
dabar vėl atnaujintas. Latvi
jos techniškosios Zkomisijos ant
roji grupe jau išvažiavo Subato 
sritim Darbus pradės grovių 
kasimu sausesnėse vietose. 
Techniškąjį sienų darbų tiki
masi pabaigti šią vasarų, palie
kant žiemai atsiskaitymų. Dar 
lig šiol neišrištas atlyginimas 
pasienio gyventojams už nuos
tolius, kurie jiems kilę prave
dant tarp abiejų valstybių sie
ną.

s

Lenkai nesiliauja persekioję 
lietuvius.

- M. •

Per 1923 m. iš Vokietijos iš
keliavo svetur 120,000 žmonių. 
►Prieš karą iškeliaudavo kas
met daug maž po1 20,000 asme-

Lazdijai. š. m. kovo 14 d. 
lenkų patruliai sulaikė ties de
markacijos linija važiavusius 
Lietuvos piliečius Martyną ti
sų, Vladų Petrauskų ir Jara
šių Juozų, kuriuos po ilgų va-

t ’

Lenkų kultūringumai. ; .'

Vilniaus ‘‘Lietuvoj' 
redaktoriai—leidėjai yra iškeb^" 
fa Metas .bylų, Paskutii^ M 
U tardant 
tojui kilo jam .abejonė,; kad tu
rėdama keletą bylų .p-lė Ėob- 
iin'skaitė nėpasišalintų kūr3ftoirs! 
nuo teismo. Todėl jis jų-nute- 
re uždaryti? Lūkiškio ‘‘rfumm- 
se.” Tas yra suprantama in 
lietuvių redaktoriams jau pri
prasta. Kiek keisčiau atrodęs 
kad p. tardytojas, prašantis 
leisti su policininku pareiti 
kaucijos atsinešti su tuo nesu4 
tiko. Tai padaryti turėjo tet< 
s , nes suimta buvo ne už 
bausmę, o tik kad nepasišalin- 
tų nuo teismo. Šitai jau paro- , 
do, kad lenkij tardytojas pa
norėjo, kad lietuvių redaktorė 
būtinai pasėdėtų kalėjime, kol 
buvo sumokėta 100 auksinų 
kaucija. ,v

Ir jau labai keista yra, lenk% 
tvarka redaktorius sulygina sd 
vagimis ir kitokiomis visudrnčk 

Z nes atamatomis. Nora lenkai 
ir labai giriasi. savo kultūrin
gumu ir kitokia išprųstim, ta
čiau caro žadanrai mandages
ni būdavę, ir politinių suimtų-

lė

f

i

PASITRAUKĖ IŠ KUNI
GYSTĖS.

Harrisburg, pa. — Episko
patų kunigas Allen P. Wilson 
rezignavo- iš savo luomo dėlto, 
kad nenorėjo stoti į Bažnyčios 
teismų.. Jis davė šliūbų persi- 
skyrėliams, kuriems pagal tos 

^Bažnyčios įstatymus nereikėjo 
duoti.
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rinėjimųpas įvairius komėm jų, taip pat ir redaktorių, kar- 
dantus paleido. Martyna# ų- į ttt gu vagimis ir žmogžudžiai# 
sas ir Vladas Petrauskas buvo nelaikydavo. P. rejakta^ W- 
gerokai apdaužyti, kad nepm būdū gavo išsėdėk 
sakę, kiek sargybos stovi ties m< biauriose sąlygose dvi p&-

■»
>

; ’ a

i

Y

demarkacijos linija, ir kaip 
Lietuvos Krašto Apsaugos Mi- 
nisterio pavardė.

Judėjimas Klaipėdos uoste.

Per balandžio mėn. Klaipė
dos nostan atvyko 62 laivai, o 
išvyko 62; iš viso 131 laivas su

4 
t.........
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(Kaimo “Dartimnkaa’j

—- --------- i--------------------------------- ,----

Prof. Luis Casa savo viešoj 
prakalboj Bąrcelono# mieste^ 
Ispanijoj, užsipuolė ant kara
liaus. Už tai profesorius tapo 
ištremtas.
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Ir popiežius riant, būsime gerais piliečiais

zio manyti apie steigimą dar

f* *

5

Josiu lygų, platų laukų, 
josiu snaudžiančias girias,— 

ton su ragana sudaužiu 
burtų sklidinas taures.

DAINA
Juodą žirgą pasbalnojęs 

unkštu tymo balnelta* 
aš sau viekas josiu-leksiu 

amžių užmirštu Imliu,

Kai įjosiu gi į kalnus, 
kur skrajoja vien arai, — 

ten aušros vartus pasieksiu, 
ten ir mirti bus gerai.

A. Lastas.

jų skaičiui, nebeužtenka namų

r**

; Amerikiečita žmogui šunku/veraH buvo grįžti atgal.
,WORK>Rj 7 '

pblished every TUESDAY, TffiTRSDAY and SATORDAY

T JOSEPH’S LITHUANIAN B. C. ASgOCIATION OF LABOR
,, rsd a« Becond-claBg matter Sept 12,1&15 at the pert officeat Boįco*, MaM<

under the Actof March B,'18TO,M . *•
r for mglllng at spectal rate ot postage provldečl for in įBėctkm 1108.

of W12,1WW

,■ *. r ,*.,♦***«*•»*»* r »•
Ho®ton and suburbs ••••«•«..«• *•.. •.• • • . • * •»..•. •., 
Foralgn countrics yearly

Mokyklų klausimas yra vie
nas iš svarbiausių lietuviams J vieno universiteto Lietuvoje, 
klausimų. Mums amerikie-Įmano nuomone būtų perdrąsus

%

c.
f-

Mums 
čiams lietuviams vienintelė len- 

■ ta išsigelbėjimo nuo nuskendi
mo amerikoiiizacijos bangose, 

, ištautūjimo bangose belieka 
tiktai lietuviškoji mokykla. 
Lietuviai katalikai turi tvirtą 
pamatą lietuvystei savo para
pijines mokyklas, savo Chica- 
gOS kazimieriečių vienuolyną 

’ ‘t— ateis laikai kuomet ir tie pa
tys lietuviai laisvamaniai susi
pras kokią jie klaidą darė ig
noruodami ir persekiodami tą 
katalikų naudingą ir patriotinį 
darbą. Katalikiškos mokyklos 
Šimtus"ir tūkstančius priaugan
čios lietuvių jaunuomenės pri
laiko prie lietuvystės idealų 
tautinių principų, apsaugoja 

o ištautėjimo pavojaus..
,:K. Pakštas “Drauge” iš- 
svarbų klausimą apie tai 

rengtis prie steigimo Lie- 
voje universiteto grynai ka- 

talildško. Išrodinėja kad tas 
būtinai yra reikalinga ir idėjos 
ir praktikos žvilgsniu. Su p. 
Dr* Pakšto išvadomis pilnai 
tsutinlarir teip pat iš patyrimo 
žinau kad Lietuvoje katalikiš- 

jaunuomenės tarpe toji 
mintis, kad steigti grynai ka- 
taibkišką universitetą yra ga
na plačiai paplitusi, bet gi ne 
yįsai tam dalykui galima pri
tarti vien iš praktiško atžvil
gio, būtent:

Lietuva katalikų šalis. Lie
tuvoje universitetas yra, jis- y- 
ra nekatalikiškas bet ne yra ir 
bedieviškas. Ir pasekmingiau 
bus tą universitetą padaryt ka- 
talikiškesniu negu steigti du 
Universitetu vieną bedievišką o 
kitą katalikišką. Idėjos kovos 
neišvengsime, jinai yra šio am- 
ŽIO vaikas. Ar mes turėsime 
čta universitetu ar vieną, toji 
kova visvien neprašalinama. 

. ■ Tad mano nuomone ar nebūtų 
parankiau pasirinkti šitokį pie
ną* Pasilikt, kol kas, prie 
nHėno universiteto tokio koks 
jisai yra. Pasistesgti įrengti 

. bent vieną ar dvi klasines pa- 
S -vyzdingas aukštesniąsias mo

kyklas, gimnazijas ar kokiais 
kitokias, kurios būtų grynai 

. katalikų dvasioje vedamos ir 
i*’ kad jose būtų mokslas teip pą- 
£... statytas kaip tik yra galima ko- 

augsčiausiai. Į tokias mokvk-

Itamento direktorius- ir keletas 
stųdtait^

Namai manoma pastatyti vi
suomenės aukomis. Katalikui, 
studentui tiki, kad katalikiško
ji visuomenėj ypač inteligem 
tija,. atjaus jų vargus, supras 
:būttaą "reikalą ateitininkams 
turėti savus namus.

&tudv E Drs.
Kaunas, 1924-V-24? -

. ' *
. I£LAUSIMAS. - Bažnyčio

je mokinama kad visokia vai 
džia paeina nuo Dievo. Aš ne
suprantu kaip tai gali būtį 
juk karaliui valdo karalystes, 
valdo bedieviai ir kaip kur 
valdo komunistai, argi jie vist 
yra Dievo skirti valdytį kara
lystes.

ATSAKYMAS. — Be Dievo 
valios pasaulyje nieko neįvyks
ta, bet šito dalyko platesniam 
paaiškinimui pacituosime iš
trauką iš knygeles “Dėmokra* 
Urnai principai bei reikalavi
mai ir krikščionybe/’ Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Parti
jos leidinys No. 35.

“Ypatingai prievoles punk
tą krikščionybė akcentuoja vi
soms valdžioms. Valdymas 
krikščionių mokslu, tai yra ne 
viešpatavimas, tik tarnavimas 
viešam labui.”. 
Gregorius Didysis nebereikalo 
buvo prisiėmęs titulą “Servus 
servorum Dei” (Dievo tarnų 
tarnas). Ar bus karalius ar 
prezidentas ar kitoks aukštas 
didikas kiekvienas privalo žiū
rėti į savę kaipo Dievo skirtą 
tam tikrų pareigų eiti, tam tik
ros atsakomybės nešti iš kurių 
kuomet nors turės išduoti ats
kaitą prieš tą kurs jį sutvėrė ir 
tas pareigas jam uždėjo.

•‘Katalikų Bažnyčia pabrie- 
,žia jog valdžia iš Dievo yra ki
lusi, bet tuo kaip tik išreikš
ta giliai demokratinė mintis7, 
kad prieš Dievą žmonės turi 
būti laikomi esme lygiais ir 
kad nė vienas žmogus ar žmo
nių grupė neturi teisės reika,- 
laut iš kitų paklusnumo, jeigu 
savo orenybės kilmės neįstengs 
išvesti iš Dievo valios. Die
vas, tiesa, ■ patsai valstybės 
valdžių nerenka. Bet Dievas y- 
ra davęs žmonėms protą, ku
rio pagalba veikiai žmonas į- 

. stengia suprasti kad be valsty
binės organizacijos negalima 
visų savo reikalų aprūpinti ir 
kad tai organizacijai reikia šio
kio ar kitokio valdžios apara
to. Dievo valios jau taip yra 
sutvarkyta, jog valdžia yra 
naudinga ir reikalinga žmo
nėms. Kaip tik ta prasme sa
koma, jog valdžia yra iš Die
vo, jog valdžios reikia kiaušy* 
ti <lel Dievo. Bet dėl to ir val
džia turi paisyti teisėmis lai- 
duot asmens teisių ir paklusnu
mo gali reikalauti tik tame, kur 
nesipriešina tam tikslui, ku
liam ji yra visuomenėje reika
linga. Ne tik galima, bet ir 
reikia tokios valdžios, apskri
tai ėmus, neklausyti, kuri ei
na esminiuose dalykuose prieš 
viešąjį labą. O jeigu valdžia 
mažesniuose dalykuose ir ne 
labai vykusiai pasielgia, tad 
vis dėlto prieš ją kilti nėra už
tenkamo pagrindo. Neprotin
gai juk elgtųsi toksai žmogus, 
kurs, turėdamas duonos, jos 
nevalgytų ir mirtų iš bado dėl
to, kad jam mėsos neduodama; 
žinoma, kiekvienas turi teisės 
ir prievolės, kur tik gali, val- 
stvbinę santvarka taisvti ir ge- 
rinti, vartodamas tinkamas 
priemones.

. “Krikščionybei pirmučiausia 
rūpi doros ir tikybos sritis; ji 
nesiima pati tvarkyti visuome
nės laikinosios gerovės reika
lų; ji čia nurodo tik dorinius 
principus. bę griež
tai nesiriša nė su jokia ekono
mine ar politinė sistema. Bet 
reikia pripažinti, jog, jos prin
cipų dvasia yra artimiausia gi
minė sveikos demokratybės rei
kalavimams, abstrakčiai ėmus 
.nuo įvairių" konkrečių apliny- 
bių;a mat, tos aplinkybėsJ gali 
kartais būti tokios rūšies, jog 
demokratinė tvarka kaip tik 
prie jos būtų pragaištinga. O : 
kpkia kada, in eonereto ėmus, 
visuomenei santvarka geriau 
tinka, Čia jau. spręsti Da/žnyčiu 
-neturi kompetencijos j tai gali 
spręsti tik politikai ir ekono- 
mininkai. Bažnyčią gali šiaip 
ar taip gyventi su įvairiomis 
santvarkomis, kurios tik paiso 

F.VirakM. visuoineuės labu. Jei tvarka

,gera> tąd Bažnyčią sayo įtaka 
da jos* gerumą didinai o jeigu* 
kame netikusį tad Bažnyčia 
.bent stengsis iš to kylančius 
Įiegęistinųs reiškmtaa sušvėL 
ninti arba net pašalinti. O idea
liu žvilgiu ūmus, kaip jau pa
žymėjau^ krikščionybei arti
mesni demokratiniai- principai 
iv reikalavimai.

; Leonas X11Į sako, jpg nega
li būti geru krikščioniu, kas ne
sistengia būti geru savo tevy* 
nės piliečiu. O geri piliečiai 
būsime tik tada, kai stėngsį- 
mes vykint ne tik esamosios 
santvarkos įstatyimis, bet ir 
rūpinsimės, kad ta santvarka 
būtų arčiau idealo, kad įstaty
mai kas-kart geriau laiduotų 
žmogaus asmens vertė ir bro
liškų tarp žmonių santykių pa
gerbimą; ir kitais žodžiais ta-

. . v. Tai,
įsiyaiždtaoti, koks yra.. ŪĮūsų'įinatydtan& katalikų visuomene, 

susirūpino, * ypatingai sinkia 
katalikų studentų padėtimis ir - 
pasiryžo pastatyt! didelius 
jiems namus.

Antra svarbia priežastimi 
paakinusia katalikus rūpintis 
'namų ateitininkams statymu 
— tai pavojus, kad katalikai 
studentai gyvendami išsimėtę 
gali atsalti-idealuose, nustoti 
savo pasaulėžvalgos, Mes jau 
skaudžiai gyvenimo pamokinti 
■mktoine, kad daug yra žmonių, 
kurie gimnazijose buvo karš
čiausi ateitininkai, gi toliau 
gyvenime nuo ateitininkų idea
lų nutolsta, patiekti net jų 
priešais. Ir nenuostabu. 4 4 La
šas po lašo akmenį pratašo” 
sako patarle. Panašiai ir čia: 
begyvenant su .priešingų pažiū
rų žmonėmis, girdint dažnai 
užmetimus kyla pavojus savo 
pasaulėžiūros nustoti. Tuo tar
pu gyvendami bendrai katali
kai studentai vieni kitų skati
nami sustiprėja savo idealuose, 
įgauna tvirtumo, nusistovi ir | 
jau paskiau visą gyvenmą esti 
nepajudinami katalikai.

Tai štai kam reikalingi atei
tininkams namai, nes būtina, 
kad bent reikalingesnieji galė
tų juose sutilpti. Tiesa, ateiti
ninkai turi nesenai pirkę savo 
namus, bet ten tetelpa vos ke- 

, tuo tarpu 
ateitininkų korporacijoj susis
pietę yra keli šimtai studentų- 
čių. ’ ' .

'Tat, kaip minėjau, ateitinin
kų namams statyti sudarytas 
komitetas, į kurį įeina keletas 
žmonių visuomenės veikėjų, 
kaip antai kun. P. Dogelis, 
Ateitininkų susišelpimo. fondo 
pirmininkas, uolus jų reikalų 
rėmėjas, inžinierius Skardins
imas, ,pp. F. Grajauskus ir J. 
Kaupas, amerikietis, Lietuvos 
Banko direktoriai, p. V. En- 
dziulaitis, Žemės Ūkįo depar-

laikinoje sostinėje butų krivis. 
Netįketai Kaunui likus mūsų 
sostine, susispietus jame vi
soms centrinėms valdžios įstai
goms, padvigubejuš gyvento- 
jų skaičiui, nebeužtenka namų 
tinkamų gyventi. Gyventojams 
daugėjanį namai, nors ir’eta-' 
tomą nauji, atatinkamoj pro
porcijoj nedaugėja. Ypač sun
kioj padėty atsiduria naujai at- 
vykstantieji Kaunan. Jų skai
čiuje žymią vietą užima baigu
sieji gimnazijas, kurių nema
ža kasmet atvyksta universite
tan. Juos pilnus noro* toliau 
lavintis, kad paskui būtų nau
dingi Tėvynei sūnūs, sutinka 
apvylimas: nėra butų, nėra kur 
apsigyventi, nėra kur priglaus
ti ir be to nepretensingą stu
dentą. Be kelių dešimčių pa
tekusių f bendrabučius, daugu
mai tenka gyventi, kaip svei
katai, taip ir mokslui, blogiau
siose sąlygose. Pavyzdžiui, vie
nam studentui po ilgų ieškoji
mų teko surasti butą, bet ko
kį — nedrąsu net pasakyti. Iš
tisus metus gyveno prieškam
baryje kartu ęu batsiuvio pa
dėjėju, gi už sienos gyveno 
pats savininkas, kurio vaikai 
kėlė triukšmą ir nuolat bėgi
nėjo per jų kambarį. Nenuos
tabu, kad tas studentas neida
vo į savo neva butą, bastyda
vos! per visą dieną pas c-----
gus ir tik tada galėjo imtis 
mokslo, kada visi sumigdavo. 
O, tai buvo vienas gabiausių 
studentų, baigęs gimnaziją 
pirmuoju mokiniu su aukso 
medaliumi. Tiesa, vargas už
grūdina žmogų, bet kaį jo per
daug, tai jis žmogų pražudo. 
Studentams ? taip t.vargstant, 
sunku iš jiį sulaukti rimtų 
mokslininkų, naudingi] Bažny

čiai ir Tėvynei sūnų.

Kiti gi abiturientai, neras
dami vietos apsigyventi, pri-

Tik tada, kai valstybes reika
lais rūpinsimės būdami dvasio
je, savo idealais, karštais de
mokratais.”

Reiškia, Dievas davė žmo
nėms protą ir liuosą valią, kiek 
jie tą protą išvysto, ir to pro
to pagelb.a kokias savęs valdy
mo formas išsidirba, tokios y- 
ra jų valiai ir privalomos. Nors 
kiekvienu valdžios forma savo 
atatinkamu laiku ir tinkamose 
aplinkybėse gali būti gera, bet 
nei viena valdžios forma nėra 
tokia tobula kad jau jinai vi
siems žmonėms it visiems am
žiams tiktų. Dievas davė žmo
nėms protą kad. jie su jo pagel- 
ba viską tvarkytų kas tik jiems 
yra reikalinga, dėlto ir val
džios formą' tokią žmonės turi 
kokia jų išmanymu yra tuomi 
•laiku jų šalyje labiau pagei
daujama. O kaip tik išranda 
kad toji, valdžios forma ar tai 
valdžia jiems jau neatatinka,. 
tuomet ieško priemonių jos pa
keitimui arba {per tvarkymui — 
čia išrodo kad viską padaro 
patįs žmonės, bet ištikrųjų 
žmonėms protą duodamas pa
daro Dievas, kurs viską ste
bėki ingai pasaulyje rėdo, ku
rio darbai yra teisingi, išmin
tingi, geri ir garbingi amžinai. 
Ir dėlto žmonės tokią valdžią 
turi kokios jie yra verti. O ar 
valdžios forma bus tokia ar ki
tokia, krikščionybė visuomet 
stengsis žmonėms nurodinėti 
pirmiausiai pildyti Dievo įsa
kymus o tol Jaus įsakymus 
valdžios — tik žinoma tuos, ku
rie peši priešina Dievo įsaky
mams.

*
» «

Tyliai mintys gimsta, 
Tyliai akys merkias, 
Tyliai siela kenčia
1 r svajonės lekia. 
Bet tyliau nei tylų 
Aš jaučiu krųtinėj, 
Kai joj meilė švenčia 
Karštų saules dienų.

Faustas Kirša

žygis ir perdaug rizikos. Juk 
dar įr tas ką yra. universitetas 
nėra ant tiek kaip reikėtų būti 
išvystytas. Dar trūkstą kny
gynų, laboratorijų, instrumen
tų, trūksta butų, trūksta net 
kaip kuriems dalykams atatin
kamų profesorių. Juk negana 
yra pavadint kokią mokslo į- 
staigą universitetu, bet reikia 
kad tas universitetas ištikrųjų 
juomi ir būtų. Daug ko dabar 
Lietuvos universitetui trūksta, 
galima būtų pataisyti, išlygin
ti, bet tam viskam reikalingi y- 
ra kapitalai, ’o tų kapitalų nė
ra kas duoda.

Jeigu vieną universitetą ne
galime ar neįstengiame aprū
pinti teip kaip reikia, tai iš ko
kių g,i šaltiniij sudarysime ka
pitalus. aprūpinimui dviejų uni

versitetų?

Dr. K. Pakštas nurodo kad 
tiek ir tiek kainuoti) universi
teto pastatymas ir įsteigimas. 
Duokime sau, tegul už tokią 
sumą ir įsteigtume universite
tą, bet jam reikia apie 80 pro
fesorių. Ar mes juos surinksi
me ir koki jie bus. Juk pro
fesorius profesoriui nelygu. O 
paskui iš kur imsime kapitalą 
apmokėjimui profesoriams al
gų, universiteto apšildymui, 
aptarnavimui ir visoms būti
nomis reikmenomis aprūpini
mui, juk čia keliais šimtais nei 
keliais tūkstančiais litų neužki
ši — o tų litų dabar kaip tik ne 
pas vieną nuliekamų nesimėto. 
Dėlto viską į vieną krūvą suve
dant aš ir sakyčiau: universi
tetas katalikams yra pageidau
jamas, bet prie dabartinių gy. 
veninio aplinkybių yra nepasie
kiamas dėlto jo steigimą reikia 
iki laiko atidėti ir užsiganėdin
ti esamuoju Lietuvos universi
tetu. Stengtis tobulinti tas į- 
staigas kurios ruošia universi
tetui studentus kad jos būtų 
koaukščiausiai pastatytos mo-‘ 
kslo atžvilgio reikalavimais, 
jei ne visos, tai bent viena ar 
dvi iš jų turi būt pavyzdžiu vi
sai Lietuvai o tas pavyzdin
giausias gimnazijas ar kaip ki
taip pavadintos mokyklos turi 
būt grynai katalikiškos. Jose 
turi mokytojaut geriausi savo 
šakose specialistai koki tiktai 
Lietuvoje yra. Tokiu būdu, ka
talikai moksleiviai aukščiau 
stovūs už laisvamanius ir lai
kui bėgant, gal būt, kad nė ne
reikės atskiro katalikams uni
versiteto tverti, nes dabar esą-
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F. Virakas.
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Montello, Mass.

Žiaurūs priešai — lenkai užgrobė tamsų 
sostinę VILNIŲ ir žiauriausiai kankiny 
mūsų brolius lietuvius; Uždarinėja ma 
kyldas, drasko prieglaudas, pūdo kalėji
muose studentus ir mokytojus. ::::::

' ' ----- -.... •
Pradžia 10-tą valandą ryto; užbaiga vėlai vakare.

grindų.
i

Mūsų brangioje sostinėje’“šlėktos” proše- 
panai-Įenkai įsteigė lietuviams Golgotą! 
Ar-gi tnes galime rankas sudėję ramiai sė
dėti ir ramiai žiūrėti į mūsų tėvynainių 
kančias? Ne, mūs priedermė juos gelbėti!

Širdinga^. ktaečia 18 VAtlAVIMOKOMISIJA.

drau-' dolika studentų,

judėtų išmokti, o dar tolesniam' mas universitetas gali likti gąy- 
tobulinimuisi toje pasirinktoje nai katalikišku.
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Ar girdėjai, 
Kai giružė 
Graudžiai ūžė? 
Kai šilkinę 
Jos krūtinę 
Draskė vėjai 
Vakarėlį — 
Ar girdėjai?..

’ Ne. giružė 
Graudžiai ūžė —

Tai mūs garsūs pranokėjai, 
Iš milžinkapių priskelę, 
Tyliai skundės žaliai giriai^ 
Jog vaikai dvasia apmirę, 
Susilygt su jais negali — 

O tėvynė 
Skursta, žūna...

Liudas Girą.

f * las siųsti visus iš Lietuvos ga
biausius moksleivius, kad jie

' / tinkamai prisiruoštų prie įsto- 
jimo į universitetą. Tokiu bū- 

C.- eta mes katalikai prirengtume 
L. tml^amiausius studentus uni- 
į. .versitetui ir jie tenai daugiau 
♦r

** -
fe- mokslo šakoje, galimu būtų 

juos Lietuvos universitetą už
baigus pasiųsti į kurį’ į užrube- 

universitetą metams ki- 
r tiems. Tokiu būdu mes susi- 
. lauktuinėm rimtų mokslo.pajė
gą, tuomet. ateityje galėtume 

'galvot ir*apie dviejų universL 
^tetų steigimų ir užlaikymą.

Dabar prie dabartinio tinau* 
ainio Europos ir Lietuvos krl-

Bet jeigu ir to neįvyktų, jei
gu jau ištiktųjų prisieitų steig
ti atskirą katalikišką universi
tetą Lietuvoje, tuomet jau turė
tumėm savo profesorių ir moki- 
nių-stude^tų pakankamą skai
čių, O dabar, bent mano nuo
mone, /ialyką reiktų pradėt 
statyt ne nuo stogo bet nuo pa
grindų. ’ •;*

_ -

NĖRA TAISYKLĖS BE 
IŠIMTIES.

“Varpas” 23 No. rašo: “Ku
nigas Milukas nepriklauso nei 
jėzuitams, nei marijavitams ir 
nieko bendra neturi su pasiu
tusiais klerikalais. Jis yra ge
ras kunigas ii- geras lietuvis 
dzūkas. ’ ’

Labai gerai kad nors vienas 
laisvamanių laikraštis katali
kų kunigų tarpe-rado kunigą 
ne klerikalą, bet ar jie neapsi
riko, to netvirtiname.

Mūsų nuomone toks laisva- 
manėlių pagarbinimas prie 
kun. Miluko gero vardo, kurį 
jis iš seniau turi, nieko nepri
deda. Yra tai "tuščių žodžių 
eikvojimas kaip kai kurio na
minio gyvulėlio uodegos vizgu- 
liavimas apie savo buvusį ar 
esantį’ poną.

žįYDŲ MGKYKLOJ.

Mokytojas. — Joseli, kiek* 
bus du kartu du?

Joselis.— Šeši.
Mokytojas. — Ką kalbi?!
Joselis. -t- Na, lai būnie pen

ki.
Mokytojas, 

tas tik pagalvoki
jpa&Iįs, — Aš 
ijokytojas. — 

karto tiek nesakei!

- Km tavo pro-
>. ■
žinau; keturi. 
Tai kodėl iš

Josrih. — O jei tamsta nu 
sideretum. kas įnun beliktų?

H

DALYVAUJA VĮBI NAUJOSIOS ANGLIJOS FEDERACIJOS APSKRIČIO SKYRIAI.
Įvairiausi pamarginimai, žaidimai, dainos, prakalbos, virvės traukimas ir t. L

PELNAS SKIRIAMAS VILNIAUS NAŠLAIČIAMS IR. NUKENTĖJUSIEMS MOKSLEIVIAMS.
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Bus išbandymai kuri kolonija turi drūčiausius vyrus, Virvės traukimas bus tarpe se

kančių kolonijų: Montello su Cambridge’iu, Nonvood’as su Brighlonhi, So. Boston’as su ; 
Worcėster’iu, Laivrence’as su Nasliua ir kitos. Taipgi Cambridge’io Vyčių bašebolninkai ža- . 
du supliekti bilę kokios kolonijos basebolninkus. Tad visi atidėkit savo mažos vertės reiku* 
Jus, nęvažtaekit po betikslias vietas, o visi atvažiuokit į virš minėtą išvažiavimų, kur jūsų 
atsilankymas sutelks pągelbą mūsų broliams lietuviams vargstantiems po žiauraus lenko letena. 
Trakai iseis nuo jūsų kolonijos centrai Visių kolonijų veikėjai darban! Žiūrėkite, ktaį jūsų • 
kolonijoj nelikią ne vieno lietuvio, kuris neatsilankytų ant to svarbaus išvažiavimo!
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šaltiniai, kurlulsnaudojausl nj- 

šaut šiij. tčina f
1) Hergenroether, įlįstoryu 

l?v\v.szeclina Kosciohi Kutollckie- 
go, tom XII, IVargzitmi, 1903,

2) P. aioi’it’4 Meschler S. <T. 
DIe Gesellschaft jesu, Ihre Sa|- 
zvmgeii und ihre Erfolge. Frei
burg 1. Įlr, imi.

Be te naudojausi visomis lletii- 
viškoini^ knygomis, kurios bent 
klek šių tema kalba.

Katalikų Bažnyčia mokina, 
kad, norint apturėti amžinąjį 
gyvenimą, reikia geri darbai 
daryti. Tai yra kiekvieno ka
taliko priedermė.
- Kiekvienas katalikas priva
lo sekti Jėzų Kristų, kad tapus 
panašiu į Jį. Bet Jėzus Kris
tus yra tobulybė begalinė, to
dėl visuomet Jis mums paliks 
sektinu idealu.

Todėl evangelija pataria, no
rintiems siekti tobulybės aukš
tumos, tai kas seka: išsižadėti 
turtų, savosios valios ir būti 
visada skaisčios sielos ir kūno.

Šie punktai ir yra pagrindu 
vienuoliškojo gyvenimo: ne
kaltybė, paklusnumas, visiškas 
neturtas.

Vienuolijų yra visokių, bet 
apie jas aš čia nekalbėsiu. Vie
nos iš jų atkreipia daugiau dė
mesio į vieną dvasios sritį, ki
tos — į kitą.

Vienuolijos yra padariusios 
žmonijai daug daug gero, bet 
apie tai — kitą kartą.

Vienuoliai Jėzuitai, be pa- 
prastųjų vienuolių apžadų pa
sižadėdavo visiškai priklausyti 
.papos misijų atlikime. Dabar 
'žvilgterėkime šiek tiek į Jėzu
itų Ordeno istoriją.

«• ®

Jėzuitų Ordeną Įkūrė šv. Ig
nas Loyola (Don Imiigo Lopez 
de Recaldo), jauniausis sūnus 
vienos bajorų šeimynos, gimęs 

. 1491 m. pily Loyola, kuri ran
dasi provincijoj Gūipiscoa, 
tarp Azpeitia ir Azcoitia.

Jis buvo Pampelunos komen
dantas. Apgulus prancūzams 
Pampelunų, 1521 m. kovoje ta
po .sužeistas Į abi koji. Ligo-

je eine skaityti Kristaus ir 
Šventąją gyvenimus. Jum la
biausiai tiko šv. Pranciškaus ir 
Šv. Domininko gyvenimai. Jam 

kad šitie Šventieji yrą 
vertesni didesnės garbės, nei 
garbingiausi ispaną karžygiai. 
Tokiu būdu šv*. Ignas Loyola 
pasiryžo tapti Kristaus.karei
viu ir riteriu.

Pagyjęs atsisveikino su gi
minėmis ir iškeliavo į Monser- 
rat, kad ten prieš Dievo Moti
nos paveikslą prisirengus ke
lionei į Jeruzalę.

Atvykęs j Palestiną, 4 rugsė
jo 1523 m. atlanko Kristaus 
karstą ir sumanė dirbti1 misijos 
darba ę V

Tačiau vienas pranciškoną 
abatas®) įkalbėjo jam, kad, no
rint misijonoriauti, reikia tu
rėti daugiau mokslo. Šv. Ignas 
jo paklausė ir, turėdamas virš 
30 metų, ėmė mokintis lotynų 
kalbos.

Būdamas Paryžiaus univer
sitete, susipažino su keletą jau
nuolių vienminčių, kurie buvo 
šulais Jėzuitų Ordeno. Štai jų 
pavardės: 1) Petras Le Fėęre 
(Fabro) iš Sabaudijos, dievo
baimingas sūnus vargingos šei
mynos; kartu su šv. Ignu moki
nosi filosofiją. 2) Pranas Ksa
veras (Cliovier (Kavier), bajo
ras iš Navarros, gimęs 7 balan- 

i džio 1506 m., filosofijos profe
sorius. 3) Jokūbas Lainez, gi
męs Aliuazane, Ispanijoj. 4) 
Alfonsas Bobadilla, filosofijos 
profesorius Valladolide (skai
dyk — Valjadolyde). 6) Por
tugalas Simanas Rodriguez de 
Azevedo.

Vėliaus prie jų prisidėjo 1) 
KlaudiusLeJay iš Sabaudijosj
2) Jonas Codure iš Deefinato ir
3) Pascal Bronet iš Pikardijos.

Popiežius Povilas III užtvir
tino naują vienuoliją “Sooįetas 
•Jesu,” išleistoje bulėje 1540 m.

17 balandžio šv. Ignas tapo

Lenkiškai—przeor.

*'

. r - m i j

■ 1543 m. pe Fevre priėmė | 
išrinktu naujo Ordeno generu-

Jėzuitų Ordeną Petrą Kanizijų ■ 
(Petrus Canisius), vėliaus pa- 
gargėjusį gąvo darbais.
■ - ' ■ ■ #* >

. * - * . ’ *
; Jėzuitų Ordeno ūksiąs taį: 
dMesnė Dievo garbė (Q* Ae M 
D. G.), darbavimasis,sielų iš
ganymui* kaip guvu mąįą, taip 
ir ldtų.
.Savąją narių.išganymo Or- 

denas sieke: apžadą persergė
jimu, tankiu ėjimu prie Bv. Sa
kramentų, skaitymu dvasišką 
knygą ir maldingų lavinimąsi, 
sąžinės sąskaita ' ir apmąsty
mais. ' -

Visą žmonių išganymo Orde- 
nas siekė; viešais pamokslais, 
lavinimais maldingume, kate- 
cliizacijomis, misijomis, jauni
mo auklėjimu, herezjjų apgali 
jimu bei sąžiningu išpažinčių 
klausymu.

Naujus narius priima Orde
no generolas arba jo įgaliotas 
pavaduotojas,’ įsekmiai ištyręs 
kandidato gabumus, gyvenimą 
ii' sveikatą.

Nepriimami Ordeno nariais 
kandidatai: negabūs, atkaklūs 
(lenkiškai — odszczepiency), 
pilrtadąriai, sergą, buvę kitų 
vienuolijų nariais.

Kandidatus ilgai kvočia — 
klausinėja, tiria. .

Praėjus 12—20 dienų mėgi
nimams, prasideda 2-jų metų 
novicijatas. Po novicijato pra
sideda studijos.

Scholastikai mokosi grama
tikos, poetikos, retorikos, filo
sofijos, matematikos, fizikos; 
iš visų tų dalykų esti griežti 
kvotimai.

Pabaigus tuos mokslus scho
lastikoj, užtvirtintieji scholas
tikai privalo keletą metų dėsty
ti žeinesniose klasėse, paskiau 
per 4 metus privalo' mokintis 
teologijos, šešerius metus prk 
valo pašvęsti įdavęs auklėjimui 

■ Galop, po visų tų studijų, 
dmndidataiigtfuna kunigo šven
timus. •

kunigus, 5), protesto, kurie 
daro dar ketvirtu vienuolių 
apžadą. Gyvena jie atskiruose 
namuose, po perdėtinio valdžia 

: (praepositus, generalato name 
ai Cesu — Ryme vicepraeposi- 
tus). Vyriausias Jėzuitą gene
rolas vadinasi praepositus ge- 
neralis. . - • t

mingą knygą apie karo laivu 
statybą, Charles Borgo — apie 
vietų stiprinimą karo žvilgsniu 
if jų gynimą, už tai Fridrikas 
Didysis jį pavadino Lieutenant 
lionoraire du gėiiie; Jurgis 
Fournier (mirv 1652) rašė apie 
nevigaciją. Gamtotyroj žynius 
Erich IVasmann.

š

I

s

nariai dąlosi į:
2) scliolastikus,

. pasaulinius koadjuktorius,
dvasinius koadjuktorius, .arba

' Ordeno 
novicijus,

*

1)
3)
4)

X

Į

m m
i*. - . - ' ■< ~ >

;Atįlolio>&» Praųo parapijoj 
rąl pasekmingai darbuojasL' 
pįtąskoncertąš tą paliudijo, 
jįp pelno Mkb|ffiiVĮrš 150 dūj 
Prie to daug’pasidarbayo ij 
TiinkdS Raila ir choristai. Pta 
šialdbųvo atvaidintas juoki 
tęątršlis; Laimės ir nelaimės., 
sėjai .gana gerai Atliko savę^ 
ip ^traukiusius prijųoMa^ 
kui sekė datos, teigs padala 
neMogiaųsiai. Koncerte, 
p-nios^Ringailicnes, dalyvavo 
svečiai; pmas Jankauskas iii 
tono ir p-le Mancevičaitė iš-Bri 
tono. Vakaras palnai pasil 
Atsilankiusieji neapsivyl^ P 4 
grįžo , namon pilnai patenkinti-. - I, 

Birželio 8 įvyko Valkų Blaivi*Į 
-ninku vąkarąs po ,vadovyste p-lfe 
Elzbietoj ^rašlcąitfiSį Padainavę 7 
visokių dainelių ir pasakė galybei j 
juokhigų eilių. Vata arelis-iš- vi»U • 
žvilgsnių buvo Įspūdingas. ■ 

Athblio didžiųjų Blaivininkų 
kuopa apysilpnė, bet savo užduo
tis atlieka tinkamai Vaikų gi 
Blaivininkų kuopa gana skaitliu- ' 
ga, virs šimto narių, ir 
Veiklumas ,beabejo priklausė nuo. i 
vedėjos;

Vyčių 10 kuopa rengiasi teip-gi 
prie perstatymo. Tik dar dieni d 
nepaskirta. Los: Našlute. Apart 3 
to bus ir kitokiu pamarginimų.

Athoim

lyiii * 'i i

as t® uEiįviy ttouomjosE.'
.V..' " y./ ų,.!/

.į. . r

Mikai am&inijnti rn^ibątorjaii-^ 
r Jūsų j|lšW ,prąfei|temtą |aik* 
Tašti befimtytaias Mlaudien pgr* 
pykau kaip nata 
ms^pelkių .murikąūtRM^ebąridiš. 

Ant kurio puslapio nepažiūrėsi, 
vis'tik kUivyM blaivybe, blaivgį 
be.,, Rodos ‘ ‘prohibišėlio ’ ’ pri-. 
stlakę IrMsiems liežuvis kaip gir
tiems apie? *-namie kpptįją,,! su
kas. Bet palaukite, visuomet teip 
nebus. Mūsų slaunauts miesto vi
si “giizutes”. kepėjai, susiorgani
zuosime ir pakelsime lietuvių pra
monininkų ir pirklių vardą, juk 
ežia ^fry” kontre, kas lęok įbiznį 
•nori tokį daro, Ir mes darysime: 
“ m unąainą. ’r O jei jus mums sto
site skersai kelio,. tai Ant to yra 
“lojeriai’/ 'ir ’Jįė jumis apskųs 
kam jūs mums gadinate biznį. A- 
merike biznio gadyt niekam heyal-,

, i *■ • * •
na, .

Kad ir aš pats. Kol šapojc dir- 
mu, nieko neturėjau, o dabar tu
riu ‘‘auzą” už 20,000 dolerių o 
uosį tokią kaip ir kitų gorų biz
nierių kurie teip kaip ir aš iš dar- 
jinmkų prakaito ir išnaudojimo 
minta. Biznis yra biznis, o mūsų 
jiznis geriausias dėlto kad ir 
kvailiausias ir gudriausias — visi 
geria ir mums pinigus neša.

Nusiskundžia kiti kad mes ijems 
sveikatą sugadinome visokiais 
alinimais, kvarbomis kurią Į 
“munšainą” dedame, bet ką-gi 
jie norėtų kad mes dėtume? kad 
"aiskrymo’’ su lieptais cibuliais 
prikrautume ar kurių kvarabų... 

Jule su blaivais biznio nedarome, 
o girti vistiek skonio nesupranta.

Munšainieriai labai esame pikti 
ant visų redaktorių ir laikraščių 
už tai kad ant mūsų užsipuldami 
biznį gadiną ir dėlto nusprendėme 
visi susiorganizuoti Į savo susaidę 
ir kajpo ątkeęšijįąiui nugirdyt pir
miausiai visus redaktorius jr dėlto 
štai ir užkaičiau guzutes, katilėlį,” 
tik neturiu kam prižiūrėt bo pati 
katilui aną dieną ekspliodavus nu
pliko, ir dabar guli “hospitolėje”'. 
Sūnus girtas veždamas munšainą 
nuo kranto nuvažiuodamas spran
dą nusisuko, duktė su girtu Mal
ke Į giraitę išėjo prasivėdyt... o 
mažasis Džiovukas mirkydamas 
duonos plutas Į munšainą pasigė
rė ir krisdamas nuo kėdės koją iš
sisuko. Dėlto neturėdamas kam 
prižiūrėt katiliuką, turiu per- 
t raukt savo laiško rašymą, bet 
antru kartu parašysiu kas į val- 

'dybą mūsų ,fsusaidės” įeina ir ko
ki svarbūs nutarimai mūsų biznio 
pakėlimui ir lietimų labui pada
ryti

Gudbai.

Jėzuitą Ordenas tai Baž
nyčiom armija: jis. daugiausia 
gero padarė Daznyčiąt jėzui
tai lygiai atsižymėjo moksle. 
Sį kartą norėčiau išvardyti ke
letą Ordeno atstovų mokslo sri
ty. :
, Scholastinėj filosofijoj ir te
ologijoj- atsižymėjo jėzuitai: 
Jokūbas Lainez (miręs 1565 
m.), antrasįs Ordeno genero
las. Franz Toletus (miręs 1596 
m.), kardinolas, didelis filoso
fas, teologas ir egzegetas; žy
miausią rolę lošė Sikstiniško- 
sios Vulgatos taisyme. Grego- 
rius de Valentia (inir. 1603), 
.kurį Klemensas VIII pavadino 
doctor doctorum, buvo vienas 
.žymiausių teologų laike antirę- 
formacijos^ (Gegenreformation) 
Vokietijoje. Liudvikas Moli
na (inir. 1600), celeberrimus 
scholasticus vadinamas. Pra
nas Suarez (mir. 1617), genia
lus (geistreidlie) aiškintojas šv. 
Tarno, galima sakyt (wohl), 
didžiausias Ordeno teologas. 
Bernard Lessius (inir. 1623), 
dievotas, mokytas, nusižemi
nęs (geniuitreiehe) teologas. 
Taip pat žymūs yra: Kuiz de 
.Montoja (mir. 1632), Martinez 
Ripalda (mir. 1648 m.) bėi Jo
nas Lugo (mir. 1660), kardino
las. Taipgi neprošalį būtų pa
minėjus: Jakob PĮatel, Adam. 
Tanner, Anton Mayr, Holz- 
klau, Gregorianiškojo univer
siteto Romoje profesorių kar- 
■dinola Joną Franzelm (mir, 
1886h ‘ ,v . *

’ Polemikoj pasižymėjo Antar 
mis Possevin' (miri -611), žy- 
nius' pedagogas ’ii’ katalikybės 
gynėjas prieš 'protestantus; 
kardinolas. Kębėrtąš Bellarmin 
(mir. 1621), pimisius Petavius 
,(mir. 1652), istorinės chronolo
gijos sumanytojos.

' Moralėj teologijoj pasižymė
jo: Tliomas Sancliez, Paul Lay- 
mann, Gury Jonas, Hermanu 
įBusembaum ete.

Šventraščio aiškinime žymūs 
šie vyrai: Jonas Makdonaldo, 
Alfonsas Salmeron (mir. 1585), 
Ribera, Sa, Serarius etc.
. Bažnytinės teisės žinovai iš 
jėzuitų yra šie: AViestner, Pir- 
hing, Žallinger etc.

Bažnyčios istorijos rašytojai 
ir žinovai šie: Sirmond, Boli
umi, Daniel Papebroecli (mir. 
1714) Įsteigėjas Actą Saneto- 
rum, Franz Zarraria (mir. 
1795), Febroniaus kovotojas.

Netrūko pas jėzuitus poetų, 
literatų: Balde, Spee, Avancini 
etc.; lotynų ir graikų kalbų ir 
literatūrų žinovai: Tursellin, 
Viger, Jokūbas Pantanus. 
Taip pat rasime pas jėzuitus 
didelių matematikų, chemikų, 
astronomų: Scliall, Ferdinand 
Ferbiest (mir. 1688), Augustin 
Hallerstein (mir. 1774), žino
mas kaipo, didelis matematikas 
ir astronomas Pekinge (Clii- 
nuose); Atlianasius Kircher 
(mir. 1680); Mikalojus Zuchci 
(mir. 1670) išrado teleskopą, 
Mąyer atrado' ‘ nejudomųjįr 
žvaigždžių palydovus (Fixs- 
temtrabanten); žymūs dar: 
Mykolas Počobutas Vilniaus 
universiteto rektorius, Angelo 
Secelii, de Vlco, Pranas Gri- 
maldi, Kristupas Clavius (mir. 
1612), žinomas - kaipo XVII 
šimtmečio . Euklidas, Nierem- 
bergas, * Raczynski ■ s.

Jau Lalande (Lalandas) tar
pe 1750—75 m. suskaito 42 as
tronomu vien iš* jėzuitą tarpo.

Jėzuitai geografai yra šie: 
Ącunha, Oiąrlevoir, GerbiUon, 
Dobrizliofer, Blard, Lallemant.

Jėzuitai stropiai dirbo ir ki
tose- sritys^: Midiaėl Denis'**- 
buehulMujoji Brasmuš Froh- 
lich ir Hiiar|us Ilckhel 
miznmtįkoj, 'Jullien — i|eoha- 

Lana išrado ba- 
ipste parašė reikš*

Šventųjų užteks paminėjus 
Sv. Stanislovą Kostką (mir. 
1568), Alojizą Gunzugą is 
.Mantuos, šv. Joną Berah- 
mans’ą, šv. Igną Loyolą, Šv. 
Pranciškų Ksaverą, Alfonsą 
Rodriguez ir kit.

Šič išvardinau tik žymiau
sius Jėzuitų Ordeno atstovus, 
daug daug yra dar vertą pami
nėjimo, kuriuos tenka apleisti 
dėl vietos ir laiko stokos. No
rintiems plačiau susipažinti su 
Jėzuitų Ordenu, rekomenduo
čiau vokiečių kalba šią knygu
tę: Dię Gesellschaft Jesu. Von 
M. Meschler S. J. Freiburg. 
Br. Ilerder.

Manau, malonų skaitytoją 
šiek tiek, supažindinau su svar
biausio Bažnyčios elemento — 
jėzuitų darbais.

Geri žmonės jėzuitus myli et 
gerbia, kaip didelius darbuo
tojus Dievo garbei ir žmonijos 
•naudai; Jėzaus Kristaus prie
šai baisiai jų neapkenčia: prieš 
juos stovi visas piktasai pasau
lis su savo purvais, nes jėzui
tai yra didžiausi Bažnyčios 
darbininkai: jie siekia bendro, 
visiems • krikščionims katali
kams siektino,' idealo: Bus 
Avidė viena ir vienas Ganyto
jas; ir jau jie tame yra daug 
daug padarę, todėl nenuosta
bu, kad taip daug priešų jie 
tuii. Juk ir Jėzų persekiojo 
piktasai, tas niekingasai pa
saulis, taigi ir, Jo darbinin
kams vienoda laimė tenka. Bet 
Šič ir yra Ordeno garbė: entu- 
,zlastine5) nenuilstamoji kova už 
Jėzaus idealus ir už tikrą žmo
nių laimę. Taigi, malonus 
skaitytojau, draug šu manim, 
pasidalinkime su Jėzaus Kris
taus darbininkais jo vargus, 

.džiaugsmus, o iš to mes turėsi
me stiprybės dvasinėj kovoj 
Šiame gyvenime.

Ignas Leščius.
Utena,

Verbų sekmadienis 1924 m. /

r
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Tik ką išėjo iš spaudos naujas di- 
džiausįs sapnininkas kokio dar iki šiol 
nebuvo. Su daugybe paveikslu. Drū
tais apdarais. Jo kaina tik $1.75.

Palangos Trejos Devynerios, geriau
sios taip vadinamos trejankos 60c. už 
pakelį.

žolės nuo priepuolio arba nervų 85c, 
Geriausios žolės nuo nedirbimo arba 

užkietėjimo vidurių 60c.
Nuo strėnų ir pečių skaudėjimo, ge

riausia sutaisyta arbata, kuri tikrai tu
ri gelbėti — 60c. už pakelį.

Gromatoms popieros rašyti i Lietuvą 
su gražiomis dainelėmis; tuzinas 75c.

Tas tai yra vienintelis lietuviškas 
sandėlis visokių lietuviškų žolių ir šak
nių. Atsiųsk 10c., o gausi knygutę, Vi
sokių žolių surašą arba katalogų.

M.ZUKAITIS,
449 HUDSON AVENŪE, 

.» Rochester, N. Y.

Jonas Neplikis,

Redakcijos prierašas. Iš vaisių 
pažįsitc juos, sako priežodis. Ma
tyt tamsta geros širdies žmogus 
kad redaktoriams žadi munsainės, 
bet tamsta klysti ‘ manydamas 
kad redaktoriai teip munšainės 
trokšta kaip tamstas lankantieji 
kostumeriai o dar po tų visų lai
mių kurias tamsta išskaitliavai sa
vo šeimyniniame gyvenime. Bet 
apie nutarimus tainstij “susaidės” 
parašyk, pažiūrėsimo koki jie y- 
ra.

B

CLEVELAND, OHIO. '

Iškilmingos laidėtuvJs. - ■

Persiskyrė su šiuo svietu Mari- y 
joną Jasinskienė 7 d. birž. & m. 
Velionė priklausė prie Motery. Sę*. 
jungos 26 kp. ir prie Amžinojo Ro < 
žančiaus dr-jos. Utarninke, birže-1
lid 10 <1, tapo palaidota iš švl Jur-j j 
gio lietuvm bažnyčios į Clevelando * ‘ 
katalikiškas kapines. Gedulingas < 
šv. mišias laikė trys kunigais j. Oi- 7

i

Parsiduoda far
377; akrų farina, Penn- y 

1 syivanijos valstijoj su vį- j F 
s saiš ūkiškais triobėsiais ir Į ‘ \ 
! padarais. Namas lO kam- G ’ 
| barių, garadžius automū-1 f 
j biliams; tvartas dėl 16 ar- i > j 
į kliu, vištinykas ir kiti trio- ] r j 
| bėsiai geriausiame stovyje. i į 
| Apie 90 akrų dirbamas že- ‘ L 
| mūs. . Upė su vandenpuo- 11 
b liu ir ežerėlis. Miškas, ka- < G 
| me randasi labai. didelių f A 
g medžių namų statymui. A-. 
g „ r .. *oon  •. ___  ___ T5tt
I Automobilių kelias eina 
I pro duris. Vieta garsi me- 
| džiotojams ir žvejams ir į į ?

t
54
i

pie'330 vaisingų medžių. j [ <
i 

Z Į,
t

I
I tinkama kurortui, sanito- J [ i 
« rijai ir kitokiems tikslams.-1 
I Norima greitai parduoti ® , 
! šią vietą dėlto, kad savi- & 
| Rinkas mirė. Įnešti reikia I 
| tik $3,000. Prekė $8,500. g 
f Išmokėjimas lengvomis iš- $■’* 
| lygomis pagal sutarties. 
| Norinti Įsigyti pelningą ir 
| gerą fariną kreipkitės tuo- 
| jaus pas: 
g A. J. VALANTIEMS 
g Real Estate & Insurance 
| 4 LEXINGTON AVENUS, 
I MASPETH, N. Y.

i

■gMmRNįjM

*

s

YCI. 0011121 Atvažiavę į Waterbury Oeųier, sukite* į Bank St., važiuokit tieiiaiBonk St. iki So. Be. nikėj) Fran 
ALUiUUIdi onard gt. Čionaii paimkit Conn. Co. buaa, So. Leonard St. ir važiuokit tieiial | Oak Bark, liūną; P. Xhi
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PRADŽIA 1-ma VALANDA PO PIETŲ

* 1

GERBIAMIEJI:—
Kiekvieną pietą L. D. K. S. Conn. Apskritys surengia pųifctesi| įšvąš&wną ir šį metą 

nesigriaudinsite atsilankę ant $to išvažiavimo. Yra užkviesti chorai: iš Waterburio, Hart
fordo, New Haveno, Bridgepoįto, Ansoniair Netv Britain ir veik visi jau prižadejo dalyvau- 
ti programe. Programas bus gąn puikus, nes dėl geriausią chorą yra skirtos tam tikros dideles 
dovanos.

Su užkandžiais, skaniais gėrimais ir patarnavimu būsite užganėdinti. Tad visi kas 
gyvas — ura į išvažiavimą!

NORTH. , '
GERMAN 

’ LLOYDĮ 
Savaitiniai išplaukimai !

I» I E T U V 4
- -per—- ~ i

NE W j
Patogiais laivais 

COLUMBŪS — STUTTGERT 
MŪNCHEN “ 

If vienos klešos kambarių lai
vais. Daug pataisyta 8 kloeo* I 
laivais. Parankus, uidaromi S ; 
ir 4 lovų kambariai. Lalvukor* i 
člą reikalais klausk vietos a- 
gonto arba 
NORTH GERMAN LLOU 

192 tViuhlngton Birt*, 
Ros ton, Mass.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
SI’EOIALE GENEIULh VIDUR-VASAIUNE EKSKUUSUA 

šiai į LIETUV 
PEll KLAIPĖDĄ.

Iš New York’o laivu & S. POLONIA 5-^ 
Laivas tarpe lietuvių žinomas kaipo labai patogus, ką pa- ' 

tvirtina daugybė laiškų gautų nuo 'mūsų keleivių.
UŽSISAKYKITE SAU VIRTĄ KKAW-

Buttijos Amerikos LinUit duoda siieriullštaj, vaitams Ir }
Mhoti'nniš. ir leipui visi keleiviai Įnitlurimt gerui. Unija dnw i 

kad fceihmč batų vfeĮems gera i\‘patogi
• ATIDA* Daug UcIuvIų dar neupinnke sava sena tėvynę, Idjmlą 

imd negales KUgi'MI atgal į Amerikiį. .
DABAR JtW PROGA. Pagal mmla Matymą,jdękviomis gali 

U savit seimu tvsynvn iipsUunkyti vieniems htetanis ur Ilginus. j,ėWhlW” 
sugrįžimui 1 Šuv. Vatet bus ĮMduntns keleiviams Amerikos yaldftDaį 

-Dėl visų tolĮmesniiį lnfovmnėUu Ir luivakmžią kveIpkIW< i 
agentu arba 1 '
BALTIS AMSRIOA U B, 9 Bwadway, Naw Yorfc N
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« Kp. korespondentas.

i

Kuopo Valdyba.

*

*F

S

tikri valgiai.

u.

J ’

- r

I 
į.

i* 
*

r, • »
Katu rupi nuol^foesektimūs

> Jau bus kelios savaites kai Si vai- §
| gyklu perėjo f patyrusių tame 3
> uyje lietuvių raukas. Mes turime s?
> 18 m. patyrimą valgių gamiunlme.. J 

t^/Musų yra dldžiausls pasiryžimas

- =• >

Tel. So. Boston 870

J. MACDONELL,M.D.
Galima tuslkallSti

oriso valandos: Rytam iki 9 vat 
Pa pietų nuo 1—8
Vakarais nuoB—9

536 E. Broadway, So. Boston

(»■»«■■■■■■« 
mSo. Bo«ton 4000 

DR. J. C. LANDŽIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
500 E. Broadway, So. Bostom 

(Kampas G 8t lr Bro*dway) 
VALANDOS: O—U, 2—4, 7—9

■ 2. . t to. " • --------------------------------------------------------------------------

DR.PUSKUNIGIS 
GYDYTOJAS

VIDUKINIŲ LIGŲ 
vnLyikl 11 ryte. 1 Iki 3 po plet. 

TIHOvafc
881 Broadway, So. BcMti,* 

Tėl. So, BoBton 2831. ,

i iidrUVAiJ L<LįAWlĮę>r. AtA^q' IUI-UHv

> 18 m. patyrimft valgių £ttmlnnlme.. v 
;/Musų yra dldžiausls pasiryžimas A 
. duoti gėrę valgi, skautai ir Svariai v 
1 'pagaminto ir už prieinami} kiiiiię. X 
"'Pasninką dienomis pritaikomi tam A 
; tikri valgiai.

« Broadway, So. BostonJį
valdyba. Antra muši} valgykla yra \

V. Vilkutaitia jr Vaide-
! -

. to, . .' ’ ( ' ! ” s. • •

M ČižaųskienS 'giedojo 
ai solo įspūdingų balau, 

įfcdį sūjudinp:
giminią ir Šiaip žmonių 

ūse dalyvavo ir viršminė- 
fcofovą draugijos sąjungietes. 

no Rožančiaus draugijos ir 
yvavo nemažas būrelis.

Teisybęmylintis,

it C. BROOKLYN, N.
įj>KS. 10 kubpa birželio 22 C 

dieny po bažnytinių; patilai- 
•‘flį 207 York gt. turės miririhldmą, 
|bdel gerbiamieji nariai malonėki
te visi susirinkti.' Teipgi mielai 
Jaukiame kad atsivestūmėte naują 
narią.

ti ranką ir tint toliau ir neai-i 
traukti iŠ užimamos pozicijoj.
( Taipgi buvo skaitytas laiškas 
nuo Lietuvos Vyčių N. A. apskri
čio valdybos, kuriame užkviečia 
dalyvauti jų. rengiamam jšyažiavL 
me 4 d. liepos Palangoj, Lawren- 
ce,'Mass. Nutarta paimti trokas 
ir dalyvauti oficialiai. Į+komisiją 
apsiėmė panelės O. DaUędeųaitė, 
Z. E. Strokaįtė ir J, Kalinauskas. 
Todėl norintieji dalyvauti Vyčių 
išvažiavime malonėkite užsisakyti 
vietas išanksto>pas viršminetas y- 
patas.
i

I S I 5 K 1B

CHESTER, PA.

, S d, birželio s. m. aplankė Ches- 
; teriečius dideliai gerb. svetis knn.

Dr. F Kemėšis. 8.-tą dieną birže
lio tai buvo Sekminhj diena. At- 

L laikė dvejas šv. mišias. Pirmas 
laikė-ant aStuonių, o antras 10:30. 
Pasakė gražius pamokslus pritai
kintus prie Sekminių’— Atėjimo 
Dvasios Šv., teipgi klausė Velyki- 

. nę išpažintį ir tuo jaus po sumos 
pasakė -kadre neilgą, bet labai tin
kamą politišką prakalbą raginda
mas kad būtinai atnaujinti L. D. 
K. S: 19-tą kuopą ir atsisveikinęs 
išvažiavo į Philadelphią pas knn. 
X J.. Čepukaitį. Mes Chesterieeiai 
tUriam nuoširdžiai ačiū už aplan
kyti^ pirmutiniu ir paskutiniu 
kartu ir linkime ilgą metij ir ge
ros kloties parvažiavus į Lietuvą 
darbuotis dėl žmonių labo.

29 d. gegužio buvo atsibalado- 
jęs kas žin iš kur nezaliežninką 
jffisijohierius S. B. Kriščiūnas ir 

. virš minėtos dienos vakare laike 
■ prakalbą, bet vargšui nepavyko 

pasipinigauti. Turbūt buvo nie- 
keno nekviestas kad jokiii pagel- 

■L bininką'neturėjo, dėlto ir sau nuo- 
p| stolią pasidarė, kaip kad jis pats 

sakėsi j už svetainę užmokėjęs $5 
V ir už apgarsinimus $2.50. O per 

^Vo prakalbą tesurinko $5.72 Su- 
.jnaiiė ant rytojaus palandyti po 
ftubas, bet’ ir ten nepavyko. 0ir- 

$ dėjau, kad gavęs pipirą nuo Juo- 
(>zo Kodzio. Užbėgo ant manęs ,tai 

daFdąįtgiaus gavo pipirų ir nevy
kusiai prasišalino iš Ghester’io.

. - ‘* J. M. Mikoliūnas.

1

HOMESTEAD, PA.
Jau senai teko'girdėti-apie šią 

plieno dirbtuvią koloniją. Turbūt 
dėlto kad visi yra labai užsiėmę 
su gyvenimo darbais.

Pirmiausia reikia pastebėti kad 
šią vasarą atsibus svarbus susirin
kimas. Lietuvos Vyčių 11-ta kuo
pa turės už svečius kitas Vyčių 
kuopas kurios susirinks pas mus 
dėl seimo. Darbas yra sparčiai 
varomas kad užtikrint pasisekimą 
dėl šio dalyko.

Nors yra užimti daugelis mate
rialiai reikalais bet nepasilieka iv 
aukštesni dalykai. S’eredos vaka
re birželio 18,1924 atsibus koncer
tas kuris yra rengiamas Carnegie 
Library salėje. Šiame koncerte da
lyvaus du Pittsburgi’o apielinkės 
jauni artistai kurie dideliais žings
niais žengia prie augšto pasiseki
mo. Panelė Anastazija Puidžįutė 
paskutiniais laikais pasirodė pub
likai su smuiku gana užganėdinan
čiai. Jos programas susidės iš 
klasišku numerių. Sykiu su p-le 
Puidžiute atliks dainų programą 
Petras Petraitis, kuris šios apie
linkės publiką .patenkino puikiais 
atlikimais liaudies dainą. Ponas 
Petraitis turi malonų baritono bal
są, kuris turės laiku pasirodyti 
platesnėse srityse. Panelė Marė 
Puidžiutė pritars abiem daininin
kam ant piano.

Apie gyvenimą šios kolonijas 
žmonių jau yra gerai žinoma.

Vytis.

LDKS. New Yorko ir New
J^y apskričio suvaitotas ^“1J*
iWta6Iioi, J)iržeK0 .

,<L> m,, 1-mą vaL pu pietų
gerb. kun. Remeikos svetainė
je^ kampas So. 4-tliir Roebling 
Sts., Brooklyn, N. Y.

Gerbiamiejivienminčiai, ma
lonėkite prisiųsti delegatų ko- 
dtiugiausia. J£adangt sis įsu*
važiavimas įvyksta jau po sei
mo, tai jame dalyvaus žynius 
centro valdybos narys, kuris 
suteiks daug ižinių iš buvusio 
IX seimo ir paaiškins apie toli
mesnį veikimą. . 
Tai-gi gerb, kuopos malonėki
te išrinkti koveikliausius dele
gatus ir įteikite jiemą naudin* 
ginusius sumanymus. Kad nies 
galėtumėm savo L, D. K, S* 
teip sustipryti kad jau ateity 
pavojus nebegręstų, * o ramiai 
galėtumėm apšvietą skleisti 
tarpe darbininkiškos visuome
nes, nurodant kelią per laik
raštį “Darbininką” prie švie
sesnės ir laimingesnės ateities. 
Kad ant šio suvažiavimo nesi- 
rastu nei vienos kuopos aps
krity kuri neprisiąstą savo de
legatą arba naudingi; sumany
mą. Malonėkite nesivėluoti, 
nes turėsime apsvarstyti dau
gelį dalyką.

M. Stapinskas, pirm. 
J. Sereika, rašt.

P. S. Tą pačią dieną 7 vai. 
vak. po apskričio suvažiavimui 
įvyks prakalbos. Kalbės žy
mūs kalbėtojai.

VANDUO.

ĮĮA . ——■ -----
V1 J CAMBRIDGE, MASS.

S . ’ - -* ■ * 1 i

Birželio 10 d. LDKS. 8-ta kuo- 
pa laikė savo mėnesinį susirinlvi- 

* mą. Nors narių į susirinkimą at- 
; silankė neperdaugiausiai, bet susi- 

jinkimas buvo gyvas. Apsvars
čius kuopos bėgančius reikalus li- 

. kosi išrinkta » spaudos platinimo 
komisija, kuri eis per stubas par- 

I davinėdama knygas, užrašinės na- 
. liūs ir rinks “Darbininkui’’ skai- 
? tylėjus. Į komisiją įėjo: J. Dobi

las ir V". Jakas. Jie yra rimti ir 
j * darbštūs vyrai,todėl jų pastango- 
V mis galima pasitikėti. Kitas ir-gi 

Svarbus dalykas buvo pranešta per 
kp. pirmininką kad mūsij organi
zacijos tėvas, didžiai gerb. kun. 

. H Dr-. F. Kemėšis jau greitu laiku 
_ t, | apleidžia S. V. ir išvažiuoja. Lie- 

| iuVon ir likosi nutarta susižinoti 
į su gerb. kun. Dr. F. Kemešiu, jei- 
\ gu jam laikas ir aplinkybės pave- 
{ lytą kad LDKS. 8-ta kuopa su- 

rengtą atsisveikinimo prakalbas. 
v,^aip-jgi kp. iš savo iždo paskyrė 
’ gerb, kun. F. Kemešiui išleistu- 
t VJUl dovanėlę $10.00. Taip-gi pra- 

nešta per kp. pirm, kad automobi- 
liau stikietą yra parduota visai 
netoli šimtas ir dvidešimts knygu- 

7 čią, , Todėl likosi nutarta kad ko 
y trūksta iki 120, paimti kuopos 
i Vardu kad padaryti 120 pilnai. 
I Todėl garbė priklauso 8-tai kuo- 
Į pat Už pardavimą tiek daug tikie- 

tą. Nors, buvo tikėtasi kad tame 
darbe užims pirmas vietas 1 ir 2 
kuppos, bet kaip pasirodo tai to
li gręžti kas būtų galėjęs subyty- 
ti Cambridge’iaus 8-tą kuopą. To
dėl tame darbo pirma vieta tenka 
8 kuopai,, kuri pardavė tildetii už 
£120.00 ir antra vieta 72-rai kuo
pai, Detroit, Mieh., kuri pardavė 
tikietą UŽ $50.00. Todėl nors sy-

kartu lavinimo laikraštį “KA
RI.: '.to

4- Karys wėralo įvairiais Lio< 
j tUyąškariuomęi^S reikalais ir 
duoda daug žinių iŠ visos Lic- 
tuvos ir iŠ užsiėmė. t-
/‘Karys” spausdina bendrai 

lavinančių raštą, kurie svarbu 
skaityti Visiems šviesesniems 
žmonėms. ; - .

‘fKaryj^ esS'daug praneši
mą iš kariuomenes Švietimo; 
Komisijų darbų,

“Karyj”, randasi paveikslą; 
reginių, apysaką,; eilių, juo
ką ir Lt.

“Karys” rūpinasi jaunuo
menės kūno lavinimu, paduo
da daug sporto žinių iš Lietu
vos ir užsienio ir todėl jis būti
nai reikalingas kiekvienam 
.sportininkui. Sporto skyrių 
Mfcaryj^ vedai įpė^imikaL 

specialistai.
“Karys” savo skaitytojams 

atsako į klausimus.

“Karys”, savo metiniams 
prenumeratoriams duoda do
vanai priedą gražų, spalvuotą 
sieninį KAMlJ KALENDO
RIŲ 1924 metams. Kalendo
rius dailininko Jomanto darbo, 
papuoštas D. L. K. Vytauto 
portretu, kitais paveikslais ir 
surašyti jame žymesnieji lietu
vių ginklo nugalėjimai nuo pat 
senovės ligi šių dieną.

“Kary j” bendradarbiauja 
daug įvairių rašytoją, moksli
ninką, poetų, sportiiinką ir t. 
t. • 5 '■»:

“Karį” redaguoja majoras 
P. RtrSECKAlį.

‘ tKario ’ ’ kaina Amerikoj 
metams 2 d pi. 50c. pusei meti] 
1 d. 50 e. ''"'n~

Adresas: Krunąs, Nepriklau- 
somybės Aikšte, “Kario” Re-

ŽEMĖ.

Dabar mfisij įstaiga randasi k
/•

1326-328 W. Broadway So. Boston, Mass!

į r : ■ ■'įrr”r -■ v "/t" ’l - i- "to''ii;' ■ - X

įLiewJu.ftkSwą feautuv^pasekmin^-tamaūdąma lie^.M 

į tuvių visuomenei išaugo taip, jog prisiėjo plėsti biznį. Pa- g 

bar turime dvigubai didesnę vietą, negmpirmiau. Stakas s 
' teipgi padvigubintas. Pasirinkimas kuodidžiausias. Mū- s 
są*krąutuvč yra vienatine lietuvių rakandu krautuve, bet g 

ji yra viena didžiaush So. Bostone. Pirkite pas saviškius, g 
gausite gerą patarnavimą, kainos Žemesnės, negu pas ki- | 

; tus. Reikalui esant, kreipkitės pas mus pirmiausia. Vis- į 
g kas namams išfornišiuoti ir papuošti. g

i ' ' ANTANAS ABONSKAS, Vedėjas. |

U j. ■ ' 1 ' V.............. ' ........ -I

avietin£( iiiiinę flCililCd LIlIlUU |american & lithuanianI 
x RESTAUR ANT 

komisijų susirinkimas. įlETIIVIŠKA VALGYKLAI

Komisijos, kurios buvo iš-‘ 
rinktos pereitą ketvergą veikė
ją susirinkime teikitės susi
rinkti utarninke birželio 17 d. 

‘7:30 vai. vak. “Darbininko”
ofise.. Tarsimės apie darbo vy- < 
kinimą.

MIRĖ.

$Po num. 1380 Dorchester Avė.*)
X A. Savtčivnas ir A. Simanavičius . i 
g Savininkai.

16 METU SOUTH BOSTONE 1 

|DR, H. S, STONEB 
J AKIŲ SPECIALISTAS a 329ą W. Bręadw> ®Q«tan 
> VALANDOS: Nuo 9 r,, iki 7 v, vafc |

Tel. So. Boston 5898 I 
LIETUVIS DANTISTAS ' , 

DR. M. V. CASPERI
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston 
Ofisą valandos:

nno 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:30 Į 
Iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas subatos vakarais 
Ir nedSldienials. Į

. -.... « -
t

Pereitą nedėlią mirė Saviera 
Šaukimas, gyv. po num. 157 
Boltoii st. Jis" buvo šv. Petro 
ir Povilo dr-jos narys. Toji 
dr-ja dėl tos priežasties šaukia 
birželio 16 d. Lietuviu salėj su
sirinkimą.

PIRK ŠIEMET I Tel. Brockton 0112—W.
DANTISTAS I

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) : I

705 Main St., MontelĮo, Miras. |
(Kampas Broad Street) ||

Geriausias laikas pirkt far- 
m« Šiemet. Pirkime ir parda
vime jstųbų ir farmą arba sii- 

sįubos su fariąa mes 
tfimisfai’patainaueiine. Kreip
kitės prie mūs ypatiškai arba 
per. laiškus.

AGENCY J. P? VAITKUS, 
201 Millbury Street,

? ■ * / Woreešter, Mass. 
Tel. Park 7786.

Vanduo sudaro apie 87 nnoš. 
jauno žmogaus organizmo ir a- 
pie 70 nuoš. suaugusio į žmogus 
per dieną, nustoja . apie 5—8 
svarus vandens; gerdamas vėl 
papildo vandens išteisiių.

Į

PRANEŠIMAS.

Dr. W. J. Brown, gydytojas, 
periname savo vietą. Naujas 
antrašas 1315 Commonvealtli 
Avė.,, kamp. Loti Avė., Allston, 
Mass. Ofiso valandos nuo 2 iki 
4 ir pagal sutartį, per telefoną 
Brighton 2005. Minėtas dak
taras yra labai; prielankus lie
tuviams ir pagarsėjęs specialis
tas visokią ligą. Reikalaujant 
greito patarnavimo1 pirm reikia 
telefonuoti ir bus užtikrintą.

*5
"7*

PRANEŠIMAS
* I

L. D. K. S. Naujosios Angli
jos Apskričio suV'ąžia-
vimfis įvyks liepos 20 d., *1924 
m. i vai. po pietų Liet. R. K. 
Šv. Jurgio parapijos pobažny- 
tinėj salėj, Jamse St., Nonvood, 
Mass.

Gerbiamosios L. D. K. S. 
kuopos malonėkite pasirūpinti 
ir prisiųsti atstovus į šį suva
žiavimą. Kadangi šis suvažia
vimas bus metinis ir sykiu po- 
seiininis, todėl yra labai daug 
svarbią reikalą kuriuos turė
sim ant šio suvažiavimo1 aptar
ti ir vykinti gyvenimam Lai 
nelieka nei vienos kuopos kuri 
neprisiąstą kodaugiausiai ats
tovą į šį taip svarbą suvažiavi
mą. Taip-gi tegul būna para
ginimu ir toms kuopoms kurios 
dar ild šiol neprigulėjo prie 
šio apskričio ir tos kurios dėl 
tūlą priežasčią yra atsisakiu
sios nuo apskričio kad nuo šio 
suvažiavimo visos kai viena 
prigulėtą prie apskričio. Jei 
visi išvieno dirbsime tai pasek
mės bus tikrai džiuginančios.

Taip-gi ant šio suvažiavimo 
ntstovai išduos raportą iš L. D. 
K. S. 9-to seimo ir teip pat iš
važiavimo. komisija išduos ra
portą kur kiekvienam žigeidu 
bus išgirsti. Taip-gi primena
me visoms kuopoms o ypač 
kuopą valdyboms kai malonė
tumėte pasimokėti į apskritį už 
šiuos metus, nes nekuriu kuo
ją yra nemokėta už kelis me
tus. Todėl gerb. kuopą valdy
bos malonėkite pasistengti ir 
užsimokėti ik suvažiavimo. 
Teip-gi nepamirškite inteikti 
atstovam daug gerų įnešimą. O 
jei katros kuopos jau tikrai ne
išgali prisiąsti atstoto tai įne
šimus siąskite apskričio valdy
bai. Taip-gi primename gerb. 
atstovam kad pribūtumėte lai-, 
ku, nes suvažiavimas prasidės 
paskirtu laiku.

Pirm. M. M, Kamandulis,
20 Faxon Street;

MontelĮo, Mass 
NRŠt. J. V, Smilgis, 

127 Cherry Street,
Cambridge, Mitai.

KOKU YRA SAULĖ.

Situlč yra,. gali sakyti, vie
nas milžiniškas nuolątos lieps
nojančio gazo kamuoĮys, nepa
prasta šviesos ir žilumas. Tai. 
gali sakytu . viena didžiule, ne 
neįsivaizdinamo karščio, lieps
na. Tos liepsnos mažiausias 
liežuvėlis vienu tik ližtelėjimu 
į nieką paverstą, prarytą mū
są žemę. Saulės paviršiaus 
temperatūra turinti maždaug 
7000 Iaipsnią pagal šimtagra- 
dusinio termometro; -o jos vi
dujinės temperatūros karštis 
neisivaizdinamąs. Tasai bega
linis saules įkaitymas pareina 
iš to, jog ji, būdama kitkart 
didžiulis skystas gazo rūkas, 
ėmusi tirštėti ir dar vis tebe- 
tirštėja raukosi; gi kiekvienas 
smarkesnis judėjimas sukelia 
šilumą. Mūsij žemė, būdama 
atstu už 149 milioną kilom, 
sunaudoja tik vieną milijardi
nę dalį saulės šviesos ir šilu
mos.

7

•n

Nors ąnt žemės ir yra," rodos, 
gani aukštąT'kainą ir gilią dau
bą, 'betgi apskritai1’ imant že
mė yra visai lygus skritulys, 
lygesnis, negu lapelsino žieve
lė. . ■ . ■ ■. . • , •

Sveria žemė 6,957,930 trilijor 
jiu kilogramą, t. y. penkis kart 
daugiau, negu svertą tokio 
pat. didžio vandens kamuolys. 
Žemę apsupa iš visą pusią va
dinamoji atmosfera arba oro 
sluoksnis maždaug per 300 ki
lometrą. Tasai oro sluoksnis 
sveria 6,263,000 bilijoną kilogr. 
ir kiekvieną jš mūsą spaudžia 
iš viršaus 17,000 kilom, oro, ta- 

. čiau toji sunkuma mūsą ne tik 
.n-esutraiškina, bet mes jos . ir 
nejaučiame, o dėlto, kad mūsą 
kūnas turi lygią tam spaudi
mui priešinimos jėgą.

BRASTA IR TILTAS.

— Ko važiuoji per upę bras
ta, jei, va, tiltas yra?

— Matai, ponuli, .brasta tai 
Dievo duota, o tiltas — inži- 
nierio padarytas... Kuo tad 
drąsiau važiuoti?

NAUJA L. D. K. S. CENTRO 
VALDYBA.

Pat. Biure.

<

♦

Tel. So. Boston 0464-J.

JURGISSTOKAS
453 WEST BEOADWAY, 

South Bosforu Mass, -
Darom dailius paveikslus. YesMlI** 
traukiam vakarais. nSftlltem Vt-į 
soldos rūšies rėmus.

v

• -TIK PATRINKU JUOMI t 
Kuomet jus kankina skaudus atakas

k 'Teumatiokij skausmų, ar užpuola neu- ’ 
. ralffija, strCnrfieglis, skaudami ųna- 

riai ir muskulai—kokis nea|*akom«s
• palengvinimas patiriama tvirtai putei- 
- nant su -

» Įreff. S. V.

0. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI y 

Boston, Mass.

* ir tuojaus pajaudama maloniai de
ginanti Šiluma besiskleidžiant po skau-. 
danui vietų, kuri suteikia maloni) ana- „ 
gurnui Visišk.ii nėra reikalo stauk’ntU -į 
turint po rai.ka tokią tikrą pagalbą. -L 

Pain-Expel!cris tikrai pa^elbAs ir 
jums, kaip jisai pagelbdĮo neaiukait>> Jį 
mfem tūkstančiam žmonių yęr dancelj l 
mėti). Vhfliomet laikykite jo bonką »y 
parankioje vietoje. •«

35c. ir 7Cc. už bonką aptiekose. - 
F. AD. RICHTER & CO. J!

104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

4

*

■>!rmlnlnkag — Antanas Pastolis, 
146 Bowen St, So. Boston, Man*. 

Uce-Plrm. — Martinai Knlgtantas, 
4062 Washlngton St., Roslindale. 

•rotokolų RaSt — Antanas Maroįunna 
450 E. Seventh St, Soutij Jgftaton, 

in. Raštininkas — Juozas 
906'E. Broadway, South. Boston, 

c Milerių s — Andriejus Zalleokas,
807 E. NIntb St., So. Boatom Mas*. 

■k-aršalka — Aleksandra jąimmil
115 Granite 8t., So. Bootcįį MOM, 

Draugystė D. D. K, Kolltuflb, 1*110 
sSnesinius susirinkimus kas 
^dienį kiekvieno mfino^o 
iVsfitifngton 0t, Bo 
akuidą pu pietą. At9l4j 
«i savim naujų nartu 
tjo* prirašyti.

-i

f
DVASIOS VADAS — 

Knų. K. Urbonavičius,
50 W. 6-th St, So.

PIRMININKAS —
A. Volslauskas, 

7U Cambridg* 
Cambridge,

VICE-PIRMININKAS 
Vincą* širktt, •

49 LincOln Street, 
Cambrldge, Mass. 

SEKRETORIUS 
1323 M St, N. W., 

AVftShlngton, D, C. 
IŽDININKAS — A. Patembergas,

877 Cambrhlge St., 
Cambrklge, Mass. 

'KONTROLES KOMISIJA —
J. Sm Ilgis, 127 Cherry St, 

Cambridge, Masė.
P. Kudirka, 31 Franklln St., 

Normuoti, AIflss.
M. Kloviene, .14 IVaverly St., 

Brighton, Mass.
NAMO PRIŽIŪRĖTOJAS—J. Gllneckto 

5 Tliomas Pk., So. Boston, Ma**.
P. Virakas, 366 Broailwny, 

South Boston, Mass.
P, Gudas, 36’6 Broathvay, 

South Boston, Mass.
ADMINISTRATORIUS — V. Sereika, 

365 Brondvrny, So. Boston, Mnss.
Vist ČėhHi, pngal seimo nutarimo, tu

ri būti siunčiami knslėriau* vardu: A. 
potembergas.

■ — .. ........ - i..... .....—

ANTRENDUS rkO^TlNISi GIMS OTŲ-
UKSAIS, GERAI I4F0RNI- 

«IUGW KAMBARYS. ŪMI 
ar dit stštfenfu gyventi., 59 GATĖS

. m*m.

PARSINOOA PIGIAI
Boston, Mass.

St, 
Mase.

IjOVaLR dėl vaiko; gali Baudoti n*c 
1 motų vaikai iki S metų. Labai pu i 
ki ir pigiai,parduodame. V. ŠARKA. 
374 W, 2-nd SJt., So. Bostoa, Mass. (17)

-————————.... III «.■»

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-J08 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS AKTRAŽAL 

r’ *

•ta Ri'mfat* t h ** ***••* ***** «5v< JMMvuut MMIt■ KOSIMI I^O^RAŠTINUNKAS—J
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P; DftužvMrdis,
ANT RENDOS

Dideli biznio vieta prio W. Broadway. 
StStotf pis A. F. KNBIŽYS, SOS B 
O-tk St, So. Busto*, Mass.

’ARSIDUODA
•lalvg llcoin sėtas is šeštų teisių iv 
vle*o stalo. Daiktai puanaujl, 'parsi- 
<m^į* imsįyHtf. M. e?
< St., So. r
MMS. . . '

u

■

't

f £ ^4 ® kuopos pralenkė, jau ne-
’ jf kįbaut apie So. Boston’o 1-mą 

f 'C t»et ir visą darbščiausią ir
V ® kuopą, MontelĮo. Aš
f W Š-tai ir 72 kp. nenuleis-

■į

Susivienijimas Lietuvių 
• R. K. Amerikoje * 

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

Tai musą, lietuvių kataliką nesugriaunama tvir
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie Šios organi- 
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes ji: ’ . t;
• 1. Apsaugoja narią gyvastis ir moka pomirtines $150.00, 
$250.00, $500.00, $750.00, $1000.00, $2,000.00, $3,000.00.

2. Moka pašalpą nariams ligoniams kas savaitę po: 
$3.60, $7.00, $10.00, $14^ $21.00.

3. Šelpia suvargtisii^ rius ir našlaičius.
4 Nariai gauna . K. A. organą, savaitinį laik

rašti ”Garsą°. - ’ r ( .
5. Skleidžia apšvietą, leidžia gerus raštus ir dalinti na

riams5 veltui. . .
.6, Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką.
r 7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vieną 

metą amžiaus.' ’ .
Įstojimas Į 8. L. R. K. A. pigus, m5nesin3 mokestis IongTa. Kuo

pta yra visose didesnėse lietuvių kolonijose Amerikoje, todėl, norin- 
tiaji informacijvj kreipkite prie kuopą Sekretorių arba 1 ^*u-

” S. & ». K. AMERIKOJE

GRAŽI FARMA
156 akrą <«ell«gds Žemfis puikioj o 

I>I«UqW ••t*li nuo Boston*; 25 kar 
vSb, 2 arkliai, kiaulių, vWtų, ančių i< 
žpių; didelis sodas, viis padargai l ____ „ ___  ______ ,
mašinos dėl dirbimo Žeinto, su 7 kam ■, >rą nedšldlenj kiekvieno m| 
barių aiMuu; dol prlo^stiea mirties šei 
my*oj turi kuli parduot* šj mėnes 
ąprs Už reikta j

A. ttAS, imi W. >roadway, S<>
Bosto*. Man.

PIGIAI PARSIDUODA
0 Kėhnynų namas aū krautuve valgo- 

mų daiktuau,visti btimiiTgeroj vietoj: 
remtos nesą $1775 1 metus, dėl greito ’SSh paavimo preu |W.

STREEti?, atiiifcli, Bo. A. IVAS, 361 ąhast Broruhvay, South
Matą. ’

< ’lrmlnlnkas — J. Jaroša,
440 EL 6-th St., So. Boston, H*«L. 

/lee-pirm. — J. Grublnskas,
157 M St, South Boston, M***, 

i’rot Rašt. — A. Janušonis, 
1426 Columbla Rd., So. Boston, Maa*. 

finansų Rašt — K. Kiškį?,
428 B. 8-th St, So. Boston, Mim 

I ždininkas — L. Svaidys,
111 Bowėn St, So. Boston, Mate 

’Varkdarys — P. LauČka,
895 E. 5-th St, So. Boston, Mttft 

- >raugijo3 reikalais krolpkltos visatos i 
irotokolų raštininkų.

Draugija savo susirinkimus

ai. po pietų parapijos saloje, 
<eventh St, So. Boston, Mass,

‘ .. . —.... i~--'i, ".imtai

tv. JONO EV. BL. PASELEWB
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI
1———■ % 

’IRMININKAS — M. Zoba, ’
589 E. Seventh St, S. Boston, MUM - 

Tel. So. Bostsh ia6-T, 
aCE-PTRM. — Kazys Amb«*k,

4?? J-n Tltb.Sh’.. Bartom Mm*,
5 Ttiirntt FteKSto- Bo*ton,Ma*if 

^IN. RAŠTININKAS
460 E. 7-th St, So. »Hten, MW 

KASIERIUS — A.- N*U«tan«,
885 B, Bro*dway, S. Boston, MsM 

UAWULKA— J .Znlkls, ‘
7 tVinttold St, So. Boston, Mum. 

Draugija IftlkoBušIrlnktous kas tto- 
ją nedSMtenl kiekvieno M;

lėtą «v. Petro parapijas MM}, 
ėVMth St, Mtk Boston. KiM
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