
■ <
i.

. 1

If

■—aMBBa.Į.11 ■ "tf

-------- ■.  ............... ... , į

EINA ANTRADIENIAIS, IR 
PENKTA0ENIAIS

•te
«ŽŠ

KTADDENIS, Nr. 70

VOKIETIJA PRIIMTA 
LYYGON

GENEVA. — Tautų Lyga 
savo suvažiavime priėmė Vo
kietiją savo tarpan. Tuo pat 
laiku ineina galion Vokieti
jos pasižadėjimas nepulti 
Franci jos ir Franci jos pasi
žadėjimas nepulti Vokieti
jos. Atsitikime kad viena 
ar kita pradėtų karinius vei
kimus, tai Anglija stotų ton 
pusėn, kuri bus užpulta. Už 
Vokietijos priėmimą aiškiai 

. stojo jos buvusieji priešinin
kai francūzai, belgai ir ang
lai. Šiuo žingsniu buvusioji 
karo laikų neapykanta iš
blaškyta.

PARODAVO NEATSIŽVEL
GIANT Į LIETŲ

Darbo Dienoje Bostono- 
darbininkų rengtoji paroda 
įvyko neatsižiūrint į lietų. 
Maršavo apie 5,000 darbinin
kų. Maršavo pro Statė 
House, kur stovėjo guberna
torius Fuller ir pro City 
Hali, kuru parodą žiūrėjo 
miesto irta j oras Nichols. Pa
rodą surengė Bostono Cent
rai Labor Union. Paroduo- 
tojai maršavo su lietsargiais.

TRAUKINYS NUŠOKO NUO 
BĖGIŲ

SALDA, Colo. — Pasažie- 
rinis traukinys nušoko nuo 
bėgių. Garvežys, bagažo va
gonas ir trys vagonai nukri
to Arkansas upėn, dietoj 
žuvo 15 žmonių, 25 sunkiai 
sužeisti, 217 pasažierių leng
vai sužeisti.

BAISI AUDRA
Japonijos pakrantėse siau

tė baisi audra vadinama tifu
nas. Išgriovė daug namų 
miestuose. Vidurinėj Japo-

Airijoj, Drumcolloghero 
miestelyje, ištiko baisi nelai
mė jodomųjų paveikslų teat
re. Namas buvo medinis, be 
atsižvelgimo i saugumą gais
ro metu. Ir ištiko gaisras. 
Vietoj žuvo 50 žmonių. A- 
pie 200 žmonių sužeista.

nijoj žmonių žuvo apie 35. 
Tifunas buvo vienas iš smar
kiausių. Sužeistų buvo kele
tas šimtų.

PAKVIETĖ Į PARODĄ
MADRID, Ispanija. — A. 

P. Moore, buvusis Amerikos 
ambasadorius Ispanijai lan
kėsi pas Ispanijos karalienę, 
diktatorių gen. Primo de Ri- 
vera ir pas patį karalių. Jis 
juos pakvietė aplaknyti pa
saulinę Amerikos . parodą
Philadelphijoj. Visi atsakė, 
kad mielai norėtų parodą ap
lankyti, bet galutino aiškaus 
pasižadėjimo nedavė.

KUN. JONAS BAKŠYS
Sumanus apšvietos skleidėjas. Vyčių nuoširdus rėmėjas. ] 
triotas. Rimtas “Darbininko” prietelius. Jaunimo viltis.

Iš Blaivininkų Seimo

KAUNAS, Rugpj. 19.— 
Sveikinu visus draugus, pa
žįstamus ir “Darbininko” 
skaitytojus.

Dabar jau daug maž gali
ma rašyti ir apie naujosios 
valdžios politiką. Jinai nėra 
tokia, kaip buvo apie ją iš 
karto manyta.

Užsienio politikoje laiko
masi tos pat linijos, ką buvo 
ir senesniosios valdžios lai
kytasi, būtent: su Sovietų 
Rusų valdžia turėti koge- 
riausius kaimyniškus sugy
venimo santykius, su vokie
čiais ir latviais taip pat, o su 
lenkais tol neužmegsti arti
mesnių ryšių, kol nebus ati
taisyta skriauda padaryta 
Lietuvai Vilniaus su jo sriti
mis užėmimu. Su kitomis♦ 
kaip artimesnėmis taip ir to
limesnėmis valstybėmis pa
laikymas draugiškų ryšių ir 
bendradarbiavimas.

indomybesiš Lietuvos .
■' 7---------- Tfl

F. Vi rakas Rašo Mįj
------ :
visuomet pavedamos (lerybogi 
arba vesti, arba bent jų pįis 
mis apdirbti—ir jis savo daHįj 
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Įlyką, kaip žinovų pripažįstą 
ma, visuomet atlieka tinka
mai. . Ji

Apie p. Balutį galima pa
sakyti tą pat, kad prieš jį 
niekas nieko neturi. •. >

Dabar “de f acto” užsieniai 
ministeriu yra p. Sidzikauš-i 
kas, bet “ de jure ’ ’ kol kas#-* 
ra p. M. Sleževičius. Kaipj Į 
ilgai taip bus, tai tikrai pa- ” 
sakyt negalima. '

Yra rimtų gandų, kadlen- ’Įį 
kai deda pastangas, kad už-* W

5 *

vesti derybas 
bet oficialiai 
čijama, ir 
apie tai neiš

Kiek aš patyriau, tai len-^ 
kų užpuolimo Lietuva nesiti-* • 
ki, bet jeigu toksai būtų, tai 
yra pilnai prisirengus ne tik 
jį atremti, bet net ir,žengti 
pirmyn tol, kol Vilnius atsi-, * 
durtų mūsų rankose. O ten, £ 
liau, tai tikimasi ir kaimy-o 
nų pagelbos atlikimui <o,

Vilniaus,; 
ar tas užgin- ; 

o, viešai rąšyt ? 
Lola.

Naujokas

Lenkų atstovo nelaime

Naujokas

globėjai ir organizatoriai tie 
patys.

UŽVIEŠPATAVO TAIKA
MANVILLĮE, R. I. — Au

dėjų triukšmingas streikas 
pasibaigė. 2,000 darbininkų 
buvo sustreikavę. < Stnęikas

buvo taip audringas, kad bu
vo pašaukta milicija. Dar
bininkams darban sugrįžus, 
milicija atšaukta ir taika pil
nai sugrįžo.

džios buvo parodavimas or
ganizuotų darbininkų, o pas
kui buvo programas. Kalbė
jo žymiausieji Amerikos dar
bininkų vadai.

PARODAVO DARBO 
DIENOJ

Philadelphijoj Darbo Die
noj buvo Darbininkų Diena. 
Iškilmė buvo Pasaulinės Pa-

Anglijos 
angliaka-

• * ;• X—i J

DEBESIAI PETELIŠKIŲ
DIŽONAS, Francija. — 

Ant šio miesto, užėjo tikri pe
teliškių debesiai. Saulė bu
vo aptemdytą ir, žmonėms

BLAIVININKŲ VAKARAS Kad to viso laikytis neiš- 
Sekmadieny, rugsėjo 5,

1926 Blaivininkai
priešseiminį vakarą. Vaidu

reikąląCįĄr.

Darbininkų'Diena Parodoj

IŠGELBĖJO 9 ŽMONES
Bostono nedidelis laivas 

Virginijos valstijos pakran
tėse bu/o užsidegęs, Jūrei
viai bĮLvo pavojajo> Įtefrlų 
aąjhivas suspėjo atplaukti 

ir išgelbėti nuo degančio lai
vo. Jūreivių buvo devyni ir 
devintas kapitonas. Nelai
mingasis laivas buvo perken- 
tėjęs baisią audrą, kuri buvo 
nuplėšusi visas būręs ir val
tis. Laivui užsidegus, nebu
vo kuo gelbėtis. Bet kitas 
laivas į pat laiką atplaukė, 
kad išgelbėti nelaiminguo
sius.

SUSIKŪLĖ TRAUKINIAI
CHICAGO.—Du pasažie- 

riniu traukiniu susikūlė.Vie- 
nas traukinys ką tik stotin 
buvo atėjęs ir iš jo lipo pasa- 
žieriai. Tuo tarpu kitas trau
kinis atlėkė ir atsimušė į pir
mąjį. Abu traukiniai turėjo 
po daug žmonių. Vietoj žu
vo 8 žmonės, sužeista apie 
100 žmonių.

KIEK ATVYKO TURISTŲ

Darbo Departmentas skel
bia, kad per metus pasibai
gusius birželio 30 d. įleista į 
Suv. Valstijas 56,614 turistų. 
Nei kokiais metais Suv. Val
stijose nebuvo tiek turistų iš 
kitų šalių, kaip šiemet.

PAŠ ALĘANUKENTĖ JU- 
SIEMS

Suv. Valstijų Raudonasis 
Kryžius pasiuntė $5,000 Azo- 
rinių salų gyventojams nuo 
žemės drebėjimo nukentėju
sioms. Pasiųsta per kabelį.

KIEK ŽUVO PER ŠVENTES
Per pereitą nedėldienį ir 

Darbo Dieną Su v. Valstijose 
žuvo 80 žmonių ir sužeista a- 

Tpie 200 žmonių. Per tas die- 
z nas įvyko daug visokių pra

mogų, piknikų, išvažiavimų. 
Trafikas buvo gusikimšęs. 
Todėl pasitaikė visokių ne
laimių.

NAUJA PARAMA Iš 
RUSUOS

Rusijos Unijų Taryba no
rėjo pasiųsti delegaciją į An
gliją į svečius pas Anglijos 
darbininkus. Tai Anglijos 
valdžia tokios delegacijos ne
priėmė. Kad Anglijai atsi
keršyti, tai Rusija pasiuntė 
3,000,000 rublių 
streikuojantiems 
siams paremti. .

ŽIBALO TIK ŠEŠIEMS 
METAMS

WASHINGTON. — Fed- 
eral Oil Conservation Komi
tetas buvo paskirtas ištirti 
Suv. Valstijose žibalo vers
mes. Dabar tas komitetas 
prezidentui Coolidge’ui išda
vė savo raportą. Raporte sa
koma, kad žibalo Suv. Vals
tijose beužteks šešiems me
tams.

GUBERNATORIAUS SŪNUS 
NUKRITO NUO ARKLIO 

f

Gubernatoriaus Fullerio 
šeimyna vasarojo Rye, N. H., 
kur yra jo dvaras. Guberna
toriaus sūnus, 9 m. amžiaus, 
dvi seserys ir auklė jojo miš- 
kelin ant‘‘ pony ’ų. ’ ’ Guber
natoriaus sūnaus “pony” ne
tikėtai suklupo. Vaikas kri
to per jo galvą ir žemėn. 
Vaikas trenke į žemę petimi 
ir susižeidė. Pašaukta arti
miausias daktaras, kurs su
teikė pirmąją pagelbą. Po to 
automobiliuje atgabentas į 
Bostono Massachusetts ligo
ninę.

LENKŲ ATSTOVAS SUSEK 
Dfc ŽMOGŲ

WORCESTER, Mass. — 
Lenkijos atstovas Jan Cic- 
cbanovvski automobiliu va
žiavo iš Manchester, N. H. 
Važiuojant Worcestervje 
Shrevvsbury gatve lenkų di
plomato automobilius trenkė 
į kitą automobilių. Trenkė 
taip smarkiai, kad kito auto- 
mobiliaus draiveris buvo iš
mestas iš vietos ir sužeistas. 
Policija ustačius protokolą 
lenki; diplomatą paleido.

KONKURENCIJA PASAU
LIO RINKOSE

Julius Klein, Suv. Valsti
jų Komercijos Pepartmento 
augštas valdininkas sako, 
kad Amerika jau ima jausti 
Europos atsigaunančių vals
tybių konkurenciją pasaulio 
rinkose. ; Jis sako,? lid Eu
ropos pramoninės Valstybes 
įkinkiusios savo pramoninin
kus, bankus, laivų kompani
jas, atstovybes, konsulatus, 
kad tik užkariauti eau rinkas 
ir išstumti Suv. Valstijų biz
nius.

BLAIVININKŲ. SEIMAS
DarboDienoj buvo laiko

 

mas Blaivininkų geimas. De
legatai buvo žiavę iš 
Worcester, La e, Cam-
bridge, So. Bos kitur.

Ryte 9 vąl. bu|p laikomos 
iškilmingos šv. su asi-
sta. 
B- . _ -
gėrb.kun. Pf. JuškaStiS, sub- 
dekonavo kler. S. Kneižys. 
Pamokslą pasakė gerb. kun. 
Saurusaitis, Amerikos lietu
vių blaivininkų tėvas. ‘ Žmo
nių bažnyčioj buvo daug.

Po pamaldų tuoj prasidėjo 
posėdis, priimti mandatai, iš
rinkta seimo prezidiumas. 
Pirm. Praspalis, vice-pirm. 
J. Vaitkus, rast. 1-ma p-lė J. 
Kriviutė, II B. Jakutis. Įne
šimų komisija S. Kneižys ir 
J. Červokas.

Padaryta pertrauka vie
nai valandai ir perėjus už ki
to stalo prie apkrauto ska
niais valgiais, aiskrimu, so
de, kava ir vaisais. Zupė ir 
vištų sparneliai tai tikrai bu
vo skanūs. Tai So. Bostono 
blaivininkų funda.

Po piet imtasi darbo.
Svarstymai ėjo gana rim

tai. Gerb. kunigai K. Urbo
navičius, P. Juškaitis ir P. 
Strakauskas dalyvavo akty
viai, • o kun. Saurusaitis tai 
sėdėjo nuo pradžios iki pa
baigai. Tai blaivybės esen
cija.

Nutarimų buvo gana rimtų 
ir geistina kad jie atsiektų 
savo tikslą. *

Kitiems metams išrinkta 
Centro Valdyba: Pirm, p-lė 
Kriviutė, 
kas, rast, tas pats Blavackas, pagarbos, 
ižd. poni Sidabrienė,' iždo

iš Worcester, Mass. Blaivi
ninkų Centro1 Valdyba if jų 
vaikai. Veikalo būta juokin
go ir pamokinančio. Žmonių 
buvo atėję pusėtinai. Pelnas 
per pus su parapija. Vaka
rą vedė Dekanas S. Kneižys. 
Pertraukose Worcesterio 
smuikininkė ir pianistė pa- 
graino, ir kun. Saurusaitis 
laikė paskaitą. Nors veika
las gana ilgas ir užsitęsė, iki 
11 vai., bet didžiuma žmonių 
sėdėjo iki pabaigai ir laukė. 
Girtuoklio Jono role vaidino 
Svirskas, Žydo — Tatulis, 
Jievutės — p-n i Sidabrienė, 
Angelo — p-lė Sidabriutė, 
Klebono — Blavackas, Ma
rytės — p-lė Blaveckaitė, 
Maukus vaidino Antano ir 
Kipšo. Kiti ir vaidino po 
dvi roli. Gaila, kad smuiki
ninkės ir pianistės pavardžių 
nepamenu.

Vertėtų visiem silpnava
liam pamatyti tą veikalą, tai 
pamatytų save kaip veidro
dy. Ne vienas pajustų kas 
tik geria svaigalus kad jis y- 
ra užaugęs beibė.

Artistai stengėsi savo roles 
atlikt kaip galima geriam Ir 

1 vietoifite galima sakyti pa
rvyko gana gerai.

Pasišventimas Worcesterio 
vice-pirm.. Svirs- ^laivininkų užsipelno didelės

krypstant nė į kairę, nė į de- 
turėjo' Įjįnę, tai reikia tam tikros 

taktikos išlaikymo, tam tik- 
jbo gudrumo^ kaatrybe&ir iš-

Skirsiu, reikia tam tikro at
kaklaus užsispyrimo. Kol 
kas, tas viskas yra išlaikoma 
atatinkamoje aukštumoje.

Reikia vieną faktą noroms' 
ar nenoroms visiems pripa
žint, būtent, kad Lietuvoje 
nei viena partija visiems rei
kalams ir visoms valdvietėms 
užimti neturi užtektinai savo 
partijos pajėgų, savų žmo
nių. Tai norint ar nenorint 
prisieina bendradarbius su
rinkti iš visų partijų, kur tik 
toki yra. Ir dabartinėje val
džioje' dirba daug ii' krikščio
niu demokratu ir ūkininku A A

sąjungos ir tautininkų par
tijos žmonių. Kaip kurie net 
labai atsakomingas vietas už
ima.

Užsienio reikalų ministe
rijoje p. Balutis tebeturi sa
vo vietą, Dr. Purickis taip 
pat, dėlto kad tos vietos yra 
labai atsakomingos ir reika
lauja tam tikro mokslo, išsi
lavinimo, prityrimo ir gud
rumo, o daugiau tokių žmo
nių, kurie juos galėtų tinka- 

JLįetuyoje nėra, 
kad

atsirastų.
‘ Kuomet reikia su užsienio 
politikais vesti ckonotnfiiėje 
srityje kokias derybas, tai ar 
Lietuvoje bus tos ar Itifoš* 
partijos vhldžia, be Dr. Pu- 
rickib pagdbos neffpsiėjo, 
nes jis tėjo srityje, kol kas, iš 
lietuvių, yra gudriausias ir 
geriausia išsispecializavęs. 
Jam nesąžiningumo ar nepa- 
trijotiškumo niekas irgi už
mesti negali. Jeigu jis turi 
kokias kitas silpnybes, tai 
kur tokį rasim, kurs būtų vi
sais atžvilgiais tobulas — to
kio nėra, užtat ir Purickiui

ir tokių, kurie mano, kad stt 
lenkais konfliktą galima bu- ■ 
šią ir geruoju likviduoti; dė- ;»• 
rybų keliu, būk tai-prisieisią 11 
šis-tas nusileisti lenkams, ir ; 
duoti šiokią tokią autonomi- * 
ją Vilniaus kraštui, nors tas 
atrodą ir skaudu, bet vis-gi 
nesąs taip baisus dalykas, 
kaip karas, per kurį be abe
jo, apart materialių nuosto- 
liū, žūtų ir nemažai Lietuvos 
garbingos kariuomenės, Lie
tuvos geriausių sūnų. Kuriu 
čia teisybė, ne man spręsti, 
bet tos nuomonės dabar Lie
tuvoje eina iš lūpų į lūpas ir 
gali trumpoje ateityje reali- ii 
zuotis.

Iš kaimyniniu valstybių, 
kol kas Lietuva geriausiai' - 
sugyvena su Sovietų Respub-j . 
lika, ir ji pirmiausia prieš ' 
lenkų agresingumą pakėlė 
savo spaudoje balsą, kas-len- | 
kus kaip šaltu vandeniu apaj 
pylė. Lietuva Sovietų vai- ... 
džiai už tai gali pasakyt ačiū. ' 
Su Vokietija sugyven J * 
korektingai. Vokiečiai 
suomet šalti, ir viską'labai' 
išskaičiuoja, jie prieš lenkite ’ 
tylėjo ir jų visą triukšmą ig
noravo, nuims lietuviams ge- 
rai ir tas. ■

Latviai baisūs realistai* ■ 
jiė svyruoja kam jiems būtu 
geriau: su siVLiU
tu va, ir visas laikas lavi
ruoja,- iš kur koks vėjas pd- 
Čia, bet atvirai sakosi esą 
mūsų broliais.

Vedamos vra dcrvbosir 
trumpoje ateityje bus pasi- ' 
rašyta fiam tikra sutartis stt 1 
Sovibtų respublika, su Vo-H 
kieti jos respublika ir su 
vija, tas reiškia, kad su Lit* 

{Seka ant 8-to pust). *’’’
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tytstsveikiiiirnas su Palanga 
'ketvirtadienį, rugp. mėn. 

į cL , pavakare visoj Palan-
r*’'^Četvirtądienį, rugp. mėn. 
čl#cl, pavakare visoj Pajan- 
;goj pasklido liūdna žipia, 
_kad Petras Vileišis miręs. 

įįVos tįk spėjo apie Petro mir- 
: tį sužinoti palangiečiai, kai 

tūbjau tvinte tvino giminės, 
draugai, velionies mokslei- 
vįąi, jaunuomenė ir šiaip 

• publika skubėjo Petrui ati- 
duoti pagarbą. Karstas pa
statytas, vidury grįtelės, 
aukščiau, iš šalių dega dide
lės Vaškinės žvakės, takai iš 
namelio į visas puses gatvės 
nubarstyti eglaičių šakelė
mis. Penktadienį velionies 
karstas jau skęsta vainikuo
se ir žaliumynuošė. Kamba
ry rimta ir tylu, tik senutė 
kąmpe meldžiasi.

' • Apie 2 p. p. Palangos kle
bonas kun. Šniukšta, asistuo
jant kan. Kaz. Prapuoleniui, 
lajko gedulingas pamaldas.

ftuo tarpu prie namelio ke
li kalbėtojai byloja, 
m|iiušviesti velioni

• i

Kiš. --------_
clnaugas ir prietėlis.

, norėda- 
tonies asine-’

! Pirmas prabyla kan. 
Prapuolenis,’ Petro

. Jis sa
vo kalboj’ apibūdina Petro 
nuopelnus lietuviu. tiutal-irlPulmigos- v 
tuos darbus, kuriuos velionis 
atliko nepriklausomai mūsų 
vaįstvbei. Gerb. kun. smili- 
ki|i išpasakojo, knr ir kaip 
Petras ■; Įdokėši, yel i a u a pi e 
studijas Pe'trąpilio universi
tete ir t. t. Petras laukyda- 
inaš universitetą jau buvęs 
susipratęs lietuvis rGsąmo- 
hingąs tajitįėtjs/ "Apie jį tuo 
metu juligęsis gražus susi- 
Į>ta|d|ii EfĮirMų^ūielisj čįa 
j^JeiAęs'Anka rašybą Bejįt 
W įaiEraŽti/J ltalv* Mela- 
I^^MtdyoJęspšu lenkais, -ku- 

tyčiojęsi lietuvių tajitiniu 
&baiį>ratimu ir'tt. iv tt.' Vė
liau, lietuviams atgavus 
spaudą, Petro Vileišio pa
stangomis pradėta leisti pir
mas lietuvių dienraštis “Vil
niaus Žinios.”

Susisiekimo ministerijos 
Valdytojas p. Tomaševičius 
vyriausybės vardu uždeda 
vainiką ir apibudina Petrą, 
kaip buvusį susisiekimo mi- 
nisterį ir inžinierių tarybos 
pirmininką.

Klaipėdos krašto guberna
torius p. Zaikauskas su žmo
na uždėjo vainiką ir pasakė 
gražią kalbą, primindamas 
velionies nuopelnus Lietuvos 
nepriklausomybei, laikyda
mas jį vienu stipriausių ram
sčių, kuriais laikos mūsų val
stybės rūmas.

Inžinierius Stanaitis savo 
kalboj prisimena, kaip jis. 
būdamas studentu patekęs 
pas Petrą Vileišį praktikos 
darbus dirbti ir kaip Petras 
gerai su lietuviais elgdavęsis. 
ypačiai rūpinęsis lietuvių be
simokančiąja jaunuomene.

Po kalbų velionies karstas 
išnešamas. Nilo įvairių as
menų ir organizacijų — be
galės vainikų! čia uždeda 
•įnikus grafo Al. Tiškevi- 
čiaus. Jono -Jablonskio, Jo 
I)b Vileišio Šeimos ir k.

.Karstas iš šalių apstatytas 
berželiais, apdengtas juodais 
kili mais, išpuoštas žalumy
nais, lydimas didžiausios 
žiponių minios ir karo mkes- 
% slinko vieškeliu Kretin
as link.

Išlydėjus už Palangos 
nustebo, paskutinį atsisvei- 
ktaimo su Palanga žodį tarė

v.'
ela-

yojęspšū lenkais,-ku-

4

Lietuvos Universiteto atsto
vas prof. M. Biržiška.

Kalbėtojas, vertindamas 
to mūsų didžiojo kultūros 
darbninko nuopelnus, stato 
Petrą Vileišį šalia pačių di
džiųjų, pačių garbingiijų 
mūsų tautos veikėjų.

■ H Y1 7 / PĮ
Gedulingą " traukini' ties 

ŠiauliĄig J stoty
pasitiko Šiaulių apskrities 
tarybos pirmininkas, apskri
ties viršininkas ir kiti valdi
ninkai. Skautų būrelis išsi
rikiavo prieš vagoną, kuria
me buvo karstas. Skautė į- 
teikė karsto palydovams vai
niką, kad uždėti] ant kars
to. t £ A

Kaune

Rugpiūčio 16 d. P. Vilei
šio laidotuvių dieną, visas 
Kauno miestas buvo pasi
puošęs juodu raiščiu, perriš
tomis tautinėmis vėliavomis. 
Visose įstaigose gedulos žen
klui darbas prasidėjo dviem 
valandom vėliau. Tuo pat 
metu buvo uždaros visos 
prekybos įmonės. Dėl to į 
stotį, kur buvo atgabentas iš

> v M

rinkosi žmonės. Atvyko taip 
pat Respublikos ITezidentas 
d-ras Grinius, ministeris pir
mininkas ir Ministerių Ka
bineto nariai. Susirinko 
taip pat artimesnieji velio
nies _ buvę bendradarbiai 
“Vilniaus Žinias” leidžiant, 
daug.niūsi] visuomenės ir po
litikos darbuotojų, aukštoji 
karininkija, visi karininkai 
juodais raikščiais ant rankų. 
1^7:30 vai. karstą išnešė iš 
vagono ir jirasidėjū eisena. 
Pirmiausia ėjo ilgiausia vai
nikų eilė, kurių tarpe buvo 
Respublikos Prezidento, Sei
mo prezidiumo, Lietuvos u- 
niversiteto ir kiti vainikai 
(viso bene 36 vainikų). Stu
dentai savo uniformines ke
pures buvo aptraukę juodu 
šydu; korporacijos “Neo- 
Lithuania” nariai dalyvavo 
su vėliava, taip pat aptrauk
ta juodu šydu.

Eisena pasuko Duonelaičio 
gatve, stabtelėjo pas univer
sitetą, Karo muziejaus sode
ly stovėjo velionies paveiks
lais, o aplink jį — išsirikia
vę invalidai; eisenai besiar
tinant grojo invalidų orkes
tras. Čia pat stovėjo gedulu 
papuošta tribūna iš kurios 
ministeris pirmininkas p. M. 
Sleževičius ir buvęs “Vi4- 
niaus Žinių’ redaktorius inž. 
K. J būda apibudino velio
nies nuopelnus tautai. Pro
tarpiais invalidų orkestras 
grojo gedulo maršą, laisvės 
varpui skambinant, 
varpo garsų lydima
traukė Laisvės Alėja iv Pre
zidento gatve į baziliką.

Bazilikoj gedulingas pa
maldas atlaikė ajkivysknpąp. 
SMjviyeckas asistuojant aųkš- 
fięskųjįs dvąsiiiįnkains.: P1-. 
ftialdose dalyvavo - R+*spubli
kos I‘rczidmitas, Seimo pir
mininkas, ministeris pirmi- 
įimkas su kabineto nartais, 
aukštoji karo vadovybė. Be 
gausingos velionies giminės, 
buvo daug bičiulių ir pažįsta
mi], buvusiu bendradarbių ir 
pilna bazilika šiaip visuome
nės.

Po pamaldų kan. Tumas, 
artimai velionį pažįstąs ir su 
juo kurį Uiką bendradarbią-

To pat
eisena

"■1 Į 1 . J Jk-A . ""

vęs, gana ilga ir turinįųga 
alba apibudino velionį, jo 

atliktą misiją tautos atgimi
me ir tuos idealus, kuriais 
velionis visą savo amželį va
dovavosi.

Tarp kitą ko kan. Tumas 
priminė subrinkusiems Ve
lionį palydėtojo nesenai tar
tus vienam ggįsirinkime žo
džius, kad Lietuvą ištiko dvi 
didžios gėdos. Viųna gėda— 
spaudos atėmimas. - Ta pir
moji gėda per kraują ir Kan
čias jau nuplautą. Antroj j 
mūsų tautai gėda Vilniaus 
išplėšimas. Tą gorią tauta 
taip pat turi nuplauti .

Iš bazilikos velionies kars
tą nunešė į rūsį, kur guli 
vyskupai Valančius, Girtau
tas ir Paliulionis.

Pas rusi kalbėjo Respubli
kos Prezidentas, kan. Tu
mas, Humanitarinio fakul
teto vardu, kuris velionį bu
vo išrinkęs garbės, daktaru. 
Kaišiadorių vyskupo Kuktos 
Įgaliotas dvasiškis, korpora
cijos “Neo-Lithuania” var
du stud. Gustainis, “Atgimi
mo dr-jos” vardu gen. Bulo
ta, kuris ėjo kartu su velio
niu mokslus Petrapily; inži
nierių sąjungos vardu kalbė
damas susisiekimo m-jos val
dytojas inž. Taniose virius 
apiTiudnib velionį kaipo spe
cialistą inžinierių, žinoma 
plačiai Rusijoj, organizavu
sį įvairius darbus, dažnai 
nuostolingus sau, tik tam kad 
duoti] uždarbi lietuviams 
technikams čia pat savo tė
vynėj. Baigdamas p. Tonia- 
ševič-ius pabrėžė, kad netoli
moj ateity velionies kūną 
teks pajudinti iš šios vietos, 
būtent, gabenti į laisvą Vil
nių, kur velionis didžiausius 
lietuvių taufarf darblis ifuvei- 
kė, kur jam ir amžinam po
ilsiui paruošta vieta. Kal
bėjo taip pat universiteto 
rektorius prof. Avižonis, ve
lionies parapijietis, aidimas 
jam žmogus.

Laidotuvių dieną rūsį, ku
riame laikinai padėtas velio
nies karstas lankė velionies 
giminės, artimieji ir visuo
menės veikėjai; kitas dienas 
galės lankyti plačioji visuo
menė.

Eisenos tvarką nustatė ir 
ją betarpiai pats prižiūrėjo 
gen. Nagevičius, kurio pas
tangomis nežiūrint į nepa
prastą žmonių susitvenkimą 
laidotuvių apeigos pasibaigė 
labai tvarkingai.(“Lietuva’?'

KĄUMO 
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Seimo
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įinnįnės komisi- 
pu

iry t a tuo 
tfios komi- 
nkscionis-r

kųjų frak< ijų; iiP tautįpinkų 
atstovams pareiškus; prieš 
paskolos p dėmimą, jokio ga 

įarįmo tuo reikalu 
nepriimta^ tik liaudininkų 
balsais atidėtą to klausimo 
išspreudinias ligi Seimo ple
numo posėdžių pradžios.

lutinio nu'
ga

LIET. DELEGACIJOS TAU
TŲ SĄ-GOS PLENUMAN 

SUDĖTIS
galutinai nustatyta tokia: 1) 
p. V. Sidzikauskas, Lietuvos 
ministeris Berlyne — pirmi
ninkas; delegacijos nariai:
2) p. B. K. Balutis, politikos 
departamento direktorius ir
3) p. O. Milašius, Lietuvos 
atstovybės Paryžiuje patarė
jas.

VYRIAUSYBĖ TIKYBOS 
REIKALAMS SKIRIAMŲ 
' SUMŲ JAU NEBE

MOKA
Nors valstiečių liaudinin

kų projektas, atimti teikia
mą iš Valstybės Iždo tikybos 
reikalams skiriamą sumą, 
Seime liepos mėn. 22 d. balsų 
dauguma buvo atmestas, ta
čiau dabartinė vyriausybė tų 
tikybos reikalams skiriamų 
sumų kunigų algoms, apmo
kėti už visą pastarąjį praėju
sį šių poetų trečdalį ligi šiai 
dienai' kažkodėl nebemoka. 
Kuo tai paaiškinti.?

KIEK KELEIVIŲ IR PRE
KIŲ PERVEŽTA

1925 m. Lietuvos geležin
keliais pervežta 3,675.551 ke
leivis, 1924 m. buvo pervež
ta — 3.365,396 keleiviai.

Tuo būdu pervežtųjų ke
leivių skaičius 1925 m. dides
nis 9.2 nuošimčiais.

Prekių 1925 m. pervežta 
1,193.000 kilo, taip pat dau
giau 9,2 nuošimčiais, 
1924 m.

•v • v •

tiek maža suvalyta javų, kad, 
nekalbant jau apie duoną, šio 
derliaus neužteks nė sėklai.

Tad žemės ūkio kooperaci
jos sąjunga gavo Žemės 
Banke kreditą 160,000 litų 
užpirkti sėklų, toms apskri
tims, kuriose žiemkenčiai 
neužderėjo.

LIETUVOS EKSPORTAS-IM, 
PORTAS

Per š. m. liepos mėn. Lie
tuvos eksportas pasiekė 21,1 
mil. litu, o importas 19,2 mil. 
litų. Birželio mėn. palygi
nant, eksportas padidėjo 3,8 
mil. litų, o importas pasilie
ka beveik be permainų. Eks
portas per liepos mėn. padi
dėjo labiausiai dėl miško me
džiagos išvežimo padidėjimo.

AUDRA
ROKIŠKIO apsk. rugpiū

čio mėli. 16 d. Panemunio ir 
Pandėlio vai. siautė baisusis 
lietus su audra. Nuostolių 
padaryta nemažai. Pandėlio 
valsčiuje labai sunaikinti 
laukuose javai—Panemunio 
vai. sugriauta daug trobesių. 
Daugiausia vienkiemiuose, 
Panemunio dvaro naujaku
riams nuostolių nemažai.

sudavęs. Tada Zanavičiąųg 
sūnus, griebęs lomą, skėlė Va
giui galvon. Vagis smūgio 
neišlaikė, ir bevežamas į li-> 
goninęmirė.

Dabar šulas guli lauke, 
Mackevičius grabe, o Zauavi- 
čius kalėj line. Įiina tardy
mas. 11 • -S i «kU 
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BAISIOS ŽMOGŽUDYSTĖS
VADAKTAI . (Kretingos 

vai.). . Rugpiūčįo mėų. ,6. J. 
apie I yąl. nakties Vąd^kįų 
miestelyje nežinoiųi,piktada
riai išlauže Laniąusko krau
tuvės langą, Lanįauskis, pa
jutęs lendant vagis, įėjo į 
krautuvę, bet vienu šūviu 
plėšikai jį nukovė. Laniąus- 
kienei pavyko per kitą langą 
nuo plėšikų pabėgti pas kai
myną, kuris pradėjo šaudy
ti ; plėšikai, nieko iš krautu
vės nepaėmę pabėgo. Neil
gai trukus apie 1 kini, atstu 
nuo miestelio, rąstą nežino
mo žmogaus lavonas, su vo
kišku karišku šautuvu, šovi
niais ir įvairiais vagystės į- 
rankiais. Šiam nežinomam 
žmogui gerkle buvo kelis 
kart perplauta; be to, jis dar 
buvo peršautas.

Nusikaltimo vieton tuojau 
atvyko Krekenavos policija 
ir Panevėžio- kriminalinės 
policijos valdininkai, bet su
žinoti, kas tai per užmuštas 
žmogus, iki šiol dar nepavy
ko. Manoma, kad tai žuvo 
vienas iš plėšikų. Kiti plė
šikai pabėgo.

LIETUVIAI LENKŲ KALĖ
JIMUOSE

VILNIUS, V111-21, E. 
Vilniaus, Gardino, Suvalkų, 
Švenčionių ir Balstogės kalė- 
jimuose sėdi apie 1(K) politi
niu. lietuvių kalinių, dau
giausiai .sodiečių. Dauguma 
tų kalinių yra nuteisti neva 
už.dalyvavimą tariamojo su
kilimo ruošime prieš lenkų 
valdžią 1922 metais arba už 
laisvu noru tarnavimą lietu
vių kariuomenėj 920—1922 
metais. L. Vii. liet, komite
tas darė žingsnių, kad būtų 
suteikta amnestija visiems 
tiems kaliniams. Apie am
nestiją, tačiau tiek lietu
viams, tiek ir visiems kitiems 
politiniams kaliniams nieko 
nesigirdi.

KAUNO RADIO STOTIS NU
STELBIA VARŠUVIŠKĘ

VILNIUS, VIII-I 9, E. 
Spaudos žiniomis, Vilniaus 
radio stotis ir radio abonen
tai, pradėjus veikti Kauno 
galingajai stočiai, reiškią ne
pasitenkinimo. Esą stotis 
tarp garsiai veikianti jog 
kliudanti girdėti ne tik kitas 
užsienio stotis, bet ir Varšu
vos.

VIENS LAUKE, KITS GRA
BE, TREČIAS KALĖJIME
NEVERONIS, Rumšiškių 

valsč. Nesenai Neveronių 
kaimas išsiskirstė vienkie
miais ir dabar statosi savo 
sklypuose trobesius. Šiais 
laikais sunku su statybos 
medžiaga, todėl žmones sten
giasi,- kai|i- jos
gyti. ' KaF^ nesV;
priemonių'.iinasi. Taippav. 
šio kaimo piL Mackevičius, 
norėdamas statytis kluoną,' 
neturėjo šulų. Jis patėmijo, 
kad jo kaimynas Zanevičius 
pagaminęs ir į savo sklypą 
nuvežęs gana gerą ąžuolinį 
šulą. Tat sumanė jį pasisa
vinti ir šio rugpiūčio 12 d. 
naktį nuvažiavo parsivežti. 
Zanevičius vagystę pajuto. 
Pasikvietęs kaimo vyrų vagį 
pagavo netoli Neveronių, be
vežantį šulą ir akmenį pama
tams. Vagies būt gerai apsi
ginklavusio: turėjo revolve
rį ir geležinį lomą. Po trum
pų ginčų pasirodė, kad vagis 
nenori pasiduoti. Prisiarti
nusiam seniui Zanevičiui, net gera, kur mūsų nėra.

■ 1 -- ■■■ 1 ■ 11 — _ ■ ■ ■! .L TS

pasirodė koks tai link namų skubiais žingsniais 
žengiantis jaunas žmogus.

Vaikai pašoko ant kojų ir džiaugsmingai su
šuko su aukštyn pakeltomis ir išskėstomis ran
komis nubėgo prie link jų prisiartinančio jau
nuolio. Buvo tai jų vyriausias broliukas, stalių 
mokinys iŠ Kauno, labai panašus į už save jau
nesnę sesutę. Prisiartinęs prie tėVų, kepurę nu
siėmęs pabučiavo jiems rankas, meiliai išglebi s- 
čiavo vaikus, paglostė šunį margiuką, ir nuo pra
kaito šluostydamas veidą tarė:

— Mano tėveli ir motinėle taip išsiilgau’ 
Kaune, kad jumis atlankyti meistro leidimo pa
siprašęs, išėjau pėkščias, ir būčiau iki pat mimų 
parėjęs, jei ne su senovės tėvelių pažįstama po
nia Lauriene susitikimas, kuri mane iki smuklės 
ant vieškelio atvežusi paliko tenai nakvot ir pa
sakė. kad rytoj ateisianti čia mylimai motinėliai 
prisiminti..

*
— Tai ji mūsų neužmiršo? — atsiliepė tos 

visos šeimos motina, nes žmonės gerame buvime 
esą paprastai apie vargšus užmiršta, o Laurienė 
girdėjau, kad turtinga, kaip mes tik diena iš die
nos bėdą vos stumiame.

—- Bet mylimosi mano Mariute, į tai atsake 
tėvas, o meilė, susiklausymas, sutikimas, vieny- 
liė ir širdingas prisirišimas šeimoje, tai didžiau- 
sias turtas pasaulyje, nes jo už pinigus nepirksi.

KRATA LIETUVIŲ KNY
GYNE

negu

KREDITAS SĖKLAI PIRKTI
(Jautomis žiniomis. Ežerė

lių, Utėiios, Rokiškio ir Tra
ki] apskrityse šiais metais

TIK MEILEJE LAIME

a u

NE VISKAS YRA AUKSU KAS IŠ 
VIRŠAUS BLIZGA

žmonių pasakas paraše F. V i rokas

Buvo tai rugsėjo mėnesio vakare. Saulė j
nuo pusvalandžio buvo nusileidusi, o ant žemės 
pradėjo iržkrist vėsuma ir tamsa, kas po čielos 
dienos kaitros kiekvieno taip maloniai yra svei
kinama. Viename iš kaimų, kokios keturios my
lios nuo Kauno, prie ^varaus, kuklaus kaimiško 
namelio, ant velėninio suolo ir Įvairių naminių 
padarų, kėdžių, kaladžių, kelmelių, sėdėjo gan 
skaitlinga šeima, nes susidedanti iš ketvertus ma
žamečių vaikų : mergaitės jau .18 metų tokios 
šviežios ir kaip gėlelė viliojančios, iš visos; tos 
Šeimos tėvo arti penkių dešimti] metų žmogaus, 
ir iš jo žmonos o linksmų vaikučių motinos, ku
rie apie diktoką rūgštaus pieno dubenį liuolida- 
miesi taip uoliai ruošiasi, kad motina vos tespė- 
davo ji dapildinėt. O kas ten buvo per triukš- 
mas. šnekos, juokai, kokia meilė ir širdingas 
mioširdumas apsiėjimuose. 1ai rodėsi, kad kiek
vieno širdyje angelas vieši, lūpomis kalba iršyp- 
sosi. Štai šunelis sujojo ir link vieškelio pašoko 
— iš karto liovėsi juokai ir ūžesis. visų akys nu
sikreipė link šuns balso, ir vakaro prieblandoje

• >•
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DEGTUKŲ FABRIKŲ DAR
BININKAI SUSTREIKAVO

Rugp. 24^ d., '8 vai. rytą 
Kaune sustreikavo visų deg
tukų fabriku darbininkai: 

a^am kalne, 
b, “Etna” 

Utan” Jona-
voje.

Sakomųjų fabrikų darbi
ninkai pastatė savo sargybas 
ties kiekvienu fabriku, kad 
degtukai nebūtų iŠ fabrikui 
išvežami, o taip pat geležin
kelio stotyje, kad degtukai 
nebūtų eksportuojami.

• VILNIUS. “Vilniaus Ai
das” 92 Nr. praneša, kad 
rugp. 1 8d, žinomajame dar 
prieš karą M. Šlapelienės 

: knygyne darę kratą valdi- 
. įlinkai iŠ, vadinamosios ‘ ‘ Izby,

Ieškoję esą neapmokėtu z) 
miniu mokesčiu sąskaitų. Ta
čiau visas jų elgesys rodąs 
kad jie ieškoję ko kita, ne: 
rausęsis po visus pakampius 
šnipinėdami ir skaitydami 
kiekvieną popiergalį.

VAŽIUOJA Į ARGENTINĄ
SIMNAS (Alytaus apsk.) 

Liepos menesį iš Šios apylin
kės keliese išvažiavo į Argen
tiną. Išvažiavusieji visi ū- 
kininkų sūnūs ir dukters. Sa
kosi persunkus pas mus ūkio 
darbai, tenai bus lengviau. 
Bet reikia atiminti: ‘‘Ten

IŠMETĖ PRIEGLAUDĄ

VILNIUS. Rugp. 19 d. 
išmesta gatvėn lietuvių vai
kų prieglauda Subačiaus 
g-vėj 23 Nr.. kurią lietuviai 
laikė nuo 1915 metų. Prie
glaudoj buvo keliasdešimt 
mokinių.

Mūsų laikais daugiau reika
linga tiesos gynėju plunksna, 
negu jos skelbėjų iš sakyklos.

— Tai teisyliė mano Juozeli, atsidūksėdaina 
motina tarė, bet kaip sau pagalvoju apie tavo 
nuolatinį sunkų darbą, apie savo triūsą ir kee.b- 
luinus, kad mus iŠmaityt ir aprengt, apie nuola
tinius rūpesnius ir pastangas, tai ne kartą mali 
ant širdies pasidaro liūdna o kaip kada pasup
tomis net ir apsiverkiu.

— Aukok tai mano dūšele Viešpačiui Dievuly 
į tai tarė tėvas savo žmonai, su tikra meilės užuo
jauta bučiuodamas; ačiū Dievui duonos galinio 
nestokuojame, sveikatos taip pat turime tiek, '• 
kiek reikia, o nors esame pinigais neturtingi, tai 
dėlto žiūrėk kokio tai turtai mus apsupa! Jo
nukas sveikas stiprus želvys kaip jaunas užuolai
dai s, neužilgo jau liks gizeliu, meistro pagelbi- 
ninku, Mariute skaisti ir kaip sirpstantis obuo
lys raudona, ką kiekvieno akį į save traukia, l'o- 
vilukas jau neblogai paskui mane kūju priekalą 
kalvėje kala ir bus kalviu, Juze pas {Minią urč- 
dienę mokosinamų ruošos ir rankdarbių, du jau- 
nausi mums taipgi sveiki auga, išpalengvėlio iš
eis į žmones. Tai ir ko gi mums trūksta ? O.prie 
to, kaip taip susirenkame lik šiandien, tai-visuo- 
met toksai ūžesys, toki juokai, tokia linksmybė, 
kad tikrai ir palociuose geriau nesibovija, tad 
matyt mano mažele, kad laimes mums Dievas ne
pagailėjo, o jei jos neturėtumėm, tai nr galima 
daleisti. kad lūpos juoktųsi ir džiaugtasi, sielai 
liūdint ir širdį graudumui slegiant ? Mano ma-
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parūpinus. Pasiganius ir pa
sidrūtinus sandvičiais tęsė
me savo kelionę toliaus. Pa
važiavus apie porą mylių 
mūsų automobilius pradėjo 
gana sunkiai dūsuot, ir vos 
vos tik paveža. Gal, sako
me, pasunkėjome pavalgę. 
Pastebėjome, kad tai kalnas,' 
nors nelabai status, bet ga
na ilgas — apie porą mylių. 
Pakalnėj matėsi krūvos s4nų 
sulūžusiu automobiliu, mat 
tas kalnas kaip tik ir užbai-

I

Rugpjūčio 23 dieną su po
nais Antaųu ir Steponu 
Kneižiais ir gerb. kun. Juru 
A. Kneižio patogiame limo- 
sine leidžiamės kelionėn i A. 
L. R. K. Federacijos, L. Vy
čių ir L. D. K. S. seimus, į- 
vykstančius 24-25-26 rugp. 
Waterbury, ConrL Kadangi 
totiąus Massachusetts valsti
jos ribų nebuvo tekę važinėti 
ir kadangi laikas visais žvilg
sniais buvo patogus, tad nau
dojausi proga, kad pamaty
ti daugiaus miestų ir pasige- gia gyvenimo dienas seniem 

automobiliams. Todėl su se
nu automobiliu niekam nepa
tartina važiuot į AVateiburv, 
nes gali netekt mašinos ir ga
li prisieiti maršuoti pėsčiam 
kelias mylias iki Waterburio.

Kada pasiekėme Waterbu- 
rč, saulutė jau buvo nusilei
dus. Nuvykus prie lietuvių 
bažnyčios jautėmės lig būtu
me esą kokiame Lietuvos 
bažnvtkiemyje. Visur kur 
tik klausaisi aplink lietuvių 
bažnyčią ant gatvių visi kal
basi lietuviškai. Ant krau
tuvių, langu matvt visur lie- 
tuviškos pavardės. O nau
joji parapijinė lietuvių mo- 

' LykTaTJai tikras’papuosalas 
AVaterburio lietuvių koloni
jos, tai gražiausias pa
minklas, kuris per šimtme
čius liudys apie lietuvių su
sipratimą ir vienybę. Pas
kui nuvykome į L. Vyčių 
kliubą, ten radome būrį, lie

rėti gamtiniais reginiais, ku
riuos ypatingai automobiliu 
važiuojant gerinus galima 
pamatyti. Iki Worcesterio 
ir toliaus iki Springfieldo 
matosi nemažai apaugusių 
žaliomis giraitėmis kalnelių 
ir tarpukalnėse nemažai eže
rų, kas sudaro nepaprastai 
gražių reginiu, kad tiesiog 
norėtųsi sustojus žiūrėti ir 
gėrėtis. Bet automobilius 
vis neša tolyn, atidengda
mas prieš mūs akis vis nau
jų, vis gražesnių reginių. A- 
pie Springfieldą ir toliaus 
iki Ilartfodo yra lygių ir 
gražių laukų, kas primena 
Lietu vbš~vaiždūš^* W vietoj” 
rugelių, kviečių ir kitokių 
gerybių augančių Lietuvos 
laukuose pastebėjome pla
čius plevėsuojančius smir
dančios piktžolės tabako la
pus, o' farmerius (ūkinin
kus) pjaunant tuos lapus ir 
vežančius į daržines džiovin
ti. Manau sau, jeigu ta že
mė butų naudojama javų au
ginimui, tai pragyvenimas 
Amerikoje būtų daug piges
nis, bet ką darysi, kad viena 
* uonfr- žmonių nepatenkina. 
Gąl p. Gudas, “Darbininko” 
redaktorius, kuris yra neper
maldaujamas tabako priešas 
dėlto ir nenorėjo važiuoti į 
seimus, kad važiuojant per 
Connecticut valstiją nereik
tų paragaut tabako smarves, 
pastebėjau savo draugams 
keliauninkams.

Keliolika mylių nuo Wa- 
terburio vėl prasideda nedi
deli kalneliai, apaugo žalio
mis giraitėmis, kaip ir Mass. 
valstijoje. Kelios mylios nuo 
Waterburio sustoję prie vie
nos giraites suvalgėme po po
rą sandvičių, kuriuos poni 
Kneižienė išvažiuojant buvo

tuviško jaunimo linksmai be
šnekučiuojant; Vieni svečiai, 
atvykę į L. Vyčių seimą, ki
ti vietiniai. Visi linksmus, 
malonūs, mandagūs, žmogus 
jautiesi kaip savo namuose.

Rugpjūčio 24 apie 9 vai. 
ryte prasidėjo iškilmingos 
mišios, kurias'laikė A. L. R.
K. Federacijos pirmininkas
kun. Albavičius, dalyvaujant 
Jo Ekscelencijai arcivysku- 
pui J. Matulevičiui ir nema
žam skaičiui kunigų. Žmo
nių buvo pilnutėlė bažnyčia, 
kaip ant kokios didelės šven
tės. Pirmą pamokslą pasa
kė kun. I)r. J. Navickas. Ant
rą pamokslą pasakė Jo Eks
celencija Arei vyskupas J. 
Matulevičius, ragindamas 
susivažiavusius dalyvius 
rimtai ir sekiniai svarstyti 
tautos ir visuomenės klausi
mus prisilaikant Kristaus ir 
Jo Bažnyčios principų ir su
teikė savo ganytojišką palai
minimą. o

L. V. Kongreso atidarymas
Po pamaldų visi dalyviai 

ir svečiai susirinko į mokyk
los auditorium, kur iškilmin
gai buvo atidarytas jaunimo 
organizacijos L. Vyčių Kon
gresas, dalyvaujant Jo Eks
celencijai Arei vyskupui J.

i

P-LĖ

f

muiluoja kejMHiis ir inkstus į gerą vei- -
\.U

.eADELĖ LIUTKIUTĖ
Mergaičių sporto ramstis. Tiki, kad per sportą išvystyti svei
kas lietuves motinas. L. V. 7 kp. rimta pajėga.

Matulevičiui, Waterburio 
Majorui advokatui Gi.illan 
ir kitiem svečiam ir seimų 
dalyviams.

Kongresą atidarė kun. J. 
Navickas su trumpa prakal
bėk i Jo Eksc. A re i vyskupą, 
prašydamas jo ganytojiško

P-LĖ ADELĖ ŽIBURIUTĖ
Tai organizatyvis Waterburio cementas. Jos išmintis pasireiš
kia Vyčiuose, ęarapijoj ir mene. Vietiniai ją vadina “Mūsų Ži
burėlis.”

palaiminimo. Jo Ekscelen
cija trumpai prakalbėjęs su
teikia savo palaiminimą. Po 
jo kalba Waterburio miesto 
majoras Guillan, apibudin
damas Waterburio miesto is
toriją, kuris yra dabar vie
nas iš didžiausių pramonės 
centru. Suy kiiytosikV alsiuo
se, pažymi, kad lietuviai sa
vo darbu prisidėjo prie to 
miesto išauginimo ir baigda
mas savo kalbą linki kongre
sui geriausio pasisekimo. 
Kalba prof. kun. Bučys, svei
kina dalyvius ir vėlina sėk
mingai tartis organizacijų 
reikalais. Po jo kalba dr. 
prof. J. Eretas ir sveikina 
L. Vyčių kongresą Lietuvos 
jaunimo organizacijos “Pa
vasario” vardu. Po jo kal
ba J. Červokas, “Darbinin
ko” administratdnuš ir reiš
kia linkėjimus nuo “Darbi
ninko” redakcijos ir admi
nistracijos. Pasibaigus svei- 
kininpams prasideda posė
džių eiga. Tuomet kitų or
ganizacijų atstovai apleidžia 
salo ir eina laikyt savus po
sėdžius.

Kadangi turėjau raštinin
kauti L. 1). K. S. seimui, tad 
tolimesnių Įspūdžių a])i<‘ L. 
Vyčių ir Federacijos seimus 
nebegaliu suteikt, bet kiek 
teko sužinoti iš kitų dalyvių, 
kad seimai buvo pasekmingi 
ir gausūs naudingais nutari
mais. L. I). K. S. seimas 
teipgi buvo gana pasekmių-

ir galinga dvasia galėsime 
nuveikti didelius darbus mū
sų organizacijos ir darbinin
kiškos visuomenės naudai. 
Tikiuosi, kad L. I). K. S. nuo 
šio seimo parodys dauginus 
dvasios ir energijos savo vei
kime, o tas be abejonės “už
tikrins šviesesnę ateitį mūsų 
darbininkiškai visuomenei.

S. Būgnai t is

MYLINTIEMS SKAITYTI

Pasiūlome visiems gerų raštų mėgė
jams įsigyti dvi geras knygas: pirmų ir 
antrų tomų
APMĄSTYMAI 
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7% colių, dailiais kietais ap-. 
darais, po 500 suviršum pušlapių. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai, 
ypač dJevcUiem žmonėm. Kaina abiejų 
tomų $3.®. Išpirk!te pašte “Money 
Order” Ir siųskite:

“Darbininkas”
866 W, Broadway,

JEI JŪS JAUČIATĖS SER^ 
GANTIS, NUVARGĘ^

SILNAS, NEBŪK NU- ‘ 1 
. SIMIN^S

Nors vieną sykį jau yra naujas j 
receptas kuris suteikia tūta- 
tančiams palengvinimą į ke-'~| 
lėtą dieną

Musų skaitytojai nusistok daslžino*Ja 
Jv, kad daug tūkstančių silpnų ir iigo-Z.tl 
tų žmonių vartoju tas gyduoles ir 
na gerų palengvinimų į keletu <llenUaf^'j 
Jus »*sate skolingas sau Ir savo draa- 
ginus, kad suteikus toms g.vduoianai-> 
bandymų Jei jus jaučiatčs nuvargęs,^ 
.silpnus, ir nieko negalite veikti. Jus žC’ 
tiesiog nusisteliėsite, kaip greitai Jus,J-’ 
pradėsite jaustis geriau. Jei jūsų tlak- ’ 
taras dar nėrtr užsakęs jų dėl jūsų, tik'.*? 
nueikite pus savo aptiekorių ir gaukite * 
liutelį. Jos vadinasi Nuga-Tone. Jos'<_ 
yra malonios vartoti ir jus gausite H 
visata mėnesiui apie už $1.(10. Nuga- 
Tone sugrųžina atgal jtep. punch ir**į-; 
vigor dėl silpnų, nuvargusių nervų tr 
muskulų. Atbudavoja raudonų kraujų, ‘'į 
stiprius nuolatinius nervus ir suteikia..e 
jiems labai didelį stiprumų. Nuga-Tone ' 
suteikia malonų, atšviežinantį miegų, 
gerų apetitų, nuolatinį ėjimų lauk, sti-

kimų ir jus jausitės kaip liaujas žmo
gus į kelias dienus. Išdirbėjai Nuga-- 
Tone žino laitai gerai kų jos padaro to
kiuose atsitikimuose, jie privertė visus 
nptiekorius suteikti garantijų ir sugrų- 
žinti pinigus. Jei jus nebusite užganė
dintas. Rekomenduojamos ir pardavi- 

So» Boston, Mass.\ nėjamos pas visus gerus aptiekoirus. • \

žele, moterystėje santaika, meilė ir darbo pamė
gimas, tai didžiausia laimė ir to už didžiausius 
milijonus niekas nupirkt nepataikys.

Tuo tarpu vaiku nudžiugusiu iš brolio atvy
kimo, šnekos darėsi kas kart gyvesnės. Kiekvie
nas numylėtam Jonukui apsakinėjo įvairius na
mų nuotikius, kaip Povilukas jau kartais tėvų 
kalvėje užstoja, kaip Mariutė ūkyje motiną pa
vaduoja, kaip Juzė pati mokydamosi, po biskį 
savo šeimos jaunesniuosius pamokina, kas suva
lyta iš daržo, kas užaugo laukuose, ką ketinama 
rudenyje sėt, kiek karvės duoda pieno, kaip ver
šiukai su paršiukais auga, kaip galų pagalios vie
no kol i onisto'.sūnus prie Mariutės peršasi ir pas
kutiniuose atlaiduose jai nupirko tautiški) spal
vų kaspiną. Jonukas to viso klausė su didžiau
sia atyda, klausinėjo apie naujas smulkmenas, 
juokėsi, kvatojo, tėvai susi jaunę čiauškančio bū
relio linksmai klausėsi; o kaip Jonukas pradėjo 
apsakiiTūt apie save, kad kaip taps gizeliu, to- 
liaus meistru, apsives ir paskui tuojaus paims 
pas save jauniausius broliuKUs, kad juos taip 
pat su laiku padaryt meistrais ir išvesti į žmo
nes, visi sukilo, rankomis plodami apsupo tėvus 
ir pradėjo glaustis, spaustis, juoktis ir bučiuo
tis. Tuomet tėvas su motina glausdami vaikų 
galvutes prie širdies, akis pilnas ašarų į dangų 
pakėlę, kurs j juos žvaigždžių milijonais veizė
jo ir tėvas iškėlęs rankas virš apie juos siaučian
čius vaikus, susigraudinęs tarė:

— Mano mieli vaikeliai, mano gerieji kūdi
kiai, laiminu „įiunbi visai jūsų gyvenimo kelio
nini, kad jums visuomet tokia laimė šviestų, ko
kia apdovanojate savo gimdytojus savo sutikimu, 
meile, gerumu.

Laimingas tėvas su motina, norėjo dar to
liams kalbėti, bet tuo laiku pasigirdo už kelioli
kos žingsnių žmogaus verksmas, kurs matomai 
daryta pastangos užslopyt. iš krūtinės išsiveržian
tį graudų raudojimą. Tuojaus visa atyda ten nu
kreipta. Jonukas pašoko prie vartelių, ir vesda
mas kokią moteriškę iš tolo šaukė:

— Mamute, tai poni Laurienė, sena mainu
os pažįstama; verkia tik nežinau ko?

— Pati savęs verkiu mano vaikeli, atsakė 
Laurienė, nes turiu visko, kas žmogui reikalin
ga, turiu pinigų, turtų, gėrybių, vyrą, sūnų ir 
lukterį, o vienok esu nelaiminga, ir tankiai kam
štyje paverkiu. Bo aš tai esu ta pati, ką dy- 
.ijaus kad Mariutė nenorėjo už Lauro tekėt; o 
ik į jo turtą težiūrėdama, tol apie jį sukau, ma
nevravau, kol pagalios jo žmona likau. Bet su 
birtų greitai apsipratau, nes alkanas kad tik tu
ri ką valgyt, tai greitai prisivalgo ir paskui valgis 
jį tik piktina. Taip su manim įvyko, o neturė
dama prie vyro tikro prisirišimo, pradėjau nuo
bodžiauti. ant jo pykti, jam įkirpti, iš to prasi
dėjo barniai, nesusipratimai ir muštynės. Pora 
\ nikeliu, kuriuos mums Dievas davė, tokiame pa
vyzdyje išauklėti, negalėjo prie mūsų prisirišti;

/

gus, nes atstovati gana rim
tai ir nuosekliai svarstė savo 
darbininkiškos organizacijos 
reikalus.

T trečia L. D. K. S. seimo*- * >
posėdį teikės atsilankyti ir 
Jo Ekscelencija Arei vysku
pas J. Matulevičius ir malo
niai praklbėjo į susirinku
sius darbininkų atstovus, pa
brėždamas, kad darbo žmo
nėm reikia vienybės ir tai or
ganizuotos vienybės. Kad 
darbininkams nepakanka 
vien kietų ir tvirtų raumenų, 
bet kad reikalinga teipgi 
šviesus protas ir galinga dva
sia, kad apsisaugojus nuo į- 
vairių pavojų ir išnaudoji
mo, kokius darbo žmonėms 
dažnai prisieina patirti. Jo 
Ekgc^encija., pareiškė daug 
užuojautos darbo žmonių 
luomui ir kaipo patsai išsi
reiškė, net darbininkišką lai
kraštį kitados redagavęs, 
nors iisne lietuvių kalboje. 
Nėra abejonės, kad (lai v va- 
vusieji seime L. D. K. S. 
kuopų atstovai giliai priėmė 
i savo širdis .Jo Ekscelenci
jos A re i vyskupo žodžius ir 
juos no tik palaikys savo šir
dyse, bet rūpinsis parvažia
vę iš seimo perduoti kitiems 
savo draugams darbinin
kams. Mums darbo žmo
nėms kaip tik ir reikia rū
pintis Įsigyti dauginus ap
švietus ir sustiprinti savo 
dvasią, nes su šviesiu protu

„Plauk po Amerikos Vėliava** 
Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

Planuokite dabar keliauti tėvynėn smagioje drau
gijoj jūsų tautiečių. Specialė ekskursija į Lietuva 
tapo suruošta, po vadovyste J. E. Peont, United Statės 
Liues atstovo, laivu

S. S. LEVIATHAN
kuris išplauks iš New Yorko, Spalio 2, 

per Cherbourg.
-Kiti išplaukimai per Bremena, Spatto THėhėši, yraT 
S. S. President Roosevelt______ October 6
S. S. Republic.............................
S. S. President Harding.... .....
S. S. George Washington...... . .....October 27

įrengimai ant United Statės I.ines Laivų yra 
garsus po visa pasaulį—dideli kambariai, erdvus de
niai, geras maistas ir jo užtektinai.

Dėl pilnų smulkmenų klausk jūsų vietos laivakor
čių agentu, arba rašykite šiandie pas:

75 Statė Street, Boston, Mass.

I CHORO REPERTUARAS H
Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me- < J 
tams $2.00. Už tą pačią kainą į 1 
siunčiam ir Lietuvon. A. RAČIŲ- < 
LIS, 421 6tU St-, S. Boston, Mass. j

LIETUVON IR IS
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ -

Musų 3 varykllų garlaiviais 
ALBEBT BAIJ.TK, ELAMBUBG 

BE80LUTE, BELIANGE 
DBUtr8HXAKD 

ir |w>puliariški vieno kabia 
laivai.

CLHVKULND. M'ESTPHAUA 
lauatisau 

Savaitiniai išplaukimai 19 
New York’o—gariaivate 

Thdbingia lb Wkstphalia 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės keliones

$203
IS HEW Y0BK0 j 

Kauną ir Atgal 
(Karčs taksai ekstra)

1

..October 13 
.October 20"

45 Broadvay, New York City

Laivu ESTONIA
RugsEjo-Sept. 21,1926

Be Jokio Persėdimo

gyvename tad dėl žmonių akių visi kaip ir santai
koje, bet kiekvienas sau, laimingiausiais esame 
kuomet iš mūsų kiekvienas esame atskirai sau 
vienas. Dėlto mūsų vaikai mūsų nemyli, tėvo bi
josi, bet negerbia, manęs taip pat nelaiko už nie
ką, ir tankiai taip įkirėja, kad net apsilieju kru
vinomis ašaromis. Ale blogame pavyzdyje iš
auklėti, tai kas per dyvas kad yra blogi ? Ką įla
šėjome, tą ir pjauname, ir todėl kaip pamačiau 
jumis taip mylintis, taip sutinkančius ir prie tė
vų prisirišusius, nevaliojau nuo verksmo susilai
kyti. Mano brangieji, duokit man nors mažą 
valandėlę jūsų laimės, o užleisiu jums visus savo 
turtus, ir gyvenimo pabaigoj eisiu tarnaut, nes 
man ta viena valandėlė, linksmyln's valandėlė 
taps džiaugsmu iki pat mirties.

Dar paskui ilgai šnekėtasis prisimenant se
novės laikus, kaip' Juozas buvo vaikinu, kaip 
dėdės nenorėjo Mariutės už jo leist, kaip ją iš 
bažnyčios nuvežė pas savo motiną, o paskui į mo
tus po to susituokė, ir galiausia kuomet visi pra
dėjo poilsiui skirstytis, ir jau nebuvo Laurienės, 
Juozas atsikreipdamas į vaikus, tarė:

— Tegul jums tas atsitikimas niekuomet iš 
atminties neišeina; nes laimė yra mumyse pa
čiuose, mūsų širdyse ir sieloje, ir neužmirškite, 
kad ne viskas tas yra auksas, kas iš viršaus švie
čia.

X
I

Išplaukia kiažnų savaite 
Sugrįtimųi leidimu ir kitų 
informacijų kreiptitfig pat 

Hamburg - A merica"
Line

United Amcrican Llnes, Ine. 
General Agentą 

131 Štate St. Boston. Mass.

ranaftota.
| KAUNĄ

CLINARD
ĮUETUVĄ

IBBERENGABIAir MAVRBTANU .. AQUITANIA ...... SO0
Į LIEPOJĄ^AT^BIAIE

Lietuviai, kurie mano atlankyti save 
išimtųjų šalį arba mano grįžti namo pri
sidėkite prie Sius ekskursijos ir važiuo
kite iš Now York’o tiesiai Į Klaipėdų.

Geriausias ir Parankiausias
Kelias į Lietuvą

Suprantamas dalykus, jog parankiausia 
keliu bus visada tas, kuriuo važiuojant 
išvengsi! visų neparankumų ir nesma
gumų surištų su kelione per svetimas 
šalis.

Baltijos Amerikos Linija
yra tai vienatinė linŲa, kuri dabar 
leidžia laivus iš Nevy York’o tiesiai 1

KLAIPĖDĄ
VažiuoiApt tiesiai j Klaipėda išvengsite 
kitų v5?ų valstybių ir sumažinsite iš
laidas ir* vargų. Ypač šeimynoms su bu
riu vaikų ir su didesniais bagažais yra 
labai paranku važiuoti be jokių persė
dimų tiesiai l Klaipčdų.

Kainos Laivakorčių į Klaipėdą
3-čia kliasa $107. I abi pusi tik $181 

Sutaupysit $44.50.
Tnrtst—8 kllasa $117. Į abi pusi $186 

Sutaupysit $44.50.
2-trn kllaSr-fl42.ū0i I abi pusi $270 

Sutaupysit $30.00.
“Roreoue Tar*’ Ir ‘Head Tax” 

atoki ra!
Sfdeantit iiplaukimat laivų:

Laivas “LITHUANIA” Sp. 12 • . 
Laivas “ESTONIA” Lapkr. 2
Informacijų kreipkitės j vietos acentOs 

arba • taftai | kompanijų
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(Galas)

Ii Rostove;
Samaria______ Spalio 3—31
Laconia Spalio 17, Lapk. 14
I Lletuvų greito talka IlpItokOBti 
kaa seredų. Keleiviai nepllfečial k

Virt 9
N*

BALTIC AMERI0A LINE
8—10 Bridge St., New York
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Pereitame “Darbininko” numeryje indėtas buvo L. D. K. 
S. 11-tojo seimo protokolas. Iš jo L. D. K. S. nariai sužinojo 
seimo nutarimus. Seimas paprastai uždeda tam tikro darbo 
organizacijos valdybai ir teipgi kartu pakviečia prie darbo vi
sas organizacijos kuopas ir narius.

Yra didelis apsirinkimas manyti, būk organizacija silpnai 
gyvuoja tik tada, kad valdyba neveikli. Bile kokios organi
zacijos bujojimas reikalauja dviejų dalykų — valdybos veiklu
mo ir jos narių darbštumo. Taip yra teipgi su tautos bei val
stybės bujojimu. Tautos ir uoliausi vadai nieko nepadarys, jei 
savo tautiečių neprisišauks darban. Teipgi iš kitos pusės vidu
tinių tautiečių didžiausias uolumas nieko negelbės, jęi tautos 
vadai bus saumeiliški, gobšūs, paleistuvingi ir pasižymės ki
tokiomis nedorybėmis.

šveicarai, danai, holandai, švedai, norvegai nėra skait-
u
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dedasi ne dėlto, kad jų vadai būt ypatingai apdovanoti žmo
nės, arba, kad jos vidutiniai nariai būtų ypatingų gabumų 
žmonės. Sakytos tautos dėlto puikiai ir neprigulmingai gy
vuoja, kad jų ir vadai ir paprasti piliečiai žino ir eina savo 
pareigas, žydai dėl tos pat priežasties gerai gyvuoja.

Grįžkime prie savosios tautos. Lietuvių tauta pasivys šve
dus, norvegus, danus, holandus, šveicarus, jei eis jų pėdo
mis, jei mūsų vadai ir eiliniai piliečiai lygiai eis savo parei
gas. Tas pat su mūsų L. D. K. S. Visi norime, kad ji bujotų. 

' Žinokime, ko reikia, kad taip dėtųsi ir pagal to darbuokimės. 
Reiškia ne vien nuo valdybos bujojimas prigulės, o teipgi ir 
nuo nkrių uolumo.

Nuo pat įsisteigimo L. D. K. S. ir jos organo “Darbinin- 
ko*r pirmas mūsų rūpestis buvo gauti kuodaugiausia organi
zacijai narių ir organui skaitytojų. Taip buvo 1915 metais J 
taip tebėra ir 1926 metais. Didinkime L. D. K. S. nariais ir 
gaukime organui “Darbininkui” daugiau skaitytojų, šitame 
darbe prašomas talkon kiekvienas “Darbininko” skaitytojas ir 
L. D. K. S. nariai ypač čia turi jaustis turi pareigą. Neinasi 
čia apie tai, kad visi stotume reguleriais agentais. Bet turi
ma omenėje tas, kad kiekvienas gali ir privalo savo draugui 
bei pažįstamui, neskaitančiam “Darbininko,” priminti prie 
progos apie “Darbininką,” paraginant jį užsisakyti- Tokio 
paraginimo gerų pasekmių turėtų būti.

Tai mat kuriuo būdu yra galima organizacijai ir apskritai 
darbininkų ir kartu tautos švietimo ir kėlimo reikalams pasi
tarnauti. , ■- '5f 'K

L. D. K. S. 11-tasis Seimas susirūpino atmokėjimu savo 
prietelingiems nariams skolų, užtrauktų perkant namą. Teisy
bė namo bonai dar neprinoko. Bet negi privalome laukti ka
da tas laikas ateis ir rengtis iš karto visiems atmokėti. 1 Da
bar yra tokių skolininkų, kuriems gyvai reikia pinigų ir pra
šo atmokėti ųž bonus. Daugelis jų pagatavi pusėtinas nuolai
das daryti. ‘Todėl pirm laike yra išrokavimo namo bonus at
pirkti, nes jų terminui sukakus bonininkai tikėsis pilno atmo
kėsimo. L. D. K. S. seimas kreipiasi į visas L. D. K. S. kuo
pas pasidarbuoti ir parengti vakarėlių ar kokių pramogų saky
tam tikslui.

Dabar dalykai stovi taip, kad jei tik visi pasidarbuosime, 
tai ne tik gerai gyvuosime, o teipgi pusėtinai žengsime pir
myn.

' “Klystų tie, kurie matytų, jog dabartinę opoziciją 
sudaro tiktai trijų krikščioniškų partijų atstovai, sėdį sei
me ir kritikuoją naujuosius valdovus. Tikrovėj opozicijos 
sąstatas yra kur kas didesnis. Čia seime, pirmiausia, vįsi 
katalikai seimo nariai, be to, už juos balsavusieji rinkikai 
ir pagaliau, tie kurie, tais ar kitais išskaičiavimais rem
damiesi, savo balsus atidavė priešininkams, bet dabar pa
matę tikrąjį jų veidą, griežtai atsitraukė. Tokių atsitrau- 
kėlių skaičius kas kartą daugėja, nes jie ganėtinai supra
to ‘tikrosios demokratijos’ pažadus ir įžiūrėjo tųjų pažadų 
šiaudinį vykdymą. Todėl jei šiandien reikėtų rinkimus | garbina. Juk ir vardus savo 
perbalsuoti, aišku, jog katalikai laimėtą. Tačiau mes draugystėms parinko ne be 
nekviečiame prie rinkimų perbalsavimo ir laimėjimo taurę paprastus, bet šventus: Šven- 
paliekame gert tiems, kurių galvos iškilo gegužės mėn. 8,9 to Juozapo darbininkai, Šv. 
*r 10 d. < *?l! Zitės tarnaitės... ” (Išimta

“Naujieji valdovai, meskite Markso‘evangeliją,’ mes- h§ SOcial-demokratų priešrin- 
kite supuvusias aristokratizmo liekanas, apleiskite Kauno h.įminii0 į Seįm.j plakato 
rūmus, išeikite' iš savo erdvingi], išpuoštų salionų, atsi- 1923 metų). Bado socijalis- 
durkite darbininko lindynėj ar ūkininko bakūžėj ir atvi- tams akis net visai nekaltas 
rai pasisakykite, ką jus jiems ketinote duoti. Tiesa, jūs dalvkėlis, kaip kad organiza- 
daug ko žadėjote. Jie laukia, bet sulaukti negali. Jų nu
siminimas didėja. Jūs žinote, jog žadėti ir neištesėti — 
tai veidmainingas būdas, turįs labai trinnpj] kelią ir dar 
trumpesnį pasisekimą.

“Ponai, ką jūs darote, kur jūs einate ir kur vedate j 
geraširdį lietuvį? Nutraukite nuo savęs juodąją kaukę, 
ir sugrįžkite į tą liaudį iš kurios jūs esate pabėgę, ir ne- 
bekalkite jos gyvatai, jos kilniausioms švenčiausioms idė
joms šiurpulingo grabo.

“Bet veltui mes šaukiame, jūs vis tiek neklausysite, 
nes jūs savo katastrofingosc pažiūrose atšalote ir suakme- 
nėjote.”
Lietuvos Seimas nebe užilgio susirinks. Tada duosis ma

tyti, kaip tvirtai laikosi dabartinė vyriausybė. Atsimenant da
bartinės valdžios silpnėjimą, nebus ypatingo nuostabumo, jei 
tas silpnėjimas reikšis ir-tohau. — Be to yra galimas daiktas, 
kad visi opoziciniai elementai derisi apie sudarymą naujos vy
riausybės. Naujos vyriausybės sudarymas grupuosis apie kri
kščionių demokratų bloką, kurs dabar seime turi 30 atstovų. 
Jei prie to bloko prisidėtų pažangiečiai, klaipėdiečiai, žydai 
ir Ūkininkų Partija, tai jie ir sudaro didžiumą, reiškia sudaro 
savo vyriausybę.

Taip dabartinės valdžios greitas galas yra galimas.

DAIBUINKANS PAVYZDIS 1 kėliu. Turtuoliai gėrėjosi vi-

1 Įsokios rūšies prabanga, o li
kusieji kiti piliečiai buvo ne- 
turtipgi, ir jei ne visi pilnoj

Pasitaiko išgirsti laisva
manių neapykantos pašiepi
mų: “ Zokristi jose užsidarę ir 
kunigų,skvernų besilaikan
tieji darbininkai daugiaus 
nieko nedaro, kaip tik pote- 
jrius kalba, bei šventuosius

ei jos pavadinimas. Mes jų 
organizacijų vardų neliečia- 
me, mes prie menkniekių ne- 
sikabiname, ir purvais arti
mą nedrabstome, nors seniai 
esame nuo socijalistų “krau
gerių” vardu pažymėti, — o- 
jie, nors ir pasigiria savo 
“tolerancija”—vienok visad 
gnyba ir kandžioja. Pravar
tu mums, tat, susipažinti, 
kodėl KATALIKAI DAR
BININKAI savo organiza
cijas vadina ŠVENTŲJŲ" 
[VARDAIS, ypatingai, ko- 
į ( X
organizacija pasiėmusi ŠV. 
JUOZAPO vardą, ir kodėl 
socijalistai to vardo neken
čia.
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Kun. F. Kemėšio atsišaukimas
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Per trumpą Lietuvos naujojo Seimo posėdžiavimo laiką te
ko pamatyti, kad dabartinės valdžios pozicija veik kaskart e- 
ję silpnyn. Nuo liaudininkų ir socialdemokratų bloko ėmė at- 

Neišro-
do, kad visi šie elementai būt buvę ypatingai karšti liaudinin
kų rėmėjai iš pat pradžių. Bet laikui bėgant jie vis aiškiau ne
pasitenkinimo reiškė. Pažangiečiai galop perėjo opozicijon, kai 
kunigų algų klausimas buvo svarstomas seime, tai pažangiečiai 
balsavo prieš liaudininkų valdžią. Tas sumanymas, kaip atsi
mename, nupuolė. Klaipėdiečiai tada visiškai nebalsavo.

Aišku, kad liaudininkų ir socijaldemokratu sudarytosios 
valdžios rėmimas seime susilpnėjo. Bet valdžios stiprumas ne 
vien nuo seimo atstovų priklauso. Visuomenės nusistatymas 
čia irgi veikia.

Apie dabartinės valdžios silpnėjimą “Tėvynės Sargas” ši-

Malonūs Viengenčiai ir 
Vienminčiai:—

Po ii goko " priširesgrmo 
“Žinija” pradeda veikti. 
Jau išėjo iš spaudos dvi kny- . 
guti: 1) “Gyvybės atsiradi
mas ant žemes,” 48 pusi., 
vertė Suveinis, kaina 1 lt. 20 
c. ir 2) “Fenologija tiriamų
jų mokslų tarpe,” 32 pusk, 
parašė St. Nacevičius, kaina 
1 lt. Tų knygelių galima 
gauti visuose kuygvnuose. 
Gamtos mokslų tikrųjų da
vinių populerinimas — tai 

į pirmasis “Žinijos” uždavi
nys. Tačiau “Žinijai” rū
pės paskleisti žinių ir iš kitų 
mokslų srities, k. a. visuome
nės, filosofijos irt. t. Į “Ži
nijos” programą įeis ir dai
liosios mūsų literatūros leidi
mas ir platinimas.

štai dar šiais metais “Ži
nija” yra pasiryžusi išleisti 
4 tomus (gal ir5-is) žinomos 
mūsų rašytojos ir pedagogės 
paneles Marijos Pečkauskai- 
tės (Šatrijos Raganos) ori
ginalių kūrinių. Josios raš
tai senai jau džiugina Lietu
vos visuomenę ir gražiai auk
lėja jaunąją kartą.

Ateityje projektuojame 
leidimą Vyskupo Valančiaus 
raštu.c

Be to, visa eile “Žinijos” 
pakviestų i darbą rašytojų ir 
vertėjų giminu veikalus iš į- 
vairių gamtos mokslų srities. 
Jų pagamintus ar išverstus 
iš kitų kalbų veikalus spaus
dinsime sulig galimybes ir 
leisime j plačiąją visuomenę. 
Tokiu būdu “Žinija*’ užims 
mūsų tautos kultūriniame 
progrese Im* galo svarbią po
ziciją. Kas svarbiausia ji 
aktingai ir pozityviu darini 
pasipriešins materializmo ir 
bedievyliės bangai, kurią ke
lia ir varo krikščionybės

*

Kiekvienas dalykas, kurs 
yra tikrai geras ir tikrai to
bulas iš “mados” neišeina. 
Juk visi žinome, kad graikų 
dailė yra begalo sena, tačiaus 
iš “mados” neišėjo ir neiš
eis ; ligi šiai dienai jinai yra 
dailininkams sektinu pavyz-priešininkai, susispietę į

‘ ‘ Kultūros” bendrovę.
Toji Kultūros” Bendro

vė, priėjusi nesenai prie la
bai sunkaus finansinio kri- 
zio, dabar, galima numaty
ti, gaus galingų rėmėjų. Mū
sų “Žinijai” tuo tarpu rei
kės pasitikėti vien katalikų 
visuomenes jėgomis ir para
ma. Ačiū Dievui, tos jėgos 
nemažos. Skaičius katalikų 
inteligentų ir katalikiškų or
ganizacijų yra be abejo daug 
didesnis, kaip materialisti
nės pasaulėžiūros šalininkų. 
Mūsų liaudis savo didžiumo
je' taip pat beabejo ieškos Į kun. F. Kemėšis atsiuntė dar 
tikrojo, nesuteršto nuodais šitokį laišką: 
ir prasimanymais mokslo. Gcrb. “Darbininko”

Dabar didžiausias ir neati- Redakcija:—
dėt inas mūsų visuomenei rei- Prisiųsdami “Žinijos” at
kaląs, tai susiburti į galingą siliepimą į Am. lietuvius ka- 
organizaciją kultūros ir mo- kalikus, nuolankiai prašome 
kslo reikalams. Jeigu kiek- gerb. redakcijų šį atsiliepimą 
vienas katalikas inteligentas, įdėti į “Darbininko” skiltis, 
kaip kunigas taip ir pasauli- L. D. K. S. juk vienu pirmų- 
nis, jeigukiekvienakatalikų jų savo tikslų stato platini- 
draugija, ar kuopa, ar sky- nią apšvietos. “Žinija” teiks 
rius stos į “Žiniją” pajinin- žinių iš visų mokslų sričių — 
ku, tai susidarys tokia jėga, prieinamoje formoje, be jo- 
kurios nepalauž nei didžiau- kių pastangų tas žinias iš
siųs pastangos ateistų orga- kreipti, o vien su didžiausiu 
nizacijų. T tą vienybę šiuo- noru paduoti jas tikriausioje 
mi ir kviečiame visus gyvuo- ir teisingiausioje šviesoje, 
sius lietuvius katalikus ir ka- Neliksime skolininkais. Už 
tai ikes. Tiesa, sąlygos ne vi- įdėtus $11.00 — siuntinėsime 
sai lengvos. įstojimo mokes
nis 10 lt. Pajus — 100 litų. 
Tačiau pajų galima sumokė
ti ir dalimis, bėgyje vienų 
metų. “Žinija” jau turi su 
viršum 100 narių. Ta gra
žia pradžia remdamies, mes 
ir sudarėme rimto veikimo 
planą, kurį vykdyti ir kvie- 
(•i;ime tąljion.ipjteų visuome
nę. Musų katalikiškoji stu
dentija veržiasi į darbą “Ži
nijos” pasirinktais tikslais. 
Reikia tik, kad sava visuo-

Lygiai tas pats pasireiškia 
žmonių- gyvenime. Tikrai 
doras, tikrai prakilnus ir Įžodžio prasmėj, tai didžiuma 
tikrai pasišventimo kupinas jų aplinkybių verčiama, pri- 
žmogaus gyvenimas niekados Įklausė prie turtuolių vergų 
neišeina iš “mados,” visuo-1skaičiaus. Neskaitlingos di- 
met pasilieka sektinas. Įduomenės išnaudojimas ir

Tikrai dorus, tikrai pra-1 priespauda palietė minias 
kilnius ir tikrai pasišventimo Į paprastų gyventojų. Štai, 
kupinus žmones Katalikų Į kas per pančiai priespaudos 
Bažnyčia pagerbia ypatingu | rišo Šv. Juozapą, štai kas per 
būflu, — pažymėdama juos našta išnaudojimo slėgė tų 
šventųjų vardais. Šventųjų, Į laikų darbininkų idealų. Tai 
tat, gyvenimai, nors 
kartais tolimoj praeityj gy
veno, lygiai kaip kad klasi
niai veikalai, iš '"“mados” 
neišeina, bet visados yra sek
tini ir kiekvienam turi galę 
suteikti akstinų prie tobuly
bės. Šioje vietoje mums rū
pi Šv. Juozapas, kurį darbi
ninkai pasirinko sau pavyz
džiu.

Gyvenimų Šv.
turis gyveno
TANČIU metų tam atgal, o Ikščioniškos dorovės takų, 
per tai mažai smulkmenų a- Matome skirtumus, bet tie 
?ie jį užsiliko, — galima at-1 skirtumai neliečia esmės, o 
pasakoti keliais sakiniais, vien aplinkybes. Juk ne pa- 
3et ir tų kelių sakinių mums slaptis, kad šiandiena mili- 

užtenka atvaizdinimui did- joniniųmasiųdvasiosesiau- 
-vyriškų-jo-asmens ypatybių, čia pagonizmo vėjai, juk vi- . v 
kurios šiii dienų XX amžiaus si žinome, kad iš skaitlingų 
darbininkams lieka “mode-Į šeimynų liko išvytas Dievas, 
liu” arba aiškiai tariant lie-Į— juk aiškiai matome, kaip 
ka pavyzdžiu ir skatinančių, 
ir pamokinančiu. Darbinin
ko idealas, kurį padare Šv. 
Juozapo šventumas, nei kiek 
nėra užtemdytas ilgų amžių 
praeitimi. XX amžiaus lai
kams, kaefa rišami “neva” 
nauji klausimai, kuriuose 
tartais užtinkamos tikrai 
naujos kliūtys, — Šv. Juoza-

jie I pagoniškos dorovės našta ir 
pančiai.

Ai’ mūsų XX amžius, su 
savo mokslu, išradimais, tek
nika, patogumais, turtais ir 
darbo žmonių vargais skiria
si kuom nors nuo vos painL 
įnėtų Egipto laikų? Jei pa- 
! sitaiko skirtumai tai vien ta
me, kad dabartinė technika 
pasiekė aukštą laipsnį, gi da- 

Juozapo, partinės pagoniškos dorovės 
DU TŪKS-1 vieškelis šalia savęs turi kri-

dziu. Ir ne vien tas matoma idealas yra lygiai geras, 
statybos dudeje^IbefUiėkvie- 
nas klasinis veikalas tą pačią 
ypatybę turi: niekad nepa
sensta, visad sektinas.

mene neatsakytų savo para
mos.

Su aukšta pagarba
“Žinijos” Centro valdy

bos vardu
Kun. F. Kemėšis, pirm.

Adresas? Žemės Ūkio Aka
demija. Dotnuva. “Žinijos” 
Valdybai.

Prie šio atsišaukimo gerb.

nariams kasmet knygų.
Kam sunku vienam $11.00 

sukrapštyti, lai daro tai su
sidėję. Ypač katalikiškos or
ganizacijos, kuopos ir sky
riai lai ima “Žinijos” Šerą iš 
savo kasos. Perdaug savęs 
ncapsunkins. Parems gTažų 
darbą ir išpalengva įsigys

vra pagarba ir drau
giška meile

į daugelis gyvenimą savo re
mia pagonizmo dorovės dės- 
[niais. Tiesa, šiandiena ne
deginamos kruvinos aukos ir 
neatnašaujami galvijai ak
mens ar medžio stabams, bet 
kas mūsų išdrįs neigti, kad 
šiandiena stabai negarbina
mi? Pinigas, gąrbė, nepa
dorios pramogos tai šių die- 

jnų stabai-dievaičiai, kuiliu^ 
skaitlingi žmonės gatbin 
Juk tos srovės, kuri šalia ka
talikų Bažnyčios teka, ir ku 
ri viską kas pasitaiko kelyj 
pagonizmo pelkę velka, tik 
aklas dar nepastebėjo. Tan
kiai matome, kaip net “ti
kintieji,” “krikščionys” me
tasi į tą srovę ir nuvilkti šių 
dienų pagonizmo balon nei 
Dievo, nei tikėjimo nebesu- 
randa, o iš tos'purvo pragar
mės šaukia visu balsu, jog 
nei medžiagos, nei jėgos, nei 
gyvybės pradžiai Dievo esi- 
(nas yra nereikalingas. Kas 
iš to, kad taip įvyksta? Pa
sidaro begalo reikšminga iš
vada. Jei nėra Dievo, tai 
nereik irgi sielos nemirtin- 
gos; Jei nėra nemirtingos 
sielos, tai nėr nei dangaus, 
įjei pragaro. O kokiam ga
lui tas masinimas, ir tos bai
dyklės ? — Jei nėra dangaus, 
tai kur gausime atlyginimą 
už padarytą gerą, — o jei nė
ra pragaro, tai kur bausmė 
už piktus darbus? Sulig to, 
ką šiandiena mūsų pagonys 
skelbia, kiekvienam kįki 
mintis, kad dangų reikia pa
daryti čia ant žemės. Tai, 
ką kiti gal kartais pamano, 
išsijuosęs garsina visam pa
sauliui s o c i j a l i z m a s. 
Tai kas tame pikto, — lai sau 
skelbia ? Socijalizmas skelb
damas ir remdamas “rojų 
ant žemės” verčia jmgrindi^ 
nai pastove ir tikrą dorovę. 
Jei nebėr Dievo, tai piktas 
darbas ne tai, kas yra prie
šinga Dievo Įsakymams. l>et 
piktas darbas skaitosi tas 
darbąp,,kurs žntogiii (asme
niui) yra žalingas. Kas man 
gerai ir kas man naudinga^ 
tas vadinama geru darbu.

kaip kad ir ateičiai, kuribe- 
abejo dar labiaus pakitęs. 
Laikas bėga žaibo greitumu, 
aplinkybės žmogaus gyveni
mo kaiteliojasi kas diena, bet 
Šv. Juozapo darbininkams 
duotasai gyvenimo pavyzdis 
pasilieka tas pats, — gi pa
mokinimas vienodas, o riši
mas problemų pastovus. Ko
dėl gi nei aplinkybės nei lai
kas nepakeičia to katalikų 
darbininkų “modelio,” idea
lo, pavyzdžio? Štai kodėl.

Sakoma, kad istorijos Įvy
kiai atsikartoja, gi panašios 
problemos panašiu būdu ri
šamos. Kad tame yra tiesa, 
mes įsitikriname sulyginda
mi XX amžiaus pagonizmą 
su senovės Egipto pagoniz- 
mu: tos pačios kliūtys, tos 
pačios silpnybės, tie patys 
vargai ir tie patys vėjai žmo
nių nusistatymuose. Visame 
atrasime panašumą prade
dant nuo “bobbed liair,” gi 
baigiant darbo žmonių išnau
dojimu. Panagrinėkime.

Senovės Egiptas buvo ša
limi kultūros ir turto; į tą 
kraštų nepaprasto lobio, 
kiekvienas stengėsi dasigau- 
ti, lygiai kaip Šiandiena į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas. Senovės Egipte, — tuo 
pat laiku, kuomet, ten gyve
no Šv. Juozapas, troškimas 
garinis ir siekimas patogumų 
buvo apsvaiginęs daugumų 
žmonių. Iškasenos anų lai
kų liekanų mums aiškiai nu
rodo. kad greta dailės 'ir 
mokslo ypatingai teknika bu
vo išsivysčiusi. Nepaisant 
to visko, ne .visiems Egipte 
buvo gera gyventi. Egiptie
čiai tikrojo tikėjimo nežino
jo,—jie buvo pagonimis. Ne
tikri dievaičiai yede Egipto Sulig to išeina, kad socija*

•v

l

Kun. F. Kemėšis, 
Žinijos” Pirm.
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P-LĖ OLGA GEčIONIUTe
Pastovaus temperamento lietuvaitė. Garbė nepakelia į puiky
bę, nė vargas nenupuldo ūpo. Uoli veikėja ir aktyvi Vyčių bei 
parapijos narė.
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i fe K fefe
listų skelbiamas pagonizmas 
bruka mums naujos dorovės 
supratimą, kurį trumpai pa
reiškė Lietuvoje besivalkio
damas čigonas: “Aš pavog
siu geras darbas; man pa
vogs — blogas darbas.” J ei 
ligšiol vadinamas doras dar
bas yra man naudingas, tai 
jį galima įvykinti,—bet jei 
ligšiol vadinamas piktas dar
bas yra naudingesnis man už 
aną, — tai verčiau to pasta
rojo dasileisti, (ir jis jau ne
besiskaito piktadarybe).)

Ligšiol įstatymai saugojo 
tvarką, teisingumą ir susita
rimą, — socijalistinis pago
nizmas taip tvarką, taip tei
sėtumą, taip pagaliaus susi
tarimą griauna, — gi vieton 
jų įveda betvarkę, neteisin
gumą, skriaudą ir kovą. Vy
kinant paminėtus socijalisti-

savo o ją pavadina
šventojo vardu: Šventasis 
Juozapas yra idealas darbi
ninko žmogaus, — kito jam 
lygaus pasaulis dar neturėjo, 
— XX amžiaus ūkanos ne
pajėgia to tikrai tobulo dar
bininko žmogaus gyvenimo 
ypatybių užtemdyti. Pasiry
žę didvyriškais keliais Šv. 
Juozapo eiti, katalikai dar
bininkai ir savo vėliavą Jo 
vardu pažymėjo.

Tat, gali sau pagonys — 
socijalistai mus pašiepti, bet 
negali mums apsirikimo pri- 
parodyti.

A. L. R. K. Federacijos 
Valdybos Sąstatas

kampus maisto, drapanų ir
nius ir pagoniškus doroves P^togės ieško.
principus pasiekiamos nesą
mones, silpnesniųjų išnaudo
jimas, varguolių nepaisy
mas. Juk šiandiena, kuomet 
mūsų dienų pagonys negali 
nusiskųsti nepaklausa, nes 
minios juos seka ir jų palie
pimus vykina, — pasaulio 
javynas yra pilnas turto, že
mės gėrybių privalėtų vi
siems užtekti... Tuo tarpu 
vienur matome, kai pagoniz- 
mo dvasia besivaduodami 
turtuoliai šuniukams prista
to virėjus, o kačiukams “gy
dytojas,” — o kitur regime, 
kai tūkstančiai žmonių alki 
kęsdami apleidžia “employ- 
ment office” darbo negauda
mi, o jų vaikai po svetimus

Sulygindami tat Egipto 
laikus su XX amžiaus, lai
kais matome tas pačias gyve
ninio sąlygas, tos pačios sro
vės viešpatavimą.

Ką gi privalo daryti kata- 
likas-darbininkas f. Viena iš 
dviejų, arba leistis praryti 
socijaįistiniam pagonizmui, 
arba imties darbo ir šluoti 
tas pagonizmo drumzles. Tie
sa, Dievas pažadėjęs yra 
mums savo pagclbą: “vartai 
pragaro nepergalės,” — tie
sa, Kristus visuomet, tat ir 
šiandiena turi stebuklų galę 
ivykinimui Savo valios, bet 
mes žinome, kad stebuklai tai 
nepaprasti įrankiai. — tuo 
tarpu Kristus nori, kad mes

vartotume paprastus įran
kius. Jei paprasti įrankiai 
negelbėtų, tuomet tik Auk
ščiausios valios būna pavar
tojami nepaprasti įrankiai. 
Kokie gi tie paprasti įran
kiai. Kokie gi tie paprasti 
būdai? Paprasti būdai ir i- 
rankiai kovos su soči jai Osti
niu pagonizmu yra nurodyti 
katalikams darbininkams jų 
ideale, kuriuo yra šventasis 
Juozapas. Darbininkai žino, 
kad įrankiių išmėginti ir lai
mėjimu užgrūdinti, kad bū
dai panašiose aplinkybėse 
pa vartoti darbininkui Šv. 
Juozapui atnešė laimę, tat 
ir tikisi, jog Šv. Juozapo ko- 
liu eidami pasieks pagerini
mą savo laikino būvio. Štai, 
kodėl katalikai darbininkai

Dvasios Vadas, Kun. K. Va- 
sys, Worcester, Mass.

Pirmininkas, Kun. J. Ambo- 
tas, Ilartfoid, Conn.

Vice-Pirmininkas, Kun. ' 
J. Navickas, Chicago, 111.

Vice-Pirmininkas, Muzik. A. 
Aleksis, Waterl)ury, Conn.

Sekretorius, K. J. K®*šins- 
kas, Brooktyn. N.'Y.

Iždininkas, Kun. J. Švagž- 
dys, Brockton, Mass.

Revizijos Komisija: Kun. 1. 
Albavičius, Chicago, UI., Kun. 
N. Pakalnis, Brooklyn, N. Y., 
Pranas Zdankus, Chicago, III.

Fed. Sekretorijatas

59 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Dr.

Mano nuomonė kas link 
straipsnio “Kuo skiriasi ab
stinentai nuo blaivininkų.”

Man rodos visai nėra skir
tumo tarp abstinento ir blai
vininko — tiktai abstinentas, 
tai lotynų kalbos užvardini- 
mas, o blaivininkas, tai lie
tuvių kalbos žodis. Nes lo
tynų kalboje abstinere susi
turėti nuo ko nors; kaip mū
sų kalboje, jei norime iš
reikšti pilną susiturėjimą 
nuoi svaigalų visų, tai būtinai 
reikia pridėti pilnas blaivi
ninkas, taip ir vartojant lo
tynišką j į išreiškimą turėtų 
būt prdiedama pilnasai ab
stinentas. Tuomet būt vi
siems aiškus supratimas. Ge
rinus būt visiems suprastina 
kad tuos blaivininkus kurie 
priiketiiia saugotis pasigėri
mo vadintų nepilnais blaivi
ninkais, o kurie daro įžadus 
visai neragauti svaigiųjų gė
ralų vadinti PILNAIS 
BLAIVININKAIS.

Čia dedu priežastį kuri 
mane įtikino PILNĄJA 
BLAIVYBE. Jau bus arti

r kuo- . 
mot mano pašaukimas buvo 
užimti a. a. kunigo J. Žebrio 
vietą klebonauti, jo buvo su
organizuota taip vadinama 
nepilnųjų blaivininkų drau
gija. Pirmadienio ryte bu
vau pašauktas pas ligonį 
anksti ryte, radau ligonį su 
apraiišota galva, jis man pa
siskundė kad sekmadienį po 
piet nuėjęs į blaivininkų po-

A. Jakštas

iPasanlio pradžia mokslo ir ap- 
■ reiškimo šviesoje

t 
f

f

III.
Jei mes jį nūn sulyginsime su aukščiau iš

dėtais mokslo teigimais apie tą patį dalyką, tai 
pirmu pažvelgimu atrodys, kad apreiškimas ir 
mokslas čia nieku gyvu negalima sutaikinti. Tuo 
remdamies krikščionijos priešai drąsiai tvirtina, 
kad laikantis mokslo, tenka atmesti apreiški
mas, o laikantis apreiškimo, tenka prieštarau
ti mokslui. Nes štai, girdi,—

1) apreiškimas išveda pasaulį iš chaoso 
(liebr. t o h u v a b o h u, t. y. iš tyrumos ir 
tuštumos), mokslas — iŠ dujuoto miglyno, ku
rio kiekviena materijos dalele griežtai laikėsi 
gamtos dėsnių ir todėl nebuvo ten jokio chaoso;

2) apreiškimas tvirtina', saulę esant sutver
tą tik ketvirtą dieną, o mokslas — kad ji y r bu
vus pačioj pradžioj, dar žemei neatsiradus;

3) apreiškimas kalba apie sutvėrimą kaž ko
kios dangaus tvirtumos, mokslas jos neranda ir 
visai ginčyja jos buvimą;

4) )aproiškimas kalba apie šešias tvėrimo 
dienas, mokslas tepriima tik keturias geogoni.Š- 
kas gadynes su 13 laikotarpių, reikalaudamas 
visam tam ne 6 dienų, bet milijonų metų;

5) apreiškimas sako, kad pirma buvę sutver
ti augalai, paskui gyvuliai, mokslas tai ginčyja, 
purodydamas, ka seniausiuose žemės kloduose, 
kur pasirodo pirmieji suakmenėję augalai, ten 
pat randama ir suakmenėjusių gyvulių liekami, 
ir it. ir tt.

Tu ir kitu skirtumu tarp Biblijos teksto ir 
mokslo teigimu buvimas v ra laktas. Užginčyti 
jie negalima. Bet iŠ antros šalies mes negalime 
taipgi rinktis katrą nors vieną — Biblijos ar 
mokslo teigimą, atmesdami antrąjį. Gamta yra 
taipgi Dievo knyga kaip ir Biblija. .Jei jų abie
jų autorius yra Dievas, tai tarp Dievo žodžių, su
rašytų Šventrašty irjbrėžtų žemes kloduose, ne
gali būti jokio prieštaravimo. Deliui tp katali
kai egzegetai jau nuo senovės y r bandę bibliško- 
jo šeštadienio pasakojimą sutaikinti su mokslo 
daviniais. Tam tikslui buvo sugalvota daugybe 
sumanių teorijų. Jos galima paskirstyti dviem 
rūšim: vienos, aiŠkindamos įvėrimo šeštadu nį. 
atsižvelgia į mokslo faktus bei hipotezes, kitos 
remias vien egzegezės principais: (lėliai t<» pi r 
mos vadinama k o u k o r d i s t i š k <> m i s . ant- 
ros e g z e g e t i š ko m i s.

Pirmosios Biblijos žodį ieną (hebr. j o m) 
ima ii g; o laikotarpio prasme, taigi jų 
i šmanyinUy-pasaufe buvęs,sutvertas-ue-per še
šias 24 valandų dienas, bet per šešis neaprėžto il
gio periodus. Taip yr mokinę Vogouroux, Cor- 
luy’is, Hamard’as, Kaulenas ir daugybe kitų eg
zegetų. Šioje sipotezėje Biblija su gamtamoks
liu yra sutaikoma maž daug šiuo būdu’:

I, 20—23. Penk
toji diena. Dievas 
4arė^-Xąndenys 
teišduoda plau- - 
kiančius gyvas e- 
sybes ir sparnuo
tuosius viršuj e že
mės

Tam atatinka rastieji antri
nės gadynės sluogsniuose

liekanos,, k. š. _ 
ichtiozaurų, pterodaktilių, 
sparnuotų driežų, milžiniškų 
varlių ir kitų kitokių.

» f • ' . —

kylį kuris buvo girioje, ir 
girti blaivininkai jam galvą 
sudaužę ir sukruvinę jį. Tai 
nuo to laiko ir aš pradėjau 
studijuoti apie naudingumą 
ir būtiną reikalingumą blai
vybės, bet ne tokios kurios 
nariai daužo galvas savo ar
timų ! Kas nori tapti blaivi
ninku o nenori pilnai atsiža
dėti svaigalų, tik neva žada 
saugotis kad nepasigertų, 
toksai žadėjimas yra visai 
tuščias. Kad svaigalai būtų 
reikalingi bent kaipo medici
na, tai ir pilnai pasižadėju
sieji blaivininką neturėtų 
nuodėmės tiek jų suvarto- 
jant kiek gydytojas įsako, 
arba, jei daktaras nebūda
mas alkoholio specialistas, 
vis tiek įsako blaivininkui li
goniui imti kiekybę mažą 
svaigalų, tai blaivininkas ne
nusikalsta imdamas. Bet 
mešalkoholiniuose viso pa

saulio susivažiavimuose net 
:rys tūkstančiai alkoholio 
praktikantų visų šalių ir vi
sų tautų, kurie yra darę ban
dymus po 25, ir po 40 metų 
gydyti įvairių ligų ligonius 
su svaigalais,' o pafemiję kad~ 
nieko negelbsti, pradėjo gy- 
yti žmones kitokiai švaistais 
daugiausia tyru vanenėliu — 
euriuomi ir aš pats gydausi 
jau daugiau negu 25 metai ir 
ačiū Dievui esu sveikas ir 
drūtas 72 įlietų. Taigi tok
sai skaičius geriausių gydy
tojų yra pasirašiusių ant 
protesto prieš netikusius gy
dytojus kurie dar vis siūlo 
ligoniams svaigalus kaipo 
gydyklą, kurie nėra jokia 
gydykla,^. vidujinėms ligoms 

, _ tikjiyL.nuodai!
pleizozaurų, Pilnasai Blaivininkas

DELjAPRUPI^IM

KŪDIKIŲTSVEIKA

STRAIPSNIS 189

Kas Reikalinga Jaunų Vąflt 
Augimui

Dabar pasiekėme vieb), kur kndikiufc 
duodama kietesnių valgių. laibai s1 
lai įdiegti maisto papročių kol kud 
jaunas. Nes šiandieninis kūdikio valgUtĮ 
nulemia kokis jis žmogus Ims ateity.

Maistą kūdikiams nereikia aprin 
tik iš vieno ar dviejų valgių.’ Ivai 
nias reikallagas. idant kūdikis gal 
įvairią budavojančią medžiagų. Vienosjį 
das maistas irgi nusibosta. Paprastai.r4 
po t? mėnesių motina turėtų nusistatyk '' 
t i valgių sistemą ir pridaboti, kad JOS .3 
kūdikis kietai laikosi to. Kiekvienas „į 
naujas valgis turi būti atydžiat pada* j 
romas ir iš pradžių teikiamas tik masf’g 
Žais kiekiais. Visados reikia Jienėti re*j£ 
guliariškomis valandomis ir neduotįį J 
nieko tamėjimo tarpais, l'as daugelį ku«.3 
dikių šitokį permaina ir paplatinimas. 
duodasi sunkiai. .Jie pilnai pienu 
tenkinti ir atsisako nuo kitų sotesui® M 
valgių. Tokiais atvejais neduok piencf 
iki nebus suvalgyta kfetesnioji daliai ’i 
Jei abi dalis duosi sykiu, tai Jrudikis 
pasirinks pieną, o išgėręs jį neims klės V 
to. Sekanti sistema pavelys motinai pa* .? 

i*t+-H+kP iHikuntą valgių pmrjrnrtri. Nes įį 
patartina daryti iiermainų valgiuose las.'j 
Imi karštame ore. J Į

Vienas šaukštukas FagltvBrand korte- ji 
denstioto pieno pridėtas jmie vienos utis 
rijos virinto vandens mišinį sotuTntt '~ 
vertą sveikam pienui. Kur tik vartoja-* 
ma žodis pienas sistemoje, reikia miežįijg 
ti Eagle Brand minėtu budu.

Afaistą reikia duoti nuo 12-to Iki • jj 
15-to mėnesio — po penkis sykius i $ 
dieną: '
7 ryto. — Oatmeal, miežių ar kvieči® 

košelė, vienas- ar du šaukštukai 6-8 ,/ 
uncijose pieno. Pasenusi duona ir į 
sviesto, arba rūkorius ir sviestas* j;

9 ryte — Sunka vieno orančiaus.
ryte — l’adroštuvės nuo jautienos* 

vienas ar trys šaukštukai, sumai* 
syti su tiekų, kiekiu 
o viskas pavilgyta jautienos e 
uis sumaišytas su pasenusia 'du*r« 
na; šmotukas rūkoriaus ir 6-8 un* 
cijos pieno.

po pietų — Jautienos, vištoSf 
avienos buljoilrts, įtrand«MMK>

11

i

3 1
_ mAT&DOS buljonas, įtl

Sesios unidjoa

I, 1. Pradžioje
D i e v a s sutvėrė 
dangų ir žemę

2. Žemė buvo 
yra ir tuščia ir 
amsvbės' buvo 

ant gelmių

I, 3-5. Pi 
d i e n a. Ti 
Dievas: T 
daro šviesa.

Antroji
J r tarė 
Tepasi- 

t virtimui

šiam tekstui atatinka sutvė
rimas miglynų materijos ir 
susidarymas Žvaigždžiui Lap- 
lace’o bei kitų mokslininkų 
teorijomis.

Tai reiškia, kad saulės švie
sa, prasiskverbus pro tirš
tus debesius yra pradėjus 
teikti žemės paviršiui šiek 
tiek šviesos, nors pati saulė 
pro debesius dar nebuvo 
tomą.

I, 24—26. Šeštoji 
diena. Dievas ta
rė: Žemė teišduo- 
da gyvos esybės, 
galvijus, slankio
jančius gyvius ir 
laukinius žvėris.

Tirštesnioms vandens 
joms su lietumi žemėn 

 

kritus, vande)ių dalis liko de

 

besyse, kuriij laikymąsi ore 

 

žttibnės ir aiškino 
rt urnos neleidimu jiems 

nukristi.

I, 6—8. 
d i e n a.
Dievas: 
d a r o
tarp vandenų ir 
teatskiria vande
nis nuo vandenų.

1,9—13. Trečioji 
diena.!r tarė Ilio
vus :Vandcnys esą 
po dangumi, tesu
sirenka j- v i e n ą 
vietą ir tepasida
ro sausuma... Že
mė ieišželina ža
liuojančias žoles

Tai atitinka tretinės gadinęs 
klodams, kuriuose randama 
suauk menėj usios liekanos į- 
vairiti žinduolių k. š. dinote- 
riju, mastodontu, beždžionių 
ir k. .

I

Veltui statysite bažnyčias, 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite yisokios 
rūšies gerus darbus — visi ju
st} rūpesčiai eis niekais, jei ne
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo
katalikiškos spaudos.—Pijus X

geros

ar senos duonos.
pieno, jei reikalaujama. Duona SU 

. sviestu, arba rūkorius. Daugelis toj 
amžiaus vaikų jau ims ir suvirS* 
kins lx>lieuę. ar slyvas. Jei to duo* 
dama, apleisk pieną.

i vakare. — Du ša
šelių su S uncijomis pieno; šmotu* 
kas rūkoriaus.
ir sviesto. ' ■’i

i vakare —f J
linriJomis pieno.

Vaikai jx> l.'-tam n»ė "ė
♦langiau pridėčkų prie valgių. Ritamu 
siraipsny apie tai pakalliėsime.

G

10

14n 
i

du-
nu-

I, 26—30. Dievas 
tarė: Padarykim 
žmogų į mūsų pa
veikslą ir panašu
mą.

K

galėtumei prisiminti su pasi
tenkinimu ir džiaugsmu.

VERACKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOS® 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 414 W. Broadvay
TeL S. B. 0M8 - D

BROOKTON MASS.: 
683 No. Main Street ’ 

Ttl Brockton TISO

Šitoji konkordizmo hipotezė, kai}) matom, 
bendrais bruožais gana gerai atitinka tiek Bibli

jos tekstui, tiek pirmykštiems žemės evoliucijos 
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Čia prasideda ketvirtine ga
dynė, kurioj irgi y r buvę mil
žiniškų gyvių, k. š. mamontų, 
hipoi>otamų, nosragių, kurie 
buvo jau žmogaus bendralai- 
kiai.

Žemei auštant, jos žievė rie
tės. iš čia viesos jos dalys ki
lo, kitos slūgo. Pertai iš ju
ru iškilo sausžemiai, kuriuo
se atsirado augalai, iš pra
džių maži, vėliau milžiniški, 
iš kinių susidarė akmeninių 
anglių klodai.

/

Žemei dar labiau atvėsus ir 
vandens ir angliarūgščio ga
rams sumažėjus, oras pra
blaivo^ ir saulė, mėnuli ir 
žvaigždės buvę pirma nema
tomi. dabar pasirodė visoj 
savo skaistybėj.

etapams.

Bet ji turi vieną gan žymią blogąją ptisę, tai 
jos amžina priklausomybė nuo mokslo evoliuci
jos. Gamtamoksliui keičiantis, ji priversta jį 
vytis ir keisti savo įrodinėjimus. Be to ji net ir 
pati Šv. Raštą iš dalies iškraipo, nes paprastam, 
visiem suprantamam žodžiui jom — (liesa pakiša 
gan nepaprastą neapibrėžtai ilgo laikotarpio 
prasmę.

Galop bandydama žūt būt sutaikinti Bibli
jos šeštadienio pasakojimą su šių dienų mokslu, 
ji tyliai pripažįsta, kad Biblijoj esama mokslo 
davinių, apie pasaulio pradžią. Tuo tarpu jau 
nuo s 'liovės daugelis Šv. Rašto aiškintojų yr pri
ėję įs'tikinimą, kad Biblijos, kaipo apreiškimo 
šaltinio, tikslas yra—teikti žmonijai tikybos tie- 
s u, o ne gam t a m okslio ži ni ų, rodyt i. kaip žmogus »
turi eiti i dangų. o ne tenkinti jo žingeidumą 
Niokot 
batS^ 
šią t 
Ii ko j 
Koni

liškais pasakojimais apie tai, kuriois be
saulė, mėnuo ii’ žvaigždėm eina danguje. 
esą y r pažymėjęs Leonas XIII savo encik- 
išleistnj lapkričio 18 d. 1883 m. ir Bibliškoji 

f si ja 1909 m.
(Bus daugiau)

ąent kartės 
nudikiit liko 
pasekmingai 
išaugintos su 
šiuo puikiu 
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Sl;aillikit nuon straipsnius kas iavdlt 
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Senatvės laimė, tai saldus ( 
atsiminimas gerai praleistą 
jaunųjų dienų.

- _— - ——
Sutemus, bedievis tampei. 

pusiau tikinčiu. — Young. i 5 
------ - ■ ■ 1 ‘ Ąįt 

Reikia taip gyventi, ka3 ; 
dek vieną vakarykščią dien^į į

n
t >

-n■

r’
•fc,
r
r-

f

t



t

Ištrauka iš Amer. laikraš- 
pSčio “The Evening Bulletin- 
^Philadelphia” No. 119, rug- 
piūčio 28 d. 1926, šeštadienis.

Tame pačiame numeryje 
tilpo ir paveikslėlis “Lietu- 

litės Sėsqųi parodoj.”
TRYS TAUTOS PAGERBTOS 
į> SESQUI

Vokietija, Vengrija ir Lietuva 
, turėjo iškilmes parodoje

Vokietija, Vengrija ir Lie- 
■ iuva buvo reprezentuotos 
Sesqui-Centennial iškilmėse, 

į kurios tęsėsi per visą dieną. 
i Valdžios atstovai Vokietijos 
C ir Lietuvos buvo priimti Na

vy Yard ir Camp Antony 
iSVayne.

Lietuvių delegacija vado
vaujama Kazio Bizausko 
Lietuvos Ministerio Wash- 
ington’e atlankė Majpr Ken- 

F1driek Miesto Rūmuose ir po 
to nuvažiavo į Sesqui.

Delegacijos narius Majo
rui perstatė adv. JI. Horan 

Į. Sesqui-Centennial L. Komi
teto Garbės Pirmininkas. A- 
pi‘e 11,000 lietuvių ir Ameri
koje augusių santėvynainių 
dalyvavo ~SesqiK-CerrtennTaP 
apeigose.

Delegacijos atvyko šiandie 
t ant 2 laivų iš Bostono ir spe- 
7 cialiais traukiniais iš New 
. Yorko, Chicagos, Pittsbugh, 
* kWashingtono ir kitų vietų.

Lietuvos Ministeris buvo 
: garbės svečias pietuose su- 

? rengtuose Rusų pavilione. 
i Tuo pat laiku lietuvių paro

da su flotais, atvaizduojan
čiais Lietuvos istorijos perio
dus: senovės Lietuvos, jos 
^Vergovės laiki4. atgirųiiųąig 
jos idealus buvo ruošiama 
ant 19 gatvės ir Parkvvay.

Manifestacija ėjo Broad 
St. iki Oregon Avė., kur bu- 

\vo sutikta A. S. Valst. VI 
pulko “G” Kavalerijos ir 
^palydėta parodon. Ministe
ris su paroda nuvyko ir 

t Court Honor, kame atlikta 
trumpos ceremonijos.

• i Paskiau Auditorijoje iš
pildyta muzikalė programos
dalis susidedanti iš muzikos, 

L choro ir solo.
Lietuviška vėliava plevė- 

| savo visą dieną ant stulpo
* garbes aikštėje.

siais ainiais, reiškia pagar
bą Suvienytoms Amerikos 
Valstijoms iš priežasties jos 
150-metų nepriklausomybės 
jubiliejaus sukaktuvių.

Tūkstančiai sujaudinta
Nuo pat pradžios “Ameri

kos Suvienytų Valstijų Ne
priklausomybės Paminėji
mo” įvairių istoriškų ir ka
riškų parodų tarpe, nebuvo 
nei vienos įspūdingesnės ar 
iškilmingesnės manifestaci
jos kaip ta, kuri pažymėjo 
Lietuvių Dienos apeigas su
jaudindama tūkstančių žiū
rėtojų širdis stovėjusių nuo 
pat pradžios parodos vietos 
(19-tos Gatvės ir Parkvray) 
net iki parodos aikštės.

Žymus skaičius flotų at
vaizdavo Lietuvos Istorijoje 
gadynes nuo Jos tamsių 
priespaudos dienų tvranų 
'vergovėje iki atgimimui. Ki
ti labai dailiai parodė jos da
bartines kartas ir pačios tau
tos aukštus idealus kurie iš- 
šukė labai gausius aplodis
mentus svečių ir žiūrėtojų 
tarpe. Ne vien dėl flotų ar
tistiško suderimmo ir suruoL 
Šimo, buvo taip gausūs aplo
dismentai skirti; ne vien san-

tėvynainiai bet ir visi kurie 
žiūrėjo į parodą reiškė savo 
pagarbą Tautos karžygių ro
les lasiusioms blondinėms 
mergaitėms ir moterims — 
puikiausioms gražuolėms.

Priešakyje parodos už po
licijos eskadrono, vėliavomis 
papuoštame .automobiliuje, 
važiavo Ministeris K. Bizau
skas su savo palydovais.

Tūkstantinėj minios aplo
dismentais reiškė džiaugsmą 
dėl garbingų svečiiĮ-clalyra
vimo. Tuoj aus už Ministe- 
rio automobilio, marša vo 
Lietuvių Eįs-kajeivių divizi
ja vadovaujama buvusio ka
rininko sužeisto pasaulinėje 
karėje. Tautos vėliavos gar
bės sargyba dėvėjo tą pat u- 
niformą kurioje dalyvavo 
kovose už demokratybės 
principus Europos karo lau
kuose; taipgi manifestacijai 
pridavė grožės i rpatVs ka
reiviai pasirėdę baltomis ka- 
skomis, tamsiais kotais ir 
baltomis kelnėmis. Eilėse tų 
veteranų dauguma buvo iš į- 
vairių Pennsvlvanijos vietų, 
o ypač kietųjų* angliakasvk- 
lų rajono.

Mokyklos mergaites 
maršuoja

Už jų ėjo mokyklos mer-

i

JONAS KAIRIS
Vyčių 7 kp. pirmininkas, mėgstąs sportą. Nemažiau prisirišęs 
ir prie dvasinės kultūros.

nešdamos geltona žalia ir 
raudoną Lietuvos vėliavėlę, 
ir užpakalyje šių kitos mer
gaitės pasirengusios tautiš
kais kaimiečių rūbais juodo 
satino ir jų geltonos kasos 
surištos trispalviais kaspi
nais; kitos-gi mergaitės iš 
Tamaqua buvo1 pasirengusios 
geltonais sijonais, juodoms 
jakutėms, baltais priekaištė- 
liais.

.....“Pavergtoji Lietuva.”, bu-. 
vo atvaizduota ant floto ku-

gaitės pasirėdžiusios baltai ir riame važiavo moterys juo-

t

Geresnio Cigareto

LIETUVOS ERELIS
v

(Pagarbos Feljetonas)
Ar žinote, kad taip vadi

namam lizdyne broliškos 
meilės, kurį tai daugelis 
mėgsta graikų kalba vadinti: 
“Philadelphia,” prieš tūlą 
laiką mes Lietuvos, arba pa
prastai sakant, lietuviški 
nykštukai sumanėm padary
ti labai, labai, brolučiai, di
delį dalyką — sumanėm pa
daryto ką-sors iškilmingo ir 
graudi jozio, kad... kad pa
gerbus 150-metų sukaktuves, 
užgimimo, arba teisingiau 
pasakius, pasiliuosavimo iš 
pančių nelaisvės Arės kurios 
tai vardas vra “Usona.” 
Ai es galingiausios pasauly, 
kuri savo naguose laiko 
žvaigždes ir juostas — “the 
stars afid stripes.” Suma
nėm. Bet ką mes padarysim, 
kad mes vien tik nykštukai 
— vos mokame į urvus slėp
tis; o iškilti iki padangių, 
kad pagerbus padangėmis 
skrajojantį galingą Arą Uso
ną, tai mums gi ir sapnuotis 
niekad nesisapnavo, nes mū
sų sparniukai permaži; o kas 
blogiausiai, tai drąsos stoka.

- Ir. v . ir kas-ži -kuomi-viskas- 
būtų užsibaigę, jei ne Lietu
vos Erelis.. . Šitai, prieš 
su viršum trisdešimts metų 
Lietuvoje, tankumyne, kur 
auga Šimtamečiai ąžuolai iš- 
siperėjo erelis, taip, regis, 
iš kūno ir ne per koks milži- 

. nas, bet. L bet dvasia jo tai 
yra milžisiška. Ir... ir tas 
tai Erelis paskiausiu laiku 
apsigyveno Lizdyne Broliš
kos Meilės, tai mes, ar žino
te ką padarėm? — aptūpėm 

, jį ir. . .ir jis mus išnešė — 
, iškėlė iki pądahgių... Mčš
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to taip rašo: — Lietuvių — 
daugiau kaip 11,000 atvažia
vo į miestą rytmetį iš Bosto
no,' Baltimorės, Chicagos, - 
yVashingtono, New Yorko ii* 
iš visų dalių Penssylvanijos/ 
Atvažiavo speciališkuose 
traukiniuose, padabinti spal
vuotuose tautiniuose kostiu
muose savo rasės (tautos)... 
ir parodavo Broad gatve nuo 
Logan skvero link Court of 
Honor — link Kiemo Gar
bės Ekspozicijoj.. . Prieša
ky parodos buvo Kazys Bi
zauskas, Lietuvos Minisferis 
dėl Suvienytų Valstijų ir jo 
pagelbiniai... Jį — Bizaus
ką, kas reiškia tikrenybėje 
Lietuvą pagerbė oficialiai 
penkiolika anuotų šūviais ir 
taip toliau ir taip toliau. Na, 
bus gasa. Bet gal kuris nors 
iš jūs brolučiai paklausite 
kaip to Lietuvos Erelio var- . 
das, tai... tai aš jums pasa
kysiu:—tikrai nežinau. Mat, 
dabar jau tokia gadynė —• 
mes vienas kitą vardu neva
dinant, bet sulig vokiško, ar
ba teisingiau sakius, marki- 
sišku būdo vienas kitą vadi- 
nam Kamerat------draugtty-o------
taip kaip lietuviai paprastai 
visus mėgsta vadinti glamo
nėjančiu, mandagiu būdu, 
tai mes vienas kitą vadinam: 
draugeliu. Na, o kad tas 
Lietuvos Erelis buvo, jei 
taip išsireikšiu mūsų vadu, 
nes tik per jį mes nuveikėm 
milžinišką ir istorinį užma
nymą, tai remdamiesi, pa
vartodami ir vėl vokiečių, 
bet senobinių — gotų kalba 
vadas—‘ ‘ konungas ’ ’—‘ ‘ kun- 
gas” — “koenig’as”
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dais rūbais pasirengusios, 
nešdamos baltą inkarą ir ku
nigas stovėjo priešakyje.

“Amerikos Laisvė Kelia 
Lietuvą,” parodė dvylika 
gražuolių, pasirėdžiusių bal
tais rūbais ir persijuosę su 
savo tautos ir Amerikos vė
liavai spalvomis.

Baltimorės Lietuvių Rymo 
Katalikų Moterų Sąjunga iš
statė flotą su užvardymu 
“ Kova-Už Laisvę ir Tikybą” 
ir ant kito floto kuriame re
gėjosi maži vaikai buvo už
rašyta “Laisvės Kovotojų 
Auklėjimas.”

Majoro Atlankymas
Lietuvos Ministeris su 

savo palydovais atlankė Mie
sto Majorą Poną Kendrick 
ir po oficialaus sveikinimo 
Miesto Rūmuose, buvo paly
dėtas Navy Yard. Įvažiuo
jant į Navy Yard buvo svei
kinamas penkiolikos patran
kų šūviais ir buvo priimtas 
Admirolo T. P. Magruder ir 
jo štabo. t

Paskiau nulydėtas į Camp 
Wayne kame panašiai buvo 
sveikintas 6-tos Lauko Arti
lerijos “C” Baterijos pa
trankų šūviais. Po priėmi
mo Brigado-Generolo H. C. 
Learnerd ir jo štabo Ponas 
Bizauskas sugrįžo į Union 
League ir ten ilsėjosi iki pa
rodos pradžios.

Kitos apeigos sąryšyje su 
Lietuvių Dienos iškilmėmis 
buvo po pietų Grand Court, 
kame Ponas Bizauskas ir žy
mūs Lietuviai kalbėjo i dau- 
gvbe susirinkusiu santėvv- 
lininių po ko prasidėjo pro
gramas Auditorijoje.

X/ •

jungtiniu

z

Pabandykit vieną, Jum patiks!
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antro 
trečio

Nevvarko 
Scrantono

ŠVELNESNIS, LENGVESNIS cigaretas; Nauja džiovinimo 
metodą, prie 'dienos šviesos, padaro ji tinkamesnių cigaretu.

yra labiau KVEPIANTIS ir PATENKINANTIS cigaretas. 
OLD GOLD cigaretuose vartojami turkiški ir naminiai 
tabakai, Moksliškai sudaryti, kad teiktų kvepiančiu rūkymo 
koĮgrbę.
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Včsėsniš '^garėtas! Rankomis išrinkti mažesni, lengvesni 
lapai, vartifami vietoj didelių, stambių lapų, reikalauja mažiau 
įkvėpimo ir nedaneša tiek šilumos prie lupų.
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' k Antra Valanda Ryte !! J!
> Giffial niefurf rimtu 
t*— Kovojant malonina 
mpew. Ir M!«-? Jrodikia 
Srad«d* verkti— . .

BAMBINO <

Tie mali dretianti 
(tai tnojans pranytaa. 

Bambioo mtaiao akflvfo Ir 
vMxrriq sairimm—pnlencrtan 
vMnrin vikietejiaa*.

Kedikiai ateote jit Nei 
prato dantim!

SSc. artiaaiaoaiole raiti 
Xje. ArtnjtotoUyttto

CO.
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1 Ištrauka iš “The Philadel- 
phia Inquirer” No. 60, sek
madienio ryto, rugp. 29 d. 
1926.
RIETUVIŲ MANIFESTACI

JA Į SESQUI PASEK-
l* MINGA

LMuvos Ministeris Suvie
nytoms Valstijoms yra svar
biausias asmuo šiose įspū
dingose apeigose.

Tūkstančiai mato blondi
nes gražuoles istoriškoje ma- 
ifestacijoje Sesgui-Centen- 

nicd Parodos aikštėje.
' Griausmas patranku ir iš
kilminga manifestacija pa

ėjo atvykimą Lietuvos 
rJfinisterio. Suvienytu Ame
rikos Valstijų, Pono K. Bi
zausko į >Sesqui-Centennial 
parodą kuris buvo svarbiau- 
sis asmuo šiose įspūdingose 
Lietuvių Dienos apeigose.

Vakarykščia diena gali bū
ti tikrai pavadinta “Tarp- 

'Tautine Diena” Sesqui-(’en- 
tennial parodoje, nes tūks- 
tan< '•iai pirmesnių jų gyven
tojų trijų Europos Valsty
bių, su jų Amerikoje augu-

Geresnis

v*

cigaretas, 
vyručiai!

kOLD GrOLDz^
Naujas ir geresnis cigaretas - * 20 UŽ 15c

SKARBIN1S RŪKYMAS
^įdirbtais P. LoriUard <Co., įsteigtos 1760.

PROTOKOLAS DAINOS DIE
NOS EKSPERTŲ KOMI

SIJOS
1926 metų 29 rugpiūčio į- 

vyko šios komisijos posėdis, 
dalyvaujant šiam ekspertų 
komisijos narių sąstatui: 
Pirmininkui A. S. Pociui ir 
nariams: V. Niekui ir J. Či- 
žauskui.

Komisija išklausiusi pra
nešimą Kun. S. Draugelio 
premijų klausimu, sulig ku
rio S. C. L. K. būto nusista
tęs ir spaudoje paskelbęs 
premijas Konkursiniams 
Chorams, bet užprotestavus 
Wilkesbario II rajonui prieš 
premijas, klausimas paliktas 
atviras ir pavesta išspręsti 
eks|>ertų komisijai.

Antra, pirmutisis pasiža
dėjęs konkurse dalyvauti 
Mahanojaus choras griežtai 
nusistatęs už premijas, o 
Dainos Dienos komisija prieš 
premijas.

Tai apsvarsčiusi ekspertų 
komisija nutarė: pripažinti

su jo milžiniškos drąsos pa- nigas* ir tuomi panašų, 
gelba pagerbėm Arę Usoną, 
apie ką ir Broliškos Meilės 
Lizdyno kožvmiausias nau- 
jienraštis: “Public Ledger,’ 
299-to rugpiūčio tarp ko ki-

konkurso dalyviams I, II, 
III laipsnio pagyrimo lapus, 
o kitiems padėkos lapus.

Komisija apsvarsčiusi kon
kurso dalvviu klausima, nuo- 
dugnini išnagrinėjusi kiek
vieno choro jų dainų išpildy
mo akcęntavimą, ritmą, tar
me balsu, suderinimą ir har- 
moniją bei pasiruošimą nu
tarė:

1. Pripažinti iš pavienių 
chorų: Mahanojui pirmo 
laipsnio, 
laipsnio, 
laipsnio.

2. Iš chorų: 
Pliiladelphijos pirmo laips
nio, Patersono ir Harisono 
antro laipsnio, Kingstono ir 
Wilkes-Barre trečio laips
nio.

,✓

Kitiems gi padėkos lapus. 
Šiuo posėdis baigtas.
Pirminiskas A. &rPocius. 

Nariai: Vincent P. Niekus, 
Jonas U. CuausAvrs.

visi žodžiai reiškia vieną ir 
tą pati minti: vadas, tai 
mes jį ir vadiname papras
tai: KUNIGAS DRAUGE
LIS.

Nykštukas

Maria Ley, Austrijos aktorė, 
kuri turi didelį pasisekimą Pa
ryžiuje. Ji yra rokuojama vie
na gražiausiu moterų visoje 
Europoje.
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jau atvyksta j Cambridge Jė
zaus Nukryžiavoto Seselės, ku
rios rugsėjo 13, pradės moky
tojauti parapijinėje mokykloje 
Cambridge.

ibo sifono

Kitus teko pastebėti 
>” 

atsivežusius arba iš vietinių, 
eina gul

P-LĖ JULIJA BARANAUSKAITĖ
Waterburio apielinkės žymiausi lakštutė. L V. 7 kp. narė. La
bai švelnaus ir linksmo būdo.

I

i 4 Baso S.. S. Greičienč
Atvykau į Moterų Sąjun

gos Seimą su p-nia S. Saka- 
liene. Apsistojome pas p-lę 
O. Unguraitę. Jinai mus ma
loniai priėmė ir parūpino

toj seimas! Žingeidumas 
mano buvo labai didelis.

Bažnyčioje
" i i

Susirinkome bažnyčion iš
klausyti šv. mišių, kurias lai
kė kun. Kaulakis ir du kuni
gai asistavo. Prasidėjo šv. 
mišios... Bet ką aš girdžiu... 
Dangiški balsai... dėlto va
dinu dangiški, kad gal tik 
ten taip gražiais balsais gar
bina Sutvertoj^. Bandau 
šiek tiek protauti, dairausi, 
norėdama persitikrint, ar iš- 
tikrųjų čia stebuklas? Su
pratau. .. Čia ne iš dangaus 
balsai, tik išduodantieji dan
giškus balsus vargonai, ku
riuos valdo p. Ilodelis.

■ T

\
baritono balsas “O Saluta- 
ris.”
j Po seimų turėjome dvi die
nas poilsiui. Taigi gavau 
progą susipažinti su Phila- 
delphijos veikėjais

ranto kalbos žinovas, ir. di
deliu patrijotąs, p-lė Ungu7 
raįto pasįšyentus, nenuils
tantį darbuoįoja dėl lietuvių 
labo,, j), l’oškiepe, atsižymė
jusi veikėja, labai svetinga, 
ir maloni ypa.ta, kun. Drau
gelis koks gi tąi darbštus, ne- 
išdidus, labai prieinamas, 
tikro malonumo žmogus. Ne
žinojau, kad gerb. kun. nese
nai atvykęs iš Lietuvos, bet 
kaip tik pamačiau, išgirdau 
jo kalbą, tai pamaniau sau: 
“Dar tebekvčpuoja tąja pra
kilniąją Lietuvos atmosfe
ra.” Kiek teko patemyti, 
tai kun. Draugelis daugiau
sia pasidarbavo surengime 
“Lietuvių Dienos.” Tiesa,

Parapijos piknikas
Rugpjūčio 22 įvyko Palangą 

je Cambridige’io parapijos pik-, 
nikas. Opas buyo geras, tikyČ; 
sokas. Žmonių suvažiavo dau& 
Buvo garsinama ka£ Jo Eksoe- 
lęncija Arcivyslįupas Jurgis 
Matulevičius bus piknike,; bet 
delei didelio nuovargio ir tolu
mo kelio nedalyvavo. Atsiun
tė savo sekretorių gerb. prof. 
kun. Bučį. •

Ūpas buvo pakilus. Žmonės 
darbavosi labai gražiai. Law- 
renciečiai ir kiti gėrėjosi cam- 
brige’iečių vienybe ir darbštu
mu. Buvo .keletas ir tokių, ku
rie darė negarbės — savo gir
tuokliavimu.

Pelno nuo pikniko, kaip 
gerb. klebonas pranešė atliko 
$500.00. Gerb. klebonas lieka
vo j o visiems darbininkams-ėms
gaspadoriui ir gaspadinėms. vė skolos $6,000.00 Tą padarė 
Daugiausiai darbavosi iš dar- su mažu skaičium parapijonų. 
bininkų tai pikniko gaspado- Dėlto žmonės taip pamėgo savo 
rius p. A. Potembergas ir jd pa
dėjėjai. Buvęs.

» • »

apie parapijai 
davė pelno vįr $300.00, kas

Taigi gar- 
klebonui 

. Jis paragi- 
idėti. Teisy- 
. Valgią ir 
dainių—vis- 
tys atsilan- 

ejo aiskrymą 
i Racino gy

ventojai sako, kad tokio gra
žaus pikniko nematę ir tiek 
daug žmonių niekad nebuvę.

Rugpj. 22 d. kun. A. Balins- 
kis pranešė parapijonams kad 
jau skolos ant bažnyčios ir kle
bonijos nėra. Žmonės labai nu
džiugo. Dabar parapija gauna 
rendos $80 aūt mėnesio už nuo
savybę parapijos. Mes Racine 
neturėjom tokio kunigo, kad 
taip darbuotus dėl parapijos 
naudos. Per tris metus atida-

bėj Taipgi 
nuo sutįrpink^ gi

valgymas kernų — daug
ir pasigerėjimo turėta kada i
valgė keliohką tuzinų.,

Jaunimas negalėjo ą
p. p. Kereišių vaišingumxpt^l
jųjų gražiu namu. Labai gj 
žus gyvenimas — tik gyveflį: 
norėk gyvent! , ,'

Jaunįnias labai dėkingas 

ėmimą. Ilgįąi jiį ę^uznurs.

I. !’>*•> fa ■ . , .Va U —

HARTFORD, CONN.
Rugsėjo 12 Bus L. D.; K.< 

6-tos kuopos susirinkimas,
nariai prašomi^ dalyvauti^ 
girsti raportus delegatų iš alsi 
buvusio seimo. Bus ir 
svarbių dalykų. į

Klausant girdėtis keli balsai su pagelba kitų, bet mačiau 
i' 
I 

I 
F

ant syk. Atrodo lyg stygų 
orkestrą pritaria žmogaus 
balsui. Ir sudreba širdis, 
rodos persikeičia visai... ir; 
veržiasi malda išsiilgimo 
prie Augsciausios Esybes... 
Malda ne lūpomis atlikta, 
bet malda iš gilumos nemir
tinos sielos. Tai tiek apie 
vargonų įtekino.

Laike mišių giedojo gra
žiai p. M. Čižauskiene.

Po šv. mišių gerb. kun. 
Draugelis pasakė pamokslą 
pritaikintą moterims. Tai 
buvo ne tik pamokslas, bet 
kaip brangus balsamas ką 
^ydo žaizdas^ ir, priduoda 

peikti, .taip kaiL 
Draugelio žodžiai teikė susi
rinkusioms dvasinio maisto, 
drąsos, vilties, pasišventimo 
mūsų širdims. Ir klausosi 
moterų būrelis žodžių žmo
gaus, ant pažiūros lyg ne 
taip stipraus fiziniai, bet 
milžino dvasoioje. “Štai, sa
kė rodydamas-į Motinos Die
vo paveikslą, ir jūsų yra to
kia pat priedermė auklėti vi
sa; kas moteriškei yra įsaky
ta nuo Dieyo. Ir jūsų yra 
taip augštas, bet labai atsa- 
komingas darbas jūsų pasau
kime.” Po pamokslo nesi
norėjo keltis. Norėta klau
sytis ilgai, ilgai...,

Sesijos
Suėjome į parapinę, svetai

nę. Delegačių atvyko apie 
40.4 Man buvo labai malonu 
susipažinti su delegatėmis, 
man visos buvo malonios, ge
ros; ir išmintingos. Pažinau 
m ūų veikėjas, būtehtf p-lę 
M, Jokubaitę, p. M. Vaičiū- 
]>i<ynę,'-'p-ię Unguraitę, pdę 
Gurinskaitę, p. Poški nę, gi 
ponią Šakalienę pažinojau 
nuo seiliaus. Ir (įar daug ki
tų veikėjų. Patėmijau kiek 
tos gerbiamos veikėjos turi 
sumanumo, gabumo, bei noro 
ir pasišventimo.. darbuotis 
li<‘i.ųyių labui. įnešimai svar
styta rimtai, rainiai irrūpes- 
tingai. Did. gerb. kun.Drati- 
gelis su savo gerais ir nau
dingais patarimais daug mo
terims prigellMįjo.

Po sesijų traukia paveiks
lai. Po to suėjome į bažny-d 
čia, kur gerb. kun. Kaulakis 
suteikė palaiminimą. Ir vėl 
gavome progą išgirsti tuos 
taip stebuklingai gražins to
nus, t. y. vargonų. Prie to 
dar buvo girdelis malonus

jo rūpestingumą, kvietimą 
kitų dalyvauti, remti jų taip 

į prakilnų ir augštos pagarbos 
vertą darbą.

Na ir surengta ta “Lietu- 
ViffDiėna: 
parodavimą. Nemanau ap
rašinėti, nes to negalėčiau. 
Tokių dalykų aprašyti nega
lima, nes tik širdis gali tą 
atjausti. Buvo taip labai 
gražu... gražu...

Koncertinė dalis.
Sujungtų chorų, p. Babra

vičiaus, p. Banio ir panelės 
E. Mickūnaitės dainavimas 
neišdils ilgai iš mano min
ties. .,. Kitos dalies progra- 

yakftre, nete- 
ko girdėti^. • ■ .

Philadelphijos lietuviams 
priklauso didelė garbė, nes 
tikrai pakėlė mūsų tautos 
vardą augščiaus. Nors ir bu
vo permatomą šiek tiek poli
tikos kas link meno, bet aš 
čia nekaltinu rengėjų visai ir 
atiduodu jiems didele pagar
bą ir širdingą ačiū! .
Rugpj. 30, 1926.

kleboną. Norėtų, kad būtų tar
pe mūsų koilgiausia. Dabar su
manė rengti bazarą dėl pagra- 
žinimo bažnyčios. ; Mat kasoj 
pinigų liko tik $600.00.

B. V.

RACINE, WIS.

Mūsų LDKS. 63 kuopa turi 
kasoj $150.00. Vienok daugiau 
neveiika. Priežastis — apsilei
dimas, neveiklumas. Paklausk 
apie “Darbininką/’ gal netinr 
ka. \ Tai gūūsi' atsakymą, kad 
tai geriausias laikraštis Ameri
koj dėl darbininkų. Taigi ger
biamieji nariai, delko nevyki-' 
nate savo nutarimų. Juk visi 
žinote, kad ant metinio susi
rinkimo pasižadėjote gaut nors 
po vieą naują skaityttoją arba 
narį dėl 63 kuopos. Laikas bė
ga, nepasivėluokite imtis už 
darbo. Kas pirmesnis, tas ge
resnis. Juk visi džiaugiatės ir 
mielai skaitote “Darbininką.” 
Tai kodėl savo draugams nepa
tariate skaityti arba kodėl do
vanoms Lietuvon dėl giminių 
ncišrašote “Darbininką?”

Darbai eina neblogai. Vie
nok, lengvi] darbų nėra. Gele
žies ir gumos darbai, žinoma, 
sunkūs yra. Kitokių vienok ne
daug. Žmonos uždirba nUo 40 
centų iki $1.00 į valandą. Da
bartiniu laiku bedarbių nėra.

Kaip visur taip ir pas mus 
piknikų netrūksta. Žinoma, 
rengia visi kas tik nori. Vieni 

Popiežius Pijus IX uždirba, kiti ne. Tas nėr svar-

N0RW00D, MASS.
Rugsėjo 11 d. pas mus atsi

lankys profesorius Eretas. Vy
čiai yra pasirengę jį šauniai 
priimti. Visus kviečiame Į jo 
prakalbas.

Tillie

sinti nedėlia prieš tai kad pėt- 
nyčioje bus areivyskupo pri
ėmimo iškilmės šv. Jurgio baž
nyčioje 7:30 vakare. Nebuvo 
žodžio kad tose iškilmėse daly
vaučiau aš, nei šv. Antano pa
rapija, nei kuri katalikiškų 
draugijų. To rodos jau negin
čija nei “Detroitietis” ’— ofi- 
cialis šv. Jurgio parap. kores
pondentas.

b) Nebuvo pranešta nei as
meniškai nei kitaip kada arci- 
vyskupas atvažiuos, kad daiy- 
vautumėme pasitikime aukšto 
svečio stoty. Rodos “Detroi- 
tietis” tą žinojo jog arkivysku
pas paš juos oficialiai važiavo.

c) Pėtnyčioje kada gerb. sve
čią pasitikę stoty -kunigai Či- 
žauskis ir Jonaitis ir jau įdėjo 
savo paveikslą Į anglų spaudą 
sykiu su aprašymu kad tą par 
sitikimą vadovavo kun. Čižąūs- 
kis su kun. Jonaičiu ir kelioli
ka atstovų lietuvių—tada kun'. 
Čižauskas telefonavo kad atva-‘ V* • -w-fa •

Deklemavo eiles; pačių-gi 
mažųjų vaikučių-mergaičių bū
rys sudainavo linksmą dainu
žę: “Atvažiavo meška su midu- 
čio bačka.” Prie to dar dvi 
mergaiti pašoko visiems mėgia
mą ir populerų šokį.

Programui pasibaigus, gerb. 
klebonas kun. J. Kasakaitis 
gero ūpo paimtas, malonėjo 
pakalbėti vaikučiams ir jų tė
veliams gyvai nupiešdamas 
naudą mokėjimo tėvų kalbos, 
kurios jau šiandie net Lietuvos 
kaimynės tautos mokinasi; kas 
visus labai užinteresavo.

Klebono kalbai pasibaigus, 
vaikučiams buvo teikiama do
vanėlės ir pagirtinai, kurie at
sižymėjo savo gabumu, skaity
me, rašyme ir gramatikoje.Vai- 
kučiai išreikšdami .gavo širdin
gą džJaugsmą ir. dėkin^ftmą vi
si sustoję 'sušuko, savo myli
mam ir gerbiamam klebonui 
tris kartus valio!

Gerb. klebonui

BROOKLYN, N. Y. \ 1

Rugsėjo 13 d. vakare. į vyks.
L. D. K. S. 12 kp. sųsirinkiinąai 
Visi nariai kviečiami atsilaų-r £ 
:kyti. Bus delegato raportas iš 
buyusio seimo.

A.1B.

LAWRENCE, MASS. 
Cąmbridge’o išvažiavimas.
Rugpj. 22 d. Cambridgiečiai 

turėjo Palangoje savo milžiniš
ką išvažiavimą. Makabilių pri
važiavo daugybe* įvairiausios 
rūšies: mažiukų, plačių, trum
pų, ilgų ir milžiniško didumo, 
taip kaip ir pati publi£ar: 4

Dalis jų (eambri 
labai gabių, apsukuų- 
O kita jų dalis tai “įničgaUų. ’1- 
Sustatę savo ma^abilius ant 
kalnelio, pasklystA po visą pla
čią gražią Palangą. Kiti nu
ėjo į Palangos “pajūrį” žuvau
ti, moterys vęf>^p ‘‘Birutės” 
kalną grybauta, ^aip nužiū
rėjau, tai Cambridgius turi ap
sukrių šeimynmkjų. O kita jų 
dalis tai neapsakomi “miega
liai.”

*' A* ~
kokios tai baltos “arbatos

. • v •„ JV

nusipirkę užgem^i 
ti. Ta “baltoji'|i 
matyt labai pigi. |Tos “arba
tos” gerėjai čia alvykę visada 
vaikščioja snausdafei. Iš jų tu
ri m daug juoko? Kartai s vie
nas kitą veda ir abu nepaeina, 
bando nešti, nepakelia; Prtši- 
kainavę abu deda galvas ant 
žemės ir miega, 
vietoje linksi 
“good time” ir |lumipga.

Labai gaila- kad. tokie 
pikniką važiuoja. i .

>■

D. L. K. KEISTUČIO____
“ VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalleckas,

514 E. Broadvay, So. Boston, .Man. 
Vico-Pirmininkas — Povilas Buka,

95 C Street, So. Boston, Mdste. 
Prot. Rašt. — Antanas Ma

450 E. Sevditftb St, So.
Fin. KaŠt; — Juozapas Vd

450 E. Seventh St.. So. Boston,, 
Kasierins — Andriejus Zalfedm^

611 E. Fįfth St, So. Boston, Ma«k 
Maršalka — Kazimieras MikaiiohH

906 E, Broadway, So. Boston/Mi 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko si 

. mėnesinius susirtnkiipuB kas 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio,_pd 
merfu 694' TVaBhington • St, 
Mass. 1:30 vai. po ptetŲ. ;Ate 
ant susirinkimo atsfveskiter tnr 

: daugiau nauju padu prie muse 
■ gijos prirašyti.

įnočįąu^as_joifttĘr_^i§kMk; P. GraMas ąt-

ciais trumpėje kalboje; palin
kėjo ir tolįaus nąapsileisti, la- 
vintis, ir visados. mylėti savo 
tėvų kalbą, kuria net pasaulio 
lingvistai gėrisi, ii: Jesršvelnių 
tarmių skambumu stebisi.

Užsibaigus ištisam progra
mui, vaikučius teikėsi gerb. 
klebonas pavaišinti, skaniais 
saldainiais, šaltąja koše ir le- 
monadu. .

Vaišėms pasibaigus, vaiku- 
čių tėveliai suteikę mokytojui 
dovanėlę išsiskirstė namo vai
kučius vedini, z

Dalyvavęs
/

Vienas! Kur ✓parapija^ kwfe 
draugijos ? ‘
gražiausiai žino, tai ko-gi> ro^' 
dos taip dūsauti.' / Nenorėjo — 
nėra.... Pasakiau? kad turbūt
nebūsiu, turiu saVd užšiehiimų. 
Detroitietis tą girdėjo — rodos 
būtų užtekę. Kitus visus cita
vimus “Svečio” ir išskaitliavi- 
mus melų “Detroitiečio*’ palie
ku jiems-patiems ir jųjų ūpui. 
Ilk tai vieną lai man bus leista 
pastebėti, ant paveikslo iškil
mių anglų spaudoje figūravo, 
ką ir “Svečias”'pastebėjo, du 
Detroito lietuviai kunigai — 
kad iš viso rodos 6. Čia 
‘ ‘ Detroitietis ’ ’ nebepastebejo 
nors apie klebonijas sukas irle- 
lefoną iŠ šalies nuklauso. Už
teks! Mažiau aimanavimų — 
daugiau atvirumo bus geriau.

Kun. I. B.

Pirmininkė — y«kl6 AžmensklenS, 
98, G Street; So. Boston. MĄl 

TeL SoutK Boston 4474-M..
Vlce-Pim. — Zofijk KėSienR h ,

59 Gatės St., Šo. Boston, Man. 
Prot Raštinirtkė — Ona Slanrieb#. v J

443 E. Tth St, So. Boston, Maa» 
Telephone South Boston 542J-JL 7 ” 

*in. Raštininke — BroniStavn danteną.
29 Gonfl! St. W. Rosirary, MašaL 

Iždininkė — Ona Staninliutė, - :i
105 W. 6th St, So. Boston, Ma*. ■. 

Tvarkdarė — Ona MizrirtoeiiS. 11512 Oolnmbia rZ So. Bostoti, MaM. 
Draugija savo suslrinktom talko k0 

antra utarnlnka kiekviena 
Visais dr-Jos reikalais krefpntėa | pro«

tokolę raštininku laišku ar telefoną., 5 
vakare, pobažnyfloėj svetainę j 

Fifth St, So. Boston; Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAdELP. 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRASAI ' ’
Pirmininkas — M. žtoba, '-‘į

539 E. Seventh St. So. Boston, Ma* 
Telepborie South Boston &552-R.

Vice*PtHnininkas — J. Betrat»ka<:
17 Vale St.. South Boston, Maso. 

Prot Raitininkas — J. GUneckta,
5 Thomas Pk., South Bueton. 

Fft. Raštininkas — M. Šefes,
40 Marine Road. So. Boston, 

Kasteriąs — A. NaudŽiunas,
885 E. -Brt>adway, So. Boston, 

Tvarkdarys — J.' Zafkls,
7 Wintteld St, So, Boston, fcfeM 

(Draugija laiko susirinkimus kas treSį 
ned^ldienį kiekvieno mėnesio, 2-c* vn 
landą po platu, parapijos salėj, 4R21 
Seventh St, So. Boston, *ffrr. ,

LIETUVOS UNIVERSITETO PROF. DR. J. ERCTO 
PRAKALBŲ MARŠRUTAS

Lietuvos Universiteto Profesoriaus, Lietuvos Pavasarinin< 
kų Sąjungos Pirmininkas kalbės sekančiose kolonijose;

Worcester, Mass. Rugsėjo 6 dieną 
Nėw Haven, Conn., Rugsėjo 7 dieną 
New, Britam, Conn. — .Rugsėjo 8 dieną 
Hartford, Conn. — Rugsėjo 9 dieną

W. BRIDGEWATER, MASS.
Rugpj. 1, š. m. vaišingi pp. 

Kareišiai užsikviete į savo 
“AVliite lTouse” gražų būrelį 
jaunimo — daugiausia narių 
Šv. Roko par. choro — Monte- 
lol. Mass. Pavaišino svečius su 
skaniais užkandžiais ir gar-

; i i*

iir

«

I

»

I*
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Taip jie čia 
mintis visą tą 
ir ūramiega.'7\

Ieškok Dievą savyje ir at
rasi Jį... Su Juo atrasi ramu
ma... Vienas Kristaus žodis 4.

nuramino audringas jūros 
bangas... Vienas Jo žvilge
sys pajėgs grąžinti tavo sie
lai ramumą ir džiaugsmą.

KAZYS SAKALAS
L. Vyčių 7 kp. varpstis (Pivot). Tai'veteranas ir šulas iki šių 

k A iL šuA ftrUa&rMt AjfeiAi t iJt

DETROrr, MICTL
Atsiminė bobutė pintuvių va- 

kamlį ir verkia — sako lietu
vių patarlė. Suvėlintu verks
mu pravirko ir mūsų korespon
dentai iš Detroit’o, “Svečias” 
nr. 62-me ir “Detroitietis” nr. 
G4-nm atsiminę afisilankymą 
arei vysk uįw) ir iškilmes, Nio- 
ko sau būtų jMigriaudenti ir 
verkšlenti jei kam patinka pa
rodyti pasauliui per spaudą 
jautrumą savo širdelių. Tik 
bloga kad jau be asmeniškumų 
neapseinarna, fc^ėlojimams .gi 
priežastį davęs itslalyvaviin^s 
kun. Boreišiv tose*Tškilmėse šu 
visais gražume! i aig. Kad nu
raminus ir “Svečiu” ir saviškį 
“Detroitietį” pasakysiu:

tpiiftusko
vaikučiai. .<

E. HAMPTON, L. 1, N. Y.
Turėjome labai dailų pikni

ką. Dalyvavo vieni lietuviai. 
Svetimtaučių visai nebuvo. Bu
vo dailioj vietoj, ant ūkės, at
kalnėj, tarp medžių, žalioj pie
voj. Vyrai, moterys ir vaikai 
gražiai linksminosi. Dalyvavo 
ir kun. Koncevičius. Jis laikė 
prakalbėlę ir gražiai pasakė. 
M es lietuviai pasinaudojome įr 
geresniais lietuviais likome.

Tenbuv^i

ROCHESTER, N. Y.

Rugp. 30 d. še Šv. Jurgjo 
parapijos vaikučių vasarinė 
mokslainė užsibaigė, kurią lan
kė nemažas būrjfe

^siokšy tojąvo gt
vaikučių/ ” 
ludentas •Pci- 

ras’T. Gurėnąš.'lllinois univįer- 
t 

siteto. iš Chicagps. c
Mokyklą užbaigė siilam tik

ru jaukiu priųthuriu, kurį išpil
dė patys vasarinės. mokyklos

Sęuth aMnchester, Conn. — Rugsėjo 10 dieną 
Nor^ood, Mass. — Rugsėjo 11-tą dieną 
Cambridge, ^lass. — Rugsėjo 12-tą dieną 
South-Boston, Mass. — Rugsėjo 12-tą dieną 
Brockton, Mass. — Rugsėjo 13-tą dieną 
Lowell, Mass. — Rugsėjo 14-tą dieną 
Iupvrehee, Mass. — Rugsėjo 15-tą dieną 
mnchester, N. H. — Rugsėjo 17-tą dieną 

; Gardner, Mass. — Rugsėjo 18-tą dieną
Athol/Maas. — Rugsėjo 19-tą dieną

* Northaftpton, Mass. — Rugsėjo 20 dieną 
Westfield» Mass. — Rugsėjo 21-mą dieną 
Bridgep&rt, Conn. — Rugsėjo 22-rą dieną
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g? {Tąsa nuh Lmo pusi.) ' 
jpįąrva kas kart vis rimčiau vi- 
E Sų kaimynų skaitomasi ir ge- 
Enriau pasitikima.
EMūsų litas pastovus, Lie- 
L. tavoje ba^įo nėrą, bedarbes 
E jtiėra," duonos ir mėsos ganą, 

per mažai pinigų^ JĘbįt; 
gJjJtaįsijos Baukas daugiam 
Eąąeišleidžia kaip tik tiek," 
g Liek tur banke padėto aukso,’ 
K Įr ’Amerikos dolerių ir Ang- 

jijos svarų.
Kiti už tai Emisijos Ban- 

' So valdybą peikia, sako, kad 
B tai yra ne bankas, bet lom- 
& bardas, o litai nesą pinigai, 
| ttet, lombardo kvitai; sako 
B/ tad Emisijas Bankas neturįs 

jokios finansinės politikos ir 
tt. Kiek tame visame vra 
.teisybės ir rimto pagrindo, 

gidai, gali spręsti tiktai specia- 
K listai: bankininkai, finansis- 
|| tai, Tiet Lietuvai tuo tarpu ir 
gfcnpirs tas yra gerai, kad jos li- 
p- tas savo vertę išlaiko — kuo- 
|į- met kaimyninių valstybių 
M valiuta kas kart eina žemyn. 
^ESiiuiiičą-dattg būtu geriau, 
Bį jeigu Emisijos Bankas išras- 
|| tų tokius būdus litų padidin- 
P tam išleidimui, kur jų kursas 
B..nepultų, ir tuomi prašalintu 
gj Ar sumažintų litų stoką—bet 
iį ar tas yra galima padaryti be 

didelio pavojaus ar' ne, tai 
L. jau Čia yra dalykas, apie ku- 

fįį reikia manyt, kad galvas 
f suka ir valdžia ir Emisijos 
B; banko vedėjai ir kiti finan- 
p'Sistai, ekonomistai, kurie 
F Lietuvoje gyvena ir kuriems 
E?, iiietuvos finansinė ir ekono- 
| nritie padėtis rūpi.
tVisose šako^' ir srityse, 
ĮĮ-Rftr tik taa yi« galimą, yąĮz 
F .džibs yra daromos pastangos 
£• ^mažinti išlaidas, kadsuda- 
| tyli šiokią tokią taupumo su- 
l mą; kad šiek tiek sutaupius.

Ministeriams, prezidentui 
į ir kaip kuriems aukštiems 

Valdininkams ir seimo na- 
| riams atlyginimas sumažin- 
| ta, būk tai automobilių va- 
| žinėjimai varžomi tam, kad 
fe*-mažiau išeikvoti benzinui ir 

tepalui ir tt. Net buvo įneš- 
į Seimą sumanymas numušti 

| kunigams atlyginimą už jų 
| darbus arba algą. Bet kad 

tas pastarasis buvo nerimtai 
| - pastatytas, tai nepraėjo.
Į ' Valdininkų atleidinėjimas 
| iš vietų eina, galima sakyt, 
I normaliai.

į?asikeitus ministeriams, 
I be abejo galima buvo tikėtis, 
į" ykad ir aukštesnieji ministeri- 

jų valdininkai turės pasi- 
keisti, tas ir vykdoma. Ar 
tas gerai ar ne gerai, tai yra 

g* platus ginčo objektas. Di- 
g- dziumai paliuosuojamų val- 
| dpiinkų, primetama šioks ar 
K toks prasikaltimas—bet į tai 

ne visų vienodai žiūrima, 
i Daug kas sako taip, kaip to

je Krilovo pasakėčioje apie 
g vilką ir ėriuką: “jau tuom tu 
r kaltas, kad aš noriu tave su- 
B. ėst.“ Bet yra valdininkų 

tarpe ir tokių, kuriuos ir

K Tel. So. Boflton 8520 '

- i

■' ir srityse,

f-r- A. 0. ŠALNA-SH ALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS
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Balsę* <la Universitetą 
CORNET.L UNIVERSTTY ra A. B.
O. WASHINGTON UNIV. bu I.LB

"Darbininko” Name
(antros labos)

366 Broadvvay, So. Bostoi
Rezidencija' ?

305 Harvard St., Carthridw>. Maus 
Tel. University 1463-J.

z"

'>-•<? '3>- “ ■f 'iŠ'

■

verkdamas turi paliuosuot 
už jų blogus darbus. Juk 
valdininkų yra nė'vienas, ne 
du, bet čieli tūkstančiai — o 
iš daugelio atsiranda viso-; 
ldų. Čia didžiumoje ne įpi-' 
ništeriai kalti be patįs valdi-

• * A A

• t-.

VAIZBOSBUTfl METINIS 
IŠVAŽIAVIMAS

Ant ČAPLIKO ŪKŽS
J21 BrighĄm Bt. Hudšon, Mass. 
RUGŠŽJO-SEPT. 12, 1926 Jį 
Programas prasidės 1-mą vai 
• čiix ? dieną

Bus duodantį 5Q pyjzu už 
įvairius ^lasižymč j lipus. Se
natorius Wm M^Butlei’ pa
skyrė gražia Meilės T^aurę 
geriausiam TiėtuyįuP atletui,. 
Gov.- X3duhsifoTGeorge E. 
Curraujdavė brangiu^Meilės 
Ta^^^iiausiai jątįįętei lie- 
tuv%n«’ panelei.4' District 
Attorney Thomas O’Brien 
SiŪaiinnV Meilės Taurę. 
Šlieriff Wni. Kelliher davė 
sidabrinę Taurę. Ex. Šen. 
James Powers davė sidabri
nę Taurę. Gov. Alleint Fuller 
irgi paskyrė Meilės taurę, 
ant vietos.

Vaizbos butas skiria Mei
lės Taurę gražiausiai lietu
vaitei iš Massachusetts vals
tijos. ' ■ •

Daug įvairių dovanų yra 
paskirta už skirtingus pasi
žymėjimus. Frank Juška, 
lietuvis čampionas ristikas, 
paroduos ristynėse.

Toniko ir užkandžių Lūs 
ant vietos. Jeigu lytų, išva
žiavimas bus perkeltas ant 
sekančio nedėležienio-

• » ■ 4 J • »' * •

Atifda "iiorintierfis vazhioti. 
trokais: Cambridgeftii išeis 
trokas kaip 10:15 iš ryto, nuo 
kampo Moore ir AVashington 
St. Būkite visi ant laiko. 
Trokas priklauso National 
Bottling Co. South Bostone, 
trokas išeis kaip 10:30 nuo 
kampo E ir Broadvvay. Vie
tos nelabai daug, norinti va
žiuoti patartina užsiregis
truoti pas p. Ašmenskų, Lith- 

• v* . 1 • : rtc\ruaman -nųriuture vo., 
Broadvvay.

Kelrodis: Wotcester keliu 
iki Marlboro ir į Hudson ke
lia.

Jei lvtu, išvažiavimas bus 
perkeltas ant sekančio nedėl- 
dienio.

Kviečia visus
Vaizbos Butas

• 1

f

PASINAUDOUTE PROGA
Paršidųoda du puikūs namai 
j labai gražiose vietose

> PIRMAS NAMAS yra ant dviėjų 
šėimynų. turi po 4 kumbarius. elektros 
šviesų, nuiudynes, skulbyin's (vvush- 
tub ir kitus geruš Jtuisymus. Prie to 
nuuu> yru puikus sodiųts, gružus daržas, 
du tUdell vištininkal, viekui grėbsinyčiių, 
Paranki vieta gyventi, nes elektrikini 
karų gulima niutyti kudu ateina Ir ku* 
<la nueinu. 108 BELEVUE AVĖ.

ANTRAS NAMAS ant-trijų šeimynų 
po 4 kumbarius su elektros šviesa, ge- 
sats. venomis, sktilbynėmis (\vash-tui*) 
Prie to uaiuo ^ra lygiui pusė akerio že
mės ir ant tos^žemės yra gražus k<mI- 
$ls, trys -didėti vištininkai ir puiki 

’^nmiuerdiouse. dėl paslsėilėjuno. Ta* 
gantas randasi ja. num. 32 Vaidon St., 
Montello. Mass.

> Dėl platesnių žinių malonėkite kreip
tis šiuo antrašu : los BELEVUE AVĖ., 
MONTm.U). MASS. Savininkų gali
ma matyti visas dienas po pietų iki vė
lumos. (Rs.10-14)

n
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South Boston, Mass!
i ti r—iv-----------------------  J

o Vaitkaus, ifaunimas ^^ąi>iąi|kyie^amas 
atvykti, “savas” ir “saVuoslus” atsivedę pašokdyti. | 

■ ..............' ■■■ ’ 7

dėjau, kad Kipro Petraųskū 
^koncerte valstybės teatre, tai 
įdhūgiausiatyaikihų į ją akis 
buvę nukreipę ir indomavęsi 
^kas čia per karalienė,“ kad 
•liet naūsū. “Kauno didelės po
nios ir prašmatniosios pane
lės“ iš pavydo pradėjusios 
lūpas ligi kraujų kramtyt ir 
nosisj-aukt.. .

Bet p-lė Kiburiutė dejuo
ja, kad .jai. įkirej.ę, vaikinų 
paprotys į ranką bučiuot. Sa
ko gerai, kad dar mano nęų 
taip smulki rankutė, o prie
šingai tai jau būtų subučią- 
vę.. / o atsisakyti nepatogu... 
Dabar juodu Kaune, nedėlio
ję žada pargrįžt iš Žiežma
rių ir važiuot į Pažaislį o po 
to važiuos į Biržų- apielinkę, 

' d tenaLbuirt kit^iigesni dar1 
ką paviešėję atvažiuos vėl į 
Kauną.

P-nas Kyburis kaipo se
nas biznierius jau spėjo susi
pažinti Kaune su vietiniais 
bankininkais ir biznieriais ir 
jau gerai orijentuojasi, taip 
kad ne vienam jau kelinti 
metai Lietuvoje gyvenan
čiam galėtų duot praktiškų-, 
biznio ir finansų srityse pa
tarimų. Jeigu jis panorėtų 
Lietuvoje apsigyventi ir biz
niu užsiimti, tai taip kaip 
daugelis amerikonų yra nu
svilę jis nenusviltųL _ ___ _

Dabar pargrįžtantieji a- 
merikieČiai daugiausia perka 
žemes ir ant jų apsigyvena.

Žemes yra nebrangios, bet 
jau pradeda eit brangyn. Ką 
pernai galima buvo pirkt už 
tūkstantį, tai šįmet reikia 
mokėt kokį tūkstantį ir šim
tą arba net ir du šimtu, 

j Šiaip Kaune viskas po se- 
Inovei, tik visi dejuoja, kad 
litų stoka.

..•/ i 

r* *■ <r ■* a 12 ,
fattes
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įlinkai. I
Eina rimti gandai, kad deli 

sumažinimo išlaidų manomai 
sumanyti skaičių apskričių o 
tūbini pat žymiai sumažėtų 
valdininkų skaičius ir jų al
goms išmokamų sumų dydis.

Trobesiai senosios valdžios1 
pradėtieji statyt visi statomi 
ir toliaus, dėlto, kad pasiro
do, kad jie būtinai yra rei
kalingi.

Keliai po Lietuvą gerina
mi, taisomi ir nauji tiesia
mi.

Gyvulių veislė gerinama.
Apie mokesnių sumažini

mą šiais metais tai nė kalbos 
būti negali, nors prieš rinki
mus kaip kurių partijų agi
tatorių tas ir buvo žadama.

Žemės Reforma vykdoma
±rH'oHausy-tiktirr-
metais manoma mažiau dva
rų parceliuoti o daugiau 
skirstyti viensėdžiais kaimų. 
Mat jau daug didesne didžiu
ma didesniųjų dvarų išpar
celiuota, tai daug matininkų, 
galės pereiti prie darbo į kai
mus. O kaimų daug yra to
kių, kurie jau kelintas metas 
kaip prašymus padavė, kad 
juos išskirstytų į viensėdijas, 
o dar vis savo eilės nesulau
kia.

Su 
kalba 
nihis, 
tif "-7xprre--ff>,^0f>JOd(> litrą, o 
jiems siūlo apie 5,000,000 li
tų.

Klaipėdos krašto lietuviai 
sako, kad juos dabar vokie
čiai labiau skriaudžią ir per
sekioją nei kaip prie kaize
rio, ketina net duot skundą 
Tautų Sąjungai, kad Klaipė
dos krašte apgintų lietuvių 
teises, mokyklose, teisme ir’ 
administracijoje —^et kalti 
jie ir patįs, kad išsirinko vo
kiečius atstovus.

Šįmet Lietuvoje metai ge
ri, viskas užaugo gerai, žiem
kenčius ir miežius su šienu 
ir dobilais suvalė gražiai, da
bar pradedama valyt avižos 
ir žirniai. Bulvės labai gra
žios, tik dabar tankiai lietūs 
pereina tai prisibijoma, kad 
nepradėtų pūt, bet kol kas 
dar pūvant nepastebėta.

Na tiek to apie politiką, ki
tą kartą parašysiu daugiau. 

Bostonietis p. Kiburis at
važiavo su duktere Domicėlė 
į Kauną, giriasi, kad kelionė 
labai puikiai pavykusi, ne
buvę jokių vėjų, nė audru, 
nesirgę nė vieną valandą. 
Per mares važiuodamas at-- 
silsėjęs jr atsigavęs.

Dabar Lietuva labai patin
kanti ir jaučiąs, kad Lietu
voje ir sveikata atsitaisė — 
vienu žodžiu viskas esą “all 
right.”

Domicėlė ištikriipi išaugus

v •

klaipėdiškiais nesusi- 
finansiniais klausi- 

jie nor kad jiems skir- 
litu o

į dailę panelę, Lietuvos vai
kinai kaip pamatė, tai nonor
tikėf, kad tai būtų
konka. JT

U
<e

a ameri-
Mat Aikta, raudo-

na, skaisti — kaip tikra lie
tuvaitė, iš Lietuvos gilumos...
Aš abejoju ar jai pasiseks
neištekėjus iš Lietuvos iš
sprukti, taip‘daug vaikinų

. Lietuvos Universiteto pro
fesorius ii: Lietuvos Pavasa
rininkų pirm, ir atstovas Dr, 
Juozas Erętas atvyksta Bos
tonan. Tikimasi jo sulaukti 
subatos yhkaire. Nedėlios va- 

• . --Tt V-. !

kare, rugsėjo 12 d. 7 vai. Pa
rapijinėj šhlėj ant Septintos 
gatvės j^įųos pranešim^iš 
Lietuvos,-Įį'jos jaunimo gy
venimo. įf^^i galės atvykti. 
Kurie su ^etb. prof. Eretu 
turėjo progos susipažinti, 
Seimuose, tai sako kad jis 
esąs nepapratų gabumu žmo
gus. Turįs žavėtiną, iškalbą 
ir personališkumą. Nors jis 
yra šveicaras bet lietuviu! 
kalbą puikiai vartoja,s. Mo-
—-------- -- _ -

Ofiso Tel. So. Boston 1532
Namų Tel. So. Boston 169G
Ofiso Tel. Liberty 7296
ANTANAS F. KNEIŽYS
Real Estate S Insurance

414 Broadvvay, South Boston 
811—812 Oid South BIdg., Boston

Gyvenimo vieta
308 E. NINTH ST., SO. BOSTON

;jkąš ir aiigliskatg’ėTftl 'KTfP' 
pasisukąs tai tuoj apspintąs 
čia augusio jaunimo būrys. 
Mokąs nepaprastai užintere- 
suoti čia augusį jaunimą Lie
tuva. Nedėlios vakare vi
siems bus proga su juo susi
pažinti. Reįk

PIRMI ŠOKIAI
Šią subatą įvyks pirmi jau

nimo : rengiami šokiai šį ru
denį. Rengėjai tikisi kupi
nos salės jaunimo, nes orkes
trą yra geria — Kazio Vait
kaus. Be to tikimasi kad į 
šiuos šokius atsilankys ir 

............ l.L L 
LKlį au$r 

tovas prof.[ J. Eretas. Tie 
.šokiai įvykš parapijinėj sa
lėj ant Septintos gatvės. Juos 
rengia L. Vyčių 17-ta kuopa.

Šokikas
~~ BARGENAI

Su visais įtaisymais apart šilumos. 
Ir akras žemės. ,-l8 vaismedžių. didelis 
tvartas, vištų, žųsų. ančių. Arti didelio 
miesto. Pirmo moričio $6,900. Jniokčt 
VI .500.

14 akrų žemės ir G kambarių namas, 
didelis ežeras, tvartas, vištininkal. 3 
karvės. 2 kiaulės, vištų. Arti mokyklos. 
5 minutės j miestų. Sutiktų mainyt ant 
namo. Kaina $7,500. Pirmo morgičio 
banke $4,000. lengvos išlygos.

6 šeimynų namas. j>o 5 kambarius su 
visais įtaisymais, nori pamainyti ant 
krautuvės. Vieta gera.

l’oolruimis jr1 botfling alleĮįBoston'o. 
Kaina $2.700 cass.

5 kambarių namas. R mallės nuo Bos- 
tnn'o. 150 vištų, 2 vištininkal. tvartas. 
25 akrai žemės. Kaina $5,500. Nori mai
nyt ant 3 šeimynų namo.

Jei norite parduot ar mainyt nuosa
vybę kreipkitės į I’ETER CHEST- 
NUTS, 332 Broadvvay. S. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 16G2-1373"arba Rrock- 
ton14G3-W. (Rs.-lO)

. -*x:<;/ . »

LITH. CHAMBER OF COj£
MEKUS PICNmar^H

Events open to alI Lithuamans 
excepting those that have' par- 

ticipated in college or club 
meets i ;:d

ATHLETTC PROGRAM

1. Governor’s Councilor’s 
George Curran Trophy

440 yard dash ,

2. Ex. Senator James Powers 
Trophy

Strongest T.ithuanian Jn New 
Engiami

3. Governor Alvan T. Fullerf
Trophy '

Tu g of War
4. Beauty Contest

Lithuanian American Chamber 
Conimcrcc Trophy 

l’rettiest Iatlntanian Giri 
Ne\v Engiami 

JUDGES t Dr. George A. Murray 
..._________ ____ Charles. Dni ley— -..

Larry Conley

5. —United Statės Senator Wm. 
M. Butler Trophy

Dccathalon
6 events: 100 yd. dash, high 
jump. shot puti bread jump. 
running hop, step 
440 yd. run.

John A.

<lash, broa<l

iriausiai į atletei lie-

DR. L. GOLDEN
Perkėlė savo Bostono ofisų iš 99 

GREEN ST. J savo namus
16 Crawford Street, Rxbury 

arti Warren ir Grove Hali
Vlandos ryte nuo 9 iki 10; dienų nuo

1 iki 3; ir vakare nuo G iki 8 
Kalbu angliškai, lietuviškai, rusiškai 

ir lenkiškai.
Telefonas Roxbury 0131

of 

in

an<l jump,

Kelliher

jump, shot

6. —Sheriff
Trophy

For Girls
50 yd.
put, 150 y<l. dash.

7. —District Attorney Thomas 
C. 0’Brien Trophy

Fdoy racc open to all Lith. dubu 
Boys am! Girls (under 1G)

50 yd. dash for Itoys
50 yd. dash for girls 
Sack Rače ,
3 Le^ett-Race :

-v

Egg R«cfe ■ -
For TTomen

50 yd. dash 
10t> yd. dash 
Potato Kace 
Egg Rače 
Fat IVomen's Rače

D r a w i n g of two $5.00 gold 
piecos to be tuvarded holders 
of lucky tags.

TVrestling Exibition 
Krank Yusko (Chainp. Lith. 
Mrestler)

i 
t

PARSIDUODA SALDAINIO 
IR GROCERY KRAUTUVĖ

Arti City l’oint. patogioj vietoj, gerai 
išdirbtas biznis, galima gerų algų pasi
daryti. Savininkas važiuoja j Lietuvą. 
Atiduoda kaip galima pigiau. Kaina 
$1.000.00. Norintieji pirkti, kreipkitės 
šiuo antrašu: A. TYLENIS. 1488 
-. ’olumbia Rd-. So. Boston. Mass.

(Rs.10-17)

J. L. Pašakarnis, O. D. 
M47 Broadvvay, So. Boston.

TeL S. B. 2805—R. 1

LIETUVIS
OPTOMETRISTAS

jgegzsmiDuaja akis, priskiriu akl- 
baisa*., akis atkleslRB ir 

amUijSRtfkosę tekiose) akys? su
gražina sviesa tinkama laika.

LIETUVIS DENTISTAS'

DR. ST. A. GALVAR1SKJ
(.(UUHlūSKAS}

414 Broadway, So. Boston
Telephone So, Boston 2300 

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo i :45 iki 3 ^0 po plet Ir nuo 7 
iki 9 vakare, šventų dienų pagar su
sitarimų.

Telefonas: South Boston 47G8

BR.B ALA B AN I
Gfri^OJAS Iš RUSIJA?

CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO
351 Dorchester Street

So. Boston, arti Andrew Sq.

PARSIDUODA PIANAS
Kam reikalinjras Teras pianas tai rali 
pirkti tik už $100. Gerai užlaikytas 
ir gerai gmina. Kreipkitės i»o No. 98 
G Street ant trecio aukšto, So. Boston. 
Mass. (Rs.lO)

i'

SILVESTRAS ALIŠAUSKAS paieško 
savo brolio Miko Ališausko. Jono sū
naus. Kilęs iš Marijamj>olės apskr.. 
Veiverių vai.. Keturakių kaimo. Atsi
šaukite jis pats arba jj žinantieji šiuo 
adresu: MARIJONA JANKAUSKIE
NE, 72 Tremont St.. Laurenee, Mass.

(Rs.tO-14)

9X106 NEPONSET SARPETAI ANTRAEILIAI
T-

g?79-W W i W 1

Paprasta kaina $13.95 o mūsų kaina dabar $9.85
Laike Mūsų Rugpjūčio Išpardavimo Viskas Labai Nupiginta 

THE JAMES ELLIS FURNITURE COMPANY
405 West Broadway, ‘ South Boston, Mass.

Ofiso Telefonas Unlverstty 883UW 
Bezldeu4Jos TeL Universlty

D. LIAUTOS
Graboiins ir Balaamnotojas
448 ir 088 CAMBRIDGE STREET 

CAMBRIDGE, MASS,

S.
Resl<ten<Ajos Telephonaa: OTT9-B. K. 
Ofiso Telalo

’eL Nvrxv<xxl 1303 i <

■ E V. WARABOW & CO
I

I

savo akelėmis sužavėjo. Gir-

(WRUBLĮAUSKAS) A
F

BUČERIS PAIEŠKO DARBO
Esu gerai patyręs tame darbe per 12 
netų. Kalbu keturiom kallvom. JOSEPH 
JANKAUSKAS, P. O. Bos 477. Išveli. 
Mass. (Rs.10-14)

PARSIDUODA
NAMAS iš 10 puikių kambarių, kam
bariai švarus, šiluma. Senai Įsteigta 
vieta — rendos $28.00. Viskas paran
ku. Randanninkal gyvena visuomet. 320 
E SL, So. Boston, Mass. (Rs.3,10)
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GEORGE H. SHIELDS
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LIETUVIS GRAB0RIU8

LIETUVIS GRABORTUS
IR BALSĄMUOTOTM
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1179 WASHINGTON STREET

Norvood, M&ss. z
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ADVOKATAS
811-812 OM South Building

* 294 Wa8hlngton StTeėt ’ 
Boston.'Mass.

Valu*.. » A. M. 1M B A> F. U..
♦

» GYVENIMO VltfTA.
37 Gorham Ava, BnoęMine

lUtedt 63®
ANTANAS f. KNEBYS; 
ItaHb lanko SoftoUt ToUk) mokyk
la Ik uSkUsm Beal Bstate pardtH- 
Mftiiau. ten* mano oflaa kaadiad 
__ 6 Iki S ndandoa po ptohj Uak> 

m« lyeotadtonlBa UttuMaL tt* 
•nkalbantiejl angliškai naO 

kreiptis Įvairiais reikalais pas ma- 
ne> A. F. KnetiHn adi 
308 K. Nina SU Tsl. S. B. 1«*

tnaSai

IFMM

M I ■ ■ ——Al.. I ■ I ■ !■■■■■■
Tel. So. ItoMon 0S23

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
Ofxio raliuotos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1 :3O iki 5 
ir nuo G iki 8 vak vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 

^dėldieniais. taf]»-gi soredomis nu<» 
12-tos dieną uždarytas

Res. Tel. Parkway 1864-W.

Advokatas

JUOZAS CUNYS 
Lietuvis

414 Broadvvay, So. Boston

N

yra toks:

»
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