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artilerijoj Madride buvo 18 
generolų. Dabar likusieji 
pastatyti po aštria priežiūra 
ištikimųjų apskritinių gene
rolų.

APKALTINO 8 GENEROLUS
Ispanijoj buvo bekįląs 

maištas prieš valdžią. Maiš
tą kėlė artilerijos štabas. 
Maištui nepasisekus, kara
liaus dekretu apkaltinta 8

. LAIMĖJO DVl TAURI

Rugsėjo 12 d. ant Čapliko 
ūkės buvo Lietuvių Vaizbos 
Buto piknikas. Žmonių'bu
vo apie kelętas tūkstančių iš 
visos Naujos Anglijos. Svar
biausia tai buvo sportininkų generolai. Iš viso Ispanijos 
rungtynės. Laimėtojams bu
vo teikiamos brangios dova
nos. Iš tų brangių dovanų, 
dvi laimėjo L. Vyčių 17-tos 
kuopos nariai. Gubernato
riaus Councilor’o, George 
Curran’o taurę laimėjo vytis 
A. Mikalauskas 440 yardų

___bėgime. District Attoraey’o 
Tliomas C. O’Brien’o pui
kiąją taurę laimėjo Vyčių 17 
kuopos Rėlay teamas. Relay 
Rače kompeticijoje dalyvavo 
šie teamai: Amerikos Lietu
vių Vaizbos Buto, Lietuvių 
Jaunų Vyri} Kliubo ir L. 
Vyčių 17tos kuopos. Pasta
rieji ir pasiėmė taurę. Vy
čių teamą sudarė: J. Zulo- 
nas, A. Mikalauskas, Kiškis 
(ne Kazys) ir Jakunskas. 
Kitų laimėtojų vardų dar ne
teko sužinoti.
i Prie Vaizbos Buto pxį~ 

auš^'r^Kclcirig^^tažtBg.- 
>X.‘Jkeleivis” nuolatai savo 
paprastu chamišku būdu nie- 
:ina vyčius ir vaizduoja juos 
įaskutiniais latrais. Dabar 

tie niekinamieji vyčiai po 
niekintojų akimis gauna dai
lias dovanas už pasižymėji
mus.

Lengva įsivaizduoti, kaip 
turi jaustis vyčių niekintojai 
ir'šmeižikai po sekmadienio 
pikniko.

$25,000 UŽ MEILĘ
GREENFIELD, Mass. — 

Mrs. Lela Salamon patraukė 
teisman Bostoriietę Grace 
Dana. Reikalauja $25,000 
atlvginjmo. Skundikė sako, 
kad kaltinamoji pagadinus 
jos vyro meilę.

NUSIGANDO ŽIOGŲ
NEW YORK. — “Flap- 

)erka” ėjo palei Centrai 
‘?arką ir netikėtai iš parko 
iššoko du žiogu. “Flapper- 
va” juos pamačius persigan
do ir apalpo. Subėgo daug 
žmonių iy per 15 niinutų trą- 
fiŽas Buvo toje vietoji su
trukdytas.

V-

Rep.

i

tt

ADRESUOKITE ATSAR
GIAU

WASHINGTON, rugsėjo 
11. — Lietuvos Pašto Valdy
ba prašo per Lietuvos Res
publikos Pasiuntinybę dar 
kartą perspėti Amerikos lie
tuvių visuomenę, kad, siun
čiant į Lietuvą laiškus bei ki
tą korespondenciją, adresai 
būtų parašyti kiek galima 
aiškiau, nurodant artimiau
sio pašto pavadinimą per ku
rį adresatai gauna savo ko
respondenciją. Tas perspė- 
jifnas yra daromas, nes Lie
tuvos Pašto Valdyba dažnai 
gauna nusiskundimų, kad 
korespondencija nepasiekia 
adresatų, kas dažniausia į- 
vyksta <iel neaiškaus ir ne
tikslaus korespondencijos 
adresavimo.

Lietuvos Pasiuntinybe 
Amerikai

APLEIDO FARMAS
Cornell universiteto profe

sorius G. F. Warren aproka- 
vo, kad New Yorko valstijoj 
yra daug apleisti} farmų« Sa
vo, kad visos apleistos far- 
mos išneša 6,000,000 akerių. 
Naujų farmerių norinčių ap- 
eistas vietas užimti neatsi

randa. Profesorius sako, kad 
valstijos valdžia tas farmas 
nuo savininku turėtų nu
pirkti ir užvesti ant jų miš
kus.
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ANTRADIENIS, Nr. 71

Milžiniškas orlaivis, kuriu o Francuos laku bandys le kti per Atlantiką, jau veik ga-i
tavas. Tas orlaivis bųdavojamas Roosevelto laikuose ties New Yorku.
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DIDŽIŲ ORLAIVIŲ 
GADYNĖ

LAKEHURST, N. J. — 
Čionai valdžios orlaivių dirb
tuvėje daroma nuolatiniai 
bandymai užkariauti padan
ges. Dabartinis didysis diri
žablis Los Angeles yra tik į- 
nagis bandymams, čionyk
ščiai mokslo vyrai be palio
vos pienuoja didesnius ir ge
resnius orlaivius, bando iš
rasti bū dus-orą gecfeil ątspe- 
ti ir atlikti klius reikalus, be- 
sirišančius su padangių už
kariavimu.

Oro laivų statytojai pra
mato gadynę, kad susisieki
mas bus padangėmis, kada 
traukiniai ir jūrų laivai iš
eis iš apyvartos, o žmonės ke
liaus puikiais didžiuliais or
laiviais.

Dabartinių laiku didžiau
sias pasaulyje orlaivis yra 
Los Angeles, pastatytas Vo
kietijoj. Bet dabar jau Ang
lijoj statoma du dirižabliu, 
kuriedu bus du sykiu dides- 

|ni, negu Los Angeles. Suv.

Valstijų orlaivinžpkystės in
žinieriai jau turi pienus dar 
didesniems orlaiviams. Val
džia jų statymui pritarė, tik 
pinigų dar nepašėrė.

Los Angeles -.yra apie 
2,500,000 kubiškų pėdų. Ang
lijoj statoma ori iai, kurie 
bus po 5,000,000 kubiškų pė
dų. Amerikos žinieriai 
jau turi pienus oįiaiviui 6, 
000,000

• ’ ' 9

Jure tarnaus Sven 
tajai Žemei
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NEAPSIMOKA obuolių 
RINKTI

Kaikurio'se rytihių valsti
jų vietose farmeriai sako, 
kad perpigiai šiemet už o- 
buolius tegauna. Sako, kad 

• neužsimokėsiąs obuolių aki
nimas. Sako, kad prisieisią 
obuolius ant obelių palikti.

ELEKTRIZUOS PALESTINĄ

Francijos ir Anglijos inži-
l

nieriai išdirbo pienus elek
trizuoti Palestiną. Tam da
lykui bus pasigauta Vidurže
minės jūrės vanduo. Tam 
tikrais kanalais jūrės vanduo 
bils vedamas ir padarytas 
vandenpuolis 250 pėdų aug- 
ščio. Vanduo kanalais būtų 
vedamas į Tiberijaus ežerą ir 
į Mirties jūrę. Tas ežeras 
ir ta jūrė guli 1,000 pėdų že- 

; miau Viduržeminės jūrės.
Minėto vandenpuolio jėga 
būtų užkinkyta elektrai ga
minti.

Tas milžiniškas darbas rei- 
kalautų $75,000,000. Van
denpuolis galėtų gaminti 
426,000 arklių jėgą. Tiekos 
jėgos užtektų elektrizuoti 
Palestiną, Siriją, Azijatinę 
Turkiją ir Egiptą.

Jordano upė^ kuri įteka į 
Mirties jūrę, Tiberijaus eže
ras ir pats Jordano upės klo
nis yra žemiausia pasaulyje 
vieta. Jie guli žemiau jūrės 
paviešio. Bet tarp to didelio 
klonio ir tarp Viduržeminės 
jūrės yra kalnai. Per ttios 
tai kalnus reikėtų kanalą 
kasti. Kanalas būtų dviejų 
mailių ilgio vien per kalnus. 
Taigi reikėtų kasti dviejų 
mailių jl^o kanalą vien per 
kalno riugdrą.

Taip'gaunamoji jėga pa
tenkintų reikalus geležinke
lių, pramonės ir ūkio.

f Francijos inžinierius Im- 
beąu, kurs prie to projekto 
veikė pasakė, kad Palestina 
yra klasiška stebuklų šalis. 
Jis tvirtai tikįs, kad moder
niškas mokslas savo keliu sa
votiškus stebūklus galįs ten 

(atlikti. ,

Šitie milžiniški dirižabliai 
revoliuciją padarys karo 
metu. Dirižabliai bus ap
ginkluoti didelėmis anuoto
mis ir kulkosvaidžiais. Ko- 
mercijaliai orlaiviai greit 
galima paversti į karo orlai
vius.

Taigi orlaivi!} gadynė ar
tėja.

iinSPRmęffO
numato galimybę pastatyti . 
dirižablį 10,000,000 kubiškų 
pėdų. ]

Orlaivininkystės inžinieriai 
tiki, kad orlaiviai “bytys” 
traukinius. Tik traukiniai 
vis-gi galėsią po daugiau pa
sažierių imti, negu orlaiviai. 
Bet už tad greitume orlaiviai 
sukirs traukinius. Kai eina
si apie orlaiviais pavadavimą 
jūrų laivus, tai čia patogu
mas matosi dar didesnis. Da
bar greičiausias laivas per 
Atlantą perplaukia per 6 
dienas. O orlaivis tą kelio
nę padarys per 3 dienas. To- 
liau patogumas oru tas, kad 
bus galima išvengti audrų ir 
su ♦jomis surištų nepatogu
mų. Orlaiviuose nereikės 
kentėti jūrų ligų. Orlaiviu 
lekiant greit galima numaty
ti audri} vietą ir pasukti į ša- 
į. Taip padarė Los Angeles 
atlėkdamas iš Vokietijos A- 
merikon. Los Angeles pie
navo lėkti linkui New Yorko, 
o tame kelyje pasirodė audra 
ir todėl pasuko šiaurėn ir pa
teko į Bostono padanges.

Inžinieriai sako, kad oro 
negalėjimas atspėti yra svar
biausia kliūtis. Shenandoah 
sutiko nelaimę dėl to, kąd 
neturėjo užtektinų.žinių a- 
pie oro stovį. Bet būdai at
spėti orą gerėja ir tame da
roma pažanga.

Žuvusia Shenandoah turė
jo 2,150,000 kubiškų pėdų. 
Kiekviena pėda pabudavoti 
atsiėjo $1.00. Todėl orlaivių 
statymas labai brangiai at- 
seidavo. Dabar, vienok, jai 
statymas pigiau; atseina- 
Teipgį yra viltis^ kad orlai
viai bus aptarnaujami su 
mažesniu lakūnų ftaičiumi. 000 kaucijos.
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Apsireiškus vaikų paraly
žiui tapo uždarytos visos mo
kyklos. Uždarytos teipgi 
Sunday School’ės.

Paralyžius apsireiškė jau 
liepos mėnesyje. Iš viso ap
sirgo 34 vaikai. Iš jų mirė 3.

Mokyklos uždarytos bus 
neapribotam laikui.

KASDIEN PO $100,000
Kanados statistikų biuras 

skelbia, kad Kanados aukso 
kasyklose iškasama kasdien 
aukso vertės už $100,000.
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FRANCŪZAS SUKIRTO 
VISUS

Anglijos kanalą perplaukė 
naujas sportininkas. Šiuo 
kartu tą padarė francūzas, 
George Michel. Jis po kele
tą kartų bandė tą padaryti. 
Jam pavyko sumušti visus 
rekordus. Jis perplaukė per 
11 vai. ir 5 m. ^Vokietis Ver- 
kotten perplaukė per 12 vai. 
ir 43 m.
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PASIKĖSINIMAS NEPA
VYKO

Pereitą subAtą buvo kėsin
tas! nužudyti Italijos pre
mjerą fašistų vadą Mussoli- 
ni. Buvo mesta į jo automo
bilių bomba. Bet bomba pa
vėlavo sprogti ir Mussolini 
išliko gyvas ir sveikas. Bom
bos metėjas suimtas. Jis be
sąs anarkistas Gino Lucetti. 
Vėliau jo sprogusi bomba 
išžudė ir su žeidi) daug žmo
nių. 1

Yri sakoma, kad premje
ras išliko tik savo akylo šo
ferio dėka. Šoferis pastebė
jęs, kad ant šalygatvio žmo
gus kelia ranką, kurioj kaž 
as buvo. Tai šoferis davė 
mašinai smarkiausi j į “spee- 
d’ą” ir tik tas išgelbėjo Mus
solini, nes jo automobiliaus 
užpakalyje krito bomba ir ji 
greit sprogo.

Fašistų valdžia iš to atsi
tikimo didžiuojasi ir liepė iš 
džiaugsmo išpuošti namus 
vėliavomis.

Per trumpą laiką ant Mus- 
solinio padalyta trys pasikė
sinimai. Kai visi nenusisekė 
tai įtaĮai tiki, kad Mussolini

/

PLETKININKEI NUPIOVĖ 
LIEŽUVĮ

NIZA, Francija. —Viena 
moteris, buvusi baisi pletki- 
ninkė, pateko kalėjiman. At
sėdėjus sugrįžo namo, bet ne- 
užilgio atėjo policijos nuova- 
don su kruvina burna. Kal
bėti negalėjo. Pasirodė, kad 
jai liežuvis nupjautas. Tur
būt ir iš kalėjimo sugrįžus 
nevaldė liežuvio ir todėl ap
maudingu kaimvnu būrelis 
jai padarė operaciją. Ji ne
moka rašyti ir kaltininkusi 
susekti sunku.

2,400 NAMŲ SUGRIOVIMUI
Prieš keletą metų kongre

sas perleido įstatymą, kuriuo 
pripažino, kad Washingto- 
ne reikia išnaikinti prastuo
sius namus, taip vadinamus 
“alley houses.” Ikšiol dar 
tokių namų yra 2,400. Juose 
dar gyvena 9,000 žmonių. 
Užsiliko dėlto, kad savinin
kai stengiasi įrodyti, kad tie 
namai dar geri.

News ir-savaitęaštis Vo/hhi 
atsiklausė savo skaitytojų, a*' 
pie jų tikybą. Pasirodė, kadH 
dienraščio skaitytojai milži
niškoj didžiumoj yra km 
kščionys, o savaitraščio skai* 
tyloj ai esą laisvamaniai. • ;

Savaitraštis į savo paklatE* 
simą gavo 1,338 atsakymų. 12 
jų 736 atsakė netikį į DievąL

Dienraštis gavo atsakymų 
14*4043. Iš jų 75pasisakei 
esą krikščionys vienokios ar 
kitokios formos. '

FELIKSAS DRĄSIAUSIAS
Bostono viename teatre da

bar rodo savo “trifcksusf* 
vienas garsiausių magikų 
Houdini. Pereitos seredos 
vakare, kai pilnas žmonių 
teatras buvo, tai Houdini at
sišaukė į publiką,, kad kas 
ateitų jam rankas surištu 
Niekas nei krust. Tada lie- 
tuvis Feliksas Zalieckas, 
kurs važinėjo su dzimdziais^ 
nuėjo ant estrados ir surišo 
rankas. Paskui indėjo į mai- 
ša, užrišo maišą, indėjo į 
skr įa ir ūmai

z •

BANDĖ NUŽUDYTI PREZI
DENTĄ

Vienas rusas komunistas 
kėsinosi nužudyti Šveicari
jos prezidentą. Tuomi gorė
jo atkeršyti už nužudymą 
Šveicarijoj rusų atstovo Vo- 
rovskio 1923 m.

. ■ « » ’ . . f -

NAŠLĖS IR NAŠLIAI TU
RĖS SUVAŽIAVIMĄ. ..

ELYRIA, O. — Vyri} ir 
moterų našlių Klubas rengia 
didelį suvažiavimą. To klu
bo sumanytoja ir įsteigėja y- 
ra našlė Mis Stull. Tą klu
bą įsteigė tam, kad našlės ir 
našliai galėtų sueiti, susipa
žinti kad galų gale sueiti po^ 
rosna. Sumanytoja sako,- 
kad Klubo dėka jau suėjo į 
poras apie 500 našlių. Bet 
dar esą apie 1,000 našlių, ne 
proj. Klubas todėl daro va
jų pritraukti daugiau narių, 
kad būtų didesnis pasirinki
mas.

APVOGĖ PASTĄ
CHICAGO, m. — Trys 

plėšikai sulaikė paštinį trau
kinį, pavogė $500,000 ir pa
bėgo neiššovę nei sykio.

Tai dabar yra didžiausią 
tos rūšies vagystė nuo 1924 
m., kada $2,000,000 buvo pa
vogta. Bet tada plėšime bu
vo įveltas pašto inspektorius 
Fahey, kurs vėliau nuteistus 
kalėti 25 m. Gal ir dabar su 
augšto valdininko žinia. va
gystė papildyta.

POLICISTAS BĖDOJ
CRANSTON, R. I.

John mingforth, poliicstas, 
ne vietoj iššovė/ir išgąsdino 
žuvininkus. Policistas tapo 
įtartas prasižengime ir iki iš
tyrimo turėjo užri statyti $1,-

PRANAŠYSTĖ APIE ORĄ
PROVIDENCE, R. I. — 

Samuel F. Stone, oro prana
šautojas, sako, kad ^rugsėjo 
mėnesyje mėnulio pilnatyjė 
būsianti audra sn ūdais. Po 
to seksiąs malonus ruduo ir 
švelni žiema./
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PADIDĖJO KAVOS SUNAW 
DOJIMAS

Suv. Valstijose kavos nau
dojimas padidėjo. Per mes* 
tus pasibaigusius birželio 30 
d. š. m. kavos suvartota 1,- 
440,2448,084 svarų. Ta karst 
atsiėjo $338,000,000. Tai ant 
9.000,000 svani ir $2,500,000 
daugiau negu 1924 m. ’ ♦

. J.,............... HĄA

SKOLINS VALDŽIAI BB 
NUOŠIMČIŲ

Alfred Loewėristein,' Bel
gijos naftai n inlcas, pareiš
kė, kad mažiausia 
000 pavešiąs valdžiai dviem 
metam be nuošimčių. Belgi* 
jos valdžia dabat pergyvena 
fipansitiį krizį ir įvairiais, 
būdais bando iš bodų išsikop-

PASIKORĖ KALĖJIME
JERSEY CITY, N. X 

Kalėjime pasikorė Samuel 
Axelrad, 50 m. amžiaus. Jis 
buvo įtartas pačios nužudy
me ir laukė teismo.
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į Riįgsėjo mėn. ta^ijsąjun- 
pilnaties posėdy Lietuvą 

sdstdyauti paskirtu delegaci
ja. Be dalyvavimo tautų są- 
juiigps pilnaties posėdžiuo
se, delegacija dalyvaus ir t. 
s. tarybos posėdy, kur bus 
Švaistomas Klaipėdos seime
lio' skundas, būk Lietuvos 
yaldžfa nepildanti Klaipėdos 
konvencijos. Šitai bylai iš
kelti, vyriausybės nuomone, 
nebuvo rimto pamato nei for
maliu, nei’ėšiheš atžvilgiu.
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NEPAŽINO SAVO “VYRO”

SEIRIJAI. Rugpj. mėn. 
pradžioj Seirijuose pas gy
vanašlę Šinkauskienę, kurios 
yyras yra Amerikoje, atėjb 
Įb miestelio garsus valstietis 
liaudininkas B ,V. ir atsive- 
’dė -su savim kažin kokį svie
to perėjūną J

Šis perėjūnas pasisakė Šin- 
kaUskięnei esąs jos vyras, tik 
'dabar grįžęs iš Amerikos ir 
.parsinešęs 6000 dolerių, ku- 
rie esą, Kauno banke.

x!j, Šinkauskymė, kiek pąabe- 
ŠbjU'S prisiėmė jį vis dėlto už 
žayo. “vyrą” ir pakėlė didėlį 
balių. Kitą dieną tariamasis 
Sinkauskienės ^vyras, pasi
ėmęs dar iš jos 100 litų kelio- 
nei’-'ruošėsi jau važiuoti\į 
Kauną atsiimti pinigų.

Laimei, kaiminkos įspėjo 
ŠinkausĮ>iėiię,-'kad tariama
sis jos “vyras” visai ne jos, 
vyras, o kažkoks valkata. ,

Dabaf 'joms patikėjusi 
Sinkauskienė pranešė visa, 
tai policijai ir jos “vyras” 
"dabar tardomas policijoje.

veriu uzėjp Krivicko butąn, 
k ui- rado tik vienas moteris, 
nes vyrai tai pastebėję r— iš
bėgiojo, o kiti buvo girti ir 
miegojo. Neradę vyrų, truks-, 
madariai puolė prie moteriy,Į 
iš kurių smarkiausiai nūkėii’-j 
tėjo jau čia minėtos moterys.* 
Kaipo kaltinami šiose muš-, 
tvnėse sulaikyti šie: 1) Kaz
lauskas Kazys, 2) Markevi
čius Antanas, 3) Šilinskis I- 
politas, 4) Janeliūnas Jonas, 
5) Kazlauskas Matas, 6) 
Kazlauskas Matas, (>) Kaz
lauskas Julius ir 7) Stersee- 
kas Pranas, visi apylinkės 
gyventojai. Šie “didvyriai” 
tardomi prisipažino tik muš
tynėse, bėt kad jie taip smar
kiai ir sunkiai būtų sužaloję 
minėtas moteris, paaiškino, 
kad rodos taip nepadarę. Pas 
Šilinską Ipolitą rastas revol
veris sistemo “Retolaza,” 
kuris, liudininkų parody
mais, buvo paleistas taip pat 
Į darbą.

Visi šie “didvyriai” pa
talpinti kalėjimai!.

KAIP ATRODO DABAR VTL-
1 NItJS

r 1 • : 1

Iš garsaus Gedimino miesto 
pasiliko tik kurįjozas

. VILNIUS, VIĮI-25, E. 
“Kurjer Wilenski” 188 Nr.

Čia parodoma savotiška demonstracija Lynbrooke ant Long Island New Yorke. Žmo
nės su krėslais brukasi į traukinį. Taip pasažieriai darė, kad kampanija per ilgą laiką ne
suteikė užtektinai sėdimą vietą vagonuose.

BLOGAS DERLIUS VIL
NIAUS KRAŠTE

VILNIŲ^ VIII-19, K 
Vilniaus krašto ekonominį 
į<rizį šiemet ;dar labiau padi
dino ųrpaprągtai blogas (jer- 

pav., 
vbji rugiai žuvę. Javų neuž
teksią lig. tik duonai, bet ir 
Rėkiau Ūki)iinkai, tikėjęsi 
iš derliaus surinkti pinigų 
įųokesčiainsjį at^įdūrę dabar 
Ubui sunkioj padėty. Daug 
ūkininkų, , . .nesumokėjusiu 
ųiokesčių,. jaų licituojami.

' GAISRAS
Birštone neperseniai kilo 

gaSfcras. Sudegė 8-ni trobe
siai. Nuostoliai dideli: gy
ventojams darbuojantis lau
kuose pasiliko tik ką jie t il
gėjo ant savęs ir rankose. 
Priežastis: apsigyvenusieji 
žydai virėsi vakarienę ant 
atadaro lango “primusu.”

i SMARKIOS PEŠTYNĖS

Š. m. nigpiūčio mėn. 1 d. 
nakties metu Degonių kaime, 
jfaujamiesčio vai., Panevė
žio apskr., įvyko didelės 
muštynės ir kai kurie pilie- 
ĮStai smarkiai nukentėjo, nes 
po “mūšio” liko sunkiai su
žeisti. .Atvykę muštrui ii vie- 
iton lęrįminalinės - policijos 
ya^iuipkai rado: Krivickie- 
iiei Mozalijar išplėšta akis, 
Kažlaučūhienei Ęlėiiai ir 
PTaičiūnienci JeVai sulaužyt i 
ŽOfikauliai; Vesdami valdi
ninkai tyrinėjimą nustatė, 
kad tą dieną, t. y. rugpjūčio 
l d., kaipo šventadienį, De- 
gonių kaiman Atvažiavo apy
linkes jaunimas sviriitosna 
if atėjus vakarui keli jauni 
vyrai išsigerę susitarė eiti 
sumušti pil. Krivicką Juozą 
ir esančius pas jj gvečgiis, 
Apsiginklavęs vienas revol-

VOKIETIJOJE GYVENA, O 
LIETUVOJE VAGIA

VILKAVIŠKIS. Š. m. rug- 
piūčio mėli, pradžioje Vilka
viškyje kriminalinė policija 
sulaikė įtariamą asmenį, ku- 

■ ris vėliau pasirodė esąs žino
mas vagis Kriaučiūnas Vin
cą, 30 int. amž., kil. iš Alvi
to kin. ir vi., Vilkaviškio ap., 
gi dabar nuolatines gyvena
mos vietos neturi. Pasitei
ravus apie jo praeitį, pasiro
dė Štai kas: nuo 1012 mętv 
ligi šiol iš kalėjirtttj bėvėik 
neišeidavo.

Kadangi pastaruoju laiku 
Vilkaviškyje pasikartojo vi
sa eilė vagysčių, todėl valdi
ninkai įtarė Kriaučiūną, ku
ris sulaikytas po ilgoko pasi- 
kalbėjimd’ pasisekę, kad: š. 
iii. liepos mes. Įū'adžioje ky- 
■liartuose ji^susitikęs seną sa
vo pažįstamą Albrechtą. Pra
ną, tasai gi supažindinęs su 
dhr vienu savo sėbru vardu 
Periąs, abu jie esą Lietuvos 
kariuomenes dezertyrai ir 
nuolat gyveną Vokietijoj. 
Lietuvon atvykstą tik pasi
pelnyti, nes Vokietijoj tam 
darbui dar jie netinką ir ma
žai turi specialybes. Liepos 
men. 21 d. visi trys atvvke i 
Vilkaviški ir tą pat naktį ap
vogę pil. ('(‘marką Boneven 
turą. Pavogtų daiktų dali 
išpardavę Mariampolėje, jo 
marke, kitus pasiėmę su sa 
vim jo draugai. Po šios va 
gystės Kriaučiūno “drau 
gai” išsidanginę atgal į Vo 
kieti ją. Likęs vienas jis pa 
daręs Vilkavišky dar 5 va 
gystes ir 1 Pilviškiuose.

Kriaučiūnas Vincas patai 
pintas kalėjimai!, kitiems jo 
liendrada i biams sulai kili 
kriminalines policijos deda
mi irgi griežti žygiai.

1

PUDRAVĘĮDĖS
1

f
ga pakilo ir išsiliejo iš kran
tų'Šventosios upė. Pievose 
juvo dar daug nuplauto sie
lio, kurio dalį nusinešė van
duo, o likusįjį — supūdė. Tą 
pačią dieną, bežvejodamas iš 
upės šieną, netoli Šventosios 
upės žiočių, nuskendo vienas 
uosto darbininkas. Lavoną 
vanduo pagavęs mulėse-į jū
rą ir išmetė ant kranto tik ki
tą dieną vakane, > petoli Lat? 
vijos sienos. Būtingės ir 
Šventosios kairtių gyvcittb- 
jams nuostoliii padaryta ne
maža, lies daugelis paliko be 
šieno.

B C 1)R IEČIAI (Lukšių v., 
Šakių apskr.). Daug kartų 
teko girdeli apie Būdviečių 
pudraveides, ir pačiam gerai 
pastelx"ti, kad tai yra gryna 
teisybe.

Daug vargo turi tos mer
ginės su pudra.*" O valgas, 
vargas joms!

ievas, kiąk mažiau obelis. 
Obelių lapuose atsiranda 
daug mažų tinklelių, kuriuo
se stovi kirminai. Už tai 
obelys mažiau ir temezgė. O 
ievoms veik lapus nuedžia, o 
stiebą ir šakas, aptraukia su 
balta tystančia plėve, po ku
ria stovi kirminai. Po kelių 
savaičių is tų kirminų išsipe- 
ri maži balti drugeliai.

, • . Kiškis
JI ’

nikaitis gajės įgyti Sere
džiaus čempiono vardą.

PANEMUNĖLIS (Rokiš
kio ap.). Dauguma mūsų 
valse. ūkininkų šventai buvo 
įtikėję valstiečių liaudininkų 
skelbtoms prieše rinkimus 
lengvatoms ir visokioms gė- 
ryljėnK;' -tkidel ;4ąiigūma už 
jiuįš’ ir savo'balsus -atidavė.’ 
Paaiškėjus pĮijrkiinų pasek- 
mptis, visi ląliai apsidžraįĮ-’ 

|dąagjiinais, i A sakė:
dabalritžti bus dienos 
kO Valdližt^u^‘^0 nieko 11C& 
bereiks mokėti!”'.

Ir ėmė Maukti, kada toji 
“geroji” valdžia ims tas gė
rybes daryti. Tik, deja, prą; 
bėgo vienas mėnuo, slenka 
kitas, o vis dar niekas nepa
sikeičia. Ima žmonės neri
mauti. Sako, kas č.ia bus, 
jau mus turbūt užmiršo. Bet 
kur čia tau užmirš, kai pini
gui reikia — atsiminė!

Štai šiomis dienomis pra
dėjo lankytis po kaimus po
licininkai ir su labai nelinks
momis naujienomis.

Nagi, apskrities mokesnių 
inspektoriaus įsakytą po'IįcU 
jai aprašyti kieno karvutę, 
kieno bulių — visu tų, kuriu 
dar nesumokėtas žemės mo
kestis. O kadangi dauguma 
tų mokesčių dėl sunkios ('ko
muninės padėties, laukdami 
palengvinimų, dar nesumo
kėjo, na, tai dabar ir aprašo 
kiekvieno po karvutę, o taį 
ir po kitą. Aprašydami po-

INGAVANGIS (Mariam- 
pvlūs. apskr.). Šiame kaime 
yra vedęs pilietis kurio žmo
na juo nesitenkina. ir ieško 
daugiau kavalierių. Vieną 
vakarą parojęšc iš darbo vy
ras rado pas savo ;žxiėną, 
anot žmonių, f^prielaidūiį.” 
Kilo brauniįikų kova. Via 
sužeistų. ,■ i'J ' '

. •’ 5 C- s ••
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SKAUDVILE Čia
kelios kat,cą‘gtųnzacij()s. Kai 
kuripf>*jų ganjjerai^yv’uoja.. 
Jflž gaila, kad

fibra

yra

-X.

"TCt

....... Ą£e- 
IrcdJnėgsta kęstas, valstybi
nę,’ f nčgtf ‘vfeiidTnehinį-di'au- 
gijinį gyvenimą. Todėl visas 
draugijinis gyvenimas gula 
ant kunigų pečių.

SKARULIAI, Jonavos v. 
Praėjusiais metais, Vysku
pui leidus, mūsų bažnyčioje 
kas antrą šventadienį giedo
jo lietuviškai. Vietiniai len
kuojantieji baisiai iniršo 
ant mūsų gerb. klebono, kad 
per jo rūpestį gavo lietuiai 
kas antrą*-šventadienį girdė
ti savo kalboje Dievo žodį, o 
lenkams lietuviškas pamoks
las arba giedojimas yra kai]) 
ugnis, kurios bijo kad neap
degtų. Kada po rinkimais į 
Seimą, gavo viršų socialistai, 
lenkuojantieji pakilo į aukš
tybes : pradėjo šmeižti viso
kiais būdais kleboną.

SEREDŽIUS. Rugpjūčio
8 d. sumigtame šeimyninia-

ličiui likai praneša, kad jei.- Vakar§iv svečius .stebino
gu jx‘t mėnesį laiko uebus su
mokėtas mokestis, tai gyvu
liai bus parduoti iš varžyti
nių. Žmones persigando ir 
labai nusiminė. Sako: “Kas 
gi/ia bus, užaugi, už tai, 
kad mės Už juos balsavome, 
juk tai daug7 aršiau, kaip 
pi jo seno^įj^ valdžios.’’ Ma
tyt, sako, pardavė mus žy- 
d.uns ir lenkams.

NepasilenkinimaS nauja 
valdžia vis didėja, ir ūkinin
kai pradeda suprasti, kaip 
jie liko prigauti.

; JAZDAUSKIAI (Alsė
džių vai.). Jazdauskiu kai
mo apylinkėje galimą paste
bėti kirminų' pūgaithiftis AtPALANGA. Liepos m. 23

d.,.tarp 2 ir 7 vai. ryto, štai- džius. Daugiausia jie gadina jaunas, su

liepą prastas sėi'odiškianis
šį >osas:

Vietinj^^rbiuinkas—-kal
vis St. Dabašinskas — apsi
vyniojo ajiic ranką storą ge- 
kržies štaiigą. Atsigulęs grin
dyse laikė ant savo krūtinės 
80 klgr. svarumo priekalą ir 
vienas iš ĮRiblikos vyriškis 
dideliu kajvišku kūju daužė 
uždėtą geležį- Basomis kojo
mis Dabašįuskas trynė stik
lus. skustuvu kaĮMijoi liežu
vį. Laike ant galvos didžiu
lį akmenį, į kurį buvo muša
ma kūju.
‘ Šią “slębūklingą” sceną 

matydami gailestingieji rau
dojo.

N>< Įsitikėjo, kad toks 
Siuvęs, liesas jau-

ŽAGARE. Nors ir mažas 
Žagarės miestelis, bet susi- 
pratusio jaunimo čia yra už
tektinai. Bet kas ypatingai 
malonu ir pagirtina, kad ži
lagalviai Žagarės apylinkės 
seneliai labai simpatizuoja 
šaulius ir net įstoja į būrį na
riais.

Turi Žagarės šaulių būrys 
ir savo butą, kur liuoslaikiais 
susirenka--būrio - nariai. ir. 
šiaip jaunimas pažaisti, lai
kraščių pasiskaityti ir minti
mis pasidalinti. Būrio narių 
tarpe yra ir inteligentų.

Neužsileidžia vietinis bū
rys kitoms organizacijoms ir 
sporto srity. Būrio futbolo 
komanda “Inkaras” užima 
pirmąją vietą Žagarėje.Šiaip 
būrys gyvuoja pagirtinai, 
rengia daug- gegužinių, pra
mogėlių. Pelno visumet gau
na užtektinai. ’

ii-ui-■

. ŽAGARĖ, Šiaulių apskr. 
Vietiniam miesto parke, ša
lia einančio per jį vieškelio, 
nuo senų senovės stovėjo di
delis cementinis kryžius, 
“Karau vyko” vadinamas. 
Rusų laikais, rusas' grovas 
Naryškinas, kuris valdė Ža
garo, užgynė važiuoti vieške
liu per parką, užtvėrė tą vie
tą, o kryžių išmetė į laukus. 
N epriklausomybę atgavus, 
vieškelis vėl buvo atnaujin
tas per parką ir kryžius grą
žintas senon vieton. 1925 m. 
nežinomi piktadariai kryžių 
nuvertė ir sudaužė.

SKUDUTIŠKIS, Utenos 
apskr. Šitame kampelyje y- 
ra žmonių, kurie dar vartoja 
lenkų kalbą. Tokie piliečiai, 
žinoma, nėra grvnai valsty- 
biniai nusistatę ir todėl prie 
jokių vietos organizacijų ne
ini klauso. Bet, nežiūrint to, 
čia nuo senai gyvuoja šaulių 
būrys, kuriame susispietusi 
visa grynai lietuviško 
statymo jaunuomenė, 
nu tarpu būrys buvo kiek 
apmiręs, bet dabar, išrinkus 
naują valdybą, kurios prie- 
šaky’atsistojo darbštus šau
lys, buvęs karys, Knczys, 
dirbs. Manoma, kad jam Ims 
pavesta ir būrio vadu parei
gas eiti. i*

I
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LUKNĖS. Skuodo vaisė., 
Kret. apsk. Nesenai nežinia 
kodėl pasikorė pil. Jonas 
Girdžiūnas, 60zrnetų. Buvo 
gana pasiturįs žmogus, 1x4 
neturėjo įpėdinių, tinlel ne
didelį savo ūkį buvo pavedęs 
svetimam lx'rniukui. Senu
tė žmona, radusi |x> nakties 
negyvą vyrą, iš susijaudini
mo irgi pasimirė.

vedamam straipsny duoda ^lls‘ Švenčionių aps., 
šių dienų Vilniaus vaizdą.
Neminėdamas visti ūkio ir 
politinių sąlygai, dėl kurių 
Vilnius nustojęs savo reikš
mės ddižiulės lietuvių gudų 
žemėse, likęs uždarytas mai
še, izoliuojančiame jį nuo- 
normalinių jo ūkiško veiki
mo kelių, laikraštis sustoja 
ties miesto ūkiu. Miestų ū- 
kis esą šlubuojąs visur. Bet 
nė vienas tų miestų nedarąs 
tokio slegiančio įspūdžio, 
kaip Vilnius, niekur kitur 
taip ryškiai nematyti stebi
nantis materialinės kultūros 
nupuolimas, niekur nesą to
kio valdžios ir visuomenės a- 
bejingumo ir kultūrinio gy
venimo užmirimo. Jau sete
ri metai miestas atiduotas į 
rankas gaujos, svetimos ele
mentariniams šių laikų gyve
nimo reikalavimams ir ve- 
aancios miesto ūki be jokios 
kontroles. Nekalbant esą a- 
pie nešvarą, dvokimą, šešeri 
jų viešpatavimo metai sunai
kinę miestą daugiau negu ka
ras, nes kas vokiečių .okupa
cijos laikais pradėję nykti, 
per tuos šešerius metus visiš
kai suirę.

Dabartinė padėtis namų, 
kiemų, daržų, kanalizacinių 
daibrt, miėsto apšvietimo, 
asenizacijos, miesto nejudo?

* i . • : •-

mų turtų administracijos y j 
ra, pasak laikraščio, vienas 
didelis skandalas. Kiekvie
nas, kas buvęs privestas Vil
niuj susitikti su svetimša
liais arba svečiais iš vakarų 
Lenkijos dalių, prisirijęs gė
dos iki valios. “Kurjer Wi- 
lenski” primena atsitikimus, 
kad sunykusių Vilniaus na
mų ir gatvių stovį tokie sve* 
čiai fotografavę, kaipo kur
iozą, kad turėtų savo įspū
džių patvirtinimą apie da
bartinį vaizdą kadaise didin
go ir garsaus Gedimino mies
to.

Baigdamas laikraštis pa
žymi, kad Vilnius visoj savo 
istorijoj nėra nieku užsitar
navęs tokio pasityčiojimo^ 
kurio objektu jau yra ištisi 
šešeri metai, ir reikalauja 
kuogreičiausiai paleisti mies
to tarybą ir vieton jos pa
skirti laikina vvriausvbės V V —
komisarą.

NEŽINO KAIRĖ, KĄ DARO 
DEŠINĖ

Dar praeitais metais val
džia patvirtino lietuvių šv. 
Kazimiero draugijos statutą 
ir tarp kita ko davė teisę ati
darinėti mokyklas. Tačiau, 
kaip rašo “Žycie Ludu,” pa
sirodė, kad formalus leidi
mas nevisuomet pritaikomas 
praktiniam gyvenime, Drau
gijos valdybos' pastangos mo
kyklų Vųratorijoj leisti ati
daryti bent vieną mokyklą 
buvo sutiktos griežtu atsakv- 

kati prista
tyti mokytojai turėjo valsty
bini mokslo cenzą. Draugi
jos valdyba nutarė apskųsti 
kuratorija švietimo ministe- 
riui.

IR VĖL ŠNIPŲ ORGANIZA
CIJA

Lydoj susekta nauja šnipų 
organizacija. Suimti keli as- 

;menys, jų tarpe viena Lydos 
gyventoja, kuri gaudavo į- 
vairius.karo dokumentus iš 
viętos. karininkų ir puskai^- 
ninkų.

— — — -

ATLEIDŽIA VALDININKUI
Pastaraisiais laikais Vi' 

niaus vaivadijoj paleista k< 
liasdešimt valdininkų, be to, 
apie 100 valdininkų nutarta 
paleisti iš iždo rūmų (Izba 
Skarboiva) Vilniuje ir iš ki
tų mažesniųjų įstaigų. Da
bar valsčių tarybos nutarė 
atleisti ir šaltyšius. Vilniaus 
apskrity turi būti atleista 
200 šaltyšių.

• v

Z

NELEIDO GUDAMS KALBĖ
TI APIE PILSUDSKĮ

Nesenai gudų atstovai len
kų seime buvo suruošę Vil
niuje mitingą, kuriame kri
tikavo Pilsudskio valdžią ir 
l>e kito pažymėjo, kad Pil
sudskis siekiąs karo su So
vietais. Bemitinguojant 
greit iššaukta jMilicija mitin
gą išvaikė. Taip pat neleido 
gudams sumošti demonstra
cijos gatvėse.

nusi- 
Vie- Si

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI Į 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. | 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI vaikų laikrašti

I I i

— I............. . ..... ..................
Daugybė paveikslų! Pasalos, apsakymėliai, eilėraščiai, . 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės-iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. JVairumėliai Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. LaikaršČio kaina: metams 
2 dok, pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. lai
džia ‘ ‘ PASAKOS^* B-vč. Redaktorius A. Giedraitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas: “Saulutis” Administracija Jurbarke
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įnešimai

o V. Bylinsko. Iš- 
r komisija — Juo-

$07.63
$67.47
200.00
100.00 
200.00

1.50

LDKS. Oonn. apskričio pus
metinis suvažiavimas įvyko 
VUgpiūčio 2-trą dieną, 1926 iu., 
Šv. Kazimiero parapijos svetai
nėj, New Haven, Conn.

Suvažiavimą pirmininkas ati
darė 1:15 vai. po pietų. Po 
tąnfpakvietė vietinį kleboną 
kun. V. Karkauską pradėti se
sija® su malda ir prakalbėti j 
suvažiavusius delegatus bei de
legates. Kun. V. Karkauskas

Nepabaigti reikalai iš proto
kolo. • .

I: Kaslink išgavimo $40.00 iš 
ex-pirmi£ą 
rinkta nai
zas Klimas^ r Antanas Miliū
nas.

2. Išvažiavimo komisijos ra
portas. Komisija nepribuvus, 
raportas'atidėtas ant kito suva
žiavimo. „

3. Dainų kontesto surengimo 
komisija pranešė kad niekas 
dar nenuveikta. Liepta toliaus 
dirbti.

Jei Jūsų Vaikas Neauga Taip 
Greitai Kaip Turėtų

Jei jis nediktas. jei akys įdubę, jei nesidomauja žaislais ir 
nvpiog resnu ja nrnkyktoje. greičiausia jis ken
čia nuo netinkamo maisto. Daktarai bandy
mais rado kad kondensuotas pienas turi ver
tę budavojnnt vaiko sveikata. Tokiu pienu y- 
ra Borden’s Standard ar Cliallenge Konden
suotas l’ieuas.

Jau ir po seimų. Į seimus 
važiavome pilni įvairių min
čių, pilni pasiryžimų, kad 
bendrai pasitarus ir pasida
linus tarp savęs mintimis, su
radus būdu naikinti mūsų 
.visuomeniškame gyvenime 
tą kas bloga, negera, o vy
kinti tą, kas gražu, prakilnu. 
Ir neapsirikome. Susivažia- 
vę į seimus, pasipažinome 
tarp savęs, pažinome ir su
pratome vieni kitų idealus, 
troškimus, pasidalinome 
tarp savęs mintimis ir grįžo
me iš seimo pilni entuziazmo, niškai 
pilni gerų pasiryžimų vary
ti, toliaus savo pradėtus dar
bus, siekti prie pasirinktų 
idealų. Tečiaus vienų pasi
ryžimų ir entuziazmo nepa
kanka. Mes galime kažko
kius pasiryžimus daryti ir 
tais pasiryžimais džiaugtis, 
bet tie mūsų pasiryžimai ne
atneš jokio naudos ir nepa
taisys mūsų visuomeninio 
gyvenimo padėties. Norint 
kad mūsų pasiryžimai įsikū
nytų gyvenimai!, kad atei
nančiame seime galėtume 
džiaugtis ne vien pasiryži
mais, bet ir darbo vaisiais, 

~kąčr susi važia vus nebereiktų 
aimanuoti Įvairiais nepasise
kimais, kuriems kaip orga
nizacijų susirinkimuose, taip 
ir seimuose, ar susivažiavi
muose daugiausiai laiko pra
leidžiame; reikia prie tų vi
sų gražių pasiryžimų pridė
ti darbo ir tai sunkaus darbo.

Mes L. D. K. Sąjungoj na
riai taipgi praėjusiame XI 
sąvo organizacijos seime pa
darėme gražių, prakilnių pa- 
lirvžimų. Vienas is tų. svąr- 

.šių ir gražiausių pasiry- 
>4hų, koki mes padarėme ir 
prie kurio visomis išgalėmis 
nutarėme irpasiryžome siek
ti, yra tai įgyvendinimas į 
mūsų visuomenės protus il
si rdis supratimą kooperaci
jos principų. Su tuomi tik
slu padarėme nutarimą, įre
gistruoti savo organizaciją į 
Suvienytų Valstijų rekordus 
kaipo Lietuvių Darbininkų 
Kooperatyvę Sąjungą, kaipo 
apšvietos organizaciją, ku
rios tikslas bus skleisti su
pratimą kooperatyvių prin
cipų. Taigi šis mūsų pasi
ryžimas yra gražus, prakil
nus, bet kad tą pasiryžimą 
atsiekt reikia sunkaus nenu
ilstamo darbo.

Tad nuo ko tą savo darbą 
pradėt ? Kiekvienas darbas, 
kiekvienas bandymas pradėt 
geriausiai pačiam nuo savęs. 
Sakysime šiame XI L. D. K. 
S. seime dalyvavo suvirs 40 
delegatų ir svečių L. D. K. S. 
prietelių, kurie visi vienbal- 
riai nutarė, kaipo apšvietos 
Kooperatyvę organizaciją, 
kuri per laikraštį ir knygo
mis platina mūsų visuomenė
je supratimą kooperatyvės 
idėjos. Kooperacijos idėja, 
tai grynai krikščioniška idė
ja, kuri mums katalikams 
darbininkams geriausiai tin
ka. Ji tapo užgirta krikščio-. 
nių socialogų, kaipo geriau
siai tinkanti darbininkų luo
mui, apsisaugojimui nuo 
perdidelio išnaudojimo. Ko
operacijos idėja tai geriau
sias vaistas prieš bedievišką
ją socializmo ligą, skelbian
čią kerštą ir neapykantą_luo- 
mų tarpe. Kooperacija tai 
tikras krikščioniškosios kul-

tūros žibintuvas, kuris be 
keršto, be kruvinos revoliu
cijos, ramiu kultūringu bū
du veda prie ekonominės ly
gybės. Todėl šiandien dar
bininkiškoji visuomenė dali
nasi į dvi skirtingi pasaule- 
žiūras': bedie viškai-socialis- 
tiškoji ir krikščioniškai-ko- 
operatyviškoji. Lietuviai 
darbininkai turėjo progos 
susipažinti su bedieviškai-so- 
cialistiškąja pasaulėžiūra, 
bet visai mažai progos tetu
rėjo susipažinti su krikščio- 

kooperatyviškąja.
Daugelis darbininku pama
tę, kad bedieviškai-socijalis- 
tiškoji^ pasaulėžiūra nieko 
gero darbininkams neduoda 
ten kur jinai jau tapo įvyk- 
dinta, apart skurdo, bado ir 
vergijos. Užtad daugelis net 
akliausių tos pasaulėžiūros 
pasekėju nuo jos jiusikreipč. 
Kiti,, kurie nesiskubino sek
ti paskui socijalistu pasaulė
žiūrą ieško tinkamesnės idė
jos, kuri vestų darbo žmones 
į šviesesnę ateitį. Užtad tie 
darbininkai šiandien žvalgo
si, teiraujasi kur tokią idė- 
įį_su^t^įujičįa_.xeikalavL 
mus L. D. K. S. XI seimui, 
kad “Darbininke” būtų dau- 
giaus darbininkiškų žinių, 
darbininkiškų straipsnių. 
Tad dabar ir kįla klausimas, 
kaip tuos reikalavimus pa
tenkinti?

Šiame atvejyje aš ir norė- 
čia paduoti vieną kitą mintį 
apsvarstymui gerinamiem 
buvusio L. D. K. S. XI sei
mo dalyviams.

Gerbiamieji, jeigu mes va- 

žiavome ne vien dėl to, kad 
•pamatyti vieną kitą miestą, 
kad susipažinti su vienu ki
tu. Žinoma ir tas gerai, bet 
jeigu laikėme seimą, tarėmės 
per 3 dienas, kaip padidinti 
savo organizacijos veikimą, 
tai mums ypatingai tiej^, 
kurie dalyvavome, kaipo 
kuopų siųsti atstovai privalo 
rūpėti, kad tie padaryti nu
tarimai būtu ivvkinti, o ne 
vien pasiliktų nutarimais ant 
popieros. Arba jeigu mes 
manysime, kad tuos seimo 
nutarimus privalo įvykinti 
tik keli žmonės išrinkti cen
tro valdybon, kad vienas re
daktorius pripildytų laikraš
tį darbininkiškomis žiniomis 
ir straipsniais ir padarytų 
laikrašti visiems tinkamu, 
visus patenkintų. Koliai mes 
tokiomis mintimis gyvensi
me, toliai mūsų organizacija 
neturės pasisekimo. J eigų 
kiekvienas, dalvvavusis XI 
•jeime delegatas, ar svečias 
paims arti prie širdies savo 
darbininkiškos organizacijos 
reikalus; liks koresponden
tu, ir surinkęs darbininkiškų 
žinių prisius “Darbininkui” 
iš savo kolonijos, 1ada mūsų 
organas pasidarys gana įdo
mus ir visų mylimas. Tada 
atėjus kitam seimui nereiks 
skaityti nusiskundimų, kad 
“Darbininke” stoka darbi
ninkiškų žinių. Tad stokim 
į darbą visi. Jeigu kam 
sunku rašyti' tas togu pasi
stengia pasilavinti ypatingai 
ateinančiais žiemos vakarais. 
Tad dirbkime visi. Rašyki- 
me žinias, straipsnius kas 
gali, kas negali rūpinkimės 
pramokti. Susirinkimuose 
kalbėkime diskusuokime ko-

limokCta
A. Kauniečui Ifišou j seimą........... ? 17.25
A. Mičiunui lėšos j seimą ......$1S.7O 
M. Blužauskaitei lėšos seinian ir 

alga ...................................................$1!).()3
“Durbinlukui” už :ų>audos darbą m<X25

nso išmokėta..............
(’ash pinigais lieku .. 
Bendrovės šėrais .... 
I* 1*. Paskolos Bonais 
L. D. K. S. šėra is .... 
Foutaninė plunksna

J
Viso labo ........................... $568.97 <

Kuopų raportu
5-tos kp. IVaterbury, Conn. 

. delegatai'pranešė kad kuopa 
gražiai sveikino delegetus irį kaip gyvavo taip ir gyvuoja, 
nntnro kn<l rimini o-rnvini <sv<vi-<

. v. , , - . ..I, 6-ta kp. Hartford, Conn. su-
rengė busus i išvažiavimą aps
kričio ir į Hammonassett Beacli 
parodyti kuopos gyvavimą.

28-tos kp., Neiv Haven, Conn. 
Kuopoje randasi 17 narių ir per 
ši bertainį surengė 1 prakalbas.

36-ta kp. New Britain, Coni. 
— Kuopa gyvuoja kaip gyva
vo, du nauju nariu prirašė per 
šį pusmetį.

patarė kad rimtai gražiai svei
kus įnešimus dėl organizacijos 
gerovės svarstytum. Už jo pa
tarimus ir linkėjimus ttėkojo 
jam su delnų plojimu.

Išrinkta prezidiumas sesi
joms vesti, ta pati valdyba.

Raštininkei pavesta peržiū
rėti mandatus, kurie pasirodė 
visi esą legališki.

Išrinkta delegatai nuo sekan
čių kuopų.

Iš 5-tos kp. AVaterbury, Ct.— 
Silvestras Zdanis, Jonas Ma
kauskas, Petras Jokubauskas, 
Kazimieras Katilius, < Juozas 
Klimas, Juozas Jokubauskas, 
Antanas Sambūris.

Iš 6-tos kp., Hartford, Conn. 
' *— AnfanašKaumetis.

Iš 28-tos kp., New Haven, Ct. 
— Kun. V. Karkauskas, Jonas 
Mišeikis, Juozapas Lukša, Zo
fija Džaizytė, Jonas Jonas Za- 
karoskas.

Iš 36-tos kp., New Britain, 
Conn.—Antanas Mičiūnas, Mi
chalina Blažauskaitė.

Delegatų viso pribuvo 15, iš 
4 kuopų ir 2 svečiai: Jonas Ste
ponaitis iš Brooklvn, N. Y. ir 
Ona J)ovydonienė, Sprendžia
mas balsas buvo suteiktas tiem 

svečiam, kurie yra nariai. Vi
siem suteikta gražūs žente
liai.

Sekė pereito suvažiavimo 
protokolas, kuris buvo vienbal
siai priimtas.

Valdybos raportai

Pirmininkas raportavo, kad 
kur reikėjo dirbti tenais prisi
dėjo.

Vice-pirmininkas~nepribnvo, 
tadgi raporto neišdavė.

Raštininkė raportavo, kad 
visas savo pareigas atliko. Ra
portas priimtas su delnų ploji
mu.

Iždininkas taipogi nepribuvo 
ir raporto nebuvo.

Bet sekantis yra iždininko 
raportas po suvažiavimui.
Casli balansas JuiVo....................$63.!)5
Nuo išvažiavimo liejos 4 dieni). .$71.15

Viso cash pinigais vrn ..............$135.10

Nuo G-tos kp., Hartford, Ct.
1. Kad Conn. Apskritys pa

ragintu Centro valdybą pildyti 
9-to seimo nutarimą kas-link 
skelbimo organizacijos ineigų 
ir išeigų. įnešimas priimtas.

2. Kad L. D. K. S. organiza
cija sutvarkytų šėrus ir išsiųs
tų kuopom bei nariam tam tik
rus pakvitavimus. įnešimas 
priimtas.

3. įnešta ir priimta kad orga
nas eitų tris kartus į savaitę po 
4 puslapius,,bet jeigu ne tai bė • • • išimties būt leidžiamas du kar
tu savaitėų nepaisant švenčių;

4. įnešta ir nutarta kad Dar
bininkų Seimas būt laikomas 
atskirai nuo Federacijos.

5. Skaityta laiškas kaslink 
statymo ypatos į kandidatūrą 
organizacijos sekretorium. Pa
likta atstovų nuožiūrai seime.

G. įnešta ir priimta kad cen
tras siųstų agentą po visas ko
lonijas užrašyti organą.

7. Conn. apskritys pageidau
ja kad centras statytų daugiau 
karikatūrų ir juokų su pieši
niais. įnešimas priimtas.

8. Nuo 36-tos k p.
Kad ateity Centro valdyba 

arba darbininkai prisiųstų “bi- 
lą” su kiekvienu darbu ir tam 
kuris tą darbą užsako. įneši
mas priimtas.

9. Nutarta siųsti tris atsto
vus į seimą skiriant $5.00 į die
ną ir kelionės lėšas traukiniu. 
Sekanti tapo išrinkti: Antanas 
Mičiūnas, Antanas Kaunietis ir 
Michalina Blažauskaitė.

10. Kad seimas įvyktų kas du 
metai. įnešimas atmestas.

11. Kad apskritys prisidėtų 
su auką padengimui lėšų sri-

operacijos klausimą. Jeigu 
stokuoja žinių apie koopera
cijos judėjiibą, kreipkimės į 
“Darbininko” redakciją, o 
ji nurodys knygų ir laikra
ščių kur tų žinių suteikiama. 
Kas žinome ir suprantame 
kooperacijos principus rašy
kime “D-kui” ir dalykimės 
tarp savęs žiniomis. Šitaip 
Urbdami su pasiryžimu, mes 
pasijusime esą galingesni ir 
(įlomi pat sustiprės ir mūsų 
organizacija, nes kiekvie
nam darbo žmogui bu malo
nu prisidėti prie mūsų, kuo
met mes parodysime dau
ginus darlištumo, dauginus 
gyvumo. Aš iš snvo pusės 
stengsius kiek man lnikas pa
velys rašyti darbininkiškų 
žinių ir straipsnių, tad kvie
čiu ir kitus prie to darbo pri
sidėt.

mui. įnešta ir priimta kad 
svarstymas bus ant metinio su
važiavimo.

12. Paraginti L. D. K. orga
nizaciją įsiregistruoti Į kiekvie
ną valstiją.

13. Kitą suvažiavimą palikta 
valdybos nuožiūrai. Jei nebus 
vietos kur tai New Britain, Ct. 
, 14. Nutarta užklausti Centrą 
ar yra Ansonijoj kuopa dabar 
ar ne?

15. Pirmininkas Antanas Mi- 
čiūnas suvažiavimą užbaigė su 

nialaa^aSF‘5 '•oO’vaT’ po pietų.
Pirm. Antanas Mičiūnas,
Rašt Michalina Blažauskaitė S±^mXriui“vln€Jamo8

mųose, jie privertė visus aptiekorltnr 
tefttl garantiją ir sugrąžinti pipig 
jei jus nebusite užganėdintas. Rekomen*

gerus aptiekorius.

»•
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Mrs. Virginia Peters Pante 
hurst iš Berwin, Md. Ji pa
skelbė savo kandidatūrą į Suv, 
Valstijų ^senatą ir savo kampa,* < 
niją ji žadėjo pati finansuoti.
- -I- ■ ■ — — 1-^ ji......III m

DAKTARAI SAKO, KAD NE
GERAS VIRŠKINIMAS IR 
UŽKIETĖJIMAS VIDURIŲ 
ZPAGAMINA DAUG LIGŲ

Tie visi nesmagumai dabar yra 
greitai prašalinami su naujd- 
-----mis gyduolomi»--------------
Jei just) daktaras dar nėra jums Jtj 

užsakęs, eikite pas aptfekorių ir sau
kite ituteli. Jos vadinasi Nuga-Tone. Jos 
yra malonios vartoti ir jus galite gauti 
visam mėnesiui apie už $1.00. Jei justį. 
viduriai nevirškina, yra užkietėję ir 
raugėjate jm> valgio, skauda gnivą. ke1 
l>enys neveikia gerai, apsivėlęs liežuvis, 
atsiduoda kvapas, jaučiatės labai M-, 
vargęs atsikėlęs iš ryto, bandykite Nu-. -■ 
ga-Tone. Jos atliks darbą gerai ir grei
tai. Nuga-Tone sutelkia daug ambielc 
jos ir vikrumo nuvargusiems. nusidir
busiems žmonėms. Jos pasekmingai pa
didina stiprumą ir spėką gyvenime. Jos 
suteikia ramų, atšviežinantį miegą, ge
rą apetitą, stimuliuoja kepenis, skilvį 
ir žarnas labai pasekmingai. Pabandy
kite jas tik kelias dienas, jei jus ne
pajusite geriau ir Defšrodysite geriau, 
nuneškite likusias pas aptiekorių, kur A 
jas nupirkotą/ ir gaukite atgal savo pi-Z: 
nigus. Išdirfiejai Nuga-Tone žiąo labsč

Paruoškite jiems Borden’s Standard ar Cliallenge Kon
densuotų Pienų įvairiuose valgiuose kaip: pudinguose, 
kniksuose, pajuose, užsigardžiavhnupse ar taip kur rei
kia pieno ir cukraus. .Jei mėgsta jie koko ar šokoladų, 
vartokite su Borden’s Standard ar Cliallenge Konden

suotu PioDti. Tepkite jį ant duonos ir keiksi). Duokite 
bile kaip jums ant minties užeina. Išbandykite patys 
su savo kava. Borden’s Stambini ar Cliallenge Konden
suotas Pienas suteikia kavai riebų, skimų gardumų.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Ražo TSABEI.T.B KAY

Lietuvė šeini ūrinkč Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo aUBdngjant pareigas kaipo iteimtnfo- 
ke ir marina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku- 

Indiunųs kainai Lietuvei šeimininkei.

i
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Taupydami leibelius nuo kėny gaunate brangių dovanų. Pa
vyzdžiui. galite gauti šukas ir šepetį kaip ant paveikslo už 

115 leibelių. Dovanos nekainuos jums nieko, tik taupykite 

leibelius. Atsilankykite į arčiausių dovanų krautuvę sulig 

adresų žemiau ir pasirinkite ką tik norite dėl namų.

Taupykit Leibelius
Dėl Brangių Dovan

Mūsų Boston ’o Premijų Krautuve Randasi Prie 
89 Frieud St, arti Saymazket Sq. 

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES 
FALL RIVKR, MASS.

14—Srd Street. arM Bedford St 
NKW HAVEN, CONN.

100 Temple Street. arti Crown Straat 
B»IDOaPO»t CONN.

100 Codchm Street atf! Maln Straet 
PROVIDĘNCE. R. I.

J*,Aborn Street. arti Wnsblnfton 8t

Virimo Receptas
Bėgy j kelių praeitų metų celery (sa

lierai) patap* populiariškinusios dar
žovės namuose. Moderninė šeimininkė 
patyrė kad jas galima naudot daugeliu 
būdų. Celery yra labai sveika daržovė. 
Daugybė gydytojų tikrina kad jų reik 
valgyt nors sykį j dienų. Auglufinas 
• •elerų reikalauja didelės atidos. Vie
nas iš populiariškiausių naudojimų ce- 
lerų yra zupėms. l’afirslt kad celerų 
-upė yra visai skani Ir visi namiškiai 
Jos norės dažnai.

PELEKU SMETONOS ZUPft 

puodukai celerų sukapotų ’A 
šmotukais 
puodukai evnporated pieno 
puodukus verdančio vandens 
astuntdalis šaukštuko pipirų 
riekes svogūno 
šaukštus sviesto 
šaukštu miltų.

Numazgok ir nuskusk ceierųs 
pjaustymo. Išvirk svogūnus dviejuose 
puodukuose vandens iki suminkštės. 
Pertrink per sletuką. Sutarpyk sviestų 
aukštesnėj dalyj dubeltava virdulio, da- 
dėk miltus, maišyk Iki Išsiplaka, at- 
tniešk pienų su puoduku vandens, da- 
<lėk palengva j sviestų ir miltus./mai
šant nuolat Iki sutirštės. Dadėk celerų 
buzų ir uždarų. Užvirink Ir duok j sta
lų su kepintais trupiniais ariat trapiais 
kreklais.

Virtuvės Reikaluose

colio

pirm

Kepins tomntes lengvai galima pa
rengti tokiu bu<lu. Numaagok tomai? ir 
imskui kepk karštame pečiuje, nplhara- 
tyk druska ir pipirais Ir <1n<1ėk blsk| 
sviesto prie jų.

Keptos tuną žuvies mėsa.

Dėžinė* tuną to v les mėm yra tokia 
tvirta Ir balta kad gnlima naudoti Ją 
daugeliui tikslų.

Naminiai Pasigelbejimai
Prašallniniui šviežių vaisių plėtmų, 

virink suteptų dalį verdančiam vande
nyj. Plėtnmi. kurie jau jdžiusta gali
ma išimti naudojant osalic soliucljų.

lšgelliėjimul suknių nuo snsiraukšlė-' 
jiino kuomet pakuoji, įvyniok jas j pio-' 
nytes popieras pirm dedant j skrynią.

Tyras terputinns prašalina raukti 
plėtmus nito orios.

Grožės Patarimai
Dantistų ir medikallai žurnalai ap

rašo daug atsitikimų kur rimtos ir net 
mirtinos ligos paėjo tlesfog-nno išpuvu
sių dantų ir minkštų, išpurusių smege
nų. Pasekmingi gydytoja! permato 
svarbumų burnos hygienos. ir visad eg
zaminuoja dantis savo pacientų kuomet 
apžiūrinėja nesveikatų. Rūgimai Ir te
tai burnoje sunaikina dantų palivą, pa-' 3 
didina kenksmingus perus, minkština 
smegenis, dumia susidaryt tarni. ir taip > 
prasideda pyorhea. Galit sulaikyti vi
sas šias priežastis naudojant gerai žino- 3 
mus dantų valymo vaistus kuriuos į
dirba didelės Amerikos įstaigos. Prlva- J 
lot valyt savo dantis mažiausia porų 4 
Ryklų j dienų ir apsilankyt pas den tįstą 1
dit sykiu per metus.

Yp&tiška Sveikata
Tankiai girdėt motinas sakant kad 1 

Jos vaikai yra visiškai sveiki. “Taip, /. 
Vincukas nedasveria, liet jis nnlaksto 
visų savo mėsų. Rožė neturi apetito — '
ji tik knibinėja prie valgio.” Jeigu .J 
vaikai butų pilnoj sveikatoj ar tje neda* J 
•vertų? Ar jų apetitas butų blogas? , i 
šimto nuošimčių sveikas raikąs smagint 
valgo, ir nebijo įvairių valgių, miega . 9 
ilgas valandas, ir žaidžia gerai b? nk J 
davalgyrno. Kožnn motina turi žinoti- J 
kokia yra normalė voga tąm tikto AM- ! 
tinus ir aukščio ralkn. Daktaras | 
maisto žinovai gali pasakyt jai 
galima daleisti jos ypatinguose n 
ktmooae. JI tada gali, nu maistu Ii 
sHsio pagalba, smgtls išauginti 
vaikų atsakančiai.

i——
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Maln 8traet
PROVIDĘNCE, R. I.

■ .-f . l
S.

Mes Rekomenduojame Sekantas Produktus
Jei Jum* reikalinai puodeliai Ir IMLitelča, puodai ar patrinta, pradWtila»» 

<11 on taupyti leibHIna Standard Ir Cha llenae Pieno delel N branąly ^pranalhl 
apart aarlmo aerlatudo pieno ir cukrau a. Būtinai nnelklt pa* rato traaerai*- 
k« Ir papras nt to gero ptaos. «rgM(SiBkal JL
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SUBSCRIPTION KATES:
.............................................$4.50

and subnrbs................
čpontries yearly..............$5.50

“DARBININKAS”
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Jau užstojo antras mėnuo, kai Meksikos katalikai paskel- 
į be boikotą tam, kad tikybai atgavus laisvę. Per tą laiką kele

tą sykių buvo pasirodžius viltis, jog Meksikos episkopatas ir 
valdžia susiderės ir boikotas bus atšauktas. , Buvo tarp epis
kopato ir valdžios konferencijų, iš kurių jau buvo belaukiama 
gerų vaisių. Tas lūkestis nuėjo niekais. Toliau buvo laukta 
susirinkimo Meksikos kongreso. Susirinko ir kongresas. Epi
skopatas kreipėsi į kongresą su prašymu pakeisti tikybą var- 

< Šančius įstatymus ir suteikti Bažnyčiai laisvę. Iš kongreso nie
ko gero nesulaukta. Dabar Meksikos episkopatas išleido gany
tojišką laišką, kviesdamas visus katalikus prie neapriboto lai
ko kovos. Reiškia Meksikos katalikų prieš šešias savaites pa

kibtas boikotas bus tęsiamas neapribotą, gal labai ilgą, laiką.

Kaip generalis streikas, taip generalis boikotas yra šaliai 
labai žalingas. Dabartinis Meksikos katalikų boikotas žinoma 

sveikaton: Ne tiknetna sveikaton, bet dabartis 
nė Meksikos padėtis ją stumia prapultim Reikia atsiminti, 
kad Meksika yra neapsakomų gamtos turtų šalis. Tuoę turtus 
apgrobė svetimų šalių godžiausieji kapitalistai — išnaudotojai. 
Tie kapitalistai grobia šalies turtus ir išnaudoja vietos žmones, 

svetimo kapitalo įsileidimas reiškia, mes matome iš užsie- 
ninės paskolos Kauno kanalizacijai pravesti. Matome, kaip 
^Lietuvos visuomenė susirūpinus ir teipgi matome, kad našta 

- bus sunki. 0 Meksikoj svetimas kapitalas yra įleidęs nagus į 
t šalies mėsą ir kaulus. Jei Lietuva jaučia sunkumą dėl užtrau- 

kiamos Kauno paskolos, tai ką šnekėti apie Meksiką, kur šve
itimas kapitalas pagrobęs turtingas kasyklas, milžiniškas žiba
lo versmes, didžius žemės plotus, pagrobę pramonę ir prekybą, 

ip smaugiamoj Meksikoj nėra vienybes tarp meksikie- 
pačių mekshaeriųeina aštriausiu

tik
Šitie meksikiečiu nesutikimai be galo palengvina eksploa

tacijos darbą svetimiems kapitalistams. Bekovodami tarp sa
vęs, jie negali stiprėti, kad atsiginti, sustiprėti ir nusikratyti 
svetimo kapitalo jungo.

Visokie laisvamaniai ir socijalistai tik džiaugiasi iš tos ata
kos, kurią Meksikos valdžia užvedė ant Katalikų Bažnyčios. 
Jie visai nesupranta to, kad tą visą daro kapitalistų naudai. 
Laisvamaniai ir socijalistai pateisina ir užgiria kovą prieš Baž
nyčią visokiuose atsitikimuose visokiose aplinkybėse ir viso
kius jos būdus.
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Pastaruoju laiku Europo
je pasireiškė audringa ne
apykantos agitacija prieš A- 
merikos Jungtines Valstijas. 
Laiškas ‘ ‘ seno tigro ” ( Cle- 
menceau) matomai, padrąsi
no europiečius imtis panašių 
žygių, nes jie atrodo lyg tą
sa prancūzų tautos veterano 
pakeltos akcijos. Šiuo tar
pu Europos spaudos akcijai 
atkreiptai prieš Ameriką va
dovauja Britų spauda. Di- 
deliausis ir begalo populerus 
Londono laikraštis “Daily 
Mail,” kurį redaguoja Lor
das Rothermere štai kaip pa
reiškė visoj eilėj straipsnių 
pirmame puslapyje pat ai py
tų r

“Gryni daviniai: Britani- pasekmės: štai Prancūzijoje 
ja skolinga Amerikos Jungt. 
Valstijoms 935,753,000 svarų 
sterlingų; Aliantai skolingi 
Amerikos Jungt. Valstijoms 
2,062,450,000 sv. sterlingi). ”

“Mūsų turtas virio Ame
rikos savastimi.”

“Kiekvienas centas karo 
skolų buvo pavartotas užpir
kimui Amerikos Jngt. Vals
tijose prekių.”

“Prekių kaina buvo nusta
tyta Amerikos valdžios. Pel
nas iš to gautas pasiliko A- 
merikos pirklių kišeniuje.”

“Sąlyga, kad prekes būtų 
gaunamos už prekes liko at
mesta.”

“Amerika pasaulinėje ka
rėje neturėjo didelio nuosto
lio, bet iš jos pasinaudojo. 
12 mėnesių truko, kol Ame
rika stojo frontai), gi užė
musi frontą per visą laiką 
karės neturėjo žmonėse aukų 
nei tię£, kiek krito Britų 

vienos tik Dominijos — Aus- * 
ralijos... ”
Ir galop vieną paskutinių

jų savo straipsnių tasai lai
kraštis užvardija: “Uncle 
Sam Shylock.. /”

Visus tuos priekaištus su 
išpravardžiavimais atkarto
jo Italų, Prancūzų spauda; 
— be abejo tą patį padarė ir torijos:

Vokietijos bei Rusijos laik
raščiai. Vokiečiai dar nuo 
savęs pridėjo:

“Mes (vokiečiui) sumoka
me milijardus aukso karo 
nuostolių per Aliantų rankas 
Amerikos Jungt. Valstijoms. 
Aliantai mūs seniai būtų pa
sigailėję ir karo nuostolius 
sumažinę, bet jie verčiami 
mus smaugti Amerikos val
džios išdidžiais reikalavi
mais.”

Tokia tai opinija šiandie
na išdirbama Europoje apie 
Ameriką. Nuo Londono ligi 
Bukarešto ir nuo Maskvos li
gi Romos kurstoma neapy
kantos liepsna. To kursty
mo pasireiškia gan liūdnos

Amerikos turistai liko užka- 
biuėjami ir niekinami ne 
vien žodžiu, bet ir fiziniai.

Kaip tas atsiliepia Ameri
kos Jungtinėse Valstijose?

Valdžia kol kas tyli. Spau
da gi į Clemenceau laišką ne
kreipė domės, tačiaus dabar 
jinai atsiliepė ir pradėjo 
rinitai reaguoti. Amerikos 
spauda šaltai ir pagrindiniai 
atremia pastatytus priekaiš
tus. Jos atsakymas maž
daug sekantis:

1) Karo laikų skolos, 
IVasliingtone liko likviduo
jamos labai nuolaidžiai. Nei 
.viena Europos valstybė ne
moka visos sumos, bet vi
soms liko sumažinta suma.

Estonija moka........... DOiiuoš. skolos
Britanija ...........
Lietuva...............
Latvija ...............
Suomija ............
Ix*nkija...............
Čekoslovakija .. 
Ungarija ...... 
Belgija ........ 
Prancūzija ..,.

Jugąstavija .t. . .*« 
Italija ........................ H

Ar tai (lar menka dovana 
Amerikos Jungt. Valstijų 
Europos tautoms ?

2) Laimėjimo pasidalini
me Britanija negali- jaustis 
esanti nuskriausta,, nes jinai 
apart didesnės dalies Vokie
tijos laivyno gavo daug teri-

KAI NETEKSIME ŽIBALO

Kamerūnas .. ...191480 ” *
Egiptas .................400,000 ” ”
Persija........ t....028,000 ” *
Mesopotamija .... 40,000 ” ”
Paketina ...5^.. 9,000 ” ”

Kas bendrai sudaro plotą 
žemės lygų dviem trečdaliam 
Amerikos Jungtinių Valsty
bių teritori jos. ' Kas gi dau
giau yra gavęs jeigu ne Bri
tanija?

3) Apie Amerikos aukas, 
nuostolius ir užsitarnavimą 
geriausiai liudija patys euro
piečiai ir įvykusieji faktai. 
Štai Lordas Curzonas, būda- j 
mas 
teriu, sekančiai pasakė: 
“Tik Amerikos dėka sutriuš
kinome Vokietijos laivyną ir 
išlaikėme savo apkasus.” 
Prie to gi vertėtų neužmiršti 
Contigny 28-V 1918 metais, 
Chateau Thierry 30-V 1918; 
Belleau Wood 6-VI-1918 ir 
pagaliaus kovo mėnesį 1918 
metais, kuomet, jei ne Ame
rikos kareiviai, tai vokiečiai 
būt išvaikę V armiją genero
lo Gough (Britanijos) būtų 
atsidūrę Paryžiuje.

Taip, tat, atremia Ameri
kos spauda nusiskundimus 
europiečių. O, mat, prie ko 
prieita: barnis tarp tų, kurie 
neseniai skaitėsi prieteliais 
ir broliais bendrai kovojan
čiais vienuose apkasuose 
prieš bendrą priešą.

Iš ko toji audra kilo?
Birželio mėnesio “Darbi

ninke” buvau skaitytojams 
patiekęs nuomonę Leibos 
Trockio, kuri taip skambė
jo: “Amerika lieka kontro
lierių viso pasaulio gyveni
mo. Užduotis tai plati ir pa
grįsta dideliu rizikų, Ameri
konai gali labai trumpame 
laike tatai patirti.” Bet

wealth, the’Koalth of^u 
miųes and our mills, tire 
wealth of our farms, and our 
factories, the natūrai resour- 
ces which God has given us 
for our development, besides 
many hundred millions of 
money in the formof loans. 
Wė are ręceiving in retam... 
promises to pay whičh may 
never be redeemed.” Sulig 
to matome, jog dabartinės 
neapykantos agitacijos prie- 

I žastimi yra pinigas ir

kos Jungtinių Valstijų Eu
ropos tautoms, kuomet jie 
buvo paramos reikalingi.

Paskiaus antra priežasti
mi kilstančios neapykantos 
yra Europos gyventojų da
bartinis skurdas. Alka
nos europiečių minios per jū
res mato, kai Amerikoje ne 
vien duonos, bet ir pramogų 
pilna, visiems jų pakanka. 
Tokiame atvejuje lengvai at
siranda dirva neapykantai. 
Čia turtas auga, mokesčiai 
mažinami, gi tuo tarpu Eu
ropoje mokesčių našta didė
ja, o pinigo nėra. Supran
tamas -dalykas, kad ima pa
vydas.

Tolesniai pasiturintieji 
Europoje gaivalai (kaip kad 
Vokietijos nacijonalistai) 
ieško tinkamos progos atker
šyti Amerikai už patirtus 
smūgius, — o Rusijos bolše
vikai džiaugiasi iš tos progos 
kad pasitaiko tinkamas lai
ka kiršinti vienus prieš ki
tus. Bolševikai kitų neapy
kanta juk vien ir gyvena.

Pagaliaus gudri ir klastin
ga Britanijos politika siekia 
savo laimėjimų. Šiandieną 
Britanija nustoja pirmeny- 

jos irgi jūrų bei oro laivynų 
žvaigždė, nustoja prekybos 
rinkų, — ir vis tai Amerikos 
labui. Dabar Britanija ban
do sudaryti bendrą frontą 
prieš Amerikos Jungtines 
Valstijas tikslu sulaikyti jų 
spartų vystimąsi.

pirm negu Trockis dasipro- 
tėjo 1926 metais, — rimti a- 
merikonai seniai, nes 1916 
metais, tą patį numatė. 
“New York Ąmerican” 1996 
metais taip rašė: “The 
foreign loans will not make 
friends for America. Tliey 
will probably make enemies 
of the l)orrowers... We are Štai kas per žymesnės prie-

lįfeli^&oe agitaciją , 
p tą prieš Ameriką; — 

štai, kodėl Uncle Sam pra
vardžiuojamas “Shylock.”

Kas per pasekmės galimos 
iš to visko ateityje f

Visos įsiskolinusios Ame
rikai Europos valstybės no
romis nenoromis priverstos 
bus savo skolas sutvarkyti ir 
Dėdei Šamui jas mokėti. Im
kime kaipo pavyzdį Prancū
ziją. Šiandiena' Prancūzijai 
reikalinga užsienio paskola 
ir be jos negalima sutvarkyti 
suirusių finansų. Holandi- 
joje manyta buvo tokią pa
skolą užtraukti, — paaiškėjo, 
jog tas negalima. Kas gi 
šiandiena gali suteikti Pran
cūzijai miliardinę paskolą 
išskyrus Amerikos Jungtines 
V aisti j as ? Tuo tarpu, Ame
rikoje Prancūzija neturi tie
sos nei užsiminti apie pana
šius reikalus, kol nesutvar
kys savo esamas skolas. Reiš
kia, kito kelio nėra, kaip tik 
ratifikuoti Meliono su Be- 
renger sudarytąją sutartį.

Tolesniai, — senas skolas 
Aliantai tik tuo atveju gali 
mokėti ir sudarytąsias sutar
tis pildyti, kada jie gauna iš 
Vokietijos Versalės sutarti
mi paskirtą^ntribuci ją. Ki^ . 
tų šaltinių Amerikos skoli
ninkai neturi. Paleidus gi 
tai, kad Vokietija neišsiga
lėtų Versalčs sutarties naštos 
pakelti (ar tai nebetekusi 
tūrio arba vokiečių masėms 
atsisakius tolesniai mokėti) 
tuomet Europoje kiltų nauja 
maišatienė. Gi tuo atveju, 
kas per padėjimas Ameri- 
koswJungtinių Valstijų?' Ar 
pajėgs Amerika priversti 
Europos tautas mokėti sk<> 

llas? O. iei tas būtu imantį 
•*** T . r . • t .

ma, tai ar apsimokėtų ko 
tuoti tai, kas yra nesukolcK 
tuojama? Matome, ateitis vi
sais žvilgsniais neaiški. Iš 
viso to, kas dabar dedasi ir 
per spaudą pasireiškia, gali
ma spėti, kad Amerika nuo 
savo neatsisakys, bet visgi ir 
nuolaidumą parodys.

vėj, bet ir naujesniais laikais. Pavyzdžiu Čia 
gali būti šv. Vincento Pauliečio gyvenimas, pa
rašytas kus. Abelly ir išleistas 1664 m. Kiek pa
vartę rasime ten perskyrimų, pažymėtų tokiomis 
antraštėmis kaip šv. Vincento nuolankumas, šv. 
Vincento meilingumas, šv. Vincento tylumas ir p. 
Kiekviename šių perskyrimų autorius apžvelgia 
visą šventojo gyvenimą. Vadinas, autoriaus la
biau norėta pažadinti skaitytojus pamilti švento
jo dorybes, negu supažindinti su jo gyvenimo į- 
vykiais.

Taigi istorijos prasmė buvo ir tebėra įvairi 
ir lanksti. Tuo remdamies, mes turime teisės ir 
Mozės tvėrimo pasakojimui pripažinti istorišku
mą. Tai yra pažymėjus ir Bibliškoji Komisija 
1909 metais. Bet jos atsakymui geriau suprastų 
reikia atsiminti, prieš kuriuos aiškinimus jis bu
vo nukreiptas. Faktiškai jis trr’ pasmerkęs vieš 
vadinamąją “iš rytų mitologijų skolinimo siste
mą.” Apie 1890 ir 1905 m. jos yr laikęsi Kr. 
Lenormant’as, Loisy ir k. Jų išmanymu, Mo\ 
zė rašydamas savo tvėrimo pasakojimą, yr kai ' 
ką skolinęs iš babiloniškų mitų, juos tik tikybos 
atžvilgiu tinkamai apkuopdamas. Bibliškoji Ko
misija yr pareiškus, kad Mozės pasakojime nėra 
jokią mitologiškų elementą. Mozės pasakojimas 
turi, be abejo, liaudies istorijos pobūdį, bet turi 

pamatą objektyvioj realybėj.” Nes Dievas iš 
tikrųjų yra sutvėręs visus daiktus ir patį žino- . 
gii. Tai yra du istoriškųjų faktų pavyzdžiu, ku
riuodu Bibliškoji Komisija yra pažymėjus savo 
atsakyme.

Bet kad ir istoriškas, visgi tvėrimo pasako
jimas nėra grynai ehronoligškas. Mozė visą tvė
rimo darbų yr suplėšęs šešiuose idealiuose vaiz- 
^Utitše.- A? įe vaizdai'jdtn ’pačiam buvo stebūk* - 
lingai apreikšti, ar jis yr juos ėmęs iš Adomą sie
kiančio padavimo, ar pats juos sugalvojęs, šie 
klausimai yr neišsprendžiami. Bet ar šiokia jų 
kilme, ar tokia, neabejotina tik viena, kad jie su

11. Jakštas

Pasaulio pradžia mokslo ir ap
reiškimo šviesoje

f yra Jo

apie Dievą, pasaulį ir žmogų. Iš to pas 
sužinome, kad Dievas yra vienas, visagalis; kad 

 

tarp Jo'įsakymo ir išsipildymo nėr jokiį tarpo: 
Jis tarė —

1

*

Valdžios paskirtoji komisija ištirti Suv. Valstijų žibalo 
versmes susekė, kad žibalo užteks tik šešiems metams.

Yra galimas daiktas, kad dar ne visos versmės yra susek
tos. Gal dar naujų versmių bus rasta. Bet jau galime daleis- 
ti, kad žibalas greit išseks ir po desėtko metų jo stoka bus 
aiški.
7 Žibalo eksploatacija Suv. Valstijose prasidėjo 67 metai tam 
atgal. Tąsyk Pennsylvanijos valstijoj buvo iškastas pirmas ži- 
balo šulinys. Nuo to laiko Suv. Valstijose žibalo iš žemės iš
semta 9,000,000,000 bačkų. Per pastaruosius penkis metus ži
balo išsemta 3,000,000,000 bačkų, žibalo sunaudojimas kasmet 
didėja ir dabar jo reikia metams arti 1,000,000,000 bačkų.

Iš žibalo yra produkuojamas gazolinas, kurio dabar tiek 
'daug reikia dėl daugėjimo automobilių.

? Na, tai jau netoli tas laikas, kada žibalo pritruksime. Kas
£ tada bus? Kas tada automobilius varys?

r Taip dalykams esant, žinoma, bus ieškoma būdų apseiti 
be žibalo. Lengva įsivaizduoti kokia baisi katastrofa ištiktų, 
Jei nebūtų žibalui rasta substituto ankščiau, negu jis bus iš
temtas iš žemės. Kas atsitiktų su milijonais automobilių? Kas 
atsitiktų su susisiekimu? Koks nedarbas kiltų. 1 Krizis būtų 
'milžiniškas. Ir visgi milijonai dabar gyvenančių žmonių ne
mirs iki bežibalinė gadynė ateis.
u Žibalo gadynė Amerikoj suvaidino labai žymią rolę. Kuo-

x Inet žibalas tapo užtiktas, tai dabar nusenusią John D. Rocke-, 
. feller buvo dar jaunas. Jis tai turėjo gerą uoslę ir žibalą už- 

ąod& Jis stojo į tą pramonę, ją išvystė, pats patapo savo žy
dėjimo laiko turtingiausiu ir populeriausiu kapitalistu. Jis dar 
4r dabar tebėra typiškiausiu kapitalistu. Stebėtina, kąd jo 

je užžydBjusi pramonė, jo amžiuje ji ketina ir Augti. Gal 
Žibalinis magnatas senis John D. Rockefeller dar sulauks tos 
dienos, kada Amerikos žibalo versmėse bus užčiuptas dugnas. 
Gali atsitikti taip, kad žibalo magnatas ir Žibalo pramonė kar
tu nueis graban.

(Tęsinys)

IV.
Turėdami visa tai omeny, daugelis egzegetų 

tvėrimo šeštadiesiiu išaiškinti laikosi kitos, bū
tent idealizmo hipotezės. Jos šalininkai žodžiui 
diena-jom grąžina jo paprastą prasmę ir nebe 
pamato tvirtina, kad Moze savo tvėrimo šešta
dienio pasakojime visai neturėjęs tikslo nurody
ti chronologiškąją eilę, kurioj atskiros- būtybės 
buvę sutvertos. Joši&os dienos — tai šeši tos 
pat idėjos vaizdai. Iš čia šiam aiškinimo būdui 
ir duota idealizmo hipotezės vardas.

Senovėj jai buvo palankūš kai kurie Bažny
čios Tėvai, k. š. Klemensas Aleksandrietis, šv. 
Atanazas; jos laikėsi šv. Augustinas ir Origenas. 
Šiandiena ji turi šalininkų Vokietijoj ir Angli
joj, dabar jų randas net ir Prancūzijoj.

Savo pamatas ji deda šeštadienio pasakoji
mo formą ir jo vidujinę idėją. Šitų atžvilgiu 
Mozės tvėrimo pasakojimas pripažįstama didak- 
tiško-istoriško turinio poema, bei didaktišku ir 
istorišku pasakojimu poemos pavidale, šiuo pi
giai įsitikinsime, peržiūrėję iš eilės to pasakoji
mo tris, tik ką minėtąsias savybes: didaktišku- 
mą, istoriškumą ir poetiškumą.

T. Kad Mozės tvėrimo pasakojimas yra di
daktiškas, tai aišku iš to, kad jo tikslas yra teik
ti pamokymo, tik ne moksliško, bet religinio. Ir 
ištikrujų jame rąndamė labai svarbių parnokyųių 
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rankų padaras, taigi ir vis, ks yr pasauly, pa
reina iš Dievo ir nėra nieko, kas iš Jo separei- 
tų. Toks pat Dievo padaras yrą ir žmogus: jo 
kūnas imtas iš žemės, jo dvasia paties Dievo į- 
kvėpta. Be to Dievas yra ir geras: Jis rūpinas 
žmonėmis, jų plūtimuosi ir žemės užvaldymu. 
Jis laimina ir žmonių darbą, kaipo savo dieviš
kos kūrybos atvaizdą, ir religinį poilsį kaipo sa
vo ieviško poilsio atminimą.

Mozės laikais visi šie pamokymai buvo rei
kalingi ; jie brangūs ir šiandiena.

Bet šis Mozės pasakojimas visai sepreten- 
duoja būti moksliškas. Biblija nėra mokslo va
dovėlis. Jos kalba yra liaudies kalba; liaudis 
laikos matoinybių, Biblija taipgi.

I. Tačiau iš antros šalies Mozės pasakoji
mas nėra gryna fantazija, jis turi savyje ir isto
rijos elementą. Tiesa, Biblija nemokina istori
jos, dėl jos pačios, kaipo gryno mokslo dalyko; 
ji teliečia istoriją tik tiek, kiek ši teliečia dogmą. 
Dėl buvimo yr Biblijoj ir istoriškų veikalų, k. š. 
Karalių Knygos, Evangelijos. Yra ir tokių, dėl 
kurių istoriškumo eina ginčas, k. š. Tobijo, Jo
nus ir k.

Tenka čia paaiškinti ir pats klausimas, kas 
yra istorija. Paprastai sakoma, kad tai yr’ nu
švietimas tikrai buvusią įvykių. Bet tą nušvie
timą kiekviena gadyne ir beveik kiekviena tauta 
savaip suprasdavo.

Graikų ir Romos senovėj ir net Renesanso 
laikais į istoriją žiūrėta labiau kaip j meną, ne
gu kaip į mokslą. Vėliau yra atsiradus istorija, 
remianti savo pasakojimus šaltinių dariniais. 
Kuo ji virs ateity, sunku atspėti.

Iš to, kadAkčĮs’pasakšjihias^yr’
visai da negalima spręsti, kad jis laikosi chrono
logiškos tvarkos. Yra istoriškų veikalų, kur 
chronologijos visai beveik nesilaikoma. Tas 
ęhronologįjos nesilakjrmas sutinkaBųuietik seno



L Pasaulėžiūra — didžiausias nesantaikos šaltinis. 
H. Kabeko mokyklų sistema, kaipo pavyzdis Lietuvai, 

m. Lauktinas sušvelnėjimas grupių santykiuose.

L
Rimtesnieji patriotai šian

dien, rodos, jau pradeda su
prasti, koks didelis pavojus 
gręsia mūsų tautai dėl ašrtių 
tarpusavio rietenų ir smul
kaus susiskaldymo į fanatiš
kas grupes. Aistriai kovoja
ma dėl politinių bei ekonomi
nių interesų, bet daug ais
triau grumiamasi kai susidu
ria atskirų grupių priešingos 
pasaulėžiūros. Pikčiausios 
rietenos Lietuvos Seimuose 
kildavo ne žemės reformą 
svarstant, bet mokyklų rei
kalą palietus. Bažnyčios, mo
kyklos ir kitos pasaulėžiūrai 
artimos Įstaigos labiau mus 
suskaldo nei muitų klausi
mas ar socialūs apsaugos į- 
statymai. Vaizdžiau tariant: 
Lietuvos piliečiams nelygi
namai sunkiai sunkiau susi
tarti dėl rožančiaus, kaip dėl 
bulvių ar rauginto pieno.

Jau daugelis supranta, kad 

kos šaltinis,—tai pasaulėžiū
ra. Tačiau retai kas rimtai 
pagalvojo, kaip ši reikalą su
tvarkius, išmintingais' Įstaty
mais reguliavus, kad jis ne- 
bekliudytų tautai glaudžiau 
susitarti bent pačiais bend
raisiais politiniais bei ekono
miniais klausimais. Inercija, 
stoka gerų pavyzdžių pas 
mūsų artimuosius kaimynus 
ir aklas prisirišimas prie nu- 

- sistovėjusiu tradicijų (“taip 
mūsų tėvai gyveno I”) dar il- 
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\j*iams susirasti praktišką 
išeiti iš dabartinių kivirčių 
dėl pasaulėžiūros. Katalikai 
jau vidutiniškai sugyvena su 
protestantais, stačiatikiais ir 
sentikiais. Ne visai blogi jų 
santykiai ir su Izraelio vai
kais. Pikčiausios rietenos propagandos rate ir nebando 
eina tarp dvi jų stipriausių aiškiau formuluoti savo pa-
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grupių: katalikų ir lais varna- ( 
nių. Gal jomis ir reikėtij la
biausia susirūpinti.

Visiškos taikos ir susitari
mo tarp laisvamanių ir kata
likų rodos niekados nesusi
lauksime. Tai galėtų įvykti 
nebent tik tada, kai visa mū
sų laisvamani j a panašiai sh- 
siorganizuotų kaip katalikai 
ar protestantai, prisisteigtų 
savų analogiškų įstaigų ir 
turėtų gana kultūrinio darbo 
savųjų tarpe. Tuomet Lie
tuvos laisvamanija nebeturė
tų tiek laiko ir energijos sa
vo misijoms tarp katalikų. 
Pajutę, kaip yra sunku kul
tūros darbą dirbti ir tautos 
dorovė kelti, laisvamaniai 
rodos turėtų Įgyti daugiau 
pagarbos plačiai varomam 
katalikų kultūros darbui.

Šiandieninis mūsų laisva
manis dar nesižino, kas jis 
yr, ko jis siekia visuomenės 
santvarkoje; užklaustas ko
kiai tikyhtai jis priklausą — 
dažniausi^ pasisako esąs ka
talikas, bet Bažnyčios atžvil
giu yra arba indiferentas, ar
ba jos priešas; pakliuvęs 
bažnyčion — jis nebežino ką 
daryti: ar klauptis ir žegno
tis, ar ne. Šitokie biedni ir 
protu ir valia egzemplioriai 
negali tapti teigiamuoju 
veiksniu moderniškosios kul
tūros pažangoje. Aiškiau už 
kitus tai suprato matęs pa
saulio Dr. Jonas Šliupas ir 
nusprendė išvesti Lietuvos" 1* • • . v. .• • .

. —v* /X •* . n . 4. •

įciisvuHuuują mgipio ne
laisvės, išstumti iš Rytų in- 
erei jos. Jis pirmas pradėjo 
organizuoti pakrykusią mū
sų laisvamani ją. Kol kas be
veik visi Lietuvos laisvama
ni jos šulai dar. tebesisuka 
užburtame antikatalikiškos

gamtamoksliu nei su chronologija neturi nieko 
bendra.

Dar labiau tai patvirtina trečioji Mozės pa
sakojimo savybė, jo poetiškumas.

III. Mozės tvėrimo pasakojimas yra pa
tiektas aiškiai poetiškoj formoj. Jis sudaro po
emą. Šios pamatas yra istoriškas, bet išdėstymo 
smulkmenos yra sugalvotos.

Poezija—tai idėjų didybė, tai žavinčių vaiz
dų blizgėjimas, tai užvis gilių ir galingų jausmų 
gyvumas, išreikštas karštu, harmoningu, dailiu 
stilium. Visos tautos yr jautusius reikalo pana
šias mintis, vaizdus, jausmus reikšti ypatinga 
kalba, visos savai poezijai teikdavo ypatingo pa
puošimo, kuris vadinos eiliavimu.

Pirmutinė ir giliausi eiliavimo savybė — 
yra pasikartojimai. Mat. poezija pirmiausia y- 
ra jausmo kalba. Jausmas žymiai skirias nuo pro
to. Protas nuolat domis, ieško visada ko nors 
>«aujo; jausmas — paprastai maitinasi tais pat 
mlosiais bei liūdnais atminimais.

Pas graikus ir romėnus pasikartojimus su
darydavo taisyklingai pakaitomis einančios 
trumpos ir ilgos sąjamos. Pas mus pasikartoji
mus sudaro vienoks galutinių sąjamų skambėji
mą bei rimas.

Kai jausmas būna dar stipresnis, pa v. liris- 
koje poezijoje, atsiranda savaime net ištisos pa
sikari ujamosios elė. Pas senovės žydus eiliavimą 
sudarydavo paralelizmas t. y. pakartojimas tos 
pat minties, tik kitokiais žodžiais. .J is pigiai gą- 
lima matyti psalmėse.

Tuo remiantis, nesusku įrodyti, kad ir Mo
zės tvėrimo pasakojimas yra savotiška poema. Iš 
visų senovės epiškosios poezijos liekanų ji yra vi- 
sųkilniausia. Jos pamato, kaip esam matę, glū
di didingiausia mintis. Bet pačiame pasakojime 
žymu autoriaus noras išdėti savo mintis poetišku 
būdu. t. y. pasijaunant poetiškų pakartojimų, 
paralelizmų. Tai matyt jau iš paties pasakojimo
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mą. * Bene Mdfaiahsią * šios 
rūšies apsisprendimo pavyz
dį randama Kanados provin
cijoj Kebek (Qnebec), su ku
riuo verta susipažinti ir Lie
tuvos visuomenei ir bandyti 
ateity mūsų sąlygoms jį pri
taikinti.

n.
Jau nuo žilos senoy.ės garsi 

yra britų politinė išmintis ir 
parlamentarizmas. Bet ypa
tingos išminties, takto ir at
sargumo britų’politika įgavo 
po skaudžios pamokos Šiau
rės Amerikoj 18-to šimtme
čio gale. Šiandien galinga 
Britų Imperija su savo 470,- 
000,000 gyv. yra tarsi kokia 
tautų sąjunga, susidedanti iš 
beveik nepriklausomų kara
lijoj, valstybių, dominijų ir 
unijų. Net ir paprastos ko
lonijos, puslaukinių žmonių 
gyvenamos, valdomos griež
to teisėtumo principu.

Kanados dominija, kaip ir 
kitos britų sąjungos valsty
bės, yra suskirstyta į pusiau 
nepriklausomas provincijas 
su savais parlamentais, mi- 
nitėrių kabinetais ir sava y- 
patinga tvarka. Mūsų reika
lui čia labiausia atatiks Ke-

r, PW
saulėžiūros, tiksliau organi
zuoti savo adeptų ir pradėti 
kokią planingą kultūrinę bei 
moralinę akeiją. Kai visa jų 
energija yra nukreipta ne į 
savąją statybą, bet į trukdy
mą svetimo (katalikų) dar
bo, tai iš to negalima laukti 
naudos tautos kultūrinei pa
žangai; labai abejotina nau
da net pačiai laisvamani j ai, 
jei šią suprasime kaipo tam 
tikrą kultūrinės pakraipos 

’griip^. Tąuta daugiausia iš
loštų, jei kiekviena pasaulė
žiūros grupė autonomingai 
dirbtų kultūros darbą, viena 
kitai nepavydėdama ir' ne
kenkdama. Tuomet visos 
tautos dalys turėtų lygių 
progų augti, kelti tautos kul
tūrą ir jos didybę. Plati vi
sų grupių kultūrinė autono
mija duotų galimybės įrody
ti kiekvienos pasaulėžiūros 
auklėjamąją ir dorovinę veis 
tę, ir sykiu iš politinio gy
venimo išimtų begalinių ne
susipratimų objektą. Neblo
gą kultūrinės autonomijos 
pavyzdi buvo pagaminę Lie
tuvos žydai, bet jų pastan- 
del nesusipratimo buvo truk
domos iš pusės tų grupių, ku
rios nieko panašaus nenorė
jo sau taikinti.

Kultūrinės autonomijos 
kertinis akmuo ir pats svar
biausias objektas yra mo
kykla ir joj dėstomoji gim
toji kalba, pasaulėžiūra bei 
dorovės mokslas. Ji mažiau 
teliečia grynojo kulto arba 
meno reikalus. Tad kultūri
nės autonomijos centru ir 
skaitysime mokyklų sistemą.

Mokykla turi ir gali būti 
visiškai laisva nuo politinio 
valstybės spaudimo ir parti
jų propagandos. '* nė-

.imą . 7.... " Jyo"
Anglų protestantų... 7% 
Škotų protestantų ... 4% 
Įvairių ateivių...........3%'
Indėnų katalikų.........%%
Tautybių ir tikybų atžvil- 

giu Kebeko provincija yra 
aiškioje analogijoj su Lietu
va. Didžiausias tarp jų ir

ra jokios f aklinos galimybes 
sukurti mokyklą be pasaulė
žiūros, nes nėra ir negali bū
ti jokio stipriau protaujan
čio inteligento, kuris būtų be 
pasaulėžiūros ar pasaulėžiū
rų mišinio. J ei valstybė ne
gali sukurti, pasaulėžiūros 
atžvilgiu, neitralės mokyk
los, tai ji turi garantuoti mūsų skirtumas yra tas, kad
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Das mu& i 
rietenų,o Kį 
ja teisingumas, teisėtumas ir 
kultūringi santykiai tarpzvi- 
sų grujkų. Dalykų žinovai 
tyrtina, kad Kebeko gyven
tojas yra laimingiausis ir la
biau patenkintas nei kurioj 
kitoj pasaulio šaly. Šio kraš
to žemė prastesnė, klimatas 
žiauresnis ir gyventojai biej- 
nesni neį kitose ĮCanados 
provincijose. Bet laimė juk 
ne tiek nuo turto, kiek nuo 
vidujinio dvasios gyvenimo 
priklauso. O šito krašto žmo
nių sielos gyvena harmonin
gesnių ir kultūringesnių gy
venimu. Tai atsiliepia ir vi
soje šalies tvarkoje, įstaty
muose ir visame gyvenime. 
Tuo tarpu mums čia rūpės 
tik mokyklų reikalas, kiek 
jis patenkina įvairių grupių 
pageidavimus.

1918 m. Kebeko provincija 
turėjo 6,Į03 pradžios mokyk
las su 8,189 mokytojais ir 
247,531 mokinių; šitų mo
kyklų išlaikymas valdžia, 
mūsiškai, kainavo 145 mili
jonus litų. Be to’čia yra a- 
pie 100 įvairių gimnazijų, 3 
universitetai, politeknika, že
mės ūkio akademija, preky-

beko (Quebcc) provincija, bos institutas,
turinti daug panašumų į Lie
tuvą. 1918 m. daviniais Ke
beko gyventojų skaičius sie
kė arti 2,300,000, kurių viena 
pusė gyvena miestuose,' kita- 
gi pusė—laukuose. Didžiau
sias
miestas Montrekl’is su apy
linkėmis turi 11)00,000 gyv. 
Tautybės ir tikybos atžvilgiu 
provincijos gyventojai šitaip 
pasiskirstę?
Prancūzų katalikų.. .80%'
A :, i: i A * r, ''

įse—taukuosi
Kebeko (ir Kanados)

ja ir daug amatų mokyklų. 
Iš šitų tik skaitlinių jau ga
lima spręsti, kad šio krašto 
mokslingumas yra tikrai 
aukšto laipsnio pasiekęs. Ta
čiau Įdomiausia, kad čia nei 
viena mokykla valdžiai ne
priklauso. Svarbiausioji Ke- 
beko mokyklų sistemos ypa
tybe yra ta, kad visos mo
kyklos suskirstytos pasaulė- 
žiūromis. Kiekvienos pasau
lėžiūros mokyklas tvarko at
skira daryba arba_komitetas.
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Šitie komitetai posėdžiauja 
atskirai, bet atsiradus bend
rų reikalų visi komitetai su
sirenka į vieną bendrą posė
di. Pavyzdžiui, katalikų ar 
protestantų komitetas beveik 
visą darbą atlieka nepriklau
somai nuo valdžios ar nuo 
kurios kitos pasaulėžiūros. 
Komitetas stato mokyklas,

skiriav<nE>okytnjus, v &tmtro? 
liųoja iSaidas irpriiiūrl val
džios nustatytos programos 
išpildymą.

Iš kur-gi tie komitetai ima 
pinigų! Išlaidų ir pajamų 
klausimas sutvarkytas pačiu 
teisingiausiu būdu, kad nei 
viena<gyventojų grupė nega
li jaustis nei truputį nu
skriausta. Mokyklų ir joms 
artimų kultūros įstaigų lai
kymui mokesčiai renkami 
(% nuo turto) atskirai, ir 
kiekvienas gyventojas yra 
laisvas tą mokestį skirti to
kiam komitetui, kurs jam la
biau patinka arba kuris, ar
timiausias jo pasaulėžiūrai. 
Valdžia čia laikosi pačio de- 
mokratiškiausio principo: 
surinktus mokesčius išskus
to sulig jlačių mokėtojų va
lia ir tuo būdu patenkina vi
sų piliečių norus, išvengda
ma daugelio negražių riete
nų, pasitaikančių kitose val
stybėse, kur dauguma mėgs
ta prislėgti mažumas.

Ir šitas mokyklų aprūpini
mas valdžiai pigiau atseina 
Kebeke, kaip kitose kultū
ringose šalyse. Švietimo mi
nisterijos, čia nėra ir ji nerei
kalinga. Yra tik mokyklų 
superintendentas, mūsiškai 
inspektorius. Jis derina at
skirų komitetui veikimą ir 
paskirsto kiekvienam komi
tetui žmonių sumokėtus pini
gus . Prie laisvo mokyklų 
sutvarkymo piliečių iniciaty
va čia pasiekė labai aukšto 
laipsnio. Komitetai ir švie
timo draugijos išjudina pla
čiausias minias, įpratina jas 
rimtai domėtis mokyklų rei
kalais ir gausiai jas remti sa
vo privatėmis lėšomis. Iš to

mažai arYlidelei/Jef * 
būtų nors ir keliolika savys-"| 
tovių komitetų, tai vis tiekg| 
kultūrinės autonomijos klaa-»į-1 
simas galimas taip sutvarky* 
ti, kad tai nekenktų nei vie* .:į 
nai piliečių grupei laisvai ifr s 
galingai vystyti savąją 
turą. -

(Bus daugiau) - 7 '

PMterųoBjOtik Bviet 
partamentą.

3) Atskirai surin 
bendrame biudžete p 
sumas valdžia dalina 
ciopfdiai atskiroms. ] 
žvalgoms, komitetų ; 
bų atstovaujamoms.

4) Kiekviena pasaųlfi&i
ra, pasiekusi 10,000 pįiS 

turi teisę sudalyti ^von&n 
rą komitetą ii* gauti ataŽOT 
karną pinigų sumą sayo^d? 
kyklonis išlaikyti. Kas lį 
metų sur ašinėj ant gyvent# 
jus, kartu atsiklausiama*]^ 
rios pasaulėžiūros mokyk
loms dįp norėtų f skirtu- sav<į 
mokesčių dalį. • ** * -3

5) Švietimo Departamestf 
tas prižiūri tik bendrąją 
programą bei jos vykinįm^ 
ir išdalina komitetams įs jpL 
liečiu surinktus mokesčius 
Bet jis neskiria nei tvi 
jau paskirtų'mokytojų.

Kiek yra ryškiau pasireis*^ 
kusių pasaulėžiūrų, tiek rei-<| 
ketų ir nepriklausomų komiai 
tetų jų mokykloms tvarkyti* 
Šiuo momentu Lietuvoj tek-*į| 
tų pripažinti mokyklas benO 
šioms pasaulėžiūroms: ' t . "įa

1) katalikų, 2) laisvama-»J 
nių, 3) žydų, 4) protestam?J 
tų ir J) 
arba Rytų krikščionių, speci-»| 
fikuojant dar jas pagal tau-»^ 
tybes. i

Žinoma, galimas dalykas*į 
kad atsirastų ir daugiau pa-įč 
saulėžifirų, norinčių turėti ^ 
savistovias mokyklas, ir J 
joms nereikėtų trukdyti atsL | 
stoti lygiomis šalia jau esą* 3 
mųjų grupių. Juk laisvė yrat.| 
puikiausia patriotizmo mo» 3 
kytoja. Tad šitos sveikaisuv3 
prastos laisvės turėtume ne
sigailėti nei vienai zpiliev

•4^
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sustatymo. Jis prasideda tam tikru prologu bei 
įžanga.

“Pradžioje Dievas sutvėrė Dangų ir žemę. 
Ir žemė buvo tyra ir tuščia.
Ir tamsybės buvo ant gelmių.”
Toliau eina pats pasakoj ii naš> Jis susideda’ 

iš šešių strofų. Jų kiekvienoj aprašoma atskiras 
Dievo darbas. Kiekviena strofą baigias pasikar
tojančia rilute: “Ir buvo vakaras ir rytas,” o 
taip-gi ir kita: “Ir matė Dievas^ kad tai buvo 
gera.”

Be to kiekvienoj strofoj yra ir kitu pasikar
tojančiu posakiui k. š. '“Ir Dievas tarė,” “ir taip 
Įvyko.”

Galop prologui (I, 1) atitinka pasakojimo 
epilogas bei užbaiga (II, l—4).

Tuo būdu Mozės tvėrimo pasakojimas tenka 
pripažinti neabejotina poema. O jei taip, tai, 
remiantis visų pripažinta tiesa, kad Biblijos 
tikslas yra mokyti tikybos tiesų, o ne gamta
mokslio žinių. teška priimti išvadą, kad Biblija 
ir gamtamokslis jokio taikinimo nereikalingi. 
Nes Biblija ir mokslas kalba ne apie tuos pat, 
bet apie visai skirtingus dalykus. Mokslui rūpi 
žinoti, kaip pasaulis rutulojosi, kaip ėjo pir
mykščius floros ir faunos evoliucija. Biblija, 
palikdama visa tai nuošaliai, stengias vien pa
mokyti žmogų, kad visa, kas yr pasauly, parei
na iš Dievo, kad Jis yr viso ko pradžia, kūrė
jas ir valdovas. — Biblijos kalba yra liaudies 
kalba, ir tai dar liaudies, gyvenusioA pricš kokį 
pusketvirtų tūkstantį metų. Jei ir šiandien liau
dis įvairiuose kraštuose ne kiek mokslo dalykuo
se apsišvietus, tai ką ir įsakyti apie aną seno
vės liaudį. Ji vadovavus vien jausmais ir spren
dė pairai matomvbę. Ji matė pav., kad auks
ini laikos delicsys ir nekrinta, ji tą nekitimo prie
žastį ir pavadpwr'“tviTtunia.,> padarydama ją a^ 
skira būtybė. TJme ji apsiriko; bet. ji nei kiek 
nesuklydo priskaitydama tą nekritimo priežastį

«

Dievui. Vadinas, čia se mokslo klaida, tik ter
minologijos skirtumas.

Tas pat pasakytina ir apie šešias tvėrimo 
dienas. .Tos buvo reikalingos Mozei religinei tie
sai išreikšti, ir jis jomis, kaipo tam tikrą sche
ma. pasinaudojo. Bet jos yra vien religinės sa
vaitės simbolis ir todėl neturi nieko bendra su 
geogoniškomis gadynėmis, lygiai, kaip ir šešių 
dienu tvėrimo laikas — su geogoniškų laikotar
pių metų mi bardais.

Tas pat pasakytina ir apie augalų ir gyvu
lių atsiradimą žemėje. Ar jie yr pasirodę vien
kart. kaip sako geologija, ar augalai jau yr au
gę prieš gyvulius kaip pasakoja Moze, tai mums 
neturi jokios svarbos, nes Biblijai visai nerūpė
jo čia chronologiškoji tvėrimo tvarka nustatyti, 
bet tik pažymėti, kad ir augalai ir gyvuliai yra 
Dievo padarai, o ne kokie dievaičiai.

Taip pat yra ir su kitais tariamais Biblijos 
nesutikimais su mokslu. Griežtai imant jų nė
ra ir negali būti, nes Biblija kalba apie vienus, o 
mokslas apie kilus dalykus, arba jei ię apie tuos 
pat dalykus, ką ir mokslas, bet ne tuo pačiu at
žvilgiu. Pa v. tas pat "Mozės tvėrimo pasakoj i-, 
mas kalba-^fiĮe rMą daiktų santykį su Dievu, o 
mokslas — apie jų savitarpius santykius, apie jų 
priežastingą sąryšį vienų su kitais.

Tuo būdu idealizmo hipotezė, skirdama 
griežtai >eligijos\ritį nuo mokslo, padaro galą 
visiems Biblijos ir mokslo nesutikimų ginčams, 
netik dabarfiniems, liet ir būsimiems. Todėl mok
slininkai teplėtoja laisvai saVo mokslą, o egzege
tai tetyrinėja savo Biblija, Tikri vienų ir antrų 
tyrimorezultatai, nekubmet no duos progos Bib
lijos ir inokslo konfliktams. Konfliktų tegali at
sirasti vien tuomet, kai mokslininkų ar egzege
tų bus sukirstai ar nukrypta i šalį nuo gficŽtų 
mokslo metodų.

l (Bus-daugiau)
’ *

nis laimėjimas, o valdžiai — 
nemažas sutaupymas biudže
te.

Šitos sistemos dėka, Mont- 
realy veikia vienintelė visoj 
Šiaurės Amerikoj lietuvių 
mokykla su lietuvių, dėsto
mąja kalba. Kebeko provin
cijoj, Montrealy, yra apie 
2000 lietuvių darbininkų, 
šiek tiek mažiau turtingų, nei 
mūsų kolonistai Jungtinėse 
Valstybėse. Montrealio lie
tuviai savo privatėmis auko
mis negalėtų mokyklos išlai
kyti, bet viešpataujant to
kiai lygybei ir laisvei, čia net 
mažutė lietuvių kuopelė turi 
progos turėti visais atžvil
giais patogią tautinę mokyk
lą su 4 lietuviais mokytojais.

Jei kada įsigyvens pas mus 
tikrai sveikas demokratybės 
ir lygybės supratimas ir dau
guma piliečių panorės kultū
ringesnių, švelnesnių santy
kių, tai ir Lietuvoj susilauk
sime mokyklų sistemoj ko 
nors panašaus į Kebeko tvar
ką. Juk ir pas mus plates
nio akiračio (profesoriai Bu- 
čys ir Maliauskis) žmonės 
savo laiku jau rašė apie pa
našią mokyklų tvarką, bet 
jiems neišvyko pramušti 
tradicijų lukštą, kuris spau
džia mūsų politikų netoli sie
kiančius protus, vis tiek ku
riai partijai jie priklausytų.

Nėra reikalo piršti Kebeko 
sistemą, nei kiek netaisytą.
Pasisavinus bendrąjį lygy
bes ir demokratybės pradą, 
galima juk savaip pritaikin
ti jį Lietuvos sąlygoms. La
bai mums tiktų, pavyzdžiui, 
kad ir šie sveiki pradai:

1) Valdžia neturi jai pri
klausančių mokyklų.

'• t

Nėra kilnesnės misijos už J 
laikraštininko misiją. Laimi-* s 
nu šį tavojo pašaukimo ženklą* 1 
Mano pirmtakūnai laimindavo J 
krikščionių karžygių kardos ir j 
ginklus, aš beveliju melsti Die- 1 
vą palaimos katalikiškojo rašy- | 
tojo plunksnai. — Pijus X J

t r.Rl
. t* -1

2) Ji neturi Švietimo Mi- Wn«UtL • r.S
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Pilnasai Blaivininkas

Kristaus kančia vaidinama Los Angeles’e, Cal. čia pa rodoma paskutinė vakarienė.

šmeižti katalikus?
.Westvillės nezaliežninkų lai- 

s taip daro. Prikai- 
ęja katalikų kunigams: x‘Jei 

pjią yisi, tai bent daugelis jų. 
as ‘stonas’ jiems daž- 

irūpi tik kiek jie gali daryti 
į iš tikinčiųjų žmonių.” O 

patsąį autorius tų šmeižtų tai 
ori daryti biznio, tik 
'įdėjęs $2.00 pastos 

iey,prder’ siųsk’1 už tuos 
Šlykščiausius blevyzgus,.kurie 
ifeverti purvo! Neverti bran- 

laiko juos skaitant aikvo- 
:ti! Ugi ir tikisi padaryti biz- 
.•nį su tokiu savo pragaro dva
sios įkvėpimir Tikisi daug ne
kaltų žmonių įpainioti į savo 
žabangus. Užpuola Tėvus Ma
rijonus ir jų leidžiamąjį ‘Drau
gą” būk tik “katalikybės 
skraistę nešioja,” vien tiktai 
.dėlto, kad ir katalikų tarpe 
kartais pasirodo nesusipratimų 
viens kito nuomonių išsireiški- 

tmuose apie dalykus, kurie ne- 
l^yta tikėjimo dogma. Pačius 
"Apaštalus Kristus dar su jais 
vaikščiodamas turėjo kartais 
prasergėti ir pamokyti, o da
bar žinant žmogaus silpnumą 

“negalima iš to labai ste
bėtis! Bet Romos katalikai tu
rėdami sakramentus nors ir 

; viens kitą užgauna žodžiu, ū- 
£r'mai • susipranta ir pasitaiso, 

aip pasitaisys tie kuriems 
eižtų laikraščiai rūpinasi vi- 
tikėjimą išplėšti apsimetę 

? neva kataliko skraiste, anot jų 
pačių išsireiškimo, galas žino 
kokio tikėjimo, kurio patys ne
moka išaiškinti.

“.Veidmainy, pirma išmesk 
astą iš savo akies, o paskui tu

s mi y si, zaip įsmesu Krislą iš 
r tavo brolio akies.” Mat. 7. 5.

Kip visi, taip ir ištie Kristaus 
t žodžiai yra ir turi būti kiekvie- 
p nam tikram*katalikui neklaidi 
| tiesa, o šmeižtų autorius drįs- 
L ta save vadinti dar net tikru 
t. kataliku ir kartu iškalno šmeiž- 
| damas katalikus prašo nuo 

žmonių pinigų, kad jam siųstų 
už priešingiausią katalikams 
laikraštį, kuriuomi nori išvesti 
iš kelio tiėsos visus katalikus, 
o Romos katalikus, ir visą jų 
dvasiškiją taip šmeižia kad net 
drįsta vadinti “piktažodžiavi- 
mu,” kad jie tiki į Kristaus vi
karą-ant žeihės! O pats ar ne
mato ar matyti nenori kad taip 
elgdamasis jis pats sau priešta- 

> rauja, ir aršiausia piktažo- 
džiaųja! Nes kad Kristus ne- 
gtų palikęs ant žemės savo vi

ro, tai ir R. Katalikų šmeižė- 
nebūtų galėjęs savintis ka- 

\ teliko vardo prie galo antrojo 
' lakstančio metų! Štai kokiais 
žodžiais Kristus paliko savo vi- 

arą ant žemės: “Tu Petras ir

F.

’■

t.

Yra gerki visiems žinoma Baž- 
'nvčios istorija, kad per tuos 
veik du tūkstančiu metų pra
garas nesnaudė nei valandėlės, 
be paliovos stengėsi kokiu nors 
būdu išnaikinti tuosius Kris
taus žodžius ir jų reikšmę iš- 
klaipinti ir sugadinti, bet nepa
vyko ir nepavyks. Akmens ku
riuos (Dievas pašaukia nei vie
nas neieškojo nei dabar neieško 
jokių išaukštinimo vardų, kaip 
šmeižtų autoriai jiems bando 
prikaišioti, bet kad pats Die
vas arba Šventoji Dvasia įkve
pia tikinčiuosius žmones juos 
pagerbti, kaipo pridera uži- 
mantiems Kristaus Dievo vie
tą ant žemės, tai netikėliai savo 
užvydu nieko negelbės! K&s sa
kytų tikįs į viskąlšą tik Dievas 
yra apreiškęs žmonėms, o tik
tai viena Jo žodį arba vienų sa
kinį atmestų paniekintų, tai 
vis tiek kaipo viską niekintų. 
Nes Dievas negali suklysti, nei 
meluoti, nei apgaudinėti žmo
nių. Taigi kas netiki Į vienų 
Dievo žodį, į niekų netik. “Mo
kydami anuos užlaikyti viską į- 
sakiau jums. O štai aš su ju-

tikrinti; jie šmeižia R. Katali
kių dtvasiškiją, būk ši rūpinan- 
tisi tik žmones apiplėšti, o jie 
neva žada kvapu gyventi; jie į- 
kalbinėja žmonėms, būk R. Ka
talikų kunigai vieni be parapi
jom! valdų parapijų turtus, o 
jie neva žada leisti žmonėms vi
sų parapijos valdžių — tai daro 
tik iki prisivilioja kiek tiek 
žmonių, o paskiaus ar išdumia 
kur kitur vėl apgaudinėti žmo
nių, arba pradeda girtuokliau
ti su tais pačiais žmonėmis ir 
visokiomis suktybėmis vilioti 
daugiau aukų kad turėtų už kų 
girtauti. Tokiu būdu jų suer- 
zytos kaikurios parapijos suky
la prieš savo klebonus, ir juos 
skundžia Vyskupui, kartais

pasaulių pabaigos.” Mat. 28. 
20. Tik tuomet Apaštalai gir
dėdami Kristaus žodžius gerai 
suprato ir negalėjo nežinoti 
kad jie nebus gyvi iki pasaulio 
pabaigos, tai turės būti jų įpė
diniai taip kaip Petro, kuriam 
Kristus įsakė: “Tu savo laike 
atsivertęs patvirtink savo bro
lius, t. y. kitus vyskupus ir ku
nigus, taip ir kitiems Apašta
lams, kuriems įsakė jo klausy
ti, kaipo savo pirmojo įpėdinio. 
KftS ‘f’1’’ ?

Kristus davė Petrui drįsta pats 
apsimesti katalikų kunigu, ir 
bando mėkčioti tikrus Romos 
Katalikų kunigus neva laikyti 
žmonėms mišias, ar teikti kitus 
sakramentus, ir tokie žmonės 
kurie neva eina Į tokias apgavi
kų bažnyčias ir ten bando ro
dyti paviršinius maldumo ir pa
garbos ženklus, kaipo tai pri
klaupia laike pakylėjimo, tokie 
kaipo tikri stabiūeldžiai garbi
na stabus! Nes
— tiktai gryn/s'paš 
iš Kristaus š
ir ignorantjį žmonių suvedžio
jimas! Jefgu Roiuos Katali 
Vyskup^jšventytas kunigas

gyvendami pradžioje dvidešim
to šimtmečio, kiek ji yra išturė
jusi biaurių persekiojimų nuo 
ketvirto šimtnuSBb iki mūsų 
dienų, ir dabar Wip jį yra per
sekiojama? Ir štai atsiranda 
šmeižtų, kurie drįsta blevyz
goti, būk Kristus nepalikęs jo
kio vikaro ant žemės, būk jie 
turi teise įsteigti tikra'kataliku 
bažnyčią, ir vadina save tikrais 
katalikais! Bet nereikia mums 
R. Katalikams nusiminti ir į- 
pulti į abejojimų tikėjime, nes 
tie dalykai visi privalo dar dau
giau sustiprinti mūsų tikėjimą. 
Argi Kristus nepranašavo atei
ties: “Saugokitės netikrų pra
našų, kurie ateina pas jus avių 
rūbųo.sę} viduje, gi yra plėšrieji!?.™

nieko nėra 
čiojimas

enčiausioK aukos

protestantų ininisteriu nebuvo 
dideliu užsikirtėliu, kad leido 
savo sūnų į katalikų parapijos 
mokyklų. Rodos šito pavyz
džio turėtų užtekti visiems 
mesti visus svaigalus šalin, ir 
pamylėti pilnųjų abstinencijų, 
kurių taip užgiria visi Ameri
kos Vyskupai viršiuinėtame su
važiavime, ir popiežiai apdova
nojo gausiais atlaidais, ypač 
Pijus X net pats sudėjo kasdie
nio įžadų atnaujinimo maldelę 
ir jų apdovanojo 100 dienų at- 
ladų ir kasdien atnaujinan
tiems sykį į mėnesį pilnais at
laidais. Užbaigiu straipsnį ci
tuodamas ištarmės dalį viršmi- 
nėtojo visų Am. Vyskupų Suv.: 
“Negana to, reikia žinoti, kad 
Bažnyčios Galva ir Kristaus 
ant žemės Vikaras ne sykį ją
sias (tai yra, pilnosios absti
nencijos organizacijas) apdo
vanojo apaštališka palaima ir 
Bažnyčios atlaidais. Užtaigi ir 
mes joms reiškiame ženklus 
savo geros valios, ir, kad jos 
(tos draugijos) geriaus bujotų 
arba plėtotūsi, jas pavedame 
visų mūsų kunigų tėviškai glo
bai, kad joms nevien priteiktų 
drąsos, bet ir patys kad paro- 

lrtytų kelių katalikų dvasi o 
' Nesakyk būk šitie argumen
tai bus sunaudojami tikėjimo 
priešų įžeidimui dvasiškijos, ar 
nedidesnis yra įžeidimas visų 
dvasiškių tik dėl vieno katro o 
kitų visai nekaltų negu parody
ti aiškiai viešai tikrų tiesų? Nes 
ir tai yra visiems žinoma kad' 
buvo Judas tarp 12-kos apašta
lų-

Raginimo ir vertimo prie svai
galų įprotis daro skandalus 

net dvasiškių tarpe.

Svaigalų mylėtojai dažnai, 
kaip žydas pats muša kitų ir rė
kia : ‘ ‘ Nemušk. ’ ’ Nekartų teko 
man būti liūdininku, kaip mū
sų broliai lietuviai elgiasi-pasi- 
kvietę kunigų į savo namus į 
vestuves ar kitus pokylius. Y- 
pač moterys apstoja kunigų iš 
visų pusiu su bonkomis ir stik
leliais, bučiuoja rankas ir prašo 
be paliovos: “Tėveli, kunigėli, 
nors paragauk iš mano rankų, 
kita vėl iš mano rankų šita gar
desnė, Šita su liekarstom.” Pa
ragavus kiek, tuojaus kartoja: 
“dar vienų, dar vienų” ir nėra 
galo tų dar vienų. Kuomet to
kiu būdu nugirdo kunigų, ir 
tuomi negalima per daug stebė
tis, nes kunigas iš tų pačių 
žmonių, su tomis pačiomis silp
nybėmis, paskui tos pačios mo
terys pradeda kunigus šmeižti, 
ir dar kaip, o'reiltia nuo tokių 
ausis užsikimšus šalintis! Kad 
kaip nors būtų galima praša
linti iš žmonių tarpo šitų papro
tį raginti ir versti vienas kitų 

svaigalų, tai ir 
pats jųjų gėrimo įprotys su lai
ku visai išnyktų, o jo vietoje 
pilnosios abstinencijos sėkla 
pradėtų leisti savo šaknis kas
kart vis gilyn ir gilyn. O kaip 
tinkamai ir įtikinamai ragina 
visą dvasiškijų Baltimorės Tre
čioji Pilnoji Sątaryba.” To 
niekuomet dvasiškija neliauja 
šaukusi prieš girtybę ir prieš 
visas girtybės progas,” nėra 
.nei būti negali didesnės progos 
vedančios visus prie girtuokly- 
bės, negu raginimas ir vertimas 
vienas kito, kas yra daroma

10. 9-15. Kristus gana aiškiai 
nupiešė kas laukia tų žmonių, 
kurie nepriims Jo siųstuosius 
Apaštalus ir jų įpėdinius, nes 
ta pati atsakomybė tam kas Jo 
pasiuntinius paniekina. Jį Pa
tį niekina, ir niekina Jo Tėvą, 
kurs Jį siuntė! Šmeižtai nieki
na vįją Kristaus Bažnyčią, ir 
kartu nori pasigirti būk jie be
turį tikrą tikėjimą, ir esą tik
rais katalikais! Nieks negal 
sykiu tikėti ir netikėti! Nega
lima Įsivaizduoti daugiau tik
rų tikėjimų tiktai vienas, nega
lima pripažinti daugiau Kris
taus įsteigtų Bažnyčių tiktai 
viena, negali būti daugiau die
vų tiktai Vienas. Nei jokie'‘prie gėrimo 
žmonės niekuomet neturėjo tei
sės įsteigti bažnyčių, nei Liute
ris, nei Kalvynas, nei Enrikas 
VIII Anglijos karalius, ir mū
sų laikuose nei Dilioniai, nei 
Krikščiūnai, nei Jankauskai. 
Visi katrie seka juos ir jų ble
vyzgų klauso toli nusvajoja 
nuo tiesos kelio.

Kaslink Kristaus palikimo 
savo vietoje ant žemės vikaro 
Petro ir kitų visų jo įpėdinių, 
tai aiškiausia nurodo Šv. Pau
lius savo laiške pirmame į Ko- 
rint^iiis: “Bet Dievas įtrin
ko, kas pasauliui paika, kad 
sugėdintų išmintinguosius; kas 
pasauliui silpna išrinko Dievas, 
kad sugėdintų kas stipra. Die
vas išrinko, kas pasauliui ne
garbinga, niekintina ir tai, kas 
yra niekai, kad nieku pavers
iu tai, kas yra šis tas; kad nė 
vienas kūnas nesigirtų jo aky- 
vaizdoje.” 1 Kor. 27-29. Paly
ginant šiuos Šv. Pauliaus žo
džius su anais Kristaus žo
džiais, kuriais nuskyrė Petrą ir 
jo Įpėdinius savo vikaru: “To
dėl tu kada nors grįžęs stiprink 
savo brolius,” aiškiai matome 
kaip po saulutės šviesa, kad 
Pats Kristus per Šv. Dvasią, 
kurią. kai^Tprižadėjo ir atsiun
tė lig šiam laikui valdo R. Ka
talikų aBžnyčią ir valdys ją lig 
pasaulio galo. Jo įpėdiniai yra 
vien tik kaipo instrumentai Jo 
rankoje, su kuritiis jis veikia, 
bet be jų, jei Kristus nebūtų pa
likęs ant žemės savo vietinin
ko nuolatinio, tai jau seniai R. 
Katalikų Bažnyčia būtų sunai
kinta! Nes, jei Petro įpėdiniai 
nebūtų nuolat stiprinę “savo 
brolius,” tai tie visi viršmine- 
tieji atskalūnai, eretikai bedie
viai būtų sunaikinę visus kata
likus iki vienam. Taigi, anot 
Šv Pauliaus, “Dievas išrinko 
žemiausio luomo Apaštalus, o 
ypač Petrą, kuris Jo net tris 
kart užsigynė, bet parodė uolu
mą savo tikėjimo pripažinda
mas po tris kartus tai kad Kris
tus buvo tikras Dievas ir tikras 
žmogus,” kad sugėdintų ir mū
sų amžiaus mūsų dienų pasipū
tėlius kurie stengiasi nžginti 
Kristaus palikimą vikaro savo 
vietoje! Dabar gana aišku kac 
mūsų dienų Kristaus Bažnyčios 
persekiotojai neturi nei kiek ti
kėjimo, nes jie netiki nei į Pa
tį Kristų, kad tikėtų, tai n*«

Mūsų laikais daugiau reika- 
’inigi. *jfS£ts ųlpnksna./neva *.aipv pv 'HUgi.

artimo; o taiištikrųjų yra šlvk- negu jos skelbėjų iš sakykit

ištarė

ščiausias artimo skandalas.Tai- 
gi, kaipo toliaus sako ta pati 
visos Amerikos Vyskupų Suva
žiavusių Sątaryba: “Negana 
to. Kadangi žodžiai tiktai pa
krutina, o pavyzdžiai traukia, 
kunigai patys, kurie, kaipo sa
ko šv. Paulius Apaštalas, pri
valo būti iš širdies savo avelių 
paveikslu, tebūnie . dorybės 
blaivumo pavyzdžiu.” Neilgai 
trukus sunyktų pasaulyje anie 
baisiausieji papiktinimai, kad 
visa dvasiškija pamylėtų pilną
ja abstinencijų; net ir protes
tantų dauguma atsiverstų prie 
tikrojo tikėjimo! Tur būt ne
vien pas lietuvius ir lenkus yra 
tas paprotys raginti prie svai
galų viens kitą, bet jis randasi 
ir pas airius. Sekantysis pa- 
vyzdis parodys tiesą. Mums 
keliems* katalikų kunigams da
lyvaujant Washingtone prieš- 
alkoholinėje viso pasaulio visų 
tautų suvažiavime, tūlas pro
testantų ministeris sūnus, iš
kalbus anglų kalboje kalbėto
jas, restauracijoje jis vienas 
užmokėjo už pietus, mums ne
leido prisidėti, ir štai ką mums 
bevalgant pietus yra pasakęs: 
“Aš jau būčiau buvęs senai ka
talikas, kad ne vienas airis kle
bonas girtas būtų mane papik
tinęs ateidamas girtas į mokyk
lą, kurioje ir aš leidžiant man 
mano tėvui mokinausi.” Ma
tyt kad ir jo tėvas būdamas

BOSTONU DRAUGUI 
VALDYBŲ ADRESAIApaštalus mokyti 

tai jie yra 
Į visus tikruosius' 
Įpėdinius, kuriuos

labu nuraminti įtūžusių lietu
vių, leidžia jų klebonui pavesti 
parapijos valdžių jų pačių iš
rinktiems komitetams. Buvau 
liūdininku vienoje kitoje vieto
je, kame komitetai suaikvojo 
didės pinigų sumas be jokio rei
kalo, tai vis atsitinka per to
kius parapijų maištininkus! 
Žiūrėkim į pasaulinės vyriau
sybės tvarkas. Argi ne tų pa
čių žmonių pinigais statomi na
mai kiekvienoje valstijoje — 
fpm njocinc + C oi P <5

miesto salės etc. tegul pabando 
koks pilietis ten nuėjęs bandy
ti padalyti tvarką, sakydamas: 
“Ir aš daviau pinigų pastaty
mui šių namų, tai ir aš turiu 
tiesos prisidėti prie jų valdymo
ir tvarkymo, kų jam pasakytų' 
miesto viršininkai ?.. Tai prie 
kokių nesąmonių prvieda žmo
nes šmeižtai Katalikų Dvasiš
kijos savo sofistiškomis prakal- 
bomi's ir taip vadinamais laik
raščiais! Atviri bedieviai nėra 
taip pavojingi žmonėms, kaip 
tie kurie prisidengia neva tikę-' 
jimu tiktai tam tikslui, kad 
daugiaus suvedžiotų! Nes, jei 
kas duodamas žmogui nuodus, 
>asakytų kad tai yra nuodai, 
t\i nieks jų neimtų į rankas, 
bet § juos paduodamas ap- 
der <rumi ir sako tai gy
dykla, tai lengvai apgauna ne 
vieną.

Dar vienas tekstas Bažnyčios 
šmeižėjams: “Jei jis nepaklau
sytų Bažnyčios, tebūna jis tau, 
kaipo pagonis ir muitininkas*.” 
Mat. 18. 17. Čia nereikia il
gai galvoti apie kokią Bažnyčią 
Kristus kalba — tiktai apie tą, 
kurią Pats įsteigė ant tvirtos 
uolos PETRO, kurių Jis taip 
sustiprino kad per tris šimtus 
metų stabmeldžiai bežudydami 
ir baisiausiais įrankiais, ugni
mi, kalavijais, kalėjimuose ba
du marinimais negalėjo sunai
kinti — štai tau pragaro var
tai ! Jei šv. Augustinas pabai
goje ketvirto šimtmečio galėjo 
pasakyti Arijau* sektai: “Jei
gu Kristaus Bažnyčia būtų bu
vusi įsteigta be jokių stebuklų, 
tai jos išturėsimas iki šiam lai
kui būtų tokiu stebuklu, katro 
nieks negalėtų išaiškinti!” Ką 
mes privalome pasakyti apie 
Kristaus Bažnyčios išturėjimą

ištarti
D. L. K. KEISTUČIO DEJOS 

VALDYBOS ADRESAI 
BOSTON, MASS.

Pirmininkas — V. ZaUeckas,
514 E. Broadway, So. Boston, Masa. 

Vice-Pirminlnkas — Povilas Buka,
95 C Street, So. Boston. Mass. 

Prot. RašL — Antanas M^cejunas,
450 E Seventh St, So. Bosfoa, Mass. 

Fin. Rast. — Juozapas Vlnkevivius.
450 E. Seventh St.. So. Boston, Mass. 

Kasteriąs — Andriejus ZMleckas.
611 E. Flfth St.. So. Boston, Mass. 

MarSalka — Kazimieras Miksiionla,
906 E. Broadvay, So. Boston. Mass. 

D. L. K. Keistučio Dranga laiko savo 
mėnesinius susirinkimus kas pirma 
nedėldlenj kiekvieno m&aeslo. po nu
meriu 694 Washlngton St, Boston. 
Mass. 1:30 vaL po pietį). Ateidami 
ant sasiriękiipo atsiveskite su savin 
daugiau nauji) nariu prie musų drau
gijos prirašyti.

vilkai. Jūs pažiniste juos ant 
jų vaisių.” Mat. 7. 15. Jei to
kių netikrų pranašų neatsiras
tų mūsų tarpe, tai turėtume 
daugiaus tiesos abejoti apie 
-Dievo apreikštas tiesas,''© ma
tydami kad viskas įvyksta po 
mūsų akimis negalime abejoti w ■■■*kad Kristus buvo tikras Dievas 
ir tikras Žmogus. Nes tiktai 
Dievui ateitis yra dabartis, 
kaip lotynų kalboje išreiškiama 
SEMPITERNŪM NUNC. Tai
gi Kristus kitoje vietoje ir pa
sakė štai kų: “Kas jūsų klauso, 
tas manęs klauso, kas jus nie
kina, mane niekina. Kas gi ma
ne niekina, niekina tų, kurs y- 
ra mane siuntęs.” Luk. 10. 16. 
Šiuos žodžius Kristus 
siųsdamas 
žmones — 
kartu ir 
Apaštalų
Dievas pašaukia teisėtu būdu. 
Kokiu būdu R. Katalikų kuni
gų šmeižėjas gali apsidrąsinti 
savintis tokias jau teises kata
liko vardo ir kartu juos šmeiž
ti? Tai aiški pragaro sukty
bė! Jis p&š save pasiskelbia 
katalikų kunigu tik tam kad 
daugiau katalikų prigautų! 
Nes netiki Į Kristaus žodžius, 
kaip aukščiaus buvo aiškina
ma. kas vieną Kritsaus žodį 
niekina, visus niekina. Ir štai 
Kristus neuždraudžia kuni
gams maisto bet aiškiai pasa
ko: “Į kurį nors miestų įeisite, 
ir priims jus, valgykite, kas 
jums padedama. Gydykite ja
me esančius ligonius ir sakyki
te jiems: Jums prisiartino Die
vo karalystė. Į kurį gi nors 
miestų įeisite, ir jie nepriims jū
sų, išėję į jų gatves sakykite: 
Net ir dulkes, kurios prie mū
sų prilipo iš jūsų miesto, mes 
nukratome ant jūsų; tačiau tai 
žinokite, kad Dievo karalystė 
arti. Sakau jums: Tą dienų So
domai bus lengviau, kaip anam 
miestui. Deja tau, Korozaine
Deja tau, Betsaidat nes jei 
Tyre ir Sidone būtų buvę pa
daryta stebuklų, kokių padary
ta jumyse, seniai jie, ašutinėje 
ir pelenuose!liedami, būtų da
rę atgailų, 
donui bus 1

V •

utų sunkiojo nuodėmėje 
ūtų atsiskyręs nuo Baž

nyčios, ar ekskomunikuotas lai

 

kytį mišias, tai jis dasileistų 

 

baisjos šventvagystės, bet Mi

 

šios būtų tikros ir teisėtos...

Jei^stabmeLdijos laiku per 
tus metų, kuomet patys 
dikų popiežiai tik slaps- 

amiesi požeminiuose urvuo
se po kelis mėnesius, kiti po ke
lis metus nenustojo nei tikėji
mo nei vardo popiežiaus nei 
raktų dangaus karalvstės/ku- 
riuos gavo per pirmąjį Kristaus 
Įpėdinį Šv. Petrą, kuris liko že
myn galva prikryžiuotas. o vis 
lik Dievas Kristus dabodamas 
savo įsteigtąją Bažnyčią mokė
jo Linų jo vieton paskirti, tai 
šmeižtų autorius nesugebės vi
sų lietuvių prie savęs privilio
ti! Kodėl suvedžiotojai kimba 
prie katalikų vnrdo, kurį savi- 
nasi neteisėtai ? Kodėl jie mėk- 
Ščioja Katalikų Mišias ir kitas 
apeigas? I^engva spėti, nes 
jiems rūpi kuo dauginus kata
likų išvesti iš tiesos kelio ir su
vedžioti, kad tokiu būdu gau
tų progą sau pragyvenimą už-

nors

t

jums. Ir ti 
dangui išan 
nustumtas į

au aš duosiujos nenugalės

ant tos uolos as pastatysiu m

gaus karalystės raktus; ką 
suriši žemėje, bus surišta ir 

inguje, ir ką tu atriši žemėje, 
iš atrišta ir danguje.” Mat.

18-19. Dar kitoje vietoje 
ką Kristus pasakė Petrui: 

**fiimonai, Simonai: Štai šėto
gas reikalvo jūsų, kad persijo
tu jus, kaip kviečius; bet aš 
{įrašiau už tave, kad tu nenus
totume! tikėjimo; todėl tn ka- 

nors grįžęs stiprink savo 
>lius.” Luk. 25. 31-32. Nie- 
pasanlyje negali būti aiškes

nio už šitą sužymėjimą Petro 
kaipo Kristaus vikaro ant že 
žemės, tiktai kiečiausias užsi-' 

v kiftėlis gali apie tai abejoti!

čiau Tyrui ir Si- 
iau teisme, kaip 

Kapamaume, iki 
tintas, tu būsi 
ragarą.” Imk.

galėtų jokiu labu niekinti Jo į- 
steigtosios Bažnyčios! Jie iš- 
sireiškia tikį tik kad jiems pa
vyktų daugiau žmonių apgauti. 
Kas juos prie to privedė, tai 
liuosos valios abejonės ir svai
galai!

Lietuvos Duktem Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininke — Tekis ASmenskienS.

98 G Street, So. Boston. Mass. 
TeL South Boston 4474-M. 

Vice-Pfrm. — Zofija KflftienS,
59 Gatės St. So. Boston. Mass. 

Prot RaStininkS — Ona SiaurlenS,
443 Ę. 7tb 8t, So. Boston, Mam- 
Tetephone Sonth Boston &422-R.

ta. Raitininke — Broatslara GitmteiA 
29 Gonftl ŠL. W. Boshury. Mass. 

IidloinkS — Ona StanhillatM.
MBW.8thSt.So, Boston, Mass. 

Trartrtarft — Ona Mtagi^eŠB.
1512 Ootambta Bd_ So. BbstoM. Masa. 

Draogtjh savo rasi rinkimus Miko kai 
antra ntnmtpigi kiekviena tnfotst 

Visata dr-Jhs cetkvate kretpkltBs | pro- 
tofcoh) U®ra ar Metam.
<s80 nare, pobalnytfo€j svetainėj. 
Flfth St. 80. Boston. Mass.

8V. JONO EV. BL. PAŠEI?. 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. ttoba,

539 E. Seventh St. So. Boston, Mara 
Telephone South Boston 3552-R.

Vice-Ptrmfptnkas — J. Petrauskas.
17 Vale St, South Boston. Mass. 

Prot. Raktininkas — J. GUpeckta,
5 Thomas Pk., South BhMon. Mara. 

Ffn. Raitininkas — M. Aetkls.
46 Marine Road. So. Boston. Mara 

Karterius — A. Naudilunas,
885 B. Broadva.v. So. Boston, Mass. 

Trarrtarya — J. Talkia,
7 WlnfMd SU So, Bestos, Mass. 

Drauclja laiko raslrisMaua kas trefla
MsMMtefU ktekvteno Mteesto. 2-n ra- 
ten<ta pteti). fMraptjoa rate).
Seventh St, So.
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VEŠA PADĖKA

čioje sankūvparapijos susirinki
mą 10-tą šio mėnesiu.

Rugsėjo 2 d. LietuvOT* 
29-ta kuopa surengė prakalbas. 
Kalbėjo prof. J. Eretas. Jo pra
kalba labai sužadino jaunimą 
prie didesnio veikimo. Dabar 
galima laukti ko nors naujo iš 
Nevvarko.

Rugsėjo 10 du L. Vyčių 29-tos 
kuopos pirmininkas Petras Biš- 
kis išvažiavo į Marijonų Kole
giją. Laimingų pasekmių jo 
geram sumanymui.

Jaunimas abelnai kaip L. V. 
29 kuopa, taip ir šv. Cecilijos 
choras rengiasi statyti scenoje 
vieni dramos veikalus, o kiti o- 
ĮK'retes. Tai čionai kilo klausi
mas ar užteks spėkų? Ar ne
būt gerai, kad visi susilietų į 
vieną organizaciją? Kiek man 
yra žinoma, tai tas pats jauni
mas priklauso į L. Vyčių 29-tą 
kuopą ir tas pats į šv. Cecilijos 
chorą.

kalbų ir 
D. icą:

daug paveikslų. Knyga bus I '' -iš gero popiero ir su gražiais!
apdarais, todėl bus labai įdomi V^K**

‘bas -užimąs piriną; ^^ 
^ijgįsjnitį lau ^4aug.? pįr- 
m^ vietą užima*^arapija, tu-

IAWRBNCE, MASS.. Įžęn^sTotus. Teipgi gerai gy- 
Rugpj. 21 d. Šv. Praųicškaus I vuoja šv4 Juozapo dr-jair D. Įj, 

parapiją aplankė J o Ekscelen- K. Algirdo dr-ja. Toliau mo- 
cija arcivyskupas Matulevičius Į terų dr-ja Aušros Vartų irgi 
su palydovu gerb. kun. prof. P. j puikai gyvuoja.
Bučiu. Suteikė Dirmavonės Mūsų kolonijoj yra daug 
Sakramentą mūsų ateities tau-1 jaunimo ir nebe lietuviškos 
tos žiedui. dvasios. Dar daugiau yra pri-

Ceremonijose dalyvavo kun. augančio jaunimo. Tik bėda, 
P. Juškaitis, kun. Kučas, kun. kad čia nėra jaunimo organi- 
Daniūnas, kun. Virmauskis, zacijos. Laikas čia įsteigti Vy- 
kun. F. M. Juras. Ičių kuopą.

Šio Sakramento tėvai buvo Korespondentas
Ona Sideravičiutė, M. Kolo- 
džiūnas, LDKS. nariai.

Pokylis

Apie ketvirtą valandą “Pa
langoj” įvyko bankietas. Visų- 
pirina prabilo mūsų dvas. vad. 
gerb. kun. Virmauskis, kurio 
rūpesčiu Jo Ekscelencija atvy-P- 
4^.-.---- ----- ------------- ------------11_

Kalbėjo gerb. prof. kun. P. Į11
Bučys tvėrėjas vietinio Fede
racijos skyriaus. l

Taipgi išgirdom stiprų balsą 
kun. Juro, kuris neseniai par
važiavo kartu su P. Jėskelevi-) 
čiuin iš, Chicagos aplankę Šv. 
Kazimiero seseris.

Ant galo žmonės nudžiugo 
kada prabilo Jo Ekscelencija. 
Jo rimta kalba visiems patiko.

’ Taipgi turiningas pamokslas, 
kuris įvyko Inunaculate Con- 
ception bažnyčioje vakare.

Laike pokilio sodiainavo pui
kiai vedamas šv. Cecilijos cho
ras po vad. varg. J. Banio.

atmintis. I

sioux city; iowa.>: i
šv., Karimiero parapijos 10 

metų gyvavimą jubiliejus .

Šios parapijos iškilmės įvyks
rugsėjo 19 d. Bus gražiausios 
iškilmės kokių ši parapija ne
buvo mačiusi per 10 metų, Bus 
vašieji šioj kolnijoj ir visi iš a- 
pylmkės ' yra mūsų klebono 
kun. Jurgio Češnote nuoširdžiai 
kviečiami atsilafikyti. Iškilmių 
tvarka: • . -

(1) Pasitikimas Jo Malony- 
Jaės Vyskupo Edmond Ileelan. 
10 vai. ryte visos draugijos, vy
rų, moterų, vaikų ir mergaičių, 
p. Juozo Meškeliūno lydimos iš
eis pasitikti ir atvesti J. M. 
vyskupą. Benas grajys. Var
pai skambės.

(2) J. M. Vyskupui įeinant į 
bažnyčią choras, vadovaujant 
varg. gerb. E. Šlapeliui, giedos 
“Ecce Sacerdos.” Po tam 
choras giedosvnaujas ir vienas 
iš gražiausių mišių.
—(3)..AlišioiS Lili.. iškilmingos 
su diakonu ir subdiakonu. Kle
bonas pats laikys sumą ir pasa
kys pamokslą.

(4) Mišioms baigiant J. M. 
.Vyskupas pasakys kitą pamok
slą ir suteiks apie 50 vaikams 
ir mergaitėms Sutvirtinimo Sa
kramentą.

(5) Nusifotografojimas prie 
bažnyčios su J. M. Vyskupu ir 
kunigais.

(6) Pietus J. M. Vyskupui, 
kunigams ir kitiems pagamins 
p. Razmanas patarnaujant mer
ginoms sodalicijos.

bažgyčrOEJš -teuko -ąia 
p... .mai gražūs. Iš vidurio 
bažnyčios ir altoriai gyvomis 
gėlėmis ir lietuviškomis vėlia
vomis ir t. L ;

< V akare: — 7:3O vai. j vyks la
bai gražus, gėrb. varg. rengia
mas, programas.

•(1) Šv. Cecilijos choras: 
“Dobilas’’ — komp. A. Vana
gaičio. .. . . < > Ą

(2) Šv. Cecilijos choras: 
“Vilnius” — komp. A. Vana
gaičio.

(3) Solo, bas. “Mergužėle 
Brangi”—S. Šimkaus, dainuos 
A. Žibąs.

(4) Choras, “Dzimdzi Drim- 
dzi” — A. Vanagaičio.

(5) Solo, tenoras, “Muzika” 
— A. Vanagaičio, dainuos Ado
mas Petronis.

(6) Choras, “Oi mergele”
A. Vanagaičio.

(7) ' Solo, sopran. “Šiaurus 
Vėjas”—J. Tallat Kelpša, dai
nuos, p. M. Adomienė.

(8) Choras, “Konkuliukai,” 
A. Vanagaičio.

(P) Solo, t<*nor., “Tėvynė Tai 
Mano,” J. Tai. Kelpšos, dai
riuos A. Juodelis. ' ’ . . .

(10) floras,“4š Mergj#’” 
A. Vajtagaičič.
p- (11) Choras,- .“Linkėjimų 

niaus. ;
1 (12) Lietuves pigina?. ’
- (13) Orkestrą: Jaunuolių, su- 
or^ūnjzuota gbrb.
DOlld, K uri pi^ną j^rtą pasifo-l 
dys. Baigant koncertą, bus šo-, 
kini.

Jubiliejaus atmintis — kny
ga. Atminimui tų parapijos 10 
motų sukaktuvių mūsų klob. 
rengia knygą, kurioje talpins 
jmrapijos istoriją nuo pradžios 
jos susiorganizavimo Iki dabar
tiniam laikui. Istorija susidės 
iš 7.000 žolžių, kuriuos parašė 
klerikAs Jonas Zabulionis. Bus 
ir kitokių aprašymų ir labai

| bas čia- u
Koresp.l^

fintrbažnyčią ir

- v

NO.-ABINGTON, MASS.

Nedelioj, rugpj. 29 d. Mote
rų Sąjungos kuopa buvo suren
gus pikniką. Pramoga pavy
ko visais žvilgsniais. Diena bu
vo giedra ir šilta. Žmonių pa
lyginamai buvo daug. Sąjun- 
gietės svečius priiminėjo su 
malonumu. Svečių buvo net iš 
Bostono ir iš Brocktono. Ačiū 
visiems atsilankiusiems. Visų 
užsilaikymas buvo padorus. 
Nei vieno išsigėrusio nesimatė.

Vietos moterų kuopa veikli. 
Per pusmetį surengė tris balius 
ir vieną pikniką. Viskas gerai 

, nusisekė.

t

/

fcun.
*■ « 4

džiausįaga 
M.Fa4ūi, 
kaeLdaug lengvinąs yra duoti 
nė*n prašyti Ir Šiitie

gal džiaugtis i^Įlįjžųiati  ̂iš įo 
geeros. tvarkos,. iŠĮ jo pasidar
bavimo ir pastatyme mums tos 
naujos brangios bažnyčios, ku
rios nė vėjai, nė didžiausios 
audras neparblokš, jei mes ir 
toliaus taip šeimyniškai laiky
simės. Tadgi parodykime sa
vo užuojautą mūsų dvasios va
dui, apvaikščiokiin tą šventę 
skaitlingai, iškilmingai ir jaus
mingai.

Į rengimo komisiją ineina ne
kuria iš seniausių šios parapi
jos parapijonų iŠ pirmiausių 
tvėrėjų. Į valdybą ineina šios 
ypatos: pirm. A. Pasiūkevičius, 
rašt. J. Juodis, ižd. ir pagelb. 
A. Velečkis. Į programo ko-; 
misiją J. Stejumavičius, į už- 
kvietimų komisiją P. Baltrušai
tis, adv. moksleivis.

Vakaras rengiamas gana į- 
vairus, su apie! i ūkės ir miesto 
svečiais, prakalbomis, dainomis 
ir po apvaikščiojimui šokiais.

Rengimo Komisija

Onutė

BRIDGEPORT, CONN.

Rugpiūčio 26 d. Jo Ekscelen
cija Are. J. Matulevičius aplan
kė vietinę šv. Jurgio p**" ,r •. - • C»

Žin’onią širdyse pasidarė didelė 
užuojauta tam garbingam sve- 

Pempėj č*ui. Priėmimas ir apvaikščio- 
jimas buvo labai iškilmingas. 
Dalyvavo daug svečių kunigą/ 
draugijų ir abelnai žmonių ne- 
apsakyta daugybė, nes šita 

'*1 nauja bažnytėlė nėr niekuomet 
*|tiek regėjus gal ir neregės, ka

talikai, ne katalikai visi grūdo
si paintyti tą mūsų tautos sve
čią. t ' .

Rengiamas didelis apvaik- 
ščiojimas

Rugsėjo 19, 4-tą vai. po piet 
įvyksta parapijos svetainėj iš
kilmingas parengimas ir ap- 
vaikščiojimas parapijonų ir 
vietinių lietuvių pagerbimui 
mūsų klebono kun. M. Pan
kams 20 motų kunigystės ir 15 
motų vietinėj parapijoj klebo
navimo.

Lai būna mums Bridgeporto 
lietuviams, o labiausiai parapi
jom ms brangi ta diena, brangi 
ta šventė, kurios mes laukiam. 
Pirmas 20 metų kunigystės,

žiai praleistai nindą pad^įr- 
ta.* r Tad ar nušautu dyi antys 

-i j į t.ĄSTi t • y* i Z '■ ivienu šūviu. ’ • , ?. 4,: U
:; j f ♦ i i-' •

Isbikak'iuni ^&tuv5rnhka^s 

savo kišenės nėlįijttų inoksfel- 
vių apmokėjo sąskaitas net 400 
dolerių. Tai reiškia, kad savo 
moksleivija rūpinamasi. Bet 
kiek iš to bus naudos? Gal tiek 
kaip tai vištai, kuri gudriai pa
kištus anties kiaušinius išperi, 
paskui tie plauko prfule, o ji 
vaikščiodama aplink kvaksi ir 
negali prišaukti.

Negalime mes jų prišaukti, į 
mūsų draugijas jie nesirašo, 
nuo mūsų šalinasi. Veikime jo
kiam nedalyvauja, lietuvišką 
knygą bijo paimti į rankas, o a- 
pie parašymą kokio straipsne
lio nei*nei kalbos!

Kad bent nors kuopelę kas 
sutvertų ir nors kartą savaitėje 
susirnktii pasimokinti lietuvių 
kalbos, istorijos ir 1.1. Tai nors 
šiokia..iolda_ viltisJ^Liplšvąrbi^ dalykas, kad_ mūsų'

. < _ ■ . ....

DETROIT, MICH.

LDKS. 72 kp. mėnesinis susi
rinkimas bus 19 d. rugsėjo, tuoj 
po sumos, parapijos mokykloje. 
Užprašom visus narius ir nares.

«

tai tik perime ančiukus dėl sve
timos balos.

BALTIMORE, MD.

Vienu šūviu dvi antys nušautos

Tėvai sako, kad jiems vieno 
vaiko užauginimas iki 16 m. at- 
seina apie 3,000 dolerių o norint 
padaryti “žmogum,” t. y. dak
taru, kunigu ir lt. atseina dar 
daūgiauS. Aiikių tokia
našta' d.<bo _>Aio'nėtaš ^abtu 
sunki, arba visai nepakeliama. 
Vienok nemažas būrelis vieti- 
^nių lietuvių lanko įvairias mok
slo įstaigas. Pereitą metą tik 
vienoj šv. Karaliaus kolegijoje 
lankėsi 9 vaikinai. Bet kiek 
išviso eina, nei mes patys neži
nome, dėlto, kad neorganizuo
ti. Kada buvo patupi jos dides
nės pajamos, tai nekuriem bū
davo išdalinta apie 300 dol. 
kasmet. Šįmet Liet. Mot. Sąj. 
8 k p. parengė išvažiavimą dėl 
naudso neturtingų moksleivių 
ir joms pusėtinai pavyko, nes 
liko gryno pelno $140, kurie 
bus išdalinta labiausiai reika
laujantiems, ypač kler. Ant. 
Dubinskui, kurį seminarija 
siunčia į Romą.

Gerų žmonių nestoka

Užmanė, regis, p. V. Fron kie
no rengti išvažiavimą. Štai ger
biami Baltimorės piliečiai Juo
zas Narbutas su savo žmona pa
veda savo puikų vasarnamį, 
dykai duoda nekuriuos valgius

LOWELL, MASS.

Rugpj. 28 ir 29 d. Vytauto 
Klubo kempėj įvyko L. D. K. S. 
apskričio rengtos pramogos. 
Subatoje buvo šokiai. Muzika 
buvo Žvingilo iš Bostono. Jau
nimas vėlai vakare skirstėsi |z; 
pilnai patenkintas. Ant ryto
jaus nedelioj buvo piknikas ir 
koncertas. Žmonių pusėtinai 
buvo privažiavę. Dauguma jų 
buvo savo automobiliais atva
žiavę.

Koncertinę dalį išpildė vieti-! 
nis parapijos charosa, vargoni
ninko R. Ainorio vedamas. 
Choras dainavo visų mylimas 
daineles. Soliu padainavo p-lė 
J. Narinkaitė, p-lė Kašėtaitė ir 
ir p. Banys. Jiems pianu pa-" 
skambino p. Ainoris. Publika 
buvo’labai užganėdinta. Visi 
Loveliečiai džiaugiasi, kad L. 
D. K. S. apskritys pasidarbuo
ja ir surengia tokias geras pra
mogas. Todėl Loveli iečiai kar
tu susiindomavo Darbininkų 
Sąjunga. Loveli iečiai stebėjo
si, kad padorių žmonių susirin
ko iš tolimų koloni jų. Pamatė, 
kad Sąjungon susibūrė 
vyrai ir moterys.

Reikia atsiminti, kad toji 
pat organizacija toj pat vietoj, 
tuo pat laiku turėjo tokią pat 
pramogą. Tada jos priešinin
kai darė visokių-kliūčių ir šu
nybių. Šiemet jau nedrįso to 
daryti — numanė šeškai, kad 
rengėjai yra pasirengę šunybių 
darytojus už kalnieriuus grieb
ti.

Buvo piknike žymesnių vei
kėjų. Buvo kun. Juškaitis, kun. 
Virmauskis, kun. Kučas. “ Dar
bininko” administratorius J. _ -
Cervokas, buvusia “Darbiniu. Atlantiką, kita į'PMjflką, o tre&aį Hudsono t

Z < • ,

Ašara

NEWARK, N. J.

Šioje kolonijoje darbai eina 
neblogiausia. Kas nori darbo, 
gali gauti. Tik Fordo automo
bilių išdirbystč ne visas dienas 
dirba dabar, bet kaip girdėti, 
greitai pradės dirbti visas die
nas. Čia išdirbysčių yra viso
kios rūšies tai ir darbų galima 
pasirinkti. O -n atlyginimu tai 

u*
&a gauti* nemokėl iam darbo 
nuo 35 iki 55 centij į valandą, 
o automobilių ’ išdirbystėj ne
mokantis darbo gauna nuo 75 
iki 93 centų į valandą. Kurie 
moka darbus, tai tie uždirba ge
rai.

Rugpjūčio 29 d. turėjome 
garbingą svečią Arcivyskupą 
Jurgį Matulevičių. Jis atlaikė 
sumą Švč. Trejybės lietuvių 
bažnyčioje ir pasakė gražų pa
mokslą.

Toj pačioj dienoj suteikė dir
mavonės sakramentą 300 vaikui 
ir 40 suaugusių. Apie jo buvi
mą plačiai aprašė vietinė ang
liška spauda ir labai palankiai.

Arei vyskupo atsilankymas 
liks ilgai atmintyj nevarkie- 
čiams. Dabar yra pas žinones 
ūpas statyti parapijos mokyk
lą. Tos minties yra ir mūsų 
kle1x>nas gąrb. kun. I. Kelme
lis. Tai Nevvarke galima tikė
lis trumpoj ateityje parapijos 
mokyklos. Pereitą šventadie
nį klebonas iš sakyklos bažny-

čia parodoma pjė Montaga 
iš Londono. Ji pasižymėjo la& 5 
mes lėmimu. Jos rodos klauc 
šia visokie didikai, net nariu 
karališkos giminės. . ■;

Rugsėjo 6, 1926 

“Darbininko” Redakcijai ir 
Administracijai, 
366 Broadvay 
So. Boston, Mass.
Gerb. Tamstos:—

•X 
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Lietuvių Rymo Katalikų Pil
nųjų Blaivininkų Susivieniji- 
1110 16-tojo Seimo dalyviai su- 
surinkę South Boston, Mass., ;• 
viešai pareiškia širdingiausią & 
padėką už talpinimą straipsnių- 4 
ir pranešimus veltui mūsų or- 
ganizacijos naudai ir gerovei. J

Už paramą mes stengsimės 
atsilyginti platindami “Darbi- 
ninką.”

Su tikra pagarba,
L. Praspalius — vedėjas
J. Krivntte — raštininkė rą 

.. 1;: * r i •• » “r ' ji

kuopos pirmininkas rezignuo
ja, aplinkybės jo neleidžia lan
kytis į susirinkimus. Užtad bus 
renkamas naujas pirmininkas. 
Antras dalykas, tai daugumas 
iš kuopos narių nori surengti 
diskusijas. Bus apsvarstynuTs 
rengimas diskusijų. Katriųrei
kalaujat diskusijų, tai neapleis
kit šio susirinkimo. Taip-pat 
atminkit visi nariai, kad katrie 
esat užsilikę su mokesčiais, tai 
meldžiu atsilankyti ir užsimo
kėti.

- ^Iiašt. V. Jedinkus

LIETUVOS UNIVERSITETO PROF. DR. J. ERETO l 
PRAKALBĮI MARŠRUTAS 1

Lietuvos Universiteto Profesoriaus, Lietuvos Pfryaga.rinfn.^-ž 
jų Sąjungos Pirmininkas kalbės sekančiose kolonijose!

Lowell, Mass. — Rugsėjo 14 tą dieną 
Lawrence, Mass. — Rugsėjo 15-tą dieną
Manchester, N. H. — Rugsėjo 17-tą dieną 
Gardner, Mass. — Rugsėjo 18-tą dieną 
Athol, Mass. — Rugsėjo 19-tą dieną 
Northampton, Mass. — Rugsėjo 20 dieną 
Westfield, Mass. — Rugsėjo 21-mą dieną 
Bridgeport, Conn. — Rugsėjo 22-rą dieną

Fed Sekretorijatas

f < •'

Skaitytinos knygos j
Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žmo- 

K' gus privalo būt žmogum. Kad tokiuo išlikt, P’ 
reikia skaityt g^as knygas.

■< “Darbininkas pasiūlo sekančio turin;
knygų:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio t’ 
rų knygų:
DANGAUS KARALIENE__________
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tonikos gabumus. Ui .tai jie gavo, dykai “tripą’1 Spy. Valstijas. Ris paveil 
imtas jiems esant Gtariar National Parke, kur pt A turi trys upės — viena tų

J Ta vi*ta vudjiu^i^Tripp

Mylintiems literatūrą patarė
BEN-HUR -

Ekonominio turinio įdoir
TURTO NORMA__________

Politinio pob
BOLŠEVIZMAS___________

Geografinių žinią
KELIONE APLINK P<

Lengvo t'
TRYS KELEIVI/' 
TRUMPI SKA’

Kas už 
$6.00 vert* 
arba apd 
paštu ' 
kyti i

»
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?DR. BALABAU’

PASINAUDOKITE PROGA
• Parsiduoda du puikūs namai 

labai gražiose vietose

savo brolio Miko- Allžiusko, Jono su- 
naus; 1 . _ _
Veiverių vai.. Keturakių kaimo. AtsU 
Šaukite Jis pats arba jj žinantieji šių# 
adresu? MARIJONA JANKAt’SKlEt 
NE. 72 Tremont St., Lawrence, Massį"

BUČERIS PAIEŠKO DARBO
Ėsti gerai patyrus tame tlarbe per 12 
netų. Kalbu keturiom kalbom. JOSEI’H 
JANKAUSKAS, I’. O. Bok 477. loveli. 
Mass. \ (Rs.10-14)

Telefonas: South, Boa Con 4768 , a > ,

^GYDYTO JASIS RUSIJOS

JCHIRURGASIR PRIE GIMDYMO
< 351 Dorchester Street 
iSo. ^Boston, kartiAhdrewSąs'

i

Į A L, .. «
#el. So. Boston 6S23
^LIETUVIS ^DANTISTAS

DR. M. V. GASPER 
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
• O f šio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1 :30 iki K 
-ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais, taip'-gi seretlomis nuo 

12-tos tllenų uždarytas

L r’ r ■ ■' 5s--

r*.
VISAS JAUNIMAS

t Visas jaunimas ..(nuo 14 
metų)Jiėtvergo vakare'suei
kite įfparapijinę salę ant 

»gatves; -’aPfcofeso“: 
^ErejįC'Įaetuvos 
Pariasarunnkų ats- 

jųnus arčiau 
J*

> i

INOLO LAIŠKAS
is So. Bostone Lie-

- Blaivininkų Seimas 
'pasiuntęs sveikinimą 

įpįęi Eminencijai Bėstono kar- 
Tai Jo Eminencija 

Kalsiimtė Seimui atsakymą, 
dėkojo ^ĮŽ .syęįkinimą, 

Eserus linkėjimus ii- visiems 
■Atsiuntė palaiminimą.

EjĘ^STRĄ SUSIRINKIMAS
s ‘__ \ *

K r.KDKS 1-os kuopos įvyks 
E ląbai svarbus ekstrą, susirin- 
K^ięas petpyčioj, 17 d. rugsė- 
fįęy parapijos svetainėj, 492 

BĮ.Ęfc Seventh St. lygiai 7:30 v. 
■^ vakare. Tadgi brangūs na- 
gi-riai ir narės pirmos kuopos 
k esate kviečiami būtinai atsi- 
K(.lankyti į šį susirinkimą, nes 

turim svarbiu reikalu, ku- 
Kijiuos reikia be atidėliojimo 
jlĄpsvarstyti... Žinote, broliai

• sesers, kad be svarbios 
K priežasties ekstra sUkirinki- 
F ■. mas nėra šaukiamas. Tadgi,. 
K ;brangūs broliai ir seselės, vi- 
K sa tai mes mintyj turėdami 
niri reikalaujant 'didžiumai 
^ kuopos narių šaukiame šį 
& ekstra susirinkimą. Trokšta- 
R me, kad tamstos pametę sa- 
B«-vo-kitus trr~vakaro reikalus 

nors ant trumpo laiko ateitū- 
H mėt išgirsti apie reikalą mū- 
B'įsų organizacijos. Yra viltis, 
K kad susirinkimas nesitęs il- 
n^gąi- > Tik susirinkite laiku. 
k KprRašt. V. Tamoliūnas

■Z'’’, EKSTRA NAUJIENA 

■gTProf. Eretas Vyčių susirinkime
» Ketvergę vakare, rugsėjo 

E 16 d. įvyks L. Vyčių 17-tos 
K kuopos susirinkimas, para- 
Mgįpijipėį salėj J ant Septintos 
f5 gatvės. Prasidės 7:45. De- 

legatai išduos indomius ra- 
E' portus iš L. Vyčių 14-to sei- 
E’ mo.
B Susirinkimas, kaip susi- 
» rinkimas, bet kas svarbiau- 
ES.sia kad jame pasižadėjo da
li vvaliti ir garsusis profeso- 

lus Juozas Eretas.
Taigi po susirinkimo turė- 
me ne vien prakalbėles bet 
šurum burum. Prof. Ere- 
s ne tik moka žavėtinai 
ilbėti, bet taipgi dainuot? 
šokti.
Sis vakaras bus grynai jau
no vakaras, todėl visas 
tinimas, ar kas priklauso 

>rie Vyčių ar nepriklauso y- 
ra kviečiamas ketvergo vaka
re į parapijinę salę, kur tu

ksime good time su gerb. Dr.
'tu.

I
z.
*

4
A

jąunųno 
tovas nori su jumis 
susipaižįnti. Atsilikę nesi 
giilėąįt^ V/'Klc; ' -

’ j ■ g'V:

CHORO SUSIRINKIMAS s
Šv. Petro parapijos chorik 

turėjo susirinkimą Rugsėjo 1 
d. Pikniko rengimo komisi
ja išdavė raportus. Rapor
tai 'priimti. '~NHferiia rengti, 
koncertą ateinantį mėnesį. 
Taip pat surengti šokius 
prieš Visus Šventus, t. y. tu
rėti Halloween Night. *1 ko
misiją išrinkta gabūs ir uo
lūs nariai. Dabar vakacijas 
pabaigus nutaria reguleriai 
turėti ir lankyti repeticijas 
— seredomis ir pėtnyčiomis.

Choristas

PADĖKA IR PRANEŠIMAS
Išreiškiu širdingiausią ačiū 

Bostoniečiams už aukas (72 
dol. 75c.) sekmadieny sudė
tas Švėkšnių gimnazijos rū
mams statyti ir vienkart pra
nešu, kad prakalbas turėsiu

BLAIVININKŲ SUSIRIK 
, ; KiMAą

Sekmadieny, rugsėjo 12, 
po sumai blaivininkui turėję 
mėneairų susirinkimą, % 
legatai išdavė raportus iš bu
vusio BlaiviMpkų (Seimo! 
Nariai priešė.su j^asitfcnkiĮ 
nimu.t’'J>asįr4dė, kad.Bosto" 
no kuopa laimėjo pirmą do( 
vaną už prirašymą daugiau^ 

naujų nžįp / į 
^/Nutarė,' kad Apmokėjuą 
“bilas” už įuvusio suruo'štų 
seimo; delegatams pietinis k U 
tas smulkias, tą pelną ką įąjo 
per seimo vakarą Cingu LŠi- 
gu, pusę pelno parapijai ir 
antrą pusę, seserim pasijo- 
nistėm.

Nutaria padėkoti virėjom 
ir gaspadinėm, pasidarbavu? 
siom prie minėtų pietų per 
laiškus. O poniai Griciūnie- 
nei padėkota gausiom katu
tėm ant vietos.

Užgirdę pranešimą jog kle
bonas jau įsteigė parapijinės 
mokyklos fondą, paaukavo iš 
iždo $10 ir poni Steponavi
čienė $10, Ona Adomaitienė 
$10. Pasižadėjo poni Mačiu- 
laitienė $10, N. Ausiukiene 
$10 ir Tamulaitis $100 mokės 
po dolerį į savaitę. Tai la
bai graži pradžia. Kaip ma
tote, blaivininkai nieko sau 
nekrauna, dirba žmonijos ge
rovei, aukauja pinigus lab
daringiem tikslam ir nesigai
li darbov Tad visiem prakil
nios dvasios lietuviam pride
rėtų juos parenit, o dar ge
riau, patiems prisirašyti, tai 
bus nauda Dievui ir žmoni
jai.

fe -. WEt

Kap. William Mitchell su savo žmona šią vasarą pralei
džia žvejojime York Harbor’e, Me. Tasai pulkininkas yra pa
garsėjęs aštria kritika Suv. Valstijų karo departmęnto vadų.

prikaišiojo vyčiams 
Publika ir vyčiai .p 
keblioj padėty. Biznis ir i- 
dėja nevisai suderinami ir 
reikėti), privengti. Kitiems

Tik vienas ne visai

jtootota’ 

’GBOSERNĖ- 
sn visais getais Įtaisais Ir Dodge Tro 
kas, Gera vieta, žema kii ina parduost-- 
me.r Gulite pirkti ir nebuvus bizny, mes 
apsiininm'išlavinti. Priežastis parcluvi- 
jim> —imrtneri|į nesutlk|nuis. Adresas:] 
4078 IViishington St., R<ls(indale. Mass.. 
Tel. l’arkvvay 4134. į (14—21) 

iLvE^TRĄS ĄLkIusJvAS paieiikj 

i>iiu Kuko-Ališausko, Jono su4 
Kilęs iš Marijanųtoles apskr.į

už tai. miela.
asijut;) malonus apsireiškimas, kad 

kuomet orkestrą griežia suk- 
tynį, Klumpakojį Noriu 
miego ir kitus lietuviškus šo-

antradieny, 14 d. rugsėjo 7 
vai. vakare Cambridge Ne
kalto Pras. Švč. M. P. para
pijinėje salėje, trečiadieny 
15 d. rūgs. Brocktone šv. Ro
ko parap. salėje, ketvirtadie
ny Nashua, 16 d. rūgs., o 
penktadieny 17 d. rug«. būsiu 
Worcestery: Jei kas norėtų 
su manimi pasimatyti, tai 
malonėkite atvykti į Cam
bridge į Nekalto Pras. Švč. 
M. P. kleboniją, nes tenai gy
vensiu iki penktįadieenif/ ir 
kasdiena nito ryto iki ii va-. į . .

hū.in „n™ ■ -' I Pereik fe-Kmadienj įvyko
prof. Ereto prakalbos su
rengtos L. Vyčių vietos kuo
pos. Tikslas buvo labai pra
kilnus, kad sušvelnyti Lietu
vos ir Amerikos lietuvių san
tykius. Ypač supažindint 
abiejų šalių jaunimą ir suda
ryt tampresnius moralius ry
šius. Ir tikrai, jaunimas pa- 
mylo kalbėtoją, nes po pra
kalbų apspitę ratu negalėjo 
atsigerėti. Dėja, neapseita 
be nesmagumų. Vyčiai ren
gė prakalbas idėjos tikslu, 
kad žmonės pamirštų apie 
visokius buvusius kolekto
rius ir pradėtų žiūrėti į Lie
tuvą iš geros pusės, tai Vy
čių pirmaeilis šių dienų no
ras. Ant nelaimės kaip tik 
priešingai atsitiko. Dekanas 
kun. Maciejauskas incognito 
tapo antru kalbėtoju ir pra
dėjo rinkt aukas. Žmonės

landos būsiu name.
Su pagarba,

Kan. J. Maciejauskas, 
klc-Švėkšnos Dekanas ir 

bonas.

“L” MAUDYNĖS
Pradėjus medžiu lapams 

geltonuoti, metėsi į akis ru
dens pradžia. Jau ir mau
dyklė buvo tuščios. Netikė
tai saulutė nedėldieny taip 
pašildė, kad “L.” maudynės 
prisipildė kaip viduvasary. 
Rudeny, oras ^neištikimas, 
nuo penktos valandos pakilo 
vėjas ir apsiniaukė. Matomai 
“L” maudynės šiais metais 
daugiau nebus reikalingos. 
Nuo 10 ryto iki 4 buvo vasa
ra, o nuo 5 šaltas rudenėlis. 
Lauksim kitos vasaros.

Naras

Naujokas

PROFESORIAUS J. E£ETp
- O *2*$

I
c

Valdyba

I
RINKITE

\. apskričio iš- 
isijos susirin- 
Darbininko” 
vai. vakaro, 

15 d., 
komi- 

kad 
sku- 

’ly-

r w zŽt'1
J * >» ■■

prakilniems darbams Dievas l>ius tai nešoka kaip reikėtų, 
tik vaikšto taip pat kaip ir 
anglišką šoki kad graina. Ne
jau tai nemokėtų? Minėto 
vakaro surengime bene gero
ka dalis kredito priklauso 
vyčiui Vincui Tamoliūnui.

Padauža

turi daugiau dieną.
Pro Justice

ĮGIJO BIZNĮ
Poni Šaulienė, uoli L. D. 

K. S. 1-mošios kuopos narė, 
įsitaisė “bėach’inį” biznį 
prie I gt. ir Columbia Rd. 
Kadangi dar vasara tebesitę
sia, tai einant pajūrin pasi
vaikščioti neužmirškite turė
ti “ good time” pas p. Saurie- 
nę' ; L 
lę.iKu įFlieLiV .ų’fc

■gajdi^nynų ji 1

MOKSLAS PRASIDEDA
Nuo antradienio, rugsėjo 

14 atsidaro viešosios miesto 
mokyklos. Vėl vaikučiai pra
dės savo jaiinus smegenis la
vini. Tai ruoša prie ateinan
čios kartos žmonijos. Labai 
gaila, kad (Amerika nesup
ranta lavinimo sielos. Jie rū
pinas tik medžiaga. Žmoni
jos pamėgimas meedžiagos 
gimdo vagius, žmogžudžius 
ir divorsuotus paleistuvius. 
Keista, argi amerikiečiai no
rėtu eiti francūzu degenera
tu pėdomis.

Ez-Studio
/

Pasiūlome’vYsfems^ei^ražtų mCgŠ- 
Jams įsigyti dvi gertus knygos: pirmą ir 
antrą tomą c •
APMĄSTYMAI 
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7% colių, aallials kietais ap
darais, po 500 suvlršum puslapių. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai, 
ypač dievotiem žmončm. Kaina abiejų 
tomų $3.00. Išpirkite pašte “Monej 
Order” ir siųskite:

* * Darbininkas’ ’
366 W. Broadway, So. Boston, Mase.

ALBUMAS

jonai nesenai prie Mohikano ežero New 
•jo didelę šventę. Tada buvo išgatavotas 

ma dn indi jonu piaustančiu išgamintĄ

VYČIŲ ŠOKIAI
Šeštadienio vakare, rugsė

jo 11 d. buvo L. Vyčiu 17 kp. 
šokiai. Kadangi paskubtai 
viskas buvo ruošiama, tai ne
buvo progos plačiau išgar
sinti. Nežiūrint to, prisirin
ko gerokai labai dailaus jau
nimo, ypač mergaičių. Ir 
tikrai lietuviai turi kuo di
džiuotis. Amerikoniška kul
tūra, o lietuviška prakilni 
dvasia ir sveiko kūno sūdė-

* ■

tis, tikrai Sudaro dailų ir 
smagu eleatįentą. Manau, kas 
buvo minėjose šokiuose, tas 
sutiks su niano pasakymu. 
Pastebėta nuo seniau, kad 
Vyčių rengiamuose vakaruo
se. nuolat prisirinkdavo gra
žaus jaunimo. Matėsi ir ne
regėtą mergaičių. Kai kas 
sako, jog taį Bostonietės. 
Vaikinai irgi nieko sau. 
Lankstūs, krūtines išvertę 
švaistosi kaip arai. Mergai
tės strikinėja it stirnos, o 
Vaitkaus orkestrai gyva, tai 
ir k&mpe^sėdinčiam, sudaro 

To^i>ein.r >4«pūdį, kad net

Retoj lietuvių šeimynoj ne
rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumu kuriame yra 
Lietuvos didžiąją veikėją at
vaizdai ir ją gyvenimą aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50.
“DARBININKAS” 

366 Šroadvray, So. Boston, Mass

c

1TIJMAS NAMAS yra ant dviejų 
šeimynų, turi jm> 4 kambarius, elektros 
šviesą, maudynes, .skalbynes - (waxh- 
tub ir kitus gerus {taisymus. Prie to 
namo yra puikus sodnas, gražus daržas, 
du dideli vištininkai, viena grėbsinyeia. 
Paranki vieta gyventi, nes elektrikinj 
karą galima matyti kada ateina ir ka
da nueina. 108 BELEVUE AVĖ.

ANTRAS NAMAS ant trijų šeimynų 
l>o 4 kambarius su elektros šviesa, ge- 
sais, vanomis, skalbynėmis (wash-tubs) 
Prie to namo yra lygiai pusė akerio že
mės ir ant tos žemės yra gražus sod
nas, trys dideli vištininkai Ir puiki 
summer-liouse dėl pasisėdėjimo. Tas 
namas randasi po num. 32 Canfon St., 
Montello, Mass.-

Del platesnių žinių malonėkite kreip
tis šiuo antrašu : 108 BELEVUE AVĖ., 
MONTELLO. MA SS. - Savininką galT 
ma matyti visas dienas po pietų iki vė
lumos. (Rs.10-14)

PARSIDUODA SALDAINIAI 
IR GROGERY KRAUTUVĖ

Arti City I’oint, patogioj vietoj, gerai 
tšdirbtas biznis, galima gerą algą pasi
daryti. Savininkas važiuoja į Lietuvą. 
Atiduoda kaip'galima pigiau. Kaina 
$1,000.00. Norintieji pirkti, kreipkitės 
šiuo antrašu: A. TYLENIS, 1488 
Columbia Rd., So. Boston, MaSs.

JRs.10-17) 
--------------------------------------a-----------------------

VERACKAIR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway

TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.;
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180

U •

Z

REIKALINGOS PATYRUSIOS GUMINIU BATŲ 
DARBININKĖS

Ant dieninių ar vakarinių tikietų. Vakariniais tikietais pradės 
darbą nuo 4 vai. po piet ir dirbs iki pusę reguliario tikieto. ši 
proga dėl darbininkių, kurios negali išdirbt visą dieną. Kreip

kitės į Darbo Departamentą
CONVERSE RUBBER SHOE COMPANY

Edgeworth Station, , " . > « Malden, Mass.

Res. Tel. Parkreay 1864-W.

Advokatas

JUOZAS CUNYS
Lietuvis

f

414 Broadway, So. Boston
 z

.........

Ofiso Telefonas UųiversJįty 8831-W ■
Rezidencijos TeL University 8Š31-RB

IGraboims ir Balsamuotojas
448 ir 983 CAMBRIDGE STREET 

CAMBRĮDįGE, MASS.

"

DR.L.GOLDEN
Perkėlė savo Bostono ofisą iš 99 

GREEN ST. Į savo namus

16 Crawford Street, Rxbury 
arti IVarren ir Grovf Hali 

VlandotfTyte nuo 9 iki 10; diei
1 iki 3; ir vakare nuo 6 iki 

Kalbu angliškai, lietuviškai, rusiškai 
ir lenkiškai.

Telefonas Rosbury 0131

Residendjos Telęphonas: 0779-R. K.
Ofiso Telefonas Sq. Boston 0779-W

S.BARUSEyiČIUS
Lietuviškas Oratorius, 
jas, Besi

25. . . _____
South Borto®, Mus.

Restdenclja 838 Dorchester Avcnue
Dorchester, Mass.

to-J

[Tel. Nonvood 1503

E. V. WAR ABOW & CO
(WRUBLIAUSKAS)

| LIETUVIS GRABO&IUS 
i IR BALSAMUOTOJAS

1179 KASHINGTON STREET
Nonvood, Mass.

—
TeL Brockton 5112

DANTISTAS.:..
BU. A. J. GORMAN

(gomaUskas) 
Sekmadieniais po plato 

705 Ma&n St., Mostelio, Mass. 
(Kampas Broad Street) ♦

« > ’

Suteikia geriausį paskutinį, patarnavimą, todėl verta 
pas jį kreiptis

OFISO GYVENIMO ANTRAŠAS:

LĮTSDVYB DANTISTAS 

A L. KAPOČIUS 
2S1 Broadway» Borto® 

TUMiU“ name)' 
eroi

prie%25c5%25a1%25c4%2597.su

