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$125,000,000 NUOSTOLIŲ
Pereitą subątą ’ garsioji 

Florida, spekuliantų rojus, 
virto baisiu pragaru.

Naktį iŠ pėtnyčios į suba- 
' tą nuo jūrės trenkė į Flori

dos pakrantes baisiausia au- 
dra. Audra atūžė nuo Baha- 
mos sali). Audra šlavė vis
ką nuo «avo tako juostoj 
daug maž 60 mailių platumo.

Apie baisios audros atūži- 
mą prieš keletą valandų bu
vo pranešta iš Washingtono. 
Centralis- Suv. Valstijų oro 
spėjimo biuras patrini j o ki
lusią auilra ir įspėjo mies
tus, į kurių link audra arti
nosi. i ■ . ■ •' , -.

—*—-Florida - yru‘‘"TJQStsn§Snš* 
nusidriekęs į pietus link Ku
ktos salos. Viesulą trenkė vi
su smarkumų ten, kur guli 
vienas garsiausių* Floridos 
miestų Miami. Tas miestas 
ir nukentėjo daugiausia.

Vien tame mieste žmonių 
žuvo 500 su viršum ir jsiižesi- 
ta apie 40,000 žmonių. Vien 
tame mjeste piniginių nuos
tolių būsią apie $125,000,000. 
ii viąo judros, juodoj

miestas yra lygiųnoj. Tai 
visos gatvės greit virto į upes 
ir neapsemtų gatvių veik ne
liko, gatvėse vandens'buvo 4 
pėdos, o kitur kartais buvo 
10 p. gilumo.

Tūkstančia? puikiausių 
paimu ir pusių ir kitokių me
džių, ' krūmų ir gėlynų iš- 
riausta. Namai ėmė griūti, 
o drūtųjų namų langai išpyš
kėjo, stogai nulakiojo, kami
nai nuvirto, iškabos nulaks
tė.

Didžiulių puikiausių krau
tuvių langai tapo išdaužyti, o 
lietus tuo tarpu baisiomis 
srovėmis pylė. Tai pro iš
daužytus langus pilnos krau-. Kryžiaus
Tu veš" vandens priūžė. Krau
tuvėse ūžė vėjas, vartė gery
bes ir tos gėrybės buvo van
dens apsemtos. Subatoj jo
kie bizniai, jokie darbai ne
galėjo prasidėti, jokie ban
kai, jokie ofisai neatsidarė.

Pragariškas vėjas ir tva- 
ninis lietus ūžė devynias va
landas. Po to laiko apsisto
jo ir žmonės ėmė išeidinėtFiš 
griuvėsių laukį ėmė gelbėti

-r ■ -y —

^Audra dar nepasibaigė ir 
ji perlėkus per Floridą, lekia 
per Meksikd užlają ir gal bai
siu trenksmu smogs į pieti
nes dalis Louisianos ir Ala- 
bamos valstijų. Nevv Orlanso 
miestas jau laukia audros ir 
barometras ten rodo audros 
prisiartinimą.

Miąmi’o miestą audra iš 
jūrės pasiekė anksti subatos 
ryta. Trenkė visu smarku- 
mu iš pat pradžios. Miami’o 
miestas turi Vieną gražiausių 
ir saugiausių pasaulyje uos
tų. Tame uoste buvo visokių 
visokiausių laivų. Audrai 

’ užėjus uoste vanduo taip į- 
siūbuotas tapo, kad neliko 
jame nei vieno laivo. Dau
žomi laivai arba tuoj skendo 
arba buvo blokšti baisių ban
gų į akmeninį Įpranta ir su
dužo. Tarpe žuvusių laivų 
buvo ir jachta vadinama 
Nohab, kuri seniau buvo Vo
kietijos kaizerio nuosavybė. 
Ji kainavo $100,000. Toji 
jachta trūko perpus ir nu
skendo/

Audrai prisiartinant Mia
mi’o oro spėjimo biūraę su 
visais instrumentais lankė 
prisirengęs daryti tėmijimuš 
ir užrašus. Bet baisusjzėjaš ; 
trenkęs į krantą1 hlĮšJrttB-ri- ; 
sus oro spėjimo instrumen- ; 
tus ir prietaisus. Nebuvo ga
lima išmieruoti viesulos grei
tumą. Kai vėjo greitumą ro
dąs instrumentas rodė 120 
mailių valandoj, tai vėjui 

-•dar smarkiau papūtus in
strumentas tapo sudaužytas. 
Oro spėjikai sako, kad vėjas 
lėkė nemažiau, kaip 130 mai
lių valandoj.

Su baisiu vėju ūžtelėjo 
baisiausias lytus. Miami’o

audros juostoj. Šie tai laik^ 
raštininkai ir buvo pirmi 
pranešti baisias naujienas 
viesulos juostoj.

Dar pačioj audros pra
džioj iš Miami buvo atsišauk
ta į Floridos gubernatorių^ 
kad skubėtų rengti pagelbą. 
Gavęs pilnesnių.žinių guber
natorius įsakė visiems arti
miesiems miestams skubėti į 
nukentėjusius miestus. To
liau gubernatorius atsišaukė 
į Amerikos Raudonąjį Kry
žių imti visą gelbėjimo darbą 
į savo rankas. Raudonasis 
Kryžius tuoj atsiliepė ir pir
mutinę pagelbą pasiuntė or
laiviais. Toliau artimiesiems

Het togj vejas atsinaujino ir 
papūtė dar didesniu smarku
mu. Pūtė per dvi valandi.

Tik vėlai subatoj po pietų 
atsidarė keletas valgyklų. : 
Bet ir tai neilgam, nes nei 
gazo , nei elektros nebuvo. 
Maistas buvo sugadytas.

Miami ir kiti’ audros pa
liesti miestai ir miesteliai 
tuoj buvo nuo viso pasaulio 
atkirsti. Telefonas ir telegra
fas neveikė. Buvo nuolatai 
bandoma per radio susisiekti 
audros rbėtu ir po audros su 
Miami. Bet nei žodžio ne
gauta, Washingtono valdžia 
bandė Susižinoti su savo į- 
staigomis, bet atsakymo ne
gavo. Žinių tik ^auta iš ar
timesnių miestų buvusių arti 
audros juostos. Bet žinios 
nebuvo pilnos.

Pilnesnių žinių apie ne
svietišką viesulą buvo gauta 
sekančiai: Iš Miami subatoj 
apie 4 vai. po pietų du laik
raštininku pagriebę troką 
pasileido per nuteriotą kraš
tą. Kelionė buvo baisi. Ke
lias buvo užverstas medžiais 
ir griuvėsiais. Palengva te
galėjo važiuoti. Galop reikė
jo“ detour” daryti. Ir iš ke
lio išsisukus jų trokas pa
skendo purvam Tada tuodu 
laikraštininku brido ir ėjo 
pėsti. Pasiekę geležinkelį, 
juo ėjo ir pasiekė vidurnak
tyje fortą Lauderdale, kurs 
guli už 20 mailių nuo J^iami. 
Tas fortas besąs audros nute- 
riotas ir susisiekti su pasau
liu negalėjo. Su pabėgėliais 
pasilsėję porą valandų ap
griuvusioje mokykloje, pasi
samdė automobilių ir neda
lioj 11 vai. iš ryto pasiekė 
Palm Beach, kurs nebuvo

riams liepė vykti traukiniais, 
automobiliais, busais į mite
li otą juostą. Įsakyta visiems 
Amerikos Raudonojo Kry- 
žiauš skyriams būti gata- 
vięms^vykti į nukentėjusias 
rietas, nes gal ne vien Flori
da bus paliesta.

Naujausios žinios praneša, 
kad audra jau perėjo per 
Floridą, pasiekė vakarinį 
Floridos kraštą, kur teipgi y- 

no ir Fordo dvarai. Abu dva
ru guli greta viens kito ir 
abu labai nukentęjo.

Pilnos apie baisią audrą 
žinios gal parodys tą, kad tai 
buvo pragaištingiausia aud
ra žmonijos istorijoj.

Florida dabar yra vienas 
iš populiariškiausių Suv. 
Valstijų kraštų. Ten turti- 
ninkai vyksta žiemos vakaci- 
jų praleisti.

Dabar labiausia nūkentė-i 
j usis miestas Miami prieš 20 
metų neturėjo nei 10,000 gy
ventojų. Dabar ten buvo 
150,000 gyventojų su viršum, 
o žiemą, kada turtininkai su
važiuoja vakacijų, tai gyven
tojų skaičius pasidrigubina. 
Miami pienavo pajūriu mies
tą tiesti per 30 mailių į šiau
rę ir per 20 mailių į pietus. 
Pienuota padaryti miestą su 
1,000,000 gyventojų. Todėl 
ten prasidėjo didžiausia spe-

biednųjų 
nigų — l 
ji įsisiūdavo į 
Matild&R

ą ir pusdolerių. Popieriąius pinigus 
drabužius. Ubage vadinasi 

drabužiuose rasta
JE jį-BUVO- SHa&£ 

tuota. Dakt&raHpripažfr^^k^ ji pamišus ir ji uždaryta be 
protnamin.* ’ ' >' ' <

| KARALIENĖ MEŠKERIOJA 
GERIAUSIA

KARALIENĖ ATVYKS 
AMERIKON t

Rumunijos karalienė su 
savo sūnumi ir dukterimi at
vyks Amerikon spalio mėne
si. Ji atplauks laivu Le
vi athan. Ji sės laivan spalio 
12 d.

KIEK SUMOKA MOKES
ČIAIS

Suv. Valstijose taksomis 
žmonės sumoka per metus ar
ti $10,000,000,0000. Toji su
ma kasmet didėja. 1924 m. 
sumokėta $7,907,000,000. Į 

I tą sumą ineina visi taksai — 
kulecija ir žemės ir namų valstijos ir federa-
kainos augo kas valanda. į paj faksai.

t .

kainos augo kas valanda.
Miami mieste buvo 120 pir

mos klesos hotelių ir 300 pui
kiausių apartmentinių na
mų. •

v

Italijos karališkoji šeimy7 
naA’asaroja šiaurinėj Itali
joj, Alpiniame palociujė 
prie ežero. Tai vieną gražią 
dieną karališkoji šeimyną 
darė meškeriojime lenktynes. 
Pasirodė, kad karalienė vi
sus subytino. Ji sumeškerio
jo 268 žuvis, karalius sekė ją 
su 179 žuvimis, princesa Jo- 
landa 153, princesa Mafalda 
31,princas Humbert pagavo 
tik 16 žuvaičiu.

NUŠOVĖ 7 LIŪTUS
Amerikos garsusis pramo

ninkas George Eastman, gar
susis “Kodakų” išdirbėtas 
dabai Afrikoj medžioja. Jau
nušovė 7 liūtus, vienų nosįąr; 
ragį ir vieną taurą. East
man turi 72 m. Jis užsigei
dė Afrikon vykti nuo mažų 
dieni), kai tik geografijos ė- 
mė mokytis. Bet tos svajo
nės tik amžiaus 'gale teišsi- 
pildė, nes jis buvo kilęs iš ne
turtingi) tėvų. Dabar jis y- 
i a vienas didžiųjų Amerikos 
milijonierių.

LAIMĖJO $5,000
Kai amerikietė’ Gertrude 

Ederle perplaukė per Angli
jos kanalą, tai. laikraštis 
‘‘News of the World” paža
dėjo $5,000 tam kas iš anglų 
sukirs amerikietės rekordą. 
Dabar tą padare Norman 
Leslie Dereham. Jis per
plaukė kanalą per 18 vai. ir 
56 m., o amerikietė per
plaukė per 14 vai. 36 m.

Lietuvius
f i

Prasidėjus tatp Vokietijos ir Rusijos karui ir vokiečiams 
1915 metais užplūdus Lietuvos kraštą, Vilniaus lietuviai orga* 
nizavo savo sostinėje draugiją, kuri turėjo tikslą pabėgėlius 
nuo fronto sulig išgalės šelpti. O tuomet Vilniun buvo susitel
kę daug tokių alkanų pabėgėlių ypač iš Suvalkų, Kauno, da
linai ir Vilniaus gub. Todėliai tapo įsteigta Vilniuje keletą^ 
prieglaudų, kuriose buvo tie nuo karo nualintieji pabėgėliai taj-5 
pinami, maitinami ir prižiūrimi. Didžiajam karui pasibai
giant ir globiamųjų pabėgėlių daugumui savo namuosna 
Draugija nenustojo veikusi: jiji ėmė globoti mažus tų nukri 
jusiu nuo karo tėvų vaikus, ką ji ir sulig šių dienų daro, 
rėdama net 9 Vilniuje'labdarybes įstaigas, Draugija šiais lai«į 
kais talpinai užlaiko jose keletą šimt, daugiausiai nažbiSę 
ir pavargėlių tėvų vaikus, kūne naudojasi mokslu Vilniaus mpf» 
kyklose ir amatuose ir rengiami ateičiai kaipo naudingi saW y 
kraštui žmonės. Tokio didelio auklėtinių būrio užlaikymui jri' j 
ra reikalinga turėti didelės išlaidos, kurias is auklėjamųjų j 
gaiinra~nė'inanytIsgautrčia rėikTa labdarybės žnmhiųgelbeti. 
O Draugijos įstaigų paturėjimas Vilniuje ir jų šelpimas ypač 
šiuo laiku lenkų valdžiai Vilniaus krašte tarp lietuvių ištauti- į 
nimo politiką vedant, yra BŪTINIAUSIAS lietuvių tautos ręf-Į 
Kalas ir priedermė. Todėl Draugijos Komitetas kviečia užja&< 
čiftū&us Amerikos lietuvius Vilniaus krašto pavargėliams, kiek 
kas gali rinkti aukų Draugijai nukentejusiems nuo karo šelptžį, 
ir surinktas aukas siųsti D-ro J. Basanavičiaus adresu: Wflii5j Į 
(Poland) Gimnazjalna 4-1. Kiekvienam už mažiausias: *" 
iš anksto Draugijos Komiteto vardu tariu širdingą ačiū. . Lai 
gyvuoja Amerikos labdariai lietuviai!

Komiteto Pirmininkas DR. BASANAVIČIUS.• ■ * ą* v
■■ ■' ........'■ - . j-;. .

Kanadoj, Albertos provin
cijoj, šiaurinėj ir vidurinėj 
dalyje, užėjo žiema. Tai ne
paprastas apsireiškimas. 
Nors ta provincija guli gero
kai i šiaurę ir ten žiema ank
sčiau prasideda ir ilgiau tve
ria, negu .šiaurinėse Suv. 
Valstijų dalyse, liet tokie .šal
čiai taip anksti, kaip daliai’ 
retai teužeina. Dabar vasa
rojai dar nesuvalyti, o jau 
pašalo ir pusėtinai prisnigo. 
Žmonės turi vilkėti žieminius 
siaųtalus ir pirštines.

AKMUO Iš “DANGAUS”
Ties North Carver, Mass. 

nukrito meteoras, sveriąs 14 
svarų.

r < * •

Teismas prieš parodos 
darymą nedaliomis

LENKAI APKALTINTI • 
ŽMOGŽUDYSTĖJ y:/d

LAAVRENČE, Mass.—Joi£-> 
Bojczuk buvo suareštuotas 
rugpj. ni. Pittstone, Pa’.' 
pargabentas čionai. Dabar
teismas ji rado kaltu žm^g-’*3 
žudvstėj. Jis papildęs žmog-'1 
žudysfę buvo pabėgęs.

Tasai lenkas gyveno pas 
Romanuk. Jisai Romanuk’- ‘ 
ienę kalbino pabėgti šu juo. " 
Bet toji atsisakė. Tada Boj-' 
czuk Į Romanuk’ienę šovė 3 J 
sykius ir ją sunkiai sužeidė. 
B et j i pa g i j o. Te i sm a s ji pri- vi 
pažino antro laipsnio žniog- ų 
žodžiu.

VAIKžčIOJGMIEGODĄ- 
’ MAS, SUTIKO NELAIMŲ 

PEAhOfyt; Slass.—t/šfer 
. - i i . . : 4 j j j •, . . amžiaus,

uiĄ1 beriiikŠČio$a- 
................to‘' ^>ro ląii'gą nho

PARODA BUS NEDALIOMIS 
UŽDARYTA

Philadelphijoj Pasaulinė 
paroda buvo atidaryta ir nė- 
dėhdųfisJ ' Bet lVnnsyltani- 
joa iamtijoj vra įstatymas 
nuo 1797 m. draudžiantis pa-‘ 
saulūjiliš pasilihkstninimus. 
Protestantai, kiirie griežta1? 
laikosi aštraus nedėlios die
nos šventinio protestavo 

. prieš Parodos atidarymą nc- 
dėliomis. Kai jų protestai 
negelbėjo, tai dalyką nunešė 
teisman. Dabar teismas iš*

PKABUin , AĮass.—3 

Andersūn,1 50 m. 
nnegodatnąš 
mas iškt’it 
tteČiojo aitgscio. įlinkiai su
sižeidė, bet v/ai ‘Vilt iš ‘ bagy t i. 

. '. n-.;J/’ ■___________ *. ■

' CAMBRIDGE, Masą. — 
Jcrry Gedfciūn, žinomas kai
po *vJerry the Pole” nuteis
iąs kalėti penkis metus.’’ Jis 
.apkaltintas dalyvavime hold 
ir.p’e, kada Cambridge Trust 

nešė savo išta/tnę prieš Pn^jkompanijos- pasiuntinys bii- 
rodos atidarymą nedėlionrisavo apvogtas ir nužudytas.

kviestas a .
šventajam TeVui. Jis jau 
vAžUtb RyihAii.' "'Jis _ _ 
jo, kai Sūvo Chicagoj ĖukarU-

-t

•irs.38
> 041 
.AM

i-Atiniš Kongresas. Tai jis aki* 
nius sėkmingai pritaikė popie
žiaus delegatui kardinolui Boi^> 
sano. Kardinolui* jo patanuu 
vimas taip patiko Ir Žinodamas 
popiežiaus reikalą, ^pasiuntė tą 
daktarą Ryman popiežiui iįk ‘ 

rttts pritaikinti.

CHIUAOTJ \
Chicagoj gyventojų dabar 

yra 3,058,992. • Jei gyventojų 
skaičius augs, kaip ikšiol, tai 
ten už pusmečio^ gyventojų 
bus 3,086,367.
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varnus VIRSTA elge- Jkovskiųi įsakius, pareikala
vo iš liėtdvių i labdarybės

landi pakelti dArbinibkAms 
afiygminiĄ. Bis te, 
ja saugoti S V? darbo 
sūsiželdiMtes ' -darbtetekūs 
gydyti darbdavio lėgbiniĄ 

viršvalamKįtis aptaiokėti' 50 
htK& brUngiatt/ ‘Uždarbį iš- 
mdkėti kaš’šėštadienį il'tt.

: ; 1 i -• . t

VARŽYTINĖS 
jšf AULIAI. Rugpiūčio 24

■ 1 r <. >.1 j* * ’ ; u

•a arba panaikini-

O KAM NĖRA
Žinios” ĮTr.

■ j.

'ii.g’“-: M . į ’ y • ♦

, 151S. (I^espjqb)ikos 
^Jjr^zidento.^kta^, 

ttP^ižymėjuriems,? yįguoęąę-

mu” tę^ifliplįę.rį^Į^iiĮiĮp-; 
ko teikiu^ pi. liepos' 

, _įnėn^. dt.No, 983). naskirip
Dr. Jonui Šliupui pensiją, ly-

atrijau < 
m. rugpjūčiu mėjL 1 A \ t * 

|a * 1926 pi lie|>os 
if t ’ 

į - D?. K. trinius, v
Respublikos Prerideųtas 

M. Sleževičius 
Ministėris Pirmininkas.

Dabar Brangūs Tautiečiai 
y paklausykite ką tašo Lietu

vos kataįijnĮ dienraštis VBy- 
,rti; i 

Katalikiškos įstaigos, kad 
nąfcdpįgiadsiag 'daba^į

gią valstybė* t 
lyginimo X1V 
ųno š. r 
d|ėnos. f 

4>Kami 
| mėn. &

n

r*

U X

I' '*

■

į ■! Esamoma^^žk^attiis KžferČ* 
X tenos> Rokiškio .ir Tra-
mtika užąHmą. Į ^apskrityse šiemet buvę jdit

•5

kokia ten
turbūt ateityje ( socialistui^!^ žiemkenčių javų nede>r 
valdžią ir ;balsa.vhno teises I liųs. ^Dąųg ūkininkų , tiek 
norį moterims atimti. 5^gą|i))ažąi suėųaė žiemkenčių ją.; 
apie. tai Amerikos katalikai]?^ kąd neturės iš ko ir ląu,- 
ir kąfgįikės ž|notįr įvertiną...jkų atbūti. Žep^.^jd kppe- 

, L-acijos sąjpnga, eidama.ųki-
B. Dzūką# Įuįukąms į pagalbą^. pųtayė 

nederliaus ištiktas, apskritis 
aprūpinti sėkla ir tam tiks
lui žemės biinke gavo kredito 
160 tūkstančių litų.

r,

SEIMO DARBAS—NIEKAM J

- ^VERTAS ............—
32 Nr. prof.| 

Irasišvedžioja, kad 
šio Seimo pirmosios sesijos 

®š‘Us^ulii|V ITą 
*į|RJn i mi^^r inįžia < feūę: 
Wi^ kšk^Sgtięji naujo Seimo 
įstatymai? Febgvi; veik

‘Lietui

<4

ir
valdžios nebus šelpiamos.

. L. K. Moterų D-jai pašal
pa jau nebeduodama. Liet.' 

ny Itratfgija yra 
gavusi iš Žemės *kio M-jos 
Ž. Ū. Dep-to raštą No. 10601 
iš š. m. rugpiūčio 19 d. kū- 
riuo pranešama, štai kas:

“Ponui Ministeriui pave
dus, šiuo pranešama, kad. 

f. Lietuvių Katąląkų Moterų 
Draugija, kaipo politinė or-. 

io ganjzacija negali gauti i&Ses. 
, mes Tkio Ministerijos pašal- 
kP*” 1 a ..
; Pasirašę: Petruškevičius 
f (Direktorius), A, Meklen-

. . burgąs (Referentaš švietiino 
.,reiWui).

!Dėi to p. Žemės Ūkio Mi- 
^^ništerid^ūspfeūdilrio tūrini?

jie visi 
maš buVusių įstatymų, arba I 
jų pakeitimas. Sakysime, 
panaikinta karo stovis, pa
naikinti priedai prie spau
dos if ‘šudiriiikimų įstatymo, 
pakeista valstybės prezicĮeu- 
iĮiitir įtŲii^terifetiįž tilgda, pa
keista biudžeto kai Wribs’pį j 
zięi jos/; pakeistą tepputį že-i i 
iįi.es. reformos įstatyme vie-; 
nas dėsnis, pakeista tvarka 
skirti stipendijas studen-

‘.j.? statymas, žodžiu, padary
tas darbas, kuris galma buvo 

‘nuveikti visų, daugiausia per 
vieną savaitę, o dirbta iš tik
iu jų septynias savaites. ” To
liau pažymi-—kadangi gyve
nimas eina pirmyn, tatlnepa- 
darymas io,; kas reikalinga 
padaryti,; yra neigiamas dar
bas. ’ ! . : .

BAUDŽIA POLICININKUS 
UŽ NEMANDAGUMĄ

Kauno miesto policijos va
das nubaudė du Kauno poli
cininkus už nemandagų pa
sielgimą su piliečiais.

• i ' :: f
UNOKO^ 

laRęEttJN Mokyk , 
.I ;.1 t;

Jau kalią rašėme, kad bu
halterių Ilgūnks trokšta 
būti Kauno komercines mo
kyklos direktoriupą-Rugpiū
čio męn. 27 d.,Ilgūnąs, ture-, 
damas nesveįką protą, kėsų 
n.osr jėga pašalinti L. Volod- 
%ą iš direktoriaus vietos. Di
rektoriui beliko kitokios išei
ties, karp pamišėliu trenkti 
į snukį, khs^žinoma, ir buvo 
padaryta. ' .

i : : .■ i ■ <

DARBININKŲ SAMDYMAS’ 
, PRANCŪZIJAI

Prancūzijos ironsuiatas į- 
teikė užsiepių .reikalų minis
terijai naujus, pasiūlymus 
lietuvių darbininkų

j b i x i į i i į 5
................. .sam'

-r-J - * *> 'į. \ •į » • Xnio Prancūzijai reikalu. 1

veidan. .
r: o.io .»rįįį,-

IRGI “ŽEMĖS REFORMA”
LIŠKEVĄ (Alytaus ap.)

Liškevos valsčiuje buvusioji 
valdžia išparceliavo dvarukj 
Pasiliko šiems metams pat-’ 
celiuoti tik Cecervinio dva
ras; kurio Savininku yra žy- 

^Mreikštr visuomenės žinįa£ Giršas Datheša&'-kNau- 
■ ? *15£*t ; rz- -ir, 4 ;y"' __ .

.-.y •/<
. r

JC. kloterų^-ja. pra-
* fiusi -yra pžšalpo^ijįe H- 
*^etn8' nors

lailsHuųjų
* Imokyklą J'eikaJaii^, l^tent: k 

> 1. “Karmėlavos mergaičių
, ūkio mokyklai. •, - 7

2. Rietavo mergaičių ūkio 
mokyklai. i r \

3. Balbieriškio tokiai pat 
men* mokyklai. ” '

Pašalpos prašomos grynai 
jų ūkio ir krašto kėlimo rei- 
kalams, kaip tai tų mokyklą 
dirbamosios žemės sėkloms.

* veisliniams gyvuliams, ūkio 
,. mašinoms ir t. t. Dabar tai 
\ randama “politikos dalyku”

ir pašalpą atsisakoma duoti.
Sį £ Ū. M-Jos žygį teįver- 

f tina pati visuomenė.”

Tai taip rašo “Rytas.”
Brangūs Tautiečiai, pa

galvokite kokią dabar Lietu- 
- Ą® tiari valdžią 1 Dr. Joną 

Šliupą sveiki gerai pažinote. 
fe pasėkėjus pajuokdami 
SHttptarniąis vadinote. Ame-1 
Tikos katalikams jau gusibo 
<8b bedievio oratoriaus humo^ 
jitrtų prieš’DiėbTkprieš, sveti-* 
tųosių^^^MjĮo^Į^ausyti; 
visur buvo pajuostoj}, beveiki 
bfavo priverstini t apteikti 'A1-' 
teoriką. . GhrįžęRiEietuvon nv 

atatinkamą dwvą, • daug 
paseko j ų, žhiųnčš jd, plauko 
atstovus Seiman išsirinko ir 
socialistu valdžia jam nema
žą algą pripažiuo. Gi Liet 
Kat. Moterys kurios lyg bite
les i’ūtM*stingai darbuojasi, 
kelia ūkf.” kultūrų ii Salf,pri 
pažintą krikščionių vąldBfios 

. pašalpą atima ir įtariau biiik

4

^oji valdžią,, pildydama duo
tu®, žydams pažadus, paice- 
li’M'iipą ^stabdė* -Pereitą 
Boentsį - žydo dvarą mat in i 11- 
■kąs .apnibe^iąvo* Dar prie 
dvaro priguli ir malūno pie
čius, kuris yra Liškevos 
miectelyje, tai ir jį aprube- 
žiavo. Liškevos ūkininkai 
skundžias, kad prie malūno 
pleciaus priskyrė jų bendras 
žemes ir dar ant Pokleštavės 
kalno senovės kapines, kur 
žmonių kaulai išrausti mėto
si. Tokią žemę atiduoti žy
dui nevertėtų.

•5

4.

i

GELEŽINKELIŲ PAJAMOS
Liepos mėn. grynais pini

gais Lietuvos geležinkelių 
pajamos siekė 2,670,000 lt., iš 
kurių platiesiems geležinke
liams tenka apie 2,460,000 lt., 
siauriesiems apie 210,000 lt.

TĖNU • ‘ [ f i:' jvo iš liėtdvių « labdarybės 
Lenkų spaudos'* žiniomis, draugijos^ > kad išsikraustytų 

Vilniuje priyisę tiek elgetų, 
kiek jąiekpd nėra buvę. . yi- 
sose gatvėje, 4 aikštėse,' prie 
basnyiįiį, ^soduose’ # įr kįfcr 
p'iįna V^ia? kraip
tuvįi^įas'^usį<ą|čiavo, Lad 
per dįfjną jį .aplanko daji; ‘ 
Šimto.elgetų. .... .. ,

» A ■ r • < * t ,

iš Trinopolųą painų, kuriup; 
se draugijos būstinė esanti, 
>^jqųQ karo laikų. Mat šiuo
se namuose arkivysk. Jalbži- 
tovskiš sumanė laikyti savo 

’ r ' \ • l ’

LENKaL Užsimoto visa
1 feuSANDITINTI r-i

Vilniaus' jaunos :moterys 
labai susirūpino pasklidusio- 
diis žiniomis, kad okupantai 
Vilniuje ketiną įveli civili
nes vestuvės. Jos šimtais 
vaikščiojau įstaigas ir priva
tinius ' namus, rinkdamos 
protestui prieš tą sumanymą 
parašus.

* 'O f

“KULTŪROS” KONGRESAS
Rugpiūčio mėn, 22-^3 d., d. 

Kaune valstybinio teatro rū- 
m,uose įvyko “Kultūros” 
kongresas, kuriam atstovavo 
Lietuvos raudonosios jėgos 
į— vąlstięčiai liaudininkai ir 
socįąldęiliokrątai. . Tarp vi7 

tayta bepas i gailėjimo sropin-
siūlyme dtirbma. kat kuriųf įP<U|įiii!ąjų parįrių kultli-i- 
niirilepii5i|; • paĮ^inus sii“----- — •
Ijgšįolbiiais,’ dki ku|ių nebu-' 
vo;susithrtĄAibi^|;ėtįj|a.ren-.

■ apie <trai»?
cfĮzįl sudarytas šu
čeįtį|6vakais%i itąMįįfįldn- įkįsJ^j.. ųm 
pjSAAįablO KARO nhA-

P LIŽIŲ SKAIČIUS

Rasirodo^ kad ' Lietuvoje. 
pasauIĮniokaro^ūivalidų esa
mi kur jhįJs daugiau, negu

,., p|tahiząerjaf>.įiį ijų mo
kyklas.’ Proh ^ržiška 
'pasihlė .eiti rtisipcaro pėdo- 

I • ..' . - f

ir Vfaįregaciip:

pasauIĮiiidkarbiittvalidų esą-
11.0, xxua.jay.cr yuugattn,

Kad bitiTūliąiiytą.Į Invalidų
koku* fob 
titįo' 
daĮy 
vųję 
kf^p L 
mybės k 
pilnu du šimtu.

DIDELĖ VAGYSTĖ KLAIPĖ
DOS MIESTO STOTYJE;
Klaipėdos miesto stoties 

viršininkas Rudas pabūgo su 
valdiškais pinigais į Vokieti
ją. Iš Kauno pasiųsta.kę- 
n.is-ija dalykui ištirti. > Gau
namomis žiniomis, Rudas pa
vogęs apie 50,600 dolerių.

-na
la įsiregis- 
ir, paūmės 

/kksis Liėtd- 
:tuo tarpu 
epriklauso-' 

pidu tėra nė-

» -> -• Jis JMVO
įsiūlymą rėmė tuom,. i kad 
senoji rusu vyriausybė buvo 
įstatymo Žt'liujaprubėžia^fnsi 
įyki^ŲĮanizaąijų teises^ o 
Lietuvos valdžia iš rusų pa
veldėjo kalbamus įstatymus, 
gi nauji"tuo klausimu7įstaty
mai. nęra Seimo išleisti. 
Pi’oįf> įį, Biržiškos pasįųly- 
mas buvo vienbalsiai priim
tas.

> J ’ "

-> ’.f ?_ f. . . .

* r

d;, trečiąją parodo dieną, į- 
vyko varžytinės veislinių gy
vulių prieaugliui pirkti. 
Smulkesnieji ūkininkai rim
tai susirūpinę pelningiau il
ki sutvarkyti, kreipė didelį 
domesį į gyvulių, ypatingai 
kiaulių ūkį. Parodoj su val
džios pašalpa nupirkta 17 
kiaulių ir 6 galvijų prieaug
lio. Pareikalavimas tų ar 
tokių gyvulių buvo didesnis, 
bet parodoj nesirado prie
auglio atatinkamo žemės ū- 
kio ministerijos nustatytoms 
sąlygoms, kuriomis perka
miesiems ūkininkams duodū1 
ma atatinkama pašalpa,.

Parodą išviso aplanke a- 
pie 40,000 žmonių. Kadan
gi ji suruošta privatine ini- 
•.iatyiva, _tai buvo manoma; 
kad rengėjai turės nuostolių. 
Tačiau paaiškėjo, kad paro
da davė bent kiek pelno.. Ki
tiems metams parodos aikštė 
būsianti praplėsta ir dar pa
tobulinta. . •

gįąu

f > ' j ’ ;

VILzHAuŠŲt- ! 
WjŲ SĮKįĄI^iuk 

. i>ąbąi{' Vilniję, gyvena! 
maždaug; , 170,000 (^žmpniip 
Prieš kąyą 1910, metais Vii; 
niuje gyveno 240 tūkstančių, 
o 1920 metais —190 tūkstan
čių. Tas aiškiai parodo, kaip 
sunki šiuo metu būklė, lenkų 
okupantų slegiama, Taip da
lykams esant,, galima spėti, 
kad praslinkus dar dešimčiai 
metų, .Vilniuje bus daug ma
žiau gyventojų, kaip Kaune,- 
kuris smarkiai plečiasi. . .

OKUPANTAI SUGAVĘ MU-X 
SŲ POLICININKĄ PŪDO 

KALĖJIME

Lenkai ties Užulbių kai
mų, Trakų apskr., suėmė dc-

OKUPANTAI NIEKINĄ IS

TORINIUS LIETUVOS 
PAMINKLUS 

Gedimino pily Lydoje įtai
sytai futbolo aikštė.- > Lenkų 
moksleiviai, laipiodami pi
lies sienas griauna. Pilies 
griuvėsiuose įtaisyta ir išviė*- 
tė. Nešvaii-umai pilyje nelei
džia norintiems • apžiūrėti; scš- 

m'arkacijos linijoj"ihušif Ttf™rrės inimmklų.Krėvė»-p^-
•* t . * * _ • , , _ • - ,1 »K Art 1 1 Ir 1*) 1 . ;1 Iv* t in/A 1^11 rzl»

SAVIVALDYBIŲ VALDYBŲ 
REVIZIJŲ REZULTATAI
Sarivaklj’'bįiji departamen

to įsakymu, daroma revizija 
Įvairiose savivaldybių valdy- 
JĮusch Pažaisliu valsčiaus 
valdybos ^eVižijos ir Kėdai
nių ;ąpskyijtį/is pat vab
dy|>ofs ąktąį parduoti valst5'- 
bės gynėjui, kas rodo, kad 
kai kurios savivaldybių į- 
staigos nusištimininkavo ligi 
k riminalo. i t' j I 

i]

PATALPOS SALANTŲ 
f VALSČIUI. j

Valsčiaus valdybai sutci-1 
Vilūną 30,000 litifįiltšalpa po-j 
tvynių kimrdy(icHis tiltajusj 

. • .. , Iremontuoti.
J

■ p
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lies likučiai, kur buvo nužu
dytas Did. Liet. kun. Kęstu
tis, baigiami griauti. Vietos 
lenkai kasa duobes ir ima sau 
plytas ir akmenis. Mindau
go pilis Naugarduke pavers
ta ožkų ganykla, pilies sienbs 
griaunamos. Gerai išlikę 
Mirė kun. Rądvilų rūhiai, 
pavesti kaž kokiam atėjūnui 
iš Lenkijos, kuris juose apsi
gyvenęs. Bet jis savotiškai 
pertaiso pilį, griaudafnds 
jos sienas ir naikindąntH 
pirmykštę- iš vaiiėĄ.r \ ‘ ’
no pilies 'kalbas Vilniuje' n 
žmoniškai prišiukšlintas’ šafi- 
lėžolių lukštų,' ’ pbpiergalkii 
ir t. t.

».

Lenkai, naikindami Lietu
vos istorinius paminklus, no
ri sugriauti tuoš galindus 
liūdvtojuk, kurie vaizdžiai 
rodo, kad tas kraštas yra 
Lietuvos ir ten buvo lietuvių 
valst. ir kultūros centras.

rajono sargybinį Pupalaigį 
Kazį ir uždhrė Trakų kale ji- 1 
me. Lenkai leįdžią prasima
nymus, būk suimtas polici
ninkas buvęs peržengęs de
markacijos liniją 50 metrų 
pusėn, todėl, girdi ir suim
tas.

> ; f . > * • , ■ -

PRIE KO LENRĄI PRIVEDĖ
VILNIŲ. į. ;j-j 

Spaudosžiųiomąs, Vilniau^ 
** f

4nagįstrąte įvykp - susirėpaiį- 
rnąs tarp.bedaą'bįi^ ir .poĮici| 
j os. Keliasdešimt įntęlektuį-, 
alinių bedarbių atsilankė mat 
gistrate, prašydami padidin
ti jiems išduodamų pietų 
skaičių. Burmistrui atsakius, 
kad tam nėra lėšų, bedarbiai 
pakėlė triukšmą, tarp kita ko 
išversdami socialūs apsaugos 
skyriaus duris. Pašaukta po
licija bedarbius dar labiau 
suerzino ir prasidėjo mušty
nės. Kovojantiems nuinal- 
Šinti turėjo būt iššaukta poli
cijos atsarga. Keli bedarbiai 
suimti.

■■ I I . ■! Z

LATVIŲ PLĖšlfel

PALANGĄ.’ RugpiuČio 
20 dieną:, 4’ Vai. W. jūroj 
ties Palanga, 'kokių 3 kirti, 
atstumu’ nuo kranto, užpuolė 
vieną žvejų laivą povandeni
nis laivas, z kuriame buvo’ 
penki W
vas buvęs, kaip pasakoji 
žvejai, Taudonai dažytas. 
Buvusieji laive vyrai kalbėję 
latviškai. Iššovę keletą kais 
tų, liepė žvejams sustoti ir, 
stilipę jų laivan, ėmė daužy- 

JonaVojc."Minėtų fabrikų | i į žvejus, visai be priežasties. 
Vėliau pasiėmę iš jų laiVo in
karą ir kitus žvejybos prie
taisus, paliko vieną ginkluo
tą vyrą ir liepė jiems plauk
ti Latvijon. Patys gi nubė
go savo keliu. Žvejai, užuot 
plaukę Latvijon, matyt, įro
dė ginkluotajam, kad jau 
Latvijos žemė, įplaukė į 
Monciškės laivui prieplaukč 
(3 klm. nuo Šventosios), o 
ginkluotąjį plėšiką įdavė 
Lietuvės policijai.

feug^p'r^b men. 24^d. 8> |tal 
rytą Kaune sustreikavo Visų 
degtukų •'’fefbrikų -darbinin
kai: “Balkan” Žaliajam kal
ne, “Tilka”- Šančiuose, “Et
na”Slabadoje ir “Uran”

darbininkai pastate savo sar
gybas tie^įękvięmi fabriku, 
kad degtukai nebūtų iš fab
rikų išvežami. Tokios pat 
sargybos pastatytos ir gėle-

pi 20. Žmonės aplinkiniai 
susirūpinę, kas padarytų 
vilku guitvnes.*■ *

Spėjama, kad Rudas išve^ę^ ^inkelio stotyje.
* :';Tj4>akOį. pajiirosų ir gilzų

strėikuojrk Rugpiūčio 27 ir 
28 d. d. įyyko. dervinis tarp 
darbininkų ir darbdavių, ta
čiau be •"jokių pasekmių. 
Fabrikų savininkai sutinka 
užmokesnį pakelti, bet ne 
tiek daug, kaip reikalauja 
darbininkai.

Rugpiūčio 29 <L buvo ,,su
są ūktas visų Kaulių jnetalo 
Įmonių darbininkų- visuoti
nis susirinkimas. Buvo ta r- 
tąsi nedalo fondo padarymo 
k I a nsimųįĮį kį.taisyrei kalni s, 
ku rie būt»i ?rtreiloįę į vykūs?

KaiuMl^Sik^>dOtefies dar
bininkai. susijungę Į metalo 
pramonės darbininkų profe- 
Sinvs sąj.ųggps. Kaupo I Sky
rių. rugpjūčio 23 d’ įteikė 
stoties aihninistracijai reika-Įapskr.). 
lnvimą pakelti darbo u&no»- Viekselio vier 

Reikąląujfuna afcak 17 d. rugpiūč

visos savaitės stoties 
mas, kurios kasdien siekūfHčS; 
apie KM) tukt; litų.

K

fabrikų įdarbini ūkai irgi

NEGIRDĖTAS SKANDALAS 
TELŠIŲ GIMNAZIJOJE
Rugpiūčio 26 d., Telšių 

\aistybinėj gimnazijoje įvy
ko dar negirdėtas Lietuvos 
mokyklų gyvenime skanda
las.

Tą dieną gimnazijoje buvo 
paskirti pirmieji rudens kvo
timai. Atėjus mokytojams į 
klases kvotimų pradėti, prof. 
Čepinskio naujai paskirtasis 
(vietoje atstatyto kun. Ši
maičio) direktorius Jagau- 

• » o 
das, buvusis pernai likvi
duotos Telšių lenku gimnaz. 
direktorius, o paskutįnig^ 
matais tos pat valst. gimnazi
jos mokytojas, iš anksto nie
ko. neįspeti^rtis kMlėbta nto- 
|.. Ja 2 — -. _ - /.♦ _ _ _ ; j v v ♦

nei iš 
neįf'są TnbKTToj 
statyti. '

PRIVISO VILKŲ
MERKINE. Paskutiniuo

ju laiku nemaža priviso vil
kų. Dienos laiku jie sėdi gi
rioje ant kelio ir laukia atva
žiuojančių. Dažnai paplau
na veršiukus, avis. Tokių at- 

ikimų per savaitę buvo a-

‘ i

Nėra kilnesnės misijos už 
laikraštininko misiją. Laimi
nu šį tavojo pašaukimo ženklą. 
Mano pirmtakūnai laimindavo 
krikščionių karžygių kardus ir 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vą palaimos katalikiškojo rasy-

PIRMI VILNIAUS ARKI
VYSKUPO ŽYGIAI

Vilniaus metropolijos ku
rija. arkivyskupui Jalbži- tojo plunksnai. — Pijus X.

Rytojams dįftįga, nei iš šio, 

ojai, kad esą at- 

/Tą pat pranešė jis klasėj, 
matiniams jau susirinkus į 
kvotimus ir visiems jiems 
girdint, irgi taip pat Giliai 
atstatytajam mokytojui p. 
Ktyžanauskui.

Ponas Kryžanauskas, mo-. 
k i ifių akivaizdoje . tai išgir-.

vltfOfL jait

rin. rugpjūčio 23 d! įteikė 
stoties a' 
lavimą pi 
kęsu į. j . .
piikati apie.^’nuoš. Ę^kj- 
tros stoties dagininkų s rtteiĮ 
kas Dvišv^ngiĄjuas.- • ‘J I

Odos jufBinonės profe$ųiės 
^ąjimgoKtmtro valdyba tiig- 
piūčio 2#d., įteikė vyt^iu*- 
šiam darbo inspektoriui ’fis, 
eilę rėikalai'imų. kurie įiri 
būti išpildyti d;ubinįikų 
naudai, u » r į

Statomojo fizikos—€14^1-
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VIEŠINTAI (Panevėžio 
Žliobiškių kaimo. 

Viekselio vienkiemy iš 16 į 
:io kažin• kokie 

piktadariai peiliais subadė 
ūk. Liūdo Putnus 2 arkliu. 
Vienas, spėjama, kwd dat 
pagys. bet antras nebegalės 
sugyti, nes jam - viduriai

- <

deda įdomių apysakų, eilių, įžy- 
gytenimo aprašymų ir 11, o be

įąuG pradurtoj skylės ifttaa 
tisą I jau prasiov jo Vidurių* užde- 

girnas. vJIHŽHAM
Mūsų apylinkėj imna^iįj, 

kerštų pasikartoją'. 
ypač šiais fnetąĮs.

Lll
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Dabar Ne Seniau
Nūdieninis gvvonimas tiek kupinas įvairiausių įvy

kių, kiekvienam gyvam sektiha ir žinotina. Laiko ne- ’ 
gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.” <z

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis Saulių laikma
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie\ 
tuvos ir paSAulio politikos,-mokslo ir Visuomeninio gyve
nimo klausimais; be to, 
niiųjų įdėt u tos žmonių .
to, .dar kas menuo savo skaitytojams dtioda įžymaus Lie- 
tuvoa,veikėjo,paveikslą.į ,,!? 17

. lįŽMsakę. “TRIMITĄ*’ metams arba pusei mettj', 
H»una, priede įdomią ;16Q pusi, knygų “Špionažo paslap- 

užtdsakę trims mėnesiams gauųa G0 pusk eilių.rin-
: kinįVakari) kaukės.” , , ‘J ♦ • • • ( ■ /. 4 . • ■ > , * ♦ , j“TRIMITĄ’’ dovanai aringam kiekvienam surinku

siam penkiūa ljanjus prenumeratorius ir prisiuntusiam 
• už juos prenumeratos pinigus.

I
tfiak Lietuvoje matams 13 litų, pusei 
ms mėnesiams 3 1L.7SO,. Ųiaieny dvi- 
j, Vokietijoj ir E&tijoj.t^ip pat, kaip Lie-

.! ’ ‘ ..f! ’!l 1 ’tUVūj* -į. |
“TRIMITOv adresas: K&UBkĄLuąvfts Alėja, 26 įtr. |K-

»
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Kristaus mokslui jau neto
li bus du tūkstančiu metij; 
socializmas pasirodė vos 
prieš 80 metų. Ir tas jaunu
tis diegas giriasi nustelbsiąs 
amžių milžiną. Daug buvo 
žmųnių prasimanymų, daug 
naujų kelių prie laimės; visi 
jie. dingo iš žmopių. atmin
ties, o krikščionybė tebėra ir 
plečiasi pasaulyje- vis tą, pa
ti. Nėra baimės, kad socia
lizmas apgalėtų pasaulį taip, 
kad išnaikintų krikščionybę. 
Bet yra baimės, kad suvilios 
daugelį, apkvailins, prie 
laimės neprives, ir kol visai 
nusigyvens, daugelį prie 
pražūties prives.

Kad daugiau priviliojus 
laimės ieškančių žmonių, so
cialistai neretai sakosi esą 
tokie geri krikščionys, kaip 
ir .visi. Dažnai skelbiama, 
kad socializmas nėra Kris
taus mokslui priešingas. Ir 
nemaža tokių, kurie tebeeina 
išpažinties ir tebesimeldžia, o 
visiškai palinko prie socia
lizmo... Nevisiškai nusitiku
siems, Kristaus neatsisakiu
siems aaudinga čia palyginti 
Kristaus mokslą su veidmai
ningu socializmo mokslu.

Nuosavybė

Kristus npanaikino nuo
savybės, bet patvirtino įsta
tymu ‘ nevok. ’ ’ Socializmas 
eina prie nuosavybės panai
kinimo ir paskelbė, kad kiek
viena nuosavybė yra tai va
gystė. Kristus ragini atsi
sakyti nuosavybės tuos, ku- 

' rie liuosu noru to panorėtų ir 
Ipajėgtiįtai padaryti iš dides- 
jWs Dievo ir žmonių meilės;
socializmas nori visus peri 
prievartą padalyti be nuosa
vybės. Kristus nori, kad 
žmonės viens kito neskriaus
tų, viens kitą mylėtų, kad vi
si būtų geri savo laisvu no
ru; kad panorėtų būti ge
rais. Socializmas nori visus 
padaryti gerais per prievar
tą, iš po Šakalio, vien tik 
valstybės įstatymais ir baus
mėmis.

Šeimyna

Kristus patvirtino mote
rystę, įsakydamas, kad nie
kas neskirti! to, ką Dievas 
sujungė. Krikščionybė ne
leidžia kūdikių žudyti, b<‘t 
moterystė tepripažįsta tik 
tam, kad kūdikėliai gimtų ir 
augtų. Kūdikių žudymas 
mums krikščionims yra pik
čiausia žmogžudybė. Socia
lizmas skelbia laisvąją mei
lę; visos moterys — bendra 
visų vyrų nuosavybe. Vai
kų žudymas iščioje — socia
lizmui ne nuodėmė. Per tai 
socializmas išardo šeimas vi
siškai. O kaip galėtų visuo- 

• menė gyvuoti, kuomet šei
myna bus išardyta, socializ
mas neatsako ir negali pasa
kyti. Šeimynai žuvus, visuo
mene turi žūti.

Tėvyne

Kristus įsakė mylėti visus 
žmoneą, bet ne įsakė neapkęs
ti savo tėvynės. Pats Jisai 
pirmiatisia veikė savo šalyje, 
ir perėjo “visur gerai dary
damas” pirmiausia savo tė
vynę, Palestiną. Jis verkė 

^pramatydamas saw tėvynės 
sostinės, Jeruzolimos griuvi
mą. Negalėjo pamiršti mei
lės tėvynei Tas, kuris įsakė

visam p/sauliui meilę. So
cializmas vieną tėvynę tepri
pažįsta, tai viso pasauk© dar> užsimąstęs savo gyveni- 

bininkuš. O kas ne darbi-
.ninkas, tas prie tos tėvynės 
-nepriklauso; o kas ne socia
listas tas ir už darbininką ne 
laikomas. Kas ne darbinin
kas, ne socialistas, ias ne
apykantos vertas; socializ
mas tad. visam “nedarbinin- 
kiškant,” nesociąlistiškam 
pasauliui skelbia kovą, kru
viną kovą,'Involiuciją. Nors 
tose liepsnose žūtų savo gim
tasis kraštas, kad tik įvyktų 
obalsis: “visų šalių proleta
rai, vienykitės!”

Tikėjimas
Kristaus mokslo pamatas 

yra tikėjimas įr Dievo meilė. 
Žmonių aukščiausiai laimei 
pasiekti nurodomas kelias į 
amžinąjį gyvenimą. Už ne
turėjimą doros ir meilės nu
rodoma aukščiausioji baus
mė, amžinoji bausmė.

Socializmo mokslo pama
tas yra pasitikėjimas žmo
gaus paties savimi, ir žmo
nių meile, bet ne visų, tik 
darbininkų meilė. Žmonių 
aukščiausioji laimė tenuro- 
doma tik čia, ant žemės, ku
ri dari būsianti, kada — neži
nia: — kai socializmas vir- 
šų gausiąs. Bet kai ir gau
siąs viršų, tai mirties praša
linti nežada. Socializmas į- 
sivaizdino, kad tikėjimas į 
Dievą, amžinos bausmės bai
mė ir amžinos laimės lauki
mas kliudą žmonių žemės lai
mei. Tad visu įnirtimu sten
giasi susilpninti tikėjimą, o 
-jei bus1 galima, tai ir visai į pirkti tą paveikslą, už dide- 
.panaikinti. j

Socializmui įvykus žmo
nės nesitikėdami geresnės 
laimės po mirties, ieškotų 
geriausios čia pat ant žemės. 
Nesibijodami amžinos baus
mės, bijotų tiktai žemiškos 
bausmės, policijos ir kalėji
mų. Jei valstybei pasisektų 
įvesti viešąją dorą per poli
ciją, pasidarytų valstybinė 
visuotinoji baudžiava, laimės 
nebeliktų nė šešėlio: nes visi 
norėtų didžiausių gerybių ir 
negalėtų jų pasiekti. O jei 
valstybė nesuvaldytų įsigalė
jusių žmonių norų, tai neap
sakomai padidėtų žmonių iš
tvirkimas ir skriaudos.

Išvada '
Socialistų vadas Bobelis, 

sako, kad socializmas ir kri- 
Įįįįčionybū nesuderinami, 
kaip ugnis ir vanduo. Tik
riau bus pasakius, kad socia
lizmas turi gero ir blogo. Kas 
jame yra gero, tas yra Kris
taus senai paskelbta ir socia
lizmo nesenai pasisavinta. 
Kas jame yra blogo, tai pa
ties žydelio Markso ir kitų 
prasimanymai. Tų prasima
nymų socializme yra tiek 
daug ir tokių klaidingų, kad 
jie sugadina socialistų visus 
gerus norus, visas jų pastan
gas nuvesti žmoniją į geres
nę ateitį paverčia vien tik 
žmonijai prakeikimu, iri lai
kinu ir amžinu.

(“Šaltinis”)

Vienas garsus rusųdaili- 
ninkas ėjo miesto gatve rūs-

mo vargais. Staiga jis pa
matu nepaprastai gražų ber- 

‘niul^ maloniu, angelišku 
veideliu. Berniukas savo 
nekaltomis akutėmis taip 
meiliai žiūrėjo į visus prąei- 
viūs, jog dailininkas besigė
rėdamas juo, pamiršo savo 
vargus ir rūpesčius.

— Aš turiu būtinai gauti 
Šį veidelį savo studijai, gal
vojo dailininkas, ir tarė ber
niukui: “Eime, mažuti, kar
tu su manim. Aš nupiešiu 
tavo paveikslą.” Berniukas 
iš pradžios nenorėjo eiti su 
nepažįstamu .žmogum, bei 
kaip dailininkas papasakojo 
jam, kad studijoj yra daug 
paveikslų, teptukų, dažų ir 
įvairių kitų daiktų, berniu
kas susi įdomavo, patikimai 
padavė rankutę ir juodu nu
ėjo.

Berniukui labai patiko 
dailininko darbai, bet dar la
biau jam patiko, kai pasėdė
jus valandėlę, jis pamatė 
drobėj dailininko nupieštą 
tokį pat kaip, ir jis linksmai 
šypsantį paveikslą, kur ir bu
vo nupieštas gražus berniu
ko veidelis. Nupiešęs, berniu
ko paveikslą, dailininkas pa
sikabino jį studijos sienoje. 
Kai jis susirūpindavo, ar dėl 
ko nors nusimindavo, pakel
davo akis į meilų berniuko 
atvaizdą, pasižiūrėdavo į dai
li! ir linksmą veidelį ir jo šir
dis vėl nurimdavo, jis vėl pa- 
linksmėdavo. Daugelis stu
dijos lankytojų norėjo nu- 

i liūs pinigus, liet dailininkas 
nesutikdavo parduoti savo 
“gerojo angelėlio,” kaip jis 
mėgdavo vadinti berniuko 
atvaizdą, nors dažnai pri
trūkdavo pinigu ir būdavo 
pusiau alkanas ir nepakan
kamai apsivilkęs.

Praėjus daug motų ddili- 
ninkas, žiūrėdamas į berniu
ko atvaizdą, ne kartą pagal
vodavo: kur yra gražusai 
berniukas ir kaip jam vyksta 
gyventi. “Įdomu būtų ma
tyti, kai]) jis dabar atrodo ir 

. ar galėčiau aš jį pažinti ? 
Koks/išėjo iš jo žmogus — ar 
geras ir doras, ar blogas ir 
ištvirkęs ? Ar gal jo jau ne- 
ia gvvo?” — mastė dailinin- 
i ‘ \kas.

Kartą iš lėto žingsniuoda
mas viena miesto gatve, jis 
pamatė suaugusį vyrą, kurio 
veidas stačiai baisus pažiū
rėti. Dailininkas nejučiomis 

1 sustojo ir žiūrėjo į tą baisų 
žmogų. “Koks biaurus vaiz
das! Aš norėčiau jį nupieš
ti ir pakabinti savo studijoj, 
kaip priešgynybę angeliškam 
berniuko vaizdeliui” — mąs
tė dailininkas.

Tuo tarpu vyras, atkišo į 
jį ranką išmaldos, nes jis 
buvo valkata, nuskuręs ir va
gis. “Eik su manim, aš nu
piešiu tavo paveikslą ir už 
tai tau užmokėsiu,” — tarė 
dailininkas.

Vyras nusekė paskui dai
lininką. Kai jo paveikslas

LIETUVOS UNIVERSITETO PROF. DR. J. ERETO
PRAKALBU MARŠRUTAS

Westfiel<į Mase. — Rugsėjo 21-mą dieną
Bridgeport, Conn. — Rugsėjo 22-rą dieną 
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nuskuręs, ir pajuodęs. Visi 
švarūs ir geri žmonės krei
piasi nuo manęs į šalį; nega
lėdami žiūrėti į mano biauru- 
mą. O, koks aš esu nelai
mingas!” Dailininkas šiuo' 
įvykiu labai buvo sujaudin
tas. Jis nenorėjo tikėti savo 
akims ir ausims. “Pasakyk 
man,” — tarė jis, — “kaip 
lu iš tokio gražaus berniuko 
virtai tokiu negražiu?

Valkata išpasakojo jam 
visą liūdną savo gyvenimo 
pasaką: kaip jis buvo vien
turtis ir gražus sūnus ir kaip 
jį dėl to tėvai lepino, kaip jis 
paskui susirado blogų drau
gų, kai]) jis gaudamas gana 
pinigų iš tėvų paprato lanky
tis ištvirkimo vietose, kaip 
tose vietose pražudė visą 
turtą ir kaip galų gale, ne
mokėdamas jokio darbo ir 
gėdindamasis išmaldauti, ė-

buvo baigtas jis gavo pinigų^ 
ir buvo beeinąs, bet pakėlęs 
akis pamatė meilutį berniu
ko atvaizdų, sūstojo. Aty- 
džiai pažiūrėjęs į jį, valytos 
.veidas pabalo, paskui grau
džiai jis pradėjo verkti.

“Kas tamstai yra?” pa
klausė dailininkas. Bet nu- 
skurėlis tik kukčiojo ir nega
lėjo atgauti kvapo.

Praėjo kiek laiko, kol jis 
atsigavo ir galėjo prakalbėti. 
Pagalinus rodydamas pirštu 
jis į paveikslų, dusliu ir 
graudžiu balsu kuris, rodos, 
ėjo jam iš-patMielos gilumos 
tarė: “Prieš dvidešimt metų 
tamsta mane pasivadinai į ši
tą studiją nupiešti mano pa
veikslą, ir šitas angeliškas 
veidelis yra mano.

O pažiūrėk, koks aš dabar mė vogt, buvo sugautas ir pa- 
pasidariau — koks biaurus, sodintas į kalėjimą, ir kaip

šv. Roko Par. Komisija
A
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Taupykit Leibelius

I

*

Virimo Receptas
Jeigu kas paklaustų Jūsų kokis maiš

ias yra tipiškai Amerikoniškas, obuolių 
pajus l>e riliejo gautų garbingų pami- 
•lėjiiuų. Ifajus yra mėgiamas užkandis 
ir obuolių pajus yra ypač skanus kada 
darytas iš ankstyvų obuolių. Mes tan
kiai teiravomės delko obuolių pajus val
gomas. dėl lukštų ar dėl vidurių! Tik
tai patėmijf valgyklose užkandų pra
šytojus galit jmmatyti kaip pajus tan
kiausia atmenamas. Sekantis receptas 
yra toks kuris pataps mėgiamu valgiu 
jūsų šeimynoj. I.šbandykit ji Šiandien.

OBUOLIŲ KOžES PYRAGAS
1 puodukas obuolių košės
1 puodukas sėlenų (all-bran)
’4 puoduko riebalų
1 puodukas rudo cukraus
1 puodukas ra z inkų 
ią pu4xluko kurrantų
2 puodukai miltų 
1 šaukštukas sodos 
1 šaukštukas druskos 
>4 šaukštuko gvazdikų 
1 šaukštukas imbiero (giuger) 
*4 šaukštuko cinamono
Suleisk riebalus Ir cukrų. Padėk 

zlnkas, kurrnntus. sėlenas Ir obuolių 
košę. Paskui miltus sumaišytus su so
da. druska ir prieskoniais. Sumaišyk 
gerai. Kepk taukuotoj blekinėj viduti
niškam karštyje.

Virtuvėse Reikaluose

Vaisių košių mdat ir ttlklal Ir bute
lini turi visada būti sužymėti kas juose 
inndasi kad nepadarytumei klaidos lal-‘ 
ke valgių rengimo.

Ryžiai, grudai Ir kreklai reikia lai
kyti sausai klek galima Ir todėl turi 
būti padėti aukštai ant lentynų.

4ludasls cukrus reikia laikyt drėgnoj 
vietoj arba ledų šėpoj kad nesukletėtų 
| grumstus. •

Actų reikia laikyti atokiai ano Mė
sos kada Ji* būna pilnam stiprume.

Grožės Patarimai
Blogas kraujas, kaip dauguma žmo

nių tiki, nėra tai paprastai priežastie' 
blogos odos Ir išvaizdos; tas (atprastai; 
paeina nuo išlaukinių priešų vadinamo/ 
parazitais kurie užsiveisa odos skylute 
re. Jeigu Jūsų oda yra šiurkšti ir 50- 
nižėjua arba Jei pilna pučkų ar dėstilų, 
tai reiškia kad odos skylutės ofcdklm» 
šę. kas neduoda skylutėms /tinkamai 
kvėpuoti. Ir taip pasidaro] tinkama 
dirva, taip sakant, bakterijų augimui. 
Kožno žmogaus <>da nuolat keičiasi. 
Kožnų «yk| mnzgojant veidų. Jus natri- 
nat mirusių odų. Tai senai odai mirš
tant nauja susidaro. > •

Ypatiška Sveikata
Daugeliu! musų žodis grudai reiškia 

pusryčių valgj. bet tas žodis turi (4*-, 
tesnę reikšmę, žodynas parodo kad gru
dai yra tai iš žolių išauganti Javai ka
rte duoda mums maisto visam metui -r*, 
o ar tie grudai nėra tai kviečiai, kuku
rūzai. rugiai, avižos, ryžiai. Ir mledial? 
Kviečiai nueina J malonus Ir gryžta pm» 
mus | virtuves kaipo miltai. Kukurū
zai sutrinami I gatnvų va įgyti padarų, 
sudaromi J miltus arba krakmolų arti* 
pakelčami j kltokj valgomų daiktų. Rei
kia priprasti valgyti grūdinius valgtmi 
Jie priduoda spėkų ir energijų dirbi-. 

JUUi.

Mūsų Boston’o Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St, arti Haymarket Sq.

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES 
FALL RIVER, MASS.

U 3rd Strpet arU Bedford St. 
new haven, conn.

106 Temple Street, arti Crown Street 
BRIDOEPOBJį CONN.

106 Congreaa 8treet, arti Maln Street 
PBOVIDENCE, R. I.

tff Aborn Street, arti Waahington 8L

Mes ^Rekomenduojame Sekančius Produktas
Kiekvienas namas gali sunaudoti virtuvės reikmenis. kaip tai: stUlM. 

Puodu*, patelnes ir tt. Jus galite gauti tokias reikmenis vUikat dykai H Jųa 
pirkaite Standard arba Challenga Pienų Ir taupykite Mbeitus. Garo* ir tau
pia* šeimininkė* perka tik tų pienų. Justų gmserulakas parduoda j| tik payra ’ 
•ylrtts Ir gausite.

RODYKLĖ No. 47
Naminiai Pasigelbėjimai

Nuvalymui suteptų rakandų, nušluos
tyk medį su skaruliu nugręžtu karšta
me vandenyje. Nušluostyk visiškai ki
tu skaruliu ir nušveisk kaip paprastai. 

Sausa druska arba actas trinamas 
ant marmuro plėtinį) prašalins plėtmus 
lengvai.

Labai svarini kati grindys butų visiš
kai nuvalytos pirm dėjimo ant Jų skys
to vaško, nes kitaip vienos dalys bus 
tamsios, kitos šviesios.

Užlaikymui šluotos gerame stovyje 
reikia pamerkti | karštas muilų pamaz
gas syki savaitėje kad sukietėtų šiau
dai.

DYKAI
Be gavimo maisto už savo pi
nigus jus dar gaunate brangių 
dovanų už leibelius nuo bleši- 
nių. Taupios Seimininkės tau
po'leinelius ir išmaino ant 
brangių dovanų dykai. Matote 
ant paveikslo rankšluosti. Ga
lite gauti fokj nž 5T» leibelius. 
Pradėkite šiandien taupyti lei- 
l»elius ir nuneškite j arčiausių 
dovanų krautuvę gnlyg adresų 
žemiau.

Norite Būti Svieki 
ir Laimingi

Tat turite apsaugoti save nuo li
gų valgydami sočius valgius. Dėl 
stokos maisto ir sotumo visas kū- 
nas nyksta. Nereikia rizikos im
ti. Tinkamas maistas ir tinkamas 
gyvenimas padarys jus ir jūsų 
vaikus sveikais ir laimingais. 
Daktarai rado, darydami bandy
mus, kadJfoųfogiguotas pienas y- 
ra vertes maistas budavojimui 
vaikų sveikatos,.

f 

kuris toje dienoje neįvyko dėl lietaus, tai dabar bus 
užbaigtuvės to pikniko

SUBATOJE IR NEDĖLIOJĘ

Rugsėjo 25 ir 26,1926 m.
ROMUVOS PARKE

MONTELLO, MASS.

Nuo 3-čios vai. po pietį] pradžia visokių žaislų, kokiu visuo
menė dar nėra mačiusi, nes bus ekstra keletas žaislą naujai' 
išmislytų. Prie to bus daug visokių išlaimėjimų.

Šokiai 8-tą vai. vakare, kur grajvs — lietuviškus ir angliš
kus šokius, nauja orkestrą iš kito miesto...

Darbo Dienoje buvo užsakytas didžiausias “Fireworks,” 
ir liko nesunaudotas, tai šį vakarą po šokių vėliaus bus sunau
dotas su žavėjaričiais gražumais.
' Bus užkandžių ir gėrimų etc.

Na, gerbiamieji, argi neverta kad ir iš apielinkės miestų at
važiuoti ir visa tai patirti tik už 25c. įžangos.

Nedėlioj bus ekstra visokių žaislų, pradžia nuo 3-čios vai. 
po pietų iki vėlumos.

X

P. S. Tikietus kurie turit nusipirkę dėl Labor Day, bus 
geri šiądien (Sept. 25).

Pasarga: Jeigu lis, tai piknikas bus perkeltas ant kitos su- 
batos.

Pagaminkite savo šeimynai įvairių valgių, ku
riuos žinote jie mėgsta, vartodami Challenge ar 
Standard Condensed Pienų, pavyzdžiui, pudingų, 
keiksų, kepsnių, košelių, pasigardžiavimų ir 1.1., 
ir kitur kur reikia pieno ir cukraus sykiu. Paban
dykite kavoje, šokolade ar su koko. Apsimokės 
blešinę laikyti ant ledų visados po ranka. Nepa
ges ir tuoj-galima pavartoti.

EIMININKEM KELRODIS
Baio ISABELLB KAY

UetuTg Amertkele trokšta ganu Pa.ta.nrTi
pagerinimui Jos ZlaoJUnp aiUJdDfiJaat pareigas kal&p ifeSmUoto- 
ke ir bmiUdo. Šitose skiltyse kas savaitę tUps atraipsneuai to

rte bus Indot&us kažual Lietuvei Seimininkei.

FB

T

ei Brangių Dovan

■H 11 .1 rr-r-i! 
po to kiekvienas jo naujas 
blogas darbas traukte traukė 
jį į dar blogesnius darbus ir 
visiškai jį pražudė.

Iš tikro, tai buvo labai 
graudi pasaka. Dailininkui 
net ašaros biro iš akių. Jis 
ėmė prašyti jį mesti blogą 
gyvenimą ir prižadėjo jam 
padėti. '

B uvo j au per vėlu. V alka- 
tą graužė baisioji liga gauta

Perkeltas

PIKNIKAS
NUO LABOR DAY

£ ■a___  _______ auna 
paleistuvaujant-ir jis -dite! 
iš diehos geso.2 Po kiek hm 
mirė.____________________ ^1

Dailininkas pakabino*-jo \ 
antrąjį atvaizdą prieš ange
lišką jo pirmą paveikslą, ir;- 
kaj»* lankytojai klausdavo; 
dCĄjrieš tokį gražų paveitęs- ’ 
lą kabo toks biaurus, jis ap
sakydavo: “Tarp angelo ir, 
velnio var tik dvidešimt me
tų ištvirkimo tarpas!” 

(“Šaltinis”)
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mo pamokų apie tikėjimo 
dalykus, Dievo apreikštas
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Darbininkai Laimėjo
New Jersey valstijos statybos darbininkai turėjo ilgą ginčą 

su Newarko kontraktorium Clifford F. McEvoy. Tasai kon
traktorius buvo gavęs kontraktą $3,000,000 vertės. Ir jis už- 
šimanė samdyti prie savo darbų šalę unijistą ir neunijistus dar
bininkus. Unijistai griežtai tam pasipriešino. Dalykas atsi
dūrė teisman. Kontraktorius buvo užvedęs bylą prieš uniją 
reikalaudamas iš jos' $500,000 atlyginimo už nuostolius paneš
tus per unijos griežtą nusistatymą.

Dabar kontraktorius atsižadėjo tęsti bylą. Jis paprašė dar
bininkų taikos. Darbininkai taikytis mielai sutiko, bet jų uni
ja jau buvo išsikaštavus. Todėl taikos islygon pastatė, kad 
kontrąktorius tos unijos išlaidas padengtų. Tų išlaidų unija 
turėjo $2,000. Kontraktorius sutiko įmokėti unijos iždan tą 
sumą ir ginčas baigtas.

ba pilnoji blaivybė. Nors, 
anot to paties vyskuĮx>, pil-

■ \ ■ ■ ■

Vėl Apie Pavojus Lietuvai
. , ’ Iš Maskvos kįla naujų gandų apie gresiantį taikai pavojų. 

Vėl Rusijos valdžias laikraštis “Izvestija” skelbia apie tai, buk 
Pilsudskis rengiasi pulti Lietuvą. • . £

Be to išėjo eikštėn, kad Lenkija pasirašius karinę sutartį 
su Rumunija. Abi valstybi ketina karo metu laikytis išvien ir 
viena kitą remti. Rusijos oficiozas iš to daro išvadą, kad Lėk- 

' kija esanti pasiruošus karui.
Ar šitos kalbos “iškalbės” karą? Galbūt Mat Lenkijos 

rubežiai niekam iš jos kaimynų nepakenčiami. Vokietija flbnh- 
rims tol, kol atgaus Dancigo koridorių. Lietuva bus su Lėti 
kija karo stovyje tol, kol atgaus Vilnių. Rusija nenurims tol, 
kol sau patinkamai pataisys lenkų rubežių.

Ar šitie visi dalykai galės būt ramiu keliu atitaisyti? LA 
bai abejotina. Todėl karo kilimas, tai tik laiko klausimas, Ka
ras kils vėliau ar ankščiau ir Lenkijai Šonai bus aptvatyti?

SUBSCRIPTION KATES: PfflOiUMBBATOB KAINA
Tearly ........................'....................... $4.50 Metams .........................  $450
Boston and suburbs.......................$4.50 Boston’e ir apylhilfede .............   .$4^0
Foreign countries yearty.............$&50 Užsieny ................. ;..........................$&50

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

•4b

’ Gema Naujas Tinstąs
I

Pastaruoju laiku nemažai buvo kalbų apie duonos besitve
riantį trustą. Tas trustas ėjo po vadovyste didžiulės Ward kom
panijos. Toji kompanija ėmė glausti prie savęs visuose Ame
rikos didesniuose miestuose duonos kepyklas. Tas tinstąs ėjo 
pramintais takais senesniųjų trustų ’— mažesniasias kompani
jas prikalbinėjo susilieti, išrodydama, kad susiliejus abiem bus 
geriau.

Dabar New Yorko mieste prasidėjo skalbyklų susiliejimas. 
Tokiu būdu norima skalbyklų trustą sutverti. Tokiame milži
niškame mieste, kaip New York, suprantamą, kad skalbyklas 
vienijant ir suliejant jas, galima milijoninį trustą sudaryti.

Ikšiol New Yorke 12 didesniųjų skalbyklų jau susiliejo. 
Trustas pagrobia skalbinius iš hotelių, laivų kompanijų, skal
byklų agentūrų ir šiaip visokių pramonės ir biznio kompanijų. 
Tokiu būdu tasai trustąįs pagrobė į savo rankas 75 nuoš. visų 
New Yorko skalbinių.

Viskas Pabrango
šiais laikais viskas labai brangu. Brangus pragyvenimas, 

nepigus ir mirimas. Nepigiai atseiila ir streiko sulaužymas. 
Nesenai “Darbininke” buvo nurodyta labai dideli nuostoliai, 
kuriuos paneša dėl streiko American Thread Go. WiUimantic’e, 
Ct. Toji kompanija norėjo numušti darbininkams algas ant 
10 nuoš. Darbininkai sustreikavo. Kompanija streiką norėjo 
sulaužyti. Nepavyko. Ir dabar jau 19-tas mėnuo, kai strei
kas tęsiasi. Per metus, pasibaigusius kovo 31 d. š. m. kom-, 
panija pripažino nuostolių turėjusi $552,729. Gi metai prieš 
tai ji pelno turėjusi $1,017,325.

Dabar apskaičiuota ir paskelbta nuostoliai New Yorko po
žeminių geležinkelių kompanijų darbininkų streiko, kurs nese
nai buvo sulaužytas. Ar tas sulaužymas pigiai kompanijai at
sėjo? Aprokuota, kad streiko metu požeminiais traukiniais 
kasdien važiavo apie 1,000,000 pasažierių mažiau, negu nor
maliu laiku. Tokiu būdu kompanijai nuostolių dienoj buvo 
$50,000, arba $300,000 savaitėje. Streikas tęsėsi apie mėnesį 
laiko. Todėl kompanija per tą laiką nuostolių turėjo apie $1,- 
146,000.

New Yorko požeminių geležinkelių kompanijų darbininkai 
turi taip vadinamas kompanines unijas. Pereitą vasarą, liepos 
menesyje, darbininkų dalis atsimetė nuo tų kompaninių unijų 
ir buvo sutverę savistovią uniją. Kad pagerinti algas ir gauti 
savistovios unijos pripažinimą tie darbininkai išėjo streikah. 
Bet jų pastangos šiuo kartu nuėjo niekais.

/

FtbiT. ERETO IŠLEISTU
VES

“Garsas” skelbia, kad Lie- 
nvos Vyčių New Yorko ir 
New Jersey apskritys rengia 
Elizabethe, N. J. profesoriui 
Eretui šleistuves. Tasai po- 
kilis įvyks rugsėjo 23 d. Lin
kime, kad šitą pramoga kuo- 
geriausia nusisektų. Prof. 
Eretas savo linksmiu, malo
niu būdu yra įgijęs Amerikos 
jaunimo simpatiją ir meilę. 
Tai vilimės, kad jaunimo sa
kyto j pramogoj bus iš New 
Yorko, Nevv Jersey ir Penn- 
sylvanijos valstijų.

Prof. Eretas yra užsitar
navęs lietuvių tautos užuo
jautos ir meilės, nes jis yra 
mūsų tautą pamylėjęs ir mū
sų tautai pasiaukoj ęs. Jis y-1 
ra savo kilme šveicaras. Jo 
tėvai yra šveicarai. Gimė 
Šveicarijoj, Bazelio mieste 
spalio 18,1896 m. Tame pat 
mieste išėjo pradedamąjį ir 
vidurinį mokslą. Nuo 1915 
iki 1918 m. augštuosius mok
slus ėjo Bazelio, Berno, Lo- 
zaiwsir Friburgo universite
tuose. Pastarajame univer
sitete jis baigė savo mokslus 
su daktarato laipsniu. Moks
lus baigė turėdamas vos 22 
metu amžiaus, kas yra nepa
prastas atsitikimas. Baigė 
mokslus su “summa eum 
Įaudė.” Studijavo jis ger
manistiką, literatūrą, istori
ją ir folozofiją. Protarpiais 
tarnavo Šveicarijos kariuo
menėj, įgijęs karininko 
laipsnį. Nuo 1917 m. susipa
žino su lietuviais, o 1919 at
vyko Lietuvon ir apsigyveno 
joje, j o mama ir sesuo tebe
gyvena Šveicarijoj. Dabar- 
inė jo pavardė yra sulietu

vinta. Prieš tai jis vadinosi 
Ehret.

gyventi ir prasiplatinti Lie
tuvoje ‘Segodnia’ mums 
gimdomam ,‘Golos Litwy.’ 
Jei tasai laikraštėlis nūrs tik 
• • •« ■. »

kokiu 1,500 pirkėjų pakeltų 
pakeltų ‘Segodnia’ tiražą 
Lietuvoje — tai Rygon vie
no tik to rusų kalba einančio 
gan aiškiai lenkofiliško dien 
raščio bus išgabenama me
tam mažiausia ligi puses mi
lijono litų.”

Ar tai ne keistas apsireiš
kimas. Svetimtaut iškas, an
tilietuviškas importuojamas, 
plepalinis laikraštis turi tokį 
Lietuvoje pasisekimų. Žino
ma jį skaito daugumoje ne 
lietuviai. Bet už tą šlamštą 
užmokama lietuviškais litais. 
Tokiu būdu Lietuvos ekono
miniam gyvenimui daroma 
žala. Taigi valdžios įsikiši
mas į tokį reikalą yra pra
vartus.

, PUIKUS LEIDINYS
Lietuvoj išleistas puikus 

eidinys vdinamas “Knyg
nešys.” Redagavo P. Rusec- 
' <aš.“ Lydinys* išteistas "pa
minėti lietuviškų knygų 
draudimo laiką — nuo 1864 
iki 1904 m. Veikalas turi 
328 pusi, ir 45 paveikslus to 
aikotarpio veikėjų. Viršelį 

puošia gražus spalvuotas 
dailininko V. Jomanto pa
veikslas, vaizduojantis cariš
ką griūvantį paminklą.

“Knygnešio” kaina 10 lt. 
Užsisakant tiesiog iš P. Ru- 
secko už persiuntimą nemo
kama. Kas užsako iš karto 
nemažiau 3 egz. moka pa 9 lt. 
su persiuntimu. Įrišto į kie
tus viršelius kaina 13 lt. 50c. 
su persiuntimu. Amerikoj 
neįrištas 1 dol., įrištas 1 dol. 
50c. su persiuntimu.

Adresas: P. Ruseckas, 
Duonelaičio gt. 17, Kaunas, 
Lithuania. ■KEISTAS APSIREIŠKIMAS 

Kauno “Rytas” rašo:
“Rygos rusų dienraštis 

‘Segodnia’ vietoje, Rygoje, 
pardūodamas tik po 24 ct. 
N-ris, o su vakariniu priedu 
36 ct. — Lietuvoje gi, Kau
ne, parduodamas po 60 ct., 
nors persiuntimo išlaidos 
normuojamos su Latvija mū
sų vidaus tarifu. Atskaičius 
persiuntimo ir pardavėjams 
komiso išlaidas, ‘Segodnia’ 
administracijai nuo vieno, 
Lietuvoje parduoto, n-rio pa
silieka ligi 40 ct., sekmadie
nio n-rio 45 ct.

“Kadangi ‘Segodnia’ išsi
platina dabar Lietuvoje' ligi 
1,700 egz. kasdien, tai skai
tant ]K) 40 ct.. atliekamų lai
kraščio administracijai nuo 
kiekvieno n-rio, gauname 
dienai apie 700 litų; vienam 
gi mėnesiui apie 21,000 lt. 
Tuo būdu per vienus metus 
‘Segodnia’ išsiveža dabar iš 
Lietuvos grynų pinigų apie 
232,000 lt. SnmS gana gra
ži ir, pasilikusi Lietuvoje, 
galėtų užlopyti ne vieną 
krašto biudžete skylę. O ką 
mes, tiek pinigų per vienus 
tik metus išleisdami, už tai 
gauname? Sensavinių pigių 
žinių ir tuščių plepalų. Tai, 
rodos, per pigi prekė, kad 
šitokią kainą mokėtumėm. 
Bot toji graži, Rygos biznie
rių išsunkiamų iš 'Lietuvos 
piliečių pinigų krūvų dar 
antra tiek padidės, jei nors 

' tik pusėtinai pasisektų įsi-

Iš PELŲ NEBUS GRŪDŲ
Chicagos “Naujienose” 

kompozitorius Vanagaitis 
rašo apie reikalą Chicagoj 
pastatyti Lietuviu Rūmus. 
Rašo šitaip:

nToki Rūmai talpintų sa
vyje mūsų praeitį. Turėda
mi tiek daug literatūros, 
dailės, neturime jai vietos. 
Viskas išmėtyta, išblaškyta. 
O juk reikėtų tą viską su
rinkti ir padėti į saugią vie
tą, kuo ne tik mes patys pa
sidžiaugtume, bet ir vaikų 
vaikai.

“Pavyzdžiui, jei mes pasi
statytame sau Rūmus ku
riuose tilptų muziejus, kny
gynas, teatras, kliubas, tai 
beabejo jie būtų mūsų širdis 
— centras, kuris ne tik mūsų 
ainiams, bet ir mums patiems 
priduotų daugiau stiprybės 
ir energijos dirbti darbą, ku
ris atneštų naudos mums vi
siems. Šiandien, kada mes iš
sisklaidę darbuojamės, nesu
gebame atlikti savo pareigų, 
tuo tarpu sudarę vienatą, at
liktume pilnumoj savo už
duotį.

Toki Rūmai labai lengvi 
įsigyti, jedgu tik mes pano
rėsime.

‘'‘Paimkime, kaipo pavyz- 
dį, kddią nors pąrąpiją, kad 
ir;Ci$ro. * Ten’keli šinfeai 
Šeimynų išsistatė puikiausią 
bažnyčią, mokyklą, svetainę 
ir kle

X

Liet Katalikų Blaivybės 
Draugijos leidinys Nr. 21. 
ABSTINENCIJA — kri
kščioniškas . ir patriotiškas 
meilės darbas, skiriamas in^ 
teligentams, sulietuvino R. 
Blažys. Būtų labai geistina, 
kad šitą knygutę skaitytų ir 
studijuotų visa mūsų inteli
gentija. Per daug metų aš 
neišdrįsau viešai išreikšti sa
vo įsitikinimo, kad veik visi 
taip inteligentai kaip neinte- 
ligentai per svaigalus nusto
ja tikėjimo, bet dabar ši kny
gutė man davė užtektinai 
drąsos, ir pasistengsiu viešai 
nurodyti tikrąją tiesą. Tai 
yra tikra tiesa ką rašo Vys
kupas ant lapo 9 po antgal- 
viu: “ANTRA PASTABA. 
Mažai terasime katalikiškoje 
Šveicarijoje parapijų (ne
vien Šveicarijoje, bet ir vi
sose šalyse), kame nesiras- 
tų tam tikro skaieaus žmonių apsileidimu, užmiršimu tikė- 
atšalusių tikėjime, kame ne- jimo dalykų, nes tikėjimas 
būtų nupuolęs ir pakrikęs reikalauja nuolatinio klausy- 
šeimos gyvenimas ir auklėji
mas, kame sielų ganytojas

būtu savo^darbO '' trukdo-jiiesas, skaitymo Tikybinių 
mas daugybės trukumų ir 
sunkenybių, kame lengva- 
manybė ir geidulių patenki- 
nimas, papročių palaidumas 
ir patsai netikėjimas (jeigu 
jo dar nėra, tai reik prana
šauti). Pažvelgkite į šių ne- 
labumų priežastis ir įsitikin
site, kad storiausioj i šių da
lykų šaknis dažniausiai dyg
sta iš smuklės. Studijuoda
mi visas laiko blogybes ir jų 
priežastis, Jūs rasite, kad 
alkoholis yra didžiausis mū
sų priešas., Ir taip, ar jis ne 
pirmasis priešas, kada rei
kia švęsti sekmadienis, ar jis 
ne pirmasis maldos ir šeimy- 
nnio sugyvenimo priešas ir 
apskritai kiekvieno krikščio
niško gyvenimo žvilgsniu ar 
jis ne pirmasis priešas! Tad, 
jei mums rimtai rūpi šventi 
dalykai, kurie yra mums pa
vesti, tai mes privalome bū
ti mūsų priešo priešai.” Iš 
Vyskupo čia cituojamų posa
kių ir iš kitų autorių citaci- 
jų, kaipo Kornelijo A La- 
pide, ir Jėzuito Tėvo Fabe- 
rio pamokslų aiškiai mato
ma, kad nutolimas, atšali-
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nymą išdėsto, yra toks, koks 
yra tarp caro popierinio rub
lio ir amerikonišku dolerio..
mas, ir galutinai pilnas atsi
žadėjimas tikėjimo įvyksta 
per svaigalų sunaudojimą. 
Kas mano būk tikėjimas ir 
tamsumas yra reikalingas ne 
inteligentams, tas taip toli
nuo tiesos kaip dangus nuo 
žemės! Nieks negali priskai- 
tyti prie tamsūnų karalių ir 
kunigaikščių vaikų, kuriems 
katalikai gimdytojai nuo pat 
kūdikystės išrenka kiekvie
nam po vieną mokyčiausį
auklėtoją, kurs jį daboja ir 
mokina per visas dienas . jo 
kūdikystės iki prirengia jį į 
tam tikrą mokyklą. O kiek 
turime pavyzdžių karalių iš
turėjusių tikėjime ir atsižy
mėjusių gerų dorybių pavyz
džiu! Atsižadėjimas tikėji
mo įvyksta ne kitaip tiktai

veikalų, ir apsileidimu lavi
nimo visų tikybinių gerų 
darbų. Tuose dalykuose žmo
gus pradeda apsileisti pa
lengva, ne iš karto, bet žings
nis po žingsnio vis eina blo
gyn ir blogyn, iki visai pasi
pučia puikybe ir sušunka: 
“O koks aš buvau kvailas li
gi šiol kad klausiau tikėjimo 
mokslo ir stengiausi jį vyk
dyti!” Tik retkarčiais atsi
tinka kad žmogus išklausęs 
kokios vienos kitos bedievio 
prakalbos -ar paskaitos nu
stoja iš sykio tikėjimo. Per
svaigalus nevien pasigėrimu, 
bet ir dažnais susiėjimais 
pasisvečiavimais, viens kito 
pavaišinimais, dėliai svečių 
pradeda sekmadieniais ap
leisti mišias ir pamokslus, iš 
pradžių neteisėtu būdu pasi
teisindami, kad dėl svečio 
turėjo apleisti. Toliaus ma
no, jeigu vieną kartą galė
jau pasiteisinti, tai kodėl vi
sada negalėčiau teisintis dė
liai tos pačios priežasties, to
kiu labu tol teisinasi iki nu
stoja sąžinės ir tikėjimo pa
ties. Tam įpročiui nėra ki-

pajunkėliams yra “būtinas 
dalykas, surištas s u sąžine, 
priedermės. Kristaus posa
kis: “Jei tavo dešinė ranka 
tave piktina, nukirsk ją,” _ 
girtuokliams skamba šitaip: 
“Jei tave stiklelis piktina, 
sviesk jį šalin.” Mat 5. 30. 
Sulyg to paties vyskupo iš
reiškimu: “Kristus reika- 
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lauja visų lygiai savęs išsi
žadėjimo/’ tai netikusių į- 
pročių išsižadėjimas jam ge
riausia patinka, nėra nei 
būti negali išsižadėjimo be 
prisimarinimo, o prisimari- 
nimas daromas dėl meilės 
Dievo ir artimo, tai tikrai 
“krikščioniškas ir patriotiš
kas meilės darbas.” Kiek
vienas atlikdamas tą darbą 
kartu ir patsai sau daro ne- 
apkainuojabą naudą, nugali 
savo žvėrinius geidulius, su
tvirtina sveikatą, prailgina 
gyvenimo laiką, sutaupina 
daug turtų savo šeimai ir tė
vynei. O priešingai kad ir 
po mažiausia sunaudojant 
svaigalų kiekvienas vis daro 
kiek tiek žalos sau ir savo 
Tėvynei; kurie pasigeria 
kartais; ir-pei> kokį laiką su
situri nuo gėrimo mažiau da
ro blėdies savo Tėvynei negu 
lie kurie nors su saiku, bet 
tankiai geria; nes tikrieji 
girtuokliai jokiu labu nega
lėtų užlaikyti smuklių, kąd 
ne taip vadinamieji tvarkūs 
gėrovai. Nesakyk: “Yra ir 
katalikų daug girtuoklių ir 
su saiku geriančių tarpe ne
nustojusių tikėjimo, o prie
šingai, yra ir nustojusių ti-. 
kėjimo tarpe karštų pilnųjų 
blaivininkų, tai negalima 
tvirtinti būk alkoholis vienas, 
yra priežastis nustojifno ti
kėjimo. Tiesa, išimčų ra. 
dasi ir vienoj ir kitoy'pusė? 
bet tik labai mažas skaiči 
Bet kad visi katalikų vaiku 
kurie šiandien yra nustoję ti
kėjimo, būtų nuo kūdikystės 
turėję gražų pavyzdį iš savo 
tėvučių, ir kad tos lėšos aik- 
vojamosios svaigalams, būtų 
buvusios sunaudojamos bent 
iš didės dalies apšvietimui jų, 
ir plėtimui dorų mokslų lite
ratūrai, tai vis tik šiandien 
neturėtume tokio skaičiaus 
l>edievių, socialistų ir kitų 
kilusių iš katalikų tėvų. Tai-

tai! Na, o jeigu paimsime 
visą Chicagos lietuvių kolo
niją! Šeimynų susidarys ke
li tūkstančiai. Tai ką mums 
reiškia pasistatyti sau Rū
mus už kokią šimtą penkias
dešimts tūkstančių dolerių! 
Jeigu viena parapija pajėgia 
suaukoti keletą ir kelioliką 
desėtkų tūkstančių, tai visi 
Chicagos lietuviai ir nepa
justų tos aukos. Ir pusė mi
lijono; tai yra maža auka. 
Ką mums reiškia savo tautos 
reikalams suaukoti šimtas- 
kitas tūkstančių dolerių! 
Reikia tik gero noro!”

Taip, ištikrųjų labai leng
va didelį ir naudingą darbą 
atlikti. Taip lengva, kaip 
anos pasakos pelėms apsisau
goti nuo katino, kuriam rei
kėjo varpelį parišti po kaklu. 

Katalikai, teisybė, išstato 
bažnyčias, mokyklas, užlaiko 
dvasios vadus, bažnyčios tar- 
hūsjir sčseęis 
skirtumas tArp lietuvių kata- 
likų ir lietuvių laisvamanių, 

iją. Tiktai ktiiiim- kuriems p. Vanagaitis snma-
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siiprasti praeityje padarytas 
klaidas ir jų vengti visomis 
spėkomis kūlio ir dvasios.

Pilnasai Titaivininkaš

SUSIPAŽINOT SU LIETUVOS VEIKĖJAIsl
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir i 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta geibia savo mokytus vy-4 
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius < 
turi būti.

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvtdo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

TU KURSTĄS PUIKUS VEIKALAS VADINAMA*

LIETUVOS A4
▼tikslas tari 496 patilptą, tž tartą 283 puslapiai 

uitati pąvtiktiaia
Kaina $150 « Utasakytite /

MVat lMdinr InA Botas, Hmb. |
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Iškilmių Dalyviai: Gar
bingi svečiai, Chorai, Solis
tai, Tautiškoji Simfonija, 
Manifestacija, uoliausios ko
lonijos.

Praėjo taip didelės ir ne
paprastos iškilmės apie ku
rių pasisekimą jau paskelbė 
Amerikos lietuvių laikra
ščiai. Vietos amerikonų 
spauda nepaprastai prielan
kiai pasireiškė: “Nuo pat 
pradžios Amerikos Suvieny
tųjų Valstijų Nepriklauso
mybės paminėjimo įvairių 
istoriškų ir kariškų parodui 
varpe nebuvo nei vienos įspū
dingesnės ir iškilmingesnės 
manifestacijos.” Tai nėra 
t uščias pagyras, nes nors 
trys tautos toje dienoje pa
rodavo : vokiečiai, ungarai ir 
lietuviai, bet visi laikraščiai 
beveik vien išimtinai tik a- 
pie lietuvius rašė. Kad prieš 
parodą Sesąui-Centennial 
Komisija raštu pasižadėjo 
mums grąžinti tik 40% gry- 
no pelno, o. po iškilmių ati-
davė 50%>, liudija gerą ūpą, 
kurį į juos padarė mūsų iš
kilmės ir nuo tos dienos ant 
“Stadium” ir šiandie jau 

' plevėsuoja Lietuvos vėliava 
greta Amerikos vėliavos, liu
dijanti draugingumą seniau
sios ir jauniausios respubli
kų. Taigi pilnai tinka da
bar atsiklausti: “kas yra tie, 
kurie Amerikos Lietuvių 
Dienos iškilmes tokias pada
re, kad taip garbingai jos 
tapo paminėtos?” — Tai 

p garbingi svečiai dalyvavusie- 
ą - ji mūsų-iškilmėse, tai kilnus 

jaunimas su savo skambiais 
balseliais; didžiai gerbiami 
mūsų solistai-daininkai ir 
muzikai, bei flotai skaitlin
gai publikai lydimi.

Garbingi Svečiai: Gar- 
bingų'svečių tarpe, kurie da
lyvavo “Amerikos Lietuvių 
Dienos” iškilmėse buvo: Jo 
Ekscelencija Lietuvos Atsto
vas Ponas K. Bizauskas, 
Konsulai: Ponas Žadeikis ir 
Daužvardis, sų savo žmono
mis, Jo Ekscelencijos Arciv. 
J. Matulevičiaus atstovas 
Prof. Kun. P. Bučys, Lietu
vos Universiteto Prof. Po
nas Eretas Sesųui-Centen- 
nial Lietuvių Komiteto gar
bės narys, Philadelphijos 
miesto Mayoro atstovas Dr. 
Davis, Amerikos Suv. Vals
tijų kariuomenės Majoras 
Hicks, ir Kapitonas Camp- 
bell su žmonomis; Sesąui- 
Centennial valdybos Ponas 
E. L. Sutton ir Komand. J. 
H. Campbell su šavo žmona. 
Chicagiečių atstovai, A. S. 
Kareiva, S. S. Ežerskis, Po
nas Horanas ir Kun. J. J. 
Kaulakis, Sesųui-Centennial 
Lietuvių Komisijos garbės 
nariai, ir kiti Sesųui-Centen- 
-tmd-Lietuvių Komisijos-na
rį ai bei svečiai.

Iš visų trijų parodavusių 
Tautų, vien Lietuvos Minis- 
teris, Ponas Bizauskas daly
vavo iškilmėse, o kitos tautos 
savo ministerių neturėjo.Tas 
labai daug prisidėjo prie iš
kilmių garbingumo.

Jungtinis Choras: Jungti
nis choras skaičiuje 894 as
menų gražiai sudainavo tau
tiškas dainas: “Važiavau 
Dieną,” “Užtrauksme Nau
ją Gięsmę,” “Vilnius.” Lie
tu vilj'yra pirmutinis choras 
kuris taip skaitlingai pasiro
dė šioje didžiulėje “Audito
rijoje.” Nei viena kita ko
kia nors tauta nėra dar čia 
pastačiusi panašaus choro.

pūdžio į publiką; 
tise sėdėję garbin

gi vyriausybės svečiai grožė
josi lietuvaičių skaistumu. 
Muzikaliu žvilgsniu dainos 
sudainuota irgi gana gražiai 
ir įspūdingai — geriau ne
gu buvo galima tikėtis,, 'nes 
čia suvažiavo jaunimas iš į- 
vairių kolonijų, įvairių tar
mių kalbos žvilgsniu ir dėl 
tekniškų aplinkybių nesUvie- 
nodintas vieno vyriausio di
rigento, tik padaręs generalę 
repeticiją. Bet tas tris dai
neles turėjo galimybės tinka
mai susidainuoti kelių valan
dų laikotarpyje.

Solistai: Tai mano nuomo
ne gražiausia muzikalės pro
gramos dalis, kurioj ė daly
vavo žymiausias Amerikos 
Lietuvių Dainininkas Ponas 
J Babravičius kaipo repre
zentantas solistų-artistų ir 
p-lė E. Mickūnaitė su J. Ba
niu — reprezentantai jauno
sios kartos.A Kokio įspūdžio 
šie gerbiami dainininkai pa
darė į svetimtaučius regisi iš 
šių Philadel pili jos laikraščio 
“Record” 5-IX š. m. žodžių: 
‘ J. Babravičius gali būti pa-

liniams artistams; P-lė Mic- 
kūnaitė yra jau vadinama 
‘ ‘ Lietuvos Lakštingala; ” 
Banys turis gražią ateiti 
dainininkas.” Ten pat pa
talpinta ir fotografijos. Ger
biami solistai padarė labai 
malonaus Įspūdžio. Gausus 
aplodismentai paliudijo, 
kaip jų malonūs, skambanti 
jausmingi balsai sužavėjo 
publiką. Solistams gražiai

kesĮrųoti •soitjtmhs ^darnas, 
šokius ii tris simfonijos vei
kalus. ' Pono CPociauš veika
las “Gerkit^ Broliukai” taip 
patiko net ir patiems orkes- 
tros muzikams, kad prašė jo 
pavesti jiems Šį veikalą. Po- 
no-gi V. Bičkaus veikalas 
“ Šymphony ir G minor ’ ’ bu
vo ant kontesto Chicagoje ir 
iš 80 veikalų pateko skaičiun 
5 geriausių.

Flotai: Flotais buvo at
vaizduota Lietuvos istorijos 
4 laikotarpiai: stabmeldiško- 
ji Lietuva; Liūdnoji gadynė; 
Lietuvos atgimimas, ir Švie- 
sion ir Garbingon ateitin.

“The . Philadelphia In- 
ąuirer” No. 60 rašė: “Žy
mus skaičius flotų atvaizda
vo Lietuvos istorijos gadynes 
nuo jos tamsių priespaudos 
dienų tyranų vergovėje iki 
atgimimo; kiti labai dailiai 
parodė jos dabartinės kartos 
ir pačios tautos aukštus ide
alus, kurie išaukė labai gau
sius aplodismentus svečių ir 
žiūrėtojų tarpe. ’ ’

Publika: (a) Skaičius. A-. 
čiū dienos giedrumui ir ge
ram Amerikos Lietuvių vi
suomenės ūpui publikos pri
sirinko nemaža. Žiūrint į 
manifestantų skaičių ir tvar
ką tenka pripažinti anglų ir 
lietuvių laikraščių spaudai 
tiesą. Tai ne paprastas “blo- 
fas,” bet tikrenybė. Pačio
je Auditorijoje nors taip jau 
buvo nuvarginti žmonės, bet 
vis tik sėdinčių buvo apie 5,- 
800 asmenų be jungtinio cho
ro (894) )asm. Sunku buvo 
tikėti kad taip neskaitlinga

pritarė Simfonijos orkestrą, tauta taip gausiai susirink-
Lietuviškoji Simfonija: 

‘‘Amerikos Lietuvių Dieno
je” pirmu kart Amerikoje 
praskambėjo Lietuvių liau
dies motyvų simfonines or
kestras aidai. Didžiai ger
biami kompozitoriai, Ponai:

t,U. ■;
(b) Uoliausios Kolonijos: 

Atvykusi iš svetimą kolonijų 
sudarė didesnę pusę iškilmių 
dalyvių skaičiaus. Taigi ne
galima nepaminėti kurios ko
lonijos vertos yra ypatingos

vimor
Hienos” |v^

Pirmutine ko
lonija kurios, lietuviai, susi- 
domavo Sesųui-Centęfihial , 
Lietuvių Komiteto darbuote. 
Nebuvo tai laikinis entiizias- 
tinis užsikarščiavimas, bet 
rimtas nusistatymas prie kil 
nąųs ir garbingo darbo. Sa
vo nusistatyme pilnai Balti- 
inoriečiai ištesėjo. A L. R. 
K. Moterų Sąjunga ir Balti- 
morės Lietuvių Moterų Pi
lietiškas Kliubas dalyvavo 
su savo flotais; Šv. Alfon
so parapijinis pono P. Gra
jausko vadovaujamas choras 
dalyvavo jungtiniame chore. 
Keli autobusai atvežė desėt- 
kus publikos, kiti-gi atvyko 
traukiniais.

W ilkes-Barre, Scranton’o 
ir Kingstono rajonąs pasižy
mėjo nepaprastu skaitlingu- 
mu dalyvių. Vienu tik eks- 
kursininkų traukiniu atvyko 
apie 800 asmenų, kiti-gi au
tobusais arba nuosavais au
tomobiliais. Šio rajono ger
biami chorvedžiai, choristai 
ir organizacija “Dough- 
boys” labai daug pasidarba
vo “Amerikos Lietuvių Die- 

~ TTos^tabuir
Bostoniečiai vieni plaukė 

laivu, kiti-gi atvyko trauki
niu.

Mainų rajono nuo Maha- 
nojaus, Shenandoah, Girard- 
ville, ir t. t. dalyviai irgi 
skaitlingai pribuvo. Iškil
mių dienoje net ir tolimiau
sių kolonijų buvo atvykusių 
lietuvių. Neatsiliko ir cho- 
cagiečiai: jų atstovai, ponas 
J. J. Ežerskis ir A. J. Karei
va turėjo progos net daly
vauti garbės narių tarpe iš
kilminguose pietuose ir va
karienėje.

y.L;. L.
Iš trisdešimties chorų da

lyvavusių Amerikos Lietuj 
vių Dienos iškilmėse, Pitts- 
burgh’o Šv. Kazimiero para
pijos chorą, Pono Pranckie- 
čio vadovaujamą verta ypa
tingai pažymėti. Ne tik dėl

džiai gerųjų moterėliai 
narni. Tik poroje v* 
galėjo svetelius pava 
tai ir juos užsikvietusilji 
lė Viktorija Tareiliūbė. 
vaišino.

i 

to kad jis pirmutinis pasiža
dėjo dalyvauti iškilmėse, kad 
tai yra vienas iš tolimiausia 
atkeliavusių chorų; bet ir dėl 
to kad atvykęs Philadelphi- 
jon čia labai gražiai pasižy
mėjo. Tiesa, jis nebtivo pil
nai pakankamam savo sąsta
te, vienok savo dainelėms su
gebėjo miesto teatre nema- 
žesnio entuziazmo sukelti 
publikoje kaip Mahanojaus 
choras ir dailiai palinksmin
ti Point Breeziečiuš, pas ku
riuos apsistojo.

Šis choras Philadelphijon 
atvyko šeštadienyje 7:30 vai. 
ryto į Pennsylvanijos stotį. 
Viso buvo 29 asmens. Sto
tyje juos sutiko Panele V. 
Tareiliūtė, veikliauisa iš sa
vo kolonijos panelių, taipo
gi irgi gera dainininkė. Su- 
tikusLsvečius -užsikvietė pas 
save Point Breezon, kame iš- 
anksto buvo paruošta jiems 
apsistojimo vietos. Čia bran
gius jaunus svetelius malo
niai Point-Breeziečiai pri
ėmė, davė nusiprausti kelio
nės dulkes ir pavalgydino. 
Čia kilnūs Pittsburgho jau
nuoliai praleido ir sekmadie
nį maloniai primti ir nuošir-

1 Po gražios įspūdingos 
merikos Lietuvių Dienos 
šeštadienio mandagūą ir m 
lonūs Point-Breeziečiai da 
keliai turėjo dar aptrą 
gražią ir linksmą dieną 
sekmadienį; nes svečiai M 
lankė Sesųui-Centennial P| 
rodą susirinkę pavakare pįį 
darė tikrą ir gražų konce> 
tą. Įvairioms gražioms da> 
relėms Pittsburgo dainintff 
kai sutraukė virs 200 pubR 
kos, kurie noriai klausa7 . • 1 
gražių skambančių bąlseliA 
Ten gyvenanti svetimtaučiai 
stebėjosi ir grožėjosi fceptf- 
prastu įvykiu. Vakare 9^ 
vai. atvažiavo penki Taxjr 
Cabai ir svetelius nuvežė sto 
tin. ': -

Garbė Pittsburgo jaunutį 
liams iš taip toli atvykusienž 
palinksminti taip brangios 
Dieiioš' LskitTmTT dalyVitūTlU 
mus Philadelphiečius! Gar
bė Point-Breeziečiams kurie 
taip vaisingai ir malonias 
priėmė tolimus svetelius’ 
Taip Point-Breeziečiai visa
dos moka kitus Philadelphf- 
jiečius aplenkti. Jiems tai 
nenaujiena. hĮ

Korespondentas

A. Jakštas

Pasaulio pradžia mokslo ir ap
reiškimo šviesoje

(Tęsinys)
VI.

Tasai žmogų iš gyvulių išskiriąs panašumas 
Dievui apsireiškia pirmiausia žmogui įgimtoj 
tvėrimo galioj. Dievas, viso ko Tvėrėjas, norė
jo, kad ir žmogus, Jo paveikslas, taptų mažu 
tvėrėjėliu, išradinėtų ir tvertų naujus sau rei
kalingus daiktus ir tuoini papildytų Dievo tvėri
mo darbą žemėje. Ir žmogus darė tai nuo pat sa
vo atsiradimo. Tai matom iš pirmųjų žmonijos 
pėdsakų, iš seniausių žmogaus būstinių, iš nu
brėžtų olų sienose senovės tvėrių paveikslų, iš 
užsilikusių titnago kirvukų ir kitokių įvairių pa
būklų ir papuošalų.

Pas gyvulius, net ir artimiausius žmogui (k. 
š. beždžionės) nieko panašaus nerandame. Jos 
jokio išradimo nėr padarę^ jokio elementariausio 
prietaiso nėr pasigaminę, nors laiko tam yr tu
rėję net daugiau, būdamos, transformistų išma
nymu, daug senesnės už žmogų. Žiūrint mate
rialisto akimis 7 įsai skirtas kūrybos atžvilgiu y- 
ra tiesiog nei^z kinams. Nes klausimui: dėl ko' 
žmogaus kūiįjrvA yra lieribo, o gyvulių nė kiek 
nesi plečianti, tėra tik vienas racionališkas atsa
kymas: negavę iš Dievo einančios kūrybines, ne
mielos drąsios, gyvuliai,, i r nesugeba nieko su
tverti. Visa ką jie padaro, k. š. paukštis — liz
dą, bitė — korį, voras vortinklį ir t. t., eina iš 
jų instinkto ir tedera vifen jų gyvyliei bei veis
lei palaikyti. Toliau už to tikslo jų “kūryba” 
nesiekia. T odei jų “kūryba” yra vien statiška, 
nesąmoninga, mini niališka, o žmogaus t vėlyba 
yra dinamiška, sąmoningą, beribė. Visa mūsų 
šių dienų aukštoji kultūra, visi išradimai susi
siekimo srity, visi architektūros. Įechnikos. li
teratūros ir tapybos šedevrai, yra tos berilies 
žmogaus tvėrybos padarai, jam Įgimtos tvėrimo pritirti vargo ir įvairių pavojų.
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Net didžiausias ištvirkėlis 
lenkia galvą prieš skaisčią, 
drąsią, kuklią moterį.

galios vaisiai. Tokią tvėrimo galią yra turėjęs turtingesnių sričių, ilgainiui iškildavo bekultū- 
jau ir pirmasis, mums nežinomu būdu iš Dievo rėdami; kiti, patekę į nederlingus bei gyveni- 
rankų išėjęs žmogus. imui nepatogius plotus, gaudavo skursti ir net da-

Arčiau nupiešti jo fizišką išvaizdą mokslas I linai išsigimti.
nesugeba, bet turi davinių manyti, ji, netirpo 
nuopolio, nepanėšėjus gyvuliui, nes turėjus tik- ; 
rą protą ir laisvą valią, sugebėjus prieiti pažini- i 
mo savo sielos ir Tvėrėjo Dievo, o drauge ir savo ' 
morališkos atsakomybės ir pareigos Dievą gerbti. :

Tiesa, mes negalime pasakyti, jį turėjus pla
tų mokslą, žinojus gamtos paslaptis ir sugebėjus 
sunaudoti visas niateriales pasaulio energijas. 
Tačiau sutvertas pažangai, jis savo ainijoj Xt“ 
lengvėl žengęs priekin visose mokslo ir technikos 
srityse; ir tuo nuo pat savo atsiradimo skyrės 
nuo gyvulių, neįstengiančių nei žingsnio pirmyn 
pažengti. Todėl žmogus nėr pakilęs iš gy vulybės 
i dabartinį savo aukštį, bet pačiame sutvėrimo 
akte gavęs protingą, nemirią sielą, jis nuolat 
žengia rutulojas iš žemesnio kultūros laipsnio į 
aukštesni.

Toji kultūra pradžioj be alx*jo yr buvus 
prastoka. Pastatyti patogioj srity, kurios geo- 
grafiškoji padėtis arčiau mums lieka nežinoma, 
pirmieji žmones yr gyvenę misdami žemės vai
siais. Ainijai bedaugejant. teko kelti žemės 
kultūrą, didinant jos derlių arba sumaniau be- 
mėgdžiojant. Tam tikslui žibonės yr pasigami
nę Įvairių prietaisų ir ginklų. Juos darės jie iš 
pirmos pasitaikiusios medžiagos, k. š. iš akmens, 
vėliau ją tinkamiau apdirbdami. Ilgainiui žmo
nės yr susipažinę su metalais.

Ainijai dar labiau bedaugejant ir civilizaci- 
. j;ti bekįlant. atsirado neišvengiamų susirėmimų 

ir kovų, ypač dėl maisto. Pirmvkščioj vietoj pa
sidarius gyventi ankštoka, teko norams neno
rams skirtis. Gyvesni ir stipresni ėjo ieškotis 
sau maisto i rramvbes kitur. Nešdamie su savi
mi šeimvnų tradicijas ir ginklų darymo meną, jie 
pradėjo kolonizuoti žemės paviršių. Civilizaci
jai pirmykščio  j vietoj tolyn biLilant. išeiviai be
klaidžiodami kultūros neliestose šalvse. gaudavo 

Vieni užėję

Be to klimatui, maistui ir kitoms gyvenimo 
apliknybėms žiloj priešistoriškoj gadynėj daug 
smarkiau veikiant, keitės dalimi ir žmonių iš
vaizda. Iš čia ilgainiui atsirado įvairių žmonių 
rasių, baltų ir varsuotų.

Toks tai bendrais bruožais yra buvęs žmoni
jos evoliucijos vaizdas. Jį patvirtina tiek seno
vės istoirja, tiek ir pati preistorija. Tas vaizdas 
tur svarbos tuo atžvilgiu, kad jis nušviečia mums 
du svarbiausiu faktu: iš vienos šalies žrųonių pri
gimties vienumą, o iš antros jų nepaliaujamą 
žengimą pirmyn.

To pirmyn žengimo tempas yra ir buvo ne
lygus. šiandien civilizuoti kraštai kįla geričiau, 
o necivilizuoti lėčiau. Senovėj tas kilimas yr bu
vęs dar lėtesnis. Dėliai to šių dienų mokslinin
kai tvirtina, žmoniją esant daug senesnę, negu 
viduramžiais manyta. Jų išmanymu, žmonijos I 
pradžios reikią ieškoti pastarojoj ketvirtinė j ga
dynėj. Kiti drąsesni nukelia žmonių atsiradimą 
net į dar senesnę, tretinę gadynę.

Pavertę tas gadynes metais, jie žmonijos se
numui gauna milijonus metų. Kam tai patinka, 
gali .sau sveikas i tai tikėti, nes Biblija apie žtno- j 
gaus pradžią tepažymi tik tiek, kad jis buvo su
tvertas po augalų ir gyvulių, pačioj tvėrimo šeš
tadienio pabaigoj, bet kada, prieš kiek metų, a- 
pie tai jokių nurodymų neduoda. Taigi ar žmo
gus yr sutvertai prieš 10,000, ar prieš 100,000, ar 
prieš 1,000,000 metų, tikybai vistiek. nes pačios 
Biblijos pasakymu, pas Dievą viena diena yra 
kaipjtflkstantis metų. Dėliai to ir ka/. bažnyčia 
griezp 
chr<

* yra 
aukščiau esam matę, rūpi ne mokslas, bet tiky
bos dplvkai.

26 Kaune.
(Iš “Židinys”);
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Tai Didele Knyga 192 Puslapių.

EILIŲ JOJE YRA VISOKIŲ 
įvairių — patriotingų, 
juokingų, rimtų, bet 
visiems visos supran
tamos. Veik visos yra . 

originalės
Apdaruose $150, be apdarų $1.00 
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JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI- 
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frai nustatytos pirmųjų žmonių tvėrimo 
|°l°gjjo^ neturėjo ir neturi. Chronologija 
oun tikras mokslo dalykas, o Biblijai, kaip
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“Saulute”
DangybS paveikslą! Pasakos, apsakyme!iai, eilėfašSai, 
juokai. Piesos vaiką teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumai ial Uždaviniai ir 
pramogėlės. ’ Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. LaikaršČio kaina: metams 
2 dol., pusei metą — 1 dol. Eina 2 kartus per menesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei- 
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. GtodraitU. ;
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' Galėčiau dar vienur kitur 
užvažiuoti dienos laike, bet 
vakarais visas laikas yra už
imtas. Jei kas turėtų pas 
mane reikalą ir negalėtų pa
skirtais vakarais su manimi 
pasimayti, tai malonėsite iš
dėstyti savo reikalus raštu 
•adresuojant laiškus: Rev. 
Pauliukas, 259 N. 5th St.,- 
Brooklyn, N. Y.

Pastaba. Prakalbos pa
prastai esti bažnytinėse sve- 
tainėse apie 7 v. vakare ir ži
noma tiktai su daleidimu vie
tinio klebono.

Kan. J uitjus Maciejauskas 
Švėkšnos Dekanas ir

Kleboną^

_ » Geriaus Darbininkams 
Tikėjimas, ar Badievybė? 

b ' .

Atsibudęs mąstau sau, kas 
tai galėtų būti per sapnas? 
Bet pamąstęs valandėlę su
pratau, kad tas sapnas tai 
mano paties protavimo pro
duktas. Nes kuomet žmogus 
pradedi daugiaus apie ko
kius dalykus protauti,. tada 
protas veikia ne tik jaučiant, 
bet ir miegant, iš to ir paei
na sapnai.

Žinoma sapnas palieka 
sapnu ir jam galima nepri
duoti didelės svarbos, bet iš 
to sapno galima padaryti aiš
kią išvadą, kuri aiškiai pa
rodys, kokia pasaulėžiūra 
labjaus tinka darbo žmonėms 
ir sulig kurios gyvenant dar
bo žmonės gail sau užtikrin
ti šviesesnę ateitį.

Kad šį klausimą geriaus ir 
aiškinus supratus mes pada
rysime palyginimą tarp kri
kščioniškosios ir bedieviško
sios pasaulėžiūros. Skyrium 
apkainuosime vienos ir kitos 
vertę, o apkainavę jų vertę 
ae tik patys suprasime, ku
rios iš jų laikytis, bet dar iš- 
-inoksuneif-k+ttemsave: bro
liam darbininkam nurodyti 
kelią, kuriuomi mes darbi
ninkai turime tvirtai žengti 
nesvyruojąnt i visas puses, 
kad pasiekus šviesesnę ateitį.

Kas tai toji bedieviškoji 
pasaulėžiūra ir kodėl ji ne
kuriu darbininkų neva 
"prietelių” yra taip uoliai 
darbo žmonėm brukama?

Kas tai yra bedieviškoji 
pasaulėžiūra, arba kas yra 
tos pasaulėžiūros pasekėjas 
bedievis, nėra reikalo apie 
lai plačiai kalbėti ir aiškinti. 
Bedievio tipas visiem gerai 
žinomas. Dabartiniais lai
kais užtenka žmogų paklaus
ti kokį laikraštį skaitai ir jau 
Žinai kokios jis pasaulėžiū
ros. Dažnai ir to nereikia, 
nes bedievis pats visur ir vi
sada pasirodo kuomi esąs. 
Bedievis neiškęs nepasigyręs 
savo didi1 Ii u moksliškumu, 
daug žinojimu ir pirmas vi
sada už ves "moksliškas pa
šnekas,” bet su tomis "moks
liškomis pašnekomis” tuoj 
nukrypsta ant tokių dalykų, 
apie kuriuos padorumas ne- 
pavėlina ne tik kalbėti, bet ir 
mąstyti. Bedievis visada pa
sižymi savo akiplėšiškumu ir 
niekinimu kitu nuomonės. 
Pradėk bedieviui aiškinti 
moksliškai, pasiremdamas is
toriškais faktais, apie kultū
ros ir civilizacijos plėtoji
mąsi ir kas tuomi darbu la
biausiai užsiimdavo ir šian-

rak
eZ Matant savo brolius lietu-- 
I .vius darbininkus pasidalinus 

dvi skirtingi pasaulėžiūras, 
L tai yra krikščioniškąją ir be- 
U dieviškąją ir atkakliai tarp 
b savęs bekovojančias nesykį 
| mano mintyje kildavo klau- 
U simas: paskui kurios iš tų 
Į dviejų pasaulėžiūrų lietu- 
pĮraams darbininkams geriau- 
| šiai būtų sekti ir kuri iš jų 
g1 greičiaus privestų darbo 
į žmones prie būvio pagerini- 
r mo

Kuomet žmogaus mintyje 
iškįla koks nelengvas, bet į- 
domus ir užimantis klausi
mas, tada netik dieną apie 
tą klausimą mąstai ir svajo
ji, bet net ir naktį miegoda
mas apie tai sapnuoji. Pa
vyzdžiui, kad ir aukščiaus 
užvardytu klausimu, kuriuo
mi mano mintys nekurį lai
ką buvo užimtos, svyruoda
mos, tai vienon, tai kiton pu
sėn, štai kokiu įvykiu jos ga 
lutinai išsirišo. —

J/oįrn Sapnas

A

4

.

nos užsidaręs vienas savo 
kambaryje ramiai ir saldžiai 
užmigau. Man sapnuojasi, 
jog gyvenu kokiame tai var
gingame kaimelyje, apsun 
kintas sunkia darbo ir varge 
našta. Ant savo pečių jau 
čiu sunkų vergijos jungą. 
Mano sąnariai ir kaulai dre
ba nuo nuovargio. Mano ko
jos linksta po sunkybių naš 
ta, kurią jaučiu ant savo pe
čių. Nusibodo man tokis var
gingas kaimo gyvenimas, su
maniau apleisti kaimą " h. 
vykti į didmiesti, kad pasi
naudoti didmiesčio grože ir 
visais jame esančiais patogu
mais ir linksmybėmis. Užsi
dėjęs ant pečių savo turtą, 
kurio turėjau nedaug prade
du savo kelionę didmiestin. 
Pradėjau eiti taku, vedančiu 
i didmiestį, bet tas takas pa
sirodė man per siauras, pei 
kietas. Toliaus sutinku pa
kelyje žmogų su raudonu 
vėliuku rankoje ir klausiu 
jo, kaip galėčiau* greičiaus 
pasiekti savo kelionės tikslo. 
Jis nusišypsoję į manę su i- 
roniška šaipa, parodo man 
tolumoje žybsantį žiburėlį ii 
liepia man sekti paskui jo. 
Pradedu aš savo kelionę nau
ju keliu, bet kuo toliaus aš 
tuomi keliu iįengiu, tuo tas 
žiburėlis labjaus nuo manęs 
tolsta, to didesnės manę ap
siaučia tamsybės. Prieš ma
no akis atsiveria tamsi neiš
matuojama bedugnė. Prieš 
mane stoja visokios šlyk
ščios, baisios baidyklės, ku
rios rengiasi mane griebti ir 
nustumti i tą baisią bedugnę. 
Jaučiu, jog aš paklydau ir 
norėčiau grįžti ant savo pir
mutinio kelio, bet tos baidyk
lės užstoja man už akių ir 
nebeleidžia. Šiurpuliai ir 
baimė apima manę visą. Be- 
sapnuodamas atsimenu kry
žiaus ženklo galybę, kuris 
prašalina nuo sielos akių vi
sokias baisenybes. Padarius 
man ant savęs šventa kry- 
žiaus ženklą, visos baidyklės 
viename akimirksnyje pra
nyksta ir aš jaučiu, kad ko
kia nematoma jėga išneša 
mane iš tų tamsybių j kurias 
buvau įpuolęs ir pastato ma
ne ant tikrojo kelio.

Suv. Valstijų oro laivyno pa
rašiutų naudojimosi mokini
mas. To mokinama tik Lake- 
hurst, N. J.

dien užsiima ir kuomet be- i 
dieviui pasakai, kad tamsta i 
kaipo mokintas žmogus, ko- 1 

du pats save persistatai tu
rėtumei apie tai žinoti, tada : 
bedievis atsakys, jog jis pir
mą syk apie tai girdi ir jog 
tam visam netiki, nes tai esąs 
tik prasijnanymas — netei
sybė. Bedievis visada myli 
<albėti apie išnaudojimą ir 
jis jaučiasi visų skriaudžia
mas, išnaudojamas. Bedie
vis visur mato nelygybę, ne
teisybę ir skriaudas. Kapi
talistas išnaudoja darbinin
ką, žvėris žvėrį ėda, paukš
tis paukštį plėšia, žuvis žuvį 
ryja, kodėl tokia neteisybė, 
kodėl Dievas jeigu Jis yra 
taip netikusiai viską surėdė ? 
Šaukia įsikarščiavęs bedie- 
vukas. Todėl netikiu kad 
Dievas yra, netikiu jokiem 
istorijos faktams, nes tas 
viskas tik prasimanymas, ne- 
teisvbė, aš tikiu tik tam ka 
savo akimis matau, ką ran
komis galiu pačiupinėti. Jei
gu ša Dievą galėčia matyti, 
su Juom pasisveikinti, Jį as
meniškai pakritikuoti, tada 
tikėčiau. Taip mąsto ir pro
tauja sau bedievis ir jaučiasi 
visų skriaudžiamas, išnau
dojamas taip, kad nelaimin
gesni sutvėrimą už bedievį 
vargiai būtų galima rasti šia
me pasaulyje. Kuomet dar
bininkas tampa bedieviu ir 
nieKam nebetiki, nei į Dievą, 
nei į praeities istoriją, kuri 
parodo, kaip vargingai žmo
nija gyveno, kuomet nepaži
nojo tikrojo Dievo, nežinojo 
Jo įstatymų, arba prisaky
mų, kurie mokina žmones 
teisybės ir meilės, ir kaip 
žmonija sužinojus apie Die
vą, ir Jo meilės, ir teisybės 
prisakymus, ir pradėjus -su
lig tų įstatymų gyventi pri
ėjo prie geresnio susitvarky
mo, tada tokis darbininkas 
pasidaro pilnas keršto ir ne
apykantos, ne tik prieš kapi
talistą, kuris neabejotinai 
dažnai išnaudoja darbinin
ką, bet bedievis darbininkas 
nebekenčia ir kito savo tokio 
pat draugo darbininko, ku
ris šalę jo dirba ir yra kaip 
ir jis lygiai išnaudojamas, 
bet yra tikintis ir nepadeda 
jam giedoti keršto ir neapy
kantos giesmelę. Tą žino ir 
supranta darbininkų išnau
dotojai geriaus negu patys 
darbo žmonės. Užtad jie 
ieško priemonių, kaip suar
dyti darbininkų vienybę ir 
tas priemones jie randa be- 
d i e v i ško j e ] >asaul ėžiūro j e.
Užtad nesykį yra patirta, 
kad nekurie kapitalistai yra 
uolūs socijalizmo ir bedie
viškos spaudos rėmėjai, nes 
tai yra geriausia priemonė 
ardyti kįlantį darbininkų 
tarpe susipratimą. Soči jai is- 
tus-bedievius darbininkus, 
kaipo pilnus nepasitenkini
mo, keršto ir neapykantos 
lengva yra suagituot prie 
streiko, prie riaušių. Bedie
viai darbininkai visados yra 
pirmi prie streiko, lh*f daž
nai pirmi sulaužo streiką ir 
arba grįžta į darbą, arba liū
gą į kitą miestą, kur tų pačių 
kompanijų dirbtuvėse dirba 
dienomis ir kartais net nak
timis, kad padaryti tų dirb
tuvių darbą, kurių darbinin
kai streikuoja, čia man pri
simena vienas pavyzdis apie 
vieną audėjų streiką, ku
riam vadovavo man pažįsta
mi soči jai istai-bedieviai, 
lyvandalui streikininkų

mitele. Bet pamatę,' kad 
streikas nebus galima laimė
ti, nuvažįavp į kitą miestą 
dirbti, palikę vienus darbi
ninkus grumtis su priešais. 
Geri vadai iš socijalistų, nė
ra ką sakyti, kad išvedę dar- 
bininkus į kovą, patys pabė
ga nuo kovos lauko. Žinoma 
būtų neteisinga reikalauti 
pasiaukavimo iš bedievio-so- 
cijalisto, kurio pilvas užėmė 
Dievo vietą, kuris yra pa
siryžęs sutverti rojų čia ant 
žemės, kur dievaitis pilvas 
būtų su visais savo reikalavi
mais pilnai patenkintas.Dar- 
bininkas netekęs tikėjimo, 
sykiu nebetenka ir vilties ką 
nors geresnio laimėti, įpuo
la nusiminiman, desperaci- 
jon, kuomet jis pamato, kad 
prieš jį stoja kartais net gin
kluota kapitalo jėga. Užtad 
bedievis 'darbininkas pirmas 
ir apleidžia kovos lauką.

Visai kas kita su tikinčiu 
darbininku. Tikintis darbi
ninkas berods nesiskubins 
šokti streikan, bet eis Į strei
ką šaltai ir rimtai apsisvars- 
tęs ir gerai susiorganizavęs. 
Tikintis darbininkas, ku
riam ne pilvas. vadovau j a. 
bet protas ir širdis, kuris ne 
sykį visai nuverčia nuo sos
to karalių pilvą, o jo vieton 
pastato Dievo ir artimo mei
lę, o ministeriais išsirenka 
sąžinę, protą ir širdį; tokis 
darbininkas, o jeigu jis dar 
yra organizuotas, tai jis reiš
kia daug ir su juomi skaito
si didžiausios pasaulio galy
bės. Tokis darbininks pra
dėjęs kovą varys ją iki per
galės ir palikęs kovos lauko 
nebėgs. Tikintis ’dąfbininkas 
pradėjęs kovą už teisybę, ne
nusigąs katėjimo, kanuolių, 
durtuvų, nei žiauriausių per
sekiojimų, kokius jam prisi
eitu patirti iš priešų pusės. 
Jis savo meilės galybe, rody
damas amžinosios tiesos įsta
tymus kovos toliai koliai iš
eis pergalėtoju. Tikintis 
darbininkas, kuriam vado
vauja sąžine, protas ir šir
dis, o kurio ginklas yra ne 
kumštis, ne kardas, bet mei
lė; tokis darbininkas, kaip 
sako psalmistas: "Sulaužys 
šaudykles ir sutrupins gink
lus, o uždengtu ves ir viokias 
kitokias kliūtis sudegins 
meilės ugnimi.” Tadišauk- 
ščiaus mano išreikšti^minčių 
tikiu, kad kiekvienas protau
jantis darbininkas aiškiai su
pras, kad tikėjimas geriaus 
darbininkams, negu bedievy- 
l>e.

S. B-tis

Julius

*

Gal nevienam keistai atro
do važinėjimas po Ameriką 
su kolektomis ir prakalbomis 
iš Lietuvos įvairių asmenų 
pasaulinių ir dvasiškių, atsi
tinka, kad ir pajuokia tokius 
lankytojus, vienok kas rim- 
tąDį tą žiūri, tas gerai su
pranta, kad turi būti koks 
nors svarbus tikslas pastū
mėjęs juos keliauti Ameri
kon per plačius vandenius, 
baladotis per kelius mėnesius 
po Ameriką, kasdiena būti 
naujoje vietoje, kasdiena pei
kei ias valandas sakyti pra
kalbas ir ištiesęs ranką pra
šyti pašalpos. Kiekvienas iš 
tokių lankytojų būtų galėjęs 
Lietuvoje gerai pragyventi, o 
vasarą praleisti Palangos, ar 
Juodkrančių padangėje, o 
vienok pasišvenčia tokiam 
vargui, o kartais ir mirtį at
randa kaip a. a. Kunigas Sta
nislovas Pavilanią. Prie to
kio darbo ir pasišventimo ra
gina bažnyčios ir tėvynės 
meilė. Mes žinome, kad iš 
priežasties suvaržymo emi
gracijos, perkirsta yra arte
rija (gįsla), kuri palaikyda
vo Amerikoje tarp- lietuvių 
tautinių dvasią ir jai nebus 
tarp Amerikos lietuvių ir 
Lietuvos nė jokių ryšių: jie 
nepamatys žmonių iš Lietu
vos atkeliavusių, jei neišgirs 
gyvu žodžiu papasakojimų a- 
pie tą pastogę, kur gimė ir 
augo senesnieji lietuviai, o 
ypač jei neišgirs lietuvių A- 
rnerikoje užgimęs jaunimas 
prakalbų apie Lietuvos gro
žį. o tiktai klausys savo tėvų 
grąsinimų išsiųsti juos -Lie
tuvon kiaulių ganyti ir bul
vių skusti, tada, žinoma, 
jaunimas nenorės lietuviais 
vadintis ri lietuvių vardas A- 
merikoje pranyks. Apart to 
lankytojai iš Lietuvos turi 
tikslą specijalį: vienas atei
tininkų rūmus statyti, kitas 
"Saulės Draugijos” gimna
ziją, o trečias'seminariją sta
to, dar kiti Šv. Kazimiero 
Dr. ar "Pavasarininkų” 
knygas, laikraščius platina ir 
Amerikos jaunimą organi
zuoja, bet visi jie turi vieną 
bendrą tikslą: Lietuvos ap- 
švietą katalikiškoje pakrai
poje : mes žinome, kad tik
tais apšvietimas suvienytas 
su tikėjimu ir dora gali ne
tiktai Lietuvoje gyvenančių 
lietuvių pakelti gerovę ir val
stybę sustiprinti, l>et ir A- 
merikoje gyvenantieji lietu
viai ir jųjų vaikai pasiliks 
lietuviais ir gerais katali
kais. Keistai tad atrodo jei 
kas iš šviesesnių Amerikos'' 
lietuvių tokių lankytojų ne
lemia, bet dar kenkti nori, 
ačiū tiktai mūsų visuomenės 
susipratimui toks netaktin
gas darbas "amerikonizato- 
rin” daugiaus kenkia jiems 
patiems negu lankytojams. 
Išreikšdamas viešą padėką 
visai Amerikos lietuvių dva- 
siškijai, kuri mane remia ir 
kartais ilgokai pas save už
laiko ir Širdingiausią ačiū sa-

I
H fe \

da- 
ko-

lian” iš New-Yorko grįžtu 
Lietuvon, bet dar žadu ap
lankyti sekančias lietusių 
kolonijas:

23 d. Rugsėjo 
Conn.

/
24 Rugsėjo—New Britain, 

Conn.

25 d: Rugsėjo—New Ha- 
ven, Conn,-

26 d. Rugsėjo—Brooklyn, 
N. Y. tuoj po sumos bažny
tinėje salėje parap. N. Mari-1 
jos Anioliškos.

26 d. Rugsėjo—Brooklyne 
vakare Šv. Marijos Apreiš
kimo parapijoje.

27 d. Rugsėjo — Brookly
ne vakare Šv. Jurgio parap. 
salėje.

28 d. Rugsėjo—Bavone.
29 d. Rugsėjo—Elizabeth.
30 d. Rugsėjo — Paterson.
1 d. Spalių mėn. — Harri- 

son ir Newark.

• v

Hartford,

Ieškok Dievą savyje ir at
rasi Ji... Su Juo atrasi ramu
mą... Vienas Kristaus žodis 
nuramino audringas jūros 
bangas... Vienas Jo žvilge
sys pajėgs grąžinti tavo sie
lai ramumą ir džiaugsmą.

Popiežius Pijus IX

Sutemus, bedievis tampa 
pusiau tikinčiu. — Young.

KUN. J. BAKŠYS
46 Congress Avenue Waterbury, Conn.

KUN. G. M. ČŠSNA
2521 Chicago Avenue Siouz City, Iowa

J. GAILIŪNAS
The Lithuanian Store Athol, Massachusetts

V. GILEVIČIUS
37 Hartford Avenue New Britain, Conn.

JAKAS
Cambridge 41, Mass.

P. LUKšIS
190 Vau Buren Street Newark, New Jersey

JOHN R AG ALI AUS KAS
5 Aetna Street Woreester, Mase.

L. ŠIRVAITIS
9258 Cardoni Avenue Detroit, Michigan

K. A. VENCIUS
90A Lawrence Street Lawrence, Maasachusetts
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į Rydamas visiems, kurie ap-
lankvdavo mano prakalbas ir 
suteikia aukų Švėkšnos gim
nazijos rūmams statyti, pra
nešu, kad aukotojų pavardės 
bus apskelbtos viename ar 
kitame Amerikos laikrašty ir 
viešai iš Švėkšnos amboną 
bažnyčioje žmonėms perskai-

wald, Chicagos 
milijomeriiA Jis paskyrė $3,- 
000,000 pramoniniam muziejui, 
kuris bus įsteigtas Chicagoj 
Jackson Parka, perbudavotame 
Fine Arta mfisiejaus name. Pa
našus pramoninis muziejus yra ttyas. Neužilgo t. y. 2 d. spa- 
Mueniche, Vokietijoj. Ii u mėnesioMueniche, Vokietijoj.
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Skaitytinos knygos
Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žmo

gus privalo būt žmogum. Kad tokiuo išlikt, tai 
reikia skaityt geras knygas.

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerų 
knygų:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
ru knygų:
DANGAUS KARALIENE
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Bartu Diena

Apyaiįįčiojnną šios die-
i

Radimas Kutam Upės ' *
1609. m. Henry Hudsori,

nospradėjo Amerikos Darbo anglas, padraė kontraktą su 
-ei„j___ ilUL: ___Federacija, kuli per Samuet 
Gompers įsteigtą 1881 me-’ 
tuose. Draugystė bandė pri
traukti visus darbiniĮ^ųs.į 
vieną organizaciją. Gąįų gĮžp 
lę„ Federacija, pavietų (įįrbi- 
ninkų stipriąugįa organizaci
ją ; Fedeiaciją įtąndė, į\ew 
Y ork ’o lęgislat ų p? j įyept.į pą- 
skyrimą rugsėjo mėnesiopįr- 
mo pirmadienio legališka 
švente. Bet Orego> buvo pir
miausia valstybė primti Dar
bo Dieną kaipo legališką 
šventę, tą darydama 1877 
metuose. Neužilgo Colorado 
sekė Oregon. Tų pavyzdį se
kę NeW Jersey, New York ir 
Massaduisetts, primdamos į- 
statymą-1887 metuose. Vi
sus . .kitos . valstybę, apart 
Wyoming apvaikščiojo Dar
be Dieną,-ir pirmas rugsėjo 
mėnesio, pnųiadięnis tapo 
tautiška šventė.

I 4 . , _ < • , -J:’. ■

*Susirinkimas‘ Pirmo Kontinen-

L Amerikos Unija pradėjo 
®'vuųfiTtttdmųt feoidfrijų-
Agatai susirinko konferėnei- 
bn Philadelphijoj rujgjsėjjr 
i, 1774 m. (Georgiaar North 

’• Karolina nesiuntė delegatų). 
; 3than AHeh pridėjo “conti- 
Lfiental” prie Kongreso. Pir- 
fojo revoliucijos ‘kareS-eks- 

‘dicijoje Allen su pulku ka
reivių užpuolė Fort Ticonde-

būreliu holandų pirklių ves
ti ekspediciją surasti trum
pesnę ir geresnę kelionę į to
limus rytus. Hudson’a^ su- 
rijąk.o ąpįę 16 vyrų, hęįąndų 
ir anglų, paėmė mažą laivelį 
iš 160 tonų, po vardu “Half 
Mbbnj^'fr kovo-25 d. 1609 m. 
išplaukė iš Amsterdam? Pir
kliai.1 patąrė Hudsęn’ųi kad 
jis keliautų į šiaurius, tada 
į rytus ir aplink Europą, A- 
ziją ir Chiniją. Baįsįąi aud' 
rai pakilus, vyrai sukilo 
prieš Iludson’ą. Jis atgal su
ko laivą — į šiaurius ir va
karus. Rugsėjo mėnesį lai
vas “Half Moon” įplaukė į 
didelę įlanką (New York 
Bay). Gal kiti tyrinėtojai 
matė tą vandenį, bet Hud- 
son’as buvo pirmas jį per
plaukti. Įlankos didumas, ir 
upė, ir kadangi po kelių die-! 
nų plaukimo vimduo buvo 
sumotas, vedė Hudson’ą ma
nyti kad vanduo išplauks į 
-Pąči'fiko OkeaiuĖ- Bet viltis 
Įmulyko kuometv laivas pa- 
pĮAukr-įkr - Lai-
vąs plauke iki Albany. Ilud- 
s^ą’as tuoj matė tos milžinž- 
kps upės tinkamą vertę. Grįž
damas į Amsterdamą, jis i|- 
siycžč' daugv’bę visokių daik
tų kuriuos gavo nuo indijo- 
nų^ž^jĮie iki šiai dienai nešt! 
kartono vardą. > ■ J

i
■ Amerikos Himnas ';:

Rūgpiūčio 24,1814 m. ang
lai paėmė IVashingtoijV) 
miestą. Apleidžiąnt miestų 
paėriiė kelis amerikiečius i|e-

lfcaVAngiij^fcaitatf dHvų 
plauke prie Baltimorės a ta-Į 
kuoti Fort Henry kur buvo] 
apie tųkstaptis ,yyrų. Kovą] 
tęsėsi .dieną . ir naktį. į Key] 

, nuo laivo Minden viską ma-1 
te. Jiis galėjo matyti Ameri
kos vėliavą plevėsuojant ant 

1 Fort Henry. Aiiglai nekan
triai laukė matyti pasidavi
mo baltą vėliavą, vieton A-i 
merikos Vėliavoms. : Bet he'štG 
lauke. Trečią valandą rytd 
viskas ant syk sustojo. Key 
ir jo draugai nežinojo ar 
tvirtovė pasidavė, ar kova 
sustabdyta. Kaip tik prašvi
to, Key sušuko “mūsų vėlia
va vis plevėsuoja,” ir tą rytą 
Key parašė pirmą dainos 
stanzą. Neužilgo, jis, su sa
vo draugais, buvo paliuosuo-] broliška meile. . 
tas. Sekančią dieną Key pa-1 “Tauta turi teisingai elg- 
iodė savo eiles draugui, teis-Įtis kaip žmogus teisingai ei-

“Teisybė ir gera valia turi

no'B&yo' veikinijno fteA- 
kalbą/ feo vąkytiųp c 
dinfikųomeį . jis įatąitrji 
(nuo &VO.vietos kovo 4, 1793 
[m., Bet zmo 
1 atsitraukti, 
Į ir1 valdžios* IVa," Ir' v$l‘ ant- 
fu kartu tapte ‘ iSfinktas- 
Rūgs. 17, 1796 ‘M.,: $is1 atr 
spauzdino savo 'ateisvernimo 
prakalbą. Jis kalbėjo kaipo 
“senas ir mylimas draugas,” 
tiems, kurie “piliečiai gimil- 
imų ąrba pasirinkimu.” Tar
pe pareikštų nįirįčių, jis sa
kė: ;
"“Amerikoje, , laisvė turi 

būti užlaikytą vienybe ir
1 . • I t •

’toga, gegužės 9, 1775* in. 
JKuoriict jiš reikalavo' tvirto
vės pąsidavimą, britai ųž- 
||lausė jo ‘‘k^iip ąūtbritetu 
Seiki'f” Allen atsake “Die-
Mfo ir 'Koiitmentim<ktarp kurių buvo 
w>. ’ ’ lę jiųo to ląiku Kongre^-vv įUįa-in Beąųę, .kuris koi^Į- 
^as vadintas Kontinentinis se nedalyvavo, bet tapo sui^p- 
’gfcongresas. Delegatų Kon- tas. dėl kokio mažo prasižeh- 
jgrese buvo iš viso 57; Sesi- gimo< ■ Tarp prezidento Mą- 
^os tęsėsi per 35 dienas. Pir
moje prakalboje > Phtrick 

•įjlenry pareiškė, “nėr skir
tumo tarpe virginiečio, penn- 
ivlvaniečio ir newvorkieČio. 
j^e esu virginictis, bet ameri- 

*tis.” Ir sakoma kad nuo
ao laiko visi sekant Patrick 
Irlenry pavyzdi, Suvienytų 

 

Jičalstypių žmones vadina a-

Suv. ’Vą^tybių 
į ‘ ‘ Miestas
f. PoncetližLoonj. ieš^odatnas 
Shunysteš /Salliriio ■ riplatikė 
^ftielą, kur šiandien Saint 
Augustine, Florida stovi. 
Rugsėjo 8, 1565 metuose jo 
tautietis. Don Pcdro Menen- 
įflez, apsigyveno tenais ir į- 
^teigė miestą. St. Augustine 
įra Suv. Valstybių seniau
sias miestas. 
A *•. , .
į Anglai Paima New York’o 

Miestą
J Karėje tarp ap^lų ir Ro
landų, Karolis ųutrašj.s, nu
barė paimti holandų kolojii- 
tas Amerikoj. Rugpjūčio Ą 

,66-1 metuose anglų TaTvai į-

i dison’o pagelbininkų buvo 
prokurdras Francis Sėdit 
Key, trisdešimts ketufių me
tu senumo, vienas iš Maįf- 
l’ond Valstybės vedėjų. Jo 
vas tarnavo revoliucijos ka
rėj. Francis Scott Key bit^o 
suimto Dr. Beane Susiedasir 
geras draugas. Gavęs mio 
prezidento leidimą, iškeliavo 
ieškoti anglu laivę ant kurio 
Dr. Beane buvo sulaikytas. 
»Su<rtnfitarišku draugu, neš- 
damas.taikos vėliavą, Key įŠ- 
'plaukė ant laivo M iridei), ir 
netoli Baltimore rado anglų 
laivą. Admirolas Cochrano 
vadas, išklausęs Key prašy
mą prašymą paliuosuoti j.o 
draugą, sutiko ant to, bet ka
dangi anglai rengėsi atakuo
ti Baltimorės miestą, ameri
kiečiai, su laivu Mindei), lūl- 
\o laikinai sulaikyti. Anglai 
nenofėjc) kad baltimoriertai 
ix anksto bfitų iK-rsergeti kati

dariui Nicholsonui, kuris pa- giasi. 
siuntė jas laikraščiui Balti- 
morėje, kur buvo atspauz-1 valdyti visą tautą, kas bus 
dintos rugsėjo 21, 
“Apgynimas Fort Henry.” 
Autorius nepasidavė vardo.
Ir tos eilės prie muzikos pri-lgerai žinojo kares baisumus, 
taikvtos vra Amerikos him- ■ - ’ •v 
nas.

Pątęntas Gązoliniam Automo
biliui Išduotas

Į Pirmas patentas gaZoli- 
niam automobiliui Ameriko
je buvo išduotas George V. 
SėldCn. Yra pirmiausias jja- 
matinis patentas Amerikos 
automobiliaus. Buvo išduo
tas rugsėjo 15, 1895.

Bostonas Įsteigtas

Birželio mėnesį 1630 
tuose, Jobu Winthrop, ir pil- 
grimų būrelis, nešdamas su 
Savim čarterį, Karoliaus pir
mo išdift/tą, apgyverio vietą, 
kuri šian&iėh ’ pavadinta 
Chdrlestovvn, Mass. Iš viso 
jų buvo nuo 700 iki 800 as
menų, bet skaitlius neužilgo 
dasiekė 1,000 ir vėliaus 2;000. 
Kas buvo didžiausias apgy
venamas ant Atlantiko kran
to. Pabaigoje pirmos vasa
ros jie nuvyko skersai 
Charles upę į vietą pavadin
tą Sha\vmut — indi jonų kal
boj ‘gyvi šaltiniai.’ Rūgs. 17, 
630 metuose buvo balsuota 
permainyti vardą į Bostoną, 
po mieštu Laiicasliire iš kur 
daugumas pilgrimų atvyko.
Pirmas Laikraštis Atspauzdin- 

tas Amerikoje

“Publick Occurences” pir
mas laikraštis atspauzdintas 
Amerikoj. Išleistas Bos
ton’e. Savininku buvo Ben- 
jamin ^Harris. Laikraštis 
puikiai aprašė žinias.koloni
jose. Neturėjo cditorialų. 
Kad nors laikraštis neataka
vo žmones ar politiškas par
tijas bet buvo sustabdytas, 
tik v i eTiūS leidii i is išėjo.

vaizdu pavyzdis kitoms tautoms'ku- 
rioslais vės nepažysta.

I Tose dienose amerikiečiai

me-

ir todėl Waslnhgton’o pas
kutinis atsisveikinimas rim
tai persergėjo tautą iiuo'ka- 
iu.“ JtS"šakT: - -------- ------------

“Militariškumas naikina 
taiką if žmonių linksmybę. 
Uždeda baisias skolas ant 
tautų. Tas skolai turi mokė
ti ne tik tie, kdrie karėje 
dalyvavo, bet ir jų vaikai, jų 
vaikii vaikai, ir t. t. Yrą 
laisves ypatingas priešas. 
Dėl taikos ir gerus laimes, A- 
merika yra toli liūte kitų tau
tų interesų ir ko vii. Su joms, 
politiškai, neturi tūfėti ^erų 
draugų arba pričšų. Tokiu 
būdu neturėdami draugų, ir 
neturėdama ^idele^iariilljds  ̂
kuri pageidauja karų, ii* ne- 

I turėdama svetimi], interesų, 
| kurie veda prie visokių bėdų 
[ir nesusipratimų, ji draugiš
kai gyvena su visoms tau
toms, jom pardavinėjant ir 
nuo jų perkant be baimės, ir 
vedant savo prekybą.

Nathan Hale ’o Mirtis
I '

Šioje dienoje, britai Nevv 
York’e pakorė Nathan Hale^ 
kaipo šnipą. Itale buvo 21 
meti]' amžiaus ir kapitonas 
Washington’o armijoj. Ap
sirengęs kaipo mokytojas, 
aplanke visas britų apsisto
jimo vietas ant Long Island 
ir Manhattan. Nupiešęs vi
sus plianus, gryžo atgal, kuo
met buvo suareštuotas^r jo 
čeverykuose rasta dokumen
tai kurie jį nusodino. Jis pa
kartas Ne\v York’e sekančią 
dieną. Jo paskutiniai žo
džiai buvo garsūs: “Gailes
tauju, kad tuiiu^įgną gyvas
tį aukuoti savo taūtaž” 

- - -<F. KcMBKį*
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l‘;’ Ofrfl Service Darbaf 
,• Suv. Valstybių' valdžia yti 

pasaulio didžiausiai darbda^ 
vys. Jos klasifikuotoj tarnys
tėj yra suvirš pusė>imlijene vie
tų. ■ . ■ . . 'e '' . >

; Ką aplikąntui' teiktą daruti 
prašhrįt darbo prie valdžios? [ 
% yišH'-’prmiatisia aplikantaš: 
tun’ Httti'Sūv'. Valstybių pilie
tis. ‘‘Ateivio įsigijimas valdiš
kos vietas yra labai nepapras
tas atsitikimas 
samdomas tik tokiame atsitiki
me, kur negalima gauti pilie
čio atlikti būtinai reikalingą 
darbą, arba jeigu valdžiai rei
kėtų kokio specialisto ir tokio 
nesirastų tarpe piliečių. Tokių 
atsitikimų yra taip mažai kad 
negalima nei vieno paminėti.

Aplikantaš turi imti vieną iš 
trijų žingsnių — turi asmeniš
kai nueiti į bile vieną iš 4,000 
paštų, kur Civil Service popie- 
ros laikomos; gali parašyti laiš
ką sekretoriui “Civil Service 
District;” arba gali pasiųsti 
laišką į IVashingtoną prašant,' 
kad jo vardas būtų padėtas ant 
surašo aplikantų norinčių imti 
egzaminus. .Yra.13 distriktinių 
Civil Service ofisų. Juose gali
ma gauti teisingiausias ir ge
riausias informacijas ir daro- 
dvmus.

“Civil Service” įstatymas 
buvo' priimtas 1883 metuose, 
prašalinti blogumus taip vadi
namo “spoils systera,” kuri si
stema tose, dienose gyvavo. Su
lig tos sistemos, ofisų viršinin
kai tik savo ^draugams ir gimi
nėms skyrė visas valdiškas vie
tas, nepaisąnį. ar jie galėjo at
likti paskirtą darbą ar ne. Bet 
.naujas įstatymas bando tįk įin-; 
kalniausiems žmonėms pavesti 
valdiškas vietas arba darbus.

Sulig, šito naujo akto prezi
dentas paskiria tris komisijo- 
nierius, kurie privalo sekti į- 
statymo reikalavimus ir valdy
ti tarnystės darbus. Tik du ko- 
misijonieriai gali prigulėti prie 
vienos politiškos partijos.

Sulig akto, Komisija laiko 
viešus egzaminus sužinoti apli
kantų tinkamumą. Komisija 
nepaskiria ir neprašalina dar-; 
bininkų. Tas lieka rankose Suv. 
Valstybių prezidento arba įvai- 
riif valdžios departamentų vir
šininkų. Komisija turi viešai 
paskelbti, kad egzaminai bus 
laikyti, kur bus laikytų ir ko
kioms darbams arba vietoms 
laikyti. Turi peržiūrėti egza
mino pasekmes ir pranešti apli- 
kantams ar pasekmingai ar ne 
pasekmingai išlaikė egzami
nus. Kuomet įvairuose depar
tamentuose darbininkai atsisa
ko, apleidžia vietas ir panašiai, 
departamentai pasiunčia Komi
sijai surašą vietų, ir Komisijos 
užduotis yra pristatyti pasek- 
mingų aplikantų vardus, foto
grafijas ir trumpą aprašymą a- 
pie juos. Aprašymas neinima 
spalvą, rasę arba tikėjiiniškuš 
ar politiškus, palinkimus apli- 
kanto.

Išrenkamnmo laikas yravie-; 
nas/lmctfts nflo dienos nžregif- 
trhv.ima vardo, bet vardų visas 
sura|as’gu1i būti pailgintas ant 
ilgiAusvjeigu tarnystės reikalai 
viniai to reikalauja. 1

Kuomet tik bu s egzaminas, 
apie tai tuoj, pranešta tientf 
trylika distriktains — kas ini* 
ma 278 valstybiškus, np^krititb 
kus ir miestiškus skyrius. PnU 
nešimai tuoj pasiųsti į 1.800 

'knygynų. 500 kolegijų ir kitų 
mokslo įstaigų, 50 nkUe stočių,

ateivis bus

v

- Į iriose 
organiza'čųoms kaip<iar Y. M. j kurio-
<AAš, Y. W. C. A, L M. H. A, I nais, specialistai valdžių beproĮ * 
Knights of Columbus, laįkraš Įėių liįonbučiuose WashiBgto- C 
cianus, žurnąjams ir kitięųis lei- Į ne, chemikai Wąęhingiųn Fįl-žj 
diniams.. Jeigu reikalingą, pat | tration. įstaigų, ir daugelis 
siųsta Chambers of Conųpereę, 1. .
Boards of, Trade, miestų ųrgą- Kaikurjęs vietos yrą laih^ 
nizacijoms,.broliškoms ęrgani-1 mos, šitoj kliąsoj priguli sar^ 3 
žarijoms, kiiąis žodšiajs. vįsąr I gai, ;kelių.stąty4uo daibo, .pjįr J 
iš kur tik bus. galįiųa nutrauk; I veizdėtojaį, telefono darbįąįnę į 
ti paskirtam jdąrbųijtinkąmiąuj I 
sius darbininku^,.. Valdžią] 
stengias gauti kuogerjaųsius I 
darbininkus. Bet gaila, kadi 
algos ne labai didelės, tokiu! 
būdu neprįtraukia specialistus | 
ir techniškus žinovus. Ne sun- ] 
k u gauti stenografių, raštinin-1 
ką ir panašių darbininkų, bet] 
specialistą labai sunku gauti. 1 
Ir todėl valdžia plačiai turi j 
garsinti savo reikalavimus. | 
Apart viršniinėtą būdų kartais I 
turi Ąreiptis prie krutamąjųd 
paveikslų teatrų, ka dant sce-'l 
nos pagarsinimas būtų parody-] 
tas, ir ne sykį turėjo vartoti I 
langų paskelbimus. J

Kaip tik būna “assenibled’j 
egzaminas (kaip tai raštininkėj į 
stenogralės, knygvedžių ir p.) 
aplikantams iš AVashington’o 
pasiųsta kortelė-, su kuria taril 
vykti į paskirti] vietą paskirtų I 
laiku. Augščiaus, ant aplika- j supinna gerb. kun. Urbonavi- 
cijos formos visi reikalavimai] čiui, kun. Strakauskui už pri
buvo išpildyti, arba prie jų pri-.l rengimą Piln. Blaiv. Seimo, ku- 
silaikyta. Buvo sužinota ar; ap-j fis 2Yyl<0 7 d. rugsėjo. Taipogi 

ačiuojame nuoširdžiai Sol Bos- f 1.' t > 
tono šeimininkėms ųž skanius .• ' ” f * pietus, kurie buvo neapsako
mai pageidaujami pertraukųj 
sesijų... * ,

Seimo valdyba:
Pirm. Stud. V. Praspalis, 
Rasti J. A. Kriviųtė, 
Rašt. B. Jakutis

■ i • ! 'J.f ’.į.

S • * kus W
1 riose yr

’ veža

7-šns
..

kai pasamdyti jgįrįų .gaiąrąmp. 
pasirodžius, Ją^bviįnkai šviesų 
stotyse, laįkinfcii raštininkai £ 
mių ofisuose ir t t. r • u • >, J 

Laivyno kepėjai, kavoą vy- 
rai, stalų tarnąi, torielkų plpr-'f 
vėjai, ir p. darbininkai samdy- 

, ti be egzaminų. ’ ' ’
‘ ‘ Civil Service ’ ’ Komisijahe- 

turi jokių ryšių su mokykloms', - 
kurios veda ‘ ‘ civil service” Eg
zaminus, ir neišduoda egzami
no klausimus tokioms mokyk
loms. Visokių mokyklų atsto- < 
vai drausti peržiūrėti egzamino 
popieras. Informacijos kaslink 
tų egzaminų gautos tik iš tJ.’Š. . 
Civil Service Commission arba 
distrikto sekretoriaus. Nerei
kia mokėti už tas informacijas 

I— veltui duodamos. (F.L.I.SJ •

i • <i

v

___ VIEŠA PADĖKA ...
Širdingiausia dėkavojame vi-

likantas tinkamą metų — tarpėil 
18 ir 55. <1

Reikalavimai dėl įvairių dar-' 
bą mainosi. Ne viskas priguli 
nuo teisingai atsakytų klausi* 
mu. Kaikurie darbai reikalam I 
ja rašyto egzamino, kiti darbų 
patyrimo darodymus, kiti svei^ 
kuino ir drūtumo, kiti asmenis^ 
ką ypatybių, kiti aritmetikoj 
greitumo ir teisingumo, ir t. tp 

Vienas egzaminas visiems ne~ 
pritaikintas todėl dėl kiekviej 1 
no darbo mainosi, dėl kiekvie- j 
no darbo yra tam darbui pri*j| 
taikintas egzaminas. .

Dėdė Šamas turi daug dar*įj 
-bu — prižiūri visą maistą, ren-. 
ka ir dalina korespondencijas^ 
dirba pinigus, atspauzdina po
pierinius pinigus, kasa kana
lus, stato laivus, prižiūri gi-1 
rias, pagerina neapgyventas že
mes, oru lekioja, veda visokius 
sveikatos tyrinėjimus ir šimtus 
kitų dalykų. Tą darbą nori pa
vesti tik tinkamiausioms darbi
ninkams.

Šiandien valdžia duoda pir
menybę grįžusioms vetera
nams, ir sulig pirmenybės aktų 
iš kovo 3 ir liepos 2, beveik Į 
365,000 prašymą nuo veteranų T "Valdybos Antrašai 
priimta dėl klasifikuotos ta r-J pirmininke — Tekis AšmeasMetA 
nystės. Bet iš 224,000 kurie tin
kamai perėjo arba išlaikė egza- 
nuųų^t;* - 
darąūS. Pirmėny$8i Teikalavi- 
niąj^aSalina ii

Didžiausia Dievo bažnyčia 
žemėje yra žmogaus siela.

BOSTON’O DRAŪGUy. 
. VALDYBŲ ADO
D. L. K. KEISTUMO DKJOS 

VALDYBOS ADRESAI 
BOSTON, MASS.

Pirmiūlnkft8 — V. Zalieckas,
514 E. Broadway, So. Boston, ^fasa. 

Vice-Plrmininkas —.Povilas Rnka,
95 C Street, So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Antanas Macejnnaa
450 E. Seventh St, So. Bostoa. Mass. 

Fin. Rašt. — .TOoznpas Vinkevlčhis,
450 E. Seventh St.. So. Boston, Mass. 

Kasierius — Andriejus Zalieckas.
611 E. Fifth SU So. Boston, Mass. 

Maršalka — Kazimieras Mikąllopls,
906 E. Broadvvay. So. Boston, Km*. 

D. U K- Keistučio Draugija laiko aavo 
mėnesinius susirinkimus kas 
nedddienj kiekvieno mėnesio,, po na- 
meriu 694 Kashington St, Boston, 
Mass. 1:3O vai. po pfetij. AteMaml 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau nauji} narių prie mustj draiu- 
gijos prirašyti.

Po Globa Motinos švenčiafaios 
Valdybos Antrašai

98 G Street; So. Boston. MMh 
Tel. South Boston 4474-M. 

Vlce-Pim. — Zofija KėSiertB,
59 Gatės St, So. Boston. Masu. . 

tik ketvirta,dalis, vavd | Prot. Raštininke — Ona Siaurumą 
. 443 Ę. 7th St, So. Boetou. MaMfc
■ I Telephone South Boston 942%B. į | In. R<št!ntok4 — Bronfalara rffifatohią 
' I 29 Goeld St, W. Bozbury, lf—, 

IMJninke — Ona StantuUutC,
, I 6th St, 80. Boston, Mara.
•įTrarMarS — Ona MIzAIrtdenšl 

u" 1512 Cohnnbta R< So. Boatoti, -Marai 
r>f I Draugija savo sualrinkinihB iaikx> kra 

| amr3 utarnfnk) MekvWw| ski- - - ................. ‘
i*

r. •askutinis h< dariau "gimėri££ 
^torius Naujo Amsterdamo, 
BiatydarnAs kad ]Misipri(“š?biJ ‘ 

1-
>

imis išeis veltui pagtir'ašė pJ 
rpasidavimo siitarčia, paves
damas inhstą pulkininkjit 

iromis, Anglijos koniando- 
Ihui. Anglai:tib>j permainė 
tardą Naujo ATnstcrdAtH’O; į 
yievv YnHų gricbt-jė York’o

nūs. j vai r
ko- 
to- 

kai, 
nin-

antra ntarnfhka kiekvieną ariMM 
Visais dt-jos reOapata kreikit«a-i-pr»> 

tokoiij raštininkę laRku ar taieftm* 
vattrt, putadkiyt!t>«J anvtattfek

Vt. JONO KV. Bt. PAMLr. 
DBAVGI708 VAUntBOB 

I ■■ AimMUUI '•
Pirmminkaa —* M. ttoba, ■ ♦ ■ 

539 E. Seventh St, So. Boftoą, 
TVlr^tnme South Boatne ISKML 

Vice-Pirm įninkąs — J. Petrauaka% 
17 Vale St.. South Boston, Ma* 

Prot. RaMinlnkas — J.
5 Tbomaa Pit, South Bbstea, KhM> 

Fflh. Rašt įninkąs «- l&-helk*h
.40 Marina Road, S*. BoMMh ItaHk 

lUaleHus — A. NdWUBOT«a,^.*J/'

- t- W1nfMd St, So. Boatoh, 
į DraugiJa laiko snalrtahhM kaa trafll 

1 nedCMtaų Mrkvtenhita^^hžįag

J.

tasurba biuras turi surašą dari
bų: kurie turi bfiti pripildyti bą 
ratadminų: Kaiknrios vietos reti ____
kalauja specializuoto Urmoną s»irwB&st^
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BQSTON’E
ą .subatą Bostonan 

k ątvyko gerb. artistės, Lietu- 
į vos Valstybinės Operos na- 
r rėš, p-lės Jozevskaitė ir Si

pavičiūtė. • :
t J Ameriką jos atvyko jau 

pereitą pavasarį, tik vasaros 
-OA X -t. T *

Sė- t.

V «■̂
dnuii^ejiiš ją koncertavi- 

. iaš susitrukdė. -;
||'.y Iš’ Lietuvus esame turėję 
į vĮsokni svečių nebuvėlių — 
E fr-’vefkejų ir • prakalbihinkų 
įįf ir'^ilirimkų ir artistų, bet
E. dainininkių dar nesame turė- 

ję?' Tai gerbiamos daininin-
B’/kės p-lės Jozevskaitė ir Si- 
£ įiavičiutė yra pirmutinės 
B Viešnios dainininkės.

F'Oerbiamos viešnios, Bos- 
[?' foban atvykusios, teikėsi ap- 

lankyti ir “Darbininką.” 
F’ Besančios labai malonios ir
F. tikrai demokratiškos.

viešnios aplankė ger- 
biamą kleboną kun. Urbona- 
vičių, kurs ant rytojaus baž- 
nyčioje teikėsi užsakyti ar
tisčių koncertą. Artistes ap
lankė teipgi pp. Karbauskus. 
Jos apsistojo pas fotografą 

—Stuką.^-~ -__ ___ _________ _
t Koncertas malonių viešnių 
įvyko Lietuvių Salėj nedė
lios vakare. Gerb. artisčių 
programon inėjo augštos kle- 
sos kompozicijų, kurios kai
liam nėra įmanomos. Tečiau 
buvo ir lengvių ir visiškai vi

ešiems suprantamų ir visų at
jaučiamu dainelių. Kas iš 
lietuvių nesupranta ir kas 
neatjaučia po.puleriškos dai
nelės “Kas subatos vakare- 
Ę-fV -. O tą dainelę, visai pu
blikai džiūgaujant, sudaina
vo xp-le rfiipavičiutė.

■^jJVišfcas,, ką gerbiamos ab- 
tistės dainavo buvo lietuvis- 
kąi, išskiriant vieną itališką 
Jainą, kurią itališkai sudai
navo p-lė Jozevskaitė.
r, Žmonių, koncerte buvo pri
sirinkę vidutiniškai. Bifvo 
veiklesnieji profesionalai ir 
biznieriai. Žymi Bostono 
lietuvių profesionalų dalis 
visada svečiams parodo sve
tingumo. Ir šiuo sykiu šie 
ne kitaip pasirodė. Gerb. 
artistėms parodė palankumo 
ir turbūt L. Vaizbos Butas 
joms rengs didesnį koncertą, 
geresnėj salėj. Ištikro šito
kioms artistėms-daininin- 
kėms reika rengti koncertus, 
firmos rūšies salėj

APLANKĖ KNYGYNĄ IR 
. . MUZIEJŲ

♦ l?rof. Eretas viešėdamas S. 
Bbšton’e bandė kuolabiausia 
štisipažinti su amerikonų 
kultūriniu gyvenimu. Ban- 

... dė aplankyti kuodaugiausia 
inddmesnių įstaigų. Ketver
ge aplankė didįjį Boston’o 

v knygyną. Juomi profesorius 
'džiaugėsi. Sakė: “Oia jau- 

I Ruoši kaip namie.” 'Petny- 
r #ioj aplankė Boston Vj Dailės 
p Muziejų. ‘

Subatoj po pietų profeso- 
Trtis apleido Bostoną ir išvy- 

|k >0 į Athdl, Mass

Ez į ’ * .____ ■

| PROF. ERETAS LAIMĖJO

Ketverge, profesorius Ere- 
r tas sugrįžęs iš Lawrence ’o (iš 
f kur pats draivino kun. Juro 
| Fordu^ą) į So. Bostoną, lošė 
£ tenisą su klieriku Skalandžiu 

ant Vyčių kuopos teniso 
kempes. Nors klierikas Ska-

•Y

įt

K

r?
<įV'
3*

X,

S

1

■v*-

F?’

AS
F. l« Į

- Ą
■— ■■■ Į  —

m* a

w
■ Ssr

bu j

tas tą ligoninę aplankąsavo vakacijų metu, kurias praleido Adirondacks kalnuose^, New Yor- 
ko valstijoj. y '7 <
____ __________ ■   \ —__ - ________

JUOKELIAI
’ ’. ' vi/.*' i — '4 M'•

PAVALGAS ALKANO 
NEJAUČIA

Gydytojas ligoniui: — štai 
receptas. Penkis šaukštus juo
dojo skystimo kasdieną po įlie
tų.

Ligonis: 
-gydyiojau^gau^Lu pietus!!__

----------<i.■ - ■■ i ■■■y—t- i 
landis yra geras teniso žaidė
jas, bet Dr. Eretas visgi žai- 
din nelaimėjo. '•/.

Rep.

ATSIDARO VAKARINĖ 
MOKYKLĄ

Nuo pirmadienio rugsėjo 
27, 1926 atsidaro vakarinė 
mokykla ant E St. kampas 
E6ui;ttrSt7BįgeIovrSčboot

Bus mokinama anglų kal
ba pradžiamoksliams, ir ku
rie* moka anglų kalbą, galės 
siekti mokslą iki aštunto sky
riaus. Užbaigusieji gaus pa- L‘ 
liūdymus.
- Bus ir pilietybės kursai. 
Gera proga norintiems tapti 
piliečiais.

O moterim ir merginom tai 
jau auksinė proga. Štai ko
ki mokslą gali įgyti veltui: 
siuvimo, kepimo, lempų ap- 
rėdymo ir skrybėlių darymo. 
Ekomiška šeimininkė ar 
mergaitė išmokus minėtus 
amatus, galės pagerinti savo 
gyvenimą. Galės papuošti 
namus ir pati apsirėdyti sa
vo rankų darbu, o piniglis su
taupys. Tai proga prie švie
sesnės ateities. Lietuviai ir 
lietuvaitės, naudokitės. Juk 
tai jums siūloma šios pamo
kas jūsų pačių naudai ir dar
gi veltui. Lietuviai pasiro
dykite jog mylite mokslą ir 
kultūrą. Be to turėsite ir sau 
nemažą naudą. Lai mažos 
vertės kliūtys ir tinginys ei
na į bedugnę, prie mokslo vi
si kas galite.

N

Rep.

REKOLEKCIJOS

Panedėljo vakare, rūgs.-20 
d. Šv. Petro lietuvių parapi
joj prasidės rekolekcijos. Jas 
ves gerb. kun. P. Strakaus- 
kas. Rekolekcijos skiriamos 
Sodalicijos, Apaštalystės 
Maldos, Gyvojo Rožančiaus 
draugijoms ir apskritai mal
dingiems žmonėmis.

"Pamaldos eis’* r'^taTs Tr? va
karais. Vargonininkas p. M. 
Karbauskas .pritaikė muzi
kali programą. Panedėlio 
vakare prie vargonų giedos 
a

Bet kur aš, pone

BIZNIŠKAI GERBIA 
JUBILIEJUS

Jubiliantas, spausdamas

voępaciįeųtą:—IŠJilįr] 
ta ne blogai atrodai, 
tiksliai piįdai mana.' miifddy-S 
mūs? yr y?

ATE^ AcSJOŠPA VvŽblS 

ivačiobiznio kontorojtar* 
i:-Kį tik Sh * 

iš skerdyklų valdybos,
Žagaras, kuris niūki/kon-

:a^)je tarnavo, nori gauti pas

nių suteikti. .
šeefas: — Pasakyk, kad jis 

girtuoklis, ištvirkėlis, vagis, 
nenusimaaėlis ir visa aš jį, iš
mokiau, nes jiš-nieko nemokė
jo- ' . .

GASPADORIŠKAS MENO 
VERTINIMAS i

I Kaimietė:-M Tai ką, buvoti 
teatre, kaip patiko,| L ’Tai būt 
geriausias Kauno teatras. ‘

II Kaimiete. — Gal if geras* 
bet neturtingas, nes kiek tik šo 
kėjų išeidavo, visos ko ne pli
kos. Matyti, kad neturi iš ko 
nė apsirėdyti.

>
• • * 6 . %. r * -k
Dykai išbandymui metodą kuria kiek- 
■\'ieu<f*yali vtrrMi bę jokio nesmayutnč 

* ~ ir trukdymo laiko ■'
Ąlęfi; turim būdą suvaldymui‘dusuli 

Ir mes norim kad išbaiulytumėte mus 
j&oųibų .Nožairint ar Jūsų Ilgy yra u 
stsenėjus ar naujai imstrėl.škus.' Nežii 
rint, kroniškas dusulys ar slogos, prlvL^ 
luta J^lktlsįir/gajuC veltui musų menui 

fctfrtaniiihuate gyvėliai 
žet «*iwta< Mnuino Bjubiėruimo, 
tik kenti nuo ddstfliemr slogų musų niMi 
to<la atgnlvins jus tuojaus.

pasiųsti ypatingnfll 
tieths, °swrie« iustoję vilties, kurienff 
visokie įkvėpimai garų, opiumo priemoS 
Dės^švir^žlii^ pa^gntųotų durnu Ir t s? 

sava TeSomlš, jog musų metodą paruoS- 
ta-jMMlapyr-aofty visiem apeeokiHHntHtė 

K Vįieips bai
siems psrroksismam. sis rlykai pasiūly
mas i»er svarbus kad nekreipt domės 
nei yle/tesCdieDos.
. Rašyk .dabgr, pradėk metodą, tuojau. 
Nesiųsk tdmgty, tik Iškil as kuponą'at
siųskite. ĄtUkit —r.pet nemo
kėsite už persiuntimą.

 a 

'FKBE TRIAL COUPON
FRONTIER ASTHMA CO.. Room i 
1925-D, Nitfgara and Hudson Sts., 
Buffalo, N. Y. Send free trial of 
your metliod to:

F.
naujai pasireiškus.’ Nežili

(Rg.24, Rs.7’1)

t

A 4 * 4

£■€!» .j, , —
^Telefonas: South Boston 47G8

*1

GYDYTOJAS Iš RUSIJOS 
OBŪRtlRČlŠ 1R PRIE GIMD'fMO- 

351'Dorchester Street 
Sc^ Roston, arti AndrewSą.

Tel. So. Bbston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CA^PER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
O f šio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1 :30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dienų uždarytas

.T

Resr TeJ. Čarkroay 1864-iW.
• i s ;

Advokatas 

juozas eum 
Lietuvis

414 Broadway, So. Boston

VERACKAIRVIŠ1NSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI
,-PBAKTIKUOJApVDEJUOSE k 
J -GFISŪGSfi--
SOUTH BOSTON MASS.: 

414 W. Broadway
TeL 3. Ę. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Streęt

TeL Brockton 7180

.

PAVEIKSLŲ PARDUOTU
VĖJ.;, ' '

Sena pirkėjau rauplėtu veidu 
ir

• j " ■ * * • * •* * ' x ’ * ' '

iškabintų paveiksiu ir priėjus 
duris piktai: — Kuriam galui 
šitų biaųrų paveikslų matomoj 
vietoj iškabinote -

Pardavėja:—Atsiprašau, po
niute, čia veidrodis.

■ (“Trimitas”) t ‘

'1 T

f 
t

Ofiso Telefonas Universtty 8831-WB 
Rezidencijos TeL Unlver6ity 8831-RB

D. A. ZALETSKAS I
Graborius ir Balsamuotojas 
448 ir 983 CAMBRIDGE STREET 

CAMBRIDGE, MASS.

BesldenCUos Teteobonas: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas

ran-
Jezau Širdies Nuolankios”!kų svečiui: — Nuoširdžiai dė- 

p-lės Grabijoliūtė ir Urbo- kojų tamstai, kad teikeisi pa- 
navičiutė. Utarninko vakare gerbti savo atsilankymu m*no 
giedos solo p-lė K,ai;bauskai- 
tė “Avė Maria” (Chase). 
Seredoj giedos p-lė Raude
li ūiiąitė “Avė Maria” (Sat- 
ley). Ketverge giedos p-lė 
Grabij oliūtė ‘ ‘ Avė Maria ’ ’ 
(Bammpiids% 1

Rytais nĮėditacijos įrasi- 
de^a’6 vai.; mišios — 7 vai., 
pamokslas — 9 vaL

Vakare pamaldų pradžia 
7:30 vai.

i • ’ • . • 4 • •
< i * ; •

VYČIŲ ŠOKIAI
Šeštadieny,, rūgs. 18, 1926 

Vyčiai turėjo ąntrus šokius. 
Šiuo kartu buvo gražus bū
relis . atvažiavusių iš kitur 
vaikinų ir mergaičių. Visi 
atrodė dailūs, kaip ameriko
nai sako clean cut. Vietinių 
mergaičių buvo mažai. Ku
rios buvo, tai žinomos Vtyčių 
simpatizatorės, tarp kurių ir 
Blonde iš Mattapan. .

Mano nusistebėjimui, ka
da orkestrą griežė lietuviškai 
tai turėjo tą patį šokį atkar
toti net šešis kartus! Jei ne
būt padaryta pertrauka, tai 
gal ir daugiau. Ištikro būta 
dailaus jaunimo ir manda
giai apseita.

1
T -V

________________________________________________________________________

SVARBUSPRANEŠIMASj
}Aš ėš&jjjąsirėngęs suteikei 
visokias reilęalingaš infor
macijas apie Verstiną Au- 

Momobilių apdraudimą, pa
gal Mass. Valstijos įstaty
mą. Kreipkitės laišku arba 
ypatiškai. pas Vincent. B.. 
Ambroje,. 255 . J3roadway,

•r 1 ■ 1 "

%

50 metų jubiliejų—
Svečias: -

nuoširdžiau turiu dėkoti, nes 
jubiliejui ruošti Tąpe užrašiau 
vienų litų, o per keturias valan
das suvakarieniavau minimum 
už V/ k’

■--•įTiT .................. ..

MECHANIŠKAI klusnus 
r: LIGONIS

Gydytojai ligoniui:—Kai aš 
pridėsiu prie krūtinės va — ši
tų triūbelę ir'klausysiu, tuomet 
tarhsta giliau kvėpuok ir tris 
kartus ištark 29...

Ligonis, ' sulaukęs atatinka
mų laikų: — 297,

NEŠVARUS ARGUMENTAS

Vyras žmonai': —• Tik galva 
pametus galima tokių krūvų pi
ni gii išmesti už šituos skarma
lus. Dargi ginčiji, kad jie ne
brangūs. Aiškiausiai tai man 
sako sumokėtieji pinigai...

Žmona, abejingai stebėdamo
si : — Tai1 stebuklas. O kodėl 
gi niekad Hegirdėti pinigų bal
so i# tavo'kiŠenėš?

‘1
{ _________________A. '

Aš Tamstai dar Mūsų laikais daugiau Reika
linga tiesos gynėjų plunksna, 
negu jąs sk|ft^y

M
Mffssf.

<
greitai

1 ■ ■■ » A „ - ■ • ■ ■<

ninsAim^n. . Reikia taip gyventi, kad
PAPRSfflVOOl NAMAS

• - ... irarp.™mfti TYFT«iminti su naši-
MEDFORD-—7 kambarių namas; sta

tytas savininko 10 metų-ąfgąl. • <Ąiitas 
vanduo, elektra, klevinės grindys, mau
dynės, sodas, 3 vištinyčios -iš kurių vie
tos yra dėl pastatymo ga radžio. Prie 
namo yra dar lotas žemės jeigu reika-? 
las. Ant kalnelio, 8 minutės nuo karų. ' 
Puikiausia vieta, ką galima gaut. Prie
žastis pardavimo — mirtis šeimynoj. 
Pafrsiduos daug pigiau perkant cash ar
ba greitai perkant. Kreipkitės: GLYNN,:t 
63 Cedar I<d., Medford, Mass.. off Fells; 
Avė., Boulevard Hgtits. Tel. Mystic 
2003-R.

galėtumei prisiminti su pasi-' 
tenkinimu ir džiaugsmu. ;
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Perkėlė savo Bostono ofisų iš 99 
GREEN ST. j savo namus

16 CrawfopL'StceeV Rxbury: 
arti Warren ir Grove Hali Į 

Vfandos ryte nuo 9 iki 1(^ dienų nuo;
1 iki 3; ir vakare (Tuo 6 iki 8 r 

Kalbu angliškai, lietuviškai, rusiška 1$ 
’ * ir lenkiškai.

Telefonas Roxbury 0131
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su visaip gerais įtaisais .Ir Dodgę Tro- J 
kas; Gera vieta, žentą-kaina paritaosi- | 
me.. Galite pirkti ir nebuvęs bizny, mes 1 
npsiimam išlavinti. Priežastis pardavi- į Į 
ino — partnerių nesutikimas. Adresas: Į 
4078 VVashington St, Rosllndale. Mass. Į 
Tel. Parkway 4134. (14—21) |

«Padauža

ARTISTO REIKALAVIMAS
ArtCftasl iontrak tūodūrnasis
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Rep.

Paryžiaus.

NugR- 
ir 

nu- 
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nuola- 
apAką 

, uJt- 
kvnpo.

Naujausia motery popietinio 
laiko drabužių mada. Kaip Vi- 
•o, mados, taip ir Hta Mins U į.«SSS. iSS&lp

Padauža

rfuojstnos Ir purctarlnAJamn* pas 
gerus aptlekųrius.

-g-**-. * • *

itai-turi būti 
iru butaforija, 

ada rei- 
drijos, jei vaidinsi
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ORDAS

NAUJAS KRAUJO, NERVŲ 
IR STIPRUMO BUDA . 
; . . VOTOJAS i
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Daktarai surado, kad jos šutei* 
Ida gerą palengvinimą kaip 
' jauniems taip ir senienas
Dtfug brlcstančių Žmonių vartoja tas 

gy<hioles? "Num-Tone ir gaunn pulkų 
palengvinimų tik į kete 
Torte' tiltai Mtgrų 
vipor <lel nuvariusi! 
aktevėjuftių nervų 1; 
Uavoja rmidoite kfnujų.]■ 

,v ttatas nervus ir sutelRK 
jtj veninie. Nuo*blogo n 
kletgįasit' Vidurių. ___, _.
gnlves ^taudAJItao, presto fnlėgojlmo, 

nieko geresnio kaip Nugn-Tone.
As padaro darbą gentį Ir greitai. Muga- 
Tooe suteikta puikų apetitą; ramų, nt- 
žvlAMnantl rtifog^ atima!taojs kepenis 
1r regnliočiu Jųkstus, skilvį ir tarnas 
Jabat gerai. Kbsų skaitytojai privalo 
Mfelkti tom* afitnoiAi bandymą, nei Jįe 
Dietai nepreJmlnčs. HWrb$Jal gerai II- 
ho ką Jos padaro tokiuose ntritiklmpU 
se. Jie privertė visus nptlekhriis suteik-

naujam sezonui direktoriui — 
Vaidinant jei teks vaizduoti 
geriantį sampaną, turi būti 
duodamas; šampanas, bet ne 
vanduo, i;
Yfgjto
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ii iš nuidstebė-

Mjtaį viBhta gy-
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Į *Tel. Nonvood 150? 1 ■- 1 >

!E. V.WAR ABOW & CO.
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

, >

1179 1VASHINGTON STREET
Norwood, Mass.

LIETUVIS GRABDRIU8
..........................-.................- • •

/D -I ■■■ * 1_ 'r.J. Akunevicius
I

Sutėttda gttiMst piaklikiiii paiaraavim*, todėl verta 
pu fi kreiptis .

OAKTBAMA8
890 k. Sizth St, i&koataa, Meee.
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